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ةقيثو نم اهبزح فقوم حلاشصل يدمfi ةليمج ينطولا ءانبلا ةكرح ‘ ةيدايقلا تعفار
بئان حÎقمو تادابعلا ةشسرا‡ ةيرحو ةجابيدلا لوح تاظفحتلا ضضعب ةيدبم ،روتشسدلا
.ةيبعششلا ةدار’ا ىلع ءادتع’ا ËرŒ ةÎشسد ةرورشض ¤إا ةيعاد ،ضسيئرلا
ةقيثو نمثي اهبزح نإا ¤وأ’ا ةيعاذإ’ا ةانقلا ىلع افيشض اهلولح ىدل يدمfi تلاقو
تاظفحتلا ضضعب مدق اهبزح نأا ةفيشضم ،تادهعتلاب ءافو ضشاقنلل اهحرط ةÈتعم روتشسدلا

ةشسرا‡ ةيرحو ضسيئرلا بئان بشصنم قلخ عورششمو ةجابيدلا لوح ةشصاخ ،روتشسدلا لوح
ةقيثوك Èمفون لوأا نايب ¤إا رابتع’ا ةداعإا ىلع ينبنت بز◊ا ةيؤور نا ةحشضوم ،تادابعلا

.هنع اهثيدح مغر ةيولوأ’ا هطعت ⁄ ةحÎقŸا ةقيثولا ةÈتعم ةشسشسؤوم
30 صص

““يضسكاطلا““ قاوضس بجعت ⁄ ةعوضضوŸا طورضشلا

ةمشصأعلأب ةأي◊ا فأنئتشسا لطعي يرشض◊ا لقنلا
،دحأ’ا ضسمأا ،راروف لامج انوروك ضسوÒف دشصرو ةعباتم ةن÷ ضسيئر نلعأا

لÓخ ،تايفو01و ،رئاز÷ا ‘ انوروكب ةديدج ةباشصإا211 ليجشست نع
.ةيشضاŸا ةعاشس42ـلا
13011 ¤إا ءابولاب ÚباشصŸا ›امجإا عفتري ،ةديد÷ا ةليشص◊ا هذهبو

.ةافو ت’اح777 ¤إا تايفولا ›امجإا عفتري امنيب ،باشصم
ةعاشس42 لÓخ ،ءافششلل اباشصم921 لثا“ نع راروف لامج نلعأا ،لباقŸاب
‘ اباشصم24 دجاوتي امنيب ،5377 ¤إا ÚفاعتŸا ›امجإا عفري ام ،ةÒخأ’ا
.ةزكرŸا ةيانعلا

ةÒخألا ةعاضس42 ـلا لÓخ تايفو01و ةديدج ةباضصإا211

ةيبعضشلا ةيعرضشلاب اضساضسم كلذ تÈتعا

سسيئرل بئأن Úيعت نأا دشض ءأنبلا ةكرح
ةيروهم÷ا

نأاششب ،يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم تاحفشص ‘ لوادت ام عطاق لكششب ينطولا عافدلا ةرازو تفن�
،ةلطاب تاءاعدإ’ا هذه““ نأا ةحشضوم ،Úتاوازنيتل ةيذحاŸا ةيلاŸا نيارخإا ةقطنÃ تعقو ثادحأا
‘ ةهوبششŸا مهتاطاششنب ةقطنŸا ‘ ÚفورعŸا ضصاخششأ’ا ضضعب ةلواحÃ ¤إا دوعت ثادحأ’ا نأاو
فنعلا ىلع ناكشسلا ضضير–و ،لزاعلا يدود◊ا راد÷ا بيرخت ةمظنŸا ةÁر÷او بيرهتلا
.““ةقطنŸا ‘ ةهوبششŸا مه◊اشصم ىلع قانÿا كفل ،رهاظتلاو
نم لوه‹ ردشصم قلطأا ،عاشضوأ’ا ةئدهتل دود◊ا ضسرح رشصانع لخدت ءانثأا““ هنأا ةرازولا تفاشضأاو�
عراشسف ،نيرهمجتŸا ضصاخششأ’ا دحأا اهرثإا ىلع بيشصأا ،دود◊ا ضسرح عقاوم هاŒاب رانلا نبارخإا

ةروطخ ةجيتن ةاي◊ا قراف هنأا Òغ ،ةيحشصلا حلاشصŸا هب لفكتتلل هئÓجإا ¤إا دود◊ا ضسرح
.““ةباشصإ’ا
هذه لثم نم رذ◊ا يخوت ¤إا تعد امك ،ةثدا◊ا ‘ قيق– حتفب ضشيجلل ايلعلا ةدايقلا ترمأاو�
هذه ‘ عشضولا جيجأاتل ةيداعم فارطأا اهئارو نم ىعشست يتلا ةطولغŸا تامولعŸاو تاعاششإ’ا
.ةقطنŸا

قÓغإلا ديدضشت نم اهينطاوم رذ– لود

ببشسب Úشصلا ‘ ئراوط
أنوروك ةدوع

مهتيضضق نوك مهتئÈت بلط مهعافد
 ةيضسايضس

أشسبح مأع سسمتلت ةبأينلا
 Úنودم قح ‘ اذفأن
وزو يزيتب
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Èمتبشس7 ‘ قلطنت أيرولأكبلا تأنأحتما

تاناحتم’ا ةمانزر نع ،Úنث’ا ضسمأا ،ةينطولا ةيبÎلا ةرازو تنلعأا
ةداهشش تاناحتما نأا ¤إا ةÒششم ،0202/9102 ةيشساردلا ةنشسلل ةيمشسرلا
ررقت امنيب ،È 0202متبشس9 ¤إا7 نم اهؤوارجإا ررقت طشسوتŸا ميلعتلا
.È 0202متبشس71 ¤إا31 نم ايرولاكبلا تاناحتما ءارجإا
ناحتما ءاغلإا ،طرافلا رهششلا ،تررق ،دÓبلا ‘ ايلعلا تاطلشسلا نأا ركذي
ةداهششو ايرولاكبلا Êاحتما ليجأاتو ،يئادتب’ا ميلعتلا ةلحرم ةياهن
Úلشصفلا لدعم دامتعاو ،لبقŸا Èمتبشس رهشش ¤إا ،طشسوتŸا ميلعتلا
.انوروك ةحئاج ببشسب كلذو ،راوطأ’ا لك ‘ لاقتنÓل Êاثلاو لوأ’ا

ةلبقŸا ةنشسلل يشساردلا مشسوŸا ةيادب نأا ةيبÎلا ةرازو تنلعأا ،قايشسلا ‘
نويرادإ’ا نوفظوŸا قحتليشس Úح ‘ ،لبقŸا ربوتكأا4 موي أادبيشس
.توأا32 موي ةذتاشسأ’او ،توأا91 موي ةيوبÎلا تاشسشسؤوŸاب
لطعلا ةمانزر نأا ¤إا ،Úنث’ا ضسمأا ،اهل نايب ‘ ،ةيبÎلا ةرازو تراششأاو
أادبت نأا رظتنŸا نم ذإا ،تلدع9102-0202 ةيشساردلا ةنشسلل ةيشسردŸا

تايلمعلا لك نم ءاهتن’ا دعب ،Úيرادإ’ا ¤إا ةبشسنلاب فيشصلا ةلطع
0202 ةيليوج9 ضسيمÿا موي نم ءادتبا ،ةيشساردلا ةنشسلا ةياهنب ةقلعتŸا

.قطانŸا عيم÷ ءاشسم
Êاحتما ءارجإا لبق حتفتشس ةيميلعتلا تاشسشسؤوŸا نأا ةرازولا نايب ركذو
طشسوتم ةعبارلا ةنشسلا ذيمÓتل ،ايرولاكبلاو طشسوتŸا ميلعتلا يتداهشش
Òشضحتلا ةيغب يشسفنلا لفكتلاو ةعجارŸاو ةركاذملل يوناث ةثلاثلا ةنشسلاو
.امهزايتج’

و .ق

يعامتجلا نامضضلل ايلعلا ةضسردŸا

توأا02 موي قأحتللا ةقبأشسŸ تÓيجشستلا قÓطنا
Úبغارلا ÚحششÎملل اهباوبأا يعامتج’ا نامشضلل ايلعلا ةشسردŸا تحتف
ضصخت ةقباشسم يهو ،يعامتج’ا نامشضلا عاطق ‘ بشصانÃ قاحتل’اب
خيرات ديد– ” ثيح ،›اعلا ميلعتلا ‘ ضسناشسيل ةداهشش ىلع ÚلشصحتŸا
.ليجشستلا ةيلمع قÓطن’ توأا02
ةيداشصتق’ا مولعلا ،ةيشسايشسلا مولعلاو قوق◊ا ‘ تاشصشصختلا لثمتتو
‘ ةلودلا يشسدنهم ¤إا ةفاشضإا ،ةيلاŸاو ةيراجتلا مولعلاو Òيشستلاو
مامأا ةشسردŸا باوبأا حتف اشضيأا متيشس امك ،ةيرشض◊ا تاينقتلاو Òيشستلا
.لمع تاونشس3 اوتبثاو ةنشس23 مهنشس غلبي نيذلا ÚفظوŸا
ةخشسن،ةينطولا فيرعتلا ةقاطب نم ةخشسن نم حششÎلا فلم نوكتيو
ةداهشش نم اهيلع قداشصم ةخشسن ،““ايرولاكبلا““ ةداهشش نم اهيلع قداشصم
ÚحششÎملل ةبشسنلاب تيبثتلا وأا Úيعتلا رارق نم ةخشسن ،““ضسناشسيللا““
اهل يتلا ةئيهلا هملشست ةقباشسŸا ‘ ةكراششŸاب ضصيخÎلاو ÚفظوŸا
002ـب تددح يتلا ةقباشسŸا ‘ ليجشستلا قوقح عفد لشصو ،Úيعتلا ةطلشس
.يرئازج رانيد

و .ق

:يجاهنضص

أبيرق ةيحشصلا ئراوطلأب سصأخ ثحب ىفششتشسم زأ‚إا
رئاز÷أب
يجاهنشص لامك روشسيفوÈلا يحشصلا نمأÓل ةينطولا ةلاكولا ضسيئر فششك
بشسح يحشصلا رج◊ا نامشضل ،زه‹ ثحب ىفششتشسم ءانب ‘ عورششلا نع
.ديدج ضسوÒف يأا ةهجاوŸ ةيلودلا ÒياعŸا
ضسمأا ،ةينطولا ةعاذإ’ا ‘ هتفاشضتشسا لÓخ ،يجاهنشص لامك حشضوأاو
هزا‚ا ىلع ةلاكولا رهشستشس عورششم لوأا دعي ىفششتشسŸا اذه نأا ،Úنث’ا

لثمتي ةلاكولا هذه قاطن ‘ حÎقŸا  عورششŸا““ :Óئاق ،لاجآ’ا برقأا ‘
متي ،ةشصاخ ةلكيه يذ ثاحبأÓل ىفششتشسم وأا يعماج ضصاخ ىفششتشسم ‘
 .““اهراششتنا عنمو ةئبوأ’ا يششفت ةلشسلشس رشسك نامشضل يحشصلا رج◊ا هيف
ةزهجأاو رباfl ىلع رفوتت يتلا ةأاششنŸا هذه لثÃ““ نأا يجاهنشص فاشضأاو

،ةلاكولا اهدشصرت تارششؤوم ةيأا روهظ دنع ضضيرŸا لزع نكÁ ليلا–
  .““اهتلآاشض وأا اهمجح ناك امهمو

و .ق

ةحايضسلل يضسنوتلا ناويدلا

سسنوت لوخدل أنوروكب ةبأشصإلا مدع ةدأهشش ةيرأبجإا
Úيرئاز÷ا حايشسلا ىلع امازل نوكيشس هنأا ةيشسنوتلا تاطلشسلا تنلعأا
مهتباشصإا مدع تبثت ةداهشش راهظإا يشسنوتلا باÎلا لوخد ‘ Úبغارلا
.ةيدود◊ا رباعŸا ةفاك Èع91 ديفوك ضسورياف انوروكب
نع ةحايشسلل يشسنوتلا ينطولا ناويدلا ضسيئر ةيرابخإا ريراقت تلقنو
نم ةيئاقوو ةيزاÎحا Òبادت تذختا مهدÓب تاطلشس نأا داولا داؤوف
بناجأ’ا حايشسلا ىلع ضضرفتشس ،91 ديفوك ضسورياف انوروك راششتنا
رهشش نم نيرششعلاو عباشسلا خيرات نم ارابتعا ،ضسنوت لوخد ‘ Úبغارلا

رباعŸاو يو÷ا ءاشضفلا حتفل ةموك◊ا هتددح يذلا يرا÷ا ناوج
ةباشصإ’ا مدع ةيبلشس ةداهشش راهظإا نأا داولا دكأاو.ةيرحبلاو ةيÈلا
كلذ ادع ،دود◊ا ةطرشش رشصانعل يرابجإا ةعاشس27 اهرمع ضسوÒفلاب
نوينعم نويشسنوتلا ىتح““ هنأا ادكؤوم ،ضسنوت لوخدب ناك يأ’ حمشسي نل
ديقتلا دعب ’إا ،دÓبلا ةرداغÃ مهل حمشسي نلو ،تاءارجإ’ا هذهب
.““ةيشسنوتلا تاطلشسلا اهتذختا يتلا Òبادتلاب
نأا ¤إا رئاز÷اب ةحايشسلل يشسنوتلا ينطولا ناويدلا ضسيئر راششأاو
نم عبارلا موي ناك ضسنوت ‘ يحايشسلا مشسوŸا قÓطنا نع نÓعإ’ا
.اهحتف ديعأا دق قدانفلاو معاطŸا ةفاك نأاو يرا÷ا ناوج رهشش

و .ق
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““يضسكاطلا““ قاوضس بجعت ⁄ ةعوضضوŸا طورضشلا

ةمشصأعلأب ةأي◊ا فأنئتشسا لطعي يرشض◊ا لقنلا

 Úضساي .م

يتلا طوطÿا نم ديدعلا ‘ ÚنطاوŸا نم ديدعلا ““ةير◊ا““ــل دكأا
انظ تÓفا◊ا فقاوŸ احابشص اوهجوت مهنأا ““ازوتيإا““ تÓفاح اهب لغتششت
،قباشس تقو ‘ ةموك◊ا تنلعأاو قبشس امك لغتششت اهنودجيشس مهنأا مهنم
.ىودج نود فقاوŸا ‘ نمزلا نم ةعاشس نم ديزأ’ اورظتنا مهنأا Òغ
‘ اهتطشساوب نولقنتي اوناك يتلا لئاشسولا لامعتشسا ¤إا انوثدfi رطشضاو
.يحشصلا رج◊ا نم ةقباشسلا لحارŸا
نم اءادتبإا يرشض◊ا لقنلا ةدوع تبشسلا تنلعأا دق ¤وأ’ا ةرازولا تناكو
.اهÒفوت مزÓلا ةياقولا طورشش تددحو ،Úنثإ’ا
،اتاب اعنم يعاولا عانقلا ءادترا نود نيرفاشسمـلا لوخد عنم تطÎششاو
عشضوو ،اهÒهطت تايلمع ليهشستل ةيكيتشسÓب ةفلغأاب دعاقمـلا ديوزتو

.ةيعيبطلا ةيوهتلا ةمظنأا لكو ذفاونلا حتفو ،ةيذحأÓل تاحشس‡
،اهاوشس نود ضسول÷ا دعاقم بشسح نيرفاشسمـلا ددع ديدحتب ترمأا امك
لقنلا ةليشسو عاشضخإاو ،نيرفاشسمـلا فرشصت ت– ةرهطم داوم عشضوو
‘ Òهطتلل ةزهجأا Òفوت عم ،راوششم لك دعب Òهطتو فيظنت ةيلمعل
.تاطحمـلا
تا˘ط˘ح˘مـلا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع يد˘شس÷ا د˘عا˘ب˘ت˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘ل˘ع تد˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك
نم ةي˘ئا˘قو˘لا Òباد˘ت˘ل˘ل ن˘ئا˘بز˘لا ة˘ف˘لاfl ة˘ي˘لوؤو˘شسم تل˘م˘حو ،ف˘قاو˘مـلاو
.تاشسشسؤومـلا يÒشسŸو تÓفا◊ا باحشصأ’ انوروك ضسوÒف راششتنا
امك مهطاششن ةرجأ’ا تارايشس باحشصأا بلغأا رششابي ⁄ ،لشصتم قايشس ‘و
لكاششŸا ةششقانŸ ةمشصاعلاب ضسمأا مهتباقن تعمتجا Úح ‘ اررقم ناك
يتلا طباوشضلا قفو طاششنلل مهتدوع نود لو– دق يتلاو اهنوحرطي يتلا

.مهطاششنل ةدوعلاب مهل حامشسلل تاطلشسلا مهيلع اهتشضرف
ا˘ه˘تر˘قأا ي˘ت˘لا Òباد˘ت˘˘لا نأا ““ة˘˘ير◊ا““ــل ي˘شسكا˘ط˘لا با˘ح˘˘شصأا ضضع˘˘ب د˘˘كأاو
Úح ‘ ،اهب اومزتلا مه نإا ةراشسÿا مهل بلجتشس ،رئاز÷ا ةي’و تاطلشس
طور˘ششلا ةر˘جأ’ا تارا˘ي˘شس ي˘˘ق˘˘ئا˘˘شسل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘لار˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘لا تف˘˘شصو
.ةيزيجعتلاب ةعوشضوŸا
ضضفر ةيفحشص تاحيرشصت ‘ بنيز نب دمfi ةيلاريديفلا ضسيئر دكأاو
هذه عجارت ⁄ لاح ‘ لمعلل ةدوعلا ةرجأ’ا تارايشس يقئاشس مظعم
طورشش عشضول يشضفي ضسوردم راوح قفو Úقئاشسلا عم رواششتلاب طورششلا

. ةديج فورظ ‘ لمعلل ةدوعلاب ةرج’ا تارايشس يقئاشسل حمشست ةلوبقم
تارايشسل حامشسلل اطورشش ،ةيروهم÷ا ة’و ‘ ةلث‡ تاطلشسلا تددحو
Úب يقاولا يكبشش جاجز عشضو اهنم ،طقف ةي’ولا لخاد لقنتلاب ةرجأ’ا
ق˘ئا˘شسل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ي˘قاو˘لا عا˘ن˘ق˘لا ءاد˘ترا ة˘ي˘ماز˘لإا ع˘م ،نو˘بز˘لاو ق˘ئا˘شسلا
يئاŸا لوحكلا لولfi عشضو ةيئاقولا طورششلا ضضرفت امك ،نوبزلاو

.نئابزلا فرشصت ت–
نأا بجي يذلاو طقف دحاو نوبز لقنب  تاميلعتلا تاذ بشسح حمشسي و

Áا يطتŸا دعقÿب ةفلغأاب يطغم نوكي يذلا ةرايشسلل يفلÓةيكتشس
.لقن ةيلمع لك دعب ايئاقلت اهÒهطت Úعتي ثيحب
لولحÃ مهتارايشس ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ةر˘جأ’ا تارا˘ي˘شس با˘ح˘شصأا ى˘ل˘ع ضضر˘ف˘ي˘شسو
ضضبا˘ق˘مو عارذ˘لا د˘نا˘شسم ة˘شصا˘خ مو˘ي˘لا لÓ˘خ ة˘م˘ظ˘ت˘ن˘م ة˘ف˘شصب ر˘ه˘ط˘م
يقئاشس ىلع ضضرف  Úح ‘ ،ةرهطم ةداÃ ضسأارلا دناشسمو باوبأ’ا
ةياقولا ضضرغب ،ةمظتنم ةيبط تاشصوحف ءارجإا ةيدرفلا ةرجأ’ا تارايشس
.انوروك ضسوÒف ىودعلا رطخ لك نم

ةمدÿا نع يرضض◊ا هبضشلاو يرضض◊ا لقنلا ةضسضسؤوم تÓفاح بايغ نم ةمضصاعلاب ÚنطاوŸا صسمأا ،أاجافت
.Úنثإلا نم ءادتبا يرضض◊ا لقنلا فانئتضسا تررق ةموك◊ا نأا نم مغرلاب

ةرازو˘˘˘˘ب ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ضشت˘˘˘˘فŸا ف˘˘˘˘˘ششك
زاز˘ب ،فا˘قوأ’او ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘˘ششلا

ÿةرازو˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘شصم نأا ،ي˘˘˘˘شسي˘˘˘˘م
لا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شس’ د˘˘˘جا˘˘˘شسŸا تأا˘˘˘ي˘˘˘ه
نم رارق رودشص درجÚ  ÃلشصŸا
دشصرب ة˘ف˘ل˘كŸا ة˘ي˘ح˘شصلا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ادكؤوم ،انوروك ءابو يششفت ةعباتمو
Úب د˘عا˘ب˘ت˘ب ة˘˘شصاÿا ىو˘˘ت˘˘ف˘˘لا نأا
ةشصاÿا تاءارجإ’ا لكو ÚلشصŸا
راظتنا ‘ اهدامتعإا ” ةياقولاب
.رشضخأ’ا ءوشضلا
ةرازو نأا ي˘˘شسي˘˘مÿ زاز˘˘ب ح˘˘˘شضوأاو
ةزهاج فاقوأ’او ةينيدلا نوؤوششلا

ق˘ل˘ع˘ت ءاو˘شس تا˘يو˘ت˘شسŸا ل˘ك ى˘ل˘ع
دعابتلا زيŒ يتلا ىوتفلاب رمأ’ا
تاءارجإا ¤ا ’وشصو ÚلشصŸا Úب
ف˘˘ل˘˘تÈ flع ةذ˘˘خ˘˘تŸا ة˘˘يا˘˘قو˘˘˘لا

نأا˘ب اÒششم ،ة˘يرو˘ه˘م÷ا د˘˘جا˘˘شسم
ةنجلل دوعي Òخأ’او لوأ’ا رارقلا
يششفت ةع˘با˘تÃ ة˘ف˘ل˘كŸا ة˘ي˘ح˘شصلا
ة˘لوıا ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ا˘نورو˘ك ءا˘˘بو
اذه ‘ ةموكحلل تايشصوت عفرب

ةرازوب ماعلا ضشتفŸا رربو.نأاششلا
مد˘ع فا˘قوأ’او ة˘ي˘ن˘˘يد˘˘لا نوؤو˘˘ششلا

دجاشسŸا حتف ةداعإ’ رارق رودشص
يتلا تارارقلا نمشض ةعاشسلا د◊
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ” ي˘˘ت˘˘لا ار˘˘خؤو˘˘˘م ترد˘˘˘شص
ه˘ع˘فرو ›ز˘نŸا ر˘ج◊ا ف˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت
فا˘ن˘ئ˘ت˘شساو ة˘ي’و91 ‘ ا˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ك

لوقلاب ،لمعلل ةيراجتلا تاطاششنلا
اهنع مجني يتلا لامعأ’ا بلغأا نإا

Œا ى˘ل˘ع ة˘ير˘˘ششب تا˘˘ع˘˘مŸىو˘ت˘شس
د˘ي˘م˘ج˘˘ت˘˘لا ع˘˘فر م˘˘ت˘˘ي ⁄ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

نوؤو˘ششلا ةرازو نأا مو˘ل˘ع˘مو.ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع
ةعوم‹ تمدق دق تناك ةينيدلا

ÚلشصŸا ةيام◊ تاحÎقŸا نم

ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف ” لا˘˘˘˘ح ‘ ءا˘˘˘˘بو˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م
دا˘˘ج˘˘شسلا عز˘˘ن ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م د˘˘˘جا˘˘˘شسŸا
قلغو تامام˘ك˘لا ءاد˘ترا ة˘ي˘ماز˘لاو
.ءوشضولا تويب
نع نÓعإ’ا مدع ثدحأا ةراششإÓل
،Úل˘˘شصŸا ما˘˘مأا د˘˘جا˘˘شسŸا ح˘˘˘ت˘˘˘ف
ل˘˘شصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ’د˘˘˘ج
نم ديدعلا Èع ثيح ،يعامتجإ’ا
تويب ءاقبل مهبارغتشسا Úطششانلا
.ÚلشصŸا هجو ‘ ةلوفقم هللا
عقاوم داور نم ديدعلا Èع امك
مهكوكشش نع يعامتجإ’ا لشصاوتلا

ءارو ف˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا با˘˘ب˘˘شسأ’ا لو˘˘ح
ة˘مو˘ك◊ا ن˘ع رار˘ق رود˘شص ر˘˘خأا˘˘ت

.دجاشسŸا حتف ةداعإ’
تنا˘˘˘ك تاÒشسف˘˘˘ت˘˘˘لا كل˘˘˘ت ضضع˘˘˘˘بو
نأا ا˘ه˘با˘ح˘شصأا د˘ق˘ت˘ع˘˘ي ،ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شس
تنا˘ك د˘جا˘شسŸا نو˘˘ك و˘˘ه بب˘˘شسلا
كار◊ا تاÒشسم قÓ˘ط˘نا ة˘ط˘ق˘˘ن
.ةقباشسلا تاعم÷ا مايأا يبعششلا
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 ةزهاج ÚلضصŸا Úب Êامضس÷ا دعابتلا ىوتف

دجأشسŸا حتفل رشضخألا ءوشضلا رظتنت ةينيدلا نوؤوششلا ةرازو



و .ق

ىلع Òخأ’ا ءارزولا ضسل‹ لÓخ نوبت ددششو
دادعا نم لاجآ’ا برقا ‘ ءاهتن’ا““ ةرورشض
ةد˘يد÷ا تارا˘ي˘شسلا داÒت˘شس’ طور˘ششلا ر˘تا˘˘فد
نوكي نأا طرششب اعابت اهرششنو اهعاونأا لكب
يذلا يلشصأ’ا أاششنŸا دلب نم ةرششابم داÒتشس’ا
““ةحشضاو ةكÎششم حلاشصم رئاز÷ا هعم مشساقتت
عيمج مدقيو اشصشصختم دروتشسŸا نوكي نأاو ،
نم ينطولا داشصتق’ا يم– يتلا تانامشضلا
نايب ‘ ءاج امك ، ةقباشسلا ةيبلشسلا تاشسرامŸا
.ءارزولا ضسل‹ عامتجا
‘ عارشسإ’ا““ ¤إا نوبت اعد لشصتم قايشس ‘و
را˘طإا ‘ ة˘حÎقŸا ة˘ي˘عا˘ن˘شصلا ة˘طÿا ذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت
‘ نطاوŸا ضسملي ىتح ةنزاوتم ةينطو ةيمنت

ع˘م م˘ج˘شسن˘ت Òي˘غ˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘ياد˘ب ناد˘˘يŸا
 .““هتاعلطتو هتاحومط
اهنيب نم تاءارجإ’ا نم ددعب اشضيا رمأا امك
Òي˘شست˘لا ‘ ة˘ل˘هؤوŸا تاءا˘ف˘˘ك˘˘لا˘˘ب ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘شس’ا
.ماÿا داوŸا داÒتشسا ‘ ءاطشسولا بنŒو
مهارب يلع تيآا تاحرف ةعانشصلا ريزو ناكو
عامتج’ا تاذ لÓخ همدق ضضرع ‘ حشضوأا دق
داتعلاو ليوحتلل ةلباقلا داوŸا داÒتشسا لوح
تادايز““ تلجشس تاجتنŸا هذه نأا يعانشصلا
نأا نود نكل ةÒخأ’ا تاونشسلا لÓخ ““ةيشسايق
يلخادلا œانلا و‰ ىلع يباجيإا رثأا اهل نوكي
.ماÿا
تادعŸا نم دÓبلا تادراو نأا ريزولا فاشضأاو
كÓ˘ه˘ت˘شس’او را˘م˘ث˘ت˘شسÓ˘ل ة˘ه˘جوŸا ة˘ع˘ن˘شصŸا
اهتدافتشسا ¤إا ةفاشضإ’اب ر’ود رايلم21 تغلب

اموهو ةرÈم Òغو ةمئاد ةيكرمج تاءافعإا نم
.ةيلكيهو ةيروف تاحÓشصإا بلطتي
د˘يد◊او دو˘˘قو˘˘لا تادارو ةرو˘˘تا˘˘ف ضصي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لو
ةرازولا ضسردت ة˘ي˘ك˘ي˘ت˘شسÓ˘ب˘لا داوŸاو بل˘شصلاو
تاجتنŸاو ماÿا داوملل تايطعم ةدعاق عشضو
‘ عارشسإ’او ةيلودلا قوشسلا ‘ ةعنشصم فشصنلا
ةكÎششم عيراششم اهنم يمجنŸا طاششنلا ثعب
بتاكم نع ءانغتشس’ا ررقت امك ،يبنجا ليومتب
دوجو مدع ت’اح ‘ ’إا ةيبنج’ا تاشساردلا

.ةيلfi ةÈخ
عم ق˘ي˘شسن˘ت˘لا ز˘يز˘ع˘ت ا˘شضيا ةرازو˘لا ثح˘ب˘ت ا˘م˘ك
نم يرحبلا نحششلا فلÃ ةينعŸا تاعاطقلا
ن˘˘˘م ة˘˘˘فا÷ا ئ˘˘˘˘ناوŸا ءÓ˘˘˘˘خإاو ر˘˘˘˘ئاز÷ا ¤إاو
ضصيلقت ‘ مهشسي ام Úيرئازج Òغ Úلماعتم
.ر’ود رايلم6 دودح ¤إا داÒتشس’ا ةروتاف

يـنـطو
ـه1441  لاوضش42 ـل قفاوŸا م0202   ناوج61 ءاثÓثلا

 ديزوب نب فرضصت ت– ةضصاخ ةرئاط عضضو

ةيحشصلا ةبأقرلا ديدششتب رمأأي ةيروهم÷ا سسيئر
 ينطولا باÎلا Èع

ءارزولا ضسل‹ عامتجا لÓخ ،نوبت ديÛا دبع ،ةيروهم÷ا ضسيئر رمأا
باÎلا Èع انوروك ةحئاجب ةقلعتŸا ةيحشصلا ةباقرلا ديدششتب ،Òخأ’ا
Úع ‘ ةيعشضولا ىلع فوقولل ايرورشض كلذ ناك املك لقنتلاو ينطولا
.ناكŸا
لوأ’ا ضسمأا دقعنŸا ءارزولا ضسل‹ لÓخ ةيروهم÷ا ضسيئر حشضوأاو
‘ لوبقم Òغ ضصقن اهÒثي دق يتلا تاجايتحÓل ايدافت ““ كلذ نأا دحأ’ا

‘اكلا لكششلاب ةرفوتŸا ةيبطلا تامزلتشسŸا نم كاذ وأا ىفششتشسŸا اذه
.““تابلطلا لك ةهجاوŸ تايفششتشسملل ةيزكرŸا ةيلديشصلا ىوتشسم ىلع
عاششي يتلا تايفششتشسŸا ضضعب ‘ ةباقرلا ديدششت»ــــب ضسيئرلا رمأا امك
لفكتلا مدع نم ت’اح نأاو ةظتكم اهنأا مÓعإ’ا لئاشسو ‘ اهنع
Ãةدوجوم اهاشضر““.
لقنتلل ةحشصلا ةرازو فرشصت ت– ةشصاخ ةرئاط عشضو»ــــب تاميلعت هجوو

رششنت يتلا تامولعŸا ةحشص ىدم نم دكأاتلل ناكŸا Úع ¤إا تقو يأا ‘
.““كانهو انه
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 تاظف– تمدقو ةدوضسŸا تنمث

ىلع ءادتعلا ËرŒ ةÎشسد حÎقت ءأنبلا ةكرح
ةيبعششلا ةدارلا
فقوم حلاشصل يدمfi ةليمج ينطولا ءانبلا ةكرح ‘ ةيدايقلا تعفار

ةجابيدلا لوح تاظفحتلا ضضعب ةيدبم ،روتشسدلا ةقيثو نم اهبزح
ةرورشض ¤إا ةيعاد ،ضسيئرلا بئان حÎقمو تادابعلا ةشسرا‡ ةيرحو
.ةيبعششلا ةدار’ا ىلع ءادتع’ا ËرŒ ةÎشسد
اهبزح نإا ¤و’ا ةيعاذ’ا ةانقلا ىلع افيشض اهلولح ىدل يدمfi تلاقو
نأا ةفيشضم ،تادهعتلاب ءافو ضشاقنلل اهحرط ةÈتعم روتشسدلا ةقيثو نمثي

ةجابيدلا لوح ةشصاخ ،روتشسدلا لوح تاظفحتلا ضضعب مدق اهبزح
ةحشضوم ،تادابعلا ةشسرا‡ ةيرحو ضسيئرلا بئان بشصنم قلخ عورششمو
ةقيثوك Èمفون لوا نايب ¤إا رابتع’ا ةداعا ىلع ينبنت بز◊ا ةيؤور نا

.هنع اهثيدح مغر ةيولوأ’ا هطعت ⁄ ةحÎقŸا ةقيثولا ةÈتعم ةشسشسؤوم
ةليمج تعجرا ضسيئرلا بئان بشصنم ىلع اهبزح ضضاÎعا ضصخي اميفو

fiا ¤إا رم’ا يدمŸقم ،ةيبعششلا ةدارإ’اب ضساشسÎشسد ةحÎة ŒرË يا
يغبني كلذل بعششلا هبختنا ضسيئرلا نا ةفيشضم ،ةدار’ا هذه ىلع ءادتعا
.هنييعت ضسيلو ضسيئرلا بئان باختن’ ةيعرشش ةيلا داجيا
ضصاخ ماظن Úنقتب ةيشضاقلا61 ةداŸا ىلع اهظف– يدمfi تدبأا امك
Úب ةلادعÓلاو تارعنلا نم اعون قلخت نا نم ةفوختم تايدلبلا ضضعبل
‘ روتشسدلا اهحÎقي يتلا زيي“ Óب تادابعلا ةيرح لوحو.تاه÷ا
يتلا ةداŸا عم ضضقانتت اهنا اهتاذ ةثدحتŸا تلاق ةلدعŸا اهتخشسن

Œشس’ا لعÓشس’ا ةناكم زيزعت ¤إا ةيعاد ةلود نيد مÓم Ãظفحي ا
.اهÒبعت قفو يعمتÛا ماجشسن’ا
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 لÓضسو ىيحيوأا بناج ¤إا ةيضضقلا ‘ عباتي

 ناوج12 مويل دادح يلع ةمكأfi ليجأأت
دادح يلع لامعأ’ا لجر ةمكاfi دمfiأا يديشس ةمكfi ضسمأا تلجأا
يشضاقلا هب دافأا امبشسح ،يرا÷ا ناوج12 مويل داشسف اياشضق ‘ عباتŸا
لوشص◊ا اهنم داشسفلاب ةلشص تاذ مهتب دادح يلع عباتيو.ةشسل÷ا ضسيئر
¤إا ةفاشضإ’اب Úناوقلاو عيرششتلل ةفلاfl ةقيرطب ايازمو تازايتما ىلع
حلاشصŸا ضضراعتو ةفيظولا لÓغتشسا ةءاشسإاو ةيمومع لاومأا ديدبت بناج
.ةيمومعلا تاقفشصلا ماربإا لا‹ ‘ ةوششرلاو
مهنم Úقباشسلا ÚلوؤوشسŸا نم ديدعلا اشضيأا ةيشضقلا هذه ‘ عباتيو
ءارزو اذكو لÓشس كلاŸا دبعو ىيحيوأا دمحأا Úقباشسلا Úلوأ’ا نيريزولا
ةمكاfi طرافلا يام11 ‘ تلجأا ةمكÙا تاذ تناكو.Úقباشسلا ة’وو
ناوج51 خيراتل دادح يلع مهنيب نم لامعأ’ا لاجر نم ددع
،““دعب نع ةمكاÙا تاءارجإاب ضصاÿا ينقتلا Òشضحتلا لامكتشسا»ل
.ÚمهتŸا ضضعب عافد ةئيه اهتقو هب تدافأا امبشسح

 ناوج71 مويل يŸوأا دارم ةمكأfi ليجأأتو..
دارم ةمكاfi ضسمأا ةمشصاعلا رئاز÷اب دمfiأا يديشس ةمكfi تلجأا
71 مويل تارايشسلا بيكÎل كافوشس عمÛ ماعلا ريدŸا ضسيئرلا يŸوأا

.ةشسل÷ا ضسيئر يشضاقلا هب حرشص امبشسح ،يرا÷ا ناوج
““لاومأ’ا ضضييبت““ اهنم داشسفلاب ةلشص تاذ مهتب يŸوأا دارم عباتيو
ضضورق لامعتشسا»و ““ةيمارجإا تادئاع نع ةŒان تاكلت‡ ليو–»و
.““كنبلا حلاشصŸ ةيفانم ةفشصب ةيكنب ةيلام

و .ق

 ةيضسايضس مهتيضضق نوك مهتئÈت بلط مهعافد

Úنودم قح ‘ اذفأن أشسبح مأع سسمتلت ةبأينلا
وزو يزيتب
،وزو يزيتب حن÷ا ةمكfi نم هتعفارم لÓخ ةماعلا ةباينلا تشسمتلا

رانيد فلا ةئام عفدبو ذفان نجشس ةنشس ةبوقع طيلشستب ،ضسمأا حابشص
ببشسب Úنودم ميحار ميلشسو يقزرا دمfi نارمع قح ‘ ةمارغ
ةءاشسإ’ا ةمهتب لوأ’ا مهتŸا عباتيو .كوبشسيافلا تاحفشص ىلع تاروششنم
ضضرغل تاروششنم ضضرع ،فذقلاو بشسلا تارابعب ةيروهم÷ا ضسيئرل
مهتملل تهجو ام ‘ ةينطولا ةحلشصŸاب رارشضإ’ا اهناشش نم ةياعدلا
 .لوأ’ا مهتملل ةبوشسنŸا لامعأ’ا ‘ ةكراششŸا ةمهت Êاثلا
ÚعوطتŸا ÚماÙا نم ةعوم‹ بوانت ثيح ةمكاÙا تلشصاوتو
ةمكÙا نم ةبلاطملل ةعفارŸا ‘ انا‹ يأارلا ءانجشس لك نع عافدلل
دح ىلع ةينوناق تشسيلو ةيشسايشس ةمكاÙا نأا رابتعاب ÚمهتŸا ةئÈت
.مهرابتعا

و .ق
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 اضصضصختم نوكي نأا بجي دروتضسŸا

