
قوقح نع عافدلل ةيرئاز÷ا ةطبارلا
ناسسنإلا

بئان Úيعت ةركف سضفر
 سشي÷ا كارصشإاو سسيئرلل

جراÿاب تايلمع ‘

نأا ناصسنإلا قوق◊ ةيرئاز÷ا ةطبارلا تدكأا
ةلافك وه يروتصسد حÓصصإا يأا ‘ يصسيئرلا رصصنعلا““
اهماÎحاو تاير◊او ناصسنإلا قوقح زيزعت
يروتصسدلا حÓصصإلا حا‚ نأا ¤إا ةÒصشم ،اهتيامحو
نم هاقلتي يذلا معدلا ىلع Òبك دح ¤إا فقوتي

flا تايلاعفو تاعاطق فلتÛعمت.
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ي˘ح˘صصلا ر˘˘ج◊ا ءار˘˘جإا ا˘˘نر˘˘كذ˘˘ي
را˘˘˘صشت˘˘˘نا ن˘˘˘م د◊ا ¤إا ي˘˘˘˘مار˘˘˘˘لا
و˘˘˘˘ه نا˘˘˘˘صسنإلا نأا˘˘˘˘˘ب ،91-ديفوكلا

تدا˘˘ع د˘˘ق˘˘ف ،ة˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا ود˘˘˘ع
تفتخا عقاوÃ روهظلل تاناويح
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا ةÒظ◊ا˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
يذلا ومنلا عم ةازاوم ،ةرجرجلل

رويطلا قيل–و تا˘تا˘ب˘ن˘لا ه˘ت˘فر˘ع
.ءامصسلا ‘ نامأا لكب
ةيتابنلاو ةيناوي◊ا ةوÌلا هجاوتو
ةÒظحلل ةيجولوكيإلا ةميقلا تاذ
اهتفنصص ي˘ت˘لا ،ةر˘جر÷ ة˘ي˘ن˘طو˘لا
،7991 ما˘˘ع ذ˘˘ن˘˘م ،و˘˘ك˘˘˘صسي˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘لا

fiا˘ع ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط ة˘ي˘مŸارط˘خ ،ة˘ي
ةيئيبلا تاءادتعلا ببصسب اقيقح
.ناصسنإلا نم ةلصصاوتŸا

ا˘م وأا ة˘ي˘ب˘ع˘صشلا ة˘حا˘ي˘صسلا Èت˘ع˘˘تو
ةيعام÷ا ةحايصسلاب كلذك فرعي
ددهت يتلا لماوعلا مهأا Úب نم
فنصص يذلا يعيبطلا طصسولا اذه
.3891 ماع ةينطو ةÒظح
ة˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘كŸا تا˘˘˘˘ه÷ا ف˘˘˘˘ك˘˘˘˘ت ⁄و
Úصصتıا ل˘˘˘˘كو ،ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘يا˘˘˘˘م˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ب
د˘يد˘ن˘ت˘لا ن˘ع ة˘ئ˘ي˘ب˘لا˘ب Úم˘ت˘هŸاو
تافلfl نع œانلا Òبكلا ثولتلاب
ط˘˘˘صسو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةÒظ◊ا راوز
سسيرا˘صضت تاذ ة˘ي˘ل˘˘ب˘˘ج ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
098.82 ة˘˘˘حا˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ،ةر˘˘˘˘عو
وزو يزيت ةيلو نم ةدت‡ اراتكه
.ةريوبلا ةياغ ¤إا

61 صص

دادح عمÛ يسضاÎلاب تاقفسصلا حنم ةيسضق

ءارزولا سسل‹و ةقيلفتوب تارارق تذفن :ىيحيوأا
ىلع مغرŸا سسيئرلا مصسا ةهجاولا ¤إا ىيحيوأا دمحأا تاحيرصصت تداعأا
ةطلصسلا ىلع لوؤوصسم ىلعأا هرابتعاب ةقيلفتوب زيزعلا دبع ةلاقتصسلا
مدع لوح سسمه ‘ ةحورطŸا ةلئصسألا ةهجاولا ¤إا تداعأا امك .ةيذيفنتلا
ةرÈم Òغ تازايتما حنم ةمهت ىيحيوأا دمحأا ىفن .ةمكحملل هئاعدتصسا
نم ةئاŸا ‘99  نأا احصضوم ،داد◊ تاقفصص حنŸ ةفيظولا لÓغتصساو
ةلحرم ‘ ةموكح سسيئرك انأا““ دكأاو ،ةيمومعلا تاقفصصلاب ةطبترم  تافلŸا

““.تارارقلا Òصسأا نأا يلع ناك ةلحرم ‘ لوأا ريزوو
حصضوأا““ هلوقب تاقفصصلا حنم ‘ يصضاÎلا ةغيصص ¤إا ءوجللا ىيحيوأا رربو
اهل ناك ةلودلا تاونصس ةرصشع ‘ تاقفصصلا فورظ مكتدايصسل سسيئرلا يديصس
ام اهتميق جماÈلا هذهو تاقفصصلاو يمومعلا رامثتصسÓل ةيصسامخ جمارب
عيمج ‘ ةيمومع ةقفصص فلآا5 براقي ام ،رانيد رايلم63 براقي
.تاعاطقلا

ةعاسس42 ‘ تايفو9و ةديدج ةلاح751
انوروكب ةباصصإلل يدعاصصتلا ىحنŸا لصصاوت
‘ تفل لكصشب عافترلا رئاز÷ا ‘ انوروك سسوÒفب ةيمويلا تاباصصإلا ددع لصصاوي
يمصسرلا قطانلا هنع فصشك ام بصسح- ةÒخألا ةعاصس42 ـلا تلجصس ذإا ،ةÒخألا ةÎفلا
،ةديدج ةباصصإا751 ،ءاثÓثلا سسمأا ،راروف لامج روتكدلا ةحئا÷ا ةعباتمو دصصر ةنجلل
.تايفو9 ليجصست ¤إا ةفاصضإا ،سسمأا لوأاب ةنراقم تلاح8 ةدايزب يأا
،باصصم77021 ¤إا انوروكب ÚباصصŸا ›امجإا عفتري ،ةديد÷ا ةيمويلا ةليصص◊ا هذهبو
.ةافو168 ¤إا تايفولا ›امجإا عفتري امنيب
›امجإا عفري ام ،ءافصشلل باصصم511 لثا“ ةÒخألا ةعاصس42 ـلا تلجصس لباقŸاب
.اصصخصش4768 ¤إا ءافصشلل ÚلثامتŸا

بحسس دسصرت ةيعانطسصلا رامقألا
ةيرسصم ةيبرح تارئاط

Îفح ـل  اهمعد نلعت قصشمد
سضفرت ةدحتŸا ·’او
يصسيصسلا تاحيرصصت

ةعرقب نيزئافلا قح ليجأات
 لبقŸا مسسوŸا ¤إا0202

Úيرئازجلل جح ’
ماعلا اذه

20 صص

انوروك تايعادت دÓبلا هجاوت تقو ‘

 تاجاجتح’ا لصصاوت
سسنوت بونج

 ناسسنإلا تاءادتعاب ةددهم ةرجر÷ ةينطولا ةÒظ◊ا

تاناويح ديعي يحصصلا رج◊ا
ةيمÙا ¤إا تاتابنو



ةقطنŸا ‘ انوروك يسشفت تاروطت ىلع فوقولل

 ةملعلاب ةيئابولا تاقيقحتلا ةيلخ
¤إا ،ةيئابولا تاقيقحتلا ةعباتمو يرحتلا ةيلخ ،ءاثÓثلا سسمأا حابصص تهجوت
يتلا تايلولا ‘ انوروك سسوÒف راصشتنا تاروطت رخأا ىلع فوقولل فيطصس ةيلو
.ةÒخألا مايألا ‘ تاباصصإلا ددع ‘ عافترا تدهصش
دمfi روصسيفوÈلا ةدايقب ةيلÿا نإاف ،مويلا فيطصس ةعاذإا هب تدافأا ام بصسحو
ةيعصضولا ىلع فوقولل ةملعلاب ةيراو÷ا ةحصصلا رقÃ اهلاحر تطح Úصسوحلب
.ةيئابولا

و.ق

هرودسص روف ةلوهسسب هيلع لسصحنسس لاق

 ةكرصش يأا هنع نلعت ⁄ انوروك حاقل ““ :دمحاب نب
 ⁄اعلا ‘

لامج يفطل نمحرلا دبع ؛ةينلديصصلا ةعانصصلاب فلكŸا بدتنŸا ريزولا دكأا
حاقلل يمصسر فاصشتكا نع ⁄اعلا ‘ ةكرصش يأا نلعت ⁄ نآلا د◊  هنأا ،دمحاب نب

.انوروك سسوÒف دصض
تاكرصشلا عيمج نأا ،ةريوبلا ةيلو ¤إا هتداق ةرايز لÓخ بدتنŸا ريزولا حصضوأاو
رمألا وهو ،رئاز÷ا ‘ عورف اهيدل ،انوروك ءابو دصض حاقل جاتنإا ىلع لغتصشت يتلا
ةمظنم فرط نم هدامتعا دنع حاقللا ىلع لوصص◊ا ةيلمع لهصسيصس يذلا
. ريزولا بصسح ،ةيŸاعلا ةحصصلا
سضعبل دوعي رئاز÷ا ‘ ةيودألا سضعب سصقن نأا ¤إا راصشأا ةلصص يذ قايصس ‘و
لكصشŸا اذه ىلع يصضقيصس ديد÷ا ميظنتلا قيبطت نأا احصضوم ةيلكيهلا لكاصشŸا
.ابيرق
ةدحو ىوتصسم ىلع  Úكورولك يصسكورديه ةبلع فلا081 رفوت نع فصشك امك
.ةيزكرŸا ةيلديصصلا فرصصت ت– عصضوتصس يتلاو ،ةيرصضخلاب ةيودألا ةعانصص
وه ةريوبلاب ةيرصضخلاب ةينلديصصلا ةيودألا ةعانصص زكرم  نأا ¤إا ريزولا هونو
.ءاودلا نم عونلا اذه رفوي يذلا رئاز÷ا ‘ ديحولا

و.ق

لدع ءايحأ’ فيظنت ةيلمع Èكأا قلطنا
Èكأا  ،ءاثÓثلا سسمأا ،““لدع““ هريوطتو نكصسلا Úصسحتل ةينطولا ةلاكولا تقلطأا

قراط لدع ةلاكول ماعلا ريدŸا فارصشإا ت– ،لدع ءايحأل فيظنت ةيلمع
رئاز÷اب ،هللا دبع يديصس ةنيدم نم تقلطنا يتلا ةيلمعلا يتأاتو.يبيرعلب
،ينطولا ىوتصسŸا ىلع لصضفألا لدع ءايحأا لعج ىلع سصر◊ا راطإا ‘ ةمصصاعلا
لدع ةلاكو يعارت املثمو.ةبصسانم نم Ìكأا ‘ ماعلا ريدŸا هيلع ددصش ام قفو
ظافحلل ةمادتصسم ةيجيتاÎصسا عصضت ،تانكصسلا زا‚ا ‘ ةيعونلاو ةدو÷ا Òياعم
ةيلخادلا ءازجأÓل رمتصسŸا فيظنتلاو ةنايصصلا لÓخ نم اهيلع
⁄Óصسلا ،تارامعلا لخادم فيظنت ىÈكلا ةيلمعلا لمصشتو.ةكÎصشŸاو
لكل ›ام÷او يراصض◊ا هجولا ظفحي ام لكو قئاد◊او ةيئابرهكلا دعاصصŸاو
لدع ةلاكوب يراقعلا Òيصستلا عرف ريدم دصشانو.ينطولا ىوتصسŸا ىلع ءايحألا

fiا ،يلع نب لامك دمŸنطوÚ اŸطارخنلا ¤ا لدع تانكصس نم نيديفتصس
كولصسلاب Ìكأا طبترم ةمهŸا حا‚ نأا ادكؤوم ،اهيلع ةظفاÙا دهج ‘ ةوقب
نا ىلع نانيوب عقوÃ ةلبقŸا فيظنتلا ةيلمع ىرجتصسو.يراصض◊او ينطاوŸا

.ينطولا باÎلا Èع عقاوŸا ةفاكل دت“
و.ق

 :ةمسصاعلاب ةقارسشلا ةيرادإلا ةعطاقŸا

تاصسصسؤوŸا عيراصشم ميلصستل لجأا رخآا توأا51
 ةيوبÎلا

توأا51 خيرات (ةمصصاعلا رئاز÷ا برغ) ةقارصشلل ةيرادإلا ةعطاقŸا تددح
ةيوبÎلا تاصسصسؤوŸا عيراصشم زا‚إاب ةفلكŸا تلواقملل لجأا رخآاك لبقŸا
 ةيريدم Úك“ دصصق ددÙا تقولا ‘ ةلماك اهميلصست ةرورصضو
لوخدلل دي÷ا Òصضحتلا و تاصسصسؤوŸا هذه زيهŒ نم برغ-رئازجلل ةيبÎلا
.ةعطاقŸا هذه ىدل ملع امبصسح ,1202/0202 يصسردŸا
ةرايز لÓخ ,ةيمصساق لامج ,ةقارصشلل ةيرادإلا ةعطاقملل بدتنŸا ›اولا دكأاو
ةقفر ةيرادإلا هتعطاقم ميلقإا Èع ةيوبÎلا تاصسصسؤوŸا زا‚إا تاصشرول ةيناديم
نأا ,1202-0202  ةنصسل يصسردŸا لوخدلل Òصضحتلا راطإا ‘و ,عاطقلا ›وؤوصسم
و ةيداŸا لئاصسولاب تاصشرولا ميعدتب ““ةبلاطم““ زا‚إلاب ةفلكŸا تلواقŸا
لبق عيراصشŸا ملصست ىتح لاغصشأا نم ىقبت ام لامكتصسا لجأا نم ÚمزÓلا لامعلا
.لبقŸا سسطصسغأا51 خيرات
ÚلواقŸا نأا ,رئاز÷ا ةيلول يمصسرلا عقوŸا بصسح ,بدتنŸا ›اولا حصضوأاو
ىلع لجصسŸا ““Òخأاتلا كاردتصسا““ لجأا نم لامعلا فوفصص ““ميعدت““ ¤إا نووعدم
لامعتصسا و لاغصشألا ةدوج ىلع سصر◊ا““ بناج ¤إا تاصشرولا نم ددع ىوتصسم
Úبو مهنيب ةمŸÈا دوقعلا ‘ ءاج ام قفو ““ةينقتلا Òياعملل ةقباطŸا ءانبلا داوم
 ,ةيلولا
طبرب ليجعتلل هايŸا Òيصست ةدحو زاغلنوصس حلاصصم عم قيصسنتلا نع كيهان
. ءاŸاو ءابرهكلاو زاغلاب لاغصشألا ةيهتنم تاصسصسؤوŸا
دلوأا ةيدلب ىوتصسم ىلع ةيوبÎلا عيراصشŸا نم ددع بدتنŸا ›اولا نياع امك
يحب يصسردم عم‹ لوألا ,مصسق21 ب ةيصسردم تاعم‹3 ـب رمألا قلعتيو تياف
ةبصسن تغلب Êورمصس يحب نايصسردم ناعم‹و %001 لاغصشألا ةبصسن نكصسم0042
.Êاثلا عمÛا ‘ تهتنا اميف %08 امهدحأاب لاغصشألا
ام Êورمصس يحب ةطصسوتم عورصشم ةيمصساق ديصسلا نياع طصسوتŸا روطلا ‘و
لاغصشأا ةبصسنب ي◊ا سسفنب ةيوناثب لا◊ا وه امك ,اهب ةلصصاوتم لاغصشألا تلاز
.ردصصŸا سسفن بصسح ,%07 ةبصسنب نكصسم0042 يحب ةيناث ةيوناث و 08%

Œا نأا ¤إا ةراصشإلا ردŸا ةنياعŸت“ تاصشرولل ةينادي Ãلا ةريدم ةقفارÎةيب
.ةيمومعلا تازيهجتلاب ÚفلكŸا ةعطاقŸا ›وؤوصسمو برغ رئاز÷ا

جاو/و.ق

2يـنـطو
ـه1441  ةدعقلا وذ20 ـل قفاوŸا م0202   ناوج42ءاعبرألا el-hourria.com

اهيسضارأا لخاد نيدوجوŸا ىلع هرسصح ةيدوعسسلا رارق دعب

ماعلا اذه Úيرئازجلل جح ’
 لبقŸا مسسوŸا ¤إا0202 ةعرقب نيزئافلا قح ليجأات

و .ق

،ةرمعلاو جحلل ينطولا ناويدلل ماعلا ريدŸا لاق
مهفتت رئاز÷ا نإا ،ءاثÓثلا سسمأا ،ةزوزع فصسوي
ن˘يدو˘جوŸا ى˘ل˘ع ج◊ا ر˘صصح˘˘ب ة˘˘يدو˘˘ع˘˘صسلا رار˘˘ق
يصشفت ببصسب تايصسن÷ا فلتfl نم ةكلمŸا لخاد
.انوروك ءابو

ةكلمŸا رارق مهفتت رئاز÷ا نأا ةزوزع حصضوأاو
ف˘˘ل˘˘تı ج◊ا ر˘˘صصح˘˘˘ب ي˘˘˘صضا˘˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘يدو˘˘˘ع˘˘˘صسلا
ببصسب ةكلمŸا لخاد نيدوجوŸا نم تايصسن÷ا
ة˘˘˘ي˘˘˘لا÷ا““ نأا ¤إا اÒصشم ،ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك ءا˘˘˘˘بو ي˘˘˘˘صشف˘˘˘˘ت
‘ رئاز÷ا لث“ نم يه ةكلمŸا ‘ ةيرئاز÷ا
0202 ج˘ح ل˘ي˘جأا˘˘ت ةزوز˘˘ع ف˘˘صسو˘˘ي ن˘˘ل˘˘عأاو.““ج◊ا
رارق دعب ،لبقŸا مصسوŸا ¤إا Úيرئازجلل ةبصسنلاب

اذه جح ةماقإاب يصضاقلا ةيدوعصسلا ةيبرعلا ةكلمŸا
ءادأا ‘ Úب˘˘غار˘˘ل˘˘ل اد˘˘ج ةدودfi داد˘˘عأا˘˘˘ب ما˘˘˘ع˘˘˘لا

نيدوجوŸا نم تايصسن÷ا فلتı ج◊ا كصسانم
.ةكلمŸا لخاد
‘ نيزئافلا0202 مصسوم جاجح Òصصم سصوصصخبو
ج◊ا كصسانم نودؤويصس““ مهنأا ةزوزع دكأا ،ةعرقلا
.““لبقŸا مصسوŸا

و .ق

ي˘˘مÓ˘˘˘صسإلا سسلÛا سسي˘˘˘ئر د˘˘˘كأا
,هللا مÓغ هللا دبع وبأا ,ىلعألا
سسي˘˘˘˘˘˘˘ئر نأا ,ءا˘˘˘˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘˘˘لا سسمأا
د˘ي˘حو˘لا لوıا و˘ه ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م÷ا
ي˘˘ت˘˘ف˘˘م Úي˘˘ع˘˘ت ع˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘صسي يذ˘˘˘لا
ر˘ق˘م نو˘ك˘ي˘˘صس يذ˘˘لا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م÷ا

.مظعألا رئاز÷ا عماجب هصسل‹
سشماه ىلع ةفاحصصلل حيرصصت ‘و
Úب ة˘˘˘كار˘˘˘صش ة˘˘˘ي˘˘˘قا˘˘˘˘ف˘˘˘˘تا ءا˘˘˘˘صضمإا
ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عألا ي˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘˘صسإلا سسلÛا
نويزف˘ل˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘صسصسؤوŸاو

نآار˘ق˘لا ةا˘ن˘˘ق ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ‘ ة˘˘ل˘˘ث‡
نأا هللا مÓغ ديصسلا ركذ ,Ëركلا
ة˘ط˘ل˘صسلا د˘ع˘ي ة˘يرو˘ه˘م÷ا سسي˘ئر““
عيطتصسي يذلا دÓبلا ‘ ةديحولا
تاصسصسؤوŸا هذ˘ه ل˘ث˘م ثاد˘ح˘ت˘صسا
نوكت يتلاو ›اعلا ىوتصسŸا تاذ
.““ةيروهم÷ا ةصسائرل ةعبات
رظتنت هتصسصسؤوم نأاب ركذ امدعبو
يذلا مظعألا رئاز÷ا عماج حتف
حصضوأا ,ءاتفإلا سسل‹ رقم مصضيصس
حاÎقا ةر˘˘˘˘ك˘˘˘˘ف نأا لوؤو˘˘˘˘صسŸا تاذ
دو˘ع˘ت ة˘يرو˘˘ه˘˘م÷ا ي˘˘ت˘˘ف˘˘م Úي˘˘ع˘˘ت
ناك امدنع ةينيدلا نوؤوصشلا ةرازول
.اهيف اريزو
ةمهم نأا هللا مÓغ ديصسلا دكأاو
ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عألا ي˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘˘صسإلا سسلÛا
ةقيرط ديد–و حاÎقا ‘ نمكتصس
.سسلÛا لمع
ةكارصشلا ةيقافتا نأا ركذلاب ريدج
Úب سسمأا مŸÈا نوا˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘لاو
ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عألا ي˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘˘صسإلا سسلÛا
نويزف˘ل˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘صسصسؤوŸاو
ةمدÿا خيصسرت فدهب يرئاز÷ا
ينيدلا مÓعإلا لا‹ ‘ ةيمومعلا

ة˘ي˘ن˘يد˘لا ة˘ي˘ع˘جرŸا سسا˘˘صسأا ى˘˘ل˘˘ع
.اهتباوثو ةينطولا

” يذلا قافتلا اذه فدهي امك
سسلÛا سسيئر فرط نم هعيقوت
ه˘ل˘لا د˘ب˘ع و˘بأا ,ى˘ل˘عألا ي˘مÓ˘صسإلا

نويزفلتلل ماعلا ريدŸا و هللا مÓغ
¤ا ,نابصص نب دمحأا ,يرئاز÷ا
ة˘˘˘ك˘˘˘ب˘˘˘˘صشلا ‘ ز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح سصي˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘ت
Ëر˘ك˘لا نآار˘ق˘لا ةا˘ن˘˘ق˘˘ل ة˘˘ي‹اÈلا

Ÿا ة÷ا˘˘عŸا˘يا˘صضق˘لاو تا˘عو˘˘صضو
قق–و عمتÛا مهت يتلا ىÈكلا
.ةماعلا ةحلصصŸا
,اصضيأا زا‚إا ‘ نافرطلا مزتليو

ة˘ي˘م˘ل˘ع ثو˘ح˘ب ,ة˘ي˘قا˘ف˘˘تلا بصسح
يتلا ةيملعلا تلاÛا ‘ ةكÎصشم
ا˘ه˘ق˘ي˘ثو˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ا˘م˘ه˘˘م˘˘ه˘˘ت
اذكو ما˘ع˘لا يأار˘ل˘ل ا˘ه˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘لاو
ف˘˘ل˘˘˘تfl م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت ‘ نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
,ةيمÓعإلاو ةيمل˘ع˘لا تار˘ها˘ظ˘ت˘لا
ة˘ي˘ب˘يرد˘ت ةرود م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘ع Ó˘صضف
ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ه˘˘جو˘˘م ““سسÓ˘˘ك Îصسا˘˘˘م““

نآار˘ق˘لا ةا˘˘ن˘˘ق ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ي˘˘ف˘˘ح˘˘صص
ىلعألا سسلÛا تاراطإاو Ëركلا
مÓعألاب ÚمتهŸا Úيفحصصلا لكو

ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘˘صسصسؤوŸا ‘ ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا
.نويزفلتلل
ةيراصسلا ةيقافتلا هذه حمصست امك
ةلباقو تاو˘ن˘صس5 ةدŸ لو˘˘ع˘˘˘فŸا
Úث˘حا˘ب˘لاو ةذ˘تا˘صسأÓ˘ل ,د˘يد˘ج˘ت˘˘ل˘˘ل
ءارجإا لجأا نم لقنتلا Úيفحصصلاو
Úت˘صسصسؤوŸا ي˘ت˘ب˘˘ت˘˘ك˘˘م ‘ ثو˘˘ح˘˘ب
,تار˘صضاfiو تÓ˘خاد˘م Ëد˘ق˘˘تو
.Úفرطلا دحأا اهمظني يتلا

ديصسلا لاق ,ةفاحصصلل حيرصصت ‘و
Òبعت وه قافتلا اذه نأا هللا مÓغ
يمÓصسإلا سسلÛا هب موقي امع
اŸ د˘ي˘˘صسŒ و ل˘˘م˘˘ع ن˘˘م ى˘˘ل˘˘عألا
,Ëركلا نآارقلا ةانق عم هب موقي
رفويل كلذك دهتجيصس هنأا ادكؤوم
ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ي˘نÓ˘عإا داو˘م ةا˘ن˘ق˘ل˘˘ل
ةيداصصت˘قلا تا˘صسصسؤوŸا˘ب ه˘لا˘صصتا

.اهيف اهتاجتنŸ جورت ىتح

مظعألا رئاز÷ا عماجب نوكيسس هسسل‹ رقم

رئاز÷ا يتفم Úيعتل لوıا هدحو ةيروهم÷ا سسيئر :هللا ملغ

سصوصصخب اهبل˘ط˘م ة˘ي˘بÎلا تا˘با˘ق˘ن تدد˘ج
ميلعتلا ةياهن ةداهصش ناحتما ءاغلإا حاÎقا
لد˘˘˘ع˘˘˘م با˘˘˘صست˘˘˘حا ة˘˘˘حÎق˘˘˘م ،ط˘˘˘˘صسو˘˘˘˘تŸا
فلم ليجأاتب اهصضعب بلاط امك ،Úلصصفلا
د˘˘ع˘˘ب ا˘˘م ¤إا ة˘˘يو˘˘بÎلا ة˘˘مو˘˘ظ˘˘نŸا حÓ˘˘˘صصإا
.روتصسدلا ىلع ءاتفتصسلا
ةذ˘تا˘صسأل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘با˘˘ق˘˘ن˘˘لا ق˘˘صسن˘˘م لا˘˘قو
نإا نايرم نايزم ينق˘ت˘لاو يو˘نا˘ث˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

ميلعتلا ةداهصش ناحتما ءاغلإاب تبلاط هتباقن
ل˘ب˘ق ن˘م ه˘خ˘يرا˘ت د˘˘يد– م˘˘غر ،ط˘˘صسو˘˘تŸا
لدعم باصستحاب هصضيوعت احÎقم ،ةرازولا
ذيمÓتلا ةدوع رذعتب كلذ Óلعم ،Úلصصفلا
6 نم Ìكأا ماد عاطقنا دعب ةعجارŸا ¤إا
.رهصشأا
لا˘م˘ع˘ل ي˘ن˘طو˘لا دا–لا سسي˘ئر ا˘˘عد ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
ليجأات ¤إا يريزدلا قداصص نيوكتلاو ةيبÎلا

‘ ةيوبÎلا ةموظنŸا حÓصصإا نع ثيدح يأا
ام ¤إا فلŸا ءاجرإا احÎقم ،›ا◊ا تقولا
نأل ،روتصسدلا ل˘يد˘ع˘ت ى˘ل˘ع ءا˘ت˘ف˘ت˘صسلا د˘ع˘ب
ة˘˘مو˘˘ظ˘˘نŸا سصخ˘˘ت داو˘˘م ل˘˘م– ة˘˘ق˘˘ي˘˘˘ثو˘˘˘لا
حÓ˘صصإÓ˘ل د˘حاو˘لا ن˘ما˘صضلا ي˘˘هو ة˘˘يو˘˘بÎلا
.يقيق◊ا

و.ق

طصسوتŸا ميلعتلا ةداهصش ناحتما ءاغلإاب بلاطي نايرم نايزم
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لامعألا لاجر ىدتنم سسيئر لاوقأا ¤إا فايصضوب زيزعلا دبع ةمكÙا يصضاق عمتصسا
مهتلا دادح نايفصسو نايزمو دمfiو رمعو يلع ىفن ذإا ،هتلئاع نم دارفأاو دادح يلع
.لاومألا سضييبتب ةقلعتŸا ،مهيلإا ةبوصسنŸا
ة˘ك˘صسلا ع˘يرا˘صشمو ،ناز˘ي˘ل˘ي˘غ˘ب تن˘م˘صسلا ع˘ن˘صصمو بر˘غ قر˘صش را˘ي˘صسلا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ا˘˘يا˘˘صضق
يه لاومألا سضييبت ةمهت ‘ هتلئاعو دادح طروت يتلا ةدمصسألا عنصصمو ةيديد◊ا
لÓصسو ىيحيوأل ةفيظولا لÓغتصساو تازايتملا حنم مهت اهلوح رودت تناك يتلا اهصسفن
.ةعانصصلاو ةيمومعلا لاغصشأÓل امهتموكح ءارزوو
دبع ةلاقتصسلا ىلع مغرŸا سسيئرلا مصسا ةهجاولا ¤إا ىيحيوأا دمحأا تاحيرصصت تداعأاو
ةهجاولا ¤إا تداعأا امك .ةيذيفنتلا ةطلصسلا ىلع لوؤوصسم ىلعأا هرابتعاب ةقيلفتوب زيزعلا
.ةمكحملل هئاعدتصسا مدع لوح سسمه ‘ ةحورطŸا ةلئصسألا
تاقفصص حنŸ ةفيظولا لÓغتصساو ةرÈم Òغ تازايتما حنم ةمهت ىيحيوأا دمحأا ىفنو

انأا““ دكأاو ،ةيمومعلا تاقفصصلاب ةطبترم  تافلŸا نم ةئاŸا ‘99  نأا احصضوم ،داد◊
““.تارارقلا Òصسأا نأا يلع ناك ةلحرم ‘ لوأا ريزوو ةلحرم ‘ ةموكح سسيئرك
سسيئرلا يديصس حصضوأا““ هلوقب تاقفصصلا حنم ‘ يصضاÎلا ةغيصص ¤إا ءوجللا ىيحيوأا رربو
رامثتصسÓل ةيصسامخ جمارب اهل ناك ةلودلا تاونصس ةرصشع ‘ تاقفصصلا فورظ مكتدايصسل
فلآا5 براقي ام ،رانيد رايلم63 براقي ام اهتميق جماÈلا هذهو تاقفصصلاو يمومعلا

.تاعاطقلا عيمج ‘ ةيمومع ةقفصص
اŸ ةنصس لك ةيفاك نكت ⁄ زا‚إلا تلآا طغصضلا اذه مامأا““ فورظلا كلت حرصش عباتو
هعمو ةيروهم÷ا سسيئر عاصضوألا هذه مامأاو ليقارع ةدع د‚ ةيلاŸا نوناق طبصضن

““تازايتملا اهنمو يصضاÎلا اهنم Òبادتلا ةفاك اوذختا ءارزولا سسل‹
عيرصشتلل ةفلاfl تاقفصص ماربإا مهت لÓصس كلاŸا دبع قبصسألا لوألا ريزولا هرودب ىفنو
هنأا Òكذتلاب اهنم لصصنتلا لواحو ،حلاصصŸا سضراعتو Òغلل ةرÈم Òغ تازايتما حنمو
.ةقيلفتوب زيزعلا دبع سسيئرلا جمانرب ذفني ناك
نم هيلع قداصصŸا ةيروهم÷ا سسيئرل يصسايصسلا جمانÈلا قبطأا انأا ““ يصضاقلل لÓصس لاق
سسيلو فرصصلاب رمآا سسيل لوألا ريزولا““ هلوقب كلذ ‘ هعقوم رصسفي نأا دارأا امك ““ناÈŸلا

.““ةيصضقلا هذه ‘ › تايحÓصص ل عيراصشŸا بحاصص
يباتك رمأا وأا ةلاصسر يأا سضمأا ⁄““ هلوقب هب مهتا ا‡ رمأا يأا ‘ كراصشي ⁄ هنأاب كصس“و
.““نطولا Èع زا‚إا عورصشم فلا02 كانه ناك يتÎف ‘و.. عيراصشŸا زا‚إل
‘ Òيصستلاب فلكم تنك سسيئرلا سضرم ا4102Ÿ ‘““ هلوقب هصسفن نع عافدلا ‘ عباتو
يتايحÓصص نم سسيل يباهذ موي ىتح دÓبلل يصسايصسلا Òيصستلاب فلكم يمامألا طÿا
.““جماÈلا ذيفنت عبتت ىلع ارداق نكأا ⁄  عيراصشŸا
‘ ةنصس54 دعب نظأا نكأا ⁄ سسيئرلا يديصس ““ هلوقب يصضاقلا فاطعتصسا لÓصس لواحو

ن˘م ى˘ت˘ح تو‚و ة˘جرد˘ب ة˘جرد تا˘ي˘لوؤو˘صسŸا ‘ تجرد˘˘ت ة˘˘ير˘˘ئاز÷ا ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘مد˘˘خ
““.‘اصصنإا بلطأا داصسفلاب اعباتم يصسفن دجأا مويلاو باهرإلا

يـنـطو
ـه1441  ةدعقلا وذ20 ـل قفاوŸا م0202   ناوج42ءاعبرألا

 لدعلا ةرازو
روصضح ىلع قلعت
ةزان÷ ىيحيوأا

هقيقصش
سصيخÎلا نأا لدعلا ةرازو تدكأا
دمحأا ،قبصسألا لوألا ريزولل حونمŸا
هقيقصش ةزانج روصض◊ ،ىيحيوأا
سصوصصنم Êوناق ءارجإا دعي ،ةفيعلا

ميظنت نوناق نم65 ةداŸا ‘ هيلع
يعامتجلا جامدإلا ةداعإاو نوجصسلا
.Úصسوبحملل
نأا ،اهل نايب ‘ ةرازولا تحصضوأاو
دمحأا دمحأل حونمŸا سصيخÎلا
ةيحانلا نم امئاد هب لومعم ىيحيوأا
نم ديدعلا اقباصس هب دافتصساو ةيلمعلا
عصضخي كلذ ‘ وهو ،ÚصسوبÙا

ةطلصسلل روكذŸا سصنلل اقبط
.سصتıا يصضاقلل ةيريدقتلا
سسوبحملل سصيخÎلا نأا نايبلا ركذو
ةباينلا نم رمأاب ناك يحيوأا دمحأا
فرط نم عوفرم بلط دعب ةماعلا
.ةينوناقلا لاكصشألا قفو هعافد

و .ق

ءاوللا
 ةحيرقنصش ديعصس
 ةرايز ‘

 ايصسور ¤إا

سسيئر ةحيرقنصش ديعصسلا ءاوللا  عرصش
يبعصشلا ينطولا سشي÷ا ناكرأا
،ءاثÓثلا سسمأا نم ءادتبا ،ةباينلاب
¤إا ةرايز ‘ ،سسيمÿا ةياغ ¤إاو
لوأا قيرفلا نم ةوعدب ,وكصسوم
ريزو سشتيفيغوجوك يغÒصس وغيوصش
.ايصسور ةيلاردف عافد
،ينطولا عافدلا ةرازول نايب بصسحو
قيرفلا نم ةوعدب““ تءاج ةرايزلا نإاف
،سشتيفيغوجوك يغÒصس وغيوصش لوأا
روصض◊ ،ايصسور ةيلاردف عافد ريزو
ءايحإا ةبصسانÃ ةيمصسرلا تاطاصشنلا
بر◊ا ‘ رصصنلا ديعل57 ـلا ىركذلا
““.5491 -1491 ىÈكلا ةينطولا
ةرايزلا هذه““ نأا ردصصŸا حصضوأاو
رصصاوأا زيزعت راطإا ‘ جردنت يتلا
سشي÷ا Úب نواعتلاو ةقادصصلا
ةحلصسŸا تاوقلاو يبعصشلا ينطولا
ةحناصس نوكتصس ،ايصسور ةيلاردفل
لئاصسŸا ثحابت لجأا نم Úفرطلل
.““كÎصشŸا مامتهلا تاذ

و .ق

:وزو يزيت
ماكحأ’ا رودصص
افوقوم41 دصض

‘ ،وزو يزيتب حن÷ا ةمكfi تقطن
،سسمأا لوأا ةليل نم ةرخأاتم ةعاصس
افوقوم41 ـلا ةيصضق ‘ اهماكحأاب

يزيتب طرافلا ةعم÷ا ةÒصسم لÓخ
عم ،Úمهتم ةثÓثل سسبح ماعب ،وزو
،سسب◊ا طقف مهنم دحاو عاديإا
حÓصس ىلع هتزوحب روثعلا ببصسب
نود ،ةذفان سسبح رهصشأا6 ـبو ،سضيبأا
تأارب و Úنثا Úمهتم قح ‘ عاديإا
.ةعصستلا ÚمهتŸا ةيقب

و .ق

el-hourria.com
3

دادح عمÛ يسضاÎلاب تاقفسصلا حنم ةيسضق

ءارزولا سسل‹و ةقيلفتوب تارارق تذفن :ىيحيوأا
ريزولا يماfi ىيحيوأا ةفيعل ةافو رثإا يرارطسضا فقوت دعب ،دادح يلع لامعألا لجر ةمكاfi ةسسلج ةمسصاعلاب دمfi يديسس ةمكfi صسمأا تفنأاتسسا
.ةيسضقلا ‘ ءارزوو لÓسس كلاŸا دبعو وه عباتŸا ىيحيوأا دمحأا قبسسألا لوألا

رصصنعلا““ نأا ناصسنإلا قوق◊ ةيرئاز÷ا ةطبارلا تدكأا
قوقح زيزعت ةلافك وه يروتصسد حÓصصإا يأا ‘ يصسيئرلا
نأا ¤إا ةÒصشم ،اهتيامحو اهماÎحاو تاير◊او ناصسنإلا

