
ةلويصسلا ةمزأا ببصسب

بحسس قلعي رئأز÷أ ديرب
 ÚيونعŸأ ضصاخسشأÓل لأومألأ

لاومألا بحسس تايلمع قيلعت رئاز÷ا ديرب ررق
ÚيونعŸا سصاخسشأÓل ةيديÈلا بتاكŸا نم
لجأا نم ،ةيراج ةيديرب تاباسسح ىلع نيزئا◊ا
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ىوتسسم ىلع ÚنطاوŸا فرط نم تاسشاعŸاو
ÚنطاوŸا تاجايتحل ةيبلت كلذو ،ةيديÈلا ةكبسشلا

انوروك ةحئاج لظ ‘ ةيدقنلا ةلويسسلا نم
.(91-ديفوك)

30 سص
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ريوطتل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدŸا فÎعا
دوجوب يبيرعل قراط دمfi ،هنيسس–و نكسسلا

هفسسأا نع ابرعم ،لدع تانكسس زا‚إا ‘ سشغ
تانكسسلا ‘ حوسضفم سشغ نم ثدح ام ىلع
.ÚيسضاŸا Úماعلا ‘ ةزجنŸا
ىلع افيسض هلولح ىدل ،قراط دمfi ددسشو
ةرورسض ىلع ،Úنثلا سسمأا ،ةيرئاز÷ا ةعاذإلا
ادعوتم ،زا‚لا ‘ ةدو÷اب مازتللا
.ةمراسص تابوقعب تاسسسسؤوŸا
سصيسصختلا ةيلمع فانئتسسا نع يبيرعل فسشكو

Ÿا حتف ادكؤوم لدع يبتتكŸكللا عقوÎوÊ
انلعم ،ءاثÓثلا مويلا نم اءدب ةيلمعلل سصسصıا

Èع ةينكسس ةدحو فلأا74 عيراسشم قÓطنا
فقسس نأا افيسضم ،نيرسشعو Úفلأا ماعل نطولا
ةينكسس ةدحو فلأا07 زا‚إا ¤إا فدهي ةلاكولا
.ماعلا اذهل
ام ماظنب لمعلا تفقوأا ةلاكولا نإا يبيرعل لاقو
طقف سصني نوناقلا نأا احسضوم ،سصيسصختلا لبق
‘07 ءاهتنا دعب ،سصيسصختلا تاداهسش ىلع
فلأا99 ميلسست نع افسشاك ،عورسشŸا نم ةئاŸا
،ماعلا اذه ،ةيلمعلا ةيادب ذنم ،سصيسصخت ةداهسش
سصيسصخت فلأا051 تعسضو ةلاكولا نأا ادكؤوم
.نيرسشعو Úفلأا ماعل فدهك

20 سص

 ةÒخألا ةعاصس42 ‘ تايفو8و انوروكب ةديدج ةباصصإا�892

 ةلولل ةــــــــــيريدقتلأ ةــــــــطلسسلأ
 ندŸأ ضضعب ىلع رج◊أ ضضرف ‘

سسمأا ءاسسم ،دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا ررق�
ىلع يئز÷ا يحسصلا رج◊ا Òبادت ديد“ ،Úنثلا
،احابسص ةسسماÿا ¤إا Óيل ةنماثلا نم ،ةيلو92
رثآا ،لباقŸاب .مدا˘ق˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج31 ة˘˘˘يا˘˘˘غ ¤إا كلذو
ةيلو91ـلا ن˘ع ا˘ي˘ل˘ك ي˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج◊ا ع˘˘فر ءا˘˘ق˘˘بإا
.ىرخألا
ةيناكمإا ¤إا ¤وألا ةرازولا نم نايب راسشأا ،لباقŸاب�

وأا تايدلبلا سضعب ىلع مات وأا يئزج رجح سضرف
.ةلولا نم رارقب ةيئابولا ةيعسضولا بسسحب ،ندŸا

ةعباتمو دسصر ةنجلل يمسسرلا قطانلا نلعأاو ،اذه�
892 ليجسست راروف لامج روتكدلا انوروك سسوÒف
8و ،(91-دي˘فو˘ك) ا˘نورو˘ك سسوÒف˘ل ةد˘يد˘ج ة˘با˘سصإا
‘ ةÒخألا ة˘˘عا˘˘سس42 ـلا لÓ˘خ ،ةد˘˘يد˘˘ج تا˘˘ي˘˘فو
اسضيرم303 ل˘˘˘˘ثا“ يذ˘˘˘˘لا تقو˘˘˘˘˘لا ‘ ،ر˘˘˘˘˘ئاز÷ا
ةيل◊ا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا نأا رارو˘ف رو˘ت˘كد˘لا د˘كأاو�.ءا˘ف˘سشل˘ل
ماÎحاو ةظقيلا ÚنطاوŸا لك نم يعدتسست ءابولل
لا˘ث˘ت˘ملاو ة˘يد˘سس÷ا ة˘فا˘سسŸاو ة˘فا˘ظ˘ن˘˘لا د˘˘عاو˘˘ق
عانقلل يمازللا ءادترلاو يحسصلا رج◊ا دعاوقل

،ن˘سسلا را˘ب˘ك ة˘ح˘سص ى˘ل˘ع ة˘˘ظ˘˘فاÙا ع˘˘م ،ي˘˘قاو˘˘لا
.ةنمزم سضارمأا نم نوناعي نيذلا كئلوأا ةسصاخ

حÓ˘سصإاو نا˘˘ك˘˘سسلاو ة˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘يزو د˘˘كأا ،ةازاوŸا˘˘ب�
نل ةلودلا نأا ديزوب نب نامحرلا دبع تايفسشتسسŸا
انوروك سسوÒف دسض حاقللا Òفوتل دهج يأا رخدت
ار˘كذ˘˘م ،هدا˘˘ج˘˘يإا ة˘˘لا˘˘ح ‘ (91-ديفوك) دج˘ت˘سسŸا
يذلا نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر دعوب
اهفلك امهم حاقللا Òفوتب لفكتتسس ةلودلا““ نإا لاق
.““هنمث

ةيقÎلل ةينهŸأ تاناحتملأ جئاتن نع نÓعإلأ
ءاثÓثلأ مويلأ
¤إا ةيقÎلل ةينهŸا تاناحتملا جئاتن نع نÓعإلا خيرات ،ةينطولا ةيبÎلا ةرازو تددح
.9102 ناونعب ةثÓثلا ةيميلعتلا لحارملل ،نوكم ذاتسسأاو يسسيئر ذاتسسأا يتبتر
مويلا ،ينهŸا ناحتمÓل ةيلوألا جئاتنلا نع نÓعإلا متيسس هنأا ،ةرازولل نايب ‘ ءاجو
.ءاسسم ةثلاثلا ةعاسسلا ‘0202 ناوج03 ءاثÓثلا
.ةرازولا فيسضت ،ةيمومعلا ةفيظولا حلاسصم قيقدت راظتنا ‘ كلذ يتأايو
ةيبÎلا تايريدم ىوتسسم ىلع ،هسسفن تيقوتلاو هسسفن مويلا ‘ مئاوقلا رهسشتسسو
.تايلولاب

تايفو4 ليجصست ” اميف

تاباسصلأ ددع عافترأ
 ةباسصإأ691 ¤أ انوروكب

برغŸأ ‘

لبقŸا Èمتبصس71 ¤إا31 نم ىرجتصس ايرولاكبلا

لودج طيسضت ةرأزولأ
ايرولاكبلأ تاناحتمأ

 طسسوتŸأ ميلعتلأ ةداهسشو
20 سص

..انوروكو ةيكيرمألا تابوقعلا ببصسب

وه ماعلأ أذه :دكؤوي Êاحور
نأريإأ ىلع بعسصألأ

ءانبلا ‘ حوصضفم سشغ دوجوب فÎعي ةلاكولا ريدم

ايئاسضق مهتانكسسل ÚهوسشŸأ ةعباتم نلعت لدع

رذحي لاحر سسايلإا ةيمومعلا ةحصصلل ينطولا دهعŸا ريدم

ةيمسسوم أزنولفنأأ ضضأرعأأ هل نم
ضصيخسشتلاب هيلع نأوج ‘

50-40-30 سص



لبقŸا Èمتبصس71 ¤إا31 نم ىرجتصس ايرولاكبلا

ةداهسشو ايرولاكبلأ تاناحتمأ لودج طبسضت ةرأزولأ
 طسسوتŸأ ميلعتلأ
ÚيصسردŸا Úناحتملا Òصس لودج نع Úنثلا سسمأا ةينطولا ةيبÎلا ةرازو تفصشك
.0202 ةنصس ةرودل (طصسوتŸا ميلعتلا ةداهصشو يوناثلا ميلعتلا ايرولاكب)

(كوبصسيف) يعامتجلا لصصاوتلا عقوم Èع ةيمصسرلا اهتحفصص ىلع ةرازولا تدافأاو
ةغللا ةداÃ لهتصستصس Èمتبصس71 ¤إا31 نم ىرجتصس يتلا ايرولاكبلا تارابتخا نأا
سسفن نم ةيئاصسŸا ةÎفلا سصصصخت Úح ‘ ,بعصشلا عيم÷ ةبصسنلاب اهبادآاو ةيبرعلا
Òيصست ةبعصشل ةبصسنلاب نوناقلا ةدام اهيلإا فاصضت ةيمÓصسإلا مولعلا ةداŸ مويلا

.داصصتقاو
ىرجي ثيح بعصشلا عيمج ‘ تايصضايرلا ةداŸ ايرولاكبلا نم Êاثلا مويلا سصصصخيو
,ةيئاصسŸا ةÎفلا ‘ ةيزيل‚لا ةغللاو ةيحابصصلا ةÎفلا ‘ ةداŸا هذه ‘ ناحتملا
ةاي◊او ةعيبطلا مولع ةداŸ سصصصfl تارابتخلا نم ثلاثلا مويلا نوكي امنيب
.تايصضايرلاو ةيبيرجتلا مولعلا يتبعصش ‘ ÚحصشÎملل ةبصسنلاب

ةدام ناحتما ةيبنجأا تاغل اذكو ةفصسلفو بادآا ةبعصش ‘ نوحصشŸÎا يرجي Úح ‘
يرجيف يصضاير ينقت ةبعصش اما,ثلاثلا مويلا نم ةيحابصصلا ةÎفلا ‘ ةفصسلفلا

يرجي داصصتقاو Òيصست ةبعصشو احابصص ايجولونكتلا ةدام ناحتما اهوحصشÎم
نأا ىلع .تقولا سسفن ‘ يبصساÙاو ›اŸا Òيصستلا ةدام ‘ رابتخلا اهوحصشÎم
ةيصسنرفلا ةغللا ةدام رابتخا ءارجإل مويلا سسفن نم ةيئاصسŸا ةÎفلا سصصصخت
.بعصشلا لكل ةبصسنلاب
ةدام ءارجإل درفيصسف Èمتبصس61 ءاعبرلا يأا ,ايرولاكبلا نم عبارلا مويلا سصصصخيو
سصصصخت امنيب ,بعصشلا عيم÷ ةبصسنلاب ةيحابصصلا ةÎفلا ‘ ايفارغ÷او خيراتلا
.ةيغيزامألا ةغللا ناحتما ءارجإل ةيئاصسŸا ةÎفلا
ةغل ةدام ‘ ةيبنجأا تاغل ةبعصش وحصشÎم هيف نحتميصسف Òخألاو سسماÿا مويلا امأا
نحتÁ امنيب ةيحابصصلا ةÎفلا ‘ اذهو ,(ةيناŸأاوأا ةيلاطيا وأا ةينابصسا) ةثلاث ةيبنجأا
بعصش امأا .تنمجانŸاو داصصتقلا ةدام رابتخا داصصتقاو Òيصست ةبعصش ‘ نوحصشŸÎا
احابصص ةفصسلفلا ةدام ‘ نونحتميف يصضاير ينقتو تايصضايرلاو ةيبيرجتلا مولعلا

ةدام ناحتما ةينقتلاو ةيصضايرلاو ةيملعلا بعصشلا عيمج ‘ نوحصشŸÎا زاتجيو
.ةيئاصسŸا ةÎفلا ‘ ةفصسلفلا

,0202 ةرود طصسوتŸا ميلعتلا ةداهصش ناحتما ‘ نوحصشŸÎا زاتجي ,مهتهج نمو
ةيحابصصلا ةÎفلا سصصصختو .Èمتبصس9 ¤إا7 نم اذهو مايأا ةثÓث ةدŸ مهتاناحتما

ةيئايزيفلا مولعلاو ةيبرعلا ةغللا يتدام ناحتما ءارجإل لولا مويلا نم
ةيمÓصسإلا ةيبÎلا ةدام ءارجل ةيئاصسŸا ةÎفلا سصصصخت امنيب , ةيجولونكتلاو
.ةيندŸا ةيبÎلاو
‘ ةيزيل‚لا ةغللاو تايصضايرلا يتدام رابتخا نوحصشŸÎا زاتجي Êاثلا مويلا ‘و
خيراتلا ةدام رابتخا زايتجل ةيئاصسŸا ةÎفلا سصصصختو ةيحابصصلا ةÎفلا

ةيصسنرفلا ةغللا يتداŸ تارابتخلا نم Òخألا مويلا سصصصخي Úح ‘ ,ايفارغ÷او
.ةيئاصسŸا ةÎفلا ‘ ةيغيزامألا ةغللاو ةيحابصصلا ةÎفلا ‘ ةاي◊او ةعيبطلا مولعو

و.ق

ةصصاخ ةيئافصشتصسا تاصسصسؤوم

قÓطنأ ذنم ةدلو ةيلمع0012 نم Ìكأاب لفكت
““ضصانكل““ عم دقاعتلأ ةيلمع

تاصسصسؤوŸا عم دقاعتلا ةيلمع قÓطنا ذنم يعامتجلا نامصضلا حلاصصم تلجصس
تابلط ددع غلب Úح ‘ ,لفكت1212 ةدلولا تايلمعب لفكتلل ةصصاÿا ةيئافصشتصسلا
ةرازول ةيلوألا ةليصص◊ا ,Úنثلا سسمأا هب تدافأا ام بصسح ,بلط94 ةعدوŸا دقاعتلا
ةلودلا يعصس راطإا ‘ ““ هنأا نايبلا حصضوأاو.يعامتجلا نامصضلاو ليغصشتلاو لمعلا
يعامتجلا نامصضلا حلاصصم تلجصس ,Úنطاوملل ةيحصصلا ةيطغتلا Úصس– ¤إا مئادلا

Úح ‘ ,لفكت1212 ةصصاÿا ةيئافصشتصسلا تاصسصسؤوŸا عم دقاعتلا ةيلمع قÓطنا ذنم
ةمŸÈا ةيقافتلا فدهت ““ ردصصŸا بصسحو.““ ابلط94 ةعدوŸا دقاعتلا تابلط ددع غلب
¤إا ةدلولا تايلمعب لفكتلل ةصصاÿا تادايعلاو يعامتجلا نامصضلا تائيه Úب
,قوق◊ا تاوذو ايعامتجا اهل نمؤوŸا ةأارŸا ةدئافل ةيحصصلا ةياعرلا ةدوج زيزعت
ماظن ىلع اهدامتعا لÓخ نم ,ةدلولا فيلاكت عفد نم تاديفتصسŸا ءافعإا نع Óصضف
.““Òغلا لبق نم عفدلا

ةموظنم لبق نم ةلوذبŸا دوه÷ا معدب -ردصصŸا فيصضي- ءارجإلا اذه مهاصسيصسو
ىلع طغصضلا فيفخت لÓخ نم ةدلولاب لفكتلا لا‹ ‘ ةيمومعلا ةحصصلا
.تادلولا نم اÒبك اددع ايونصس لجصست يتلا ةيمومعلا ةيئافصشتصسلا تاصسصسؤوŸا
,0202 سسرام41 ‘ خرؤوŸا06-02 مقر يذيفنتلا موصسرŸا ماكحأل اقيبطتو ,ةراصشإÓل
ةقفر , فصسوي قصشاع يقوصش, يعامتجلا نامصضلاو ليغصشتلاو لمعلا ريزو ىطعأا

يام رهصش , ديزوب نب نمحرلا دبع تايفصشتصسŸا حÓصصإاو ناكصسلاو ةحصصلا ريزو
تاصسصسؤوŸاو يعامتجلا نامصضلا تائيه Úب دقاعتلا ةيلمع قÓطنا ةراصشإا مرصصنŸا
.ةدلولا تايلمعب لفكتلل ةصصاÿا ةيئافصشتصسلا

و.ق

تايئاصصحإÓل ينطولا ناويدلا

ضساسسأأ ىلع ةئاŸأ ‘9.1 تغلب مخسضتلأ ةبسسن
0202ويام ةياهن يونسس

،يصضاŸا يام رهصش ةياهن ةئاŸا ‘9.1 رئاز÷ا ‘ مخصضتلا ةبصسنل يونصسلا لدعŸا غلب
.تايئاصصحإÓل ينطولا ناويدلا ىدل Úنثلا سسمأا ملع امبصسح

لدعŸا وه0202 يام ¤إا ةيونصسلا ةÒتولاب كÓهتصسلا دنع راعصسألا روطت نا
0202 يام ¤إا9102وينوي رهصش نم يأا ،ارهصش21 سساصسأا ىلع بوصسfi مخصضتلل يونصسلا

.9102 يام ¤إا8102 ناوج رهصش نم ءادتبا ةÎفلا سسفنب ةنراقم
رهصش رعصس رصشؤوم روطت Èتعي يذلا ،كÓهتصسلا دنع راعصسأÓل يرهصشلا رُيغتلا دهصشو
.ةئاŸا ‘1،0 ةبصسنب اعافترا ،يصضاŸا ليربأا رهصش رعصس رصشؤوÃ ةنراقم0202 يام
تلجصس ةيئاذغلا داوŸا راعصسأا ناف تاجتنŸا ةئف بصسحو يرهصشلا رُيغتلا سصوصصخبو
ةبصسنب اعافترا ةجزاطلا ةيحÓفلا داوŸا تفرع Úح ‘ ةئاŸا2،1 ةبصسنب اعافترا

.ةئاŸا ‘4 ›اوح
يصساصسأا لكصشب عجار ةجزاطلا ةيحÓفلا داوŸا ‘ عافترلا اذه نأا ¤إا ردصصŸا راصشأا امك
هكاوفلاو (ةئاŸا ‘32،6 +) اطاطبلاو (ةئاŸا ‘33،7 +) جاجدلا م◊ راعصسأا عافترا ¤إا
.(ةئاŸا ‘6،2 +) ةجزاطلا

اميصس ل اصضافخنا تلجصس ىرخأا ةيكÓهتصسا داوم نأا ¤إا ىرخأا ةهج نم ناويدلا راصشأاو
.(ةئاŸا ‘0،1-) ةجزاطلا رصضÿاو (ةئاŸا ‘8،8-) سضيبلا

ةبصسنب لدتعم اعافترا راعصسألا تفرع دقف ةيعانصصلا ةيئاذغلا داوملل ةبصسنلابو
ناويدلا بصسح0202 ليربأا رهصشب ةنراقمو يصضاŸا يام رهصش لÓخ ةئاŸا ‘0،2+
.تايئاصصحإÓل ينطولا

تامدÿا راعصسأا تفرع Úح ‘ ،ةئاŸا ‘0،2+ ب اعافترا ةعنصصŸا داوŸا راعصسأا تفرعو
.ادوكر
تازيهŒو ثاثألا““ تاعوم‹ راعصسأا تفرع دقف تامدÿاو داوŸا تاعوم‹ بصسحبو
ةفاظنلاب ةصصاÿا ةحصصلا““ تاعوم‹ تفرعو ,ةئاŸا ‘0،8 ةبصسنب اعافترا““ ثيثأاتلا
““هيفÎلاو ةفاقثلاو ةيبÎلا““ تاعوم‹ راعصسأاو %0،2 ب ردقي اعافترا ““ةيدصس÷ا
. ةئاŸا ‘ (0،1+) ةبصسنب اعافترا

تامدÿاو علصسلا يقاب نا ¤إا ،ىرخأا ةهج نم ،تايئاصصحإÓل ينطولا ناويدلا راصشأاو
.دوكرب زي“

كÓهتصسلا دنع راعصسألا رصشؤوم دهصش0202 ةنصس نم ¤وألا رهصشأا (5) سسمÿا لÓخو
‘0،5 ب ةيئاذغلا داوŸا راعصسأا سضافخنا نم مغرلا ىلع ,ةئاŸا ‘2،31 ب اعافترا
.ةجزاطلا ةيحÓفلا داوŸا راعصسأل ةئاŸا ‘1،4 ›اوحب عجارت نع مجانلا ةئاŸا

ةيرا÷ا ةنصسلا نم ¤وألا ةصسمÿا رهصشألا لÓخ لجصسŸا عافترلا اذه رصسفيو
ةئاŸا ‘4،9 + ب ةعنصصŸا علصسلاو ةئاŸا ‘0،3 +ب ةعنصصŸا ةيئاذغلا داوŸا عافتراب
.ةئاŸا ‘2،9 + تامدÿاو
.رئاز÷ا ‘9102 ةنصس ةئاŸا ‘2 تغلب دق مخصضتلا ةبصسن تناك ,Òكذتلل
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 زا‚لا ةيعون ةبقارÃ ىنعت ةلاكولاب ةديدج ةئيه ثادحتصسا

 حوسضفم ضشغ دوجوب فÎعي ““لدع““ ةلاكو ريدم
ءانبلأ ‘

نار˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لاو ن˘˘˘ك˘˘˘سسلا ر˘˘˘يزو ه˘˘˘جو
ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ير˘سصا˘ن لا˘م˘ك ة˘ن˘˘يدŸاو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘˘يد˘˘م˘˘ل˘˘ل
““لدع““ هريو˘ط˘تو ن˘ك˘سسلا Úسسح˘ت˘ل

نم تا˘ن˘ك˘سسلا هذ˘ه ي˘ن˘طا˘ق ن˘ك“
رهسشأÓل راج˘يإلا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم ع˘فد
،ةلماك ةنسس ةليط ةÒخألا ةثÓثلا
ةلاكولا عرسشتسس يذلا رمألا وهو

ناو˘˘˘ج ن˘˘˘م ة˘˘˘ياد˘˘˘ب هذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘˘ت ‘
 .يرا÷ا
Èع ه˘تر˘˘سشن ةرازو˘˘ل˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ق˘˘فوو

هنإاف ،كوبسسيف يمسسرلا اهباسسح
ة˘لا˘كو˘لا ي˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘ك˘˘م ع˘˘م ا˘˘ن˘˘ما˘˘سضت““
هريوطتو نكسسلا Úسسحتل ةينطولا
ار˘˘ظ˘˘نو ،م˘˘˘ه˘˘˘ل ة˘˘˘مد˘˘˘خو ،““لد˘˘˘ع““
ها˘ن˘˘فر˘˘ع يذ˘˘لا بع˘˘سصلا فر˘˘ظ˘˘ل˘˘ل
،91 ديفوك ةحئاج يسشفت ببسسب
نار˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لاو ن˘˘˘ك˘˘˘سسلا ر˘˘˘˘يزو نإا˘˘˘˘ف
ى˘ط˘عأا ير˘سصا˘ن لا˘˘م˘˘ك ة˘˘ن˘˘يدŸاو
““لدع““ ةلاكول ماعلا ريدملل ةميلعت
ÚبتتكŸا عيم÷ حامسسلاب يسضقت
رهسشأÓل راجيإلا تاقحتسسم عفدب
ةنسس ةليط (ويامو ليربا ،سسرام)
.““ةلماك
ءارجإلا اذه نأا ردسصŸا فاسضأاو
ءا˘ب˘عأا ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لا˘˘ب ح˘˘م˘˘سسي˘˘سس
م˘ه˘ل ل˘ي˘ه˘سست˘لاو ة˘لا˘كو˘لا ي˘ب˘ت˘ت˘ك˘˘م
ة˘ير˘˘ه˘˘سشلا م˘˘ه˘˘تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسم ع˘˘فد˘˘ب
تا˘ق˘ح˘ت˘سسم ة˘م˘ي˘ق ¤إا ة˘فا˘سضإلا˘˘ب

ة˘م˘سسق˘م ا˘ف˘˘نآا ةرو˘˘كذŸا ر˘˘ه˘˘سشألا
ديكأاتلا ” امك .ةنسسلا رهسشأا ىلع

تاقحتسسŸا هذه ديدسست““ نأا ىلع
ة˘˘مار˘˘غ با˘˘سست˘˘حا نود نو˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘سس

.““Òخأاتلا
ن˘ك˘سسلا ر˘يزو تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘ل ا˘˘ق˘˘ب˘˘طو
عر˘ف ن˘ل˘عا ، ة˘ن˘يدŸاو نار˘˘م˘˘ع˘˘لاو
ة˘لا˘كو˘ل˘ل ع˘با˘ت˘لا يرا˘ق˘ع˘لا Òي˘سست˘لا
هريوطتو نكسسلا Úسسحتل ةينطولا

ي˘˘˘ن˘˘˘طا˘˘˘ق نا ,ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب ‘ لد˘˘˘ع
مهناكمإاب راجيإلا˘ب ع˘ي˘ب˘لا تا˘ن˘ك˘سس
عورسشلا ،يرا÷ا رهسشلا نم ةيادب

يرهسشلا راجيإلا Òتاوف ديدسست ‘
ن˘˘م ة˘˘˘ئاŸا ‘52و ناو˘ج ر˘˘ه˘˘سشل
ة˘˘ل˘˘جؤوŸا طرا˘˘ف˘˘لا سسرا˘˘م ر˘˘˘ه˘˘˘سش
.يئابولا يحسصلا فرظلا ببسسب
ةيلمعلا نأا لدع ةلاكو تحسضوأاو
¤إا ا˘ه˘سسف˘ن ة˘ق˘ير˘ط˘لا˘ب ر˘م˘ت˘سست˘˘سس
نود Òتاو˘ف˘لا ي˘قا˘ب د˘يد˘سست ة˘يا˘غ
ةياغ ¤إا Òخأاتلا ةمارغ باسستحا
.1202وينوي
يراقعلا Òيسستلا عرف اعد ,هيلعو
ءايحأا ينطاق ،لدع ةلاكول عباتلا

ه◊ا˘˘˘˘سصم ¤إا بر˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ،لد˘˘˘˘˘ع
ة˘ي˘ع˘سضو ة˘يو˘سست ل˘˘جأل ،ة˘˘سصتıا
.Òتاوفلا

لدع ةلاكو تدكأا ,راطإلا تاذ ‘
ةا˘˘عار˘˘م ى˘˘ل˘˘ع Òب˘˘ك˘˘لا ا˘˘ه˘˘˘سصر˘˘˘ح
ة˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘خ Úب˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كŸا فور˘˘˘˘˘ظ
ع˘˘م كلذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘˘لا◊ا فور˘˘˘ظ˘˘˘لاو
.كرابŸا ىحسضألا ديع نمازت

و .ق

لدع تانكصس

 ةنسس ىدم ىلع ةÒخألأ ةثÓثلأ رهسشألأ راجيإأ تاقحتسسم طيسسقت

زا‚إا ‘ سشغ دوجوب يبيرعل قراط دمfi ،هنيصس–و نكصسلا ريوطتل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدŸا فÎعا
.ÚيصضاŸا Úماعلا ‘ ةزجنŸا تانكصسلا ‘ حوصضفم سشغ نم ثدح ام ىلع هفصسأا نع ابرعم ،لدع تانكصس

و .ق

ى˘ل˘ع ا˘ف˘ي˘سض ه˘لو˘ل˘ح ىد˘ل ،قرا˘˘ط د˘˘مfi دد˘˘سش
ةرورسض ىلع ،Úنثلا سسمأا ،ةيرئاز÷ا ةعاذإلا
اد˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م ،زا‚لا ‘ ةدو÷ا˘˘˘˘˘ب ماز˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘للا
.ةمراسص تابوقعب تاسسسسؤوŸا
سصيسصختلا ةيلمع فانئتسسا نع يبيرعل فسشكو

Ÿا حتف ادكؤوم لدع يبتتكŸكللا عقوÎوÊ
،ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي˘لا ن˘م اءد˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘˘ل سصسصıا

ةينكسس ةدحو فلأا74 عيراسشم قÓطنا انلعم
نأا افيسضم ،نيرسشعو Úفلأا ماعل نطولا Èع
ةدحو فلأا07 زا‚إا ¤إا فدهي ةلاكولا فقسس
.ماعلا اذهل ةينكسس
ام ماظنب لمعلا تفقوأا ةلاكولا نإا يبيرعل لاقو
سصن˘ي نو˘نا˘ق˘لا نأا ا˘ح˘سضو˘م ،سصي˘سصخ˘ت˘لا ل˘ب˘˘ق
07 ءاهتنا دعب ،سصيسصختلا تاداهسش ىلع طقف

99 ميلسست نع افسشاك ،عورسشŸا نم ةئاŸا ‘
اذه ،ةيلمعلا ةيادب ذنم ،سصيسصخت ةداهسش فلأا

فلأا051 تع˘˘سضو ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،ما˘˘ع˘˘لا
.نيرسشعو Úفلأا ماعل فدهك سصيسصخت
ديج لكسشب تراسس ةيلمعلا نأا يبيرعل دكأا امك
ى˘ل˘ع ر˘ثا يذ˘لا ا˘نورو˘ك ءا˘˘بو رو˘˘ه˘˘ظ ة˘˘يا˘˘غ ¤إا
ظاظ˘ت˘كÓ˘ل ار˘ظ˘ن ا˘ه˘ف˘قو˘ت ¤إا ىدأاو ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
د˘قو ،ة˘لا˘كو˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ز˘كارŸا ه˘ت˘˘فر˘˘ع يذ˘˘لا

.دوسشنŸا فدهلا نم ةئŸاب38 نلا د◊ قق–
نع ““رارقلاو ةيفلÿا““ جمانرب فيسض فسشك امك
ةبقارÃ ىنعت ةلاكولاب ةديدج ةئيه ثادحتسسا
‘ ةثراكلاب هفسصو اÃ افÎعم ،زا‚لا ةيعون
.Úي˘˘سضاŸا Úما˘˘ع˘˘لا ‘ ة˘˘م˘˘ل˘˘سسŸا ع˘˘يرا˘˘سشŸا
ىو˘ت˘سسŸا ى˘ل˘ع نا÷ ن˘˘يو˘˘ك˘˘ت ” ه˘˘نا فا˘˘سضأاو
ةبقارملل ةينطولا ةلاكولا عم قيسسنتلاب يزكرŸا
‘ يه يتلاو ةزجنŸا عيراسشŸا ةعباتŸ ةينقتلا