 أأششنŸا دلب نم ةديد÷ا تارأيشسلا داÒتشسا
رضصحو ،ةديد÷ا تارايضسلا داÒتضساب ةضصاÿا طورضشلا رتافد دادعإا ‘ عارضسإلاب نوبت ديÛا دبع صسيئرلا رمأا

 .ةحضضاو ةكÎضشم حلاضصم رئاز÷ا هعم مضساقتت يذلا أاضشنŸا دلب نم ةرضشابم اهداÒتضسا ةيلمع

ينطولا جاتنإÓل ةيام◊

 ين÷ا مشساوم ‘ ةيحÓفلا تأجوتنŸا داÒتشسا عنم
نو˘ب˘ت د˘يÛا د˘ب˘ع ضسي˘˘ئر˘˘لا ر˘˘مأا
داÒت˘˘˘˘˘شس’ ل˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘˘نŸا˘˘˘˘˘˘ب
مشساوم ‘ ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا تا˘جو˘ت˘نŸا
ىلع ةباقرلا ديدششتب اذكو ين÷ا
ميخشضت ع˘نŸ ةدرو˘ت˘شسŸا ه˘كاو˘ف˘لا
دكأاتلا ىلع ضصر◊ا عم Òتاوفلا

ةح˘شص ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح ة˘ي˘عو˘ن˘لا ن˘م
.نطاوŸا
لÓ˘خ ة˘يرو˘˘ه˘˘م÷ا ضسي˘˘ئر دد˘˘ششو
د˘ق˘ع˘نŸا ءارزو˘لا ضسل‹ عا˘م˘ت˘˘جا
ن˘م د˘يزŸا ى˘ل˘ع ي˘˘شضاŸا د˘˘حأ’ا
نود نكل داÒتشس’ا ةروتاف ضصيلقت

ر˘˘˘مأاو قو˘˘˘شسلا ‘ ةرد˘˘˘ن˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘خ
ة˘ي˘ناو˘ي◊ا ةوÌل˘ل ق˘ي˘قد ءا˘˘شصحإا˘˘ب
فده˘ب ة˘يو÷ا رو˘شصلا لا˘م˘ع˘ت˘شسا˘ب
ن˘ك“ تا˘نا˘ي˘ب ةد˘عا˘ق ثاد˘ح˘ت˘˘شسا

مث نمو ةوÌلا هذه ‘ مكحتلا نم
ة˘ي˘م˘ك˘˘لا˘˘ب قو˘˘شسلا د˘˘يوز˘˘ت نا˘˘م˘˘شض
.موحللا نم ةمزÓلا
اشضرع مدق دق ةراجتلا ريزو ناكو

لوح روح“ عامتج’ا تاذ لÓخ
تا˘ج˘ت˘نŸا ن˘م تادراو˘لا ة˘ي˘ع˘˘شضو
ةذ˘خ˘تŸا تاءار˘جإ’او ة˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا

ةيام◊ ةيرازولا هترئاد فرط نم
 .ينطولا يحÓفلا جاتنإ’ا
لك˘ي˘ه ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لا˘ب ضضر˘ع˘لا ل˘م˘ششو
موحللا ةشصاخو ةيعارزلا تادراولا
بي˘˘˘˘ل◊او ه˘˘˘˘كاو˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لاو ر˘˘˘˘˘شضÿاو
.ةرذلاو Òعششلاو حمقلاو
ة˘˘˘˘حÎقŸا تاءار˘˘˘˘جإ’ا Úب ن˘˘˘˘مو

ةعشضاÿا تاجتنŸا ةمئاق عيشسوت
يئاقولا تقؤوŸا ‘اشضإ’ا مشسرلل
أاد˘بŸ داÒت˘شس’ا طا˘˘ششن عا˘˘شضخإاو
Îفد ‘ با˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘ك’او ضصشصخ˘˘˘ت˘˘˘لا
ةرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘قرو طور˘˘˘˘ششلا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘لاو ة˘˘ي˘˘جراÿا
ةيحÓ˘ف˘لا ة˘ي˘عا˘ن˘شصلا تا˘ج˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
ديدح˘ت˘ل تادراو˘لا ل˘ك˘ي˘ه ل˘ي˘ل–و
ن˘˘كÁ ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ج˘˘ت˘˘نŸا ة˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘ق
د˘يد˘ششت ع˘م ا˘˘هداÒت˘˘شسا ضصي˘˘ل˘˘ق˘˘ت
Òتاوفلا ميخشضت ةبراÙ ةباقرلا
.ةينطو ريدشصت ةيجيتاÎشسا عشضوو

تاعارزلا ةيمنتو..
ةيوارحضصلا ةيعانضصلا
 يئاذغلا نمألا نامضضل

ة˘ي˘م˘ن˘ت ناو˘يد ة˘م˘ه˘˘م ضصو˘˘شصخ˘˘بو
قطانŸا ‘ ةيعانشصلا تاعارزلا
ضسي˘˘˘˘˘˘ئر ر˘˘˘˘˘˘كذ ،ة˘˘˘˘˘˘يوار˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘شصلا
ةا˘˘˘عار˘˘˘م ةرور˘˘˘شضب ة˘˘˘يرو˘˘˘˘ه˘˘˘˘م÷ا
ن˘م ي˘ن˘طو˘لا يدا˘شصت˘ق’ا فد˘ه˘˘لا
نمكي يذلا ناويدلا اذه ضسيشسأات

ن˘˘م تقو بر˘˘قأا ‘ ضصل˘˘خ˘˘ت˘˘˘لا ‘
تا˘˘عارز˘˘˘لا تا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م داÒت˘˘˘شسا
Òفوتل ةرذ˘لاو ة˘ي˘ت˘يز˘لاو ة˘ير˘ك˘شسلا
ديد– ىلع احلم ةبعشصلا ةلمعلا

ع˘م Úل˘ما˘˘ع˘˘تŸا تا˘˘ب˘˘جاو قو˘˘ق˘˘ح
ةيعانشصلا تاعارزلا ةيمنت ناويد

ن˘م˘شض ة˘˘يوار˘˘ح˘˘شصلا ق˘˘طا˘˘نŸا ‘
.قيقد طورشش Îفد
ة˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لاو ة˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا ر˘˘يزو نا˘˘كو
ه˘شضر˘ع لÓ˘خ زر˘بأا د˘ق ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا

ناو˘يد˘ل Êو˘نا˘ق˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت˘˘لا لو˘˘ح
‘ ة˘ي˘عا˘ن˘شصلا تا˘عارز˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت
رود˘˘˘لا ة˘˘˘يوار˘˘˘˘ح˘˘˘˘شصلا ق˘˘˘˘طا˘˘˘˘نŸا
يذلا ناويدلا اذهل يجيتاÎشس’ا
تاعارزلا ةيقرتو ةيمنتب فلكيشس
قطانŸاب ةيجيتاÎشس’ا ةيعانشصلا
.ةيوارحشصلا
تامازتل’ اذيفنت هثادحتشسا يتأايو
ضصو˘˘˘شصخ˘˘˘ب ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م÷ا ضسي˘˘˘ئر

Òفو˘تو داÒت˘شس’ا ةرو˘تا˘˘ف ضضف˘˘خ
جا˘ت˘نإ’ ة˘˘يرور˘˘شضلا ة˘˘ي˘˘لوأ’ا داوŸا
ة˘ع˘شساو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تاÎشسإ’ا ع˘˘ل˘˘شسلا
تارد˘ق˘لا لÓ˘غ˘ت˘شسا˘ب كÓ˘ه˘ت˘شس’ا
ةيوارحشصلا ةعارزلا اهرفوت يتلا
ةينطولا تاردقلا نم عفرلا دشصق
.يئاذغلا نمأ’ا نامشضو ةيحÓفلا
يذ˘لا ف˘ي˘شضي ،ناو˘يد˘لا ه˘جو˘ي˘˘شسو
Òشسيت ¤إا بون÷اب هرقم نوكيشس
نيرمثتشسŸا ةقفارمو تاءارجإ’ا
ة˘˘ل˘˘ك˘˘ي˘˘هŸا ع˘˘يرا˘˘ششŸا ي˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘حو
.ة‹دŸاو
يلماح ةقفارÃ ناويدلا لفكتيشسو
تارا˘م˘ث˘ت˘شسÓ˘ل ىÈك˘لا ع˘يرا˘˘ششŸا
ح˘م˘شست ي˘ت˘لا ة˘ل˘ك˘ي˘هŸا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا
ة˘ي˘عا˘˘ن˘˘شصلا تا˘˘عارز˘˘لا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘ب
لادبتشس’ ةهجوŸا ةيجيتاÎشس’ا

ا˘ي˘لا˘ح ةدرو˘ت˘˘شسŸا ة˘˘ي˘˘لوأ’ا داوŸا
فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ث˘˘˘˘ك˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘شصب
 .Úيداشصتق’ا ÚلماعتŸا

و .ق

Òناكضسلا زاهج عضضو
 يرورضض

ةفأ÷ا ئناوŸا قÓغإا
ةشصخرŸا Òغ
دبع ،ةيروهم÷ا صسيئر رذح

ئناوŸا هلث“ ام نم ،نوبت ديÛا
راطخأا نم ›ا◊ا اهلكضشب ةفا÷ا

ةدايضسلاو يموقلا نمألا ىلع
.ةيمومعلا ةنيزÿاو ةينطولا

عامتجلا ‘ نوبت صسيئرلا رمأاو
،Òخألا ءارزولا صسلÛ يرودلا
يروفلا قÓغإلا““ ـب ةموك◊ا
اهل صصخرŸا Òغ ةفا÷ا ئناوملل
صصخرŸا ئناوŸا ىلع طاÎضشلاو
Òناكضسلاب ةزه‹ نوكت نأا اهل
فرط نم ةباقرلا ليهضستل
.““كرام÷ا

ةيروهم÷ا صسيئر فلك امك
اذه ميظنت ةداعإاب ةموك◊ا
ةينطولا ئناوŸاب هقا◊إاو عاطقلا

Ãعيبلا دعب ةنايضصلا ةمدخ رفوي ا،
ةدايضسلاو ،يموقلا نمألا نمضضيو
ةلمعلا رادهإا فقوو ،ةينطولا
.ةبعضصلا

و .ق



ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ب ة˘˘ب˘˘ل˘˘طو ةذ˘˘˘تا˘˘˘شسأا ح‚
‘ ف˘ل˘ششلا˘ب ي˘ل˘عو˘˘ب ن˘˘ب ة˘˘ب˘˘ي˘˘شسح
Òه˘ط˘تو م˘ي˘ق˘ع˘ت˘˘ل زا˘˘ه˘˘ج ع˘˘ي˘˘ن˘˘شصت
قرولا اهيف اÃ لئاشسولاو ءايششأ’ا
قو˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘ششأ’ا˘˘˘˘ب ،ضشا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لاو
،فلتلل اهشضيرعت نود ةيجشسفنبلا

ةمهاشسŸا اهنم ىجرُي ةردابم ‘
ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ة˘˘˘مزأا را˘˘˘ثآا ن˘˘˘م د◊ا ‘
Ó˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسم ا˘˘هر˘˘يو˘˘ط˘˘تو ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح
تاعاطقلا تابلطتم عم ىششامتتل
.ةيرادإ’او ةيداشصتق’ا
ر˘˘ها˘˘ط˘˘لا Òن˘˘م ذا˘˘ت˘˘شسأ’ا ح˘˘˘شضوأاو
اذ˘ه ى˘ل˘ع Úم˘ئا˘ق˘لا د˘حأا ضسا˘˘ب˘˘ع
هنأاشش نم يذلا يملعلا عورششŸا
ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح ط˘˘ي˘˘ششن˘˘ت
ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ما÷ا ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘شسم ءار˘˘˘˘˘ثإاو
لو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح دا˘˘˘˘ج˘˘˘˘يإا ‘ ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ئاز÷ا

Ûف را˘˘˘˘˘˘˘ششت˘˘˘˘˘˘˘نا ة˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘باÒضسو
و˘˘˘ه زا˘˘˘ه÷ا اذ˘˘˘ه““ نأا ،91-ديفوك
ة˘˘ب˘˘ل˘˘طو ةذ˘˘تا˘˘شسأا دا˘˘ه˘˘ت˘˘جا ةر˘˘م˘˘˘ث
›آ’ا مÓ˘˘˘عإ’ا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ك˘˘˘ب هارو˘˘˘ت˘˘˘كد
رهششأا ةثÓث لاوط ةقيقدلا مولعلاو
لÓغت˘شس’ م˘ه˘ن˘م ا˘ي˘ع˘شس ،ة˘طرا˘ف˘لا

‘ ةكراششŸاو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا م˘ه˘تا˘قا˘ط
ا˘˘˘نرو˘˘˘ك ضسوÒف ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘شضق˘˘˘˘لا
.““دجتشسŸا
زا˘ه÷ا اذ˘˘ه نأا ثّد˘˘ح˘˘تŸا زر˘˘بأاو
قو˘ف ة˘ع˘ششأ’ا ما˘ظ˘ن˘ب ل˘م˘ع˘ي يذ˘˘لا
فلتfl ميقعتب حمشسي ةيجشسفنبلا

ة˘ج˘شسنأ’ا تاذ ل˘ئا˘شسو˘لاو ءا˘ي˘ششأ’ا
رارغ ىلع ،قرولا وأا ضشامقلا نم
،ة˘يرادإ’ا تا˘ف˘˘لŸاو تاد˘˘ن˘˘ت˘˘شسŸا
تامامكلا ىتحو ةيدقنلا قاروأ’ا
اهشضير˘ع˘ت نود ،ة˘ي˘قاو˘لا ة˘ع˘ن˘قأ’او
.فلتلل
ة˘ي˘ج˘شسف˘ن˘ب˘لا قو˘ف ة˘ع˘ششأ’ا مو˘ق˘˘تو
Òمد˘˘ت˘˘ب -Òن˘˘م ذا˘˘ت˘˘˘شسأ’ا بشسح-
ايÿÓا Èع ةدوجوŸا تاشسوÒفلا

862 ـب رّد˘ق˘ي تا˘جو˘˘م لو˘˘ط د˘˘ن˘˘ع
ماد˘خ˘ت˘شسا ” ا˘م˘˘ي˘˘ف ،و˘˘نا˘˘ن ةد˘˘حو
ة˘ي˘شضا˘ير تا˘ي˘مزراو˘خو ت’دا˘˘ع˘˘م
ة˘˘م˘˘ظ˘˘نأا Úب ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘قد
دج““ جئاتن ىطعأا اموهو ليغششتلا

.ميقعتلا ةبشسنب قلعتي اميف ““ةبيط
يذ˘لا زا˘˘ه÷ا اذ˘˘ه تاز˘˘ي‡ ن˘˘مو

Áا˘ب ه˘لا˘م˘ع˘ت˘شسا ن˘كŸتا˘ي˘ف˘ششت˘شس
كو˘˘ن˘˘ب˘˘لاو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لا تارادإ’او
ط˘ق˘ف ضسي˘ل تا˘شسشسؤوŸا ف˘ل˘تflو

لاوط نكلو ةيفرظلا ةمزأ’ا لÓخ
برشست دوجو ةلاح ‘ هنأا ،ةنشسلا
¤إا ة˘ي˘˘ج˘˘شسف˘˘ن˘˘ب˘˘لا قو˘˘ف ة˘˘ع˘˘ششأÓ˘˘ل
،›آا راذ˘˘نإا ما˘˘ظ˘˘ن ق˘˘ل˘˘ط˘˘˘ي جراÿا
برشست عنمو ميقعتلا ةيلمع فقوي

د˘ق ي˘ت˘لا ة˘ع˘ششأ’ا ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه
يذ˘˘˘لا نا˘˘˘شسنإÓ˘˘˘ل ارار˘˘˘شضأا بب˘˘˘شست
.لوطأا ةدŸ اهل ضضرعتي
‘ هاروتكدلا ةبلط عيجششت فدهبو
ة˘ق˘ي˘قد˘˘لا مو˘˘ل˘˘ع˘˘لاو ›آ’ا مÓ˘˘عإ’ا

عمتÛا ديفت ةزهجأا راكتبا ىلع
ضضو˘˘ح˘˘ب يدا˘˘˘شصت˘˘˘ق’ا ط˘˘˘يÙاو
‘ م˘˘ه˘˘ن˘˘م دد˘˘ع كر˘˘ششأا ،ف˘˘ل˘˘˘ششلا

تناك ثيح عورششŸا اذه زا‚إا
مهل تحاتأا يتلا ةيملعلا ةحناشسلا

Œي˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا بنا÷ا د˘˘˘ي˘˘˘˘شس
.مهثاحبأ’
نب ةبيشسح ةعماج ةرادإا تداششأاو
ر˘˘يدŸا بئا˘˘ن ‘ ة˘˘ل˘˘ث‡ ي˘˘ل˘˘عو˘˘˘ب
هيجو˘ت˘لاو فار˘ششت˘شس’او ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل

ر˘˘˘باfl““ رود˘˘˘ب ناو˘˘˘شضر ي˘˘˘ل˘˘˘يا˘˘˘˘ع
›آ’ا مÓعإ’ا ةيلك قيرفو ثحبلا
ةكرح عيجششت ‘ ةقيقدلا مولعلاو
تارا˘˘ك˘˘ت˘˘ب’او ي˘˘م˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا ثح˘˘˘ب˘˘˘لا
تد˘شصح ا˘م ا˘ب˘لا˘غ ي˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘˘شصأ’ا
ف˘˘ل˘˘تfl ن˘˘م ر˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘لاو ءا˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘لا
يÁدا˘˘˘كأ’ا لاÛا˘˘˘ب Úل˘˘˘عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
.““يملعلاو
نوكŸا قيرفلا نأا ،ركذلاب ريد÷ا

لمعي هاروتكد ةبلطو ةذتاشسأا نم
ن˘˘˘م دد˘˘˘ع ر˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘شضيأا
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا تارا˘ك˘ت˘˘ب’او ع˘˘يرا˘˘ششŸا
تا˘ي˘ط˘عÃ ة˘ل˘شصلا تاذ ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ب˘˘لاو ة˘˘يدا˘˘˘شصت˘˘˘ق’ا ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
ا˘مو ف˘ل˘ششلا ة˘ق˘ط˘نŸ ة˘ي˘عا˘˘ن˘˘شصلا

ىلع اهديشسŒ لمأا ىلع ،اهرواج
ل˘˘˘ظ ‘ ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘شس’ ع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘لا ضضرأا
تان˘شضا˘ح ءا˘ششنإ’ ة˘لود˘لا ع˘ي˘ج˘ششت
 .ةئششانلا تاشسشسؤوŸاو لامعأ’ا

م .ق
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دمfi يلÙا يذيفنتلا زاه÷ا ضسيئر حشضوأا
‘ Úلعافلا عيمج عم عامتجا لÓخ ،بتاكلب
ناكشسلاو ةحشصلا تاعاطق رارغ ىلع ،لاÛا
با˘˘ب˘˘ششلاو Úي˘˘ن˘˘هŸا م˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لاو ن˘˘يو˘˘ك˘˘ت˘˘لاو
Èتعي حاÎق’ا نأا ،يئ’ولا نمأ’او ةشضايرلاو
طغشضلا فيفخت لجأا نم ايلاجعتشسا ءارجإا““

نامشضلو ي˘ع˘ما÷ا ي˘ئا˘ف˘ششت˘شس’ا ز˘كرŸا ى˘ل˘ع
 .““91-ديفوكب ÚباشصŸاب لشضفأا لفكت
ز˘˘˘˘كرŸا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘شصم نإا˘˘˘˘˘ف ،بتا˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب بشسحو
بعوتشست ’ تحبشصأا““ يعما÷ا يئافششتشس’ا
نأا اح˘شضو˘م ،““ا˘ي˘مو˘ي ا˘ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘شست ي˘ت˘لا ت’ا◊ا
ةفشصبو حتف ‘ نمكت نهارلا تقولا ‘ ةيولوأ’ا

ضسوÒفب ÚباشصŸا لابقتشس’ زكرم ةيلاجعتشسا
د˘˘يد÷ا ز˘˘كرŸا نأا ›او˘˘لا فا˘˘˘شضأاو .ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
‘ ÚباشصŸا لابقتشس’ اشضيأا ضصشصخي فوشس
ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ز˘ج˘عو ظا˘ظ˘ت˘كا ل˘ي˘˘ج˘˘شست لا˘˘ح
ة˘˘ي’و˘˘لا ر˘˘ئاود Èع ة˘˘عزوŸا تا˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ششت˘˘˘شسŸا

ة˘م˘ل˘ع˘لا˘ب Òثÿا بور˘˘شص ى˘˘ف˘˘ششت˘˘شسم ا˘˘م˘˘ي˘˘شس’
بونجو قرشش ) ناŸو Úعب فايشضوب دمfiو
ةباشصإ’ا ت’اح لابقتشسا ‘ (ةي’ولا ةمشصاع
.ضسوÒفلاب
نم لك ›وؤوشسŸ تاميلعت ةبشسانŸاب تيدشسأاو
ميلعت˘لاو ن˘يو˘ك˘ت˘لاو نا˘ك˘شسلاو ة˘ح˘شصلا ة˘ير˘يد˘م
ل˘جأا ن˘م ة˘ي’و˘لا˘ب Úي˘ن˘عŸا ع˘ي˘م˘جو Úي˘ن˘˘هŸا
ع˘˘˘ي˘˘˘م÷ ل˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسŸاو يرو˘˘˘ف˘˘˘لا ذا˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت’ا““
ز˘˘كرŸا اذ˘˘ه ة˘˘ئ˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ل ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإ’ا

.““لاجآ’ا برقأا ‘ هلÓغتشسا ‘ عورششلاو
هبششو يبطلا مقاطلا Òخشستب ›اولا رمأا امك
¤إا ديد÷ا زكرŸا اذه Òطأاتل مزÓلا يبطلا

ل˘ئا˘شسو˘لاو تا˘ي˘نا˘˘ك˘˘مإ’ا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج Òفو˘˘ت بنا˘˘ج
‘ ى˘شضرŸا لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شس’ ة˘˘ي˘˘فا˘˘ك˘˘لا تاد˘˘عŸاو
ضصيشصخت ةرورشض ىلع ادكؤوم ،فورظلا نشسحأا

لجأا نم ¤وأا ةلحرمك اريرشس06 نع لقي ’ ام
اذ˘ه˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘شصإا ةد˘˘كؤوŸا ت’ا◊ا لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسا
.ديد÷ا يجاتلا ضسوÒفلا
رغاشش حانج ،قباشس تقو ‘ ،حÎقا ،ةراششإÓل
ةحفاكŸ يوه÷ا زكرŸاب Ú (2)قباط مشضي
ل˘ف˘ك˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ه˘ت˘ئ˘ي˘ه˘تو نا˘طر˘شسلا ى˘شضر˘˘م
ليقارعلا ديدع نأا Òغ ،91-ديفوكب ÚباشصŸاب

.بتاكلب بشسح ،كلذ نود تلاح
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 ÚباضصŸا لابقتضسا حÎقي ينهم نيوكت دهعم

قيشضي فيطشسب ةندأعشس رونلا دبع دمfi ىفششتشسم
Ãأنوروك ىشضر

دجتضسŸا انوروك صسوÒفب ÚباضصŸا لابقتضسل (فيطضس لامضش) تنيبت يحب ينهŸا نيوكتلا ‘ صصضصختŸا ينطولا دهعŸا حÎقا
.ةنداعضس رونلا دبع دمfi يعما÷ا يئافضشتضسلا زكرŸا اهفرعي حبضصأا يتلا عبضشتلا ةلاح دعب ،ةقطنŸاب

ةمضصاعلا نمأا

Òغ ةقيرطب عيبلل هجوم يبط عأنق فلأا11 زجح
زيم◊أب ةيعرشش
ناك يئاقو يبط عانق فلأا11 زجح نم رئاز÷ا ةي’و نمأا حلاشصم تنك“
.ةيعرشش Òغ ةقيرطب قاوشسأ’اب عيبلل هجوم
دورو دعب اهاروطأا تقلطنا ةيشضقلا نأا ةمشصاعلا نمأا نم نايب حشضوأاو
اهدافم ةيئاشضقلا ةطرششلل ةيقرششلا ةعطاقŸا نمأا رشصانعل ةينمأا ةمولعم
ةعنقأا) ،ةين’ديشص هبشش داوŸ ةيعرشش Òغ ةقيرطب جوري ضصخشش دوجو

Úعل ةطرششلا رشصانع تلقتنا ثيح زيم◊ا ةيدلب ءايحأا دحأاب (ةيبط
.يبط عانق ةدحو006 هتزوحب طبشضو هيف هبتششŸا تفقوأاو ،ناكŸا
ةيوه ديد– ¤إا تشضفأا هيف هبتششŸا عم تايرحتلا نأا ردشصŸا فاشضأاو
رداشص يباين نذإ’ اقفو امهدحأا لزنم ضشيتفتبو امهفيقوت متيل هل Úكيرشش
004.01 ىلع هلخادب طبشض ،ايميلقإا ضصتıا ةيروهم÷ا ليكو ديشسلا نع
.يبط عانق
هنأاب حرشص ،هيلإا ةبوشسنŸا لاعفأ’اب يشسيئرلا هيف هبتششŸا ةهجاوم دعبو
دحأ’ ةدحولل رانيد55 غلبÃ عيبلل ةيبطلا ةعنقأ’ا نم ةيمك ضضرع
.رانيد03 غلبÃ نيرخآ’ا امهيف هبتششŸا نم اهاÎششا امدعب ،ضصاخششأ’ا
ترطخأا رئاز÷ا ةي’ول ةراجتلا ةيريدم حلاشصم نأا ردشصŸا زربأاو
،ةروتاف نودب ةعاشضب ةزايح ةفلاfl تررحو علشسلا تزجحو ،عئاقولاب
.هب حرشصم Òغ طاششن ةشسرا‡و
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يجيردتلا يئز÷ا رج◊ا نم ةيناثلا ةلحرŸا

ةزأبيتب ةيعيبطلا ةأيحلل ةمششتfi ةدوع
هترقأا يذلا يجيردتلا رج◊ا عفر نم ةيناثلا ةلحرŸا ءاوجأا تزي“

““ةمششتfi““ ةقÓطناب ةزابيت ةي’وب دحأ’ا ضسمأا لوأا نم اءدب ةموك◊ا
.اهÒبادت ذيفنتل
ةفيظولا حلاشصŸ ةعباتلا ةي’ولاب ةيرادإ’ا حلاشصŸا فلتfl تلخدو
نم ةلشسلشس ‘ يداشصتق’ا عاطقلل ةعباتلا تاشسشسؤوŸا اذكو ةيمومعلا
لمعلا فانئتشساب ةشصاÿا ةÒخأ’ا Òبادتلا قيبطتل ادادعتشسا تاعامتج’ا
.دحأ’ا ضسمأا  لوأا نع نلعŸا
ت’اشصتاو رئاز÷ا ديرب نم لكل ةيتايلمعلا ةدحولا نم رداشصم تلاقو
قيبطتل حلاشصŸا فلتfl ميظنتو ةقدب عشضولا ةشسارد ددشصب اهنأا رئاز÷ا
ÚمدختشسŸا نم ةئاŸاب05 عشضو ءارجإا عفر اهنم اميشس ةذختŸا Òبادتلا
.لقنلا لئاشسو Òفوت عم رجأ’ا ةعوفدم ةيئانثتشسا ةلطع نم مهتدافتشساو
اميف ،زاغلاو ءابرهكلا عيزوت ةيريدم ىوتشسم ىلع تلوادت اهشسفن رابخأ’ا
دقعل يمومعلا فيظولل ةعباتلا ةيذيفنتلا تائيهلا ءاردم فلتfl عراشس
.ضضرغلا ضسفنل تاعامتجا
دهششت ⁄ ،قطانŸا فلتÈ flع ““جاو““ اهتعمج يتلا ءادشصأ’ا بشسحو
اءدب عرششي نأا عقوتي ثيح ÚفظوŸا لك قاحتلا مويلا ةيمومعلا تارادإ’ا

.ةيداعلا ةايحلل ةيجيردتلا ةدوعلاو مهلمع بشصانÃ مهقاحتلا ادغ موي نم
ةي’ولا ةمشصاعب ةشسبلأ’ا ةعاب مدقأا ،ةيراجتلا ةطششنأ’ا ةدوع ضصوشصخبو
اميشس’و ،ةياقولا لئاشسوب دوزتلاو ةيراجتلا مهتfiÓ فيظنت ىلع ةزابيت
ضضعب Èع دقو .ظحول امبشسح ،ةيقاولا ةعنقأ’او ةيلوحكلا لئاوشسلا اهنم
““ةÈتعŸا““ رئاشسÿا ضضيوعت ‘ مهلمأا نع جأاو مهيلا تثد– نيذلا راجتلا
.انوروك ةحئاج اهيف تببشست يتلا
فيظنتب ،تانولاشصلا حاتتف’ ،ىرخأ’ا يه ،ءاشسنلل ةقÓ◊ا تاعاق دعتشستو
.تانولاشصلا ماما يئاقو ططfl عشضوو Òهطتو ميقعتو

م .ق

تارأيشسو يرشض◊ا لقنلا ةدوعب رمأأي ةيدŸا ›او
ةيدرفلا ةرجألا
ةينمأ’ا ةنجللا عامتجا لÓخ تاميلعت، ةي’ولا ›او يوادب ضسابع ىدشسأا
تارايشسو يرشض◊ا لقنلا تÓفاح طاششن فانئتشساب رمأ’ا قلعتيو ، عشسوŸا
لخادو طقف ةيرشض◊ا تاطيÙا اهطاششن ضصخي يتلا ةيدرفلا ةرجأ’ا
ت’وكوتوÈلاب ديقتلا نامشض ¤إا يوادب ضسابع اعدو.ايرشصح ةي’ولا ميلقإا
حورو ةمارشص لكب لاثتم’اب ÚنطاوŸا ىلع ديكأاتلا عم ،ةددحمـلا ةيحشصلا
عانقلا ءادترا ةيمازلإاو يعامتج’ا دعابتلاو ةفاظنلا Òبادتل ةيلوؤوشسمـلا
اذه يششفت ىلع ءاشضقلاب ةليفكلا ةيشسيئرلا لئاشسولا لظت يتلا ،يقاولا
.ءابولا

م .ق

Âاغتضسم

أشصخشش79 ¤إا أنوروك نم ‘أعتلا تلأح عأفترا
تاشسشسؤوŸاب (91-ديفوك) انوروك ضسوÒف نم ‘اعتلا ت’اح تعفترا
 اشصخشش79 ¤إا Âاغتشسم ةي’وب ثÓثلا ةيئافششتشس’ا
ء’ؤوه نأا ليلخ دمfi قيفوت ناكشسلاو ةحشصلل يئ’ولا ريدŸا حشضوأاو
تايفششتشس91Ã-ديفوك حلاشصم اورداغو ءافششلل اولثا“ نيذلا ضصاخششأ’ا

.يشس .يب““ قيرط نع مهنع فششكلا ” ضسلدات Úعو يلع يديشسو Âاغتشسم
.ةنشس58و دحاو رهشش Úب ام مهرامعأا حواÎت امنيب ،Òناكشسلا وأا ““رأا
ةياهن ضسلدات Úعب ““ضشرطلب لاجعلا““ ةيئافششتشس’ا ةشسشسؤوŸا تفرعو
اهترداغمو ةنشس58 اهرمع غلبي ءافششلل ةديشس لثا“ يشضاŸا عوبشسأ’ا

Ÿ91-ديفوك ةحلشص.
اميشس’ ةيئاقولا تاءارجإ’اب ديقتلا ¤إا ÚنطاوŸا لوؤوشسŸا تاذ اعدو
ردق يعامتج’ا دعابتلاو ةنمآ’ا ةفاشسŸا ماÎحاو يقاولا عانقلا ءادترا
يذلا Âاغتشسم ةي’و نع لماكلا ›زنŸا رج◊ا عفر نأا ادكؤوم ،ناكمإ’ا

.طابشضن’ا مدع وأا يخاÎلا ينعي ’ ،دحأ’ا ضسمأا لوأا ،”
تار‡ عيمج تبحشس ،ةيشصولا ةرازولا تاميلعتل اذيفنتو ،كلذ عم ةازاوŸاب
Âاغتشسم ةي’وب ةيحشصلا تاشسشسؤوŸا لخاد لمعتشست تناك يتلا ميقعتلا
ةحشص ىلع اظافح يئاقوو يزاÎحا Òبدتك (ديلوتلا ةدايعو ديفوك حلاشصم)
. ضصاخششأ’ا
طاششنلل يجيردتلا فانئتشس’اب ةيحار÷ا ةيئافششتشس’ا حلاشصŸا تأادب امك
نم ديزأا ماد فقوت دعب ة‹ŸÈا ةيحار÷ا تايلمعلا ءارجإا اميشس’و
.نيرهشش
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فلضشلا ةعماج

 ةيجشسفنبلا قوف ةعششألأب Òهطتلاو ميقعتلل زأهج عينشصت



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

أقوقح نوكت نأا لبق ةمارك .. ىرشسألا بتاور
7مالـقأ

ركبوبأا يداف :ملقب
ينيطضسلف ثحابو بتاك

ة˘ي˘كÒمأ’ا- ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسإ’ا ت’واÙا ¤او˘˘ت˘˘ت
،ماشس÷ا ينيطشسل˘ف˘لا ا˘ن˘ب˘ع˘شش ت’ا˘شضن Ëز˘ق˘ت˘ل
ًةدايق Úينيطشسلفلا عيكرتو ،باهرإ’اب اهمشسوو
- رشص◊ا ’ - لاثŸا ليبشس ىلع اهنمو ،ًابعششو
طابشش9 خيراتب يليئارشسإا يركشسع رمأا رادشصإا
نم Úطشسلف ‘ ةلماعلا كونبلا ددهي يشضاŸا
.مهبتاور فرشصو ىرشسأ’ا عم لماعتلا رارمتشسا
ه˘نأا ضضÎف˘ي يذ˘لا ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإ’ا رار˘ق˘لا Èت˘ع˘يو
ًاÒطخً ارارق0202 رايأا9 ‘ ذيفنتلا زّيح لخد
ةيليئارشسإ’ا ةنشصرقلا لظ ‘ ًاشصوشصخ ،ةياغلل
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘شسل˘ف˘لا بئار˘شضلا تاد˘ئا˘ع˘ل ةر˘˘م˘˘ت˘˘شسŸا
.اهتّمرب ةينيطشسلفلا ةموظنŸا تقهرأا يتلاو
Úناو˘ق˘ل˘ل ًا˘ف˘لاfl رار˘ق˘لا اذ˘ه Èت˘ع˘ي ،ًا˘ي˘نو˘نا˘ق
نم (89) ةداŸا Òششت ثيح ،ةيلودلا تاقافت’او
نم““ هنأا ¤إا9491 ماعلل ةعبارلا فينج ةيقافتا
ًامظتنم ًاباشسح حتفت نأا ةزجا◊ا ةلودلا بجاو
،تا˘شصشصıا ه˘ي˘ف عدو˘ت ل˘ق˘ت˘ع˘م ضصخ˘شش ل˘ك˘ل
يتلا غلابŸا كلذكو ،اهاشضاقتي يتلا روجأ’او

او˘ق˘ل˘ت˘ي نأا Úل˘ق˘ت˘ع˘م˘ل˘ل ق˘ح˘ي ا˘م˘ك ،ه˘ي˘لإا ل˘شسر˘˘ت
وأا ،اهاياعر نم نونوكي يتلا ةلودلا نم تاناعإا

،مهدعاشست ةئيه يأا نم وأا ،ةيما◊ا لودلا نم
““مهتÓئاع نم وأا

د˘ق ة˘˘مار˘˘ك˘˘لا نأا ¤إا را˘˘شش˘˘ُي ،ىر˘˘خأا ٍة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
يŸا˘˘˘ع˘˘˘لا نÓ˘˘˘عإ’ا ‘ قو˘˘˘ق◊ا ل˘˘˘ب˘˘˘˘ق تجردُأا

هنم ¤وأ’ا ةداŸا ضصنت يذلا ناشسنإ’ا قوق◊
نيواشستمو ارارحأا ضسانلا عيمج دلوي““ :هنأا ىلع

نأا رابتعا ىلع كلذو ،““قوق◊او ةماركلا ‘
.ناشسنإ’ا قوقح ةفاك ضساشسأا يه ةماركلا
نيررÙاو ىرشسأ’ا تاقحتشسمو بتاور تشسيلأا
Óًشصأا نوكت نأا لبق مهتمارك نوشصل يه مهيوذو
ن˘يأا .. !؟م˘ه˘ل ة˘لو˘˘ف˘˘ك˘˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘شسنإا قو˘˘ق˘˘ح ي˘˘ه
يركشسعلا رارقلا نم ناشسنإ’ا قوقح تامظنم
‘ ىر˘شسأ’ا تا˘با˘شسح ة˘ن˘شصر˘˘ق˘˘ب ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسإ’ا
ةيليئارشسإ’ا ةÁر÷ا هذه نم اهنيأا .. ؟كونبلا
.؟ةيناشسنإ’ا قوق◊ا لبق ةماركلا قحب
ق˘ط˘نÃ ل˘ما˘ع˘ت˘ي ي˘ل˘ي˘ئار˘شسإ’ا نا˘˘ي˘˘ك˘˘لا لاز ا˘˘م
وأا عئارشش يأ’ تفتلي ’و ،ةيقوفلاو ءانثتشس’ا
عمتÛا لاز ام لباقŸا ‘و .ةي‡أا Úناوق
ةيليئارشسإ’ا مئار÷ا ءازإا ةدارإ’ا دقاف ›ودلا

،ةيناشسنإ’ا قوق◊ا لبق ةماركلا قحب ةرمتشسŸا
ًاموي هتÓّث“ ةفاكب عمتÛا اذه يّرعت يتلا
’ مهدحو اولاز ام ،نوينيطشسلفلا امأا .موي دعب
مهشسفنأا نع ًاعافد ضسيل نولتاقي ،مهل يكاوب
ة˘مار˘ك ن˘ع ل˘ب ،بشسح˘ف م˘ه˘ت˘˘مار˘˘كو م˘˘ه˘˘شضرأاو
مهتاب˘شست˘ك˘م ى˘ل˘ع Úئ˘ك˘ت˘م ،ءا˘ع˘م˘ج ة˘ي˘نا˘شسنإ’ا
نا˘ي˘ك˘˘لا اذ˘˘ه عدر˘˘ل م˘˘ه˘˘ت˘˘موا˘˘ق˘˘مو م˘˘ه˘˘ف˘˘قو˘˘مو
.يباهرإ’ا
يرجي اّمع يشضاغتلا لظ ‘ حوشضوب انل دّكأاتي

