
 دأرم يŸوعو21ب ىيحيوأأ ىلع مك◊أ
 كافوضس ةيضضق ‘ تأونضس01ـب

 انجشس ةنشس02
 ةرداشصمو براوششوبل

 هتاكلت‡ لك

, ءاعبرألأ سسمأأ دمfiأأ يديسس ةمكfi تقطن
نم لك قح ‘ ةنسس02 ةدŸ ذفانلأ نجسسلاب اماكحأأ
برأوسشوب مÓسسلأ دبع قباسسلأ ةعانسصلأ ريزو
سسيئرلأ يŸوع دأرم ةجوز ىسسوم نب ةحيتفو
تأونسس01ب نيدأأ يذلأ كافوسسل ماعلأ ريدŸأ
قباسسلأ لوألأ ريزولأ ةنأدإأ ¤إأ ةفاسضإلاب انجسس
.انجسس ةنسس21ب ىيحيوأ دمحأأ

30 سص

ةيلخأدلأ ديدهت ىلع أدر

لزتخي ابزح انشسل :يديشسرألا
تارقمو دامتعا ‘

30 سص
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90 ــ80   سص

61  سص

تاباقنلأ طغسض ت– ،ةموك◊أ تباجتسسأ
يأأ نم اهفوخو ،ذيمÓتلأ ءايلوأأ تايعمجو
ىلع ىقلت دق انوروك ءابول ةيبلسس تايعأدت

ةداهسش ناحتمأ ءاغلإأ بلطم ¤إأ ،اهقتاع
ا˘نا˘ح˘ت˘˘مأ ه˘˘ل˘˘ع˘˘جو ،ط˘˘سسو˘˘تŸأ م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ
.Úيماظنلأ ذيمÓتلأ ¤إأ ةبسسنلاب ايرايتخأ
،دأرج زيزعلأ دبع لوألأ ريزولأ ىدسسأأو
د˘ب˘ع ة˘يرو˘˘ه˘˘م÷أ سسي˘˘ئر ةرا˘˘سشت˘˘سسأ د˘˘ع˘˘ب
ة˘ي˘بÎلأ ر˘يزو˘ل تا˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت ،نو˘˘ب˘˘ت د˘˘يÛأ
ميلعتلأ ةداهسش““ نأاب رقت ،طوعجأو ةينطولأ
ذيمÓتلأ ¤إأ ةبسسنلاب ،ةيرايتخأ طسسوتŸأ
¤إأ لاقتنÓل ةيرورسض دعت ⁄ ÚسسردمتŸأ

باسستحاب لاقتنلأ نوكيسسو ،ىلعأأ ىوتسسم
نأأ ى˘ل˘ع ،Êا˘ث˘لأو لوألأ ن˘ْي˘ل˘سصف˘لأ ›د˘ع˘˘م
.““02 نم9  ماعلأ لدعŸأ غلبي
ه˘˘نإا˘˘ف ،¤وألأ ةرأزو˘˘˘لأ ن˘˘˘م نا˘˘˘ي˘˘˘ب بسسحو
““Áتلل نكÓ9 ىلع أولسصحي ⁄ نيذلأ ذيم

ميلعت˘لأ ةدا˘ه˘سش نا˘ح˘ت˘مأ زا˘ي˘ت˘جأ02 ن˘˘˘م
‘ ا˘ه˘لد˘ع˘م بسست˘ح˘ي˘˘سس ي˘˘ت˘˘لأ ط˘˘سسو˘˘تŸأ

.ىلعألأ ىوتسسŸأ ¤إأ لاقتنلأ ةيلمع
Òغ Úح˘˘˘˘سشŸÎأ ¤إأ ة˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سسن˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘˘مأأ
000.32 م˘˘هدأد˘˘ع˘˘ت غ˘˘لا˘˘ب˘˘لأ Úسسرد˘˘م˘˘تŸأ
ةيرابجإأ Èتعت طسسوتŸأ ميلعتلأ ةداهسشف
ة˘ن˘ك˘مŸأ ةد˘ي˘حو˘لأ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘سصب

Ÿاع ينهم نيوكت يأأ ةلوأز‹.
ناك أذإأ ام ¤وألأ ةرأزولأ نايب رسشي ⁄و
لدعم ى˘ل˘ع Úل˘سصا◊أ ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ نا˘ك˘مإا˘ب
زا˘ي˘ت˘جأ Úي˘سسأرد˘لأ Úل˘سصف˘لأ ‘ حا˘˘ج˘˘ن˘˘لأ
حاجنلأ لدعم Úسس– ‘ ةبغر ناحتملأ
يتلأ ةبعسشلأ ¤إأ لاقتنلأ نم مهنكÁ يذلأ
.يوناث ¤وألأ ةنسسلأ ‘ اهنوبغري

20 سص

ةموك◊أ بيضصنت نع رهضشأأ6 نم لقأأ دعب

ائجافم ايرازو Óيدعت يرجي نوبت
Ó˘يد˘ع˘ت ،ءا˘ثÓ˘ث˘لأ سسمأأ لوأأ ،نو˘ب˘ت د˘˘يÛأ د˘˘ب˘˘ع ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م÷أ سسي˘˘ئر ىر˘˘جأأ

.ىرخأأ ءاغلإأو سضعبلأ بئاقح Òيغتأو تأرأزولأ نم أددع سسم ،ايموكح
لقأأ دعب ،›ا◊أ فرظلأ ‘ رظتنم نكي ⁄ يذلأ يموك◊أ ليدعتلأ أذه يتأايو
‘ ،اعد دق ناك يذلأ نوبت سسيئرلأ دهع ‘ ةموكح لوأأ ليكسشت نع رهسشأأ6 نم
⁄ يتلأ ةموك◊أ هذه ىلع أوÈسصي نأأ““ ¤إأ Úيرئأز÷أ ،هل يفحسص ءاقل رخآأ
ةتسس نم لقأأ اهرمع““ ةموك◊أ نأأ ¤إأ أÒسشم ،““مهيسسأرك اهؤوأرزو دعب نخسسي

ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا˘ب ءي˘سش ل˘ك ل˘ط˘عو ا˘نورو˘ك ءا˘بو ل˘ح ى˘ت˘ح بسصن˘ت تك˘ف˘نأ ا˘م ر˘˘ه˘˘سشأأ
.““ةيئانثتسسلأ ةيحسصلأ ةيعسضولاب مامتهلأ
،هيعأود نعو ،عيرسسلأ يموك◊أ ليدعتلأ أذه تأرÈم نع نويرئأز÷أ لءاسستو
ةعبرألأ رهسشألأ ‘ ،ةموك◊أ هتسشاع يذلأ يئانثتسسلأ فرظلأ نوك ¤إأ رظنلاب
.باقعلأ وأأ ركسشلأ حيتي لمع يأأ ءأرزولل حتي ⁄ ،ةÒخألأ

20 سص

ةÒخأ’أ ةعاضس42 ـلأ ‘ تايفو8و انوروكب ةديدج ةباضصإأ171

؟ةيادبلا ةطقن ¤إا ةدوعلا يه له
نع ،ءاعبرألأ سسمأأ ،رأروف لامج روتكدلأ ةحئا÷أ ةعباتمو دسصر ةنجلل يمسسرلأ قطانلأ نلعأأ
نأأ Úبتيل ،ةÒخألأ ةعاسس42 ـلأ لÓخ ،تايفو8و ،انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإأ171 ليجسست
.ةعيرسس ةÒتوبو رمتسسم تاباسصإÓل يدعاسصتلأ ىحنŸأ
موي ،ةلاح041و ،Úنثلأ موي ،941و ،ةلاح751 ،ءاثÓثلأ سسمأأ لوأأ ،تلجسس دق رئأز÷أ تناكو
.دحألأ
عفترأ امنيب ،ةباسصإأ84221 ¤إأ تاباسصإلأ ›امجإأ عفتري ،ةديد÷أ ةيمويلأ ةليسص◊أ هذهبو
.ةافو968 ¤إأ تايفولأ ›امجإأ
ÚلثامتŸأ ›امجإأ عفتÒل ،ـءافسشلل باسصم811 لثا“ ،ةÒخألأ ةعاسس42 ـلأ تلجسس ،لباقŸاب
.فاعتم2978 ¤إأ ءافسشلل

ةÒخأ’أ هلحأرÃ لمتfi حاقل رابتخأ

ابوروأا ..انوروك ببشسب
لوخد عنم سسردت
ةجوم حبششو Úيكيرمألا
لود ةدعب ميخي ةيناث

ةديلبلاب يركضسعلأ فانئتضس’أ سسل‹

ينيشساو لاÔ÷ا ةنادإا
اشسبح تاونشس8 ـب ةزعوب
اذفان

30 سص

ةيلخأد فأرطأأ عم نواعتلاب

فششكي يشسنوتلا سسيئرلا
فدهتشست ةيجراخ تارماؤوم
سسنوت نمأا ةعزعز

 تاباقنلأو ذيمÓتلأ ءاي’وأأ تايعمج طغضض ت–

ةيرايتخا طشسوتŸا ميلعتلا ةداهشش



حتف دنع ايئاقلت يهتنتضس اهتيحÓضص نأ’
 ةديدج ةقباضسم

ةيبÎلا ريزو بلاطي فÓخ نب
ةيطايتحلا مئاوقلا لÓغتشساب
Úيرادإلا فيظوتل
نع ينطولأ يبعسشلأ سسلÛاب بئانلأ هجو
ةسضهنلأ لجأأ نم دا–Óل ةيناÈŸلأ ةعومÛأ
ةيبÎلأ ريزو ¤إأ ةلاسسر فÓخ نب رسضÿ ءانبلأو
لÓغتسسأ اهنم سسمتلي طوعجأو دمfi ةينطولأ
يمومعلأ فيظولأ اهز‚أأ يتلأ ةيطايتحلأ مئأوقلأ
.9102 توأأ رهسش ذنم ،اهبقأرو
مئأوقلأ هذه ّنإأ ،هتلسسأر ‘ ،فلÓخ نب لاقو

تاقباسسم ءاغلإأ لظ ‘ ،لامعتسسلأو ليعفتلل ةزهاج
كلذو ،ةنسسلأ هذه ÚيرأدإÓل ةيلخأدلأ ةيقÎلأ
ةررÙأو ةرغاسشلأ بسصانŸأ ¤إأ عوجرلاب
ةنسسلل ةيرأدإلأو ةيوبÎلأ طئأرÿأ ‘ ةدوجوŸأ
.““ةيسسأردلأ
فورظلأ ¤إأ رظنلاب““ هنإاف ،فÓخ نب بسسحبو
ماكحأاب Óمعو ،دÓبلأ اهب ر“ يتلأ ةيئانثتسسلأ
12 ‘ خرؤوŸأ96-02 مقر يذيفنتلأ موسسرŸأ

راسشتنأ نم ةياقولأ Òبأدتب قلعتŸأ0202 سسرام
ريزولأ ةميلعتو ،(91- ديفوك ) انوروك سسوÒف ءابو
،0202 سسرام41 ‘ ةخرؤوŸأ09 مقر لوألأ

لبق نم ة‹ŸÈأ ةطسشنألأ ليجأات اهنم اميــــسسل
ةيزكرŸأ ةيمومعلأ تأرأدإلأو تاـــــسسسسؤوŸأ
قيقدتلأو تاقباسسŸأ ليجأات كلذ ‘ اÃ ،ةيلÙأو
مئأوقلأ لÓغتسسأو دامتعأ بجي ،تيبثتلأو
ةيلخأدلأ ةيقÎلأ ةقباسسÃ ةسصاÿأ ةيطايتحلأ

ı9102 ةنسس نأونعب ةيرأدإلأ بترلأ فلت.
اهسشيعت يتلأ فورظلل أرظن هنأأ فÓخ نب فاسضأأو
،دجتسسŸأ انوروك ءابو ءأرج ،اعم عاطقلأو دÓبلأ
تايفيك ددحي يذلأ يذيفنتلأ موسسرملل اقيبطتو
سصوحفلأو تاناحتملأو تاقباسسŸأ ميظنت
يهتنت ةيطايتحلأ مئأوقلأ ةيحÓسص نإاف ،ةينهŸأ
ينهŸأ سصحفلأ وأأ ةقباسسŸأ حتف خيرات دنع ايئاقلت
خيرات لبق ريدقت ىسصقأأ ىلعو ،ةيلأوŸأ ةنسسلل
.ةيلاŸأ ةنسسلأ هذه ماتتخأ

و .ق

 انوروك ءابو ةحفاكم ميعدتل

ءاود ةبلع فلأاÒ 081فوت
Úكورولك يشسكورديه

 ““ابيرق““
نم ةبلع000.081 نع لقي ل ام Òفوت متيسس
““ابيرق““ Úكورولك يسسكورديه سساسسأأ تأذ ةيودألأ
ةيلمع ميعدتل تايفسشتسسملل ةيزكرŸأ ةيلديسصلاب
.دجتسسŸأ انوروك ءابو ةحفاكم
ناكسسلأو ةحسصلأ ريزو ىدل بدتنŸأ ريزولأ حسضوأأو
ةعانسصلاب فلكŸأ تايفسشتسسŸأ حÓسصإأو
،دمحاب نب لامج يفطل نمحرلأ دبع ةينلديسصلأ

.يب .يسس““ عنسصÃ لح ثيح ،ةريوبلل هترايز لÓخ
ةدحولأ هذه نأأ ،ةيرسضخألاب ““امراف مأأ .يسس
ةيمأرلأ دوه÷أ ‘ ةوقب و تمهاسس ةيرئأز÷أ

Ÿع لوكوتورب اهدامتعاب91-ديفوك ةحفاكÓج
ىلع ةلوؤوسسŸأ ةيملعلأ ةنجللأ لبق نم هيلع قداسصم
.رئأز÷أ ‘ ءابولأ ةعباتم
.يسس .يب .يسس““ عنسصم نك“ دقل““ دمحاب نب لاقو
ميلسستو ءأود ةبلع000.031 جاتنإأ نم ““امراف مأأ
لمعي وهو ،تايفسشتسسملل ةيزكرŸأ ةيلديسصلأ ةدئافل

،ةيلع000.081 نم ىرخأأ ةيمك جاتنإأ ىلع ايلاح
.““ةرفوتم ابيرق نوكتسس
أذهل ماعلأ ريدŸأ اهمدق يتلأ ليسصافتلأ بسسحبو
نم ةيمكلأ هذه نإاف ،ديزوب ميك◊أ دبع عنسصŸأ
¤إأ لسسÎسسو ةزهاج نوكتسس ءأود ةبلع000.081
.اموي51 لÓخ تايفسشتسسملل ةيزكرŸأ ةيلديسصلأ
عسضيسس لأديسص عم‹ نأأ بدتنŸأ ريزولأ نلعأأ امك

ةيمك ،لبقŸأ Úنثلأ موي نم أرابتعأ ،جاتنإلأ زيح
يسسكورديه سساسسأأ تأذ ةيودألأ نم ىرخأأ
.نيوكورولك
دوه÷اب ةداسشإÓل ةسصرفلأ بدتنŸأ ريزولأ منتغأو
عيمج اهعفر ‘ ةيجراÿأ ةرأزول ةيسسامولبدلأ
نم ةيلوألأ دأوŸأ دأÒتسساب رئأزجلل حامسسلل دويقلأ
.بيسصعلأ تقولأ أذه ‘ دنهلأ
هزرحأأ يذلأ مدقتلأو دوه÷اب دمحاب نب داسشأأ امك
دوهجب كلذكو ،““امراف مأأ .يسس .يب .يسس““ عنسصم
‘ ةيودألأ ةعانسص ريوطت ‘ نيرخآلأ ÚلماعتŸأ
دينŒ ةيمهأأ ىلع ءوسضلأ طلسسي نأأ لبق ،رئأز÷أ

91-ديفوك ءابو ةحفاكم ‘ ةعانسصلأ هذه
.دجتسسŸأ
ةعانسصلاب فلكŸأ بدتنŸأ ريزولأ لاقو
ةينلديسصلأ تأرسضحتسسŸأ ةعانسص نإأ““ :ةينلديسصلأ

اهريوطت ىلع لمعلأ ددسصب نحنو دعوŸأ ‘
.““Ìكأأ

و .ق

2يـنـطو
1441  ةدعقلأ وذ30 ـل قفأوŸأ م0202   نأوج52 سسيمÿأ el-hourria.com

 تاباقنلأو ذيمÓتلأ ءاي’وأأ تايعمج طغضض ت–

ةيرايتخا طشسوتŸا ميلعتلا ةداهشش

و .ق

ةراسشتسسأ دعب ،دأرج زيزعلأ دبع لوألأ ريزولأ ىدسسأأو
ريزول تاميلعت ،نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ سسيئر
ميلعتلأ ةداه˘سش““ نأا˘ب ر˘ق˘ت ،طو˘ع˘جأو ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘بÎلأ
ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لأ ¤إأ ة˘˘ب˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘ب ،ة˘˘˘يرا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خأ ط˘˘˘سسو˘˘˘تŸأ
ىوتسسم ¤إأ لاقتنÓل ةيرورسض دعت ⁄ ÚسسردمتŸأ
نْيلسصفلأ ›دعم باسستحاب لاقتنلأ نوكيسسو ،ىلعأأ
.““02 نم9  ماعلأ لدعŸأ غلبي نأأ ىلع ،Êاثلأو لوألأ
ذيمÓتلل نكÁ““ هنإاف ،¤وألأ ةرأزولأ نم نايب بسسحو
ةداهسش ناحتمأ زايتجأ02 نم9 ىلع أولسصحي ⁄ نيذلأ
ةيلمع ‘ اهلدعم بسستحيسس يتلأ طسسوتŸأ ميلعتلأ
.ىلعألأ ىوتسسŸأ ¤إأ لاقتنلأ
غلابلأ ÚسسردمتŸأ Òغ ÚحسشŸÎأ ¤إأ ةبسسنلاب امأأ
Èتعت طسسوتŸأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ةدا˘ه˘سشف000.32 مهدأد˘ع˘ت

ةلوأزŸ ةنكمŸأ ةديحولأ ةقيرطلأ اهتفسصب ةيرابجإأ
.›اع ينهم نيوكت يأأ
نا˘˘ك˘˘مإا˘˘ب نا˘˘ك أذإأ ا˘˘م ¤وألأ ةرأزو˘˘لأ نا˘˘˘ي˘˘˘ب ر˘˘˘سشي ⁄و
Úلسصفلأ ‘ حاجنلأ لدعم ىلع Úلسصا◊أ ذيمÓتلأ
لدعم Úسس– ‘ ةبغر ناحتملأ زايتجأ Úيسسأردلأ
يتلأ ةبعسشلأ ¤إأ لاقتنلأ نم مهنكÁ يذلأ حاجنلأ
.يوناث ¤وألأ ةنسسلأ ‘ اهنوبغري
تقو ‘ ،دكأأ دق طوعجأو دمfi ةيبÎلأ ريزو ناكو
م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ةدا˘˘ه˘˘سش نا˘˘ح˘˘ت˘˘مأ ءأر˘˘جإأ رأر˘˘ق نأأ ،ق˘˘با˘˘سس
Úيعامتجلأ ءاكرسشلأ  عم ““ايقفأوت““ ناك  طسسوتŸأ
يتلأ ةيحسصلأ فورظلأ ءأرج هليجأات ¤إأ أوعد نيذلأ

نأأ ا˘ح˘سضو˘˘م ،ا˘˘نورو˘˘ك سسوÒف ي˘˘سشف˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ا˘˘ه˘˘ب ر“
يداهسشإأ““ ناحتمأ طسسوتŸأ ميلعتلأ ةداهسش ناحتمأ
سسرد يذلأ ذيملتلأ قح نمف ›اتلابو ،نيوكتب سسيلو
ى˘ع˘سسي نأأ ط˘سسو˘تŸأو ي˘ئأد˘ت˘بلأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ي˘ت˘˘ل˘˘حر˘˘م

هسسفن تقولأ ‘ أزÈم ،““ةداهسشلأ هذه ىلع لوسصحلل
مهل دب ل““دعب نع مهتسسأرد نولوأزي نيذلأ ذيمÓتلأ نأأ

›اتلابو ينهŸأ نيوكتلأ  ⁄اع جولول ةداهسشلأ هذه نم
.““مهل ةسصرفلأ ءاطعإأ يرورسضلأ نم هناف
سسسسأأ دق““ ناحتملأ ءأرجإأ رأرق نأأ طوعجأو دكأأ امك
ةيلمع عنÃ حمسسي ءأرجإأ اسضيأأ هتفسصب ،ايجوغأديب هل
.““ذيملتلل رمتسسŸأ مييقتلأ طاقن ميخسضت

ة˘ي˘بÎلأ تا˘با˘ق˘نو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ ءا˘ي˘لوأأ تا˘ي˘ع˘م˘˘ج نأأ Òغ
ذيمÓتلأ نأأ رÃÈ ناحتملأ ءاغلإأ بلطم ىلع ترسصأأ
طسسوتŸأ ميلعتلأ ةداهسش ناحتمأ زايتجأ ىلع ÚلبقŸأ

تا˘˘ب˘˘سست˘˘كŸأو فرا˘˘عŸا˘˘ب ظا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘حلأ م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘كÁ ل
م˘ج˘ح نا˘ك ا˘م˘ه˘˘م ،ر˘˘ه˘˘سشأأ6 ن˘˘م د˘˘˘يزأل ة˘˘˘ل˘˘˘سصÙأ
¤إأ ة˘˘فا˘˘سضإأ ،م˘˘˘عد˘˘˘لأ سسورد وأأ يدر˘˘˘ف˘˘˘لأ Òسضح˘˘˘ت˘˘˘لأ
هل سضرع˘ت يذ˘لأ ي˘سسف˘ن˘لأ ط˘غ˘سضلأ م˘ج˘ح تا˘سسا˘ك˘ع˘نأ
.يلئاعلأ مهطيfiو نيروطلأ Óك ‘ ذيمÓتلأ

ديÛأ دبع ةيروهم÷أ سسيئر ىرجأأ
Ó˘˘يد˘˘ع˘˘ت ،ءا˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لأ سسمأأ لوأأ ،نو˘˘˘ب˘˘˘ت

تأرأزو˘˘لأ ن˘˘م أدد˘˘ع سسم ،ا˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ك˘˘˘ح
.ىرخأأ ءاغلإأو سضعبلأ بئاقح Òيغتأو
⁄ يذلأ يموك◊أ ليدعتلأ أذه يتأايو
لقأأ دعب ،›ا◊أ فرظلأ ‘ رظتنم نكي
‘ ةموكح لوأأ ليكسشت نع رهسشأأ6 نم
،اعد دق ناك يذلأ نوبت سسيئرلأ دهع

¤إأ Úيرئأز÷أ ،هل يفحسص ءاقل رخآأ ‘
⁄ يتلأ ةموك◊أ هذه ىلع أوÈسصي نأأ““
أÒسشم ،““مهيسسأرك اهؤوأرزو دعب نخسسي
ةتسس نم لقأأ اهرمع““ ةموك◊أ نأأ ¤إأ
ءابو لح ىتح بسصنت تكفنأ ام رهسشأأ
ءا˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا˘˘ب ءي˘˘سش ل˘˘ك ل˘˘ط˘˘عو ا˘˘نورو˘˘ك
ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلأ ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو˘˘˘لا˘˘˘ب ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘هلأ
.““ةيئانثتسسلأ
أذه تأرÈم نع نويرئأز÷أ لءاسستو
ن˘˘عو ،ع˘˘ير˘˘سسلأ ي˘˘مو˘˘ك◊أ ل˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لأ
فر˘˘ظ˘˘لأ نو˘˘ك ¤إأ ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘˘ب ،ه˘˘˘ي˘˘˘عأود
‘ ،ةموك◊أ هتسشاع يذلأ يئانثتسسلأ
ءأرزولل حتي ⁄ ،ةÒخألأ ةعبرألأ رهسشألأ
.باقعلأ وأأ ركسشلأ حيتي لمع يأأ
ن˘م ل˘ك ي˘مو˘ك◊أ Òي˘غ˘ت˘لأ ل˘˘م˘˘سش د˘˘قو
ن˘˘ب نÁأل تل˘˘كوأأ ي˘˘ت˘˘لأ ،ة˘˘ي˘˘لاŸأ ةرأزو
،ةيوأر نمحرلأ دبعل افلخ نمحرلأ دبع
ر˘˘يزو˘˘لأ تدا˘˘عأأ ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘قا˘˘ط˘˘لأ ةرأزوو
ديÛأ د˘ب˘ع ة˘ي˘ئاŸأ درأو˘م˘ل˘ل ق˘ب˘سسألأ

يذ˘لأ با˘˘قر˘˘ع د˘˘مÙ ا˘˘ف˘˘ل˘˘خ را˘˘ط˘˘ع
تحبسصأأ يتلأ مجانŸأ ةرأزو هل تلكوأأ
.ةلقتسسم ةرأزو
ثحبلأو ›اعلأ ميلعتلأ ريزو لوح امك
ةرأزو ¤إأ روتيسش نيدلأ سسمسش يملعلأ
تا˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لأو يو˘˘˘قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لأ لا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘نلأ

نب يقابلأ دبع هلfi لحو ،ةددجتŸأ
.نايز
ف˘ير˘سش ة˘حÓ˘ف˘لأ ر˘يزو ما˘ه˘˘م تي˘˘ه˘˘نأأو
امك ،ندمح ديم◊أ دبع هفلخو يرامع
فلكŸأ بد˘ت˘نŸأ ر˘يزو˘لأ ما˘ه˘م تي˘ه˘نأأ
هفلخو ،ىفطيسصم Òسشب فأرسشتسسلاب

fiتيهنأأ كلذك .بوهيم نب فيرسش دم
ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلأو ة˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘سسلأ ر˘˘˘يزو ما˘˘˘ه˘˘˘م
ن˘سس◊ ي˘ل˘ئا˘ع˘لأ ل˘م˘˘ع˘˘لأو ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لأ

.وديمح دمfi هفلخو يرومرم
ةنمقرلل ريزو حبأرب دلاخ Òنم Úعو
ةريزو يركأوسس ةميلسسو ،تايئاسصحلأو
نيدلأ رونل افلخ ةبخنلأ ةسضايرب ةفلكم
افلخ لقنلل أريزو Êاه رهزلو ،يلسسرم
ديلو يدهŸأ Úسسايو ،يلعيسش قورافل
Òمسسو ،ةفرعŸأ داسصتقاب افلكم أريزو

ةيلا÷اب ا˘ف˘ل˘ك˘م ا˘بد˘ت˘ن˘م أر˘يزو ة˘با˘ع˘سش
تا˘فا˘ي˘سض م˘ي˘سسنو ،جراÿا˘ب ة˘ير˘˘ئأز÷أ
.ةرغسصŸأ تاسسسسؤوŸاب فلكم أريزو
،يموك◊أ ليدعتلأ مهاقبأأ نيذلأ امأأ
،دأرج زيزعلأ دبع لوألأ ريزولأ  ،مهف
ريزوو ،موداقوب يÈسص ةيجراÿأ ريزوو
ةئيهتلأو ةيلÙأ تاعام÷أو ةيلخأدلأ
لد˘ع˘لأ ر˘يزو ،دو˘ج˘ل˘ب لا˘م˘ك ة˘ي˘نأر˘م˘ع˘لأ

ريزوو ،يتامغز مسساقلب ماتخألأ ظفاح
بي˘˘˘ط˘˘˘لأ قو˘˘˘ق◊أ يوذو ن˘˘˘يد˘˘˘˘هاÛأ
فسسوي ةينيدلأ نوؤوسشلأ ريزوو ،Êوتيز
دمfi ةينطولأ ةيبÎلأ ريزوو ،يدهملب
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأو ن˘˘يو˘˘ك˘˘ت˘˘لأ ةر˘˘يزوو ،توا˘˘جوأأ
ةر˘˘يزوو ،ة˘˘ح˘˘ير˘˘ف ن˘˘ب ما˘˘ي˘˘ه Úي˘˘ن˘˘هŸأ
ريزوو ،ةدود نب ةكيلم نونفلأو ةفاقثلأ
،يدلاخ ي˘ل˘عد˘ي˘سس ة˘سضا˘ير˘لأو با˘ب˘سشلأ

ة˘ي˘ك˘˘ل˘˘سسلأ تÓ˘˘سصأوŸأو د˘˘يÈلأ ر˘˘يزوو
ةريزوو ،رأز˘مو˘ب م˘ي˘هأر˘بإأ ة˘ي˘ك˘ل˘سسÓ˘لأو
ا˘يا˘سضقو ةر˘سسألأو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لأ
ة˘عا˘ن˘سصلأ ر˘يزوو ،و˘ك˘ير˘˘ك ر˘˘ثو˘˘ك ةأأرŸأ
ن˘˘˘ك˘˘˘سسلأ ر˘˘˘يزوو ،ي˘˘˘ل˘˘˘ع تيآأ تا˘˘˘حر˘˘˘ف
،ير˘سصا˘ن لا˘˘م˘˘ك ة˘˘ن˘˘يدŸأو نأر˘˘م˘˘ع˘˘لأو
ر˘˘يزوو ،ق˘˘يزر لا˘˘م˘˘ك ةرا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ ر˘˘˘يزوو
ة˘مو˘ك˘ح˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لأ ق˘طا˘ن˘˘لأ لا˘˘سصتلأ

ةيمومعلأ لاغسشألأ ريزوو ،رميحلب رامع
ةيئاŸأ درأوŸأ ريزوو ،يلعيسش قوراف
ناكسسلأو ةحسصلأ ريزوو ،يقأرب يقزرأأ
نامحر˘لأ د˘ب˘ع تا˘ي˘ف˘سشت˘سسŸأ حÓ˘سصإأو
ل˘ي˘غ˘سشت˘˘لأو ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ر˘˘يزوو ،د˘˘يزو˘˘ب ن˘˘ب
ي˘قو˘سش د˘م˘حأأ ي˘عا˘م˘ت˘˘جلأ نا˘˘م˘˘سضلأو
ع˘م تا˘قÓ˘ع˘لأ ةر˘يزوو ،ف˘سسو˘ي ق˘سشا˘˘ع
ة˘ئ˘ي˘ب˘لأ ةر˘يزوو ،رأوز˘ع ة˘م˘˘سسب ناÈŸلأ
ن˘˘˘م تعز˘˘˘ن ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ثأر˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘ب ةÒسصن
ر˘يزوو ،ةدد˘ج˘تŸأ تا˘˘قا˘˘ط˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ترأزو
ةيدي˘سصلأ تا˘ج˘ت˘نŸأو ير˘ح˘ب˘لأ د˘ي˘سصلأ
ةعا˘ن˘سصلأ ر˘يزوو ،ي˘خور˘ف د˘م˘حأأ د˘ي˘سس
لامج يفطل نامحرلأ دبع ةينلديسصلأ
ريزو ياكب ىسسيع  ىلعو ،دمحاب نب
فّ̆ل˘˘ك˘˘م ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ر˘˘يزو ىد˘˘ل بد˘˘ت˘˘ن˘˘م
لآأ ةز˘م˘ح ى˘ل˘عو ،ة˘ي˘جراÿأ ةرا˘ج˘ت˘لا˘˘ب
ةريزو ىدل بدتنم ريزو خيسشلأ يديسس
Òسشبو ،ةيوأرحسصلأ ةئيبلاب فّلكم ةئيبلأ
ةريزو ىدل ةلودلأ بتاك يÒحسس فسسوي
ة˘عا˘ن˘سصلا˘ب ف˘ّل˘ك˘م نو˘ن˘ف˘˘لأو ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لأ
.ةيفأرغوتامينيسسلأ
ة˘لود˘لأ بتا˘ك ة˘ب˘ي˘ق˘ح تي˘غ˘لأأ ةأزأوŸا˘˘ب
جا˘ت˘نإلا˘ب ف˘ل˘ك˘م ة˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لأ ةر˘˘يزو ىد˘˘ل
.أدأد ىسسوم ‘اقثلأ

و .ق

ةموك◊أ بيضصنت نع رهضشأأ6 نم لقأأ دعب

ائجافم ايرازو Óيدعت يرجي نوبت

ىلع ىقلت دق انوروك ءابول ةيبلضس تايعأدت يأأ نم اهفوخو ،ذيمÓتلأ ءايلوأأ تايعمجو تاباقنلأ طغضض ت– ،ةموك◊أ تباجتضسأ
.Úيماظنلأ ذيمÓتلأ ¤إأ ةبضسنلاب ايرايتخأ اناحتمأ هلعجو ،طضسوتŸأ ميلعتلأ ةداهضش ناحتمأ ءاغلإأ بلطم ¤إأ ،اهقتاع



و.ق

داسسفلاب ةلسص تأذ مهتب كافوسس ةيسضق ‘ ÚمهتŸأ عيمج ةعباتم ” دقو
ةوسشرلأ ,جراخلل ةيمأرجإأ تأدئاع نع ةŒان لأومأأ ليو–و سضيبت اهنم
مهسضير–و Úيمومعلأ ÚفظوŸأ ىلع طغسضلأ أذكو ذوفنلأ لÓغتسسأو
.مهتلأ نم اهÒغو ةقحتسسم Òغ ايأزم ىلع لوسص◊أ فدهب
كلذك ايبايغ نيدأأ دقف رافلأ مهتŸأ برأوسشوب مÓسسلأ دبع سصخي اميفو
سضبقلأ ءاقلإاب ›ود رمأأ رأدسصإأ عم رانيد نويلم2 اهردق ةيلام ةمأرغب

رأدسصإأ ” امك ,ةيكنبلأ هتدسصرأأو ةيراقعلأ هتاكلت‡ عيمج ةرداسصمو هيلع
ةدŸ نجسسلاب مكح ةفاسضإلاب ,ىيحيول ةيكنبلأ ةدسصرألأ ةرداسصÃ مكح
‘ تأونسس01 ةدŸ ةينمأأ ةÎف عيقوتو ÚيÓم8ب ةيلام ةمأرغو ةنسس02
‘ ›ودلأ سضبقلأ ءاقلإاب رمأأ رأدسصإأ عم وبرج Úمأأ لامعألأ لجر قح
‘ ›ودلأ سضبقلأ ءاقلإاب رمأو رانيد نويلم8ب ةمأرغ بناج ¤إأ هقح
دأرم اهجوز ىلع ةطلسسŸأ ةمأرغلأ سسفن يهو ىسسوم نب ةحيتف قح
.هقح ‘ تأونسس5 ةدŸ ةينمأأ ةÎف عيقوت عم يŸوع
ÚيÓم8و انجسس تأونسس7 ةبوقعب رذيخ يŸوع ةمكÙأ تأذ تنأدأأو

فسسوي قباسسلأ ةعانسصلأ ريزو نم لك نيدأأ اميف ةيلام ةمأرغ رانيد
رمع يرئأز÷أ يبعسشلأ سضرقلل قباسسلأ ماعلأ ريدŸأ سسيئرلأو يفسسوي
رانيد نوي˘ل˘م د˘حأو˘ب ة˘مأر˘غو ةذ˘فا˘ن ا˘ن˘ج˘سس تأو˘ن˘سس3 ةبوق˘ع˘ب با˘يذو˘ب

. يرئأزج
رسصن ¤إأ ةفاسضإلاب دمfi نأولعو Úمأأ ةÒت ,ÚمهتŸاب قلعتي اميفو
بناج ¤إأ لامج ناكيو أذكو نيدلأ رون ةريرغوب أذكو ةديج نيدلأ
م˘هو ل˘ي˘عا˘م˘سسإأ نود˘ب˘عو ى˘ف˘ط˘سصم ة˘ق˘ل˘ع ن˘ب ,Ëر˘ك˘لأ د˘˘ب˘˘ع ›رد˘˘سصق
سضرقلأ ىوتسسم ىلع سضرقلأ ةن÷و ةعانسصلأ ةرأزو ‘ Úقباسس تأراطإأ
ىرخأأو ةذفان ةنسس ,سسبح Úماعب مهتنأدإأ ” ثيح يرئأز÷أ يبعسشلأ

رأدسصإأ ” اميف , امهنم لكل رانيد فلأأ002ب ةيلام ةمأرغ عم ةذفان Òغ
.يزوف يوانهجو ىفطسصم Ëركلأ دبع قح ‘ ةءأÈلاب مكح
23 اهردق ةيلام ةمأرغب ةيسضقلأ هذه ‘ ةمهتŸأ تاكرسشلأ تنيدأأ امك
رذيخ هقيقسشو هتجوزو دأرم يŸوع ÚمهتŸأ مأزلإأ عم رانيد نويلم
ةنيز˘خ˘ل˘ل سضيو˘ع˘ت غ˘ل˘ب˘م ع˘فد ة˘يو˘ن˘عŸأ تا˘كر˘سشلأو Úمأأ و˘بر˘ج م˘ه˘تŸأو
. ميتنسس رايلم6522 ›أوحب ةيمومعلأ

يـنـطو
1441  ةدعقلا وذ30 ـل قفاوŸا م0202   ناوج52 سسيمÿا

ةديلبلاب يركشسعلا فانئتشسلا سسل‹

تاونشس8 ـب ةزعوب ينيشساو لاÔ÷ا ةنادإا
اذفان اشسبح

يسضقي امكح ءاثÓثلأ سسمأأ لوأأ ةديلبلاب يركسسعلأ فانئتسسلأ سسل‹ ردسصأأ
,اقباسس يلخأدلأ نمأÓل ماعلأ ريدŸأ ,ةزعوب ينيسسأو ديمعلأ مهتŸأ ةنأدإاب
اهنم مهتب ةذفان ةمأرغ جد000.005 و أذفان اسسبح تأونسس Êامث ةبوقعب
تأذل نايب ‘ ءاج امبسسح ,روزŸأ لامعتسسأ و ريوزتلأ ,ةيماظن ةئيه ةناهإأ
.سسلÛأ
11 ةداŸأ اميسس ل ةيئأز÷أ تأءأرجإلأ نوناق ماكحأل اقبط““ هنأأ نايبلأ حسضوأأو
ماعلأ بئانلأ ديسسلأ طيحي ,هدعأوقل ماتلأ مأÎحلأ راطإأ ‘ و هنم3 ةرقف
” هنأاب ,املع ماعلأ يأأرلأ ةديلبلاب يركسسعلأ فانئتسسلأ سسل‹ ىدل يركسسعلأ

,ةديلبلاب ةيركسسعلأ ةمكÙاب ةينلع ةسسلج دقع0202 وينوي32 مويلأ أذه
,اقباسس/ يلخأدلأ نمأÓل ماعلأ ريدملل ›وألأ فلŸأ ‘ ايروسضح لسصفلل
ةيماظن ةئيه ةناهإأ مهت لجأأ نم هدسض حتتفŸأ ,ةزعوب ينيسسأو ديمعلأ مهتŸأ
ةÒخذو يران حÓسس ةزايح ,روزŸأ لامعتسسأ و ريوزتلأ ,سسوؤورم ةناهإأ ,لوقلاب

و441 دأوŸاب اهيلع بقاعŸأ و سصوسصنŸأ لاعفألأ ,عبأرلأ فنسصلأ نم ةيبرح
/12/10 ‘ خرؤوŸأ79/60 رمألأ نم23 و4 و ,تابوقعلأ نوناق نم222
ءاسضقلأ نوناق نم023 و ,ةÒخذلأ و ةحلسسألأ و يبر◊أ داتعلاب قلعتŸأ7991
.““يركسسعلأ
مهتŸأ ةنأدإأ»ب يسضقي امكح تردسصأأ ةيركسسعلأ ةمكÙأ نأأ نايبلأ فاسضأأو
ةناهإأ ,لوقلاب ةيماظن ةئيه ةناهإأ مئأرج لجأأ نم ,ةزعوب ينيسسأو ديمعلأ

فنسصلأ نم ةيبرح ةÒخذ و يران حÓسس ةزايح ,روزŸأ لامعتسسأ ,سسوؤورم
اسسبح تأونسس (80) ةينامث ةبوقعب ايروسضح هيلع مك◊أ هل اباقع و ,عبأرلأ
.““ةزوجÙأ ءايسشألأ ةرداسصم عم ةذفان ةمأرغ جد000.005 و أذفان
‘ ىرخأأ تامكاfi راظتنأ ‘““ ةيسضقلأ هذه ‘ لسصفلأ ” هنأأ نايبلأ راسشأأ
.““قيق– لfi اياسضق

و .ق

ةيلخادلا ديدهت ىلع ادر

دامتعا ‘ لزتخي ابزح انشسل :يديشسرألا
تارقمو
ةرأزو هل اهتهجو يتلأ مهتلأ ةيطأرقÁدلأو ةفاقثلأ لجأأ نم عمجتلأ بزح دنف
وهو .بز◊أ ىلع ““نوناقلأ قيبطت»ب هيف رذحي رأذعإأ قيرط نع ،ةيلخأدلأ

.““هلحب أديدهت““ يديسسرألأ هÈتعي ريذ–
Èتعت ،سصوسصÿأ أذه ‘ انايب ءاعبرألأ سسمأأ ردسصأأ يذلأ يديسسرأÓل ةبسسنلابو
يأأ ءاطعإأ نود ةسضافسضفلأ تانيمختلأ نم ةلسسلسس تسصحأأ ““ ةيلخأدلأ ةلسسأرم
مهمهتي نيذلأ ÚلمتÙأ سصاخسشألأو نكامألأو خيرأوتلأو عئاقولأ نع ليسصافت