ى˘ل˘ع Òب˘ك د˘ح ¤إا ف˘قو˘˘ت˘˘ي يرو˘˘ت˘˘صسد˘˘لا حÓ˘˘صصإلا حا‚
تا˘ي˘لا˘ع˘فو تا˘عا˘ط˘ق ف˘ل˘تfl ن˘م ها˘ق˘ل˘ت˘ي يذ˘˘لا م˘˘عد˘˘لا
.عمتÛا

لو˘ح ا˘ه˘تا˘حÎق˘م ‘ ،ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا تعد ،قا˘˘ي˘˘صسلا اذ˘˘ه ‘
تا˘حÓ˘صصإلا د˘ي˘ف˘ت˘صست نأا ¤إا ،رو˘ت˘صسد˘لا ل˘يد˘ع˘˘ت ةدو˘˘صسم
ل نأا يغبنيو ،ةيلعفلا روهم÷ا ةكراصشم نم ةيروتصسدلا
‘ ةكÎصشŸا ةيكلŸا نأل ،Úيصسايصسلا ىلع اركح نوكت

.““اهتاذ دح ‘ ةميق ةيلمعلا هذه
ةكراصشŸا عيصسوت““ يرورصضلا نم هنأا  ةطبارلا تحصضوأاو
نوك ،يروتصسدلا ليد˘ع˘ت˘لا ة˘لأا˘صسم ‘ ع˘م˘ت˘ج˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ع˘ف˘لا
ةصضافتنا ةلحرم يه ليدعتلا اذه تلجع يتلا ةلحرŸا
ع˘صساو كار˘صشإا بجو˘ت˘صستو ة˘ن˘˘صسلا ة˘˘بار˘˘ق تماد ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘صش
ل˘˘ك كار˘˘صشإا اا˘˘ه˘˘ل ى˘˘ن˘˘صست˘˘ي ⁄ ه˘˘نأا ¤إا ةÒصشم ،““بع˘˘صشل˘˘˘ل
ببصسب ،ليدعت˘لا ةدو˘صسم ة˘صشقا˘ن˘م ‘ ة˘ي˘لا˘صضن˘لا د˘عاو˘ق˘لا
.دÓبلا هب ر“ يذلا يئابولا فرظلا
‘ ءاج اÃ قلعتت ةطبارلا اهتدبأا يتلا تاظحŸÓا لوأاو
تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تلا ر˘˘كذ ‘ با˘˘ه˘˘صسإا ن˘˘˘م ةدو˘˘˘صسŸا ة˘˘˘جا˘˘˘ب˘˘˘يد
تايقافتلا نوك““ ،اهفذح ¤إا ةيعاد ،ةيلودلا تادهاعŸاو
اهيفانت مدع ةصسارد دعب اهيلع ةقفاوŸا متت تادهاعŸاو
.سسكعلا سسيلو روتصسدلا عم
ـب ةقلعتŸا ةدوصسŸا ‘61 ةداŸا ¤إا ةطبارلا تراصشأا امك
،اهئاغلإا ¤إا ةيعاد ،““سصاخ ماظنب تايدلبلا سضع سصخ““

،ةيدلبلا ةيصصوصصخ عون ثيح نم ةمهبم““ اهنأا ¤إا رظنلاب
ةقرفتلا قلخ اهنأاصش نم تاÒصسفت ةدعب اهÒصسفت نكÁو

عنصصي ““ءانثتصسلا““ نوك نطولا عوبر ‘ تايدلبلا Úب ‘
.““ميصسقتلل ةرصشابم Òغ ةقيرطب دّهÁو ،““زييمتلا““

ددعل اهصضفر ناصسنإلا قوق◊ ةيرئاز÷ا ةطبارلا تدبأاو
ى˘ل˘ع ،ىر˘خأا تÓ˘يد˘ع˘ت ى˘ل˘ع ا˘ه˘ظ˘ف–و تÓ˘يد˘ع˘ت˘لا ن˘م
بئان Úيعت““ امهو لد÷ا اراثأا ناذللا نÓيدعتلا اهصسأار
ن˘م ر˘صصا˘ن˘ع ة˘كرا˘صشم ة˘ي˘نا˘ك˘مإا»و ““ة˘يرو˘˘ه˘˘م÷ا سسي˘˘ئر˘˘ل
جراخ مÓصسلا ظفح تايلمع ‘ يبعصشلا ينطولا سشي÷ا
.““دود◊ا

ماهŸ سسيئرلا بئان ›وت نأا ةطبارلا ىرت نأاصشلا اذه ‘
روغصشلا ةلاح ‘ ةيصسائرلا ةدهعلا ةدم يقابل ةلودلا سسيئر
نم80-70 ةداŸا سصنو ىفانتي سسيئرلا بصصنŸ يئاهنلا
لك ردصصم بعصشلا نأا ىلع ةحارصص سصنت يتلا روتصسدلا
ق˘˘˘ير˘˘˘ط ن˘˘˘ع ه˘˘˘ت˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صس بع˘˘˘صشلا سسراÁ / تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا
سسراÁ بعصشلا نإا ،اهراتخي يتلا ةيروتصسدلا تاصسصسؤوŸا
،هب˘خ˘ت˘ن˘ي يذ˘لا سسي˘ئر˘لا ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ه˘ت˘ط˘ل˘صس
يذلا ناÈŸلا قيرط نع ةيعيرصشتلا ةطلصسلا سسراÁو

70 ةداŸاو حيرصص فانت مامأا انعصضت ةداŸا هذهو ،هبختني
ماهم ةصسرا‡و ةلودلا Òيصست قح حن“ نأا نكÁ يتلا80و
.  ةيبعصشلا ةيعرصشلل دقاف سصخصشل ةيروهم÷ا سسيئر
ينطولا سشي÷ا تاوق رصصانع ةكراصشم ¤إا ةبصسنلاب امأا
ةدحتŸا ·ألا راطإا ‘ مÓصسلا ظفح تايلمع ‘ يبعصشلا
ته˘ب˘ن˘ف ،ة˘ي˘بر˘ع˘لا لود˘˘لا ة˘˘ع˘˘ما˘˘جو ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا دا–إلاو
مÓصسلا ظف◊ ةدحتŸا ·ألا تايلمع نأا ¤إا طبارلا
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا تا˘نزاو˘ت˘لا ق˘ير˘ط ن˘˘ع ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘عر˘˘صش د˘˘م˘˘ت˘˘صست
مظعم نأا ¤إاو ،بوعصشلا ةدارإا نع Èعت لو ،ةي‡ألاو
عم قافتلا قيرط نع متت ⁄اعلا ‘ مÓصسلا ظفح تايلمع
يتلا عازنلا لfi ةلودلا لخاد اي‡أا اهب فÎعŸا ةه÷ا
ام ،تلا◊ا بلاغ ‘ تلزانت اهÁدقت ةجيتن اهب فÎعي
رارقلل د˘يؤوŸا نا˘ك˘م ‘ ا˘ن˘ع˘صضت““ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ل˘ع˘ج˘ي
أادبم فلاخي اذهو ،يعرصش Òغ ناك ولو ىتح ي‡ألا
ىلع سصنب يذلا دوهعŸا ةيرئاز÷ا ةيصسامولبدلا ةزيكرو
.نادلبلل ةيلخادلا نوؤوصشلا ‘ لخدتلا مدع
ة˘ي˘ن˘مألا ةد˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن ن˘˘م ه˘˘نأا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا تÈت˘˘عاو
قيق– ىلع لمعلا ىلع موقت ةيعافد ةديقع ةيرئاز÷ا
،ةيصسامولبدلاو ةيملصسلا تاودألاب Úيلودلا نمألاو ملصسلا

سضع˘ب ‘ ي˘˘عد˘˘ت˘˘صسي يذ˘˘لا مد˘˘ق˘˘تŸا عا˘˘فد˘˘لا نأا Úح ‘
جاتحي ل وهف ،دود◊ا جراخ يركصسعلا لخدتلا تلا◊ا
.عافدلا ةيعرصش ىلع ينبم هنوك ةÎصسد ¤إا
ليدعتلا اذهل اهصضفر نع ةطبارلا تبرعأا ،بابصسألا هذهلو
.هتÎصسد مدع ¤إا تعدو

ب .يدهم

ناسسنإلا قوقح نع عافدلل ةيرئاز÷ا ةطبارلا

جراÿاب تايلمع ‘ سشي÷ا كارصشإاو سسيئرلل بئان Úيعت ةركف سضفر
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سسرغب ارخؤوم تقلطنا يتلا ،ةيلمعلا هذه دعت
ىدم ةفرعŸ ¤وأا ةبرŒ ،ةÒجصش002 ءاهز
ثيح ،فلصشلا ةيلو بونجب ةرجصشلا هذه ملقأات
ريوطت ¤إا عورصشŸا اذه ىلع نومئاقلا فدهي
ةيراŒو ةيداصصتقا دئاوف نم اهل اŸ ةبعصشلا
ةيحÓفلا تاجتنŸا عيونت ‘ ةمهاصسŸا اذكو
.ةقطنŸاب
نإاف ،يصشتاولصص ةميلح نب رمثتصسملل ادانتصساو
تءا˘ج نا˘قرألا ة˘ب˘ع˘˘صش ‘ را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسلا ةر˘˘ك˘˘ف““
ديازتو اهب ةيŸاعلا تاكرصشلا مامتهل رظنلاب
‘ ل˘م˘ع˘ت˘˘صست ا˘˘ه˘˘نأا ا˘˘م˘˘ي˘˘صسل ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع بل˘˘ط˘˘لا
،““ل˘ي˘م˘ج˘ت˘لا داو˘م Òصض–و تو˘يز˘لا جار˘خ˘ت˘˘صسا
اهب ماق يتلا براجتلا سضعب حا‚ ¤إا ةفاصضإلاب

راجصشألا عاونأا نم سضعب ىلع هترمثتصسم ‘
.ةقطنŸاب ةديد÷او ةردانلا تاعارزلاو
برقت ،ناقرألا ةبعصش ‘ رامثتصسلا ررق امدعبو
ابلط فلصشلاب تاباغلا ةظفاfi نم ،ةميلح نب
تاهيجوتلاو تÓتصشلا سصخي اميف ةدعاصسملل
هذه و‰ لحارÃ ةقلعتŸا ةينقتلا تاداصشرإلاو
لك ““ هبصسح يقل يذلا بلطلا وهو ،ةرجصشلا
.““حلاصصŸا تاذ نم معدلاو عيجصشتلا
ة˘بر˘ج˘ت˘لا هذ˘ه تل˘ل˘ك د˘ق˘ف ر˘م˘ث˘ت˘صسم˘ل˘ل ا˘˘ق˘˘فوو
نم ديزأا رورم د˘ع˘ب ة˘ب˘ي˘ط ج˘ئا˘ت˘ن˘ب ة˘ي˘جذو˘م˘ن˘لا
ىظ– ثيح ،تÓتصشلا ¤وأا سسرغ نع رهصش
ايصصخصش هفرط نم ةينقتلاو ةيرودلا ةعباتŸاب
ىلع تا˘با˘غ˘لا ة˘ظ˘فاfi ءاÈخ ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘بو
ف˘ل˘تfl ¤إا ا˘ه˘ع˘ي˘صسو˘˘تو ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘لا حا‚ ل˘˘مأا
.اهنم ةيلب÷ا ةصصاخ قطانŸا
ي˘ق˘صسلا ما˘ظ˘ن ى˘ل˘ع ر˘م˘ث˘ت˘صسŸا اذ˘ه د˘˘م˘˘ت˘˘عاو
ةيكمصسلا ةيبÎلا تاينقت نع Óصضف ،Òطقتلاب
هئانغتصساب حمصس ام وهو ةحÓفلا عم ة‹دŸا

ميقلا ىلع ةظفاÙاو يواميكلا ديمصستلا نع
امومع ةيحÓفلا هتاجتنŸ ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
.Óبقتصسم سصوصصÿاب ناقرألا رامثو

ف˘ل˘كŸا ‘ ة˘ل˘ث‡ تا˘˘با˘˘غ˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم تن˘˘م˘˘ثو
ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘لا˘˘غو˘˘˘ب د˘˘˘مfi مÓ˘˘˘عإلا˘˘˘ب
ىÈك نم دعت يتلاو ناقرألا ةعارزل ةيجذومنلا
حلاصصŸا تاذ ىعصسم نمصض ةجردنŸا براجتلا
.ةبعصشلا هذه ريوطتو Úمثتل
براجتل ةمتت““ ةيلمعلا هذه نأا ةيلاغوب Èتعاو
ةنصس لÓخ تاباغلا ةظفاحÃ اقباصس ت“ ¤وأا
ام وهو ،تÓتصش سسمخ سسرغ ” نيأا2002
‘ ةلصصاوŸاو اهفيث˘ك˘تو ا˘هرا˘م˘ث ي˘ن˘ج˘ب ح˘م˘صس
ىرخأا سسرغ تايلمع لÓخ نم ““ىعصسŸا اذه
ةلتصش06 سسرغ مث ،6102 ¤إاÚ 0102ب ام
ة˘˘م˘˘خا˘˘تŸا ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لا تا˘˘ط˘˘يÙا ىد˘˘˘حإا˘˘˘ب
هذه ¤إا لوصصو ،ةطرافلا ةنصسلا ةيلولا ةمصصاعل
ةقطنÃ ةلتصش002 ب Èكألا دعت يتلا ةيلمعلا
.ةيÁركلا ةيدلبب طصشلا
تط˘عأا ة˘ي˘جذو˘م˘˘ن˘˘لا ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه نأا لا˘˘قو
وهو ،““ةبيط جئاتن““ -ةظفاÙا ءاÈخ بصسح-
ة˘ب˘ع˘صشلا هذ˘ه ‘ را˘م˘ث˘ت˘صسÓ˘ل با˘ب˘لا ح˘˘ت˘˘ف˘˘ي ا˘˘م
ةقثبنŸا تايصصوتلا لظ ‘ ةصصاخ ،Óبقتصسم
يتلا ناقرألا ةرجصش لوح ةينطولا ةصشرولا نع
،ةطرافلا ةنصسلا نم Èمتبصس ‘ راردأاب تمظن
ناقرألا ةبعصشب مامتهÓل عجصشتو وعدت يتلاو

Ÿداصصتقلا ريوطت ‘ يباجيإا دعب نم اهل ا
.ينطولا
سشت˘ف˘م ،طو˘˘ب˘˘ع˘˘ج م˘˘ي˘˘ك◊ا د˘˘ب˘˘ع د˘˘ّكأا ،هرود˘˘ب
ةرجصشب مامتهلا ةرورصض““ ىلع ،تاباغلل يصسيئر
تايلولا عيمج ¤إا اهتصسارغ عيصسوتو ناقرألا
ا˘ه˘م˘ل˘قأا˘ت˘ب ا˘ه˘خا˘ن˘˘م ح˘˘م˘˘صسي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘صشلا
وحن سصاوخ نيرمثتصسم هجوت انمثم ،““اهحا‚و
ة˘يلو˘ب برا˘ج˘ت˘لا د˘ي˘قو ةد˘يد÷ا ة˘ب˘ع˘صشلا هذ˘ه
.فلصشلا
ةرايزب ه◊اصصم مايق ¤إا راطإلا اذه ‘ تفلو
لك ىلع فوقولل ،يصشتاولصص ةرمثتصسم ايرود
‘ ا˘ه˘م˘ل˘قأا˘ت ىد˘م ة˘يؤورو ةر˘ج˘صشلاو‰ ل˘حار˘˘م
اهتنراقمو ةيلولل ةيقرصشلا ةيبون÷ا قطانŸا
براجتلا نع اقباصس ةّدعŸا ريراقتلاو جئاتنلاب

.ىطصسولاو ةيلامصشلا قطانŸاب ¤وألا

Œةعجسشم دج““ ةبر““ 
د˘لو ،نا˘قرألا ة˘ب˘ع˘صشل ي˘ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘صسنŸا حر˘˘صص
ةيلوب ناقرألا ةعارز ةبرŒ نأا دمfi ‘اصصلا
عيصسوتو اهريوطتل ““ةعجصشم دج““ دعت فلصشلا

ديدجتلا ةبصسن عجارت دعب اميصسل ،اهتحاصسم
ة˘يلو˘ب ة˘ن˘طو˘ت˘صسŸا ةر˘ج˘صشلا هذ˘ه˘ل ي˘ع˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا
صسم يتلا ةيخانŸا تاÒغتلا ببصسب ،فودنت تّ
.نمزلا نم دوقع ذنم ةقطنŸا
،فلصشلاب همدع نم ةبرجتلا هذه حا‚ نعو
لمحتت ناقرألا ةرجصش نأا ‘اصصلا دلو حصضوأا
ةجرد05 ¤إا5 نم ةرار◊او ةحولŸاو عافترلا
1 هب يقصس نكÁ ام ةÌكب هايŸا ¤إا جات– لو
نم راتكه02 يقصسل فاك حمقلا نم راتكه
رامثلا ىلع رثؤوي يذلا ديل÷ا سسكعب ،ناقرألا
ة˘˘عارز حا‚ نإا˘˘ف اذ˘˘ل““ ،ا˘˘ه˘˘ط˘˘قا˘˘صست˘˘˘ل يدؤو˘˘˘يو
ل يتلا ميلاقألاب انوهرم ىقبي فلصشلاب ناقرألا
‘ لثمتŸا يعيبطلا لماعلا اذهب اهخانم زيمتي
ام ةÎفلا لÓخ رامثلا ىلع رثؤوي يذلا ديل÷ا
ا˘م˘ل˘ث˘م ،““ة˘ن˘˘صس ل˘˘ك ن˘˘م يا˘˘م ¤إا Èم˘˘ت˘˘ب˘˘صس Úب
.‘اصصلا دلو فاصضأا
فصشك ،ناقرألا ةبعصش Úمثتو ريوطت قايصس ‘و
تا˘ط˘ل˘صسل˘ل حÎق˘م Ëد˘˘ق˘˘ت ن˘˘ع لوؤو˘˘صسŸا تاذ
عيصسوتل ةلودلا هلوتت جمانرب نمصضتي ،ةيصصولا
ب رّدقت ةحاصسم Èع ناقرألا ةرجصش ةعارزو
،5202 -0202 يصسامÿا لÓخ راتكه0005
قفو اهفيثكتو تÓتصشلا Úصس– ¤إا ةفاصضإلاب
نع Úلث‡ نيوكتو ،ةروطتŸا ةيملعلا قرطلا
ةينقتلا ةدعا˘صسŸا Ëد˘ق˘ت˘ل ة˘يلو ل˘ك˘ب ة˘ب˘ع˘صشلا
.لاÛا ‘ نيرمثتصسملل
ة˘با˘غ˘لا˘ب ي˘صص– ر˘ئاز÷ا نأا ،ر˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد÷ا
0005 ءاهز فودنت ة˘يلو˘ب نا˘قرأÓ˘ل ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
ة˘عا˘ن˘صص ‘ ا˘هرا˘م˘ث ل˘م˘ع˘ت˘صست ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ةر˘˘ج˘˘صش
تار˘˘صضح˘˘ت˘˘صسمو ة˘˘يد˘˘ل÷ا سضار˘˘مأÓ˘˘ل ة˘˘يودألا
.تويزلا جارختصساو نوباصصلاو ليمجتلا

5يلحم
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فلسشلاب ةيÁركلا

Œناقرأ’ا ةرجصش ةعارزل ةيجذو‰ ةبر 
ةرجسش ،ةيجذو‰ ةبرجتك ،ضسرغ ‘ تاباغلا ةظفاfi عم قيسسنتلاب فلسشلاب ضصاوÿا نيرمثتسسŸا دحأا عرسش
اهنم ىجري ةرداب ‘ ،ةيلولا ةمسصاع قرسش بونج ملك03 ةعقاولا ةيÁركلا ةيدلبب طسشلا ةقطنÃ ناقرألا

.دÓبلل ةيلامسشلا قطانŸا ‘ ةبعسشلا هذه ريوطتو Úمثت

 طاوغألاب ولفآا

ةيفصصت ةطfi لاغصشأا لامكتصسا حنم
 ةيمومع ةصسصسؤوŸ هايŸا
متيصس هنأا طاوغألاب يقارب يقزرأا ةيئاŸا دراوŸا ريزو سسمأا حرصص
ولفآاب ةلمعتصسŸا هايŸا ةيفصصت ةطfi لاغصشأا لامكتصسا عورصشم حنم

Ÿةيمومع ةصسصسؤو.
يتلا لمعلا ةرايز راطإا ‘ ةأاصشنŸا هذه هدقفت ىدل ريزولا حصضوأاو
ةطfi لاغصشأا لامكتصسا عورصشم حنم ررقت هنأا ةيلولا ¤إا اهب موقي
،طاوغألا لامصش ملك011 ةعقاولا ولفآاب ةلمعتصسŸا هايŸا ةيفصصت

Ÿةيمومع ةصسصسؤو flا اذه ‘ ةصصتÛتاونصس عبرأا دعب كلذو لا
دراوŸا عاطق Úب ¤وألا ةقفصصلا ءاغلإا ببصسب اهب لاغصشألا فقوت نم
.““تنمجانيمأاورديه““ ةئيهتلاو يرلا ةصسصسؤومو ةيئاŸا
كلت لامكتصسل تحرُط تاصصقانم ةدع دعب رارقلا اذه يتأايو
Îفد نومصضم ِفوتصست ⁄ ةحورطŸا سضورعلا نكلو ،لاغصشألا
.ةيلمعلاب سصاÿا طورصشلا
لاغصشألا هب تقلطناو8002 ‘ لجُصس يذلا عورصشŸا اذهل سصصصُخو

دق تناك زا‚إا لاجآاب ،رانيد رايلم4.2 هردق ايلام افÓغ ،2102 ‘
.ارهصش81 ـب تددح
لجأا ‘ قلطنتصس لاغصشألا لامكتصسا لاغصشأا نأا عاطقلا ريزو دكأاو
.اموي51 هاصصقأا
ةصشرو ‘ اولغتصشا نيذلا نمألا ناوعأا ةيعصضو ةيوصست نع اصضيأا نلعأاو
.مهيلث‡ تلاغصشنا ¤إا هعامتصسا دعب كلذو ،ةطÙا

م .ق

يقابلا ىلع اهميمعت متيو تايدلبلا ضضعب اهنم ديفتسست
اقحل

تايافنلا لقنو عم÷ تايقافتا6 عيقوت
سسارهأا قوصسب ةيلزنŸا

ةصسصسؤوŸا Úب تايقافتا6 ىلع عيقوتلا سسارهأا قوصسب سسمأا ”
تايدلب نم ددعو يرصض◊ا Úصسحتلاو ةفاظنلل ةيئلولا ةيمومعلا
مدرلا زكارم ¤إا ةيلزنŸا تايافنلا لقنو عمج نامصض دصصق ،ةيلولا
.ينقتلا
سشماه ىلع ،ناطلصس نب Úمأا دمfi ،ةصسصسؤوملل ماعلا ريدŸا حرصصو

يتلا ةيلمعلا هذه نأاب ،ةصسصسؤوŸا رقÃ ىرج يذلا عيقوتلا لفح
ىلع ةظفاÙا““ ¤إا اصساصسأا فدهت ،ىرخأا تايدلب ““ابيرق““ سسمتصس
ةيئاوصشعلا غرافŸا نم سصلختلل يئيبلاو يرصض◊ا طيÙا ةفاظن
ةيئاŸا عبانŸا ىلع ىتحو ةئيبلا ىلع ارطخ لكصشت تحبصصأا يتلا
.““ةيدود◊ا ةيلولا هذه اهيلع رفوتت يتلا
نم لك تايدلب عم اهماربإا ” يتلا تايقافتلا هذه يصضقتو
،ةتاردصسو ةنهارŸاو ةرواتو سسارهأا قوصسو ةصشنان◊و ةحورصشŸا
تاقوأا ‘ ةيلزنŸا تايافنلا لقنو عمجب ةصسصسؤوŸا هذه مايقب

fiتايوا◊ا عصضوو سسارهأا قوصس ةيدلبل ينقتلا مدرلا زكرم ¤إا ةدد
.ةيصسيئرلا عراوصشلا فيظنتو ةينكصسلا ءايحألا Èع كلذل ةصصصصıا
ةيمومعلا ةرانإلا لاغصشأا زا‚إا اصضيأا ةصسصسؤوŸا هذه سضورع نمصضتتو
قرطلا ةنايصصو ةيمومعلا قئاد◊او ءارصضÿا تاحاصسŸا ةئيهتو
تاحاصسŸا فيظنت اذكو ةفصصرألا حÓصصإاو يئوصضلا Úيزتلاو ةيدلبلا
.عراوصشلاو ةيمومعلا
تصسصسأات يتلا ةصسصسؤوŸا هذه تدافتصسا ،اهماهم ديصسŒ دصصقو
هجو رانيد نويلم513 ةميقب ›ام فÓغ نم ،8102 ةنصس رخاوأا

راتمأا5 مجحب بÓق Úتنحاصشو نط5.3 ةقاطب ةنحاصش81 ءانتقل
ةدحاولل نط02 ةعصسب تانحاصش3و Òبك مجح تاذ عفر ةلآاو ةبعكم
تاذ ءايحأÓل ةصصصصfl ةÒبك ةيواح02و ةيديدح ةيواح056و
.ةيلاعلا ةيناكصسلا ةفاثكلا

ءانتقل ةعصساو ةيلمع ‘ ““ابيرق““ عرصشيصس هنأاب ناطلصس نب فاصضأاو
ءارصضÿا تاحاصسŸا ةئيهتو ةيمومعلا ةرانإلا لاغصشأا تايلآاو داتع
 .تايافنلا ةلكصسرو

م .ق

اعقومÈ 371ع

يرصض◊ا Úصسحتلا لاغصشأا لامكتصسا
سسابعلب يديصسب
سسابعلب يديصسب ءانبلاو ةيرامعŸا ةصسدنهلاو Òمعتلا ةيريدم تهنأا
اعزوم عقومÈ 371ع يرصض◊ا Úصسحتلا تايلمع فلتfl لاغصشأا

.ةيلولا تايدلب ةفاك Èع
تاذ ىدل ءانبلاو ةيرامعŸا ةصسدنهلا ةحلصصم سسيئر حصضوأاو
كلذك نمصضتت ةيرصض◊ا ةئيهتلا تايلمع نأا وحاب داؤوف ةيريدŸا

اعقومÈ 371ع ةيمومعلا ةرانإلاو برصشلا هايم ةكبصش ةئيهت تايلمع
.ةيدلب25 ىلع عزوم اعقوم042 لصصأا نم
›ام فÓغ تايلمعلا هذهل دصصر ” هنأا ردصصŸا تاذ فاصضأاو
تاعامجلل نماصضتلاو نامصضلا قودنصص نم رانيد رايلم3.5 هماوق
اÒصشم ،نطاوملل يصشيعŸا راطإلا Úصسحتب لفكتلل كلذو ةيلÙا
ةيجراÿا ةئيهتلا لاغصشأاب لفكتلل كلذك سصصصخ غلبŸا اذه نأا ¤إا
ىوتصسم ىلع ةيمومعلا ةرانإلاو ةيرصض◊ا ةئيهتلاو تاقرطلا تيفزتو
.اعقوم042
متيصس هنأا ردصصŸا تاذ فصشك تاقرطلا تيفزت لاغصشأاب قلعتي اميفو
هايŸا تاكبصش ةئيهت ةداعإا لاغصشأا لامكتصسا درجÃ اهيف عورصشلا
ةقلعتŸا ةصصقانŸا نع نÓعإلا ” هنأا ¤إا اÒصشم برصشلل ة◊اصصلا
.اهب

ةئيهتلا لاغصشأا ةيطغتل تايلمع3 نم ةدافتصسلا ” كلذ نع Óصضفو
ىلع ةيلÙا تاعام÷ا اهتصصحأا يتلا لظلا قطانÃ ةيرصض◊ا

نع نÓعإÓل طورصشلا رتافد دادعا روط ‘ يهو ةيلولا ىوتصسم
.لاغصشألا ‘ عورصشلاو ةصصقانŸا

 م ق

ةيقدنف تاصسصسؤوم عبرأاب تنصشو“ Úع ةيلوب ةيقدنفلا ةÒظ◊ا ززعتتصس
.ةفئاصصلا هذه لÓخ اهمÓتصسا بقتري ةديدج
ةدومح ةيديل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘صصلاو ة˘حا˘ي˘صسلا عا˘ط˘ق˘ل ي˘ئلو˘لا ر˘يدŸا بصسحو
لÓغتصسلا زيح اهلوخد رظتنŸا قدانفلا هذه عوم‹ عزوتتو ،يرمعم
نوقصشر ئطاصش نم لك Èع ةيرا÷ا ةنصسلل فايطصصلا مصسوم لÓخ
Úتديدج Úتيقدنف ÚتصسصسؤوÃ معدتي نأا بقترŸا فاصص ينب ةيدلبب
عبار قدنفو ةعمجوب دلوأا ةيدلبب لصساصس ئطاصشب رخآا قدنف ةفاصضإا
.ةيوم◊ا ةحايصسلا لا‹ ‘ ةفورعŸا رجحوب مامح ةيدلبب
ةيقدنفلا تاصسصسؤوŸا هذه عومÛ ةيلامجإلا لابقتصسلا ةقاط غلبتو
امك ةيلولل لابقتصسلا لكايه زيزعت اهنأاصش نم ريرصس006نم Ìكأا ةعبرألا
يحايصسلا باطقتصسلا لا‹ ‘ ةقطنملل ةفاصضم ةميق لكصشتصس اهنأا

.لوؤوصسŸا تاذ هفاصضأا املثم
ايلاح تنصشو“ Úع ةيلوب ةيديلقتلا ةعانصصلاو ةحايصسلا عاطق رفوتيو
0005 نم Ìكأا اهب لابقتصسلا ةقاط ىدعتت ةيقدنف ةصسصسؤوم33 ىلع
هركذ ام قفو ،““لابقتصسلا لكايه ثيح نم ةيحيرأا لجصست ثيح““ريرصس
.ردصصŸا تاذ
لÓ˘خ ىر˘خأا ة˘ي˘قد˘ن˘ف تا˘صسصسؤو˘م مÓ˘ت˘صسا عا˘ط˘ق˘لا و˘لوؤو˘صسم ع˘قو˘ت˘ي ا˘م˘ك
رارغ ىلع ،لاغصشألا مدقت ثيح نم ةنيابتم ةبصسن فرعت ةلبقŸا تاونصسلا
ن˘م ل˘ك˘ب ة˘صصاÿا تارا˘م˘ث˘ت˘صسلا ن˘م˘صض ا˘م˘هد˘ي˘صسŒ يرا÷ا Úقد˘ن˘ف˘لا
Ìكأا امهب باعيتصسلا ةبصسن ىدعتت نأا بقترŸاو نوقصشرو ةقرات يئطاصش
.ريرصس0001 فلأا نم

 م ق

ريرسس006ــب ردقت ةيلامجإا لابقتسسا ةردقب

 فيصصلا ‘ تنصشو“ Úعب ةديدج قدانف4 ملتصسا



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

لهصسلا سضاÎق’ا ¤إا ةيبوروأ’ا ةيدنأ’ا قيرط عطقت تاددهم

7مالـقأ

ندنل نم ينيجأا ليوماسص

اردق ذقنتصس ةيبوروألا مدقلا ةرك ةدوع
نم مغرلا ىلع ،مصسوŸا اذه ليخادم نم
نأا ن˘˘م ة˘˘يد˘˘نألا ن˘˘م˘˘˘صض د˘˘˘ياز˘˘˘ت˘˘˘م ق˘˘˘ل˘˘˘ق
تقولا ‘ ،اددهم تاب لهصسلا سضاÎقلا
يأا نم Ìكأا لاŸا ¤إا هيف جات– يذلا
.ىصضم تقو
ناك ةصضايرلا قيلعت نم حصضاولا ررصضلا
Êويزفيلتلا ثبلا تاداريإا عاطقنا لعفب
.ركاذتلاو ةياعرلاو

لا‹ ‘ Òثأات هل رمألا اذه ،لباقŸا ‘
Úصضرقم بذتجا يذلا مدقلا ةرك ليو“
ه˘ن˘ك˘ل ،““زرذار˘ب زو˘ل˘ك»و ““يراو˘˘كا˘˘م““ ل˘˘ث˘˘م
ة˘˘مزأا ةاد˘˘غ كك˘˘ف˘˘ت˘˘لا تادد˘˘ه˘˘م ه˘˘˘جاو˘˘˘ي
.انوروك سسوÒف
ام مدختصست ةراقلا ءاحنأا عيمج ‘ ةيدنألا
Úمأا˘˘ت Èع ،م˘˘˘صس◊ا تا˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘صص ى˘˘˘م˘˘˘صسي
اهليخادم نم مصصÿا لباقم اهل ليومتلا

.اقحل
سسو˘ت˘ن˘فو˘ي ل˘˘ث˘˘م قر˘˘ف تمد˘˘خ˘˘ت˘˘صسا د˘˘قو
يتيصس Îصسيلو ›اغتÈلا اكيفنبو ›اطيإلا
ماوعألا ‘ تاقفصصلا هذه لثم يزيل‚إلا
اعويصش Ìكأا اهنأا نم مغرلا ىلع ،ةÒخألا
.ةينغلا ةبخنلا جراخ ةيدنألا Úب
ن˘م نآلا نو˘صشخ˘ي نو˘ي˘صضا˘ير˘لا نور˘˘يدŸا

.ةلهصسلا لاومألا قفدت نم مهنامرح
‘ ا˘يدا˘ن دو˘ق˘ي نا˘ك يذ˘ي˘ف˘ن˘ت ر˘˘يد˘˘م لا˘˘ق
تقو ى˘ت˘ح زا˘˘ت˘˘مŸا يز˘˘ي˘˘ل‚إلا يرود˘˘لا
را˘˘ي˘˘ه˘˘نلا ‘ ة˘˘يد˘˘نألا تأاد˘˘ب اذإا““ :بير˘˘ق
Ìكأا ة˘˘يد˘˘نألا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب فرا˘˘صصŸا د˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صس

.““سضارقإلا نع فقوتتو ةروطخ
ليوم˘ت˘لا ة˘مزأا نإا˘ف ،ن˘يÒث˘ك ¤إا ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
كلام ،نوصسن˘ي˘ك˘جدو˘ه ل˘ي˘ف رذ˘ح .ة˘ح˘ل˘م
Ú 05ب رايهنا نم نوات دليفصسرده يدان
نكمتي ⁄ اذإا افfiÎ ايزيل‚إا اقيرف06و
‘ بعŸÓا ¤إا ةدوعلا نم نوعجصشŸا
.لبقŸا مصسوŸا
ل˘ي˘ن لا˘ق .د˘يد˘ه˘ت˘لا نو˘كرد˘ي نو˘صضر˘˘قŸا
‘ راجيإلاو لوصصألا ليو“ سسيئر ،زيفيد
لأا ن˘˘ك˘˘مŸا ن˘˘م د˘˘ع˘˘ن““ :““زرذار˘˘˘ب زو˘˘˘ل˘˘˘ك““

Úح ىتح ةيÒهام÷ا تاعمجتلا ثد–
.ةيلام تابوعصص هجاويصس ةيدنألا سضعب نأا
ةلاح لك ¤إا رظنلا ‘ رمتصسنصس ،كلذ عمو
.““اهتايثيح سساصسأا ىلع
لÓ˘˘خ ن˘˘م م˘˘˘صصÿا تا˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘صص تزز˘˘˘ع˘˘˘ت
قو˘˘˘˘صسو ثب˘˘˘˘لا تاد˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ع ‘ ةر˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا
تايرودلا ا˘ه˘ي˘ف تق˘ف˘نأا ي˘ت˘لا تلا˘ق˘ت˘نلا
اÎل‚إا- ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘بوروأا ‘ ىÈك˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا سسمÿا
امقر -اصسنرفو ايلاطيإاو اينابصسإاو ايناŸأاو
ماع فيصص ‘ وروي رايلم5.5 غلبي ايصسايق
.““تيوليد»ـل اقفو9102
تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا مو˘˘صسر˘˘ل ›اŸا ع˘˘صسو˘˘ت˘˘˘لا نإا
ر˘كاذ˘ت ن˘م ل˘خد˘لا ى˘ت˘ح ثب˘˘لا تادار˘˘يإاو
ليومتلا Úمأاتب ةيدنأÓل حمصسي ،مصساوŸا

ايبصسن لجألا ةÒصصق تÓيهصست لÓخ نم
‘ ،ة˘ق˘ح˘ت˘صسم تا˘ع˘فد ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘نو˘˘م˘˘صضمو
.ةقحل ماوعأا ىتح وأا رهصشأا

يراوكام ›اÎصسألا سضرقŸا مدق ،Óثم
يدان ¤إا سضاÎقÓل Óيهصست8102 ماع
نويلم63 ل˘با˘ق˘م ا˘ن˘مؤو˘م ،ي˘ت˘ي˘صس Îصسي˘˘ل

ةيقبتŸا تاعوفدŸا نم ينيلÎصسا هينج

ير˘ئاز÷ا بعÓ˘لا ع˘ي˘ب ن˘م ة˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسŸا
هينج نو˘ي˘ل˘م06 ة˘م˘˘ي˘˘ق˘˘ب ،زرfi سضا˘˘ير
.يتيصس Îصسصشنام يدان ¤إا ينيلÎصسا
يليينأا ةلئاع˘ل كو˘ل˘مŸا ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ي يدا˘ن
نمصض وروي نويلم031 ـب نيدم ،ةيلاطيإلا