لاقتع’ا ةشسايشس ‘ دعاشصت نم Úطشسلف ‘
Úناو˘ق ن˘شس ن˘م ا˘ه˘ق˘˘فار˘˘ي ا˘˘مو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘شسإ’ا

ة˘ج˘ه˘ن‡ بر˘ح ن˘ششو ىر˘شسأ’ا ق˘ح˘˘ب ة˘˘ف˘˘ح‹
ةيرمعلا مهتائف ةفاكب ىرشسأ’ا ىلع ةمظنمو
ًاينمأا مهفدهتشست تÓقتعŸا لخاد ةيشسن÷او
ةيشسايشسلا ةيشصخششلا ماشصفنا ،ًايشسفنو ًايحشصو
ليئارشسإ’ً ازايحنإا نكي ⁄ نإا ،›ودلا عمتجملل
لاؤو˘˘شسلا ى˘˘ق˘˘ب˘˘يو .Úي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شسل˘˘˘ف˘˘˘لا ل˘˘˘هاŒو
Òم˘شض د˘ه˘ششي˘شس ى˘ت˘م :ر˘شضا◊ا ي˘ن˘ي˘ط˘˘شسل˘˘ف˘˘لا
ى˘ت˘م وأا ،ح˘ي˘˘ح˘˘شصلا هدÓ˘˘ي˘˘م ›ود˘˘لا ع˘˘م˘˘تÛا
!؟هدÓيم خيرات ححشصيشس

ةينيطضسلفلا صسدقلا
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ريزو يمهف ليبن ملقب
قباضسلا يرضصŸا ةيجراÿا

ًاّيلود لودلا ضسفانتت نأا يعيبطلا نم
Ú◊ا Úب ف˘ل˘ت˘خ˘ت نأاو �ً،اّ̆ي˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإاو
هدهششت ا‡ غلاب قلقب رعششأا .رخآ’او
،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘شصلا ة˘˘ي˘˘كÒمأ’ا� تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘˘لا
هشصsخشش يذلا امهتقÓع ‘ رتوتلاو
،Úشصلا ةيجراخ ريزو يي غناوً اÒخأا
،““ةدرابلا بر◊ا فراششم ىلع““ هنأاب
Úشصلا بمرت ضسيئرلا لّمح نأا دعب
بحشسناو ،انوروك ةحئاج ةيلوؤوشسم
كلذو ،ةيŸاعلا ةحشصلا ةمظنم نم
ةيجراخ ريزو ويبموب راششأا نأا دعب
ضسوÒفلا نأا ¤إا ،ةدحتŸا تاي’ولا
ناهوو ‘ ةيلمعم ءاطخأا نع عبان““
نعً ايئزج عجاÎي نأا لبق ،““ةينيشصلا
.كلذ
لود˘لا ل˘ك ّنأا ه˘˘يو˘˘ن˘˘ت˘˘لا ن˘˘ع wي˘˘ن˘˘غو�

ا˘˘ه˘˘ف˘˘قاو˘˘م ‘ أا˘˘ط˘˘خ˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘شضر˘˘˘ع˘˘˘م
دتششت امد˘ن˘عً ا˘شصو˘شصخ ،ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا
نازيم ‘ً Óلخ دهششن وأا ،تاشسفانŸا
وأا ة˘يدا˘شصت˘ق’ا وأا ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا ةو˘˘ق˘˘لا
ٌمخشض�ٌ قراف كانه ا‰إا ،ةيركشسعلا
،ةعورششŸاو ةشسرششلا ةشسفانŸا Úب
وأا ة˘˘˘˘˘بو˘˘˘˘˘˘شسÙا Òغ ءا˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘خأ’او
ضضقا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا Úبو �،ة˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ضساشسŸاو ير˘هو÷ا ي˘ج˘ي˘تاÎشس’ا
يموقلا ن˘مأ’ا˘ب د˘م˘ع˘تŸاو ر˘ششا˘بŸا
ةيلخادلا نوؤوششلا ‘ لخدتلاو ،Òغلل
لكششبو ،دمع نع لودلا رارقتشساو
ق˘ير˘˘ط ن˘˘ع وأا ةر˘˘ششا˘˘ب˘˘م ل˘˘شصاو˘˘ت˘˘م
تأادب تاشسرا‡ يهو ،ةثلاث فارطأا
تا˘قÓ˘ع˘لا ‘ ح˘ط˘شسلا ى˘ل˘ع ح˘ف˘ط˘˘ت
ًامامتها بلطتتو ،ةينيشصلا ةيكÒمأ’ا
Òثأا˘تو ،Úت˘˘لود˘˘لا ة˘˘ما˘˘خ˘˘شضلً ا˘˘ي˘˘لود
يداشصتق’ا ماظن˘لا ‘ ا˘م˘ه˘تا˘شسا˘ي˘شس
رارقتشس’ا ‘ ًاشضيأاً امتحو ،›وtدلا
.يŸاعلا ينمأ’او يشسايشسلا
ع˘قو˘تأا ’ ي˘ن˘˘نأا ن˘˘ع ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ضضغ˘˘بو
تا˘˘ي’و˘˘لا Úب ًا˘˘˘ير˘˘˘ك˘˘˘شسعً ا˘˘˘عار˘˘˘شص
ل˘˘ب˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسŸا ‘ Úشصلاو ةد˘˘˘ح˘˘˘تŸا
ن˘˘مٌ غ˘˘لا˘˘بٌ ق˘˘ل˘˘ق ّيد˘˘˘ل˘˘˘ف ،رو˘˘˘ظ˘˘˘نŸا
مدا˘˘شصت˘˘لا تا˘˘ي˘˘عاد˘˘تو ت’ا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘حا
ى˘ل˘عً ا˘شصو˘شصخ ،ي˘ن˘ي˘شصلا ي˘˘كÒمأ’ا
،يجولونكتلاو يداشصتق’ا ىوتشسŸا
اذ˘˘ه˘˘ل تارŸÈا ن˘˘م Òث˘˘˘ك د˘˘˘جو˘˘˘يو
ضضرا˘˘˘ع˘˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘˘هأا ن˘˘˘˘م ،ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
،Úت˘لود˘ل˘ل ة˘ي˘شسا˘ي˘˘شسلا تا˘˘مو˘˘ه˘˘فŸا
ه˘ت˘نا˘ك˘مو هرود ا˘م˘˘ه˘˘ن˘˘م ل˘˘ك رّو˘˘شصتو
ة˘˘فا˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا ضضرا˘˘˘ع˘˘˘ت يأا .ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لا
.Úتوقلل ةيشسايشسلا

عمتÛا نأا ¤إا ةراششإ’ا بجي ،انه
ه˘˘˘تارا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت� ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘خÃ ي˘˘˘˘كÒمأ’ا
،ةيشسايشسلا
Úيرو˘˘˘˘ه˘˘˘˘م÷او Úي˘˘˘˘طار˘˘˘˘˘قÁد˘˘˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘لا˘˘ب ن˘˘مؤو˘˘ي ،Úل˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شسŸاو
ةيكÒمأ’ا ةبرجتلل ةزيمŸاو ةديرفلا

naciremA

msilanoitpecxE،
ٌق˘ح ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ك ةدا˘˘ير˘˘لا˘˘ب ك˘˘ّشسم˘˘ت˘˘يو

هيعاريو همÎحي نأا بجي ٌ،بشستكم
ةوق تدازو ،›ودلا عمتÛا ءاشضعأا
رايه˘نا د˘ع˘ب دا˘ق˘ت˘ع’ا اذ˘ه ة˘بÓ˘شصو
Òخأ’ا عبرلا ‘ يتايفوشسلا دا–’ا

ككفت نأا دعبو� ،يشضاŸا نرقلا نم
لود عمجي ناك يذلا� وشسراو فلح
هر˘ثإا ى˘ل˘ع ح˘ِ̆ب˘˘ُكو ،ة˘˘ي˘˘قر˘˘ششلا ا˘˘بوروأا

يكاÎشش’او يعوي˘ششلا را˘ي˘ت˘لا حا˘م˘ج
تاروطتلا هذه عم تداشسو� ً،اّيلود
لود˘لاو ةد˘ح˘تŸا تا˘ي’و˘˘لا ة˘˘عا˘˘ن˘˘ق
ةموظنŸا رششن اهقح نم نأا ةيبرغلا
دا˘شصت˘قاو� ة˘يدا˘شصت˘ق’ا ة˘ي˘لا˘م˘شسأار˘لا
ةيطارقÁدلا تايلآ’ا كلذكو ،قوشسلا
رظنلا فرشصب ،⁄اعلا Èع ةيشسايشسلا

ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شسلا م˘˘ظ˘˘ن˘˘لا فÓ˘˘ت˘˘خا ن˘˘ع
وأا ⁄ا˘˘˘ع˘˘˘˘لا لود ‘ ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘شصت˘˘˘˘ق’او
ا˘ه˘تا˘فا˘ق˘ث وأا ا˘ه˘مد˘ع ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر
،ةيعمتÛا اهتاحو˘م˘طو ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا
ًايبلشسوً ايباجيإا ىدشص ىق’ ام وهو
Èع ة˘ف˘ل˘˘تıا لود˘˘لا ‘ً ا˘˘عّو˘˘ن˘˘ت˘˘م
.⁄اعلا
املك يكÒمأ’ا هجوتلا ّدتششاو ّدتحاو

ن˘م ّيأا ‘ wي˘ق˘ي˘ق˘ح ٌضسفا˘˘ن˘˘م ر˘˘ه˘˘ظ
ىلع هتدايرو هتطلشسو هذوفن ت’ا‹

ههجوت عمً اشصوشصخ ،⁄اعلا ىوتشسم
ةكوشش راشسكنا دعب ايشسآا هاŒ ًاقرشش
ة˘˘ي˘˘بوروأ’ا ة˘˘˘حا˘˘˘شسلا ‘ ضسفا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
تا˘ع˘م˘تÛا Êا˘ف˘تو� ،ي˘ط˘ن˘˘ل˘˘طأ’او
06 لث“ تحبشصأا� ثيحب ةيويشسآ’ا

ى˘˘ط˘˘شسو˘˘لا ة˘˘ق˘˘ب˘˘ط˘˘لا ن˘˘م ة˘˘˘ئŸا ‘
ضسي˘˘ئر˘˘لا ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘˘م و˘˘˘هو ً،ا˘˘˘يŸا˘˘˘ع
نلعي امابوأا كاراب قباشسلا يكÒمأ’ا
لّو˘˘ح˘˘ت˘˘ت˘˘شس ةد˘˘ح˘˘تŸا تا˘˘˘ي’و˘˘˘لا نأا
ايشسآا هاŒ عشسوأا تاجردب زكرمتتو
.toviP naisA
Úشصلا نأا ى˘˘ل˘˘ع ٌد˘˘حأا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘˘ي ’و
مرهلا اذه ةمق ىلع� فقت ةيبعششلا
ضسفا˘˘˘نŸا تح˘˘˘ب˘˘˘شصأا ذإا ،يو˘˘˘ي˘˘˘شسآ’ا
جاعزإ’ا ردشصمو قلقلا ةطقنو Èكأ’ا
،ةد˘˘ح˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل تا˘˘ي’و˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘شسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
،ة˘ل˘ئا˘ه˘لا ة˘يدا˘شصت˘ق’ا ا˘ه˘تا˘˘نا˘˘ك˘˘مإا˘˘ب

تاردقو تاÈخ اهيدل نأاً اشصوشصخ
اهلعŒ ،مدقتلا ةياغ ‘ ةيجولونكت
ل˘ث˘م ،يدا˘ير˘لا رود˘لا ى˘ل˘عً ا˘شسفا˘ن˘م
ا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘ك˘˘ت ن˘˘م ضسماÿا ل˘˘˘ي÷ا
ى˘˘˘ّم˘˘˘شسي ا˘˘˘م را˘˘˘هدزاو ،ت’ا˘˘˘˘شصت’ا
ىعشست يذلا ،““يعانطشص’ا ءاكذلا»ـب

¤إا اهÒغو ةمدقتŸا لودلا عيمج
ز˘˘˘˘ّهŒ ي˘˘˘˘هو ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ةدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شس’ا

لعج ام وهو� ،لبقتشسملل اهتاعمت‹
ةدحتŸا تاي’ولا ءافلح نمً اددع
ةرم˘ت˘شسŸا ا˘ه˘تاد˘ششا˘ن˘م نو˘ل˘ها˘ج˘ت˘ي

يواو˘ه ة˘˘كر˘˘شش ع˘˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا مد˘˘ع
.ةينيشصلا
هذ˘˘˘ه نأا ر˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل تفÓ˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘مو
ة˘ي˘˘كÒمأ’ا طو˘˘غ˘˘شضلاو تاد˘˘ششا˘˘نŸا
ناتلودلا تلّشصوت نأا دعب ىتح تفّثكت

تا˘قا˘˘ف˘˘تا ¤إا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق� ر˘˘ه˘˘ششأا ذ˘˘ن˘˘م
ةئدهتل ،ةي˘ل˘حر˘م ة˘يراŒ ة˘يدا˘شصت˘قا
تاقافتا .امهنيب يداشصتق’ا رتوتلا
ضضع˘˘˘ب ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م فر˘˘˘ط ل˘˘˘ك مّد˘˘˘˘ق
ضضع˘˘˘ب ن˘˘˘ع ع˘˘˘جار˘˘˘تو ،ت’زا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
بنا÷ا ن˘م تن˘ّم˘˘شضت ،تا˘˘شسرا˘˘مŸا
ضضع˘˘˘˘˘ب ضضر˘˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘لإا ي˘˘˘˘˘كÒمأ’ا
ىلع ةديد÷ا بئارشضلاو كرام÷ا
‘ Úشصلا� تمزتلاو ،ةينيشصلا علشسلا
ع˘˘ل˘˘شسلا ن˘˘مٍ د˘˘يز˘˘م ءار˘˘شش ل˘˘˘با˘˘˘قŸا
ع˘ل˘شسلا لو˘خد ل˘˘ي˘˘ه˘˘شستو� ة˘˘ي˘˘كÒمأ’ا
.ةينيشصلا قاوشسأ’ا ¤إا ةيبنجأ’ا
ت‰ كلذ ل˘˘˘ك ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘عو
،تا˘˘ما˘˘ه˘˘ت’ا تّد˘˘ت˘˘˘ششاو تا˘˘˘فÿÓا
ف˘˘قاو˘˘م ‘ نا˘˘ت˘˘˘لود˘˘˘لا تح˘˘˘ب˘˘˘شصأاو
¤إا تا˘قÓ˘ع˘لا تر˘تو˘تو ،ة˘˘ي˘˘مدا˘˘شصت
ذنم لبق نم اهدهششن ⁄ تايوتشسم
تا˘م˘ها˘ف˘ت˘لا ثي˘˘ح ،تا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘شسلا
وامو نوشسكين دراششتير Úب ةيخيراتلا
تارتوتو تافÓخ يهو ،غنوت يشست
ة˘˘ل˘˘م◊ا لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘تّد˘˘ح د˘˘˘ت˘˘˘ششت˘˘˘شس
،ة˘ي˘كÒمأ’ا ة˘ي˘شسا˘ئر˘لا ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا

ةد˘˘ي˘˘ج ةÒخذ ر˘˘ّفو˘˘ت ع˘˘مً ا˘˘شصو˘˘شصخ
لظ ‘ تاماهت’ا لدابتل Úحششرملل
ضضافخناو ،انوروك ضسوÒف تايعادت
ةلاط˘ب˘لا عا˘ف˘تراو ،ة˘ششي˘عŸا ىو˘ت˘شسم
تلّجشس نأا دعب ،ةدحتŸا تاي’ولاب
ً،ا˘يŸا˘ع تاَ̆ي˘َفَو˘لا ن˘م Èكأ’ا دد˘˘ع˘˘لا
ةلم◊ا دعب ام ¤إا دتميشس ٌرتوت وهو
ن˘مأ’ا تا˘شسشسؤو˘م نأ’ ،ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
Èكأا Úشصلا Èتعت يكÒمأ’ا يموقلا

ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘شصŸا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ›ود ر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘خ
ةدا˘ير˘لاو ة˘ي˘كÒمأ’ا ة˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تاÎشس’ا
.ةيŸاعلا
ةينيشصلا ةيشسايشسلا ة˘فا˘ق˘ث˘لا ف˘ل˘ت˘خ˘ت
رو˘˘ظ˘˘˘نŸا ع˘˘˘مً ا˘˘˘يرذ˘˘˘جً ا˘˘˘فÓ˘˘˘ت˘˘˘خا
’ ا˘˘ه˘˘نأاً ارار˘˘م د˘˘كؤو˘˘˘ت ذإا ،ي˘˘˘كÒمأ’ا
ا˘˘ه˘˘تا˘˘مو˘˘ه˘˘ف˘˘م ر˘˘يد˘˘شصت ¤إا ى˘˘ع˘˘شست
’و ،Òغلا ¤إا ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لاو ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا
ً’ود م˘ئÓ˘ت ا˘ه˘ت˘مو˘ظ˘ن˘م نأا ضضÎف˘˘ت
ةهكنلاب ةيكاÎشش’ا““ نأا دكؤوتو ،ىرخأا
Úشصلا اهنع ثّدحتت يتلا ““ةينيشصلا
،ةينطولا اهت˘شسرا˘مÃً ا˘شسا˘شسأا ق˘ل˘ع˘ت˘ت
اهنم ضسبتقي وأا ضصلختشسي نأا Òغللو
.ديري ام
د˘˘˘جو˘˘˘ت ’ ه˘˘˘˘نأا ¤إا ةرا˘˘˘˘ششإ’ا ردŒو
ي˘ع˘شسل ة˘ح˘˘شضاو ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت ق˘˘باو˘˘شس
ا˘˘ه˘˘تا˘˘مو˘˘ه˘˘ف˘˘˘م ر˘˘˘يد˘˘˘شصت ¤إا Úشصلا
ًاقÓطإا اذه ىنعي ’ ا‰إا .ةيشسايشسلا
ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح ¤إا ى˘˘˘ع˘˘˘شست ن˘˘˘ل� Úك˘˘˘ب نأا

يشسايشسلا اهلقث مادختشساو اه◊اشصم
‘ً اشصوشصخ ،يداشصتق’او ينمأ’او
اÃً اّيلود لماعتلاو ،ةيويشسآ’ا ةحاشسلا
تا˘شسا˘ي˘شسلا ن˘˘ك˘˘ت ⁄و ،كلذ ق˘˘ق˘˘ح˘˘ي
وأا أا˘طÿا ن˘م ة˘مو˘شصع˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘شصلا

ضضراعتت اÃر تاحومط اهنع ةبئاغ
،ا˘˘ي˘˘شسآا ‘ ىر˘˘خأا لود ح˘˘˘لا˘˘˘شصم ع˘˘˘م
ةÒخأ’ا ماو˘عأ’ا ‘ ا˘˘ه˘˘نأا ظ˘˘حÓ˘˘يو
‘ اهتÓماعت ‘ ةدح Ìكأا تحبشصأا
اهناÒج عمو يبون÷ا Úشصلا رحب

غ˘نو˘ه ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا ‘و ،Úيو˘ي˘˘شسآ’ا
دهششن نأاً اقÓطإا دعبتشسأا ’و ،غنوك

‘ً ارار˘˘˘˘شصإاو ةو˘˘˘˘ق Ìكأا تا˘˘˘˘˘شسرا‡
ة˘˘يدا˘˘شصت˘˘ق’ا ا˘˘˘ه◊ا˘˘˘شصم ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح
ضضعب عم تذختا نأا دعب ،ةيلودلا
ط˘˘بر مد˘˘ع˘˘بً ارار˘˘ق ىر˘˘˘خأ’ا لود˘˘˘لا
ر’ود˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘لاŸا ا˘˘˘ه˘˘˘تÓ˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
تا˘شسرا‡و تا˘حو˘م˘˘طو ،ي˘˘كÒمأ’ا
ًاّيŸاع ترششتنا املك رركتت نأا عقوتأا
تشضّرعت اذإا ىتح ً،اّيلود تكباششتو
‘ ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ طو˘˘غ˘˘شض وأا تادا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’
ةم˘ظ˘ن˘م ل˘ث˘م� ،ة˘ي˘لود˘لا تا˘م˘ظ˘نŸا
ا˘ند˘ها˘شش ا˘م˘ك وأا ،ة˘يŸا˘ع˘لا ة˘˘ح˘˘شصلا
.›ودلا نمأ’ا ضسل‹ ‘ً اÒخأا
ًابرح نأاب ليوهتلا ‘ عرشستلا tدوأا ’و
تا˘ي’و˘لا Úبً ا˘˘ير˘˘ك˘˘شسعً ا˘˘ماد˘˘شص وأا
نإاو ،باوبأ’ا ىلع Úشصلاو ةدحتŸا
ة˘˘ير˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا Úب تا˘˘˘ششوا˘˘˘نŸا تنا˘˘˘ك
نأابً ارّكبمً اراذنإا ةيكÒمأ’او ةينيشصلا
ى˘ت˘ح ة˘م˘ئا˘ق ة˘ير˘ك˘˘شسع˘˘لا ر˘˘طاıا
ةلاح Úبً اقلقمً اهباششت ىرأاو ،نآ’ا
›ا◊ا ي˘كÒمأ’ا ي˘ن˘ي˘شصلا ر˘فا˘ن˘˘ت˘˘لا
نر˘˘ق˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب ‘ ق˘˘با˘˘شس ضسفا˘˘˘ن˘˘˘تو
Úتيداشصتقا Úتوق Úب ناك ،نيرششعلا
ا˘˘م˘˘هو ،بر˘˘˘ح بو˘˘˘ششن ¤إا ى˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نا
لوأ’ا رشصع˘لا ‘ ا˘ي˘ناŸأاو ا˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب
ع˘˘مً ا˘˘شضيأا ن˘˘ماز˘˘ت يذ˘˘لا ،ةŸو˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل

،يجولونكتو يداشصتقا و‰ ةلحرم
داشصتقاب ةيزكرم ةوق Úب ةشسفانمو
ي˘ن˘ب˘ت˘ت ة˘ي˘طار˘قÁد ىر˘خأاو ،ه˘ّجو˘م
نا˘˘˘ك ا˘˘˘م˘˘˘هÓ˘˘˘ك ،قو˘˘˘شسلا دا˘˘˘˘شصت˘˘˘˘قا
،رخآÓلً Ó˘م˘ك˘موً ا˘ط˘ب˘تر˘م هدا˘شصت˘قا
ةيئامح تاءارجإا امهنم لك ضضرفو
ل˘˘ث˘˘م ،ه˘˘شسفا˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘عو
عْشضوو ،ةيلاŸا طوغشضلاو بئارشضلا
،ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘لا نوا˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع دو˘˘ي˘˘ق
ةيتحتلا ةينبلا ‘ ةفاثكب ارمثتشساو
امل˘ث˘م ،ا˘م˘ه◊ا˘شصŸ ة˘مد˘خوً ا˘م˘عد
ةشسفانم .نآ’ا اكÒمأاو Úشصلا لعفت
بر◊ا تع˘˘لد˘˘نا ى˘˘ت˘˘ح تّر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘شسا
.ةيناثلا ةيŸاعلا
ةيمهأا ىرأا اهÒغو تارابتع’ا هذهل
Úشصلا Úب تارتوتلا ةئدهت ‘ ةغلاب
ل˘بُ̆شس دا˘ج˘يإاو ،ةد˘ح˘˘تŸا تا˘˘ي’و˘˘لاو
ا˘˘م˘˘ه˘˘تا˘˘مو˘˘ه˘˘ف˘˘م مدا˘˘شصت ب˘t̆ن˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ل
نا˘˘ت˘˘لود˘˘لا ي˘˘ع˘˘˘ت نأاو ،ة˘˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شسلا
رارقتشس’ا ىلع امهتافÓخ تايعادت
،يŸا˘˘ع˘˘لا دا˘˘˘شصت˘˘˘ق’او ي˘˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شسلا
تا˘˘˘فÿÓا ي˘˘˘˘ما˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘م رّذ˘˘˘˘حأاو
‘ ة˘ي˘˘كÒمأ’ا تار˘˘تو˘˘ت˘˘لا د˘˘عا˘˘شصتو
،ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا ة˘˘ل˘˘ب˘˘˘قŸا ة˘˘˘ل˘˘˘حرŸا
تا˘ي’و˘لا˘بً اّ̆يدا˘˘شصت˘˘قا ة˘˘ط˘˘غا˘˘شضلاو
‘ً اشضافخنا دهششتشس يتلا ةدحتŸا

ن˘˘م كلذ عuر˘˘شسي˘˘ل ،و˘˘م˘˘ن˘˘لا ت’ّد˘˘ع˘˘م
د˘ششأ’او Èكأ’ا ة˘شسفا˘˘نŸا ت’دا˘˘ع˘˘م
،ةيل˘ب˘ق˘ت˘شسŸا ة˘ي˘لود˘لا ةدا˘ير˘لا لو˘ح
Úيو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘شسŸا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عً ا˘˘˘˘˘شصو˘˘˘˘˘˘شصخ
.يجولونكتلاو يداشصتق’ا

ةيبرع تندنبيدنا

ينيشصلا يكÒمألا رفأنتلا

يطيلضسلا Âاغوب يحي نب هللا دبع ملقب

ىلعألا صسلÛا رطضضا ،انوروك ةحئاج لظ ‘
تارارقلا ىلع ًءانب ،يضضاŸا صسرام رهضش ‘ ءاضضقلل
،تامزألا ةرادإل ايلعلا ةنجللا اهتذختا يتلا

قيلعتو فقوب ،ةماعلا ةحضصلا ةرازو تايضصوتو
ةيئادتبلا يتمكfi ‘ ءاضضقلا تاضسلج
صسوÒف راضشتنا ةرضصاfi فدهب فانئتضسلاو
.دÓبلا ‘ انوروك
،فاقيإلا اذه نم نيرهضش نم Ìكأا يضضم دعبو
صصيلقتل ،ىرخأا لئادب دوجو ¤إا ةجا◊ا تزرب
اياضضقلاو ىواعدلا ‘ رظنلاو تبلا Òخأات
لؤواضستلا ناكف ،ةيرطقلا مكاÙا ‘ ةروظنŸا

نع تاضسل÷ا دقعو لمعلا تاءارجإاب ءدبلا لوح
.ةقلاعلا تافلŸا ءاهنإل ،دعُب
صسيضسأات ‘ ءاضضقلل ىلعألا صسلÛا ح‚ دقو
نمضضت ،ةيوق ةينوÎكلإا ةيت– ةينب ميظنتو
ةيلا◊ا ةلحرŸا تابلطتÃ ءافيإلا لقألا ىلع
.دعُب نع يضضاقتلا ةمدخ Ëدقتب ةقلعتŸاو

،ًارخؤوم ءاضضقلل ىلعألا صسلÛا نضشد ثيح
نع مÓعتضساو تابلط Ëدقت لثم تامدخ

نم اهÒغو ىواعدلا راضسم ةفرعمو تاضسل÷ا
.تامدÿا

ةباوبلا ءاضضقلل ىلعألا صسلÛا قلطأا امك
ريوطت ةطخ ليعفت راطإا ‘ ةينوÎكلإلا
ةلادعلا قيقحتل ةيعاضسلا ةيئاضضقلا ةموظنŸا
.ةزجانلا

نم يمقرلا لوحتلا ةطخ ،تامدÿا هذه تلمضشو
تاراطخإلاو تاراعضشإلا تامدخ ليعفت لÓخ

ÊوÎكلإلا لماكتلاو ،ÊوÎكلإا لكضشب ةيئاضضقلا
فاقيإاو ،ةقÓعلا تاذ ةيموك◊ا تاه÷ا عم
ذيفنت تاءارجإاب ةطبترŸا ةيقرولا تÓماعتلا
فدهتضست ةروطم تاءارجإل اقفو ماكحألا
نامضضو ÚضضاقتŸا حلاضصم ىلع ةظفاÙا

ةددعتŸا لئادبلا Ëدقتو تانايبلا ةيضصوضصخ
.ماكحألا ذيفنتل

ةمظنألا ريوطت ،تامدÿا هذه تلمضش امك
تاضسلج لÓخ ىواعدلا ةرادإل ةينوÎكلإلا
ةزهجألاب مكاÙا تاعاق زيهŒو ،لوادتلا
اهنمو ةروطŸا تاءارجإÓل ةمعادلا ةينقتلا
صضرع تاضشاضشو ةيتاذلا ةمدÿا ةزهجأا
ةلاح ةعباتمو مÓعتضسلا ةزهجأاو تامولعŸا
دادضسلا تامدخ Òفوت كلذكو ًاينوÎكلإا ىوعدلا
.ÊوÎكلإلا
مكاÙا ةزهجأا ‘ ةÒبكلا تاروطتلا هذه مامأا
ناوألا نآا ،ءاضضقلل ىلعألا صسلÛاب ةفلتıا
تاضسل÷ا دقعب ¤وألا ةيلمعلا تاوطÿاب ءدبلل

ليهضستلاو ،ةزجانلا ةلادعلا قيقحتل ،دعُب نع
يضضاقتلا دمأا Òضصقتب ÚضضاقتŸاو موضصÿا ىلع
‘ fiا انمكاŸةرقو.

رارقإاو «دعُب نع يضضاقتلا» ةمدخ قÓطإا ْنِإا
لامآا قيق– ¤إا يدؤوي فوضس ،يئارجإلا اهليلد
ىلعألا صسلÛا دوهج اهنيب نمو ،عيم÷ا فادهأاو
يمقرلا لوحتلا ةموظنم لامكتضسل ءاضضقلل
ليعفتو ،تاجرıا ةدوجو ،زا‚إلا ةعرضس معدو
.ÊوÎكلإلا يضضاقتلا راضسم لماكتو

ةمدخ .. عقاولا نم
‘ دعُب نع يشضأقتلا

ةيرطقلا مكأÙا
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قÓغإلا ديدضشت نم اهينطاوم رذ– لود

أنوروك ةدوع ببشسب Úشصلا ‘ ئراوط

3324 ليجشست نلعت ةيدوعشسلا
أنوروكب ةبأشصإا
ةديدج ةباشصإا3324 ليجشست بوأ’ا ضسمأا ،ةيدوعشسلا ةحشصلا ةرازو تنلعأا
دبعلا دمfi ،ةحشصلا ةرازو مشساب ثدحتŸا لاقو .انوروك ضسوÒفب
ىتمو ،حيحشص لكششب Òشست ةدوعلا ةطخ نأا““ يفحشص ر“ؤوم لÓخ ،›اعلا

.““Ìكأا ةحجان ةيعيبطلا ةايحلل انتدوع نوكتشس عمتÛا مزتلا ام
42ـلا لÓخ ةديدج ةباشصإا ةلاح3324 ليجشست نع مويلا ةرازولا تنلعأاو
.ةلاح2712 ‘اعت نع تنلعأا امك ،ةيشضاŸا ةعاشس
¤إا ةكلمŸا ‘ انوروك ضسوÒفب ÚباشصŸا ›امجإا ددع لشصي كلذبو
،لباقŸا ‘ ،ةلاح2748 ¤إا ÚفاعتŸا ›امجإا لشصو اميف ،ةلاح145721

ددع عفري ام ،ةيدوعشسلا ‘ انوروك ضسوÒفب ةافو ةلاح04 ليجشست ”
.279 ¤إا ÚفوتŸا
عا˘ف˘ترا بب˘شس نأا د˘كأا ة˘ح˘˘شصلا ةرازو م˘˘شسا˘˘ب ي˘˘م˘˘شسر˘˘لا ثد˘˘ح˘˘تŸا نا˘˘كو
¤إا دو˘˘ع˘˘ي ةÒخأ’ا ةÎف˘˘لا لÓ˘˘خ Úبا˘˘شصŸا Úب ن˘˘م ة˘˘ط˘˘ششن˘˘˘لا ت’ا◊ا
لÓخ تايفولاو تاباشصإ’ا عافترا اًعقوتم ةيعمتÛا ةطلاıا رارمتشسا
.ةلبقŸا مايأ’ا
¤إا Òششي ةجر◊ا ت’ا◊ا عافترا نأا قباشس تقو ‘ ةحشصلا تحشضوأاو
ةرورشضب ةيملع تايشصوت كانه نأا ًةعباتم ،انوروك ضسوÒفل طششن راششتنا
.ضسوÒفلا ةهجاوŸ ةمامكلا ضسبل
تاشصوحفلا لÓخ نم ت’ا◊ا هذه دشصر ” هنأا ،ثدحتŸا فاشضأاو
،نآ’ا ىتح ةكلمŸا ‘ ف’آا601و نويلم ¤إا اهددع لشصو يتلا ةيıÈا
.لوأ’ا ضسمأا نع77391 اهردق ةدايزب يأا

رابخألا طيرضش

ناتضسناغفأا

مÓشسلا تأشضوأفم قÓطنا برقب تأعقوت
نأبلأطو ةموك◊ا Úب
Úب تا˘شضوا˘فŸا ن˘م ¤وأ’ا ة˘ل˘˘حرŸا نأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘نا˘˘غ˘˘فأ’ا ة˘˘شسا˘˘ئر˘˘لا تلا˘˘ق
.ةحودلا ةيرطقلا ةمشصاعلا ‘ ماقتشس نابلاط ةكرحو ةموك◊ا
ن˘م نو˘لوؤو˘شسم ،ةÎف˘لا هذ˘ه ل˘با˘ك هد˘ه˘ششت ف˘ث˘ك˘م ي˘شسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد كار˘˘حو
ةمشصاعلا ‘ ًاعابت مهلاحر اوطح رطقو ةدحتŸا تاي’ولاو ناتشسكاب
ةيلمعل ةيلبقتشسŸا تاوطÿا لوح يعاشسŸا قيشسنتو ثحبل ةيناغفأ’ا
Úب ةرششابŸا مÓشسلا تاشضوافم قÓطنا برقب تاعقوت طشسو ؛مÓشسلا
.نابلاطو ةموك◊ا
نع لزعÃ حاجنلا هل نكÊ ’Áاغفأ’ا تيبلا بيتÎل ›ودلا ده÷او
يثÓث ءاقل دقعل تعد يتلا لباك اهل ديرت اذكه وأا ،ةيميلق’ا ىوقلا

Œلوؤوشسم عم اهعمÚ يكيرمأاو ضسورÚ نث’ا موي ،ةدحاو ةلواط ىلعÚ،
ةياه˘ن˘ل ة˘ياد˘ب ل˘ك˘ششي ن˘ط˘ن˘ششاوو و˘ك˘شسو˘م Úب م˘ها˘ف˘ت لو˘شصح ل˘مأا ى˘ل˘ع
.عارشصلا

ايÒجين

ةلشص ىلع رشصأنع يديأأب تارششعلا لتقم
-سشعاد - ميظنتب
نم ديدج لشصف ‘ تارششعلا ةلودلا ميظنتب نوطبترم نوفرطتم لتق
ام قفو ،ايÒجين قرشش لامشش ةقطنم اهدهششت ةيماد تامجه ةلشسلشس
.ةيلfi رداشصم تدافأا
اولتق ÚيمÓشسإا Úلتاقم نإا  ، ةيئانلا يتنامشسوأا Êوغ ةيرق ناكشس لاقو
‘ رانلا اومرشضأاو تبشسلا موجه ‘ مهيلع رانلا قÓطإاب اشصخشش83
.اهباكر نم دعب فرعي ⁄ ددع لتقم نع رفشسأا ام ةنحاشش
‘ عقو رخآا موجه ءارج ىلتقلا ةليشصح نأا ناكشسو ةينمأا رداشصم تدافأاو
.دونج ةعشست مهنيب ،51 ¤إا تعفترا (ملك06 دعب ىلع) ونوغنوم ةنيدم
““ايقيرفإا برغ ة˘ي’و““ ة˘لود˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ع˘با˘ت ه˘نأا د˘ق˘ت˘ع˘ي ل˘ي˘شصف ف˘ث˘ك˘يو
‘ ةيرق ‘ اشصخشش18 قحب ةرز‹ هرشصانع بكترا امدعب هتامجه
.ءاثÓثلا ةقطنŸا

دنهلا

 ةيركشسعلا تاوقلا نم3 ةبأشصإاو لتقم
““Òمششك““ ميلقإأب ىنأتشسكأب فشصق ‘

قÓطا ‘ نيرخا Úنثا ةباشصإاو هدارفأا دحأا لتقم يدنهلا ضشي÷ا نلعأا
ةبقارŸا طخ لوط ىلع ةيناتشسكابلا تاوقلا بناج نم فشصقو ران
.نيدلبلا Úب هيلع عزان تŸا Òمششك ميلقاب
ةيدنه ةيمÓعا رداشصم تركذ امبشسح - يدنهلا ضشي÷اب نولوئشسم لاقو
ة˘ق˘ط˘ن˘م ‘ ““ÒÊك»و ““رو˘ب˘ها˘شش““ ي˘عا˘ط˘˘ق ى˘˘ف ع˘˘قو را˘˘ن˘˘لا قÓ˘˘طإا نإا -
Úب ىحرج عقوأا ا‡ ،رانلا قÓطاب ةيدنهلا تاوقلا تدر اميف ،““ضشنوب““

.مهددع ديد– نشستي ⁄ Êاتشسكابلا ضشي÷ا فوفشص
دنهلاو ناتشسكاب لÓقتشسا ذنم هيلع عزانتم (Òمششك) ميلقإا نأا ¤إا راششي

دعب ميلقإ’ا ىلع ةرطيشسلل نادلبلا عزانتي ثيح ،7491 ماع ايناطيرب نع
يدنه رطشش نارطشش كانه حبشصيل هيشضارأا ىلع ةرطيشسلا امشستقا نأا
.““Òمششكو وماج دازآا““ مشساب Êاتشسكاب رخآاو ““Òمششكو وماج““ مشساب

تلاكو/›ودلا مضسقلا

نم Ìكأا نأا زÎيورل ءاشصحإا رهظأا
ضصخ˘˘شش ف˘˘لأا038و ÚيÓ˘˘˘˘م7
دجتشسŸا انوروك ضسوÒفب اوبيشصأا