ماعلأ Úمألأ فرط نم ةيسضمŸأ ةلسسأرŸأ نايبلأ Èتعأ امك.““سصنلأ أذه
تاطاسشنلأ ةسسرا‡ مك– يتلأ Úنأوقلأو روتسسدلل ةفلاfl““ ةيلخأدلأ ةرأزول
لاق ،ةيلخأدلأ تأديدهت سصوسصخبو.““يعرسش بزح يأل ةيبز◊أو ةيسسايسسلأ
وأأ دامتعأ ‘ لزتخي ل ةيطأرقÁدلأو ةفاقثلأ لجأأ نم عمجتلأ““ نأأ نايبلأ

عورسشمو يطأرقÁدلأ لاسضنلاب لفاح خيراتو يركف رايت““ وه لب ““تأرقم
ةيلخأدلأ ةرأزو تناكو.““تايرئأز÷أو Úيرئأز÷أ فلآأ هب نمؤوي عمت‹

أرأذعإأ ,ءاثÓثلأ سسمأأ لوأأ ،تهجو دق ةينأرمعلأ ةئيهتلأو ةيلÙأ تاعام÷أو
تاقورخ ليجسست دعب ةيطأرقÁدلأو ةفاقثلأ لجأأ نم عمجتلأ بزح ¤إأ
اميسسل ,اهب لومعŸأ تاميظنتلأو تاعيرسشتلأو روتسسدلل ““ةتفلم و ةرركتم““
تاعامتجلاب قلعتŸأ نوناقلأو بأزحألاب قلعتŸأ يوسضعلأ نوناقلأ
سصئاسصخب سساسسŸأ ‘ اسساسسأأ تاقورÿأ هذه لثمتتو.ةيمومعلأ تأرهاظŸأو
ةدحولاب سساسسŸأ ¤إأ فدهي Êوناق Òغ ميظنتل لاÛأ حتف ,اهزومرو ةلودلأ
،بزحلل سصخرم يمومع عامتجأ لÓخ ةسضرغم تاحيرسصتب ءلدإÓل ةينطولأ
بسسح ,دمتعم Òغ ميظنت لبق نم تاعامتجأ دقع ‘ بز◊أ رقم لÓغتسسأ

ةطسشنأأ ‘ بز◊أ رقم لÓغتسسأ ‘ قورÿأ هذه لثمتت امك.ةقيثولأ ‘ ءاج ام
نع بناجأأ سصاخسشأأ ءأويإأ رأرغ ىلع هل ةرطسسŸأ فأدهألأ نع ةجراخ
ماظنلاب سساسسŸأ ¤إأ فدهت ةطسشنأأ ‘ ةكراسشŸأ و ةئبعتلأ سضرغب بز◊أ
نم ةسصخرم Òغ تأرهاظمو تاعمŒ ميظنتل ةرركتŸأ تأوعدلأ ,ماعلأ
و ةيمومعلأ تاسسسسؤوملل يداعلأ Òسسلأ ةلقرع ,ماعلأ ماظنلاب سساسسŸأ اهنأاسش
مدعو بزحلل ÚيلÙأ ÚبختنŸأ سضعب فرط نم اهقلغ ىلع سضيرحتلأ
.يطأرقÁدلأ جهنلأ ةسسرا‡ نع داي◊أ نود ةلوليحلل ةيدايقلأ هلكايه لخدت
ةسصخرم Òغ ةطسشنأأ ميظنت ¤إأ تأوعدلأ ىرخألأ تأزواجتلأ Úب نمو
نم ةياقولل ةيمأرلأ ةيميظنتلأ Òبأدتلل اقرخ لكسشي ا‡““ يمومعلأ قيرطلاب
ÚنطأوŸأ ةمÓسس و ةحسص سضيرعت و هتحفاكم و سسوÒف انوروك ءابو يسشفت

ÿو.““ءابولأ أذهب ةباسصإلأ رطÃبز◊أ نم ةرأزولأ تبلاط ,رأذعإلأ أذه بجو
و روتسسدلأ ماكحأل يسسايسسلأ هطاسشن ةقباطمو تاقورÿأ هذه نع لودعلأ““
قلعتŸأ نوناقلأ أذك و ةيسسايسسلأ بأزحألاب قلعتŸأ يوسضعلأ نوناقلأ
يتلأ تأءأرجإلأ ذاختأ ةلئاط ت– ةيمومعلأ تأرهاظŸأو تاعامتجلاب
.““نوناقلأ اهلفكي
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 تاطلشسلا Úب لشصفلاو تاير◊او قوق◊اب قلعتت اهلج

حاÎقا0081 تقلت ءاÿÈا ةن÷
روتشسدلا ليدعتل
روتسسدلأ ةعجأرم تاحÎقم ةغايسصب ةفلكŸأ ءأÿÈأ ةن÷ ررقم فسشك
وحن تقلت ةنجللأ نأأ ،ءاثÓثلأ سسمأأ لوأأ ،نوقع ديلو ،اهل يمسسرلأ قطانلأو
ةدوسسم ‘ ةنمسضتŸأ تÓيدعتلاب ةسصاخ تاحÎقم لمحي فلم0081
لج نأأ ¤إأ ةجهبلأ ةعأذإأ ىلع افيسض هلوزن لÓخ نوقع راسشأأو.روتسسدلأ
ةطلسسلأو تاطلسسلأ Úب لسصفلأ ،تاير◊أو قوق◊أ رواfi سصخت تاحأÎقلأ
ةفاك نوذخأاي““ ةنجللأ ءاسضعأأ نأأ حسضوأأ ،قايسسلأ سسفن ‘و.ةيئاسضقلأ
رواÙأ بسسح اهفينسصتو اهتسسأرد ىلع نوفكعيو رابتعلأ Úعب تاحأÎقلأ
.““ةيروهم÷أ ةسسائر ¤إأ اهعفر متي نأأ لبق
لاق ،يبعسشلأ ءاتفتسسلأ مث ناÈŸلأ ىلع ةيئاهنلأ ةدوسسŸأ سضرع لاجآأ لوحو
ةيلاتلأ لحأرŸأ لكو ليدعتلل ةلباق تاحأÎقأ تمدق ةينقت ةنجللأ““ نأأ نوقع
.““ةيروهم÷أ سسيئر تايحÓسص نم ىقبت
حسضوأأ ،روتسسدلأ ةدوسسم لوح سشاقنلأ تراثأأ يتلأ لئاسسŸأ سضعب نع هدر ‘و
وأأ ةقيثولاب عأ لطأ ءوسس نع ءاج رخآلأ سضعبلأو ميمسصلأ ‘ ءاج اهسضعب““ نأأ

،““ةنجللأ اهيف فرسصتت ⁄و ›ا◊أ روتسسدلأ ‘ Óسصأأ ةدوجوم دأوÃ اقلعتم
.““نطولل ايلعلأ ةحلسصŸأ مدخي فداه سشاقن ينبت ةرورسض““ ¤إأ اعد ثيح
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 كافوشس ةيشضق ‘ تاونشس01 ـب دارم يŸوعو21 ـب ىيحيوأا ىلع مك◊ا

هتاكلت‡ لك ةرداشصمو براوششوبل انجشس ةنشس02
ةيكنبلا هتدشصرأاو

ةعانشصلا ريزو نم لك قح ‘ ةنشس02 ةدŸ ذفانلا نجشسلاب اماكحأا , ءاعبرألا سسمأا دمfiأا يديشس ةمكfi تقطن
نيدأا يذلا كافوشسل ماعلا ريدŸا سسيئرلا يŸوع دارم ةجوز ىشسوم نب ةحيتفو براوششوب مÓشسلا دبع قباشسلا

.انجشس ةنشس21ب ىيحيوا دمحأا قباشسلا لوألا ريزولا ةنادإا ¤إا ةفاشضإلاب انجشس تاونشس01ب

،قبسسألأ ةيمومعلأ لاغسشألأو لقنلأ ريزو لاق
دأدح يلعل زايتمأ يأأ حنÁ ⁄““ هنإأ ،لوغ رامع

رئأز÷أو ةبانع ‘ ئنأوŸأ لÓغتسسأ راطإأ ‘
هذ˘ه ح˘˘ن˘˘م““ نأأ أد˘˘كؤو˘˘م ،““ة˘˘يا˘˘ج˘˘بو ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لأ
.عاطقلل هرأزوتسسأ تأÎف لÓخ متي ⁄ سصخرلأ
ءاثÓثلأ سسمأأ لوأأ هتمكاfi لÓخ لوغ حسضوأأو

Ãأأ يديسس ةمكحfiيلع ةيسضق سصوسصخب ،دم
،هد˘ه˘ع ‘ ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تأ يأأ ِسضÁ““ ⁄ ه˘˘نأأ ،دأد˘˘ح
4 ‘ ةيروهم÷أ سسيئرل ةميلعت ‘ »: افيسضم
قرف كانه سسيل لوقي حوسضو لكب2102 سسرام
اسضيأأ لوقيو ماعلأ عاطقلأو سصاÿأ عاطقلأ Úب
تاقفسصلأ ذخأاي يكل سصاÿأ عاطقلأ أوعجسش
ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت را˘طإأ ‘ تا˘عا˘ط˘ق˘لأ ل˘˘ك ،ي˘˘سضأÎلا˘˘ب
يسضأÎلأ راطأ ‘ حن“ تناك ةيروهم÷أ سسيئر
.““طيسسبلأ
قبسسألأ لوألأ ريزولأ““ :قايسسلأ أذه ‘ عباتو
ةيمومعلأ لاغسشألأ لا‹ ‘ لاق ىيحيوأأ دمحأأ
يه ةيمومعلل ةسسسسؤوŸأ لا‹ ‘ ةكرسش Èكأأ
و ““BHRTE““ سصاÿأ عاطقلأ ‘و ““رأديسسوك““
بيتÎلأ ‘ ““ لوغ فاسضأأو .““قÓمع وه ›اتلاب
.““رأديسسوك““ لبق ¤وألأ يه ““BHRTE““ ةكرسش
فسشك ،يسضأÎلاب تاقفسصلأ حنم سصوسصخبو
رايتخأ ةيلمع ىلع ليسصافتلأ سضعب لوغ رامع
سسل‹ ىوتسسم ىلع زا‚إلاب ةفلكŸأ ةكرسشلأ
أدحأو لإأ تسسل ةموك◊أ ‘““ Óئاق ةموك◊أ

تو˘˘سصي ة˘˘مو˘˘ك◊أ سسل‹ اŸ ،أر˘˘˘يزو04 ن˘˘م
عمجملل اهؤواطعإأ متي ةقفسصلأ حنÃ عامجإلاب

ة˘˘ف˘˘ل˘˘ك˘˘ت˘˘لأو ي˘˘سضأÎلا˘˘ب ة˘˘غ˘˘ي˘˘سصلأ رأر˘˘قإأ م˘˘ت˘˘يو
.““Êوناقلأ دنسسلأو تاسسسسؤوŸأو

نودنفي نÓعزو يعلط و سسنوي نب
دادح يلعل تازايتما مهحنم
سسنو˘ي ن˘ب ةرا˘م˘ع ق˘با˘سسلأ ةرا˘ج˘ت˘لأ ر˘يزو ى˘˘ف˘˘ن
Úقبسسألأ لقن˘لأو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ لا˘غ˘سشألأ ير˘يزوو
سسمأأ لوأأ ,نÓعز Êاغلأ دبعو يعلط ةعمجوب
Úنثلأ تحتتفأ يتلأ ةمكاÙأ لÓخ ءاثÓثلأ
ايأزم حنم ,دمfi يديسس ةمكحÃ يسضاŸأ
 .دأدح يلع ,قباسسلأ لامعألأ لجرل
سسيئر و ةيروهم÷أ ليكو ةلئسسأأ ىلع مهدر ‘و
,أوعدوأأ نيذلأ نوقباسسلأ ءأرزولأ دنف ,ةسسل÷أ

,يطا˘ي˘ت˘حلأ سسب◊أ ن˘هر ,ر˘ه˘سشأأ ة˘ع˘سضب ذ˘ن˘م
باسستكأ سصخي ام˘ي˘ف ““ةر˘سشا˘بŸأ م˘ه˘ت˘ي˘لوؤو˘سسم““

سسي˘ئر˘لأ ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘عو˘ن˘ت˘م تأزا˘ي˘˘ت˘˘مأ و ا˘˘يأز˘˘م
 .لامعألأ لاجر ىدتنŸ قباسسلأ
لجر عيراسشم دحأأ سصوسصخب هبأوجتسسأ ىدلو
ع˘˘ن˘˘سصم زا‚إا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘تŸأ ,ق˘˘با˘˘سسلأ لا˘˘˘م˘˘˘عألأ
نب ةرامع مهتŸأ ركذ ,3102 ةنسس تنمسسإÓل
أريزو سسيل و ةراجتلل ريزو ناك ““ هنأاب سسنوي
ل˘ك نإا˘ف ه˘ي˘ل˘ع و ةÎف˘لأ كل˘ت لÓ˘خ ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصل˘˘ل
ن˘م ا˘ه˘ل سسا˘سسأأ ل ه˘ي˘لإأ ة˘بو˘˘سسنŸأ تا˘˘ما˘˘ه˘˘تلأ
.هلوق دح ىلع ,““ةحسصلأ
,هتأءاعدأ ““تبثيسس ةÿÈأ ريرقت ““نأأ دكأأ ذإأو

يسساسسألأ رودلأ نأأ ¤إأ ةراسشإلأ ىلع سصرح
نمكي اهيلع فرسشي ناك يتلأ ةيرأزولأ ةرئأدلل

.““تاسسسسؤوŸأ Úب طبأور ةماقإأ ““ ‘
ىلع يعلط ةعمجوب ديسسلأ سصرح ,هتهج نم
ةعباتلأ ةكرسشلل دأدح يلع ءانتقأ نأأ حيسضوتلأ

Ÿب لسصح ةياجب ءانيÚ 2102ح ‘ ,3102 وÚ
و ةيمومعلأ لاغسشأÓل ريزوك هماهم ملسستي ⁄

 .5102 ويام71 خيراتب لأ لقنلأ
لوؤوسسم ¤إأ هحنم ” يذلأ سصيخÎلأ زعوأأو
كأذنآأ ءانيملل ماعلأ ريدŸأ ¤إأ لمعلأ بابرأأ
أذ˘ه ما˘ه˘سسإأ ى˘ل˘ع د˘كأأ ,م˘كو˘ح ا˘مد˘ع˘˘ب ,يذ˘˘لأو
لد˘˘ت˘˘سسم ,ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ دا˘˘˘سصت˘˘˘قلأ ‘ عور˘˘˘سشŸأ

Ãا˘غ˘لأ د˘ب˘ع ع˘فأرو.ة˘ي˘م˘قر تا˘ي˘˘ط˘˘عÊ عز˘Óن
لب ميظنتلل ةفلاfl ةيأأ بكترأأ ⁄““ ةيأدب هلوقب
⁄““ هنأأ أزÈم ,““هلم‹ ‘ نوناقلاب تمزتلأ

Áو دأدح يلعل سصيخرت يأأ أدبأأ سض⁄ Áحن
.““زايتمأ يأأ Òخألأ أذه
ناك هيدل درأولأ ديحولأ دامتعلأ““ درطتسسأو
ىلع لسص– يذلأ اكيج تنمسسلأ عم‹ حلاسصل

ئ˘نأوŸأ ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع تا˘حا˘˘سسم (50) سسم˘˘خ
نأأ ¤إأ أÒسشم ,““ه˘سسف˘ن˘ب و˘˘ه ا˘˘هرا˘˘ت˘˘خأ ثي˘˘ح˘˘ب
.““جوتنŸأ أذه ريدسصتل ذئنيح ناك هجوتلأ““

ةدئافل ةاسصÙأ ةيراقعلأ كÓمألأ سصوسصخبو
ةيدلب ‘ سصوسصÿابو نأرهو ةيلو ‘ دأدح
يهاسضت تناك اهنأأ قبسسألأ ريزولأ فسشك ,ةويطب
هتاه نأأ قايسسلأ أذه ‘ أدكؤوم ,راتكه5,1
سسأأر ى˘ل˘ع ه˘ن˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت ل˘˘ب˘˘ق تر˘˘ج تا˘˘ب˘˘سست˘˘كŸأ

.3102 ةنسس برغلأ ةمسصاع
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““راديشسوك““ لبق ¤وألا ةفنشصم تناك ““BHRTE““ ةكرشش

 دادـــــــــــــ◊ تازاـــــــــــــيتما يأا حنمأا ⁄““ :لوغ
““ةــــــــقيلفتوب تاــــــــــميلعت قبطأا تنكو
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ةيملعإ’أ ةيطغتلأ““ نإأ حيرشصت ‘ رميحلب لاق
ذا˘ت˘شسأ’أ ةزا˘ن÷ ة˘ير˘شصب˘لأ ة˘ي˘ع˘˘م˘˘شسلأ ا˘˘م˘˘ي˘˘شس’
ىيحيوأأ دمحأأ مهتŸأ ق˘ي˘ق˘شش ى˘ي˘ح˘يوأأ ة˘ف˘ي˘ع˘لأ
’و ةفاحشصلأ ةنهم فرششت ’ ةرؤشص تطعأأ
يذلأو همدخن نأأ سضÎفŸأ نم يذلأ بعششلأ
تؤŸأ مامأأ ة˘خ˘شسأر˘لأ ف˘طا˘ع˘ت˘لأ م˘ي˘ق˘ب فر˘ع˘ُي
.““حماشستلأو
بؤ˘ل˘شسأ’ ه˘شسير˘˘ك˘˘ت ن˘˘ع ل˘˘شضف““ ه˘˘˘نأأ فا˘˘˘˘شضأأو
رؤ˘شصل ءÊد˘لأ سضر˘ع˘˘لأ نإا˘˘ف ،يزıأ ة˘˘نا˘˘هإ’أ
طبfi ؤهو ،نيديلأ لبكم قبشسأأ ةمؤكح سسيئر
فرشصت نع ةرابع ،هقيقشش نأدقف ىلع نيزحو
.““يقلخأأ Òغ
مشسأرم للخ ىرج ام نأأ راطإ’أ أذه ‘ دكأأو
رؤشصلاب انركذت““ ىيحيوأأ ةفيعلأ ةزانج عييششت
، ديعب Òغ سضام ‘ انتفقؤتشسأ يتلأ ةشضيغبلأ
›ا◊أ ةيرؤهم÷أ سسيئر رهظت يتلأ كلت يهو

ةمؤك◊أ سسيئرو دهاÛأ ةزانج عييششت للخ
.7102ؤيلؤي03 مؤي كلام اشضر لحأرلأ ،قبشسأ’أ
ا˘ششم˘ه˘م ود˘ب˘ي ،’وأأ أر˘يزو ا˘ه˘ن˘ي˘˘ح نؤ˘˘ب˘˘ت نا˘˘كو
‘ Úماشس Úلوؤؤشسم Úب قانعو كحشض طشسو

.““ةباقنلأو سصاÿأ عاطقلأو ةلودلأ
قبأؤشس ا˘ه˘نإأ““ لؤق˘ي ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب ذا˘ت˘شسأ’أ ف˘شسأا˘تو
فعشض ىلع لدت Úنثأ Úتفآأ فشسألل سسكعت
ميقلأ ‘ رؤشصق :انعاطق ‘ يرششبلأ ديشصرلأ
 .““ةنهملل ةفيعشضلأ ةشسرامŸأو ةيؤبÎلأ
يتلأ ةيؤبÎلأ ميقلأ بلق يفف““ لئاق لشسÎشسأو
،ا˘م˘ئأد د‚ ة˘شسنا˘ج˘تŸأ تا˘ع˘م˘تÛأ ط˘˘ب˘˘شضت
فرشصتن نأأ ¤إأ انعفدي Òخأ’أ أذهف .مأÎح’أ
اميشس’و ،ناك يأاب سس‰ ’ نأأو Òبك مأÎحاب
نإا˘ف ،ة˘˘ي˘˘شصؤ˘˘شصÿأ كا˘˘ه˘˘ت˘˘نأ ن˘˘ع ل˘˘شضف ه˘˘نأأو
 .““كلذ سضرفي نؤناقلأ
ةمؤكحلل يمشسرلأ قطانلأ لاشصت’أ ريزو ركذو
عم نؤينؤناقلأ هملعتي ام كانه نؤناقلأ ‘““ نأأ
ؤهو ’أأ ÊدŸأ نؤناقلأ سسشسأأ مشسرب ةنشس لوأأ
سسد˘ق˘م ق˘ح ه˘نؤ˘ك˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘˘ب ةرؤ˘˘شصلأ ‘ ق◊أ
ه˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘˘شضو تنا˘˘˘˘ك يأأ سصخ˘˘˘˘شش ل˘˘˘˘ك هزؤ˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي
ةيندبلأ ةملشسلأ ‘ ق◊أ أذكو ،ةيعامتج’أ
ة˘˘شصاÿأ ةا˘˘ي◊أ مأÎحأ ‘ ق◊أو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘˘لأو
.““ةيناشسنإ’أ ةمأركلأ ‘ ق◊أو
ةرؤشص لامع˘ت˘شسأ بل˘ط˘ت˘ي ا˘م˘ك““ لؤ˘ق˘˘ي فا˘˘شضأأو
ة˘˘ي˘˘شصخ˘˘ششب ر˘˘مأ’أ ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت نإأ ة˘˘شصا˘˘خ ، م˘˘ه˘˘ت˘˘˘م
أذ˘هو سصاÿأو ح˘ير˘شصلأ ه˘شصي˘خر˘ت ،ة˘ي˘˘مؤ˘˘م˘˘ع

اهيف عقي يتلأ فورظلأ وأأ ءاشضفلأ ناك امهم
ةلؤفكم يه ةرؤشصلأ ةيامح نأأو اميشس’و ،كلذ

ن˘˘˘˘˘كا˘˘˘˘˘مأ’أ ‘ أذ˘˘˘˘˘كو ة˘˘˘˘˘شصاÿأ ن˘˘˘˘˘كا˘˘˘˘˘˘مأ’أ ‘
 .““ةيمؤمعلأ
نأأ ىلع ديكأاتلأ ¤إأ لاشصت’أ ريزو عفد ام ؤهو
سسب◊أ فورظ ىلع Êاشسنإ’أ عباطلأ ءافشضإأ““
قؤق◊أ نم أددع ،⁄اعلأ عاقب لك ‘ ،نمشضي
.““ةيشساشسأ’أ
نامشضب ةمزلم نؤجشسلأ ةرأدإأ نأأ امك““ فاشضأأو
اÃ سساشسم لك دشض ÚشسؤبÙأ قؤقحو ةمأرك

.““يملعإ’أ سساشسŸأ كلذ ‘
قبشس““ لؤقلاب هحيرشصت رميحلب ذاتشسأ’أ متتخأو

+بأرخو ماغلأأ لقح+ ةرابع تلمعتشسأ نأأو ›
Òخأاتلأ هيف مكأرت يذلأ لاشصت’أ عاطق فشصؤل
ة˘ي˘˘ن˘˘هŸأ لا‹ ‘ ،ن˘˘مز˘˘لأ ر˘˘م ع˘˘م ،ز˘˘ج˘˘ع˘˘لأو
ة˘˘بؤ˘˘ت˘˘كŸأ مل˘˘عإ’أ ل˘˘ئا˘˘شسو ىد˘˘ل ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘˘لأو
.““ةيرشصبلأ ةيعمشسلأو
سصئا˘ق˘ن˘لأو ز˘ج˘ع˘لأ م˘ج˘ح ل˘ي˘˘خ˘˘تأأ ⁄ أذ˘˘ه ع˘˘م
،بناج ¤إأ نكلو بؤيعلأ ىتحو لب تاهؤششتلأو
،ايشضرع ابلاغ ناك نإأو ،مدقتلأ ،ظ◊أ نشس◊و
Úلعافلأ سضعب تأراهمو ةنهŸأ هتزرحأأ يذلأ
 .““يدرف لكششب اهيف
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 ““ةفاحضصلأ ةنهم فرضشت ’““ ىيحيوأأ ةفيعلأ ةزان÷ ةيمÓعإ’أ ةيطغتلأ نإأ لاق

 انيزحو Óبكم يحيوأا روشص ثب““ : رميحلب رامع
““يقÓخأا Òغ فرشصت

ةيعمضسلأ اميضس’ ةيمÓعإ’أ ةيطغتلأ نأأ رميحلب رامع روضسيفوÈلأ ةموكحلل يمضسرلأ قطانلأ لاضصت’أ ريزو دكأأ
ةفاحضصلأ ةنهم فرضشت ’““ ةروضص تطعأأ ىيحيوأأ دمحأأ مهتŸأ قيقضش ىيحيوأأ ةفيعلأ ذاتضسأ’أ ةزان÷ ةيرضصبلأ

.““همدخن نأأ ضضÎفŸأ نم يذلأ بعضشلأ ’و

 يرضصبلأ يعمضسلأ طبضض ةطلضس

‘ يت قورششلا ةانقل ديدج راذنإا هيجوت
ةشصاÿأ ةانقلل أديدج أرأذنإأ يرشصبلأ يعمشسلأ طبشض ةطلشس تهجو
أريرقت كؤبشسيافلأ ىلع اهتحفشص Èع ترششن يتلأ““‘ يت قورششلأ““
ايلاح دجأؤتŸأ ىيحيوأأ دمحأأ قباشسلأ لوأ’أ ريزؤلأ تاحيرشصت نمشضتي

للخ ،مهتملل اهقايشس جراخ رؤشصب هتمّعدو ،هتمكاfi للخ ،نجشسلأ ‘
.ىيحيوأأ ةفيعلأ ذاتشسأ’أ هيخأأ نفد مشسأرم
ةانق ثب ةششهدب تلجشس““ اهنإأ اهل نايب ‘ ،طبشضلأ ةطلشس تلاقو
لأؤقأأ نمشضت أريرقت كؤبشسيافلأ ‘ اهتحفشص ىلع ““‘ يت قورششلأ““
افيشضم ،““ىيحيوأأ دمحأأ ايلاح نجشسلأ ‘ دجأؤتŸأ قباشسلأ لوأ’أ ريزؤلأ
مهتملل مئلŸأ قايشسلأ نع ةجراخ رؤشصب تقفرأأ دق لأؤقأ’أ هذه““ نأأ
هتافلÃ نؤفلكŸأ ةاشضقلأ ايئانثتشسأ هل سصخُر يذلأ ىيحيوأأ دمحأأ

.““ىيحيوأأ ةفيعل ذاتشسأ’أ مؤحرŸأ هيخأأ ةزانج رؤشض◊
‘ يت قورششلأ ةانقل أرأذنإأ يرشصبلأ يعمشسلأ طبشض ةطلشس تهجو هيلعو
هلؤخي يذلأ ق◊اب اهظافتحأ تدكأأو ،ةرياغم تأزواجتب اقباشس ةمهتŸأ
يعمشسلأ طاششنب قلعتŸأ4102 ريأÈف42 ‘ خرؤؤŸأ40-41 نؤناقلأ اهل
.ىرخأأ تابؤقع ¤إأ ءؤجللاب يرشصبلأ
،طرافلأ ليربأأ رهشش تهجو دق يرشصبلأ يعمشسلأ طبشض ةطلشس نأأ ركذي

اهثبل““‘ .يت““ قورششلأ ةشصاÿأ ةانقلل أرأذنإأ ،ناشضمر رهشش للخ
مÎ–““ ’و““ ةمأركلاب سس“ ’أؤقأأ““ نمشضتي““بجعل رأد““ ايلزه لشسلشسم
.““دلبلأ حلاشصم

و .ق

كتضسيجول اكيرفأأ بضسح

ناÒط ةكرشش Èكأا عبار ةيرئاز÷ا ةيو÷ا
ةيقيرفإا
يكيتيشسجؤللأ لقنلأ ‘ ةشصشصختŸأ““كتشسيجؤل اكيرفأأ““ ةل‹ تفنشص
تاكرششÈ 01كأأ Úب نم ةعبأرلأ ةبترŸأ ‘ ةيرئأز÷أ ةيؤ÷أ طؤطÿأ

.ايقيرفإأ ‘ نأÒط
ةيؤ÷أ طؤطÿأ دعب ةعبأرلأ ةبترŸأ ةيرئأز÷أ ةيؤ÷أ تلتحأو
،ةيبرغŸأ ةيكلŸأ طؤطÿأ ةكرششو نأÒطلل رشصم ةكرششو ةيبؤيثإ’أ
ةبترŸأ ‘““دتيميل Òمؤك““ ايقيرفإأ بؤن÷ نأÒطلأ ةكرشش يتأاتل
.ةشسداشسلأ ةبترŸأ ‘ ةينيكلأ ةيؤ÷أ طؤطÿأ تفنشص اميف ،ةشسماÿأ
ةبترŸأ ‘ ايقيرفإأ بؤن÷ ةيؤ÷أ طؤطÿأ نإاف هشسفن ردشصŸأ بشسحو
.ةنماثلأ ةبترŸأ ‘ ةيشسنؤتلأ ةيؤ÷أ طؤطÿأ تفنُشص امنيب ،ةعباشسلأ
باكرلأ ددع رابتع’أ Úعب ،““كيتشسيجؤل اكيرفأأ““ فينشصت ذخأايو
لؤطشسأأ مجح ¤إأ ةفاشضإ’اب نأÒطلأ تاكرشش اهرفؤُت يتلأ تاهجؤلأو
.اهتأدئاعو ةفلتıأ تاكرششلأ

و.ق

نأرهوب بلضصلأو ديد◊أ بكرم

 ديد◊ا ندعم بيشصخت ةدحو مÓتشسا
يرا÷ا ماعلا ةياهن عم
بلشصلأو ديد◊أ بكرÃ ديد◊أ ندعم بيشصخت ةدحو ملتشسأ بقتري
.يرا÷أ ماعلأ ةياهن عم (نأرهو قرشش) ةؤيطبب هرقم نئاكلأ““›ايشسؤت““

رامثتشسأ ةرمث بكرŸأ أذهل ةÒشسŸأ ةكرششلأ ةرأدإأ سسل‹ ؤشضع حشضوأأو
لئاشسو يلثمŸ ةهجؤم ةرايز للخ ،يلقؤيكبؤت بلأأ يكرت يرئأزج
بيشصخت ةدحو زا‚إ’ ةيراج لاغششأ’أ نأأ ،““›ايشسؤت““ بكرŸ ملعإ’أ

نأأ ىلع نط نؤيلم5،4ؤحنب ردقت ةيؤنشس جاتنإأ ةقاطب ديد◊أ ندعم
.مداقلأ ماعلأ علطم ةمدÿأ زيح لخديو ماعلأ ةياهن عم ملشسي
ر’ود نؤيلم08 هردق ›ام فلغ هل دشصر يذلأ عورششŸأ أذه حيتيشسو
ةعانشص ‘ لمعتشسي يذلأ جؤتنŸأ أذه دأÒتشسأ نع بكرŸأ ءانغتشسأ

flديد◊أ عأؤنأأ فلت.
ىرخأ’أ ةعشستلأ ةيجاتنإ’أ تأدحؤلأ ميعدتل ةدحؤلأ هذه يتأاتو
ريؤكت ةدحو رأرغ ىلع““›ايشسؤت““ بلشصلأو ديد◊أ بكرÃ ةدجأؤتŸأ

Ÿأ لأزتخ’أ ةدحوو ديد◊أ ماخ ة÷اعŸراهشصن’أ ةدحوو رششاب
جاتنإأ ةدحو اهنيب نم ةقحلم ةدحو71 ¤إأ ةفاشضإأ ةيبلؤل بيبانأأ ةدحوو
.Úجشسكوأ’أ جاتنإ’ تأدحو3و Ò÷أ
جاتنإ’ عنشصم زا‚أ ‘ عورششلأ مداقلأ ماعلأ علطم عم بقتري امك
يقاب ةأذاحÃ راتكه021 ةحاشسم ىلع عبÎي ثيح حفشصŸأ ديد◊أ
.ايؤنشس نط نؤيلم2ؤحنب ردقت جاتنإأ ةقاطب بكرŸأ تأدحو
رايغ عطقو تأرايشسلأ لكايه ةعانشص ‘ حفشصŸأ ديد◊أ مدختشسيو
سسفن فيشضي ،اهÒغو ةيلزنŸأ ةينوÎكلإ’أ تأزيهجتلأو تابكرŸأ
.لوؤؤشسŸأ
ةلوانŸأ تاكرشش تايجاح ةيبلتب عنشصŸأ أذه جاتنإأ حمشسيشس امك
يعانشصلأ لاÛأ ‘ جامدإ’أ ةبشسن نم عفرلأو ةÒغشصلأ تاشسشسؤؤŸأو
.جؤتنŸأ أذه دأÒتشسأ ةرؤتاف سصيلقت ‘ ةمهاشسŸأ أذكو
نم نط فلأأ43 نم ديزأأ ريدشصتب بكرŸأ تأذ ماق ريدشصتلأ لا‹ ‘و

flكأأ اهنم ديد◊أ عأؤنأأ فلتÌ إأ ءانبلأ ديدح نم نط فلأأ13 نم¤
3 ءاهزو ›أؤتلأ ىلع أدنكو ايناطيربو ةيكيرمأ’أ ةدحتŸأ تاي’ؤلأ
.’ؤغنأأ ؤحن ةيديد◊أ بيبانأ’أ نم نط ف’آأ
عأؤنأأ فلتfl نم نط فلأأ061 ›أؤح ريدشصت بكرŸأ تأذ حمطيو
،ر’ود نؤيلم001 زواجتت ةيلامجإأ ةميقب يرا÷أ ماعلأ ةياهن عم ديد◊أ
(1202) مداقلأ ماعلل ةكرششلأ قافآأ نأأ ¤إأ راششأأ يذلأ هتأذ ردشصŸأ قفو
›اتلابو ديد◊أ عأؤنأأ فلتfl نم نط فلأأ004 ريدشصت ¤إأ فدهت

.ر’ود نؤيلم002 زهانت ليخأدم قيق–
Úيلم3ؤحنب ردق ايلامجإأ اجاتنإأ““›ايشسؤت““ بكرم غلب دقف Òكذتلل

 .9102 للخ ديد◊أ عأؤنأأ فلتfl نم نط
و.ق

سسي˘˘˘ئر ة˘˘˘طر˘˘˘ششل˘˘˘ل لوأأ د˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ع د˘˘˘كأأ
راŒ’أ ةحفاكŸ ةيزكرŸأ ةحلشصŸأ

تأرثؤؤŸأو تأردخملل يعرششلأ Òغ
ن˘مأل˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ ة˘˘ير˘˘يدÃ ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لأ
ءاعبرأ’أ سسمأأ ،لامج مؤشسق ،ينطؤلأ
اياشضقلأ بلغأأ نأأ ،ةمشصاعلأ رئأز÷اب
ا˘˘ه÷ا˘˘˘ع˘˘˘ت تأردıا˘˘˘ب ة˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘ترŸأ

ةمهاشسم لشضفب ينطؤلأ نمأ’أ حلاشصم
.غيلبتلأ ‘ نطأؤŸأ

ةودن للخ لوؤؤشسŸأ تأذ حشضوأأو
يلع““ ة˘˘طر˘˘ششل˘˘ل ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘˘لأ ة˘˘˘شسردŸا˘˘˘ب
يŸا˘˘ع˘˘لأ مؤ˘˘ي˘˘لأ ة˘˘ب˘˘شسا˘˘نÃ““يشسنؤت

Ÿأ ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘كıبلغأأ““ نأأ ،تأرد
تأردıا˘˘ب ة˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘ترŸأ ا˘˘˘يا˘˘˘شضق˘˘˘لأ
ح˘لا˘شصم فر˘ط ن˘م ا˘˘ي˘˘مؤ˘˘ي ة÷ا˘˘عŸأ
ة˘˘م˘˘ها˘˘شسم ل˘˘شضف˘˘ب ي˘˘˘ن˘˘˘طؤ˘˘˘لأ ن˘˘˘مأ’أ
 .““غيلبتلأ تايلمع ‘ ÚنطأؤŸأ
تا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘شصحإ’أ ¤إأ ه˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘ت ىد˘˘˘˘لو
نأأ لوؤؤ˘˘˘شسŸأ تأذ زر˘˘˘بأأ ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘شسŸأ

للخ تزجح ينطؤلأ نمأ’أ حلاشصم
ة˘˘˘ن˘˘˘˘شسلأ ن˘˘˘˘م ¤وأ’أ ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘ششأأ سسمÿأ
بن˘ق˘لأ ن˘م ن˘ط2 ن˘˘م د˘˘يزأأ ة˘˘يرا÷أ
تأر˘˘ثؤؤŸأ ن˘˘˘م410.589و يد˘ن˘˘ه˘˘لأ
ددع نأأو ،Úياكؤكلأ نم غلك1و ةيلقعلأ
ةيشضق043.91 غلب ة÷اعŸأ اياشضقلأ
فلأأ32 قا˘˘˘˘˘ف Úفؤ˘˘˘˘˘˘قؤŸأ دد˘˘˘˘˘˘عو

،9102 ةليشصح سصؤشصخبو .سصخشش
ةطرششلأ حلاشصم نأأ ¤إأ مؤشسق راششأأ

بنقلأ نم نانطأأ8 نم ديزأأ تزجح
ةئام ةتشسو نؤيلم نم Ìكأأو يدنهلأ
عأؤنأ’أ فلتfl نم يلقع رثؤؤم فلأأ
دد˘ع نأأو ،Úيا˘˘كؤ˘˘ك˘˘لأ ن˘˘م غ˘˘ل˘˘ك01و
ةيشضق662.23 ة÷ا˘˘عŸأ ا˘˘يا˘˘شضق˘˘˘لأ
006.93 زواÚ Œفؤ˘˘˘˘˘˘˘˘قؤŸأ دد˘˘˘˘˘˘˘˘عو
تايمكلأ نأأ أÈتعم ،فؤقؤم سصخشش
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لأ تأر˘˘ثؤؤŸأ ن˘˘م ةزؤ˘˘جÙأ

تأؤ˘˘˘˘ن˘˘˘˘شسلأ ‘““اعافترأ““ تفر˘˘˘˘˘˘˘˘ع
.ةيشضاŸأ
¤إأ ثد˘ح˘تŸأ را˘˘ششأأ سضر˘˘غ˘˘لأ أذ˘˘ه˘˘لو
نمأ’أ هدمتعأ يذلأ لماششلأ ططıأ
ةينطؤلأ ةيجيتأÎشسإ’أ نمشض ينطؤلأ
ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘ك˘˘˘م لؤ˘˘˘ح0202-4202
فرششي يتلأ ،اهنم ةياقؤلأو تأردıأ

ة˘ح˘فا˘كŸ ي˘ن˘طؤ˘لأ نأؤ˘˘يد˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
‘ كراششي يتلأ اهنامدإأو تأردıأ
تأرأزؤ˘لأو تا˘عا˘ط˘ق˘لأ ل˘ك ا˘هذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت
عمتÛأو ةينمأ’أ حلاشصŸأو ةينعŸأ
. ÊدŸأ

ىلع ينبم ططıأ أذه نأأ زربأأو
يعدرلأ لمعلأ امهو Úيشساشسأأ Úبناج
لمعلأ دم˘ت˘ع˘ي ثي˘ح ي˘ئا˘قؤ˘لأ ل˘م˘ع˘لأو
هيجؤتلأو ةيعؤت بيلاشسأأ ىلع يئاقؤلأ

ةششهلأ تائفلأ ةشصاخ نطأؤŸأ ةدئافل
بنا˘˘˘˘ج ¤إأ حؤ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘فŸأ ط˘˘˘˘˘شسؤ˘˘˘˘˘لأ ‘

لا˘شصت’أو ءا˘غ˘شصإ’أ ا˘يل˘خ تا˘˘طا˘˘ششن
Úي˘˘ئا˘˘˘شصخأأ ءا˘˘˘ب˘˘˘طأأ ن˘˘˘م ة˘˘˘نؤ˘˘˘ك˘˘˘تŸأ
اميشس’و ،Úشصتfl ةطرششلأ يفظؤمو
‘ بغر˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ ر˘˘˘˘شسأ’أ ةد˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل
.ةقفأرŸأ
ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ نأأ ¤إأ لوؤؤ˘˘˘شسŸأ تأذ را˘˘˘ششأأو
قر˘ف˘لأ ا˘م˘ي˘˘شس’و ،ه˘˘ب مؤ˘˘ق˘˘ت ي˘˘عدر˘˘لأ
‘ ة˘˘˘شصتıأ ة˘˘˘يؤ˘˘˘ه÷أ ح˘˘˘لا˘˘˘شصŸأو