Úصضر˘˘قŸ ،9102 ما˘ع م˘صصÿا تا˘ق˘˘ف˘˘صص
Ãو˘˘˘˘ي كلذ ‘ اÊ كأا د˘˘˘حأا و˘˘˘ت˘˘˘يد˘˘˘ير˘˘˘˘كÈ

.ةيلاطيإلا فراصصŸا
يد يب ةكرصش تلصصوت ،يصضاŸا ماعلا ‘

21 نم ةئاŸا ‘24 نأا ¤إا قيقدتلل وأا
او˘با˘جأا ن˘يذ˘لا زا˘ت˘مŸا يرود˘لا ‘ ا˘˘يدا˘˘ن

ل˘با˘ق˘م لاو˘مأا او˘ع˘م˘ج ا˘ه˘نا˘ي˘ب˘ت˘˘صسا ى˘˘ل˘˘ع
ماع ةئاŸا ‘12 عافتراب ،ثبلا تاداريإا
ليو“ ىلع ةيدنألا سسمخ لصصحو .7102

،ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘صسŸا تلا˘ق˘ت˘نلا ن˘م ل˘خد˘لا ‘
ة˘ثÓ˘˘ث ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘ئاŸا ‘41 ن˘م عا˘ف˘˘ترا˘˘ب
.ماوعأا
تاداريإا نأل ترهظ مصصÿا ¤إا ةجا◊ا
.ماعلا رادم ىلع طاصسقأا ىلع عفدت ثبلا
‘ ةيئاهنلا زكارŸا نم ءزج ديد– متي
ة˘˘˘ع˘˘˘ئا˘˘˘صش ة˘˘˘صسرا‡ ي˘˘˘˘ه ا˘˘˘˘صضيأا .لود÷ا
.لاقتنلا تاعوفدم جيردتل

فيلاكت ÚصضرقŸا Úب ةصسفانŸا تصضفخ
فرصصŸا .““وأا يد يب““ ـل اقفو سضاÎقلا
اصضرع أاصشنأا رومردلأا ÊاطيÈلا سسفانŸا
ي˘ن˘ي˘لÎصسا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م8.841 ة˘م˘ي˘ق˘ب
ماع فصصتنم لولحب مدقلا ةرك ليومتل
ما˘˘ع ة˘˘ق˘˘ط˘˘نŸا ‘ ه˘˘قÓ˘˘طإا د˘˘ع˘˘˘ب ،9102
7102.
ل˘˘˘خد كور˘˘˘ب وا˘˘˘صش سسفا˘˘˘˘نŸا سضر˘˘˘˘قŸا
نم مغرلا ىلع ،7102 ماع اصضيأا قوصسلا

.Ú◊ا كلذ ذنم هتاحومط سصيلقت
‘ ف˘˘صشك˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا ة˘˘˘مزأا نآلا
Ìكأا Úصضر˘˘˘قŸا سضع˘˘˘ب ل˘˘˘عŒ ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘نألا

ىلع اولمع نيذلا سصاخصشأÓل اقفو ،ارذح
.مصصÿا تاقفصص
ر˘يد˘مو يرا˘صشت˘صسا ،نا˘ج˘ي˘نار˘˘ب لا˘˘م لا˘˘ق
كلذ ‘ اÃ ةيدنأا ةدع ‘ قباصس يذيفنت
نم““ :ي˘ت˘نوا˘ك ي˘بر˘يدو د˘ت˘يا˘نو˘ي د˘ل˘ي˘ف˘ي˘صش
‘ Ìكأا ق˘ل˘ق كا˘˘ن˘˘ه نو˘˘ك˘˘ي نأا ل˘˘م˘˘تÙا
تا˘ق˘فد˘ت ل˘با˘ق˘م سضار˘قإلا نأا˘صشب قو˘صسلا
ةدكؤوم اهرابتعا نكÁ ناك يتلا لخدلا
.““ايبصسن
و˘˘˘ي˘˘˘ن ة˘˘˘كر˘˘˘صش كلا˘˘˘م ،سسيار˘˘˘ب درا˘˘˘صشت˘˘˘˘ير
عم لمعي طيصسو وه ،سسنانياف يرصشتنيصس
ة˘˘ق˘˘ف˘˘صص اÒخأا ل˘˘م˘˘كأاو ،““زرذار˘˘˘ب زو˘˘˘ل˘˘˘ك““

يرود˘لا ‘ دا˘ن ع˘م لا˘ق˘ت˘˘نا تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسم
،ماوعأا ةعبصس ةدŸ هعم لمعي ⁄ ،زاتمŸا
،نيرخآا Úصضرقم عجارت ¤إا كلذ ازعو
اوصسيل نورخآلا نولومŸا ءلؤوه““ :Óئاق
.““نآلا انلوح
نأا نوري يدانلا ‘ نويذيفنتلا نولوؤوصسŸا
،لطعتت نأا حجرŸا نم تلاقتنلا قوصس
ىلع اهقفنتل لقأا لاومأا قرفلا ىدل نإا ذإا
.ةÒبكلا تادقاعتلا
ةرا˘˘صشت˘˘صسا سسي˘˘ئر ،ر˘˘ف˘˘يو ل˘˘ك˘˘˘يا˘˘˘م لا˘˘˘قو
ايقيرفإاو طصسوألا قرصشلاو ابوروأل مييقتلا

نأا حجرŸا نم““ :““سسبليف دنآا فاد““ ‘
ىتح ÚبعÓلاب ظافتحلا ةيدنألا لصضفت
قارغتصسا ¤إا كلذ يدؤويو .اهتميق ىفاعتت
لا◊ا ةعيبطب ببصسي ام ،لوطأا اتقو عفدلا
.““ونيمودلا Òثأات

ةنيدم زاتمŸا يزيل‚إلا يرودلا ةيدنأا
اÊ Ãو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا ثب˘˘لا تا˘˘مو˘˘صسح داد˘˘صسب
.ينيلÎصسا هينج نويلم033 ¤إا لصصي
‘ رطخ Èكأا ناك اذه نإا ‘رصصم لاقو
‘ ،لمتÙا ›اŸا غارفلا ببصسب مصصÿا
ة˘˘يد˘˘نألا ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف تصضÎقا ي˘˘˘ت˘˘˘لا تلا◊ا

.لخدلا ىلع امدقم
ددصسي نأا دتيانوي Îصسصشنام يدان عقوتي
،ثب تاه÷ ي˘ن˘ي˘لÎصسا ه˘ي˘ن˘ج نو˘ي˘ل˘م02
نو˘˘كرا˘˘˘صشي ر˘˘˘خآا Ó˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق ادد˘˘˘ع نأا م˘˘˘غر

ينيلÎصسا هينج نويلم09 ةغلابلا هتارايخ
ةميقب اددجتم اي˘نا˘م˘ت˘ئا Ó˘ي˘ه˘صستو ،اد˘ق˘ن
ةيدنألا Èكأا .ينيلÎصسا هينج نويلم051
Úصضر˘˘˘قŸا ¤إا ل˘˘˘ه˘˘˘صسأا لو˘˘˘صصو ا˘˘˘ه˘˘˘يد˘˘˘˘ل
،ل˘جألا ل˘˘يو˘˘ط ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لاو Úيد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا
.عبطلاب
.تلو˘ط˘ب˘˘لا ‘ Èكأا تÓ˘˘ك˘˘صشŸا نأا د˘˘ي˘˘ب

Úمأا˘ت˘ل ر˘غ˘صصألا قر˘ف˘لا ح˘فا˘ك˘ت ا˘م ا˘ب˘لا˘غ
‘ طوبهلا لامتحا ذإا ،لجألا ليوط ليو“

ف˘˘ي˘˘خ˘˘˘ي تادار˘˘˘يإلا ‘ هÒثأا˘˘˘تو بي˘˘˘تÎلا
.ةصسيئرلا فراصصŸا

نأا نكÁ ،ةيدقنلا تاقفدتلا اهتناعم عم
،ةدح Ìكأا تÓكصشم ةÒثك ةيدنأا هجاوت
.سضارقإلا نم مصصÿا تاكرصش تدح اذإا
يذيفنتلا سسيئرلا ،لاصشرام ›راصشت لاق
ثحبن انلزام““ :ةيبوروألا ةيدنألا دا–ل
ةبصسنب تاداريإلا ةراصسÿ ىندألا د◊ا نع
اذ˘ه ا˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘م نا˘˘ك ا˘˘م˘˘ع ،ة˘˘ئاŸا ‘02
أاو˘˘˘˘صسأا ‘ .ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘قŸا م˘˘˘˘صسوŸاو م˘˘˘˘˘صسوŸا
اÃر˘˘لو ،كلذ ف˘˘ع˘˘صض نو˘˘ك˘˘ي˘˘صس ،لاو˘˘حألا
.““Ìكأا
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هتققح فيظن رصصنو ةمصساح كراعم
ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا قا˘˘˘فو˘˘˘لا تاو˘˘˘ق
دعاقتŸا ءاوللا تاوق ىلع ةيعرصشلا

اهمظعم ‘ نوكتت يتلا ،Îفح ةفيلخ
ن˘م ة˘مو˘عدŸاو ،بنا˘جأا ة˘قز˘تر˘م ن˘م
ة˘ي˘بر˘ع˘لا تارا˘مإلاو ة˘يدو˘ع˘صسلاو ر˘صصم
.ةدحتŸا
سسل˘بار˘˘ط را˘˘ط˘˘م ن˘˘م ع˘˘ير˘˘صس لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا
ق˘˘ئا˘˘ع Èكأا ل˘˘ثÁ نا˘˘ك يذ˘˘˘لا ،ررÙا
ةمصصاعلا سسلبارط ةيام◊ راوثلا مامأا
ندم ¤إا مث ةنوهÎل ¤إا ،لماك لكصشب

ي˘ت˘لا ،تر˘صس ة˘ن˘يدŸ ا˘ه˘˘ن˘˘مو ،ىر˘˘غ˘˘صص
¤إا قيرطلا ‘ مهألا ةنيدŸا Èتعت
دود◊او يزاغنب ثيح ،يبيللا قرصشلا
Óخدم كلذك ترصس Èتعتو .ةيرصصŸا

Ÿايرادإا اهعبتي يذلا فونل سسأار ءاني،
ه˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘ه˘˘˘ت م˘˘˘ت˘˘˘ي يذ˘˘˘لا لوÎب˘˘˘لا ثي˘˘˘ح
اهرخآا نوكيل ،رحبلا Èع تÓقانلاب
‘ ةيكÎلا تاوقلا اهل تدصصت يتلا كلت
.طصسوتŸا رحبلا
ة˘يرو˘ه˘˘م÷ا ة˘˘ط˘˘ير˘˘خ فر˘˘ع˘˘ي ل نŸو
زيمتت اهب ىÈكلا ندŸا نإاف ،ةيبيللا
،ايبصسن ةÒبكلا تافاصسŸاب اهنيب اميف
نا˘ك˘صسلا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘م˘˘ظ˘˘ع˘˘م ‘ ة˘˘ي˘˘لاÿاو
ةلآاصضو ،ندŸا كلت ‘ ابلاغ مهزكرمتل

ة˘˘حا˘˘صسŸ ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب نا˘˘˘ك˘˘˘صسلا م˘˘˘ج˘˘˘ح
هذه ‘ دÓبلا عصضي ا‡ كلذو ،سضرألا
برغلل Òبك عمطمو فدهك فورظلا
.هÒغو
ديلو ينب ىتح سسلبرط نم لاقتنلاو
تا˘˘˘ئ˘˘˘˘م ع˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق ها˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘م ،تر˘˘˘˘صس م˘˘˘˘ث
تذختا اذإا ءارحصصلا ‘ تاÎموليكلا
ةنيدÃ رورŸا وأا ،يوارحصصلا قيرطلا

قيرطلا تذختا اذإا ،ةلصسابلا ةتارصصم
دعب ىلع ،ناكصسلاب لوهأاŸا يلحاصسلا

لقأا ىلع مك002 اهلقأا ةينيب تافاصسم
” اذإاف .ةلوهأام ةقطنم ىقلتل ريدقت

،ما˘˘يأا ةد˘˘ع ‘ ق˘˘طا˘˘نŸا كل˘˘˘ت ر˘˘˘ير–
ي˘ب˘ي˘ل˘لا سشي÷ا ةءا˘ف˘ك ي˘ن˘ع˘˘ي ل اذ˘˘ه˘˘ف
ة˘ب˘ي˘هر˘لا ة˘عر˘صسلا ي˘ن˘ع˘ي ا‰إاو ،ط˘ق˘˘ف
ابره Îفح تاوق اهب تبحصسنا يتلا

ا˘صضيأا ي˘ن˘ع˘ي اذ˘هو ،رار˘حألا ه˘˘جو ن˘˘م
ÚيندŸا ناكصسلل ةعيرصسلا ةباجتصسلا
سشيج عم اهنواعت مدعو ،قافولا تاوقل
.Îفح درمتŸا
ة˘ق˘ط˘نŸا نإا˘˘ف ،ر˘˘خآلا بنا÷ا ى˘˘ل˘˘عو

ىتحو ترصس جيلخ نم اءدب ةيقرصشلا
،ةيرصصŸا دود◊ا ىلع قÈطف يزاغنب

يد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لاو Èكألا ةرو˘˘˘˘˘طÿا ل˘˘˘˘˘ث“
ة˘مو˘ك˘حو ي˘كÎلا سسي˘ئر˘ل˘˘ل ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق◊ا
ي˘˘صضارألا ةد˘˘حو ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘ل ،جار˘˘˘صسلا
ع˘ط˘قو ،ل˘ما˘ك˘لا˘ب ا˘هر˘ير–و ،ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا
.ةفاك ةيلودلاو ةيميلقإلا عماطŸا

ميسسقتلا فواflو يبيللا قرسشŸا
ةعيرصس ابرح تصسيل ايبيل ‘ بر◊ا نإا
تاوقل عيرصسلا باحصسنلاف ،يهتنتصسو

ينعي ل يبيللا برغلا قطانم نم Îفح
نإاو ،هل Úمعادلل لماكلا مÓصستصسلا
ةقزترŸ ا˘ن˘ي˘ه˘م ا˘مÓ˘صست˘صسا ل˘ثÁ نا˘ك

ر“ؤوŸا ‘ ايلج كلذ رهظيو .Îفح
،ما˘˘يأا ل˘˘ب˘˘ق ةر˘˘ها˘˘ق˘˘لا ‘ د˘˘ق˘˘˘ع يذ˘˘˘لا

Ãفح ةكراصشÎ باون سسل‹ سسيئرو
ل˘م˘ح˘ي نا˘ك نإاو ،ح˘لا˘صص ة˘ل˘ي˘ق˘ع قÈط
اه˘ي˘ل˘ع د˘صسح˘ي ةأار˘جو ةÁز˘ه˘لا ناو˘ن˘ع
ا˘ه˘ل ع˘م˘ت˘صسي ن˘ل ا˘طور˘˘صش سضر˘˘ف˘˘ي Úح
.دحأا
ل˘ب˘ق ة˘لواfi كا˘ن˘ه نو˘ك˘ت ا˘م ا˘م˘ئاد˘ف
لبصسلا اهيف مدختصست اهÒغو ،ةÒخألا

برآا˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ة˘فا˘ك ة˘عور˘صشŸا Òغ
اهيف مدختصسُي دق ،كلذك ةعورصشم Òغ
هب ةيحصضتلا نكمُت ةÒخأا ةقروك Îفح
ميصسقت وهو ،Èكألا عمطŸا قيقحتل
قر˘صشلا ‘ ا˘م˘هاد˘˘حإا Úت˘˘لود˘˘ل ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل
‘ ىر˘˘خألاو ،يزا˘˘غ˘˘ن˘˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘صصا˘˘˘عو
أاد˘ب˘ت .سسل˘بار˘ط ا˘ه˘ت˘˘م˘˘صصا˘˘عو بر˘˘غ˘˘لا

يتلا ترصس ةنيدم نم امهادحإا دودح
يتأات انه نمو ،اب˘ير˘ق˘ت ا˘ي˘ب˘ي˘ل ط˘صسو˘ت˘ت
‘ ةيقرصشلا ةقطنŸا ةبوعصصو ةيمهأا
.دÓبلا
حا˘ت˘ف˘لا د˘ب˘ع هد˘˘ق˘˘ع يذ˘˘لا ر“ؤوŸا نإا
ثيح ،هءارو ام هل ةرهاقلا ‘ يصسيصسلا

ةلود اهصسأار ىلع ،ام فارطأا لوا–
ا˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘صس تر˘˘˘˘صسخ ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا تارا˘˘˘˘˘مإلا
،ي˘ب˘ي˘ل˘لا بر˘غ˘لا كرا˘ع˘˘م ‘ ÚيŸÓا˘˘ب
‘ هطيروتو يرصصŸا سشي÷اب عفدلا

ىلع اه˘ي˘ف ر˘صسا˘خ د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب و˘ه بر˘ح
قÓطإا فقول ةوعدلاف .ةفاك رواÙا
اهصضرفي ل كلذل دعوم ديد–و رانلا

د˘˘ير˘˘ي ن˘˘م ا˘˘ه˘˘صضر˘˘ف˘˘˘ي ا‰إاو ،موز˘˘˘ه˘˘˘م
ءا˘عد˘ت˘صسا ا˘صضيأا .بر˘˘ح˘˘ل˘˘ل ما˘˘ك˘˘ت˘˘حلا

سسي˘ل ي˘صسا˘˘ي˘˘صس فر˘˘طو ي˘˘بر˘˘ح فر˘˘ط
ا‰إاو ،ة˘فدا˘صصŸا ل˘ي˘ب˘˘ق ن˘˘م وأا ا˘˘ث˘˘ب˘˘ع

fiدقتل ةلواË ةطيرخ مصسرل لئادب

.فارطألا مظعم يصضرت ةديدج
ير˘˘˘صصŸا سشي÷ا˘˘˘ب جز˘˘˘لا ة˘˘˘˘لواfi نإا
ام لÓتحل طقف سسيل ايبيل ‘ برحلل

Áتحا نكÓسضرفل ةيبيل سضارأا نم هل
،يبعصشلا رايÿا ىلع ةنميهلا نم عون
لا˘م˘ت˘حا ن˘م Èكأا ةÁز˘ه˘لا لا˘م˘ت˘˘حا˘˘ف
كا˘˘ك˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل ه˘˘ب جز˘˘˘لا ا‰إاو ،ر˘˘˘صصن˘˘˘لا
سصÓخلل ةلواfi ‘ ايكرت عم رصشابŸا

كلذو ،ةقطنŸا ‘ سشيج Èكأا ةوق نم
م˘˘ث ي˘˘قار˘˘˘ع˘˘˘لا سشي÷ا م˘˘˘ي˘˘˘ط– د˘˘˘ع˘˘˘ب
:نيروfi ىلع بعللا نوكيو .يروصسلا

ةوق فازنتصساو ،رصصم سشيج ميط–
كلت ‘ ديحولا زئافلا نوكيل ،ناغودرأا
.ليئارصسإا يه بر◊ا
ليئارصسإا لخد امو لئاصس لأاصسي دقو

Ãكلذ ى˘ل˘ع ع˘˘قاو˘˘لا بي˘˘ج˘˘يو ؟رود˘˘ي ا
ناÒ÷ا لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘صشإا˘˘˘˘ف ،ةو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب لاؤو˘˘˘˘صسلا
و˘ه  م˘ه˘صشو˘ي˘ج فاز˘˘ن˘˘ت˘˘صساو بور◊ا˘˘ب
.ل˘˘تÙا نا˘˘ي˘˘ك˘˘ل˘˘ل ¤وألا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصŸا
يكÎلا بدلا فيقوتو ةهجاوم كلذكو
ار˘ط˘خ ه˘˘حا‚ ل˘˘ثÁ يذ˘˘لا ،مد˘˘ق˘˘تŸا
‘ ه◊ا˘˘˘صصمو نا˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع اÒب˘˘˘˘ك
ةصصاخ ،هيف هلوطصسأا دوجوب طصسوتŸا

ا˘ع˘ب˘ت تا˘ف˘لا˘ح˘ت˘لا سضع˘ب˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا ع˘˘م
يتلا اي˘لا˘ط˘يإا ع˘م ة˘كÎصشŸا ح˘لا˘صصم˘ل˘ل
ةمدختصسم ،ةيحان نم رصصم فزنتصست

يذلا ينيجير باصشلا ةيصضق كلذ ‘
ى˘ل˘ع بع˘ل˘تو ،ر˘صصم ‘ ه˘ت˘ي˘˘ف˘˘صصت ت“
اهرودب يتلا تارامإÓل حÓصسلا عيب رتو
يه مث ،ىرخأا ةيحان نم Îف◊ هلصسرت
باب نم جارصسلا ةموك◊ اهدييأات نلعت
.ةثلاث ةيحان نم اهتحلصصÃ ةطاحإلا

اهتقÓعو ةيلودلا حلاسصŸا كباسشت
ايبيلب
ا˘ه˘لو ،ة˘ك˘با˘صشت˘م ة˘ي˘لود˘لا ة˘ب˘ع˘ل˘لا نإا
ر˘صصت˘ق˘ت د˘ع˘ت ⁄و ،دا˘ع˘بألا ن˘˘م Òث˘˘ك
ا‰إاو ،ةكÎصشŸا دود◊ا لود ىلع
حلاصصŸاو ةي˘لود˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا ر˘ثأا˘ت˘ت

ل˘˘خد˘˘ت˘˘˘لا ل˘˘˘ظ˘˘˘يو .ةد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب لود ‘
نأا˘كو ،مو˘ي˘لا ى˘ت˘ح ا˘م˘ه˘ب˘م ي˘˘صسور˘˘لا
مغر ،لصضفأا اصضورع رظتنت ايصسور
‘ رصشابم ل˘ك˘صشب ا˘ه˘لو˘خد دا˘ع˘ب˘ت˘صسا

ي˘˘صضارألا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘كر˘˘˘ت ع˘˘˘م عار˘˘˘صص
اÃ هبصشأا مويلا ةروصصلا نإا .ةيبيللا

نرقلا تاينيتصس ‘ نميلا ‘ ثدح
قبصسألا سسيئرلا ماق Úح ،يصضاŸا

سشي÷ا طيروتب رصصانلا دبع لامج

لو اهيف هل ةقان ل برح ‘ يرصصŸا
Òغو ةÒب˘ك ةرا˘صسخ˘ب جر˘خ˘ي˘ل ،ل˘م˘˘ج
نلو .مج◊ا اذهب نوكت نأا ةعقوتم
سشي÷ا ط˘يرو˘ت ‘ ي˘صسي˘˘صسلا عرو˘˘ت˘˘ي

Ãهئافلح ءاصضرإا نوكي دق لباق ‘
‘ لوغصشŸا سضيبألا تيبلاو بيبأا لت
.ةيلخادلا هدÓب ثادحأا
‘ ةلهصس تاراصصتنا نع ثيد◊ا نإا
ول ىتح ،هليخت بعصص يبيللا قرصشلا

اذ˘˘˘ه ي˘˘˘ف˘˘˘ف .يزا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘ير– ”
ةيلود فارطأا لخدتت فوصس تيقوتلا
يتلا ةÎتصسŸا ططÿا دعتو ،ىرخأا
Òصس ‘ اÒب˘˘˘˘ك ا˘˘˘˘˘قرا˘˘˘˘˘ف ثد– اÃر
ا˘م ة˘˘ق˘˘ط˘˘نŸا Òصصم ‘و ،ثاد˘˘حألا
رواŒ ي˘˘˘ت˘˘˘لا قÈطو يزا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب Úب
.ةيرصصŸا مولصسلا
عروتي نل يرصصŸا بÓقنلا دئاق نإا

Úير˘˘صصŸا ءا˘˘مد˘˘ب ة˘˘ي˘˘ح˘˘صضت˘˘˘لا ن˘˘˘ع
نودبو ءاو˘صسلا ى˘ل˘ع Úي˘ب˘ي˘ل˘لا ءا˘مدو
ل ا˘ن˘نإا˘ف ه˘صسف˘ن تقو˘لا ‘و .ل˘با˘˘ق˘˘م
بي˘˘ط˘˘لا ي˘˘كÎلا سسي˘˘ئر˘˘لا نأا ن˘˘˘ظ˘˘˘ن
كل˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘ك ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع بي˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت نا˘˘˘˘غودرأا
‘ عرصستن نل .ثادحألاو تاÒغتŸا
ام نكل ،رومألا تاير‹ ىلع مك◊ا
ر˘˘˘ثؤوŸا نأا و˘˘˘ه ه˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ن نأا بج˘˘˘˘ي
Òصس ‘ Èكألا مكحتŸاو يقيق◊ا
هجوت وه ةنوآلا كلت ‘ ثادحألا
دا˘˘ف˘˘˘حأا ،رار˘˘˘حألا يزا˘˘˘غ˘˘˘ن˘˘˘ب ›ا˘˘˘هأا
ة˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘مو ،را˘˘˘تıا ر˘˘˘م˘˘˘ع خ˘˘˘ي˘˘˘صشلا
لب÷ا نصضح ‘ عقت يتلا ءاصضيبلا
Òبك لكصشب اهلئابق رثؤوتو ،رصضخألا

ايصسايصس ةقطنŸا كل  لبقتصسم ‘
‘ رار˘حألا دو˘م˘صص نإا .ا˘˘ي˘˘فار˘˘غ˘˘جو
ةلوطبلا تايآا ىمصسأا برصض دق ايبيل
سضرألا ر˘˘˘˘˘ير– ‘ ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صضت˘˘˘˘˘لاو
نل مداقلا نكل ،سضرعلل سصاصصقلاو
Èكألا يد˘ح˘˘ت˘˘لا ه˘˘نإا .Ó˘˘ه˘˘صس نو˘˘ك˘˘ي
برغلا طقصس نإاف ،ةفاك فارطأÓل
و˘ه˘ف ،ر˘صشلا روfi ن˘ثار˘ب ‘ ي˘ب˘ي˘ل˘˘لا
نإاو ،اهرصسأاب ة˘ق˘ط˘ن˘م˘ل˘ل مؤو˘صش ر˘يذ˘ن
،ةبوعصصب ولو تاراصصتنلا ترمتصسا
،م˘ظ˘عأا ح˘˘ت˘˘ف ة˘˘ياد˘˘ب نو˘˘ك˘˘ت فو˘˘صسف
بو˘˘ع˘˘صشلا ة˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ك سضر˘˘˘ف˘˘˘ل ة˘˘˘ياد˘˘˘بو
ا˘˘ه˘˘ف˘˘ل˘˘خ ن˘˘م رر˘˘ح˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘ل ،ا˘˘˘ه˘˘˘تدارإاو
تأادب يتلا ،ةفاك ةروهقŸا بوعصشلا

ةياهن ذنم نيدبتصسŸا دصض اهعارصص
تاقلح ‘ مويلا ىتح هتنت ⁄و ،0102
.ابيرق ايبيل همصس– اÃر عارصص

!ةبورعلاو طفنلا ةنعلميصسقتلا عورصشم سضيوقتو يبيللا قرصشلا ‘ كرحتلا
، قÓط’ا ىلع ةيبرع ةلود يا عمسسن ⁄

رسصيق نوناق ءازا ايروسس نع عفادتل ضضفتنت
اهيلع تابوقع ضضرفب يسضقي يذلا يكيرم’ا

ءاذغلا كلذ ‘ اÃ ةاي◊ا يحانم عيمج لمسشت
71 ذيفنتلا زيح لخد يذلاو ، ءاودلاو

. يرا÷ا ناريزح
تمعنا ، ةينغ لود نع انه ثدحتن ’ نحن

ةيندعم وا ةيطفن نيزاخÃ ةعيبطلا اهيلع
ليماÈلا ÚيÓم جارختسسا ¤ا لسصت ةÒفو
Úنسسلا تارسشعل Úنسسلا تارسشع ذنم ايموي
ادادعتسسا يدبت ،ةÒقف لود نع ’و ،ةمداقلا

ÿاهعم ضضياقتت نأاك ،باقعلاو راسص◊ا قر
Ãلود نع ’و ،اهيدل ضسيل ام عم اهيدل ا

،ايروسس Òغو ايروسس دسض اكيرما عم تأاطاوت
‘ مهتقحÓمو ضسانلا ةماع عيوŒ ءازا اهنكلو
اذه نإا :اكيرم’ لوقتل بهت ،مهسشيع ةمقل

flناوقو ضسيماونلل فلاÚ ضضر’ا �سسو ةاي◊ا
يقطنم ىنعم نم كانه ضسيل ذإا ، ءامسسلاو
ماظنلا عم لماعتت ةكرسش ةبقاعÃ لوقي دحاو
،عراوسشلا ¤ا اهلامع درطو اهقÓغا متي نأاب
نا ⁄اعلا ‘ ام دحأا رسسفي نا نكÁ فيكف

Áلافط’ا ةسصاخو لامعلا ء’ؤوه ءانبا تو
ام و ،مهتعانم لاسصما وا مهبيلح ضصقنل مهنم
كتفي يذلا انوروكلا Úبو مكنيب اهنيح قرفلا
. لامسشلا ىلعو Úميلا ىلع نم ضسانلا حاوراب

، ةينطولا لودلا ’و ، ةئطاوتŸا لودلا ’
ليوط يداهجو يحافك خيراتب تظفتحا يتلا

ضسنوتو رئاز÷او رسصم لثم ، رامعتسس’ا دسض
ول ىتح ، Úطسسلفو قارعلاو نادوسسلاو
دمحا يرسصŸا ءارعسشلا Òما ليبق نم ، مÓكلاب
ميهارباو يقارعلا باونلا رفظمو يقوسش

وباو يروسسلا Êابق رازنو ينيطسسلفلا ناقوط
ليلخ ناÈجو ، يسسنوتلا يباسشلا مسساقلا
ةوخ’ا اودلخ نيرخآا تارسشعو Êانبللا
، رسصانتلاو لماكتلاو دسضاعتلاو ةيبرعلا

لايجاو لايجا مهراعسشا ىلع ذملتت نيذلاو
اوطعأاف ، جيلÿا ¤ا طيÙا نم ةم’ا هذه

’ يذلا اهسساÈنو جهوتŸا اهمخز ةبورعلا
. ءيفطني
يباقعلا لعفلاب ، دهسشŸا فاسشكنا دعب ، نآ’او
ةيبرعلا لعفلا ةدربو ، عسشبلا يكيرم’ا
دقتعي نم كانه يقب له ، ةيزıا ةيمسسرلا
دقتعي نم يقب له ؟ يبرع ، يبرعلا ماظنلا نا
يبرع يبرعلا لاŸاو ؟ يبرع يبرعلا طفنلا نا
يتلا يه ÚيŸÓا تائÃ ةيبرعلا Òهام÷او ،
اهتزع Òتاسسد بتكتو اهرئاسصم ررقت
جرخت ’ نا هديفي يذلا ىنعŸا امو ، اهددؤوسسو

كلذ ىدأا ول ىتح ايروسسل رسصتنت اهمسصاوع ‘
اهمسصاوع تناك اذا ’ا ، اهتمظنا ةسضراعم ¤ا
. اهمسصاوع تسسيل
ةئم وحن لبق ميهاربا ظفاح لينلا رعاسش لاق

Óعلا انه * بسستنت ماسشلا عوبرل مأا رسصŸ : ماع
لينلا يداوب تŸّأا اذا / بسس◊او دÛا كانهو
نإاو / برطسضت ماسشلا تايسسار اهل تتاب * ةلزان
ارذ ‘ هباجأا * ⁄أا وذ ماره’ا ىرث ‘ اعد
ندر’او لينلا ضصلخأا ول / بحتنم نانبل
/ بسشعلاو هاوم’ا امهنم تحفاسصت * امهدو
فحي * هتيسشم رخفلا ىسش“ Úيداولاب
ينب نع يدي يذه / بأادلاو دو÷ا هيتيحان
اهسسفن حفاسصت اهوحفاسصف * مكحفاسصت رسصم
. برعلا
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..ناملسس كلŸا ةدعاقو عافدلا ةرازو اهنم

يدوعصسلا قمعلاب ةيركصسع تآاصشنم برصض نونلعي نويثو◊ا

..نادوسسلا دودح ىلع يبويثإا موجه دعب

ناقفتت ابابأا سسيدأاو موطرÿا
راو◊ا ىلع

ىلع اتقفتا ايبويثإا ‘ اهتÒظنو هتادايق نإا Êادوصسلا سشي÷ا لاق
تاوق هتنصش يذلا موجهلا دعب ،سسفنلا طبصضو راو◊ا ةلصصاوم ةرورصض
.دود◊ا ىلع Êادوصسلا سشيجلل عقوم ىلع دحألا ةيبويثإا
ىدصصت هنأا ةحلصسŸا تاوقلا مصساب يمصسرلا قطانلل نايب ‘ فاصضأاو
ةفصضلاب لافنألا عقوم ‘ ةيبويثإلا تاوقلا تانوكم سضعب نم موجهل
ةباصصإا نع رفصسأا موجهلا نأاو ،ةقصشفلا ةقطنÃ ةÈطع رهنل ةيقرصشلا

.Êادوصسلا سشي÷ا ‘ يدنج
،موجهلل ةوقب تدصصت عقوŸا ‘ ةينادوصسلا تاوقلا نإا اصضيأا لاقو
ر˘ئا˘صسخ ““ن˘يد˘ت˘عŸا““ تد˘ب˘كو ة˘ي˘نادو˘صسلا ي˘صضارألا ل˘˘خاد ع˘˘قو يذ˘˘لا
⁄و .ةعورصشŸا لئاصسولا لكب هصضرأا نع عافدلا ‘ هقح ادكؤوم ،ةÒبك
‘ ءاج ام نأاصشب ابابأا سسيدأا نم يروف قيلعت ىلع لوصص◊ا نصستي
.Êادوصسلا نايبلا
فرا˘صضق˘لا ›او مو˘ي˘ق˘لا د˘ب˘ع ن˘يد˘لا ر˘˘صصن ءاو˘˘ل˘˘لا لا˘˘ق ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘مو
اÒصشم ،ةيبويثإا تاوق نم موجهل تدصصت هدÓب تاوق نإا ، ةينادوصسلا
يدن÷ ةفيفط ةباصصإا ادع Êادوصسلا سشي÷ا ‘ رئاصسخ عوقو مدع ¤إا
.رخآلا بنا÷ا رئاصسÿ ةراصشإلا نود ،دحاو
مامأا ،دمحأا يبآا يبويثإلا ءارزولا سسيئر لاق ،يرا÷ا ناوج8 ‘و
ع˘م تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا مزأا˘˘ت ‘ ا˘˘ب˘˘ب˘˘صس نو˘˘ك˘˘ت ن˘˘ل دود◊ا نإا ،هدÓ˘˘ب ناŸر˘˘ب
�.موطرÿا

رابخألا طيرسش

ناتسسناغفأا

ءاعد’ا بتكم نم سصاخصشا5 لتقم
حلصسم موجه ‘ ماعلا
موجه ‘ ،Úماعلا ÚعدŸا نم نانثا مهنيب ،سصاخصشأا ةصسمخ لتق
يد““ ءاصضقب ماعلا ءاعدلا بتكم فدهتصسا ،نولوه‹ هذفن حلصسم
.لوباك ةيناغفألا ةمصصاعلاب ““زبيصس
‘ ،زراماراف سسودرف ،لوباك نمأا ةيريدم مصساب ثدحتŸا دافأاو
ىلع ،احلصسم اموجه اوذفن Úلوه‹ Úحلصسم نأاب ،يفحصص حيرصصت
ة˘˘صسم˘˘خ ل˘˘ت˘˘ق˘˘م ن˘˘ع ر˘˘ف˘˘صسأا ،ة˘˘م˘˘صصا˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب ما˘˘˘ع˘˘˘لا ءا˘˘˘عدلا بت˘˘˘ك˘˘˘م
ÚعدŸا نم Úنثا لتقم نع رفصسأا موجهلا نأا ،فاصضأاو.سصاخصشأا
.بتكŸا يفظوم نم ةثÓثو Úماعلا
نكمتت نأا لبق رارفلاب اوذل موجهلا يذفنم نأاب ثدحتŸا عباتو
ة˘ه˘ج يأا ن˘ل˘ع˘ت ⁄ و.م˘ه˘تا˘يو˘ه د˘يد– وأا م˘ه˘ت˘˘ه˘˘جاو˘˘م ن˘˘م ة˘˘طر˘˘صشلا

.موجهلا نع اهتيلوؤوصسم

قارعلا

تاباختن’ دادعإ’او ةئيهتلل تاثحابم
ةركبم
‘ قارعلا عم ةدحتŸا ·ألا نواعت تراخصسÓب عم يمظاكلا ثحب

‘ اهؤوارجإا عمزŸا ةركبŸا تاباختنÓل دادعإلاو Òصضحتلا تايلمع
.اهتيقادصصم ىلع ةيباجيإا تاصساكعنا نم كلذل اŸ دÓبلا
عم يمظاكلا ىفطصصم يقارعلا ءارزولا سسيئر هدقع عامتجا لÓخو
Úن˘ي˘ج قار˘ع˘لا ‘ ةد˘ح˘تŸا ·أÓ˘ل ما˘˘ع˘˘لا ÚمأÓ˘˘ل ة˘˘صصاÿا ة˘˘ل˘˘ث˘˘مŸا