نم Ìكأا نأاو ،⁄اعلا ىوتشسم ىلع
ءار˘˘ج او˘˘فو˘˘ت ضصخ˘˘شش ف˘˘˘لأا924
.ضضرŸاب ةباشصإ’ا
نم Ìكأا ةباشصإ’ا ت’اح تلمششو
⁄اعلا ءاحنأا ‘ ةقطنمو لود012
‘ Úشصلا ‘ ضسوÒفلا روهظ ذنم
.9102 ماع Èمشسيد
ةد˘˘˘˘ح˘˘˘˘تŸا تا˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘لا تلاز ا˘˘˘˘مو
ىو˘ت˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا رد˘˘شصت˘˘ت
تا˘با˘شصإ’ا دد˘ع ثي˘ح ن˘م ⁄ا˘˘ع˘˘لا
،�91-د˘ي˘˘فو˘˘ك““ ضضرÃ تا˘˘ي˘˘فو˘˘لاو

28و Úنويلم تاباشصإ’ا تغلب ثيح
511 تا˘ي˘فو˘لاو ،ة˘لا˘ح261و ا˘ف˘لأا
تاباشصإاب ليزاÈلا اهيلت ،612و افلأا
،ضصخشش فلأا058 نم Ìكأا تغلب

افلأا24 تا˘˘ي˘˘فو˘˘لا تغ˘˘ل˘˘ب Úح ‘
.027و
ة˘˘˘با˘˘˘˘شصإ’ا ت’ا˘˘˘˘ح دد˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘شصوو
دد˘عو ا˘نورو˘˘ك ضسوÒف˘˘ب ةد˘˘يد÷ا
ةباشصإ’ا ءارج تايفششتشسŸا ء’زن
Èكأا ٍددع ‘ ةيشسايق ماقرأا ¤إا هب
‘ اÃ ،ة˘˘ي˘˘كÒمأ’ا تا˘˘ي’و˘˘لا ن˘˘˘م
تقولا ‘ ،ضساشسكتو اديرولف كلذ
تاي’ولا مظعم هيف تلشصاو يذلا

لز˘ع˘لا تاءار˘جإا ءا˘غ˘لإ’ ا˘ه˘ط˘ط˘˘خ
.ماعلا
اديرولفو اماب’أا تاي’و تلجشسو

نم ايشسايق اددع انيلوراك ثواشسو
ثلا˘˘ث˘˘لا مو˘˘ي˘˘ل˘˘ل ةد˘˘يد÷ا ت’ا◊ا

هوزعي ام وهو ،تبشسلا ›اوتلا ىلع
‘ ة˘ح˘شصلا ›وؤو˘شسم ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
لÓخ تاعمجتلا ¤إا ايئزج ةي’ولا

ر˘خاوأا ‘ ““ىر˘˘كذ˘˘لا مو˘˘ي““ ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع
.يام
ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترا ا˘˘مو˘˘هÓ˘˘˘كوأا تل˘˘˘ج˘˘˘شسو
ة˘با˘شصإ’ا ت’ا˘ح دد˘ع ‘ ا˘ي˘شسا˘ي˘ق
،›اوتلا ىلع Êاثلا مويلل ةديد÷ا
ا˘˘ك˘˘شس’أا ‘ ا˘˘شضيأا ثد˘˘ح ا˘˘م و˘˘˘هو
تلجشس امك .عيباشسأا ذنم ةرم لوأ’
يشسايق هبشش اددع ادافينو انوزيرأا

.ةديد÷ا ت’ا◊ا نم
تقو ‘ تناك يتلا ،انايزيول ‘و
،ضسوÒفلا يششفت رؤوب ىدحإا قباشس
ة˘˘˘با˘˘˘شصإ’ا ت’ا˘˘˘˘ح دد˘˘˘˘ع ع˘˘˘˘ف˘˘˘˘ترا
ازوا˘˘ج˘˘ت˘˘˘م ىر˘˘˘خأا ةر˘˘˘م ةد˘˘˘يد÷ا
يام12 ذنم ددع Èكأا وهو ،0021
.يشضاŸا
ليجشست ىرج ،ماعلا ديعشصلا ىلعو
ةباشصإا ةلاح فلأا52 ىلع ديزي ام
م˘˘ت˘˘ي دد˘˘ع ى˘˘ل˘˘عأا و˘˘هو ، ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
ذ˘ن˘م تب˘˘شس مو˘˘ي لÓ˘˘خ ه˘˘ل˘˘ي˘˘ج˘˘شست
كلذ ع˘˘˘جر˘˘˘يو ، يا˘˘˘م ن˘˘˘م Êا˘˘˘ث˘˘˘لا

ددع ‘ ةÒبكلا ةدايزلا ¤إا ايئزج
ضسوÒف˘لا ن˘ع ف˘ششك˘لا تارا˘ب˘ت˘˘خا

ة˘˘˘ت˘˘˘شسلا ع˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘شسأ’ا ىد˘˘˘م ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
.ةيشضاŸا
تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘شسلا تر˘˘˘˘جأا ،Úشصلا ‘و
فششكل˘ل قا˘ط˘ن˘لا ة˘ع˘شساو ا˘شصو˘ح˘ف
ضسمأا91-د˘ي˘فو˘ك˘ب تا˘با˘شصإا ن˘˘ع

ادد‹ ءابولا رهظ امدعب ،لوأ’ا
ى˘عد˘ت˘شسا ا˘م ،Úك˘ب ة˘م˘شصا˘ع˘˘لا ‘

‘ ر˘ف˘˘شسلا ن˘˘م تار˘˘يذ– راد˘˘شصإا
هيششفت فواfl طشسو دÓبلا ءاحنأا

.ادد‹
‘ ةÒبك ةجردب ءابولا ءاوتحا ”و
قÓغإا Òبادت ضضرف Èع Úشصلا

م˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ما˘ع˘لا ع˘ل˘ط˘م ةدد˘ششم
ة˘عو˘م‹ فا˘ششت˘كا ن˘˘ك˘˘ل.ا˘˘ه˘˘ع˘˘فر

‘ ةيلÙا تاباشصإ’ا نم ةديدج
ة˘˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘لا داوŸا ع˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل قو˘˘˘˘شس
ززعو ا˘ع˘شساو ا˘ق˘ل˘ق را˘ثأا ،ة˘ل˘م÷ا˘ب
دو˘˘ي˘˘ق˘˘لا ضضر˘˘˘ف ةدو˘˘˘ع لا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘حا
.ةمراشصلا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘ح˘˘شصلا ة˘˘ن÷ تن˘˘ل˘˘عأاو
ةباشصإا75 ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘˘شست لوأ’ا ضسمأا

ةلاح اهنم63 ،دحأ’ا مويلا ةديدج
ةلشص ىلع اهعيمج Úكب ‘ ىودع
.““يدافنيشش““ قوشسب
كلذك ناتيلfi ناتباشصإا تلجشسو
لامششب غنينوايل ميلقإا ‘ Úشصخششل
ناباشصŸا ناك ثيح ،دÓبلا قرشش
تنلعأا نيذلا عم قيثو لاشصتا ىلع
ر˘˘ئا˘˘شس ا˘˘مأاو.Úك˘˘ب ‘ م˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘˘شصإا
ÚنطاوŸ تناكف ،91ـلا تاباشصإ’ا

.جراÿا نم اوداع Úينيشص
تشضرفف ،Úكب ةمشصاعلا ‘ امأاو
Òغ˘˘شص ءز˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع قÓ˘˘غإا Òباد˘˘ت
11 مشضت يتلا ةنيدŸا نم ةياغلل

ر˘فو˘ي يذ˘لا قو˘شسلا بر˘ق ا˘ن˘˘ك˘˘شسم
ناكشسل ةجزاطلا تاجتنŸا مظعم
.ةنيدŸا

ف’آا01 ضصح˘˘˘ف نآ’ا ى˘˘˘ت˘˘˘ح ”و
امنيب ،ةقطنŸا ‘ اشصخشش188و

تا˘با˘˘شصإا Êا˘˘م˘˘ث ن˘˘ع ف˘˘ششك˘˘لا ”
ةلومششم Òغ ،لوأ’ا ضسمأا ىرخأا

ةينطولا ةحشصلا ةن÷ ةليشصح ‘
ق˘˘˘˘با˘˘˘˘شس تقو ‘ ترد˘˘˘˘شص ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
42ـلا تاعاشسلا تاباشصإا يشص–و
.اهرودشصل ةقباشسلا
ةرازو تانايب ترهظأا ،ناريإا ‘و
ةيمويلا تايفولا ددع نأا ةحشصلا
انوروك ضسوÒف يششفت نع ةمجانلا
لوأ’و ، ةلاح001 زواŒ دجتشسŸا

.نيرهشش ذنم ةرم
‘ ةافو ت’اح701 ليجشست ىرجو
لشصي˘ل ،ة˘ي˘شضاŸا42ـلا تا˘عا˘˘شسلا
لشصو Úح ‘ ،7388 ¤إا عومÛا
ةباشصإ’ا ت’ا◊ ›امجإ’ا ددعلا

.724و افلأا781 ¤إا دÓبلا ‘
ةرازو م˘˘شسا˘˘ب ة˘˘˘ثد˘˘˘ح˘˘˘تŸا تلا˘˘˘قو
‘ ير’ تادا˘˘شس ا˘˘م˘˘ي˘˘شس ة˘˘ح˘˘˘شصلا
ي˘م˘شسر˘لا نو˘يز˘ف˘ل˘˘ت˘˘لا Èع نÓ˘˘عإا
ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل ⁄ؤوŸا ن˘˘˘م نا˘˘˘ك مو˘˘˘ي˘˘˘لا““
ة˘ي˘ئا˘شصحإا ن˘ل˘ع˘ن نأا ا˘ن˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب
ريزولا لاق امكو .ماقرأ’ا ةيثÓث
’ ضسوÒف˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه نإا˘˘˘˘ف ،ر˘˘˘˘قوŸا

Áشضف ه˘˘ب ؤو˘˘ب˘˘ن˘˘ت˘˘لا ن˘˘ك˘˘Ó ه˘نأا ن˘ع
.““لوحتي
ناريإا اهيف تنلعأا ةرم رخآا تناكو
ةلاح001 ىلع ديزي ام ليجشست
ليرفأا31 ‘ دحاو موي ‘ ةافو

.ةافو111 ددعلا غلب Úح

نم ددع ةوعد ¤إا ةفاضضإا ،ىرخأا ةرم Úضصلل ءابولا ةدوع نم فواfl طضسو ،⁄اعلا ‘ هراضشتنا دجتضسŸا انوروك صسوÒف لضصاوي
.ادد‹ تاءارجإلا ديدضشت متيضس لإاو ةيئاقولا تاءارجإلا ذاختا ةرورضض ¤إا اهينطاوم قÓغإلا تاءارجإا تففخ يتلا لودلا

تاير◊او قوقحلل ةيرشصŸا ةيقيشسنتلا تدكأا
Òه˘ششلا ي˘ح˘ت˘ف د˘م˘حأا ي˘شسا˘ي˘شسلا ل˘ق˘˘ت˘˘عŸا نأا
ةرط““ نجشسب هتنازنز ‘ ‘وت ،““رماع دمحأا»ـب

دجتشسŸا انوروك ضسوÒفب هتباشصإا رثإا ،““قيق–
.““91-ديفوك““

ازجتfi ناك رماع نإا ةيقيشسنتلل نايب لاقو
غلبي وهو ،8102 ةنشسل5711 ةيشضقلا ةمذ ىلع
.اماع15 رمعلا نم
ءا˘ن˘ثأا  ‘و˘ت ،ف˘شسو˘ي د˘˘م˘˘حأا ضسد˘˘ن˘˘هŸا نا˘˘ك و
لامشش ناشضمر نم رششاعلا لوأا مشسقب هزاجتحا
،انورو˘ك ضسوÒف˘ب ه˘ت˘با˘شصإا ر˘ثإا ،ةر˘ها˘ق˘لا قر˘شش
دعب ضسيبلب لزع ىفششتشسم ¤إا هلقن ” ثيح
ى˘˘ف˘˘ششت˘˘˘شسŸا ةرادإا تشضفرو ه˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ح رو˘˘˘هد˘˘˘ت
.ناكم دوجو مدعل هلابقتشسا
تا˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘لا دد˘˘˘ع˘˘˘ب ق˘˘˘ي˘˘˘قد ءا˘˘˘شصحإا د˘˘˘جو˘˘˘ي ’و
ميتعتلا ةجيتن ÚلقتعŸا فوفشص ‘ تاباشصإ’او
تع˘˘ن˘˘م ة˘˘ير˘˘شصŸا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا ن˘˘ك˘˘˘ل ،ي˘˘˘ن˘˘˘مأ’ا
تا˘˘˘˘م˘˘˘˘ق˘˘˘˘عŸاو ة˘˘˘˘يودأ’ا لو˘˘˘˘˘خدو تارا˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘لا
ةد˘ع ذ˘ن˘م Úل˘ق˘ت˘ع˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘شسŸاو
ةيلfi ةيقوقح تادششانم تشضفر امك ،رهششأا
را˘ششت˘نا ن˘˘م ا˘˘فو˘˘خ Úل˘˘ق˘˘ت˘˘عŸا ن˘˘ع جار˘˘فإ’ا˘˘ب
.مهنيب انوروك ضسوÒف
ىشسوم دمحأا ماظنلل ديؤوŸا يمÓعإ’ا اعدو
ناو˘˘˘خإ’ا جÓ˘˘˘ع ضضفر ¤إا ه‹ار˘˘˘ب د˘˘˘˘حأا Èع

،ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك ضسوÒف˘˘˘˘˘ب Úبا˘˘˘˘˘شصŸا Úم˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘شسŸا
ابلاطم ،““رششبلا نم اوشسيلو ةنوخ““ مهرابتعاب
.دÓبلا نم مهدرطب
قو˘˘ق˘˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘شصŸا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘˘شسن˘˘˘ت˘˘˘لا بشسح˘˘˘بو
رششاعلا لوأا مشسقب Óًقتعم93 ‘وت تاير◊او
ضضار˘عأا م˘ه˘ي˘ل˘ع تر˘ه˘ظ نأا د˘˘ع˘˘ب نا˘˘شضمر ن˘˘م
ةطرششلا مشسقل هب ءيج ابيبط نكل ،ضسوÒفلا
ضسوÒف˘ب ة˘با˘شصإا ا˘ه˘˘نأا ى˘˘ل˘˘ع ت’ا◊ا ضص˘˘ّخ˘˘شش
.ةيدايتع’ا ةيمشسوŸا ازنولفنإ’ا
قو˘ق˘ح˘ل˘ل ة˘ير˘شصŸا ة˘ي˘ق˘ي˘شسن˘ت˘˘لا نا˘˘ي˘˘ب بلا˘˘طو
يروفلا جارفإ’اب ةيرشصŸا تاطلشسلا تاير◊او
اشصوشصخ ،ايرشسق Úفتıاو ÚلقتعŸا لك نع
ت’ا˘ح دو˘جوو ،ا˘نورو˘˘ك ضسوÒف را˘˘ششت˘˘نا د˘˘ع˘˘ب
دوجو مدعو ،ÚلقتعŸا Úب اهيف هبتششم ةÒثك
د˘شض ي˘˘ئا˘˘قو ي˘˘ب˘˘ط م˘˘عد وأا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط ة˘˘يا˘˘عر يأا
.ضضرŸا
ىÈكلا ةلÙا ةطرشش لوأا مشسق ةرادإا تلقنو
ىفششتشسم ¤إا Úلق˘ت˘ع˘م ة˘ثÓ˘ث ةر˘ها˘ق˘لا لا˘م˘شش
ة˘با˘شصإ’ا ضضار˘˘عأا رو˘˘ه˘˘ظ د˘˘ع˘˘ب ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘لÙا
لق˘ت˘عŸا ةا˘فو ع˘م ن˘ماز˘ت˘لا˘ب ،ا˘نورو˘ك ضسوÒف˘ب
.عوبشسأا نم لقأا ةÎف لÓخ مشسقلاب Êاثلا
¤إا م˘ه˘ل˘يو– ” ن˘يذ˘لا ة˘ثÓ˘ث˘˘لا نو˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘عŸاو
مه ،ةيحشصلا مهت’اح روهدت دعب ىفششتشسŸا
يلعو يدادغبلا يحتف دمfiو ينيشس◊ا رشساي

.دامح رهام
ة˘شسرد˘م ل˘ي˘كو ،ةدا˘يز ن˘˘شسح ل˘˘ق˘˘ت˘˘عŸا ظ˘˘ف˘˘لو
ناوج نم عباشسلا ‘ ،اطنطب ملشسŸا لي÷ا
روا˘˘شسأ’ا˘˘ب Ó˘˘ب˘˘˘ك˘˘˘م ةÒخأ’ا ه˘˘˘شسا˘˘˘ف˘˘˘نأا يرا÷ا
هابتشش’ا رثإا ماعلا ةلÙا ىفششتشسÃ ةيديد◊ا

د˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘شسŸا ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ضسوÒف˘˘˘ب ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘با˘˘˘˘شصإا ‘
مشسقب ““È ““3نع لخاد هتباشصإا دعب ،�91-ديفوك““

مشسقلا ةرادإا ضضفرو ىÈكلا ةلÙا لوأا ةطرشش
هتلاح تروهدت ىتح ÚباشصŸا لزع وأا هجÓع
.ةيحشصلا
رابخأا رتاوت فيشس ىنم ةطششانلا تدكأا ،اهرودب

ا˘نورو˘ك ضسوÒف˘ب ة˘با˘˘شصإ’ا ت’ا˘˘ح رو˘˘ه˘˘ظ ن˘˘ع
لاقتنا ةجيتن ،قيق– ةرط نجشس ‘ دجتشسŸا
ديشس همشسا فظوم نم ÚقلتعŸا ¤إا ىودعلا

.ضسوÒفلاب ‘وت يزاجح
اهتحفشص ىلع اهل روششنم ‘ فيشس ىنم تعباتو
جرخت يتلا ¤وأ’ا ةرŸا تشسيل اهنأا كوبشسيفلاب
‘ انوروك راششتنا نع علهلا ببشست رابخأا اهيف
Úب بعر ‘ ›ا˘˘هأ’ا ى˘˘ق˘˘ب˘˘يو ،ر˘˘شصم نو˘˘˘ج˘˘˘شس
اهنكل ،رابخأ’ا ةحشص ىدم لوح Úقيلاو كششلا
،ةددfi ليشصافت اهيف رهظت يتلا ¤وأ’ا ةرŸا
نايب رادشصإا ىلع ةيلخادلا ةرازو مغرأا ام وهو
.ضسوÒفلاب نجشسلا فظوم ةافوب

..مهحارضس قÓطإاب تاطلضسلا بلاطت ةيقوقح تامظنم

رشصم ‘ Úيشسأيشسلا ÚلقتعŸا Úب أنوروك تأيفو ديازت



تلاكو/›ودلا مضسقلا

،ةيبيللا ةموك◊ا نأاب ،ةيمÓعا رداشصم تدافأا
ةلماك هتايلوؤوشسم لم– ¤إا نمأ’ا ضسل‹ تعد
رباقŸا رمأا ةلاحإاو ،ةدحتŸا ·أ’ا قاثيم قفو
ةنوهرت ةنيدم ‘ اهفاششتكا ” يتلا ةيعام÷ا
.ةيلودلا ةيئان÷ا ةمكÙا ¤إا

ة˘ي˘جراÿا ر˘يزو ا˘˘ه˘˘ه˘˘جو ة˘˘لا˘˘شسر ‘ كلذ ءا˘˘ج
،ن˘˘مأ’ا ضسل‹ ¤إا ،ة˘˘لا˘˘ي˘˘شس د˘˘مfi ،ي˘˘ب˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لا
اهتحفشص ىلع ةيبيللا ةيجراخلل نايب بشسحب
.،كوبشسيفب
ه˘˘ل˘˘˘هاŒو ضسلÛا تم˘˘˘شص نإا ة˘˘˘لا˘˘˘ي˘˘˘شس لا˘˘˘قو
فقوم ذاخت’ ةقباشسلا قافولا ةموكح تاوعدل

عوقو ¤إا ىدأا ،ضسلبارط ىلع ناودعلا نم مزاح
ةنيدم ‘ ةيعام÷ا رباقŸا فاششتكاو مئارج
.ةنوهرت
ف˘قو˘م ذا˘خ˘تا˘ب ن˘مأ’ا ضسل‹ ة˘لا˘˘ي˘˘شس بلا˘˘طو

ةنوهرت ‘ تبكترا يتلا مئار÷ا لايح مزاح
ىقرت اهنأا Èتعا يتلاو ،Îفح تايششيلم لبق نم

.ةيناشسنإ’ا دشض مئار÷
¤إا ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘ئا˘ن÷ا ة˘م˘كÙا ة˘لا˘ي˘˘شس ا˘˘عدو
قيقحتلل ةحلŸاو ةيرورشضلا تاءارجإ’ا ذاختا

لذبو ،ةنوهرت ‘ هتايششيلمو Îفح مئارج ‘
مهتداقو اهيبكترم ةبقاعمو ةبشساÙ دوه÷ا
نم مهتÓفإا مدع نامشضو ،›ودلا ءاشضقلا مامأا
.باقعلا
يتلا رباقŸا ددع نأا ةيبيللا تاطلشسلا تنلعأاو

ةنوهرت ‘ تفششتكاو Îفح تايششيلم اهتفلخ
ضضع˘˘ب ،ةÈق˘˘م11 ¤إا نآ’ا ى˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ح تل˘˘˘˘˘˘شصو
.ءاشسنو لافطأا مهنيب ءايحأا اونفد اهباحشصأا
ةيرازو تاثداfi ايكرتو ايشسور تلجأا ،ايشسايشس
ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘ف˘ل˘م ى˘ل˘ع ز˘كر˘ت نأا ع˘˘قو˘˘تŸا ن˘˘م نا˘˘ك
.ايروشسو
دولوم ريزولا نإا ةيكÎلا ةيجراÿا ةرازو تلاقو

ي˘˘˘غÒشس ي˘˘˘شسور˘˘˘لا هÒظ˘˘˘نو و˘˘˘ل˘˘˘غوأا ضشيوا˘˘˘˘ج
ةŸاكم لÓخ تاثداÙا ليجأات اررق فورف’
.ةيفتاه

ير˘يزو ي˘ب˘˘ئا˘˘ن““ نأا نا˘˘ي˘˘ب ‘ ةرازو˘˘لا تفا˘˘شضأاو
تاثداÙاو لشصاوتلا ‘ نارمتشسيشس نيدلبلا

ىلع تاثداÙا دقعنتشسو .ةلبقŸا ةÎفلا ‘
.““قح’ دعوم ‘ يرازولا ىوتشسŸا
عافدلا ريزوو فورف’ روزي نأا ررقŸا نم ناكو
كلت دقعل لوبنطشسإا وغيوشش يغÒشس يشسورلا
.تاثداÙا

ام هاŒ اهفقوم ضسيراب تدّعشص ،اهتهج نم
اهنإا ةلئاق ،ايبيل ‘ ةيكÎلا تÓخدتلاب هتفشصو
ا˘ه˘ن˘كÁ ’ ا˘شسنر˘ف““ ّنأا ةد˘كؤو˘م ،““ة˘لو˘ب˘˘ق˘˘م Òغ““
.هيزيلإ’ا نع ردشص ام قفو ،““كلذب حامشسلا
كار˘˘تأ’ا““ ّنأا ة˘˘ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا ة˘˘شسا˘˘ئر˘˘˘لا تفا˘˘˘شضأاو
لÓغتشسا Èع ةلوبقم Òغ ةقيرطب نوفرشصتي

ا˘شسنر˘˘ف˘˘ل ن˘˘كÁ ’و ،ي˘˘شسل˘˘طأ’ا لا˘˘م˘˘شش ف˘˘ل˘˘ح
.““كلذب حامشسلا
ثحابت نوركام ليوناÁا ضسيئرلا ّنأا تحشضوأاو
هÒظن عم يرا÷ا عوبشسأ’ا لÓخ نأاششلا اذهب
تاثحابم يرجتشسو““ بمارت دلانود يكÒمأ’ا

ءاكرشش ع˘م ة˘ل˘ب˘قŸا ع˘ي˘با˘شسأ’ا لÓ˘خ ا˘شصو˘شصخ
.““ايناديم ÚطرخنŸا يشسلطأ’ا لامشش فلح
نإا ، ةيبيللا قافولا ةموكح تلاق ،رخا قايشس ‘

ترشس ةنيدÃ ماغلأ’ا نوعرزي ضسورلا ةقزترŸا
‘ fiةلوا Ÿاهيلع ةرطيشسلا نم اهعن.
Úمأات تايلمع ةفرغ مشساب ثدحتŸا لاق و
نإا ، هارد يداهلا ديمعلا ةرف÷او ترشس ةيامحو
قرشش اÎمو˘ل˘ي˘ك054) تر˘˘˘شس ل˘˘˘˘خاد ردا˘˘˘˘شصم
عرزب ضسورلا ةقزترŸا مايقب مهتغلبأا (ضسلبارط
،ا˘˘ه˘˘جرا˘˘خو ة˘˘ن˘˘يدŸا لزا˘˘ن˘˘˘م ل˘˘˘خاد ما˘˘˘غ˘˘˘لأ’ا
ترشس برغ ةقطنم ميغلت كلذ ¤إا ةفاشضإ’اب
رشصنلا بورد ةيلمع تاوق مدقت ةلقرعل لماكلاب
.قافولل ةعباتلا
ي˘˘حاو˘˘شض ن˘˘م Îف˘˘ح تاو˘˘ق با˘˘˘ح˘˘˘شسنا ل˘˘˘ب˘˘˘قو

ةقزترŸا نم اهومعاد عرز ،يبون÷ا ضسلبارط
لزا˘˘˘ن˘˘˘مو عراو˘˘˘ششلا ‘ ما˘˘˘˘غ˘˘˘˘لأ’ا ف’آا ضسور˘˘˘˘لا
.ÚيندŸا
Ìكأا لتقم ‘ نآ’ا ىتح ماغلأ’ا هذه تببشستو
‘ Úشصشصختمو Úيندم Úب اشصخشش04 نم

ةموكح تاوق نم ماغلأ’او تارجفتŸا ةلازإا
.ةيبيللا قافولا
¤إا تاز˘˘يز˘˘ع˘˘ت تل˘˘شسرأا قا˘˘فو˘˘لا تاو˘˘˘ق تنا˘˘˘كو
ءدبل رماوأ’ا رظتنت اهنإا تلاقو ،ترشس ةنيدم
ي˘ت˘لا ة˘ن˘˘يدŸا ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘شس’ ة˘˘ير˘˘ك˘˘شسع ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ما˘ع˘لا ع˘ل˘ط˘م Îف˘˘ح تاو˘˘ق ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تر˘˘ط˘˘ي˘˘شس
ةداعتشسا ىلع اشضيأا اهميمشصت ةدكؤوم ،يرا÷ا
.ابونج عقت يتلا ةيو÷ا ةرف÷ا ةدعاق
مشساب قطانلا يرامشسŸا دمحأا لاق ،هتهج نم
‘ قافولا تاوق نولتاقيشس مهنإا ،Îفح تاوق
مهترداغم نإاو ،ةحوتفŸا يشضارأ’او ءارحشصلا

ا˘˘ب˘˘نŒو نا˘˘ك˘˘˘شسل˘˘˘ل ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح““ نا˘˘˘ك ندŸا ن˘˘˘م
.““رئاشسÿا
‘ ه˘ت˘ح˘ف˘شص ى˘ل˘ع نا˘ي˘ب ‘ ،يرا˘م˘˘شسŸا د˘˘عوو
‘ ةيركشسعلا تايلمعلل لشضفأا ةرادإاب ،كوبشسيف
ة˘˘ي˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘تاÎشسإ’ا ة˘˘˘طÿا˘˘˘ب ه˘˘˘ف˘˘˘شصو ا˘˘˘م را˘˘˘طإا
Îفح تاوق تايناكمإا ةفاك Òخشستو ،ةمكÙا
.ةيندŸا تاطلشسلاو
Úمأات نمأ’ا تاوق لشصاوت ،رخآا ديعشص ىلع
تر˘ششن د˘قو ،ا˘ث˘يد˘ح ا˘ه˘تدا˘ع˘ت˘˘شسا ي˘˘ت˘˘لا ندŸا
‘ ا˘˘هر˘˘شصا˘˘ن˘˘ع ن˘˘م تا˘˘ئŸا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ةرازو
ة˘ن˘يدÃ كلذ˘كو ي˘بو˘˘ن÷ا ضسل˘˘بار˘˘ط ي˘˘حاو˘˘شض
.ةنوهرت
ن˘مأ’ا ةز˘ه˘جأا تل˘˘ق˘˘ت˘˘عا ،ة˘˘ي˘˘شضاŸا ما˘˘يأ’ا ‘و
ى˘ل˘ع و˘ط˘شسلا˘ب Úم˘ه˘تŸا ضصا˘خ˘ششأ’ا تار˘˘ششع
تاوق اهتداعتشسا يتلا قطانŸا ‘ تاكلتمŸا
.اÒخأا قافولا

لاقتعا قافولا تاوق تنلعأا ،ىرخأا ةهج نم
رمع ءاوللا وه Îفح تاوق ‘ يركشسع دئاق
فرع ام ةداق نم ناك يذلا ،Êافششرولا ضشوتنت

هتاداعÃ رهتششا يذلا لئابقلا ضشيجب5102 ‘
.ةيبيللا ةروثلل
Úحلشسمو Úيركشسع نم لئابقلا ضشيج نّوكتو
مشضني نأا لبق ،‘اذقلا ماظنل Úلاوم Úيندم
.Îفح تاوق ¤إا مهداتع لماكب هدارفأا
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قافولا ةموكح تاوق مدقت عنŸ ترضس ةنيدم نومغلي صسورلا ةقزترŸا

ربأقم رمأا ةلأحإل نمألا سسل‹ وعدت -قأفولا-
ةيلودلا ةيئأنجلل أيبيلب ةيعأم÷ا ةنوهرت

يتلا ةيعام÷ا رباقŸا رمأا ةلاحإاو ،ةدحتŸا ·ألا قاثيم قفو ةلماك هتايلوؤوضسم لم– ¤إا نمألا صسل‹ ،ةيبيللا ةموك◊ا تعد
.ةيلودلا ةيئان÷ا ةمكÙا ¤إا ةنوهرت ةنيدم ‘ اهفاضشتكا ”

صصاخضشأا4 ةافوو ةديدج ةباضصإا101 ليجضست دعب

ةلودلا تأثعب سصحف ـب أينأتيروم ‘ بلأطم
لخادلا ¤إا
عيمج عاشضخإا ةرورشضب ةيناتيروŸا ندŸا نم ددع ‘ بلاطم تعفترا
ةمشصاعلا اهترداغم لبق ضصحفلل ةلودلا فرط نم ةدفوŸا تاثعبلا
راششتنا ةرئاد عاشستا عنŸ ةيزاÎح’ا تاءارجإ’ا نمشض كلذو ،طوششكاون
.دÓبلا ‘ دجتشسŸا «انوروك» ضسوÒف
ام دجوي ثيح ،ضسوÒفلا راششتنا ةرؤوب يه طوششكاون ةمشصاعلا دعتو
.دÓبلا ‘ ةلجشسŸا تاباشصإ’ا ›امجإا نم ةئاŸا ‘49 ىلع ديزي
تاثعب Èع ىودعلا لاقتنا نم ةÒبك فواıا نإا  ،يرادإا ردشصم لاقو

ىرخأا ندمو تاريوزاو هفيك ‘ ثدح نأاو قبشس امك ،ةيرادإا وأا ةيموكح
.ضسوÒفلا اهلخد
‘ يرادإ’ا هبشصنم ببشسب هتيوه بجح لشضف يذلا ردشصŸا فاشضأاو
ضصحفلل عشضخت نأا ةيحشصلا تاطلشسلا ىلع نإا ،ةيلخادلا تاي’ولا ىدحإا

،اهتمهم وأا اهتعيبط تناك امهم طوششكاون رداغت يتلا تاثعبلا عيمج
.ةيئان قطانم ¤إا ضسوÒفلا لقتني ’ ىتح
لبق ضصحفلا اذه ‘ تاطلشسلا عرششت نأا ةرورشض ىلع ردشصŸا ددششو
Ìكأا حلاشصل ةيلام تادعاشسم لقنل «رزآات» جمانرب تاثعب لاشسرإا ‘ ءدبلا

.لخادلا ‘ ةيناتيروم ةرشسأا فلأا861 نم
Ìكأا بوجتشس طوششكاون نم ةمداقلا تاثعبلا هذه نأا ردشصŸا حشضوأاو
ضسوÒفلا اهيف ىششفت نإا ةيئان قطانم ‘ ،يورق عمŒ فلآا8 نم
.ردشصŸا Òبعت قفو ،ةثراكلا ثدحتشس
تايلمع فثكتشس اهنأاً ارخؤوم تنلعأا دق ةيناتيروŸا تاطلشسلا تناكو
نأا تدكأاو ،ناكشسلا Úب ءابولا راششتنا ىدم ةفرعم لجأا نم ضصحفلا
مقاوطلا ةشصاخو ىودعلل ةشضرع Ìكأ’ا ÚنطاوŸا نم أادبيشس ضصحفلا
.ةيحشصلا

يديشس ،انوروك ةحئا÷ ÊاتيروŸا ينطولا قشسنŸا  لاق ،رخا قايشس ‘
““انوروك““ ضسوÒفب  Úباشصم كانه نإا ،لوأ’ا ضسمأا ءاشسم ،فاحزلا دلو
مغر ةنيدŸا ‘ نولوجتيو يدايتعا لكششب مهلامعأا نوشسراÁ دجتشسŸا

. مهتباشصإاب مهتفرعم
ضصاخششأ’ا ء’ؤوه   يفحشص ر“ؤوم لÓخ  ÊاتيروŸا لوؤوشسŸا بلاطو
هنأاب رمأ’ا ًافشصاو ،مهتويب لخاد مهشسفنأا رجحو لوجتلا نع فقوتلاب
قفو ،““اعرشش لوبقم Òغو يقÓخأا Òغو لوؤوشسم Òغو ينطو Òغ““
.هÒبعت
ثد– يتلا رشسأ’ا يمويلا يفحشصلا ر“ؤوŸا لÓخ فاحزلا دلو بلاطو
ضصوحفلا ءارجإ’ رمأ’اب ةيحشصلا تاطلشسلا غÓبإاب تايفو ت’اح اهيدل
. تايفششتشسŸا ¤إا هجوتلا لبق
لشسغلا ›وتو تايفولا ت’اح ةعباتÃ ةشصتfl اقرف كانه نأا ¤إا راششأاو
.انوروك ضسوÒفب ةباشصإ’ا تتبث ةلاح ‘ نفدلاو

ضضعب نأا تظح’ تاطلشسلا نإا ،فاحزلا دلو لاق ،كلذ نوشضغ ‘
ضضعب نم ““ةمشصو““ مهقحÓت تلظ ضضرŸا نم اوفشش يذلا ضصاخششأ’ا
لكششي دعي ⁄ هئافشش نع نلعُأا ضصخشش يأا““ نأا ¤إا  ًاتف’ ،ضصاخششأ’ا

ضضعب ءاويإا تشضفر رشسأ’ا ضضعب نإا لاقو.““عمتÛا ىلع ةروطخ
.مهئافشش مغر ضضرŸاب اوبيشصأا نيذلا اهدارفأا

ةديدج ةباشصإا101 ،ةيناتيروŸا ةحشصلا ةرازو تلجشس ،ةلشص يذ قايشس ‘
ضسوÒفلاب ÚباشصŸا ›امجإا لشصيل ،دجتشسŸا «انوروك» ضسوÒفب ةدكؤوم
.ًاباشصم3871يشضاŸا ضسرام فشصتنم ذنم
يديشس انوروك ةهجاوŸ ينطولا قشسنŸاو ةيمومعلا ةحشصلا ريدم لاقو
ضسوÒفلاب ÚباشصŸا نم ةعبرأا نإا ،يفحشص ر“ؤوم ‘ ،فاحزلا دلو
ددع عفري ام وهو ،ةÒخأ’ا ةعاشس نيرششعلاو عبرأ’ا لÓخ اوفوت
.ًاباشصم78¤إا اوفوت نيذلا ÚباشصŸا
لÓخ ،ًاما“ اوفشش ضسوÒفلاب ًاباشصم12 نأا ينطولا قشسنŸا نلعأا امك
نم اوفشش نيذلا ÚباشصŸا ددع عفتÒل ،ةÒخأ’ا ةعاشس نيرششعلاو عبرأ’ا
.ًاباشصم233¤إا ضسوÒفلا

ةمراضص ةيحضص طباوضض قفو

 برغŸا عم أهدودح حتفت أينأبشسإا
ةيليوج  ةيادب
ودراودإا ةلتÙا ةليلم ةنيدم مكاح ةينابشس’ا ةيزكرŸا ةموك◊ا تغلبا
1 ‘ اهحتف ةداعإا متيشس ،برغŸا عم ةينابشسإ’ا دود◊ا نأا ،وÎشساك يد

.ةمراشص ةيحشص طباوشض قفو ،لبقŸا ةيليوج
حتف ديعا ةلاح ‘ هنا ،ةيلÙا ةفاحشصلل حيرشصت ‘ وÎشساك يد لاقو
،ةنيدŸا ةنكاشس ةيامح لجا نم ةيحشص تاءارجإا ذاختا بجي ،دود◊ا
.دجتشسŸا انوروك ضسوÒف ءاوتحا ‘ عجاÎلا مدعو
عنŸ ،يشضاŸا ضسرام ‘ اهدودح تقلغا دق ةيبرغŸا تاطلشسلا تناكو
نم ديدعلا هيف تناك يذلا تقولا ‘ ،دجتشسŸا انوروك ضسوÒف يششفت
.ضسوÒفلل اعشساو اراششتنا فرعت اينابشسا اهنمو ةيبورو’ا لودلا
حتفتشس اينابشسإا نأا ، ةينابشسإ’ا ةموك◊ا ضسيئر زيششناشس ورديب نلعأاو

ءانثتشساب ناوج12 موي (نغنشش) ءاشضفل ةلكششŸا نادلبلا عم اهدودح
.ةيليوج رهشش نم —افلا ىتح دود◊ا حتف ءاجرإا تبلط يتلا لاغتÈلا
لا عامتج’ا لاغششأا ماتخ ‘ ةيفحشص ةودن لÓخ زيششناشس ورديب لاقو
مك◊ا ماظنب عتمتت يتلا تاه÷ا ءاشسؤور عم دعب دنع هدقع يذلا41
يحشصلا رج◊ا تايشضتقم عفر متيشس ناوج12 نم ارابتعا هنإا يتاذلا