ةمهاسسŸا ¤إا ÚبتتكŸا ايعاد ،زا‚لا روط
لاح ‘ هنا دكأاو .ةيرودلا ةبقارŸا ةيلمع ‘

ليجسست بتتكŸا ناكمإاب سصئاقن ةيا ليجسست
اهرودب اهلقنت يتلا ةلاكولا ¤إا اهلقنو هتاظف–

يأا حÓسصإاب اهمازلإاو ةزجنŸا ةسسسسؤوŸا ¤إا
.طورسشلا Îفدو ىسشامتت ل يتلا تلÓتخا
تاسشرولا ¤إا طاسشنلا ةدوع يبيرعل دكأا امك
سضعب نا افيسضم ،انوروك ببسسب تفقوت يتلا

كرادتل تاموادم ثÓثب لغتسشت تاسشرولا هذه
افسشاك ،انوروك ءابو ببسسب ثدح يذلا رخأاتلا
ادكؤوم ›ام زجع يا نم Êاعت ل ةسسسسؤوŸا نا
زا‚لا اهتاقحتسسم زا‚لا تاكرسش مÓتسسا
.ناوج رهسش لبق اÃ ةقلعتŸا
حÓ˘˘سصإا˘˘ب ¤وألا ةا˘˘ن˘˘ق˘˘لا ف˘˘ي˘˘سض د˘˘ه˘˘ع˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
رارغ ىلع عيراسشŸا ‘ سصئاقنلاو تلÓتخلا

هلسصو نود ملتسسا يذلا هللا دبع يديسس عورسشم
.ةدكيكسس عورسشمو ،زاغلاو ءابرهكلاب
ماز˘˘ت˘˘لا مد˘˘˘ع لو˘˘˘ح لاؤو˘˘˘سس ن˘˘˘ع ه˘˘˘ت˘˘˘با˘˘˘جا ‘و
Úعب ذ˘خأا˘ت ة˘لا˘كو˘لا نأا د˘كأا ي˘ن˘مز˘لا ل˘سسل˘سست˘لا
ل˘سسل˘سست˘لا ة˘فا˘سضإا ة˘˘ما˘˘قإلا ةدا˘˘ه˘˘سش را˘˘ب˘˘ت˘˘علا
ي˘ت˘لا تلÓ˘ت˘خلا سضع˘˘ب ثد˘˘حا ا‡ ي˘˘ن˘˘مز˘˘لا
.اهكرادتب دهعت

ايئاسضق مهتانكسسل ÚهوسشŸأ ةعباتم نلعت لدع
دسض ةيعدر تاءارجإا ذاختا نع ،““لدع““ ةلاكول ةماعلا ةيريدŸا تنلعأا
،مهتانكسس نم ةيلخادلا ءازجألا Òيغت ىلع نومدقي نيذلا ÚبتتكŸا
.ايئاسضق مهتعباتم عم ،تارامعلا ةروسص نوهوسشيو
ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘سسر˘لا ا˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص ‘ ه˘˘تر˘˘سشن و˘˘يد˘˘ي˘˘ف ‘ ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا تح˘˘سضوأاو
ءانبلاو تارامعلا هيوسشت ‘ Úببسستملل ةيعدرلا تاءارجإلا نأا ،كوبسسيافلا
Úب˘ت˘ت˘كŸا ع˘م د˘ق˘ع˘لا خ˘سسف ¤إا ا˘ه˘ي˘ف ة˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا ل˘˘سصت د˘˘ق ،ي˘˘ئاو˘˘سشع˘˘لا
.Úفلاıا
لfi ققسشلل ير– قرف لاسسرإا ىلع هتاذ ردسصŸا بسسح ةلاكولا لمعتو
رجتسس ةرامعلا ناكسس ةمÓسس ددهت لاغسشألا نأاب توبث لاح ‘و ليدعتلا

.مكاÙا ةقورأا ¤إا اهبحاسص
و .ق
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سضرعل سصسصıا يمويلا يمÓعإلا ءاقللا لÓخ ،راروف روتكدلا حسضوأا
›ا˘˘م˘˘جإلا دد˘˘ع˘˘˘لا نأا ،(91-ديفو˘ك) سسوÒف˘ل ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا رو˘ط˘ت
ةلاح13 ةبسسن لثÁ ام وهو ،ةلاح17531 ¤إا عفترا ةدكؤوŸا تاباسصإÓل
ددع غلب Úح ‘ ،509 تايفولا ›امجإا غلب امنيب ،ةمسسن فلأا001 لكل
ايلاح نودجوي اسضيرم24 كانه امنيب ،ةلاح4769 ءافسشلل ÚلثامتŸا
.ةزكرŸا ةيانعلاب
57 ةبسسن نولثÁ قوف امف ةنسسÚ 06غلابلا سصاخسشألا نأا راروف حسضوأاو

لقأا تلاح ةبسسن اهب تلجسس ةيلو33 نأاو ،تايفولا عوم‹ نم ةئاŸا ‘
42 ـلا لÓخ ،ةديدج ةلاح ةيأا اهب لجسست ⁄ ةيلو7و ،ةينطولا ةبسسنلا نم
ةلاح Úب ام اهب تلجسس ةيلو22 نأا ¤إا ةراسشإلا عم ،ةيسضاŸا ةعاسس
 .تلاح تسس نم Ìكأا تلجسس ةيلو91و تلاح سسمخو
ÚنطاوŸا لك نم يعدتسست ءابولل ةيل◊ا ةيعسضولا نأا راروف روتكدلا دكأاو
دعاوقل لاثتملاو ةيدسس÷ا ةفاسسŸاو ةفاظنلا دعاوق ماÎحاو ةظقيلا
ىلع ةظفاÙا عم ،يقاولا عانقلل يمازللا ءادترلاو يحسصلا رج◊ا

.ةنمزم سضارمأا نم نوناعي نيذلا كئلوأا ةسصاخ ،نسسلا رابك ةحسص
د˘ب˘ع تا˘ي˘ف˘سشت˘˘سسŸا حÓ˘˘سصإاو نا˘˘ك˘˘سسلاو ة˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘يزو د˘˘كأا ،ةازاوŸا˘˘ب
دسض حاقللا Òفوتل دهج يأا رخدت نل ةلودلا نأا ديزوب نب نامحرلا
دعوب اركذم ،هداجيإا ةلاح ‘ (91-ديفوك) دجتسسŸا انوروك سسوÒف

Òفوتب لفكتتسس ةلودلا““ نإا لاق يذلا نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر
.““هنمث اهفلك امهم حاقللا
ىدحإل هترايز سشماه ىلع ةفاحسصلل هل حيرسصت ‘ ،ةحسصلا ريزو راسشأاو
سسنارف يعما÷ا ىفسشتسسŸاب91-ديفوك ىسضرŸ ةسصسصıا حلاسصŸا
اÃرو ،حاقللا فاسشتكل لود ةدع Úب ةسسفانم كانه““ نأا ¤إا ،نوناف
.““ارهسش03 ¤إا81 نم رمألا بلطتيسس
فيثكت ةرورسض ةحسصلا عاطق نع لوألا لوؤوسسŸا دكأا ،ىرخأا ةهج نم
،““ايسساسسأا ارمأا““ اهايإا اÈتعم ،ÚنطاوŸا ةدئافل ةيسسيسسحتلا تÓم◊ا

⁄و ،ةيسسيسسحتلا تÓم◊ا فثكن ⁄ اذإا ءيسشب مايقلا عيطتسسن ل““ هنأل
نويرئاز÷ا““ :افيسضم ،““عمتÛا فرط نم ةقفارŸاو ةدعاسسŸا قلتن
.““قلق ردسصم وهو ،تايفو انلجسس هنأل يداع ءيسش اذهو ،نوقلق
سضعب““ نأل ،ةطولغŸا رابخألا ةبراfi ةرورسض ىلع ديزوب نب ددسش امك
(...) ةطولغŸا رابخألا وه انقلقي ام““ :Óئاق ،““ءابولا تلمعتسسا فارطألا
ءاوسس ،هاسضر مدع نع Òبعتلل91 -ديفوك لمعتسسي لكسشم هيدل نم لك
.““رخآا ىوتسسم ىلع وأا يعامتجلا ىوتسسŸا ىلع
تلا˘ق˘ت˘سسا لو˘ح تر˘سشن تا˘عا˘˘سشإلا ن˘˘م Òث˘˘ك˘˘لا““ نأا د˘˘يزو˘˘ب ن˘˘ب فدرأاو

نم ديدعلا ترسشن امك .تايفسشتسسŸا دحأاب ةيبطلا مقطأÓل ةيعامج
ةبراfi انيلع بجوتي اذهلو ،نودجنتسسي ىسضرŸ روسصلاو تاهويديفلا

ل˘سصاو˘ت˘لا تا˘ك˘ب˘سش نأا ا˘م˘ك .ل˘ئا˘سسو˘لا ة˘فا˘ك˘˘ب ة˘˘طو˘˘ل˘˘غŸا را˘˘ب˘˘خألا هذ˘˘ه
.““ناك يأل ةحاتم اهنأا اÃ عقاولا سسكعت ل يعامتجلا

يـنـطو
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لاحر سسايلإا ةيمومعلا ةحصصلل ينطولا دهعŸا ريدم
رذحي

 ةيمسسوم أزنولفنأأ ضضأرعأأ هل نم
ضصيخسشتلاب هيلع نأوج ‘

ةن÷ وسضعو ةيمومعلا ةحسصلل ينطولا دهعŸا ريدم ىفن
دوجو لاحر سسايلإا روسسيفوÈلا انروك سسوÒف ةعباتمو دسصر
لك ىلع Úعتي هنأا ادكؤوم ،ناوج رهسش لÓخ ةيمسسوم ازنولفنأا
سصيخسشتلل ةرسشابم هجوتلا سضارعألا هيلع رهظت سصخسش
.تاسصوحفلا ءارجإاو
،Úنثلا سسمأا ،افيسض هلوزن لÓخ لاحر روسسيفوÈلا لاقو
مهتباسصإل سصاخسشألا ءافخإا نأا ،ةينطولا ةعاذإلا ىلع
¤إا هجوتلل مهايإا ايعاد ،اÒبك Óكسشم دعي ،انوروك سسوÒفب
.ةحلسصم برقأا
انوروك سسوÒفب تاباسصإلا ددع عافترا نأا سصتıا حسضوأاو

تاءارجإا فيفخت دعب كلذو ،اعقوتم ناك ةÒخألا مايألا ‘
قيبطت ‘ اÒثك نواهت نطاوŸا نأا امك ،يحسصلا رج◊ا
.ةيئاقولا تاءارجإلا
ةعباتŸو يرحتلل ةيتايلمعلا ةيلÿا نأا لاحر ركذ امك
كلذو ،نارهو ةيلوب مويلا لاحرلا تطح ،ةيئابولا تاقيقحتلا
دهعŸا نم ةقيرف ةقفر Úسسحلب دمfi روسسيفوÈلا ةدايقب
Úعو نارهو ةيلو نم ةقرفو ةيمومعلا ةحسصلل ينطولا

. تنسشو“
و .ق

 ةظتكم ةليم تايفسشتسسم
ÚباسصŸاب
،ةليم ةيلوب ةعبرألا ةيئافسشتسسلا تاسسسسؤوŸا وريدم ىكتسشي
ةوخإلاو ةويجرفب يحادم ةوخإلاو ،ةليÃ لابوط زكارم يهو
نم ،ديعلا موغلسشب نيدموب يراوهو ةينامثعلا يداوب مسشخوب
عافترلا دعب ،انوروك ءابوب ÚباسصŸا جÓع حلاسصم قانتخا
.اهيلع ايموي نيدفاولا دادعأا ‘ دا◊ا
ددعلا ةجاح ةيبلتل ةيفاك ،اهتلق ىلع ،تازيهجتلا دعت ⁄و
ىفسشتسسÃ دحاو Òناكسس زاهج دوجوو ،نيدفاولا نم لئاهلا

ءارجإا ¤إا تÓئاعلا نم ديدعلاب عفد ا‡ ،ةليÃ لابوط
.ةيلاع فيلاكتب سصاوÿا ىدل Òناكسسلاب ةعسشألا
لفكتلا نع مهزجعو ،Òبكلا طغسضلا نم ءابطألا يكتسشي امك
يلحتلا ¤إا ÚنطاوŸا Úعاد ،ىسضرŸا نم ةلئاهلا دادعألاب
.ةمزÓلا ةيئاقولاو تاءارجإلاب مازتللاو طابسضنلاب
اعافترا ةÒخألا عيباسسألا لÓخ تدهسش ةليم ةيلو نأا ركذي
021 ¤إا ›امجإلا ددعلا زفق ذإا تاباسصإلا ددع ‘ ايسسايق
نم لك ‘ Ìكأا ةيعسضولا مزأاتتو ،تايفولا نم ددعو ةباسصإا
ارخؤومو ةويجرفو تنانجات ةينامثعلا يداو ،ديعلا موغلسش
.مرارقلا

و .ق

 Úنطاوملل تاصشاعŸاو روجألا بحصس ليهصستل

لأومألأ بحسس قلعي رئأز÷أ ديرب
 ÚيونعŸأ ضصاخسشأÓل
بتاكŸا نم لاومألا بحسس تايلمع قيلعت رئاز÷ا ديرب ررق
تاباسسح ىلع نيزئا◊ا ÚيونعŸا سصاخسشأÓل ةيديÈلا
روجألا بحسس تايلمع ليهسست لجأا نم ،ةيراج ةيديرب
ىوتسسم ىلع ÚنطاوŸا فرط نم تاسشاعŸاو تاناعإلاو
نم ÚنطاوŸا تاجايتحل ةيبلت كلذو ،ةيديÈلا ةكبسشلا
.(91-ديفوك) انوروك ةحئاج لظ ‘ ةيدقنلا ةلويسسلا
،ÚيونعŸا سصاخسشأÓل نكÁ““ هنأا ديÈلا نم ردسصم حسضوأاو

عفدلا لئاسسو نم ةدافتسسلا ،يئانثتسسلا ءارجإلا اذه لظ ‘
اهيلع قداسصŸا كوكسصلا لامعتسسا ةطسساوب ،ةحاتŸا ةيباتكلا
يديرب كسص Ëدقت وأا باسسح ¤إا باسسح نم تÓيوحتلا وأا
ةموظنŸا عم ةينوÎكللا ةسصاقŸا ماظن لÓخ نم ليسصحتلل
.““ةيفرسصŸا
ىوتسسم ىلع ةلويسسلا رفوت نامسض““ متي هنأا ¤إا نايبلا راسشأاو
مسضت ةيلخ بيسصنت ،لÓخ نم اميسسل ،ةيديÈلا بتاكŸا ةفاك

ةيكلسسÓلاو ةيكلسسلا تÓسصاوŸاو ديÈلا ةرازو عاطق Úلث‡
ةلويسسلا ةيعسضول ةيمويلا ةعباتŸا ىلع رهسست ،رئاز÷ا كنبو
هذه نأا افيسضم ،““ةيديÈلا بتاكŸا ىوتسسم ىلع ةيدقنلا
لامعتسسا ةيقÎل ةيقيقح ةسصرف لكسشت ةيئانثتسسلا ةÎفلا““

تايلمع ديسشرت لجأا نم ةينوÎكلإلاو ةيباتكلا عفدلا لئاسسو
.““ةيدقنلا ةلويسسلا بحسس

و .ق

 وباط Ëرك ةمكاfi ليجأات
Èمتبسس41 مويل
Ëرك يسسايسسلا طسشانلا ةمكاfi ةسسلج ةعيلقلا ةمكfi تلجأا

يماÙا هب دافأا امبسسح،Èمتبسس نم رسشع عبارلا مويل وباط
.يداب Êاغلا دبع
““يعامتجلا يطارقÁدلا بز◊ا““ سسيئر وهو وباط عباتيو
.سشي÷ا تايونعÃ سساسسŸا ةمهتب مهتب دمتعŸا Òغ

Œةذفان انجسس ةنسس ةبوقع يسضقي وباط نأا ةراسشإلا رد ‘
.رئاز÷ا ءاسضق سسل‹ اه÷اع ةيسضق
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 ةÒخألا ةعاصس42 ‘ تايفو8و ةديدج ةباصصإا892

 عــــــــــــــــــــسستت اــــــــــــــــــنوروك ىودــع
ةديدج ةباصصإا892 ليجصست راروف لامج روتكدلا انوروك سسوÒف ةعباتمو دصصر ةنجلل يمصسرلا قطانلا نلعأا
لثا“ يذلا تقولا ‘ ،رئاز÷ا ‘ ةÒخألا ةعاصس42 ـلا لÓخ ،ةديدج تايفو8و ،(91-ديفوك) انوروك سسوÒفل

.ءافصشلل اصضيرم303

اهتادحو لك ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصم تعسضو
تاجرد عافترل ابسس– ىوسصق بهأات ةلاح ‘

ى˘ل˘ع ة˘ن˘خا˘سس ة˘ي˘ئاو˘ه ة˘ل˘ت˘ك مود˘ق ر˘ثا ةرار◊ا
.نطولا تايلو بلغأا
ةرسشنلل اعــبت هنإاف ،ةيريدŸا نم نايب بسسحو
رثإا ةرار◊ا تاجارد عافتراب ةسصاÿا ةيوــ÷ا
تايلو بلغأا ىلع ةنخاسس ةيئاوه ةلتك مودق
ةيندŸا ةيامحلل ةماعلا ةيريدŸا عسضت ،نطولا
،ىوسصق بهأات ةلاح ‘ ةيلمعلا تادحولا لك
ةي˘سسي˘سسح˘ت˘لا تÓ˘م◊ا ف˘ي˘ث˘ك˘ت ¤إا ة˘فا˘سضإلا˘ب
لثم ‘ ةمهŸا ةيئاقولا حئاسصنلاب قلعتي اميف
ةحئاجب ةقلع˘تŸا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا فور˘ظ˘لا هذ˘ه
.انوروك
ةيام◊ا حلاسصم يسصوت ،ر◊ا ةجوم ةهجاوŸو
ةسصاخ سسمسشلا ةعسشأل سضرعتلا مدعب ةيندŸا
سضار˘˘مألا با˘˘˘ح˘˘˘سصأا و Úن˘˘˘سسŸا سصا˘˘˘خ˘˘˘سشألا
لقنتلا و جورÿا بنŒ ،لافطألا و ةنمزŸا

عم ةرورسضلا تلاح ‘ لإا ،ةÎفلا هذه لÓخ
Œةيندب تادوه‹ بلطتت يتلا لامعألا بن

ÚنسسŸا سصاخسشألا ءاطعإاب يسصوت امك .ةÒبك
كر˘ت مد˘عو ما˘˘ظ˘˘ت˘˘نا˘˘ب ءاŸا بر˘˘سش ى˘˘سضرŸاو
،يدا˘ف˘ت ع˘م ةرا˘ي˘سس ل˘خاد˘ب م˘هد˘حو لا˘˘ف˘˘طألا
تا˘فا˘سسم ع˘ط˘ق ،تارا˘ي˘سسلا ي˘ق˘ئا˘سسل ة˘ب˘سسن˘لا˘˘ب

.ةرار◊ا اهيف دتسشت ¤إا تاقوألا لÓخ ةليوط
ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ن˘م ة˘يا˘قو˘لا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘˘مأا
ة˘ي˘ندŸا ة˘يا˘م◊ا ح˘لا˘سصم و˘عد˘ت ،““91 دي˘فو˘ك““

اهقيبطتو ةيئاقولا Òبادتلاب ديقتلا ÚنطاوŸا
¤إا جورÿا مدعو لزانŸا ‘ ءاقبلاب ،ةلماك
طور˘˘˘سش ماÎحا ¤إا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘سضإلا˘˘˘˘ب ،ةرور˘˘˘˘سضل˘˘˘˘ل
مايقلاو راركتو ارار˘م ن˘يد˘ي˘لا ل˘سسغ˘ب ة˘فا˘ظ˘ن˘لا
.طيÙا ميقعتلا تايلمعب
د˘عا˘ب˘ت˘لا ماÎحا ةرور˘سضب ا˘ه˘تو˘˘عد ددŒ ا˘˘م˘˘ك
يدافتب مه˘تو˘ي˘ب جرا˘خ ي˘عا˘م˘ت˘جلاو يد˘سس÷ا
10 نم Ìكأل نامألا ةفاسسم كرتو كاكتحلا

Ìكأل تاعمجتلا يدافتو سصاخسشألا Úب Îم

تÙÓا ما˘˘˘مأا ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ،Úسصخ˘˘˘˘سش20 ن˘˘˘˘م
ءا˘ن˘ت˘قا د˘ن˘عو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘كا˘مألا ،ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
.ةيمويلا تاجا◊ا
ة˘˘ي˘˘ندŸا ة˘˘يا˘˘م◊ا و˘˘عد˘˘ت ،اذ˘˘ه ¤إا ة˘˘فا˘˘˘سضإاو
تاحطسسŸا ‘ ةحابسسلا بنŒ ¤إا ÚنطاوŸا
اهعنم لظ ‘ ئطاوسشلا ىلع ددÎلاو ةيئاŸا
ن˘م د˘ح˘ل˘ل فا˘ي˘ط˘سصلا م˘سسو˘م حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا مد˘˘عو
.ءابولا يسشفت

و .ق

 ةيندŸا ةيام◊ا

 ةرأر◊أ تاجرد عافترل ابسس– ىوسصق بهأات ةلاح
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ىودعلا مقافت ءارو سسارعألاو قاوصسألا

فيطسس ةنيدÃ ةجنط يحب ةديدج تايفو3
.91 ديفوك انوروك سسوÒفب تايفو ثÓث ،Úنثلا سسمأا ،فيطصس ةنيدÃ ““ةجنط““ ـب فورعŸا يوايحي يح لجصس
.ةبوروب لامج موحرŸاو ““نودلخ““ ةدولوŸا ةرصضخ ةموحرŸا هتجوزو ةنداوم ىصسوم““ موحرŸاب رمألا قلعتيو

ب .م

ةنيدÃ يح Èكأا هنأا ““ةجنط““ يح نع فورعم
هنأا امك ،اهب ةيناكسس ةفاثك Èكأا مسضيو ،فيطسس
سضارغأاو ةسشرفألاو ةسسبلأÓل ةÒبك قوسس رقم
تfiÓ هلوط ىلع دت“ ذإا ،سسئارعلا زاهج
¤إا اهتاسضورعم قفدتت يتلا ةسسبلألاو ةسشمقألاب

ا˘ق˘فد˘ت قو˘سسلا هذ˘ه فر˘ع˘تو .عرا˘˘سشلا ي˘˘ت˘˘ف˘˘سض
اظتكم اقاور عراسشلا لعجي ام ،نئابزلل اÒبك
.سسانلا هيف محازتي
،ةÒخألا عيباسسأا ‘ ،فيطسس ةيلو تفرع دقو

سسوÒفب ةباسصإلا دعاسصت ببسسب ،رافنتسسا ةلاح

يذلا بتاكلب دمfi ةيلولا ›اوب ىدأا ،انوروك
ن˘م دد˘ع ق˘ل˘˘غ ¤إا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا سسأار˘˘ي
قوسسو ا˘يز˘ي˘لا˘م قو˘سسو4101 قو˘˘سس) قاو˘˘˘سسألا

را˘ج˘ت˘لا ماÎحا مد˘ع ل˘ي˘ج˘سست د˘˘ع˘˘ب ،(ة˘˘سشا˘˘ب˘˘ع
.ةياقولا تاءارجإا ءاوسس دح ىلع نئابزلاو
Ìكألا تا˘يلو˘لا Úب ن˘م ف˘ي˘ط˘˘سس ة˘˘يلو د˘˘ع˘˘تو
،اهب ةافولاو انوروكب ةباسصإلا تلا◊ Óيجسست
تا˘˘يو˘˘ت˘˘سسم ةÒخألا ما˘˘يألا لÓ˘˘خ ،تل˘˘ج˘˘˘سس ذإا
لوأا ،تلجسسو ،مويلا ‘ ةباسصإا05 ـلا تقاف
›امجإا عفتÒل ،ةديدج ةباسصإا23 ،دحألا سسمأا
روهظ ذ˘ن˘م ،ة˘با˘سصإا0311 ¤إا ا˘ه˘ب تا˘˘با˘˘سصإلا
.رئاز÷اب ءابولا
¤إا ة˘يلو˘لا˘ب ي˘˘ئا˘˘بو˘˘لا ع˘˘سضو˘˘لا مزأا˘˘ت ىدأا د˘˘قو

،كا˘ن˘ه ع˘سضو˘لا ي˘سصق˘˘ت˘˘ل ة˘˘يرازو ة˘˘ن÷ لا˘˘سسرإا
رج◊ا عفر نأا ¤إا ¤وألا اهتاقيق– تسضفأا

ةيداسصتقلا ةعيبطلاو ،ةيراجتلا ةطسشنألا ىلع
تلا◊ا دد˘˘ع د˘˘ياز˘˘ت ‘ ارود ا˘˘ب˘˘ع˘˘˘ل ة˘˘˘يلو˘˘˘ل˘˘˘ل

.ارخؤوم
عافترا رارد يزوف روتسساب دهعم ريدم عجرأاو

م˘ي˘ظ˘ن˘ت ¤إا ة˘يلو˘لا˘ب ا˘نورو˘ك˘ب ىود˘ع˘لا تلا˘˘ح
ن˘˘˘˘˘˘م ارذfi ،ةÒخألا ةÎف˘˘˘˘˘˘لا ‘ ،سسار˘˘˘˘˘˘عألا
ديلاقتب ةفورعŸا ةيلولا هذهب حارفألا لسصاوت
ةيادب قلطنت ام ةداع يتلا ةيعام÷ا سسارعألا
‘71 نأا Úبت امدعب ةسصاخ ،فيسص مسسوم لك
‘ تثدح تÓئاعلا Úب تاباسصإلا نم ةئاŸا

fiسسارعألا طي.