قارعلا ‘ ةي‡ألا ةثعبلا لمع ثحب ” دقف تراخصسÓب سسينيه
تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل Òصضح˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ة˘مو˘˘ك◊ا ا˘˘ه˘˘لذ˘˘ب˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا دو˘˘ه÷او
.لبقŸا ماعلا لئاوأا ‘ يرجتصس اهنأا دقتعي يتلا ةركبŸا ةيعيرصشتلا
دادعإلاو ةئيهت˘لا ى˘ل˘ع ة˘مو˘ك◊ا مز˘ع ترا˘خ˘صسÓ˘ب˘ل ي˘م˘ظا˘ك˘لا د˘كأاو
نأا قبصس يتلا تاقوعŸاو تابقعلا زواŒو تاباختنلا ءارجإل نيدي÷ا
تاباختنلا نوكت نأاو ،ةقبا˘صسلا ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ا˘ه˘ل تصضّر˘ع˘ت
ن˘عو ي˘قار˘ع˘لا بع˘صشلا ةدارإا ن˘ع ا˘ًقدا˘صصو ا˘ًي˘ق˘ي˘ق˘ح اًر˘ّب˘ع˘م ة˘ل˘˘ب˘˘قŸا
. يصسايصسلا رارقتصسلاو ةيمنتلا قيق– ¤إا هتاعلطت

ةيلامسشلا ايروك

وحن ةيئاعد تاروصشنم نولصسري نوقصشنم
بون÷ا نم غناي غنويب
وحن اهيف طبر تانولاب اولصسرأا مهنأا ءاثÓثلا سسمأا  نوقصشنم نلعأا
نم ،غناي غنويبل ةصضهانŸا ةيئاعدلا تاروصشنŸا نم نويلم فصصن
بصضغ Òثت نأا اهنأاصش نم ةوطخ ‘ ،لامصشلا هاŒا ‘ ةيبون÷ا ايروك
.›امصشلا يروكلا ماظنلا
ةيوفصشلا هتامجه ةيصضاŸا عيباصسألا ‘ ›امصشلا يروكلا ماظنلا فثكو
‘ ÚميقŸا ÚقصشنŸا ءلؤوه مايق سصاخ لكصشب ادقتنم لويصس دصض
.تانولابلا Èع لامصشلا ¤ا ةيئاعد تاروصشنم لاصسراب بون÷ا
‘ ةيلامصشلا ايروك ترمد ،ةيمصسرلا لاصصتلا تاونق تعطق امدعبو
¤اÈ 8102متبصس ‘ حتف يذلا طابترلا بتكم يصضاŸا عوبصسألا
تداصس يتلا ةئدهتلا ¤ا زمري ناكو حÓصسلا ةعوزنŸا ةقطنŸا لامصش
 .ةنصسلا كلت ‘ Úتيروكلا Úب

تلاكو/›ودلا مسسقلا

يركصسعلا ثدحتŸا عيرصس ىيحي ديمعلا لاق
-ءاثÓثلا سسمأا زفلتم نايب ‘- Úيثو◊ا مصساب
رقمو ةيدوعصسلا عافدلا ةرازو اوفدهتصسا مهنإا
ناملصس كلŸا ةدعاقو ةيركصسعلا تارابختصسلا
نازاج ‘ ةيركصسع عقاومو ،سضايرلا ‘ ةيو÷ا
.ةكلمŸا يبونج نار‚و
خيراوصص موجهلا ‘ اومدختصسا مهنأا فاصضأاو
وذ ،سسدقلا““ عون نم (زورك) ةحن‹و ةيتصسيلاب
تار˘˘ئا˘˘ط ¤إا ة˘˘˘فا˘˘˘صضإلا˘˘˘ب ““3 دا˘م˘صص ،را˘˘ق˘˘ف˘˘لا

ن˘م د˘يز˘م ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب ثد˘ح˘تŸا د˘˘عو˘˘تو .ةÒصسم
عفر متي ىتح ةيدوعصس فادهأا دصض تايلمعلا
.هلوق بصسح ،نميلا نع راصص◊ا
عامصس دوهصشلا دحأا نع زÎيور ةلاكو تلقن دقو
ةمصصاعلا ءامصسب ناخد ةيؤورو نيراجفنا يود
.مويلا حابصص نم ةركبم ةعاصس ‘ ،ةيدوعصسلا

ثدحتŸا يكلاŸا يكرت ديقعلا لاق ،هتهج نم
تاوق نإا يتارامإلا يدوعصسلا فلاحتلا مصساب
ه˘ق˘ل˘طأا ا˘خورا˘صص تر˘مدو تصضÎعا ف˘لا˘ح˘˘ت˘˘لا
““ةيئادع ةيلمع ‘““ سضايرلا هاŒاب نويثو◊ا

.ÚيندŸا فادهتصسل
اوفدهتصسا Úيثو◊ا نأا نايب ‘ يكلاŸا ركذو
Êامثب  سسمأا رجفو  و Úنثلا ةليل ةكلمŸا

خ˘يراو˘صص ة˘ثÓ˘˘ثو ،ة˘˘خ˘˘خ˘˘ف˘˘م ةÒصسم تار˘˘ئا˘˘ط
هذهل““ تدصصت فلاحتلا تاوق نأا دكأاو ،ةيتصسيلاب
.““ةمثآلا تاءادتعلا
ا˘مد˘ع˘ب Úب˘نا÷ا Úب تا˘˘بر˘˘صضلا تد˘˘ت˘˘صشا د˘˘قو
ءاج رانلا قÓطإل فقو يصضاŸا رهصشلا ىهتنا
ا˘نورو˘ك سسوÒف ة˘ح˘ئا˘ج بب˘˘صسب ه˘˘ن˘˘ع نÓ˘˘عإلا
.عيباصسأا ةتصس رمتصساو
ذيفنت نع تنلعأا ، Úيثو◊ا ةعامج تناك و
ةيلمع»ـب اهوفصصو ام مهل عباتلا و÷ا حÓصس
نزاflو تارئاطلا سضبارم تفدهتصسا ةعصساو
‘ ةصساصسح ةيدوعصس ةيركصسع افادهأاو حيلصستلا

فلاحتلا نلعأا Úح ‘ ،““Òصسعب طيصشم سسيمخ
خوراصص Òمدتو سضاÎعا يتارامإلا يدوعصسلا
.نويثو◊ا اهقلطأا ةخخفم تاÒصسمو يتصسيلاب
Úي˘ثو◊ا م˘˘صسا˘˘ب ير˘˘ك˘˘صسع˘˘لا ثد˘˘ح˘˘تŸا لا˘˘قو
ذفن ÒصسŸا و÷ا حÓصس““ نإا عيرصس ىيحي ديمعلا

نزاflو تارئاطلا سضبارم ىلع ةعصساو ةيلمع
‘ ىرخأا ةصساصسح ةيركصسع فادهأاو حيلصستلا

.““لوألا سسمأا ءاصسم طيصشم سسيمخ
سسم˘خ˘ب ا˘هذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ”““ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا نأا ح˘˘صضوأاو

ةباصصإلا““ نأا ادكؤوم ،�2يك عون ةÒصسم تارئاط
ىلع ادر““ يتأاي كلذ نأا ¤إا راصشأاو .““ةقيقد تناك
هرزا‹ ىلعو ناودعلل Òبكلا يو÷ا ديعصصتلا
.““ةيلاوتŸاو ةرمتصسŸا
يدوعصسلا ف˘لا˘ح˘ت˘لا تار˘ئا˘ط تن˘صش ،ل˘با˘قŸا˘ب
تاراغ ةلصسلصس ءاثÓثلا مويلا حابصص يتارامإلا

تفد˘ه˘ت˘صساو.ءا˘ع˘ن˘صص ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يو˘˘ج
ناطع يلبج ةيوج تاراغ5ـب فلاحتلا تارئاط
.ءاعنصص نم ةقرفتم قطانمو نيدهنلاو
11 نإا Úيثوحلل ةعبات ةيمÓعا رداصصم تلاقو
Úتراغ ءارج اولتق لافطأا ةثÓث مهنيب ايندم
‘ ةرايصس اتفدهتصساو فلاحتلا تارئاط امهتنصش

fiنميلا ›امصش ةدعصص ةظفا.
يدو˘ع˘صسلا ف˘لا˘ح˘ت˘لا ن˘ل˘عأا ،ىر˘خأا ة˘ي˘حا˘˘ن ن˘˘م
Òمد˘˘تو سضاÎعا ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا ي˘˘˘تارا˘˘˘مإلا

نم هوقلطأا Úيثو◊ا نإا لاق يتصسيلاب خوراصص
fiاب ةينميلا ةدعصص ةظفاŒنار‚ ةنيدم ها

.ةيدوعصسلا يبونج
ي˘كر˘ت ف˘لا˘ح˘ت˘لا م˘صسا˘ب ثد˘ح˘ت˘م˘ل˘ل نا˘ي˘ب لا˘قو
يتلا ةيتصسيلابلا خيراوصصلا عوم‹ نإا يكلاŸا

ذنم) اهصضاÎعاو ةكلمŸا هاŒاب اهقÓطإا ”
اخوراصص313 غ˘˘˘ل˘˘˘ب (5102 ‘ بر◊ا ة˘˘˘˘ياد˘˘˘˘˘ب
رايط نود نم تارئاطلا عوم‹ غلبو ،ايتصسيلاب
درو ام قفو ،753 اهÒمدتو اهصضاÎعا ” يتلا

.نايبلا ‘
نايب ‘ يتارامإلا يدوعصسلا فلاحتلا نلعأا امك

ي˘كر˘ت ه˘م˘صسا˘ب ير˘ك˘صسع˘لا ثد˘ح˘ت˘م˘ل˘ل ل˘صصف˘ن˘م
Òمدتو سضاÎعا ءاثÓثلا سسمأا رجف ،يكلاŸا

نم نويثو◊ا اهقلطأا ةخخفم ةÒصسم تارئاط
.ةيدوعصسلا يبونج Òصسع ةقطنم هاŒ نميلا
تاو˘ن˘صس تصس ذ˘ن˘م ةر˘م˘ت˘صسŸا بر◊ا تف˘˘ل˘˘خو
تابو ،⁄اعلا ‘ ةيناصسنإلا تامزألا أاوصسأا ىدحإا
تادعاصسم ¤إا ةجاحب نميلا ناكصس نم 08%
.ةيناصسنإا
ذ˘ف˘ن ،ي˘˘تارا˘˘مإلا يدو˘˘ع˘˘صسلا ف˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لا نا˘˘ك و
‘ نميلا ‘ ةدع قطانم ىلع ةديدج تاراغ
‘ ،Úيثو◊ا يعامج عم لدابتم ديعصصت راطإا

ع˘م او˘صضوا˘˘ف˘˘ت م˘˘ه˘˘نأا ي˘˘ثو˘˘ح يدا˘˘ي˘˘ق د˘˘كأا Úح
ذ˘˘ن˘˘م ةر˘˘م˘˘ت˘˘صسŸا بر◊ا ف˘˘قو˘˘˘ل ة˘˘˘يدو˘˘˘ع˘˘˘صسلا
.تاونصس
نع ءابنأÓل لوصضانألا ةلاكو تلقن ،اهتهج نم
تفصصق فلاحتلا تارئاط نأا يركصسع ردصصم
Úح ‘ ،ءاعنصص راطم برق يمليدلا ةدعاق
نا˘خد˘˘لا ن˘˘م ةد˘˘م˘˘عأا نأا˘˘ب نا˘˘ي˘˘ع دو˘˘ه˘˘صش دا˘˘فأا
.فدهتصسŸا عقوŸا نم تدعاصصت
نأا نميلا ‘ ةيلfi رداصصم تدروأا ،كلذ لبقو
تاراغ سسمأا نصش يتارامإلا يدوعصسلا فلاحتلا

ءاعنصص ‘ يثو◊ا ةعام÷ عقاوم ىلع ةيوج
.نارمعو ةدعصصو
ة˘ي˘صضاŸا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘يألا ‘ ف˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لا ن˘˘صش و
Úيثوحلل ةصضÎفم عقاوم ىلع تاراغلا تارصشع

تر˘ف˘صسأاو ،د˘يد˘ج ير˘ك˘صسع د˘˘ي˘˘ع˘˘صصت را˘˘طإا ‘
ةعبرأا مهنيب ايندم31 لتقم نع تاراغلا ىدحإا
ةد˘ع˘صص ة˘ظ˘˘فا˘˘حÃ اد˘˘صش ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ‘ لا˘˘ف˘˘طأا
ةد˘ح˘تŸا ·ألا تدد˘ن د˘قو ،(ن˘م˘˘ي˘˘لا ›ا˘˘م˘˘صش)
،ةرŸÈا Òغو ةعورŸاب اهتفصصوو ةراغلا هذهب

يكرت فلاحتلا مصساب قطانلا ثد– Úح ‘
.نأاصشلا اذهب قيق– نع يكلاŸا

امأا .يدوعسسلا قمعلا ‘ ةعسساولا ةيلمعلاب اهوفسصو ام نمسض ،صضايرلا ‘ ةيركسسع تآاسشنم اوفدهتسسا مهنأا نويثو◊ا نلعأا
.صضايرلا هاŒاب ءاعنسص نم قلطأا يتسسيلاب خوراسص صضاÎعا نلعأاف يتارامإلا يدوعسسلا فلاحتلا

ةحصصلا ةمظنŸ ماعلا ريدŸا رذح
مو˘˘˘نا˘˘˘هدأا سسورد˘˘˘ي˘˘˘ت ة˘˘˘˘يŸا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا

انوروك سسوÒف نأا نم سسوصسيÈيغ
،⁄ا˘˘˘ع˘˘˘لا لو˘˘˘ح عرا˘˘˘صست˘˘˘ي لاز˘˘˘˘ي ل
ةيداصصتقلا هراثآا مودت نأا اعقوتم
لصصاوت اميف ،دوقعل ةيعامتجلاو
.دويقلا فيفخت لودلا سضعب
دد˘˘˘˘˘˘ع نإا سسو˘˘˘˘˘˘صسيÈي˘˘˘˘˘˘غ لا˘˘˘˘˘˘˘قو
دادزي انوروك سسوÒفب ÚباصصŸا

لود ةد˘˘˘˘ع ‘ د˘˘˘˘حاو تي˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘ت ‘
““ةقلقم تادايز““ ¤إا اتفل ،ةÒبك

ة˘˘صصا˘˘خ ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘تÓ˘˘لا ا˘˘ك˘˘ير˘˘˘مأا ‘
لجصس ⁄اعلا نإا فاصضأاو.ليزاÈلا
سسوÒفب ةباصصإا فلأا381 نم Ìكأا
و˘˘˘هو ،د˘˘˘˘حألا سسمأا لوأا ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
ذ˘˘ن˘˘م د˘˘حاو مو˘˘ي ‘ Èكألا دد˘˘ع˘˘لا

‘ هل تاحيرصصت ‘و .ءابولا روهظ
ةموكح هتمظن ويديفلا Èع ىدتنم
نإا سسو˘˘صسيÈي˘˘غ لا˘˘ق ،ي˘˘بد ةرا˘˘مإا
ةباصصإا نويلم لوأا تلجصس ةمظنŸا

Òخألا نويلŸا نكل ،رهصشأا3 لÓخ
.طقف مايأا8 لÓخ هليجصست ”

ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘˘ّثأا ءا˘˘˘بو˘˘˘لا نأا Èت˘˘˘عاو
ة˘با˘ج˘ت˘صسا نإا˘ف اذ˘˘ل ،تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
هلك عمتÛاو اهرصسأاب تاموك◊ا
ةÁزهل طقف سسيل ،يصساصسأا رمأا
.هنم ‘اعتلل نكلو ءابولا
اننأا نم ي‡ألا لوؤوصسŸا رذحو
⁄اعب ءابولا اذه ةÁزه اننكÁ ل““

¤إا ءابولا سسييصست ىدأا ، مصسقنم
ىتح نامأا ‘ انم دحأا لو ،همقافت
.““نامأاب انعيمج حبصصي
ءاÈخ Òب˘˘˘˘ك لا˘˘˘˘ق ،ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
‘ نايار كيام ةمظنŸاب ئراوطلا
دادعألا““ نإا تنÎنإلا Èع ةدافإا
ءابولا روطت ببصسب ديكأاتلاب دادزت

ةفاثكلا تاذ لودلا نم ددع ‘
ةفاكبو تقولا سسفن ‘ ةيناكصسلا
.““⁄اعلا ءاحنأا
نم ءزج دوعي دق““ نايار فاصضأاو
ديكأاتلابو ،تارابتخلا ¤إا ةدايزلا
ديزŸا يرŒ دنهلا لثم لود نإاف
نأا دقتعن ل نكل ،تارابتخلا نم
.““تارابتخا ةرهاظ هذه

تاباصصإلا ددع ‘ ةزفق نإا لاقو
Úت˘˘ن˘˘جرألاو ي˘˘ل˘˘ي˘˘صشت ‘ تل˘˘ج˘˘˘صس
ا˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘لو˘˘بو ا˘˘م˘˘ن˘˘بو ا˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘مو˘˘˘لو˘˘˘كو
يتلا ليزاÈلا اصضيأاو ،لاميتاوغو

Œل˘ت˘ح˘ت˘ل ،ة˘˘با˘˘صصإا نو˘˘ي˘˘ل˘˘م تزوا
ف˘˘˘ل˘˘˘خ ا˘˘˘يŸا˘˘˘ع Êا˘˘˘ث˘˘˘˘لا ز˘˘˘˘كرŸا
.ةدحتŸا تايلولا

دلانود ي˘ك˘ير˘مألا سسي˘ئر˘لا نا˘كو
¤إا ةدا˘ح تادا˘ق˘ت˘˘نا ه˘˘جو بمار˘˘ت
عم اهلماعت لايح ةي‡ألا ةمظنŸا
‘ هرو˘ه˘ظ ة˘ياد˘˘ب د˘˘ن˘˘ع سسوÒف˘˘لا
د˘˘˘˘لرو““ ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م بصسح˘˘˘˘بو .Úصصلا

ا˘يا˘˘ح˘˘صض د˘˘صصر˘˘ب سصتıا ““Îي˘˘م
دقف ،⁄اعلا لوح انوروك سسوÒف

افلأا171و ÚيÓ˘˘م9 ل˘ي˘ج˘˘صست ”
لباقم ،سسوÒفلاب تاباصصإا705و
Úح ‘ ،ةا˘˘˘˘˘˘فو282و ا˘ف˘˘لأا374
539و فلآا309و ÚيÓم4 ىفاعت
ترد˘˘˘صصت د˘˘˘˘قو .ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘صش
ÚباصصŸا ةمئاق ةدحتŸا تايلولا
683و Úنو˘ي˘ل˘م ن˘م Ìكأا ل˘ي˘ج˘صست˘˘ب
ن˘م Ìكأا˘˘ب ل˘˘يزاÈلا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ت ،ا˘˘ف˘˘لأا

.فلآا601و نويلم
د˘عاو˘˘ق ل˘˘هاŒ ” ا˘˘صسنر˘˘ف ي˘˘ف˘˘ف
تامامك˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘جلا د˘عا˘ب˘ت˘لا
سصقر Úح ‘ ،Òب˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك د˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح ¤إا
تا˘عا˘صسلا ى˘ت˘˘ح او˘˘كرا˘˘صشو فلآلا
لوأا ‘ ،لوألا سسمأا ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ¤وألا

يذ˘˘لا قÓ˘˘غإلا ذ˘˘ن˘˘م Òب˘˘ك ثد˘˘˘ح
.دجتصسŸا انوروك سسوÒف هصضرف

ة˘لا˘ح ا˘ي˘نا˘ب˘˘صسإا تع˘˘فر ،كلذ˘˘ك
ح˘ت˘ف تدا˘عأاو ،ة˘ي˘˘ح˘˘صصلا بهأا˘˘ت˘˘لا

حايصسلا مامأا اصسنرف عم اهدودح
ن˘˘˘م او˘˘˘ن˘˘˘ك“ ن˘˘˘يذ˘˘˘لا Úي˘˘˘˘بوروألا
.طصسوتŸا ئطاوصش ¤إا ةدوعلا
ةوقلا سسيئر Èتعا ارصسيوصس ‘ نكل
ةفلكŸا ةيلاردفلا ةيملعلا ةصصاÿا
ناك لزعلا عفر نأا سضرŸا نوؤوصشب
.هدÓب ‘ اعيرصس
تي˘˘ق˘˘ب ي˘˘ت˘˘لا- لا˘˘غ˘˘تÈلا تل˘˘صضفو

Ãف نع ايبصسن ىأانÒانوروك سسو
ةيليوج1 ىتح ثيÎلا -دجتصسŸا
عم ة˘يÈلا ا˘هدود˘ح ح˘ت˘ف˘ل ل˘ب˘قŸا
.اينابصسإا

دوقعل هراثآا مودت نأا عقوتت ةحسصلا ةمظنم

ةينيتللا اكيرمأاب كتفيو ايŸاع ددمتلا لصصاوي انوروك ءابو



تلاكو/›ودلا مسسقلا

يذ˘لا ف˘قو˘م˘ل˘ل هدÓ˘ب م˘عد م˘ل˘عŸا ن˘ل˘عأا ا˘˘م˘˘ك
نأا˘˘صشلا سصو˘˘صصخ˘˘ب ير˘˘صصŸا سسي˘˘ئر˘˘لا ه˘˘ن˘˘ل˘˘عأا
يأا Ëدقتل ةدعتصسم““ قصشمد نأا ادكؤوم ،يبيللا
نع رظنلا سضغب نأاصشلا اذهب Úيرصصملل معد
.““انتيصضق نم ةرهاقلا فقوم
ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا بع˘˘صشلا ع˘˘م ف˘˘˘ق˘˘˘ن ن˘˘˘ح˘˘˘ن :فا˘˘˘صضأاو
ن˘ع عا˘فد˘لا نود˘ير˘ي م˘ه˘نأل ق˘ي˘ق˘صشلا ير˘˘صصŸا
.يبرعلا يموقلا نمألا نعو مهصسفنأا
حيرصصت ىلع اقيلعت ةدحتŸا ·ألا تÈتعاو
لوح ي˘صسي˘صسلا حا˘ت˘ف˘لا د˘ب˘ع ير˘صصŸا سسي˘ئر˘لا
رخآا““ نأا ،ايبيل ‘ ““رصشابŸا يركصسعلا لخدتلا““

.““لاتقلا نم ديزŸا وه نآلا ايبيل هيلإا جات– ام
م˘صسا˘ب ثد˘ح˘تŸا كيرا˘جود نا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘صس لا˘˘قو

نم““ :Úيفحصصلل ةدحتŸا ·أÓل ماعلا Úمألا
وه نآلا ايبيل هيلإا جات– ام رخآا نأا حصضاولا
ة˘˘ئ˘˘ب˘˘ع˘˘ت˘˘لا ن˘˘م د˘˘يزŸاو ،لا˘˘ت˘˘ق˘˘لا ن˘˘م د˘˘˘يزŸا
ديزŸاو ،ةحلصسألا لقن نم ديزŸاو ،ةيركصسعلا

ىلع ةقزترŸا وأا بناجألا ÚلتاقŸا دوجو نم
.““اهيصضارأا
ةئبعتلا رارمتصسا نم قلقلاب رعصشن““ :فاصضأاو
،ترصس ‘ ةصصاخبو ،ايبيل طصسو ‘ ةيركصسعلا
رار˘م˘ت˘صساو ،جراÿا ن˘˘م ة˘˘ح˘˘ل˘˘صسألا ل˘˘ق˘˘ن ن˘˘مو

Œا دينŸةخراصصلا تاكاهتنلا عيمجو ،ةقزتر
.““ةحلصسألا رظ◊

يصسيصسلا حاتفلا دبع يرصصŸا سسيئرلا نلعأاو
‘ ةيبنجألا تÓخدتلا““ نأا ،يصضاŸا تبصسلا
ف˘ن˘ع˘ل˘ل ة˘ن˘مآا تاذÓ˘م ءا˘ن˘ب ‘ تم˘ه˘صسأا ،ا˘ي˘ب˘ي˘ل
يرصصم لخد˘ت““ ة˘ي˘نا˘ك˘مإا˘ب ا˘حو˘ل˘م ،““با˘هرإلاو
اذه لثم نأا ادكؤوم ،““ايبيل ‘ رصشابم يركصسع
.ةيلودلا ةيعرصشلا هل رفوتت تتاب لخدتلا

را˘˘م˘˘قأا ن˘˘˘م رو˘˘˘صص تر˘˘˘ه˘˘˘ظأا ،ر˘˘˘خا قا˘˘˘ي˘˘˘صس ‘
تارئاط يرصصŸا سشي÷ا بحصس ةيعانطصصا

ةد˘عا˘ق˘ب ير˘ك˘صسع سضر˘ع ‘ تكرا˘صش ة˘ل˘تا˘˘ق˘˘م
سسيئرلا هلÓخ قلطأاو ،ةيدود◊ا Êارب يديصس
يركصسعلا لخدتلاب اديدهت يصسيصسلا حاتفلا دبع
.ايبيل ‘ رصشابŸا
ةعقاولا ةدعاقلا ‘ يركصسعلا سضرعلا ميقأاو

Ãب˘لا ي˘بر˘غ لا˘م˘صش حور˘ط˘م ة˘ظ˘فا˘ح˘Óىل˘ع د
روصص ترهظأا ثيح ،ايبيلل ةمخاتŸا دود◊ا
.ةلتاقŸا تارئاطلا نم برصس دوجو
ي˘ت˘˘لا- ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘ط˘˘صصلا را˘˘م˘˘قألا رو˘˘صص نأا Òغ
دصصر ‘ سصصصختم Îيوت ىلع باصسح اهرصشن

كل˘˘ت ءا˘˘ف˘˘ت˘˘خا تر˘˘ه˘˘ظأا- تار˘˘ئا˘˘˘ط˘˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘ح
ةد˘عا˘ق ن˘م د˘˘حألا مو˘˘ي ة˘˘ل˘˘تا˘˘قŸا تار˘˘ئا˘˘ط˘˘لا
ىلع ةمÓع هنأاب رصسُف ام وهو ،Êارب يديصس
ل˘خد˘ت˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل ة˘ي˘˘ع˘˘قاو تاداد˘˘ع˘˘ت˘˘صسا با˘˘ي˘˘غ
.كيصشو يركصسع
ةد˘عا˘ق˘ل˘ل ه˘ترا˘يز د˘˘ن˘˘ع ي˘˘صسي˘˘صسلا د˘˘ق˘˘ف˘˘ت د˘˘قو
ةقطنŸاب ة˘يو÷ا تاو˘ق˘ل˘ل ة˘ل˘تا˘قŸا تاد˘حو˘لا
يرصصم لخدت يأا نإا لاقو ،ةيركصسعلا ةيبرغلا

ةيلودلا ةيعرصشلا هل رفوتت تتاب ايبيل ‘ رصشابم
ةطلصسلا ىلع ءانب وأا سسفنلا نع عافدلل ءاوصس
و˘هو ا˘ي˘ب˘ي˘ل ‘ ة˘ب˘خ˘ت˘نŸا ةد˘ي˘˘حو˘˘لا ة˘˘ي˘˘عر˘˘صشلا

.همعز بصسح ،باونلا سسل‹
ة˘يا˘˘م˘˘ح““ نو˘˘ك˘˘ت˘˘صس ر˘˘صصم فاد˘˘هأا نأا فا˘˘صضأاو
نمألا ةداعتصسا معد ةعرصسو ،ةيبرغلا دود◊ا
اءزج هرابتعاب ،ةيبيللا ةحاصسلا ىلع رارقتصسلاو
ءا˘˘مد ن˘˘ق˘˘حو ،ير˘˘صصŸا ي˘˘مو˘˘ق˘˘لا ن˘˘˘مألا ن˘˘˘م
ترصس زواŒ““ نأا يصسيصسلا ىأارو .““يبيللا بعصشلا
.““رصصŸ ةبصسنلاب رمحأا طخ ةرف÷او
قافولا ةموكح ولوؤوصسم ركنتصسا ىرخأا ةهج نم
تاحيرصصت ايلود اهب فÎعŸا ةيبيللا ينطولا
نوؤوصش ‘ رفاصسلا لخدتلاب اهوفصصوو ،يصسيصسلا
لوؤو˘صسم د˘كأاو.““بر˘ح نÓ˘عإا““ ا˘ه˘نأا˘بو م˘˘هدÓ˘˘ب
طصسب ىلع نومزاع مهنأا قافولا عافد ةرازوب
.يبيللا باÎلا لماك ىلع مهترطيصس

ايبيل هيف دهصشت تقو ‘ تاروطتلا هذه يتأاتو
،ينطولا قافولا حلاصصل ىوقلا نيزاوم ‘ اÒغت

Îفح ةفيلخ دعاقتŸا ءاوللا تاوق باصسح ىلع
رصصم اهزربأا ةيلودو ةيميلقإا ىوق نم موعدŸا
.تارامإلاو
ةيصضاŸا ةÎفلا قافولا تاوق تداعتصسا دقو
اهزربأا ةد˘ع ع˘قاو˘مو ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ق˘ط˘نŸا ل˘ما˘ك
،ةنوهرت ةنيدمو ةيجيتاÎصسإلا ةيطولا ةدعاق
ترصس ةنيدم لوخدل نهارلا تقولا ‘ ىعصستو
.دÓبلا طصسو
ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو لا˘ق ،ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةÁز˘ه˘لا نإا ،ءا˘ثÓ˘ث˘لا سسمأا ،ا˘غا˘˘صشا˘˘ب ي˘˘ح˘˘ت˘˘ف
،Îفح ةف˘ي˘ل˘خ ي˘بÓ˘ق˘نلا لاÔج˘ل˘ل ة˘ير˘ك˘صسع˘لا
ل◊ا لوح ةدحتŸا تايلولا عم قفاوتلا تداز
.ايبيل ‘ يصسايصسلا

،““Îيوت““ ىلع هباصسح Èع ةديرغت ‘ كلذ ءاج
يصسائرلا سسلÛا سسيئر هدقع عامتجا ةادغ
لاÔ÷ا ع˘م ،جار˘صسلا ز˘ئا˘ف ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘مو˘ك˘ح˘ل˘˘ل
ة˘ير˘ك˘صسع˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا د˘ئا˘ق ،د˘ن˘صسنوا˘ت ن˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘صس
Òف˘صسلاو ،““مو˘ك˘ير˘فأا““ ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ‘ ة˘ي˘˘ك˘˘ير˘˘مألا
.دنلرون دراصشتير سسلبارط ىدل يكيرمألا
ة˘˘ير˘˘ك˘˘صسع˘˘لا ةÁز˘˘˘ه˘˘˘لا““ نأا ا˘˘˘غا˘˘˘صشا˘˘˘ب ح˘˘˘صضوأاو
عم ءارآلا قفاوت نم تداز (Îفح) يدتعملل
و˘ه ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا ل◊ا نأا˘˘ب ةد˘˘ح˘˘تŸا تا˘˘يلو˘˘لا
ةيلقع نأا دكؤوي ام  ةيبيللا ةمزأÓل ديحولا رايÿا
.““ينبت لو مدهت ةينوادعلا بÓقنلا
عا˘˘م˘˘ت˘˘جل ةرا˘˘صشإا ‘) نو˘˘ع˘˘م˘˘تÛا““ :فا˘˘صضأاو
Òف˘˘صسلاو ““مو˘˘ك˘˘ير˘˘فأا““ ع˘˘م ة˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا ة˘˘مو˘˘ك◊ا
تÓخدتلا ءاهنإا ةرورصض ىلع اوقفتا (يكيرمألا
ا˘ي˘ب˘ي˘ل ةدا˘ي˘صس م˘عدو ة˘ي˘عر˘˘صشلا Òغ ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جألا
.““ةيجراخ تاديدهت يأا نم اهيصضارأا ةدحوو
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ةيرسصم ةيبرح تارئاط بحسس دسصرت ةيعانطسصلا رامقألا

ةدحتŸا ·’او Îفح ـل قلطŸا اهمعد نلعت قصشمد
يصسيصسلا تاحيرصصت سضفرت

هاŒ ةرهاقلا تاكرحتلو Îفح ةفيلخ ÒسشŸا ةدايقب ““يبيللا ينطولا صشيجلل““ اهمعد اهمعد نع ةيروسسلا ةموك◊ا تبرعأا
ةفيلخ ÒسشŸا ةدايقب ““يبيللا ينطولا صشيجلل““ اهمعد دكؤوت قسشمد نأا ،ملعŸا ديلو يروسسلا ةيجراÿا ريزو نلعأا .يبيللا عسضولا

.يبيللا عسضولا هاŒ ةرهاقلا تاكرحتلو Îفح

ةيعامتجلا تايعادتلا دÓبلا هجاوت تقو ‘
انوروك ةحئا÷

سسنوت بونج تاجاجتح’ا لصصاوت
فيظوتلاو ةيمنتلاب ةبلاطملل
تاجاجتحا لصصاوتت

‘ ،سسنوت بونج ‘
ن˘م ة˘ب˘ير˘ق ة˘ق˘ط˘ن˘م
جار˘˘خ˘˘ت˘˘صسل ل˘˘˘ق˘˘˘ح
،زا˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘لاو لوÎب˘˘˘˘˘لا

Ÿة˘مو˘ك◊ا ة˘ب˘˘لا˘˘ط
” قا˘˘ف˘˘تا ماز˘˘ت˘˘لا˘˘˘ب
3 ل˘˘˘ب˘˘˘ق ه˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘˘قو˘˘˘˘ت
تقو ‘ ،تاو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘صس
دÓ˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘˘˘جاو˘˘˘˘˘˘ت
تايعادتلا
ةحئا÷ ةيعامتجلا
.91-ديفوك
،نو˘˘˘˘ج˘˘˘˘تfi بصصنو
مامأا قيرطلا اوقلغأاو ،نيواطت ةيلو نم قطانم ‘ ًاميخ ،عيباصسأا ذنم
‘ ،زاغلاو طفنلا جارختصسا ‘ رمثتصست يتلا تاكرصشلل ةعباتلا تانحاصشلا

Úب تا˘ه˘جاو˘م تد˘ه˘صش ي˘ت˘لاو ،ة˘صشم˘هŸا ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب رو˘˘ما˘˘ك˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
.7102 ماع ‘ نمألا تاوقو ÚجتÙا
ماع ‘ هرارقإا ” قافتا مازتلاب ،ةيصسنوتلا ةموك◊ا ،نوجتÙا بلاطي
ةقطنم ‘ ةيطفن تاكرصش ‘ لمعلا نع Úلطاعلا نم ددع فيظوتب7102
.ةيلولل ةعباتلا روماكلا
بصسح ،ةقطنŸا ‘ ةيلوÎبلا ةطصشنألا ىلع اهنيح تاجاجتحلا رثؤوت ⁄و
Úح7102 ماع ‘ لا◊ا هيلع ناك ام سسكع ىلع ،ةيصسنوتلا ةقاطلا ةرازو
.خصضلا تايلمع تفقوت
¤إا ،7102 يام ‘ ،ةيلولا ‘ نوّجتfiو ةيصسنوتلا ةموك◊ا تلّصصوتو
ة˘يلو˘لا هذ˘ه˘ب ط˘ف˘ن˘لا جا˘ت˘نإا ر˘ه˘صشأا ةدŸ ل˘ط˘ع ما˘˘صصت˘˘عا ءا˘˘ه˘˘نإل قا˘˘ف˘˘تا
.رهاظتم لتقم نع ترفصسأا ةطرصشلا عم تاهجاوم دهصشو ،ةيوارحصصلا
دا–Óل ماعلا Úمألا نم ““ةطاصسو““ لصضفب قافتلا ¤إا كاذنآا لصصوتلا ”و
.يبوبطلا نيدلا رون (ةيباقنلا ةيزكرŸا) لغصشلل يصسنوتلا ماعلا
““تاصسارغلاو ةئيبلا ةكرصش““ ‘ سصخصش0051 فيظوتب قافتلا ىصضقو
.9102 ماع علطم005و ،8102 يفناج نم اءدب نيرخآا فلأاو ،(ةيموكح)
نيدباعلا نيز لحارلا قبصسألا سسيئرلا ماظن تحاطأا يتلا1102 ةروث ذنمو
ةيمنتلا اهصصقنت ةقطنم ةيقبو نيواطت ةيلو لاح Òغتي ⁄ ،يلع نب
لوح ةيموك◊ا Òغ مافصسكوأا ةمظنم هترصشن ريرقت بصسحب ،رامثتصسلاو
.ةيصسنوتلا قطانŸا Úب نزاوتلا بايغ
‘ ميقي اصصخصش““ نإاف ،9102 ماع ‘ هنأا اهريرقت ‘ ةمظنŸا تحصضوأاو
ةعبرأاب ةلاطبلل سضّرعم (%7.82) ةلاطبلا نم ارّرصضت Ìكألا ةيلولا نيواطت
.““ةيلحاصسلا ÒتصسنŸا ةيلو نم رخآا سصخصشب ةنراقم فاعصضأا
ماصصتعا يلث‡ نم اددع ىقتلا ّديعصس سسيق يصسنوتلا سسيئرلا ناكو
ةلمج ةرولب““ ¤إا كاذنآا مهاعدو ،يصضاŸا يفناج فصصتنم ‘ ،روماكلا

،فيظوت يأا نع اديعب مهصسفنأا ÚنطاوŸا ةدارإا نم ةعبانلا عيراصشŸا نم
تدافأا ام بصسح ،““ةيزكرŸا سسّركي يذلا Ëدقلا يصسايصسلا ركفلا نعو
.نايب ‘ ةيروهم÷ا ةصسائر
ة˘˘˘ي˘˘˘صسنو˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘مألا تاو˘˘˘˘ق Úب ،لوألا سسمأا ،تا˘˘˘˘كا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘صشلا تددŒو
لصصاوتŸا سشيمهتلل مهصضفر نع اوÈعو ،ةيلولا عراوصش ‘ نيرهاظتŸاو