.(نغنشش) ةقطنم لود نم Úمداقلا نيرفاشسŸا ىلع

ضسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لإا ضسنو˘˘˘˘ت ءارزو ضسي˘˘˘˘ئر لا˘˘˘˘ق
‘ تزا˘˘˘˘ف هدÓ˘˘˘˘˘ب نإا““ خا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا

ع˘م ا˘نورو˘ك ضسوÒف ى˘ل˘ع ““ا˘ه˘ت˘كر˘ع˘˘م
ضضافخناو ضسوÒفلا راششتنا راشسحنا

Úشسم˘˘خ و˘˘ح˘˘ن ¤إا تا˘˘˘با˘˘˘شصإ’ا دد˘˘˘ع
تاباشصإ’ا بلغأا نأا فاشضأاو  .طقف
نيدفاولا ن˘م ي˘تأا˘ت ا˘ي˘لا˘ح ة˘ل˘ج˘شسŸا

مهعاشضخإا متي نيذلاو ،ضسنوت ىلع
.يحشصلا رجحلل
ضسنوت ترشصتنا دق˘ل““خا˘ف˘خ˘ف˘لا لا˘قو

،““ا˘نورو˘ك ضسوÒف ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘كر˘ع˘˘م ‘
ضسوÒفلا راششتنا راشسحنا نأا حشضوأاو
و˘˘ح˘˘ن ¤إا تا˘˘با˘˘شصإ’ا دد˘˘ع ع˘˘جار˘˘˘تو

ةحشضاو ةراششإا Èتعي ،طقف Úشسمخ

‘ ل˘تا˘ق˘˘لا ءا˘˘بو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ط˘˘ي˘˘شسل˘˘ل
تا˘˘˘با˘˘˘شصإ’ا بل˘˘˘غأا Èت˘˘˘ع˘˘˘تو.دÓ˘˘˘ب˘˘˘˘لا
ى˘ل˘ع ن˘يد˘فاو˘لا ن˘ع ة˘م˘جا˘ن ة˘ي˘˘لا◊ا
.يحشصلا رجحلل نوعشضخيو ضسنوت
ح˘ت˘ف˘ت˘شس ي˘˘ت˘˘لا ضسنو˘˘ت تن˘˘ل˘˘عأا د˘˘ق˘˘لو

ضضرفت نل اهنأا ناوج72 ‘ اهدودح
‘ يمازلإ’ا يحشصلا رج◊ا نآ’ا دعب

،اهيشضارأا ¤إا نيدفاولا ىلع قدانف
تبثُت ضصوح˘ف زار˘بإا بل˘ط˘ت˘شس ا˘ه˘ن˘ك˘ل

.انوروك ضسوÒف نم نيرفاشسŸا ولخ
نايب ‘ ةموك◊ا ةشسائر تحشضوأاو
ل˘˘ب˘˘قŸا ضسي˘˘مÿا ن˘˘م ارا˘˘ب˘˘ت˘˘عا ه˘˘نأا
نم نيدئاعلا Úيشسنوتلا  ىلع Úعتيشس
تبثت ةيflÈ ةداهشش““ Ëدقت ،جراÿا

،91-ديفوك (RCP) يبلشسلا ليلحتلا
27 ه˘ئار˘جإا خ˘يرا˘ت زوا˘ج˘ت˘˘ي ’أا ى˘˘ل˘˘ع
دود◊ا ¤إا لو˘˘شصو˘˘˘لا د˘˘˘ن˘˘˘ع ة˘˘˘عا˘˘˘شس
عو˘شضÿا ¤إا ة˘فا˘شضإ’ا˘ب ،““ة˘ي˘شسنو˘ت˘˘لا
41 ةدŸ ي˘تاذ˘لا ي˘ح˘˘شصلا ر˘˘ج˘˘ح˘˘ل˘˘ل““
.““اموي

أنوروك سسوÒف دشض ““أهتكرعم““ ‘ هدÓب ““زوف““ نلعي يشسنوتلا ءارزولا سسيئر
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 اـــهباــحضصأل درــت ل ةدــير÷ا درــت ةــــقيثو لــك
رـــضشنت ⁄ مأا ترـــضشن ءاوـــضس

قوضس ‘ يفيظولا للÿا ةهبا‹ (8)
ةلامعلا
““يفيظو للخ““ نم ضسنوت ‘ لمعلا قوشس Êاعُي
ن˘ع فار˘طأ’ا ل˘ك˘ل تا˘مو˘ل˘ع˘م ر˘فاو˘ت مد˘ع بب˘˘شسب
ليهأاتلا ثيح نم تاكرششلل ةددÙا تاجايتح’ا

ىوُقلا لك ثيح نمو ،قطانŸاو تاعاطقلا بشسح
مدع ُرمأ’ا اذه زرفُيو .اهتعيبطو ةحاتŸا ةلماعلا
كلذ ؛بلطلاو ضضرعلا Úب ةمءاوŸا مدعو نمازتلا
،ةيحان نم ٌحاتم ٌضضرع كانه ُنوكي ام ًابلاغ هنأا
نايقتلي ’ نْيفرطلا نكل ،ىرخأا ةيحان نمٌ بلطو
را˘طإا با˘ي˘غو ة˘مزÓ˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘عŸا ضصق˘˘ن بب˘˘شسب
،نايحأ’ا ضضعب ‘و .ضضرغلا اذهل عماج يشسشسؤوم
تاكرششلا تاجايتحا Úب ةعشساو Òغ ةوجفلا نوكت
تÓ˘˘˘هؤوŸاو ،ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م تÓ˘˘˘هؤوŸا ثي˘˘˘ح ن˘˘˘˘م
بيردت ¤إا جات– دقو ىرخأا ةهج نم ةرفوتŸا
‘ نكلو ،بلطلاو ضضرعلا فييكتل طيشسب ‘اشضإا
““ة˘˘˘˘شصشصıا““ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘يرد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ج˘˘˘˘˘ماÈلا ضصق˘˘˘˘˘ن
(dezilanosrep) ع˘ف˘تر˘تو ةو˘ج˘ف˘لا هذ˘ه ع˘شسو˘ت˘ت
لمعلا قوشس ‘ ت’Óتخ’ا هذه يدؤوتو .ةلاطبلا
boj) ةفيظولا ىلع روثعلل ةيفاشضإا فيلاكت (1) :¤إا
stsoc hcraes) اعت يتلاÊ ةلماعلا ىوقلا اهنم ‘
وأا ءاقبلا وأا ،لوخدلاب رارقلا دد– دق يتلاو ضسنوت
تاردق مادختشسا ةلق (2) .لمعلا قوشس نم جورÿا
مغرلاب ةبولطŸا ةلامعلا دŒ ’ امدنع تاكرششلا

metsys noitarenumeR) ،ا˘˘هر˘˘فاو˘˘ت ن˘˘˘م
snoitrotsid)، ةوجفلا عاشستا ىلع ضسكعني يذلا
اsنيب ا˘م˘ل˘ث˘م ا˘ه˘ب˘تارو ة˘ل˘ما˘ع˘لا ىو˘ق˘لا تÓ˘هؤو˘م Úب
ةردن ثادحإا ىنعÃ روجأ’ا ماظن هيوششت (3) .هÓعأا
يب˘ل˘شس ءا˘ق˘ت˘نا (4) .ة˘لا˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ع˘ن˘ط˘شص˘ُم (ةر˘فو وأا)
(noitceles esrevda) بÚ ب كلذكو لامعلاÚ
خ˘شسف ر˘طاfl ¤إا يدؤو˘ي ا‡ ف˘ي˘ظو˘˘ت˘˘لا تا˘˘كر˘˘شش
امك هلمع نع لماعلا عاطقنا وأا حيرشستلا وأا دقعلا
تا˘مو˘ل˘عŸا ر˘فاو˘ت مد˘ع نأا كلذ .هÓ˘˘عأا ا˘˘ن˘˘ح˘˘شضو
لوبق ¤إا لماعلا ئجلُي ،لمعلا قوشس لوح ةيفاكلا
نودو اهئادأا نم تبثتلا نود ةكرشش لوأا نم فيظوتلا
لبقت امك ،ىرخأ’ا ضصرفلا ىلع عÓط’ا ةيناكمإا
ن˘م تب˘ث˘ت˘لا نود˘ب ا˘ه˘ي˘لإا مد˘ق˘ت ل˘ما˘ع لوأا ة˘كر˘ششلا

(5) .ىرخأا ضصرف ¤إا ةنَراقŸا ةيقيق◊ا هتÓهؤوم
Úبم وه امك فيظوتلا تاشسايشس ءادأ’ دح لعج
ل˘م˘ع˘لا قو˘˘شس ‘ ت’Ó˘˘ت˘˘خ’ا دادز˘˘ت د˘˘قو .هÓ˘˘عأا

ءوشض ‘و ةيفافششلا فنك ‘ فيظوتلا متي ’ امدنع
ةراد÷ا ةدعاق ىلعو تاشسرامŸا ضضرف دعاوق
‘ نو˘˘ك˘˘ي ا˘˘م ةدا˘˘˘ع لÓ˘˘˘ت˘˘˘خ’ا اذ˘˘˘هو .ةرا˘˘˘هŸاو
اهوكلام اهتارادإا ضسلا‹ ضسأاري يتلا تاعمÛا

تايÈك بلغأا زي“ يتلا ةيلئاعلا تاعمÛا لثم
بشسح فيظوتلا متي اهيفف .ضسنوت ‘ تاكرششلا
.ةطشساولاو ةيلئاعلا تاقÓعلا
ضسمÿا ت’Ó˘ت˘خ’ا ة˘ي˘ب˘لا˘غ ل˘قر˘ع˘˘ت ،ضسنو˘˘ت ‘و
‘ يهو لمعلا قوشس تايكيمانيد هÓعأا ةروكذŸا
تاجايتحا Úب لشضفأا ةمءاوم لايح دويق عقاولا
ةوق اهيلإا ىعشست يتلا فئاظولاو ةيقيق◊ا تاكرششلا
.لمعلا
ةيشسشسؤوŸا تايلآ’ا ضضعب كانه نأا هب مsلشسŸا نمو
كلت لث˘م ت’Ó˘ت˘خ’ا هذ˘ه با˘ع˘ي˘ت˘شس’ ة˘بو˘ل˘طŸا
بيردتلاو ليغ˘ششت˘لا ةرازو““ تا˘مد˘خ ا˘هذ˘ف˘ن˘ت ي˘ت˘لا
لمعلاو ليغششتلل ةينطولا ةلاكولا““ لÓخ نم ““ينهŸا
““ةردابŸا تاءاشضف»و ““ليغششتلا بتاكم»و ““لقتشسŸا
ةÒخأ’ا هذ˘˘˘ه ¤و˘˘˘ت˘˘˘تو .ح˘˘˘لا˘˘˘شصŸا ن˘˘˘م ا˘˘˘˘هÒغو
و˘ح˘ن با˘ب˘ششلا Úج˘يرÿا ه˘ي˘جو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع فار˘˘ششإ’ا
هيجو˘ت˘لاو ،م˘ه˘تÓ˘هؤو˘م بشسح ةر˘غا˘ششلا ف˘ئا˘ظو˘لا
،لمعلا قوشس تاجايتحا بشسح ‘اشضإ’ا بيردتلاب
نع Úثحابلا ضضرعت يتلا تانايبلا ةدعاق مدقُت امك
بشسح ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ةو˘˘ق ن˘˘ع Úث˘˘حا˘˘ب˘˘˘لاو ف˘˘˘ئا˘˘˘ظو˘˘˘لا
كا˘ن˘ه ،ه˘شسف˘ن تقو˘لا ‘و .تا˘ه÷او تا˘عا˘ط˘˘ق˘˘لا
لمعلا قوشس ‘ نولخدتي نورخآا حلاشصم باحشصأا

شضيأا كانه نكلو ،ÊدŸا عمتÛاو تاباقنلا لثم اً
ةرادإا ي˘هو ،““›ود˘لا نوا˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘شسنو˘ت˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا““

لمعلا قوشس ‘ ةينطولا تاءافكلا هجوت ةيموكح
‘ اًعم فارطأ’ا هذه لمعت ’ ،كلذ عمو .ةيلودلا

cimetsyS evisulcnI) ةلماشش ةيجهنم ةبراقم
hcorppA)اهنم لك ةيلاعف نم للقي ا‡ ؛.
اهيلع تبأاد يتلا ةيئزج اهÈتعن يتلا ةبراقŸاف
،ةفرشصنŸا ةموك◊ا ةباين لÓخ فارششإ’ا ةرازو

⁄ كلذلو هÓعأا ت’Óتخ’ا ةلمج ت– يوشضنت
نأا كلذ ؛ةلا˘ط˘ب˘لا ة˘ب˘شسن ‘ اً̆ن˘ي˘ب اً̆شضا˘ف˘خ˘نا د˘ه˘ششن
يجيرخ ةدئافل ةيليو“ دوقع ىلع ناك زيكÎلا
ثع˘ب د˘شصق˘ب ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘˘لا تا˘˘شسشسؤوŸاو تا˘˘ع˘˘ما÷ا

هذه لشصت دقو .ةلودلا نامشضب ةشصاخ عيراششم
نودب رانيد فلأا002 ›اوح ¤إا اهاشصقأا دوقعلا
ةيدايرلاو ةيجاتنإ’او ةيعادبإ’ا تاردقلا نم دكأاتلا
تاشسشسؤوŸا““ ــب رمأ’ا قلعت نإاو ىتح ،ديفتشسŸا ىدل
ةموك◊ا مامتها تبلجتشسا يتلا ““ةئششانلا ةيكذلا
’ ة˘م˘ه˘م ي˘ه ي˘ت˘لاو عا˘ط˘ق˘لا رŭطؤو˘˘ت Úناو˘˘ق uن˘˘شسب

fiا مومع مهت ’ اهنكل ،ةلاŸلطعÚ لمعلا نع.
قطانŸا ‘ بابششلل ةينازيŸا هذه ليو– امأاو
رابتعاب ةعفترم ىودج وذ هنأا دقتعن Óف ،ةيئانلا

قلخ ثيح نم يروفلا اهُدودرمف .يئز÷ا اهعباط
فلأا/فظوم500.0) اvدج ليئشض لغششلا نطاوم
امأاو .(خلإا...رانيد فلأا/فظوم1000.0) وأا (رانيد
تاكرششب ًةنراقم دكؤوم Òغ وهف لجآ’ا اهُدودرم
قاو˘شسأ’او تا˘عا˘ط˘ق˘لا ى˘ل˘ع عÓ˘طا ا˘ه˘ل ،ةدو˘جو˘˘م
ضضاÎقاو ل˘يو“ بعا˘شصÃ ر“ ا˘ه˘ت˘ي˘ب˘لا˘غ ي˘ت˘˘لاو
فدهب ةشصاخ تاكرشش ثعب نكÁ ’ ،اÒًخأا .يكنب
نأ’ ،ةيئز˘ج ة˘برا˘ق˘م ق˘فو ““ل˘م˘ع˘لا م˘ج˘ح““ م˘ي˘ظ˘ع˘ت

.““طقف حابرأ’ا ميظعت““ يه ضصاÿا عاطقلا ةيلقع
اننإاف ،لمعلا قوشس ‘ ت’Óتخ’ا هذه uدشس فدهبو
ىلع لماششلا يشسشسؤوŸا عباطلا ءافشضإا ةيمهأا ىرن

ةرادإا ‘ لثمتيو ،ضسنوت ‘ لمعلا قوشس ةيكرح
ةقيرطب حلاشصŸا باحشصأا Úب ةمئاقلا تاقÓعلا

.رمأ’ا مزل نإا ىرخُأا تاشسشسؤوم ءاششنإاو ةكشسامتم
دح ‘ د– يهو ،اهحÎقن يتلا ةمهŸا نوكتشسو
:يتآ’اك ،اهتاذ
عي˘م˘ج ى˘ل˘ع ة˘ثدÙا تا˘نا˘ي˘ب˘لا ع˘ي˘م˘ج ةز˘َكْر˘م .1
مهروطتو ،مهتاراهŸ اًقفو ةحاتŸا ةلماعلا ىوقلا

ن˘مو ،ر˘خآا ¤إا عا˘ط˘ق ن˘م م˘ه˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘تو ،ن˘˘مز˘˘لا Èع
.ىرخأا ¤إا ةقطنم
‘ ÚكراششŸا ةحلشصŸا باحشصأا عيمج ةزَكْرم .2
،ةد˘حاو تا˘نا˘ي˘ب ةد˘عا˘ق ‘ ي˘شسنو˘ت˘لا ل˘م˘ع˘لا قو˘شس
.ةيبنجأ’ا وأا ةيلÙا ،ةشصاÿا وأا ةماعلا ءاوشس
.ضسانلا ةماعل ةحاتم تامولعŸا هذه لك لعج .3
نوكتت (elcric ytilauQ) ““ةدوج ةرئاد““ ءاششنإا .4
نم متي ،ةحلشصŸا باحشصأا عيمج نع Úلث‡ نم
ن˘م د◊ا ل˘جأا ن˘˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘عŸا لدا˘˘ب˘˘ت ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘خ
‘ تا˘هو˘ششت˘ل˘ل رد˘شصم ي˘هو ،هÓ˘˘عأا ت’Ó˘˘ت˘˘خ’ا
.لمعلا قوشس
ل˘م˘ع˘لا تا˘يدا˘˘شصت˘˘قا ‘ Úشصشصخ˘˘تŸا كار˘˘ششإا .5
،Úي˘˘˘˘˘˘uم˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘لا ءاÿÈاو ،ة˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘ششب˘˘˘˘˘˘˘لا دراوŸاو
ميلع˘ت˘لا ما˘ظ˘ن ‘ Úشصشصخ˘تŸاو Úي˘ج˘ي˘تاÎشس’او
:لجأا نم ينهŸا بيردتلاو
.ةفيظولا رارقتشسا مدع بابشسأا ةشسارد -
ةد’وو ةيلبقتشسŸا لي˘هأا˘ت˘لا تا˘جا˘ي˘ت˘حا˘ب ؤو˘ب˘ن˘ت˘لا -
.ىرخأا تاعاطق ءافتخاو ةديدج تاعاطق
.عاطق لكلو ةقطنم لكب ةشصاخ تايشصوت Ëدقت -
ة˘ي˘ما˘ظ˘ن˘لا ة˘˘شسشسأاŸا هذ˘˘ه ق˘˘ي˘˘ق– جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي د˘˘قو
ةيرهوج تاحÓشصإا يشسنوتلا لمعلا قوشسل ةلماششلا

ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح ما˘˘مأا ة˘˘ي˘˘شسا˘˘ي˘˘شس ةدارإاو تقو ¤إا جا˘˘˘ت–
.خافخفلا
يه ا‰إا ةلاطبلا ةهبا‹ نأا نم مغرلاب ،اÒًخأا
شصُق ةيولوأا مدعو يعامتج’ا جيشسنلا ةيام◊ ىوْ

قيفوتلا يد– يأا) هÓعأا لوأ’ا يدحتلا ةهبا‹
،(ة˘يدا˘شصت˘ق’ا ةءا˘ف˘ك˘لاو ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا د˘˘ع˘ُ̆ب˘˘لا Úب
ضضfi يهو اهب ةبلاطŸا ةيعرشش نم مغرلابو
فÓ˘˘ت˘˘خا˘˘ب دÓ˘˘ب˘˘لا ‘ ة˘˘ي◊ا ىو˘˘ق˘˘لا ل˘˘ك ق˘˘فاو˘˘˘ت
نإاف ،ةيعامتج’ا مهع˘قاو˘مو ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا م˘ه˘برا˘ششم
ةيمشسرلا جماÈلا ‘ نمشضتت ⁄ ةعبتŸا تاشسايشسلا
’و ًةعمت‹ هÓعأا ةشسمÿا ةيشصيخششتلا َرشصانعلا
.ةينامثلا ةي‹اÈلا رشصانعلا
ي˘م˘ي˘ل˘قإ’ا نزاو˘ت˘لا ق˘ي˘ق– نإا˘ف ،را˘˘طإ’ا اذ˘˘ه ‘و
تا˘مدÿاو ة˘ي˘ت˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ب˘لا ثي˘˘ح ن˘˘م (Êا˘˘كŸا)
¤إا ءو˘ج˘ل˘ل ة˘شصاÿا تا˘كر˘˘ششلا ز˘˘ي˘˘ف–و ،ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ما˘ظ˘ن حÓ˘شصإاو ،ة˘ع˘ما÷ا ن˘م Úج˘˘يرÿا
تابلطتم عم فيكتت ثيحب تاراهŸا ديلوت زاهجو
.اهتهجاوم رظتنŸا نم تايد– يه ا‰إا ،ةيمنتلا
Úلطاعلا تاقفدت باعيتشسا نكÁ ’ ،ضسنوت ‘و
ت’دعم ¤إا داشصتق’ا يقتري امدنع ’إا لمعلا نع
نم ’إا هروشصت نكÁ ’ يذلاو ،ىلعأا طشسوتم و‰

كلذو ي˘جا˘ت˘نإ’ا زا˘ه÷ا ‘ ي˘ل˘ك˘ي˘ه Òي˘˘غ˘˘ت لÓ˘˘خ
ل˘م˘ع˘لا ة˘˘ي˘˘جا˘˘ت˘˘نإا˘˘ب ءا˘˘ق˘˘تر’ا Èع -ل˘˘قأ’ا ى˘˘ل˘˘ع-
ة˘ي˘ل˘م˘ع ‘ Úجر˘خ˘تŸا با˘ب˘ششلا ء’ؤو˘ه طار˘خ˘نا˘ب
.جاتنإ’ا
تايدحتلا هذه عقو فعاشضتي نأا رظتنŸا نمو
عاطقلا طارخنا ¤إاو ةلئاط لاومأا ¤إا جات– يتلا
ودبيف .ةيتحتلا ةينبلا ‘ تارامثتشس’ا ‘ ضصاÿا
رامثتشسÓل دعتشسم Òغ يشسنوتلا ضصاÿا عاطقلا نأا

ة˘يدودرŸا مد˘ع را˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘لا ق˘˘طا˘˘نŸا ‘
ماع ذنم ٍثدحتشسُمٍ ببشسب كلذك نكلو ،ةعقوتŸا
م˘ج˘ح˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘˘تŸا تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا هُزÈت ا˘˘م˘˘ك)1102
Úبنشس امك ضصلقتي ئتف ام يذلا ضصاÿا رامثتشس’ا
⁄ نيرمثتشسŸا رابك بلغأا نأا كلذ ،(xx هاندأا
ددهُت““ يتلا ةليقثلا تارامثتشس’اب Úمتهم اودوُعي

ىرخأا ةيبعشش ةشضافتنا عوقو ةروشص ‘ مهتاكلت‡
تاكلتمŸا ةيامح ىلع ةلودلا ةردق مدع لظ ‘

ن˘ع تs̆ل˘خ˘ت ن˘˘م تا˘˘ع˘˘م˘˘جŸُا ن˘˘م˘˘ف .(7)““ةشصاÿا
ةيراجتلا كل˘ت و˘ح˘ن تهŒاو ة˘ي˘جا˘ت˘نإ’ا ا˘ه˘ت˘ط˘ششنأا
‘ (sesihcnarF) ““تازا˘ي˘ت˘ما““ ى˘ل˘ع لو˘˘شص◊او
ةفرعملل ةلاsقنو ةلاsمح ةرورشضلاب تشسيل تاعاطق
ةلاحتشسا ةرورشضلاب تشسيلو ةيبنجأ’ا ةيجولونكتلاو
ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘مو ،(8)ضسنو˘ت ‘ ا˘هر˘يو˘ط˘تو ا˘هز˘˘ي˘˘كر˘˘ت
مج◊ا ةÒغشص ةطششنأا ‘ نكل اهتارامثتشسا تلشصاو
نم اهيفو ،(9)ةفلتخُم قطانم Èع اvيبشسن ةعزومو
لودلا ‘ ةشصاخو جراÿا ‘ رامثتشس’اب تهجوت
ة˘طا˘شسو˘لا عا˘ط˘قو ن˘يو˘م˘ت˘لا عا˘ط˘ق ‘ ة˘ي˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا
ةيفاشضإ’ا ةشصاÿا تارامثتشس’ا تناك دقو .ةيكنبلا
عفر نم نuك“ ’ ثيحب اvدج ًةليلق دÓبلا لخاد

laniogeR) نزاو˘تŸا ي˘ق˘طا˘نŸا و˘˘م˘˘ن˘˘لا يد–
htworG decnalnaB) ت˘˘˘˘ع˘˘˘˘ن يذ˘˘˘˘لاÈلوأا ه
فا˘˘ق˘˘يإاو ،ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘لا يد– ة˘˘ه˘˘باÛ طور˘˘ششلا
عاطقلا نم ضصيلق˘ت˘لا ›ا˘ت˘لا˘بو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةر˘ج˘ه˘لا
.يزاوŸا
ةموك◊ا هباŒ نأا رظتنŸا نم ،قايشسلا اذه ‘و
تاشسايشس ءاشسرإا (1) ضضرفب يدحتلا اذه ةيلا◊ا

lairtsudnI detargetnI) ة‹دن˘م ة˘ي˘عا˘ن˘شص
seicolP) –ا عاطقلا زفÿرامثتشس’ا ىلع ضصا

‘ طار˘˘˘˘خ˘˘˘˘ن’ا (2) .ير˘˘˘˘˘˘˘˘ششب˘˘˘˘˘˘˘˘لا لاŸا ضسأار ‘
يعامتجا دقع نمشض مج◊ا ةÒبك تارامثتشس’ا

ماظن ‘ رظنلا ةداعإا (3) .هعم ةقثلا ينبي ديدج
.تاراهŸا ديلوت زاهجو ميلعتلا
لجألا Úب ميكحتلا :ثلاثلا يدحتلا
ليوطلا لجألاو Òضصقلا
ن˘كÁ و˘م˘˘ن˘˘لا ن˘˘م ى˘˘ل˘˘عأا ىو˘˘ت˘˘شسم ¤إا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل
لمعلا قوشس ¤إا ةدفاولا ةلامعلا تاقفدت باعيتشسا
ةداعإا يرورشضلا نم هنأا ىرن ،رارمتشساب ةديازتŸاو
‘ رظنلا ةداعإا راطإا ‘ يجاتنإ’ا زاه÷ا ةلكيه
ق˘طا˘ن˘˘م““ ثاد˘˘حإا˘˘ب ق˘˘طا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل يرادإ’ا ع˘˘يزو˘˘ت˘˘لا
،تاظفاÙا““ نع اًشضوع ““ةيعامتجاو ةيداشصتقا
اvيخيرات تثدحُأا يتلاو اvيلاح ةدوجوŸا ““تايدلبلاو

بارت لماك ىلع ةيزكرŸا ةطلشسلا طشسب ءوشض ‘
نودب نكل -موهفم اذهو- لÓقتشس’ا ناsبإا دÓبلا
ل˘ك˘ب ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا ة˘ل˘م˘ت˘حŸُا تا˘نا˘ك˘مإ’ا فاد˘ه˘ت˘شسا

،ةيقطانŸا تاشصاشصتخÓل حمشسي ’ ا‡ ةقطنم
ة˘ي˘ب˘شسن ا˘ياز˘م ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م ل˘ك ه˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ت ا˘م ق˘˘فو
ةمكْوح ءاشسرإاب ،تÓهؤومو ةيرششبو ةيعيبط تاورثو

fiكأاب ةيمنتلا قيق– ىلع رهشست ةيلÌ ضشماه نم
،ةق˘ي˘قد˘لا ة˘ي˘لÙا ا˘يا˘شضق˘لا˘ب ة˘يارد Ìكأاو ةروا˘ن˘م
‘ ةثيد◊ا رظنلا تاهجو هيلإا وعدت ام اذهو
ة˘ع˘جا˘ن˘لا تا˘شسشسؤوŸا ثي˘ح ي˘شسشسؤوŸا دا˘˘شصت˘˘ق’ا
¤إا تا˘˘˘ي˘˘˘طار˘˘˘˘قÁد˘˘˘˘لا ‘ جا˘˘˘˘ت– ىود÷ا تاذو
اذهو .تادعمو ةيبشسن ةيلÓقتشساو ةروانم ضشماه
ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘تŸا حÎقŸُا اذ˘˘˘ه ن˘˘˘م ه˘˘˘ي˘˘˘لإا فد˘˘˘ه˘˘˘ن ا˘˘˘˘م
نم ديدعلا ‘ اهلكأا تتآا يتلا ““ةيلÙا ةمكْو◊ا»ـــب
ايناŸأاو اي˘لا˘ط˘يإاو ا˘ي˘نو˘لو˘ب ن˘م ة˘يŸا˘ع˘لا برا˘ج˘ت˘لا
نم مغرلابو ،اذه .ةيقرششلا ابوروأا لود ضضعبو

نإاف ،ه˘ط˘ط˘ُخ داد˘عإاو ه˘ي˘ف ءد˘ب˘ل˘ل ل˘جا˘ع˘لا ه˘ع˘با˘ط
ةموكح ىلع يذلا ليوطلا لجأ’ا اذ Èتعُي هزا‚إا
ا˘˘ه˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘شسي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأ’ا هؤوÓ˘˘يإا خا˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ف˘˘˘لا
نمزلا Èع ة‹Èم تاينازيم نم هل ضصيشصختلاو
ÚنكاشستŸا عم لاشصتاو Òكفت تاعوم‹و تايلآاو

عيطتشسي ’ دلبلا نأا دقتعنو .ةينعŸا قطانŸا ‘
’و يعامتجا توافت ’و يقطانم قز“ لامتحا

ةيلخادلا قطانŸاب ضضوهنلاف ؛ةنزاوتم Òغ ةيمنت
ةيرامثتشس’ا عيراششملل ليقارعلا َةلازإا بلطتي ’ ٌرمأا
ءاقتر’اب كلذو طقف -ةديدع يه يتلاو- ةÁدقلا
شضيأا لب ،ةيلÙاو ةيزكرŸا ةيشسشسؤوŸا تاردقلاب اً
تارامثتشسÓل مزÓلا ليومتلا نم ةمخشض ٍتاقفدتب
ةردا˘˘بŸا ز˘˘ف–و ع˘˘فد˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘يد÷ا ة˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا
تا˘˘طÙا ثيد–و ءا˘˘ششنإ’ ة˘˘يرور˘˘شضلا ة˘˘˘شصاÿا
يلكلا ُداشصتق’ا لظ ،ىرخأا ةهج نمو .ةيعانشصلا
يت˘لا ة˘ق˘با˘شسلا تارا˘يÿا بب˘شسب ف˘ع˘شضي ي˘شسنو˘ت˘لا
شضف sبادتلا ةيقبشسأا تلÒ وأا تناك ًةيدقن) ةيرودلا
ة˘ل˘يو˘ط تارا˘ب˘ت˘ع’ا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘جأ’ا ةÒشصق (ة˘˘ي˘˘لا˘˘م
¤إاْ تعشس دقف .هÓعأا اهمهأا انركذ يتلا ،لجأ’ا

نم ديدعلا معد نأا كلذ ؛ةماعلا تانزاوŸا قيق–
ىلع Òبك لكششب رثؤوي دوقولاو ةيئاذغلا تاجتنŸا
ل˘جأ’ا ‘ ة˘لود˘ل˘˘ل ة˘˘يو˘˘ن˘˘شسلا تا˘˘ي˘˘ناز˘˘يŸا د˘˘ي˘˘شصر
نم ،ةيعا˘م˘ت˘ج’ا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا ضضر˘ف˘ت ا˘م˘ك ،Òشصق˘لا

ا‡ ؛ةماعلا يعامتج’ا نامشضلا قيدانشص لÓخ
اذ˘ه ¤إا فا˘شضيو .ة˘ي˘ناز˘˘يŸا تا˘˘شسا˘˘ي˘˘شس ف˘˘ع˘˘شضي
ةيلكيه بعاشصÃ ر“ ةماعلا تاكرششلا نأا يدحتلا
باشسح ىلع فدهلا ةددfi ةيلام تÓخدت ضضرفت
.ةماعلا ةيلاŸا
Úب قيفوتلا قيق– حبشصُي ،هذه رظنلا ةهجو نمو
(ة˘ل˘ما˘ع˘لا تا˘نزاوŸا) ل˘˘جأ’ا ةÒشصق تارا˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا
نأا كاذ ؛اًيد– (ةمادتشسŸا ةيمنتلا) لجأ’ا ةليوطو
ة˘ي˘لا◊ا ة˘مو˘ك˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘لاŸاو ة˘ي˘شسشسؤوŸا تارد˘ق˘لا

fiاو يدا˘˘˘˘شصت˘˘˘˘˘ق’ا بنا÷ا ‘ ةدودŸاذإا˘˘˘˘ف .›ا
لاني نلف Òشصقلا لجأÓل تاردقلا هذه تشصشصُخ
نإا ،›اŸا ىوتشسŸا ىلعف .اvظح ليوطلا لجأ’ا
زي◊او مادتشسم Òغ نْيدلاو ةششه ةماعلا ةيلاŸا
ريراقتلا نم ديدعلا ‘ اsنيب امك اvدج قيشض ›اŸا
نإاف ،يشسشسؤوŸا ىوتشسŸا ىلع امأاو .(01)ت’اقŸا
قودنشص ضضرقل ةبحاشصŸا تاحÓشصإ’ا نم ءز÷ا
ما˘ع˘لا ز˘ج˘ع˘لا ضصي˘ل˘ق˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘تŸا ›ود˘˘لا د˘˘ق˘˘ن˘˘لا
كير˘ششت ى˘عد˘ت˘شسا د˘ق م˘خ˘شضت˘لا ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘˘شسلاو
ةقÓعلا تاذ تارازولا نم ديدعلاو يزكرŸا كنبلا
،ة˘ي˘لاŸا تارازو) ة˘شصشصخ˘˘تŸا م˘˘ه˘˘قر˘˘فو ر˘˘مأ’ا˘˘ب
ةرازوو ،ةعانشصلاو ،ةقاطلاو ،ةيعامتج’ا نوؤوششلاو
نم كلذ هيعدتشسي ام عم ،(ىÈكلا تاحÓشصإ’ا
،ةعجارŸا تاعامتج’ دادعتشس’او ريراقتلا دادعإا
uنشسل ناÈŸلاو ةيذي˘ف˘ن˘ت˘لا ة˘ط˘ل˘شسلا Úب ق˘ي˘شسن˘ت˘لاو
قف˘تŸا تا˘حÓ˘شصإ’ا ة˘ع˘با˘ت˘مو ،ة˘مزÓ˘لا Úناو˘ق˘لا

تاردقلا ةموكحلل نكي ⁄ ،ةلا◊ا هذه ‘و .اهيلع
تا˘ي˘ج˘ي˘تاÎشس’ا˘ب ما˘م˘ت˘هÓ˘ل ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘˘شسشسؤوŸا
9102-6102 ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ة˘ط˘خ ة˘ع˘با˘تÃو ة˘يو˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ضسفن ًابيرقت خافخفلا ةموك◊ تناك اŸو .اهمييقتو
ةبرŒ ةداعإا رطاfl كانهف ،ةيشسشسؤوŸا تاردقلا
لئاشسم ءÓيإا ىلع ةردقلا مدعب ةقباشسلا ةموك◊ا
لجأ’ا ةليوط ةيومنتلا اياشضقلاو ةلاطبلاو ةيمنتلا
ناك ةموك◊ا ليكششت نأا ةشصاخ ،‘اكلا مامته’ا

ةرورشض ¤إا هابتن’ا متي ⁄و يشسايشس ضساشسأا ىلع
نأا رابتعاو Ú““(11)يداشصتق’ا““ ءارزولا نم Òثكتلا

‘ هنكل ،ضساشسأ’اب يشسايشس وه ا‰إا ريزولا بشصنم
تاذ ةيداشصتق’ا تايدحتلا ثيح يشسنوتلا عقاولا
ضصاشصتخ’ا لهأا ةئبعت ¤إا جات– ىوشصقلا ةيولوأ’ا

دقف .ةموكحلل ةيشسشسؤوŸا تاردقلا عفترت ىتح
ع˘فد˘ت تا˘مزأ’ا نأا ⁄ا˘˘ع˘˘لا ‘ برا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تر˘˘ه˘˘ظأا
ÚشصشصختŸاو تاءافكلا ةئبعت ¤إا رارقلا باحشصأاب
.ةيشسشسؤوŸا تاردقلا ةيوقتل
““ز˘ن˘يا˘˘ك““ ي˘˘شضاŸا نر˘˘ق˘˘لا يدا˘˘شصت˘˘قا نا˘˘ك ا˘˘م˘˘ك˘˘ف
ةطخ نمشض ةدحتŸا ةكلمŸا جمارب ‘ ًاطرخنم
ضسدوو Ïير˘˘˘˘ب تا˘˘˘˘ثداfi ‘ كلذ˘˘˘˘كو لا˘˘˘˘˘ششرا˘˘˘˘˘م
““يكنانرب ناب““ يعŸأ’ا يداشصتق’ا ناك ،ةيخيراتلا

لÓ˘خ ›ارد˘ي˘ف˘لا ي˘طا˘ي˘ت˘ح’ا كن˘˘ب˘˘لا ضسأار ى˘˘ل˘˘ع
⁄ا˘˘˘˘ع كلذ˘˘˘˘كو ،8002 ما˘˘˘˘ع ‘ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لاŸا ة˘˘˘˘مزأ’ا
ةيلاŸا ةرازوب قحتلا يذلا ““ضسيكاد وراف““ داشصتق’ا
ةوÓع ،2102 ماع نويدلا ةمزأا ةموكح ‘ ةينانويلا

ن˘˘مز ضضي˘˘بأ’ا تي˘˘ب˘˘لا ‘ ““ضسر˘˘ما˘˘شس ›داد““ ى˘˘ل˘˘˘ع
دقتعنو .⁄اعلا ‘ ةديدع ةلثمأ’او امابوأا ضسيئرلا
تاشسايشسو ،ةقÓخ راكفأا ¤إا ةجاح ‘ دلبلا نأا
يدحتلا ¤إا اهليحي اذهو ؛ةيماظن ةبراقمو ةلماشش
.›اتلا يشسشسؤوŸا