انوروك سسوÒفب ÚباصصŸاب لفكتلل

ةسسبتب Úتيعجرم Úتحلسصم ثأدحتسسأ
Úتيعجرم Úتحلسصم يرا÷ا عوبسسألا علطم ةسسبت ةيلوب تثدحتسسا
ÚتسسسسؤوŸاب دجتسسŸا انوروك سسوÒفب ÚباسصŸاب لفكتلل
.ةزنولاو تانيوعلا يتيدلبل Úتيمومعلا Úتيئافسشتسسلا
ثادحتسسا نأا يعلب ديعسسلا ناكسسلاو ةحسصلل يلÙا ريدŸا حسضوأا

ةيعجرŸا ةحلسصŸا ىلع طغسضلا فيفخت ¤إا فدهي ÚتحلسصŸا Úتاه
ÚباسصŸا لقنو ÚباسصŸا دادعأا عافترا ببسسب ةيراكب ىفسشتسسÃ مألا
.تانيوعلاو ةزنولا نم لكب Úتديد÷ا ÚتحلسصŸا Èع مهعيزوتو
عاطق لمع ططfl نمسض جردني ءارجإلا اذه نأا ثدحتŸا فاسضأاو
جÓعلا لكوتوÈل مهعاسضخإا لÓخ نم ÚباسصŸاب لفكتلا فدهب ةحسصلا
لابقتسسل ةرسسألا نم نك‡ ددع Èكأا Òفوتو ““Úكورولك يسسكورديه““
.ىسضرŸا
““ابيرق““ ةلثا‡ ةثلاث ةحلسصم ثادحتسسا ةيناكمإا حرط نأا دعبو

Ãركذ ،كلذ رمألا بلطت لاح ‘ ةسسبت برغ بونجب ةعيرسشلا ىفسشتسس
ةسسردم يرا÷ا عوبسسألا علطم سصيسصخت ” هنأاب كلذك لوؤوسسŸا تاذ
اورداغي نيذلا ىسضرŸاب لفكتلل ةيلولا ةمسصاعب يبطلا هبسش ‘ نيوكتلا
.جÓعلا ةÎف مهئافيتسسا لبق ىفسشتسسŸا
يبطلا مقاطلا دحألا لوألا سسمأا هثدحأا يذلا لد÷ا ىلع هدر ‘و
مهتبلاطÃ ““كوبسسياف““ عقوم ىلع تانيوعلا ىفسشتسسÃ يبطلا هبسشو
داومو تازافقو ةيقاو تامامكو ةسسبلأا نم ةيئاقولا لئاسسولا Òفوتب
لئاسسولاب Úتديد÷ا ÚتحلسصŸا ديوزت ” هنأا ديعلب دافأا ،ةمقعم
مدع نامسضو مهتيامح فدهب ةحسصلا ةيريدم نوزfl نم ةمزÓلا
.مهيلإا ىودعلا لاقتنا
دجتسسŸا انوروك سسوÒف ةحئاجب ةقلعتŸا ةيئابولا ةيعسضولا سصوسصخب
ديازت لظ ‘ ““ةبعسص““ اهنأا عاطقلل يلÙا ريدŸا فÎعا ،ةسسبت ةيلوب

ايعاد ،اهب هبتسشŸا تلا◊ا اذكو ةدكؤوŸا ةباسصإلا تلاح ددع
.ةيئاقولا تاءارجإلاب مازتللا ¤إا ددسصلا اذه ‘ ÚنطاوŸا

جأاو

 مهيلع طغصضلا فيفختل

لاثتملاب ÚنطأوŸأ نوبلاطي ةلقرو ءابطأأ
ةيئاقولأ Òبأدتلل ““مراسصلأ““

ةهجاوŸا طخ ىلع نودن‹ ةيمومعلا ةحسصلا ‘ نوسسرا‡ بلاط
ÚنطاوŸا ةلقروب دجتسسŸا انوروك سسوÒف ةحفاكم ‘ لوألا

فيفختلل ،ةياقولا Òبادتب مراسصلا مازتللاو ةيلوؤوسسŸا حورب يلحتلا»ب
راسشتنا نم د◊ا ‘ ةمهاسسŸاو ىسضرŸا جÓع ‘ طغسضلا نم مهيلع
.ةحئا÷ا هذه
نم ةيئاقولا Òبادتلل مراسصلا لاثتملا نأا ىلع ءابطألا ءلؤوه عمجأاو
سسوÒفلا اذه يسشفت نم د◊او ىودعلاب ةباسصإلا دادعأا سصيلقت هنأاسش
ÚباسصŸا ددع سصلقتب لمعلا طغسض مهيلع ففخيسس ام ،Òطÿا
ةنهارلا ةيحسصلا ةمزألا هذه نم دÓبلا جورخ ىلع دعاسسي ›اتلابو
.ةسساسس◊ا

ةيئافسشتسسا ةذاتسسأا ،يتاعلا ماسستبا ةروتكدلا تددسش ددسصلا اذه ‘
ةيئافسشتسسلا ةيمومعلا ةسسسسؤوŸاب ةيدعŸا سضارمألا ‘ ةيئاسصخأا

fiحا ةرورسض ىلع فايسضوب دمÎةياقولا دعاوق ما، Ãءادترا كلذ ‘ ا
.Êامسس÷ا دعابتلاو يقاولا عانقلا
تاسسسسؤوŸا نم برقتلا ‘ ددÎلا مدع ¤إا ÚنطاوŸا تثحو
جÓعلا يقلتل سسوÒفلاب ةباسصإلا سضارعأاب روعسشلا ةلاح ‘ ةيئافسشتسسلا
.بيبطلا ةراسشتسسا نود ةيودألا لوانتب ءافتكلا مدعو مزÓلا
ىفسشتسسŸا ¤إا اومدق ن‡ عونلا اذه نم تلاح تفداسص اهنأا تركذو

.مهتايح اودقف نم مهنمو ةرخأاتم ةيعسضو ‘
لمعلا ¤إا اوداع مهنأا لإا سسوÒفلاب اهئÓمز سضعب ةباسصإا ¤إا تراسشأاو
91-ديفوك ةحلسصÃ مهقاحتلا نأا ةÈتعم ،مهتيفاع ةداعتسسا روف
ثيح ،ةعانق نع ناك ةيئافسشتسسلا ةيمومعلا ةسسسسؤوŸا تاذب ةدجاوتŸا

.هجو لمكأا ىلع ةليبنلا مهتمهÃ مايقلا ةلسصاوŸ ةقداسص ةبغر مهود–
فرط نم ارخؤوم هل تسضرعت يذلا يدسس÷ا فنعلاب قلعتي اميفو
ةثدا◊ا كلت نأا يتاعلا ةروتكدلا تلاق ،ىسضرŸا دحأل قفارم سصخسش
‘ اهل تببسست اهنأا ىلع Óسضف ،اهيدل قيمع يبلسس يسسفن رثأا تكرت
نم عونلا اذه نأا ةدكؤوم ، عارذلا ىوتسسم ىلع ةيدسسج ةباسصإا
يعدتسسي ةيحسصلا تاسسسسؤوŸا يمدختسسم دسض ةنيسشŸا تافرسصتلا““

لفكتلل يبطلا مقاطلل لسضفأا لمع فورظ Òفوتل اهتهباÛ تايلآا عسضو
.““ىسضرŸاب
مدلا ةيفسصت ةحلسصم سسيئر ،حياوسس فسسوي بيبطلا دكأا ،هبناج نمو

Ãىفسشتسس fiلمعلا ةلسصاوم ىلع ،فايسضوب دم Ÿهذه ةحفاك
 تايدحتلا فلتfl ةهبا‹و ةحئا÷ا
ةحفاكم ‘ نطاوŸا ةمهاسسم ةيمهأا هتاذ تقولا ‘ ازÈم ،ةيمويلا
،ةحسصلا يمدختسسم ىلع طغسضلا ففخيسس ا‡ ،91-ديفوك يسشفت
بابسشلا ةئف ةسصاخ ةياقولا تاداسشرإاو Òبادتب ذخألا لÓخ نم كلذو
‘ ÚمدقتŸا ةئف نم اميسسل مهتÓئاعل ىودعلا اولقني نأا نكÁ نيذلا
.ةلابمÓلاو راتهتسسلا ببسسب ةنمزŸا سضارمألا يوذو نسسلا

ةحئا÷ا ةهباÛ ةيمامألا طوطÿاب ةÒبك تايحصضت
ىلع ،دهاسشلا لداع دمfi ،ةيئافسشتسسلا ةسسسسؤوŸا تاذب بيبطلا دكأاو
ناوعأاو Úسضر‡و Úيئاسصخأا ءابطأا نم عاطقلا يمدختسسم ةفاك مزع
اركذتسسم ،اهيلع راسصتنلا ىتح ةحئا÷ا هذه ةبراfi ىلع ةفاظن
ةهباÛ ةيمامألا طوطÿاب ةيبطلا مقاوطلا اهتمدق يتلا تايحسضتلا
سشاعنإلا مسسق سسيئر ،ÓÊيك هŸاد روتكدلا مهنيب نمو ةحئا÷ا

Ãىفسشتسس fiفل ةمزألا ةيلخ وسضعو فايسضوب دمÒ91-ديفوك سسو
ءادهسشو ،هلمعل هتلوازم لÓخ سسوÒفلا اذه هباسصأا يذلا ةيلولاب
سصوحب بيبطلا مهيف اÃ نطولا Èع ةحسصلا يمدختسسم نم بجاولا
.ةلقروب ىودعلا ببسسب ارخؤوم ‘وت يذلا ةÒجه نب

يابلب قراط ،ةلقروب ةباينلاب ةحسصلا عاطق ريدم اعد ،لسصتم قايسس ‘
ءاوتحل ةليسسو نسسحأا دعت يتلا ةياقولا Òبادتب مازتللا ¤إا ÚنطاوŸا
ةدعتسسم ه◊اسصم““ نأا ةبسسانŸاب اÒسشم ،اهراسشتنا نم د◊او ةحئا÷ا
.““ثدحي نأا نكÁ ئراط رمأا يأا عم لماعتلل
اسصسصfl ايئافسشتسسا اريرسس882 نع لقي ل ام ةلقرو ةيلو يسص–و
تايفسشتسسم ىلع Úعزوم ،دجتسسŸا سسوÒفلا اذهب ÚباسصŸاب لفكتلل
.تابيطلاو ترقتو دوعسسم يسساحو ةلقرو

م .ق

ناوعأاو Úيبط هبسشو ءابطألا Êاعي
ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘ك˘˘˘م ز˘˘˘كارÃ سضير˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لا
قا˘هرلا ن˘م ة˘با˘ن˘ع˘ب91 -د˘ي˘فو˘ك
يتلا ةيحسصلا ةمزألا لسصاوت ببسسب
ثي˘˘ح ،ع˘˘˘بار˘˘˘لا ا˘˘˘هر˘˘˘ه˘˘˘سش تل˘˘˘خد
نود ا˘هزواŒ م˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع ل˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘سسي
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘˘م ،Úن˘˘˘˘طاوŸا نوا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
.ةهج نم ةياقولا طورسشب ديقتلا
ةد˘˘˘عا˘˘˘سسŸا ة˘˘˘قر˘˘˘ف و˘˘˘سضع تلا˘˘˘ق
ط˘˘سسو˘˘لا ‘ ة˘˘ي˘˘سسف˘˘ن˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ةبيبطلا91 -ديفوك لوح ينهŸا
ءابطألا نإا زوزع ةينغ ةيناسسفنلا
Úم˘˘˘ي˘˘˘قŸا ءا˘˘˘ب˘˘˘˘طألاو Úسصتıا
¤إا ة˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ،با˘˘ب˘˘سش م˘˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘غأا
،Úسضر‡و يبطلا هبسش ‘ ناوعأا
نوسشيعي تاهمأاو ءابآاو جاوزأا مهنيب
Úب ›او˘ت˘لا ى˘ل˘˘ع ع˘˘بار˘˘لا ر˘˘ه˘˘سشل˘˘ل
ل˘˘˘ق˘˘˘ن ن˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘يوذ ى˘˘˘ل˘˘˘ع فوÿا
قاهرإلاب سساسسحإلا لقثو ،ىودعلا

لخاد ةبعتمو ةهباسشتم تايموي ‘
.ىرخأا ةهج نم جÓعلا زكارم
بايغ““ ءلؤوه ةاناعم ¤إا فاسضيو
ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسŸا˘˘ب رو˘˘ع˘˘سشلا ر˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘م
ىل˘ع ءا˘سضق˘ل˘ل ة˘يرور˘سضلا ة˘يدر˘ف˘لا
““.ÚنطاوŸا طاسسوأا ‘ ةحئا÷ا
ة˘ي˘نا˘سسف˘ن˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘ط˘لا تزر˘بأا ا˘˘م˘˘ك
ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا ز˘˘كر˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا
ع˘˘فر ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب ي˘˘˘ع˘˘˘ما÷ا

ىلع رهسست يتلا مقاوطلا تايونعم
.ىسضرŸا جÓع
ةدحوب سضر‡ نامحرلا دبع دكأاو
91 -د˘˘ي˘˘فو˘˘ك ةز˘˘˘كرŸا ة˘˘˘يا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لا

Ãيذلا ةبانعب ءانيسس نبا ىفسشتسس
اديازت ةÒخألا عيباسسألا ‘ لجسسي

ةيا˘ن˘ع˘لا و˘ح˘ن ل˘يو˘ح˘ت˘لا تلا˘ح ‘

تاد˘˘˘˘حو عو˘˘˘˘م‹ ن˘˘˘˘˘م ةز˘˘˘˘˘كرŸا
،ةيلولا Èع ةحوتفŸا91 -ديفوك
تا˘يو˘ن˘ع˘م ى˘ل˘ع ا˘ب˘ل˘سس ر˘ثؤو˘ي ا˘م نأا

سضع˘ب نوا˘ه˘ت و˘ه ة˘ح˘سصلا ي˘ي˘ن˘ه˘م
،م˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘تلا˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘م لو Úن˘˘˘˘˘˘طاوŸا
ا˘م˘ي˘ف م˘ه˘ت˘ي˘لوؤو˘سسÚ Ÿل˘˘ها˘˘ج˘˘تŸا
.ةيئاقولا Òبادتلا ماÎحاب قلعتي
دحأاب ةدحاو ةباسصإا نأا ¤إا راسشأاو
لقن ‘ تببسست ةبانع ةنيدم ءايحأا
ن˘˘˘ير˘˘˘سشع ن˘˘˘˘م Ìكأا ¤إا ىود˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
Òغ تا˘˘ي˘˘كو˘˘ل˘˘سس بب˘˘سسب ،ا˘˘سصخ˘˘سش
.ÚنطاوŸا سضعبل ةلوؤوسسم

ةهجاوم ‘ حÓصس ةيعوتلا
ةيبلصسلا تايكولصسلا
هذ˘ه ل˘ث˘˘م نأا ثد˘˘ح˘˘تŸا فا˘˘سضأاو
ن˘م د˘ب ل ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘سسلا تا˘˘ي˘˘كو˘˘ل˘˘سسلا

fiرهسسي اموهو ،ةيعوتلاب اهتبرا
عاطق ناوعأا سضعب هب مايقلا ىلع
تارا˘˘ي˘˘سس ي˘˘ق˘˘ئا˘˘˘سس ن˘˘˘م ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا
ل˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘سصسصıا فا˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسإلا
ا˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘ك سسوÒف˘˘˘˘˘˘ب Úبا˘˘˘˘˘˘سصŸا
ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لا Úسضر‡و د˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسŸا
عقاوم Èع تاءادن ايموي نوهجوي
ة˘سصا˘خو ،ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا
تا˘˘هو˘˘يد˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ب ،““كو˘˘˘ب˘˘˘سسيا˘˘˘ف˘˘˘لا““

رسشن لÓخ نم ةيسسيسس– عطاقمو
سضع˘˘ب ةا˘˘نا˘˘ع˘˘˘مو ة˘˘˘با˘˘˘سصإا تلا˘˘˘ح
رطÿا ةجرد نع Èعت ىسضرŸا
ماز˘ت˘للا ةرور˘سضو قا˘˘هرإلا ل˘˘ق˘˘ثو
.ةياقولا Òبادتب
ةدعاسسŸا قرف رهسست اهتهج نمو
ط˘˘سسو˘˘لا ‘ ة˘˘ي˘˘سسف˘˘ن˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ذنم91- د˘˘˘˘ي˘˘˘˘فو˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘هŸا
Òباد˘˘˘ت را˘˘˘طإا ‘ ا˘˘˘ه˘˘˘ثاد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘سسا

م˘˘سضت ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ح˘˘ئا÷ا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م
لمعلا بط ‘ Úسصسصختم ءابطأا
Òفو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع Úي˘˘نا˘˘سسف˘˘ن ءا˘˘˘ب˘˘˘طأاو
يينهŸ ةيجو˘لو˘ك˘ي˘سسب˘لا ة˘ق˘فارŸا
لفكتلا تادحوب Úطسشانلا ةحسصلا

Ãف ىسضرÒانوروك سسو.
ة˘ي˘ن˘غ ة˘ي˘نا˘سسف˘ن˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘ط˘ل˘ل نا˘˘كو
ةد˘˘˘˘˘˘ع را˘˘˘˘˘˘طإلا اذ˘˘˘˘˘˘˘ه ‘ زوز˘˘˘˘˘˘˘ع
ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘فارŸا Òفو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل تÓ˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘ت
ة˘ح˘سصلا ي˘ي˘ن˘هŸ ة˘ي˘جو˘لو˘ك˘ي˘سسب˘˘لا

اورر˘˘سضت ن˘˘يذ˘˘لا م˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
تاءار˘˘جإا ءار˘˘ج ا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘سسب
م˘ه˘ت˘ل˘م˘˘سش ي˘˘ت˘˘لا ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج◊ا
ةباسصإا تلاح ‘ هابتسشلا ببسسب

ح˘˘لا˘˘سصÃ جÓ˘˘ع˘˘لا م˘˘قاو˘˘ط ن˘˘م˘˘سض
بطو ة˘ي˘لو˘˘ب˘˘لا كلا˘˘سسŸا سضار˘˘مأا
ن˘با ى˘ف˘سشت˘سسÃ د˘ي˘لو˘ت˘لاو ءا˘سسن˘˘لا
ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم ¤إا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإلا˘˘˘ب د˘˘˘سشر
ىفسشتسسŸ ةي˘ب˘ط˘لا تلا˘ج˘ع˘ت˘سسلا
ة˘˘˘˘ياد˘˘˘˘ب ‘ كلذو ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سس ن˘˘˘˘˘با
.ةحئا÷ا
ط˘˘˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضلا بب˘˘˘˘˘˘˘˘˘سس نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك اذإاو
يينهم طا˘سسوأا ‘ ى˘جو˘لو˘ك˘ي˘سسب˘لا
ناك91 -ديفوك تادحوب ةحسصلا

سسوÒف ن˘˘م فوÿا˘˘˘ب ا˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘تر˘˘˘م
ط˘غ˘سضلا نإا˘ف ،Òث˘ك˘لا ه˘ن˘ع ل˘ه˘ج˘ي
ن˘ع œا˘ن ›ا◊ا ي˘جو˘˘لو˘˘ك˘˘ي˘˘سسب˘˘لا
سضع˘˘˘ب را˘˘˘ثآاو ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م بع˘˘˘ت˘˘˘˘لا
يقفارم سضعبل ةيبلسسلا تايكولسسلا
ى˘˘ل˘˘ع او˘˘نا˘˘ك ن˘˘˘يذ˘˘˘لا وأا ى˘˘˘سضرŸا
تاذ تركذ امك ÚباسصÃ لاسصتا
.ةيناسسفنلا ةيئاسصخألا
ي˘ك˘م رو˘سسي˘فوÈلا هد˘كؤو˘ي ا˘˘م كلذ
سضارمألا ةحلسصم سسيئر يواديع
-دي˘فو˘ك ةد˘حو لوؤو˘سسمو ة˘يد˘عŸا

91Ãنا˘بر˘سض م˘ي˘ك◊ا ى˘ف˘˘سشت˘˘سس
ءاب˘طألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا اذ˘كو ة˘با˘ن˘ع˘ب
Úم˘ي˘قŸا ءا˘ب˘طألاو ن˘˘يد˘˘عا˘˘سسŸا
.ةدحولا تاذب
نأا انل فيك »:قايسسلا اذه ‘ لاقو
ة˘لوؤو˘سسم Òغ تا˘ي˘كو˘ل˘سس ل˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ن
نودفاوتي نيذلا ÚنطاوŸا سضعبل
تاذب91-ديفوك ةدحو ىلع ايموي
ءار˘جإا˘ب نو˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘يو ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسŸا
ىلع اوناك مه˘نأا ة˘ج˘ح˘ب ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ب ه˘ب˘ت˘سشم ة˘˘لا˘˘ح˘˘ب لا˘˘سصتا
ةيأا مهيلع رهظت ل مهنأا نم مغرلا
مقاوط نأا دكؤوي نأا لبق ““سضارعأا
‘ ا˘˘ه˘˘نأاو ةد˘˘ن‹ ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت جÓ˘˘ع˘˘˘لا

ا˘ه˘تا˘قا˘ط ل˘ك ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت ¤إا ة˘˘جا˘˘ح
Ÿةيعوتلا ام˘ن˘ي˘ب ة˘ح˘ئا÷ا ة˘ه˘جاو
ي˘˘ه˘˘ف تا˘˘ي˘˘ن˘˘هذ˘˘لا سضع˘˘ب Òي˘˘سستو
م˘قاو˘ط˘لا تا˘ي˘˘حÓ˘˘سص ن˘˘م تسسي˘˘ل
.جÓعلاب لفكتت يتلا ةيبطلا
نأاب قايسسلا سسفن ‘ اسضيأا ركذو
نك تاميقŸا تابيبطلا نم ددع
فرط نم ديدهتلاو متسشلل ةسضرع
ن˘ه˘نأل ى˘˘سضرŸا ي˘˘ق˘˘فار˘˘م سضع˘˘ب
‘ ةياقولا طورسش ماÎحا نسضرف
ي˘˘ق˘˘فار˘˘م سضع˘˘˘ب ع˘˘˘م ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
.ىسضرŸا
ىل˘ع يواد˘ي˘ع رو˘سسي˘فوÈلا دد˘سشو
سسي˘سسح˘ت˘لا ة˘كر˘ع˘م بسسك ةرور˘˘سض
ى˘ق˘ب˘ي ة˘ح˘ئا÷ا ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘لا نأل
ىدÃ -ه˘ي˘لإا را˘سشأا ا˘م˘ك- ا˘نو˘هر˘˘م
ةيلوؤوسسŸاب ÚنطاوŸا يعو ةجرد
ل˘ق˘ن ع˘˘نŸ ة˘˘ي˘˘عا˘˘م÷او ة˘˘يدر˘˘ف˘˘لا
مراسصلا ديقتلا لÓخ نم ىودعلا
.ةياقولا Òبادتب

جأاو / م .ق

ةحئا÷ا رارمتصساو قاهرإلا Úب
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Úنسسح هدبع دمfi ملقب

،›ود˘لا ن˘مألا سسلÛ ة˘ب˘ق˘تر˘م ة˘سسل˘ج ة˘ي˘˘سشع
هذو˘ف˘˘ن را˘˘ب˘˘ت˘˘خل «ي˘˘ق˘˘ير˘˘فألا دا–لا» ى˘˘ع˘˘سسي
ي˘بو˘ي˘ثإلا - ير˘سصŸا عز˘ن˘لا ل˘ح ى˘ل˘ع ه˘ترد˘˘قو

‘ ،ًا˘ط˘ي˘سسو ه˘لو˘خد˘˘ب ،«ة˘˘سضه˘˘ن˘˘لا د˘˘سس» لا˘˘ي˘˘ح
ددبي قافتل لوسصولا ‘ ًارارم تلسشف تاسضوافم
ى˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘سسلا Òثأا˘˘˘ت ن˘˘˘م ،ة˘˘˘ير˘˘˘سصŸا فواıا
حا‚ نأا Òغ .«لينلا رهن هايم نم اهتادادمإا
،كي˘˘ك˘˘سشت لfi لاز ا˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘˘فألا ةردا˘˘˘بŸا
.«طسسوألا قرسشلا»ـل اوثد– Úبقارم بسسحب
ط˘خ ى˘ل˘ع ًار˘خأا˘ت˘م ي˘˘ق˘˘ير˘˘فألا دا–لا ل˘˘خدو
ةمق Èع ،ماوعأا01 وحن ذنم رئادلا ،عازنلا
رسصم ءامعزل ،يسضاŸا ةعم÷ا موي ،ةيسضاÎفا
ا˘ي˘ق˘ير˘فأا بو˘ن˘ج سسي˘ئرو ،نادو˘˘سسلاو ا˘˘ي˘˘بو˘˘ي˘˘ثإاو
،ي˘ق˘ير˘فألا دا–لا سسي˘ئر ،ا˘˘سسو˘˘با˘˘مار ل˘˘يÒسس
ةينوناقلا اياسضقلا ل◊ ةن÷ ليكسشت ¤إا تسضفأا
نوسضغ ‘ قاف˘تل ل˘سصو˘ت˘لاو ،ة˘ق˘ل˘عŸا ة˘ي˘ن˘ف˘لاو
ةسسلج ›ودلا نمألا سسل‹ دقعيو .«Úعوبسسأا

،عاز˘ن˘لا ة˘سشقا˘نŸ ،(Úن˘˘ثلا) مو˘˘ي˘˘لا ،ة˘˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م
ه˘ب تمد˘ق˘ت يذ˘لا ،ير˘سصŸا بل˘ط˘ل˘ل ة˘با˘ج˘ت˘سسا
و˘ي˘نو˘ي ن˘م ر˘سشع ع˘سسا˘ت˘لا ‘ سسلÛا ة˘˘سسا˘˘ئر˘˘ل
.«يرا÷ا (ناريزح)
ءÓ‚ ةروتكدلا ةيقيرفألا نوؤوسشلا ةÒبخ ىرتو
نم يقيرفألا دا–لا هيلإا لسصوت ام نأا ،يعرم
ينبت وه مهألا نكل ...ةيباجيإا ةوطخ دعي» جئاتن
،عامتجلا جئاتن ىلع ايلود نمألا سسل‹ ديكأاتو

نازÿا ابابأا سسيدأا ءلŸ ›ودلا سضفرلا ةسصاخ
” اŸ انيسص– حنÁ اÃ ،قافتا ¤إا لسصوتلا لبق
نود ة˘لو˘ل˘ي˘ح˘ل˘ل ي˘ق˘ير˘فألا عا˘م˘ت˘˘جلا ‘ هزا‚إا
.«ىرخأا ةرم ةيبويثإلا ةغوارŸا
ةلحرمك ،دسسلا نازخ ءلم ىلع ايبويثإا رسصُتو
تارايلم5 وحنب ،لبقŸا (زو“) ويلوي ‘ ،¤وأا

تا˘˘˘˘˘سضاÎعلا˘˘˘˘˘ب ثاÎكلا نود ،بع˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘م Îم
دا–لا نايب قفوو نكل .«ةينادوسسلاو ةيرسصŸا
نع عانتملاب ةثÓثلا فارطألا دهعت» ،يقيرفألا
هنأاسش نم ءارجإا يأا ذاختا وأا ،تانايب يأاب ءلدإلا
دا–لا اهدوقي يتلا ةيلمعلا ديقعت وأا سضيرعت

ع˘ي˘م÷ لو˘ب˘ق˘م ل˘ح دا˘ج˘يإا فد˘˘ه˘˘ب ي˘˘ق˘˘ير˘˘فألا
ايبويثإا مايق مدعل ةراسشإا ‘ ،«ةقلعŸا لئاسسŸا
مولعلا ذاتسسأا هفسصو ام وهو ،يداحألا ءلŸاب
يدمح روتكدلا ةرهاقلا ةعماج ‘ ةيسسايسسلا

ة˘غ˘لا˘ب ة˘غ˘ل»ـب غ˘ي˘سص د˘ن˘˘ب ه˘˘نأا˘˘ب ،ن˘˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
ًافعسض سسكعت ةيسسامولبدلا ‘ ةطرفمو ةيمومعلا
جارحإا مدع ىلع اسصرح نوكت دق» ،«احسضاو
ناك يذلا ،دمحأا يبآا يبويثإلا ءارزولا سسيئر
ىلع ،«هنودب وأا قافتاب متيسس ءلŸا نأا ‘ ددسشتي

.هلوق دح
يأا يقيرفألا دا–لا نايب ‘ دري ⁄» :عباتو
دسس ءلم ةيلمع ليجأاتب ايبويثإا مازتلا نع ءيسش
كلذ لعلو .«قافتا ¤إا لسصوتلا متي ىتح ةسضهنلا

فÓ˘˘ت˘˘خا د˘˘ع˘˘˘ب لد÷ا را˘˘˘ثأا يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مألا و˘˘˘ه
ة˘ياور˘لا ن˘ع ة˘ي˘˘نادو˘˘سسلاو ة˘˘ير˘˘سصŸا Úت˘˘ياور˘˘لا
.«ةيبويثإلا ةيمسسرلا
لÓخ دسسلا نازخ أÓمتسس اهنإا ،ايبويثإا تلاقو
رفوي يذلا رمألا ،عمزم وه امك عيباسسأا ةعسضب
.تاثداÙا ما“إل ايفاك اتقو
ر˘م ى˘ل˘ع ة˘ع˘ط˘˘ق˘˘تŸا تا˘˘سضوا˘˘فŸا ر˘˘ف˘˘سست ⁄و
قافتا نع نادوسسلاو ايبويثإاو رسصم Úب Úنسسلا
عم هنازخ ءلمو دسسلل ايبويثإا ليغسشت ميظنتل

نم رسصم ‘ ةحيحسشلا هايŸا تادادمإا ةيامح
.«لينلا رهن
ي˘بو˘ي˘ثإلا ة˘قا˘˘ط˘˘لاو ير˘˘لاو ها˘˘يŸا ر˘˘يزو بت˘˘كو
¤إا لسصوت˘لا ”» Îيو˘ت ى˘ل˘ع ي˘ل˘ي˘ك˘ي˘ب ي˘سشي˘ل˘ي˘سس
دسس قافتا ىلع ةÒخألا تاسسمللا عسضول قفاوت
¤إا Úعوبسسأا نوسضغ ‘ Òبكلا يبويثإلا ةسضهنلا
.«عيباسسأا ةثÓث
،عازنلا لح ‘ يقيرفألا دا–لا حا‚ فقوتيو
،ا˘ي˘بو˘ي˘ثإا ىد˘ل ة˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا ةدارإلا ر˘˘فاو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
،هيلإا لسصوتلا متي قافتا يأا «ةيمازلإا»ـب فاÎعÓل

Ãفيرسصت تلدعم ‘ سصقنلا سضيوعت لمسشي ا
تاونسس ‘ رسصمو نادوسسلا ¤إا ةدراولا هايŸا
ةروتكدلا Òسشت امك ،دتمŸا فاف÷او فاف÷ا

عمزŸا قافتلا ‘ تافÿÓا Úب نمو .«يعرم
حÎق˘تو ،تا˘عزا˘نŸا ة˘يو˘سست ه˘ي˘لآا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م
ير˘˘˘˘سصŸا ÚحÎقŸا Úب ع˘˘˘˘˘م÷ا» ،ي˘˘˘˘˘عر˘˘˘˘˘م

يقيرفألا دا–لا ¤إا ءوجللا متي ثيح يبويثإلاو
.«قفاوتلاو سضوافتلا لبسس دافنتسسا دعب
ي˘ق˘ير˘فألا دا–لا ة˘ي˘˘سضو˘˘ف˘˘م سسي˘˘ئر بسسح˘˘بو
ةئاŸا ‘09 نم Ìكأا لح ” هنإاف ،يقف ىسسوم
ةفلؤوم ةن÷ نأاو ،تاسضوافŸا ‘ اياسضقلا نم
ا˘ي˘ق˘ير˘فأا بو˘ن˘جو ثÓ˘˘ث˘˘لا لود˘˘ل˘˘ل Úل˘˘ث‡ ن˘˘م
لمعتسس يقيرفألا دا–لا نم ةينف تايسصخسشو
اريرقت رد˘سصت˘سسو ،ة˘ق˘ل˘عŸا ا˘يا˘سضق˘لا ل˘ح ى˘ل˘ع
.«عوبسسأا لÓخ تاسضوافŸا ‘ مدقتلا نأاسشب
،ة˘ير˘سصŸا ة˘سسا˘ئر˘لا م˘سسا˘ب ثد˘˘ح˘˘تŸا ف˘˘سصوو
دبع روتكدلا نكل .«ةياغلل ديج» هنأاب عامتجلا
نع Èع يقيرفألا دا–لا نايب نإا لاق ،نمحرلا
ةب˘لا˘ط˘م ى˘ل˘ع سصن˘لا˘ب ة˘ي˘بو˘ي˘ثإلا ر˘ظ˘ن˘لا ة˘ه˘جو

نأا˘˘ب ا˘˘م˘˘ل˘˘ع طا˘˘ح˘˘ي نأا˘˘ب ›ود˘˘لا ن˘˘مألا سسل‹
ةسصاخ ،ةلأاسسŸا هذه ‘ رظني يقيرفألا دا–لا
تسضفر نأا ق˘ب˘سس ة˘ي˘بو˘ي˘˘ثإلا ة˘˘ي˘˘سسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لا نأا

ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا ة˘˘لا˘˘حإا˘˘ب نادو˘˘˘سسلاو ر˘˘˘سصم تا˘˘˘كر–
Ûاهتقرفأاب كلذ نم لدب تبلاطو نمألا سسل

تÓ˘˘ك˘˘سشم˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأا لو˘˘ل˘˘˘ح أاد˘˘˘بŸ ا˘˘˘ق˘˘˘فو
.«ةيقيرفألا

امك ،«احوسضو Ìكألا يباجيإلا ءيسشلا» نأا Òغ
ف˘˘ق˘˘سس ع˘˘سضو و˘˘˘ه ،ير˘˘˘سصŸا يÁدا˘˘˘كألا Òسشي
ن˘م ثي˘ح ،ةد˘يد÷ا سضوا˘ف˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘ل ي˘˘ن˘˘مز
ًاريرقت ةينوناقلاو ةينفلا ةنجللا مدقت نأا ررقŸا