ل˘˘ك˘˘ب ة˘˘˘م˘˘˘عد˘˘˘م ،ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كŸأ لا‹
ةينقتلأ لئاشسؤلأو ةيداŸأ تايناكمإ’أ
يدشصتلل ةيرورشضلأ ةيرششبلأ درأؤŸأو
.ةرهاظلأ هذهل
ة˘طر˘ششل˘ل لوأأ د˘ي˘م˘ع هؤ˘ن ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘مو
لا˘شصت’أ ة˘ي˘ل˘خ سسي˘˘ئر ر˘˘م˘˘عأأ مور˘˘ع˘˘ل
نمألل ةما˘ع˘لأ ة˘ير˘يدŸا˘ب ة˘فا˘ح˘شصلأو
‘ هتكراششمو نطأؤŸأ يعؤب ينطؤلأ

ةقلعتŸأ اياشضقلأ نع غيلبتلأ تايلمع
ءأرشضÿأ طؤطÿأ Èع تأردıاب

 .51-84 طÿأ رأرغ ىلع
تا˘˘˘طا˘˘˘ششن˘˘˘لأ ¤إأ ثد˘˘˘ح˘˘˘تŸأ را˘˘˘˘ششأأو
ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت˘˘لأ تل˘˘م◊أو ة˘˘يؤ˘˘عؤ˘˘ت˘˘لأ
ة˘˘فآأ ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قؤ˘˘ل˘˘ل قا˘˘ط˘˘ن˘˘لأ ة˘˘˘ع˘˘˘شسأو
ا˘˘˘هرأر˘˘˘شضأأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ث◊أو تأردıأ

اهتقل˘طأأ ي˘ت˘لأ ع˘م˘تÛأو در˘ف˘لأ ى˘ل˘ع

كأر˘˘ششإا˘˘ب ي˘˘ن˘˘˘طؤ˘˘˘لأ ن˘˘˘مأ’أ ح˘˘˘لا˘˘˘شصم
تأذ نأا˘ب ا˘˘ف˘˘ي˘˘شضم ،ÊدŸأ ع˘˘م˘˘تÛأ
¤إأ9102 ةنشس نم ،تز‚أأ حلاشصŸأ
ا˘˘˘م ،0202 ة˘˘ن˘˘شس ن˘˘م لوأ’أ ي˘˘ثل˘˘ث˘˘˘لأ
لمعلأ لا‹ ‘ طاششن فلأأ02 براقي
.يؤعؤتلأ
نأؤيدلاب لاشصت’أو ةياقؤلأ ةريدم امأأو
تأردıأ ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘فا˘˘˘˘كŸ ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طؤ˘˘˘˘˘لأ
نأأ تف˘ششك˘ف ،ة˘ي˘ن˘غ سشأد˘ق ،ا˘ه˘نا˘مدإأو
ة˘ح˘فا˘كŸ ة˘ي˘˘ن˘˘طؤ˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تأÎشسإ’أ
يتلأ4202-0202 ةÎفلل تأردıأ
م˘شضت ي˘ت˘لأو نأؤ˘يد˘لأ ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع فر˘˘ششي

flةرم لوأ’““ زكرت ،تاعاطقلأ فلت““
ةشسأرد ‘ يملعلأ ثحبلأ رؤfi ىلع
كلذو عمتÛأ ‘ تأردıأ ةرهاظ
‘ Úث˘˘˘˘حا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لأ ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع كأر˘˘˘˘˘ششإا˘˘˘˘˘ب
.ةيجيتأÎشسإ’أ
ردشصم نأأ ةلوؤؤشسŸأ سسفن تحشضوأأو
ى˘˘ل˘˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تأÎشسإ’أ هذ˘˘ه
تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘مو تأر˘˘ششؤؤ˘˘م
را˘ششت˘˘نأ لؤ˘˘ح ةز˘˘ج˘˘نŸأ تا˘˘شسأرد˘˘لأو
¤إأ ،تأزؤجÙأ ةليشصحو تأردıأ

رواfi ذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت ىد˘˘م م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت بنا˘˘ج
ىلع زكترتو ،ةق˘با˘شسلأ ة˘ي˘ج˘ي˘تأÎشسإ’أ
.يحشصلأ لفكتلأو ةياقؤلأ لئاشسو

جأو/و.ق
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ةنعأرف ةدامح :ملقب

ة˘ي˘ل˘ي˘ئأر˘سسإلأ ةر˘م˘ع˘˘ت˘˘سسŸأ تسسي˘˘ل
ذيفنتو ططflو ةركف نع ةديعب
ن˘ك˘ت ⁄و ،ي˘بو˘ي˘ثألأ ة˘سضه˘ن˘˘لأ د˘˘سس
زا‚إل ماهسسإلأ نع ةئيرب اهفأدهأأ
 .همعدو عورسشŸأ

لÓ˘خ ن˘م ةر˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسŸأ ي˘˘عا˘˘سسم
ة˘˘˘˘سضه˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لأ د˘˘˘˘˘سس عور˘˘˘˘˘سشم م˘˘˘˘˘عد
ن˘م ة˘عو˘م‹ ق˘ي˘˘ق– فد˘˘ه˘˘ت˘˘سست
 :اهتعيلط ‘ فقي نيوانعلأ
م˘˘ها˘˘ف˘˘ت˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘قÓ˘˘ع ءا˘˘˘ن˘˘˘ب ًلوأأ
ة˘لود˘˘ك ا˘˘ي˘˘بو˘˘ي˘˘ثأأ ع˘˘م ف˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لأو
ع˘ق˘ي ةرا˘ق˘لأ ‘ ة˘يز˘كر˘م ة˘ي˘ق˘ير˘˘فإأ

ةدحولأ ةمظنم رقم اهسضرأأ ىلع
.ةيقيرفإلأ

تا˘قÓ˘ع ا˘ه˘ط˘بر˘ت ة˘م˘ظ˘نŸأ هذ˘ه
ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘م ع˘˘م ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإأو ةد˘˘ي˘˘طو
ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لأ ا˘ه˘ت˘ي˘سضقو ر˘ير˘ح˘ت˘لأ
ر˘˘سسا˘˘ي ل˘˘حأر˘˘لأ سسي˘˘ئر˘˘لأ ا˘˘ها˘˘˘ن˘˘˘ب

لاط˘بأأ ا˘ي˘ق˘ير˘فإأ ةدا˘ق ع˘م تا˘فر˘ع
ن˘م تل˘ع˘جو ،لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘سسلأ ة˘˘كر˘˘ح
Úطسسلف مث نمو ريرحتلأ ةمظنم
ى˘ل˘عً أدرو ،ا˘ه˘يد˘ل ًا˘ب˘قأر˘˘مً أو˘˘سضع
للسستلأ ىلع ةرمعتسسŸأ لمعت كلذ
نأد˘˘ل˘˘ب ع˘˘م تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لأ ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘تو
ي˘˘ن˘˘مألأ نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لأ Èع ا˘˘ي˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإأ
ىلع ايبويثأأ اهنمسضو ،يداسصتقلأو

ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سصŸأو رو˘˘˘˘˘˘سض◊أ با˘˘˘˘˘˘سسح
.ةينيطسسلفلأ
دعب ثلاثلأ دلبلأ ايبويثأأ Èتعت ًايناث
⁄ا˘ع˘لا˘ب ة˘ط˘يÙأ نأر˘يإأو ا˘˘ي˘˘كر˘˘ت
ةرمعتسسŸأ ةسسايسس لمعتو ،يبرعلأ

ى˘ل˘ع ،ة˘يرا˘ب˘خ˘ت˘سسلأ ا˘ه˘˘تأودأأ Èع
هذه عم ةيبرعلأ تاقÓعلأ ةعزعز
قيمعتو تأرغثلأ داجيإأو ،نأدلبلأ
ا˘ه˘ن˘ي˘ب فÿÓأو ن˘يا˘ب˘ت˘لأ تأو˘ج˘˘ف
‘ اهلعجو ،ةيبرعلأ نأدلبلأ Úبو

مئاقلأ لا◊أ وه امك مداسصت ةلاح
 .ايكرتو نأريإأ عم ًايلاح

نم ،نأدوسسلأو رسصم فاعسضإأ ًاثلاث
،ي˘˘ئاŸأ ق˘˘˘فد˘˘˘ت˘˘˘لأ بج˘˘˘ح لÓ˘˘˘خ
ي˘تÒسسأأ نأدو˘سسلأو ر˘سصم ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘ل
امك ،ةيبويثألأ حلاسصŸأو ةسسايسسلأ

ن˘˘˘˘م ق˘˘˘˘فد˘˘˘˘تŸأ ءاŸأ لا˘˘˘˘˘ح و˘˘˘˘˘ه
ا˘˘˘˘يرو˘˘˘˘سس ¤إأ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘كÎلأ ي˘˘˘˘سضأرألأ
تأرفلأو ةلجد يرهن Èع ،قأرعلأو
ا˘ه˘ت˘ما˘قأأ ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘كÎلأ دود˘˘سسلأو
ايروسس قح باسسح ىلع ت“ ةرقنأأ
.نيرهنلأ هايم ‘ قأرعلأو
هلقن دعب ءاŸأ ىلع لوسص◊أ ًاعبأر
راع˘سسأا˘ب Úط˘سسل˘ف ¤إأ ا˘ي˘بو˘ي˘ثأأ ن˘م
.ةديهز
ةيلي˘ئأر˘سسإلأ ةر˘م˘ع˘ت˘سسŸأ ة˘سسا˘ي˘سس
⁄ا˘˘ع˘˘لأ فا˘˘ع˘˘سضإأ ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تأÎسسلأ
برقألأ نأدلب˘لأ ة˘سصا˘خو ،ي˘بر˘ع˘لأ
تأرد˘ق كل“ ي˘˘ت˘˘لأ Úط˘˘سسل˘˘ف ¤إأ
ة˘˘ير˘˘ك˘˘سسعو ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قأو ة˘˘ير˘˘˘سشب
مئأد فأز˘ن˘ت˘سسأ ة˘لا˘ح ‘ ا˘ه˘ل˘ع˘جو

يأاب نأدلبلأ هذه مهاسست ل ىتح

.Úطسسلف رير– حلاسصل دهج
را˘˘˘سصت˘˘˘نأ ن˘˘˘م ًلد˘˘˘ب ةرأر˘˘˘م ل˘˘˘ك˘˘˘˘ب
ة˘˘مد˘˘خو ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘ق˘˘لأ تا˘˘ه˘˘جو˘˘ت˘˘˘لأ
نأد˘˘ل˘˘ب˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘لدا˘˘˘ب˘˘˘تŸأ ح˘˘˘لا˘˘˘سصŸأ
م˘سسأو˘ق˘لأ ن˘ع ثح˘ب˘لأو ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ
ا˘م˘ي˘ف نوا˘ع˘ت˘لأ سصر˘˘فو ة˘˘كÎسشŸأ
¤إأ نأدل˘ب˘لأ ة˘ي˘ب˘لا˘غ ح˘نŒ ،ا˘ه˘ن˘ي˘ب
نع ءاف˘ك˘نلأو ة˘ق˘ي˘سضلأ ا˘ه◊ا˘سصم
،كÎسشŸأ ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ نوا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ
،ةيكÒمألأ طوغ˘سضل˘ل ة˘با˘ج˘ت˘سسلأو

عم تاقÓعلأ عيبطتو لماعتلأ ‘
ا˘مإأ ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘سسإلأ ةر˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسŸأ
وأأ ،اهدو بسسكو اهرسش يسشاحتل
ًاقيق– وأأ ،نطنسشأو ‘ اهÒثأاتل
مو˘˘˘سصÿأ د˘˘˘سض كÎسشم نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ل
لÓتحأ مغر ،ÚكÎسشŸأ ءأدعألأو
نأدلب ةثÓ˘ث ي˘سضأرأل ةر˘م˘ع˘ت˘سسŸأ

،نانبلو ايروسسو Úطسسلف ‘ ةيبرع
ÚملسسŸأ تاسسدقم ىلع لواطتتو
م˘˘ه˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘جر˘˘˘مو Úي˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘سسŸأو
.ةيدئاقعلأ

سسل‹ ¤إأ ةرخأاتم تأا÷ رسصم
اهنأد˘ق˘ف ر˘طاfl ل˘ي˘ج˘سست˘ل ن˘مألأ
راثآلأ حيسضوتو ،لينلأ رهن تاقفدت
ةيعامتجلأو ةيداسصتقلأو ةيئيبلأ
نيزختلأ ءدب ةيفلخ ىلع ةرمدŸأ
،ي˘˘بو˘˘ي˘˘ثألأ د˘˘سسلأ ف˘˘˘ل˘˘˘خ ي˘˘˘ئاŸأ

ة˘كÎسشم ة˘ط˘˘خ ع˘˘سضو˘˘ب ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
ة˘ثÓ˘ث˘لأ نأد˘ل˘˘ب˘˘لأ ح˘˘لا˘˘سصم مد˘˘خ˘˘ت
نم ًلدب رسصمو نأدوسسلأو ايبويثأأ
ل˘م˘ع˘ت ي˘ت˘˘لأ ة˘˘يدا˘˘حألأ ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلأ
سضراعتي اÃ اهذيفنت ىلع ايبويثأأ

رسصم ةاي◊ ةيوي◊أ حلاسصŸأ عم
.اهرأرقتسسأو
ع˘˘˘م مÓ˘˘˘سسلأ تأد˘˘˘ها˘˘˘ع˘˘˘˘م تسسي˘˘˘˘ل
نأونع يه ةيليئأرسسإلأ ةرمعتسسŸأ
تسسي˘لو ،بي˘بأأ ل˘ت ىد˘ل ما˘˘م˘˘ت˘˘هلأ

ل˘˘ب ة˘˘يو˘˘لوألأ ا˘˘ه˘˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘سضم
ةيرامعتسسلأ ةيع˘سسو˘ت˘لأ ا˘ه◊ا˘سصم
ا˘˘˘ه˘˘˘تأءأر˘˘˘˘جإأ م˘˘˘˘ك– ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘ه
.اهتايولوأأو
ةينيطسسلفلأ سسدقلأ
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يحابر قيفوت ملقب

يرسصŸأ سسي˘ئر˘لأ ةرا˘يز ل˘ي˘سصا˘ف˘ت
دود˘ح˘ل˘˘ل ي˘˘سسي˘˘سسلأ حا˘˘ت˘˘ف˘˘لأ د˘˘ب˘˘ع
،تب˘سسلأ مو˘ي ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لأ ة˘˘ير˘˘سصŸأ
ا˘ه˘ت˘ي˘ط˘غ˘تو ا˘˘هذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ة˘˘ق˘˘ير˘˘طو
ير˘ك˘سسع د˘ئا˘ق˘ب ي˘˘سشت ،ا˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإأ
ليبق هتايونعم عفÒل هسشيج يقتلي
ودع عم لاتق ةلوج ¤إأ هب عفدلأ

.يجراخ
هاقلأأ يذلأ يبر◊أ باطÿأ نكل
بك˘˘تر˘˘م د˘˘ئا˘˘ق˘˘ب ي˘˘سشي ي˘˘˘سسي˘˘˘سسلأ
بب˘˘˘سس د˘˘˘يد– .هد˘˘˘ي ‘ ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘سُسأ
:د˘˘ه˘˘ج ¤إأ جا˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ي ل كا˘˘˘ب˘˘˘ترلأ

ىÈك˘˘لأ Îف˘˘ح ة˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘˘خ ر˘˘˘ئا˘˘˘سسخ
.ايونعمو ايركسسع
ةر˘˘ف÷أو تر˘˘سس Èت˘˘˘عأ ي˘˘˘سسي˘˘˘سسلأ

دي ‘ «امهطوقسس» ،رمحأأ اطخ
سسا˘˘سسم قا˘˘فو˘˘لأ ة˘˘مو˘˘ك˘˘˘ح تأو˘˘˘ق
رÈيو ير˘سصŸأ ي˘˘مو˘˘ق˘˘لأ ن˘˘مألا˘˘ب
.ايبيل ‘ لخدتلأ يرسصŸأ سشيجلل
.ةيسسنوتلأ دود◊أ ¤إأ برقأأ ترسس
دود◊أ ¤إأ تر˘˘سس ن˘˘م ة˘˘˘فا˘˘˘سسŸأ
.Îمول˘ي˘ك ف˘لألأ ز˘ها˘ن˘ت ة˘ير˘سصŸأ
ة˘ير˘ك˘سسع˘˘لأ ا˘˘ه˘˘تد˘˘عا˘˘ق˘˘ب ،ةر˘˘ف÷أ
سسنوتو رئأز÷أ ¤إأ برقأأ ،ةيو÷أ

ددهت ⁄ أذاملف .رسصم ¤إأ اهنم
ةر˘˘˘˘ف÷أ نأا˘˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘˘ئأز÷أو سسنو˘˘˘˘˘ت
ن˘˘ع سش˘ّ̆ت˘˘ف ؟ر˘˘م˘˘حأأ ط˘˘خ تر˘˘˘سسو
ير˘سصŸأ ف˘قوŸأ نأل .ة˘سسا˘ي˘˘سسلأ

Òغو زاحنم ايبيل ‘ عأرسصلأ نم
ةرف÷أو ترسس نأأ ةجيتنلأو .هيزن
امدنع طقف رمحأأ اطخ ناحبسصت
ةموكح تأوق يديأأ ‘ ناطقسست
ةرطيسس ت– اتناك أذإأ امأأ .قافولأ

ط˘˘˘خ ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ه ،سسأا˘˘˘˘ب Ó˘˘˘˘ف ،Îف˘˘˘˘ح
!رسضخأأ

د˘˘كأا˘˘ت ل˘˘ه ّ:ح˘˘لŸأ ر˘˘خآلأ لأؤو˘˘˘سسلأ
ةر˘˘˘ف÷أو تر˘˘˘سس نأا˘˘˘ب ي˘˘˘سسي˘˘˘سسل˘˘˘˘ل
ل˘˘هو ؟طو˘˘ق˘˘سسلأ ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘ك˘˘سشو˘˘˘ت
جاتنتسسأ هذهك فواfl ىلع بتÎي
جرا˘˘خ ح˘˘ب˘˘سصأأو ى˘˘ه˘˘ت˘˘˘نأ Îف˘˘˘ح نأأ
؟ةبعللأ
ةر˘˘ف÷أو تر˘˘˘سس تط˘˘˘ق˘˘˘سس ا˘˘˘م أذإأ
ا˘ه˘تد˘عا˘ق˘ب سسور˘لأ بلا˘ط˘˘ي هذ˘˘ه)
م˘عد ن˘ع ف˘قو˘ت˘لأ ل˘با˘ق˘م ة˘˘يو÷أ

ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘ب ي˘˘˘سسي˘˘˘سسلأ sدرو ،(Îف˘˘˘ح
:نأرايخ همامأأ نوكيسس ،هتأديدهت
،يبيللأ قمعلأ ‘ يسضرألأ لغوتلأ
اهذفنت ةيوج تأراغب ءافتكلأ وأأ

¤إأ دو˘ع˘˘ت م˘˘ث ة˘˘ير˘˘سصم تÓ˘˘تا˘˘ق˘˘م
.رسصم لخأد اهدعأوق
ةقرfi نو˘ك˘ي˘سس Êأد˘يŸأ ل˘غو˘ت˘لأ

ةيجيتأÎسسأو ةي˘سسا˘ي˘سسو ة˘ير˘ك˘سسع
برا˘ح˘ي˘سس ن˘َمو أذا˘م .ة˘˘ي˘˘قÓ˘˘خأأو
ايبيل يراحسص ‘ يرسصŸأ ُسشي÷أ
ا˘˘ه˘˘ند˘˘مو ة˘˘˘ل˘˘˘حا˘˘˘ق˘˘˘لأ ة˘˘˘ع˘˘˘سسا˘˘˘سشلأ
ةداقلأ ىلع ؟ايفأرغ÷أ ةيمأŸÎأ
أورّكذي نأأ ÚيرسصŸأ Úيركسسعلأ
بور◊أ ن˘˘˘˘˘مز نأا˘˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘˘سسي˘˘˘˘˘˘سسلأ
ل خ˘يرا˘ت˘لأ نأأو ،ىّ̆لو ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لأ
،ةÒخألأ ةنسس ÚثÓثلأ ‘ ظفحي

ير˘˘ك˘˘سسع م˘˘سسح˘˘ب ته˘˘ت˘˘نأ ا˘˘˘بر˘˘˘ح
fiا˘˘ع˘˘˘لأ نأأو ،سض⁄ Áو˘˘ح˘˘ن ي˘˘سض

مهيلعو .بور◊أ نم ةديدج عأونأأ
uيسصعلأ اهداتعب اكيرمأأ نأاب هÒكذت ،اهلأومأأو اهديدعو فسصولأ ىلع
تّرقأأ ،ةيلود تافلاحتب ةموعدم
،Úت˘ن˘مأز˘˘ت˘˘م Úبر˘˘ح ‘ ل˘˘سشف˘˘لا˘˘ب
اسسنرف نأابو ،قأرعلأو ناتسسناغفأأ

ل˘˘حا˘˘سسلأو ›ا˘˘م ل˘˘حو ‘ ة˘˘قرا˘˘غ
.يقيرفألأ
ل˘˘مأأ Ó˘˘ف ،ة˘˘˘يو÷أ تأرا˘˘˘غ˘˘˘لأ ا˘˘˘مأأ

يرسصŸأ و÷أ حÓسس ناكمإاب .اهنم

فسصن ايبيل فسصق ‘ رمتسسي نأأ
انه .ءيسش ‘ كلذ هديفي نلو نرق
ةدا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘سسح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسي ،ا˘˘˘˘˘سضيأأ
Òكذ˘˘˘ت Úير˘˘˘سصŸأ Úير˘˘˘˘ك˘˘˘˘سسع˘˘˘˘لأ
ة˘˘يو÷أ تأرا˘˘غ˘˘˘لأ نأا˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘سسي˘˘˘ئر
تسسي˘˘˘˘˘لو بور◊أ ‘ ةد˘˘˘˘˘˘ِعا˘˘˘˘˘˘سسم
هو˘ح˘سصن˘ي نأأ م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو .ة˘˘م˘˘سسا˘˘ح
ةبر˘ج˘ت˘لأ ،سسرد ر˘خآأ ن˘م م˘ل˘ع˘ت˘لا˘ب
‘5102 ذنم ةرمتسسŸأ ةيدوعسسلأ
ة˘يدو˘ع˘سسلأ تمز˘ه˘نأ ثي˘ح ،ن˘م˘ي˘˘لأ
مز˘ه˘ن˘˘ي ⁄و ا˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسو ا˘˘ي˘˘قÓ˘˘خأأ
ي˘˘سسي˘˘سسلأ .ا˘˘ير˘˘˘ك˘˘˘سسع نو˘˘˘ي˘˘˘ثو◊أ
اهفسصق ررق أذإأ ،ايبيل نم لعجيسس
ن˘˘م ة˘˘يدو˘˘ع˘˘سسلأ تل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م ،أو˘˘˘ج
.نميلأ
د˘ل˘˘ب Èكأأ نإأ ذ˘˘ئ˘˘ت˘˘عا˘˘سس لا˘˘ق˘˘ي˘˘سسو
فعسضأأ ىودج Óب براحي يبرع
:5102 ‘ ليق املثم ،يبرع دلب
(ة˘˘يدو˘˘ع˘˘سسلأ) ي˘˘بر˘˘ع د˘˘ل˘˘ب ى˘˘˘ن˘˘˘غأأ
يبرع دلب رقفأأ ىودج Óب براحي
لثم حبسصتسس رسصŸ ايبيل .(نميلأ)
ر˘ح˘˘ت˘˘ن˘˘ي˘˘سسو .ة˘˘يدو˘˘ع˘˘سسل˘˘ل ن˘˘م˘˘ي˘˘لأ
املثم ايسسايسسو ايقÓخأأ يسسيسسلأ
دمfi يدوعسسلأ دهعلأ ›و رحتنأ
.ناملسس نب
ن˘ع أذا˘˘م :ا˘˘حا◊إأ ل˘˘ق˘˘ي ل لأؤو˘˘سس
له .ةجرفتم فقتسس له ؟ايكرت
سضو˘خ ة˘ف˘˘ل˘˘ك ير˘˘سصŸأ ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ي

‘ ة˘˘ي˘˘كÎلأ تأو˘˘˘ق˘˘˘لأ د˘˘˘سض بر˘˘˘ح
؟ايبيل

يسسيسسلاب عفدي ام أدحأأ نأأ دبل
.ع˘ق˘ن˘ت˘سسŸأ أذ˘ه ‘ را˘ح˘ت˘نلأ ¤إأ

نباب تعفد يتلأ تأرامإلأ يه له
هنع تلخت مث نميلأ ¤إأ ناملسس
يه له ؟اهب ةسصاخ ةدنجأأ ذفنتل
¤وألأ ،اعم نانثلأ اÃر ؟ايسسور

لامهإأ نود .ّحلسست ةيناثلأو لّو“

،هتقو Úحي امدنع ،يسسنرف رود
ف˘˘سصن ؤو˘˘طأو˘˘ت ي˘˘سسي˘˘سسل˘˘ل ن˘˘م˘˘سضي
·ألأ ‘ سضق˘˘˘˘ن˘˘˘˘لأ ق˘˘˘˘حو ا˘˘˘˘بوروأأ
.رمألأ بلطت أذإأ ةدحتŸأ

،لكك ةقطنŸأو رسصم ظح نسس◊
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإأو ة˘ي˘ل˘خأد فور˘ظ كا˘ن˘ه
لّهسست لو رسصم مدخت ل ةمكأÎم
ا˘ه˘ب دد˘ه˘ي ي˘ت˘لأ ةر˘ما˘غŸأ ذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت
ة˘ل˘هو˘ل˘ل ود˘˘ب˘˘ت فور˘˘ظ .ي˘˘سسي˘˘سسلأ
اهنكل ،رسصم حلاسص Òغ ‘ ¤وألأ

نم اهيم– نأأ نكÁ قمعلأ ‘
ه˘ي˘ل˘ع سضر˘˘ف˘˘ت د˘˘ق ذإأ ،ي˘˘سسي˘˘سسلأ
.هتأرماغم سضوخ لبق ثيÎلأ

لقثلأ زكرم تدعبأأ فورظلأ هذه
اهتلعجو ،جيلÿأ وحن رسصم نع
ايلخأد ةموزأام رسصم .Òثأات Óب
ابرح هجات– ام رخآأو ،ايجراخو

ل نكل ةفورعم اهتيأدب ةديدج
Áعم ةمزألأ .اهتياهنب نهكتلأ نك

ة˘˘سضه˘˘ن˘˘لأ د˘˘سس بب˘˘سسب ا˘˘˘ي˘˘˘بو˘˘˘ي˘˘˘ثإأ
ة˘ي˘سسا˘مو˘ل˘˘بد˘˘لأ د˘˘ه˘˘ج كل˘˘ه˘˘ت˘˘سست
ة˘˘˘˘مزألأ .ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘قوو ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘سصŸأ
.ا˘ي˘ل˘˘خأد ة˘˘ل˘˘تا˘˘ق˘˘لأ ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلأ
برح ‘ كهنم يرسصŸأ سشي÷أ
ءا˘ن˘ي˘سس ةر˘يز˘ج ه˘ب˘سشب فأز˘ن˘˘ت˘˘سسأ

ودع دسض ،بجي ا‡ Ìكأأ تلاط
.رأرمتسساب ددجتي يمÓه
،ا˘ي˘ب˘ي˘ل˘ب بر˘ح ‘ Òك˘ف˘˘ت˘˘لأ ل˘˘ب˘˘ق
هتامزأأ ةيوسست ¤إأ يسسيسسلأ جاتحي
را˘˘ي˘˘ه˘˘نلأ ا˘˘˘هزر˘˘˘بأأو ،ة˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لأ
نم ةدوقفŸأ ةقثلأو يداسصتقلأ
مك◊أ نم تأونسس عبسس دعب هبعسش
أءوسس رسصم لأوحأأ اهلÓخ تدأز
بر◊أ م˘ث ،ا˘ع˘جأر˘ت ا˘˘ه˘˘ت˘˘نا˘˘ك˘˘مو
،ءانيسس ةريزج هبسش ‘ ةتماسصلأ
.ايبويثإأ عم ةمزألأ اسضيأأو

يبرعلأ سسدقلأ

؟راحتنلاب يشسيشسلل َسسَوشسو نَم

Òغ““ ،..نوتلوب دّعوتي ذإا بمارت
!““نِئاÿا““ دشض ““ّلهؤوŸُا

بورخ دمfi :ملقب

Òغ ةّجضض تراثأ يتلأ تأركذŸُأ نوكتو تأدودعم تاعاضس
““ءأsرُقلأ““ يدي Úب ،ةيكÒمأ’أ ةدحتŸأ تاي’ولأ ‘ ةقوبضسم
اهترضشن يتلأ ةÒثŸُأو ةجَمŸُÈأ تابيرضستلأ ءأدضصأأ نأأ مغر
.ةرومعŸأ ءاجرأأ ‘ يّودُت لأزت ام ,ىÈك ةيكÒمأأ فحضص
يموقلأ نمأÓل بمأرت راضشتضسم هلقن ام نأاضش ‘ طقف سسيل
ًافّرطتو ةيِنيÌ Áكأ’أ لجرلأ وه اÃ ،نوتلوب نوج قباضسلأ

ةّيركضسعلأ ةناضسÎلأ فيظوتو ّظفلأ مÓكلأ مأدختضس’ ًاعوزنو
سضفرت تايضصخضشو ةمظنأأ طاقضسإأ وأأ ““بيدأات»ـِل ةّيكÒمأ’أ
هب سضيفت ام ذيفنتو ,اهتأءÓمإ’ عوضضÿأو ةيكÒمأ’أ ةنميهلأ

وأأ ›ود نوناق وه ام لكل ءأردزإأو ةيرضصنعو ةضسرطغ نم
نأ’ ًامئأدو ًاضضيأأ ا‰إأو ,تاّيِقÓخأأو ميق وأأ ناضسنإأ قوقح

لب ةيضسايضسلأ ةفاقثلأ رقفو ةلاحضض حضضف /فضشك نوتلوب
،⁄اعلأ ‘ مظعأ’أ ةلودلأ سسيئرل مودعŸأ يضسايضسلأ لايÿأ
وأأ ةركفل ًاجورُم ,هيلع بِلقني ىتح ًايأأر ىّنبتي داكي ’ يذلأ

ءاضضأأ ام ،هب مايقلأ مزتعأ وأأ هب حّرضص اŸ ًاما“ ةضضقانم ةبَراقم
ىدل ّرحضصتلأ دودح ةيندتŸُأ لب ةعضضأوتŸأ ءاكذلأ ةبضسن ىلع
ةكلم تاقباضسمو عقأولأ نويزفلت ““لِواقُم»و تأراقعلأ رجات

عمÛأ اهب ““لِضصوُي““ يتلأ ةيفيكلأ ًاضصوضصخو ,⁄اعلأ لامج
““ًاضصاخضشأأ““ يÁداكأ’أو ,›وÎبلأ /يركضسعلأ /يعانضصلأ

تاضسايضسلأ ةمدخ ‘ أونوكيل ,سضيبأ’أ تيبلأ ¤إأ نيرومغم
ةÈع تاكرضشلأو لاŸأ سسأأر حلاضصمو ةّينأودعلأ ةّيكÒمأ’أ
اهتايّلŒ لكب ةضشّحوتŸُأ ةيلأÈيلوينلأ لمجŸُأ ‘و تأّراقلأ

ءاقلإاب يّلضستلأ وأأ لوهجŸَأ ¤إأ مهلضسرُي نأأ ثبلي ’و ,اهتاعّرفتو
.تأركذŸأ ةباتكو تأرضضاÙأ

نأأ بمأرت دلانودل نكمُي اّمع لؤواضستلل Úضسوق حتفن انهو
‘ ““ًاموزهم““ يواضضيبلأ بتكŸأ رداغُي امدنع ,هرّكذتي وأأ هبتكي
ام أذإأ ةيناث ةي’و دعب وأأ ,بيرقلأ Êاثلأ نيرضشت نم ثلاثلأ

دعبتضست يتلأ تأرضشؤوŸأ مغر ,معدلأ نويكÒمأ’أ هل دّدج
.مويلأ تاعÓطتضسأ قفو ..كلذ
يقÓخأ’أ طوبهلأو يمÓعإ’أ قضشأÎلأ تÓم◊ عِباتŸُأ

ةلضصلأ تأذ فأرطأ’أ لاعفأأ دودر اهنطبتضست يتلأ ,يضسايضسلأو
,(بمأرت ..نوتلوب َفضصو امك) ““لهؤوŸُأ Òغ““ Úب ,ةهَجأوŸأ ‘
ةينأودعو ةينيÁو ًافرطت Ìكأ’أ قفانŸُأ عÈّت امك «نِئاÿأ»و
ىلع ,فّيزم ءودهو ةركام ةماضستبأ عم نكلو نوتلوب نم

رهظي يتلأ ,Òبعت يأأ نم ةيلاÿأو ةمuهجتŸُأ ““ةروضصلأ““ سسكع
ةيضسامولبدلأ سسيئر ,ويبموب كيام دضصقنو ،نوتلوب اهيلع

.ّيِئÓعتضسإ’أو سسِرطغتŸُأ ةيكÒمأ’أ
دحأأ مِجاهُت تاحيرضصتب نولدُي نيذلأ «ءامضسأأ» َتيفخأأ أذإأ
ام أذإأ «معن»ـب ةباجإ’أ ‘ دّدÎت نل كنإاف ،امهيلك وأأ Úفرطلأ
ةداق نع ردضصت تاحيرضصت هذه تناك أذإأ ..مهدحأأ كلأاضس
ام أذهو ،؟ثلاثلأ ⁄اعلأ لود نم ةلود ÚيمÓعإأو ءامعزو
Úيضسايضسلل يميِقلأو يقÓخأ’أ ىوتضسŸأ طبضضلاب سسكعي
ةيذاتضسأاب نوثّدحتيو «ةينأرهُط» نورهظُي نيذلأ ,ÚيكÒمأ’أ

حوتفŸأ عمتجŸُأو Òبعتلأ ةيرحو ةيطأرقÁدلأ نع ,ٍلاعتو
َعدضص اŸاط يتلأ ,ةناطرلأ نم اهÒغو ةمَكو◊أو ةيفافضشلأو
,اهب انضسوؤور ديد÷أو مهÁدق ..نورِمعتضسŸأو نويلايÈمإ’أ

ًامئأدو تابوقعلاب ًأروطو وزغلاب ةرات ,انيلع اهضضرف أولواحو
ÚمواقŸُأ ةروضص هيوضشتو ت’ايتغ’أو تابÓقن’أو ىضشرلاب
.اهتأءÓمإأو ةيكÒمأ’أ ةنميهلل Úضضِفأرلأو
هنأاب هفضصي نأأ دعب ,«ظهاب نمث» عفدب نوتلوب دّعوتي بمأرت
فيضضي - ,نآ’أو مهِلتقو سسانلأ ىلع لبانقلأ ءاقلإأ ىوهي»
.«هيلع لِبانقلأ ىقلُتضس - قِباضسلأ هراضشتضسُم ديدهت ‘ بمرت
هضسأأر «َبِكَر» نأأ دعب ,ًاثأÎكأ يدبُي ’ ..هتهج نم نوتلوب
لك لضصح ثيح ..ةفرغلأ» ‘ ام لك فضشكو يّدحتلأ رّرقو
..«نيÎضشŸُأ يديأأ Úب نآ’أ رّفوتŸُأ باتكلأ نأونع وهو ،«ءيضش
باsتُكو يطأرقÁدلأ بز◊أ ةداق لعف در ىلع ةرظن نكل
رومُأأ نمضض فضشكت ,ةيضسيئرلأ ةيكÒمأ’أ فحضصلأ ‘ ةدمعأ’أ
يتلأ تأديرغتلأو روطضسلأ Úب نم حوفت ,ام «ًةِتامضش» ىرخأأ

لب نوتلوب سضفر /فوزع» ¤إأ كلذ نوزعي أوناك نأو ,اهوبتك
اهلّكضش يتلأ قيقحتلأ ةن÷ مامأأ هتداهضشب ء’دإ’أ ‘ «هدّدرت»و

ةيناكمإأ ‘ رظنلل (ةيطأرقÁدلأ هتّيبلغأاب) بأونلأ سسل‹
حتف Êأركوأ’أ سسيئرلأ نم «هبلط» ةيفلخ ىلع ,بمأرت لزع

,ندياب ..يطأرقÁدلأ يضسائرلأ حضشرŸأ «ل‚» دضض قيق–
‘ َمهضسأأ اÃرل ,هنيح ‘ ثدح ول (نوتلوب ةداهضش) رمأأ وهو
عم ثدح امك ,ةلاقتضسÓل هعفد وأأ هتَمكاfi وأأ بمأرت ةحاطإأ

ةفورعŸأ ةÒهضشلأ ةيضضقلأ ةيفلخ ىلع نوضسكين دراضشتير
.«تيغرتوو»ـب
نم ةلئاه ًأدوهج لذب يذلأ ,ويل ديت يطأرقÁدلأ بئانلأ لوقي
فّظوŸُأ جذو‰ وه ،نوتلوب نإأ ..» :بمأرت ةمكاfi لجأأ
ىلع تÓف◊أ بيلغتب ِفتكي ⁄ يذلأ ،ّيِعّدŸُأ يموك◊أ
.«سسيضسخ لجر ..دÓبلأ لبق ةضصاÿأ هحابرأأ عضضو لب ،دÓبلأ

ءانثأأ بأونلأ سسل‹ ‘ ةيئاضضقلأ ةنجللأ ‘ راضشتضسŸأ دّرغ اميف
انلضسوت دقل ..نوج :نزيآأ مرون بمأرت ةمكاfi ىلع لمعلأ
ىتح ءيضش لك انلواح دقل ..ماهت’أ ‘ كتداهضشب ء’دإÓل كيلإأ
نأأ اّنم ديرت نآ’أ..رأرضصإاب َتضضفر كنكل...ةÒخأ’أ ةظحللأ
.«كلذ َسسنإأ ..؟كباتك ءأرضشو كيلع فضسأ’اب رعضشن

ةقيرط ىلع ةيكÒمأأ امأردوليم مامأأ نحن ..Òخأ’أ رطضسلأ ‘
اهفأرطأأ نأأ وه انه ديد÷أ نكل ,Êوباك لآأو وغاكيضش تاباضصع
..«رضسلأ ةملك» لِمحي «جذاضس» مُهدحأأو ايلعلأ زكأرŸًأ نوأأوبتي
.ّيووَنلأ ّرِزلل

ةيندرأ’أ ““يأأرلأ““
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ةÒخأ’ا هلحارÃ لمتfi حاقل رابتخا

لوخد عنم سسردت ابوروأا ..انوروك ببشسب
لود ةدعب ميخي ةيناث ةجوم حبششو Úيكيرمألا

ءامشسب تاراجفناو تارّيشسمو ةيتشسلاب خيراوشص
..سضايرلا

نوددهي نويثو◊او ..ددنت ةيدوعشسلا
راشص◊ا عفر ىتح دششأا تامجهب
خيراوسصب نويثو◊ا ا˘ه˘ن˘سش ي˘ت˘لا ةد˘يد÷ا تا˘م˘ج˘ه˘لا˘ب ة˘يدو˘ع˘سسلا تدد˘ن
،ة˘ك˘ل˘مŸا˘ب ىر˘خأا ق˘طا˘ن˘مو صضا˘ير˘لا ى˘ل˘ع ةÒسسم تار˘ئا˘طو ة˘˘ي˘˘ت˘˘سسلا˘˘ب
ام ىلع ادر يثو◊ا ةعامج اهتÈتعا Úح ‘ ،ةيباهرإلاب اهتفسصوو
.فنعأا ىرخأا تامجهب تحّولو ،نميلا ىلع يدوعسسلا ناودعلاب هتفسصو
ةيثو◊ا تامجهلا نإا يدوعسسلا ءارزولا صسل‹ لاق ، هردسصأا نايب يفف
.““تائŸا حاورأا تددهو ÚيندŸا تفدهتسسا ةيباهرإا لامعأا““

ديمعلا يتارامإلا يدوعسسلا فلاحتلا مسساب ثدحتŸا لاق ،كلذ لبقو
اهقلطأا ةيتسسلاب خيراوسص لوألا صسمأا تسضÎعا هتاوق نإا يكلاŸا يكرت
.نازاجو نار‚و صضايرلا هاŒاب ةدعسصو ءاعنسص نم نويثو◊ا
ةثÓث تسضÎعا امك ،صضايرلا قوف اخوراسص تسضÎعا هتاوق نأا فاسضأاو
ةكلمملل Úيثو◊ا فادهتسسا ادكؤوم ،نازاجو نار‚ قوف ىرخأا خيراوسص
هذ˘˘ه˘˘ل تد˘˘سصت د˘˘ق ه˘˘تاو˘˘ق نأاو ،ة˘˘خ˘˘˘خ˘˘˘ف˘˘˘م ةÒسسم تار˘˘˘ئا˘˘˘ط Êا˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ب
.““تاءادتعلا““