عبتي
يباضشلا يلع دادعإا



 ءاعبرألا موي ““غيلÒيÈÁلا““ تاضسفانم فانئتضسا لبق

يزيلكنإلا يرودلا ‘ Úبعل بيشصي أنوروك سسوÒف

ببضسب رهضشأا ةثÓثلا ةبارقل ماد فقوت دعب
انوروك صسوÒف يضشفت

حن“ ةدحاو ةزئأج ..جيلÈÁÒلا ةدوع
ةيئأنثتشسا أًمأقرأا لوبرفيلو حÓشص

،لبقŸا ءاعبرأ’ا موي ديدج نم نارودلل يزيل‚إ’ا يرودلا ةلجع دوعت
.انوروك ضسوÒف يششفت ببشسب رهششأا ةثÓثلا ةبارقل ماد فقوت دعب
كانه لازت ’ ،يزيل‚إ’ا يرودلا بقل مشسح نم لوبرفيل باÎقا عمو
‘ كراششتشس يتلا قرفلا ةشصاخ ،دعب مشس– ⁄ يتلا رومأ’ا نم ديدعلا
.ةطباهلا قرفلاو ،لبقŸا مشسوŸا ةيبوروأ’ا تاقباشسŸا
،يبهذلا ءاذ◊اب زئافلا ةيوه يه دعب مشس– ⁄ يتلا رومأ’ا نمو
لعتششŸا قابشسلا كلذ ،مشسوŸا اذه يزيل‚إ’ا يرودلل فاده لشضفأاك
.ÚبعÓلا نم ديدعلا هيلع ضسفانتي يذلاو
91 ديشصرب يتيشس Îشسيل مجاهم يدراف يميج Úفادهلا ةمئاق ردشصتيو
„ايمابوأا كيÁÒإا Òيب Êوبا÷ا Êاثلا زكرŸا ‘ دجاوتيو ،اًفده
وريوجأا ويجÒشس يئانثلا لتحيو ،اًفده71 ديشصرب لانشسرآا مجاهم
ثلاثلا زكرŸا لوبرفيل حانج حÓشص دمfiو يتيشس Îشسششنام مجاهم
.اًفده61 ديشصرب
فادهلا بقل ىلع نوشسفاني نيذلا نيرخآ’ا ÚبعÓلا نم ديدعلا كانهو
شضيأا ويداشس نم لكو (اًفده51) نوتبماهثواشس مجاهم ز‚إا Êاد نم ،اً

41) دتيانوي Îشسششنام بع’ دروفششار ضسوكرامو لوبرفيل حانج Êام
.(اًفده
امدعب „ايمابوأاو Êامو حÓشص نم لك يشضاŸا مشسوŸا ةزئا÷اب جوتو
اهيف جوتي يتلا ›اوتلا ىلع ةيناثلا ةرŸا كلت تناكو ،اًفده22 اولجشس
عم لوأ’ا همشسوم ‘ ةزئا÷اب زاف امدعب ،فادهلا بقلب يرشصŸا
Ìكأا حبشصيل ،اًفده23 لجشس امدعب ،يشسايق مقرب8102 -7102 لوبرفيل
فلأاتي جيلÈÁÒلا رشصع نم دحاو مشسوم ‘ فادهأÓل اًليجشست ÚبعÓلا

.ةارابم83 نم

يÔهو رÒضش ةيثÓث
ةلداعŸ مشسوŸا اذه ديدج نم يبهذلا ءاذ◊اب زوفلا ‘ حÓشص لمأاي
ازاف طقف امهو ،يÔه يÒيتو رÒشش ن’آا نم لكل يشسايقلا مقرلا
.جيلÈÁÒلا رشصع ‘ ةيلاتتم مشساوم3 ‘ يبهذلا ءاذ◊اب
زرفور نÒبكÓب ةقفر فادهلا بقلب زوفلاب يشسايقلا همقر رÒشش ققحو

مشسوم ‘ قيرفلا ضسفن عمو ،اًفده43 ديشصرب5991 -4991 مشسوم ‘
7991 -6991 مشسوم ‘ لشساكوين عمو ،اًفده13 ديشصرب6991 -5991
.اًفده52 ديشصرب
‘ يبهذلا ءاذ◊اب زوفلاب لانشسرآا عم يشسايقلا مقرلا لداعف يÔه امأا

5002 -4002 مشسوم ‘ مث نمو ،اًفده03 ديشصرب4002 -3002 مشسوم
.اًفده72 ديشصرب6002 -5002 ‘ اهدعبو اًفده52 ديشصرب
مشسوŸا ‘ Òكفتلا أادبيشسف ،يشسايقلا مقرلا كلذ حÓشص لداع اذإاو
فاده بقلب جوت نم Ìكأاك يشسايقلا يÔه مقر ةلداعم ‘ لبقŸا
،اهركذ قباشسلا ثÓثلا تارŸا ¤إا ةفاشضإاف ،تارم4 عقاوب جيلÈÁÒلا
.اًفده42 ديشصرب2002 -1002 مشسوم ‘ يبهذلا ءاذ◊اب يشسنرفلا جوت

اًجيوتت Ìكألا ةيدنألا وبعل
اهوبع’ جوت يتلا ةيدنأ’ا Ìكأاك يشسايقلا مقرلا لوبرفيلو لانشسرآا لمحي
تارم4 ةزئا÷ا لان لانشسرآاف ،امهنم لكل تارم6 عقاوب فادهلا بقلب

ىرخأاو يشضاŸا مشسوŸا „ايمابوأا Èع ةرمو ،هركذ قبشس امك يÔه Èع
.(اًفده03)2102 -1102 مشسوم ‘ يشسÒب ناف نبور Èع
Èع ،جيلÈÁÒلا رشصع ‘ ¤وأ’ا ةرملل ةزئا÷اب جوتف لوبرفيل امأا

‘ بعÓلا ضسفن Èعو ،(اًفده81)8991 -7991 مشسوم نيوأا لكيام
4102 -3102 مشسوم ‘ زيراوشس ضسيول Èعو (اًفده81) ›اتلا مشسوŸا
.Êام ةزئاجو حÓشص ةيئانث ¤إا ةفاشضإا (اًفده13)
مقرلاب لوبرفيل درفنيشسف ،مشسوŸا اذه ةزئا÷اب حÓشص جوت اذإا ›اتلابو
7 عقاوب يبهذلا ءاذ◊ا بقلب اهيبع’ جوت يتلا ةيدنأ’ا Ìكأاك يشسايقلا

.تارم

ةيقيرفألا ةماعزلا
،ةرم21 عقاوب يبهذلا ءاذ◊اب اوجوت نم Ìكأا زيل‚إ’ا موجنلا دعي
لمأاي رخآا بناج ىلعو ،ةيشسنرفلاو ةيدنلوهلا ةيشسنجلل تارم5 لباقم
‘ يبهذلا ءاذ◊اب اًجيوتت ةقرافأ’ا Ìكأا ÚيرشصŸا لعجي نأا ‘ حÓشص
.مشسوŸا اذه ةزئا÷اب جوت لاح ‘ ،تارم3 عقاوب جيلÈÁÒلا
توك اهيلع تلشصح امك ،حÓشص Èع Úترم ةزئا÷ا ىلع رشصم تلشصحو
شضيأا Úترم راوفيد 02)7002 -6002 يمشسوم ‘ ابجورد هييديد Èع اً
Êام Èع لاغنشسلل ةديحو ةرم لباقم ،(اًفده92)0102 -9002و (اًفده
.„ايمابوأا Èع نوباجللو

ةـضاـير
\
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Úب ناتديدج ناتلا˘ح ت˘َف˘شش˘ُت˘كا ،ة˘ي˘نا˘ط˘يÈلا ““روÒم““ ة˘ف˘ي˘ح˘شصل ًا˘ق˘فوو
يدا˘ن ‘ ¤وأ’ا ،ضسوÒف˘لا اذ˘ه˘ب نا˘ت˘با˘شصم غ˘ي˘لÒيÈÁلا ة˘˘يد˘˘نأا ي˘˘ب˘˘ع’
امأا .بعÓلا ةيوه فششك نود ًايمشسر يدانلا اهنلعأا يتلا يتيشس ضشتيرون
ٍدان ‘ دجوي باشصŸا نأا ديكأاتلا مغر ،ً’وه‹ اهبحاشص لاز امف ،ةيناثلا
.رخآا
فانئتشسا لبق هيلع قفتŸا يحشصلا لوكوتوÈلا هيلع ّضصني اŸ ًاقفوو
ةارا˘˘˘ب˘˘˘م ضشت˘˘˘يرو˘˘˘ن يدا˘˘˘ن ‘ با˘˘˘شصŸا بعÓ˘˘˘˘لا بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي ن˘˘˘˘ل ،يرود˘˘˘˘لا
قيرفلا نع لَزعُيشس كلذك ،فانئتشس’ا دعب ¤وأ’ا ّدَعُت يتلا نوتبماهثواشس

بعل دق ناك قيرفلا نأا ملعلا عم ،هئافشش ىتح بّردتلاب هل حَمشسُي نلو
نأا ““يشس يب يب““ تدكأا مث ،يشضاŸا ةعم÷ا ماهنتوت دشض ةيدو ةارابم
.ةيدولا ةارابŸا ‘ كراشش بعÓلا
يزيلكنإ’ا يرودلا ‘ ًايدان02 اهل عشضخ يتلا ¤وأ’ا ةلو÷ا تناكو
ةيناثلا ةلو÷او ،انوروك ضسوÒفب Úباشصم ةعبرأا نع تزرفأا دق زاتمŸا
،ةشسداشسلاو ةعبارلا Úتلو÷ا ‘ ةباشصإا رفشصو ،ةثلاثلا ‘ ةتشسو Úتباشصإا

‘ ددعلا تاذو ،ةشسماÿا تارابتخ’ا ةلوج ‘ ةدحاو ةباشصإا فاششتكا عم
.ةنماثلا ةلو÷ا ‘ Úتباشصإاً اÒخأاو ،ةعباشسلا

تلمضش ،ديد÷ا انوروك صسوÒف تارابتخا نم ةÒخألاو ةنماثلا ةلو÷ا مدقلا ةركل زاتمŸا يزيلكنإلا يرودلا وبعل ىرجأا
.لبقŸا ءاعبرألا موي ““غيلÒيÈÁلا““ تاضسفانم فانئتضسا لبق ،درف0021

Áةميظع ةشصرف ايلاطيإا ضسأاك يئاهن لث،
وÙ ،›و˘˘با˘˘ن برد˘˘م وزو˘˘تا˘˘ج ورا˘˘ن˘˘˘ي÷
مامأا ينف ريدمك هتÒشسم ‘ ئيشسلا هلجشس
.ضسوتنفوج
ءاشسم ،ضسوتن˘فو˘ج هÒظ˘ن ›و˘با˘ن ي˘ق˘ت˘ل˘يو
وكيبميلوأ’ا بعلم ىلع ،لبقŸا ءاعبرأ’ا
.ايلاطيإا ضسأاك يئاهن ‘ ،امور ةمشصاعلاب
هزوف بقع ةيئاهنلا ةارابملل لهأات ›وبان

ضسوتنفوج دعشص اميف ،نÓيم Îنإا ىلع
.نÓيم باشسح ىلع

(7102/8102) مضسوم
يرودلا ةقباشسم رمع نم03 ةلو÷ا ‘

داق ،(7102/8102) مشسوم ‘ ،›اطيإ’ا
ى˘ل˘ع ،ضسو˘ت˘ن˘فو˘˘ج ما˘˘مأا نÓ˘˘ي˘˘م وزو˘˘تا˘˘ج
 .ونيروت ‘ مويداتشس زنايلأا Òخأ’ا بعلم
يÒنو˘˘شسور˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق ‘ وزو˘˘تا˘˘˘ج ل˘˘˘ششفو
ل˘ق˘ع˘م ن˘م ة˘ي˘با˘ج˘˘يإا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘ب جور˘˘خ˘˘ل˘˘ل

قيق– ‘ ضسوتنفوج حجنيل ،يÒنوكنايبلا
.(1-3) ةجيتنب زوف
عم اًدد‹ نÓيم ىقتلا ،اًموي04 دعبو

رايآا/ويام9 ‘ د˘يد˘ح˘ت˘لا˘بو ضسو˘ت˘ن˘فو˘˘ج
ا˘مد˘ع˘ب ،ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ضسأا˘ك ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ‘ ،8102

فشصن ‘ ويشست’ ىلع يÒنوشسورلا بلغت
،اتن’اتأا ى˘ل˘ع ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج زا˘فو ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
.ةيئاهنلا ةارابŸا ‘ اًعم ناهجاوتيل
Èكأ’ا ي˘ه ة˘ل˘ي˘ق˘ث ةÁز˘ه وزو˘تا˘ج ى˘ق˘ل˘تو
،ه˘تا˘ه˘جاو˘م خ˘يرا˘˘ت ‘ ضسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج ما˘˘مأا

 .ضسأاكلا بقل رشسخيل ،(0-4) ةجيتنب

(8102/9102) مضسوم
ةدا˘ي˘ق˘ب نÓ˘ي˘م ه˘جاو ،›ا˘˘ت˘˘لا م˘˘شسوŸا ‘
اه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،تار˘م3 ضسوت˘ن˘فو˘ج وزو˘تا˘ج
ةرمو ،›اطيإ’ا يرودلا ةلوطب ‘ Úترم

هÒظن نÓيم ىقتلا .›اطيإ’ا ربوشسلا ‘
ويششتلاكلا نم21ـلا ةلو÷ا ‘ ضسوتنفوج
Ãشس ناشس بعلÒمفون11 ‘ ،وÈ/ 9102،
Úفدهب زوفلا قيق– نم ‘ويلا نك“و
ضشتي˘كوزد˘نا˘م و˘يرا˘م ع˘ي˘قو˘ت ن˘م Úف˘ي˘ظ˘ن
يفناج61 ‘و .ود˘لا˘˘نور و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘شسير˘˘كو
ربوشسلا ‘ اًدد‹ ناقيرفلا لباقت ،9102
يرودلا لطب ضسوتنفوج رابتعاب ،›اطيإ’ا
،ضسأاكلا فيشصو نÓيم رابتعاو ،ضسأاكلاو
فدهب ةارابŸا مشسحي نأا ‘ويلا عاطتشساو
 .ودلانور ونايتشسيرك هزرحأا ،لباقم نود
ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج ل˘شصاو ،مو˘يدا˘ت˘شس ز˘نا˘ي˘˘لأا ‘و

زوفلا ققحو ،وزوتاج مامأا عشصانلا هلجشس
ةجيتنب ،ورانيج ىلع ›اوتلا ىلع ضسماÿا
ةقبا˘شسم ر˘م˘ع ن˘م13ـلا ة˘˘لو÷ا˘˘ب ،(2-1)
 .يرودلا

ءاضضيب ةطقن
قيق– ‘ لثم˘ت˘ت ءا˘شضي˘ب˘لا ة˘ط˘ق˘ن˘لا ل˘ع˘لو

ه˘˘˘تÒشسم ‘ ه˘˘˘تارا˘˘˘شصت˘˘˘نا لوأ’ وزو˘˘˘˘تا˘˘˘˘ج
،مشسوŸا اذه ،ضسوتنفوج ىلع ةيبيردتلا
.›وبانل ةينفلا ةيلوؤوشسŸا ¤وت امدعب
›ا◊ا م˘˘˘شسوŸا ن˘˘˘˘م12ـلا ة˘˘˘˘˘˘˘لو÷ا ‘و
،ولواب ناشس بعلم ىلعو ،(9102/0202)
قوفتي نأا وزوتاج ةدايقب ›وبان عاطتشسا

ق˘ير˘ف ق˘ق˘ح ا˘مد˘˘ع˘˘ب ،ضسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع
.(1-2) ةجيتنب زوفلا بون÷ا
هظح ءوشس رشسك ‘ وزوتاج حجني لهف
‘ باقلأ’ا لوأا دشصحيو ضسوتنفوج مامأا

شضيأا ةيبيردتلا هتÒشسم ؟اً

ايلاطيإا صسأاك يئاهن

سسوتنفوج مأمأا فيعشضلا هلجشس وÙ وزوتأج لمأا

يزيلك˘نإ’ا يرود˘لا ة˘يد˘نأا تد˘ب˘ك˘ت
ةيلام رئاشسخ مدقلا ةركل زاتمŸا
م˘˘˘˘˘˘˘˘شسو˘˘˘˘˘˘˘˘م لÓ˘˘˘˘˘˘˘˘خ ،ة˘˘˘˘˘˘˘˘حدا˘˘˘˘˘˘˘˘ف
ا˘هر˘ثأا˘ت ل˘˘ب˘˘ق ى˘˘ت˘˘ح ،8102-9102
انوروك ضسوÒف ةحئاج تايعادتب
ءاÈخ هفششك ام بشسحب ،ديد÷ا

.نويلام
““لبشسياف““ ةكرششل ةشسارد ترهظأاو
ةرك ‘ ةيلاŸا نوؤوششلاب ةشصتıا
‘ ن˘ير˘ششع˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأ’ا نأا ،مد˘˘ق˘˘لا
رئاشسخ نم تناع زاتمŸا يرودلا
نويلم006 ¤إا تل˘˘˘شصو ة˘˘˘˘حدا˘˘˘˘ف
ا˘ه˘ق˘ي˘ق– م˘غر ،ي˘ن˘ي˘لÎشسإا ه˘ي˘ن˘ج
51.5 تغ˘˘ل˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘ق تادار˘˘˘يإا

تارايلم6.6) ه˘˘ي˘˘ن˘˘ج تارا˘˘ي˘˘ل˘˘م
.(ر’ود

““91-ديفوك““ يششفت Òثأات نوكيشسو
نإاو ىتح ،““غيلÈÁÒلا““ ىلعً اÒبك
›ا◊ا مشسوŸا تايرابم تفنؤوتشسا

تقو˘لا ‘ ،ةد˘شصو˘م باو˘بأا ف˘˘ل˘˘خ
ةيفاحشص ريراقت هيف Òششت يذلا
ة˘ب˘لا˘ط˘م نو˘ك˘ت˘˘شس ة˘˘يد˘˘نأ’ا نأا ¤إا
¤إا هينج نويلم033 غلبم ةداعإاب
ة˘ما˘قإا مد˘ع˘ل ،ة˘˘ل˘˘قا˘˘ن˘˘لا تاو˘˘ن˘˘ق˘˘لا
،ددÙا ا˘هد˘عو˘م ‘ تا˘˘يرا˘˘بŸا
621 ةميقب رئا˘شسخ د˘ب˘ك˘ت˘ت˘شس ا˘م˘ك
تاداريإا ف˘قو˘ت ن˘م ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م
.ركاذتلا عيب
ة˘كر˘˘شش ر˘˘يد˘˘م ،ل˘˘ي˘˘ب ر˘˘جور لا˘˘قو
تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘شصت ‘ ،““ل˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘شسيا˘˘˘˘˘ف““

،““ضسرب ضسنارف““ ةلاكول ،ةيفاحشص
ببشسلا ضسيل انوروك ضسوÒف““ ّنإا

هنإا ،مدقلا ةرك ‘ ةيلاŸا ةقئاشضلل
ام عيرشست ‘ مهاشس لماع طقف
ح˘شضاو ل˘ك˘ششب ا˘˘ن˘˘تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب ه˘˘تدد˘˘ح
ةليوط ة˘ل˘ك˘ششم˘ك ة˘يا˘غ˘ل˘ل ح˘ي˘ح˘شصو
.““دمأ’ا
م˘˘˘˘˘˘˘شسو˘˘˘˘˘˘˘م ما˘˘˘˘˘˘˘قرأا““ ّنأا ع˘˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘˘˘تو
ة˘ي˘لا˘م ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن ي˘˘ه8102-9102
يرود نم ةياغ˘ل˘ل ة˘ق˘ل˘ق˘مو ة˘ك˘بر˘م
ىلع ةل’د يهو ،اÎلكنإا ‘ ةبخنلا
›اŸا جذومنلا عم Èكأ’ا لكاششŸا
.““ماعلا
رئاشسخ نع نوترفيإا يدان نلعأاو
امي˘ف ،ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م111 ةم˘ي˘ق˘ب
ةميقب رئاشسخ نع يشسلششت فششك
دحأا ماهنتو˘ت Èت˘ع˘يو .ا˘نو˘ي˘ل˘م69
اهلبقتشسم ودبي يتلا ةيدنأ’ا Ìكأا

ققح زÒبشس نأا مغر ،ًاقلقم ›اŸا
تغلب يرودلا ‘ حابرأا ةبشسن ىلعأا
م˘شسو˘˘م ‘ ه˘˘ي˘˘ن˘˘ج نو˘˘ي˘˘ل˘˘م8.86
يئاهن هغولب لشضفب ،8102-9102
.ابوروأا لاطبأا يرود
ضضÎقا هنأا ،Êدنللا يدانلا نّيبو
،اÎلكنإا كنب نم هينج نويلم571
دق رئاشسخ ‘Óت لواحي يدانلاو
ما˘ع˘لا ‘ ،نو˘ي˘ل˘م002 ¤إا ل˘˘˘˘˘شصت
ف˘˘قو˘˘ت ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘˘ع ،ل˘˘˘ب˘˘˘قŸا
،تا˘يرا˘بŸا ر˘كاذ˘ت ن˘م تادار˘˘يإ’ا
ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘تŸا Òغ ثاد˘˘حأ’ا ءا˘˘غ˘˘لإاو
مدقلا ةرك تايرابمك ،مدقلا ةركب
،ةيقيشسوŸا تÓف◊او ةيكÒمأ’ا
بج˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا لاو˘˘مأ’ا ¤إا ة˘˘فا˘˘˘شضإا
.ثبلا قوقح يكلام ¤إا اهتداعإا

رلود تارايلم6,6 تغلب ةيضسايق تاداريإا اهقيق– مغر

أنوروك ةحئأج لبق ةحدأف ةيلأم رئأشسخ نم تنأع ““غيلÈÁÒلا““ ةيدنأا



رئاز÷ا صصيمق هلمح صسيلاوك فضشك

 نأمرد مأأب Òهششلا هفدهل دوعي ىيحي Îنع
يشضأملب ¤إا ةلأشسر هجويو

لبقŸا مضسوŸاب قيرفلا عم بردŸا رارمتضسا تدكأا

ليحر ةقيقح حشضوت ةدجو  ةيدولوم
ةدجو نع ةخيشش نب
لوح ترششتنا يتلا ءابنأ’ا ةدجو ةيدولوم لخاد نم ضصاخ ردشصم ىفن
دعب قيرفلل ةينفلا ةشضراعلل ةخيشش نب ق◊ا دبع يرئاز÷ا ةرداغم
.يرطقلا يرودلا نم اهاوقأا ةيجراخ ضضورع ىلع هلوشصح
لبقŸا مشسوŸاب قيرفلا عم بردŸا رارمتشسا ةروووكل ردشصŸا دكأاو
.ابيرق كلذ نع نÓعإ’ا متيشس هنأاو
قيرفلا لخاد اÒبك Óمع ز‚أا ةخيشش نب““ :ثدحتŸا تاذ فاشضأا و
Úب روهظلا ثيدح وهو يبرغŸا يرودلاب ةمدقتم ةبترم لتحي يذلا
اذهب هل جيوÎلا متي ام لكو انعم حاترم وهو هترداغÃ حمشسن نلو ،رابكلا
.““ةحشصلا نم راع نأاششلا
لبقملل لب ›ا◊ا مشسوملل ضسيل طيطختلا انأادب ةخيشش نب عم““ :عباتو
ددÎي امو ،ايراق ةكراششŸا وأا باقلأ’ا دحأاب هعم زوفلا ‘ Òبك انحومطو
.““انيدان ىلع ضشيوششتلا اهفده هترداغم نع ءابنأا نم

ر-ق

 هتبرŒ ناب دكا يذلا ديعلب بيبح ىلع در
 ةحجان نكت ⁄ رضضÿا عم

مدعل وحر و يواز نم رذتعأا : لولج Òهز
0102 لأيدنوŸ مهئأعدتشسا

قباشسلا يرئاز÷ا ينطولا بخانلا دعاشسم لولج Òهزل تاحيرشصت ‘
بيبح قباشسلا يرئاز÷ا بعÓلا تاحيرشصت ىلع اهيف در نادعشس حبار
نم ناك و ةحجان نكت ⁄ رشضÿا عم هتبرŒ ناب دكا يذلا ديعلب
. يشسنوتلا بختنŸا عم بعلي نا لشضف’ا
ديعلب ›دي ⁄ اذاŸ : ةريدتشسŸا عقوŸ تاحيرشصت ‘ لولج Òهز لاق و
اذهب ›دي نا لقعي ’ فfiÎ بعلي ’ ةÎفلا كلت ‘ تاحيرشصتلا هذهب
. مÓكلا
نم بختنŸا نم اوجرخ نيذلا Êاميلشس وحر و يواز Òمشس : فاشضاو
‘ مهتكراششم نم مغرلا ىلع لايدنوŸا ‘ اوبعلي ⁄ و قيشض باب
مهنا لوقا ÈنŸا اذه نمو  تاحيرشصتلا هذه لثÃ اولدي ⁄ و تايفشصتلا
انك انن’ مهنم رذتعا انا و0102 ⁄اعلا ضساك ‘ ةكراششŸا اوقحتشسا
.ةÒبك تاطوعشض طشسو ضشيعن

ةكراضشŸا دارأا نم وه و باضصم يرئاز÷ا بختنŸاب قحتلا ينغم
ايقيرفا صساك ‘
Òهز يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا ‘ قباشسلا نادعشس حبار دعاشسم داعو

دارم ويشست’ يدانل قباشسلا يرئاز÷ا بعÓلا ةيشضق نع ثيدحلل لولج
. ينغم
دارم ةردقم مدع Èخ انيقلت امدنع اÒثك انزح دقل : لولج Òهز لاقو
. ⁄اعلا ضسأاك ةلوطب ‘ ةكراششŸا ىلع
ةجردل نيزح دج ناك دارم و ÚبعÓلا نم ةرشسح كانه تناك : عبات و
. هلجا نم عومدلا فرذ نادعشس حبار نا
ناك و Êاعي وه و بختنŸا ¤ا مشضنا ينغم عاششيام ضسكع ىلع : عبات و
.هتاتيناكما نم06 ›اوحب بعلي
نا نكمŸا نم ناك , ديرن انك امك يشش“ ⁄ روم’ا فشسÓل : فاشضا و
وه بعÓلا نكل ةيحارج ةيلمع يرجي و0102 ايقيرفا ضسأاكب يحشضي
’ نا رادق’ا تءاشش و ايقيرفا ·ا ضسأاك ‘ ةكاششŸاب رارقلا ذختا نم
.⁄اعلا ضسأاك بعلي

ر-ق

ةلبقŸا ايقيرفإا ·أا صسأاك تايئاهنِب ةلضص اهل
نوÒماكلاِب

سسأأك نأأششِب ينطولا بختنŸا ّمهت تارارق
أيقيرفإا ·أا
ةّدع ¤إا  ،““فاكلا““ ـل ماعلا Úمأ’ا هاب نمؤوŸا دبع لوؤوشسŸا قّرطت
ةلبقŸا ايقيرفإا ·أا ضسأاك تايئاهنِب ةلشص اهل يتلا كلت اهزربأا .طاقن
.نوÒماكلاِب
تايئاهن ميظنت ىلع ّرشصُت تلازام ““فاكلا““ نإا هاب نمؤوŸا دبع لاقو
نم6 ـلاو يفناج نم9 ـلا Úب ام ةÎف ‘ ،نوÒماكلاِب ايقيرفإا ·أا ضسأاك
.““انوروك““ ةحئاج رطاfl رارمتشسا مغر .1202 يرفيف
““وفنأا روبشس ويدار““ ةعاذإاِل اهِب ¤دأا ةيمÓعإا ةلباقم ‘ فاشضأاو
نم ةيقبتŸا عبرأ’ا ت’و÷ا ة‹رب مزتعت ““فاكلا““ نأا ،ةينوÒماكلا
.ÚَلبقŸا Èمفونو ربوتكأا ‘ ،ةيقيرفإ’ا ةيوركلا ةلوطبلا تايفشصت
تاشسفانŸا فانئتشسا رّرق يذلا مدقلا ةركل يويشسآ’ا دا–إ’ا رثأا ةيفتقُم
.نيَروكذŸا نيَرهششلا ‘ ،هتراق لخاد ةيلودلا
ضسوÒف رطاfl رارمتشسا لاح ‘ هنإا لوقي ““فاكلا““ ـل ماعلا Úمأ’ا عباتو
يفناج ¤إا نوÒماكلا ““ناك““ ليجأات رارق ¤إا هتئيه أاجلتشس ،““انوروك““

فيشص ‘ اهتاذ ةلوطبلا ميظنت مدع ببشس نأا ¤إا راششأاو .2202 يرفيفو
ضسكع) لشصفلا اذه ‘ نوÒماكلاِب راطمأ’ا لطاهت ¤إا دوعي ،1202
‘ ةيبون÷ا اكيرمأاو ابوروأا ·أا ةلوطب ةماقإا اشضيأاو ،(ايقيرفإا لامشش
ناتÒبكلا ناتشسفانŸا ناتاه رّثؤوُت نأا ““فاكلا““ ىششخت ثيح ،خيراتلا اذه
لودج ‘ اهتعمشسو ،ةيلاŸا تادئاعلا ةيحان نم ،ايقيرفإا ·أا ضسأاك ىلع
.ةيلودلا ةيوركلا تاقباشسŸا
Úب ام ةÎف ‘ ،⁄اعلا ضسأاك ةرهاظت نشضتحتشس رطق نإاف ،ةراششإÓل
Úعِب هتذخأا دق ““فاكلا““ نوكت خيرات وهو .È 2202مشسيدو Èمفون
.ةنشسِب نوÒماكلا ““ناك““ ليجأات لاح ‘ ،رابتعإ’ا
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نم ديدعلاو زا‚إ’ا اذه نع Îنع ثد–و
،ةيلودلا اشسنرف ةعاذإا عم هل راوح ‘ رومأ’ا
Úير˘˘ئاز÷ا ن˘˘ح˘˘ن ا˘˘ن˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب““ :ه˘˘ي˘˘ف لا˘˘˘ق
ىلع بعلل ةدوعلاً ادج مهŸا نم ناك ةقرافأ’او
ىوتشسم ىلع كلذب مايقلاو ،›ودلا ىوتشسŸا
دقل ،فاعشضأا ةرششع انتداعشس نم داز انتراق
ةرم لوأ’ تبعل نأا ذنم يننأ’ ةعئار ىركذ تناك
قوششتم بعششلا وه مك ًاكردم تنك بختنملل
.““تاظحللا هذه ضشيعل
ي˘ت˘لا ة˘ير˘ئاز÷ا Òها˘˘م÷ا˘˘ب د˘˘ي˘˘ششأا““ فا˘˘شضأاو
،بخ˘ت˘نŸا ةد˘˘نا˘˘شسŸ نوا˘˘ت بي˘˘ك ¤إا تر˘˘فا˘˘شس
يتلا ،اÎلكنإا دشض ةيناثلا ةارابŸا ‘ ةشصاخ
.““Úيرئاز÷ا لبق نمً اÒبكً ادفاوت تفرع
كل˘ت ‘ ا˘ها˘ق˘ل˘ت ي˘ت˘لا ءار˘م◊ا ة˘قا˘ط˘ب˘لا ن˘˘عو
ةد˘ح˘˘تŸا تا˘˘ي’و˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م د˘˘شض ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

Êاثلا رودلل لهأاتلا انققح ول““ عبات ةيكÒمأ’ا
ةفلكŸا ةنجللا ىدل فانئتشسا انمدق دق انكل
،ةقحتشسم Òغ ةقاطبلا نأا ىأار لكلا هنأ’ ،كلذب
لشصف ىلع لمعأا تنك يننأا ببشسب طقف تءاجو
ا˘مد˘ن˘ع يذ˘لا م˘ك◊ا ن˘ع م˘هدا˘ع˘بإاو Úب˘عÓ˘˘لا
ة˘قا˘ط˘ب › ه˘جو˘يو ا˘˘نأا ’إا Êد˘˘ج˘˘ي ⁄ راد˘˘ت˘˘شسا

ىركذلاب اهفشصو يننكمُي ’ نكل ،ةيناث ءارفشص
ًايلود ًابع’ تحب˘شصأا ي˘ن˘نأا ي˘ن˘ي˘ف˘ك˘ي˘ف ،ة˘ئ˘ي˘شسلا
ة˘شسفا˘ن˘م Èكأا ‘ يدÓ˘ب د˘ي˘ششن˘˘ب تع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘شساو
.““ةيلود
دا–ا يدا˘ن˘ل ›ا◊ا ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا ر˘˘يدŸا دا˘˘عو
ضصي˘م˘ق ه˘ل˘م˘ح ضسي˘لاو˘ك ف˘ششك˘ي˘˘ل ،ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا
‘ ًاباشش ًابع’ تنك امدنع““ فاشضأاف ،رئاز÷ا
دا–’ا ن˘˘˘˘م ً’ا˘˘˘˘شصتا تي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت نÓ˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م Îنإا
ًابلط انمدق كلذ دعبو ،0002 ماع يرئاز÷ا
بختنŸ بعللاب › حمشسي نوناق نشسب افيفل
بختنملل ةينشسلا تائفلا ‘ تبعل يننأ’ ،يدÓب

ديدعلا قحتلا ةÎفلا كلت ‘ هنأا امك ،يشسنرفلا
جا˘ح˘ل˘ب ر˘يذ˘نو Êا˘يز Ëر˘ك ل˘ث˘م Úب˘عÓ˘˘لا ن˘˘م
ضسفن نيرخآا Úبع’ اوذح مث ،ةرقوب دي‹و
.““مويلا ةياغ ¤إا قيرطلا
لايدنوŸ لهأاتلا ناك دقل““ ًاشضيأا ىيحي لاقو
تناك ،ةيرئاز÷ا مدقلا ةركب لو– ةطقن0102
،ىرخأا تازا‚إا قيقحتب تحمشس مامأÓل ةوطخ
مد˘˘˘ق Úح4102 ⁄ا˘ع˘لا ضسأا˘ك˘ل ل˘هأا˘ت˘˘لا ل˘˘ث˘˘م
ما˘مأا ةرا˘شسÿاو ة˘ي˘لو˘ط˘ب تا˘يرا˘ب˘م نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ل˘هأا˘˘ت˘˘لا ‘ ل˘˘ششف˘˘لا م˘˘غرو ،ة˘˘بو˘˘ع˘˘شصب ا˘˘ي˘˘ناŸأا
ققحو ةوقب داع بختنŸا ’إا ،8102 ايشسورل
نأا ‘ نآ’ا ل˘˘مأا˘˘ن ن˘˘˘ح˘˘˘نو ،9102 ا˘ي˘ق˘ير˘فأا ·أا
ضسأاك˘ل ل˘ي÷ا اذ˘ه ل˘ي˘هأا˘ت ‘ ي˘شضا˘م˘ل˘ب ح˘ج˘ن˘ي
ه˘ل ق˘ي˘فو˘ت˘لا ل˘ك ى˘ن“أاو ر˘ط˘˘ق˘˘ب2202 ⁄ا˘ع˘˘لا
.““هيبعÓلو

،راظتنلا نم ًاماع42 دعب ايقيرفأا بونج ‘0102 ⁄اعلا صسأاك ةلوطب ¤إا لهأاتلل ““ءارحضصلا يبراfi““ بختنم ،ىيحي Îنع داق
.ةينادوضسلا نامرد مأا ةنيدم ‘ تميقأا ةلضصاف ةارابم ‘ رضصم بختنم ىمرم ‘ Òهضشلا هفدهب كلذ ناكو

،يز˘ي˘ل‚إ’ا لا˘˘ن˘˘شسرأا يدا˘˘ن ىد˘˘بأا
›ود˘˘˘لا تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘ب ه˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘ها
،ر˘شصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘˘شسإا ير˘˘ئاز÷ا

رفظلل عارشصلا هلوخد كلذب انلعم
و˘˘˘تا˘˘˘كŸÒا لÓ˘˘˘خ ،ه˘˘˘تا˘˘˘مد˘˘˘˘خ˘˘˘˘ب
.لبقŸا يفيشصلا
““ترو˘˘ب˘˘شس و˘˘تو˘˘ت““ ع˘˘قو˘˘م تف˘˘˘ششكو
ةرادإا ه˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘غر ن˘˘˘˘˘ع ،›ا˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘يإ’ا
تامدخ ةداعتشسا ‘ ،ةيجعفدŸا
ر˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ،ير˘˘˘˘ئاز÷ا ›ود˘˘˘˘˘لا

Ÿهتايناكمإ’ ةدي÷ا مهتفرع.
ةرادإا نأا ،رد˘˘˘˘شصŸا تاذ ح˘˘˘˘˘شضوأاو
تد˘˘˘˘˘بأا ،يز˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ل‚إ’ا يدا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘لا
لوأ’ا اهشضرع Ëدقل اهدادعتشسا
رفظلل ،وروأا نويلم61ـب ردقŸاو
.رشضÿا بع’ تامدخب
اشضف˘خ˘ن˘م لا˘ن˘شسرأا ضضر˘ع Èت˘ع˘يو

ةرادإا بلاطم عم ةنراقŸاب ،ادج
نويلم05 طÎششت يتلا ،نÓيŸا

.رشصان نب دقع عيبل ،وروأا
يزيل˘ك˘نإ’ا لا˘ن˘شسرأا يدا˘ن بك˘تراو
قلعتي ام ‘ ءاطخأ’ا نم ديدعلا

Ãةبقح ‘ ةشصاخ ،قيرفلا بهاو
يشسنرف˘لا ،ق˘ب˘شسأ’ا ي˘ن˘ف˘لا ر˘يدŸا
نع ءانغتشس’ا دعب ،رغنيف Úشسرأا
Úب˘˘˘˘˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘˘˘˘˘لاو بهاوŸا ضضع˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب
يئانثلا عم ثدح املثم ،بابششلا
ر˘شصا˘ن ن˘ب ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘شسإا ير˘˘ئاز÷ا
.يربانغ جÒشس ÊاŸأ’او
ًاريرقت ““ندنل لوبتوف““ عقوم دعأاو
ÚبعÓل ءامشسأا5 نع هيف فششكي
لما˘ع˘ت˘لا ‘ ““ة˘ي˘ج˘ع˘فدŸا““ أا˘ط˘خأا