ل˘˘˘يÒسس سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا ¤إا تا˘˘˘سضوا˘˘˘˘فŸا Òسس ن˘˘˘˘ع
ىلع ،لبقŸا (زو“) ويلوي4 دحألا موي اسسوبامار
ءاسسؤور روسضحب ويلوي11 ‘ رخآا عامتجا دقعي نأا
ج˘ئا˘ت˘ن ن˘ع ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ر˘ير˘ق˘ت˘لا ‘ ر˘ظ˘ن˘ل˘ل لود˘لا
ايبويثإا تعسس ،رهسشأا ةدع ذنمو .«تاسضوافŸا
امدعب ،عازنلا ‘ ،يقيرفألا دا–Óل رودب عفدلل
ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘تاو ،ة˘˘˘ي˘˘˘كÒمألا ة˘˘˘طا˘˘˘سسو˘˘˘لا تسضفر
دسس ءانب يرجيو .«ةرهاقلا حلاسصل «زايحنلا»ـب
دود◊ا نم اÎموليك51 ›اوح دعب ىلع ةسضهنلا

يسساسسألا دفارلا ،قرزألا لينلا ىلع نادوسسلا عم
‘07 نم Ìكأاب دسسلا ءانب لمتكاو .لينلا رهنل
رارسضإلا فدهتسست ل اهنإا ايبويثإا لوقتو ،ةئاŸا

Ãوه دسسلا ءانب نم فدهلا نإاو ،رسصم حلاسص
.ةيئابرهكلا ةقاطلا ديلوت
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بانذأأ ËرŒ نع أذامو
!؟رامعتسسلأ

رامع نب ةداق ملقب

رادسصإا ‘ ّيسضŸا سصوسصخب نيدهاÛا ريزو حيرسصت
،اينقتو ،اينمز هطبرو يسسنرفلا رامعتسسلا Ëرجتل نوناق
كلت ءاسصحإاب Úتنسس لبق اهفيلكت ” ءاÈخ ةن÷ ءاهتناب
ل˘ب ،ا˘ب˘ير˘ق رد˘سصي˘سس نو˘نا˘ق˘لا نأا ى˘˘ل˘˘ع tلد˘˘ي ل ،م˘˘ئار÷ا
،Úحط Óب ةعجعج وأا يمÓعإا جيجسض دّر‹ هنأا ىسشخن
رsرم Úح تاونسس رسشع لبق باونلا دحأا ةعجعج هبسشت
رمألا هب يهتني نأا لبق ،هئÓمز ىلع هتاذ نوناقلا َحÎقم
!بتاكŸا جاردأا ‘ اروبقم
نم Úتنسس دعب ءاÿÈا ةداسسلا““ نإا لاق Êوتيز بuيطلا
مغر !““مئار÷ا كلت لك ءاسصحإا اوعيطتسسي ⁄ ،مهفيلكت

ءاسصحإلاب لو ددعلاب طبترت ل ةلأاسسŸا نأا عيم÷ا ملع
يسساي˘سسلا ىز˘غŸا˘ب ةر˘سشا˘ب˘م ة˘قÓ˘ع ا˘ه˘ل ا‰إاو ،ي˘م˘قر˘لا
يتلا كلتك ةدحاو ةÁرج نأا كلذ ،ةيلمعلا نم يخيراتلاو
حبق حسضفب ةليفك ،5491 يام /رايأا نم نماثلا ‘ تعقو
.همارجإا ىدمو هتعاسشبو يسسنرفلا رِمعتسسŸا
سصخ˘سشب ط˘ب˘تر˘ت ل ة˘لأا˘سسŸا sنإا˘ف ،ا˘سضيأا ة˘نا˘مأÓ˘˘ل ،ن˘˘ك˘˘ل
روزي نيدهاجملل ريزو لsوأا ناك نإاو ،هدحو Êوتيز بuيطلا
يهو ،ةجيتن وأا ىودج نود نم ةقيلفتوب دهع ‘ سسيراب
سسيئر لاق ذإا ،اسضيأا ناÈŸلا زواجتت ام ردقب هزواجتت

رامعتسسلا ËرŒ ةلأاسسم نإا““ Úنسش ناميلسس ،ةئيهلا هذه
،““ةديدع ىرخأا ٍتاهج ينعت لب ،مهدحو باونلا ينعت ل
ل اسسنرف Ëرجتف ؛قيقدت ¤إا انه جاتحي Úنسش مÓكو
ةسضيرع مّدق نم ّنأا ليلدب ،باونلا لك ،باونلا اسضيأا ينعي

‘ طقف ابئان021 وحن مهددع غلب ،نوناقلا رادسصإل
!اوسضع264 مسضي سسل‹

ايرئازج ابلطم ىقبت نأا بجي رامعتسسلا ËرŒ ةلأاسسم
مÓكلاو ،ةروانملل ةيجراخ ىوق هلمعتسست لأا بجيو ،اتحب

نيدهاÛا ريزو تاحيرسصت تلقانت يتلا ايكرت نع انه
ما˘م˘ت˘هلا ن˘م Òث˘ك˘ب ة˘ي˘سضاŸا ما˘يألا ‘ Êو˘ت˘˘يز بي˘˘ط˘˘لا
اهرك ا‰إاو رئاز÷ا ‘ ابح سسيل ،نيدئازلا سسام◊او
ا˘ي˘ب˘ي˘ل ‘ ل˘tخد˘ت˘لا ة˘لأا˘سسم ا˘ه˘ع˘م عزا˘ن˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘سسنر˘˘ف˘˘ل
.تاونسس ذنم يبوروألا دا–لا لخاد ةيوسضعلاو
م˘غر ،سسنو˘ت ‘ ءا˘˘ق˘˘سشألا نأا ،ا˘˘سضيأا ها˘˘ب˘˘ت˘˘نلا تف˘˘ل˘˘ي ا˘˘م
ن˘م ““ة˘يرو˘ثو ة˘ي˘عر˘سش““ Ìكأا ود˘ب˘ي ناŸر˘ب ى˘ل˘ع م˘هر˘فو˘˘ت
ىتح وأا ةيراسسيلا وأا ةيمÓسسإلا هرسصانعب ءاوسس ،انناŸرب
ة˘ه˘با˘سشم ة˘ح˘ئل ر˘ير“ ‘ ما˘يأا ذ˘ن˘م او˘ل˘سشف ،ة˘ي˘نا˘م˘ل˘ع˘˘لا
ديعسس سسيق سسيئرلا ةرايزو ،يسسنرفلا رامعتسسلا Ëرجتل
اÃ ،يلخادلا دقنلا نم Òثكلا تقل ،مايأا لبق سسيرابل
Èكأا tل˘ظ˘ي˘سس ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا تا˘حو˘م˘ط˘لا ف˘ق˘سس نأا ى˘ل˘ع tلد˘ي
!سسيق همسسا ناك ولو يسسايسس ميعز uيأا لامتحا نم Òثكب
سسيئرلا هلاق يذلا مÓكلاف ،رئاز÷اب قلعتي اميف امأا
ة˘ب˘غرو ،نور˘كا˘م سسي˘ئر˘ل˘ل ““سصا˘˘خ ّدو““ دو˘˘جو ن˘˘ع نو˘˘ب˘˘ت
لو˘ل““ ةد˘ي˘ج تا˘قÓ˘ع ءا˘ن˘ب˘ب Òخألا اذ˘ه ىد˘˘ل ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش
ا˘نر˘uكذ˘ي ،““كلذ سضفر˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ىو˘˘ق˘˘لا سضع˘˘بو تا˘˘ي˘˘بو˘˘ل˘˘لا
احسشÎم ناك Úح نوركام اهقلطأا يتلا تاحيرسصتلاب
فاÎعلا د˘˘ير˘˘˘ي ه˘˘˘نإا ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف لا˘˘˘قو ،ه˘˘˘يز˘˘˘ي˘˘˘لإلا ر˘˘˘سصق˘˘˘ل
؛““ةÒسصق ديلاو ةÒسصب Úعلا““ نكل ،همئارجو رامعتسسلاب
ديدسشلا دقنلا نم ة˘ف˘سصا˘ع ه˘ت˘ه˘جاو ،ه˘با˘خ˘ت˘نا دّر˘ج˘م˘ب˘ف
،هتّين نع عجاÎلل هرطسضا ام ،ةنلعŸاو ةيرسسلا بور◊او
!فرعن ل ،اهليجأات وأا
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ئاز÷ا ل˘˘˘سص– د˘˘˘قو ،ة˘˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘سس تسسي˘˘˘ل ة˘˘˘لأا˘˘˘سسŸا
نم ليلق ٍددعب فاÎعلا سضعب tكتفت وأا ،اقح تاسضيوعت
،ي˘م˘سسر راذ˘ت˘عا˘ب ا˘ق˘َفر˘م نو˘ك˘ي ن˘˘ل كلذ ن˘˘ك˘˘ل ،م˘˘ئار÷ا
Ëرجتلا ّنأا ىقبي نكل ،انلق امك ادج ةدقعم ةلأاسسŸا
ّح˘سصي Ó˘ف ،جراÿا ن˘م Ìكأا ل˘خاد˘لا˘ب ا˘ط˘ب˘˘تر˘˘م ّل˘˘ظ˘˘ي˘˘سس
نحنو ،ةيÈمفونلا ميقلاو ،ةيلÓقتسسلاو ةينطولاب ينغتلا

اما“ ،ةحيبقلا هلاعفأا نع رِمعتسسŸا ةنادإا عيطتسسن ل
اننيب لازي ل اميف ،اهÁرŒو اسسنرف ةنادإا tحسصي ل املثم
ىهابتيو ،اهركف رسشنيو ،اهتغل ثدحتيو ،اهدuجÁ نم
،نآلا ىتح رامعتسسلا ËرŒ عطتسسن ⁄ نإاف ،اهتسسايسسب
!لقألا ىلع هبانذأا مuرجنلف

*يو هوق Òفسسلا :ملقب

‘ رسشتنتو ىسشفتت انوروك ةحئاج لازت ل
لكسش ا‡ ،نهارلا تقولا ‘ ⁄اعلا ءاحنأا

7 ‘ .ير˘سشب˘لا ع˘م˘ت˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل اÒط˘˘خ ا˘˘يد–
ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘ك◊ا ترد˘˘˘˘˘سصأا ،يرا÷ا نار˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘ح
ةحفاكم ““ ناونع ت– سضيبأا اباتك ةينيسصلا
تمدق ثيح ،““لمعلا ‘ Úسصلا :91-ديفوك
فد˘ه د˘ع˘ي ل .ة˘ي˘˘ل˘˘حر˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘سص ة˘˘با˘˘جإا
بعسشلل ةميظعلا ةÒسسŸا ليجسست هرادسصإا
ةبرجتلا مسساقتو ءابولا ةحفاكم ‘ ينيسصلا
ةرطيسسلاو ءابولا نم ةياقولا ‘ ةينيسصلا

را˘ك˘فألا ح˘ي˘سضو˘تو ه˘˘جÓ˘˘ع ة˘˘ط˘˘خو ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ايملع ءابولا ةحفاكŸ ةينيسصلا تاردابŸاو
ة˘ق˘ث˘لا ل˘ق˘ن و˘ه كلذ ن˘م م˘هألا ل˘˘ب ،ط˘˘ق˘˘ف
نواعتلاو ةدحولا ةوقو ءابولا ىلع بلغتلاب
.›ودلا عمتÛا ¤إا
نم ءافسشلا ةبسسن نأا سضيبألا باتكلا Úبي
،%3.49 تغ˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب Úسصلا ل˘˘˘˘خاد91-ديفوك
تاقفنلا عيمج ةينيسصلا ةموك◊ا تلم–و
”و ،ينيسص ناوي رايلم53.1 ةغلابلا ةيبطلا
فلأا6.24و اينطو ايبط اقيرف643 ةئبعت
تنلعأا يتلا يبوه ةعطاقم معدل يبط درف
.ةباسصإلا تلاح لوأا
Ú 92سصلا تلسسرأا ،رايا رهسش ةياهن ةياغل
تدوز ،ة˘˘لود72 ¤إا Úي˘˘ب˘˘ط ءاÈخ ق˘˘ير˘˘˘ف
ة˘ي˘لود تا˘م˘ظ˘ن˘م ع˘برأاو ة˘لود051ـل دوز˘˘تو
081 ن˘م Ìكأا تد˘ق˘عو ،ة˘ي˘ب˘˘ط تاد˘˘عا˘˘سسم
نم Ìكأا عم ويديفلا Èع ةÈخ لدابت ر“ؤوم
ةمظنÚ Ÿسصلا ليو“ ¤إا ةفاسضإا ،ةلود071

05 اهميق ةيدقن ةدعاسسÃ ةيŸاعلا ةحسصلا
Úسصلا نÓعإاو ،Úتعفد ىلع رلود نويلم
ةقطنمو ةلود77ـل نويدلا دادسس قيلعت نع
Úسصلا تازا‚إا نا لوقلا ةسصÓخ .ةيمان

دوه÷ا ‘ اهتامهاسسمو ءابولا ةحفاكم ‘
اهتأار ،ةيعوسضومو ةيلمع هتحفاكŸ ةيلودلا
نأا ا˘˘م˘˘˘ك ،⁄ا˘˘˘ع˘˘˘لا بو˘˘˘ع˘˘˘سش ا˘˘˘ه˘˘˘ب تفÎعاو
ةراب÷ا ةينيسصلا تامهاسسŸاو تايحسضتلا
.يهيدب رمأا تازا‚إلا ءارو
دو˘ه÷ا ن˘م سضي˘˘بألا با˘˘ت˘˘ك˘˘لا ه˘˘ل˘˘ج˘˘سس ا˘˘م
ة˘ع˘ف˘سص ه˘جو ءا˘بو˘لا ة˘ح˘فا˘ك˘م ‘ ة˘ي˘ن˘ي˘سصلا
تا˘˘م˘˘ها˘˘سسŸا نو˘˘هو˘˘سشي ن˘˘يذ˘˘لا ة˘˘سسا˘˘سسل˘˘ل
ة˘ما˘ع˘لا ة˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘مزأا ل˘˘ظ ‘ .ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘سصلا
نأا مزÓ˘˘لا ن˘˘م ،ة˘˘قو˘˘ب˘˘سسŸا Òغ ة˘˘يŸا˘˘ع˘˘لا
ءار˘سضلاو ءار˘سسلا ‘ ⁄ا˘ع˘˘لا لود ن˘˘ما˘˘سضت˘˘ت
مÓ˘عإلا ل˘ئا˘سسوو Úي˘سسا˘ي˘سسلا سضع˘ب ن˘ك˘˘لو
جج◊اب Úسصلا اومجاه Úسصلل ÚسضهانŸا
سضي˘بألا با˘ت˘ك˘لا ح˘سضو˘ي ،نآلا .ة˘ف˘˘ي˘˘خ˘˘سسلا

ءا˘بو˘لا ة˘ح˘فا˘ك˘م ‘ Úسصل˘ل ة˘ل˘ما˘ك ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
ن˘ع باو˘سصلا ن˘ّي˘ب ا‡ ،ي˘˘مارو˘˘نا˘˘ب ل˘˘ك˘˘سشب
،ع˘ئا˘قو˘لاو ق˘ئا˘˘ق◊ا˘˘ب ا˘˘ن˘˘ل ي˘˘تأا˘˘يو ،أا˘˘طÿا
مك◊او ةرادإلا موهفم مهفتي ⁄اعلا لعجيو
ة˘مد˘خ ‘ ل˘ث˘م˘تŸا ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘سصلا ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح˘˘ل˘˘ل
.سصÓخإا لكب بعسشلا
ةيرسشبلل كÎسشم ودع انوروك سسوÒف ّنإا

نمو .ةنيعم ةمأا وأا Úعم دلبل سسيلو ءاعمج
لداعلا ريدقتلاب Úسصلا ىظ– نأا لوقعŸا
اهرابتعاب هيوسشتلاو موللا نم لدب ›ودلا

ة˘كر˘عŸا ‘ ة˘م˘ها˘سسمو ءا˘بو˘˘لا˘˘ب ةرر˘˘سضت˘˘م
ا˘ظ˘ها˘ب ا˘ن˘م˘ث تع˘فد ثي˘ح هد˘سض ة˘يŸا˘˘ع˘˘لا

ةحئاج يسشفتل ادح عسضت يكل تايحسضتو
.انوروك
د˘سشألا حÓ˘سسلا و˘ه نوا˘ع˘ت˘لاو ن˘ما˘سضت˘˘لا ّنإا
.ءابولا ىلع بلغتلا ‘ ›ودلا عمتجملل ةوق
‘ نواعتتو رفاسضتت نأا ⁄اعلا لود ىلعف
ة˘ير˘سشب˘ل˘ل ة˘كÎسشŸا ة˘ح˘سصلا ع˘م˘˘ت‹ ءا˘˘ن˘˘ب
هاŒا ¤إا ة˘ي˘لود˘لا ءا˘بو˘لا ة˘˘ح˘˘فا˘˘ك˘˘م ع˘˘فدو
.يلكلا راسصتنلا لين ىتح نسسحأا

ة˘مو˘ك◊ا ا˘ه˘سضو˘خ˘ت ي˘ت˘لا ة˘كر˘عŸا ن˘˘م˘˘سض
ة˘مو˘ك◊ا تل˘ظ ،ءا˘بو˘لا د˘سض ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
عÈت˘ل بن˘ج ¤إا ا˘ب˘ن˘ج ا˘ه˘م˘عد˘ت ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘سصلا

بنا÷ا عÈت ذإا ،ةيلقعو ةيدام تادعاسسم
تامز˘ل˘ت˘سسŸا ن˘م تا˘ع˘فد ثÓ˘ث˘ب ي˘ن˘ي˘سصلا
ةثÓث دقعو يني˘ط˘سسل˘ف˘لا بنا˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لا

Úيبطلا ءاÿÈا عم ةÿÈا لدابت تار“ؤوم
ءاÿÈا ق˘ير˘ف ل˘ل˘ك˘ت ا˘م˘ك ،Úي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ةحجان ةرايزب ةينيسصلا ةموكحلل Úيبطلا
َبنا÷ا كرا˘˘˘˘˘˘سش ثي˘˘˘˘˘˘ح ،Úط˘˘˘˘˘˘˘سسل˘˘˘˘˘˘˘ف ¤إا
ءابولا ةهجاوŸ ةد˘ي˘ف˘م ةÈخ َي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
نواعتلا ةيقافتا عيقوت ”و ،لسضفأا لكسشب
يذلا رمألا ،Úبنا÷ا Úب دعب نع يبطلا
نم ةيلات تاوطÿ نواعتلا ةيلآا راطإا عسضو
دعتسسم ينيسصلا بنا÷ا نإا.ءابولا ةحفاكم
ز˘يز˘ع˘ت˘ل ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بنا÷ا ع˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل
بلغتلاو ءابولا ةحفاكŸو نواعتلاو لسصاوتلا

ل˘ج˘سسي ا‡ ،ة˘ي˘ل˘حرŸا تا˘˘بو˘˘ع˘˘سصلا ى˘˘ل˘˘ع
مد˘خ˘يو ي˘ئا˘ن˘ث˘لا نوا˘ع˘ت˘ل˘ل ةد˘يد˘ج ة˘ح˘ف˘سص
.نيدلبلا يبعسشل ةكÎسشŸا حلاسصŸا

ةيبعسشلا Úسصلا ةيروهمج بتكم ريدم*
Úطسسلف ةلود ىدل

““ةينيسص ةباجإأ»و ءابولأ ةحفاكŸ ضضيبألأ باتكلأ
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كÎسشم رارق ةغايسصل ليئارسسإاب يكيرمأا دفو

 ةينيطسسلفلأ لئاسصفلأ ..يسضأرألأ مسض ةطخ
ةلماسشلأ ةمواقملل وعدت

انوروك نم دحلل قÓغإلأ عفري نأدوسسلأ
ةيليوج8 نم أرابتعإأ
انوروك سسوÒف ةهجاوŸ ةينادوسسلا ةيحسصلا ئراوطلا ةن÷ تنلعا
نماثلا نم ارابتعا يعيبطلا اهطاسشن دواعتسس دÓبلا نا دحلا دجتسسŸا

ليرفأا61 ذنم سضورفŸا قÓغلا يهتني ثيحب لبقŸا ةيليوج نم
.ءابولا يسشفت نم دحلل يسضاŸا
ةيحسصلا ئراوطلا ةن÷ سسيئرو ةدايسسلا سسل‹ وسضع روات قيدسص لاقو
نم ارابتعا رخآا عوبسسل سضورفŸا رظ◊ا ديد“ تررق““ Úيفاحسصلل
ارابتعا ةيعيبطلا ةايحلل ةدوعلا متت نا ىلع ›ا◊ا ناوج نم ÚثÓثلا

.““مداقلا ةيليوج نم نماثلا نم
سسوÒفب ةباسصإا7529 يسضاŸا سسرام31 ذنم ايمسسر نادوسسلا لجسسو
.ةافو275 اهنيب دجتسسŸا انوروك
عسضو ةسصاÿاو ةماعلا تاسسسسؤوŸا نم تبلط““ ةنجللا نأا روات فاسضاو
نأا ادكؤوم ،““عوبسسلا اذه لÓخ ةيعيبطلا ةاي◊ا ¤ا ةدوعلا تابيترت
.““دÓبلاب ةيحسصلا عاسضولا بقارت لظتسس ةنجللا““

رابخألا طيرسش

ايناطيرب

ءأرزولأ ضسل‹ ماع Úمأأ ةلاقتسسأ
نم هلزع لامتحا نع ًاريرقت ةيمÓعا لئاسسو رسشن نم تاعاسس دعب

ليوديسس كرام Òسسلا مدق ،نوسسنوج سسيروب ءارزولا سسيئر بناج
نمأÓل راسشتسسمو ءارزولا سسلÚ Ûمأاك دحألا رهظ دعب ،هتلاقتسسا
.يموقلا
‘ ةيندŸا ةمدÿا ‘ فظوم عفرأا وهو ،ليوديسس ةلاقتسسا يتأاتو
نم ءزجك يموقلا نمألاو ءارزولا سسل‹ ‘ جودزŸا هرود نم ايناطيرب
ماعلا يموك◊ا رقŸاو ةيندŸا ةمدÿا زاهج ‘ عقوتم لماسش بÓقنا
.(لوهتياو)
سسحي““ ناك هنإا ءارزولا سسيئرل هتلاقتسسا باتك ‘ كرام Òسسلا لاقو
اًيد– فئاظولا Ìكأا سضعب ‘ مدخ هنأل ظوظfi هنأابو نانتملاب
ءارزو ءاسسؤور ةعبسس ت– ةيلودلاو ةينطولا ةماعلا ةمدÿا ‘ ةأافاكمو
‘ ÚتمهŸا Óك نع ىحنتيسس هنأا نلعأا وهو .““ةيئانثتسسا تاقوأا ‘و
.ةيموك◊ا ةمدÿا ‘ اًماع03 نم Ìكأا دعب ،لبقŸا Èمتبسس
ÚسضوافŸا Òبك نأا نوسسنوج سسيروب ءارزولا سسيئر دكأا روفلا ىلعو
تسسورف ديفيد (تسسكيرب) يبوروألا دا–لا نم جرخلل ÚيناطيÈلا
.ءارزولا سسيئرل يموقلا نمألا راسشتسسم بسصنم ¤وتيسس

ناتسسكاب

ةداهسش حنم نوناق ضضفرت دابأ مÓسسأ
Òمسشك ‘ دونهلل ““يلfi نطأوم““
““يلfi نطاوم““ ةداهسش حنم دنهلا نوناقل اهسضفر ،ناتسسكاب تنلعأا

Ÿا دونهلا تائŸميقÚ ‘ ا ءز÷اÿمسشك ميلقإا نم اهترطيسسل عسضاÒ
.نيدلبلا Úب هيلع عزانتŸا
سضفرت““ دابأا مÓسسإا ّنأا ىلع ،نايب ‘ ةيناتسسكابلا ةيجراÿا تددسشو
ةلتÙا Òمسشكو وماج ‘ ةماقإا تاداهسش يهلدوين حنم اعطاق اسضفر
.““يدنه فلأا52 ¤إا دنهلا نم
ةيداحألاو ةينوناقلا Òغ تاءارجإلا ءارو ةيسسيئرلا ةينلا ّنأا تفاسضأاو
لكيهلا Òيغت يه9102 توأا5 ‘ ةيدنهلا ةموك◊ا اهب تماق يتلا
.““مهيسضارأا ‘ ةيلقأا ¤إا نيÒمسشكلا ليو–و ،‘ارغÁدلا
¤إا ،ةقطنملل ‘ارغÁدلا لكيهلا Òيغتب يهلدوين مزتعت““ :تعباتو
لÓخ نم ÒسصŸا ريرقت ‘ هق◊ يÒمسشكلا بعسشلا ةسسرا‡ سضيوقت
سسل‹ تارارقل اقفوو ةدحتŸا ·ألا ةياعر ت– هيزنو رح ءاتفتسسا
.““نمألا
ةلطابو ةينوناق Òغ““ اهنأاب ةيدنهلا ةوطÿا دابأا مÓسسإا تفسصو امك
‘ اÃ ›ودلا نوناقلاو ،نمألا سسل‹ تارارقل Óماك اكاهتنا لث“و
ةيام◊ا دد–و9491 ماع تدمتعا) ةعبارلا فينج ةيقافتا كلذ
.(برح ةقطنم ‘ Úيندملل ةيناسسنإلا

ايÒجين

Úيندم نأدقفو Úيركسسع ةعسست لتقم
حلسسم موجهب
هّنسش موجه ‘ يتاذ عافد ايسشيليم ‘ ناوسضعو دونج ةعسست لتق
فطخ ¤إا اسضيأا ىدأا هنأا حجري ايÒجين قرسش لامسش ‘ نوحلسسم
.ةينمأا رداسصم تدافأا ام قفو ،نيديدع Úيندم
اوقلأاو رانلا ،مارح وكوب ةعامج ‘ ءاسضعأا مهنأاب اوفّرُع نولتاقم حتفو
سشي÷ا ةيامح ت– لقتنت ةبرع ةئم وحن نم ةيندم ةلفاق ىلع لبانق
،يروغيديامو اوبماد Úب قيرطلا ىلع لانوك ةيرق ‘ ،يÒجينلا

.ونروب ةيلو ةمسصاع
نّسصحتي بيج يهو ،اسسيبماسس ةباغ فارطأا ىلع اوبماد ةنيدم عقت و
نونسشيو يوكسشلا ركب وبأا حانج ¤إا نومتني مارح وكوب نم نولتاقم هيف
.تامجه هنم
نإا سسرب سسنارف ةلاكول همسسا ركذ مدع بلط سشي÷ا ‘ طباسض لاقو
بناج ¤إا مارح وكوب لتاقت ةيندم ايسشيليم ‘ ناوسضعو دونج ةعسست““
ةلفاق دسض Úمك ‘ رمألا لث“““ فاسضأاو موجهلا اذه ‘ اولتق ،سشي÷ا

.““تايسشيليŸاو سشي÷ا نم رسصانع اهسسر– ةيندم

تلاكو /›ودلا مسسقلا

‘و ،ةز˘غ ‘ ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ل˘ئا˘سصف˘˘لا تد˘˘ق˘˘ع
دا˘ه÷او سسا˘م˘˘حو ح˘˘ت˘˘ف تا˘˘كر˘˘ح ا˘˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م
ناو˘ن˘ع ت– ا˘ع˘ما˘ج ا˘ي˘ن˘طو ءا˘ق˘˘ل ،ي˘˘مÓ˘˘سسإلا
““ةقفسصلاو مسضلا رارق ةهجاوم ‘ نودحوم““

‘ دحوŸا ينطولا فقوŸا ىلع اهولث‡ دكأاو
مسضل يليئارسسإلا لÓتحلا تاططfl ةهجاوم
.راوغألاو ةيبرغلا ةفسضلا قطانم
ينيطسسلفلا بعسشلا ءانبأا عيمج لئاسصفلا تعدو

مداقلا ءاعبرألا رابتعا ¤إا هدوجو نكامأا لك ‘
يذ˘لا م˘سضلا رار˘ق˘˘ل ا˘˘سضفر ي˘˘ب˘˘ع˘˘سش بسضغ مو˘˘ي
ةرادإا اهتسضرع يتلا مÓسسلا ةطخ هيلع تسصن
.يرا÷ا ماعلا علطم يكÒمألا سسيئرلا
دلاخ يمÓسسإلا داه÷ا ةكرح ‘ يدايقلا دكأاو
ى˘ل˘ع -ءا˘ق˘˘ل˘˘ل ي˘˘ما˘˘تÿا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ‘- سشط˘˘ب˘˘لا

ÚسسلÛا تارار˘ق ق˘ي˘ب˘ط˘ت لا˘م˘ك˘ت˘سسا ةرور˘سض
ة˘لود˘ب فاÎعلا بح˘˘سسب يز˘˘كرŸاو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
تا˘قا˘ف˘تلا ع˘ي˘م˘˘ج ن˘˘ع ي˘˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘لاو ،لÓ˘˘ت˘˘حلا
.هعم ةمŸÈا
ةفاك ‘ ةلماسشلا ةمواقŸا ليعفت ىلع ددسش امك
ق˘طا˘نŸا ة˘سصا˘˘خو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ي˘˘سضارألا
.راوغألاو ةيبرغلا ةفسضلا ‘ مسضلاب ةفدهتسسŸا

ليلخ سسامح ةكرح ‘ يدايقلا لاق ،هتهج نم
،اهلا˘ك˘سشأا ة˘فا˘ك˘ب ة˘ل˘ما˘سشلا ة˘موا˘قŸا نإا ة˘ي◊ا
بجاو““ ي˘ه ،ح˘ل˘˘سسŸا حا˘˘ف˘˘ك˘˘لا ا˘˘ه˘˘سسأار ى˘˘ل˘˘عو

Ÿة˘˘˘ه˘˘˘جاو flي˘˘عر˘˘سش ق˘˘حو ،ود˘˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘ط
ن˘˘˘˘كا˘˘˘˘مألا نأا ¤إا اÒسشم ““Êا˘˘˘˘˘سسنإاو ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طوو
كابتسشلا قطانم يه مسضلا ةطخب ةفدهتسسŸا
.لÓتحلا عم ¤وألا
نإا لاقف اغألا دامع حتف ةكرح ‘ يدايقلا امأا