تاءار˘جإلا ذ˘خ˘ت˘ي˘سس ي˘تارا˘مإلا يدو˘ع˘سسلا ف˘لا˘ح˘ت˘لا نإا ي˘˘ك˘˘لاŸا لا˘˘قو
ا˘ه˘ف˘سصو ي˘ت˘لا لا˘م˘عألا هذ˘ه ف˘قو˘ل ة˘ب˘سسا˘نŸاو ة˘مرا˘سصلا ة˘ي˘تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
.ةيفرعلا هدعاوقو Êاسسنإلا ›ودلا نوناقلا عم قفاوتي اÃو ،ةيباهرإلاب
مهنإا لاق عيرسس ىيحي ديمعلا Úيثو◊ا مسساب يركسسعلا ثدحتŸا ناكو
ةدعاقو ةيركسسعلا تارابختسسلا رقمو ةيدوعسسلا عافدلا ةرازو اوفدهتسسا
نازاج ‘ ةيركسسع عقاوم كلذكو ،صضايرلا ‘ ةيو÷ا ناملسس كلŸا
.““ةعبارلا عدرلا نزاوت““ ةيلمع نمسض ةكلمŸا يبونج نار‚و
خيراوسص موجهلا ‘ اومدختسسا مهنأا نويزفلتلا ىلع ثب نايب ‘ فاسضأاو
¤إا ةفاسضإلاب ““راقفلا وذ ،صسدقلا““ عون نم (زورك) ةحن‹و ةيتسسلاب

تايلمع ذيفنتب ثدحتŸا دعوتو .““3 دامسص““ عون نم ةÒسسم تارئاط
.هلوق بسسح ،نميلا نع راسص◊ا عفر متي ىتح ةيدوعسس فادهأا دسض دسشأا

رابخأ’ا طيرشش
نادوشسلا

باهرإلا ةحئل نم موطرÿا عفر
““اكيششو تاب““ ةيكيرمألا
مسسا عفر نأا ، هللا دبع دمfi ءامسسأا ةينادوسسلا ةيجراÿا ةريزو تدكأا
اكيسشو تاب باهرÓل ةيعارلا لودلل ةيكيرمألا ةحئÓلا ىلع نم نادوسسلا
فلم رخآا ةيوسست لوح قافتل ةÒخألا تاسسمللا عسضو ايلاح يرجي ذا

.نيدلبلا Úب قلاع
فلم ‘ ةÒخألا تاسسمللا عسضو مايألا هذه““ يرجي هنإا ةريزولا تلاقو
اينيك ‘ Úت˘ي˘ك˘ير˘مألا ““Úترا˘ف˘سسلا يÒج˘ف˘ت ا˘يا˘ح˘سض تا˘سضيو˘ع˘ت ة˘يو˘سست
.8991 ماع اينازنتو
نم همسسا عفر تابلطتم لكب ىفوأا كلذب نوكي نادوسسلا““ نأا تفاسضأاو
.““باهرÓل ةيعارلا لودلل (ةدحتŸا تايلولا) ةمئاق
ة˘ل˘م˘ك˘ت˘ل ع˘ير˘سس را˘˘سسم ذا˘˘خ˘˘تا ة˘˘ي˘˘كÒمألا ةرادلا ن˘˘م ع˘˘قو˘˘ت˘˘ن““ تع˘˘با˘˘تو
ةيعارلا لودلا ةمئاق نم نادوسسلا مسسا عفر ما“إاو ةيعيرسشتلا تاءارجلا
.““نك‡ تقو برقا ‘ باهرÓل
نطنسشاو ‘ نآلا (ةينادوسسلا ةموك◊ا نم) ًادفو““ كانه نأا تفسشكو
.““ةيجراÿا ةرازو ‘ ÚلوؤوسسŸاو اياحسضلا يماfi عم صضوافتي

كيشسكŸا

يمانوشست نم ريذ–و ...دÓبلا برشضي فينع لازلز
، كيسسكŸا بونج Îخير صسايقم ىلع تاجرد5,7 ةوقب لازلز برسض
‘ يمانوسست عوقو نم ريذ– هبقعا ،لزلزلا دسصرل ينطولا زكرŸا قفو
.ىطسسولا اكيرما
ةيلو ‘ اتيسسيسسورك ةنيدم ‘ لازلزلا زكرم ديد– ” هنأا زكرŸا دافاو
نع رفسسا اذإا ام نآلا ىتح حسضتي نأا نود نم ،دÓبلا بونج اكاسسكوأا
.اياحسض طوقسس
يمانوسست لوسصح نم اريذ– ةيكÒملا تاطلسسلا تردسصا ،رثلا ىلعو
.صسارودنهو رودافلسسلاو لاميتاوغو كيسسكملل ةيبون÷ا لحاوسسلا ىلع
‘ يمانوسست نم تاراذنإلا زكرم هردسصا يذلا ريذحتلا اذه يطغيو
‘ عقو يذلا لازلزلا زكرÃ طوحي ملك فلأا نم اعاعسش ئداهلا طيÙا
دهعŸا بسسحب تاجرد4,7 هتدسش تغلبو ةيكيسسكŸا اكاسسكوا ةيلو
.91-ديفوك ءابو ةمزا زع ‘ لازلزلا يتأايو.ءايزيفويجلل يكيرمألا

ناتشسناغفأا

نابلاطل موجه ‘ ةطرششلا نم6 لتقم
ةكر◊ موجه ‘ ،لوألا صسمأا ،ةيناغفألا ةطرسشلا نم رسصانع6 لتق
.دÓبلا ›امسش خلب ةيلو ‘ رفfl ىلع ““نابلاط““

تاحيرسصت ‘ ،داهرف دمحأا Òنم ،خلب ةيلو مسساب ثدحتŸا ركذو
ةقطنÃ ةطرسشلل رفfl ىلع اموجه اونسش نابلاط يحلسسم نأا ،ةيفحسص
ة˘طر˘سشلا دار˘فأا ن˘م6 لت˘ق˘م ن˘ع ر˘ف˘سسأا مو˘ج˘ه˘لا نأا ح˘سضوأاو.““را˘كزا˘ي˘ب““

.رخآا ةباسصإاو
ردسصي ⁄و.ÚحلسسŸا فوفسص ‘ ةÒبك رئاسسخ عوقو ¤إا داهرف راسشأاو
.موجهلا لوح ““نابلاط““ ةكرح نم قيلعت يأا
،فدهتسسا حلسسم موجه ‘ ،داسشير دمحأا ،Êاغفألا يسضاقلا لتُق امك
ي˘قر˘سش لا˘م˘سش ا˘سسي˘با˘˘ك ة˘˘يلو˘˘ب ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا ة˘˘م˘˘كfi ر˘˘ق˘˘م ، لوألا صسمأا
.ناتسسناغفأا
يسضاقلا نأا ،صشيروسش كياسش ،اسسيباك نمأا ةيريدم مسساب ثدحتŸا دافأاو
رقم ‘ هلمعل هئادأا ءانثأا ،نولوه‹ هذفن حلسسم موجه لÓخ لتُق
.اسسيباكب يكار دومfiّ ةقطنم ‘ ،ةمكÙا

ت’اكو/›ودلا مشسقلا

نأا ر˘ظ˘ت˘نŸا ن˘˘م نإا ،ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عا ردا˘˘سصم تلا˘˘ق
ةمئاق ةيبوروألا ةيسضوفملل عامتجا دعب ردسصت
لو˘خد˘ب ا˘ها˘يا˘عر˘ل ح˘م˘سسي˘˘سس ة˘˘لود05 و˘ح˘ن˘˘ب
لوخدب حمسسي نل Úح ‘ ،يبوروألا دا–لا
.ةمئاقلا ىلع نوكت نل يتلا لودلا اياعر
Òغ- ةمئاقلا نأاسشب لوادتلا ” هنأا تفاسضأاو
لود ة˘ي˘ل˘˘خاد ءارزو˘˘ل عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ‘ -ة˘˘ي˘˘ماز˘˘لإلا
اÒسشم ،Úعوبسسأا لبق72 ـلا يبوروألا دا–لا
ةرح يبوروألا دا–لا ‘ وسضع ةلود لك نأا ¤إا

.ىرخأا لود اياعر لوخد عن“ وأا حمسست نأا ‘
ة˘م˘ئا˘ق˘لا نأا ة˘ي˘بوروألا ة˘ي˘سضو˘فŸا ن˘ع تل˘ق˘˘نو
ةÒتو نأا حسضوأاو ،رواسشتلا دعب اهرادسصإا متيسس
تاددÙا Úب ن˘˘˘م ا˘˘˘نورو˘˘˘ك صسوÒف را˘˘˘سشت˘˘˘˘نا
ع˘˘نÃ ة˘˘لو˘˘م˘˘سشŸا لود˘˘لا جاردإا ‘ ة˘˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘˘لا
.لوخدلا
لجسست لود نأا نع اثيدح كانه نأا ¤إا تراسشأاو
رار˘غ ى˘ل˘ع ا˘نورو˘ك صسوÒف˘ل ادودfi ارا˘˘سشت˘˘نا
ن˘م˘سض نو˘ك˘ت˘سس ا˘˘بو˘˘كو ءار˘˘ح˘˘سصلا بو˘˘ن˘˘ج لود
دهسشت ىرخأا لود مسضت ل دق Úح ‘ ،ةمئاقلا
تايلولا رارغ ىلع ءابولل قاطنلا عسساو ايسشفت
ل˘˘ث˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘تÓ˘˘لا ا˘˘ك˘˘ير˘˘مأا ‘ لودو ةد˘˘ح˘˘تŸا
.ليزاÈلا
ءاثÓثلا تدافأا زÁات كرويوين ةفيحسص تناكو
ع˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘سضر˘˘ف صسرد˘˘ي ي˘˘˘بوروألا دا–لا نأا˘˘˘ب
هفسصو ام ببسسب هيسضارأا لوخد نم Úيكيرمألا
ةرطيسسلا ‘ بمارت دلانود صسيئرلا ةرادإا لسشفب

.انوروك صسوÒف يسشفت ىلع
ةدوسسم ىلع تعلطا اهنأا ةفيحسصلا تحسضوأاو
ÚنطاوŸا نأاسشب دا–لا اهدعي يتلا مئاوقلا
نم لوألا نم ًةيادب هلود لوخد مهل نكÁ نيذلا

ل م˘ئاو˘ق˘لا هذ˘ه نإا تلا˘˘قو ،ل˘˘ب˘˘قŸا ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج
ا˘ي˘سسورو ةد˘ح˘تŸا تا˘يلو˘لا ي˘ن˘طاو˘م ن˘م˘سضت˘ت
Úسصلا لثم لود تنمسضت Úح ‘ ،ليزاÈلاو
.مانتيفو ابوكو ادنغوأاو Óيوزنفو
تايلولا دوجو مدع نأا زÁات كرويوين تأارو
ة˘ب˘ي˘ه˘ل˘ل ة˘بر˘سض ة˘م˘ئا˘ق˘˘لا كل˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘ح˘˘تŸا
اهب ل˘ما˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘ل˘ل صضفرو ة˘ي˘ك˘ير˘مألا
424و Úنويلم باسصأا يذلا صسوÒفلا عم بمارت
افلأا321 نم Ìكأا ةافو ‘ ببسستو يكيرمأا فلأا
.نيرخآا
‘ دعاسصتت تلا◊ا تناك امدنع ، صسرام ‘و
دا–لا ي˘ن˘طاو˘م م˘ظ˘ع˘م بمار˘ت ع˘ن˘˘م ،ا˘˘بوروأا
‘ ةد˘˘ح˘˘تŸا تا˘˘يلو˘˘˘لا لو˘˘˘خد ن˘˘˘م ي˘˘˘بوروألا

fiا يسشفت نم دحلل ةلواŸصضر.
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا د˘˘ه˘˘عŸا ر˘˘يد˘˘˘م ع˘˘˘قو˘˘˘ت ،ءا˘˘˘ن˘˘˘ثألا ‘

ة˘يد˘عŸا صضار˘مألاو ة˘ي˘˘سسا˘˘سسح˘˘ل˘˘ل ي˘˘ك˘˘ير˘˘مألا
عا˘ط˘ق˘˘ب نور˘˘خآا نو˘˘لوؤو˘˘سسمو ي˘˘سشتوا˘˘ف Êو˘˘ت˘˘نأا
فيرÿا ‘ ةدحتŸا تايلولا دهسشت نأا ةحسصلا
.انوروك ءابو نم ةيناث ةجوم ÚلبقŸا ءاتسشلاو
ةقاطلا ةنجلل ةسسلج لÓخ نولوؤوسسŸا ددسشو
ى˘ل˘˘ع ي˘˘ك˘˘ير˘˘مألا باو˘˘ن˘˘لا صسل˘˘جÃ ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لاو
يتلا ةلمتÙا ةجوŸا هذهل دادعتسسلا ةرورسض
ديازتي ثيح ،درابلا صسقطلا لÓخ ثد– دق
.مهتويب لخاد صسانلا Úب ىودعلا لقن لامتحا
تاءارجإل اجردتم اعفر دهسشت يتلا ابوروأا ‘و
فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘سساو دود◊ا ح˘˘ت˘˘ف كلذ ‘ اÃ ،لز˘˘ع˘˘لا
دوسست ،ةيفاق˘ث˘لاو ة˘يدا˘سصت˘قلا ة˘ط˘سشنألا بل˘غأا

flفل ديدج صشفت نم فواÒدعب انوروك صسو
لثم لود ‘ تايفولاو تاباسصإÓل داح صضافخنا
.اسسنرفو اينابسسإاو ايلاطيإا
نم Ìكأا ىلع رج◊ا صضرف ديعأا ،ايناŸأا يفف
ر˘ثإا ن˘يار˘لا لا˘م˘˘سش ة˘˘يلو ‘ ة˘˘م˘˘سسن ف˘˘لأا006

بقع نيرخآا فلآا لزعو صصخسش0051 ةباسصإا
مو˘ح˘ل˘ل ل˘م˘ع˘م ن˘م ا˘قÓ˘ط˘˘نا ىود˘˘ع˘˘لا را˘˘سشت˘˘نا

دو˘ي˘ق صضر˘ف ةدا˘عإا ةاد˘˘غ كلذ ي˘˘تأا˘˘يو ،كا˘˘ن˘˘ه
ى˘˘ل˘˘ع فواfl را˘˘ثأا ا‡ ة˘˘نو˘˘ب˘˘سشل ‘ ة˘˘˘ي˘˘˘ئز˘˘˘ج
.لاغتÈلاب يحايسسلا مسسوŸا
لوسصح ةيحسصلا تاطلسسلا ىسشخت ،ايلاطيإا ‘و
صسانلا يخارت ببسسب تاباسصإلا نم ةيناث ةجوم
.ةيرورسضلا تاطايتحلا ذاختا ‘ ةماع ةروسصب
ةيبون÷ا ايروك ترقأا ،ايسسآا قرسش بونج ‘و
نم ةيناث ةجوم يام فسصتنم ذنم هجاوت اهنأاب
ةيمو˘ي ة˘لا˘ح05 ¤إا53 ل˘ي˘ج˘سست ع˘˘م ءا˘˘بو˘˘لا

،اهطيfiو لوسس ةمسصاعلا ‘ اهمظعم ،ةديدج
‘ ةسصاخو ،Úسصلا ‘ تاباسصإلا لجسس Úح ‘

21 ليجسست عم اديدج اعجارت ،Úكب ةمسصاعلا
.طقف ةلاح
لود ‘ ةيلاع ةÒتوب صسوÒفلا يسشفت لسصاوتيو
عبرألا تاعاسسلا ‘ تلجسس يتلا ،ليزاÈلا لثم
Ìكأاو ةباسصإا فلأا04 وحن ةيسضاŸا نيرسشعلاو
›ا˘م˘˘جإا ع˘˘فر˘˘ي ا‡ ةد˘˘يد˘˘ج ةا˘˘فو0031 ن˘˘˘م
ةباسصإا فلأا151و نويلم ¤إا اهيف تاباسصإلا
ددع غلب Úح ‘ ،ةافو ةلاح فلأا35 وحن اهنيب
ةافو ةلاح فلأا001 ةينيتÓلا اكÒمأا ‘ تايفولا
.ليزاÈلاب اهفسصن
ةدحتŸا تايلولا ‘ ءابولا يسشفت رمتسسي امك
تاباسصإلا ›امجإا زواŒ ثيح عفترم قسسنب
321 نم Ìكأا اهنيب ةباسصإا فلأا424و Úنويلم
ةباسصإا فلأا23 ليجسست دعب ةافو ةلاح فلأا
نيرسشعو عبرأا لÓخ ةيفاسضإا ةافو008 اهنيب
.ةعاسس

‘ انوروك ءابو نم ةيناث ةجوم حبشش مّيخي تقو ‘ ،ىرخأا لودو ةدحتŸا تاي’ولا اياعر لوخد عنم يبوروأ’ا دا–’ا سسردي
غولب نع زراب يكيرمأا Òبخ ثد– ،عراشستي سسوÒفلا راششتنا نأا نم ةيŸاعلا ةحشصلا ةمظنم ترذح Úح ‘.⁄اعلا ءاحنأا سضعب
.ةÒخأ’ا اهلحارم انوروكل لمتfi حاقلب ةشصاÿا تارابتخ’ا

‘ نز◊او ⁄ألا نم ةلاح تداسس
د˘ع˘˘ب ،Úم˘˘ل˘˘سسŸا ÚيÓ˘˘م طا˘˘سسوأا
داد˘عأا صصي˘ل˘˘ق˘˘ت ة˘˘يدو˘˘ع˘˘سسلا رار˘˘ق
،ما˘˘˘ع˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ج˘˘˘ح ‘ Úكرا˘˘˘سشŸا
ن˘˘م تا˘˘˘ئ˘˘˘م ع˘˘˘سضب ى˘˘˘ل˘˘˘ع هر˘˘˘سصقو
‘ Úم˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘قŸاو Úن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘طاوŸا
.انوروك ءابو ببسسب ؛ةيدوعسسلا
لود˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ف دودر تتوا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘تو
،يدوعسسلا رارقلا ىلع ةيمÓسسإلا
د˘ي˘يأا˘ت˘˘ل ا˘˘ه˘˘سضع˘˘ب ردا˘˘ب Úح ي˘˘ف˘˘ف
،رخآلا صضعبلا اهدقتنا ،ةوطÿا
لود˘˘˘لا م˘˘˘ظ˘˘˘ع˘˘˘˘م تذل ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب
رد˘سصت ⁄و تم˘سصلا˘˘ب ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسإلا

.اهنأاسشب فقوم يأا نآلا ىتح
ف˘˘˘قاوŸا زر˘˘˘بأا ي˘˘˘˘تأا˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘فو
‘ نآلا ىتح ةنلعŸا تاءارجإلاو
د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘˘سسإلا لود˘˘˘لا صضع˘˘˘ب
ةÒع˘سش ة˘ما˘قإا˘ب يدو˘ع˘سسلا رار˘˘ق˘˘لا
ةدودfi دادعأاب ماعلا اذه ج◊ا

ل˘خاد ن˘م ة˘ف˘ل˘تfl تا˘ي˘سسن˘ج ن˘م

ع˘م ،ة˘يدو˘ع˘سسلا ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘ك˘ل˘˘مŸا
.ةيزاÎحا تاءارجإا
ة˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا نوؤو˘˘سشلا ة˘˘سسا˘˘ئر تلا˘˘قو
زاف نم قح عيسضي نل هنإا ةيكÎلا
م˘ت˘ت˘سسو ،ما˘ع˘لا اذ˘ه ج◊ا ة˘عر˘ق˘˘ب
نو˘ل˘خد˘ي˘سسو ،م˘˘ه˘˘ل رو˘˘جألا ةدا˘˘عإا
ما˘˘ع˘˘لا ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م ج˘˘ي˘˘ج◊ا م˘˘ئاو˘˘ق
ة˘˘˘عر˘˘˘ق˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘جا◊ا نود ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘قŸا

.ةديدج
ا˘ي˘كر˘˘ت ‘ Úل˘˘ج˘˘سسŸا دد˘˘ع غ˘˘ل˘˘بو
38 ماعلا اذه ج◊ا ةسضيرف ءادأل
مهرا˘ي˘ت˘خا ” ،ا˘جا˘ح034و ا˘ف˘لأا
نو˘˘ي˘˘ل˘˘م و˘˘ح˘˘ن Úب ن˘˘م ة˘˘عر˘˘ق˘˘لا˘˘ب
ةكراسشملل تا˘ب˘ل˘ط او˘مد˘ق صصخ˘سش

.ج◊ا ةعرق ‘
ةرمعلاو ج◊ا ةسسسسؤوم تدقتنا و

نأا˘˘سشب ة˘˘يدو˘˘ع˘˘سسلا رار˘˘ق نار˘˘يإا ‘
ماعلا اذه ج◊ا كسسانم ءادأا رسصح
‘ Úم˘˘ي˘˘˘قŸاو Úن˘˘˘طاوŸا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
رارق هنأاب كلذ تفسصوو ،ةكلمŸا

.قئل Òغ
لودلا نأا ةسسسسؤوملل نايب فاسضأاو
موقت نأا رظتنت تناك ةيمÓسسإلا
فدهب ،اهعم لسصاوتلاب ةيدوعسسلا
ا˘˘هر˘˘ظ˘˘ن تا˘˘ه˘˘جو ¤إا عا˘˘م˘˘ت˘˘سسلا
نواعتلاو اهراكفأا نم ةدافتسسلاو

Ÿف ي˘˘˘سشف˘˘˘ت ة˘˘˘مزأا ة˘˘˘ه˘˘˘جاوÒصسو
.انوروك
ا˘ي˘سسور ‘ ءا˘ت˘˘فإلا صسل‹ ن˘˘ل˘˘عأاو
ةيدوعسسلا تاطلسسلا رارقل هدييأات
،ماعلا اذه ج◊ا تاءارجإا نأاسشب
ج◊ا راظتنا ىلع ÚنمؤوŸا ثحو

رسشن نايبل اقفو ،لبقŸا ماعلا ‘
.صسلÛا عقوم ىلع
ÚتفŸا صسل‹ صسيئر بئان لاقو

فو˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘˘بأا نا˘˘˘˘سشور ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسور ‘
ةرادإلا نإا““ -نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا بسسح˘˘˘˘˘ب-
صسل‹و ايسسور يملسسŸ ةيحورلا
يتفŸا ةسسائرب ايسسور ‘ ءاتفإلا
ناديؤوي ،نيدلا Úع ليفار خيسشلا

هتذختا يذلا رارقلا لماك لكسشب
ددع نم دحلل ةيدوعسسلا تاطلسسلا
.““ماعلا اذه جاج◊ا
جح ميظنت ةكلمŸا رارق ببسستو
““fiط˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ف م˘˘˘˘˘˘سضي ““اد˘˘˘˘˘˘˘ج دود
ةبيخب ،ةيدوعسسلا لخاد ÚميقŸا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،Úم˘˘˘ل˘˘˘˘سسŸا ÚيŸÓ ل˘˘˘˘مأا
د˘ي˘يأا˘تو صضع˘ب˘لا م˘ه˘ف˘ت ن˘م م˘غر˘˘لا
.رارقلل صضعبلا
،ةدم ذنم ةرظتنم ةوطÿا تناكو
ل˘ع˘ف˘لا˘ب لود˘لا صضع˘˘ب تغ˘˘لأا د˘˘ق˘˘ف
‘ ا˘ه˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م ة˘˘كرا˘˘سشم ط˘˘ط˘˘خ
ابيfl ءاج نÓعإلا نأا لإا ،ج◊ا
ة˘˘˘ب˘˘˘˘سسن˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب كلذ م˘˘˘˘غر لا˘˘˘˘مآÓ˘˘˘˘ل
غلا˘ب˘م نو˘ع˘فد˘ي ن˘يذ˘لا Úم˘ل˘سسم˘ل˘ل
Ó˘˘يو˘˘ط ا˘˘ت˘˘قو نور˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘يو ةÒب˘˘˘ك
.ةسضيرفلا هذه ءادأا نم نكمتلل

..مهفتلاو ةبيÿاو دييأاتلاو داقتن’ا Úب

ج◊ا نأاششب ةيدوعشسلا رارق دعب تاءارجإاو فقاوم نلعت ةيمÓشسإا لود



ت’اكو/›ودلأ مضسقلأ

ةيبرعلأ ةعما÷أ عامتجل يماتÿأ نايبلأ ددسش
،ةيداعلأ Òغ هترود ‘ ،يرأزولأ ىوتسسŸأ ىلع
نم ةوعدب ويديفلأ ةينقت قيرط نع دقع يذلأو
ةيجراÿأ تÓخدتلأ سضفر ةرورسض ىلع ،رسصم

لاق يتلأو ،اهردسصمو اهعون ناك ايأأ ايبيل ‘
ÚلتاقŸأ لاقتنأ ليهسست ‘ مهسست اهنإأ نايبلأ
ر˘ظ˘ح تأرأر˘ق كا˘ه˘ت˘نأو ،ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل ¤إأ بنا˘˘جألأ
.حÓسسلأ
ة˘ي˘ب˘ن˘جألأ تأو˘˘ق˘˘لأ ة˘˘فا˘˘ك بح˘˘سسب بلا˘˘ط ا˘˘م˘˘ك
هايŸأ لخأدو ةيبيللأ يسضأرألأ ىلع ةدوجوŸأ
.ةهجأوŸأ عيسسوتل ايدافت ،ةيبيللأ ةيميلقإلأ
يذلأ ةرهاقلأ نÓعإاب يماتÿأ نايبلأ بحرو
دبع يرسصŸأ سسيئرلأ ءاقل بقع أÒخأأ ردسص
Îفح ةفيلخ دعاقتŸأ ءأوللاب يسسيسسلأ حاتفلأ
قÈط ‘ د˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘نŸأ بأو˘˘˘ن˘˘˘لأ سسل‹ سسي˘˘˘ئرو
.حلاسص ةليقع (ايبيل يقرسش)
نأأ بجي ل◊أ نأأ ىلع نÓعإلأ أذه زكتريو
تأرأرقو ،يبيللأ يسسايسسلأ قافتلأ ¤إأ دنتسسي

،Úلرب ر“ؤوم تاجرflو ،›ودلأ نمألأ سسل‹
.ةقباسسلأ ةيلودلأ دوه÷أو ممقلأو
سسنو˘تو ر˘˘ط˘˘قو ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل ن˘˘م ل˘˘ك تظ˘˘ف– د˘˘قو
عا˘م˘ت˘جÓ˘ل ي˘ما˘تÿأ نا˘ي˘ب˘لأ ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘مو˘˘سصلأو
ولث‡ هرسضح يذلأ ةيبرعلأ ةعماجلل يرأزولأ
نم مايأأ دعب يتأاي يذلأو ،ةعما÷اب ةلود12
عنŸ ايبيل ‘ ايركسسع لخدتلاب يسسيسسلأ حيولت
مدقتلأ نم ةيبيللأ ينطولأ قافولأ ةموكح تأوق
054““ تر˘سس ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سسل˘˘ل ا˘˘قر˘˘سش
ةد˘عا˘قو ة˘ب˘ير˘ق˘لأ ““سسل˘بأر˘˘ط قر˘˘سش أÎمو˘˘ل˘˘ي˘˘ك
قرسش بونج  أÎموليك056““ ةيو÷أ ةرف÷أ
.““ةمسصاعلأ

ة˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لأ ة˘˘˘مو˘˘˘ك◊أ تسضفر ق˘˘˘با˘˘˘سس تقو ‘و
،ةرهاقلأ نÓعإأ يمسس ام ايلود اهب فÎعŸأ

Îفح ذاقنإأ ةلواfi وه هنم فدهلأ نأأ ةدكؤوم
برغلأ ‘ هتأوق اهل تسضرعت يتلأ مئأزهلأ دعب
.يبيللأ
ةيجراÿأ ةرأزو مسساب يمسسرلأ قطانلأ لاق دقو
تسضف˘خ ا˘ي˘ب˘ي˘ل نإأ يوÓ˘ب˘ق˘˘لأ د˘˘مfi ة˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لأ

عا˘م˘ت˘جلأ ‘ ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘لأ ا˘ه˘ل˘ي˘˘ث“ ىو˘˘ت˘˘سسم
ة˘مو˘ك˘ح ةو˘عد مد˘ع بب˘سسب ،ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ يرأزو˘˘لأ
.ينطولأ قافولأ
ى˘˘ل˘˘ع تظ˘˘ف– هدÓ˘˘ب نأأ يوÓ˘˘ب˘˘ق˘˘˘لأ فا˘˘˘سضأأو
نÓ˘عإا˘ب بي˘حÎل˘ل رأر˘˘ق عور˘˘سشم ن˘˘م Úتر˘˘ق˘˘ف
ل ه˘نأأ أÈت˘ع˘م ،عا˘م˘ت˘جلأ ما˘مأأ حر˘ط ةر˘ها˘˘ق˘˘لأ

Áب ز˘˘˘˘يÚ إأ تءا˘˘˘ج ة˘˘˘ق˘˘˘يد˘˘˘سص ة˘˘˘˘لود تأو˘˘˘˘ق¤
Úب بوتكم قافتأ ىلع ءانب ةيبيللأ يسضأرألأ

،ةدحتŸأ ·ألأ ىدل َعِدُوأأ Úتيعرسش Úتموكح
ةيبيللأ ةلودلأ ةدايسس تزواŒ ىرخأأ تأوق Úبو
.اهيسضأرأأ ىلع ترقتسسأو
ة˘ع˘ما÷أ ىد˘ل ا˘ي˘ب˘ي˘ل بود˘ن˘م لا˘ق ،ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ةم˘عأد˘لأ لود˘لأ نإأ ي˘خا˘م˘سشلأ ح˘لا˘سص ة˘ي˘بر˘ع˘لأ

لاقتنل يتسسجوللأ معدلأ تنمأأو تلهسس Îف◊
نيروجأاŸأ ةقزترŸأو Úيباهرإلأ ÚفرطتŸأ
يذلأ Ôغا˘ف ة˘قز˘تر˘م م˘ه˘ن˘م˘سض ن˘مو ا˘ي˘ب˘ي˘ل ¤إأ
.Îفح تأوق بناج ¤إأ نولتاقي
رحدو عقأولأ Òيغت دعب هنأأ يخامسشلأ فاسضأأو
Îف◊ ةمعأد لود تعد ،سسلبأرط نع نأودعلأ
سضاهجإأو مÓسسلأ دوه÷ اهتلقرع دعب رأوحلل

.رانلأ قÓطإأ فقو يعاسسم
ن˘ع لوؤو˘سسŸأ ر˘يزو˘لأ لا˘ق ،عا˘م˘˘ت˘˘جلأ لÓ˘˘خو
نإأ يولع نب فسسوي ةينامُعلأ ةيجراÿأ نوؤوسشلأ
،ايبيل ‘ ›ا◊أ عسضولل ىسسألاب رعسشت هدÓب
،ة˘ي˘م˘ل˘سسلأ ل˘ئا˘سسو˘لا˘ب ه˘ت÷ا˘عŸ ى˘˘ع˘˘سست ا˘˘ه˘˘نإأو

هيخأل فرط لك دجي نأأ ديفŸأ نم هنأأ أÈتعم
دÓبلاب فسصعت يتلأ عاسضوألأ هذه لثم ‘ أرذع
.ةيبرعلأ

،ةيبيللأ قافولأ ةموكح ترسشن ،رخأ قايسس ‘
لا˘سسرل ة˘ي˘ن˘مأ تا˘كر˘سش د˘قا˘˘ع˘˘ت د˘˘كؤو˘˘ت ق˘˘ئا˘˘ثو
.Îفح ةفيلخ باسس◊ لاتقلل Úحلسسم
هي˘ف تد˘كأ ،ا˘نا˘ي˘ب ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لأ ة˘مو˘ك◊أ ترد˘سصأأو
تأوق عم لاتقلل ايروسس نم Úحلسسم لاسسرأ

كل˘˘ت ن˘˘م رو˘˘سصب نا˘˘ي˘˘ب˘˘˘لأ كلذ تق˘˘˘فرأو Îف˘˘˘ح
ة˘ن˘يدÚ Ãح˘ل˘سسم˘ل˘ل أرو˘˘سصو ة˘˘مŸÈأ دو˘˘ق˘˘ع˘˘لأ
راطم هاŒاب مهقÓطنأ ليبق ةيروسسلأ ءأديوسسلأ

مداÿأ ةدعاق ¤إأ مهلقنل أدأدعتسسأ ميميمح
.ايبيل يقرسش ‘ جرŸأ يبونج ،ةيتأرامإلأ
لكل ايرهسش رلود002 عفد ،دوقعلأ ‘ رهظتو
‘ هتكراسشŸ تأرلود01 ىلع ةوÓع ،لتاقم
.ةيركسسع ةيلمع لك
ÚحلسسŸأ نم أÒبك أددع Îفح تأوق مسضتو
نو˘ل˘تا˘ق˘ي ن‡ ،ط˘سسوألأ قر˘سشلأو ا˘ي˘ق˘ير˘فإأ ن˘م
.سسلبأرط ةمسصاعلأ ىلع ةرطيسسلل هعم
قا˘˘فو˘˘لأ ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح تن˘˘ل˘˘عأأ ،ىر˘˘خأأ ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘مو
‘ ا˘ه˘ل˘ي˘ث“ سضي˘ف˘خ˘ت ن˘ع ا˘ي˘لود ا˘ه˘˘ب فÎعŸأ
ه˘ت˘م˘سسأ ا˘م بب˘سسب ة˘ي˘بر˘ع˘لأ ة˘ع˘ما÷أ عا˘˘م˘˘ت˘˘جإأ
.ةيبرعلأ ةعما÷أ ‘ ÒياعŸأ ةيجأودزاب
رسصم ةو˘عد ا˘ه˘سضفر ،قا˘فو˘لأ ة˘مو˘ك˘ح تن˘ل˘عأو
Èع ة˘ع˘ما÷أ سسلÛ ئرا˘˘ط عا˘˘م˘˘ت˘˘جأ د˘˘ق˘˘ع˘˘ل
رواسشتلأ متي ⁄ هنأأ ¤إأ ةÒسشم ،ةقلغŸأ رئأودلأ

.اقبسسم اهعم
حلاسص ةيبرعلأ ةعما÷أ ىدل ايبيل بودنم لاقو
رأوحلل قافولأ ةموكح تأوعد نأ ،يخامسشلأ
ةيبرعلأ لودلأ نم ةباجتسسأ ىقلت نكت ⁄ اقباسس
تررق ،Îفح تأوق مئأزه تلاتت نأ دعب نكل
.رانلأ قÓطأ فقول وعدتو داقعنلأ ةعما÷أ
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..لود4 هيلع تظف–

ايبيل ‘ تÓخدتلا فقوب بلاطي يبرع يرازو نايب
اهنم ةيبنجألا تاوقلا بحشسو

ةيبنجأ’أ تأوقلأ باحضسنأو ايبيل ‘ ةيبنجأ’أ تÓخدتلأ سضفر ¤إأ ةيبرعلأ ةعماجلل يرأزولأ عامتجÓل يماتÿأ نايبلأ اعد
‘ ايركضسع لخدتلاب ةرهاقلأ ديدهت بقع يرضصم يضسامولبد كر– قايضس ‘ يتأاي يذلأ نايبلأ ىلع تظف– لود عبرأأ نكل ،اهنم
.ةيبيللأ يضضأرأ’أ

ةيلخأد فأرطأأ عم نواعتلاب

تارماؤوم فششكي يشسنوتلا سسيئرلا
سسنوت نمأا ةعزعز فدهتشست ةيجراخ

سسي˘˘˘˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘˘˘˘لأ د˘˘˘˘˘˘˘˘كأأ
سسي˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘سسنو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ
دو˘جو ى˘ل˘ع ،د˘ي˘ع˘سس
ىو˘˘˘˘˘˘ق تأر˘˘˘˘˘˘مؤو˘˘˘˘˘˘˘م
ةدا˘˘˘عإل ة˘˘˘ي˘˘˘˘جرا˘˘˘˘خ
ءأرو˘˘˘˘˘لأ ¤إأ سسنو˘˘˘˘˘˘ت
ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘˘ب كلذو
.ةيلخأد فأرطأأ
يذ˘لأ دّ̆ي˘ع˘سس دّد˘˘ن و
ل˘م˘ع ةرا˘يز ير˘˘ج˘˘ي
تÓخدت˘ب ،ا˘سسنر˘ف˘ل

،سسنوت ‘ ةيجراخ
¤إأ فدهت اهنإأ لاق
¤إأ دÓ˘˘˘˘ب˘˘˘˘لأ ةدا˘˘˘˘عإأ
.ءأرولأ
سسنوت ‘ ةيجراخ ىوق تÓخدت لوح تامولعŸ هكÓتمأ نع فسشكو

Ùيذلأ دّيعسس سسيق يسسنوتلأ سسيئرلأ دّد كلذو ءأرولأ ¤إأ اهتداعإأ ةلوا
اهنإأ لاق ،سسنوت ‘ ةيجراخ تÓخدتب ءاثÓثلأ ،اسسنرفل لمع ةرايز يرجي
م˘˘ي˘˘سسق˘˘˘ت تلواfi ن˘˘˘م أرّذfi ،ءأرو˘˘˘لأ ¤إأ دÓ˘˘˘ب˘˘˘لأ ةدا˘˘˘عإأ ¤إأ فد˘˘˘ه˘˘˘ت
.ليسصافت يأ نع فسشكلأ سضفر هنكل يسسنوتلأ.ايبيل
ل˘˘˘سصأو˘˘˘ت˘˘˘لأ ع˘˘˘قأو˘˘˘م Èع تأو˘˘˘عد ،ةÒخألأ ة˘˘˘نوآلأ ‘ سسنو˘˘˘ت تد˘˘˘ه˘˘˘سشو
تءاب ناÈŸلأ مامأأ Úيسسايسس ءاطسشنل ةيجاجتحأ تاكر–و ،يعامتجلأ
.ةركبم تاباختنأ ءأرجإأو ناÈŸلأ لحب ةبلاطملل ،لسشفلاب
لمسشتل يموك◊أ فÓتئلأ عيسسوتل ةسضهنلأ ةكرح ةوعد ىلع ديعسس دكأو
مغر فÓتئلأ أذه ¤أ مامسضنÓل سضفرلأ تهجأو دق ىرخأ بأزحأ
مهتلاقتسسأ Ëدقت نم ةموك◊أ ءاسضعأ سضعب مدقي نأ نم فواfl دوجو

.ةموك◊أ كيكفت ¤أ يدؤويسس ا‡
ايسسائر اماظن حبسصيل سسنوت ‘ مك◊أ ماظن Òيغت هيعسسل ديعسس راسشأأو
.هب سصاخ يسساسسسس بزح ءاسشنل هيدل ةين يأ دوجو ىلع دكأ امك
Úب تا˘سشوا˘ن˘مو تا˘جا˘ج˘ت˘حأ ة˘ي˘سسنو˘ت˘لأ ن˘˘يوا˘˘ط˘˘ت ة˘˘ظ˘˘فاfi تد˘˘ه˘˘سش و

fiجتÚ أ زاغلأ تمدختسسأ يتلأ نمألأ تأوقوŸةفاثكب عومدلل ليسس
هذه ةيعورسشŸ اهمهفت ةموك◊أ تنلعأأ تقو ‘ ،مهنم أددع تلقتعأو
.تاكرحتلأ
ىلع سصنت ة˘ق˘با˘سس تا˘قا˘ف˘تأ ن˘م ل˘سصن˘ت˘لا˘ب ة˘مو˘ك◊أ نو˘ج˘تÙأ م˘ه˘ت˘يو
.اهيف ةيومنت عيراسشم ءاسشنإأو ةقطنŸأ ءانبأأ نم ددع ليغسشت
ماع تدعو ةموك◊أ تناك فئاظوب ةبلاطŸأ نم مهبلاطم تجردت دقو
دعب ÚفوقوŸأ نم ددع حأرسس ِقÓطإاب ةبلاطŸأ ¤إأ ،اهÒفوتب7102
.›اهألأ تأداهسش قفو ،نمألأ تأوق عم تاسشوانم
دقو ةنيدŸأ ةمكfi مامأأ ءودهب لوألأ سسمأأ أوعمŒ ، نوجتÙأ ناك و
ن˘ع جأر˘فإلا˘ب Úب˘لا˘ط˘م ،ة˘طر˘سشلأ ر˘سصا˘ن˘˘ع ن˘˘م ةÒب˘˘ك دأد˘˘عأأ تر˘˘سشت˘˘نأ
.دأدح قراط طسشانلأ
نم ددعب قحÓم هلكوم ّنإأ ،دأدح يماfi ،بياعلأ زيزعلأ دبع لاقو
مÓسسلأ سسÁ عمجتب ةكراسشŸأو يمومع فظوم ¤إأ ةءاسسإلأ““ اهنيب ،مهتلأ
.““ماعلأ
لثÁ نأأ بجي هلكوم نأأ ةيسسنرفلأ ةفاحسصلأ ةلاكول يماÙأ فاسضأأو
بلطب مّدقت هنأأ ¤إأ اتفل ،لبقŸأ ةيليوج نم Êاثلأ ‘ ءاسضقلأ مامأأ
ىلع ناقتحلأ نم ةلاح مايأأ ذنم نيواطت ةظفاfi سشيعتو.هنع جأرفإÓل