‘ مهتبهوم اورجف نأا دعب ،مهعم
لثم ،ا˘ه˘ي˘لإا او˘ل˘ق˘ت˘نا ي˘ت˘لا ة˘يد˘نأ’ا
نÓ˘˘˘ي˘˘˘م يدا˘˘˘ن˘˘˘˘ل ›ا◊ا بعÓ˘˘˘˘لا
Èتعي يذلا ،رشصان نب ليعامشسإا

‘ بهاوŸا م˘˘هأا ىد˘˘حإا ًا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح
ةشصاخ ،Òبكلا هروطت بقع ،⁄اعلا

.بعلŸا ةيؤورو ريرمتلا ةيحان نم
مدع هريرقت ‘ عقوŸا برغتشساو
بع’ ‘ لانشسرأا يدان رامثتشسا
دعب ةشصاخ ،رشصان نب تاناكمإاب
ناد˘˘ي˘˘م ط˘˘شسو ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم ع˘˘˘جار˘˘˘ت
ام اذهو ،Úمشسوم رخآا ‘ قيرفلا
ه˘ع˘ي˘ب ل˘ب˘˘ق ثد˘˘ح˘˘ي نأا بج˘˘ي نا˘˘ك
›و˘˘ب˘˘مأا يدا˘˘ن˘˘ل ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن ل˘˘˘ك˘˘˘ششب
د˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب ،7102 ما˘˘˘˘˘˘ع ›ا˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘يإ’ا
ما˘˘ع لا˘˘ن˘˘شسرأا يدا˘˘ن˘˘ل ه˘˘ما˘˘م˘˘˘شضنا
نو˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘فأا لرآا ن˘˘م ًا˘˘مدا˘˘˘ق ،5102
نر˘يا˘ب م‚ د˘ع˘ي ا˘م˘˘ك .ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا

يÈنا˘˘غ جÒشس ÊاŸأ’ا خ˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘˘م
اهتبكترا يتلا ءاطخأ’ا زربأا دحأا
جهوتŸا بعÓلاف ،لانشسرأا ةرادإا

هل تناك يرافابلا يدانلا عم ًايلاح
Œا““ ع˘˘˘م ة˘˘˘برŸل˘˘ب˘˘ق ““ة˘˘ي˘˘ج˘˘ع˘˘فد

،نويبلأا ضشتيمورب تشسيول هتراعإا
ردÒف يدانل يئاهن لكششب هعيب مث

عرشسأا Èتعي امك ،ÊاŸأ’ا نÁرب
فادهأا01 ليجشستل لشصو بع’
.““تفاششناŸا““ بختنم عم ةيلود
⁄ يتلا ىرخأ’ا ةثÓثلا ءامشسأ’او
را˘م˘ث˘ت˘شس’ا لا˘ن˘شسرأا يدا˘ن فر˘˘ع˘˘ي
يد˘˘ن˘˘لو˘˘ب˘˘لا ضسرا◊ا ي˘˘˘ه ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
ي˘م˘ح˘ي يذ˘لا Êز˘ي˘ششت كي˘ششت˘˘نو˘˘ف
كلذ˘كو ،ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي ن˘ير˘ع ًا˘ي˘لا˘˘ح
Óيف ضسولراك يكيشسكŸا مجاهŸا
داد˘ي˘ي˘شسو˘شس لا˘ير ع˘م ق˘لأا˘˘ت يذ˘˘لا
Úلا˘˘م ل˘˘ي˘˘˘نودً اÒخأاو ،Êا˘˘˘ب˘˘˘شسإ’ا
‘ ضسآا ي˘˘ب ع˘˘م ًا˘˘ي˘˘لا˘˘˘ح فÙÎا
.يدنلوهلا نفوهدنيأا
،ر˘شصا˘ن ن˘˘ب ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘شسا نأا ر˘˘كذ˘˘ي
ةيدنأ’ا Èكأا مامتها لfi دجاوتي
ناشس ضسيراب رارغ ىلع ،ةيبوروأ’ا

لا˘يرو ي˘ت˘ي˘شس Îشسششنا˘م ،نا˘مÒج
.ديردم
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وروأا نويلم61ـب ردقŸاو لوألا هضضرع مدق

رشصأن نب تأمدخ ىلع عارشصلا لخدي لأنشسرأا

ةقفر ةيرطقلا ةلوطبلا ‘ نوطششني نيذلا نويرئاز÷ا نوبعÓلا عشضخ
.““انوروك““ ضسوÒف نع فششكلا ضصحفِل ،تبشسلا اذه ،مهئÓمز
نو˘ير˘ئاز÷ا نو˘ي˘لود˘لا نو˘ب˘عÓ˘لا ة˘ير˘ط˘ق˘لا ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ‘ ‘ ط˘˘ششن˘˘يو
ناديŸا طشسوتمو ،دشسلا يدان ‘ حا‚وب دادغب مجاهŸا :نويلاتلا
ةرويدق ن’دع طÿا ضسفنِب هليمزو ،نايرلا قيرف ‘ يميهارب Úشساي

‘ ينه نايفشس باعلأ’ا عناشص نوقباشسلا نويلودلاو ،ةفارغلا يدان ‘
عفادŸا ةقفر بولشسم ديلو ناديŸا طشسوتمو ،Òخأ’ا قيرفلا اذه
.ةيليشسلا قيرف ‘ جاحلب ريذن عفادŸاو ،لÓشص مأا يدان ‘ يزع بويأا
.ةركولا يدان ‘ وطي نب دمfi مجاهŸا نع Óشضف

هذ˘ه ذا˘خ˘ّتا ى˘ل˘ع ة˘ي˘لÙا ة˘يد˘نأ’ا ير˘ط˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘لا دا–ا Èجأاو
ةدوعلا ليبق ،نأاششلا اذهِب افيفلا تايشصوت ىلع ًءانب ،ةيّبطلا Òبادتلا
ي˘قا˘بو ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسا˘ِ̆ل اد˘˘ي˘˘ه“و ،تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ءاو˘˘جأا ¤إا
.ةجردŸُا تاشسفانŸا
نم7 ـلا ‘ ةيلÙا تاشسفانŸا يرطقلا ةركلا دا–ا فقوأاو
.““انوروك““ ةحئاج يّششفت ببشسِب ،يشضاŸا ضسرام
نم42 ـلا ‘ ،““رطق مو‚ يرود““ فانئتشسا اهتاذ ةئيهلا مزتعتو

.لبقŸا ةيليوج
ر-ق

ةيرابجإا ةيّبط Òبادت

ةيرطقلا ةلوطبلا ييرئازجِل ““أنوروك““ سسوÒف سصحف



رئاز÷ا صصيمق هلمح صسيلاوك فضشك

 نأمرد مأأب Òهششلا هفدهل دوعي ىيحي Îنع
يشضأملب ¤إا ةلأشسر هجويو

لبقŸا مضسوŸاب قيرفلا عم بردŸا رارمتضسا تدكأا

ليحر ةقيقح حشضوت ةدجو  ةيدولوم
ةدجو نع ةخيشش نب
لوح ترششتنا يتلا ءابنأ’ا ةدجو ةيدولوم لخاد نم ضصاخ ردشصم ىفن
دعب قيرفلل ةينفلا ةشضراعلل ةخيشش نب ق◊ا دبع يرئاز÷ا ةرداغم
.يرطقلا يرودلا نم اهاوقأا ةيجراخ ضضورع ىلع هلوشصح
لبقŸا مشسوŸاب قيرفلا عم بردŸا رارمتشسا ةروووكل ردشصŸا دكأاو
.ابيرق كلذ نع نÓعإ’ا متيشس هنأاو
قيرفلا لخاد اÒبك Óمع ز‚أا ةخيشش نب““ :ثدحتŸا تاذ فاشضأا و
Úب روهظلا ثيدح وهو يبرغŸا يرودلاب ةمدقتم ةبترم لتحي يذلا
اذهب هل جيوÎلا متي ام لكو انعم حاترم وهو هترداغÃ حمشسن نلو ،رابكلا
.““ةحشصلا نم راع نأاششلا
لبقملل لب ›ا◊ا مشسوملل ضسيل طيطختلا انأادب ةخيشش نب عم““ :عباتو
ددÎي امو ،ايراق ةكراششŸا وأا باقلأ’ا دحأاب هعم زوفلا ‘ Òبك انحومطو
.““انيدان ىلع ضشيوششتلا اهفده هترداغم نع ءابنأا نم
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 هتبرŒ ناب دكا يذلا ديعلب بيبح ىلع در
 ةحجان نكت ⁄ رضضÿا عم

مدعل وحر و يواز نم رذتعأا : لولج Òهز
0102 لأيدنوŸ مهئأعدتشسا

قباشسلا يرئاز÷ا ينطولا بخانلا دعاشسم لولج Òهزل تاحيرشصت ‘
بيبح قباشسلا يرئاز÷ا بعÓلا تاحيرشصت ىلع اهيف در نادعشس حبار
نم ناك و ةحجان نكت ⁄ رشضÿا عم هتبرŒ ناب دكا يذلا ديعلب
. يشسنوتلا بختنŸا عم بعلي نا لشضف’ا
ديعلب ›دي ⁄ اذاŸ : ةريدتشسŸا عقوŸ تاحيرشصت ‘ لولج Òهز لاق و
اذهب ›دي نا لقعي ’ فfiÎ بعلي ’ ةÎفلا كلت ‘ تاحيرشصتلا هذهب
. مÓكلا
نم بختنŸا نم اوجرخ نيذلا Êاميلشس وحر و يواز Òمشس : فاشضاو
‘ مهتكراششم نم مغرلا ىلع لايدنوŸا ‘ اوبعلي ⁄ و قيشض باب
مهنا لوقا ÈنŸا اذه نمو  تاحيرشصتلا هذه لثÃ اولدي ⁄ و تايفشصتلا
انك انن’ مهنم رذتعا انا و0102 ⁄اعلا ضساك ‘ ةكراششŸا اوقحتشسا
.ةÒبك تاطوعشض طشسو ضشيعن

ةكراضشŸا دارأا نم وه و باضصم يرئاز÷ا بختنŸاب قحتلا ينغم
ايقيرفا صساك ‘
Òهز يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا ‘ قباشسلا نادعشس حبار دعاشسم داعو

دارم ويشست’ يدانل قباشسلا يرئاز÷ا بعÓلا ةيشضق نع ثيدحلل لولج
. ينغم
دارم ةردقم مدع Èخ انيقلت امدنع اÒثك انزح دقل : لولج Òهز لاقو
. ⁄اعلا ضسأاك ةلوطب ‘ ةكراششŸا ىلع
ةجردل نيزح دج ناك دارم و ÚبعÓلا نم ةرشسح كانه تناك : عبات و
. هلجا نم عومدلا فرذ نادعشس حبار نا
ناك و Êاعي وه و بختنŸا ¤ا مشضنا ينغم عاششيام ضسكع ىلع : عبات و
.هتاتيناكما نم06 ›اوحب بعلي
نا نكمŸا نم ناك , ديرن انك امك يشش“ ⁄ روم’ا فشسÓل : فاشضا و
وه بعÓلا نكل ةيحارج ةيلمع يرجي و0102 ايقيرفا ضسأاكب يحشضي
’ نا رادق’ا تءاشش و ايقيرفا ·ا ضسأاك ‘ ةكاششŸاب رارقلا ذختا نم
.⁄اعلا ضسأاك بعلي

ر-ق

ةلبقŸا ايقيرفإا ·أا صسأاك تايئاهنِب ةلضص اهل
نوÒماكلاِب

سسأأك نأأششِب ينطولا بختنŸا ّمهت تارارق
أيقيرفإا ·أا
ةّدع ¤إا  ،““فاكلا““ ـل ماعلا Úمأ’ا هاب نمؤوŸا دبع لوؤوشسŸا قّرطت
ةلبقŸا ايقيرفإا ·أا ضسأاك تايئاهنِب ةلشص اهل يتلا كلت اهزربأا .طاقن
.نوÒماكلاِب
تايئاهن ميظنت ىلع ّرشصُت تلازام ““فاكلا““ نإا هاب نمؤوŸا دبع لاقو
نم6 ـلاو يفناج نم9 ـلا Úب ام ةÎف ‘ ،نوÒماكلاِب ايقيرفإا ·أا ضسأاك
.““انوروك““ ةحئاج رطاfl رارمتشسا مغر .1202 يرفيف
““وفنأا روبشس ويدار““ ةعاذإاِل اهِب ¤دأا ةيمÓعإا ةلباقم ‘ فاشضأاو
نم ةيقبتŸا عبرأ’ا ت’و÷ا ة‹رب مزتعت ““فاكلا““ نأا ،ةينوÒماكلا
.ÚَلبقŸا Èمفونو ربوتكأا ‘ ،ةيقيرفإ’ا ةيوركلا ةلوطبلا تايفشصت
تاشسفانŸا فانئتشسا رّرق يذلا مدقلا ةركل يويشسآ’ا دا–إ’ا رثأا ةيفتقُم
.نيَروكذŸا نيَرهششلا ‘ ،هتراق لخاد ةيلودلا
ضسوÒف رطاfl رارمتشسا لاح ‘ هنإا لوقي ““فاكلا““ ـل ماعلا Úمأ’ا عباتو
يفناج ¤إا نوÒماكلا ““ناك““ ليجأات رارق ¤إا هتئيه أاجلتشس ،““انوروك““

فيشص ‘ اهتاذ ةلوطبلا ميظنت مدع ببشس نأا ¤إا راششأاو .2202 يرفيفو
ضسكع) لشصفلا اذه ‘ نوÒماكلاِب راطمأ’ا لطاهت ¤إا دوعي ،1202
‘ ةيبون÷ا اكيرمأاو ابوروأا ·أا ةلوطب ةماقإا اشضيأاو ،(ايقيرفإا لامشش
ناتÒبكلا ناتشسفانŸا ناتاه رّثؤوُت نأا ““فاكلا““ ىششخت ثيح ،خيراتلا اذه
لودج ‘ اهتعمشسو ،ةيلاŸا تادئاعلا ةيحان نم ،ايقيرفإا ·أا ضسأاك ىلع
.ةيلودلا ةيوركلا تاقباشسŸا
Úب ام ةÎف ‘ ،⁄اعلا ضسأاك ةرهاظت نشضتحتشس رطق نإاف ،ةراششإÓل
Úعِب هتذخأا دق ““فاكلا““ نوكت خيرات وهو .È 2202مشسيدو Èمفون
.ةنشسِب نوÒماكلا ““ناك““ ليجأات لاح ‘ ،رابتعإ’ا
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نم ديدعلاو زا‚إ’ا اذه نع Îنع ثد–و
،ةيلودلا اشسنرف ةعاذإا عم هل راوح ‘ رومأ’ا
Úير˘˘ئاز÷ا ن˘˘ح˘˘ن ا˘˘ن˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب““ :ه˘˘ي˘˘ف لا˘˘˘ق
ىلع بعلل ةدوعلاً ادج مهŸا نم ناك ةقرافأ’او
ىوتشسم ىلع كلذب مايقلاو ،›ودلا ىوتشسŸا
دقل ،فاعشضأا ةرششع انتداعشس نم داز انتراق
ةرم لوأ’ تبعل نأا ذنم يننأ’ ةعئار ىركذ تناك
قوششتم بعششلا وه مك ًاكردم تنك بختنملل
.““تاظحللا هذه ضشيعل
ي˘ت˘لا ة˘ير˘ئاز÷ا Òها˘˘م÷ا˘˘ب د˘˘ي˘˘ششأا““ فا˘˘شضأاو
،بخ˘ت˘نŸا ةد˘˘نا˘˘شسŸ نوا˘˘ت بي˘˘ك ¤إا تر˘˘فا˘˘شس
يتلا ،اÎلكنإا دشض ةيناثلا ةارابŸا ‘ ةشصاخ
.““Úيرئاز÷ا لبق نمً اÒبكً ادفاوت تفرع
كل˘ت ‘ ا˘ها˘ق˘ل˘ت ي˘ت˘لا ءار˘م◊ا ة˘قا˘ط˘ب˘لا ن˘˘عو
ةد˘ح˘˘تŸا تا˘˘ي’و˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م د˘˘شض ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا

Êاثلا رودلل لهأاتلا انققح ول““ عبات ةيكÒمأ’ا
ةفلكŸا ةنجللا ىدل فانئتشسا انمدق دق انكل
،ةقحتشسم Òغ ةقاطبلا نأا ىأار لكلا هنأ’ ،كلذب
لشصف ىلع لمعأا تنك يننأا ببشسب طقف تءاجو
ا˘مد˘ن˘ع يذ˘لا م˘ك◊ا ن˘ع م˘هدا˘ع˘بإاو Úب˘عÓ˘˘لا
ة˘قا˘ط˘ب › ه˘جو˘يو ا˘˘نأا ’إا Êد˘˘ج˘˘ي ⁄ راد˘˘ت˘˘شسا

ىركذلاب اهفشصو يننكمُي ’ نكل ،ةيناث ءارفشص
ًايلود ًابع’ تحب˘شصأا ي˘ن˘نأا ي˘ن˘ي˘ف˘ك˘ي˘ف ،ة˘ئ˘ي˘شسلا
ة˘شسفا˘ن˘م Èكأا ‘ يدÓ˘ب د˘ي˘ششن˘˘ب تع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘شساو
.““ةيلود
دا–ا يدا˘ن˘ل ›ا◊ا ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا ر˘˘يدŸا دا˘˘عو
ضصي˘م˘ق ه˘ل˘م˘ح ضسي˘لاو˘ك ف˘ششك˘ي˘˘ل ،ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا
‘ ًاباشش ًابع’ تنك امدنع““ فاشضأاف ،رئاز÷ا
دا–’ا ن˘˘˘˘م ً’ا˘˘˘˘شصتا تي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت نÓ˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م Îنإا
ًابلط انمدق كلذ دعبو ،0002 ماع يرئاز÷ا
بختنŸ بعللاب › حمشسي نوناق نشسب افيفل
بختنملل ةينشسلا تائفلا ‘ تبعل يننأ’ ،يدÓب

ديدعلا قحتلا ةÎفلا كلت ‘ هنأا امك ،يشسنرفلا
جا˘ح˘ل˘ب ر˘يذ˘نو Êا˘يز Ëر˘ك ل˘ث˘م Úب˘عÓ˘˘لا ن˘˘م
ضسفن نيرخآا Úبع’ اوذح مث ،ةرقوب دي‹و
.““مويلا ةياغ ¤إا قيرطلا
لايدنوŸ لهأاتلا ناك دقل““ ًاشضيأا ىيحي لاقو
تناك ،ةيرئاز÷ا مدقلا ةركب لو– ةطقن0102
،ىرخأا تازا‚إا قيقحتب تحمشس مامأÓل ةوطخ
مد˘˘˘ق Úح4102 ⁄ا˘ع˘لا ضسأا˘ك˘ل ل˘هأا˘ت˘˘لا ل˘˘ث˘˘م
ما˘مأا ةرا˘شسÿاو ة˘ي˘لو˘ط˘ب تا˘يرا˘ب˘م نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
ل˘هأا˘˘ت˘˘لا ‘ ل˘˘ششف˘˘لا م˘˘غرو ،ة˘˘بو˘˘ع˘˘شصب ا˘˘ي˘˘ناŸأا
ققحو ةوقب داع بختنŸا ’إا ،8102 ايشسورل
نأا ‘ نآ’ا ل˘˘مأا˘˘ن ن˘˘˘ح˘˘˘نو ،9102 ا˘ي˘ق˘ير˘فأا ·أا
ضسأاك˘ل ل˘ي÷ا اذ˘ه ل˘ي˘هأا˘ت ‘ ي˘شضا˘م˘ل˘ب ح˘ج˘ن˘ي
ه˘ل ق˘ي˘فو˘ت˘لا ل˘ك ى˘ن“أاو ر˘ط˘˘ق˘˘ب2202 ⁄ا˘ع˘˘لا
.““هيبعÓلو

،راظتنلا نم ًاماع42 دعب ايقيرفأا بونج ‘0102 ⁄اعلا صسأاك ةلوطب ¤إا لهأاتلل ““ءارحضصلا يبراfi““ بختنم ،ىيحي Îنع داق
.ةينادوضسلا نامرد مأا ةنيدم ‘ تميقأا ةلضصاف ةارابم ‘ رضصم بختنم ىمرم ‘ Òهضشلا هفدهب كلذ ناكو

،يز˘ي˘ل‚إ’ا لا˘˘ن˘˘شسرأا يدا˘˘ن ىد˘˘بأا
›ود˘˘˘لا تا˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘ب ه˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘ها
،ر˘شصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘˘شسإا ير˘˘ئاز÷ا

رفظلل عارشصلا هلوخد كلذب انلعم
و˘˘˘تا˘˘˘كŸÒا لÓ˘˘˘خ ،ه˘˘˘تا˘˘˘مد˘˘˘˘خ˘˘˘˘ب
.لبقŸا يفيشصلا
““ترو˘˘ب˘˘شس و˘˘تو˘˘ت““ ع˘˘قو˘˘م تف˘˘˘ششكو
ةرادإا ه˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘غر ن˘˘˘˘˘ع ،›ا˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘يإ’ا
تامدخ ةداعتشسا ‘ ،ةيجعفدŸا
ر˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ،ير˘˘˘˘ئاز÷ا ›ود˘˘˘˘˘لا

Ÿهتايناكمإ’ ةدي÷ا مهتفرع.
ةرادإا نأا ،رد˘˘˘˘شصŸا تاذ ح˘˘˘˘˘شضوأاو
تد˘˘˘˘˘بأا ،يز˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ل‚إ’ا يدا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘لا
لوأ’ا اهشضرع Ëدقل اهدادعتشسا
رفظلل ،وروأا نويلم61ـب ردقŸاو
.رشضÿا بع’ تامدخب
اشضف˘خ˘ن˘م لا˘ن˘شسرأا ضضر˘ع Èت˘ع˘يو

ةرادإا بلاطم عم ةنراقŸاب ،ادج
نويلم05 طÎششت يتلا ،نÓيŸا

.رشصان نب دقع عيبل ،وروأا
يزيل˘ك˘نإ’ا لا˘ن˘شسرأا يدا˘ن بك˘تراو
قلعتي ام ‘ ءاطخأ’ا نم ديدعلا

Ãةبقح ‘ ةشصاخ ،قيرفلا بهاو
يشسنرف˘لا ،ق˘ب˘شسأ’ا ي˘ن˘ف˘لا ر˘يدŸا
نع ءانغتشس’ا دعب ،رغنيف Úشسرأا
Úب˘˘˘˘˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘˘˘˘˘لاو بهاوŸا ضضع˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب
يئانثلا عم ثدح املثم ،بابششلا
ر˘شصا˘ن ن˘ب ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘شسإا ير˘˘ئاز÷ا
.يربانغ جÒشس ÊاŸأ’او
ًاريرقت ““ندنل لوبتوف““ عقوم دعأاو
ÚبعÓل ءامشسأا5 نع هيف فششكي
لما˘ع˘ت˘لا ‘ ““ة˘ي˘ج˘ع˘فدŸا““ أا˘ط˘خأا

‘ مهتبهوم اورجف نأا دعب ،مهعم
لثم ،ا˘ه˘ي˘لإا او˘ل˘ق˘ت˘نا ي˘ت˘لا ة˘يد˘نأ’ا
نÓ˘˘˘ي˘˘˘م يدا˘˘˘ن˘˘˘˘ل ›ا◊ا بعÓ˘˘˘˘لا
Èتعي يذلا ،رشصان نب ليعامشسإا

‘ بهاوŸا م˘˘هأا ىد˘˘حإا ًا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح
ةشصاخ ،Òبكلا هروطت بقع ،⁄اعلا

.بعلŸا ةيؤورو ريرمتلا ةيحان نم
مدع هريرقت ‘ عقوŸا برغتشساو
بع’ ‘ لانشسرأا يدان رامثتشسا
دعب ةشصاخ ،رشصان نب تاناكمإاب
ناد˘˘ي˘˘م ط˘˘شسو ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم ع˘˘˘جار˘˘˘ت
ام اذهو ،Úمشسوم رخآا ‘ قيرفلا
ه˘ع˘ي˘ب ل˘ب˘˘ق ثد˘˘ح˘˘ي نأا بج˘˘ي نا˘˘ك
›و˘˘ب˘˘مأا يدا˘˘ن˘˘ل ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن ل˘˘˘ك˘˘˘ششب
د˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب ،7102 ما˘˘˘˘˘˘ع ›ا˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘يإ’ا
ما˘˘ع لا˘˘ن˘˘شسرأا يدا˘˘ن˘˘ل ه˘˘ما˘˘م˘˘˘شضنا
نو˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘فأا لرآا ن˘˘م ًا˘˘مدا˘˘˘ق ،5102
نر˘يا˘ب م‚ د˘ع˘ي ا˘م˘˘ك .ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا

يÈنا˘˘غ جÒشس ÊاŸأ’ا خ˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘˘م
اهتبكترا يتلا ءاطخأ’ا زربأا دحأا
جهوتŸا بعÓلاف ،لانشسرأا ةرادإا

هل تناك يرافابلا يدانلا عم ًايلاح
Œا““ ع˘˘˘م ة˘˘˘برŸل˘˘ب˘˘ق ““ة˘˘ي˘˘ج˘˘ع˘˘فد

،نويبلأا ضشتيمورب تشسيول هتراعإا
ردÒف يدانل يئاهن لكششب هعيب مث

عرشسأا Èتعي امك ،ÊاŸأ’ا نÁرب
فادهأا01 ليجشستل لشصو بع’
.““تفاششناŸا““ بختنم عم ةيلود
⁄ يتلا ىرخأ’ا ةثÓثلا ءامشسأ’او
را˘م˘ث˘ت˘شس’ا لا˘ن˘شسرأا يدا˘ن فر˘˘ع˘˘ي
يد˘˘ن˘˘لو˘˘ب˘˘لا ضسرا◊ا ي˘˘˘ه ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
ي˘م˘ح˘ي يذ˘لا Êز˘ي˘ششت كي˘ششت˘˘نو˘˘ف
كلذ˘كو ،ضسو˘ت˘ن˘فو˘ي ن˘ير˘ع ًا˘ي˘لا˘˘ح
Óيف ضسولراك يكيشسكŸا مجاهŸا
داد˘ي˘ي˘شسو˘شس لا˘ير ع˘م ق˘لأا˘˘ت يذ˘˘لا
Úلا˘˘م ل˘˘ي˘˘˘نودً اÒخأاو ،Êا˘˘˘ب˘˘˘شسإ’ا
‘ ضسآا ي˘˘ب ع˘˘م ًا˘˘ي˘˘لا˘˘˘ح فÙÎا
.يدنلوهلا نفوهدنيأا
،ر˘شصا˘ن ن˘˘ب ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘شسا نأا ر˘˘كذ˘˘ي
ةيدنأ’ا Èكأا مامتها لfi دجاوتي
ناشس ضسيراب رارغ ىلع ،ةيبوروأ’ا

لا˘يرو ي˘ت˘ي˘شس Îشسششنا˘م ،نا˘مÒج
.ديردم

ر-ق

وروأا نويلم61ـب ردقŸاو لوألا هضضرع مدق

رشصأن نب تأمدخ ىلع عارشصلا لخدي لأنشسرأا

ةقفر ةيرطقلا ةلوطبلا ‘ نوطششني نيذلا نويرئاز÷ا نوبعÓلا عشضخ
.““انوروك““ ضسوÒف نع فششكلا ضصحفِل ،تبشسلا اذه ،مهئÓمز
نو˘ير˘ئاز÷ا نو˘ي˘لود˘لا نو˘ب˘عÓ˘لا ة˘ير˘ط˘ق˘لا ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ‘ ‘ ط˘˘ششن˘˘يو
ناديŸا طشسوتمو ،دشسلا يدان ‘ حا‚وب دادغب مجاهŸا :نويلاتلا
ةرويدق ن’دع طÿا ضسفنِب هليمزو ،نايرلا قيرف ‘ يميهارب Úشساي

‘ ينه نايفشس باعلأ’ا عناشص نوقباشسلا نويلودلاو ،ةفارغلا يدان ‘
عفادŸا ةقفر بولشسم ديلو ناديŸا طشسوتمو ،Òخأ’ا قيرفلا اذه
.ةيليشسلا قيرف ‘ جاحلب ريذن عفادŸاو ،لÓشص مأا يدان ‘ يزع بويأا
.ةركولا يدان ‘ وطي نب دمfi مجاهŸا نع Óشضف

هذ˘ه ذا˘خ˘ّتا ى˘ل˘ع ة˘ي˘لÙا ة˘يد˘نأ’ا ير˘ط˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘لا دا–ا Èجأاو
ةدوعلا ليبق ،نأاششلا اذهِب افيفلا تايشصوت ىلع ًءانب ،ةيّبطلا Òبادتلا
ي˘قا˘بو ة˘لو˘ط˘˘ب˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘شسا˘ِ̆ل اد˘˘ي˘˘ه“و ،تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ءاو˘˘جأا ¤إا
.ةجردŸُا تاشسفانŸا
نم7 ـلا ‘ ةيلÙا تاشسفانŸا يرطقلا ةركلا دا–ا فقوأاو
.““انوروك““ ةحئاج يّششفت ببشسِب ،يشضاŸا ضسرام
نم42 ـلا ‘ ،““رطق مو‚ يرود““ فانئتشسا اهتاذ ةئيهلا مزتعتو

.لبقŸا ةيليوج
ر-ق

ةيرابجإا ةيّبط Òبادت

ةيرطقلا ةلوطبلا ييرئازجِل ““أنوروك““ سسوÒف سصحف
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 : ةيضسورلا ءابنألا ةلاكول اهثيدح ‘ ةدود نب ةكيلم ةفاقثلا ةريزو

““أيشسورو رئاز÷ا Úب ‘أقثلا نوأعتلا زيزعتل هtجوت كأنه““

ث.ق

ةيشسورلا ءابنأ’ا ةلاكول اهثيدح ‘ ةدود نب تلاق
’و ،دوقعل دت“ ايشسورب انتاقÓع““ : ““كينتوبشس““
ةيفاقثلا انتاقÓعو ،اهتيمهأا ‘ نانثا فلتخي

م˘˘ئاد˘˘لا ءا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ح’او تا˘˘˘م˘˘˘جÎلا˘˘˘ب Ìكأا د˘˘˘ت“
Òب˘ك طا˘ب˘ترا كا˘ن˘هو ،ن˘يد˘ل˘ب˘لا ‘ ا˘ن˘ي˘ت˘فا˘ق˘ث˘˘ب
تح˘م˘شس د˘قو ،ي˘شسور˘لا بدأ’ا˘˘ب Úير˘˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل
Úف˘ق˘ثŸا ن˘م ة˘ب˘خ˘ن عÓ˘طا˘ب لدا˘ب˘ت˘لا تاو˘˘ن˘˘شس
ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لاو ي˘˘شسور˘˘لا بدأ’ا ى˘˘ل˘˘ع Úير˘˘˘ئاز÷ا
.““ةيشسورلا
رئاز÷ا ‘ ةفاقثلا عاطق““ sنأا ةريزولا تزربأاو
لÓخ ةيئاوششعلا تامجهلا نم Òثكل ضضsرعت
فuيكي ⁄ هشسفن تقولا ‘و ،ةيشضاŸا تاونشسلا
’و ه˘ل ة˘هs̆جوŸا تادا˘ق˘ت˘ن’ا ى˘ل˘˘ع دÒل ه˘˘شسف˘˘ن
sنأا ¤إا قا˘ي˘˘شسلا ‘ ًةÒششم ،““تا˘˘م˘˘ج˘˘ه˘˘لا ع˘˘فد˘˘ل

ىوتشسم ىلع عا˘ط˘ق˘لا ا˘ه˘ق˘sق˘ح بشسا˘ك˘م كا˘ن˘ه
اددع يشصحن ن˘ح˘ن““ ا˘ه˘لو˘ق ‘ ة˘ي˘ت˘ح˘ت˘لا ى˘ن˘ب˘لا

ى˘ل˘ع ف˘ق˘نو ،ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا تا˘شسشسؤوŸا ن˘م ا˘م˘ه˘م
نكل ،ةيقيرفإ’او ةيبرعلا لودلا نم Òثكلا ضسأار

نود نم ‘اقثلا جتنŸا ةياعر وه ثدح يذلا
لعافلاو جتنŸا لفغأا اميف ،جئاتن نع ثحبلا
’و تايعشضولا نم Òثكلا عجارن نحن ،‘اقثلا
طاششنلا لعلو .لمعلاب هجاون لب ،ادوعو مدقن
ىلع لدي يحشصلا رج◊ا ةÎف هتدهشش يذلا

.““‘اقثلا لمعلا ‘ انتبراقم
،رئاز÷ا ‘ امنيشسلا ةيعشضو نع تثsد– امك
انلمع رهوج ‘ امنيشسلا تاعاق ةيامح““ ةدكؤوم
ىلختن نل رمحأا طخ ،ةيفاقثلا تابشستكŸا لكو
تا˘عا˘ق ضضع˘ب لÓ˘غ˘ت˘شسا ضصو˘˘شصخ˘˘بو ،““ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع
نب تحشضوأا ،ةيئامنيشس Òغ ةطششنأا ‘ امنيشسلا
ت– تايدلبلل اهتيكلم دوعت تاعاقلا““ نأا ةدود
مtهفت ىلع نهارن نحنو ،ةيلخادلا ةرازو ةياشصو
رابتع’ا در ‘ ةدعاشسŸا ةيلÙا تاعام÷ا
لامهإ’ا ةرئاد نم اهجارخإاو امنيشسلا تاعاقل
ةرغشصم تاشسشسؤوم كرششن نأا انتيؤور ،نايشسنلاو

ة˘شصر˘˘ف با˘˘ب˘˘ششلا ح˘˘ن˘˘مو ،تا˘˘عا˘˘ق˘˘لا Òي˘˘شست ‘
.““مهتاردق تابثإاو ةÿÈا باشستك’
ة˘ن˘يزÿا ن˘م ل˘يو˘م˘ت˘ب ة˘˘ج˘˘ت˘˘نŸا مÓ˘˘فأ’ا ن˘˘عو
ىلع ناهرلا““ نأا ةفاقثلا ةريزو تدكأا ةيمومعلا

‘اÎح’ا نيوكتلاو ،يرورشض نم Ìكأا نيوكتلا
ن˘˘˘ك˘˘˘ل ،‘اÎح’ا ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا با˘˘˘ب˘˘˘شسأا د˘˘˘حأا و˘˘˘ه
¤إا جاتحي مليفلا نأا دقتعأا امنيشسلا ضصوشصخب
’و قوشس كانه ضسيل ،ايلاح رفوتم Òغ راشسم
ا˘ن˘ن˘كÁ ر˘˘ئاز÷ا ‘ ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ضضر˘˘ع تا˘˘عا˘˘ق
نع ثيد◊ا نم Ìكأا Úيئامنيشس نع ثيد◊ا
ةف˘ل˘تfl بهاو˘مو ،لا˘ع ها˘ب˘ت˘نا د˘جو˘ي ،ا˘م˘ن˘ي˘شس
نم Ìكأاو ليج نم Ìكأا كانه ،ةيقايشس Òغو
،ةدوقفم ةفيلوتلا نكل امنيشسلا ⁄اع ‘ ةبراقم
ةركف جاردأ’ا ‘ يهتنتل مÓفأا معد نأا نظأا

مÓفأ’ا ضضعب حنم ¤إا انعفد ام اذه ،ةئطاخ
ا˘˘نر˘˘مأا ذإا ،ا˘˘ه˘˘شضر˘˘ع˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا نو˘˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
نو˘ك˘ت˘شسو ،ا˘م˘ن˘ي˘شسلا tضسÁ ن˘يو˘ك˘ت ثاد˘ح˘ت˘شسا˘ب
ءانب مدخي اÃ ةدsوزم ةمداقلا ةيعما÷ا ةنشسلا
.““امنيشسلل قفأا
ف˘ير˘ع˘ت ةرور˘شض ى˘ل˘ع ة˘فا˘ق˘ث˘˘لا ةر˘˘يزو تد˘˘sكأاو
ة˘فا˘ق˘ث˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا˘˘ب Úيدا˘˘شصت˘˘ق’ا Úل˘˘ما˘˘ع˘˘تŸا
ةفاقثلا معد نأا اوكردي ىتح ،اهيف رامثتشس’او
شضحتم لعف uا نأاو ،رŸيشضايرلا لثم فقث، Áحن
 .نطولا ةيار عفريو رخفلا نطولاو روهم÷ا

““دادح كلام““ لحارلا بيدألا مضسا لم– ةرودلا

ةمأقإلا ةردأبم قلطت ةفأقثلا ةرازو
بأبششلل ةهsجوŸا ةيعادبإلا
ةهsجوŸا ةيعادبإ’ا تاماقإÓل ““دادح كلام““ ةرود ةفاقثلا ةرازو تقلطأا
نأا قبشس نيذلا باتكلا نم ؛ةديد÷ا ةيباتكلا براجتلاب ًءافتحا ،بابششلل
.مهلامعأا جّوتت ⁄و ““يششاعم يلع““ ةزئاج ‘ مهشصوشصنب اوكراشش
ءافتح’ا اهلÓخ نم ىعشست ةردابŸا هذه نأا ةفاقثلا ةرازول نايب حشضوأا
‘ ظ◊ا مهفعشسي ⁄و ،ةباتكلا ‘ مهتاردق اوتبثأا نيذلا ÚعدبŸاب
ردشصŸا تاذل اقفو ضصوشصنلا تÒتخاو ،““يششاعم يلع““ ةزئاجب جيوتتلا

Òطأاتو مل◊ا ةلشصاوŸ مهعفد ضضرغل ،ناجللا لبق نم اهب هّونŸا Úب نم
،مهتقفارŸ ضسsركم بتاك ةماقإا لك ضسأار ىلع نوكيشس ثيح ،مهبهاوم
تاماقإ’ا نع جتنت يتلا ضصوشصنلا ةعباتÃ ةفاقثلا ةرازو لفكتت امك
.اهباحشصأا قوقح ظفحو
ةياورلاو حرشسŸا ‘ با˘ب˘ششل˘ل ة˘ي˘عاد˘بإ’ا تا˘ما˘قإ’ا د˘ي˘ل˘ق˘ت نو˘ك˘ي˘شس ا˘م˘ك
مهحنمو دد÷ا باتكلا دهج Úمثت ةياغلاو ،ايونشس رعششلاو ويرانيشسلاو
.عورششمك ةباتكلل غرفتلا ةشصرف
،›وح نÁأا ؛نم لك ““دادح كلام ةرود»ـب ةينعŸا ءامشسأ’ا ةمئاق مشضتو
،يدلاخ ضسدنشس ،قابطلوب زيزعلا دبع ،ةفيلخ ضسيردإا ،ضشÓعد يحارŸا