،يجيتاÎسسإا رارق هتارارقو لÓتحلا ةهجاوم

ةهجاوŸ ةينطولا ةدحولا ةيمهأا ىلع اددسشمو
.ةيكÒمألا ةيليئارسسإلا ةطÿا
تقفتا ةينطو ةطخ ¤إا ةزغ ءاقل ىسضفأا دقو
ة˘ه˘جاوŸ ة˘كِرا˘سشŸا ل˘ئا˘سصف˘لا ع˘ي˘م˘ج ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ةطخ) ““نرقلا ةقفسص»و يسضارألا مسض تارارق
دونب Úب نم لمسشت يهو (ةيكيرمألا مÓسسلا

،مسضلل ةسضهان˘م ة˘ي˘ن˘طو ة˘ل˘م˘ح قÓ˘طإا ةد˘يد˘ع
ةيبعسشلا ةمواقملل ةدحوم ةينطو ةهبج ليكسشتو
نا÷ ل˘˘ي˘˘ك˘˘سشتو ،Êاد˘˘˘يŸا كا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘سشلا ةرادإل
يد˘˘˘سصت˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ف˘˘˘سضلا ‘ ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلا ة˘˘˘يا˘˘˘م◊ا
.مسضلا تاءارجإلو Úنطوتسسملل
سسامح ةوعدب حتف ةكرح تبحر ،قايسسلا ‘و
ة˘ه˘جاوŸ ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ةد˘˘حو˘˘لا ¤إا Úمو˘˘ي ل˘˘ب˘˘ق

flةينيطسسلفلا ةيسضقلا ةيفسصت تاطط.
وهاينتن Úماينب يليئارسسإلا ءارزولا سسيئر ناكو
يسضارألا مسض ةطخ ذيفنت ‘ عورسشلاب دهعت
م˘سضب ة˘طÿا ي˘سضق˘تو ،ل˘ب˘قŸا ر˘ه˘سشلا لو˘ل˘ح˘ب
قطانم كلذ لمسشيو ،ةيبرغلا ةفسضلا نم 03%
Úبو ة˘ف˘˘سضلا ط˘˘سسوو راو˘˘غألاو سسد˘˘ق˘˘لا قر˘˘سش
.م◊ تيبو ليلÿا

ثوعبŸا ةسسائرب- يكيرمأا دفو أادب ،ءانثألا ‘
ىدل Òفسسلا ةيوسضعو ،سشتيفوكÒب ‘آا سصاÿا
ة˘ن÷ لوؤو˘سسمو ،نا˘مد˘˘ير˘˘ف د˘˘ي˘˘ف˘˘يد ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإا
ع˘˘م ه˘˘تا˘˘˘ث˘˘˘حا˘˘˘ب˘˘˘م -ثيا˘˘˘ف تو˘˘˘ك˘˘˘سس ط˘˘˘ئارÿا
م˘سض ذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت نأا˘˘سشب Úي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا Úلوؤو˘˘سسŸا
نمو.ل˘ي˘ئار˘سسإا ¤إا ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘سضلا ن˘م ءاز˘جأا
وهاينتن عم يكيرمألا دفولا عمتجي نأا ررقŸا
ي˘ن˘ي˘ب عا˘فد˘لا ر˘يزو ل˘يد˘ب˘˘لا ة˘˘مو˘˘ك◊ا سسي˘˘ئرو
.سستناغ
اهدقع تارواسشم بقع تاثداÙا هذه يتأاتو
‘ بمارت دلانود يكيرمألا سسيئرلا وراسشتسسم
ءو˘سضلا ل˘ي˘˘ئار˘˘سسإا ح˘˘ن˘˘م نأا˘˘سشب سضي˘˘بألا تي˘˘ب˘˘لا

ة˘˘ف˘˘سضلا˘˘ب ق˘˘طا˘˘ن˘˘م م˘˘سض ‘ عور˘˘سشل˘˘ل ر˘˘سضخألا
دكؤوي يتلا مÓسسلل بمارت ةطخ قفو ةيبرغلا
،مهتيسضق ةيفسصت فدهتسست اهنأا نوينيطسسلفلا
تاذ ةلقتسسم ةينيطسسلف ةلود مايق نود لو–و
.ايفارغج ةلسصتمو ةدايسس
يكيرمألا دفولا نإا ،ةيمÓعا رداسصم تلاقو
ÚلوؤوسسŸا عم مايأا ىدم ىلع تاءاقل دقعيسس
يلي˘ئار˘سسإا كÎسشم رار˘ق ةرو˘ل˘ب˘ل Úي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا
طئارÿا ىلع ءانب مسضلا ةطخ نأاسشب يكيرمأا
رهسشألا لÓخ نابنا÷ا اهعسضو يتلا ةكÎسشŸا
.ةيسضاŸا
تاب يسضارألا مسض نأا حسضاولا نم نأا تفاسضأاو
¤إا اÒسشم ،زايتماب ايليئارسسإا ايكيرمأا ارارق
لكسشب مسضلا ةيلمع ذيفنت وحن اهجوت كانه
ل وحن ىلع راوغألا Òغ قطانم ‘ جردتم
.ندرألا بسضغي
¤إا ل˘˘˘سصو ي˘˘˘ك˘˘˘ير˘˘˘مألا د˘˘˘فو˘˘˘˘لا نأا تح˘˘˘˘سضوأاو
⁄ سضيبألا تيبلا ‘ تارواسشم دعب ليئارسسإا
ل˘ي˘ئار˘سسإل ر˘سضخأا ءو˘سض ءا˘ط˘عإا˘ب ارار˘ق ذ˘خ˘ت˘˘ت
ن˘˘م %03 ـل لماك ل˘ك˘سشب م˘سضلا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ما˘ي˘ق˘ل˘ل
نامديرف Òفسسلا نأا ¤إا اÒسشم ،ةفسضلا يسضارأا

م˘سضلا ة˘ط˘خ ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘ل Úسسم˘˘ح˘˘تŸا د˘˘سشأا ن˘˘م
.ةيليئارسسإلا
لاق ،ةطÿا ذيفنتل رسضخأا اءوسض هبسشي اميفو
مايأا لبق ويبموب كيام يكيرمألا ةيجراÿا ريزو
لوؤوسسم ناكو ،ليئارسسإل دوعي مسضلا رارق نإا
ا˘˘م˘˘˘سض بمار˘˘˘ت ةرادإا د˘˘˘يؤو˘˘˘ت نأا ح˘˘˘جر ي˘˘˘كÒمأا
.ةفسضلا نم ءازجأل اجردتم ايليئارسسإا
ةطÿا ذيفنتل تقولا قباسسي يذلا- وهاينتن امأا
Èمفون ‘ ةيكيرمألا ةسسائرلا تاباختنا لبق
ىÈكلا تانطوتسسŸا مسضب أادبي دقف -يسضاŸا

.ةيليئارسسإا رداسصم قفو ،ةيبرغلا ةفسضلا ‘

ليئارسسإا مزتعت يتلا يسضارألا مسض ةطخ ةهجاوŸ ةلماسشلا ةمواقŸاو ةدحولا ¤إا ةينيطسسلفلا لئاسصفلا تعد
كÎسشم رارق ةرولبل ةيكÒمأا ةيليئارسسإا تاثداfi تقلطنا Úح ‘ ،لبقŸا رهسشلا ةيبرغلا ةفسضلا ‘ اهذيفنت
.ةيلود ةسضراعم هجاوي يذلا مسضلا ططfl نأاسشب

، Êاحور نسسح Êاريإلا سسيئرلا لاق
رÁ ما˘˘ع بع˘˘˘سصأا د˘˘˘ه˘˘˘سشت هدÓ˘˘˘ب نإا

ةيكير˘مألا تا˘بو˘ق˘ع˘لا بب˘سسب ا˘ه˘ي˘ل˘ع
امك ،انوروك ةحئاج عم تبكاوت يتلا
‘ تامامكلا مادختسسا سضرف نلعأا
عوبسسألا نم اءدب تاعمجتلا نكامأا
.لبقŸا
ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك سسوÒف ة˘˘˘˘مزأا تم˘˘˘˘قا˘˘˘˘فو
تÓ˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘سشŸا ن˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سسŸا
ا˘˘ه˘˘تد˘˘ح تداز ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلا
سسي˘˘ئر˘˘لا رر˘˘˘ق نأا ذ˘˘˘ن˘˘˘م ل˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ب
ما˘˘ع ‘ بمار˘˘ت د˘˘˘لا˘˘˘نود ي˘˘˘كÒمألا
يوونلا قافتلا نم باحسسنلا8102
سضر˘˘˘˘ف دا˘˘˘˘˘عأاو نار˘˘˘˘˘يإا ع˘˘˘˘˘م مŸÈا
ةلمعلا تعجارتو.ا˘ه˘ي˘ل˘ع تا˘بو˘ق˘ع˘لا
ىندأا ¤إا يسضاŸا Úنثلا ةيناريإلا

ل˘با˘ق˘م قÓ˘طإلا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل ىو˘ت˘˘سسم
.يكيرمألا رلودلا
ه˘˘˘ث˘˘˘˘ب با˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ ‘ Êا˘˘˘˘حور لا˘˘˘˘قو

ةبوعسص Ìكألا ماعلا هنإا““ نويزفلتلا
ن˘˘م يدا˘˘سصت˘˘˘قلا ط˘˘˘غ˘˘˘سضلا بب˘˘˘سسب
ط˘غ˘سضلا““ ع˘با˘تو.““ة˘ح˘ئا÷او ود˘˘ع˘˘لا
8102 ‘ أاد˘˘˘˘ب يذ˘˘˘˘لا يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘قلا
ط˘غ˘سض د˘سشأا ل˘ك˘سشي مو˘ي˘لاو ..د˘ياز˘ت

.““زيزعلا اندلب ىلع
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘بوروألا لود˘˘˘˘˘لا نأا ¤إا را˘˘˘˘˘سشأاو
Êا˘ع˘ت ل ي˘ت˘لا ،ةد˘ح˘تŸا تا˘يلو˘˘لاو
هجاوت ،ناريإا سسكع ىلع رظ◊ا نم
ىوتسسم دادزا ثيح ،انوروك يسشفت
،ا˘˘ك˘˘ير˘˘مأا ‘ %52 راد˘قÃ ة˘لا˘ط˘ب˘˘لا
اهل يموقلا جاتنإلا نم سضرŸا للقو
.ةيعانسصلا لودلا مظعŸو
لودلا هذه بلغأا تارداسص نإا لاقو
ي˘˘سضاŸا ل˘˘ير˘˘فأا لÓ˘˘خ تسضف˘˘خ˘˘نا

Ãسضع˘ب جا˘˘ت˘˘نإا كلذ˘˘كو ،%52 راد˘˘ق
ةبسسنب تا˘يوا˘م˘ي˘كوÎب˘لا ل˘ث˘م ع˘ل˘سسلا
.%51 تارايسسلاو ،92%
‘ ة˘ي˘ك˘ير˘مألا تا˘بو˘ق˘ع˘لا تب˘˘ب˘˘سستو

ماÿا طفنلا نم ناريإا جاتنإا سصيلقت
ليمرب فلأا009و نويلم طسسوتم ¤إا
افلأا058و ÚيÓم3 ـب ةنراقم ،ايموي
‘ ،كبوأا تانايب قفو تابوقعلا لبق
نم لقأا ¤إا تارداسصلا تعجارت Úح
.ايموي ليمرب فلأا001
ددع ‘ ةÒبك ةدايز ناريإا تدهسشو
ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لا تا˘ي˘فو˘لاو تا˘با˘سصإلا
عفر ذنم دجتسسŸا انوروك سسوÒف
راسشتنا ءاوتحل تسضرف يتلا دويقلا
ف˘سصت˘ن˘م ذ˘˘ن˘˘م ا˘˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت سضرŸا
تايفولا ددع ىطخت ثيح ،ليرفأا
ةرملل001 ـلا اÒخأا سضرŸاب يمويلا
.نيرهسش ذنم ¤وألا
ةرازو م˘˘˘سسا˘˘˘ب ة˘˘˘ثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘تŸا تلا˘˘˘˘قو
اميسس يم˘سسر˘لا نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘ل˘ل ة˘ح˘سصلا
9842 ليجسست ” هنإا يرل تاداسس
ـلا تاعاسسلا ‘ ةديدج ةباسصإا ةلاح
›امجإلا ددعلا لسصيل ةيسضاŸا42

تفاسضأاو .ةلاح966و ،افلأا222 ¤إا
فلآا01 ¤إا عفترا تايفولا ددع نأا
ةلاح441 ليجسست دعب ،تلاح805و

.ةديدج
ماد˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سسا نإا Êا˘˘˘˘˘˘حور لا˘˘˘˘˘˘قو
ةدŸ ا˘ي˘ماز˘لإا ح˘ب˘سصي˘سس تا˘ما˘˘م˘˘ك˘˘لا
لبقŸا دحألا نم ارابتعا Úعوبسسأا

Èتع˘ت ي˘ت˘لا ““تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا ن˘كا˘مأا““ ‘
را˘˘سشت˘˘نا بب˘˘سسب ““ءار˘˘م˘˘ح ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘م““
.اهيف سضرŸا
ة˘˘˘ن÷ عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جا لÓ˘˘˘˘خ فا˘˘˘˘سضأاو
اذ˘ه نأا ا˘نورو˘˘ك سسوÒف ة˘˘ح˘˘فا˘˘ك˘˘م
ىنحنم حيطسست فدهب يتأاي رارقلا
.ةعرسسب هتهجاومو سسوÒفلا راسشتنا
ارارم لبق نم رابك نولوؤوسسم رذحو
اذإا ادد‹ سضرفت دق دويقلا نأا نم

دعابتلا لثم دعاوقب مازتللا متي ⁄
ددع د˘ياز˘ت ن˘م د˘ح˘ل˘ل ي˘عا˘م˘ت˘جلا

.ىودعلا تلاح

..انوروكو ةيكيرمألا تابوقعلا ببسسب

نأريإأ ىلع بعسصألأ وه ماعلأ أذه :دكؤوي Êاحور



تلاكو /›ودلا مصسقلا

د˘ي˘ق˘ع˘لا قا˘فو˘لا تاو˘˘ق م˘˘سسا˘˘ب ثد˘˘ح˘˘تŸا لا˘˘ق
fiىلع تاديرغت ةلسسلسس ‘- سسمأا ونونق دم

تل˘˘ع˘˘ج Îف˘˘ح ةÁز˘˘˘ه نإا -Îيو˘˘˘ت ‘ ه˘˘˘با˘˘˘سسح
اودوقيل اومد˘ق˘ت»و ،ة˘ع˘ن˘قألا نو˘ح˘يز˘ي ه˘ي˘م˘عاد
.““ايبيل لخاد مهسسفنأاب داسسفإلاو بارÿا
نأا ىلع - ةيفحسص تاحيرسصت ‘- ونونق ددسشو

ةمسصاعلا قرسش بونج) ةرف÷او ترسس رير–
ار˘مأا ح˘ب˘سصأا سسور˘لا ة˘قز˘ترŸا ن˘˘م (سسل˘˘بار˘˘ط
ن˘كا˘مألا Ìكأا تح˘ب˘سصأا تر˘˘سس““ Ó˘˘ئا˘˘ق ،ا˘˘ح˘˘ل˘˘م
تتاب امدعب اندÓبب ملسسلاو نمألا ىلع ةروطخ
ةيمارجإلا تاباسصعلاو سسورلا ةقزترملل ةرؤوب
09) ““ة˘˘نو˘˘هر˘˘تو سسل˘˘بار˘˘ط ن˘˘م م˘˘هدر˘˘ط د˘˘ع˘˘˘ب
.(سسلبارط قرسش بونج اÎموليك
ةد˘عا˘ق او˘ل˘˘ع˘˘ج ““Ôغا˘˘ف ة˘˘قز˘˘تر˘˘م““ نأا ح˘˘سضوأاو
مهدد“و مهتدا˘ي˘ق˘ل از˘كر˘م ا˘هرا˘ط˘مو ةر˘ف÷ا
.دÓبلا يبونج طفنلا لوقح ىلع ةرطيسسلل
م˘˘سسا˘˘ب ثد˘˘ح˘˘تŸا لا˘˘˘ق ،ه˘˘˘سسف˘˘˘ن قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ‘و
نإا هارد يداهلا دبع ةرف÷او ترسس تايلمع
،ايبيل ةدايسس ماÎحا نع لودلا سضعب ثيدح
نو˘˘ك˘˘ي نأا بج˘˘ي ،ي˘˘˘جراÿا ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا سضفرو
.تانايب در‹ سسيلو لاعفألاب
دعت ⁄““ قافولا ةموكح تاوق نأا هارد فاسضأاو
لتاقت لب ،بسسحف Îفح يبÓقنلا تاوق لتاقت
اÒسشم ،““تارامإلاو اسسنرفو ايسسور لثم لود
ة˘˘مو˘˘ك◊ا تاو˘˘ق تاداد˘˘ع˘˘ت˘˘سسا رار˘˘م˘˘ت˘˘˘سسا ¤إا

.ةرف÷او ترسس ةداعتسسل
بونج) ةرفكلا ةنيدم نم ةيلfi رداسصم تلاقو
ن˘م ةÒب˘ك اًداد˘عأا نإا ةر˘يز˘ج˘ل˘ل (ا˘ي˘ب˘ي˘ل ي˘˘قر˘˘سش
بو˘ن˘ج او˘ل˘سصو دا˘سشتو نادو˘سسلا ن˘م ة˘˘قز˘˘ترŸا

نم ةقزترم عم نوعمجتي ثيح ،ايبادجأا ةنيدم

ةنيدم برغ رواfi ¤إا هجوتلل اديه“ ،داسشت
تاو˘ق˘ل ا˘م˘عد ة˘يو÷ا ةر˘ف÷ا ةد˘عا˘˘قو ،تر˘˘سس
.Îفح
سسمأا ةينادوسسلا عيرسسلا معدلا تاوق تنلعأاو
روفراد ميلقإاب ةفلتfl قطانم ‘ تفقوأا اهنأا
8 م˘ه˘ن˘ي˘˘ب- ا˘˘سصخ˘˘سش221 (نادو˘˘˘سسلا ي˘˘˘بر˘˘˘غ)
.ايبيل ‘ ةقزترم لمعلل Úهجوتم اوناك -لافطأا
ةينادوسس تاوق دوجو ةوقلا مسساب ثدحتم ىفنو
.ايبيل ‘ لتاقت
ة˘˘˘سسسسؤوŸا سسي˘˘˘ئر نادأا ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘م
هللا عنسص ىفط˘سصم ا˘ي˘ب˘ي˘ل ‘ ط˘ف˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
‘ بنا˘جألا ة˘˘قز˘˘ترŸا˘˘ب م˘˘ه˘˘ف˘˘سصو ن˘˘م دو˘˘جو
خراسص دعت هنأاب كلذ فسصوو ،ةيطفنلا عقاوŸا

.نوناقلا نع ةجراخ تاعوم‹ لبق نم
عم سسلبارط ‘ ءاقل لÓخ- هللا عنسص لاقو
نإا ؛ايجوب نلآا ايبيل ىدل يبوروألا دا–لا Òفسس
نم Ìكأل طفنلا لوقحو ئناوŸا سضعب قÓغإا
ة˘ج˘ت˘ن˘م ىر˘خأا لود ه˘ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘˘سست ا˘˘مو˘˘ي061
دا–لا نإا ي˘˘بوروألا Òف˘˘سسلا لا˘˘قو .ط˘˘ف˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل
ةداعإل اهدوهج ‘ ةيبيللا طفنلا ةسسسسؤوم معدي
.تقو برقأا ‘ جاتنإلا

““بسضغلا ناكرب““ ةيلمع تنلعأا ،ىرخأا ةيحان نم
ءابرهك ةطfi سضرعت قافولا ةموك◊ ةعباتلا

ترسشنو ،ةقرسس لامعأاو ،ءادتعل ترسس جيلخ
تاوق نإا هيف تلاق انايب كوبسسيف ىلع ةيلمعلا
تقرسسو ،ةطÙا ىلع تدتعا Îف◊ ةعبات
.ئراوطلاب ةسصاخ ةزهجأاو تادعم
‘ ةدحتŸا ·ألا ةثعب تلاق ،سسلبارط ‘و
ي˘ت˘لا- دار˘فأÓ˘ل ةدا˘˘سضŸا ما˘˘غ˘˘لألا نإا ، ا˘ي˘ب˘ي˘˘ل
ترفسسأا -ةمسصاعلل ةيبون÷ا ءايحألا ‘ تعرز
مهنيب ،حيرجو ليتق001 نم Ìكأا لتقم نع
ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نا ذ˘˘ن˘˘م كلذو ،Úي˘˘ندŸا ن˘˘م Òب˘˘ك دد˘˘ع

.ةمسصاعلا باوبأا ىلع كراعŸا
¤إا ع˘˘ي˘˘با˘˘˘سسأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق Îف˘˘˘ح تاو˘˘˘ق تر˘˘˘ط˘˘˘سضاو
دÓ˘ب˘لا بو˘ن˘ج ‘ ا˘ه˘ل˘قا˘˘ع˘˘م و˘˘ح˘˘ن با˘˘ح˘˘سسنلا
،سسلبارط ىلع اهموجه قافخإا دعب ،اهقرسشو
.ايلود اهب فÎعŸا قافولا ةموكح رقم
ةد˘˘ح˘˘تŸا ·ألاو قا˘˘فو˘˘لا ة˘˘مو˘˘˘ك˘˘˘ح تم˘˘˘ه˘˘˘تاو
Îف˘ح تاو˘ق سشتوو سست˘يار ن˘مو˘ي˘ه ة˘م˘ظ˘˘ن˘˘مو
‘ ما˘غ˘لألا ن˘م لو˘˘ق˘˘ح ا˘˘هءارو تف˘˘ل˘˘خ ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ب
.ةمسصاعلل ةيبون÷ا يحاوسضلا
فرعتلاو ثحبلا ةئيه تنلعأا ،لسصتم قايسس ‘و
9 جارختسساو فاسشتكا ايبيل ‘ نيدوقفŸا ىلع
ةنيدم ‘ ةيعام÷ا رباقŸا ىدحإا نم ثثج
تفاسضأاو ،(ةم˘سصا˘ع˘لا ي˘قر˘سش بو˘ن˘ج) ة˘نو˘هر˘ت
اهتحفسص ىلع قافولا ةموك◊ ةعباتلا ةئيهلا

ةفاك طيسش“ لسصاوت اهقرف نأا كوبسسيف ىلع
ةيعامج رباقم دوجو ‘ هبتسشُي يتلا عقاوŸا
.اهب
رهسشلا فسصتنم تÌع قافولا ةموكح تناكو
061 وحن مسضت ،ةيعامج ةÈقم11 ىلع ›ا◊ا

تناك يتلا ،ةنوهرت ىلع اهترطيسس بقع ،ةثج
نإا ةيبيل رداسصم تلاقو .Îفح تاوقل Óقعم
Úي˘ندŸ دو˘ع˘ت ة˘ف˘سشت˘كŸا ثث÷ا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
ةهبسشب Îف◊ ةيلاوŸا Êاكلا ايسشيلم مهتمدعأا

دوعت ثث÷ا هذه سضعب نأا امك ،اهل مهتسضراعم
.برح ىرسسأل
قافولا ةموك◊ يسسائرلا سسلÛا سسيئر اعدو
لاسسرإل ةيلودلا ةيئان÷ا ةمكÙا جارسسلا زياف
يتلا مئار÷ا ‘ لجاع لكسشب قيقحتلل قيرف
.Îفح تاوق اهتبكترا

9يبراغم
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..Îفح ماغلأا ءارج ليتق001

لود مهمعدت ةقزترم دسض تتاب انبرح :““قافولأ““
ةازغ ةقزترم دصض ابرح سضوخت مهدÓب نإا ةيبيللا ينطولا قافولا ةموكح تاوقل نويركصسع نولوؤوصسم لاق
نإا ةدحتŸا ·ألا تلاق Úح ‘ ،سسلبارط ىلع هموجه ‘ Îفح ةفيلخ دعاقتŸا ءاوللا مازهنا دعب ،لود مهمعدت
.سسلبارط ةمصصاعلل ةيبون÷ا قطانŸا ‘ Îفح تاوق اهتفلخ ماغلأاب اولتق -نويندم مهبلغأا-001

لاغنصسلاو اينيغ دودح ىلع Úقلاع Úيناتيروم نم ءادن

 ًاباسصم57 ءافسشو انوروكب ةباسصإأ421
ايناتيروم ‘

ةباسصإا421 ليجسست ،لوألا سسمأا ءاسسم ،ةيناتيروŸا ةحسصلا ةرازو تنلعأا
ةعاسس نيرسشعلاو عبرألا لÓخ ،دجتسسŸا «انوروك» سسوÒفب ةديدج
9414 ¤إا يسضاŸا سسرام فسصتنم ذنم ÚباسصŸا ددع عفتÒل ،ةÒخألا

.ًاباسصم
ام وهو ،سسوÒفلاب ÚباسصŸا Úب تايفو5 تلجسس اهنأا ةرازولا تدكأاو
سسوÒفلاب ًاباسصم57 نأا تنلعأا امك.ةافو621 ¤إا تايفولا ددع عفري
ددع عفتÒل ،ةÒخأل ةعاسس نيرسشعلاو عبرألا لÓخ ،ًاما“ اوفسش
.ًاباسصم9141 ¤إا سسوÒفلا نم اوفسش نيذلا ÚباسصŸا
›امجإا لسصيل ، اديدج اسصحف3211 مويلا ترجأا اهنإا ةرازولا تلاقو
،ءافسش ةلاح71 ليجسستب ةيحسصلا ةلوؤوسسŸا تدافأا امك.89393 سصوحفلا
.اسصخسش0478 ¤إا سضرŸا نم ÚفاعتŸا ددع عفتÒل
نم ةياقولا لئاسسو ماÎحا ةرورسض ىلع ديكأاتلا““ ةحسصلا ةرازو تددجو
يديألا ةفاظن ىلع سصر◊ا عم ،ةعنقألا ءادتراو يدسسج دعابت
.““ةنمزم سضارمأاب ÚباسصŸاو ÚنسسŸا ىدل ةسصاخ رارمتسساب

Úب دود◊ا ىلع نوقلاع نويناتيروم نونطاوم قلطأا ،رخا قايسس ‘
لخدتلا لجأا نم ةيناتيروŸا تاطلسسلا ¤إا ًاهجوم ،لاغنسسلاو اينيغ
.مهدÓب وحن روبعلاب مهل حامسسلل
روبعب انذإا ىوسس نوديري ل مهنإا ،Úقلاع نع ةيمÓعا رداسصم تلقن و
.ةسصاÿا مهتارايسس مهتزوحبو ،ةيلاغنسسلا يسضارألا
ـأادب امدنعو ،رهسشأا ةثÓث ةليط اينيغ ‘ اوقلع مهنإا Úقلاعلا دحأا لاقو
يتلا دود◊ا وحن يركانوك ةمسصاعلا نم اوكر– Úقلاعلا ةداعإا ةيلمع
.مايأا ةدع ذنم اهدنع اوقلع
مهل تدكأا ،اينيغ اهل عبتت يتلا ،راكد ‘ ةيناتيروŸا ةرافسسلا نأا فاسضأاو
.مهتلكسشم سصوسصخب رماوأا يأا قلتت ⁄ اهنأا
روبعب مهل حامسسلل ةيناتيروŸا تاطلسسلا لخدت ةرورسضب نوقلاعلا بلاطو
نيذلا برغŸا ‘ Úقلاعلا Úيلاغنسسلا عم ثدح امك ،ةيلاغنسسلا يسضارألا

.ةÒخألا مايألا ايناتيروم يسضارأا اوÈع
فيفخت رارق نإا ،Êاتيروم يمسسر ردسصم لاق ،ىرخأا ةهج نم
نأا لبق ذختي نل تايلولا Úب لقنتلاب حامسسلاو ةيزاÎحلا تاءارجإلا

Œا ةيرازولا ةنجللا عمتŸةفلك Ãانوروك» ةحئاج ةحفاك».
ةيرازولا ةنجللا عامتجا نأا هتيوه بجح لسضف يذلا ردسصŸا حجرو
يتلا اسسنرفو سسمÿا لحاسسلا لود ةعوم‹ ةمق ءاهتنا دعب نوكيسس
.دحاو موي ةدŸ ،لبقŸا ءاثÓثلا موي طوسشكاون اهنسضتحتسس
ماتخ ‘ ،دماح دلو ريذن دمfi ةحسصلا ريزو نوكي نأا ردسصŸا ىفنو

ةنجللا ¤إا عفُر ريرقت يأا دعأا دق ،ةيلخادلا تايلولا ‘ ةÒخألا هتلوج
ةيزاÎحلا تاءارجإلا سصوسصخب ديدج فقوم يأا ذختا وأا ،ةيرازولا
.ةيلا◊ا

تأءأرجإلأ ةلسصأوم ىلع ددسشي ›اغ
انوروك نم ةررÙأ قطانŸأ ولخ نامسضل
ميهاربإا ويراسسيلوبلا ةهب÷ ماعلا Úمألا و ،يوارحسصلا سسيئرلا ددسش
ةحئاج نم ةيئاقولا تاءارجإلاب ديقتلا ةلسصاوم ةرورسض ىلع ،›اغ
قطانŸا و ÚئجÓلا تاميfl ولخ رارمتسسإا نامسضل كلذ و ،انوروك
.ةلاح يأا ليجسست نم ةيوارحسصلا ةيروهم÷ا نم ةررÙا
،ةينطولا ةنامأÓل مئادلا بتكŸا عامتجإل هسسأارت لÓخ ،›اغ نمث و
سسوÒف نم ةيئاقولا تاءارجإلاب Úيوارحسصلا ÚنطاوŸا مازتلا ىوتسسم
نم ةررÙا قطانŸا و ÚئجÓلا تاميfl ولخ ¤ا ىدأا ا‡ ،انوروك
.ةباسصإا يأا نم ةيوارحسصلا ةيروهم÷ا
مئادلا بتكŸا اهيف دقعي يتلا فورظلاب ›اغ ركذ ،هتلخادم ‘و
Èع انوروك ةحئاج راسشتنا اهعبطي يتلاو ،هعامتجا ةينطولا ةنامأÓل
ةطي◊ا بناج ذخأل ةحلŸا ةجا◊او ،ةيعسضولا ةروطخب اركذم ،⁄اعلا
.ةقطنŸا ‘ تاباسصإلا ةÒتو دعاسصت عم ةسصاخ ،رذ◊او
سسماÿا ر“ؤوŸا تارارق ذيفنت غيسص داجيإاب مازتلإلا ةرورسضب ركذ امك
بتكŸا نأا ¤إا ًاÒسشم ،دمحأا يراخبلا ديهسشلا ر“ؤوم ،ةهبجلل رسشع
ببسسب جماÈلا نم ددع ‘ لسصا◊ا رخأاتلا سسرادت ىلع لمعيسس مئادلا