.ةقطنŸا ‘
نم تائŸا قيرفتل عومدلل ليصسŸا زاغلا ةفاثكب نمألا تاوق تقلطأاو
رداصصŸ اقفو ،تاراطإلاو ةراج◊اب قرطلا اوقلغأا نيذلا ÚجتÙا
.ةيمÓعا
نم ةعوم‹ نأا ،لوألا سسمأا نايب ‘ تدكأا،ةيلخادلا ةرازو تناك و
ةه÷اب ةينمألا تارقŸا ىلع ءادتعلا ةلواfi ¤إا““ تدمع سصاخصشألا
ىلع ةينمألا تادحولا Èجأا ا‡ .فوتولوم ةقرا◊ا تاجاجزلا ةطصساوب
لئا˘صسو˘لا لا˘م˘ع˘ت˘صساو تار˘قŸا هذ˘ه ة˘يا˘م◊ ة˘مزÓ˘لا تاءار˘جإلا ذا˘خ˘تا
.““تايعصضولا هذه لثم ‘ انوناق ةحاتŸا
Úج˘تÙا Úب ّر˘ف˘لاو ّر˘ك˘لا تا˘ي˘ل˘م˘˘ع ،Úن˘˘ثلا-د˘˘حألا ل˘˘ي˘˘ل ،تل˘˘صصاو˘˘تو
ة˘يا˘م◊ ة˘ير˘ك˘صسع تاد˘حو ة˘ي˘صسنو˘ت˘لا عا˘فد˘لا ةرازو تر˘صشنو ،ة˘طر˘˘صشلاو
يمصسرلا قطانلا دافأا ام ىلع ،ةنيدŸا عراوصش ‘ ةيموك◊ا تاصسصسؤوŸا
.يركز دمfi ،عافدلا ةرازو مصساب

ةلاح46201 ¤إا لسصي صسوÒفلاب تاباسصإلا ›امج

 انوروكب ةديدج ةباصصإا29 ليجصست
برغŸا ‘

ةدكؤوم ةديدج ةباصصإا29 دصصر ؛ءاثÓثلا سسمأا ،ةحصصلا ةرازو تنلعأا
›امجإلا ددعلا عفتÒل ،ةيصضاŸا ةعاصس61ـلا لÓخ انوروك سسوÒفب
.برغŸا ‘ ةلاح46201 ¤إا سسوÒفلاب Úباصصملل
ةيئابولا ةلا◊ا تادجتصسم لوح ةيمويلا اهتليصصح ‘ ةرازولا تركذو
ام ،اهصسفن ةدŸا لÓخ ةديدج ءافصش تلاح81 تدكأات هنا ؛برغŸاب
4838 ¤إا ةحئا÷ا نم ‘اعتلا ‘ تح‚ يتلا تلا◊ا عوم‹ عفري

ببصسب ةديدج ةافو ةلاح يا ليجصست متي ⁄ هنا ؛هتاذ ردصصملل اعبتو .ةلاح
ةرصشاعلاو سسمأا ءاصسم نم ةصسداصسلا Úب ةينمزلا ةÎفلا لÓخ ،سسوÒفلا

.412 ‘ تايفولا ›امجإا رقتصسيل ،ءاثÓثلا سسمأا نم
دا˘ع˘ب˘ت˘صسا ىر˘ج ي˘ت˘لا تلا◊ا دد˘ع نأا ةرازو˘˘لا تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م ن˘˘م˘˘صض دروو
غلب دق ،اهب ةصصاÿا ليلاحتلل ةيبلصس جئاتن ىلع لوصص◊ا دعب ،اهتباصصإا
.دÓبلاب سسوÒفلا راصشتنا ةيادب ذنم ةلاح325و فلا645
ي˘م˘صسر˘لا ع˘قوŸا Èع ،ةد˘يد÷ا ة˘ل˘ي˘صص◊ا تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م ةرازو˘˘لا تر˘˘صشنو
ةلاح81 ليجصست ” هنأا ¤إا ةÒصشم ،انوروك ةحئاج ةعباتŸ سصصصıا
4838 ¤إا ÚفاعتŸا ددع عفري ا‡ ،ةروكذŸا ةÎفلا لÓخ ةديدج ءافصش
.ةلاح
رقتصسيل ،ةروكذŸا ةÎفلا لÓخ ةديدج ةافو ةلاح يأا ليجصست متي ⁄ اميف
دودح ¤إا تلاح325645 داعبتصسا ”و.ةلاح412 ‘ تايفولا ددع
.يبلصس يflÈ ليل– دعب ،ةعاصسلا
ةفاظنلا دعاوقب مازتللا ÚنطاوŸاو تانطاوŸاب ةحصصلا ةرازو بيهتو
اهتذختا يتلا ةيزاÎحلا Òبادتلا ‘ طارخنلاو ،ةيحصصلا ةمÓصسلاو
.ةيلوؤوصسمو ةينطو لكب ةيبرغŸا تاطلصسلا

و˘صصور ة˘ن˘يدÃ ،ة˘ي˘ح˘صصلا قر˘ف˘لا ا˘ه˘تر˘جأا ي˘ت˘˘لا تا˘˘صصو˘˘ح˘˘ف˘˘لا تر˘˘ه˘˘ظأا
«انوروك» سسوÒفب Úباصصم6 دوجو لاغنصسلا نم نيدئاعلا Úيناتيروملل
.يحصصلا رجحلل اوعصضخأا دقو ،دجتصسŸا
نمصض نم هنإا ،ةيحصص رداصصم نع Óًقن  لصسارم  ،ةيمÓعا رداصصم تلاقو
.سسوÒفلاب Úباصصم6 كلانه ناك ، دود◊ا اوÈع ايناتيروم732

يأا نم نوناعي لو سضارعأا يأا مهيلع رهظت ل ÚباصصŸا نأا تفاصضأاو
.ةيحصصلا ةياعرلا ت–و لزعلا ديق اوعصضو دقو ،ةيحصص لكاصشم
اهتÒظن عم قيصسنتلاب ،لوألا سسمأا تأادب دق ةيناتيروŸا تاطلصسلا تناكو
جاوفأا نمصض كلذو ،لاغنصسلا ‘ Úقلاعلا ÚيناتيروŸا لاخدإا ،ةيلاغنصسلا

مصسقي يذلا ،لاغنصسلا رهن يتفصض Úب وصصور «ةراsبع» اهب تماق ةيلاتتم
Úيلاغنصسلا تارصشع رداغ ىرخأا ةهج نم .Úئزج ¤إا وصصور ةنيدم
يتلا ،ةيلمعلا سسفن راطإا ‘ مهدÓب وحن ÊاتيروŸا بنا÷ا ‘ Úقلاعلا
يولنيصسو (ةيناتيروŸا) ةزراÎلا يتيلو تاطلصس نم فارصشإاو قيصسنتب متت
سسرام ر˘ه˘صش ذ˘ن˘م ا˘م˘هدود˘ح نا˘ق˘ل˘غ˘ي ناد˘ل˘ب˘لا لاز˘ي ا˘مو .(ة˘ي˘لا˘غ˘ن˘صسلا)
ام وهو ،«انوروك» ةحئاج راصشتنا نم دحلل ةيجيتاÎصسا راطإا ‘ ،يصضاŸا
ةليط دود◊ا دنع Úقلاع نيدلبلا نم ÚنطاوŸا تائم ءاقب نع رفصسأا
.ةيصضاŸا رهصشألا

ايناتيروم ‘ لاغنصسلا نم نيدئاعلا نمصض -انوروك- ـب Úباصصم6
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 اـــهباــحصصأ’ درــت ’ ةدــير÷أ درــت ةــــقيثو لــك
رـــصشنت ⁄ مأأ ترـــصشن ءأوـــصس

زغنكورب دهعم

Îف˘ح تا˘قا˘˘ف˘˘خإا تب˘˘ّي˘˘خ د˘˘قو
ة˘ي˘جراÿا تا˘ه÷ا ة˘ير˘ك˘صسع˘لا
ةيبرعلا تارامإلا :همعدت يتلا
ا˘˘ي˘˘˘صسورو ا˘˘˘صسنر˘˘˘فو ةد˘˘˘ح˘˘˘تŸا
ه˘َت˘ل˘م˘ح تط˘˘عأا د˘˘ق˘˘ف .ر˘˘صصمو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةرد˘˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘˘ك˘˘˘˘صسع˘˘˘˘لا
Èع ،سسلبارط ىلع ةرطيصسلا

ًايصسايصسو ًايركصسع ًامعد هحنم
ع˘˘م ق˘˘فاÎلا˘˘ب كلذو ،ًا˘˘م˘˘خ˘˘˘صض
.ةد˘˘˘ح˘˘˘ّتŸا تا˘˘˘يلو˘˘˘لا نا˘˘˘˘عذإا
قÓطنا نم ةنصس فصصن دعبو
ا˘˘˘ي˘˘˘صسور تل˘˘˘ّخد˘˘˘ت ،مو˘˘˘˘ج˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا

Ÿفح ةدعاصسÎ ناك يذلا ‘
تائŸا تلصسرأاف ،بعصص عصضو
ةرزاؤوÔ Ÿغا˘˘ف ة˘˘قز˘˘˘تر˘˘˘م ن˘˘˘م
نم تدازو سسلبارط وحن هفحز
.ايبيل ‘ يركصسعلا اهراصشتنا
بيرŸا با˘˘˘ح˘˘˘˘صسنلا ّنأا د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب
مهي˘ف نÃ) سسور˘لا ة˘قز˘تر˘م˘ل˘ل

تا˘ي˘صشي˘ل˘ي˘مو Ôغا˘ف ا˘ي˘صشي˘ل˘ي˘˘م
(د˘صسألا را˘صشب˘ل ةد˘ّيؤو˘م ة˘يرو˘˘صس
جورخ ¤إا ىّدأا ايبيل برغ نم
برغ نم لماكلاب Îفح تاّوق
باحصسنلا اذه ىتأا دقو .ايبيل
ةيّرصس ةموعزم ةيقافتا امدعب
.ةرقنأاو وكصسوم Úب
Îف◊ ةمعادلا تاه÷ا ديعتو
يط˘ع˘يو .نآلا ا˘ه˘ف˘قو˘م م˘ي˘ي˘ق˘ت

تايلو˘ل˘ل ة˘ح˘نا˘صس ة˘صصر˘ف اذ˘ه
نآلا ىّتح تيقب يتلا ،ةدحّتŸا

اذ˘˘ه ءازإا ن˘˘يد˘˘ي˘˘لا ة˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘م
ا˘˘ي˘˘صسور عدر˘˘˘ت ي˘˘˘ك˘˘˘ل ،عار˘˘˘صصلا
ي˘ن˘ل˘ع˘لا كا˘ه˘ت˘نلا ن˘م ا˘ي˘كر˘˘تو

ه˘ت˘صضر˘ف يذ˘˘لا حÓ˘˘صسلا ر˘˘ظ◊
يكلو ايبيل ىلع ةدحّتŸا ·ألا

Ìكأا ايصسور باÎقا نود لو–
‘ اهل مئاد روصضح ءاصشنإا نم
ناكمإابو .Îفح لقعم ،قرصشلا
ىلع سصر– نأا ًاصضيأا نطنصشاو
بصسا˘˘˘˘كŸا ن˘˘˘˘م ةدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسلا
ىلع ثحلل ةيكÎلا ةيركصسعلا

ل عارصصلل مادتصسمو ّيلمع ّلح
.لتاقتلا رارمتصسا ¤إا يّدؤوي
ةيجراÿا ةلعافلا تاه÷ا رود
ة˘˘ي˘˘جراÿا ة˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا تا˘˘ه÷ا

عار˘˘صصلا ‘ ّي˘˘˘صسا˘˘˘صسأا ٌر˘˘˘صصن˘˘˘ع
را˘˘صصت˘˘نا ى˘˘تأا د˘˘ق˘˘ف .ي˘˘ب˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لا

‘ ي˘ن˘˘طو˘˘لا قا˘˘فو˘˘لا ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح
ة˘م˘ظ˘˘نأا ن˘˘م م˘˘عد˘˘ب سسل˘˘بار˘˘ط
ن˘م ل˘ي˘طا˘صسأاو يّو÷ا عا˘˘فد˘˘لا
ة˘ي˘كÎلا ةر˘˘ّي˘˘صسŸا تار˘˘ئا˘˘ط˘˘لا
نم ايكرت م˘ه˘ت˘ب˘ح˘صس ة˘قز˘تر˘مو
تمّدق دقو .يروصسلا عارصصلا
ذ˘ن˘م ير˘ك˘صسع˘لا م˘عد˘لا ا˘ي˘كر˘˘ت
تع˘˘˘˘˘ّقو ÚحÈ 9102م˘˘˘˘˘صسيد

يهو ،ينطولا قافولا ةموكح
ا˘˘ه˘˘ب فÎع˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘مو˘˘˘ك◊ا
،سسل˘˘بار˘˘ط ‘ ةد˘˘ح˘˘تŸا ·ألا
لدجلل ةÒث˘م ة˘ير˘ح˘ب ة˘ي˘قا˘ف˘تا

هذ˘˘˘ه تأار د˘˘˘ق˘˘˘ف .ةر˘˘˘ق˘˘˘نأا ع˘˘˘م
ة˘˘˘مو˘˘˘ك˘˘˘ح ف˘˘˘ع˘˘˘˘صض ‘ ةÒخألا
ةزات‡ ةصصرف ينطولا قافولا
ي˘قر˘صش ‘ ا˘ه◊ا˘صصÃ ع˘˘فد˘˘ل˘˘ل
ّنأا ع˘˘˘مو .ط˘˘˘ّصسو˘˘˘تŸا ر˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا
تعد Îف◊ ةمعادلا تاه÷ا

ىرت ل ،ران قÓطإا فقو ¤إا
.اهتاو˘عد ة˘ي˘ب˘ل˘ت˘ل ًا˘ب˘ب˘صس ا˘ي˘كر˘ت
تا˘˘قا˘˘ق˘˘˘صشنا ه˘˘˘جاو˘˘˘ي Îف˘˘˘ح˘˘˘ف
ة˘˘ل˘˘ئا˘˘صضت˘˘˘م ة˘˘˘ق˘˘˘ثو ةد˘˘˘ياز˘˘˘ت˘˘˘م
د˘˘˘˘م˘˘˘˘صصي ل د˘˘˘˘قو ،ه˘˘˘˘تارد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب
تا˘˘˘ي˘˘˘˘عاد˘˘˘˘ت ءازإا ًا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس
.ةيركصسعلا هتاصساكتنا
مصسرت نأا˘ب ة˘ي˘نا˘ك˘مإلا ةر˘ق˘نألو
ةل˘حرŸا ⁄ا˘ع˘م م˘صسا˘ح ل˘ك˘صشب
.عار˘˘˘˘˘˘صصلا ن˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا
ةمو˘ك˘حو ا˘ي˘كر˘ت ة˘عا˘ط˘ت˘صسا˘ب˘ف
موجهلا ةعباتم ينطولا قافولا

ةدافتصسÓل هتّدح ةدايز لب ل
.ًار˘خؤو˘م ق˘ق˘ّحŸُا م˘˘خز˘˘لا ن˘˘م
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘مألا اذ˘˘ه ع˘˘ّج˘˘˘صشي˘˘˘صسو
‘ تا˘˘قا˘˘ق˘˘˘صشنلا ن˘˘˘م د˘˘˘يزŸا

¤إا يصضفي ا‡ ،Îفح ركصسعم
فو˘˘ف˘˘صص ‘ ل˘˘م˘˘تfi را˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘نا

ًاصضيأا كلذ سصرحيصسو .هفلا–
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ّم˘ت˘ي ا˘مد˘ن˘ع ه˘ّنأا ى˘ل˘˘ع
ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن ‘ را˘˘˘ن قÓ˘˘˘طإا ف˘˘˘قو
دق دهصشŸا نوكي نل ،فاطŸا
وأا ّي˘صسا˘ي˘صس ل˘ك˘˘صش ّيأا˘˘ب ر˘˘ّي˘˘غ˘˘ت

Îفح حلاصصل ّيصساصسأا ّيركصسع
.ه˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘عاد˘˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘˘ه÷او
قافولا ة˘مو˘ك˘ح ¤إا ة˘ب˘صسن˘لا˘ب˘ف
سصر– نأا ي˘˘غ˘˘ب˘˘ن˘˘ي ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ى˘ل˘ع را˘ن˘لا قÓ˘طإا ف˘قو دو˘ن˘˘ب

Îف˘ح ةر˘ط˘˘ي˘˘صس خ˘˘ي˘˘صسر˘˘ت مد˘˘ع
ىلع همغري ا‡ ،قرصشلا ىلع
ّيأا هل دوعي ل ّدح ¤إا يصشÓتلا
.ةّيمهأا
ة˘مو˘ك˘حو ا˘ي˘كر˘ت ى˘ل˘ع ي˘غ˘˘ب˘˘ن˘˘ي
رذحب فّرصصتلا ينطولا قافولا

د˘˘ه˘˘صشت ،ق˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘نŸا اذ˘˘˘ه ن˘˘˘م
ا˘ي˘ب˘ي˘ل ‘ ا˘ي˘كر˘ت ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تاÎصسا

ا˘ي˘كر˘ت ى˘ل˘˘ع ه˘˘ّنأا د˘˘ي˘˘ب .ًا˘˘حا‚
لّوحت˘ت د˘ق˘ف ،رذ˘ح˘ب فّر˘صصت˘لا

ة˘˘˘˘مزا◊ا ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘كر˘˘˘˘ت تاو˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ
ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ءو˘˘˘˘صس ¤إا ةد˘˘˘˘يد÷ا
تاه÷ا تداز لاح ‘ ةعرصسب
،ا˘ه˘مز˘ح ن˘م Îف◊ ة˘˘م˘˘عاد˘˘لا
ةرطيصسلاب اهبلطم نع ىّلختتف
ز˘ّكر˘تو ا˘ه˘˘ت˘˘ّمر˘˘ب دÓ˘˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ق˘ي˘ق– ى˘ل˘ع كلذ ن˘˘ع ًا˘˘صضو˘˘ع
.قر˘˘˘˘˘˘صشلا ‘ لÓ˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘صسلا
،ةلاكولاب ٌبرح ةيبيللا بر◊اف
لود˘لا بغر˘˘ت د˘˘ق بر˘˘ح ي˘˘هو
ديعصصتلا يدافت ‘ اهل ةيعارلا
ح˘نÃ ع˘با˘ت˘˘ت نأا ا˘˘ه˘˘ن˘˘كÁ ن˘˘ك˘˘ل
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ل ة˘˘ك˘˘ير˘˘صشلا تا˘˘ه÷ا
دراوŸا نم يفكي ام سضرألا

ةّر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘صسم ة˘˘˘كر˘˘˘عŸا ءا˘˘˘ق˘˘˘˘بإل
ةÁزهل سضّرعتلا نود لوؤو◊او
.ةلماك
ÿÒاب Îفح رئاصسخ رّصشبت لو
ةيجراÿا تاه÷ا عم هتقÓعل
ةبصسنلاب هّنأا ديب .هل ةمعادلا
،ة˘˘م˘˘عاد˘˘˘لا تا˘˘˘ه÷ا هذ˘˘˘ه ¤إا
ةيصسايصسوي÷ا تايعادتلا قوفت
قا˘˘فو˘˘لا ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل
Óًماكً اراصصتنا ايكرتو ينطولا

َف˘ي˘لا˘˘ك˘˘ت ة˘˘ي˘˘م˘˘هألا ثي˘˘ح ن˘˘م
سشي˘˘ج˘˘ل˘˘˘ل ّر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘صسŸا م˘˘˘عد˘˘˘لا
.Îف◊ عباتلا ي˘ب˘ي˘ل˘لا ي˘ن˘طو˘لا
‘ ،ُرمألا اذه لّوحي وأا نكÁو
¤إا َقر˘˘˘˘˘˘صشلا ،دود◊ا ى˘˘˘˘˘˘صصقأا

ةيصسورلا ةيام◊ا ت– ةقطنم
ى˘˘˘˘˘˘ندأا ‘و .ة˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘تارا˘˘˘˘˘˘˘مإلاو
م˘˘˘˘˘عد˘˘˘˘˘لا زّز˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صس ،دود◊ا
تاه÷ا نم مّدقŸا ّرمتصسŸا
َةرد˘˘˘ق ة˘˘˘ي˘˘˘˘جراÿا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عار˘˘˘˘لا
⁄ لاح ‘ Îفح ىدل سضوافتلا
.ران قÓطإا فقو قيبطت ّمتي
عونلا اذه ¤إا ءوجللا ةيناكمإاو
ىدل ةيصسايصسلا تاروانŸا نم
ة˘˘ي˘˘جراÿا ة˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا تا˘˘ه÷ا

ةيقافتا يفف .ةياغ˘ل˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
ة˘˘يا˘˘عر˘˘ب قا˘˘ف˘˘تا ي˘˘˘هو ،Úلر˘˘˘ب
رياني ‘ مربُأا ةدحتŸا ·ألا
ىو˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘لا تمز˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘لا ،0202
ف˘˘قو˘˘ب ًا˘˘˘ير˘˘˘ها˘˘˘ظ ة˘˘˘ي˘˘˘جراÿا
.ة˘برا˘ح˘تŸا تا˘ه˘ج˘ل˘ل ا˘ه˘˘م˘˘عد
تا˘˘˘ه÷ا تعّر˘˘˘˘صس ،كلذ د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب
دو˘˘ه÷ا ن˘˘م Îف◊ ة˘˘م˘˘˘عاد˘˘˘لا
دقو .سسلبارط ىلع ءÓيتصسÓل

ذوفنل ةّدصشب ةيقافتلا تعصضخ
تارا˘˘˘˘مإلاو ر˘˘˘˘صصمو ا˘˘˘˘˘صسنر˘˘˘˘˘ف
ّم˘˘˘ت˘˘˘ف ،ةد˘˘˘ح˘˘˘˘تŸا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ًاد˘˘ه˘˘صشم م˘˘صسÎل ا˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘صصت
ًا˘ي˘ن˘مأاو ًا˘يدا˘صصت˘قاو ًا˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صس
ت˘˘˘ّث˘˘˘ح نآلاو .Îف◊ ًا˘˘˘ي˘˘˘تاؤو˘˘˘م
ةيلمع زورب ىلع ايصسورو رصصم
لوؤو◊ا ¤إا فد˘˘ه˘˘ت ة˘˘ه˘˘˘با˘˘˘صشم
ط˘صسو و˘ح˘ن ا˘ي˘كر˘˘ت مّد˘˘ق˘˘ت نود
طقف ماّيأا دعبف .اهقرصشو ايبيل

هّنصش يذلا موجهلا ءاهتنا نم
،سسل˘˘˘˘˘˘بار˘˘˘˘˘˘ط ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ع Îف˘˘˘˘˘˘˘ح
ير˘صصŸا سسي˘˘ئر˘˘لا فا˘˘صضت˘˘صسا

‘ ي˘˘˘صسي˘˘˘صسلا حا˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا د˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع
ناÈŸلا سسيئرو Îفح ةرهاقلا
حلاصص ةليقع قرصشلا ‘ يبيللا

را˘˘˘˘˘ن قÓ˘˘˘˘˘طإا ف˘˘˘˘˘قو نÓ˘˘˘˘˘˘عإل
.ةه÷ا يداحأا
Îف˘˘˘˘˘ح ّنأا˘˘˘˘˘كو اد˘˘˘˘˘ب كا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘هو
ة˘˘˘˘˘طراÿ ع˘˘˘˘˘صضخ˘˘˘˘˘ي لو˘˘˘˘˘˘لذŸا
يتلا ايبيلل ةيصسايصسلا قيرطلا

اهع˘صضو ي˘ت˘لاو ح˘لا˘صص ا˘ه˘حر˘ط
ةردا˘˘˘ب˘˘˘م تم˘˘˘˘ّم˘˘˘˘ُصصو .سسور˘˘˘˘لا
قا˘˘ف˘˘˘تا سضيو˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ل ةر˘˘˘ها˘˘˘ق˘˘˘لا
ه˘ي˘لإا ل˘ّصصو˘ت يذ˘لا تاÒخ˘˘صصلا
ز˘ك˘تر˘ي يذ˘لاو ةد˘ح˘˘تŸا ·ألا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘عر˘صشلا ه˘ي˘ل˘ع
قا˘˘فو˘˘لا ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح ا˘˘ه˘˘ب ى˘˘ظ–

ةياهن ‘ يّدؤوي هّنكل ،ينطولا
نم Îفح جارخإا ¤إا فاطŸا
ة˘˘˘ي˘˘˘صصخ˘˘˘صش ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصل ةرو˘˘˘˘صصلا
ّنأا كلذ ن˘˘˘˘م ّم˘˘˘˘هألاو .ىر˘˘˘˘˘خأا

ا˘ي˘˘صسور ّنأا ن˘˘ّي˘˘ب قا˘˘ف˘˘تلا اذ˘˘ه
ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا تارا˘˘˘مإلاو ر˘˘˘صصمو
م˘˘صسر˘˘ل ق˘˘با˘˘صست˘˘ت˘˘صس ةد˘˘˘ح˘˘˘ّتŸا

ىلع يصسايصسلا دهاصشŸا ⁄اعم
‘و .ة˘˘ل˘˘ب˘˘قŸا ر˘˘ه˘˘˘صشألا ىد˘˘˘م
تاروا˘˘˘˘˘˘˘˘˘نŸا هذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه ّم˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضخ
تا˘ه÷ا تلاز ا˘م ،ة˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا
سشي÷ا معدت Îف◊ ةمعادلا
عدرل دهج ‘ يبيللا ينطولا
ع˘م ة˘ف˘لا˘ح˘تŸا ىو˘ق˘لاو ا˘ي˘كر˘ت

ن˘م ي˘ن˘طو˘لا قا˘فو˘˘لا ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح
.ايبيل قرصش وحن مّدقتلا

حبصصت نأأ نكÁ ايبيل
ةلبقŸأ ايروصس
د˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل تلواÙا هذ˘˘˘˘ه

ة˘˘يو˘˘˘صست سسي˘˘˘صسأا˘˘˘تو عار˘˘˘صصلا
‘ ذوفنلا رئاود ىلع زكترت
ةÒصصق ا˘ه˘بر˘غو ا˘ي˘ب˘ي˘ل قر˘˘صش
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي÷ا˘˘ف .ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
فلا–و Îف◊ عباتلا يبيللا
قافولا ةموك◊ عباتلا ىوقلا
ا˘م ءاو˘صس ّد˘ح ى˘ل˘ع ي˘ن˘˘طو˘˘لا

.ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم ف˘˘لا– لإا ا˘˘˘م˘˘˘ه
تايصشيليŸ عّمŒ وه لّوألاف
ة˘ف˘ل˘˘تfl تاد˘˘ن˘˘جأا˘˘ب دار˘˘فأاو
Îف˘ح ةدا˘ي˘ق ت– اود˘صشت˘˘حا
م˘˘˘عد˘˘˘لا ن˘˘˘م ةدا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسÓ˘˘˘˘ل
ن˘مو ها˘ّق˘ل˘ت˘ي يذ˘لا ي˘ب˘˘ن˘˘جألا
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ئÓ˘˘ي˘˘ت˘˘صسا ة˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘˘مإا

و˘˘ه˘˘ف Êا˘˘ث˘˘لا ا˘˘مأا .سسل˘˘بار˘˘ط
ىوقو تايصشيليŸا نم فلا–

ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ك˘˘˘ّك˘˘˘ف˘˘˘تŸا م˘˘˘عد˘˘˘˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘عً اّدر ًا˘˘˘ع˘˘˘م تد˘˘˘˘صشت˘˘˘˘حا
ىلع لمتÙا Îفح ءÓيتصسا

.سسلبارط
¤إا عارصصلا ديمŒ يّدؤويصسو
،ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ك Ú˘َف˘لا˘ح˘ت˘لا ك˘ّك˘ف˘˘ت
ع˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘صست ل ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن هذ˘˘هو
ىلع اهيدافت ةلuكوŸا ىوقلا
زورب ىّتحف .ليوطلا ىدŸا
ا˘˘ي˘˘كر˘˘ت Úب ل˘˘م˘˘˘تfi قا˘˘˘ف˘˘˘ّتا
ل˘˘صضفأا ‘ يّدؤو˘˘ي˘˘صس ا˘˘ي˘˘صسورو
ا˘ي˘ب˘ي˘ل˘لٍ م˘˘ي˘˘صسق˘˘ت ¤إا تلا◊ا
رصشتنيف .عقاولا رمألا مكحب
ديعصص ى˘ل˘ع ›ا˘ت˘لا˘ب عار˘صصلا

fiتافلاحتلا كّكفت عم ،يّل
ى˘ل˘ع تا˘ي˘صشي˘ل˘˘يŸا سسفا˘˘ن˘˘تو
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع دراوŸاو ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘صسلا
ةوÓ˘˘˘ع .ي˘˘˘ّلÙا ىو˘˘˘ت˘˘˘˘صسŸا

ىو˘˘ق˘˘لا نا˘˘ك˘˘مإا˘˘ب ،كلذ ى˘˘ل˘˘ع
رارغ ىلع ،ىرخألا ةلuكوŸا

ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘˘لا تارا˘˘˘مإلاو ر˘˘˘صصم
ّيأا سضيو˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ت ،ةد˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘تŸا
‘ ايكرتو ايصسور Úب ةيقافتا

سش˘ّم˘ه˘ت ا˘ه˘ّنأا˘˘ب تر˘˘ع˘˘صش لا˘˘ح
Èكألا رطÿا نمكيو .اهرود
نأا ن˘كÁ ه˘نأا ‘ ا˘ي˘ب˘ي˘˘ل ى˘˘ل˘˘ع
ًا˘˘˘عار˘˘˘صص ة˘˘˘˘عر˘˘˘˘صسب ه˘˘˘˘جاو˘˘˘˘ت
تاه÷ا تي˘ق˘ب نإا˘ف .ًا˘ع˘ّصسو˘م
‘ ةطرخنم ةيلودلا ةلعافلا
ايبيل هبصشت نأا نكÁ ،ةلأاصسŸا
تاونصس عم ،يروصسلا َدهصشŸا

حÓ˘صسل˘ل ل˘ئا˘ه˘لا ق˘ّفد˘ت˘لا ن˘˘م
ة˘قز˘تر˘م˘ل˘˘ل ع˘˘ير˘˘صس را˘˘صشت˘˘ناو
نإاو .Úقّر˘˘ف˘˘تŸا Úي˘˘جراÿا
تاهجلل ›ودلا معدلا عجارت
،ف˘ّقو˘ت وأا ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘ل˘عا˘˘ف˘˘لا
¤إا ةيّلÙا ىواكصشلا زÈتصس
ا˘م˘ي˘˘فو .ف˘˘ن˘˘ع˘˘بو ،ة˘˘ه˘˘جاو˘˘لا

Áهذه كّكفت رولبتي نأا نك
عصضولا نع œانلا تافلاحتلا

نم ،ةيّلfi فازنتصسا َبرح
نأا عارصصلا ليودت ةدايز نأاصش
ج˘˘ي˘˘صسن˘˘لا تي˘˘ت˘˘ف˘˘ت ¤إا يّدؤو˘˘˘ت
لماكلاب ي˘ب˘ي˘ل˘لا ي˘عا˘م˘ت˘جلا
فلآلا تا˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘˘م حوز˘˘˘˘˘˘ن ¤إاو
.ىلتقلا نم Òثكلا Òثكلاو
ةدحتŸا تايلولا رود
ي˘غ˘ب˘˘ن˘˘ي ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘لÿا هذ˘˘ه ءازإا

ل˘˘صسكور˘˘بو ن˘˘ط˘˘ن˘˘صشاو ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةيولوألا نايطعتف ،ًاعم لمعلا
ةرادإا Èع رارصضألا نم ّدحلل

مادعنا حبصصأا دقف .عارصصلا
ىلع يبوروألا داحّتلا ةردق
،ًاحصضاو رمح طوطخ سضرف
ي˘صسنر˘ف˘لا م˘عد˘˘لا ¤إاً ار˘˘ظ˘˘ن
معد ببصسبو .Îف◊ مّدقŸا
ن˘مز ذ˘ن˘م ّر˘م˘ت˘˘صسŸا سسيرا˘˘ب

دا˘˘ح˘˘ّتلا ه˘˘جاو˘˘ي د˘˘˘ق ،Îف◊
هصسفن عصضيل ةبوعصص يبوروألا

ط˘ي˘صسو ه˘ي˘ف Èت˘ع˘ُي ع˘˘قو˘˘م ‘
ديب .ًاقوثومو ًاقداصص مÓصس
يصسورلا ذوفنلا نم ّد◊ا ّنأا
،ابوروأل ةيولوأا ادغ نأا قبصس
د˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ت د˘˘˘˘˘˘ق ا˘˘˘˘˘˘بوروأا ّنأا يأا
ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا زور˘˘ب نود لوؤو◊ا
صسقُت ةيكرت ةيصسور .ايبيل مّ
ن˘˘م ،ن˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘صشاو نا˘˘˘ك˘˘˘مإا˘˘˘بو

Òغ م˘˘عد Ëد˘˘ق˘˘ت ،ا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج
ي˘˘ن˘˘ير˘˘يإا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل ر˘˘صشا˘˘˘ب˘˘˘م
ا˘˘ه˘˘ير˘˘ج˘˘ي ي˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا
ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ي˘˘˘بوروألا دا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ّتلا
ى˘˘ل˘˘ع فار˘˘صشإلا ¤إا فد˘˘˘ه˘˘˘ت

.ي˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘لا حÓ˘˘˘˘صسلا ر˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ح
تاماز˘ت˘للا ى˘ل˘ع ل˘يو˘ع˘ت˘لا˘بو
ة˘ي˘قا˘ف˘ّتا لÓ˘خ ‘ ة˘˘مّد˘˘قŸا
ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘يزÿا ع˘˘˘˘˘صسو ‘ ،Úلر˘˘˘˘˘ب
ذو˘ف˘˘ن ن˘˘م ّد◊ا ة˘˘ي˘˘ك˘˘ير˘˘مألا
تا˘بو˘ق˘ع سضر˘ف Èع ا˘˘ي˘˘صسور
تا˘˘˘عو˘˘˘م‹و دار˘˘˘˘فأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ةطرخنم اهّنأا تُبث تانايكو

حÓ˘صسل˘ل رّر˘˘ك˘˘تŸا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ‘
ن˘مو .ا˘ي˘ب˘˘ي˘˘ل ¤إا ة˘˘قز˘˘ترŸاو
صسحي نأا اذه نأاصش تاردقلا نّ
ةيلم˘ع˘ل ة˘ير˘ح˘ب˘لا ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
نا˘ك˘مإا˘ب ح˘ب˘˘صصي ذإا ،ي˘˘ن˘˘ير˘˘يإا
بكارŸا فاد˘ه˘ت˘صسا ا˘ه˘ن˘ف˘˘صس
تا˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘ترŸا
ل˘ك˘صشب تا˘بو˘ق˘ع˘ل˘ل ة˘ع˘صضاÿا

fiدّد.
نم ةيبنجألا تاه÷ا عدرلو
حÓ˘˘صسلا ل˘˘ق˘˘ن ¤إا لا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نلا
نا˘˘ك˘˘مإا˘˘˘ب ً،اّو˘˘˘ج ة˘˘˘قز˘˘˘ترŸاو
ةيلتاصس روصص رصشن نوغاتنبلا

ÿيّو÷ا ر˘˘˘˘˘ظ◊ا تا˘˘˘˘˘˘قور.
م˘˘خز˘˘لا ن˘˘˘م كلذ د˘˘˘يز˘˘˘ي˘˘˘صسو
ةدا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ه˘˘˘˘˘تأا˘˘˘˘˘صشنأا يذ˘˘˘˘˘لا
‘ ة˘˘ي˘˘ك˘˘ير˘˘مألا ة˘˘ير˘˘ك˘˘صسع˘˘˘لا
ءوصضلا تطّلصس يتلا ايقيرفأا

ة˘ير˘ك˘صسع˘لا تار˘ئا˘ط˘لا ى˘˘ل˘˘ع
قرصش ¤إا ةلصسرŸُا ةيصسورلا
ايصسور ناركن تصضحدو ايبيل
يّدؤو˘ي˘صسو .Îف˘ح م˘عد˘ت ا˘ه˘نأا
ه˘˘ئا˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘حو Îف˘˘˘ح فا˘˘˘ع˘˘˘صضإا
ة˘˘جا˘˘ح ن˘˘م ّد◊ا ¤إا هرود˘˘˘ب

¤إا ين˘طو˘لا قا˘فو˘لا ة˘مو˘ك˘ح
ى˘ل˘ع لا˘˘ك˘˘تلا˘˘ب رار˘˘م˘˘ت˘˘صسلا
.هعيصسوتو ايكرت
ة˘˘ل˘˘عا˘˘ف تا˘˘ه˘˘ج طّرو˘˘ت سسي˘˘ل

د˘يد˘ه˘ت˘لا ة˘ي˘ناود˘ع ة˘ي˘جرا˘خ
ايبي˘ل ه˘ه˘جاو˘ت يذ˘لا د˘ي˘حو˘لا
ةيّلÙا تا˘عار˘صصلا˘ف ،مو˘ي˘لا

ع˘م .ًا˘صضيأا ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ي˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
قّفدت نم ّد◊ا ىقبي ،كلذ
بناجألا ÚبراÙاو حÓصسلا
ةيجحألا نم ةيصساصسأا ةعطق
نع ةرابع يه يتلا ،ةيبيللا