بعشصم ،كرابم ةراشس ،تابيعكلوب ميل◊ا دبع ،يدجاŸا فوؤورلا دبع
ةليمج ،نوميم فشسوي ،ضشامه ديلو دمfi ،ضشوكب ميحرلا دبع ،يبرغ
.يبرغ ىنم ¤إا ةفاشضإ’اب ،ةيلباوز Ëر ،‘رخ

ث.ق

رضصÃ ةينآارقلا بهاوملل ةيضضاÎفلا ةيلودلا ةقباضسŸا

كتفي فلششلا نم بيأشش روشسيم ءىرقŸا
 ةينأثلا ةبترŸا
‘ ةيناثلا ةبترŸا فلششلا نم بياشش روشسيم يرئاز÷ا ءىرقŸا كتفا
.ةيبرعلا رشصم ةيروهمج اهتمظن يتلا ةينآارق بهاوم ةيلودلا ةقباشسŸا
ةينآارقلا بهاوملل ةيلودلا ةقباشسŸا ‘ بياشش روشسيم ءىرقŸا كراششو
لشصاوتلا عقوم ‘ Òششانم Èع نÓعإÓل هتدهاششم دعب رشصÃ دعب نع
نو˘ك˘ي˘ل ثÓ˘ث˘لا ا˘ه˘عور˘ف˘ب ة˘ي˘لود˘لا ة˘ق˘با˘˘شسŸا هذ˘˘ه لو˘˘ح ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ة˘˘ن÷ فار˘˘ششإا ت– اذ˘˘هو ،ل˘˘ترŸا عر˘˘ف رو˘˘˘شسي˘˘˘م بشسح ضصا˘˘˘شصت˘˘˘خ’ا

flمشس دمحأا خيششلاك خياششم نم نوكتت ةشصتÒ ميهاربإا خيششلاو ضضوع
.يبرغŸا
ليجشستو ةروشصو توشص ويديف ريوشصتب ÚكراششŸا نم ةنجللا تبلطو
Óعف ” ام وهو باشستاولا Èع اهلاشسرإا مث تارج◊ا ةروشس نم عطقم
دعب ةينا˘ث˘لا ة˘ب˘ترŸا˘ب ف˘ل˘ششلا ة˘ن˘يد˘م ن˘با بيا˘شش رو˘شسي˘م ة˘ن˘ج˘ل˘لا جuو˘ت˘ُت˘ل

دلاو فخي ⁄و ،ةيبرعلا رشصم ةيروهمج نم ¤وأ’ا ةبترŸا بحاشص
هذهب هدبك ةذلفو هنبا جيوتتب هتحرف ةدوع نب بياشش ديشسلا روشسيم ئراقلا
اÒثك د˘ع˘شسأاو ه˘ت˘ي’و˘لو ر˘ئاز÷ا هد˘ل˘ب˘ل ةر˘خ˘ف˘م ا˘هÈت˘عا ي˘ت˘لاو ة˘ب˘ترŸا
.معدلا لك هل تمدقو هتعجشش يتلا هترشسأا
53 رمعلا نم غلبي يجولويب ضسدنهم وه بياشش روشسيم ءىرقŸا sنأا ركذُي
ي◊ا دجشسم مامإا ةلحروب خيششلا مهنم خياششم ةدع دي ىلع ذملتت ةنشس
ضسرافب لاشصت’ا ” اهدعبو ،هعم اهقيبطتو ماكحأ’ا ضضعب هنع ذخأا يذلا
.Òثكلا هنع ذخأا ثيح ةرهشش ضسايلإا اشضيأا وه فلششلا ةي’و نباو نآارقلا

ث.ق

““انوروك““ ةحئاج ةمزأاب مهتطضشنأا ترثأات نيذلا

أمعد مuدقي يقيرفإلا ةفأقثلا قودنشص
 ةقرأفألا Úنأنفلل
Úنانفلل نماشضتلا قودنشص (FCA) يقيرفأ’ا ةفاقثلا قودنشص قلطأا
Úنانفلا دومشص معدل (OCAFOS) ايقيرفأا ‘ ةيفاقثلا تامظنŸاو
ةحئاج ةمزأاب اًبلشس مهتطششنأا ترثأات نيذلا Úيفاقثلا Úلعافلاو ةقرافأ’ا
.““انوروك““

نيذلا ةقرافأ’ا Úنانفلل همعد نع يقيرفأ’ا ةفاقثلا معد قودنشص فششك
راششأا يذلاو هل نايب ‘ كلذ ءاجو ،““انوروك““ ةمزأا ببشسب مهتطششنأا ترثأات
مهعيراششم حÎقم لاشسرإ’ مهل ةوعد اهجوم ،ةئفلا هذهب همامتها نع هيف
ةيلام ةحنم ىلع لوشصحلل ةيرشصبلا نونفلاو امنيشسلاو نونفلاب ةقلعتŸا

.ايقيرفأا ‘ مهعيراششم لuو“
نونفلا رارغ ىلع امعد ىقلتتشس يتلا نونفلا نم اددع قودنشصلا دsدحو
عيراششمو ةطششنأا يه ةوعدلا هذه ‘ ةكراششŸا عيراششŸاو ،ةيليثمتلا
،ةيئادأ’ا نونفلا لا‹ ‘ تاردقلا ءانبو لامعأ’ا رششنو جاتنإاو ءاششنإا
،حرشسŸاو ضصقرلاو ىقيشسوŸا :ةيلاتلا ءادأ’ا نونفب ةيلا◊ا ةوعدلا قلعتت
ة˘ط˘ششنأا ي˘ه ةو˘عد˘لا هذ˘ه ‘ ة˘˘كرا˘˘ششŸا ع˘˘يرا˘˘ششŸا ة˘˘ير˘˘شصب˘˘لا نو˘˘ن˘˘ف˘˘لا
نونفلا لا‹ ‘ تاردقلا ءانبو لامعأ’ا رششنو جاتنإاو راكتبا عيراششمو
ريوشصتلاو ،ةيديلقت˘لا ة˘ير˘شصب˘لا نو˘ن˘ف˘لا˘ب ةو˘عد˘لا هذ˘ه ق˘ل˘ع˘ت˘ت ،ة˘ير˘شصب˘لا
،ج˘ي˘شسن˘لا ن˘ف) ة˘ي˘˘فر˘˘خز˘˘لا نو˘˘ن˘˘ف˘˘لاو ،ي˘˘م˘˘قر˘˘لا ن˘˘ف˘˘لاو ،‘ار˘˘غو˘˘تو˘˘ف˘˘لا
رششنلاو جاتنإ’ا دعب امو جاتنإ’او جاتنإ’ا لبق ام رومأا كلذكو (-،ميمشصتلاو
:ةيلاتلا ةيرشصبلا ةيعمشسلاو ةيئامنيشسلا تاشصشصختلاب قلعتي اميف عيزوتلاو
،لوطلا ةطشسوتم مÓفأ’ا ،ةÒشصقلا مÓفأ’ا) ةكرحتŸا موشسرلا ،لايÿا
تا˘هو˘يد˘ي˘ف˘لاو ة˘ي˘ق˘ئا˘ثو˘لا مÓ˘فأ’ا ،(تÓ˘شسل˘شسŸا وأا ة˘˘ي˘˘ئاور˘˘لا مÓ˘˘فأ’ا
.نفلاب ةقلعتŸا
؛يهو Òياعم ةعبرأ’ ا˘ًق˘فو تا˘ب˘ل˘ط˘لا م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ب ة˘ي˘ن˘عŸا ة˘ن˘ج˘ل˘لا مو˘ق˘ت˘شسو
ةدو÷ا ،ف˘ل˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ف˘لا ةدو÷ا ،عور˘ششم˘ل˘ل عاد˘بإ’او را˘ك˘ت˘ب’او ة˘لا˘شصأ’ا
قا˘ي˘شسلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف عور˘ششŸا ة˘ماد˘ت˘شساو ط˘بار˘ت ،عور˘ششم˘ل˘ل ة˘ي˘˘لاŸا
 .يميلقإ’ا وأا يقيرفأ’ا
ىلع ،يكيرمأا ر’ود00001 هتميق ام -نايبلا بشسح- معدلا ةميق رsدقُتو
.اًرهشش81 نع ديزت ’ ةدŸ تاعورششŸا لمتكت نأا

ث.ق

زكرŸا حتف ةداعإا هنمو ،ايضسورو رئاز÷ا Úب ‘اقثلا نواعتلا زيزعتل هtجوت دوجو نع ةدود نب ةكيلم ةفاقثلا ةريزو تفضشك
.Úقيدضصلا نيدلبلا ةفاقثو ةحلضصم مدخي يذلا نواعتلل ةحوتفم باوبألا نأا ةدكؤوم ،وكضسوÃ يرئاز÷ا ‘اقثلا
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راطو ضضاير يرئاز÷ا يئاورلل ًابيرق ردشصت““
ًابناج اهيف يوري ،““ءادوشس مايأا““ ناونعب ةياور
.ءادوشسلا ةيرششعلا يشسآام نم
راد نع ردشصتشس يتلا ةياورلا ثادحأا رودتو
هيزن ؛ةششومك يلع ىعدي ضصخشش لوح فقثŸا
مهتُي ،ةينطولا تاشسشسؤوŸا ىدحإاب لغتششي Úمأاو
هنأ’و ،ةشسشسؤوŸا ةنيزخ نم لاومأا ضسÓتخاب
ضسم˘˘خ ةدŸ ن˘˘ج˘˘شسي ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع لوأ’ا لوؤو˘˘˘شسŸا
.ةلماك تاونشس
،هيحو هتيب ¤إا دوعيو ةرŸا تاونشسلا يهتنت

ةجوزلاف ،تÒغت دق ةÒثك ارومأا فششتكي ثيح
جوز مد˘خ˘ت ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ل˘˘ما˘˘ع ¤إا تلsو– ة˘˘ي˘˘كز
مهنم برقتلا ىلع لمعف ،هؤوانبأا تsتششتو ،زوجع

ز˘˘˘كر˘˘˘م ‘ فا˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘شصÓ˘˘˘ل م˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘˘م جورÿا˘˘˘˘ب
كانهو ،ةيلحا˘شسلا ةزا˘ب˘ي˘ت ة˘ي’و˘ب ما˘م˘ج˘ت˘شسÓ˘ل
شض˘َف˘˘ُت لوا˘ح˘ي˘ف ،Úن˘شسلا ءا˘ن˘ع˘ب ه˘ت˘جوز ه˘ل ْضض˘ِف˘ْ

،تا˘ف ا˘م ى˘ل˘ع ا˘ه˘شضيو˘ع˘ت˘ب ا˘هد˘ع˘يو ا˘ه˘ت˘نأا˘م˘˘ط
امك هرود وه ملتشسيل تيبلاب ءاقبلا اهنم ضسمتليو
بب˘˘شسب ،ىود˘˘ج نود باو˘˘بأ’ا ل˘˘˘ك قد˘˘˘ي ،بج˘˘˘ي

’ هنك˘ل ،ة˘خ˘شستŸا ة˘ي˘لد˘ع˘لا ه˘ق˘باو˘شس ة˘ف˘ي˘ح˘شص
داجيإا ىلع ديعشس هقيدشص هدعاشسيو لمأ’ا دقفي

،ةشصاÿا تاكرششلا ىدحإاب يليل ضسراحك لمع
،يباهرإا موجهب أاجافي هنكل لمعلا ‘ عرششيو
.يباهرإ’ا لتقو هريرحتب ةعجافلا يهتنتل

يلع ضساشسحإا دادزي ثادحأ’ا هذه مشضخ ‘
ضسوباك ىلع موي تاذ ظقيتشسيل ،ةماتق ةششومك

لوهلو ،Òطخ يباهرإا ¤إا هنبا لو– وهو Èكأا
ى˘ف˘ششت˘شسم ل˘خد˘يو ،ه˘با˘شصعأا د˘ق˘ف˘˘ي ة˘˘مد˘˘شصلا
اهÒشصم ةيكز هتجوز هجاوتل ،ةيلقعلا ضضارمأ’ا
ضضيرŸا اهجوز ةلاعإ’ جرختو ديدج نم رŸا
بحاشص دنع لمعت ثيح ،اهتلئاع دارفأا يقابو
،اهي˘ل˘ع يد˘ت˘ع˘يو ا˘ي˘شسن˘ج ا˘ه˘ب ضشر˘ح˘ت˘ي م˘ع˘ط˘م
هب هنعطت Úكشس اهدي ‘و حابشص تاذ جرختل
اهلوخدب اه˘تا˘شسأا˘م ي˘ه˘ت˘ن˘ت˘ل ،ا˘ه˘فر˘ششل ا˘ما˘ق˘ت˘نا
يئاور لمع ثلاث ““ءادوشس مايأا““ tدعُتو .نجشسلا
““ضسا˘˘˘طر˘˘˘ف˘˘˘لا Ëر˘˘˘ح““ د˘˘˘ع˘˘˘˘ب را˘˘˘˘طو ضضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘ل
نع هيف ثsدحتي لمع Êاثو ،““ةيوثنأا تاهاتم»و
.مدلا ةيرششع

ث.ق

رئاز÷ا ‘ مدلا ةيرضشع يضسآام نم ًابناج يك– ةياورلا

ءادوشس مأيأا““ ًأبيرق ردشصُي رأطو سضأير يئاورلا

رهششأا نم ضضيبلا ةي’و بونج ةنيزيرب ةيدلبب ““ضصÿا تنب““ رشصق tدعي
Úع““ ة˘ق˘ط˘نÃ د˘جاو˘ت˘يو ،ي˘بر˘غ˘لا بو˘ن÷ا˘ب ةر˘ششت˘نŸا رو˘شصق˘لا قر˘˘عأاو
.ةنيزيرب ةنيدم برغ مك5 ›اوحب دعبت يتلا ““ةرامعلا
ةدعو ،ةرادإÓل رقم رادو نؤوŸاو حÓشسلل نزاfl ىلع ىنبŸا اذه رsفوتيو
هب طيحي امك ،Úتاشسبلا ¤إا يدؤوت لخادمو ةعلق نع Óشضف ،تاروشصقم
لازت ام ذإا ،ةÁدق ةÈقمو ءام عبنمو ليخنلا نم ةحاو هبو ،عافدلل قدنخ
تناك يتلا ةفاقثلاو ةراشض◊او خيراتلا قمع ىلع ةدهاشش ةيبوطلا هينابم
اهتقطنم تيظح يتلا ““ضصÿا تنب““ ةيلÓهلا ةÒمأ’ا دهع ‘ ةرهدزم
لÓ˘خ Úث˘حا˘ب˘لاو Úل˘ث˘مŸاو Úي˘ئا˘م˘ن˘ي˘شسلا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م تارا˘˘يز˘˘ب ة˘˘ير˘˘ثأ’ا
ةيرق نم ةنيزيرب ةيدلب تدافتشسا نأا ذنم اميشس’ ةÒخأ’ا تاونشسلا
.ةيئامنيشس

يتلا ةيلÓهلا ةÒمأ’ا يه ““ضصÿا تنب““ sنأا ةيخيراتلا رداشصŸا لوقتو
‘ هتدsيشش يذلا رشصقلا اهزربأا ؛ةقيرع ةراشضح تكرتو Óيوط ترsمع
.يدÓيم21 نرقلا
مشسا لمحي رخآا رشصقب ةنيزيرب ةقطنم رهتششت رشصقلا اذه بناج ¤او
فلتخي ’ ذإا ،““ضصÿا تنب““ رشصق دعب ُينب يذلا ““ةنيزيرب رشصق““ ةقطنŸا

ىلع ديششŸا ةقطنŸا روشصق يقاب نع هئانب داومو هميمشصت ثيح نم
زيمتيو ،ةرمثم ةرجشش فلأا61 نم Ìكأا مشضت ليخن ةحاو ىلع لطي عفترم
طمنلا اذهو ،دحاولا قباطلا زواجتت ’ ةشصاÎم باوبأاو ةقيشض ةقزأاب
مهنم ؛بناجأ’ا ىتحو راوزلل ةلبق ضضيبلا ةي’و نم لعج يرامعŸا
.راثآ’ا ملع ‘ Úثحابلاو ÚخرؤوŸاو Úنانفلا

ث.ق

يدÓيم21 نرقلا ¤إا هدييضشت خيرات دوعيو صضيبلاب دجاوتي

  رئاز÷ا ‘ يبرغلا بون÷ا روشصق قرعأا دحأا.. ““سصÿا تنب““ رشصق
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لفطلأ قوقحب سساشسŸأ نع غيلبتلأ

تارأطخإلا ددع ‘ ““سضأفخنا““ ليجشست
 طرأفلا ريأني ذنم

و .ق

‘رشش Ëرم ،ةلوفطلا ةيام◊ ةينطولا ةشضوفŸا تفششك
نم ديزأا تقلت ةلوفطلا ةيقرتو ةيام◊ ةينطولا ةئيهلا نأا
لÓخ ،لفط701.1 قوقحب ضساشسŸاب قلعتت راطخإا005
كلذب ةلجشسم ،ةيرا÷ا ةنشسلا نم ¤وأ’ا رهششأا ةتشسلا
نم ةÎفلا ضسفنب ةنراقم تاراطخإ’ا ددع ‘ ““ضضافخنا““
.ةيشضاŸا ةنشسلا
مويلا ءايحإا ةيششع جأاول حيرشصت ‘ ،‘رشش تحشضوأاو
نأا ،ةنشس لك نمو ناوج61ل فداشصŸا لفطلل يقيرفإ’ا

لو˘ح ارا˘ط˘خإا065 تق˘ل˘˘ت““ ا˘ه˘شسأار˘ت ي˘ت˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘˘لا هذ˘˘ه
نم ةدتمŸا ةÎفلا لÓخ ، لفط7011 قوقحب ضساشسŸا
Èع كلذو ،يرا÷ا ناوج41 ةياغ ¤إا طرافلا رياني رهشش
.““ÊوÎكل’ا اهديربو (11-11) رشضخأ’ا اهمقر
اذ˘ه ة˘لو˘ف˘ط˘لا ة˘˘يا˘˘م◊ ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘شضو˘˘فŸا تع˘˘جرأاو
مز˘˘لأا يذ˘˘لا ي˘˘ح˘˘شصلا ر˘˘ج◊ا ¤إا ا˘˘شسا˘˘شسأا ضضا˘˘ف˘˘خ˘˘˘ن’ا
مهنم ضضعبلا ةيامح ززع ا‡ مهتويب ‘ ءاقبلا لافطأ’ا

‘ ةذ˘خ˘تŸا Òباد˘ت˘˘لا ¤إا ة˘˘فا˘˘شضإا عرا˘˘ششلا ر˘˘طاfl ن˘˘م
.ةلوفطلا ةيامح لا‹

لا˘˘ف˘˘طأ’ا عو˘˘م‹ Úب ن˘˘م ه˘˘نأا ¤إا ة˘˘لوؤو˘˘شسŸا ترا˘˘ششأاو
روكذ346 تلجشس (7011) تاراطخإ’ا هذهب ÚينعŸا
لمشش دحاو راطخإا““ ت’ا◊ا ضضعب ‘و ،ثانإا464و

ت’ا◊ا مظعÃ لفكتلا ” هنا ةدكؤوم ،““لافطأا ةعوم‹
،را˘ط˘خإ’ا ي˘ق˘ل˘ت رو˘ف Êاد˘يŸا ل˘خد˘ت˘لا˘ب ا˘ه˘ن˘ع غ˘˘ل˘˘بŸا
،عم˘تÛا ن˘م ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه˘ل ة˘يرور˘شضلا ة˘يا˘م◊ا Ëد˘ق˘ت˘ل
ة˘ع˘با˘ت˘لا حو˘ت˘فŸا ط˘شسو˘لا ح˘لا˘شصم ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘م˘ي˘شس’و
.ثادحأ’ا ةاشضق،أا ينطولا نماشضتلا ةرازول

،لا˘ف˘طأ’ا ن˘م ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه˘ل ة˘ير˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ف˘لا ضصو˘˘شصخ˘˘بو
تاونشس (6) تشس مهنشس زواجتي ’ Óفط614““ نأا تفاشضأا
Óفط071 نأاو ةنشس31 ¤إا7 نم مهنشس حواÎي رخآا125و
هذه نأا ةزÈم ،““ةنشس81 نم لقأا ¤إا41 نم مهنشس حواÎي
قلعتت لافطأا ىتح وأا نونطاوم اهب ماق يتلا تاراطخإ’ا
لÓغتشس’ا وأا فنعلا وأا ةلماعŸا ءوشس ت’احب اهشضعب
.مهب لوشستلا وأا لافطأÓل يداشصتق’ا
Òباد˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب ‘ر˘˘˘شش ةد˘˘˘ي˘˘˘شسلا تر˘˘˘كذ قا˘˘˘ي˘˘˘˘شسلا تاذ ‘و
اقبط ةئيهلا اه˘ت˘ع˘شضو ي˘ت˘لا غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘لا ةز˘ه˘جأا˘ب ة˘ط˘ب˘ترŸا

ةنشس رداشصلا لفط˘لا ة˘يا˘م˘ح˘ب ق˘ل˘ع˘تŸا نو˘نا˘ق˘لا ما˘ك˘حأ’
د˘˘˘يÈلاو (11/11) ر˘˘شضخأ’ا م˘˘قر˘˘˘لا رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،5102
قوقحب ضساشسم يأا لوح تاراطخإ’ا يقلتل ،ÊوÎكل’ا
ىوتشسم ىلع تاراطخإ’ا يقلت ةيلخ اهيلع رهشست لفطلا
عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’او ضسف˘˘ن˘˘لا م˘˘ل˘˘ع ‘ Úشصتfl م˘˘شضت ة˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا
.نوناقلاو
اهمقر Èع ةÎفلا ضسفن لÓخ تقلت ةئيهلا نأا تدكأاو
اهمظعم ةيفتاه ةŸاكم فلأا005 قوفي ام““ رشضخأ’ا

ق˘ل˘ع˘ت˘ت وأا تارا˘شسف˘ت˘˘شسا وأا تا˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت بل˘˘ط ‘ تل˘˘ث“
.ةلوفطلا ةلأاشسÃ طبترت ت’اغششناب
تعر˘شش ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا نأا ‘ر˘˘شش تد˘˘كأا ر˘˘خآا د˘˘ي˘˘ع˘˘شص ى˘˘ل˘˘عو
يتامولعم ماظن عشضو ‘ ةينعŸا تائيهلا عم قيشسنتلاب
ضضعب Òفوتب حمشسي ةلوفطلا ةيعشضو لوح لماشش ينطو
ة˘ي˘قا˘ف˘تا عور˘ششÃ ةر˘˘كذ˘˘م ،لاÛا اذ˘˘ه ‘ تار˘˘ششؤوŸا
نوؤو˘ششلا ةرازوو ة˘ئ˘ي˘ه˘لا Úب ا˘ب˘ير˘ق ه˘مار˘بإا م˘˘ت˘˘ي˘˘شس را˘˘طإا
ىلع زيكÎلاب ةلوفطلا ةيامح لا‹ ‘ كلذو ةينيدلا
.لفطلا قوقحب فيرعتلاو ةيعوتلاو ضسيشسحتلا تايلآا

 هللا ةمذ ‘ ›Óيج سسيق روشصŸا
اشسنرفب ،دحأ’ا ضسمأا ،هبر راوج ¤إا لقتنا
يذلا جذامنلا ممشصمو روشصŸا ›Óيج ضسيق
،نفلا بتكو تافلؤوŸا تارششع هروشصب رهبأا

.ةنشس95 زهان رمع نع
ديدعلا ‘ هلامعأا ضضرع دق روشصŸا ناكو
جراÿاو رئاز÷ا نم لكب تارهاظتلا نم
 .ايشسورو Úشصلاو برغŸا ‘ اميشس’
لكششب رئاز÷ا ةنيدم نانفلا اذه فششك دقو
تاهزن01““ باتك لÓخ نم ءارقلل رخآا

Ãموليفو ضساموت نيراكل ““رئاز÷ا ةنيدÚ
انينل ““ءامشسلا ت– رئاز÷ا ةنيدم»و نوب
 .ةوÓع كلامو يواروب
ىلع ضشيعلا ضساروأ’ا““ فلؤوم ىلع عقو امك
زاربإ’ ضسرك ،1102 ‘ ،““ةيواششلا ضضرأ’ا

ناك ،اهئارثو ضساروأ’ا ةقطنÃ رظانŸا لامج
ةركاذو ثارت ،ضساروأ’ا““ ضضرعÃ اعوبتم
.ةمشصاعلاب6102 ‘ ““ةمواقمو
‘ ،يفتك Úشساب ةقفر ،ديقفلا مهاشس دقو
هايŸا ةروث““ رارغ ىلع ،ةعئار روشص ذخأا
لامعأا مشضي باتك لكشش ‘ ،(2102) ““رئاز÷اب

ةئيبلاو ءاŸا ةيلاكششإا لوح باتك ةرششع ›اوح
.ةيوارحشصلاو ةيلب÷او ةيرشض◊ا
اذه فغشش ةقلعŸا روشس÷ا ةنيدم تراثأا امك
باتك ‘ تنود روشص لÓخ نم ،روشصŸا
رونل (7102) ““ضسوهو ثارتو ةركاذ ،ةنيطنشسق““
 .ضشورشسن نيدلا
›Óيج ضسيق جرخأا ،امنيشسلا لا‹ ‘و
لوطŸا مليفلا ناشضمر نب لامج عم ةفشصانم
يرجاهم تايموي لوانتي ،(6002 ) ““خفلا““
نادلبب ءارحشصلا بونج ةعقاولا نادلبلا
اذه هروط يذلا عوشضوŸا،هو ،يبرعلا برغŸا
ليللا““ باتك لÓخ نم8002 ةنشس ‘ روشصŸا

ةنيمشساي يئاورلا عيقوت نم ““هجولا ىلع
.ةرشضخ

ث .ق

ةشصتfl دودحلل ةرباع ةكبشش كيكفت
نأرهو ةيلقعلأ تأرثؤوŸأ جيورت ‘

سصرق00691 أهيدل زجح
سسولهم

لخدتلاو ثحبلل ¤وأ’ا ةقرفلا تنك“
نم نارهول يئ’ولا نمأÓل ةيئاشضقلا ةطرششلل
ةشصتfl دودحلل ةرباع ةيمارجإا ةكبشش كيكفت

006.91 زجحو ةيلقعلا تارثؤوŸا جيورت ‘
،ضصاخششأا ةثÓث فيقوتو ضسولهم ضصرق
كلشسلا تاذ نم Úنث’ا مويلا ديفتشسأا امبشسح
.ينمأ’ا
حلاشصم تنك“ دقف ردشصŸا ضسفن بشسحو
ةمظنم ةيمارجإا ةكبشش كيكفت نم ةطرششلا

تارثؤوŸا جيورت ‘ ةشصتfl دود◊ا ةرباع
نوكتت اهميلشستو اهنحششو اهنيزختو ةيلقعلا

Ú 52ب مهرامعأا حواÎت ضصاخششأا ةثÓث نم
.ايئاشضق Úقوبشسم مهنيب نم ةنشس54و
تامولعÓ’ Ÿغتشسا فيقوتلا ةيلمع تءاجو
جيوÎب ةكبششلا دارفأا دحأا مايق اهدافم
متيل ةنيدŸا طشسوب ةشسولهŸا ضصارقأ’ا
.هفيقوت
يذلا ناكŸاو ضصخششلا اذه ضشيتفت حمشسو
ضسولهم ضصرق004.1 طبشضب هيف دجاوتم ناك
.هيلإا Òششأا امك ، ““ليرتوفير““ عون نم
ضصاشصتخ’ا ديد“ دعبو قيقحتلل ةلشصاومو
ضسأارلا فيقوت ” دÓبلا برغ تاي’و ىدحإ’
Òغ هطاششن دتÁ يذلا ةكبششلا هذهل ربدŸا
دÓبلل ةيبون÷ا دود◊ا نم يعرششلا
.ثلاث كيرشش اذكو ةيبرغلا تاي’ولاوحن
عون نم ضسولهم ضصرق002.81 زجح ” امك
ضصرق006.91 ’امجإا غلبيل ““ليرتوفير““

Úتيران Úتجاردو Úتيعفن Úتبكرمو ضسولهم
داوŸا هذه عيبو لقنل لمعتشست تناك Úترايشس
تادئاع نم جد فلأا98 غلبمو ةروظÙا
ةثÓثلا ÚفوقوŸا Ëدقت متيشسو . جيوÎلا

.ةلادعلا مامأا اقح’

 ““سشور ةبح““00691 زجح

ةربأع ةمظنم ةكبشش كيكفت
نارهوب دودحلل

ةعباتلا لخدتلاو ثحبلل ¤وأ’ا ةقرفلا رشصانع تنك“
ةكبشش كيكفت نم ،نارهو نمأاب ةيئاشضقلا ةطرششلل
جيورت ‘ ةشصتfl دودحلل ةرباع ةمظنم ةيمارجإا
.ةيلقعلا تارثؤوŸا
حواÎت ايئاشضق Úقوبشسم ضصاخششأا3 فقوأا دقو
ضصرق00691 زجحو ةنشس24وÚ 52ب ام مهرامعأا

Úتجاردو تابكرم3 عاجÎشسا عم““ضشورلا““ عون نم
ةرجاتŸا تادئاع نم رانيد00098 غلبمو Úتيران
.ةشسولهŸا ضصارقأ’اب
’Óغتشسا ت“ رشصانعلا تاذل ةيعونلا ةيلمعلا

Ÿةكبششلا هذه دارفأا دحأا طاششنب ديفُت تامولع ‘
دعب ثيح ،يرشض◊ا طشسولاب مومشسلا هذه جيورت

ةجارد Ïم ىلع هفيقوت ” ةعشساو ثحب تايلمع
” ضشيتفتلل اهعاشضخإا بقعوmys عون نم ةيران

.ضسولهم ضصرق0041 طبشض
تاءارجإ’ا ةفاك ءافيتشسا دعبو تاقيقحتلل ’امكتشساو
Úع ةي’و ¤إا ضصاشصتخ’ا ديد“و ةينوناقلا

ناك يذلا يشسيئرلا مهتŸاب ةحاطإ’ا ” ،تنششو“
” نيأا ،ةيرئاز÷ا ةيبون÷ا دود◊ا ¤إا دتÁ هطاششن

عون نم Úتيعفن Úترايشس ،ضشور ةبح00281 زجح
 .مومشسلا لقن ‘ لمعتشست اتناك ضسكيله اتويتو يداك

م .ق

Òطأنق6 نم ديزأا زجح
flتارد

ةÒبك ةيمك ،يبعششلا ينطولا ضشيجلل ةزرفم تطبشض
ةعبشسو Òطانق ةشسمخب ردقُت جلاعŸا فيكلا نم
ينب ةقطنÃ ضشيتفتو ثحب ةيرود رثإا ،تامارغوليك
.راششب ةي’و ،ةيدود◊ا فينو
ةزرفم نإاف ،ينطولا عافدلا ةرازو نم نايب بشسحو
حلاشصم عم قيشسنتلاب يبعششلا ينطولا ضشيجلل
تطبشضو تاردfl رجات تفقوأا ،ناشسملتب ،كرام÷ا
تفقوأا Úح ‘ ،جلاعŸا فيكلا نم مارغوليك99
نمأ’ا حلاشصم عم قيشسنتلاب ىرخأا ةكÎششم زرافم
راŒ ةثÓث ، ةŸاقو ةركشسب نم لكب ،ينطولا

flةشسولهم ضصارقأا0117 تزجحو تارد.
ينطولا ضشيجلل زرافم تفقوأا ،ىرخأا ةهج نم
اشصخشش81 ،راتfl يجاب جربو تشساÔمتب يبعششلا
داوŸا نم انطو عفدلا يتيعابر Úتبكرم تزجحو
ةقرطم32و ايئابرهك ادلوم32 ¤إا ةفاشضإ’اب ةيئاذغلا

نع يعرششلا Òغ بيقنتلا تايلمع ‘ لمعتشست طغشض
.بهذلا

و .ق

ةيناشسنأ ةمهم ‘ ““رم◊أ Úطايششلأ““ فأّده
ةÒبك

نويلم02 عمجي دروفششار
ءارقفلا لأفطأÓل ينيلÎشسإا

Îشسششنام يدان مجاهم ،دروفششار ضسوكرام ح‚
ةهّجوم نوكتشس ،ةÒبك ةيلام ةميق عمج ‘ ،دتيانوي

Ÿا ‘ لافطأ’ا ةدعاشسŸتلان دقو ،لوأ’ا ماق
ةداششإا ،يزيلكنإ’ا يرودلا اهءارو ناك يتلا ةوطÿا
لشضفأاب ›زنŸا رج◊ا ةÎف ّلغتشسا نأا دعب ،ÚعباتŸا

.ةنك‡ ةقيرط
هينج نويلم نيرششعب ردقي ام دروفششار عمجو
Úبع’ ةدعاشسÃ كلذو ،ةيÒخ ةيعمج Èع ،ينيلÎشسإا
باحشصأا نم ÚنطاوŸا ¤إا ةفاشضإا ،نيرخآا Úيشضايرو
لافطأا اهنم ديفتشسيشس يتلا ةميقلا يهو ،لاŸا
.رقفلا نم نوناعي نيذلا نم ،ةيناطيÈلا ةكلمŸا
اهتلقن تاحيرشصت ‘ ،““رم◊ا Úطايششلا““ م‚ دّكأاو
دوعي لشضفلا ّنأا ،ةينابشسإ’ا ““تروبشس““ ةفيحشص
فاشضأاو ،ةÒبك تادعاشسم اومّدق نيذلا Úمهاشسملل
نأاب ،ناريزح /وينوي ةياهن ةياغل رمتشسي ًافده انعشضو““
،ءارقفلا ÚنطاوŸاو ،لافطأÓل ةبجو ÚيÓم3 رّفون
.““عيمجللً اركششف ،كلذ قيق– ‘ انح‚ ،مويلاو
،ايناطيرب ‘ لفط رّكفي نأاب يشسفنل ضضرأا ⁄““ عباتو

انبجاو نمف ،ءاششع وأا ءاذغ ىلع لوشص◊ا ةيفيك ‘
لازام ثيح ،ÚجاتÙا ةدعاشسŸ انيعشس لشصاون نأا
لجأا نم براحأاشس يننأاب مكدعأا امك ،انرظتني Òثكلا
،0202 ةنشسبو ،اÎلكنإا ‘ هنأا نوملعت لهف ،لافطأ’ا

؟““اهموي توق رّفوت ’ تÓئاع تلازام
ىدحإا عم نواعتلاب عÈتلل ةلمح ،دروفششار قلطأاو
ضسرادŸا ىلع ماعطلا عزوت يتلا ةيÿÒا تاشسشسؤوŸا
عيمŒ ،رمأ’ا ةيادب ‘ عشضو ثيح ،تاعمجتلا زكارمو
يتلا هتلم◊ ًايئدبم ًافده ينيلÎشسإا هينج فلأا ةئام
.لفط فلأا004 وحن مدخت
غلبŸا اذه زواŒ ‘ ““رم◊ا Úطايششلا““ فاده ح‚و

22 هرمع غلابلا مجاهŸا ءادنل ةيباجيإا ةباجتشسا ‘
.يعامتج’ا لشصاوتلا عقاوم ىلع هتاباشسح Èع ةنشس

ر .ق

كوبشسيفلأ ‘ رششتني سسينأأ انلك غاتششاه

لوأا ذنم أهلفط عأشض ةلئأع عم نونمأشضتي نويرئاز÷ا
 رج◊ا مأيأا
ىلع اهلÓظ يقلتل ةوقب لافطأ’ا ءافتخا ةرهاظ تداع
هذ˘ه تز˘ت˘ها ثي˘ح““انوروك““ ة˘˘مزا ل˘˘ظ ‘ ع˘˘م˘˘˘تÛا
3 ذ˘ن˘م ى˘ف˘˘ت˘˘خا يذ˘˘لا““ضسينأا““ ل˘ف˘ط˘لا ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع ةرŸا
. رهششأا
ديدحتلابو يحشصلا رج◊ا مايأا لوأا ¤إا دوعت ةعقاولا

ضسينا لفطلا ىفتخإا ثيح0202 ضسرام71 خيرات ذنم
ليعامشسإا يشس هيح ‘ تاونشس9 ـلا بحاشص““يفيرخ
مويلا كلذ حابشص ةمشصاعلا رئاز÷اب نافيكلا جÈب01
.موؤوششŸا
رهظي نا نود ثحبلا تايلمع لشصاوتت مويلا كلذ ذنمو
يتلا ثحبلا دوهج لشصوتت ⁄و رثأا يأا ضسينأا لفطلل
يا ¤إا ناÒ÷او ÚعوطتŸاو ةينعŸا تاطلشسلا تماق
. ةجيتن
ن˘م ع˘شساو ن˘ما˘شضت˘ب دو˘ق˘فŸا ل˘ف˘ط˘لا ة˘ل˘ئا˘ع ى˘˘ظ–و
نيذ˘لا ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘شصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م Èع Úير˘ئاز÷ا

ةءاÈلا داجيإا لمأا ىلع““ضسينأا انلك““غاتششه اولوادت
.ضسينا لفطلا ةلئاع ىلع ةنÙا فيفختو

م .ق

ةيدلب سسيئر فقوي سسارهأا قوشس ›او
دأشسفلا ببشسب نÓيو
ضسلÛا ضسيئر فيقوت ،ضسارهأا قوشس ةي’و ›او ررق
نوؤوششلا ةن÷ ضسيئر ةقفر ،نÓيو ةيدلبل يبعششلا
.ضسلÛاب ةيعامتج’ا
ىلع ةي’ولل ةيمشسرلا ةحفشصلا هتدروأا ام بشسحو
ةحنجب Úمهتم ÚفوقوŸا نإاف ،Úنث’ا ضسمأا ،كوبشسيف
.ةفيظولا لÓغتشسا ةءاشسإاو ماعلا لاŸا ديدبت

و .ق



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 
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