ةيعون تامدخ نامسضو ،رخأاتلا اذه كاردتسسا ةيفيك و ،انوروك ةحئاج
.نطاوملل

ةباسصإا ةلاح691 ليجسست نع ةحسصلا ةرازو تنلعأا
ى˘ت˘ح د˘ج˘˘ت˘˘سسŸا ا˘˘نورو˘˘ك سسوÒف˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج ةد˘˘كؤو˘˘م
›امجإلا ددعلا عفتÒل ،Úنثلا سسمأا نم ةرسشاعلا

21 ¤إا ةكلمŸاب سسوÒفلاب ةدكؤوŸا ةباسصإلا تلا◊
.ةلاح842و افلأا

ةسصاÿا ةي˘م˘سسر˘لا ا˘ه˘ت˘باو˘ب ى˘ل˘ع ،ةرازو˘لا تفا˘سضأاو
دد˘˘ع نأا ، بر˘˘غŸا˘˘ب د˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘سسŸا ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسوÒف˘˘˘ب
نآلا ىتح سضرŸا نم ءافسشلل تلثا“ يتلا تلا◊ا
ةديدج ةلاح05 لثا“ دعب ةلاح0978 ¤ا عفترا
عفتÒل ةديدج ةافو تلاح3 تلجسس اميف ،ءافسشلل

›امجإلا دد˘ع˘لا غ˘ل˘بو.422 ¤إا ةا˘˘فو˘˘لا تلا˘˘ح دد˘˘˘ع
836 يبلسس يflÈ ليل– دعب ةدعبتسسŸا تلاحلل
.ةلاح174و افلأا

تايفو عبرأا ليجسست ، ةيبرغŸا ةحسصلا ةرازو تنلعأا و
›امجإا عفتÒل ،دجتسسŸا انوروك سسوÒفب ةديدج
.ةلاح422 ¤إا ةكلمŸا ‘ تايفولا
ا˘ه˘ع˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص نا˘˘ي˘˘ب ‘ ةرازو˘˘لا ترا˘˘سشأاو
سسوÒفلاب ةديدج ةباسصإا691 ليجسست ¤إا ،ÊوÎكللا
تتفل امك.ةلاح84221 ¤إا تاباسصإلا ›امجإا عفتÒل ،
ÚفاعتŸا ›امجإا عفتري كلذبو ،اباسصم05 ءافسش ¤إا

ةدعبتسسŸا تلا◊ا نأا ةحسضوم،0978 ¤إا دÓبلا ‘
ةلاح174836 تغ˘ل˘ب ة˘ي˘ب˘ل˘سس ة˘يÈتfl ل˘˘ي˘˘لا– د˘˘ع˘˘ب
د˘˘عاو˘˘ق˘˘ب ماز˘˘ت˘˘للا ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع ةرازو˘˘لا تدد˘˘˘سشو.
Òبادتلا ‘ طارخنلاو ،ةيحسصلا ةمÓسسلاو ةفاظنلا
لكب ة˘ي˘بر˘غŸا تا˘ط˘ل˘سسلا ا˘ه˘تذ˘خ˘تا ي˘ت˘لا ة˘يزاÎحلا
.ةيلوؤوسسمو ةينطو

ءاسسم نم6ـلا ةعاسسلا Úب ام ةحسصلا ةرازو تلجسس و
ءافسش ةلاحÚ، 05نثلا سسمأا نم01ـلاو لوألا سسمأا

.دجتسسŸا ““انوروك““ سسوÒف نم ةديدج
نإاف ،““برغŸا ديفوك““ ـل ÊوÎكلإلا عقوŸا بسسحو
، سسمأا دودح ¤إا غلب ،سسوÒفلا نم ÚفاعتŸا ›امجإا
‘ سسوÒفلا يسشفت ةيادب ذنم ،مات ءافسش ةلاح0978
.مرسصنŸا سسرام رهسش برغŸا
مازتللا ÚنطاوŸاو تانطاوŸاب ةحسصلا ةرازو بيهتو
‘ طارخنلاو ،ةيحسصلا ةمÓسسلاو ةفاظنلا دعاوقب
ةيبرغŸا تاطلسسلا اهتذختا يتلا ةيزاÎحلا Òبادتلا
.ةيلوؤوسسمو ةينطو لكب
دحألا تنلعأا دق ،ةيبرغŸا ةحسصلا ةرازو تناك و
سسوÒفب ةديدج ةباسصإا571 ليجسست نع ،يسضاŸا

تدافأاو.تبسسلا ةيئاسصحإا ‘ ةلاح122 لباقم انوروك
م˘ل˘ع ة˘ير˘يدÃ ة˘ي˘ئا˘بو˘لا سضار˘مألا ة˘ح˘˘ل˘˘سصم ة˘˘سسي˘˘ئر
،ن˘يز˘لا د˘ن˘ه ،ةرازو˘لا˘ب سضار˘مألا ة˘ح˘فا˘ك˘مو ة˘ئ˘˘بوألا
‘ سسوÒف˘لا˘ب ةد˘كؤوŸا تا˘با˘سصإلا ة˘ل˘ي˘سصح عا˘˘ف˘˘ترا˘˘ب
¤إا لسصتل ،571 عقاوب يسضاŸا مويلا لÓخ دÓبلا
ر˘سشؤو˘م ع˘جار˘ت ¤إا دد˘ع˘لا اذ˘˘ه Òسشيو.ة˘˘لا˘˘ح25021
ثيح برغŸا ‘ انوروك سسوÒفب ةيمويلا تاباسصإلا
ةلاح592 ناوج62 موي ةيئاسصحإا ‘ لدعŸا اذه غلب
.122 ناوج72 ‘و
1 ةافو ةلاح ليجسست ” هنأا كلذ عم نيزلا تركذو

ددعلا لسصيل ،ةÒخألا42ـلا تاعاسسلا لÓخ ةديدج
ىو˘ت˘سسم ¤إا دÓ˘ب˘لا ‘ ة˘ح˘ئا÷ا ا˘يا˘ح˘˘سضل ›ا˘˘م˘˘جإلا
.%8.1 ¤إا لسصت كتفلا ةبسسن نأا ¤إا ةÒسشم ،122

تايفو4 ليجصست ” اميف

برغŸأ ‘ ةباسصإأ691 ¤أ انوروكب تاباسصلأ ددع عافترأ
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 اـــهباــحصصأل درــت ل ةدــير÷ا درــت ةــــقيثو لــك
رـــصشنت ⁄ مأا ترـــصشن ءاوـــصس

Òمألا دلو دمحأا يديصس دادعإا

عرصصمو لحاصسلاب ةحلصسŸا تاميظنتلا
لادكورد
بر˘˘غŸا دÓ˘˘ب ‘ ةد˘˘عا˘˘ق˘˘لا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت د˘˘ق˘˘˘ف
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ى˘ل˘ع بع˘سصي ا˘˘ًسصخ˘˘سش ي˘˘مÓ˘˘سسإلا
ا˘ًم˘ه˘فو ا˘ًط˘ي˘ط˘خ˘تو ة˘ي˘لا˘ع˘ف ه˘ل ل˘ي˘ث˘م دو˘˘جو
نا˘ك .ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا ه˘تا˘نو˘ك˘مو داوزأا ءا˘˘سضف˘˘ل
Úلعافلا عيمجب ةقيثوةقÓع ىلع لادكورد
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ‘و ›ا˘˘م لا˘˘م˘˘˘سش ‘ Úح˘˘˘ل˘˘˘سسŸا
نو˘ك˘ي نأا د˘ع˘ب˘ت˘سسي لو ،ي˘ق˘˘ير˘˘فإلا ل˘˘حا˘˘سسلا

مÓ˘˘سسإلا ةر˘˘سصن ة˘˘عا˘˘م˘˘˘ج ةأا˘˘˘سشن سسد˘˘˘ن˘˘˘ه˘˘˘م
اًرظن ،7102 راذآا/سسرام —اف ،ÚملسسŸاو
‘ هÒثأا˘تو ا˘هزو˘مر ع˘م ة˘ق˘˘ي˘˘ثو˘˘لا ه˘˘ت˘˘قÓ˘˘ع˘˘ل
مÓ˘سسإلا ةر˘سصن ة˘عا˘م˘جو .ا˘مو˘م˘ع د˘ه˘˘سشŸا
ن˘يد˘لا را˘سصنأا ل˘ت˘ك˘ت ن˘ع ةرا˘ب˘ع Úم˘˘ل˘˘سسŸاو
ةرا˘˘مإا ة˘˘عا˘˘م˘˘˘جو ،›ا˘˘˘غ غأا دا˘˘˘يإا ة˘˘˘ما˘˘˘عز˘˘˘ب
لامج ،خيراتلا كلذ ‘ اهÒمأاو ءارحسصلا

ةبيتكو ،مامهلا يبأا ىيحيب Òهسشلا ،ةسشاكع
ةعامجو ،ا˘فو˘ك نود˘َما˘ح ،ا˘هÒمأاو ا˘ن˘ي˘سسا˘م
ام˘ك .را˘ت˘خ˘م˘ل˘ب را˘تfl ،ا˘هÒمأاو Úط˘بارŸا

سسيسسأات نع هيف نلعأا يذلا ويديفلا ‘ رهظ
دبع وبأا ÚملسسŸاو مÓسسإلا ةرسصن ةعامج
دÓب ‘ ةدعاقلا يسضاق يجاهنسصلا نمحرلا
نور˘˘˘سضا◊ا ن˘˘˘ل˘˘˘عأاو .ي˘˘˘مÓ˘˘˘سسإلا بر˘˘˘˘غŸا

نÁأا ،ةد˘عا˘ق˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘˘ي˘˘عز م˘˘ه˘˘ت˘˘ع˘˘يا˘˘ب˘˘م
ةرا˘مإا Òمأل م˘ه˘تر˘سصن او˘ن˘ل˘عأاو ،ير˘هاو˘ظ˘˘لا
،هداز دنوخأا هللا ةبه ،ةيمÓسسإلا ناتسسناغفأا
،يمÓسسإلا برغŸا دÓب ‘ ةدعاقلا Òمألو
د˘˘ب˘˘ع بع˘˘سصم و˘˘بأا) لاد˘˘˘كورد كلاŸا د˘˘˘ب˘˘˘ع
ÚمتهŸا نم ديدعلا بهذيو .(11)(دودولا
›ام لامسش ‘ ةحلسسŸا تاعام÷ا نأاسشب
1102 ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘سس ذ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م كردأا لاد˘˘˘˘˘كورد نأا ¤إا

ةيلÙا ةحلسسŸا تاعام÷ا سضعب ةيسساسسح
ا˘ًسصو˘سصخو ة˘ي˘ب˘ن˘جألا ر˘سصا˘ن˘˘ع˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق ن˘˘م
ءارحسصب ةح˘ل˘سسŸا تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز÷ا

لم– تاعامج روهظ سسدنهو قsسسنف ›ام
ةيبلغأاو مÓسسإلا راسصنأا ةعامج) ةينثإا حمÓم
نم انيسسام ةبيتكو ،قراوطلا نم اهرسصانع
.(نÓفلا
فنعلا نإا :انلق نإا ةقيق◊ا نع دعتبن لو
ة˘ق˘ط˘ن˘م ‘ ة˘ح˘ل˘سسŸا تا˘كر◊ا˘ب ط˘˘ب˘˘ترŸا
ى˘ل˘ع ه˘ترد˘قو ه˘ت˘ي˘لا˘ع˘ف ‘ د˘م˘ت˘ع˘ي ل˘˘حا˘˘سسلا
يتلا ةيودبلا لئابقلا ىلع راسشتنلاو ددمتلا
ءارحسصلا ‘ لاحÎلاو عاجتنلا ةايح سشيعت
برعلا وأا قراوطلا نم اوناكأا ءاوسس ةيقيرفإلا
تاينثإلا نم اهÒغو نÓفلا لئابق نم وأا
ى˘ل˘ع سشي˘ع˘ت تا˘عو˘م‹ ي˘ه˘ف .ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا

:لقن ⁄ نإا- اهبلغأاو ةثيد◊ا ةلودلا سشماه
ةمظنألاب اvدج ةئيسس ةقÓع ىلع تناك -اهلك
لود لÓقتسسا ذنم ةطلسسلا ىلع تبقاعت يتلا
‘ ىتحو ،0691 ةنسس اسسنرف نع لحاسسلا
ة˘˘سضفار ة˘˘يؤور ا˘˘ه˘˘ل تنا˘˘ك را˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسلا ن˘˘مز
ق˘با˘سسلا ‘ تنا˘كو ،ي˘سسنر˘ف˘لا را˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل

رسشع عسساتلا نرقلا ‘ داه÷ا ءاول لم–
ف˘ي˘ظو˘ت ” د˘قو ،ن˘ير˘سشع˘لا نر˘ق˘˘لا ة˘˘ياد˘˘بو

امي˘ف ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘جرŸا كل˘ت ن˘م بنا˘ج
.Úيسسنرفلا ةهجاوم نم مويلا هدهاسشن
ءامعزب ةقيثو تاقÓع لادكورد طبر دقل

‘ ه˘˘ع˘˘م او˘˘طر˘˘خ˘˘نا ن˘˘يذ˘˘لا تا˘˘ي˘˘ن˘˘ثإلا هذ˘˘ه
›ا˘غ غأا دا˘يإا) ل˘حا˘سسلا ة˘ق˘˘ط˘˘نÃ ه˘˘عور˘˘سشم
م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت ب˘˘sن˘˘ج ا˘˘م و˘˘هو ،(ا˘˘فو˘˘ك نود˘˘َما˘˘حو
مادسصلا ي˘مÓ˘سسإلا بر˘غŸا دÓ˘ب˘ب ةد˘عا˘ق˘لا

سضعب ‘ هتلعج لب ،ةيلÙا رسصانعلا عم
نود عيم÷ا دوقي يذلا ماعلا راطإلا نايحألا

،ط˘غ˘سض نود Òث˘ك˘لا ع˘م م˘ها˘ف˘ت˘يو ،ة˘˘ن˘˘م˘˘ي˘˘ه
.ةيلÙا ةنكاسسلا ماÎحاو دو بسسكيو
ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج ى˘˘˘ل˘˘˘ع ف˘˘˘ق˘˘˘ن نأا م˘˘˘هŸا ن˘˘˘مو
لاد˘كورد عر˘سصم تق˘ب˘سس ي˘ت˘لا تÓ˘˘عا˘˘ف˘˘ت˘˘لا
ي˘هو ،ه˘˘عر˘˘سصŸ تد˘˘sه˘˘م نو˘˘ك˘˘ت د˘˘ق ي˘˘ت˘˘لاو

ذ˘˘ن˘˘م ح˘˘ط˘˘سسلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ف˘˘˘ط يذ˘˘˘لا عار˘˘˘سصلا
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ÚبÊ 9102ا˘ث˘لا ن˘ير˘سشت/Èم˘˘فو˘˘ن
ةلودلا ميظنتو يمÓسسإلا برغŸاب ةدعاقلا

.ىÈكلا ءارحسصلا ‘
ةمهم ثداوح ىلع زيكÎلا رمألا يعدتسسي

ةعومÛا كلت نÓفلا ةينثإاب قلعتتو اvدج
نم Ìكأا ‘ دجوت يتلا ةيقيرفإلا ةيقرعلا
هذهلو ،ايقيرفإا طسسوو برغ لود نم ةلود
يمÓسسإلا نيدلاب ةيخيرات ةقÓع ةعومÛا
لودلا نم ديدعلا ما˘ي˘ق˘بو ،ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘غ˘ل˘لا˘بو
.(21)ايقيرفإا برغ ‘ ةيمÓسسإلا
ر˘ُث˘ك نÓ˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘˘ثإا ن˘˘ع ثيد◊ا قا˘˘ي˘˘سس ‘و
دود◊ا رتوت نع اًرخؤوم مÓعإلا ‘ ثيد◊ا
فرعُي ام وأا (رجينلا-انيكروب-›ام) ةيثÓثلا

Ãتحبسصأا دقو .(31)امروغ وكاتبيل ةقطن
ةيب˘لا˘غ نÓ˘ف˘لا ل˘ك˘سشي ي˘ت˘لا ،ة˘ق˘ط˘نŸا هذ˘ه
يتلا تايلمعلا نم Òثكلل اًحرسسم ،اهناكسس
ة˘ق˘ط˘ن˘م ‘ ة˘ح˘ل˘سسŸا تا˘عا˘م÷ا ا˘هذ˘ف˘˘ن˘˘ت
نم Ìكأا فدهتسست يتلاو يقيرفإلا لحاسسلا

‘ طسشنتو ،اهÒغبو ثÓثلا لودلاب فده
نم ةحلسسم تاميظنت يدود◊ا ثلثŸا اذه
ىÈكلا ءارحسصلا ‘ ةلودلا ميظنت اهزربأا

مسضنا دقو يوارحسصلا ديلولا يبأا ةدايق ت–
.نÓفلا بابسش نم Òثكلا هيلإا
““ا˘بو˘كا˘ت““ ةو˘ق ة˘ق˘ط˘نŸا هذ˘ه ف˘ي˘سضت˘سست˘˘سسو
نم ةسصاخ تاوق نم لsكسشتتسس يتلا ةيبوروألا

،ا˘˘سسنر˘˘ف :ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘˘م) ة˘˘˘ي˘˘˘بوروأا لود ةد˘˘˘ع
،ادنلوهو ،كرا‰ادلاو ،اينوت˘سسإاو ،ا˘ك˘ي˘ج˘ل˘بو
نم عرف يهو ،ةوقلا هذه فدهتو (لاغتÈلاو
¤إا ،ا˘ه˘ن˘ع Ó˘يد˘˘ب تسسي˘˘لو نا˘˘خر˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
‘ انيكروبو رجينلاو ›ام لود دونج ةقفارم
.Úيداه÷ا دسض مهلاتق
ةكرح سصاخ لكسشب وسساف انيكروبب طسشنتو
اهئاسضعأا بلغأا ةكرح يهو ةعيرسشلا راسصنأا

مÓم اهسسسسأا دقو ،نÓفلا ةينثإا بابسش نم
يذلاو ،ةيف˘ل˘سسلا ة˘عز˘ن˘لا وذ ،و˘ك˘يد م˘ي˘هار˘بإا
ÚتيلÚ fiتعاذإا ‘ ةيوعد جمارب سشعني ناك

Ãزكرم سسسسأا دقو ،ةيبانيكروبلا وبيج ةنيد
،وغوداغاو هب تفÎعاو يمÓسسإلا داسشرإلا
بابسش فوفسص ‘ نيÒثك اًعابتأا بسسك دقو
ه˘˘تا˘˘با˘˘ط˘˘خ م˘˘ه˘˘ب˘˘ج˘˘ع˘˘ت تنا˘˘ك ن‡ نÓ˘˘˘ف˘˘˘لا
ة˘ي˘˘ب˘˘تاÎلا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف سضفر˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘سسا˘˘م◊ا
ع˘م˘تÛا ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سسŸا ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ة˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘سصلا قر˘˘˘ط˘˘˘لا د˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘˘يو ،ÓÊ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
قÓغإا دعبو .ةيديلقتلا ةينيدلا تاسسسسؤوŸاو
،2102 ةنسس ،›ام ¤إا بهذ هْيتعاذإاو هزكرم
ةعبسس ه˘ع˘م ما˘قأاو ،ا˘فو˘ك نود˘َما˘ح˘ب ق˘ح˘ت˘لاو
ةكرح سسسسؤويو ،وبيج ،هنطوŸ دوعيل رهسشأا
دادتما يهو ،4102 ةنسس ‘ ،مÓسسإلا راسصنأا
راسصنأا ةكرح تبطقتسسا دقو .انيسسام ةبيتكل
بابسش نم رسصانع و˘سسا˘فا˘ن˘ي˘كرو˘ب˘ب ة˘ع˘ير˘سشلا
ا˘ن˘ي˘كرو˘˘ب ل˘˘خاد ه˘˘تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع تأاد˘˘بو نÓ˘˘ف˘˘لا
،وكيج ملام ،اهسسسسؤوم ‘وت دقو .اهجراخو
سضر˘˘م تا˘˘ف˘˘عا˘˘سضم ة˘˘ج˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن ،6102 ة˘˘˘ن˘˘˘سس
ةدايق ،وكيد رفعج ،هقيقسش ¤وتو ،يركسسلا
.وسساف انيكروب ‘ مÓسسإلا راسصنأا

،هيخأا ةفيلخ ،وكيد رفعج تاقÓع نكت ⁄
ة˘ب˘ي˘ت˘ك م˘ي˘عز ع˘م ة˘م˘ج˘سسن˘م ،و˘ك˘يد م˘ي˘هار˘بإا

ميعز عم كلذك لو ،افوك نودَماح ،انيسسام
اًعيرسس ررقف ،›اغ غأا دايإا ،مÓسسإلا راسصنأا
ة˘˘يأل عو˘˘سضÿا مد˘˘عو ا˘˘م˘˘ه˘˘ن˘˘ع لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘سسلا
هنيب ةÁدق تاقÓعل اًرظنو ،امهنم ةياسصو
دÁ نأا رر˘˘˘ق ““نو˘˘˘ط˘˘˘بارŸا““ ة˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ج Úبو
د˘˘ي˘˘لو˘˘لا ي˘˘˘بأا نا˘˘˘ند˘˘˘ع ع˘˘˘م لا˘˘˘سصتا تاو˘˘˘ن˘˘˘ق
ءارحسصلا ‘ ةلودلا ميظنت ميعز ،يوارحسصلا
‘ ةدعاقلا ميظنت وكيد رفعج كÎف ،ىÈكلا
ناندع ةعيب نلعأاو يمÓسسإلا برغŸا دÓب
.يوارحسصلا ديلولا يبأا

‘ ىو˘ق˘ي ة˘لود˘لا م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت ح˘˘ب˘˘سصأا ،ا˘˘ن˘˘ه ن˘˘م
ةدعاقلا ميظنت باسسح ىلع وسساف انيكروب

تأادبو ةقياسضŸابو ةرسصاÙاب sسسحأا يذلا
ةيثÓثلا دود◊ا ‘ Úميظنتلا Úب ةهجاوŸا

Ÿرجينلاو وسساف انيكروبو ›ا.
د˘ي˘لو˘لا و˘بأا نا˘ند˘ع ى˘˘ع˘˘سس ،قا˘˘ي˘˘سسلا اذ˘˘ه ‘

ثدح دقو ›اغ غأا دايإا ءاقل ¤إا يوارحسصلا
7102 راذآا/سسرا˘˘م ‘ Úل˘˘جر˘˘لا Úب ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
ارsر˘˘ق د˘˘قو ،›ا˘˘م ‘ لاد˘˘ي˘˘ك ن˘˘م بر˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب
ن˘م ا˘ير˘ي ف˘لا– ‘ ل˘˘ب ة˘˘ند˘˘ه ‘ لو˘˘خد˘˘لا

بر˘غ˘˘لا و˘˘ه كÎسشŸا ا˘˘م˘˘هود˘˘ع نأا ه˘˘لÓ˘˘خ
ة˘م˘ظ˘نألا كلذ˘كو نو˘ي˘سسنر˘ف˘لا ه˘˘سسأار ى˘˘ل˘˘عو
ا˘ه˘ناÈت˘ع˘ي ي˘ت˘لاو ل˘حا˘سسلا لود ‘ ة˘م˘ئا˘˘ق˘˘لا
.(41)ةيبرغلا لودلاو اسسنرف دي ‘ تاودأا

›اغ غأا دايإاب هئاقل نم ناندع ةدوع لÓخ
›اÃ تي˘لا˘سست ة˘ق˘ط˘ن˘م ‘ ف˘سصق˘ل سضر˘˘ع˘˘ت
ا˘ًبا˘سصم ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ن˘م جورÿا ‘ ح‚ ه˘˘ن˘˘ك˘˘ل
راظنألا نع اًيراوتم هتلعج ةÒطخ حورجب
ميظنت ةدايق تحبسصأا دقو .خيراتلا كلذ ذنم
دبع ،همع نبا ديب ىÈكلا ءارحسصلاب ةلودلا
ماكحإا نم نك“ يذلا ،يوارحسصلا ميك◊ا
ءار˘ح˘سصلا˘ب ة˘لود˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘ل˘ع ه˘تر˘˘ط˘˘ي˘˘سس
ميظنت عاقيإا ميك◊ا دبع طبسض امك ،ىÈكلا
يبأا ناندع ،همع نبا بايغ ‘ داعأاو ةلودلا
فو˘˘ف˘˘سص بي˘˘تر˘˘ت ،ه˘˘سضر˘˘م بب˘˘سسب ،د˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘لا
،تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ة˘ه˘جاو ‘ ا˘ه˘ع˘˘سضوو م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا
.ةيداهج حورب اهذحسشو
ميظنت Úب ةقÓعلا تحن ،ميك◊ا دبع عمو
انيسسام ةبيتكو ىÈكلا ءارحسصلا ‘ ةلودلا
نيرسشت/Èمفون ذنم اًسصوسصخ ديعسصتلا وحن
ةيماد تاهجاوم تعقو ثيح ؛Ê 9102اثلا
Úب يدود◊ا طÿا ى˘ل˘˘ع Úم˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا Úب
داع دقو .وسساف انيكروب طسسوو ›ام لامسش
لوألا نو˘نا˘ك/Èم˘سسيد ‘ ا˘˘م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب لا˘˘ت˘˘ق˘˘لا
ناكو ،Ê 0202اثلا نوناك/رياني ‘و ،9102
غأا دايإا نأا اًسصوسصخ ،ةلودلا ميظنت مزهنŸا

،ه˘ف˘ي˘ل˘˘ح بنا˘˘ج ¤إا ه˘˘ي˘˘ل˘˘تا˘˘قÃ ف˘˘قو ›ا˘˘غ
ةلودلا تاعوم‹ اورحدف ،افوك نودَماح
ط˘سسو ن˘م ا˘vي˘ئا˘ه˘ن ا˘هو˘جر˘˘خأاو ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسإلا

.(51)›ام
برغو طسسو نع اًبئاغ ةلودلا ميظنت حبسصأا

قرسش لامسشو لامسش ¤إا بحسسنا دقو ›ام
دود◊ا ن˘˘˘م ا˘˘˘˘ًبÎق˘˘˘˘م و˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘كرو˘˘˘˘ب
تفلا– امك ،وغوتلاو Úنب عم ةيبانيكروبلا

عباتلا يسسائرلا سسرحلل ةيناديم رسصانع هعم
ةحsرسسŸا ،يروابموك زيلب ،قباسسلا سسيئرلل

.5102 ذنم سشي÷ا نم
سسيئرلا نلعأا ،0202 طابسش/رياÈف01 ‘و
سضوافتلل هتوعد ،اتيك ركبب ميهاربإا ،›اŸا

يذلا تقولا سسفن ‘ ةيداه÷ا تاكر◊ا عم
نابلاط ةكرح عم هيف دعتسست اكÒمأا تناك
مÓسسلا tلِحُت رطقب ةحودلاب ةيقافتا عيقوتل

هلوبق ›اغ غأا دايإا نلعأا دقو .ناتسسناغفأا ‘
Ãا سسي˘ئر˘لا ةردا˘˘بŸة˘ياد˘ب ،ا˘ت˘ي˘ك ر˘ك˘ب˘ب ،›ا
لحاسسلا بوعسش نأا اًدكؤوم ،0202 راذآا/سسرام
ا˘ه˘ناÒن˘ب تل˘ط˘سصاو بور◊ا تÓ˘يو تسشا˘˘ع
لو˘ل˘ح˘˘ل˘˘ل ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا م˘˘ت˘˘ي نأا ي˘˘ق˘˘ط˘˘نŸا ن˘˘مو
تاو˘ق˘لا با˘ح˘سسنا طر˘سشب ن˘˘ك˘˘ل ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
هذه ›اŸا سسيئرلا ةردابم يتأاتو .ةيسسنرفلا
ا˘ه˘طا˘سشن ةدا˘˘عإا ‘ ة˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج ة˘˘ب˘˘غر ط˘˘سسو
د˘ب˘ع ،د˘يد÷ا سسي˘˘ئر˘˘لا ع˘˘م ي˘˘سسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لا
دق تناك رئاز÷ا نأا ةسصاخ ،نوبت ديÛا
ةيلاŸا ةموك◊ا Úب تاسضوافم حاجنب تداق
.(61)ةحلسسŸا قراوطلا تاميظنتو
م˘ي˘ظ˘ن˘ت ا˘ه˘سضفر د˘ق ة˘ي˘لاŸا ةردا˘˘بŸا هذ˘˘هو
امني˘ب ا˘ًل˘ي˘سصف˘تو ة˘ل˘م˘ج ءار˘ح˘سصلا ‘ ة˘لود˘لا
مÓ˘˘سسإلا ةر˘˘سصن ة˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ج م˘˘˘ي˘˘˘عز ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ق
ا‡ اذهو ،اًطورسشم اًلوبق ،دايإا ،ÚملسسŸاو
ناك لادكورد نوكي نأا لامتحا حuسشري دق
،›اغ غأا دايإا عم رواسشتلا نم اًديزم ديري
ة˘ي˘لاŸا ة˘لود˘لا ع˘م تا˘سضوا˘فŸا سصو˘˘سصخ˘˘ب
ةلودلا ميظنت عم ةيمادلا بر◊ا سصوسصخبو

ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘كرو˘˘˘˘بو ›ا˘˘˘˘˘م) يدود◊ا ثل˘˘˘˘˘ثŸا ‘
.(رجينلاو
ة˘لود˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت Úب عار˘˘سصلا ر˘˘ها˘˘ظ˘˘م ن˘˘مو
دÓب ‘ ةدعاقلا ميظنتو ىÈكلا ءارحسصلاب
رايأا/ويام ةيادب ،رسشُن ام يمÓسسإلا برغŸا
ن˘ع رد˘سصت ي˘ت˘لا ““أا˘˘ب˘˘ن˘˘لا““ ةد˘˘ير˘˘ج ‘ ،0202
نايب وهو ،ىÈكلا ءارحسصلا ‘ ةلودلا ميظنت
اًسصوسصخو نيدترŸاب ةدعاقلا ميظنت فسصي
نم ءزج امهنأاو ،افوك نودَماحو ›اغ غأا دايإا
دا˘ع˘بإل ا˘م˘ه˘ي˘ع˘سسب ر˘فا˘ك˘لا ›ود˘لا ف˘لا˘ح˘ت˘˘لا
ةكÎسشŸا ةيثÓثلا دود◊ا نم ةلودلا ميظنت
ن˘˘ع ا˘˘ًل˘˘سضف ،(ا˘˘ن˘˘ي˘˘كرو˘˘˘ب-›ا˘˘˘م-ر˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘لا)

دود◊او ة˘ير˘ئاز÷ا دود˘ح˘˘ل˘˘ل ا˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘يا˘˘م˘˘ح
.(71)ةيناتيروŸا
نودَما◊ ة˘ي˘تو˘سص تÓ˘ي˘ج˘سست تر˘سشت˘نا ا˘م˘ك
قور˘ف˘لا دد˘ج Úب˘سست˘نŸ ا˘ه˘ي˘ف ح˘سضو˘ي ا˘فو˘˘ك
ةلودلا ميظنتو ةدعاقلا ميظنت Úب ةيئدبŸا
ةيولوأا يهف ةفÿÓا ةماقإا قورفلا كلت نمو
يه ةدعاقلا ةيولوأا امنيب ةلودلا ميظنت دنع
ةيبرغلا ىوقلا نم مهÒغو Úيسسنرفلا جارخإا

بسسح- اهدرط ينعيو ،لحاسسلا ةقطنم نم
م˘ه˘ت˘يو .ة˘ي˘لÙا ة˘م˘ظ˘˘نألا طو˘˘ق˘˘سس -ا˘˘فو˘˘ك
›اغ غأا دايإاو افوك نودَماح ةلودلا ميظنت
سشيجلل ةعبات ةيلfi تايسشيليم عم نواعتلاب
لا˘سصتا تاو˘ن˘ق ا˘م˘ه˘ح˘ت˘ف ن˘ع ا˘ًل˘˘سضف ،›اŸا
ينعي ام اذهو .وكاماب ةموكح عم ةسضوافمو
ةدعاقلا ميظنت نأا ةلود˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
هر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع ءا˘˘˘مد نأاو ة˘˘˘sلŸا جرا˘˘˘خ ح˘˘˘ب˘˘˘سصأا
ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ‘ ةد˘˘عا˘˘ق˘˘لا˘˘ف .اًرد˘˘ه تح˘˘˘ب˘˘˘سصأا
‘ ا˘˘˘˘ًطار˘˘˘˘خ˘˘˘˘نا Ìكأا تح˘˘˘˘ب˘˘˘˘سصأا ل˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘سسلا
فÓخ ةطقن هذهو ةيلÙا تايكيمانيدلا

دعبتسسŸا Òغ نمو .Úميظنتلا Úب ةيرهوج
ن˘˘م لاد˘˘كورد كلاŸا د˘˘ب˘˘ع ةدو˘˘ع نو˘˘ك˘˘ت نأا
ةقÓع اهل ةيلاŸا ءارحسصلا هلوخدو رئاز÷ا
.Úميظنتلا Úب يمادلا لاتقلا اذهب

ة“اخ
ةياهن لادكورد كلاŸا دبع عرسصم لuكسشي نل
،يمÓسسإلا برغŸا دÓب ‘ ةدعاقلا ميظنت
ةطقن هنأا ىلع هعرسصم فينسصت نكÁ لب
دقو ،لحاسسلا ‘ فنعلا تارود نم ةمهم
ة˘جرد˘لا ن˘م اًد˘ئا˘ق ه˘ل˘ت˘قÃ م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘˘لا د˘˘ق˘˘ف
ةقطنŸا مهف نم لاع ىوتسسم ىلع ،¤وألا
ل˘˘ي˘˘سصا˘˘ف˘˘تو ،ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جلا ا˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘نو˘˘˘ك˘˘˘مو
ينمألا دهسشŸا ‘ مكحتت يتلا تايمانيدلا
ط˘ب˘سض ى˘ل˘ع ة˘ق˘ئا˘ف ةرد˘ق ه˘لو ،ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لاو
ن˘م تا˘ي˘ما˘ن˘يد˘لا كل˘ت ن˘ع sر˘ج˘ن˘˘ي ا˘˘م عا˘˘ق˘˘يإا
-ناك امهم- هُفَلَخ نكي ⁄ اذإاو .تÓعافت

نإاف مز◊او طيطختلا نم هاوتسسم سسفن ىلع
فرعيسس هعور˘ف ف˘ل˘ت˘خÃ ةد˘عا˘ق˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت
.طبختو دوكر ةÎف
فاد˘ه˘ت˘سسا ‘ ة˘ي˘كÒمألا ة˘بر˘ج˘˘ت˘˘لا ى˘˘ق˘˘ب˘˘تو
ة˘˘مو˘˘سسوŸا ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سسŸا تا˘˘˘عا˘˘˘م÷ا سسوؤور
لحاسسلا ‘ اسسنرف اهقبطت يتلاو ،ةيداه÷اب
اهنكل ،تاميظنتلا ىلع يسضقت ل ،يقيرفإلا
نأا كسش لو .للسشلاب هبيسصتو ميظنتلا كبرت
ي˘˘مÓ˘˘سسإلا بر˘˘غŸا ‘ ةد˘˘عا˘˘ق˘˘لا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘˘ت

Ãةلود˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت كلذ˘كو ه˘عور˘ف ف˘ل˘ت˘خ ‘
ةيلمع نم Ìكأل اسضرعت دق ىÈكلا ءارحسصلا
ف˘˘ل˘˘تfl ن˘˘م ةدا˘˘ق˘˘لاو ءار˘˘˘مألا فد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سست
بلا˘غ˘لا ‘ ا˘م˘ه˘ن˘ك˘ل Úم˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا تا˘˘يو˘˘ت˘˘سسم
تا˘˘بر˘˘˘سضلا كل˘˘˘ت با˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسا ا˘˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘سسا
.ةقحÓتŸا
ل˘ت˘ق˘م ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ط˘˘ع˘˘ت˘˘سس ،سصا˘˘خ ل˘˘ك˘˘سشبو
،ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘ل˘˘ل ا˘˘ًسسف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘م لاد˘˘˘كورد
عسسوأا ةحاسسم هحنمتسسو ،نوركام ليوناÁإا
نأا دعب لحاسسلا ‘ هيعاسسم ريÈتلو ،كرحتلل
طfiو ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘خاد د˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ن sطfi هؤوادأا نا˘˘˘˘˘˘ك
.لحاسسلا لود ‘ ماعلا يأارلل ةينلع تاداقتنا

ةريز÷ا زكرم
تاصساردلل
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ءير÷ا اغيلصسدنوبلا فائنتصسا رارق ببصسب

انزوف ‘ تمهاسس ايناŸأأ :بولك
غيلÈÁÒلاب
نع ،لوبرفيل يدانل ينفلا ريدŸا ،بولك نجروي ÊاŸألا برعأا
بقلب هقيرف زوف ‘ مهسسأا ÊاŸألا يرودلا فانئتسسا نأاب هداقتعا
.مسسوŸا اذه يزيل‚إلا يرودلا
نإا بولك لاق  ةيناŸألا ““جاتنوز مآا دليب““ ةفيحسصل تاحيرسصت ‘و
سسيئر ،ترفياز نايتسسيرك ةدايق ت– ÊاŸألا يرودلا فانئتسسا
.““ةمهم ةمÓع““ لثÁ ناك ،ÊاŸألا يرودلا ةطبار
هتركسش ترفياز نايتسسيرك ¤إا ةÒسصق ةيسصن ةلاسسر تثعب““ :فاسضأاو
.““هنودب انك‡ نكي ⁄ راسصتنلا اذه نأل
،انوروك فقوت دعب هتايرابم فنأاتسسا دق يزيل‚إلا يرودلا ناك
نأاب تانهكت كلذ قبسسو ،ÊاŸألا يرودلا نع ظوحلم لكسشب ارخأاتم
بيترت ‘ امدقتم كاذنآا لوبرفيل ناكو ،ةقباسسŸا ءاغلإا نكمŸا نم
.عردلاب زوفلا دعب نمسض دق نكي ⁄ نكل Òبك لكسشب لود÷ا
يسضاŸا سسيمÿا موي جيلÈÁÒلا عردب زوفلا نم لوبرفيل نك“و
.اماع03 ذنم ةرم لوأل
يرودلا نكل ،اما“ عئار وحن ىلع رمألا تمظن اÎل‚إا““ :بولك عباتو
.““لاثŸا ىطعأا نم وه ÊاŸألا
ءيسش ىلع اسضيأا يوطنت روهمج نودب تايرابŸا““ :بولك حسضوأاو

مدقلا ةرك Òسس نكمŸا نم نأا ىلع ةمهم ةمÓع اسضيأا يهف ،ديج
يغبني امك سسيل نكل ،اهتدهاسشم ‘ ةعتم يطعتو وحنلا اذه ىلع
.““ناكمإلا ردق ةديج اهنكل ،لا◊ا ةعيبطب
يه ›ا◊ا تقولا ‘ اهنكل ،اذكه عسضولا ىقبي نأا يغبني ل““ :متتخاو
.““ءيسش ل نم اÒثك لسضفأا لب ،ءيسش ل نم لسضفأا

مصسوŸا اذهل ÊاŸألا يرودلا فاده بقلب جوت

 مجاهم لسضفأأ يكسسفودنافيل :هغينيمور
⁄اعلأ ‘

،خنويم نريابل يذيفنتلا ريدŸا ،هجينيمور زنياه لراك داسشأا
،يرافابلا قيرفلا م‚ ،يكسسفودنافيل تربور يدنلوبلا مجاهŸاب
.مسسوŸا اذهل ÊاŸألا يرودلا فاده بقلب هجيوتت دعب
،مسسوŸا اذه اجيلسسدنوبلا فاده ةزئاج يكسسفودنافيل دسصحو
م‚ ،رنÒف وميت ÊاŸألا مجاهŸا ىلع اًقوفتم ،افده43 ديسصرب

.اًفده82 لجسس يذلا ،جيزبيل
ةرملل ÊاŸألا يرودلا فاده ةزئاج ىلع يكسسفودنافيل لسصحو
لو ،ةقباسس تارم4 ‘ اهيلع هلوسصح دعب ،هتÒسسم ‘ ةسسماÿا
.تارم7 ةزئا÷ا دسصح يذلا رلوم دÒج ىوسس هيلع قوفتي
،(اًفده02)41-3102 مسساوم ‘ ةزئا÷ا يدنلوبلا مجنلا لانو
.(اًفده43)02-9102 ،(اًفده92)81-7102 ،(اًفده03)5102-61
43 ليجسست““ :نريابل يمسسرلا عقوملل تاحيرسصت ‘ هجينيمور لاقو
طقف ،اًلهذم اًزا‚إا دعي ÊاŸألا يرودلا ‘ مسسوم لÓخ اًفده
.““دحاو مسسوم ‘ فادهألا نم ديزŸا لجسس رلوم دÒج
هنإا ،يكسسفودنافيل تربورل ليز÷ا ركسشلاو Êاهتلا هجوأا““ :فاسضأاو
.““⁄اعلا ‘ مجاهم لسضفأا
،اًفده43 يليجسست نع اًدج ِسضار انأا““ :لاقف ،يكسسفودنافيل امأا
لوسصولا ىلع Êودعاسس نيذلا قيرفلا ‘ يئÓمز ركسشأا عبطلاب نكلو
.““فادهألا نم ددعلا اذه ¤إا
13 لسصأا نم ةارابم52 لÓخ ليجسستلا ‘ يكسسفودنافيل ح‚و
.مسسوŸا اذه اجيلسسدنولا ‘ مهب كراسش
اًفده632 ¤إا لسصو امدعب ،هلجسس ¤إا رخآا اًيسسايق اًمقر فاسضأا امك
Èع ÊاŸألا يرودلا ‘اده ةمئاق ‘ ثلاثلا زكرŸا مهب لتحي
.ةقباسسŸا خيرات ‘ يبنجأا فاده لسضفأا وهو ،خيراتلا

يزيل‚إلا دا–لا سسأاك يئاهن فصصن  ‘ لانصسرا

زوفلل ةميظع ةسصرف انمامأأ :اتيترأأ ليكيم
بقلب
فسصن ¤إا هقيرف لهأاتب هتداعسس نع اتيترأا ليكيم لانسسرآا بردم Èع
دتيانوي دليفيسش هفيسضم ىلع هزوفب ،يزيل‚إلا دا–لا سسأاك يئاهن
.يئاهنلا عبر تاسسفانم نمسض دحألا ءاسسم2-1
Úطوسش سضوخيسس هنأا نظو ،زوفلا قيق– لجأا نم لانسسرآا حفاكو
Úمثلا زوفلا فده سسويابيسس Êاد Êابسسإلا لجسسي نأا لبق ،Úيفاسضإا

.Êاثلا طوسشلا نم عئاسضلا لدب تقولا ‘
(يسس يب يب) ةيناطيÈلا ةعاذإلا ةئيهل تاحيرسصت ‘ اتيترأا لاقو
زوفلاو هترايز بعسصت ناكم اذه ،اقح سضار انأا““ :ءاقللا ءاهتنا بقع
ءادأاو كولسسل ادج ديعسس انأا ،يلبÁو ¤إا اندع دقل ،هسضرأا ىلع
.““ÚبعÓلا
،ابوروأا ‘ بعللاو بقلب زوفلا ةلواÙ ةميظع ةسصرف اهنإا““ :فاسضأاو

جيلÈÁÒلل اركسش ،فانئتسسلا ذنم انسضرأا جراخ تايرابم4 انسضخ
ادد‹ بعلنسس اننكل ،مايأا3 لك ةارابم نمسضتي يذلا ان‹انرب ىلع
.““ءاعبرألا موي
،تاظحللا سضعبب ىظحيسس دتيانوي دليفيسش نأا فرعأا تنك““ :عباتو
ةسسفانŸا قرفلا عسضو لÓخ نم مهبعل ةقيرط ‘ اقح نوديج مهنإا

.““طغسضلا ت–
،همامأا عافدلا بعسصي رمأا وهو ةليوط ةرك نم افده انيقلت““ :فدرأاو
.““ةارابŸاب زوفلا نم انك“ اننكل

ةـضاـير
ـه1441  ةدعقلا وذ80 ـل قفاوŸا م0202   ناوج03 ءاثÓثلا
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6891 ما˘ع و˘غ˘نا˘ت˘لا ع˘م جو˘تŸا ودرÓ˘ي˘˘ب ل˘˘ق˘˘نو
د˘˘˘ه˘˘˘˘عŸا ¤إا كي˘˘˘˘سسكŸا لا˘˘˘˘يد˘˘˘˘نو˘˘˘˘م بق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب
ًايلاح وهو ،جÓ˘ع˘لاو Úسصخ˘سشت˘ل˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا
.مزÓلا جÓعلا ىقلتيو ّةرقتسسم ةلاحب
يبسصع ٍسضرم نم ،ًاماع28ـلا بحاسص Êاعُيو
.““زمدآا ميكح ةمزÓتم““ ىعديو ،7002 ماع ذنم
لÓ˘˘خ ة˘˘يد˘˘نألا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا ودرÓ˘˘˘ي˘˘˘ب بّردو
ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا زرو˘˘ي˘˘نو˘˘ج ا˘˘كو˘˘ب ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ه˘˘تÒسسم

ا‡ ،3991-2991 مسسوم ‘ Êابسسإلا ةيليبسشإاو
هلٍ معد ةلاسسر هيجوتل يسسلدنألا يدانلا عفد
.““ةوقلاب ّلحتتل ،سسولراك““ لوقلاب
يذلا ،لوزأا زورك نع ثيدحلل اهدعب لقتنن
ةيبطلا تاسصوحفلا نأا يمسسر ٍنايب ‘ فسشك

41 ة˘با˘سصإا تف˘سشك تا˘ب˘يرد˘ت˘لا ةدو˘˘ع˘˘ل ًاد˘˘ي˘˘ه“
¤إا ةفاسضإا هدحو يئاسسنلا قيرفلا ‘ ةبعل
،ÚتلمتÚ fiتنثا

تفسشك91-ديفوك تاسصوحف نأا يدانلا دافأاو
7 ¤إا ةفاسضإا لاجرلا قيرف ‘ Úبعل8 ةباسصإا

م˘ه˘ع˘ي˘م˘جو ،ة˘ب˘جو˘م نو˘ك˘ت نأا ل˘م˘تfi تلا˘˘ح
.سضارعأا نودب
›امجإا لسصو ،ةÒخألا تلا◊ا هذه ةفاسضإابو
مدقلا ةركل يكيسسكŸا يرودلا ‘ تاباسصإلا

.لعفلاب مهمظعم ىفاعت دقو ،06 ›او◊

،يصضايرلا عاطقلا كلذك برصضيل ،ةيبون÷او ةيلامصشلا ةيكÒمألا ةراقلا ‘ ةوقب هراصشتنا انوروك سسوÒف عبات
رودافلاصس سسولراك ةباصصإا تاصصوحفلا تفصشك اميف ،هقيرفب ةلاح22 دوجو يكيصسكŸا لوزأا زورك يدان نلعأا ذإا
.Úتنجرألا بختنم عم يخيراتلا زا‚إلا بحاصص ،ودرÓيب

،و˘˘سشتوا˘˘غ و˘˘ي˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘لا˘˘˘نور ل˘˘˘سصاو˘˘˘ي
،ة˘˘ي˘˘ل˘˘يزاÈلا مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ةرو˘˘ط˘˘سسأا
ة˘˘يÈ÷ا ة˘˘ما˘˘قإلا ‘ ه˘˘تÎف ءا˘˘سضق
قدانف دحأا ‘ ،ًاموي07 وحن ذنم
دعب ،نويسسنوسسأا ،ياوغاراب ةمسصاع
،ةلافكب نجسسلا نم هحارسس قÓطإا
زاوج لامعتسسا ةمهتب هلخد يذلا
.روزم رفسس
رظتني لاز ام وينيدلانور نأا مغرو

ةهجوŸا مهتلا ‘ هتمكاfi دعوم
دادعإا نم هعنÁ ⁄ كلذ نأا لإا ،هيلإا

قا˘سشعو ه˘ي˘˘بÙ ة˘˘يود˘˘م ةأا˘˘جا˘˘ف˘˘م
ة˘ي˘نا˘ك˘مإا˘ب ل˘ث˘م˘ت˘ت ،يور˘ك˘لا هر˘ح˘سس
قلغ دعب ،مدقلا ةرك بعل ¤إا هتدوع
،““ايد لآا““ عقوŸ ًاقفوو.هتيسضق فلم
ةدوعلا (ًا˘ما˘ع04) وين˘يد˘لا˘نور رر˘ق
ىوتسسŸا ىلع مدقلا ةركلا بعل ¤إا
ةباوب نم نوكيسس اذهو ،‘اÎحلا

ا˘˘تÓ˘˘بل يد ا˘˘ي˘˘سسا˘˘ن˘˘م˘˘˘ي˘˘˘خ ق˘˘˘ير˘˘˘ف
ةروطسسأا هبرد˘ي يذ˘لا ،ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا
.انودارام ودنامرأا وغييد ،““وغناتلا““

مايأا لبق ثد– دق انودارام ناكو
،ةيئاسضقلا وين˘يد˘لا˘نور ة˘ي˘ع˘سضو ن˘ع
ينلعج نجسسلا هلوخد““ :لاق ثيح
.ًامر‹ سسيل هنأا دكأاتم انأا ،ًانيزح
،لمعلا لجأا نم كانه ¤إا بهذ وه
ل ،توŸا ى˘ت˘ح ه˘˘م˘˘عدأا˘˘سس يرود˘˘ب

ةر˘˘ك˘˘ل ه˘˘مد˘˘ق ا˘˘م ى˘˘˘سسن˘˘˘ن نأا بج˘˘˘ي
مامأا و˘ي˘ن˘يد˘لا˘نور نو˘ك˘ي˘سسو.““مد˘ق˘لا

هتقايل ةداعتسسا لجأا نم Òبك ٍلمع
¤إا ةدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا دارأا اذإا ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ند˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
ةÎف˘لا هذ˘˘ه ع˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ ،بعŸÓا
ةÎف نأا مغر ،اهب ّرÁ يتلا ةبعسصلا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ه˘ب˘˘ع˘˘ل تفر˘˘ع ه˘˘ن˘˘ج˘˘سس
لإا ،ةيسضايرلا تارودلاو تايرابŸا
.ديكأات لكب ةيفاك نوكت نل اهنأا

ينيتنجرألا اتÓبل يد ايصسانميخ قيرف ةباوب نم نوكيصس

؟ًابيرق دحأو قيرف ‘ انودأرامو وينيدلانور :ةيودم ةأاجافم

يذيفنتلا سسيئرلا ،هكسستاف ميكاوي زناه مسسح
نأاسشب ن˘م ه˘ف˘قو˘م ،د˘نو“رود ا˘ي˘سسورو˘ب يدا˘ن˘ل
يزيل‚إلا مجاهŸا عيب Òظن بولطŸا غلبŸا

.وسشناسس نوداج
ةيسضاŸا ةÎفلا لاوط طبترا يزيل‚إلا ›ودلا
ن˘م ة˘مرا˘ع ة˘ب˘غر ل˘ظ ‘ ،هدÓ˘˘ب ¤إا ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘ب
.هعيقوت ىلع لوسص◊ا ‘ دتيانوي Îسسسشنام
تروبسس““ ةفيحسص اهتزربأا تاحيرسصت لÓخو
هتبغرب نوداج انغلبأا اذإا““ :هكسستاف لاق ،““دليب

لباقم عفد عيطتسسي ٍدان كانهو ،ليحرلا ‘
.““لبقنسسف ،همسض
ىتح كلذ انم بلطي ⁄ بعÓلا نكل““ :فدرأاو
عفد ىلع قفاويسس نم كانه نأا دقتعأا لو ،نآلا

.““هبلطن ام
تنسس نع لزانتلل ةين يأا انيدل تسسيل““ :دكأاو
،انوروك ةمزأا ببسسب وسشناسس ةميق نم دحاو
.““فيسصلا اذه هليحر عقوتأا ل اذهل
ةبغرب اًرخؤوم تدافأا دق ةيفحسص ريراقت تناكو
وروي نويلم031 ىلع لوسص◊ا ‘ دنو“رود
02ـلا بحا˘سص ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘˘لا Òظ˘˘ن ل˘˘قألا ى˘˘ل˘˘ع
.اًماع
سساموت ،ديد÷ا دفاولا فقوم نع هلاؤوسسبو
راو˘سشم ءا˘ه˘ت˘نا ى˘ت˘ح رار˘م˘ت˘سسلا ن˘م ،ه˘ي˘ي˘نو˘˘م
،ابوروأا لاطبأا يرود ‘ نامÒج ناسس سسيراب

ه˘نا˘ك˘مإا˘ب˘ف ،م˘ه˘ع˘م ة˘كرا˘سشŸا دارأا اذإا““ :با˘˘جأا
.““كلذ لعف
،سسيراب عم سضوافتلل رطسضنسس اهدعب““ :”أاو
سضعب مسس◊ كلذكو تانامسض ىلع لوسصحلل
.““دعب ذختُي ⁄ رارقلا نكل ،ةيلاŸا رومألا
دوسسأا فوفسص ¤إا اًرخؤوم مسضنا هيينوم نأا ركذي

ءاهتنا روف ،رح لاقتنا ةقفسص ‘ لافيتسسيفلا
و˘ي˘نو˘ي ة˘يا˘ه˘ن˘ب ي˘سسيرا˘ب˘لا يدا˘ن˘لا ع˘˘م هد˘˘قا˘˘ع˘˘ت
.يرا÷ا
نودا˘˘˘ج يز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل‚إلا ›ود˘˘˘˘لا حا˘˘˘˘ن÷ا ه˘˘˘˘جوو
ة˘˘لا˘˘سسر ،د˘˘نو“رود ا˘˘ي˘˘˘سسورو˘˘˘ب م‚ ،و˘˘˘سشنا˘˘˘سس
،يم˘ي˘ك˘ح فر˘سشأا ي˘بر˘غŸا ه˘ل˘ي˘مز ¤إا ة˘ي˘عادو
.ايلافيتسسيفلا دوسسأا عم هتبرŒ تهتنا يذلا
ةدŸ د˘˘نو“رود سصي˘˘م˘˘˘ق˘˘˘ب ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘ح بع˘˘˘لو
.ديردم لاير نم اًراعم Úمسسوم
،نÓيم Îنإا ¤إا لاقتنلاب يميكح مسسا طبتراو
ن˘م هد˘ق˘ع ءار˘سشل ي˘م˘سسر سضر˘ع˘ب مد˘ق˘ت يذ˘˘لا
نأا ودبيو ،وروي نويلم04 لباقم ديردم لاير
.ذيفنتلل اهقيرط ‘ ةقفسصلا
Èع ي˘م˘ي˘ك˘ح˘ب ه˘ع˘˘مŒ ةرو˘˘سص و˘˘سشنا˘˘سس ر˘˘سشنو
ن˘م نا˘ك““ :ا˘ه˘ي˘ل˘ع بت˘ك ““مار˘ج˘˘ت˘˘سسنإا““ يرو˘˘ت˘˘سس
اي كدقتفا فوسس ،كعم بعللا يرورسس يعاود
.““يخأا
ي˘˘م˘˘ي˘˘ك˘˘ح فر˘˘سشأا ع˘˘سضخ˘˘ي نأا ع˘˘˘قو˘˘˘تŸا ن˘˘˘مو
ةيادب عم نÓيم Îنإا ‘ ةيبطلا تاسصوحفلل
ع˘˘م قا˘˘ف˘˘تلا م˘˘سسح بق˘˘˘ع ل˘˘˘ب˘˘˘قŸا عو˘˘˘ب˘˘˘سسألا

.ديردم لاير ›وؤوسسم
اذ˘ه د˘نو“رود ا˘ي˘سسورو˘ب ع˘م ي˘م˘ي˘˘ك˘˘ح ق˘˘لأا˘˘تو
عيمجب ةارا˘ب˘م54 ‘ كرا˘˘˘سش ثي˘˘˘ح ،م˘˘˘سسوŸا
.01 عنسصو ،فادهأا9 اهلÓخ لجسس تاقباسسŸا

هعيقوت ىلع لوصص◊ا ‘ دتيانوي Îصسصشنام نم ةبغر

وسشناسس عيبل دحأو تنسس نع لزانتن نل :دنو“رود



4102 ⁄اعلا سسأاك ةلوطب نم Êاثلا رودلل لهأات

⁄اعلأ ضسأاكب يرئأز÷أ بختنŸأ تأزا‚إأ ركذتسسي ““افيف““

ةفئاسصلا هذه قيرفلا كرت وأا ،›وبان عم دقعلا ديدجتِب

خبط ددسصِب ⁄اعلأ ‘ ““Òجانم““ رهسشأأ
مÓغ لبقتسسم
ديدجتِب ،هÒسصم مÓغ يزوف قباسسلا يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا رظتني
.ةفئاسصلا هذه ›اطيإلا قيرفلا كرت وأا ،›وبان يدان عم دقعلا
،دقعِب ›اطيإلا ›وبان يدان عم (ةنسس92) مÓغ يزوف عفادŸا طبتريو
.2202 فيسص ‘ يسضقنتو4102 يفناج ‘ هتّدم تأادب
،تاسضوافم ›وتنوج ونايتسسيرك ›وبان يدانِل يسضايرلا ريدŸا ىرجُيو
يزوف لبقتسسم ‘ مسسحلل ،زيدنيم يخروخ ›اغتÈلا ÚبعÓلا ليكو عم
.ةيلاطيإلا““ونيتام لإا““ ةفيحسص هتركذ امك .مÓغ
ىلع فرسشُي ثيح ،⁄اعلا ‘““Òجانم““ رهسشأا زيدنيم يخروخ نأا مولعمو
،ودلانور ونايتسسيرك مجاهŸا هيَنطاوُم اسضيأاو ،مÓغ يزوف لامعأا
ءاجرأا Èع نيرخآا Úينقتو Úبعل نع Óسضف .وينيروم يزوج بردŸاو
.ةرومعŸا
،لبقŸا مسسوŸا لÓخ ›وبان قيرف ‘ ايسساسسأا بعللا مÓغ يزوف ديرُيو
 .›اطيإلا يدانلا كرت وأا

ءاقل لّوأا ،يسضاŸا ءاثÓثلا سضاخ قباسسلا يرئاز÷ا ›ودلا نأا املِع
يدان فيسضŸا دسض ،ةيلاطيإلا ةلوطبلا ‘ ›وبان هقيرف عم يمسسر
 .انوÒف سسÓيه
ببسسِبو ،ةباسصإلا يعادِب كلذو ،رهسشلا فسصنو رهسشأا8 ماد بايغ دعب
فاقيإا مث ،ينفلا زاهجلل ةيكيتكتلا تاباسس◊ا ةرئاد نم جورÿا
دعب ،يسضاŸا سسرام فسصتنم نم اقÓطنا رهسشأا3 ةّدمِل تاسسفانŸا
.““انوروك““ ةحئاج يّسشفت

كانه اهسشاع يتلا ةليم÷ا تاقوألا ركذتي هنا لاق

 قاتسشي زرfi :عيم÷أ ئجافي لكيامسش
يتيسس Îسسيل ¤إأ
ّلك ةياهن عم يتيسس Îسسيل يدان Òهامج موجنلا ليحر سسوباك دراطُي
يرئاز÷ا مجنلا مث رتوو كنيرد هعبتو يتناك ولوغن رداغ امدعب ،مسسوم
يذلا ،لاوليسش نب يزيلكنإلا ›ودلا عفادŸا فاسضيل ،زرfi سضاير
.يسسلسشت يدان وحن لاقتنلاو ليحرلا نم ًادج ًابيرق ىحسضأا
نئمطي تاحيرسصتب جرخي نأا لكيامسش Îيب يكرا‰دلا سسرا◊ا لّسضفو
اذ““ ةفيحسصب قيرفلا لبقتسسم نع هثيدح ‘ ،““زيسسكوفلا““ يبfi اهيف
يننوÈخي مهنإاف ،يتناك وأا زرfi دسض بعلأا امدنع““ :لاق ذإا ،““نسص
اهوسشاع يتلا ةليم÷ا تاقوألا نوركذتيو ،Îسسيل ءاوجأل مهقايتسشاب