ىصضفأا نأا قبصس ميلأا عارصص
.نيÒثكلا ةافو ¤إا
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 لود÷ا نمصض لايدنوملل رطق تادادعتصسا
انوروك ةحئاج مغر ينمزلا

عم همادسص رركيو ويسستلو لابسس مث امور دسض
 صسوتنفوي

نود نم ةيران ةلصسلصس سضوخي دق نليم
سشتيفوميهاربإا
هجورخب طبfi لكصشب فقوتلا ةÎف دعب مصسوŸا نÓيم قيرف فنأاتصسا

لداعتلا بقع فرصشم لكصشب جرخ هنكل ،ايلاطيإا سسأاك يئاهن فصصن نم
ناتلز هتنوقيأا بايغ ‘ سسوتنفوي مامأا Úبعل ةرصشعب يبلصسلا
.سشتيفوميهاربإا
نم هÒصصم ناددحيصس Úمصساح Úعوبصسأا ىلع نآلا نÓيم لبقيصسو
هم‚ نودب يدحتلا سضوخ هيلع Úعتي دقو ،ةيبوروأا ةقباصسŸ لهأاتلا
.باصصŸا سشتيفوميهاربإا مرصضıا
زكريو ،مصسوŸاب Úيصسيئرلا Úفدهلا دحأا نÓيم دقف سسأاكلا ةراصسخبو
ةدقعم تارابتخا زايتجاو ،يبوروألا يرودلل لهأاتلا حومط ىلع نآلا

.ةقحÓتم
اهدعبو ،Úنثلا يصشتيل عم نÓيم يقتلا ““وتاكÒم وصشتلاك““ عقوŸ اقفوو
نأا لمأايو ،اموي41 نوصضغ ‘ ةبعصصلا تاهجاوŸا نم ةلصسلصس سضوخي
.همعدل نك‡ تقو عرصسأا ‘ مرصضıا يديوصسلا هم‚ ىفاعتي

همادصص رركيو ويصستلو لابصس مث امور دصض نÓيم بعليصس ،لباقŸا ‘
›وبان ةهجاوÃ ةيرانلا ةلصسلصسلا يهني مث ،ةيليوج21 موي سسوتنفوي عم
.سسأاكلا لطب
،بعÓملل سشتيفوميهاربإا ناتلز دوعيصس ىتم ًايلاح حصضاولا نم سسيلو
لمعيصس هنكل ،‘ويلا وأا امور ةهجاوÃ هقا◊ لوح ةقباصس تانهكت دعب

ناصس ‘ هل ةÒخألا نوكت دق ةبيط ىركذ كرتو ،ةدوعلا ىلع ادهاج
.وÒصس

ناعلطتي نوتبماهرفلوو دتيانوي Îسسسشنام
 لاطبألا يرودل

تايرابم نلعصشي ءاقبلاو يبوروأ’ا لهأاتلا
جيلÈÁÒلا
يزيل‚إلا يرودلا بقل مصس◊ سصرفلا نم ديدعلا لوبرفيل كلتÁ اميف
هب مدقتي يذلا Òبكلا قرافلا لظ ‘ ةلبقŸا مايألا لÓخ مدقلا ةركل

بورهلل ةقباصسŸا لودج عاق ‘ عارصصلا لعتصشي ،هيصسفانم برقأا ىلع
.¤وألا ةجردلا يرود ¤إا طوبهلا حبصش نم
Ìكأا لاز ام ،ةقباصسملل ›ا◊ا مصسوŸا ءاهتنا ىلع لحارم Êامث لبقو
عم ¤وألا ةجردلا يرود ¤إا طوبهلاب اددهم ةقباصسŸا قرف فصصن نم
.طوبهلاو ءاقبلا ‘ مهنم لك سصرف توافت
يتلا ةقباصسŸا لودج ‘ قيرف لك مامأا ةحاتم ةطقن42 كانهو
بقللا لماح يتيصس Îصسصشنام نع لئاه قرافب ايلاح لوبرفيل اهردصصتي
.ةقباصسŸا لودج ردصصتمو
ةطقن12 ديصصرب ةقباصسŸا لودج يتيصس سشتيورون ليذتي ،لباقŸا ‘و
نأا ينعي ام عباصسلا زكرŸا بحاصص دتيانوي دليفيصش نع ةطقن32 قرافبو
ةيحانلا نم لقألا ىلع طوبهلاب ةددهم تلاز ام قرفلا نم ديدعلا
.ةيرظنلا
ودبت ةقباصسŸا لودج ‘ ةÒخألا ةتصسلا زكارŸا لت– يتلا قرفلا نكلو
82) دروفتاوو (ةطقن23) نوتيارب قرف يهو طوبهلاب اديدهت Ìكألا يه
Ó (62يف نوتصسأاو (ةطقن72) ثو‰روبو (ةطقن72) ماه تصسوو (ةطقن
. (ةطقن02) يتيصس سشتيورونو (ةطقن
فقوت ةÎف دعب ةليلق مايأا لبق يزيل‚إلا يرودلا تايلاعف فانئتصسا عمو
سسوÒفب تاباصصإلا يصشفت ةمزأا ببصسب روهصش ةثÓث نم Ìكأل تماد
2 /0 نوتبماهرفلوو مامأا ماه تصسو طقصس ، دجتصسŸا ““انوروك““
.تبصسلا
طغصضلاب رعصشي قيرفلا نإا ماه تصسو عفادم بويد ىصسيع يصسنرفلا لاقو
مامأا ةقباصسŸا نم13ـلا ةلحرŸا ‘ ءاثÓثلا ادغ ةررقŸا هتارابم لبق
.ماهنتوت
دقتعأا ..اعيرصس تايرابŸاب زوفنو اناوتصسم ديعتصسن نأا انيلع““ :حصضوأاو
انيلع Úعتي نكلو .ابعصص ودبي هذيفنت نكلو اذه لوقن نأا لهصسلا نم هنأا
لعفن نأا ىن“أا .هقيق– لجأا نم انعصسوب ام لك لذبنصس .اذه لعفن نأا

.““رخآا رايخ يأا انيدل سسيل .ةلبقŸا ةارابŸا ‘ اذه
تلوطبلل ةلهؤوŸا دعاقŸا ىلع قرفلا نم ددع Úب عارصصلا لعتصشي امك
.ةيبوروألا
نيذللا نوتبماهرفلوو دتيانوي Îصسصشنام Úب Óعتصشم فقوŸا ودبيو
.لبقŸا مصسوŸا يبوروألا لاطبألا يرود ‘ ةكراصشملل ناعلطتي
سسداصسلاو سسماÿا نيزكرŸا نوتبماهرفلوو دتيانوي Îصسصشنام لتحيو
ىلع ÚتررقŸا امهيتارابم لبق ةطقن64 ديصصربو بيتÎلا ىلع
.بيتÎلا ىلع ثو‰روبو دتيانوي دليفيصش مامأا ءاعبرألا  امهيبعلم
هبحاصص ةكراصشŸ ايفاك سسماÿا زكرŸا حبصصي دق ›ا◊ا مصسوŸا ‘و

Îصسصشنام ىلع ةصضورفŸا ةبوقعلا ديكأات ” لاح لاطبألا يرود ‘
تلوطبلا ‘ ةكراصشŸا مدعب (افيوي) ةبعلل يبوروألا دا–لا نم يتيصس
.Úماع ةدŸ ةيبوروألا
لوب طصسولا بعل ةدوعب ايوق امعد دتيانوي Îصسصشنام موجه ىقلتو
›اغتÈلا راوج ¤إا اديج ءادأا مدق ثيح ةباصصإلا نم ‘اعتلا دعب ابجوب
لÓخ ،يصضاŸا يفناج ‘ يدانلا هعم دقاعت يذلا ،زيدنانÒف ونورب
.يصضاŸا ةعم÷ا موي ماهنتوت مامأا قيرفلا ةارابم
دتيانوي ÎصسصشناŸ ينفلا ريدŸا رياكصسلوصس رانوج ›وأا يجيوÔلا لاقو
لصضفأا امئاد ديري انيدان““ :يصضاŸا ةعم÷ا موي ماهنتوت عم لداعتلا دعب
هنأا رهظأا ابجوب لوب نأا دقتعأا ..ايوصس اوبعليل ⁄اعلا ‘ ÚبعÓلا
.““ونورب راوجب بعللا عيطتصسي
.““فدهلا لجصس ونوربو انل ءازج ةبرصض ىلع لصصح ابجوب““ :دازو
سشتيورونو Óيف نوتصسأا عم لصساكوين يقتلي ،ةلحرŸا تايرابم يقاب ‘و
عم يصسليصشتو ءاعبرألا سسلاب لاتصسيرك عم لوبرفيلو نوترفيإا عم يتيصس
موي دروفتاو عم يلنÒبو لانصسرآا عم نوتبمهثواصسو يتيصس Îصسصشنام
.لبقŸا سسيمÿا

ةـضاـير
ـه1441  ةدعقلا وذ20 ـل قفاوŸا م0202   ناوج42ءاعبرألا
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ءا˘ب˘نألا ة˘˘لا˘˘كو ع˘˘م ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م ‘ ر˘˘طاÿا د˘˘كأاو
ةحئاج مغر““ موز قيبطت Èع ““أا.ب.د““ ةيناŸألا
ة˘يز˘ها˘ج ن˘ع نÓ˘عإلا ى˘ل˘ع ا˘ن˘˘صصر˘˘ح ا˘˘نورو˘˘ك
Úصشدت ىلع اندتعا ،ةيميلعتلا ةنيدŸا داتصسا

ءاوصس ،يورك ثدح لÓخ نم ةديد÷ا انبعÓم
ن˘ك˘ل ،ةÒب˘˘ك ة˘˘يدو ةارا˘˘ب˘˘م وأا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ةارا˘˘ب˘˘م
سضعب ةركتبم ةقيرطل اندوقت ةنهارلا فورظلا
نع ًايصضاÎفا وأا ًايمقر نÓعإلا يهو ءيصشلا
.““ًايمصسر داتصسلا حاتتفا
ىلع Úصصيرح اّنُك““ هتاحيرصصت رطاÿا عباتو
قر˘فو ة˘ي˘ب˘ط˘˘لا قر˘˘ف˘˘ل˘˘ل زا‚إلا اذ˘˘ه سسير˘˘ك˘˘ت
عا˘فد˘لا ط˘خ لاز˘ت لو تنا˘ك ي˘ت˘˘لا سضير˘˘م˘˘ت˘˘لا
رطق ‘ ءاوصس ،ةحئا÷ا هذه ةهجاوم ‘ لوألا
ةصصرف نÓعإلا اذه ناكو .عمجأا ⁄اعلا ‘ وأا
اهولذب يتلا تايحصضتلا نع ركصشلا مهيلإا مدقنل

.““ةيصضاŸا رهصشألا رادم ىلع
دا˘ت˘صسلا نأا˘˘ب ه˘˘لو˘˘ق ّد˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘طاÿا ق˘˘ث˘˘يو
لÓ˘خ Òها˘م÷ا با˘ج˘عإا˘ب ى˘ظ˘ح˘ي˘صس د˘يد÷ا
ةيزهاجب ر˘خ˘ف˘ت ر˘ط˘ق نأا ًا˘ف˘ي˘صضم ،لا˘يد˘نوŸا

.ةبعصصلا فورظلا مغر ةيميلعتلا ةنيدŸا بعلم
دهصشتصس0202 ماع ةياهن نأا رطاÿا فصشكو
ا˘م˘ه˘حا˘ت˘ت˘فا م˘ت˘ي˘صسو ن˘ير˘خآا Úب˘ع˘ل˘˘م لا˘˘م˘˘ت˘˘كا
لا◊ا ةعيبطب انوكي نأا رظتنŸا نم ذإا ،ًايمصسر
.““تيبلا»و ““نايرلا““

ام انغلب““ لاقو بعŸÓا ةيقبل رطاÿا قرطتو
سسفن ىلع Òصسنو تادادعتصسلا نم %08 قوفي
.““ًاقباصس هانعصضو يذلا ينمزلا لود÷ا
حايترلا نع هثيدح سضرعم ‘ رطاÿا برعأاو
ى˘ن˘ب˘لاو ع˘˘يرا˘˘صشŸا ّل˘˘ك ‘ ل˘˘م˘˘ع˘˘لا Òصسل ما˘˘ت˘˘لا
رطق ةلود اهيلع لمعت يتلا ،ةيصساصسألا ةيتحتلا

نوكتصسو ،ة˘مد˘ق˘ت˘م ل˘حار˘م ¤إا ا˘ه˘ي˘ف تل˘صصوو
.2202 لايدنوم لبق ةزهاج
1202 ‘ ةلوطب ةماقإا نع لاؤوصس ىلعً ادرو
وروي ليجأات ناك اذإا امو ،تاراقلا سسأاكل ةليدب
تلو˘˘ط˘˘بو دا˘˘ي˘˘بŸوألاو ا˘˘كÒمأا ا˘˘˘بو˘˘˘كو ،0202
مامأا ÚمظنŸا عصضي1202 ¤إا ،ةديدع ىرخأا
، ““ةليدبلا““ ةلوطبلا هذهل ةفلتfl ةطÿ ةجا◊ا
نأا ًا˘ق˘با˘صس ةرر˘قŸا ا˘˘ن˘˘ط˘˘ط˘˘خ““ :ر˘˘طاÿا لا˘˘ق
⁄اعلا سسأاك ةلوطب ›ا◊ا ماعلا ةياهن دهصشت
ةبقارم عم اهل زيهجتلا يرجيو ،0202 ةيدنأÓل
امك ،91-ديفوك ةمزأل ةبصسنلاب ›ا◊ا عصضولا
ةليدب1202 ‘ ةلوطب ةماقإل طيطختلا يرجي
.““تاراقلا سسأاكل

ة˘˘˘ي˘˘˘بوروألا ة˘˘˘يد˘˘˘˘نألا تل˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا
دعب يصضاير˘لا طا˘صشن˘لا فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا
سسوÒف˘˘˘ب ر˘˘˘ه˘˘˘صشأا ةد˘˘˘ع˘˘˘ل ف˘˘˘قو˘˘˘˘ت
د˘˘صض ل˘˘˘ئا˘˘˘صسر ه˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘ل ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك
سضيبلا““ Úب ةقر˘ف˘ت˘لاو ة˘ير˘صصن˘ع˘لا
تاجاجتحلا عم ًانمازت ،““دوصسلاو
ةدحتŸا تا˘يلو˘لا ا˘هد˘ه˘صشت ي˘ت˘لا
نم نطاوŸا لتقم ذنم ةيكÒمألا
ت– ديولف جروج يقيرفأا لصصأا
ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م ‘ ي˘˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘صش ة˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘كر
.اتوصسينيم ةيلوب سسيلوباينيم
Òهام÷ا نم ةÒبك ةئف تناك اذإاو
يتلا تاراعصشلا تكراب دق ةعباتŸا
مو‚و مد˘ق˘لا ةر˘ك ة˘يد˘نأا ا˘ه˘ت˘˘ن˘˘ب˘˘ت
سضهانت يتلا ةريدتصسŸا ةرحاصسلا

ثدح كلذ سسكع نإاف ،ةيرصصنعلا
،›اطيإلا ون˘يرو˘ت يدا˘ن˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب
ه˘˘ت˘˘براfi ة˘˘ق˘˘ير˘˘˘ط ترا˘˘˘ثأا يذ˘˘˘لا
.ةÒبك ةيرخصس ةيرصصنعلل
‘ Úع˘با˘تŸا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا مد˘˘ُصصو
ةجيتن يعامتجلا لصصاوتلا عقاوم
يدان باصسح اهرصشن يتلا ةروصصلا
م˘˘صسو ت– Îيو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع و˘˘˘ن˘˘˘يرو˘˘˘ت
سضها˘˘نŸا ،““ر˘˘تا˘˘م ز˘˘ف˘˘يل كÓ˘˘ب““
ةرو˘صصلا نو˘م˘صضم˘˘ف ،ة˘˘ير˘˘صصن˘˘ع˘˘ل˘˘ل
رهظ ثيح ،ةÒبك ةيرخصسب ببصست
و˘هو و˘لو˘ك˘ن سسا˘˘مو˘˘ت ÊوÒما˘˘ك˘˘لا
ا˘يرد˘نأا ق˘ير˘ف˘˘لا د˘˘ئا˘˘ق ما˘˘مأا ع˘˘كار
ا˘ه˘ي˘ف ىأار ةرو˘˘صص ي˘˘هو ،ي˘˘تو˘˘ل˘˘ي˘˘ب
ةيرصصن˘ع˘ل˘ل و˘عد˘ت ا˘ه˘نأا نو˘ع˘با˘تŸا

.سسكعلا سسيلو
فده ل˘ي˘ج˘صست ن˘م و˘لو˘ك˘ن ن˘ك“و
لوأا يهو ،امراب ىمرم ‘ ونيروت
ذ˘ن˘م ›ا˘ط˘˘يإلا يرود˘˘لا˘˘ب ةارا˘˘ب˘˘م
‘ ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج بب˘صسب ه˘ف˘قو˘˘ت
كلذ˘ب ه˘ج˘ت˘ي˘ل ،راذآا/سسرا˘م ر˘ه˘˘صش
ي˘تو˘ل˘ي˘ب ما˘مأا ه˘فد˘ه˘ب لا˘ف˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل
⁄ هنكل ،ةيرصصنعلا برا– ةكرحب
هلعجيصس لعفلا كلذ نأا يردي نكي
لfi ““ورو˘ت““ يدا˘ن با˘˘صسح ة˘˘ق˘˘فر
.ةÒبك ةيرخصس
ةصسارصشلا اتنÓتأا يدان دقفي ⁄و
ليوطلا ف˘قو˘ت˘لا م˘غر ة˘ي˘مو˘ج˘ه˘لا

بب˘˘˘صسب ر˘˘˘ه˘˘˘صشأا ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث ن˘˘˘م Ìكأل
ق˘˘ح˘˘صس نأا د˘˘ع˘˘ب ،ا˘˘نورو˘˘˘ك سسوÒف

دعب هل ةارابم لوأا ‘1-4 ولوصساصس
،›ا˘˘ط˘˘يإلا يرود˘˘˘لا فا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘صسا
ثد˘ح˘ي ⁄ Óً˘هذ˘م ًا˘م˘قر ق˘ق˘ح˘ي˘˘ل

.ًاماع07 لÓخ
و˘ل˘يد ا˘ت˘يزا˘غل““ ة˘ف˘ي˘ح˘صص تر˘˘كذو
يدا˘˘ن نأا ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإلا ““ترو˘˘˘ب˘˘˘صس
62 ‘ ًا˘˘˘فد˘˘˘ه47 ل˘ج˘صس ا˘ت˘نÓ˘˘تأا

لك فده58.2 طصسوتÃ ،ةارابم
‘ لدعم لصضفأا Êاث وهو ،ةارابم
قوفتي لو ،ةيلاطيإلا ةركلا خيرات

اتنÓتأا قيرف ىوصس مقرلا اذه ىلع
8491-7491 مصسوم ‘ يخيراتلا
04 ‘ نكل ،ًافده521 ليجصستب
‘ فادهأا31.3 طصسوتÃ ،ةارابم
.ةارابŸا
عم ›ا◊ا اتنÓتأا مقر ىواصستيو
‘ نÓ˘ي˘م Îنإا فاد˘هأا ط˘˘صسو˘˘ت˘˘م
وحن لبق يأا ،1591-0591 مصسوم
فادهأا701 لجصس Úح ،ًاماع07

.ةارابم83 ‘
اذ˘ه ا˘ت˘نÓ˘تأل ة˘˘لو˘˘ج11 ى˘ق˘ب˘˘تو
بردŸا ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘˘كÁو ،م˘˘˘صسوŸا

ز˘˘˘كرŸا بحا˘˘˘صص ،ي˘˘˘ن˘˘˘يÒب˘˘˘صسا˘˘˘غ
،ًا˘˘ي˘˘لا˘˘ح و˘˘ي˘˘صشت˘˘لا˘˘ك˘˘˘لا ‘ ع˘˘˘بار˘˘˘لا
يرود ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ع˘˘بر ¤إا ل˘˘هأا˘˘تŸاو
سسرصشأا حبصصي نأا ،ابوروأا لاطبأا
.ايلاطيإا خيرات ‘ يموجه قيرف

لامكإل ددÙا ينمزلا لود÷اب ةمزتلم رطق نإا ،رطاÿا رسصان ،مدقلا ةركل2202 ⁄اعلا صسأاك ةلوطبل يذيفنتلا صسيئرلا لاق
ةنيدŸا““ رظتنŸا ثد◊ا تاداتسسا ثلاث ةيزهاج نع ،يسضاŸا Úنثلا موي ،نÓعإلا دعب كلذو ،لايدنوŸا بعÓم ‘ لمعلا
.““ةيميلعتلا

ًاماع07 لÓخ ثد– ⁄ ةبعرŸا اتنÓتأا ماقرأا

ونيروت يدان نم ةيرخصس لعتصشت لصصاوتلا عقاوم



يرئاز÷ا بختنŸا عم رارمتشس’ا ‘ هتبغر دكأا

تارام’ا بختنم بيردتل ايرغم اصضرع سضفري يصضاملب

امجاهم و ًايدام ةفلك لقأا ةقفشصلاب فشصو
ةرطفلاب

سسامح لعصشي ماهلوف دصض ةمحر نب قلأات
يصسلصشت Òهامج

غلابً ازوف دروفنتيرب هيدان قيق– ‘ ةمحر نب ديعصس يرئاز÷ا مهاصس
يرودلا ¤إا دوعصصلا ةقرو ىلع هصسفانم ،ماهلوف  هفيصضم مامأا ةيمهألا
‘ زوف ¤إا هقيرفل طصسوتŸا دودرŸا بلق نأا دعب ،زاتمŸا يزيلكنإلا

.ةفيظن ةيئانثب ةهجاوŸا يهتنتل ،ةدودعم قئاقد فرظ
نع نÓعإلا بقÎت يتلا يصسلصشت Òهامج سسامح ،ةمحر نب قلأات لعصشأاو
ةبغر ،ةيناطيرب مÓعإا لئاصسو تدكأا امدعب ،رخآاو Úح Úب همصض ةقفصص
مصسوŸا نم ةيادب هتامدخب ةناعتصسلا ‘ ،درابمل كنارف ،ينفلا ريدŸا
قلأاتلا كلذكو ،ايلfi ةوقب ةدوعلا ىلع قيرفلا ةدعاصسم لجأا نم ،لبقŸا

.لهؤوم زكرم قيق– ‘ مهحا‚ ةلاح ‘ ،ابوروأا لاطبأا يرود ‘
مجنلا˘ب ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘صس ة˘ير˘ئاز÷ا ة˘ب˘هوŸا ،““زو˘ل˘ب˘لا»ـل ع˘ج˘صشم ه˘ب˘صشو
ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ةد˘ير˘غ˘ت Èع ،درازا˘ه ن˘يد˘يإا ،ق˘با˘صسلا ي˘ك˘ي˘ج˘ل˘ب˘لا
لصضفأا هنإاف ،انقيرف ¤إا ةمحر نب اوبلجا““ رخآا بتكو ،““Îيوت““ يعامتجلا

.““زترفاه نم
ةمحر نب““ بتك امدنع ،هيقباصس نم اصسامح Ìكأا ناك ثلاث عجصشم عباتو
هنوك نع Óصضف ،ًايدام ةفلك لقأا .تاحاجنلا ¤إا سشطعتم ،باصش بعل
.““ليطعت نود نم هوبلŒ نأا بجي ،زترفاه سسكع وهو ،ةرطفلاب امجاهم
هنوك ،ةيزيلكنإلا مدقلا ةرك ‘ ةطيصسب ةÈخ يرئاز÷ا ›ودلا كلتÁو
يهو ،““Òبابدلا““ يدان ةقفر ““بيصشنويبماصشتلا““ ‘ هل مصسوم Êاث يصضقي
،عفترŸا قصسنلا اذهب بعللا لصصاو ام لاح ‘ ،ه◊اصص ‘ بعلتصس ةطقن
.مصسوŸا ةياهن عم ةيدنألا Èكأا Úب Òبك عارصص لfi هقلأات هلعجيل
يرود ‘ ةلو÷ا يبعÓل ةيلاثŸا ةليكصشتلا Òهصشلاlogofni عقوم رصشنو
. بيصش نويبماصشلا ةيزيل‚لا ¤ولا ةجردلا
يدا˘ن م‚ و ير˘˘ئاز÷ا ›ود˘˘لا بعÓ˘˘لا د˘˘جاو˘˘ت ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘صشت˘˘لا تد˘˘ه˘˘صش و
ةارابم ‘ همدق يذلا عئارلا ىوتصسŸا دعب ةمحر نب ديعصس دروفتنيرب
. ماهلوف
لبق88 ةقيقدلا ‘ هقيرفل لولا فدهلا ليجصست نم ةمحر نب نك“ ثيح
زو˘ف˘ب ةارا˘بŸا ي˘ه˘ت˘ن˘ت˘ل ,0-2 ة˘ق˘ي˘قد˘لا ‘ ة˘˘م˘˘صسا˘˘ح ةر˘˘ير“ مد˘˘ق˘˘ي نا
.0-2 ماهلوف ىلع دروفتنيرب
تف˘ل˘م ل˘ك˘صشب ما˘ه˘لو˘ف ةارا˘ب˘م لÓ˘خ ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘صس ير˘ئاز÷ا ق˘لأا˘˘تو
ماقو ،مدقتلا فده لجصس نأا دعب ،Êاثلا طوصشلا ‘ ةصصاخ ،هابتنÓل
ةداصشإا لfi هلعج يذلا رمألا ،هقيرف حلاصصل Êاثلا فدهلا ةعانصصب
.ةهجاوŸا دعب هئÓمزو هبردم
ناولأاِب ،ةمصساح تارير“8و افده11 ¤إا هتّلغ ةمحر نب مجاهŸا عفرو
.›ا◊ا مصسوملل يزيل‚إلا Êاثلا مصسقلا ةلوطب ‘ دروفتنيرب قيرف
قوف بعل نصسحأا زايتما - قّلأاتلا اذه دعب - ةمحر نب ديعصس لانو
.رصضخألا ليطتصسŸا
رطاfl رارمتصسا ببصسِب ،ةرغاصش تاجّردمِب ءاقللا اذه تايلاّعف تميُقأاو
.““انوروك““ سسوÒف
ةطقنِب افّلختُم ،4 ـلا زكرŸا ‘ ةطقن36 عمجي دروفتنيرب قيرف تابو
.3 ـلا ةبترلا بحاصص ماهلوف يدان نع ةدحاو
يز˘˘ي˘˘ل‚إلا لّوألا م˘˘صسق˘˘˘لا ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب ¤إا ف˘˘˘ي˘˘˘صصو˘˘˘لاو د˘˘˘ئاّر˘˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘صصيو
فصصن) ةرّغصصُم ةلوطب6 ـلاو3 ـلا Úب ام زكارم قرف بعلتو ،(غيلرÈÁلا)
ةلوطب نأا املع .ةÒخألاو ةثلاثلا دوعصصلا ةÒصشأات لينِل ،(يئاهنو يئاهن
.تلوج8 قابصسلا ‘ يقبو ،ايدان42 ّمصضت Êاثلا مصسقلا

ر-ق

: Ëاهفوه يدانل يشضايرلا ريدŸا

قيرفلا ‘ ةيصسيئر ةعطق ليصضوفلب
اهيف ملكت نيزور ردنصسكلا Ëاهفوه يدانل يصضايرلا ريدملل تاحيرصصت ‘
قا˘ح˘صسا يدا˘ن و ير˘˘ئاز÷ا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘نŸا م˘˘جا˘˘ه˘˘م ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو ن˘˘ع
.ليصضوفلب
‘ عصضن نا انيلع ليصضوفلب عم تاصشاقن ةدع لعفلاب انيرجا: نيزور لاق و
مصسوŸا ‘ فده61 ليجصست نم نك“ Òطخ و عئار مجاهم هنا نابصس◊ا
. يصضاŸا
اهل سضرعت يتلا ةباصصلا دعب ةيوق ةصساكتنا ¤ا سضرعت ليصضوفلب : عبات و
. ةياغلل اطبfi ناك و
يدان ‘ ةيصسيئر ةعطق نوكيصس و تابيردتلل داع ليصضوفلب نلا : عبات و
. Ëاهنفوه

ر-ق

مشسوŸا ةياهن ىتح هتعباتم لشضفي هنأا ’إا

سسراف دمfi  نأاصشب هتاباصسح عجاري Îنإا
دحأا تامدخ ىلع لوصص◊اب همامتها ،›اطيإلا نÓيم Îنإا يدان ددج

.ةلبقŸا ةيفيصصلا تلاقتنلا ةÎف لÓخ ،يرئاز÷ا بختنŸا مو‚
ةعجارم ‘ أادب Îنإا يدان نأا ،““لوديب وديرفلأا ““ ›اطيإلا يفحصصلا ركذو

بعل ،سسراف دمfi يرئاز÷ا عفادŸا عم دقاعتلا نأاصشب هتاباصسح
.لابصس
ةياهن تناك اذإا ،ةقفصصلا ‘ Ìكأا قمعتي نأا ديري يروزتاÒنلا نأا ¤إا راصشأاو
.سسرافل ةبصسنلاب ةديعصس مصسوŸا
ةÎف لÓخ بعÓلا عم دقاعتلا نم ابيرق ناك Îنإا يدان نأا لوديب دكأاو
فقوتت نأا لبق ،وروي نويلم21 وحنب ،ةيصضاŸا ةيفيصصلا تلاقتنإلا
.يبيلصصلا طابرلا ىوتصسم ىلع ةÒطخ ةباصصإل هصضرعت دعب ،تاصضوافŸا
لإا ،سسراف تاراهم ‘ نوقثي Îنإا ›وؤوصسم نأا ،Òهصشلا يفحصصلا فاصضأاو
.يمصسر سضرعب مدقتلا لبق ،مصسوŸا ةياهن ىتح هتعباتم نولصضفي مهنأا
لب ،طقف نÓيم Îنإا مامتهاب ىظحي ل ،سسراف نأا ¤إا لوديب تفلو
رارغ ىلع ،ةيلاطيإا ةيدنأا ةدع ىدل ÚبولطŸا ةمئاق نمصض دجاوتي
.انيتنرويفو ،ونيروت

ر-ق

ةـضاـير
ـه1441  ةدعقلا وذ20 ـل قفاوŸا م0202   ناوج42ءاعبرأ’ا

21

ر-ق

ناتانوجtoof ”retfa” ةصصح ‘ ““cmr““ ةعاذإا يللfi دحأا فصشكو
اهنأا مكل دكؤوأا و1غيللا نم اصضورع ىقلت يصضاملب لامج نا»: يدراهكام
نأاب ثدحتŸا تاذ حŸأا و ““رمثت ⁄ تاحÎقŸا هذه نكل و5 بوتلا نم
لجرلا دقع نأاب راصشي ،هتلصص و يتلا سضورعلا ىلع اباجيإا دري ⁄ يصضاملب
ا‡ رطق لايدنوم ةياغ ¤ا ““فافلا ““عم ارمتصسم ىقبي رصضÿا ‘ لوألا
يصشطز نيدلا Òخ ةئيهل ةبصسنلاب حورطم Òغ هليحر رايخ لعجي
ةارا˘بŸ دد˘ج Úب˘عل ثÓ˘ث ى˘عد˘˘ت˘˘صسا ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب..ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘مزأا ل˘˘ب˘˘ق
 يوبابÁز

لامج يرئاز÷ا ينطولا بخانلا ناب ةقوثوم ةيرابخا رداصصم تفصشك
يرئاز÷ا ينطولا بختنملل ددج Úبعل ءاعدتصسا ددصصب ناك يصضاملب

.يصضاŸا سسرام رهصش ‘
بختنم ماما Úتارابم عم دعوم ىلع يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا ناكو
. ايقيرفا ·أا سسأاك تايفصصت نم ةعبارلا و ةثلاثلا Úتلو÷ا ‘ يوبابÁز
عفادŸا ءاعدتصسا ددصصب ناك يصضاملب لامج ناب رداصصŸا تاذ تدكاو
مز◊ا ى˘مر˘م سسرا˘ح , ة˘بو˘ط د˘˘م˘˘حا يرا˘˘غ˘˘ل˘˘ب˘˘لا يرود˘˘لا ‘ فÙÎا
ي˘ل˘حا˘صسلا م˘ج˘ن˘لا م˘جا˘ه˘م ¤ا ة˘فا˘صضلا˘ب ة˘ل˘صسع كلاŸا د˘ب˘ع يدو˘ع˘صسلا
تفقوت دق ةÎفلا كلت ‘ تايرابŸا عيمج نا لا يبيرعل Ëرك يصسنوتلا
.91- ديفوك انوروكلا سسوÒف ةمزأا ببصسب

دكأا ثيح ، تارامإ’ا بختنم بيردتل ايرغم اشضرع يشضاملب لامج ينطولا بخانلا ضضفر هدافم اÈخ يتارامإ’ا مÓعإ’ا رششن
رطقب2202 لايدنوم ¤ا رشضÿا ليهأات هفده و يرئاز÷ا بختنŸا عم رارمتشس’ا ‘ هتبغر يشضاملب

ن˘ع مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ئاز÷ا ة˘يدا–لا تن˘ل˘˘عأا
ةر˘˘قو˘˘ب د˘˘ي‹ ق˘˘با˘˘صسلا ر˘˘صضÿا د˘˘ئا˘˘ق Úي˘˘ع˘˘˘ت
. يلÙا ينطولا بختنملل بردمك
اهزربا تايدحتلا نم ديدعلا ةرقوب رظتنت و
Úب˘عÓ˘لا و ة˘ي˘˘لÙا ةر˘˘ك˘˘ل˘˘ل را˘˘ب˘˘ت˘˘علا ةدا˘˘عا
Èكأاب لولا ينطولا بختنŸا معدو ÚيلÙا

رو˘˘ط˘˘ت ل˘˘ح ‘ Úي˘˘لÙا Úب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘م دد˘˘˘ع
يو˘ق ير˘ئاز˘˘ج بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م Òصض–و م˘˘هاو˘˘ت˘˘صسم
‘ ماقيصس يذلا و2202 ناصش ‘ ةكراصشملل
.رئاز÷ا
Èع مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا تنلعأاو
ةÒج˘ف˘لا برد˘م Úي˘ع˘ت ن˘ع ي˘م˘صسر˘لا ا˘ه˘ع˘قو˘م
ينطولا بختنملل بردمك ةرقوب دي‹ قباصسلا
. يلÙا يرئاز÷ا
رصضÿا دئاق نأاب يمصسر نايب ‘ فافلا تدكا و
عم قيثو لكصشب لمعيصس ةرقوب دي‹ قباصسلا
برد˘˘م ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخا˘˘ن˘˘˘لا
ةرقوب يصضاملب فلكيصس ثيح لولا بختنŸا

Ãلا ةعباتÓبعÚ اÙيلÚ ةيناكما لجا نم
.Óبقتصسم لولا بختنملل مهئاعدتصسا
مد˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ير˘˘ئاز÷ا دا–لا سسي˘˘ئر رر˘˘قو
بت˘˘كŸا ءا˘˘صضعأاو ي˘˘صشطز ن˘˘يد˘˘لا Òخ د˘˘ي˘˘صسلا
لامج ينطولا بخانلا عم رواصشتلابو ،›اردفلا
بختنملل ابردم ةرقوب دي‹ Úيعت ،يصضاملب

.ÚيلÙا ÚبعÓل ينطولا
Òصض– رصضخلل قباصسلا دئاقلا ةمهم نوكتصسو
ايقيرفا ·أا سسأاك تاييئاهنل ينطولا بختنŸا
ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ““2202 نا˘˘˘˘˘˘صش““ Úي˘˘˘˘˘˘لÙا Úب˘˘˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘˘˘ل
.رئاز÷ا اهنصضتحتصس
ة˘ب˘قار˘م ى˘ل˘ع ر˘صصت˘ق˘ت ن˘˘ل ““كي˘˘جاŸا““ ة˘˘م˘˘ه˘˘م
مهئاعدتصسا لجأا نم ،ةلوطبلا يبعل ةعباتمو
ى˘ت˘ح ل˘ب ،ه˘ي˘ل˘˘ع فر˘˘صشي˘˘صس يذ˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
ر˘صضÿا برد˘م ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب لوألا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل

.يصضاملب لامج
⁄ مد˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ي˘˘ق˘˘ير˘˘فألا دا–لا نأا ر˘˘كذ˘˘ُي
نم تناك يتلا ةخصسنلا دعوم ‘ دعب لصصفي
نم ليربإا/ناصسين رهصش ‘ بعلت نأا رظتنŸا

ببصسب تلجأات اهنكل ،نوÒماكلا ‘ ماعلا اذه
ل˘˘صشف م˘˘ل˘˘ع˘˘ل˘˘ل ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسوÒف ة˘˘˘مزأا
هئاصصقإا دعب اهل لهأاتلا ‘ يرئاز÷ا بختنŸا
.تايفصصتلا ‘ برغŸا مامأا
⁄ا˘ع ‘ د˘ه˘ع˘لا ثيد˘ح ةر˘˘قو˘˘ب د˘˘ي‹ Èت˘˘ع˘˘ُيو
فيدرلا قيرف برد دق ناك نأا دعب ،بيردتلا
عم ةبرŒ مث ،Úماعل يرطقلا ليحدلا يدانب
نأا لبق ،يصضاŸا ماعلا يتارامإلا ةÒجفلا يدان
.جئاتنلا ءوصس ببصسب لاقي
بختنم يبعل لصضفأا نم ةرقوب دي‹ Èتعُيو
““fiنأا دعب ،هخيرات ّرم ىلع ““ءارحصصلا يبرا