.ةقطنŸأ بابسش نم ددع هذفن ماسصتعأ ةيفلخ
هللخت روماكلأ كأر◊ ماسصتعأ سضف لÓخ َدأد◊أ نمألأ فقوأأ مايأأ لبقو
.عومدلل ليسسŸأ زاغلأ لبانق قÓطإأو ةيطاطŸأ تأراطإلأ قأرحإأ
تاكرسش تأرايسسو تانحاسش رورم ةليلق مايأاب كلذ لبق أوعنم ءلؤوه ناكو
دونب لماك ذيفنتل ةموك◊أ ىلع طغسضلأ لجأأ نم ءأرحسصلأ ¤إأ لوÎبلأ
.روماكلأ قافتأ
نورظتني أوناك مهنإأ ةريزجلل روماكلأ ماسصتعأ قسسنم لوغلأ وسض لاقو

ةمورÙأ نيواطت ةنيدم عسضوو سسانلأ لكاسشم ‘ رظنلل ايرأزو اسسل‹
انبلطم راسص نآلأو ،ةيمنتلأو ليغسشتلأ تناك انبلاطم :عباتو ،تأونسس ذنم
.ÚفوقوŸأ حأرسس قÓطإأ يسسيئرلأ

ةيزأÎحأ تأءأرجإأو -طورضش- عم ةعم÷أ ةÓضص ةدوع

ةافو يتلاحو ةديدج171 ليجشست
ايناتيروم ‘ انوروكب
ةباسصإأ ةلاح171 لوألأ سسمأأ ءاسسم ةيناتيروŸأ ةحسصلأ ةرأزو تلجسس
لسصيل ،دÓبلأ نم ةفلتfl قطانم ‘ ،دجتسسŸأ انوروك سسوÒفب ةديدج
¤إأ يسضاŸأ سسرام فسصتنم ذنم سسوÒفلاب تاباسصإلأ ›امجإأ كلذب
.ةباسصإأ ةلاح2923
ل˘عأأ د˘لو دو˘مfi د˘مfi ة˘ح˘سصلأ ةرأزو˘ب ة˘ي˘ئا˘بو˘لأ ة˘با˘قر˘لأ ر˘يد˘م لا˘˘قو

fiأ عوم‹ لسصيل اباسصم85 ءافسش تلجسس ةرأزولأ نإأ ،دومŸفاعتÚ نم
.اسصخسش59 ¤إأ  سسوÒفلأ
ةرأزو هلÓخ نم دسصرت يذلأ ،يمويلأ يفحسصلأ ر“ؤوŸأ لÓخ فاسضأأو
لÓخ ةافو يتلاح  ليجسست ” هنأأ ،دÓبلأ ‘ ةيئابولأ ةلا◊أ ةحسصلأ
بب˘سسب تا˘ي˘فو˘لأ ›ا˘م˘جإأ ل˘سصي˘˘ل ، ة˘˘ي˘˘سضاŸأ ة˘˘عا˘˘سس ن˘˘ير˘˘سشع˘˘لأو ع˘˘برألأ
.ةلاح411 ¤إأ سسوÒفلأ
، أديدج اسصحف5751 ، مويلأ ترجأأ ةرأزولأ  نإأ دومfi لعأأ دلو لاقو
.07413 سصوحفلأ ›امجإأ لسصيل

عفر لوألأ سسمأأ ءاسسم ةيمÓسسإلأ نوؤوسشلأ ةرأزو تنلعأأ ،رخأ ديعسص ىلع
.انوروك ةحئاج ببسس اهقفوت نم عيباسسأأ دعب ةعم÷أ ةÓسص قيلعت
عم رواسشتلأ دعبو ءابولأ ةيعسضو مييقت دعب هنإأ““ اهل غÓب ‘ ةرأزولأ تلاقو
ةئيه ءاسضعأأ نم Òبك ددع عم عسسوم رواسشت دعبو ةيحسصلأ تاه÷أ
مأزلإأو ةمهاسسملل  ةمئألأ سضعب دأدعتسسل أرظنو ÚيناتيروŸأ ءاملعلأ
ةÓسص قيلعت عفر ررقت ةيرورسضلأ ةيزأÎحلأ تأءأرجإلأ عابتاب ÚلسصŸأ
.““ةعم÷أ
مامإأ مأزتلأ يهو ةعم÷أ ةدوعل ًاطورسش ةيمÓسسإلأ نوؤوسشلأ ةرأزو تعسضوو
وأأ تامامكلأ عسضوو  يعامتجأ دعابت نم ةيحسصلأ طبأوسضلاب  دجسسŸأ
ام فيفختلأو عماجلل ةيباعيتسسلأ ةقاطلأ مأÎحأو ،ةسشرفألأ عزنو ماثللأ
مامأأ بوتكم دهعت Èع  كلذو، ةيعرسشلأ طبأوسضلأ دودح ‘ نكمأأ
ةبسسنلاب ةيركسسع وأأ ةيندم ةطلسس برقأأ وأأ ةرأزولل ةيوه÷أ تأرأدإلأ
.غÓبلأ Òبعت قفو ،فايرأÓل

ءابو ءاقبإأ ‘ ح‚ برغŸأ نأأ ““1 يج““ يليزأÈلأ يرابخإلأ عقوŸأ بتك
ةلاح راطإأ ‘ ةذختŸأ تأءأرجإلأ لسضفب كلذو ،ةرطيسسلأ ت– انوروك
.ةنلعŸأ ةيحسصلأ ئرأوطلأ
نأأ ،ةعسسأو ءأرق ةدعاق ىلع رفوتي يذلأ ،يرابخإلأ عقوŸأ فاسضأأو
ءوسضلأ اطلسسم ،““ةرطيسسلأ ت– ايلاح دجوي برغŸأ ‘ يئابولأ عسضولأ““

يد˘سصت˘ل˘ل ي˘سضاŸأ سسرا˘م ذ˘ن˘م ةذ˘خ˘تŸأ ““ة˘مرا˘˘سصلأ““ تأءأر˘˘جإلأ ى˘˘ل˘˘ع
.ءابولل
‘ ةمسسن0053 لك Úب ةدكؤوم ةدحأو ةباسصإأ ةلاح كانه““ نأأ لجسسو
.ىرخأأ نأدلب عم ةنراقم أدج سضفخنم لدعم وهو ““برغŸأ
ميقت ةيليزأرب ةنطأوم يهو ،(ةنسس53) دأدح نايليلل ةداهسش ““1 يج““ دروأأو

ديدعلأ ذختأ برغŸأ نأأ ¤إأ اهيف تراسشأأ ،تأونسس سسمخ ذنم سشكأرم ‘

.ءابولأ ىلع ةرطيسسلأ نم هنكم ام ةيقابتسسلأ تأءأرجإلأ نم
ةيروفلأ ةباجتسسلأ لسضفب ةذختŸأ ةمراسصلأ تأءأرجإلأ نأأ تحسضوأأو
ةر˘سشا˘بÃ ه˘نأأ ¤إأ ةÒسشم ،ءا˘بو˘لأ ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘سسلأ ن˘م تن˘ك˘م تا˘ط˘ل˘˘سسل˘˘ل
.““هتعيبط ¤إأ دوعي عسضولأ أأدب““ دويقلأ فيفخت
02 ىتح ليجسست ” دق نكي ⁄ رج◊أ ةكلمŸأ تسضرف امدنع““ تفاسضأأو

.برغŸأ ‘ ““انه Òبك نامأاب رعسشأأ .ةباسصإأ ةلاح
تثد˘حأأ ،ءا˘بو˘لأ رو˘ه˘ظ در˘جÃ““ ه˘نأأ ة˘ي˘ل˘يزأÈلأ مÓ˘عإلأ ة˘ل˘ي˘˘سسو تر˘˘كذو
ءأرجإأ قاطن عيسسوت ¤إأ تدمعو ،انوروك ةمزأأ Òبدتل اقودنسص ةموك◊أ
⁄ هنأأ““ ¤إأ ةÒسشم ،““اهتÒتو عيرسستو انوروك نع فسشكلأ تاسصوحف
ةموظنŸأ نأأ امك ،ةزكرŸأ ةيانعلأ تأدحوب ةرسسألأ ‘ سصاسصخ لجسسي
.ةحئا÷أ مامأأ ““تدمسص ةيحسصلأ

:يليزأرب يرابخإأ عقوم

ةرطيشسلا ت– انوروك ءابو ءاقبإا ‘ ح‚ برغŸا
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 اـــهباــحضصأ’ درــت ’ ةدــير÷أ درــت ةــــقيثو لــك
رـــضشنت ⁄ مأأ ترـــضشن ءأوـــضس

ةيقت سسأو◊أ
ل˘حا̆سسلأ لود لا˘م̆سش ¤إأ ي˘بر˘ع˘˘لأ بر˘˘غŸأ لود Úب ة˘˘ع˘˘قأو˘˘لأ ة˘˘ق˘˘ط˘˘نŸأ
ن˘م Êا˘ع˘ت ،ل˘حا̆سسلأو ءأر˘ح̆سصلأ ة˘ق˘ط˘نÃ ة˘فور˘˘عŸأ ي˘˘هو ،ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلأ
ىدحتت ةحلسسم ةسضراعم تاكرح ،ةلخأدتمو ةديدع ةينمأأ تلÓتخأ
تاعامجو ،وسساف انيكروبو داسشتو ايبيلو ›ام لثم ،ةيزكرŸأ ةلودلأ ةطلسس
لقنل ىرخأأو ،رسشبلل بيرهت تاكبسشو ،ةدعاقلأ لثم دودحلل ةرباع ةحلسسم
اهنيب اميف نواعتت دقو ،ابوروأأ ¤إأ ةينيتÓلأ اكÒمأأ نم ةمداقلأ تأردıأ

نواعت وأأ ،لودلأ Úب عئاسضبلل بيرهتلأ تاكبسش عم ةدعاقلأ نواعت لثم
لود Èتعت .ةيلاŸأ ةموكحلل ةسضهانŸأ دأوزأأ نم لئاسصف عم ةدعاقلأ
تاكبسشلأ هذه نإأ ذإأ ؛اهل يدسصتلأ بجي تأديدهت تاميظنتلأ هذه ةقطنŸأ
اهعمجتل ةنمآأ تأذÓم نوكت ةقطنŸأ لود موخت ىلع ةوخر قطانم ئسشنت
وأأ ةمورÙأ ةيناكسسلأ تاعمجتلأ ‘ ةيعامتجأ ةنسضاح ليكسشتل ةمئÓمو
سضيأأ نوكتو ،اهنع ةقطنŸأ تاموكح يلختب رعسشت يتلأ اهتايلمعل ةدعاق اً
بكرŸاب ةدعاقلأ اهتذفن يتلأ ةيلمعلأ لثم ،ةرواÛأ قطانŸأ لود لخأد
›ام لامسش نم اًقÓطنأ3102 ماع رئأز÷أ قرسش ‘ سسانمآأ Úعب يطفنلأ

¤إأ تأردıأو رسشبلأ بيرهتو Úيبرغلأ اياعرلأ فاطتخأ وأأ ،ايبيلب أًرورم
تأديدهتلأ هذهل يدسصتلأ ‘ نواعتلأ ¤إأ ةقطنŸأ لود تدانت .ابوروأأ
لود ةبغر ىلع ةهج نم ليلدك72 وحن تأردابŸأ ددع غلب دقو ،ةكÎسشŸأ
سضيأأ ينعت اهنكل كÎسشŸأ لمعلأ ‘ ةقطنŸأ ليلد نواعتلأ رطأأ ددعت نأأ اً

امه˘ي˘ل˘ع قا˘ف˘تلأ ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ح˘لا̆سصŸأو تا˘ي˘ج˘ي˘تأÎسسلأ ‘ سضرا˘ع˘ت˘لأ ى˘ل˘ع
¤إأ ةددعتŸأ تأردابŸأ تلو– لإأو كÎسشم لمع يأأ حاجنل يرورسض
‘ سسي˘لو ة˘ق˘ط˘نŸأ عا̆سضوأأ يدر˘ت ‘ م˘˘ه˘̆سسي ة˘˘مو˘̆سصخو سسفا˘˘ن˘˘ت ل˘˘ما˘˘ع
ةيبيللأ Úتمزألأ قايسس ‘ سسمÿأ ةعوم‹ ةردابم تأاسشن دقو .اهحÓسصإأ
وهو ،يوق يجراخ معدب ىظ– يتلأ ةليلقلأ تأردابŸأ نم tدَعُتو ،ةيلاŸأو
،7102 ‘ ةكÎسشم ةيركسسع ةوق ليكسشت ‘ تح‚و ،يسسنرفلأ معدلأ
اهأودج ةلق ‘ فلتخت ل اهلعŒ دق ةديدع روسصق هجوأأ نم Êاعت اهنكل

تسضهن يتلأ تلÓتخلأ مقافت دق لب ،ىرخألأ تأردابŸأ ىودج نع
هيلع ةباجإÓل Îنع نب رونلأ دبع ىعسسي يذلأ لكسشŸأ وه أذه .اهحÓسصإل
لود ةعوم‹ :لحاسسلأو برغŸأ ‘ نمألأ تأردابم““ ديد÷أ هباتك ‘

ةبعسص ةمهŸأ نأأ ةيأدبلأ نم نلعي وهو ،““كÙأ ىلع سسمÿأ لحاسسلأ
،ةيسسايسسلأ ةيرظنلأ يبطق لوقب باتكلأ ةمدقÃ ةلمج لوأأ ‘ دهسشتسسيف
تناك““ :(revaeW elO) رفيو ›وأأو (nazuB yrraB) نأزوب يراب
فيكف،“1a” )1( ““ةيلودلأ تاقÓعلأ ةيرظنل اًمئأد اًيد– ايقيرفإأ

Ãكأأ يهو لحاسسلأو ءأرحسصلأ ةقطنم مهف ةلواحÌ أŸةيقيرفإلأ قطان
لود ةرطيسس نم ةتلفنŸأ تاكبسشلأ يقÓتو لودلأ ةسشاسشه Úب اًعمج
ةمهŸأ هذهب مايقلل رونلأ دبع زوعت لو .›ودلأ سسفانتلأ مأدتحأو ةقطنŸأ
تاقÓعلأ سسيردت ‘ تأونسس ىسضق دقلف ،ةيقيبطتلأ وأأ ةيرظنلأ ةفرعŸأ
ةعماج ‘ ذاتسسأأ اvيلاح وهو تاعما÷أ ‘ ةيسسايسسلأ ةيرظنلأو ةيلودلأ
ةنهأر تاعوسضوم ‘ يبرعلأ ⁄اعلأ نع ةديدع ًابتك فsلأأو ،ةنماثلأ سسيراب
تاقÓعلأو كيتيلوبو˘ي÷أو ن˘مألأ ع˘ي̆سضأو˘م لوا˘ن˘ت˘ت ة˘يرا˘ج ا˘يا̆سضق ج˘لا˘ع˘ت
تأر“ؤوŸأ نم Òبك ددع ‘ كراسشو ،ةيجولويديألأ تأرايتلأو ةيلودلأ
ةيرظن تأروظنÃ ةيلودلأ تاقÓعلأ ‘ ةنهأرلأ اياسضقلأ لوانتت ةيملعلأ

Œب ع˘˘مÚ flأ ف˘˘ل˘˘تŸة̆سسرد˘م ¤إأ ة˘ي˘ئا˘ن˘ب˘˘لأ ¤إأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘قأو˘˘لأ ن˘˘م سسرأد
ددسصب نحن يذلأ باتكلأ ‘ ةيرظنلأ تابراقŸأ هذه د‚و ،نغاهنبوك
هسسردي يذلأ عوسضوŸأ ىلع اهقيبطتب رونلأ دبع يفتكي Óف ،هدقنو هسضرع
يذلأ نمألأ موهفم نأأ نم رuذحيف ،اهتأذ ىلع اهقيبطت ىلع سصرحي لب
موهفم وه لب هل Úسسرأدلأ قافتاب ىظحي اvيعوسضوم ًاموهفم سسيل هلمعتسسي
هتظقي كلذ ىلع ْسسِقو، ام ديدهت نمو ام فرطل نمأأ اًمئأد وهو ›اجسس
.باتكلأ عوسضوم ليل– ‘ اهب Úعتسسي يتلأ ميهافŸأ داقتنأ ‘ ةمئأدلأ
ةزيحتم ميهافم ينبت نم هتيسشخ ¤إأ دوعت ةرمتسسŸأ ةيدقنلأ هتظقي لعلو
هيلإأ رظني ئراقلأ لعŒ ا‰إأو عقأولأ فسشك ىلع دعاسست ل اvيجولويديأأ
اÃ عقأولأ ريوسصت اهب تدسصقو ،ميهافŸأ كلت تجتنأأ يتلأ تاه÷أ نويعب
لودلأ هلمعتسست يذلأ باهرإلأ موهفم كلذ نم ،اه◊اسصم عم ىسشامتي
اًسضومغ Ìكأأ عقأولأ لعج ‘ مهسستف ،سصيح“ نود ةيÁداكألأ طاسسوألأو
حلطسصم قÓطإأ نإأ ذإأ ؛ةددعتŸأ هداعبأأ مهف ىلع ةدعاسسŸأ نم ًالدب
ةيسسايسسلأ هبلاطم نع رظنلأ يمعي سضراعم ليسصف يأأ ىلع باهرإلأ
أذه نأأ عم ،يركسسعلأو ينمألأ بنا÷أ ‘ هرسصحيو ةيفاقثلأو ةيداسصتقلأو
تا÷اعم ةيأأ حلفت نلو بلاطŸأ كلت سضأرعأأ نم اًسضَرَع لإأ سسيل بنا÷أ
.اهيلإأ تلسصوأأ يتلأ ةقيمعلأ بابسسألأ لوألأ ماقŸأ ‘ جلاعت ⁄ أذإأ ةينمأأ
تناك نإأو ىتح ةسسيئرلأ هراكفأأ رسصح باتكلأ ةءأرق ‘ تدمتعأ دقو
لحاسسلأ لود عمŒ تأاسشنأأ يتلأ يعأودلأ يهو ،لوسصف ةدع Úب ةعزوم
مث ،اهتأاسشن نم ةياغلأ قق– نود لو– يتلأ قئأوعلأ سضأرعتسسأو ،سسمÿأ

وهو هباتك ‘ يزكرŸأ لأؤوسسلأ ىلع هبأوج ‘ سسابتللأ بنأوج ةسشقانم
.سسمÿأ لحاسسلأ لود عمŒ لبقتسسم فاسشكتسسأ

ةيضسنرفلأ ةياعرلأو يتأذلأ دامتع’أ
اهنمأأ نامسض ‘ نواعتلل سسمÿأ لحاسسلأ لود ةعوم‹ تأاسشن ،4102 ‘

دقو ،وسساف انيكروبو ›امو رجينلأو داسشتو ايناتيروم :يهو ،يميلقإلأ
ةيقيرفإلأ لودلأ لفكت ¤إأ عزني هاŒأ ،ÚهاŒأ يقÓت نم اهتأاسشن تءاج
سضفخ ¤إأ ،اسسنرف انه دوسصقŸأو ،ةيبرغلأ لودلأ عفدي هاŒأو اهنمأاب
لوألأ هاŒلأ عsرفت دقو ،ةيقيرفإلأ ةراقلأ ‘ رسشابŸأ يركسسعلأ اهدوجو
سضفخ ذب– اسسنرف تلعج لمأوع ةدع تمكأرت دقلف ،Êاثلأ هاŒلأ نم
‘ اهسسفن ىلع دامتعلاب ةفيلح لود ليكوتو ايقيرفإأ ‘ رسشابŸأ اهلخدت

يرامعتسسلأ اسسنرف يسضام يه لمأوعلأ هذه ،اهنمأأ نامسضل لوألأ ماقŸأ
اهتأوق ىلع ةحلسسم تامجه عوقوو ،ةقطنŸأ بوعسش زفتسسي لأزي ل يذلأ
درأوŸأ سصقانتو ،ىرخأأ ةحلسسم تاعامجو ةدعاقلأ اهانبتت ،اه◊اسصمو
:ةامسسŸأ اسسنرف ‘ ةيداسصتقلأ اه◊اسصم ةكبسشل ةئيسسلأ ةعمسسلأو ،ةيلاŸأ
ماك◊أ عم نواعتلأو داسسفلاب ةمهتم تاكبسش يهو ،ايقيرفإأ-اسسنرف تاكبسش
اهدودح Úمأات ىلع سسمÿأ لحاسسلأ لود ةمهم tبسصنت .نيدبتسسŸأ
ليكسشت تدأرأأو ،ةرواجتم لود يهف ،اهل ةرباعلأ تأديدهتلأ نم ةكÎسشŸأ

اهددع اهدعاسسيو ،ةحلسصŸأ سسفن مسساقتت اهنأل رغسصŸأ عمجتلأ أذه
مث ،ةكÎسشم ةيدودح تايرود ليكسشتو ،ةعيرسس تأرأرق ذاختأ ىلع Òغسصلأ
،عمجتلأ أذهل يلعفلأ يعأرلأ tدَعُت يتلأ اسسنرف عم ةقÓعلأ ةقيثو اًعيمج اهنإأ
هدوزتو حيلسستلأو بيردتلأ هتأوقل رفوتو ليومتلأو ›ودلأ معدلأ هل دسشحتف
اهعيمج تسسيلو ،اهتياغ قيق– نود لو– تابقع ةدع نكل .تامولعŸاب
هذهف .اهسسفن سسمÿأ لحاسسلأ لود ¤إأ اهسضعب عجري لب ،ةيجراخ ًابابسسأأ
دمتعيو ،ةوق اهفعسض لعج ‘ اهدا–أ عفني نلو تاناكمإلأ ةفيعسض لودلأ
اهدهجب اvيلاح هسضيوعت عيطتسست نلو يسسنرفلأ معدلأ ىلع ةعمت‹ اهؤواقب
.ةيفاسضإأ ىرخأأ قئأوع كانهو ،نايوينب نÓلخ نأذه .فقوت أذإأ يتأذلأ
ةيومنتلأ ةفيظولأ Úب قيفوتلأ ‘ زجعلأ نم سسمÿأ لحاسسلأ لود Êاعت
ىلع ءاسضقلأ ‘ حاجنلل ًاطرسش امهلماكت لuكسشي Úتللأ ةينمألأ ةفيظولأو
بنا÷اب اهمامتهأ تقولأ رورÃ لءاسضت دقلف ،دودحلل ةرباعلأ تأديدهتلأ
لأزتخأ خف ‘ تعقوف ،ينمألأ بنا÷أ ىلع اهتطسشنأأ تزكرتو يومنتلأ
تلÓتخل اًسضَرَع tدَعُي ،دحأو قسش ‘ بنأو÷أ ةددعتمو ةدقعŸأ لكاسشŸأ

‘ لحاسسلأ لود هتلزتخأ ينمألأ بنا÷أ ىتحو .ةيومنتو ةيسسايسس ةقيمع
تلز˘ت˘خا˘ف ،ة˘ي˘ن˘مألأ بنأو÷أ ة˘ي˘ق˘ب تل˘ف˘غأأو ة˘كÎسشŸأ ةو˘ق˘لا˘ب ة˘˘يا˘˘ن˘˘ع˘˘لأ
أاسشن لأزتخلأ أذه .ةكÎسشŸأ ةيركسسعلأ تايلمعلأ ‘ هترسصحو ،لزتıأ

يهو ،ةمهأدلأ رطاخملل ةعيرسسلأ ةباجتسسلأ ¤إأ لودلأ رأرطسضأ نم
flليو– نكل ،اًعيرسس نوكي نأأ يغبني اهيلع درلأو ثود◊أ ةعيرسس رطا

حيحسصت نع لحاسسلأ لود يمعي ةماع ةيجيتأÎسسأ ¤إأ رأرطسضلأ أذه
نم لوطأأ تقو ¤إأ جات– يتلأ ةيفاقثلأو ةيومنتلأو ةيسسايسسلأ تلÓتخلأ
‘ ةكÎسشŸأ تأوقلأ ىلع يلكلأ دامتعلأ نإأ مث ،ةيركسسعلأ تايلمعلأ تقو
ةوقلأ لامعتسسأ يغبني أًديدهت ةمواقم لك Èتعت اهلعجي ةوقلاب نمألأ طسسب
ةيسسايسسلأ ة̆سضرا˘عŸأو ة˘ي˘ن˘مألأ تأد˘يد˘ه˘ت˘لأ Úب ط˘ل˘خ˘ت˘ف ،ه˘ي˘ل˘ع ءا̆سضق˘ل˘ل
ززعتتف ،عاسضوألأ ىلع Úطخاسسلأ ددع نم ديزتف ،ةيومنتلأ تاجاجتحلأو
نم تلفت يتلأ ةيدود◊أ تاحاسسŸأ عسستتف ،ةحلسسŸأ تاعام÷أ فوفسص
،اهأوق تراخ أذإأ ،ةحلسسŸأ تاعام÷أ نإأ لب ،ةرواجتŸأ لودلأ ةرطيسس
ديعتسستل سسمÿأ لودلل ةرواÛأ لودلأ ‘ ةنمآأ تأذÓم نع ثحبت
.اهنمأأ ددهتو لودلأ هذه رأرقتسسأ عزعزتف ،اهتيفاع دÎسستو اهسسافنأأ
‘ لحاسسلأ لود لسشف يركسسعلأ ل◊أ ىلع ناهرلأ قافخإأ نم مقافي
‘ زييمتلأ نع أوزجع دقلف ،هنوبراحي يذلأ ودعلأ تافسصأوم ىلع قافتلأ

¤إأ اهعم لسصوتلأ نكÁ يتلأ ةيسسايسسلأ لئاسصفلأ Úب دأوزألأ تاكرح
،ةدعاقلل ةيلأوŸأ تاعام÷اب ةطبترŸأ لئاسصفلأو تاسضوافŸاب تايوسست
ةيقيسسنت نم ءاسضعأأ ةكÎسشŸأ ةوقلأ تلقتعأ7102 ماع ‘ نأأ ةلثمألأ نم
مث ،5102 ماع رئأز÷أ قافتأ ‘ كراسشŸأ فرطلأ ،دأوزألأ تاكرح
وسساف انيكروب هنم Êاعت طلÿأ سسفنو .مايأأ ةعبرأأ دعب مهحأرسس تقلطأأ
سضيأأ لسصفلأ لوا– يتلأ دÓبلأ لامسش ‘ ةرئاثلأ ةحلسسŸأ تاعام÷أ Úب اً
حجنت نل .يسسايسس ليث“ يأاب ىظ– ل ةيباهرإأ اهÈتعت يتلأ تاعام÷أو
ناكسسلأ بسسكت ⁄ أذإأ ““Úيباهرإلأ»و رأوثلأ Úب لسصفلأ ‘ لحاسسلأ لود
تأءأرجإلأ تلمهأأ اهنأأ ¤إأ انرسشأأ نأأ قبسس نكل ،اهبناج ¤إأ ÚيلÙأ
،ÚيلÙأ ناكسسلأ بولق بسسكل اهنع ىنغ ل يتلأ ةيومنتلأو ةيسسايسسلأ
نأل ةحلسسŸأ تاعام÷اب قاحللأ نع ةكÎسشŸأ ةوقلأ تÓمح زجعت كلذل

ةنمآأ ةديعب قطانم ¤إأ نولقتنيف ،اهكر– ةيأدب نم مهغلب دق نوكي اهÈخ
ةوقلأ ىودج ةقباسسلأ مهدعأوق ¤إأ أًدد‹ ةدوعلل ةلم◊أ ةياهن نورظتني
لقأأ تأردıأو ةرجهلأو رسشبلأ بيرهت تاكبسش ىلع ءاسضقلأ ‘ ةكÎسشŸأ

هذه نأأ كلذو ،ةحلسسŸأ تاعام÷أ ىلع ءاسضقلأ ‘ اهتايلمع نم ةعا‚
ةيومنت عيراسشم Òفوت ‘ سسمÿأ لودلأ قافخإأ نع ليدبك تأاسشن تاكبسشلأ
اvيميلعتو اvيحسص مهاعرت تاسسسسؤوم ةماقإأو ةيدود◊أ قطانŸأ ناكسس لغسشت
تاكبسشلأ هذه تأاسشنف ،اهلدع ‘ نوقثي ماكحأاب مهتاموسصخ ‘ لسصفتو
ةيركسسعلأ تÓم◊أ يدŒ نلو ،ةيلfi ةديدع تائف ىلع ًالخد tردت اهنأل
نإأ لب ،ةيميلعتلأو ةيحسصلأ ةياعرلأ Òفوتو يسشيعŸأ اهأوتسسم Úسس– ‘

،ةحلسسŸأ تاعام÷اب ءامتحلأ ¤إأ اهعفدت دق اهيلع ةيركسسعلأ تÓم◊أ
ءاسضقلأو اهسصاقنإأ نم ًالدب رطاıأ نم ةيركسسعلأ تÓم◊أ مقافتف
ةيسسايسس تايوسستو ةيومنت عيراسشم لإأ تاكبسشلأ هذه ليزي لح لو ،اهيلع

Œأ ناكسس ةحلسصم لعŸأ لحاسسلأ لود ‘ ةيدود◊أ قطانÿطبترت سسم
¤إأ لحاسسلأ لود تأءامتنأ دtدَعَت .اهترزأؤومو ةلودلأ ةطلسس ىلع ظاف◊اب
،اهحا‚ ‘ أًدعاسسم ًالماع ةرورسضلاب سسيل ةيلودو ةيميلقإأ ةمظنم72 وحن
اهدرأومو اهتأوق تأردق قوفت تامأزتلاب دهعتت (ددعتلأ يأأ) اهلعج دقف
لخدتلأ سضفرب رجينلأو ›ام مأزتلأ لثم تاسضقانت ‘ اهعقوأأو ،ةيلاŸأ
راطإأ ‘ يلمعلأ يسسنرفلأ دوجولأ اهلوبقو، نأديŸأ لود راطإأ ‘ يبنجألأ

ةيميلقإأ ىوق تاموسصخ ينبت ¤إأ اهعفدو ،سسمÿأ لحاسسلأ لود ةعوم‹
يجيتأÎسسأ هجوت ىلع ا˘ه˘قا˘ف˘تأ ق˘ي˘ع˘ت˘ف ا˘ه˘ن˘ي˘ب تا˘فÿÓأ ج˘جؤو˘ت ة˘ي˘لودو
ةيدوعسسلأ هيلع لسصحتسس يذلأ يسسايسسلأ لباقŸأ :كلذ ىلع لاثم .كÎسشم
ح˘جرألأ ى˘ل˘ع و˘ه ،ل˘حا̆سسلأ لود ل˘يو“ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ق˘˘فأوŸأ ن˘˘م تأرا˘˘مإلأو
نع اهسضعب وأأ لحاسسلأ لود فرسصنتف ،ايبيل ‘ اهتدنجأأ معد ىلع لوسص◊أ

‘ تابأرطسضلأ مقافت ةيركسسع لامعأأ ‘ طرخنتو ةيسسيئرلأ اهتمهم

برغŸأ لودو سسمÿأ لحاسسلأ لود Úب تاقÓعلأ .ةرواÛأ لودلأ
،اهيدرت ‘ ديزت لب ÚتقطنŸأ ‘ نمألأ زيزعت دوهج ‘ بسصت ل يبرعلأ
لك رظنتو ،لحاسسلأ ةقطنم ‘ ناسسفانتت ناتÒبكلأ ناتيبرغŸأ ناتلودلاف
سضعب امهسضعب اباسصأاف ،اهذوفن نم اًسصاقتنأ ىرخألأ ذوفنل امهنم ،للسشلاب اً
اهتناعتسسأ مامأأ لاÛأ احسسفأأو امهب ةناعتسسلأ نم لحاسسلأ لود امرحف
سضفر ىلع أأدبŸأ ثيح نم ناقفتي يتلأ ةيبنجألأ ةيسسنرفلأ تأوقلاب
برغŸأ عنÁ اvيفاسضإأ ًاببسس دعُبلأ نوكي دق .ةيبون÷أ مهقطانم ‘ اهدوجو
ًالسصاف أدع ام دود◊أ اهعم كراسشتي ل هنأل لحاسسلأ لود ىلع Òثأاتلأ نم
لود ثÓث عم دود◊أ كراسشتت رئأز÷أ نكل ،ايناتيروم عم أÒًغسص اvيدودح
اهÈتعتو ،رجينلأو ›امو ايناتيروم :يهو ،سسمÿأ لحاسسلأ لود نم
دت“ اًلثم ›ام لامسش ‘ عسضولأ نأل يموقلأ اهنمأل أًدأدتمأ رئأز÷أ
دود◊أ يبناج ىلع ناكسسلأ Úب طابترÓل رئأز÷أ لخأد ¤إأ هتأÒثأات
ةيرئأز÷أ يسضأرألأ ‘ ةحلسسم تاعامج اهذفنت يتلأ ةحلسسŸأ تايلمعللو
اهتاناكمإأ عم بسسانتي رودب رئأز÷أ موقت ل كلذ مغرو ،›ام نم اًقÓطنأ
عنت“ ةيجيتأÎسسأ ةديقع ىنبتت رئأز÷أ نأأ كلذو ؛اهنمأأ تأرورسضو ةلئاهلأ

عأرسصلل حلسصت ةديقع يهو ،اهدودح جراخ ةيركسسع تايلمع ذيفنت نع
دودحلل ةرباعلأ تأديدهتلأ ىلع ءاسضقلل حلسصت ل اهنكل لودلأ Úب يديلقتلأ
تاكبسشو دودحلل ةرباعلأ ةحلسسŸأ تاعام÷أ عم اvيلاح لا◊أ يه امك
Òغ ماهسسإلأ نم عانتملأ أذه لuلقي ل .تأردıأ بيرهتو رسشبلاب ةراجتلأ
رئأز÷اف ،سسمÿأ لحاسسلأ لود نمأل رئأز÷أ همدقت يذلأ رسشابŸأ
نم ةحلسسŸأ تاعام÷أ عن“و لودلأ هذه عم ةكÎسشŸأ اهدودح بقأرت

ينمألأ ءبعلأ كلذب ففختف ،ةيفلخ دعأوقو ةنمآأ تأذÓم اهيسضأرأأ لعج
.سسمÿأ لحاسسلأ لود هب ءونت يذلأ

فنأاتضسم سشاقن
‘ هنم قÓطنلأ يغبني يذلأ سسيئرلأ لمعلأ ديد– ‘ بتاكلأ لسصفي ل
ىلع زكري ةsرمف ،لحاسسلأ لود اهنم Êاعت يتلأ تلÓتخلأ حيحسصت
‘ عوقولأ يدافتو يومنتلأ بناجلل رابتعلأ ةداعإاك ،تاسسايسسلأ حيحسصت
ةيولوألأ يطعي باتكلأ نم ىرخأأ عسضأوم ‘ هنكل ،ينمألأ ءأرغإلأ كَرَسش
نأذللأ ناسسيئرلأ نلÓتخلأ امه اهلسشفو اهفعسض نأل ةلودلأ ءانب ةداعإل
ةيوقتب اهتيفاع لودلأ هذه دعتسست ⁄ امو تلÓتخلأ ةيقب امهنع عرفتت
بتاكلأ انلدي لو .قافخإلاب باسصتسس اهيعاسسم نإاف اهتيعرسشو اهتاسسسسؤوم
تاه÷أ امو ،كلذ طورسش امو ،امهنيب عم÷أ نكÁ لهو ،¤وأأ امهيأأ ىلع
تقولأ نم عسستÃ ىظ– لهو ،اًقباسس هيف تقفخأأ أذاŸو هلوتت يتلأ

سضيأأ سضومغلأ لمسشي .هزا‚إل ةيجيتأÎسسأ ‘ يسسايسسلأ قسشلاب دوسصقŸأ اً
مأأ ةسضراعŸأ ىوقلأ عم ةيوسست ¤إأ لسصوتلأ وه له ،سسمÿأ لحاسسلأ لود
لبقتسسم نع ثيد◊أ ‘ Úتبراقم بتاكلأ دمتعأ ؟لودلأ ءانب ةيلمع
نأأ سضÎف˘ي يذ˘لأ يرا˘ي˘عŸأ رو˘ظ˘نŸأ ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي ةر˘˘م˘˘ف ،ة˘˘عو˘˘مÛأ
اهنم Êاعت يتلأ تلÓتخلأ ححسصت دق تاسسايسس ¤إأ تلو– أذإأ تايسصوتلأ
ةحفسصلأ نم أأدبت تاحفسص ةدع كلذل سصسصخف ،سسمÿأ لحاسسلأ لود
:سسمخ يهو ،ةيجيتأÎسسلأ تاسشرولأ نأونع ت– اهعسضو ،702 ¤إأ102
كرسشلل هابتنلأو يسسايسسلأ حÓسصإÓلو ،يومنتلأ بناجلل رابتعلأ ةداعإأ
ريوطتو ،يسسنرفلأ معدلأ نع ةلقتسسم ليومتلل رداسصم داجيإأو ،ينمألأ
رقتفت ةيميلقإأ ةيعرسش باسستكأو ،ةكÎسشŸأ تأوقلأ Úب يتايلمعلأ قيسسنتلأ
نكل .ةيبنجأأ ىوقل ًاليكو ودبت اهلعŒ اهل ةيسسنرفلأ ةياعرلأ نأل اvيلاح اهيلإأ

عم قفتت له ؟تايسصوتلأ هذهب ذخأات سسمÿأ لحاسسلأ لود لعجي يذلأ ام
تأرد˘ق˘لأ كل˘ت“ ل˘ه˘ف تا˘ي̆سصو˘ت˘لا˘ب تل˘ب˘ق أذإأو ؟ا˘˘ه˘˘تا˘˘يو˘˘لوأأو ا˘˘ه◊ا˘̆سصم
عقأوم ‘ هنإاف ،قبسس امك ،حÓسصإلأ دعبتسسي ل بتاكلأ ناك أذإأ ؟اهذيفنتل
تأرد˘ق˘ل˘ل ا˘هرا˘ق˘ت˘فل ل˘حا̆سسلأ لود قا˘ف˘خإأ ح˘ŭجر˘˘ي با˘˘ت˘˘ك˘˘لأ ن˘˘م ىر˘˘خأأ
لثم ،ةرهاقلأ قئأوعلل هليل– نم اًقÓطنأ اهاعسسم ‘ حاجنلل ةيرورسضلأ
اهدانسسإأ نع اسسنرف تلخت أذإأ اهعمŒ لtل–و لحاسسلأ لود قافخإأ هحيجرت
 اهسسفن ىلع دامتعلأ ىلع ةرداق تسسيل اهنأل اهتياعرو
‘ وهف ،يسسنرفلأ رودلل بتاكلأ مييقت ‘ نيروظنŸأ Úب قرفلأ حسضتي
اسسنرف نع ءانغتسسلاب لحاسسلأ لود يسصوي يحÓسصإلأ يرايعŸأ روظنŸأ

حاجنلأ ىلع اهماهم ‘ اًنوعو اهل أًدنسس نوكت ةيميلقإأ ةيعرسش بسسكت ىتح
أذل ؛تاهأركإلأو قئأوعلل ليلحتلأ ‘ ةيولوألأ يطعي Êاثلأ روظنŸأ ‘ نكل
.ةيسسنرفلأ ةياعرلأ تدقتفأ أذإأ لحاسسلأ لود عمŒ يسشÓت دعبتسسي ل هنإاف
باتكلأ ءأرثو هعاسستأو ليلحتلأ قمع نم اًئيسش لuلقت ل تلؤواسستلأ هذه
،ÚمتهŸأ مومعل وأأ Úيسسايسسلل وأأ Úسسرأدلل ءأوسس هتدئافو تامولعŸاب
سضماغ أدب ام هيف بتاكلأ حسضوي رخآأ باتكل أًديدج اًقلطنم نوكت دقو ،اً
ديقت يتلأ تاهأركإلأ ىلع ءانب قافخإلأ ¤إأ لحاسسلأ لود لآام Úب لسصفيو
.اهسسفن ىلع اهدامتعأ ززعت ةيسسايسس تأءأرجإأ تنبت أذإأ حÓسصإلأ وأأ اهتدأرإأ

ةعوم‹ :لحاسسلأو يبرعلأ برغŸأ ‘ نمألأ تأردابم :باتكلأ نأونع
كÙأ ىلع سسمÿأ لحاسسلأ لود
:lehaS ua te berhgaM ua étirucés ed sevitaitini seL
evuerpé’l à sim lehaS5G eL
Î   (ratnaneB ruonnedbA)نع نب رونلأ دبع :فuلؤوŸأ

ةيقت سسأو◊أ :ةعجأرم
(nattamraH’L)  ناتامراه :رسشنلأ رأد
9102 :رسشنلأ خيرات
ةيسسنرفلأ :ةغللأ
¤وألأ :ةعبطلأ