‘ ةكراصشŸا ‘ تلث“ ةزيمُم ةÎف هعم سشاع
لو˘صصو ‘ ه˘ت˘م˘ها˘صسمو ،⁄ا˘ع سسأا˘ك ي˘˘ت˘˘لو˘˘ط˘˘ب
ةقباصسŸا نم Êاثلا رودلا ¤إا رئاز÷ا بختنم
.ليزاÈلا ‘4102 ماع
ةرقوب ئنهيو فافلا معدي وداو
مÓ˘صسلا د˘ب˘ع ،ق˘با˘صسلا ي˘بر˘˘غŸا ›ود˘˘لا ى˘˘ن˘˘ثأا
يرئاز÷ا دا–إÓل قفوŸا رايتخإلا ىلع ،وداو
ا˘برد˘م ،ةر˘قو˘ب د˘يÛ ه˘ن˘ي˘ع˘˘ت˘˘ب ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل
.يلÙا ينطولا بختنملل
سصاÿا هباصسح Èع ،وداو مÓصسلا دبع بتكو
Úي˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘ع فا˘ف˘ل˘ل ا˘˘ئ˘˘ي˘˘ن˘˘ه““ :““Îيو˘˘ت““ ى˘˘ل˘˘ع
بختنŸا سسأار ىلع ،ةرقوب ديÛ ،ديد÷ا
.““يلÙا ينطولا
ر˘ئاز÷ا““ :ق˘با˘صسلا ي˘بر˘˘غŸا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا فا˘˘صضأاو
ديج Èخ وهو ،ةيرئاز÷ا اهتاءافك ىلع دمتعت
.““ةيقيرفإلاو ةيرئاز÷ا مدقلا ةركل
دبع ،قباصسلا يبرغŸا ›ودلا رّبع Òخألا ‘و
،ةر˘˘قو˘˘ب د˘˘ي‹ ه˘˘تد˘˘نا˘˘صسم ن˘˘˘ع ،وداو مÓ˘˘˘صسلا

.اقفوم اظح هل اينمتم
م˘قا˘ط˘لا˘ب ق˘ح˘ت˘لا وداو مÓ˘صسلا د˘ب˘˘ع نأا ر˘˘كذ˘˘ي
رهصش ،يصضاملب لامج ينطولا بخانلل ينفلا

ه˘˘صصبر˘˘ت لا˘˘م˘˘ك˘˘ت˘˘صسا د˘˘˘صصق ،ي˘˘˘صضاŸا سسرا˘˘˘م
.““ورب افيوي““ ةداهصش ىلع لوصصحلل

ر-ق

يلÙا يرئاز÷ا بختنŸا عم

 ةرقوب دي‹ رظتنت ةÒبك تايد–3

و˘˘˘˘كا˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘م يدا˘˘˘˘˘ن ةرادإا تل˘˘˘˘˘صصف
مÓ˘˘صسإا ة˘˘ي˘˘صضق لو˘˘ح ي˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
بخ˘˘ت˘˘نŸا م˘˘جا˘˘ه˘˘˘م Êا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘صس
هتراعإا ةÎف ةياهن دعب يرئاز÷ا
ترر˘ق ي˘ت˘لاو ،ي˘صسنر˘ف˘لا يدا˘ن˘ل˘˘ل

د˘˘ق˘˘ع ءار˘˘صش د˘˘ن˘˘ب ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت مد˘˘ع
هتدوع ينعي ام يرئاز÷ا بعÓلا
.يتيصس Îصسيل هيدانل ›آا لكصشب
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘˘صص تر˘˘˘صشن ا˘˘˘م بصسح˘˘˘بو

يدا˘˘ن نأا ة˘˘ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘˘لا ““بي˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘ل““
دقع ءارصش ةركف سضفر ةرامإلا
ل˘ك˘صشب ه˘م˘صضو ير˘ئاز÷ا م˘ج˘ن˘˘لا
ع˘˘جر˘˘ي يذ˘˘لاو ،يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘ئا˘˘ه˘˘˘ن
و˘كا˘نو˘م برد˘˘م و˘˘ن˘˘يرو˘˘م سضفر˘˘ل
ل˘خد˘ي ل ه˘˘نأا اÃ ه˘˘ب ظا˘˘ف˘˘ت˘˘حلا

م˘˘˘˘˘غر ه˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘طfl ن˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘صض
اهمدق ي˘ت˘لا ةÒب˘ك˘لا تا˘يو˘ت˘صسŸا

دادز˘˘˘ي˘˘˘ل ،›ا◊ا م˘˘˘صسوŸا لÓ˘˘˘خ

ربوصسلا““ لبقتصسم لوح سضومغلا
‘ باحÎلا ىقلي ل يذلا ““ميلصس
د˘˘ير˘˘ي يذ˘˘لا ““سسصسكو˘˘ف˘˘لا““ يدا˘˘˘ن
لÓ˘˘خ ه˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ب ه˘˘˘ن˘˘˘م سصل˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لا
نأا دعب لبقŸا يفيصصلا وتاكŸÒا
يلختلل وروأا نويلم01 رعصس عصضو
Èكألا قئاعلا وه هبتار يقبيو هنع
ةم˘ت˘هŸا ة˘يد˘نلا د˘حأل ه˘لا˘ق˘ت˘نإل
.همصضب

دادزولب بابصش فاده نأا ةراصشÓل
نم ديدعلا نمصض لخدي قباصسلا
دقاعتلا دوت يتلا ةيبورولا قرفلا

تلا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نإلا ةÎف لÓ˘˘˘خ ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
غ˘ي˘ترو˘ب˘صس رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘صصلا
كي˘˘˘بŸوأا ،›ا˘˘˘غ˘˘˘تÈلا ة˘˘˘نو˘˘˘˘ب˘˘˘˘صشل

ة˘فا˘صضلا˘ب ي˘صسنر˘ف˘لا ا˘ي˘ل˘ي˘˘صسرا˘˘م
.يزيل‚إلا يلنÒب

ر-ق

Îشسي’ نم هدقع ءارشش وكانوم يدان ضضفر امدعب

ايليصسرم ¤ا مامصضنلل حوتفم قيرط ‘ Êاميلصس



يرئاز÷ا بختنŸا عم رارمتشس’ا ‘ هتبغر دكأا

تارام’ا بختنم بيردتل ايرغم اصضرع سضفري يصضاملب

امجاهم و ًايدام ةفلك لقأا ةقفشصلاب فشصو
ةرطفلاب

سسامح لعصشي ماهلوف دصض ةمحر نب قلأات
يصسلصشت Òهامج

غلابً ازوف دروفنتيرب هيدان قيق– ‘ ةمحر نب ديعصس يرئاز÷ا مهاصس
يرودلا ¤إا دوعصصلا ةقرو ىلع هصسفانم ،ماهلوف  هفيصضم مامأا ةيمهألا
‘ زوف ¤إا هقيرفل طصسوتŸا دودرŸا بلق نأا دعب ،زاتمŸا يزيلكنإلا

.ةفيظن ةيئانثب ةهجاوŸا يهتنتل ،ةدودعم قئاقد فرظ
نع نÓعإلا بقÎت يتلا يصسلصشت Òهامج سسامح ،ةمحر نب قلأات لعصشأاو
ةبغر ،ةيناطيرب مÓعإا لئاصسو تدكأا امدعب ،رخآاو Úح Úب همصض ةقفصص
مصسوŸا نم ةيادب هتامدخب ةناعتصسلا ‘ ،درابمل كنارف ،ينفلا ريدŸا
قلأاتلا كلذكو ،ايلfi ةوقب ةدوعلا ىلع قيرفلا ةدعاصسم لجأا نم ،لبقŸا

.لهؤوم زكرم قيق– ‘ مهحا‚ ةلاح ‘ ،ابوروأا لاطبأا يرود ‘
مجنلا˘ب ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘صس ة˘ير˘ئاز÷ا ة˘ب˘هوŸا ،““زو˘ل˘ب˘لا»ـل ع˘ج˘صشم ه˘ب˘صشو
ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ةد˘ير˘غ˘ت Èع ،درازا˘ه ن˘يد˘يإا ،ق˘با˘صسلا ي˘ك˘ي˘ج˘ل˘ب˘لا
لصضفأا هنإاف ،انقيرف ¤إا ةمحر نب اوبلجا““ رخآا بتكو ،““Îيوت““ يعامتجلا

.““زترفاه نم
ةمحر نب““ بتك امدنع ،هيقباصس نم اصسامح Ìكأا ناك ثلاث عجصشم عباتو
هنوك نع Óصضف ،ًايدام ةفلك لقأا .تاحاجنلا ¤إا سشطعتم ،باصش بعل
.““ليطعت نود نم هوبلŒ نأا بجي ،زترفاه سسكع وهو ،ةرطفلاب امجاهم
هنوك ،ةيزيلكنإلا مدقلا ةرك ‘ ةطيصسب ةÈخ يرئاز÷ا ›ودلا كلتÁو
يهو ،““Òبابدلا““ يدان ةقفر ““بيصشنويبماصشتلا““ ‘ هل مصسوم Êاث يصضقي
،عفترŸا قصسنلا اذهب بعللا لصصاو ام لاح ‘ ،ه◊اصص ‘ بعلتصس ةطقن
.مصسوŸا ةياهن عم ةيدنألا Èكأا Úب Òبك عارصص لfi هقلأات هلعجيل
يرود ‘ ةلو÷ا يبعÓل ةيلاثŸا ةليكصشتلا Òهصشلاlogofni عقوم رصشنو
. بيصش نويبماصشلا ةيزيل‚لا ¤ولا ةجردلا
يدا˘ن م‚ و ير˘˘ئاز÷ا ›ود˘˘لا بعÓ˘˘لا د˘˘جاو˘˘ت ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘صشت˘˘لا تد˘˘ه˘˘صش و
ةارابم ‘ همدق يذلا عئارلا ىوتصسŸا دعب ةمحر نب ديعصس دروفتنيرب
. ماهلوف
لبق88 ةقيقدلا ‘ هقيرفل لولا فدهلا ليجصست نم ةمحر نب نك“ ثيح
زو˘ف˘ب ةارا˘بŸا ي˘ه˘ت˘ن˘ت˘ل ,0-2 ة˘ق˘ي˘قد˘لا ‘ ة˘˘م˘˘صسا˘˘ح ةر˘˘ير“ مد˘˘ق˘˘ي نا
.0-2 ماهلوف ىلع دروفتنيرب
تف˘ل˘م ل˘ك˘صشب ما˘ه˘لو˘ف ةارا˘ب˘م لÓ˘خ ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘صس ير˘ئاز÷ا ق˘لأا˘˘تو
ماقو ،مدقتلا فده لجصس نأا دعب ،Êاثلا طوصشلا ‘ ةصصاخ ،هابتنÓل
ةداصشإا لfi هلعج يذلا رمألا ،هقيرف حلاصصل Êاثلا فدهلا ةعانصصب
.ةهجاوŸا دعب هئÓمزو هبردم
ناولأاِب ،ةمصساح تارير“8و افده11 ¤إا هتّلغ ةمحر نب مجاهŸا عفرو
.›ا◊ا مصسوملل يزيل‚إلا Êاثلا مصسقلا ةلوطب ‘ دروفتنيرب قيرف
قوف بعل نصسحأا زايتما - قّلأاتلا اذه دعب - ةمحر نب ديعصس لانو
.رصضخألا ليطتصسŸا
رطاfl رارمتصسا ببصسِب ،ةرغاصش تاجّردمِب ءاقللا اذه تايلاّعف تميُقأاو
.““انوروك““ سسوÒف
ةطقنِب افّلختُم ،4 ـلا زكرŸا ‘ ةطقن36 عمجي دروفتنيرب قيرف تابو
.3 ـلا ةبترلا بحاصص ماهلوف يدان نع ةدحاو
يز˘˘ي˘˘ل‚إلا لّوألا م˘˘صسق˘˘˘لا ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب ¤إا ف˘˘˘ي˘˘˘صصو˘˘˘لاو د˘˘˘ئاّر˘˘˘لا د˘˘˘ع˘˘˘صصيو
فصصن) ةرّغصصُم ةلوطب6 ـلاو3 ـلا Úب ام زكارم قرف بعلتو ،(غيلرÈÁلا)
ةلوطب نأا املع .ةÒخألاو ةثلاثلا دوعصصلا ةÒصشأات لينِل ،(يئاهنو يئاهن
.تلوج8 قابصسلا ‘ يقبو ،ايدان42 ّمصضت Êاثلا مصسقلا

ر-ق

: Ëاهفوه يدانل يشضايرلا ريدŸا

قيرفلا ‘ ةيصسيئر ةعطق ليصضوفلب
اهيف ملكت نيزور ردنصسكلا Ëاهفوه يدانل يصضايرلا ريدملل تاحيرصصت ‘
قا˘ح˘صسا يدا˘ن و ير˘˘ئاز÷ا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘نŸا م˘˘جا˘˘ه˘˘م ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو ن˘˘ع
.ليصضوفلب
‘ عصضن نا انيلع ليصضوفلب عم تاصشاقن ةدع لعفلاب انيرجا: نيزور لاق و
مصسوŸا ‘ فده61 ليجصست نم نك“ Òطخ و عئار مجاهم هنا نابصس◊ا
. يصضاŸا
اهل سضرعت يتلا ةباصصلا دعب ةيوق ةصساكتنا ¤ا سضرعت ليصضوفلب : عبات و
. ةياغلل اطبfi ناك و
يدان ‘ ةيصسيئر ةعطق نوكيصس و تابيردتلل داع ليصضوفلب نلا : عبات و
. Ëاهنفوه

ر-ق

مشسوŸا ةياهن ىتح هتعباتم لشضفي هنأا ’إا

سسراف دمfi  نأاصشب هتاباصسح عجاري Îنإا
دحأا تامدخ ىلع لوصص◊اب همامتها ،›اطيإلا نÓيم Îنإا يدان ددج

.ةلبقŸا ةيفيصصلا تلاقتنلا ةÎف لÓخ ،يرئاز÷ا بختنŸا مو‚
ةعجارم ‘ أادب Îنإا يدان نأا ،““لوديب وديرفلأا ““ ›اطيإلا يفحصصلا ركذو

بعل ،سسراف دمfi يرئاز÷ا عفادŸا عم دقاعتلا نأاصشب هتاباصسح
.لابصس
ةياهن تناك اذإا ،ةقفصصلا ‘ Ìكأا قمعتي نأا ديري يروزتاÒنلا نأا ¤إا راصشأاو
.سسرافل ةبصسنلاب ةديعصس مصسوŸا
ةÎف لÓخ بعÓلا عم دقاعتلا نم ابيرق ناك Îنإا يدان نأا لوديب دكأاو
فقوتت نأا لبق ،وروي نويلم21 وحنب ،ةيصضاŸا ةيفيصصلا تلاقتنإلا
.يبيلصصلا طابرلا ىوتصسم ىلع ةÒطخ ةباصصإل هصضرعت دعب ،تاصضوافŸا
لإا ،سسراف تاراهم ‘ نوقثي Îنإا ›وؤوصسم نأا ،Òهصشلا يفحصصلا فاصضأاو
.يمصسر سضرعب مدقتلا لبق ،مصسوŸا ةياهن ىتح هتعباتم نولصضفي مهنأا
لب ،طقف نÓيم Îنإا مامتهاب ىظحي ل ،سسراف نأا ¤إا لوديب تفلو
رارغ ىلع ،ةيلاطيإا ةيدنأا ةدع ىدل ÚبولطŸا ةمئاق نمصض دجاوتي
.انيتنرويفو ،ونيروت

ر-ق

ةـضاـير
ـه1441  ةدعقلا وذ20 ـل قفاوŸا م0202   ناوج42ءاعبرأ’ا

21

ر-ق

ناتانوجtoof ”retfa” ةصصح ‘ ““cmr““ ةعاذإا يللfi دحأا فصشكو
اهنأا مكل دكؤوأا و1غيللا نم اصضورع ىقلت يصضاملب لامج نا»: يدراهكام
نأاب ثدحتŸا تاذ حŸأا و ““رمثت ⁄ تاحÎقŸا هذه نكل و5 بوتلا نم
لجرلا دقع نأاب راصشي ،هتلصص و يتلا سضورعلا ىلع اباجيإا دري ⁄ يصضاملب
ا‡ رطق لايدنوم ةياغ ¤ا ““فافلا ““عم ارمتصسم ىقبي رصضÿا ‘ لوألا
يصشطز نيدلا Òخ ةئيهل ةبصسنلاب حورطم Òغ هليحر رايخ لعجي
ةارا˘بŸ دد˘ج Úب˘عل ثÓ˘ث ى˘عد˘˘ت˘˘صسا ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب..ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘مزأا ل˘˘ب˘˘ق
 يوبابÁز

لامج يرئاز÷ا ينطولا بخانلا ناب ةقوثوم ةيرابخا رداصصم تفصشك
يرئاز÷ا ينطولا بختنملل ددج Úبعل ءاعدتصسا ددصصب ناك يصضاملب

.يصضاŸا سسرام رهصش ‘
بختنم ماما Úتارابم عم دعوم ىلع يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا ناكو
. ايقيرفا ·أا سسأاك تايفصصت نم ةعبارلا و ةثلاثلا Úتلو÷ا ‘ يوبابÁز
عفادŸا ءاعدتصسا ددصصب ناك يصضاملب لامج ناب رداصصŸا تاذ تدكاو
مز◊ا ى˘مر˘م سسرا˘ح , ة˘بو˘ط د˘˘م˘˘حا يرا˘˘غ˘˘ل˘˘ب˘˘لا يرود˘˘لا ‘ فÙÎا
ي˘ل˘حا˘صسلا م˘ج˘ن˘لا م˘جا˘ه˘م ¤ا ة˘فا˘صضلا˘ب ة˘ل˘صسع كلاŸا د˘ب˘ع يدو˘ع˘صسلا
تفقوت دق ةÎفلا كلت ‘ تايرابŸا عيمج نا لا يبيرعل Ëرك يصسنوتلا
.91- ديفوك انوروكلا سسوÒف ةمزأا ببصسب

دكأا ثيح ، تارامإ’ا بختنم بيردتل ايرغم اشضرع يشضاملب لامج ينطولا بخانلا ضضفر هدافم اÈخ يتارامإ’ا مÓعإ’ا رششن
رطقب2202 لايدنوم ¤ا رشضÿا ليهأات هفده و يرئاز÷ا بختنŸا عم رارمتشس’ا ‘ هتبغر يشضاملب

ن˘ع مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ئاز÷ا ة˘يدا–لا تن˘ل˘˘عأا
ةر˘˘قو˘˘ب د˘˘ي‹ ق˘˘با˘˘صسلا ر˘˘صضÿا د˘˘ئا˘˘ق Úي˘˘ع˘˘˘ت
. يلÙا ينطولا بختنملل بردمك
اهزربا تايدحتلا نم ديدعلا ةرقوب رظتنت و
Úب˘عÓ˘لا و ة˘ي˘˘لÙا ةر˘˘ك˘˘ل˘˘ل را˘˘ب˘˘ت˘˘علا ةدا˘˘عا
Èكأاب لولا ينطولا بختنŸا معدو ÚيلÙا

رو˘˘ط˘˘ت ل˘˘ح ‘ Úي˘˘لÙا Úب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘م دد˘˘˘ع
يو˘ق ير˘ئاز˘˘ج بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م Òصض–و م˘˘هاو˘˘ت˘˘صسم
‘ ماقيصس يذلا و2202 ناصش ‘ ةكراصشملل
.رئاز÷ا
Èع مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا تنلعأاو
ةÒج˘ف˘لا برد˘م Úي˘ع˘ت ن˘ع ي˘م˘صسر˘لا ا˘ه˘ع˘قو˘م
ينطولا بختنملل بردمك ةرقوب دي‹ قباصسلا
. يلÙا يرئاز÷ا
رصضÿا دئاق نأاب يمصسر نايب ‘ فافلا تدكا و
عم قيثو لكصشب لمعيصس ةرقوب دي‹ قباصسلا
برد˘˘م ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخا˘˘ن˘˘˘لا
ةرقوب يصضاملب فلكيصس ثيح لولا بختنŸا

Ãلا ةعباتÓبعÚ اÙيلÚ ةيناكما لجا نم
.Óبقتصسم لولا بختنملل مهئاعدتصسا
مد˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ير˘˘ئاز÷ا دا–لا سسي˘˘ئر رر˘˘قو
بت˘˘كŸا ءا˘˘صضعأاو ي˘˘صشطز ن˘˘يد˘˘لا Òخ د˘˘ي˘˘صسلا
لامج ينطولا بخانلا عم رواصشتلابو ،›اردفلا
بختنملل ابردم ةرقوب دي‹ Úيعت ،يصضاملب

.ÚيلÙا ÚبعÓل ينطولا
Òصض– رصضخلل قباصسلا دئاقلا ةمهم نوكتصسو
ايقيرفا ·أا سسأاك تاييئاهنل ينطولا بختنŸا
ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ““2202 نا˘˘˘˘˘˘صش““ Úي˘˘˘˘˘˘لÙا Úب˘˘˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘˘˘ل
.رئاز÷ا اهنصضتحتصس
ة˘ب˘قار˘م ى˘ل˘ع ر˘صصت˘ق˘ت ن˘˘ل ““كي˘˘جاŸا““ ة˘˘م˘˘ه˘˘م
مهئاعدتصسا لجأا نم ،ةلوطبلا يبعل ةعباتمو
ى˘ت˘ح ل˘ب ،ه˘ي˘ل˘˘ع فر˘˘صشي˘˘صس يذ˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
ر˘صضÿا برد˘م ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب لوألا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل

.يصضاملب لامج
⁄ مد˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ي˘˘ق˘˘ير˘˘فألا دا–لا نأا ر˘˘كذ˘˘ُي
نم تناك يتلا ةخصسنلا دعوم ‘ دعب لصصفي
نم ليربإا/ناصسين رهصش ‘ بعلت نأا رظتنŸا

ببصسب تلجأات اهنكل ،نوÒماكلا ‘ ماعلا اذه
ل˘˘صشف م˘˘ل˘˘ع˘˘ل˘˘ل ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسوÒف ة˘˘˘مزأا
هئاصصقإا دعب اهل لهأاتلا ‘ يرئاز÷ا بختنŸا
.تايفصصتلا ‘ برغŸا مامأا
⁄ا˘ع ‘ د˘ه˘ع˘لا ثيد˘ح ةر˘˘قو˘˘ب د˘˘ي‹ Èت˘˘ع˘˘ُيو
فيدرلا قيرف برد دق ناك نأا دعب ،بيردتلا
عم ةبرŒ مث ،Úماعل يرطقلا ليحدلا يدانب
نأا لبق ،يصضاŸا ماعلا يتارامإلا ةÒجفلا يدان
.جئاتنلا ءوصس ببصسب لاقي
بختنم يبعل لصضفأا نم ةرقوب دي‹ Èتعُيو
““fiنأا دعب ،هخيرات ّرم ىلع ““ءارحصصلا يبرا

‘ ةكراصشŸا ‘ تلث“ ةزيمُم ةÎف هعم سشاع
لو˘صصو ‘ ه˘ت˘م˘ها˘صسمو ،⁄ا˘ع سسأا˘ك ي˘˘ت˘˘لو˘˘ط˘˘ب
ةقباصسŸا نم Êاثلا رودلا ¤إا رئاز÷ا بختنم
.ليزاÈلا ‘4102 ماع
ةرقوب ئنهيو فافلا معدي وداو
مÓ˘صسلا د˘ب˘ع ،ق˘با˘صسلا ي˘بر˘˘غŸا ›ود˘˘لا ى˘˘ن˘˘ثأا
يرئاز÷ا دا–إÓل قفوŸا رايتخإلا ىلع ،وداو
ا˘برد˘م ،ةر˘قو˘ب د˘يÛ ه˘ن˘ي˘ع˘˘ت˘˘ب ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل
.يلÙا ينطولا بختنملل
سصاÿا هباصسح Èع ،وداو مÓصسلا دبع بتكو
Úي˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘ع فا˘ف˘ل˘ل ا˘˘ئ˘˘ي˘˘ن˘˘ه““ :““Îيو˘˘ت““ ى˘˘ل˘˘ع
بختنŸا سسأار ىلع ،ةرقوب ديÛ ،ديد÷ا
.““يلÙا ينطولا
ر˘ئاز÷ا““ :ق˘با˘صسلا ي˘بر˘˘غŸا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا فا˘˘صضأاو
ديج Èخ وهو ،ةيرئاز÷ا اهتاءافك ىلع دمتعت
.““ةيقيرفإلاو ةيرئاز÷ا مدقلا ةركل
دبع ،قباصسلا يبرغŸا ›ودلا رّبع Òخألا ‘و
،ةر˘˘قو˘˘ب د˘˘ي‹ ه˘˘تد˘˘نا˘˘صسم ن˘˘˘ع ،وداو مÓ˘˘˘صسلا

.اقفوم اظح هل اينمتم
م˘قا˘ط˘لا˘ب ق˘ح˘ت˘لا وداو مÓ˘صسلا د˘ب˘˘ع نأا ر˘˘كذ˘˘ي
رهصش ،يصضاملب لامج ينطولا بخانلل ينفلا

ه˘˘صصبر˘˘ت لا˘˘م˘˘ك˘˘ت˘˘صسا د˘˘˘صصق ،ي˘˘˘صضاŸا سسرا˘˘˘م
.““ورب افيوي““ ةداهصش ىلع لوصصحلل

ر-ق

يلÙا يرئاز÷ا بختنŸا عم

 ةرقوب دي‹ رظتنت ةÒبك تايد–3

و˘˘˘˘كا˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘م يدا˘˘˘˘˘ن ةرادإا تل˘˘˘˘˘صصف
مÓ˘˘صسإا ة˘˘ي˘˘صضق لو˘˘ح ي˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
بخ˘˘ت˘˘نŸا م˘˘جا˘˘ه˘˘˘م Êا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘صس
هتراعإا ةÎف ةياهن دعب يرئاز÷ا
ترر˘ق ي˘ت˘لاو ،ي˘صسنر˘ف˘لا يدا˘ن˘ل˘˘ل

د˘˘ق˘˘ع ءار˘˘صش د˘˘ن˘˘ب ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت مد˘˘ع
هتدوع ينعي ام يرئاز÷ا بعÓلا
.يتيصس Îصسيل هيدانل ›آا لكصشب
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘˘صص تر˘˘˘صشن ا˘˘˘م بصسح˘˘˘بو

يدا˘˘ن نأا ة˘˘ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘˘لا ““بي˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘ل““
دقع ءارصش ةركف سضفر ةرامإلا
ل˘ك˘صشب ه˘م˘صضو ير˘ئاز÷ا م˘ج˘ن˘˘لا
ع˘˘جر˘˘ي يذ˘˘لاو ،يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘ئا˘˘ه˘˘˘ن
و˘كا˘نو˘م برد˘˘م و˘˘ن˘˘يرو˘˘م سضفر˘˘ل
ل˘خد˘ي ل ه˘˘نأا اÃ ه˘˘ب ظا˘˘ف˘˘ت˘˘حلا

م˘˘˘˘˘غر ه˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘طfl ن˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘صض
اهمدق ي˘ت˘لا ةÒب˘ك˘لا تا˘يو˘ت˘صسŸا

دادز˘˘˘ي˘˘˘ل ،›ا◊ا م˘˘˘صسوŸا لÓ˘˘˘خ

ربوصسلا““ لبقتصسم لوح سضومغلا
‘ باحÎلا ىقلي ل يذلا ““ميلصس
د˘˘ير˘˘ي يذ˘˘لا ““سسصسكو˘˘ف˘˘لا““ يدا˘˘˘ن
لÓ˘˘خ ه˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ب ه˘˘˘ن˘˘˘م سصل˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لا
نأا دعب لبقŸا يفيصصلا وتاكŸÒا
يلختلل وروأا نويلم01 رعصس عصضو
Èكألا قئاعلا وه هبتار يقبيو هنع
ةم˘ت˘هŸا ة˘يد˘نلا د˘حأل ه˘لا˘ق˘ت˘نإل
.همصضب

دادزولب بابصش فاده نأا ةراصشÓل
نم ديدعلا نمصض لخدي قباصسلا
دقاعتلا دوت يتلا ةيبورولا قرفلا

تلا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نإلا ةÎف لÓ˘˘˘خ ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
غ˘ي˘ترو˘ب˘صس رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘صصلا
كي˘˘˘بŸوأا ،›ا˘˘˘غ˘˘˘تÈلا ة˘˘˘نو˘˘˘˘ب˘˘˘˘صشل

ة˘فا˘صضلا˘ب ي˘صسنر˘ف˘لا ا˘ي˘ل˘ي˘˘صسرا˘˘م
.يزيل‚إلا يلنÒب

ر-ق

Îشسي’ نم هدقع ءارشش وكانوم يدان ضضفر امدعب

ايليصسرم ¤ا مامصضنلل حوتفم قيرط ‘ Êاميلصس
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ةيبرعلا امنيسسلا زكرم اهمظنُي يتلا مÓفأÓل داقنلا زئاوج ةقباسسم

 ““ءارحصصلا قيرط341““ يرئاز÷ا مليفلا
يقئاثو لصضفأا يثلث نمصض

ث.ق

““ءارحصصلا قيرط341““ سسفانتيو
ى˘ل˘˘ع Êا˘˘حر˘˘ف نا˘˘صسح جر˘˘خ˘˘م˘˘ل˘˘ل

نمصض ،يقئاثو مليف لصضفأا ةزئاج
زئاو÷ ةيئاهنلا تاحيصشÎلا ةمئاق
بناج ¤إا ةيبرعلا مÓفأÓل داقنلا
ن˘˘˘˘˘م ““را˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘صشألا ن˘˘˘˘˘˘ع ثيد◊ا““
ن˘˘م ““ا˘˘م˘˘صس ل˘˘جأا ن˘˘م»و ،نادو˘˘صسلا
د‚ ةلث‡ لصضفأا ةئف ‘و ،ايروصس
ى˘˘ن˘˘ب˘˘˘ل ،سسنو˘˘˘ت ن˘˘˘م يÈصص د˘˘˘ن˘˘˘ه
ن˘˘م ي˘˘صضار˘˘˘لا ن˘˘˘ير˘˘˘صسنو لا˘˘˘بز˘˘˘ع
لث‡ لصضفأا ةئف ‘ امأا .برغŸا
،Úطصسلف نم ناميلصس ايليإا دجنف

دبعو ،سسنوت نم ةليجع وب يماصس
.رصصم نم يواينم هللا
سسفانتي ويرانيصس لصضفأا ةئف ‘و
فصسويو ءÓعلا وبأا د‹أا نم لك
ا˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘يإا ،نادو˘˘˘صسلا ن˘˘˘م م˘˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘بإا
يد˘ه˘مو ،Úط˘صسل˘ف ن˘م نا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘صس
ة˘˘ئ˘˘ف ا˘˘مأا .سسنو˘˘ت ن˘˘م يوا˘˘˘صصÈلا
ناميلصس ايليإا tمصضتف جرfl لصضفأا

م˘ي˘ل˘صس ن˘يد˘لا ءÓ˘ع ،Úط˘صسل˘ف ن˘م
ن˘˘˘م Êازو˘˘˘ت Ëر˘˘˘مو ،سسنو˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘م
مليف لصضفأا ةئف لمصشتو  .برغŸا
،بر˘˘غŸا ن˘˘م ““مدآا““ مÓ˘˘فأا ي˘˘˘ئاور
ن˘˘م ““ءا˘˘م˘˘صسلا ‘ ا˘˘˘م˘˘˘ك تئ˘˘˘صش نإا““

““نيرصشعلا ‘ تومتصس»و ،Úطصسلف

ة˘˘ن÷ ‘ كرا˘˘صشيو .نادو˘˘صسلا ن˘˘˘م
Ìكأا ةرهاظتلاب ةصصاÿا ميكحتلا

،ةلود75 ن˘˘مً اد˘˘˘قا˘˘˘ن041 ن˘˘˘˘م
ي˘ت˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا مÓ˘فألا نود˘ها˘˘صشي
نوموقيو9102 لÓ˘˘˘خ تج˘˘ِ̆ت˘˘˘˘نأا
تا˘˘ئ˘˘ف ‘ ل˘˘صضفأÓ˘˘˘ل تيو˘˘˘صصت˘˘˘لا˘˘˘ب
نيزئافلا نع نلعيصس يتلا ،زئاو÷ا
نا˘˘ك نا˘˘جر˘˘ه˘˘م قو˘˘صس لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘˘ب
ة˘يا˘غ ¤إا ل˘صصاو˘تŸا ،ي˘˘صضاÎفلا
رايتخلا عقوو .يرا÷ا ناوج62
ةحصشرŸا ةيئا˘ه˘ن˘لا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ى˘ل˘ع
نأا ا˘ه˘ن˘م Òيا˘عŸ ا˘ًق˘فو ز˘ئاو˘˘ج˘˘ل˘˘ل
لوأل تصضر˘˘ع د˘˘ق مÓ˘˘فألا نو˘˘ك˘˘˘ت
ةيئامنيصس تاناجرهم ‘ ًايلود ةرم

لÓخ يبرعلا ⁄اعلا جراخ ةيلود
تاهج ىدحإا نوكت نأاو ،9102 ماع
ة˘ب˘صسن تنا˘ك ًا˘˘يأا) ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع جا˘˘ت˘˘نإلا
،(م˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘كرا˘˘صشم ل˘˘˘ك˘˘˘صشو
مÓ˘˘فألا نو˘˘ك˘˘ت نأا ¤إا ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب

.(ةيقئاثو وأا ةيئاور) ةليوط
مÓفأÓل دا˘ق˘ن˘لا ز˘ئاو˘ج تق˘ل˘ط˘ناو
ى˘ل˘ع ¤وألا ا˘ه˘ت˘خ˘صسن ‘ ة˘ي˘بر˘ع˘لا

نم07ـلا ةرودلا تايلاعف سشماه
حن“و ،يئام˘ن˘ي˘صسلا نا˘ك نا˘جر˘ه˘م
ةيبرعلا امنيصسلا تازا‚إا لصضفأل
يئاور مليف لصضفأا تائف ‘ ،ايونصس
ة˘ل˘ث‡و ف˘لؤو˘مو جرflو ي˘ق˘ئا˘ثوو
.لث‡و

نيرسشانلاو ةرازولا نم Úلوؤوسسم نم لكسشتت

ةمزأا تايعادت لولح ثحبل ةكÎصشم ةن÷
باتكلا عاطق ىلع ““انوروك““
›وؤوصسمو نيرصشانلا نم نوكتت ةكÎصشم ةن÷ ثعبُت نأا بقترŸا نم
اهنأاصش نم يتلا تاروصصتلاو تاحÎقŸا ةصسارد لجأا نم ةفاقثلا ةرازو
ى˘ل˘ع ““ا˘نورو˘ك““ ة˘ح˘ئا˘ج ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لا ة˘يدا˘صصت˘قلا را˘ثآلا ن˘م ل˘ل˘ق˘ت نأا

.باتكلا ةعانصص
ددع عمج يذلا عامتجلا بقع ةرازولا نايب بصسح حاÎقلا اذه ءاجو
بئانو ةرازولل ماعلا Úمألا روصضحب ةرازولا ›وؤوصسÃ باتكلا يتباقن نم
بتكم وصضعو ماعلا Úمألا اذكو ،بتكلا يرصشانل ةينطولا ةمظنŸا سسيئر
باتكلل ينطولا زكرŸا سسيئر بناج ¤إا بتكلا يرصشانل ةينطولا ةباقنلا
سشقانو عامتجلا لوانت دقو باتكلاب فلكŸا ةريزولا راصشتصسمو
يتلا قئاوعلاو رئاز÷ا ‘ باتكلا ةعانصصب ةقلعتŸا اياصضقلا نم ةلمج»
زيزعت لبُصسو ،ةيلا◊ا ةيحصصلا ةمزألا لظ ‘ ةصصاخ ،اهمامأا فقت
.““رصشنلا رودو ةفاقثلا ةرازو Úب نواعتلا
اتباقن تناك يتلا تÓصسارŸا نم ةلصسلصس دعب عامتجلا اذه يتأايو
نم يتلا تاحاÎقلا نم ةلمج لوانتت ةريزولا ¤إا اهب اتمدقت دق عاطقلا
ذن˘م بو˘ك˘نŸا ر˘صشن˘لا عا˘ط˘ق ا˘ه˘ي˘ف ط˘ب˘خ˘ت˘ي ي˘ت˘لا ة˘مزألا زواŒ ا˘ه˘نأا˘صش
نم ددع ناك و .هتيعصضو نم ةيحصصلا ةمزألا مقافت نأا لبق ةيادبلا
مدقت ةيصصولا ةرازولل تاحاÎقاو بلاطم ةحئل اوعفر دق نيرصشانلا
ةدعاصسŸ ةرازولا قيدانصص ليعفت ةداعإا اهنم ةمزألا زواجتل تاروصصت
رصشنلا رودل دئاوف نود نم سضورق Ëدقتو بئارصضلا ءاغلإاو نيرصشانلا

ءا˘ن˘ت˘قلا تا˘ق˘ف˘صص ‘ ر˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإا بنا˘˘ج ¤إا ل˘˘يو˘˘ط˘˘لا ىدŸا ى˘˘ل˘˘ع
.باتكلل يمومعلا