082 :تاحفسصلأ ددع



رثرآأ مضضل Òخأ’أ سسوتنفوي سضرع نع فضشكلأ

›اطيإلا يرودلا ‘ ةعتŸا اوشسنا :يراشس

وروي ÚيÓم6 ةميقب ةميقب سضرق بلط

انوروك ببشسب سضورقلاب دجنتشسي امور
نم اسضرق تبلط يسسورولاي÷أ ةرأدإأ نإأ امور يدان نم بيرق ردسصم لاق
دجتسسŸأ انوروك سسوÒف ةمزأأ تايعأدت يطخت ىلع ةدعاسسملل ةلودلأ
.(91-ديفوك)
،يرودلأ ‘ سسماÿأ زكرŸأ لتحي يذلأ ،يدانلأ نأأ ردسصŸأ فاسضأأو

نويلم08.6) وروي ÚيÓم6 ةميقب ةميقب سضرق ىلع لوسص◊أ بلط
  .(رلود
سضر˘ق˘لأ طور˘سش ن˘م ةدا˘ف˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل ا˘˘ب˘˘ل˘˘ط تمد˘˘ق ا˘˘مور ةرأدإأ نأأ ح˘˘سضوأأو
‘ اعجأرت يدانلأ هجأوي ثيح قوسسلأ ‘ ةدوجوŸاب ةنراقم ةرسسيŸأ
.ةحئا÷أ تأÒثأات ببسسب تأدأريإلأ
رهسشأأ3 فقوت دعب عوبسسألأ أذه نأرودلل ›اطيإلأ يرودلأ ةلجع تداعو
.ةقلغم بأوبأأ فلخ ماقت تايرابŸأ نكل ،ءابولأ ببسسب
‘ ،ركأذتلأ تأدأريإأ نم يدانلأ مرح ،ةيئانثتسسلأ ةيعسضولأ كلت ببسسبو
يرودلأ تايرابم ثب قوقح كل“ تاكرسش هيف (تلجأأ وأأ) تفقوأأ تقو
.ةيدنأÓل تاقحتسسم عفد ›اطيإلأ

طÿأ ‘ بع’ يأأ عم دقاعتلل جاتحي ’ هنأ لاق
يمامأ’أ

..سصاخ مشسوم اذه :وينيروم
حيحشصلا قيرطلا ىلع Úكو

ةÒبكلأ تابوعسصلأ نع ،ماهنتوت بردم ،وينيروم هيزوج ›اغتÈلأ ثد–
.قيرفلأ عم هتÒسسم ةيأدب ‘ اههجأو يتلأ
ةأرابم لوأأ تسضخ““ :سستروبسس ياكسس ةكبسشل تاحيرسصت ‘ وينيروم لاقو

¤وألأ ةأرابŸأ ‘و ،Óيمل كيريإأو سسيرول وجوه نود نم قيرفلأ عم ›
.““زيفيد Úب تدقف
،وكوسسيسس مث نمو نوسسو Úك يراه تأدوه‹ ترسسخ اهدعب““ :عباتو
.““لكاسشŸأ نم Òثكلأ انيناعو
سسيلو ،هتيأدب ذنم ،ةياغلل سصاخ مسسوم أذه نأأ ىرأأ ›اتلاب““ :فاسضأأو
يدانلأ ىلع ةياغلل ةبعسص رومألأ تناك ،مسسوŸأ ةيأدب ذنمف ،›وسصو ذنم
.““قيرفلأو
لوسصولأو طاقنلأ دسصح ةلواÙ ةسصرفلأ هذه انمامأأ نآلأ نكل““ :فدرأأو
هنأأ نظن يذلأ زكرŸأ سسيل وه يرظن ةهجو نمو ،نك‡ زكرم لسضفأل
.““طقفو ةلبقŸأ8ـلأ تايرابŸأ ‘ ركفن نآلأ ،هيلإأ لوسصولأ انناكمإاب
..عئأر““ :وينيروم قلع ،أروم سساكول ‘اعتو ›أأ يليد فاقيإأ ءاهتنأ نعو
قوسس ‘ انيلإأ مسضنأو ،ÚمجاهŸأ نم ةزي‡ ةعوم‹ اًمئأد كلÁ ماهنتوت
.““ةعومÛأ ‘ رخآأ اعئأر ابعل حبسصأأ يذلأ نيوجÒب نفيتسس ءاتسشلأ
ةوق انحنÁو ةياغلل ديج رمأأ وهو ،Úحاتم Úبعل6 كل‰ نآلأ““ :دكأأو
دعاقم ىلع نيزها÷أ نم ةرفوب ةأرابŸأ ءدبب انل حمسسيو ةيموجه
.““ءلدبلأ
Úم˘جا˘هŸأ ى˘ل˘ع Ó˘ه˘سس ر˘مألأ ود˘ب˘ي ل ،ل˘يو˘ط˘لأ ف˘قو˘ت˘لأ د˘ع˘˘ب““ :ع˘˘با˘˘تو

›اثم عسضو وه ÚمجاهŸأ نم ددعلأ أذه كل“ نأأ ›اتلابو ،أديد–
.““انل ةبسسنلاب
رايÿأ نوكيسس مجاهŸأ أذه نأاب هاŒأ ‘ Òسست نأأ يعيبطلأ نم““ :لسصأوو
ةدوج نوكلÁو نيديج ÚبعÓلأ عيمج نوكي امدنع نكل ،› ةبسسنلاب لوألأ

سضيأأ يعيبطلأ نم نوكي ،ةيلاع .““ليكسشتلأ ريودت اً
هذه...مسصÿأ بعل بولسسأأو ةأرابŸأ ةطخ عم ملقأاتلأ مهŸأ نم““ :فدرأأو
،نيزهاج Úيموجه Úبعل6 كلمأأ نأأ ›وسصو ذنم ¤وألأ ةرŸأ يه
.““ةياغلل ديج أذهو
ام لسضفأأ أومدقي نأأ ÚبعÓلأ نم بغرأأ ،ةيلا◊أ ةظحللأ ‘““ :لمكتسسأو
ددحتتسس كلذ ءوسض ىلعو ،لسصنسس نيأأ ىÔسسو ،مسسوŸأ ماتخ ىتح مهيدل
.““رومألأ نم Òثكلأ
عم دقاعتلل جاتحأأ ل ،نآلأ Úمجاهم6 كÓتماب هلوق يننكÁ ام““ :حسضوأأو
.““يمامألأ طÿأ ‘ بعل يأأ
ل ،(دتيانوي Îسسسشنام مامأأ) أÒًبك اًلمع مدق دقل““ :لاق Úك يراه نعو
ةحأرج دعبو ،مدقلأ ةرك بعل نود رهسشأأ6 بيغي بعل يأأ نأأ دقتعأأ

.““ليوطلأ فقوتلأ دويق عم ةديج ةروسصب ىفاعتي ،ةبعسص
يأأ (وينيروم ةدايق ت–) تايرابم01 ‘ فأدهأأ7 لجسس““ :فاسضأأو

Ãوه ›اتلابو ،ةأرابم04 لك اًفده82و ةأرابم02 لك اًفده41 لدع ‘
.““راظتنلأ انيلع نكلو حيحسصلأ قيرطلأ
ي˘م˘جا˘ه˘م م˘ظ˘ع˘م ه˘ي˘ف Êا˘ع˘ي ءا˘ق˘˘ل ‘و ةد˘˘حأو ةأرا˘˘ب˘˘م بب˘˘سسب““ :فدرأأو
هنوكل يراه ¤إأ طقف رظن لكلأ ،مهتدوجو مهتدح راهظإل جيلÈÁÒلأ

اÃ أًديج سسيل كيرتاه ليجسست نم لقأأ هب موقي ءيسش يأاف ،اسصاخ ابعل
.““ةيافكلأ هيف
،ةياغلل روبسص انأأ ،ةروسصلأ كلتب رومألأ للحأأ لو ركفأأ ل ينكل““ :نّيبو
.““يعيبطلأ هأوتسسم ¤إأ ةدوعلل هجاتحي يذلأ تقولأ لكب ىظحيسسو
ةأرابŸأ يه هذهف ،ماه تسسو مامأأ نسسحتنسس اننأأ دقتعأأ““ :درطتسسأو
،ةأرابŸأ ¤إأ علطتن ،›أأو سساكول ةدوع نم Èكأأ تأرايخ كل‰و ،ةيناثلأ
.““يبريدو مهم ءاقل أذهف
رومألأ أوبعسصو ،ةراسسÿأ ‘ نوبغري لو طاقنلل نوجاتحي مه““ :لاقو
سضيأأ انمامأأ هولعفيسس ام أذهو ،رابكلأ مامأأ مهتايرابم ‘ أÒًثك .““اً
،بعسص رمأأ وهو ،ةيقبتŸأ ةينامثلأ تايرابŸاب زوفلأ وه يحومط““ :”أأو
ةياهن ىتح ةيلقعلأ كلتب Òسسن نأأو ،ماه تسسو ىلع بلغتلأ ىلع زكرن نألأ
.““هب دجأوتن يذلأ زكرŸأ ةÒخألأ ةأرابŸأ بقع ىÔسسو ،مسسوŸأ
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ف˘قو˘ت˘لأ را˘ثآأ ن˘˘م سصل˘˘خ˘˘ت˘˘لأ ة˘˘يد˘˘نألأ لوا–و
بعلتو ،91 ديفوك ةحئاج ببسسب رهسشأأ ةثÓثل

هنإأ يراسس لاق أذل ،ةيلاع ةرأرح تاجرد ‘
‘ اسضافخنأ أوعقوتي نأأ ÚعجسشŸأ ىلع بجي
.داتعŸأ نع بعللأ عاقيإأ
يرود˘لأ ه˘ق˘ير˘ف رد˘سصت˘ي يذ˘˘لأ يرا˘˘سس ح˘˘سضوأأو
ىلع ع˘سسا˘ت˘لأ م˘سسو˘م˘ل˘ل بق˘ل˘لأ د˘سص◊ ع˘ل˘ط˘ت˘يو
دجوي لو ،اما“ داتعم Òغ فقوم هنإأ““ ›أوتلأ
لهسسلأ نم أذل اقباسس تثدح ةهباسشم رومأأ يأأ

.““Êدبلأ دأدعإلأ ‘ ءاطخأأ ثودح أدج
ةلاح لسضفأأ ‘ تسسيل قرف نآلأ كيدل““ فاسضأأو
تايرابم سضوخب ابلاطم نوكت فوسسو ،ةيندب

رومألأ نأأ دقتعأأ أذل ،ةيلاع ةرأرح تاجرد ‘
.““قرفلأ لك ىلع أدج ةبعسص نوكتسس

‘ هنأل ،ةعت‡ تايرابم دوجو عقوتأأ ل““ عباتو
نل عاقيإلأ نإاف ،ةيلاع ةرأرح تاجرد دوجو لظ
تايرابم ةعباتم سسانلأ داتعأ دقلو ايلاع نوكي
ى˘ل˘ع ا˘ب˘ع˘سص ر˘مألأ نو˘ك˘ي˘سس ،عا˘˘ق˘˘يإلأ ة˘˘ع˘˘ير˘˘سس
ل˘ك ‘ ة˘ن˘˘ك‡ تآا˘˘جا˘˘فŸأ نو˘˘ك˘˘ت˘˘سسو ع˘˘ي˘˘م÷أ

.““ةأرابم
سضر˘ع˘لأ ن˘ع ،Êا˘ب˘سسإأ ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشكو
عم دقاعتلل سسوتنفويل هب مدقت يذلأ Òخألأ
.ةنولسشرب طسسو بعل ،وليم رثرآأ يليزأÈلأ
ة˘ق˘ف˘سصلأ نأأ ،تر˘كذ ة˘ي˘لا˘ط˘˘يإأ ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تنا˘˘كو
باتعأأ ىلع ةنولسشربو سسوتنفوي Úب ةيلدابتلأ
.رثرآأو سشتينايب ميلأÒم ةنمسضتم ءاهتنلأ
،ةينابسسإلأ ““وفيتروبيد ودنوم““ ةفيحسصل اًقفوو
اًيونسس ًابتأر رثرآأ ىلع سضرع سسوتنفوي نإاف

¤إأ عفتري دق يذلأو ،‘اسص وروي ÚيÓم7 غلبي
.تأÒغتŸاب ÚيÓم8
رثرآل ةياغلل ٍرغم سضرعلأ أذه نأأ ¤إأ تراسشأأو
نويلم2.2 ةنولسشرب عم ًايلاح ىسضاقتي يذلأ
تأÒغتملل اًقفو بعÓلأ عفتريو ،طقف وروي
.وروي ÚيÓم3 ¤إأ
سضيأأ رثرآأ يرغي سسوتنفوي نأأ تحسضوأأو نأاب اً
%03 غلبت ايلاطيإأ ‘ بناجألأ ىلع بئأرسضلأ
ام نآلأ اينابسسإأ ‘ بعÓلأ عفدي امنيب ،طقف
.%64 نم بÎقي
Úب قا˘ف˘تلأ نأأ ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلأ ة˘ف˘ي˘ح˘˘سصلأ تر˘˘كذو
.مايأأ لÓخ هنع نÓعإلأ متي دق Úيدانلأ

اًنايب ،يتيسس Îسسسشنام يدان ردسصأأ
ي˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرألأ ه˘˘م‚ ة˘˘با˘˘سصإأ ن˘˘ع
.وريوجأأ ويجÒسس
‘ ة˘بر˘سضل سضر˘ع˘ت ور˘يو˘˘جأأ نا˘˘كو
ي˘ل˘نÒب ى˘ل˘ع زو˘ف˘لأ لÓ˘خ ه˘ت˘˘ب˘˘كر
نم03 ةلو÷أ ‘ ،Úنثإلأ ،5-0
،زا˘˘˘ت˘˘˘˘مŸأ يز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل‚إلأ يرود˘˘˘˘لأ
ةÒخألأ قئاقدلأ ‘ ءاقللأ رداغو
.لوألأ طوسشلأ نم
نا˘ي˘ب ‘ ،ي˘ت˘˘ي˘˘سس Îسسسشنا˘˘م لا˘˘قو
‘ ررسضل وريوجأأ سضرعت““ :يمسسر
Òخألأ زوفلأ لÓخ ىرسسيلأ هتبكر
.““0-5 يلنÒب ىلع

ور˘يو˘جأأ ر˘فا˘سس““ :نا˘ي˘ب˘˘لأ فا˘˘سضأأو
نم ديزŸأ ءأرجإل ،ةنولسشرب ¤إأ
بيبطلأ فأرسشإأ ت– تاسصوحفلأ
عيم÷أ نأأ دكؤونو ،تاجوك نومأر

.““ءافسشلأ هل ىنمتي يدانلأ ‘
دلأو ،ول˘ي˘ت˘سسا˘ك ل˘يد ل˘ي˘نو˘ي˘ل نا˘كو
دق هل‚ نأأ أًرخؤوم دكأأ ،وريوجأأ
‘ ة˘˘ي˘˘حأر˘˘ج ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ل ع˘˘˘سضخ˘˘˘ي
أذ˘ه ق˘حل تقو لÓ˘خ ة˘نو˘ل˘˘سشر˘˘ب
.عوبسسألأ
لÓ˘˘˘˘خ بي˘˘˘˘سصأأ ور˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘جأأ نا˘˘˘˘˘كو
،ج˘ي˘لÈÁÒلا˘˘ب ي˘˘ل˘˘نÒب ة˘˘ه˘˘جأو˘˘م
ءأز˘˘ج ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ‘ ط˘˘ق˘˘سس ثي˘˘ح

،يم نب عم ماحتلأ دعب ،مسصÿأ
،ةأرا˘بŸأ لا˘م˘ك˘ت˘سسأ ع˘˘ط˘˘ت˘˘سسي ⁄و
.سسوسسيج لييرباجب هلأدبتسسأ ”و
تاحيرسصت ‘ ،وريوجأأ دلأو لاقو
““ا˘˘˘كرا˘˘˘م““ ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص ا˘˘˘ه˘˘˘˘تزر˘˘˘˘بأأ
ع˘سضخ˘ي˘سس و˘ي˘جÒسس““ :ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلأ
ق˘حل تقو ‘ ة˘ي˘حأر˘ج ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل

.““عوبسسألأ أذه
ع˘˘˘˘˘˘م تثد– د˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ل““ :فا˘˘˘˘˘˘˘سضأأو
ة˘ب˘كر˘لأ ‘ ة˘با˘سصإأ ا˘ه˘نإأ .و˘ي˘جÒسس
،عوبسسألأ لأوط هŸؤوت تناك يتلأ

ىد˘م ىÔسسو تا˘سصو˘ح˘ف˘ل˘ل ع˘سضخ
ع˘سضخ˘ي نأأ ل˘م˘تÙأ ن˘˘مو ،ه˘˘تو˘˘ق

موي ةنولسشرب ‘ ةيحأرج ةيلمعل
.““ةعم÷أ وأأ سسيمÿأ
ريدŸأ ،لويدرأوج بيب نأأ ركذي
هفواfl نع Èع ،يتيسسلل ينفلأ

نم ىقبت امع بعÓلأ بايغ نم
.يرا÷أ مسسوŸأ تايرابم
ةأرابم بقع تاحيرسصت ‘ لاقو
سصي˘˘˘خ˘˘˘˘سشت أد˘˘˘˘غ ىÔسس““ :سسمألأ
‘ ةلكسشم نم ىناع دقل .هتباسصإأ
نآلأو ،ي˘˘سضاŸأ ر˘˘ه˘˘سشلأ ة˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘لأ
ود˘ب˘ي ل ه˘˘ن˘˘ك˘˘ل ،ا˘˘م ءي˘˘سشب ر˘˘ع˘˘سشي

.““أديج

،لوهÛأ ¤إأ ةلحر هجأوت ›اطيإ’أ يرودلأ قرف نإأ ،اينولوب ىلع رفضص-2 زوفلأ بقع ،سسوتنفوي بردم يراضس ويضسيروام لاق
.مضسوŸأ ةياهن ىتحو نآ’أ نم ةعت‡ تايرابم رظتنت ’أأ Òهام÷أ ىلعو

ةنولضشرب ‘ ةيحأرج ةيلمعل عضضخي دق

وريوجأا ةباشصإا ةعيبط فششكي يتيشس Îشسششنام

زوف تا˘ير˘كذ  لو˘بر˘ف˘ي˘ل برد˘م بو˘ل˘ك دا˘ع˘ت˘سسأ
يسضاŸأ مسسوŸأ سسلاب لاتسسيرك ىلع هقيرف
تناك““ :اًلئاق دليفنألأ بعلم ىلع3-4 ةجيتنب

¤إأ لوسصولأ أًديج نوفرعي أوناك ،ةياغلل ةسصاخ
مهفاقيإأ انيلع ›اتلابو ،ىمرŸأ
يرودلاب هزوف مدع ةيناكمإاب ركف ناك أذإأ امعو
:لاق هب يتيسس Îسسسشنام قا◊و مسسوŸأ أذه
ةد˘ها˘سشم د˘ع˘ب ه˘ت˘ظ˘حل يذ˘لأ د˘ي˘حو˘لأ ر˘˘مألأ““

نكمŸأ نم ناك فيك  (يلنÒبو يتيسسلأ) ةأرابم
عبطلاب ؟ةطقن02ـب مهيلع قوفتي نأأ قيرف يأل
.““حيحسصلأ لكسشلاب رومألاب انمق

Îسسسشنا˘م ما˘مأأ لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل ةأرا˘˘ب˘˘م ل˘˘ث“ د˘˘قو
نعو ،بقللاب جيو˘ت˘ت˘ل˘ل ا˘ي˘م˘سسر أد˘عو˘م ،ي˘ت˘ي˘سس
،رمألأ ‘ ركفأأ ⁄““ :ÊاŸألأ بردŸأ لاق كلذ
ينكلو ةبسسانم ةروسصب ةهجأوŸأ كلتل رسضحنسس

ىلع %001 ةبسسنب زكرأأ ،دعب ءاقللأ للحأأ ⁄
.““مدقلأ ةرك بعل طقف انيلع ،سسلاب ةأرابم
Úنأو˘ق˘لأ Òي˘غ˘ت ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘˘ل بو˘˘ل˘˘ك قر˘˘ط˘˘تو
3 نم ًالدب تÓيدبت5 ءأرجإاب قرفلل حامسسلأو
6 وأأ5 سضوخ دنع ةÒبك ةيمهأأ لثمتسس““ :اًلئاق
مايقلأ انيلع ،ةÒسصق ةÎف ‘ ةيلاتتم تايرابم
م˘ل˘ع أذ˘ه ،ة˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘م تا˘˘ظ◊ ‘ تÓ˘˘يد˘˘ب˘˘ت˘˘لا˘˘ب

.““كلذ نع اننيعأأ قلغن نأأ بجي ل ،ةسضايرلأ
نم نوكيسس““ :بقللاب لوبرفيل جيوتت دعوم نعو
ن˘ل ا˘ه˘ن˘ي˘حو ،اً̆ب˘˘ير˘˘ق كلذ ثد˘˘ح نإأ ف˘˘ي˘˘ط˘˘ل˘˘لأ
،ىرخأأ ةرم لأؤوسسلأ أذه ىلع ةباجإÓل رطسضأأ
تدا˘ع ،›ا◊أ ا˘ن˘ف˘قوÃ ا˘سضر˘لا˘ب ر˘ع˘سشن ن˘˘ح˘˘ن
““اًسصاخ اًخيرات يبريدلأ كلÁو ،¤وألأ ةأرابŸأ
تبثي يك تايرابŸأ كلتل جاتحأأ ل““ :فاسضأأو
ن˘˘ع ءي˘˘سش ل˘˘ك فر˘˘عأأ ،م˘˘ه˘˘سسف˘˘˘نأأ نو˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لأ
اهنيعب ةأرابم ‘ مهتيؤورل جاتحأأ ل ،ÚبعÓلأ

أوعنسصي نل3 وأأ Úتأرابم ‘ ،تأرأرق ذاختل
.““أÒًبك اًقراف

بقللاب جيوتتلل ايمضسر أدعوم نزتيضسلأ ةأرابم لث“ دق

ةطقن02ب يتيشسلا ىلع انقوفت نم بجعتأا :بولك



ةبخنلأ ةضضايرب ةفلكم ةلود ةبتاك بضصنم ‘

يلشسرŸ افلخ ةلود ةبتاك يركاوشس Úعُي ةيروهم÷ا سسيئر

زرfi سضايرل حيدŸأ ليكي قباضسلأ أÎلكنأ بختنم م‚

عئار سساشسحإاو ةشصاخ ةشسŸ هيدل :ركينيل
ةركلاب كرحتي Úح

ما˘ه˘ن˘تو˘تو ة˘نو˘ل˘سشر˘بو ،يز˘ي˘ل‚إلأ بخ˘ت˘نŸأ م‚ ،ر˘ك˘ي˘ن˘ي˘ل يرا˘˘ج دا˘˘سشأأ
دسض Úنثإلأ ،يتيسس Îسسسشنام عم ،زرfi سضاير يرئأز÷أ ءأدأاب ،قباسسلأ
.جيلÈÁÒلأ نم03 ةلو÷أ ‘ يلنÒب
هليجسست دعب ،0-5 يلنÒب هفيسض حاسستكل ،هقيرف يرئأز÷أ مجنلأ داقو
.قئاقد5 فرظ ‘ Úفده
كنا˘ك˘مإا˘ب““ :Îيو˘ت ى˘ل˘ع ي˘م˘سسر˘لأ ه˘با˘سسح Èع ةد˘ير˘غ˘ت ‘ ر˘ك˘ي˘ن˘ي˘ل لا˘قو
نع هداعبإأ لويدرأوج بيب ررقي ⁄ ام ،ليللأ لأوط زرfi سضاير ةدهاسشم
.““ةيسساسسألأ ةليكسشتلأ
نمو ،ةركلاب كرحتي Úح عئأر سساسسحإأو ةسصاخ ةسسŸ هيدل““ :فاسضأأو
ةطاسسبب .هيمدق Úب (ةركلأ) هيلإأ بهذتسس يذلأ هاŒلأ ةفرعم ليحتسسŸأ
.““ÚعفأدŸأ لكل سسوباك هنإأ
هليجسستب هتداعسس نع ،زرfi سضاير ،يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ برعأأو
يزيل‚إلأ يرودلأ نم03ـلأ ةلو÷أ راطإأ ‘ يلنÒب ةأرابم ‘ ةيئانث
.زاتمŸأ

زوف قيق– دعب هتداعسس نع ““يتيسس Îسسسشنام““ م‚ ،““زرfi سضاير““ رّبع
.ةفيظن ةيسسامخب يزيل‚إلأ يرودلأ ‘ ““يلنÒب““ مامأأ Òبك
املثم يلنÒب مامأأ أديج انبعل““ :قيرفلأ ةانقل هتاحيرسصت ‘ ““زرfi““ لاقو
كلذل نسسحألأ انكو سصرفلأ نم Òبك ددع ةعانسصب انمق نيأأ ،امئأد لعفن
.““زوفلأ قحتسسن
›أوت عم لسضفأأ نوكت ةقايللأو ،ةأرابم لك ‘ لسضفأأ يننأأ رعسشأأ““ :فاسضأأو
.““طقف › سسيلو هلك قيرفلل ةبسسنلاب أذهو ،لا◊أ ةعيبطب تايرابŸأ
اهديري يتلأ مدقلأ ةرك انقبط نيأأ ،ةأرابŸاب أÒثك تعتمتسسأ““ :عباتو
““أدد‹ مدقلأ ةرك ةسسرامŸ ةدوعلاب ءأدعسس نحنو ،بردŸأ
لسصأو˘ت˘لأ ة˘ك˘ب˘سشب ة˘ي˘م˘سسر˘لأ ه˘ت˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع ا˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت زرfi سضا˘ير بت˘كو
Êد˘ع˘سسي . ىر˘خأأ ةر˘م م˘ي˘ظ˘ع زو˘ف»:ه˘ي˘ف لا˘ق ““مأر˘غ˘ت˘سسنأأ““ ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلأ
.““لسصأونسس ليجسستلأ
هقيرفل Úفده ،يتيسس Îسسسشنام مجاهم زرfi سضاير يرئأز÷أ لجسسو

نم03ـلأ ة˘˘لو÷ا˘˘˘ب ،Úن˘˘˘ثإلأ ،ي˘˘˘ل˘˘˘نÒب ة˘˘˘ه˘˘˘جأوŸ لوألأ طو˘˘˘سشلأ لÓ˘˘˘خ
.جيلÈÁÒلأ
.ءأزج ةلكر نم امهدحأأ ،قئاقد5 لÓخ ،زنزيتيسسلل Úفده زرfi لجسسو
01 لجسس دق  هيفدهب زرfi نإاف ،تايئاسصحإÓل ““اتبوأأ““ ةكبسش بسسحبو
.تاقباسسŸأ عيمج ‘ ةيلاتتم مسسأومÌ ‘ 5كأأ وأأ فأدهأأ

خيراتلأ ‘ يرئأزج بع’ لضضفأأ زرfi :افيفلأ ءأرآأ Èضس
زرfi سضاير ،يتيسس Îسسسشنام يدانل يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ بختنأ
Èسس ةيلمع بسسح ،خيراتلأ ‘  يرئأزج بعل نسسحأاك عسساسش قرافب
.(افيفلأ) مدقلأ ةركل ›ودلأ دا–لأ اهمظن ءأرآلأ
،ÚكراسشŸأ تأوسصأأ عوم‹ نم %8.84 ةبسسن ىلع رسضÿأ دئاق لسصحو
مث ،%4.72 رجام حبأر ›اغتÈلأ وتروب يدانل قباسسلأ مجنلأ  امدقتم
و %2.21 ›أوتلأ ىلع Óسصح نيذللأ بلحد ىفطسصمو يمولب رسضخألأ
6.11% .
،Îيوت ،يعامتجلأ لسصأوتلل اهعقوم ىلع ةيلودلأ ةيوركلأ ةئيهلأ تبتكو
نودبو مكيلإأ ةبسسنلاب ىقبي يذلأ زرfi سضايرل سضيرع زوف هنإأ :يليام
.““يرئأزج بعل نسسحأأ عزانم
نكل ،نيرخآلأ Úيرئأز÷أ ÚبعÓلأ نم أددع نوكراسشŸأ حÎقأ دقو

fiكألأ أوناك بلحدو يمولبو رجامو زرÌ لوأدت.
جيو˘ت˘ت ‘ ةÒب˘ك ة˘ب˘سسن˘ب ““نأز˘ي˘ت˘ي˘سسل˘ل““ ي˘مو˘ج˘ه˘لأ ط˘سسو˘لأ بعل م˘ها˘سسو
يسضأرألاب ترج يتلأ9102-ناك لÓخ ·أÓل يقيرفإلأ بقللاب ““رسضÿأ““
فسصت رودلأ ‘ ةرسشابم ةفلاخÃ ايروطسسأأ افده Óجسسم ،ةيرسصŸأ
.(1-2) ايÒجين مامأأ يئاهنلأ
يتيسس Îسسيل عم ةزاتمŸأ ةيزيل‚لأ ةلوطبلل Úبقلب جوت دق زرfi ناكو
ةيزيل‚لأ ةلوطبلأ ‘ عئأر مسسوم قيق– ددسصب هنأأ امك ،يتيسس نامو
عبر رودلأ ‘ قابسسلأ ‘ هقيرف لأزي ل ثيح Êاثلأ همسسوم ‘ ةزاتمŸأ
لاطبأأ ةطبأرل رودلأ سسفنل لهأاتلأ كسشو ىلعو ،أÎل‚أ سسأاكل يئاهنلأ
.ابوروأأ
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›اطيإ’أ يرودلأ ‘ أأوضسأأ ةبرŒ ىلع مضصبي

ويششتلاكلا ‘ جرfi فقوŸ سضّرعتي لازغ
يرودلأ هترداغم ذنم ،لأزغ ديسشر يرئأز÷أ مجنلأ ظ◊أ ءوسس مزÓُي
،يتيسس Îسسيل عم أÎلكنإأ ‘ ةلسشاف ةبرŒ دعب ذإأ ،8102 ماع يسسنرفلأ
عم ›اطيإلأ يرودلأ ‘ أأوسسأأ ةبرŒ ىلع مسصبي نأل قيرطلأ ‘ حبسصأأ
.انيتنرويف قيرف
،ايسشيرب دسض Úنثإلأ موي هقيرف ءاقل لÓخ جرfi فقوŸ لأزغ سضّرعتو
ناكم76 ةقيقدلأ ‘ ،ينيكاي يبيسسويج لويفلأ بردم هكرسشأأ نأأ دعب
‘ ،طقف قئاقد6 دعبً أدد‹ هلأدبتسسأ ديعي نأأ لبق ،ناكنود ديرفلأأ

.بعÓلأ ىلع بعسص فقوم
وه عيرسس لكسشب لأزغ لأدبتسسأ ببسس نإاف ،يŸاعلأ ““لوغ““ عقوŸ ًاقفوو
Úترا˘˘م ع˘˘فأدŸأ ه˘˘كر˘˘ت يذ˘˘لأ غأر˘˘ف˘˘لأ ءل˘˘م ‘ ي˘˘ن˘˘ي˘˘كا˘˘ي بردŸأ ة˘˘ب˘˘غر
نم07ـلأ ةقيقدلأ ‘ ءأرم◊أ ةقاطبلاب درطلل سضّرعت يذلأ ،سسيÒسساك
.ةأرابŸأ
ماعلأ فيسص انيتنرويف ¤إأ هلاقتنأ ذنم طقف ةقيقد082 لأزغ بعلو
هأÎسشأ دق ناك يذلأ ،ةراعإلأ ليبسس ىلع يتيسس Îسسيل نم ًامداق يسضاŸأ

كرت نود نكل ،وروي نويلم41 لباقم8102 ماع يسسنرفلأ وكانوم نم
هنطأوم هكرت يذلأ غأرفلأ ءلم هنم لومأاŸأ ناك تقو ‘ ،هعم ةمسصب
.زرfi سضاير
ديدجتب لأزغ لبقتسسم ديد– ةرورسض مامأأ انيتنرويف يدان نوكيسسو
Ëدقت نع هزجعو هتكراسشم ةلق عم ةسصاخ ،هيدانل هتداعإأ وأأ هتراعإأ
.مسسوŸأ ةيأدب ذنم ةئيسس جئاتن دسصحي يذلأ ،›اطيإلأ يدانلل ةفاسضإلأ
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ةـضاـير
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سسأأر ىلع تأÒيغتلأ بناج ¤إأو
ميلعت˘لأو ة˘قا˘ط˘لأ ،ة˘ي˘لاŸأ تأرأزو
،لقنلأو ةحÓفلأ ،ةحايسسلأ ،›اعلأ

ة˘˘ل˘˘ط˘˘ب ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م÷أ سسي˘˘˘ئر Úع
،يركأوسس ةميلسس ،ةقباسسلأ ودي÷أ

ريزو ىدل ةلود ةبتاك بسصنم ‘
ةسضايرب ةفلكم ةسضايرلأو بابسشلأ
.ةبخنلأ
ةسضا˘ير˘لأو با˘ب˘سشلأ ر˘يزو ظ˘فا˘حو
،هبسصنم ىلع ،يدلاخ يلع ديسس

ي˘ل˘سسر˘م ن˘يد˘لأ رو˘ن ردا˘غ ا˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب
.ةموك◊أ
ةعراسصم � يركأوسس ةميلسس Èتعتو
ود˘ي÷أ ة˘سضا˘ير ‘ ة˘ق˘با˘سس ة˘˘ي˘˘لود
جÈبÈ 4791مسسيد6 موي تدلو
.ةمسصاعلأ رئأز÷اب نافيكلأ

ةيراق باقلأأ01 يركأوسس تدسصح
ةرم51 تجوتو رباكألأ فنسص ‘
زكرŸأ تلان امك ،رئأزجلل ةلطبك
انيثأأ دايبŸوأأ ‘ ايŸاع سسماÿأ
4002.
ةينطو ةبردم يركأوسس تحبسصأأو

ةÒفسس مث اه˘لأز˘ت˘عأ د˘ع˘ب ود˘ي˘ج˘ل˘ل
اسضيأأ تلمعو رئأز÷اب فيسسنويلل
ةينويزفلت ةانق ‘ جمأرب ةمدقمك

.ةسصاخ
لطبلل افلخ يركأوسس Úيعت ءاجو
،ي˘˘ل˘˘سسر˘˘م ن˘˘يد˘˘لأ رو˘˘ن ،ي˘˘˘بŸوألأ
رهسشأأ6ـل بسصنŸأ ل˘˘˘غ˘˘˘سش يذ˘˘˘˘لأ
 .طقف
تايسضايرلأ نم ،يركأوسس Èتعتو
ي˘˘تÓ˘˘˘لأ ل˘˘˘ئÓ˘˘˘ق˘˘˘لأ تا˘˘˘ير˘˘˘ئأز÷أ

تأزا‚إأ ق˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ق– ‘ ن˘˘˘˘˘˘˘˘ح‚
Úيو˘˘˘ت˘˘˘˘سسŸأ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ،تلو˘˘˘˘ط˘˘˘˘بو

.يراقلأو يلÙأ
ة˘ي˘ن˘ق˘ت ةدا˘ه˘سش ير˘˘كأو˘˘سس كل˘˘ت“و
با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سشلأ ةرأزو ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘سس
فيظوت ىلع لمعتسسو ،ةسضايرلأو

ةبخنلأ ييسضاير ةدعاسسŸ اهتÈخ
.سصاسصتخلأ باحسصأأو
ةسصرفلأ حنم ¤إأ Úيعتلأ فدهيو
ل˘˘جأأ ن˘˘م ،Úق˘˘با˘˘˘سسلأ لا˘˘˘ط˘˘˘بأÓ˘˘˘ل
‘ ةÒب˘˘ك˘˘لأ م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘برŒ سسير˘˘˘ك˘˘˘ت
ة˘˘سضا˘˘ير˘˘˘لأ ر˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ل ن˘˘˘يدا˘˘˘يŸأ
ىلع نابسشلأ ةدعاسسمو ،ةيرئأز÷أ
.ةلبقŸأ تايدحتلأ ‘ قلأاتلأ

نويزفلتلأ هركذ ام بضسحب ،ايموكح Óيدعت هبجوÃ ىرجأأ ايضسائر اموضسرم ،ءاثÓثلأ ،نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ سسيئر عقو
.يمومعلأ

را˘غد˘يإأ ير˘ط˘ق˘لأ ل˘ي˘حد˘لأ يدا˘ن بعل ف˘سصو
.هعون نم ديرفلاب يسضاملب بردŸأ ونورب
ن˘˘يذ˘˘لأ ÚبردŸأ ن˘˘م ه˘˘˘نأأ ه˘˘˘سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب لا˘˘˘قو
.ÚبعÓلأ نم ةبرقم ىلع ءاقبلأ ىلع نورسصي
لسضف هل ناك يسضاملب بردŸأ““ :بعÓلأ لاقو
يدان هقاحتلأ دعب أÒثك بّحر ثيح ،ّيلع Òبك
.ليحدلأ
دا–لأ سسي˘˘˘ئر ي˘˘˘سشطز ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لأ Òخ ى˘˘˘˘ن˘˘˘˘ثأأو
ينفلأ ريدŸأ يسضاملب لامج ىلع ،يرئأز÷أ
ع˘فر˘ل ع˘ل˘ط˘˘ت˘˘ي ه˘˘نأأ أًد˘˘كؤو˘˘م ،لوألأ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل

ءأر˘ح˘سصلأ ي˘˘براfi ةدا˘˘ي˘˘قو ةد˘˘يد˘˘ج تا˘˘يد–
.2202 لايدنوم غولبل
ة˘˘˘عأذإلأ ع˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م ‘ ،ي˘˘˘سشطز ف˘˘˘˘سصوو
‘ ÚبردŸأ لسضفأأ نم أًدحأو““ هنوكب يسضاملب
د˘ع˘ب ة˘ير˘غ˘م سضور˘ع ه˘ي˘ق˘ل˘ت˘ب ا˘فÎع˘م ،““⁄ا˘ع˘لأ
ايقيرفأأ ·أأ سسأاك بقلب جيوتتلل رسضÿأ هتدايق
9102.
،يسضاملب لام÷ مداقلأ فدهلأ نأأ ¤إأ راسشأأو
سسأاك تايئاهن ‘ ةكراسشملل رئأز÷أ ةدايق وه
ةجردل رئأز÷اب قلعتم هنأأ أًدكؤوم ،2202 ⁄اعلأ

.ةÒبك
دي‹ Úيعت نأأ يسشطز زربأأ ،ىرخأأ ةهج نم
ءاج ،ÚيلÙأ بختنŸ أديدج ابردم ةرقوب
.يسضاملب نم بلطب
جيوتتلأ وه قيرفلأ عم ةرقوب فده نأأ حسضوأأو
ÚيلÙأ Úب˘عÓ˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فأأ ·أأ ة˘لو˘ط˘ب بق˘ل˘ب
د˘˘˘˘مو ،2202 ‘ ر˘˘ئأز÷أ ا˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘سضت˘˘سست ي˘˘ت˘˘˘لأ
.بهأوŸاب لوألأ بختنŸأ
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⁄اعلأ يبردم لضضفأأ نم هÈتعيو ةÒبك ةجردل رئأز÷اب قلعتم هنأأ أًدكؤوي يضشطز

““ليحدلا ‘ يب ّبحرو ÚبعÓلا عم يشضاملب ةيشصوشصخ يه هذه»:ونورب راغديإا

عورسشŸأ نع يلÙأ بختنŸأ بردم ثد–
فا˘˘ف˘˘لأ فرذ˘˘ط م˘˘م˘˘˘ك ر˘˘˘ط˘˘˘سسŸأ ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لأ
ةيأدب ‘ لاق ثيح .يسضاملب لامج بردŸأو

سسي˘ئر˘لأو ر˘سضÿأ برد˘م ر˘طا˘سشي ه˘نأأ ه˘ث˘يد˘˘ح
نأأ فا˘سضأأو .““ا˘م˘ه˘تر˘ظ˘نو ا˘م˘هرا˘ط˘فأ ي˘˘سشطز
مي˘عد˘ت ‘ ل˘ث˘م˘ت˘ي ر˘ط˘سسŸأ ي˘سسي˘ئر˘لأ فد˘ه˘لأ
نابسشبو نوبوهوم ÚبعÓب يلÙأ بختنŸأ
اهنأأ ةرقوب لاق ““ناسشلأ““ ةسسفانم نعو .نيدعأو
ىوتسسŸأ ىلع قلأاتلل  Úيلحملل ةسصرف نوكتسس
نع ،رسضخلل قباسسلأ دئاقلأ برعأأو .يراقلأ
بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ا˘ًبرد˘م ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘ب هر˘خ˘˘فو ه˘˘تدا˘˘ع˘˘سس
،Úي˘˘لÙأ Úب˘˘عÓ˘˘ل مد˘˘ق˘˘لأ ةر˘˘ك˘˘ل ير˘˘˘ئأز÷أ

.دد˘ج مو‚ فا˘سشت˘˘كأ فد˘˘ه˘˘ت˘˘سسي ه˘˘نأأ أًد˘˘كؤو˘˘م
ي˘م˘سسر˘لأ ع˘قو˘˘م˘˘ل˘˘ل ثيد˘˘ح ‘ ةر˘˘قو˘˘ب ف˘˘سشكو
‘ هن˘ي˘ي˘ع˘ت ل˘ي˘سصا˘ف˘ت ،ير˘ئأز÷أ ةر˘ك˘لأ دا–ل
ترا˘˘˘سس رو˘˘˘مألأ نإأ لا˘˘˘قو .د˘˘˘يد÷أ ه˘˘˘ب˘˘˘˘سصن˘˘˘˘م
Òخ نم ًلاسصتأ ىقلت امدعب ،ةÒبك ةطاسسبب
،يسضاملب لامجو ،دا–لأ سسيئر يسشطز نيدلأ
اسضرع نيذللأ ،لوألأ بختنملل ينفلأ ريدŸأ

،ةرقوب مدقتو .ةعانقو حوسضوب عورسشŸأ هيلع
،يسضاملبو ،يسشطز نم لكل هنانتمأو هركسشب

هتدوعب هتداعسسل اتفل ،هسصخسش ‘ امهتقث ىلع
بعللأ ،اًماع73 ،ةرقوب لزتعأو .بردمك هدلبل
رودلأ نم رسضÿأ جورخ دعب5102 ماع ›ودلأ
يتلأ ايقيرفأأ ·أأ سساك ةلوطب تايئاهنل لوألأ
07 بعل امدعب ،ةيئأوتسسإلأ اينيغ اهتفاسضتسسأ

4 ا˘ه˘لÓ˘خ ل˘ج˘سس ،لوألأ بخ˘ت˘نŸأ ع˘م ةأرا˘˘ب˘˘م
عونو ةنيعم ةراثإاب اًمئأد رعسشأأ““ :لاقو .فأدهأأ

بختنŸاب رمألأ قلعتي امدنع Èسصلأ دافن نم
ة˘فر˘ع˘م .ي˘ل˘م˘ع ءد˘˘ب˘˘ل فو˘˘غ˘˘سش ا˘˘نأأ .ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
أذ˘ه حا‚إل ا˘م˘ه˘م Ó˘ما˘˘ع نو˘˘ك˘˘ت˘˘سس ط˘˘يÙأ
يسسيئرلأ هفده نأأ ةرقوب فسشكو .““عورسشŸأ
نم ،بهأوŸاب لوألأ بختنŸأ ديوزت ‘ نمكي

فسسوي لثم Úبعل ةقفأرمو فاسشكتسسأ لÓخ
ن˘ب لا˘م˘جو ،Êأدو˘سس لÓ˘ه ي˘بر˘ع˘˘لأو ،لا˘˘ط˘˘ع
ىلعأأ ¤إأ مهÒغو Êاميلسس مÓسسإأو ،يرمعلأ

.ىوتسسم
ايقيرفأأ ·أأ سسأاك ةلوطب ن نأأ ¤إأ تفل امك
ما˘˘ع ر˘˘ئأز÷ا˘˘ب ةرر˘˘˘قŸأ Úي˘˘˘لÙأ Úب˘˘˘عÓ˘˘˘ل
بسسا˘نŸأ Òسضح˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘سصر˘˘ف نو˘˘ك˘˘ت˘˘سس ،2202
قلأاتلأ ىلع ةرداق ةيسسفانت ةعوم‹ ليكسشتل

.ةيلودلأ ةحاسسلأ ىلع ديدج نم
هÈت˘˘عأو ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج˘˘ب ،ةر˘˘قو˘˘ب دا˘˘سشأأو

لجرلأ فرعي هنأأ ¤إأ أÒسشم ،حاجنلل اجذو‰
ت– بردت اŸ اًظوظfi ناك هنأأو هبيلاسسأأو
.هتدايق
ةكÎسشم ةفسسلف مسساقت ‘ نمكت ةركفلأ““ :دكأأو
يرود˘لا˘˘ب نو˘˘ط˘˘سشن˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لأ Úب˘˘عÓ˘˘ل ح˘˘م˘˘سست
دأدعتسسلأو م˘ه˘تأرد˘ق ل˘ما˘ك زأر˘بإا˘ب ير˘ئأز÷أ
ر˘ك˘˘سشأأ .لوألأ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ما˘˘م˘˘سضنÓ˘˘ل د˘˘ي÷أ
.““عيجسشتلأو معدلأ لئاسسر ىلع Òهام÷أ
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هفده ددحي Úيلحملل رئأز÷أ بختنم بردم

““يشضاملبو يششطز عم هيلع تقفتا ام اذه““ :ةرقوب
رضضÿأ بعÓب ديضشت ““نÓيم““ Òهامج

 زوفلاب ديعشس رشصان نب
يششتيل ىلع
نب ليعامسسإأ““ يرئأز÷أ ›ودلأ مجنلأ Èع
هققح يذلأ زوفلاب ةÒبكلأ هتداعسس نع ““رسصان
.Úنثإلأ ةرهسس يسشتيل ىلع نÓيم هقيرف
مو˘ي˘لأ ة˘ي˘سسمأأ ر˘سشن ر˘سضÿأ نأد˘ي˘م ط˘سسو˘˘ت˘˘م
هباسسح ىلع ةهجأوŸأ نم هل ةروسص ءاثÓثلأ
ي˘عا˘م˘ت˘جلأ ل˘˘سصأو˘˘ت˘˘لأ ع˘˘قو˘˘م ‘ ي˘˘م˘˘سسر˘˘لأ
ةرو˘˘˘˘سصلأ ““ا˘˘˘˘م˘˘˘˘سسإأ““ ق˘˘˘˘فرأأو .““مأر˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسنأأ““
فانئتسسأ ةبسسانÃ ليمج يعامج زوف»:ةرابعب
.““نÓيم أزروف ..›اطيإلأ يرودلأ
م˘˘ج˘˘ن˘˘لأ ءأدأا˘˘ب ““نÓ˘˘ي˘˘˘م““ Òها˘˘˘م˘˘˘ج تدا˘˘˘سشأأو
هقلأات دعب ،““رسصان نب ليعامسسأ““ ،يرئأز÷أ

.““يسشتيل““ مامأأ Úنثإلأ ةأرابم ‘
ن˘ب““ ما˘˘قرأأ يÒنو˘˘سسور˘˘لأ Òها˘˘م˘˘ج تلوأد˘˘تو
سضبانلأ بلقلأ هنأأ نيدكؤوم ةأرابŸأ ‘ ““رسصان
.يسساسسألأ هكرfiو ،قيرفلل
ءأدأاب يŸاعلأ ““لوق““ عقوم اسضيأأ داسشأأ امك
ي˘ه ه˘ما˘قرأ نأأ ن˘يد˘˘كؤو˘˘م ير˘˘ئأز÷أ م˘˘ج˘˘ن˘˘لأ
يرودلأ ‘ مسسوŸأ أذه هبسصنم ‘ لسضفألأ
ةحيحسصلأ تأريرمتلأ ةبسسن تناكو .›اطيإلأ
نم %06 ‘ زوفلأ ‘ ح‚و %29 ““رسصان نب““ ـل
Úتر˘˘˘ير“ ح˘˘˘ن˘˘˘مو ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘لأ تا˘˘˘عأر˘˘˘˘سصلأ

ةليوطلأ هتأرير“ لك ‘ ح‚و ،Úتيحاتفم
.ةحيحسص تÓخدت4 ‘ ةركلأ كتفأو
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ةبخنلأ ةضضايرب ةفلكم ةلود ةبتاك بضصنم ‘

يلشسرŸ افلخ ةلود ةبتاك يركاوشس Úعُي ةيروهم÷ا سسيئر

زرfi سضايرل حيدŸأ ليكي قباضسلأ أÎلكنأ بختنم م‚

عئار سساشسحإاو ةشصاخ ةشسŸ هيدل :ركينيل
ةركلاب كرحتي Úح

ما˘ه˘ن˘تو˘تو ة˘نو˘ل˘سشر˘بو ،يز˘ي˘ل‚إلأ بخ˘ت˘نŸأ م‚ ،ر˘ك˘ي˘ن˘ي˘ل يرا˘˘ج دا˘˘سشأأ
دسض Úنثإلأ ،يتيسس Îسسسشنام عم ،زرfi سضاير يرئأز÷أ ءأدأاب ،قباسسلأ
.جيلÈÁÒلأ نم03 ةلو÷أ ‘ يلنÒب
هليجسست دعب ،0-5 يلنÒب هفيسض حاسستكل ،هقيرف يرئأز÷أ مجنلأ داقو
.قئاقد5 فرظ ‘ Úفده
كنا˘ك˘مإا˘ب““ :Îيو˘ت ى˘ل˘ع ي˘م˘سسر˘لأ ه˘با˘سسح Èع ةد˘ير˘غ˘ت ‘ ر˘ك˘ي˘ن˘ي˘ل لا˘قو
نع هداعبإأ لويدرأوج بيب ررقي ⁄ ام ،ليللأ لأوط زرfi سضاير ةدهاسشم
.““ةيسساسسألأ ةليكسشتلأ
نمو ،ةركلاب كرحتي Úح عئأر سساسسحإأو ةسصاخ ةسسŸ هيدل““ :فاسضأأو
ةطاسسبب .هيمدق Úب (ةركلأ) هيلإأ بهذتسس يذلأ هاŒلأ ةفرعم ليحتسسŸأ
.““ÚعفأدŸأ لكل سسوباك هنإأ
هليجسستب هتداعسس نع ،زرfi سضاير ،يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ برعأأو
يزيل‚إلأ يرودلأ نم03ـلأ ةلو÷أ راطإأ ‘ يلنÒب ةأرابم ‘ ةيئانث
.زاتمŸأ

زوف قيق– دعب هتداعسس نع ““يتيسس Îسسسشنام““ م‚ ،““زرfi سضاير““ رّبع
.ةفيظن ةيسسامخب يزيل‚إلأ يرودلأ ‘ ““يلنÒب““ مامأأ Òبك
املثم يلنÒب مامأأ أديج انبعل““ :قيرفلأ ةانقل هتاحيرسصت ‘ ““زرfi““ لاقو
كلذل نسسحألأ انكو سصرفلأ نم Òبك ددع ةعانسصب انمق نيأأ ،امئأد لعفن
.““زوفلأ قحتسسن
›أوت عم لسضفأأ نوكت ةقايللأو ،ةأرابم لك ‘ لسضفأأ يننأأ رعسشأأ““ :فاسضأأو
.““طقف › سسيلو هلك قيرفلل ةبسسنلاب أذهو ،لا◊أ ةعيبطب تايرابŸأ
اهديري يتلأ مدقلأ ةرك انقبط نيأأ ،ةأرابŸاب أÒثك تعتمتسسأ““ :عباتو
““أدد‹ مدقلأ ةرك ةسسرامŸ ةدوعلاب ءأدعسس نحنو ،بردŸأ
لسصأو˘ت˘لأ ة˘ك˘ب˘سشب ة˘ي˘م˘سسر˘لأ ه˘ت˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع ا˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت زرfi سضا˘ير بت˘كو
Êد˘ع˘سسي . ىر˘خأأ ةر˘م م˘ي˘ظ˘ع زو˘ف»:ه˘ي˘ف لا˘ق ““مأر˘غ˘ت˘سسنأأ““ ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلأ
.““لسصأونسس ليجسستلأ
هقيرفل Úفده ،يتيسس Îسسسشنام مجاهم زرfi سضاير يرئأز÷أ لجسسو

نم03ـلأ ة˘˘لو÷ا˘˘˘ب ،Úن˘˘˘ثإلأ ،ي˘˘˘ل˘˘˘نÒب ة˘˘˘ه˘˘˘جأوŸ لوألأ طو˘˘˘سشلأ لÓ˘˘˘خ
.جيلÈÁÒلأ
.ءأزج ةلكر نم امهدحأأ ،قئاقد5 لÓخ ،زنزيتيسسلل Úفده زرfi لجسسو
01 لجسس دق  هيفدهب زرfi نإاف ،تايئاسصحإÓل ““اتبوأأ““ ةكبسش بسسحبو
.تاقباسسŸأ عيمج ‘ ةيلاتتم مسسأومÌ ‘ 5كأأ وأأ فأدهأأ

خيراتلأ ‘ يرئأزج بع’ لضضفأأ زرfi :افيفلأ ءأرآأ Èضس
زرfi سضاير ،يتيسس Îسسسشنام يدانل يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ بختنأ
Èسس ةيلمع بسسح ،خيراتلأ ‘  يرئأزج بعل نسسحأاك عسساسش قرافب
.(افيفلأ) مدقلأ ةركل ›ودلأ دا–لأ اهمظن ءأرآلأ
،ÚكراسشŸأ تأوسصأأ عوم‹ نم %8.84 ةبسسن ىلع رسضÿأ دئاق لسصحو
مث ،%4.72 رجام حبأر ›اغتÈلأ وتروب يدانل قباسسلأ مجنلأ  امدقتم
و %2.21 ›أوتلأ ىلع Óسصح نيذللأ بلحد ىفطسصمو يمولب رسضخألأ
6.11% .
،Îيوت ،يعامتجلأ لسصأوتلل اهعقوم ىلع ةيلودلأ ةيوركلأ ةئيهلأ تبتكو
نودبو مكيلإأ ةبسسنلاب ىقبي يذلأ زرfi سضايرل سضيرع زوف هنإأ :يليام
.““يرئأزج بعل نسسحأأ عزانم
نكل ،نيرخآلأ Úيرئأز÷أ ÚبعÓلأ نم أددع نوكراسشŸأ حÎقأ دقو

fiكألأ أوناك بلحدو يمولبو رجامو زرÌ لوأدت.
جيو˘ت˘ت ‘ ةÒب˘ك ة˘ب˘سسن˘ب ““نأز˘ي˘ت˘ي˘سسل˘ل““ ي˘مو˘ج˘ه˘لأ ط˘سسو˘لأ بعل م˘ها˘سسو
يسضأرألاب ترج يتلأ9102-ناك لÓخ ·أÓل يقيرفإلأ بقللاب ““رسضÿأ““
فسصت رودلأ ‘ ةرسشابم ةفلاخÃ ايروطسسأأ افده Óجسسم ،ةيرسصŸأ
.(1-2) ايÒجين مامأأ يئاهنلأ
يتيسس Îسسيل عم ةزاتمŸأ ةيزيل‚لأ ةلوطبلل Úبقلب جوت دق زرfi ناكو
ةيزيل‚لأ ةلوطبلأ ‘ عئأر مسسوم قيق– ددسصب هنأأ امك ،يتيسس نامو
عبر رودلأ ‘ قابسسلأ ‘ هقيرف لأزي ل ثيح Êاثلأ همسسوم ‘ ةزاتمŸأ
لاطبأأ ةطبأرل رودلأ سسفنل لهأاتلأ كسشو ىلعو ،أÎل‚أ سسأاكل يئاهنلأ
.ابوروأأ
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›اطيإ’أ يرودلأ ‘ أأوضسأأ ةبرŒ ىلع مضصبي

ويششتلاكلا ‘ جرfi فقوŸ سضّرعتي لازغ
يرودلأ هترداغم ذنم ،لأزغ ديسشر يرئأز÷أ مجنلأ ظ◊أ ءوسس مزÓُي
،يتيسس Îسسيل عم أÎلكنإأ ‘ ةلسشاف ةبرŒ دعب ذإأ ،8102 ماع يسسنرفلأ
عم ›اطيإلأ يرودلأ ‘ أأوسسأأ ةبرŒ ىلع مسصبي نأل قيرطلأ ‘ حبسصأأ
.انيتنرويف قيرف
،ايسشيرب دسض Úنثإلأ موي هقيرف ءاقل لÓخ جرfi فقوŸ لأزغ سضّرعتو
ناكم76 ةقيقدلأ ‘ ،ينيكاي يبيسسويج لويفلأ بردم هكرسشأأ نأأ دعب
‘ ،طقف قئاقد6 دعبً أدد‹ هلأدبتسسأ ديعي نأأ لبق ،ناكنود ديرفلأأ

.بعÓلأ ىلع بعسص فقوم
وه عيرسس لكسشب لأزغ لأدبتسسأ ببسس نإاف ،يŸاعلأ ““لوغ““ عقوŸ ًاقفوو
Úترا˘˘م ع˘˘فأدŸأ ه˘˘كر˘˘ت يذ˘˘لأ غأر˘˘ف˘˘لأ ءل˘˘م ‘ ي˘˘ن˘˘ي˘˘كا˘˘ي بردŸأ ة˘˘ب˘˘غر
نم07ـلأ ةقيقدلأ ‘ ءأرم◊أ ةقاطبلاب درطلل سضّرعت يذلأ ،سسيÒسساك
.ةأرابŸأ
ماعلأ فيسص انيتنرويف ¤إأ هلاقتنأ ذنم طقف ةقيقد082 لأزغ بعلو
هأÎسشأ دق ناك يذلأ ،ةراعإلأ ليبسس ىلع يتيسس Îسسيل نم ًامداق يسضاŸأ

كرت نود نكل ،وروي نويلم41 لباقم8102 ماع يسسنرفلأ وكانوم نم
هنطأوم هكرت يذلأ غأرفلأ ءلم هنم لومأاŸأ ناك تقو ‘ ،هعم ةمسصب
.زرfi سضاير
ديدجتب لأزغ لبقتسسم ديد– ةرورسض مامأأ انيتنرويف يدان نوكيسسو
Ëدقت نع هزجعو هتكراسشم ةلق عم ةسصاخ ،هيدانل هتداعإأ وأأ هتراعإأ
.مسسوŸأ ةيأدب ذنم ةئيسس جئاتن دسصحي يذلأ ،›اطيإلأ يدانلل ةفاسضإلأ
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سسأأر ىلع تأÒيغتلأ بناج ¤إأو
ميلعت˘لأو ة˘قا˘ط˘لأ ،ة˘ي˘لاŸأ تأرأزو
،لقنلأو ةحÓفلأ ،ةحايسسلأ ،›اعلأ

ة˘˘ل˘˘ط˘˘ب ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م÷أ سسي˘˘˘ئر Úع
،يركأوسس ةميلسس ،ةقباسسلأ ودي÷أ

ريزو ىدل ةلود ةبتاك بسصنم ‘
ةسضايرب ةفلكم ةسضايرلأو بابسشلأ
.ةبخنلأ
ةسضا˘ير˘لأو با˘ب˘سشلأ ر˘يزو ظ˘فا˘حو
،هبسصنم ىلع ،يدلاخ يلع ديسس

ي˘ل˘سسر˘م ن˘يد˘لأ رو˘ن ردا˘غ ا˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب
.ةموك◊أ
ةعراسصم � يركأوسس ةميلسس Èتعتو
ود˘ي÷أ ة˘سضا˘ير ‘ ة˘ق˘با˘سس ة˘˘ي˘˘لود
جÈبÈ 4791مسسيد6 موي تدلو
.ةمسصاعلأ رئأز÷اب نافيكلأ

ةيراق باقلأأ01 يركأوسس تدسصح
ةرم51 تجوتو رباكألأ فنسص ‘
زكرŸأ تلان امك ،رئأزجلل ةلطبك
انيثأأ دايبŸوأأ ‘ ايŸاع سسماÿأ
4002.
ةينطو ةبردم يركأوسس تحبسصأأو

ةÒفسس مث اه˘لأز˘ت˘عأ د˘ع˘ب ود˘ي˘ج˘ل˘ل
اسضيأأ تلمعو رئأز÷اب فيسسنويلل
ةينويزفلت ةانق ‘ جمأرب ةمدقمك

.ةسصاخ
لطبلل افلخ يركأوسس Úيعت ءاجو
،ي˘˘ل˘˘سسر˘˘م ن˘˘يد˘˘لأ رو˘˘ن ،ي˘˘˘بŸوألأ
رهسشأأ6ـل بسصنŸأ ل˘˘˘غ˘˘˘سش يذ˘˘˘˘لأ
 .طقف
تايسضايرلأ نم ،يركأوسس Èتعتو
ي˘˘تÓ˘˘˘لأ ل˘˘˘ئÓ˘˘˘ق˘˘˘لأ تا˘˘˘ير˘˘˘ئأز÷أ

تأزا‚إأ ق˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ق– ‘ ن˘˘˘˘˘˘˘˘ح‚
Úيو˘˘˘ت˘˘˘˘سسŸأ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ،تلو˘˘˘˘ط˘˘˘˘بو

.يراقلأو يلÙأ
ة˘ي˘ن˘ق˘ت ةدا˘ه˘سش ير˘˘كأو˘˘سس كل˘˘ت“و
با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سشلأ ةرأزو ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘سس
فيظوت ىلع لمعتسسو ،ةسضايرلأو

ةبخنلأ ييسضاير ةدعاسسŸ اهتÈخ
.سصاسصتخلأ باحسصأأو
ةسصرفلأ حنم ¤إأ Úيعتلأ فدهيو
ل˘˘جأأ ن˘˘م ،Úق˘˘با˘˘˘سسلأ لا˘˘˘ط˘˘˘بأÓ˘˘˘ل
‘ ةÒب˘˘ك˘˘لأ م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘برŒ سسير˘˘˘ك˘˘˘ت
ة˘˘سضا˘˘ير˘˘˘لأ ر˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ل ن˘˘˘يدا˘˘˘يŸأ
ىلع نابسشلأ ةدعاسسمو ،ةيرئأز÷أ
.ةلبقŸأ تايدحتلأ ‘ قلأاتلأ

نويزفلتلأ هركذ ام بضسحب ،ايموكح Óيدعت هبجوÃ ىرجأأ ايضسائر اموضسرم ،ءاثÓثلأ ،نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ سسيئر عقو
.يمومعلأ

را˘غد˘يإأ ير˘ط˘ق˘لأ ل˘ي˘حد˘لأ يدا˘ن بعل ف˘سصو
.هعون نم ديرفلاب يسضاملب بردŸأ ونورب
ن˘˘يذ˘˘لأ ÚبردŸأ ن˘˘م ه˘˘˘نأأ ه˘˘˘سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب لا˘˘˘قو
.ÚبعÓلأ نم ةبرقم ىلع ءاقبلأ ىلع نورسصي
لسضف هل ناك يسضاملب بردŸأ““ :بعÓلأ لاقو
يدان هقاحتلأ دعب أÒثك بّحر ثيح ،ّيلع Òبك
.ليحدلأ
دا–لأ سسي˘˘˘ئر ي˘˘˘سشطز ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لأ Òخ ى˘˘˘˘ن˘˘˘˘ثأأو
ينفلأ ريدŸأ يسضاملب لامج ىلع ،يرئأز÷أ
ع˘فر˘ل ع˘ل˘ط˘˘ت˘˘ي ه˘˘نأأ أًد˘˘كؤو˘˘م ،لوألأ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل

ءأر˘ح˘سصلأ ي˘˘براfi ةدا˘˘ي˘˘قو ةد˘˘يد˘˘ج تا˘˘يد–
.2202 لايدنوم غولبل
ة˘˘˘عأذإلأ ع˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م ‘ ،ي˘˘˘سشطز ف˘˘˘˘سصوو
‘ ÚبردŸأ لسضفأأ نم أًدحأو““ هنوكب يسضاملب
د˘ع˘ب ة˘ير˘غ˘م سضور˘ع ه˘ي˘ق˘ل˘ت˘ب ا˘فÎع˘م ،““⁄ا˘ع˘لأ
ايقيرفأأ ·أأ سسأاك بقلب جيوتتلل رسضÿأ هتدايق
9102.
،يسضاملب لام÷ مداقلأ فدهلأ نأأ ¤إأ راسشأأو
سسأاك تايئاهن ‘ ةكراسشملل رئأز÷أ ةدايق وه
ةجردل رئأز÷اب قلعتم هنأأ أًدكؤوم ،2202 ⁄اعلأ

.ةÒبك
دي‹ Úيعت نأأ يسشطز زربأأ ،ىرخأأ ةهج نم
ءاج ،ÚيلÙأ بختنŸ أديدج ابردم ةرقوب
.يسضاملب نم بلطب
جيوتتلأ وه قيرفلأ عم ةرقوب فده نأأ حسضوأأو
ÚيلÙأ Úب˘عÓ˘ل ا˘ي˘ق˘ير˘فأأ ·أأ ة˘لو˘ط˘ب بق˘ل˘ب
د˘˘˘˘مو ،2202 ‘ ر˘˘ئأز÷أ ا˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘سضت˘˘سست ي˘˘ت˘˘˘لأ
.بهأوŸاب لوألأ بختنŸأ
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⁄اعلأ يبردم لضضفأأ نم هÈتعيو ةÒبك ةجردل رئأز÷اب قلعتم هنأأ أًدكؤوي يضشطز

““ليحدلا ‘ يب ّبحرو ÚبعÓلا عم يشضاملب ةيشصوشصخ يه هذه»:ونورب راغديإا

عورسشŸأ نع يلÙأ بختنŸأ بردم ثد–
فا˘˘ف˘˘لأ فرذ˘˘ط م˘˘م˘˘˘ك ر˘˘˘ط˘˘˘سسŸأ ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لأ
ةيأدب ‘ لاق ثيح .يسضاملب لامج بردŸأو

سسي˘ئر˘لأو ر˘سضÿأ برد˘م ر˘طا˘سشي ه˘نأأ ه˘ث˘يد˘˘ح
نأأ فا˘سضأأو .““ا˘م˘ه˘تر˘ظ˘نو ا˘م˘هرا˘ط˘فأ ي˘˘سشطز
مي˘عد˘ت ‘ ل˘ث˘م˘ت˘ي ر˘ط˘سسŸأ ي˘سسي˘ئر˘لأ فد˘ه˘لأ
نابسشبو نوبوهوم ÚبعÓب يلÙأ بختنŸأ
اهنأأ ةرقوب لاق ““ناسشلأ““ ةسسفانم نعو .نيدعأو
ىوتسسŸأ ىلع قلأاتلل  Úيلحملل ةسصرف نوكتسس
نع ،رسضخلل قباسسلأ دئاقلأ برعأأو .يراقلأ
بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ا˘ًبرد˘م ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت˘ب هر˘خ˘˘فو ه˘˘تدا˘˘ع˘˘سس
،Úي˘˘لÙأ Úب˘˘عÓ˘˘ل مد˘˘ق˘˘لأ ةر˘˘ك˘˘ل ير˘˘˘ئأز÷أ

.دد˘ج مو‚ فا˘سشت˘˘كأ فد˘˘ه˘˘ت˘˘سسي ه˘˘نأأ أًد˘˘كؤو˘˘م
ي˘م˘سسر˘لأ ع˘قو˘˘م˘˘ل˘˘ل ثيد˘˘ح ‘ ةر˘˘قو˘˘ب ف˘˘سشكو
‘ هن˘ي˘ي˘ع˘ت ل˘ي˘سصا˘ف˘ت ،ير˘ئأز÷أ ةر˘ك˘لأ دا–ل
ترا˘˘˘سس رو˘˘˘مألأ نإأ لا˘˘˘قو .د˘˘˘يد÷أ ه˘˘˘ب˘˘˘˘سصن˘˘˘˘م
Òخ نم ًلاسصتأ ىقلت امدعب ،ةÒبك ةطاسسبب
،يسضاملب لامجو ،دا–لأ سسيئر يسشطز نيدلأ
اسضرع نيذللأ ،لوألأ بختنملل ينفلأ ريدŸأ

،ةرقوب مدقتو .ةعانقو حوسضوب عورسشŸأ هيلع
،يسضاملبو ،يسشطز نم لكل هنانتمأو هركسشب

هتدوعب هتداعسسل اتفل ،هسصخسش ‘ امهتقث ىلع
بعللأ ،اًماع73 ،ةرقوب لزتعأو .بردمك هدلبل
رودلأ نم رسضÿأ جورخ دعب5102 ماع ›ودلأ
يتلأ ايقيرفأأ ·أأ سساك ةلوطب تايئاهنل لوألأ
07 بعل امدعب ،ةيئأوتسسإلأ اينيغ اهتفاسضتسسأ

4 ا˘ه˘لÓ˘خ ل˘ج˘سس ،لوألأ بخ˘ت˘نŸأ ع˘م ةأرا˘˘ب˘˘م
عونو ةنيعم ةراثإاب اًمئأد رعسشأأ““ :لاقو .فأدهأأ

بختنŸاب رمألأ قلعتي امدنع Èسصلأ دافن نم
ة˘فر˘ع˘م .ي˘ل˘م˘ع ءد˘˘ب˘˘ل فو˘˘غ˘˘سش ا˘˘نأأ .ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
أذ˘ه حا‚إل ا˘م˘ه˘م Ó˘ما˘˘ع نو˘˘ك˘˘ت˘˘سس ط˘˘يÙأ
يسسيئرلأ هفده نأأ ةرقوب فسشكو .““عورسشŸأ
نم ،بهأوŸاب لوألأ بختنŸأ ديوزت ‘ نمكي

فسسوي لثم Úبعل ةقفأرمو فاسشكتسسأ لÓخ
ن˘ب لا˘م˘جو ،Êأدو˘سس لÓ˘ه ي˘بر˘ع˘˘لأو ،لا˘˘ط˘˘ع
ىلعأأ ¤إأ مهÒغو Êاميلسس مÓسسإأو ،يرمعلأ

.ىوتسسم
ايقيرفأأ ·أأ سسأاك ةلوطب ن نأأ ¤إأ تفل امك
ما˘˘ع ر˘˘ئأز÷ا˘˘ب ةرر˘˘˘قŸأ Úي˘˘˘لÙأ Úب˘˘˘عÓ˘˘˘ل
بسسا˘نŸأ Òسضح˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘سصر˘˘ف نو˘˘ك˘˘ت˘˘سس ،2202
قلأاتلأ ىلع ةرداق ةيسسفانت ةعوم‹ ليكسشتل

.ةيلودلأ ةحاسسلأ ىلع ديدج نم
هÈت˘˘عأو ،ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج˘˘ب ،ةر˘˘قو˘˘ب دا˘˘سشأأو

لجرلأ فرعي هنأأ ¤إأ أÒسشم ،حاجنلل اجذو‰
ت– بردت اŸ اًظوظfi ناك هنأأو هبيلاسسأأو
.هتدايق
ةكÎسشم ةفسسلف مسساقت ‘ نمكت ةركفلأ““ :دكأأو
يرود˘لا˘˘ب نو˘˘ط˘˘سشن˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لأ Úب˘˘عÓ˘˘ل ح˘˘م˘˘سست
دأدعتسسلأو م˘ه˘تأرد˘ق ل˘ما˘ك زأر˘بإا˘ب ير˘ئأز÷أ
ر˘ك˘˘سشأأ .لوألأ بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ما˘˘م˘˘سضنÓ˘˘ل د˘˘ي÷أ
.““عيجسشتلأو معدلأ لئاسسر ىلع Òهام÷أ

ر-ق

هفده ددحي Úيلحملل رئأز÷أ بختنم بردم

““يشضاملبو يششطز عم هيلع تقفتا ام اذه““ :ةرقوب
رضضÿأ بعÓب ديضشت ““نÓيم““ Òهامج

 زوفلاب ديعشس رشصان نب
يششتيل ىلع
نب ليعامسسإأ““ يرئأز÷أ ›ودلأ مجنلأ Èع
هققح يذلأ زوفلاب ةÒبكلأ هتداعسس نع ““رسصان
.Úنثإلأ ةرهسس يسشتيل ىلع نÓيم هقيرف
مو˘ي˘لأ ة˘ي˘سسمأأ ر˘سشن ر˘سضÿأ نأد˘ي˘م ط˘سسو˘˘ت˘˘م
هباسسح ىلع ةهجأوŸأ نم هل ةروسص ءاثÓثلأ
ي˘عا˘م˘ت˘جلأ ل˘˘سصأو˘˘ت˘˘لأ ع˘˘قو˘˘م ‘ ي˘˘م˘˘سسر˘˘لأ
ةرو˘˘˘˘سصلأ ““ا˘˘˘˘م˘˘˘˘سسإأ““ ق˘˘˘˘فرأأو .““مأر˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسنأأ““
فانئتسسأ ةبسسانÃ ليمج يعامج زوف»:ةرابعب
.““نÓيم أزروف ..›اطيإلأ يرودلأ
م˘˘ج˘˘ن˘˘لأ ءأدأا˘˘ب ““نÓ˘˘ي˘˘˘م““ Òها˘˘˘م˘˘˘ج تدا˘˘˘سشأأو
هقلأات دعب ،““رسصان نب ليعامسسأ““ ،يرئأز÷أ

.““يسشتيل““ مامأأ Úنثإلأ ةأرابم ‘
ن˘ب““ ما˘˘قرأأ يÒنو˘˘سسور˘˘لأ Òها˘˘م˘˘ج تلوأد˘˘تو
سضبانلأ بلقلأ هنأأ نيدكؤوم ةأرابŸأ ‘ ““رسصان
.يسساسسألأ هكرfiو ،قيرفلل
ءأدأاب يŸاعلأ ““لوق““ عقوم اسضيأأ داسشأأ امك
ي˘ه ه˘ما˘قرأ نأأ ن˘يد˘˘كؤو˘˘م ير˘˘ئأز÷أ م˘˘ج˘˘ن˘˘لأ
يرودلأ ‘ مسسوŸأ أذه هبسصنم ‘ لسضفألأ
ةحيحسصلأ تأريرمتلأ ةبسسن تناكو .›اطيإلأ
نم %06 ‘ زوفلأ ‘ ح‚و %29 ““رسصان نب““ ـل
Úتر˘˘˘ير“ ح˘˘˘ن˘˘˘مو ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘لأ تا˘˘˘عأر˘˘˘˘سصلأ

ةليوطلأ هتأرير“ لك ‘ ح‚و ،Úتيحاتفم
.ةحيحسص تÓخدت4 ‘ ةركلأ كتفأو

ر-ق
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لود Êامث لث“ ةكراضشŸأ مÓفأ’أ

 مليفلل ةيمقرلا ةباوبلا ناجرهم ‘ امليف33
رئاز÷اب Òشصقلا

ث.ق

ريدم ريذوخلب ليلد ديسسلأ حسضوأأو
ةر˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لأ هذ˘˘ه نأا˘˘ب نا˘˘جر˘˘هŸأ
ةر˘ها˘ظ˘ت˘ل أدأد˘ت˘مأ د˘ع˘ت ة˘ير˘ه˘سشلأ
م˘ل˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘ل ي˘˘سضأÎفلأ نا˘˘جر˘˘هŸأ““
ةر˘˘˘م لوأل م˘˘ŭظ˘˘˘ُن يذ˘˘˘لأ ““Òسصق˘˘˘لأ
مر˘˘سصنŸأ ل˘˘ير˘˘فأأ ر˘˘ه˘˘سش ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘˘ب
ينفلأ طيسشنت˘ل˘ل ةر˘ك˘ت˘ب˘م ةردا˘ب˘م˘ك
ع˘سضو˘لأ ع˘م ا˘ي˘سشا“ ي˘ئا˘م˘ن˘˘ي˘˘سسلأو
Òبأدت هتسضر˘ف يذ˘لأ ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلأ
أركذم ،انوروك ةحئاج نم ةياقولأ
مر˘سصنŸأ يا˘م ر˘˘ه˘˘سش ة˘˘ع˘˘ب˘˘ط نأا˘˘ب
أÒسصق امليف61 ةكراسشم تدهسش

Áةيبوروأأو ةيبرع لود6 نولث.
يسضأÎفلأ ناجرهŸأ أذه مظنيو
يئامنيسس ناجرهمك سسسسأات يذلأ
لاÛأ حسسفيل يرهسش يسضأÎفأ
ن˘ف˘لأ ةأو˘˘هو Úي˘˘ئا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘سسلأ ما˘˘مأأ
ةيمنتو مهتاعأدبإأ ديسسجتل عباسسلأ

مليفلأ لا‹ ‘ ةينفلأ مهتأراهم
ةفاقثلأ ةيريدم فرط نم Òسصقلأ
ةفا˘ق˘ث˘لأ رأد ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب ة˘با˘ن˘ع˘ب

fiن˘˘˘˘م دد˘˘˘˘عو فا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضو˘˘˘˘ب د˘˘˘˘م

‘ طسشنت يتلأ ةينفلأ تايعم÷أ
جراخو لخأد نم امنيسسلأ لا‹

.نطولأ
ي˘ت˘˘لأو ة˘˘كرا˘˘سشŸأ مÓ˘˘فألأ ل˘˘ث“و
ةقيقد Úب ام اهسضرع ةدم مودت
ر˘ئأز÷أ لود ة˘ق˘ي˘قد32و ةد˘˘حأو
ا˘يرو˘سسو ر˘سصمو بر˘غŸأو سسنو˘˘تو
.وغنوكلأو ايناتيرومو قأرعلأو
مامأأ ةكراسشŸأ مÓفألأ سضرُعتسسو

ناجرهŸاب ةسصاÿأ ميكحتلأ ةن÷
مليفلأ ‘ Úسصتfl نم ةلكسشŸأ
ويرانيسس باتك مهنيب نم ؛Òسصقلأ
بيكÎلأ ‘ Úسصتflو Úجرflو
نأوج52 مو˘˘ي ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع لود ن˘˘˘م
نيزئافلأ نع نÓعإلأ متيل يرا÷أ
—ا˘˘ف˘˘لأ ‘ نا˘˘˘جر˘˘˘هŸأ ز˘˘˘ئأو˘˘˘ج˘˘˘ب

Òسشأأ ا˘م بسسح ل˘ب˘˘قŸأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج
.هيلإأ
تأرا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘سسأ Ëد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت طÎسش˘˘˘˘ُيو
،اينوÎكلإأ اهتئب˘ع˘ت د˘ع˘ب ة˘كرا˘سشŸأ
،رهسش لك نم02 مويلأ لبق كلذو
دعب تابلط ةيأأ لوبق متي ل ثيحب

Ëد˘ق˘ت ن˘كÁ ا˘˘م˘˘ك ،د˘˘عوŸأ أذ˘˘ه
م˘ل˘ي˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ سضر˘ع˘لأ ة˘خ˘سسن

،سضرعلل ةبسسانŸأ غيسصلأ ىدحإاب
ةر˘ها˘ظ˘ت˘لأ ى˘ل˘ع نو˘م˘ئا˘˘ق˘˘لأ د˘˘كأأو
د˘حأأ ى˘ل˘ع م˘ل˘ي˘ف˘لأ ع˘ي˘فر˘ت ةرور˘سض
مج◊أ تأذ تافلŸأ عيفرت عقأوم
.Òبكلأ
نأأ ةكراسشŸأ طورسش نمسض نمو
أذإأو ،ةيبرعلأ ةغللاب مÓفألأ نوكت
نأأ بجي ،ةيبرعلأ Òغب ًاقطان ناك

ة˘˘م˘˘جر˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘خ˘˘سسن˘˘لأ يو˘˘˘ت–
،ةد˘ي˘ج ة˘˘لا˘˘ح ‘ م˘˘ل˘˘سستو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع
ة˘م˘ظ˘نŸأ ة˘ئ˘ي˘ه˘لأ ظ˘ف˘ت– ثي˘ح˘˘ب
مليف ةخسسن يأأ سضفر ‘ ق◊اب
،ةد˘ي˘ج Òغ ة˘لا˘ح ‘ ا˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ت˘˘سسأ
هذه ‘ بلطلأ مدقم ىلع Úعتيو
ىر˘˘˘خأأ ة˘˘˘خ˘˘˘˘سسن Ëد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘لا◊أ

لا˘ث˘ت˘ملأ مد˘ع لا˘ح ‘و ،ةد˘يد˘˘ج
ة˘م˘ظ˘نŸأ ة˘ئ˘ي˘ه˘˘لأ ظ˘˘ف˘˘ت– كلذ˘˘ل
مليفلأ بحسس ‘ ق◊اب ةقباسسملل
.اهفرط نم مأزتلأ يأأ نود
نأأ مÓ˘فألأ ي˘ج˘ت˘نŸ ح˘م˘˘سس˘˘ُي ا˘˘م˘˘ك
بي˘˘كر˘˘ت ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت يأأ أو˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسي
ةمظنŸأ ةئيهلأ ظفت–و ،ةرفوتم

Ÿمليفلل ة˘ي˘م˘قر˘لأ ة˘بأو˘ب˘لأ ة˘ق˘با˘سس
مليف يأأ داعبتسسأ ‘ ق◊اب Òسصقلأ

وأأ ،ا˘ه˘ب حو˘م˘˘سسŸأ ةدŸأ زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ي
‘ ة˘ي˘ن˘ق˘ت ل˘كا˘سشم ى˘˘ل˘˘ع ىو˘˘ت˘˘ح˘˘ي
قو˘˘ع˘˘ي ل˘˘˘ك˘˘˘سشب ةرو˘˘˘سصلأو تو˘˘˘سصلأ

ى˘ل˘ع ىو˘ت˘ح˘˘ي نا˘˘ك نإأ وأأ ،ه˘˘سضر˘˘ع
ل مÓ˘˘فأأ يأأ ،ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م Òغ ةدا˘˘م

نوكي نأأ وأأ ،ةقباسسملل ةلسصب ت“
تا˘ق˘با˘سسم ‘ كرا˘سش د˘ق م˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘لأ
م˘ل˘ي˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘م˘قر˘لأ ة˘بأو˘ب˘ل˘ل ة˘ق˘با˘سس
.اهسسفن Òسصقلأ
ةقباسسŸأ ةرأدإل م˘ل˘ي˘ف˘لأ م˘ي˘ل˘سست˘بو