ث.ق

بيسصنتلا مسسارم ىلع تفرسشأا ةدود نب ةكيلم ةفاقثلا ريزو

زكرملل ةديدج ةريدم Êاطلصس لامأا
راثآ’ا ملع ‘ ثحبلل ينطولا
مصسارم ىلع Úنثلا سسمأا لوأا ةدود نب ةكيلم ةفاقثلا ريزو تفرصشأا
ثحبلل ينطولا زكرملل ةريدم Êاطلصس لامأا ةيعما÷ا ةذاتصسألا بيصصنت

.ةرازولل نايب ‘ ءاج امبصسح ،مومح قيفوت ديصسلل افلخ راثآلا ملع ‘
زكرم ثعب ةداعإا ‘ اهلمأا نع بيصصنتلا سشماه ىلع ةريزولا تبرعأاو
.›اع يملع ىوتصسم ¤إا هتيقرتو اذه ثحبلا
را˘ثألا م˘ل˘ع ‘ هارو˘ت˘كد˘لا ةدا˘ه˘صش ى˘ل˘ع ة˘ل˘صصح˘ت˘م Êا˘ط˘ل˘صس لا˘مأا tد˘ع˘تو
ثحب˘لا ة˘ي˘ل˘خ تر˘sي˘صس ا˘ه˘نأا ا˘م˘ك ،ةÁد˘ق˘لا ة˘يد˘ق˘ن˘لا تÓ˘م˘ع˘لا سصصصخ˘ت
اهنييعت متي نأا لبق ةيمÓصسإلا نونفلاو ةÁدقلا راثأÓل ينطولا فحتŸاب

.ةنيطنصسقب اتÒصس ينطولا فحتŸا سسأار ىلع
راثألا نع ثحبلا تايلمع نم ديدعلا ‘ ةديد÷ا ةريدŸا تكراصش امك
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا سسلاÛا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ¤إا ا˘ه˘ئا˘م˘ت˘نا ¤إا ة˘فا˘˘صضإلا˘˘ب
.ةيلودلاو
وهو5002 ةنصس راثألا ملع ‘ ثحبلل ينطولا زكرŸا ئصشنأا Òكذتلل

‘ ةكراصشŸاو راثألا ملع ‘ ثوحبلاو تاصساردلا ءارجإا ¤إا فدهي زكرم
.ةيئاقولا ةيرثألا ثحبلا تايلمع

ث.ق

ةاوهلا بابسشلل ةهجوم

ةقباصسم قلطي يمومعلا نويزفلتلا
‘ارغوتوفلا ريوصصتلل
‘ ةينطو ةقباصسم يرئاز÷ا نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘صسصسؤوŸا تق˘ل˘طأا
ةاوهلا نم بابصشلا Úيرئاز÷ا نيروصصملل ةهجوم ‘ارغوتوفلا ريوصصتلا

.ةصصاخ
لامعأÓل سصصصخُت نأا ىلع ““كدÓب رّوصص““ راعصش ت– ةقباصسŸا تءاجو
هلامج زÈتو عصساولا هموهفÃ نطولا عوصضوم لوانتت يتلا ةيفارغوتوفلا
‘اقث ددعت نم هب رخزي ام ىلع ءيصضتو هيف ةيباجيإلا ميقلا نمثتو
.عونتو
Èع ة˘كرا˘صشŸا رو˘صصلا سضر˘ع˘بً اءد˘ب ،ل˘حار˘م ى˘ل˘˘ع ة˘˘ق˘˘با˘˘صسŸا يرŒو
ىتح يعامتجلا لصصاوتلا عقاوم ىلعو يرئاز÷ا نويزفلتلا تاحفصص
صصُي ةيناثلا ةلحرŸا ¤إا لهأاتلا لجأا نم اهنم سسمخ ىلع روهم÷ا تuوَ
.لئاوألا ةصسمÿا Úب نم زئافلل ميكحتلا ةن÷ رايتخا مث نمو
ةيبيردت ةرود نم ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لاو ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ل˘حرŸا ‘ ز˘ئا˘ف˘لا د˘ي˘ف˘ت˘صسي ا˘م˘ك
.‘ارغوتوفلا ريوصصتلا ‘ ةيفاÎحا

ث.ق

رهسش نم لقأا ‘ ةدهاسشم نويلم41ـلا ةبتع ىطخت
 هقÓطإا ذنم

رمات Úب عمجي يئانغ ويد  ..““اياعم تنأاو““
دلاخ باصشلاو ينصسح
يرصصŸا برطŸا عمج يذلا ““اياعم تنأاو““ ةينغأا بيلك ويديف قsقح
نويلم41 ـلا زواŒو ،اÒبك احا‚ دلاخ باصشلا يارلا كلÃ ينصسح رمات
رهصش رخاوأا ““بويتوي““ ىلع ةيمصسرلا ةانقلا Èع هحرط دعب ةدهاصشم
.يصضقنŸا يام
يقيصسوم عيزوت ،ينصسح رمات نا◊أاو تاملك نم ““اياعم تناو““ ةينغأا
سسورÒ fiماو رونا رصساي ةيتوصص ةصسدنهو ،يوادم◊ا لÓج سسكيÁرو
.قوراŸا ديعصس جارخإاو ،يوادم◊ا لÓجو
يار˘لا Úب ع˘م˘ج˘˘ي د˘˘لا˘˘خو ر˘˘ما˘˘ت Úب ي˘˘ئا˘˘ن˘˘غ و˘˘يد لوأا ة˘˘ي˘˘ن˘˘غألا tد˘˘ع˘˘تو
ديكأاتلا فدهب ناك لمعلاو ،توÒبو ةرهاقلا Úب تلuجُصسو ،موصسقŸاو
.يرئاز÷او يرصصŸا Úبعصشلا عمŒ يتلا ةبÙا ىلع
رهصشأا نمف ،رصصم Êانف عم هفيصشرأاب دلاÊ ÿاثلا وه ويدلا اذه Èتعيو
هموبلأا تاينغأا نمصض بايد ورمع عم هانغ يذلا ““ىبلق““ ويد ؛هتاهويود
نطولا دودح هب ايطخت اÒبك احا‚ ققحو9991 ماع رداصصلا ،نيرمق
ث.ق.يبرعلا

يتلا ةيبرعلا مÓفأÓل داقنلا زئاو÷ ةيئاهنلا تاحيسشÎلا ةمئاق نمسض ““ءارحسصلا قيرط341““ يرئاز÷ا يقئاثولا مليفلا Òتخا
.ةيبرعلا امنيسسلا زكرم اهمظنُي

ـه1441  ةدعقلا وذ20 ـل قفاوŸا م0202   ناوج42ءاعبرألا

تاسساردلاو رسشنلل ةلاسصألا ةسسسسؤوم اهتقلطأا

رئاز÷ا ‘ ‘اقثلا نمأ’ا لوح يعامج باتكتصسا ¤إا ةوعد
ة˘صسصسؤوŸ ة˘˘ي˘˘ف˘˘صسل˘˘ف˘˘لا تا˘˘صسارد˘˘لا ةر˘˘ئاد تعد
با˘ت˘ك˘ت˘صسا ¤إا ،““تا˘صسارد˘لاو ر˘صشن˘ل˘ل ة˘لا˘˘صصألا““

،““ر˘ئاز÷ا ‘ ‘ا˘ق˘ث˘˘لا ن˘˘مألا““ لو˘˘ح ي˘˘عا˘˘م˘˘ج
رخآاك ،ةيرا÷ا ةنصسلا نم ناوج03 موي تددحو
‘ ،ة˘ل˘ما˘ك Úكرا˘صشŸا ثو˘ح˘ب لا˘ب˘ق˘ت˘صسل ل˘˘جأا

لابقتصسل0202 توأا51 خ˘˘يرا˘˘ت تدد˘˘ح Úح
.اهليدعت بلطُي يتلا ثوحبلا
Úب تا˘قÓ˘ع˘لا نإا““ ةو˘˘عد˘˘لا ة˘˘جا˘˘ب˘˘يد ‘ ءا˘˘جو
سسا˘صسأا ى˘ل˘ع ا˘˘م˘˘ئاد مو˘˘ق˘˘ت ل بو˘˘ع˘˘صشلاو ·ألا
نم Òثك ‘ موقت لب ،حلاصصŸا لدابتو نواعتلا
نيذللا ،ةنميهلاو عارصصلا سساصسأا ىلع ،نايحألا
ة˘ن˘م˘ي˘ه˘لا ا˘ه˘م˘هأا ن˘م ؛ى˘ت˘صش لا˘ك˘˘صشأا ناذ˘˘خ˘˘ت˘˘ي
·أا لاوز ¤إا يدؤو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘ه˘˘ف ؛ة˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا
فلتfl ‘ اهقّوفتو ،ىرخأا ·أا زوربو ،بوعصشو

روطتلا ةÒتو عراصستل ارظنو .ةاي◊ا تلا‹
تراصص لاصصتلا لئاصسو لا‹ ‘ يجولونكتلا
ةنميهم ،روطتلا اذه مامز ‘ ةمكحتŸا ·ألا
اهجوتنمو اهميق ريدصصت ¤إا ىعصستو ،ايفاقث
‘ دا˘صسف ،⁄ا˘ع˘لا ءا˘ح˘نأا ف˘ل˘تfl ¤إا ير˘ك˘˘ف˘˘لا
ة˘فا˘ق˘ث ى˘م˘صسي ا˘م ن˘ير˘˘صشع˘˘لاو د˘˘حاو˘˘لا نر˘˘ق˘˘لا
ه˘ت˘مر˘ب ⁄ا˘ع˘لا عا˘˘صضخإا ي˘˘ن˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ،ةŸو˘˘ع˘˘لا

Ÿا˘م اذ˘هو ،ّيو˘ق˘لا ا˘هدد˘ح˘ي ة˘ي˘م˘ي˘ق ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن
،““ىوقأÓ˘ل ءا˘ق˘ب˘لا““ ة˘ي˘ن˘يوراد˘لا ة˘لو˘قŸا د˘صسج˘ي
ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا ةرا˘˘صض◊ا ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م تق˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘نا ي˘˘˘ت˘˘˘لا
‘ ةوقلا هذه ققحتت نأا نكÁ لو .ةرصصاعŸا

لاق امكف ،ةمولعŸا رداصصم ‘ مكحتلا بايغ
:نو˘˘ك˘˘ي˘˘ب سسي˘˘صسنر˘˘ف يز˘˘ي˘˘ل‚إلا فو˘˘صسل˘˘ي˘˘ف˘˘˘لا
.““ةوقلا يه ةفرعŸا““

تا˘˘ع˘˘م˘˘تÛا““ نأا ة˘˘جا˘˘ب˘˘يد˘˘˘لا ‘ ا˘˘˘صضيأا ءا˘˘˘جو
،ةيلا◊ا ةنمزألا ‘ سضرعتت ةملصسŸاو ةيبرعلا
رابكتصسلا ىوق اهدوقت ةكاتف ةيفاقث تامجهل

اهل نأا كردت اهنأل ؛برغلاو قرصشلا ‘ يŸاعلا
اهرود ءوبت نم اهنّكÁ ام ةوقلا لماوع نم
Úب نم رئاز÷او ،ديدج نم ⁄اعلا ‘ يدايرلا

مامأا دومصصلا نم تنك“ دقف ،تاعمتÛا هذه
ا˘˘ه˘˘عÓ˘˘˘ت˘˘˘با تلوا˘˘˘ح ة˘˘˘يرا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسا ةو˘˘˘ق Èكأا
ة˘ن˘م˘ي˘ه˘لا نأا ى˘ل˘ع لد˘˘ي اذ˘˘هو ،ا˘˘هŸا˘˘ع˘˘موfiو
اننكÁ لب ،انيلع اموتfi اردق تصسيل ةيفاقثلا

‘ ةو˘ق˘لا ل˘˘ماو˘˘ع ن˘˘م ه˘˘ك˘˘ل‰ اÃ ا˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘با‹
ل انيلع ةدفاولا ةفاقثلا نأل ؛ةيتاذلا انتاموقم

Áتر˘˘˘فو˘˘˘ت اذإا لإا ا˘˘˘ه˘˘˘˘فاد˘˘˘˘هأا ق˘˘˘˘ق– نأا ن˘˘˘˘ك
يتلا ةيفاكلاو ةيرورصضلا طورصشلا نم ةعوم‹

طور˘˘صشلا هذ˘˘ه م˘˘هأا ن˘˘مو ،ا˘˘ه˘˘حا‚ ¤إا يدؤو˘˘ت
ىلع ةمئÓلاب يقلن نأا لبقف ،‘اقثلا غارفلا
انزجعل انصسفنأا مولن نأا بجي ةيفاقثلا ةنميهلا

قي˘ق˘ح˘ت˘ب ل˘ي˘ف˘ك˘لاو˘ه˘ف ؛‘ا˘ق˘ث˘لا Úصصح˘ت˘لا ن˘ع
نم عمتÛا ظف◊ يرورصضلا ‘اقثلا نمألا
ع˘˘م˘˘تÛا تا˘˘كÎصشم دد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك ،لاوز˘˘˘لا
لÓخ نم ىرخألا تاعمتÛا عم يرئاز÷ا

يبرعلاو يمÓصسإلاو يبراغŸا ‘ارغ÷ا هعقوم
⁄ا˘ع ¤إا ه˘ئا˘˘م˘˘ت˘˘نا ¤إا ة˘˘فا˘˘صضإا ي˘˘ط˘˘صسو˘˘تŸاو
تاقÓعب اطبترم هلعجي ا‡ ؛Òبكلا ةيناصسنإلا
تدب نإاو تاقÓعلا هذه نكل ،اهلك رئاودلا هذهب
نم عون اهبوصشي هنإاف ،نواعتلا ىلع ةمئاق اهنأا
اهمهأا نم ،ةددعتم اروصص ذختت يتلا ةنميهلا
نأا ديري ـ امئاد ـ يوقلا نإا ذإا ؛ةيفاقثلا ةنميهلا
،هنم فعصضأاوه نَم باصسح ىلع هذوفن َعصسوُي
Úب ةبراقتم تاكÎصشŸا تناك امهم ›اتلابو
ةيركف ةنميه ىلع يوطنت اهنإاف تاعمتÛا
ةيتاذ لماوع دجوت Úح ‘ ،ةينيدوأا ةيوغلوأا
يتلا ف˘ع˘صضلا ة˘لا˘ح ‘ ة˘ل˘ث˘م˘ت˘م ‘ا˘ق˘ث˘لاوز˘غ˘ل˘ل
ةمزÓلا ةعانŸا هتدقفأا ،عمتÛا اهيلإا لصصو

.Òغ˘˘لا ‘ نا˘˘بوذ˘˘لا ن˘˘م ه˘˘ع˘˘ن˘˘مو ه˘˘ن˘˘ي˘˘˘صصح˘˘˘ت˘˘˘ل
‘ ةدو˘جو˘م تلازا˘م ة˘عا˘نŸا هذ˘ه تا˘˘مو˘˘ق˘˘مو

ةصسرصش ةمجه لعفب ةرومغم اهنأا لإا انعمت‹
فلتÚ flلم˘ع˘ت˘صسم ،ةŸو˘ع˘لا با˘ط˘قأا ا˘هدو˘ق˘ي
،ةيمقرلا ايجولونكتلا مهل اهترَفو يتلا لئاصسولا
سساَنأاب هذ˘ه م˘ه˘ت˘م˘ج˘ه سضو˘خ ‘ نو˘ن˘ي˘ع˘ت˘صسيو
.نيدلاو ةغللا تاكÎصشم انعم نومصساقتي
ىلع نّيعت ،اهلك ةيفاقثلا تايدحتلا هذه مامأاو
ةهجاوم ىلع لمعلا ةيفصسلفلا تاصساردلا ةرئاد
يعام˘ت˘جلا ا˘ن˘نا˘ي˘ك دد˘ه˘ت ي˘ت˘لا را˘ط˘خألا هذ˘ه
ةركفب ةركفلا ىلع درلا اهماوق ،ةئداه ةهجاوم
.أاطÿا نم باوصصلا Úبتيل ،ىرخأا
تا˘˘˘صسارد˘˘˘لا ةر˘˘˘ئاد تحر˘˘˘ط را˘˘˘طإلا اذ˘˘˘ه ‘و
تاصساردلل ة˘لا˘صصألا ز˘كرŸ ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘صسل˘ف˘لا
لو˘ح ي˘عا˘م˘ج با˘ت˘ك ف˘ي˘لأا˘ت ةر˘ك˘ف ،ثو˘ح˘ب˘لاو
بيلاصسأاو هموهفم ،رئاز÷ا ‘ ‘اقثلا نمألا

ةهجاوم نأا˘ب ا˘ه˘عا˘ن˘ت˘قا ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا ه˘ق˘ي˘ق–
يصضتقت عمتÛا اهل سضرعتي يتلا تايدحتلا
حرط دصصق ؛ايلمع ايملع اÁوقت تاذلا Ëوقت
نم هتيامحو عمتÛا Úصصحتب ةليفكلا لئادبلا
.نابوذلا
يه ؛رواfi ةصسمخ ¤إا باتكلا ةطخ مصسقنتو
ي˘˘˘صضاŸا Úب ر˘˘˘˘ئاز÷ا ‘ ‘ا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا وز˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا
،هبيلاصسأاو هموهفم : ‘اقثلا نمألاو ،رصضا◊او
ن˘ير˘ك˘فŸاو ءا˘م˘ل˘ع˘لا د˘ن˘ع ‘ا˘ق˘ث˘لا Úصصح˘ت˘لاو
ر˘ئاز÷ا ‘ ة˘ي˘˘قر˘˘صشلا بهاذŸاو ،Úير˘˘ئاز÷ا
ةرورصض ‘اقث˘لا ن˘مألاو ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا ا˘هرا˘ثآاو

.ةيراصضح
ث.ق
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 ناسسنإلا تاءادتعاب ةددهم ةرجر÷ ةينطولا ةÒظ◊ا

تاتابنو تاناويح دعي يحصصلا رج◊ا
ةيمÙاب روهظلل

ن˘م د◊ا ¤إا ي˘مار˘لا ي˘ح˘˘صصلا ر˘˘ج◊ا ءار˘˘جإا ا˘˘نر˘˘كذ˘˘ي
دقف ،ةعيبطلا ودع وه ناصسنإلا نأاب ،91-ديفوكلا راصشتنا

ةÒظ◊اب اهنم تفتخا عقاوÃ روهظلل تاناويح تداع
تاتابنلا هتفرع يذلا ومنلا عم ةازاوم ،ةرجرجلل ةينطولا
.ءامصسلا ‘ نامأا لكب رويطلا قيل–و
ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘لا تاذ ة˘˘ي˘˘تا˘˘ب˘˘ن˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘ناو˘˘˘ي◊ا ةوÌلا ه˘˘˘جاو˘˘˘تو
اهتفنصص يتلا ،ةرجر÷ ةينطولا ةÒظحلل ةيجولوكيإلا
،ةيŸا˘ع ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط ة˘ي˘مfi ،7991 ما˘ع ذ˘ن˘م ،و˘ك˘صسي˘نو˘ي˘لا

نم ةلصصاوتŸا ةيئيبلا تاءادتعلا ببصسب اقيقح ارطخ
.ناصسنإلا
ةحايصسلاب كلذك فرعي ام وأا ةيبعصشلا ةحايصسلا Èتعتو
طصسولا اذه ددهت يتلا لماوعلا مهأا Úب نم ةيعام÷ا
.3891 ماع ةينطو ةÒظح فنصص يذلا يعيبطلا
Úصصتıا ل˘كو ،ه˘ت˘يا˘م˘ح˘ب ة˘ف˘ل˘كŸا تا˘ه÷ا ف˘ك˘˘ت ⁄و
نع œانلا Òبكلا ثولتلاب ديدنتلا نع ةئيبلاب ÚمتهŸاو

flظ◊ا راوز تافلÒتاذ ةيلبج ةقطنم طصسوتت يتلا ة
نم ةدت‡ اراتكه098.82 ةحاصسم ىلع ،ةرعو سسيراصضت
.ةريوبلا ةياغ ¤إا وزو يزيت ةيلو
نيزئا◊ا Òغ مييختلاو لاوجتلا ةاوه نم Òثكلا دمعيو
تاءاصضف ‘ لغوتلا ¤إا ةÒظ◊ا حلاصصم نم سصخر ىلع
رارغ ىلع ،مييختلل ةعون‡ وأا روهمجلل ةحوتفم Òغ
ميÿا نوبصصنيف ،ثحبلل ةصصصصıا ةيزكرŸا ةقطنŸا
ىتحو ،ناصصغألا نوعطقيو ،ةباغلا طصسو رانلا نولعصشيو
.مهتايافن مهءارو Úكرات ،ةرداغŸا لبق ،راجصشألا
ع˘با˘ت˘لا (وزو يز˘ي˘ت) فÓ˘ي˘ق لا˘ت عا˘ط˘ق سسي˘˘ئر ف˘˘صسأا˘˘تو
Úم˘يıا د˘ي˘ق˘ت مد˘ع»ـل يد˘ه˘م ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ةÒظ˘ح˘ل˘ل
مهميخ بصصن Úلصضفم ،مييختلل ةصصصصıا تاحاصسŸاب

ارطخ لكصشي ام ،كلذل ةلهؤوم Òغ تاءاصضف وأا ةباغلا ‘
.““يعيبطلا ءاصضفلا اذه ىلع
لÓخ ،راوزلا ديدع لبقتصست ةÒظ◊ا نأا يدهم دكأاو
لجأل ناديŸا ‘ دنجتن““ :Óئاق ،عوبصسألا ةياهن لطع

تاءا˘˘صضف˘˘لا ¤إا م˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘تو م˘˘ي˘˘ي˘˘خ˘˘ت˘˘لا ةاو˘˘˘ه سسي˘˘˘صس–
لات قطانÃ اميصسلو ،““سضرغلل ةصصصصıا ةبصشوصشعŸا
،ةياوهلا هذهل اصصيصصخ ةأايهŸا ندامحيإا يرفيإاو فÓيق
عو˘قو لا˘ح ‘ ا˘˘ه˘˘ب ءا˘˘م˘˘ت˘˘حلا ن˘˘كÁ تارا˘˘غ˘˘م ل˘˘م˘˘صشتو
ل˘صصف لÓ˘خ ،ق˘ل˘حز˘ت˘ل˘ل ءا˘صضف ¤إا لو˘˘ح˘˘ت˘˘تو ،ة˘˘ف˘˘صصا˘˘ع
.ءاتصشلا
ـب ،دمfi دلو فصسوي ةيلولاب تاباغلا ظفاfi ركذو
نم هببصسي اŸ ،يباغلا طصسولا ‘ مييختلل عطاقلا عنŸا““
.““Úصصتıا نم Òطأات بايغ ‘ اصصوصصخ ،ةئيبلل روهدت

Úميıا سضعب ىدل ÊدŸا سس◊ا سصقنل““ فصسأات امك
طصسولا ‘ تايافنلا مهءارو نوفلخي نيذلا ÚلوجتŸاو
.““يباغلا
قلطت يتلا ةلوؤوصسمÓلا تاءادنلا““ نأا ظفاÙا زربأاو
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ل˘جأا ن˘م ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا تا˘˘ك˘˘ب˘˘صش Èع
Òغ ارطخ لكصشت اصصخصش006 وأا005 مصضت تÓحر

fiةيأا هيف بعصصت رعو يلبج طصسو ‘ بقاوعلا دوم
بجي ل Úلوجتم ةعوم‹ يأا نأا ادكؤوم ،““ ذاقنإا ةيلمع
نامصض لجأل ،Ìكألا ىلع52 اهدارفأا ددع قوفي نأا
دصشرم ةقفارم ىلع سصر◊ا عم ،نمألا دعاوق ةيلعاف
.““ةمهملل لهؤوم

ةÒظ◊ا ىلع ةلم÷اب تاءادتعا
سسرصشأا نمو فfiÎ دصشرم وهو ،Êايزم سسانول Èتعيو
يرور˘˘صضلا ن˘˘م ه˘˘نأا ،ةر˘˘جر˘˘˘ج ةÒظ˘˘˘ح ن˘˘˘ع Úع˘˘˘فادŸا

يعيبط ثارتو ةبÓخ عقاوم نم هب رهتصشت اŸ ،اهتيامح
اهتيمهأا نع ةوÓع ،ىصصحي لو دعي ل (Êاويحو يتابن)
.ةيصضايرلاو ةيفاقثلاو ةيخيراتلا
تاءادتعلا Úب نم نأا ارصسحتم Êايزم سسانول ركذو
Òغ اقيرط ىرقلا ىدحإا حتف““ ةÒظ◊ا اهل سضرعتت يتلا

،ةر˘جر˘˘ج لا˘˘ب÷ ى˘˘ط˘˘صسو˘˘لا ة˘˘ل˘˘صسل˘˘صسلا بل˘˘ق˘˘ب سصخر˘˘م
ة˘جرŸا ق˘ير˘ط˘لا هذ˘ه Èع˘تو ،““اŸا““ ى˘م˘صسŸا نا˘˘كŸا˘˘ب
بلق هوصش ام ،اÎم0561 ولع ىلع ،لبجلل ءارصضÿا
تابكرŸا تائم نع مجانلا ثولتلا نع ةوÓع ،لب÷ا
ةصشحوتŸا هتاناويحب ردانلا يعيبطلا عقوŸا Èعت يتلا
.““ةصساصسح د÷ا ةبصشوصشعŸا هتحاصسمو هتاتابنو
امك““ ةقÓمعلا مييختلا ةيلمع““ نع سسانول فصسأات امك
ثيح ،““لاوصسا““ ـبÈ 8102مفون رهصش تمظن يتلا ،اهامصس

Œع ‘ ع˘˘˘˘˘˘مÚ اŸاور˘مد ،ا˘صصخ˘صش008 ›او˘˘˘˘˘ح نا˘˘˘˘˘ك
تايافن مهئارو اوفلخ و عقوŸاب ةبصشوصشعŸا ةحاصسŸا

ةيليوج ‘ علدنا يذلا قير◊ا كلذ ¤إا افيصضم ،ةمج
ةناعتصسلا ىعدتصسا يذلا فÓيق هلاثب زرألا ةباغب9102

Ãلا اذه ةيامح لجأا نم تايحورÎيباغلا ثا .
ةرا˘غ˘م ه˘ل تصضر˘ع˘ت يذ˘لا رو˘˘هد˘˘ت˘˘لا د˘˘صشرŸا ر˘˘كذ ا˘˘م˘˘ك
” ثيح ،مام◊ا Úع ةقطنÃ ““ءايموŸا““ وأا ““ةث÷ا““
تلو–و ،Úنصسلا تائم ذنم ،ىفوتم ناصسنإا ةثج فاصشتكا

كاهتنا دعب ،رثأا يأا هنم قبي ⁄و ،ءايموم ¤إا ايعيبط
.اهل Úلوؤوصسم Òغ سصاخصشأا

تبسسلا ةياغ ¤إاو مويلا نم ءادتبا

 ةجرد24 ىدعتت رح ةجوم
،دÓبلل ةيلامصشلا قطانŸا دهصشت نأا بقتري
تبصسلا ةياغ ¤إاو ،ءاعبرألا مويلا نم ءادتبا
ةرارح ليجصستب ،ادج ةراح ءاوجأا ،لبقŸا
ةجرد74 لصصتو ،ةجرد04 ـلا ىدعتت ةيصسايق
.ةيبون÷ا قطانŸاب
لجصست نأا ةيو÷ا داصصرألا حلاصصم عقوتتو
نم مايأا3 دعب ،ةرم لوأل ،ةيلامصشلا قطانŸا
‘ ايصسايق اعافترا ،فيصصلا لصصف لوخد
ةرار◊ا لصصت نأا بقتري ذإا ،ةرار◊ا تاجرد
ركصسعمو فلصشلاو ةليصسŸا ىلع ةجرد14 ¤إا
،سسيمÿا موي ادغ ،عفتÎصس امنيب ،نازيلغو
ةيلخادلا قطانŸا لج ىلع ةجرد24 ¤إا
.اهنم ىطصسولاو ةيبرغلا ةصصاخ ،دÓبلل
رارغ ىلع ،ةيلحاصسلا قطانŸا دهصشتصس امك
،ةمصصاعلا رئاز÷ا ،ةزابيت ،Âاغتصسم ،نارهو
اصسوملم اعافترا ،لجيجو ةياجب ،سسادرموب

63 ليجصست بقتريو ،ةرار◊ا تاجرد ‘
.سسيمÿا ادغ ،ةيوئم ةجرد
،راصشب لثم ةيبون÷ا قطانŸا دهصشتصسو
جرب ،مازق Úع ،حلاصص Úع ،ةيادرغ ،فودنت
ةرارح ،ةلقروو تصساÔ“ ،راتfl يجاب
لصصت ةرارح تاجرد لجتصسو ،ادج ةعفترم
.سسيمÿا ادغ ،ةجرد74 ¤إا

م .ق

تاجرد3 ةوقب ةيصضرأا ةزه
سسادرموبب سسلدب
ةزه ،ءاثÓثلا  سسمأا ،سسادرموب ةيلو تلجصس
،ةقيقد63و ةنماثلا ةعاصسلا دودح ‘ ،ةيصضرأا
.Îصشر ملصس ىلع تاجرد3 اهتدصش تغلب
زكرم نأا ،لزلزلا دصصرو كلفلا زكرم دافأاو
قرصش بونج ملك01 دعب ىلع ددح ةزهلا
.سسلد

م .ق

ÚبعÓل ينطولا بختنŸا بيردت
ÚيلÙا

ةمهŸا ىلعُ تقفاو :ةرقوب
  مات لوُبقب
مدقلا ةركل يرئاز÷ا بختنŸا دئاق دكأا
،““مات لوُبقب قفاو ““ هنأا ةرقوب دي‹ قباصسلا

ينطولا قيرفلا بردم بصصنم ›وت ىلع
ُهتمصسر يتلا ةمهŸا يهو ،ÚيلÙا ÚبعÓل
،ةيرئاز÷ا ةيدا–لا ،سسمأا لوأا ،اهيف
لامج لوألا ينطولا بخانلا عم رواصشتلاب
.يصضاملب
‘ ،رصضخلل قباصسلا يروÙا عفادŸا حصضوأاو
:ةيدا–Óل يمصسرلا عقوملل تاحيرصصت
¤إا ةدوعلل  ديعصس tدج انأاو مات لُوبقب تقفاو““
بختنŸ بردمك ةرŸا هذه ،يدÓب
ةيرئاز÷ا ةيدا–لا سسيئر ركصشأا .ÚيلÙا
بخانلاو يصشطز نيدلا Òخ مدقلا ةركل
يتلا ةقثلا ىلع ،يصضاملب لامج ينطولا
““.يصصخصش ‘ اهوعصضو
فافلا عم هتلاصصتا نأا ““كيجاŸا ““ فاصضأاو

يلع سضرع دقو ،““ةمات ةطاصسبب ““ ترج
لكب ““عورصشŸا““  يصشطز نيدلا Òخ سسيئرلا
زّي“““ عانتقا وهو ،““ةعانقو حوصضو
نع مئادلا ثحبلاو ةيلعافلاو  ةيتامغاÈلاب
 ““.زّيمتلا
ىلع هرظتنت يتلا ¤وألا ةمهŸا سصوصصخبو
يدانل قباصسلا عفادŸا ركذ ،““أا““ بختنم سسأار
ىلع ُزكÎصس اهنأا Êانويلا سسر‚ار وكصسÓغ
·أÓل  ةيقيرفإلا ةلوطبلا يهو ،Úتطقن
اهمظنتصس يتلاÚ- 2202يلÙا ÚبعÓل
›وألا ةينطولا ةليكصشتلا ميعدتو ،رئاز÷ا
.ىوتصسŸا ‘ ÚيلÚ fiبعÓب
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جيوÎل تاكبصش ثلثب ةحاطإ’ا
ÂاغتصسÃ تاصسولهŸاو تاردıا

ÂاغتصسŸ يئلولا نمأÓل ةيئاصضقلا ةطرصشلا تنك“
‘ ةصصصصختم ةيمارجإا تاكبصش ثÓثب ةحاطإلا نم
.ةصسولهŸا سصارقألاو تاردıا جيورت
نم دمحأا تاصشيصشك ةطرصشلل لوألا مزŸÓا حصضوأاو
تايلمعلا““ نأا ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئلولا ةحلصصŸا
ةطرصشلل ةلقنتŸا قرفلا اهب تماق يتلا ةثÓثلا
نع ترفصسأا تاردıا ةحفاكم ةقرفو ،ةيئاصضقلا

فيكلا نم مارغ008و ،اصسولهم اصصرق755.3 زجح
016 ـب ردقي ةينطولا ةلمعلا نم ›ام غلبمو ،جلاعŸا
.““تارايصس ثÓثو جيوÎلا تادئاع نم جد فلأا
‘ ،سصاخصشأا4 نم نوكتت يتلا ¤وألا ةكبصشلاب حيطأاو

نم ةÈتعم ةيمك عيبل ةقفصص دقع ءانثأا ،سسبلت ةلاح
،ةيلمعلا هذه لÓخو .اهنئابز دحأل ةيلقعلا تارثؤوŸا
546 تزجحو ،هيدعاصسم دحأاو ةكبصشلا سسيئر فقوأا
تادئاع نم جد فلأا03و ناترايصسو اصسولهم اصصرق
.ةلاقن فتاوهو جيوÎلا
عصضو دقف ،Úصصخصش نم ةنوكŸا ةيناثلا ةكبصشلا امأا

ÚعصضوÃ ،اهتزوحب تطبصض نأا دعب ،اهل دح
flفلتÚ، 801.3خ ،ةصسولهم سصارقأاÓةيلمع ل

.Âاغتصسم ةنيدÃ ةيلقعلا تارثؤوŸا هذهل جيورت
ثÓث نم نوكتت يتلا ةثلاثلا ةيمارجإلا ةكبصشلاب عقوأاو
جلاعŸا فيكلا نم مارغ008 اهتزوحبو سصاخصشأا
جد فلأا085 ـب ردقي جيوÎلا تادئاع نم ›ام غلبمو
.ءاصضيب ةحلصسأاو ةصسولهم سصارقأا4و
دصض ةيئاصضق تافلم يئلولا نمألا حلاصصم تز‚أاو
ليكو مامأا ،ءاثÓثلا سسمأا ،اومدقو ،ÚفوقوŸا
 .Âاغتصسم ةمكfi ىدل ةيروه÷ا
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وزو يزيتب قيرغ ةثج لاصشتنا
ءاصسم ،نوفزأاب ةيندŸا ةيام◊ا ةدحو ناوعأا لصشتنا
،رمعلا نم51 ـلا ‘ ،باصش ةثج ،Úنثلا سسمأا لوأا

.نوفزأا ةيدلبب ثراغازاث ءىطاصشب قرغ

رخاموصش ليوج يكيرمأ’ا جرıا ليحر
اماع08 نصس نع
ةلصسلصس نم Úَمليف جرfl رخاموصش ليوج ‘وت
رمع نع ،Úنثلا سسمأا لوأا ،““زيوب تصسول»و ““نا“اب““

.ناطرصسلا سضرم عم ةاناعم دعب اماع08
اذه نإاف ،لحارلا جرıا لامعأا ءÓكو  بصسحو
لبق ،ءايزأÓل اممصصم ةينهŸا هتايح أادب يذلا جرıا
،كرويوين ‘ ‘وت ،دوويلوه ‘ ازراب امصسا حبصصي نأا
.““ناطرصسلا عم هتكرعم نم ماع دعب““

نا“اب““ يمليف هجارخإا رخاموصش نع فورعمو
دقو .(7991) ““نبور دنأا نا“اب»و (5991) ““رفيروف
،نوتÒب ميت نم ““نا“اب““ ةلصسلصس جارخإا رخاموصش ¤وت
احجان رمليك لاف ةلوطب نم هجرخأا مليف لوأا ناكو

.ادج
‘ ،ءايزأا ممصصم دوويلوه ‘ هتÒصسم رخاموصش أادبو
““Èيلصس““ اهنيب نم مÓفأا ىلع لمعو ،تانيعبصسلا
ققح دقو .(8791) ““زريÒتنا»و Ú (3791)لأا يدوول
زوŸإا تناصس““ مليف لÓخ نم جرخمك هل حا‚ لوأا
.5891  ماعلا ‘ ““رياف
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ديقعلا حتفلا سضاير ريدم ةافو
 يصسونصس Úصسح دعاقتŸا

ىفصشتصسŸاب ،ءاثÓثلا سسمأا ،هللا ةمحر ¤إا لقتنا
دعاقتŸا ديقعلا دهاÛا ،ةجعنلا Úع يركصسعلا
تلاصصتلاو حيلصستلا ةرازو وصضعو ،ناÒطلا حÓصسب
عم ليوط عارصص دعب ،يصسونصس Úصسح (غلاŸا) ةماعلا
.سضرŸا
ناويدل ماعلا ريدŸا بصصنم لغصش دق موحرŸا ناكو
ملعŸا Úصشدت دعب ،تانينامثلا ةياهن ‘ ،حتفلا سضاير
رئاز÷ا جيلخ ىلع لطŸا ،ةيريرحتلا ةروثلل دلıا
.““ديهصشلا ماقم““

ريرحتلا سشيج يرايط لئاوأا نم هنوكب ديقفلا فرعيو
ذإا ،ةرفظŸا ريرحتلا ةروث نابإا اونوك نيذلا ينطولا
برح ةÎف ءانثأا ،سسنوتب ماهŸا نم ديدعلاب فلك
.لÓقتصسلا بقع طصسوألا قرصشلابو ،ريرحتلا
مويلا رهظلا ةÓصص بقع ،ىÌلا ديقفلا ىراويصسو
.ةيلاعلا ةÈقÃ ،ءاعبرألا

م .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 

www.star7arab.com 
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