Áأ ةرأدإأ مليفلأ عناسص حنŸةقباسس
ه˘˘مأد˘˘خ˘˘ت˘˘سسأو ه˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘م– ‘ ق◊أ
ءأزجأأ مأدختسساب كلذكو سضرعلل

.تاياعد ‘ مليفلأ نم
ة˘˘˘˘ن÷ مو˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت كلذ ¤إأ ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘سضإأ
رايتخاب اهريدقت˘ل ًا˘ق˘فو را˘ي˘ت˘خلأ
،ة˘ق˘با˘سسŸأ ‘ ة˘كرا˘سشŸأ مÓ˘˘فألأ
ة˘˘ق˘˘با˘˘سسŸأ ةرأدإأ ا˘˘هد˘˘ع˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت˘˘ل
امك ،كلذب مÓفألأ عانسص غÓبإاب
م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ع˘˘قو ن˘˘م غÓ˘˘بإا˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘ت
Úع˘ت˘ي ي˘ت˘لأ تأو˘طÿا˘ب را˘ي˘ت˘˘خلأ

.اهب مايقلأ مهيلع

ةمزأ’أ دعب ةدuدجتم ةيفاقث ةينف ةيضضرأ’ ًأÒضض–

ةيئانثتشساً احنم مدقت ““‘اقثلا دروŸا““
برعلا باتكلاو Úنانفلل
Úنانفلأ عيجسشتو معدل ةيئانثتسسأ حنم قÓطإأ نع ‘اقثلأ دروŸأ نلعأأ
ةيكراسشت وأأ ةيدرف ةيعأدبإأ عيراسشم جاتنإل لمعلأ ةلسصأوم ىلع باّتكلأو
مهتأراهم ريوطت نم مهنيك“و ،يمقرلأ جاتنإلأ ىلع رسصتقت ل يتلأو
.ينفلأ مهعورسشم ريوطت مدخي اÃ مهعم Úلماعلأ Úينقتلأ تأراهمو
ةدوعو ““انوروك““ ةحئاج راسسحنأ ءدب عم ةردابŸأ هذه ةيمهأأ يتأاتو
،نأدلبلأ مظعم ‘ ًايجيردت ةيفاقثلأ تأءاسضفلأ حتف ةداعإأو ةطسشنألأ

حمسست تابراقم لÓخ نم ينفلأ جاتنإلأ معد ناكÃ ةيمهألأ نم ثيح
ةلئسسأأ ةحئا÷أ تسضرف ثيح ،كراسشتلأو لعافتلأو ثحبلأو بيرجتلاب

باتكلأو Úنانفلأ عفد ام ،هتايد–و ينفلأ جاتنإلأ رود لوح ةديدج
فيثكت ةيلوؤوسسم :ÚمزÓتم Úيد– ةهجأوم ¤إأ عاطقلأ ‘ Úلماعلأو
لÓخ نم ةsدجتسسŸأ فورظلل ةباجتسسلأو لمعلأ ‘ رأرمتسسلأو دوه÷أ
ةلءاسسمو Êأاتلأ هسسفن تقولأ ‘و ،يسضأÎفلأ ءاسضفلأ ىلع Ìكأأ حاتفنلأ
لبق ناك امك عقأولأ جاتنإأ ديعت ل ةديدج لمع قرطب Òكفتلأو عقأولأ
.ةحئا÷أ
ةينفلأ ةاي◊أ ىلع ظاف◊أ ¤إأ هذه ةيئانثتسسلأ حنŸأ ةردابم فدهتو
سصرف Òفوت Èع ،اهيلت يتلأ ةÎفلأو ةحئا÷أ ةÎف لÓخ ةيعأدبإلأو
تابراقم ريو˘ط˘تو رtو˘سصت ى˘ل˘ع م˘ه˘uث˘حو ة˘ي˘بر˘ع˘لأ ة˘ق˘ط˘نŸأ ن˘م Úنا˘ن˘ف˘ل˘ل

ةينف ةيسضرألً أÒسض– كلذو ،يعام÷أو يدرفلأ يعأدبإلأ لمعلل ةديدج
.ةمزألأ دعب ةدuدجتم ةيفاقث
تلاÛأ لمسشتو ةيبرعلأ ةقطنŸأ نم Úنانفلأ ¤إأ حنŸأ هذه هsجوتتو
 .بدألأو امنيسسلأو ىقيسسوŸأو ةيرسصبلأ نونفلأو ءأدألأ نونف :ةيلاتلأ
ةحنŸأو يكيرمأأ رلود فلأأ ةعبسس ¤إأ ةيدرفلأ ةحنŸأ ةميق لسصتو
جمانرب لمسشت نأأ ةحنملل نكÁ امك يكيرمأأ رلود فلأأ01 ¤إأ ةيكراسشتلأ
غلبÚ Ãينقتلأو Úنانفلأ نم مهقيرف ءاسضعأأ وأأ Úنانفلأ تأراهم ريوطت
.يكيرمأأ رلود فلأأ ¤إأ هتميق لسصت ‘اسضإأ
يئانثتسسأ معد Ëدقتب ىنعت ىرخأأ ةردابم ةسسسسؤوŸأ تأذ تقلطأأ امك
تكراسش يتلأ ةيبرعلأ ةقطنŸأ نم ةّلقتسسŸأ ةيفاقثلأو ةينفلأ تاسسسسؤوملل

هتميق لسصت ًامعد اهلÓخ نم مّدقي ،ةيسضاŸأ سسمÿأ هتأرود ىدحإأ ‘
ةيلآأ tدت“و ،ةدحأولأ ةسسسسؤوملل ىسصقأأ دحك يكيرمأأ رلود فلأأ51 ¤إأ
دuُدحو ،ةسسسسؤوم لك تاجايتحل ًاقفو ُدsد–وً أرهسش21 ¤إأ6 نم معدلأ
ةعبأرلأ ةعاسسلأ لبق ،لخأدلأ ةيليوج رهسش نم3 موي تابلطلأ عأديإأ خيرات

.توÒب تيقوتبً أرسصع
ث.ق

Úنانفلل ةيوق ةباقن سسيضسأاتل

ةردابم قلطي يرحب Úمألا دمfi دقانلا
 ““ناوألا ناح““

““نأوألأ ناح““ نأونعب ةردابم يرحب Úمألأ دمfi روتكدلأ دقانلأ قلطأأ
مهقوقح نع عافدلأ ىلع لمعت Úنانفلل ةيقيقح ةباقن داجيإأ ¤إأ يمرت
ةيونعŸأو ةيداŸأ قوق◊أ نع عافدلأو تاقاطلأ ديحوت““ ¤إأ يمرتو
.““ليكسشتلأو ءأدألأو فيلأاتلأ نونف لمسشت تأردابŸأ ميظنتو Úعدبملل
لءاسست دقف يمسسرلأ هتحفسص ىلع اهرسشن يتلأ ةردابŸأ نايب بسسحو
ءاسشنإل مويلأ تقولأ نحي ⁄أأ““ يرحب Úمألأ دمfi يÁداكألأو دقانلأ
ةسسائرو يسسيسسأات سسلجÚ Ãيرئأز÷أ Úنانفلل ةبختنمو ةلقتسسم ةباقن
،يليكسشت نف ،رعسش ،حرسسم ،امنيسس) :ينف عرف لك نع تايليث“و ،ةيرود
.؟(خلأ.-هيلابو ىقيسسوم
وه ةردابŸأ قÓطإل هعفد يذلأ ءيسشلأ نأأ يرحب Úمألأ دمfi حسضوأأو
ايروسسو رسصمك ىرخألأ ةيبرعلأ لودلأ سسكعب نانفلأ هسشيعي يذلأ عسضولأ
لك ‘ .اهكتفتو مهقوقح ىعرت ةبيقح تÓيث“ انينانفل نوكت ل أذاملف““
ةينفلأ ةسسرامملل ةيقÓخألأ وأأ ةيعامتجلأ وأأ ةيفاقثلأ ءأوسس ةاي◊أ داعبأأ
 .““أدنول Òناندو ةموك◊أ تابه راظتنأ لدب
ةئيهك ةبسساfi سسل‹ مسضت نأأ بجي ةباقنلأ نأأ ثدحتŸأ فاسضأأو
نم ،نانفلأ ةمأرك ظف– ةيوق ةئيه نوكتو ةينفلأ ةسسرامŸأ تايقÓخأل
اهل نوكيو ةيفرظلأو ةمئأدلأ هقوقح نوسص لجأأ نم لسضانتو ،تأزواجتلأ

ةمدخو يعولأ عفد ‘ مهاسست ‘اقثلأو ÊدŸأ عمتÛأ بلسص ‘ لكيه
اهل نوكت نأأ ىلع هنfiو هاياسضق ىÈكو هتابسسانم لك قفأرتو ،ًاينف نطولأ
عيمج ‘ ةينفلأ لكايهلأ فلتfl طبر ‘ مهسست ةيراسشتسسأو ةيملع ةئيه““
أًدعُب حن˘م˘ت˘ل ،ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسŸأو را˘م˘ث˘ت˘سسلأ ع˘م ة˘كأر˘سش سسي˘سسأا˘تو تا˘يلو˘لأ
ةناعإأ راظتنأ ةينهذ نع ايبسسن ولو لÓقتسسأ ينفلأ طاسشنلل اًيداسصتقأ
لجأأ نم لسضانت لب .هءاغلإأو هفقوتو هقÓطنأ نهرت .طاسشن لك ‘ ةلودلأ
.““ÊدŸأ عمتÛأو داسصتقلأ ءاكرسش ةيلعافب هتيرأرمتسسأ ثعب
دقانلاب يرحب Úمألأ دمfi عمج سشاقن دعب ةردابŸأ قÓطإأ يتأايو
قÓطإأ ةردابم ذاختأ ¤إأ Úنانفلأ اعدو يبيرغ Ëركلأ دبع يحرسسŸأ
نم ةحاسسلأ هفرعت اŸ أرظن اهقÓطإل احلم تقولأ راسص يتلأ ةباقنلأ
لمعلأ ¤إأ Úنانفلأ يرحب اعد امك ،نانفلأ عسضو هيلإأ لسصو امو مذرسشت

تاكرسشلأو نواعتلأ لÓخ نم ›ود ىدسص اهل نوكي ةيوق ةباقن داجيإأ ىلع
ةيمÓعإأ ةئيه““ لÓخ نم يلخأد نزو اهل نوكيو ةيجراÿأ تائيهلأ عم
طا‰أأ فلتfl سسسسؤوتو ،اهفقأومو اهتانايب مسسرتو ،اهمسساب ثدحتت
لاكتلأ لدب .ةيفاقث ةبسسانم وأأ ›ود وأأ ينطو طاسشن لك ‘ اهتاكراسشم
.““ةÒغسصو ةÒبك لك ‘ ةيموك◊أ تاه÷أ ىلع

ث.ق

ةيمقرلأ ةبأوبلأ ناجرهم““ ةيضضأÎف’أ ةيئامنيضسلأ ةرهاظتلأ ‘ لود ةينامث نولثÁ أÒضصق امليف33 نع لقي ’ ام كراضشي
 .ناجرهŸأ ريدم ىدل ملع ام بضسح يرا÷أ نأوج رهضشب ةضصاÿأ ““Òضصقلأ مليفلل
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““ةمداقلأ لايجأÓل اضسأÈنو ةيزمر““ ةباثt Ãدَعُي

 ““ةيراو÷ا ةركاذلا““ عورششم قلطُت ةيمÓشسإلا ةفاششكلا ءامدق ةيعمج
ةفاسشكلأ ءامدق ةيعم÷ ينطولأ بتكŸأ قلطأأ
ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘˘لأ سسمأأ لوأأ ة˘˘˘ير˘˘˘ئأز÷أ ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘سسإلأ
““ةيرأو÷أ ةركأذلأ““ عورسشم ةمسصاعلأ رئأز÷اب
راطإأ ‘ كلذو نيدهاÛأ ةرأزو عم ةكأرسشلاب
22 ة˘عو˘م‹ عا˘م˘˘ت˘˘جل66ـلأ ىر˘كذ˘˘لأ ءا˘˘ي˘˘حإأ
Òجفت ‘ ةيلسصفم ةطfi لكسش يذلأ ةيخيراتلأ
ي˘سسنر˘ف˘لأ ر˘م˘ع˘ت˘سسŸأ د˘سض ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘لأ ةرو˘ث˘لأ
ةفاسشك˘لأ ءا˘مد˘ق˘ل ما˘ع˘لأ د˘ئا˘ق˘لأ رو˘سضح˘ب كلذو
.نيدهاÛأ ةرأزو نع ةلث‡و ةيمÓسسإلأ
ءامدق ةيع˘م÷ ما˘ع˘لأ د˘ئا˘ق˘لأ ة˘ب˘سسا˘نŸا˘ب د˘كأأو
‘ نود˘ع˘سس ى˘ف˘ط˘˘سصم ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسإلأ ة˘˘فا˘˘سشك˘˘لأ
ءاقللأ لÓخ ةيرئأز÷أ ءابنألأ ةلاكول حيرسصت
لحأرلأ دهاجملل يخيراتلأ لزنŸاب مظن يذلأ
32 ‘ نسضتحأ يذلأ ةيندŸاب سشيرد سسايلإأ

ةرو˘˘ث˘˘لأ ةدا˘˘ق ن˘˘م22 عا˘م˘ت˘˘جأ4591 نأو˘˘˘˘ج
1 ‘ ةروثلأ علدنأ خيرات نÓعإل ةيريرحتلأ
سصيسصخت ¤إأ فدهي عورسشŸأ نأأÈ 4591مفون
ةيخيراتلأ تاطÙأ ءايحإل ةيلعافت تأرهاظت
ىلع دمتعت ةديدج ةبراقÃو طسسبم بولسسأاب
تائف فلتfl عم فثكŸأ يرأو÷أ لسصأوتلأ
تأءا˘سضف˘˘لأو تا˘˘حا˘˘سسŸأ Èع كلذو ع˘˘م˘˘تÛأ
ةلحرمك رئأز÷أ ةيلو ‘ سسرأدŸأو ةيمومعلأ

.ينطولأ ىوتسسŸأ ىلع اهميمعت مث ةيجذو‰
¤إأ حمطي عورسشŸأ نأأ لÓخ لوؤوسسŸأ راسشأأو
ىحسض يتلأ ميقلأ ديد÷أ لي÷أ ىدل خيسسرت
ايعا˘م˘ج ا˘ثرٍإأ ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ءأد˘ه˘سشلأ ا˘ه˘ل˘جأأ ن˘م
أزÈم ،ةيلاعلأ ةيناسسنإلأ ئدابŸأو ميقلاب أرخأز
ىلع ظاف◊أ بجأو““ نمسض جردني عورسشŸأ نأأ
اسسأÈنو ةيزمر““ ةباثt Ãدعيو ““ةينطولأ ةركأذلأ
.““ةمداقلأ لايجأÓل
ةعوم‹ ةركأذ ءايحإأ نأأ ردسصŸأ تأذ فاسضأأو
هذهل ›و˘ط˘ب˘لأ رود˘لأ سسك˘ع˘ي ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لأ22ـلأ
ةيوقلأ ةدأرإلأ لسضفب تنك“ يتلأ ةعومÛأ
Èمفون لوأأ ةروث Òجفت نم ةينطولأ حورلأو
نأأ أÈتعم ،ةطيسسب تايناكمإأو لئاسسوب ةديÛأ

tدعي ا˘ه˘تا˘طfi ل˘ك˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ةر˘كأذ˘لأ ة˘يا˘م˘ح
.ةيويح ةرورسض
ةيمÓسسإلأ ةفاسشكلأ ءامدقل ماعلأ دئاقلأ ركذو

Ãأ بقا˘˘نÛة˘ن˘˘سس ‘و˘˘ت) سشيرد سسا˘˘ي˘˘لإأ د˘˘ها
مر˘كو ة˘˘ب˘˘ي˘˘ط˘˘لأو ع˘˘سضأو˘˘ت˘˘لا˘˘ب فور˘˘عŸأ (1002
رابك ةقثب يظحو ،طابسضنلأو متكتلأو ةفايسضلأ
ة˘فا˘سشك˘لأ ة˘˘سسرد˘˘م ج˘˘ير˘˘خ ه˘˘نو˘˘ك ةرو˘˘ث˘˘لأ ةدا˘˘ق
نيديهسشلأ ةقفر ةيندŸأ لمألأ جوف) ةيمÓسسإلأ
بعسشلأ بزحو (دأرم سشوديدو فيرسش حيبذ

ميقل هئافوو هسصÓخإاب فِرُعو ةينطولأ ةكر◊أو
.أًزراب ًايسضاير ناك امك لاسضنلأ

ديهسشلأ يتلئاع نم ءاسضعأأ برعأأ هبناج نم
سسا˘˘˘ي˘˘˘لإأ مو˘˘˘حرŸأ د˘˘˘هاÛأو دأر˘˘˘م سشود˘˘˘يد
أذهل مهنانتمأ نع ءاقللأ أذه أورسضح سشيرد
ة˘طÙأ هذ˘ه را˘سضح˘ت˘سسأو يز˘مر˘˘لأ Ëر˘˘ك˘˘ت˘˘لأ
Úعأد ثيد◊أ ر˘ئأز÷أ خ˘يرا˘˘ت ‘ ة˘˘ي˘˘ل˘˘سصفŸأ
ءانبلأ ةÒسسم ةلسصأوم ¤إأ ةدعاسصلأ لايجألأ
ءأد˘˘ه˘˘سشلأ ة˘˘نا˘˘مأأ ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف◊أو د˘˘ي˘˘ي˘˘˘سشت˘˘˘لأو
.ةديدج رئأزج ءانبل نيدهاÛأو
سشيرد سسا˘˘ي˘˘لإأ د˘˘هاÛأ ن˘˘بأ ر˘˘كذ˘˘ت˘˘˘سسأ ا˘˘˘م˘˘˘ك
تقبسس يتلأ ةيخيراتلأ فورظلأ زربأأ ةبسسانŸاب
قر˘ط أذ˘˘كو22ـلأ ة˘عو˘م‹ عا˘م˘ت˘جأ ل˘ي˘˘ك˘˘سشت
تمسستأ يتلأ ةعومÛأ رسصانع Úب لسصأوتلأ
ءÓعإأو فسصلأ ديحوت أوعاطتسسأ ثيح ةيرسسلاب
.تايناكمإلأ ةلق مغر نطولأ ةحلسصم
‘ تعمتجأ دق ةيخيراتلأ22ـلأ ةعوم‹ تناكو
مو˘˘حرŸأ د˘˘هاÛأ لز˘˘ن4591Ã نأو˘˘˘ج32
،(اقباسس يبمولاسص) ةيندŸأ يحب سشيرد سسايلإأ
ةيعطق ةروسصبو هيف رsرقت يذلأ عامتجلأ وهو
.ةحلسسŸأ ةروثلأ Òجفت

ث.ق
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ةنيطنسسقب يلجنم يلع ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ةلقتنŸأ ةقرفلأ

ةنهم نوشسراÁ سصاخششأا4 فيقوت
ةشصخر نود ةحشصلا

م .ق

نم يلجنم يلع ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ةلقتنŸأ ةقرفلأ تنك“
،ةنسس63 وÚ 13ب مهرامعأأ حوأÎت سصاخسشأأ ةعبرأأ فيقوت
.ةسصخر نود ةحسصلأ ةنهم ةسسرا‡ ةيسضق ‘ مهطروتل
ةيودأأ نوفوقوŸأ زاح دقف ،ةينمألأ ةئيهلأ نم نايب بسسحو
تأذ ةيودأأ تعابو ،يرسشبلأ بطلأ ‘ لمعتسست ةينلديسص
را˘طإأ ‘ ،ة˘سصخر نود ا˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع ةر˘˘ثؤو˘˘مو ةردfl سصئا˘˘سصخ
تأذ ةبكرم لامعت˘سسا˘ب ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ي˘ن˘طو ة˘ي˘مأر˘جإأ ة˘عا˘م˘ج

fiغتسسأ دعب ةيلمعلأ تءاجو.كرÓنع تامولعم ةقرفلأ ل
ة˘يلو ن˘م ة˘مدا˘ق3C  نأوÎي˘˘سس عو˘˘ن ن˘˘م ةرا˘˘ي˘˘سس لو˘˘˘خد

ىلع ،ةرامسسأ Úع ةيدلب وحن رايسسلأ قيرطلأ Èع ،ةروا‹
ةطقن تعسضوف ،ةيلقعلأ تأرثؤوŸأو ةيودألأ نم ةيمك اهنتم
ة˘ب˘كرŸأ ،ا˘ه˘لÓ˘خ ،تف˘قوأأ ،ةرا˘م˘سسأ Úع ة˘ن˘يدÃ ة˘ب˘قأر˘˘م
Ìع اهسشيتفتبو .سصاخسشأأ ةعبرأأ اهنتم ىلعو ،ركذلأ ةفلاسس
تلوسسبك80 ىوتحي مج◊أ Òغسص يكيتسسÓب سسيك ىلع

ت– ماكحإاب ةأابfl تناك ،غلمÚ 051لاباغيرب ءأود نم
.ةبكرŸأ فقسس ءاطغ
نم ةيمك تطب˘سض ،ا˘ق˘ي˘قد ا˘سشي˘ت˘ف˘ت ة˘ب˘كرŸأ سشي˘ت˘ف˘ت د˘ع˘بو
ردق ،غلم ““ACIRYL 051““ عون نم ةينلديسصلأ ةيودألأ

ق˘حأو˘ل˘˘لأ ف˘˘ل˘˘خ ةأا˘˘بfl تنا˘˘ك ،ة˘˘لو˘˘سسب˘˘ك027ـب ا˘˘هدد˘˘ع
ةلكسشم مزح لكسش ىلع ةدعم ،ةبكرŸأ لكيهو ةيكيتسسÓبلأ

ةأايهم تلوسسبك01 ىلع ىوتحي طسشم لك ،طاسشمأأ ةتسس نم
نويلم52 هردق ›ام غلبم ىلع Ìع امك .ةلم÷اب عيبلل
.عيبلأ تأدئاع نم هنأأ حجري ميتنسس
ÚطروتŸأ ةعبرألأ سصاخسشألأ ةيوه نم ققحتلأ لÓخ نمو

تاه÷أ ىدل هنع ثوحبم مهدحأأ نأأ حسضتأ ،ةيسضقلأ ‘
حÓسسلاب يدمعلأ حر÷أو برسضلأ ةيسضق لجأأ نم ،ةيئاسضقلأ
.سضيبألأ
ةيئأزج تافلم تز‚أأ ،قيقحتلأ تاير‹ نم ءاهتنلأ دعبو

.ةيلÙأ ةباينلأ مامأأ اهبجوÃ أومدق ،ÚينعŸأ قح ‘

ةيدقن ةعطق008 زجح
ةينامورلا ةÎفلا نم ةيرثأا
ةليÃ ةينامثعلا يداوب

ةعباتلأ يرحتلأو ثحبلأ ةقرف رسصانع نك“
نمأاب ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ةيئلولأ ةحلسصملل
ةيرثأأ ةيدقن ةعطق008 زجح نم ةليم ةيلو
ةينامثعلأ يدأو ةيدلبب ةينامورلأ ةÎفلل دوعت
نورجاتي سصاخسشأأ3 فيقوت عم (ةليم بونج)
.اهب
رسصانع يقلت ¤إأ ةيسضقلأ ليسصافت دوعتو
عطق عيبل ةقفسص دقع لوح تامولعŸ ةقرفلأ
يدأو ةنيدم ىوتسسم ىلع ةيرثأأ ةيدقن
ةرسشابم كلذ رثإأ ىلع متتل ةينامثعلأ
دقع ناكم ديد– نم تنكم يتلأ تايرحتلأ
.ةهوبسشŸأ ةقفسصلأ
3 فقوأأ ،مكfi ةينمأأ ةطخ عسضو دعبو
ةبكرم Ïم ىلع أوناك مهب هبتسشم سصاخسشأأ
نيرفاسسŸأ لقن ةطfi ىوتسسم ىلع ةيحايسس
Úب مهرامعأأ حوأÎت ،ةينامثعلأ يدأو ةيدلبب
ةيلو نم نأردحني مهنم نانثأ ،ةنسس94و33

مهسشيتفت دعب مهتزوحب Ìع ثيح ةروا‹
ماجحأاب ةيندعم ةيدقن ةعطق008 ىلع

flةفلت.
ةيريدم اهتز‚أأ يتلأ ةÿÈأ ىلع ءانبو
Úبت ،تأزوجÙأ ىلع ةليم ةيلول ةفاقثلأ
زنوÈلأ ةدام نم ةعونسصم ةيدقن عطق““ اهنأأ
يسستكت اهلعجي ا‡ ةينامورلأ ةÎفلل دوعت
.““ةيرثأأو ةيخيرات ةيمهأأ
لومعŸأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ لامكتسسأ دعبو
ةمكfi ةباين مامأأ مهب هبتسشŸأ Ëدقت ” اهب
ةيلو نمأأ حلاسصم هب تدافأأ امك ديعلأ موغلسش
 .ةليم
‘اقثلأ ثأÎلأ ةحلسصم سسيئر دافأأو
هنأاب ةبايسش دغزل ةفاقثلل ةيلÙأ ةيريدŸاب

ةعطق313 عاجÎسسأ ةيرا÷أ ةنسسلأ لÓخ ”
بناج ¤إأ ةينامورلأ ةÎفلل دوعت ةيرثأأ ةيدقن

. ةيلولأ نمأأ حلاسصŸ ةيعون ةيلمع ‘ لاث“
ةيفاقثلأ تاكلتمŸأ نإاف ،ردسصملل أدانتسسأو
ةلوÙأو ةينمألأ تاه÷أ لبق نم ةزوجÙأ
ينطولأ فحتŸاب عدوت ةفاقثلأ حلاسصم ¤إأ
‘ اهظف◊ ةنيطنسسقب اتÒسس يمومعلأ
تاعومÛأ ءأرثإلو ةبسسانŸأ طورسشلأ
‘ اهب لومعŸأ تأءأرجإÓل اقبط ةيفحتŸأ
ةيامحب قلعتŸأ89/40 مقر نوناقلأ راطإأ
 .‘اقثلأ ثأÎلأ

و .ق

ممشستل اشصخشش63 سضرعت
لجيج Òهاطلاب يئاذغ

ةيبطلأ تلاجعتسسلأ حلاسصم تلبقتسسأ
بوذ‹““ ةيئافسشتسسلأ ةيمومعلأ ةسسسسؤوŸاب
ةليل ،لجيج ةيلوب Òهاطلأ ةيدلبب ““ديعسسلأ
فلتfl نم اسصخسش63 ،ءاعبرألأ ¤إأ ءاثÓثلأ
.يئأذغ ممسستل أوسضرعت رامعألأ
ةئبوألأو ةياقولأ ةحلسصم سسيئر بسسحو
لÓب ناكسسلأو ةحسصلل ةيلÙأ ةيريدŸاب
ةيرق نم نيردحنŸأ ÚينعŸأ نإاف ،سساعد
ملآأ نم نوناعي أوناك Òهاطلأ ةيدلبب ةثÓثلأ

نورعسشي أوناك امك .ؤويقتو نطبلأ ‘ ةداح
.رأودلاب
نوباسصŸأ ىقلت دقف ،لوؤوسسملل أدانتسسأو
نورداغي مه و ةمزÓلأ ةيبطلأ تافاعسسإلأ
.““اعابت““ ةيئافسشتسسلأ ةسسسسؤوŸأ
ةيناكمإأ““ ¤إأ ممسستلأ بابسسأأ سساعد عجرأأو
دحأاب ةعيرسس تابجول ÚباسصŸأ ءلؤوه لوانت

fiÓرودسص راظتنأ ‘ ““عيرسسلأ لكألأ ت
نم اهذخأأ ” يتلأ لكألأ تانيع ليلا– جئاتن
ةراجتلل ةيئلولأ ةيريدŸأ حلاسصم لبق
 .ممسستلأ أذه ءأرو ةيسسيئرلأ بابسسألأ ديدحتل

م .ق

ةيمfi رويط ةثÓث عاجÎشسا
Âاغتشسم
رويط ةثÓث أرخؤوم ÂاغتسسÃ تاباغلأ نأوعأأ عجÎسسأ

fiلوهسسلأ رقسص““ وأأ ““مأو◊أ رقسصلأ““ عون نم ةيم““
.““ةمامسسلأ““ رئاطو ““Úهاسش زاب رقسصلأ»و
ةيئلولأ ةظفاحملل لاسصتلأو مÓعإلأ ةيلخ بسسحو
ةبقأرم ةيرود لÓخ ت“ ¤وألأ ةيلمعلأ نإاف ،تاباغلل

رأود نم برقلاب تاباغلأ نأوعأأ اهب ماق ةيداع
نمسض ةفنسصŸأ ةبطرلأ ةقطنملل يذاÙأ عطقŸأ
ةيلو برغ) ةكانرف ةيدلبب ةيلودلأ راسسمأر ةيقافتأ

.(Âاغتسسم
-ردسصŸأ فيسضي- ةيرودلأ هذه لÓخ ،طبسضو
نأويح لقنو ةزايح ةحنجب سسبلت ةلاح ‘ سصخسش

fiمأو◊أ رقسصلأ““ عون نم يم““.
نأوعأأ Úب ةكÎسشم ةيرود لÓخ ةيناثلأ ةيلمعلأ ت“و
ينطولأ كردلأ دأرفأأو يلع يديسسل تاباغلأ ميلقإأ

عون نم رئاط هتزوحبو سصخسش فيقوتب تحمسس ثيح
يعرسشلأ Òغ ديسصلأ ‘ لمعتسسي Úهاسش زاب رقسص
.ردسصŸأ تأذ فيسضي
‘ ةدرأولأ ةفلاıاب نأرسضfi روفلأ ىلع ررحو
ةمئاق ددحي يذلأ532-21 مقر يذيفنتلأ موسسرŸأ
نوناقلأو ةيمÙأ ةفيلألأ Òغ ةينأوي◊أ فانسصألأ
تاه÷أ ¤إأ امهتلاحإأو ديسصلاب قلعتŸأ40-70
ةقيدح ¤إأ نيرئاطلأ ميلسست عم ةسصتıأ ةيئاسضقلأ
.ÂاغتسسŸ ““دنلاتسسوم““ ةيلسستلأو تانأوي◊أ

يحب Úنطاقلأ ÚنطأوŸأ دحأأ Ìع ىرخأأ ةهج نم
ىلع يسضاŸأ تبسسلأ ةيلولأ ةمسصاعب قيتعلأ تيدجيت

ماقو هلزنم حطسس ىلع ““ةمامسسلأ““ عون نم رئاط
.تاباغلأ ةظفاÙ هميلسستب
هقÓطإأ ” يرطيبلأ بيبطلأ ىلع رئاطلأ سضرع دعبو
 .Âاغتسسم ةنيدم لامسش سسيدلأ لبج ›اعأأ نم

م .ق

 يرئأز÷أ رمحأ’أ لÓهلأ

 تازيهجتلا نم ةشصح ميلشست
 ةيقاوÈلا ىفششتشسŸ ةيبطلا
 ةيدŸاب
نب ةديعسس ،يرئأز÷أ رمحألأ لÓهلأ ةسسيئر تملسس
تأزيهجتلأ نم ةسصح ةيدŸاب ءاعبرألأ سسمأأ ،سسليبح
““ةدخ نب فسسوي نب““ ىفسشتسسم ةدئافل ةيبطلأ
‘ جردني ، (ةيلولأ رقم قرسش ملك52) ةيقأوÈلاب
نم د◊أ لجأأ نم ةيÿÒأ ةسسسسؤوŸأ هذه دوهج راطإأ
.دجتسسŸأ انوروك سسوÒف يسشفت
يئابرهكلأ طيطختلل ةزهجأأ ةثÓثب رمألأ قلعتيو
ÚباسصŸأ ىسضرŸأ ةبقأرŸ نيزاهج و بلقلل
نم ام ،نقحلل تاخسضمو سسفنتلل زاهج و91-ديفوكب
ىوتسسم ىلع ىسضرŸاب لفكتلأ لئاسسو معدي نأأ هنأاسش
يتلأ ةيئافسشتسسلأ ةسسسسؤوŸأ هذهب91-ديفوك ةحلسصم
.ةيدŸأ ةيلو طسسو نم تايدلب ةدع يطغت
تطيخ ةيقأو ةمامك فلأأ سسليبح نب تملسس امك
زكرŸأ ةدئافل ةيدŸاب رمحألأ لÓهلأ تاسشروب
لÓهلأ ةسسسسؤوم نم ةمهاسسمك ،ةيدملل يباقعلأ
هذه نم ةياقولأ دوهج ‘ يرئأز÷أ رمحألأ
اهتسسسسؤوم ءانتقأ نع ةبسسانŸاب تنلعأأو ،ةحئا÷أ

ىدل ةلقنتم ةدايعل ،سصأوÿأ تابه لسضفب ،أرخؤوم
فرسصت ت–““ عسضوتسس ترايتب تأرايسسلأ بكرم
و تاسصوحفلأ ءأرجإأ سضرغب ةيحسصلأ تاعاطقلأ
.““ةيأرو÷أ ةيبطلأ تاجÓعلأ

جأأو

اهل تسضرعت يتلأ ةيؤقلأ ةمدسصلأ عم
 Úسصلأو ايلاطيإأ نم لك

دايبŸوأا ‘ نÓمأات Úكبو ونÓيم
تاشساكتنا نودب يوتشش
اهل تسضرعت يتلأ ةÒبكلأ تاعبتلأو ةيوقلأ ةمدسصلأ عم
تاباسصإلأ يسشفت ةمزأأ ببسسب Úسصلأو ايلاطيإأ نم لك
تأدأدعتسسلأ ترثأات ، دجتسسŸأ ““انوروك““ سسوÒفب
‘ ةيوتسشلأ ةيبŸوألأ باعلألأ يترود نم لكب ةسصاÿأ
.6202 ماع ونÓيمو2202 ماع Úكب
عجتنم عم اهزوف ىلع ماع رورÃ ونÓيم لفت–و
باعلألأ ةرود ةفاسضتسسأ قحب ““وزيبمأأ يد انيتروك““
نم Ìكأأ يقبت عمو.6202 ماع ةررقŸأ ةيوتسشلأ

نومظنŸأ رعسشي دق ،ةفاسضتسسلأ ىلع مأوعأأ ةسسمخ
““انوروك““ ةمزأأ Òثأات مغر حايترلأ سضعبب ايلاطيإأ ‘
،Úسصلأ ‘و.ةفاسضتسسلأ هذهل مهتأدأدعتسسأ ةيأدب ىلع
ىقبتت ثيح ÚمظنŸأ ىلع Óيلق Èكأأ طوغسضلأ ودبت
ةيوتسش باعلأأ ةرود لوأأ ةفاسضتسسأ ىلع طقف أرهسش02

.ةينيسصلأ ةمسصاعلأ ‘
سسوÒف نم ةيوق ةبرسض ةيبŸوألأ ةكر◊أ تقلتو
باعلألأ ةرود تلجأات ثيح دجتسسŸأ ““انوروك““
ةمسصاعلأ ‘ ةررقŸأو ةمداقلأ ةيفيسصلأ ةيبŸوألأ
.1202 ¤إأ ›ا◊أ ماعلأ نم ويكوط ةينابايلأ
دعوŸأ ‘ ماقتسس تناك أذإأ ام مات لكسشب حسضتي ⁄و
أدد‹ لجأاتتسس اهنأأ مأأ1202 ‘ اهل ررقŸأ ديد÷أ
.ىغلت وأأ

ى˘ف˘˘سشت˘˘سسم لا˘˘م˘˘ع ج˘˘ت˘˘حأ
سسمأأ ،ةروأذ˘˘˘ع˘˘˘لأ ة˘˘˘لÓ˘˘˘سش
أدر مهترأدإأ مامأأ ،ءاعبرألأ

‘ افسسعت هوÈتعأ ام ىلع
‘ ردسصت يتلأ تأرأرقلأ

لوؤو˘˘˘˘سسم ن˘˘˘˘˘م م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ح
،ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلأ ة˘سسسسؤوŸأ

ح˘ت˘فو ،ه˘ل˘ي˘حر˘ب Úب˘لا˘ط˘˘م
.تأرأرقلأ كلت ‘ قيق–

عر˘˘ف˘˘لأ ن˘˘م نا˘˘ي˘˘˘ب بسسحو
عباتلأ ىفسشتسسملل يباقنلأ
لا˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘˘لأ دا–Ó˘˘˘ل
نإا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف ،Úير˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئأز÷أ
ر˘ثإأ ى˘ل˘ع ءا˘ج جا˘ج˘˘ت˘˘حلأ
يتلأ تأرأرقلأ كلت مكأرت
.ةيفسسعتلاب تفسصو

ر˘يدŸأ ح˘سضوأأ ،ل˘با˘قŸا˘˘ب
ناكسسلأو ة˘ح˘سصل˘ل ي˘ئلو˘لأ
ا˘˘م بسسح-جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلأ نأأ
-ة˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ن˘˘م ه˘˘ي˘˘لإأ درو
لو˘˘ح فÓ˘˘خ ن˘˘ع م˘˘˘جا˘˘˘ن
ةسسسسؤوŸأ ريدم نعط حنم

ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘ت ،ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘حأأ ‘
ة˘˘ع˘˘با˘˘˘ت˘˘˘م ‘ ة˘˘˘موأدŸا˘˘˘ب
،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ي˘با˘˘سصم
ةقيعم ةوطخ اهايإأ أÈتعم
هذه ‘ ةسسسسؤوŸاب لمعلل
يتلأ ةيئانثتسسلأ فورظلأ

ديدسشت اهيف ةيولوألأ ىقبت
د˘˘سض ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لأ Òبأد˘˘ت˘˘لأ

.انوروك ةحئاج
هنأأ ةحسصلأ ريدم فاسضأأو
ةو˘˘˘˘˘˘عد ه˘˘˘˘˘˘جو د˘˘˘˘˘˘ق نا˘˘˘˘˘˘ك
لا˘م˘ع˘ل˘ل ي˘ئلو˘˘لأ دا–Ó˘˘ل

‘ رأو˘˘ح ح˘˘ت˘˘˘ف ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘م
نأأ لإأ ،لا˘˘م˘˘ع˘˘لأ بلا˘˘˘ط˘˘˘م
رأو◊أ لدبو ،متي ⁄ ءاقللأ

¤إأ أÒسشم ،ديعسصتلأ ءاج
‘ ا˘ق˘ي˘˘ق– ح˘˘ت˘˘ف˘˘ي˘˘سس ه˘˘نأأ
تأرأر˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘لأو بلا˘˘˘˘˘˘طŸأ

فسشك˘ل˘ل فÿÓأ عو˘سضو˘م
د˘˘يد–و ا˘˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط ن˘˘ع
.تايلوؤوسسŸأ
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انورؤك يباسصم ةعباتم ةوÓع لؤح فÓخ ببسسب

نوجتحي ةرواذعلا ةلÓشش ىفششتشسم لامع

هايملل ةيرئأز÷أ ةسسسسؤؤم تنلعأأ
نأأ ،ءاعبرأ’أ سسمأأ ،ةيدŸأ ةي’ؤل
هايم ةكبسشب ديوزتلأ ‘ اعاطقنأ
42 ةدŸ ةيدلب42 ّسسميسس برسشلأ
.ةعاسس
عاطقن’أ ببسس نأأ ةسسسسؤؤŸأ تحسضوأأو
‘ ةنايسص لاغسشأأ ة‹Èل عجأر

fi4““ خسضلأ ةطPS““ ‘ ““ةيحاب÷أ““
ةيدك““ دسس هايم ليؤ– ماظنل ةعباتلأ
.ةريؤبلأ ةي’ؤل ““نودرسسأأ

نأأ ،اهل نايب ‘ ،ةسسسسؤؤŸأ تفاسضأأو
:تايدلب نم لك سسميسس عاطقن’أ
بلقلأ ،ةنغزم ،ةيأردسس ،ةيزيزعلأ

ةلÓسش ،فيسسؤب Úع ،بؤهيŸأ ،Òبكلأ
د’وأأ ،ةيقأوÈلأ ،ةوأرغم ،ةروأذعلأ

ةرئأدب رئأود ةثÓث ةيدلبو ديأذ
،راغؤب ،È‹ ،ةيÒبوز ،نأؤغسس
رسصق ،ناميلسس ينب ،لوزغؤب
،نامعن يديسس ،ةيرامعلأ ،يراخبلأ
د’وأأ ،طÓبات ،نكسسؤب ،يقأؤسس
.عيبرلأ يديسسو فرعم
هايملل ةيرئأز÷أ سصسصختسسو
تاسسسسؤؤŸأ ديوزتل هايم جيراهسص

ةÎف لÓخ ةيئافسشتسس’أو ةيمؤمعلأ
.عاطقن’أ

م .ق

دوزتلا عاطقن
42 ‘ ءاŸاب
ةيدŸاب ةيدلب



هذه الصحيفة تم تحميل 
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www.star7arab.com 
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