.““كانه
مهدسض بعلن امدنع سسبŸÓا Òيغت فرغل زرfi يتأاي““ فاسضأا مث

ÃسسسشناÎ، يفخي ل هنكل ،ديد÷ا هقيرف ‘ ديعسس هّنإا انل لوقيو
.““انعم اهسشيعي ناك يتلا ءاوجألاو حورلا ةسصاخو انل هقايتسشا
تاقÓعلا وه هعون نم ًاديرف ًايدان Îسسيل لعجي ام نأا لكيامسش Èتعاو
دجوي Óف ،ةديج ًاميق قيرفلا اذه كحنÁ““ حّرسصف ،ÚبعÓلا Úب ةبيطلا
نوررقي موجنلا سضعب نأا امك ،انتقيرطب هيبعل بيرقت ىلع رداق ٍدان يأا
ةيدنأا وحن ليحرلل ةسصرفلا هيدل تناك يذلا يدراف لثم ،كلذل ءاقبلا
.““ىوقأا
،ةÒخألا تاونسسلا لÓخ ناديŸا طسسو ‘ زكارم يتيسس Îسسيل لتحاو
،يتيسس Îسسسشنام فيسصولا هتدراطÃ ةرŸا هذه ةأاجافŸا قّقحيل
يسسلسشت رارغ ىلع ةقيرع ةيدنأا ىلع ًاقوفتم ،ثلاثلا زكرŸا هلÓتحاو
.لانسسرأاو دتيانوي Îسسسشنامو

يتيسسلا ¤ا يزيل‚إلا يرودل لاقتنإلاب هعانقإل

نب ليعامسساب ايسصخسش لسصتي لويدرأوغ
رسصان
مسس◊““نÓيم““ هقيرف““رسصان نب ليعامسسإا““ يرئاز÷ا ›ودلا مجنلا  داق
.““امور““ فيسضلا دسض ةمقلا
نم82لا ةلو÷ا باسس◊““وÒسسناسس““ بعلÃ ترج يتلا ةهجاوŸا
.در نود Úفدهب يÒنوسسورلا زوفب تهتنا ›اطيإلا يرودلا
ةرم دكؤويام هراوطأا ةليط رسضÿا ناديم طسسوتم ةكراسشم فرع ءاقللا
.““›ويب““ بردŸا ةليكسشت ‘ ةتباث ةميق حبسصأا هنأا ىرخآا
67لا ةقيقدلا ‘““سشتيبير““ اهلجسس دوسسألاو رمحألا قيرفلا ةيئانث
.98لا ةقيقدلا ‘ ءازج ةلكر نم““ولغوناهلاك»و
Îسسسشنم ›وؤوسسم مامتهإا ةدوع Èخ وتاكÒم ويسشتلاك ةفيحسص ترسشنو
ةرŸا هذه نكل رسصان نب ليعامسسإا يرئاز÷ا ›ودلاب يزيل‚إلا يتيسس
مامتهإا ىدم حسضوي ا‡ بعلاب لسصتإا نم وه ايسصخسش لويدراوج
لاقتنإلاب هعانقإا لواfi ةباسشلا ةيرئاز÷ا ةبهوŸاب بردŸا و قيرفلا
تقو ‘ رسصان نب نأا ملعلا عم يوامسسلا ةباوب نم يزيل‚إلا يرودل
قÓمعلا اهنيب نم هتلسصو يتلا سضورعلا لك سضفر دق ناك قباسس
عم رخأا مسسوŸ قاب هنأا ةفاحسصل لاق و نامرج ناسس سسيراب يسسنرفلا
نÓيŸا
يرئاز÷ا هم‚  ،نÓيم يدانل ينفلا ريدŸا ›ويب ونافيتسس  حدتماو
،قدسصت ل ةيندب ةوقب عتمتي ليعامسسإا““ :لاق ثيح  ،رسصان نب ليعامسسإا

وه ،بعللا ةرادإا نسسحي هنأا امك  ،دحاو دسض دحاو عارسص ‘ ةسصاخ
نأا عقوتأاو ،ةÒخألا ةدŸا ‘ Òبك لكسشب روطتيو ًاÒثك دهتجي بعل
.““لبقتسسŸا ‘ ًاÒبك ًابعل حبسصي
،باسشلا هبعÓب تارŸا نم ديدعلا ‘ داسشأا نأا ›ويب ونافيتسسل قبسسو
،قيرفلا يبعل نسسحأا دحأا ،طقف دحاو مسسوم نم لقأا ‘ راسص يذلا
ناسس سسيراب رارغ ىلع ،ةÒبكلا ةيدنألا نم ديدعلا دنع ًابولطمو

ًامئاد ةرسصم ىقبت ““يÒنوسسورلا““ ةرادإا نكل ،يتيسس Îسسسشنامو نامÒج
.تاءارغإلا لك مامأا بابلا قلغو هب ظافتحلا ‘ اهفقوم ىلع
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ناوج62مو˘ي ر˘˘ئاز÷ا تل˘˘ف˘˘ت˘˘حا
زا‚إÓ˘˘˘ل ة˘˘˘سسدا˘˘˘˘سسلا ىر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
يبراfi““ بخ˘˘˘ت˘˘˘نŸ ي˘˘˘خ˘˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لا
Êاثلا رودلل هلهأات دنع ،““ءارحسصلا

لوأل ،4102 ⁄اعلا سسأاك ةلوطب نم
ثÓ˘˘˘ث د˘˘˘ع˘˘˘ب ،ه˘˘˘خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت ‘ ةر˘˘˘˘م
تاو˘˘˘ن˘˘˘سس كلذ ل˘˘˘ب˘˘˘˘ق تا˘˘˘˘كرا˘˘˘˘سشم
اهيف عدو ،(0102 ،6891 ،2891)
رودلا نم ةسسفانŸا هذه بختنŸا
.لوألا
›ود˘˘لا دا–لا ع˘˘قو˘˘م دا˘˘ع˘˘ت˘˘˘سساو
كلذ ىر˘كذ (ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف) مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل
ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يدŸا لا˘˘جر˘˘ل ق˘˘˘لأا˘˘˘ت˘˘˘لا
دعب ،سشتيزوليلح ديحو ينسسوبلا
‘ ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘ترŸا لÓ˘˘˘ت˘˘˘˘حا
تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘˘ن˘˘ما˘˘ث˘˘لا ة˘˘عو˘˘مÛا
ا˘يرو˘ك ،ا˘ك˘ي˘ج˘ل˘ب تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘˘م م˘˘سضت
‘ جورÿا لبق ،ايسسورو ةيبون÷ا
،ايناŸأا بختنم دسض61ـلا رودلا

قسشاع يأا اهاسسني نل ةارابم ‘
Ÿرئاز÷ا بختن.

لمأاو ةÁزه :ناوج71
ةارا˘˘ب˘˘م ر˘˘ئاز÷ا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م ل˘˘˘خد
سسأا˘˘ك ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب ن˘˘م ¤وألا ة˘˘لو÷ا
وهو ،اكيجلب بختنم دسض ⁄اعلا
ي˘ت˘لا ،تا˘ح˘ي˘سشر˘˘ت يأا ن˘˘ع د˘˘ي˘˘ع˘˘ب
Úطايسشلا““ ةناخ ‘ ّبسصت تناك

ى˘ل˘ع ،ه˘مو˘ج˘ن˘ب ج˘جدŸا ““رم◊ا
يد Úف˘ي˘كو درازا˘ه ن˘˘يد˘˘يإا رار˘˘غ
ن˘م ة˘ير˘ئاز˘ج ة˘ياد˘ب ن˘ك˘ل ،ن˘يور˘ب
نم ›وغيف تنّكم تامدقم نود
اهلّجسسو ءازج ةلكر ىلع لوسص◊ا
ىمرÃ (52)ـلا ةقيقدلا ‘ هسسفنب
نأا لإا ،او˘˘˘˘ترو˘˘˘˘ك و˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت سسرا◊ا
طوسشلا ‘ موهفŸا Òغ عجاÎلا
ينفلا ريدŸا لاجرل حمسس Êاثلا

،ةلواط˘لا بل˘ق˘ب سستو˘م˘ل˘ي˘ف كرا˘م
سسيردو ينيÓيف ناورم ةطسساوب
(08و07) Úتق˘ي˘قد˘لا ‘ ز˘ن˘ي˘تÒم
.›اوتلا ىلع

بو˘ث ‘ ر˘˘ئاز÷ا :ناو˘˘ج22
ةقلامعلا
رر˘ق ،ا˘ك˘ي˘ج˘ل˘ب ما˘مأا ةÁز˘ه˘لا د˘ع˘ب
ءا˘˘ق˘˘ل ‘ ،سشت˘˘يزو˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘˘ح بردŸا
ا˘˘˘يرو˘˘˘ك د˘˘˘سض ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘لو÷ا
تاÒيغتلا سضعبب مايقلا ،ةيبون÷ا

اهنيب نم ،ةيسساسسألا هتليكسشت ىلع
،يميهارب يثÓثلا ىلع دامتعلا
ا‡ ،ةيادبلا نم وباجو Êاميلسس
نويرئاز÷ا ىهنأا امدعب هلكأا ىتأا
،ّدر نود نم ةيثÓثب لوألا طوسشلا
ة˘ق˘ي˘قد˘لا ‘ Êا˘م˘ي˘ل˘سس ا˘ه˘ح˘˘ت˘˘ت˘˘فا
قيفر Úتقيقد دعب هعبتا مث (62)ـلا

ثلاث فدهو ،ٍناث ٍفدهب سشيلح
طوسشلا ةياهن لبق وباج قيرط نع
م˘˘˘غرو .ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق ق˘˘˘ئا˘˘˘قد˘˘˘ب لوألا
طوسشلا ‘ يوقلا يروكلا لوخدلا

سصي˘ل˘ق˘ت فد˘ه ل˘˘ي˘˘ج˘˘سستو Êا˘˘ث˘˘لا
ما˘ه˘ن˘تو˘ت م‚ ق˘ير˘ط ن˘ع قرا˘˘ف˘˘لا
ج˘˘˘˘˘هو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا نأا لإا ،نو˘˘˘˘˘˘سس ›ا◊ا
ن˘ع سضخ“و ّر˘˘م˘˘ت˘˘سسا ير˘˘ئاز÷ا
فاد˘˘˘هأا ن˘˘˘سسحأا د˘˘˘حأا ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘˘سست
‘ م˘ه˘ت˘كرا˘سشم خ˘˘يرا˘˘ت ‘ بر˘˘ع˘˘لا
Úسسا˘˘˘˘˘ي ماد˘˘˘˘˘قأا˘˘˘˘˘ب ،لا˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘نوŸا
مغر ،(26)ـلا ةقيقدلا ‘ يميهارب
ي˘˘بو˘˘ن÷ا يرو˘˘ك˘˘˘لا بخ˘˘˘ت˘˘˘نŸا نأا
ق˘ئا˘قد˘لا ‘ ًا˘ي˘˘نا˘˘ث ًا˘˘فد˘˘ه ل˘˘ج˘˘سس
ًاعنام نكي ⁄ كلذ نأا Òغ ،ةÒخألا
زوفل رئاز÷ا بختنم قيق– مامأا
.Òبك

حار˘فألا ة˘ل˘˘ي˘˘ل :ناو˘˘ج62
حŸِÓا ›ايللا ةيادبو

،ايسسور دسض ةثلاثلا ةلو÷ا ءاقل ‘
ي◊و˘˘˘ب˘˘˘م سسرا◊ا ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘فر نا˘˘˘˘ك
وليباك ويباف يبعل مامأا Úبلاطم
لو˘خد ل˘جأا ن˘˘م ةد˘˘حاو ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن˘˘ب
تنا˘ك ة˘ياد˘ب˘لا نأا م˘غرو ،خ˘يرا˘˘ت˘˘لا

مجاهŸا هلجسس لوأا فدهب ةÌعتم
ة˘ق˘ي˘قد˘لا ‘ ن˘يرو˘كو˘ك رد˘˘ن˘˘سسك˘˘لأا
ل˘˘ط˘˘ب˘˘ُي ⁄ كلذ نأا لإا ،ة˘˘˘سسدا˘˘˘سسلا

اولسصاو نيذلا ،Úيرئاز÷ا ةÁزع
فد˘ه˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل لا˘ت˘ق˘لا ة˘لا˘سسب˘ب
مجاهŸا همجرت ام وهو ،دوسشنŸا
طوسشلا ‘ فدهب ،Êاميلسس مÓسسإا
تنكسس ةيسسأار لجسس امدنع ،Êاثلا
هيقلت دعب ،““يسسورلا بدلا““ كابسش
ا˘˘هذ˘˘ف˘˘ن ة˘˘ف˘˘لاfl ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘سضر˘˘˘ع

،(06)ـلا ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا ‘ ي˘˘م˘˘ي˘˘هار˘˘ب
ته˘ت˘˘نا ،ه˘˘ل˘˘ثŸ فد˘˘ه˘˘ب لدا˘˘ع˘˘ت˘˘بو
ÚبراÙا م˘˘ل˘˘ح ق˘˘ق–و ةارا˘˘بŸا

ةرم لوأل Êاثلا رودلل لهأاتلا ‘
.مهخيرات ‘

ر˘˘˘˘˘ئاز÷ا :ناو˘˘˘˘˘˘ج03
رسسخت ⁄ اهنكل ...تيسصقأا

““رسضÿا““ هجاو ،(61)ـلا رودلا ‘
كل˘ت˘ب زا˘ف يذ˘لا ا˘ي˘ناŸأا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م
ةفيسضŸا ليزاÈلا قحسسو ةلوطبلا

،(7/1) ةجيتنب يئاهنلا فسصن ‘
ن˘˘ك˘˘ي ⁄ ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘˘ل هزواŒ نأا لإا
مدق امدعب ،قÓطإلا ىلع Óًهسس
ل ًا˘ي˘لو˘ط˘ب ًءادأا ي˘بر˘ع˘لا بخ˘ت˘نŸا
كا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سش و˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ت ⁄و ،ى˘˘˘˘˘سسن˘˘˘˘˘ي
فاد˘˘˘˘˘هألا ن˘˘˘˘˘م ““تفاسشناŸا““
يدا˘ع Òغ ق˘لأا˘ت˘˘ب لإا ،ة˘˘ير˘˘ئاز÷ا

09ـلا ي˘ه˘ت˘ن˘ت˘ل ،ر˘يو˘˘ن سسرا◊ا ن˘˘م
لداعت˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ع˘قو ى˘ل˘ع ة˘ق˘ي˘قد
ن˘م ناŸألا ن˘ك˘م˘ت˘ي ⁄و ،ي˘ب˘˘ل˘˘سسلا
‘ لإا ير˘˘˘ئاز÷ا ى˘˘˘مرŸا ةرا˘˘˘˘يز
ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م (911و29) Úت˘˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘˘لا
ق˘ير˘ط ن˘ع ،ة˘ي˘˘فا˘˘سضإلا طاو˘˘سشألا
دبع لجسسي نأا لبق ،ليزوأاو هلروسش
عادوو فرسشلا فده وباج نمؤوŸا
،(021)ـلا ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا ‘ ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ه˘مد˘˘ق اŸ ر˘˘يد˘˘ق˘˘تو ة˘˘ي– ط˘˘سسو
سسر˘˘˘ع˘˘˘لا ‘ ر˘˘˘ئاز÷ا بخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
.يŸاعلا

خابدÓغنسشنوم ايسسوروب يدان مّدق
ÊاŸألا يرودلا ‘ ًازي‡ ًامسسوم
د˘سصح ‘ ه˘حا˘ج˘ن˘ب ،مد˘ق˘لا ةر˘˘ك˘˘ل
،تايرابŸا نم Òثكلا ‘ طاقنلا
ةد˘يد˘˘ع تلو÷ يرود˘˘لا رّد˘˘سصتو

دوهÛا وهو ،باهذلا ةلحرم ‘
زكرŸا قيّقحتب هرامث ىنج يذلا
يرود ة˘˘ق˘˘با˘˘سسŸ ل˘˘ّهؤوŸا ع˘˘بار˘˘لا
.ابوروأا لاطبأا
نب يمار ،يرئاز÷ا مجنلا قّلأاتو
Èكأا ¤إا ةرم لّوأل لّهأاتيل ،ينيعبسس
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘بوروأا ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م
ةسسفانم ‘ كراسش نأا دعب ،ةيدنألا
ن˘˘˘˘˘ير يدا˘˘˘˘˘˘ن ع˘˘˘˘˘˘م ،““غ˘ي˘ل ا˘بورو˘˘ي““
لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ق˘˘ّلأا˘˘تو ،ي˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
.يسضاŸا مسسوŸا
ه˘يدا˘ن ع˘م ا˘ي˘ق˘ير˘فأا ل˘ط˘ب م˘ها˘˘سسو
ل˘سضف˘ب ،ة˘لا˘ّع˘ف ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘ب ÊاŸألا
‘ ح‚ ذإا ،ًايموجهو ًايعافد هقّلأات
ـب فاد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘هأا5 ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘سست
هز˘˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘˘م م˘˘˘˘˘˘˘˘غر ،““اغيلسسدنوبلا““
‘ اهنم ةيئانث اهنيب نم ،رّخأاتŸا
.خنويم نرياب لطبلا كابسش

ةلفح““ ن˘م بح˘سسن˘ي ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘سس ن˘˘ب
““رمÿا
يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا سضفرو
ءاسستحا ،تبسسلا ،ينيعبسس نب يمار
سسك˘˘ع ،ه˘˘ب لا˘˘ف˘˘ت˘˘˘حإلا وأا ر˘˘˘مÿا
ا˘˘˘ي˘˘˘سسورو˘˘˘˘ب ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف ‘ ه˘˘˘˘ئÓ˘˘˘˘مز
.خابدÓغنسشنوم
ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسورو˘˘˘˘ب و˘˘˘˘ب˘˘˘˘عل ل˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حاو
م˘ه˘ق˘ير˘ف د˘سصح˘ِب خا˘بدÓ˘غ˘ن˘سشنو˘م
ة˘ط˘˘بار ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م سضو˘˘خ ةÒسشأا˘˘ت
(1-2) زو˘ف˘لا د˘ع˘ب ،ا˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا

‘ ،Úلر˘˘ب ا˘˘تÒه ف˘˘ي˘˘˘سضلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا را˘˘ت˘˘˘سس لاد˘˘˘سسإا ة˘˘˘لو˘˘˘ج
عقو“و ،›ا◊ا مسسوملل ةيناŸألا
،بيتÎلا لودج ‘ اعبار يدانلا
ن˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘ِل ح˘˘م˘˘سسي ز˘˘˘كر˘˘˘م و˘˘˘هو
ة˘˘سسفا˘˘نŸا سضو˘˘خ˘˘˘ِب ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘سس
ةخ˘سسن ،ة˘يد˘نأÓ˘ل ¤وألا ة˘ي˘بوروألا
0202-1202.
ا˘ي˘˘سسورو˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف و˘˘ب˘˘عل ر˘˘سضحأاو
ر˘مÿا تا˘جا˘جز خا˘بدÓ˘غ˘ن˘سشنو˘م
،Úلرب اتÒه ةهجاوم ةياهن دعب

‘ وأا ناديŸا ةيسضرأا قوف ءاوسس
او˘˘حارو ،سسبŸÓا ظ˘˘˘ف˘˘˘ح فر˘˘˘غ
مّر˘˘حŸُا Òسصع˘˘لا اذ˘˘ه نو˘˘سست˘˘ح˘˘ي
ةرات تا˘جا˘جّز˘لا˘ِب نو˘حّو˘ل˘ُيو ،ةرا˘ت
.ىرخأا
‘ ةقيرع ديلاقت رئاز÷ا كل“و
نأا د˘˘˘ع˘˘˘˘ب ،ا˘˘˘˘بوروأا لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأا يرود
ÚبعÓلا نم تائŸا اهيف كراسش
،نو˘كرا˘سشي او˘لازا˘مو تاو˘ن˘سس ذ˘ن˘م
،رجا˘م ح˘بار م˘هر˘ه˘سشأا د˘ع˘ي ثي˘ح
جّوت يذلاو يبهذلا بقعلا بحاسص
،““يرافابلا““ ما˘˘˘مأا و˘˘˘ترو˘˘˘ب ه˘˘˘˘يدا˘˘˘˘ن
.7891 ةنسس بقللاب
همسسوم ينيعبسس نب يمار يسضقيو
‘ ÚتبرŒ دعب ،ايناŸأا ‘ لوألا
يدا˘˘˘ن ع˘˘˘م ،ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘˘لا يرود˘˘˘˘لا

هلاقتنا امهقبسسو ،نير مث هييلبنوم
يذ˘لا ،ي˘ك˘ي˘˘ج˘˘ل˘˘ب˘˘لا سسÒل يدا˘˘ن˘˘ل
ودارب يدان نم ًامداق هيف فÎحا
ايبرع ابعل نوكيسسو ،يرئاز÷ا

نم ديدعلا ةلفاقل مسضني اديدج
‘ نورهظي يذلا برعلا ÚبعÓلا

.ةماهلا ةقباسسŸا هذه
ر-ق

ًايموجهو ًايعافد هقّلأات لسضفب ،ةلاّعف ةقيرطب ÊاŸألا هيدان عم مهاسس

..““رمÿأ ةلفح““ نم بحسسني ينيعبسس نب



4102 ⁄اعلا سسأاك ةلوطب نم Êاثلا رودلل لهأات

⁄اعلأ ضسأاكب يرئأز÷أ بختنŸأ تأزا‚إأ ركذتسسي ““افيف““

ةفئاسصلا هذه قيرفلا كرت وأا ،›وبان عم دقعلا ديدجتِب

خبط ددسصِب ⁄اعلأ ‘ ““Òجانم““ رهسشأأ
مÓغ لبقتسسم
ديدجتِب ،هÒسصم مÓغ يزوف قباسسلا يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا رظتني
.ةفئاسصلا هذه ›اطيإلا قيرفلا كرت وأا ،›وبان يدان عم دقعلا
،دقعِب ›اطيإلا ›وبان يدان عم (ةنسس92) مÓغ يزوف عفادŸا طبتريو
.2202 فيسص ‘ يسضقنتو4102 يفناج ‘ هتّدم تأادب
،تاسضوافم ›وتنوج ونايتسسيرك ›وبان يدانِل يسضايرلا ريدŸا ىرجُيو
يزوف لبقتسسم ‘ مسسحلل ،زيدنيم يخروخ ›اغتÈلا ÚبعÓلا ليكو عم
.ةيلاطيإلا““ونيتام لإا““ ةفيحسص هتركذ امك .مÓغ
ىلع فرسشُي ثيح ،⁄اعلا ‘““Òجانم““ رهسشأا زيدنيم يخروخ نأا مولعمو
،ودلانور ونايتسسيرك مجاهŸا هيَنطاوُم اسضيأاو ،مÓغ يزوف لامعأا
ءاجرأا Èع نيرخآا Úينقتو Úبعل نع Óسضف .وينيروم يزوج بردŸاو
.ةرومعŸا
،لبقŸا مسسوŸا لÓخ ›وبان قيرف ‘ ايسساسسأا بعللا مÓغ يزوف ديرُيو
 .›اطيإلا يدانلا كرت وأا

ءاقل لّوأا ،يسضاŸا ءاثÓثلا سضاخ قباسسلا يرئاز÷ا ›ودلا نأا املِع
يدان فيسضŸا دسض ،ةيلاطيإلا ةلوطبلا ‘ ›وبان هقيرف عم يمسسر
 .انوÒف سسÓيه
ببسسِبو ،ةباسصإلا يعادِب كلذو ،رهسشلا فسصنو رهسشأا8 ماد بايغ دعب
فاقيإا مث ،ينفلا زاهجلل ةيكيتكتلا تاباسس◊ا ةرئاد نم جورÿا
دعب ،يسضاŸا سسرام فسصتنم نم اقÓطنا رهسشأا3 ةّدمِل تاسسفانŸا
.““انوروك““ ةحئاج يّسشفت

كانه اهسشاع يتلا ةليم÷ا تاقوألا ركذتي هنا لاق

 قاتسشي زرfi :عيم÷أ ئجافي لكيامسش
يتيسس Îسسيل ¤إأ
ّلك ةياهن عم يتيسس Îسسيل يدان Òهامج موجنلا ليحر سسوباك دراطُي
يرئاز÷ا مجنلا مث رتوو كنيرد هعبتو يتناك ولوغن رداغ امدعب ،مسسوم
يذلا ،لاوليسش نب يزيلكنإلا ›ودلا عفادŸا فاسضيل ،زرfi سضاير
.يسسلسشت يدان وحن لاقتنلاو ليحرلا نم ًادج ًابيرق ىحسضأا
نئمطي تاحيرسصتب جرخي نأا لكيامسش Îيب يكرا‰دلا سسرا◊ا لّسضفو
اذ““ ةفيحسصب قيرفلا لبقتسسم نع هثيدح ‘ ،““زيسسكوفلا““ يبfi اهيف
يننوÈخي مهنإاف ،يتناك وأا زرfi دسض بعلأا امدنع““ :لاق ذإا ،““نسص
اهوسشاع يتلا ةليم÷ا تاقوألا نوركذتيو ،Îسسيل ءاوجأل مهقايتسشاب

.““كانه
مهدسض بعلن امدنع سسبŸÓا Òيغت فرغل زرfi يتأاي““ فاسضأا مث

ÃسسسشناÎ، يفخي ل هنكل ،ديد÷ا هقيرف ‘ ديعسس هّنإا انل لوقيو
.““انعم اهسشيعي ناك يتلا ءاوجألاو حورلا ةسصاخو انل هقايتسشا
تاقÓعلا وه هعون نم ًاديرف ًايدان Îسسيل لعجي ام نأا لكيامسش Èتعاو
دجوي Óف ،ةديج ًاميق قيرفلا اذه كحنÁ““ حّرسصف ،ÚبعÓلا Úب ةبيطلا
نوررقي موجنلا سضعب نأا امك ،انتقيرطب هيبعل بيرقت ىلع رداق ٍدان يأا
ةيدنأا وحن ليحرلل ةسصرفلا هيدل تناك يذلا يدراف لثم ،كلذل ءاقبلا
.““ىوقأا
،ةÒخألا تاونسسلا لÓخ ناديŸا طسسو ‘ زكارم يتيسس Îسسيل لتحاو
،يتيسس Îسسسشنام فيسصولا هتدراطÃ ةرŸا هذه ةأاجافŸا قّقحيل
يسسلسشت رارغ ىلع ةقيرع ةيدنأا ىلع ًاقوفتم ،ثلاثلا زكرŸا هلÓتحاو
.لانسسرأاو دتيانوي Îسسسشنامو

يتيسسلا ¤ا يزيل‚إلا يرودل لاقتنإلاب هعانقإل

نب ليعامسساب ايسصخسش لسصتي لويدرأوغ
رسصان
مسس◊““نÓيم““ هقيرف““رسصان نب ليعامسسإا““ يرئاز÷ا ›ودلا مجنلا  داق
.““امور““ فيسضلا دسض ةمقلا
نم82لا ةلو÷ا باسس◊““وÒسسناسس““ بعلÃ ترج يتلا ةهجاوŸا
.در نود Úفدهب يÒنوسسورلا زوفب تهتنا ›اطيإلا يرودلا
ةرم دكؤويام هراوطأا ةليط رسضÿا ناديم طسسوتم ةكراسشم فرع ءاقللا
.““›ويب““ بردŸا ةليكسشت ‘ ةتباث ةميق حبسصأا هنأا ىرخآا
67لا ةقيقدلا ‘““سشتيبير““ اهلجسس دوسسألاو رمحألا قيرفلا ةيئانث
.98لا ةقيقدلا ‘ ءازج ةلكر نم““ولغوناهلاك»و
Îسسسشنم ›وؤوسسم مامتهإا ةدوع Èخ وتاكÒم ويسشتلاك ةفيحسص ترسشنو
ةرŸا هذه نكل رسصان نب ليعامسسإا يرئاز÷ا ›ودلاب يزيل‚إلا يتيسس
مامتهإا ىدم حسضوي ا‡ بعلاب لسصتإا نم وه ايسصخسش لويدراوج
لاقتنإلاب هعانقإا لواfi ةباسشلا ةيرئاز÷ا ةبهوŸاب بردŸا و قيرفلا
تقو ‘ رسصان نب نأا ملعلا عم يوامسسلا ةباوب نم يزيل‚إلا يرودل
قÓمعلا اهنيب نم هتلسصو يتلا سضورعلا لك سضفر دق ناك قباسس
عم رخأا مسسوŸ قاب هنأا ةفاحسصل لاق و نامرج ناسس سسيراب يسسنرفلا
نÓيŸا
يرئاز÷ا هم‚  ،نÓيم يدانل ينفلا ريدŸا ›ويب ونافيتسس  حدتماو
،قدسصت ل ةيندب ةوقب عتمتي ليعامسسإا““ :لاق ثيح  ،رسصان نب ليعامسسإا

وه ،بعللا ةرادإا نسسحي هنأا امك  ،دحاو دسض دحاو عارسص ‘ ةسصاخ
نأا عقوتأاو ،ةÒخألا ةدŸا ‘ Òبك لكسشب روطتيو ًاÒثك دهتجي بعل
.““لبقتسسŸا ‘ ًاÒبك ًابعل حبسصي
،باسشلا هبعÓب تارŸا نم ديدعلا ‘ داسشأا نأا ›ويب ونافيتسسل قبسسو
،قيرفلا يبعل نسسحأا دحأا ،طقف دحاو مسسوم نم لقأا ‘ راسص يذلا
ناسس سسيراب رارغ ىلع ،ةÒبكلا ةيدنألا نم ديدعلا دنع ًابولطمو

ًامئاد ةرسصم ىقبت ““يÒنوسسورلا““ ةرادإا نكل ،يتيسس Îسسسشنامو نامÒج
.تاءارغإلا لك مامأا بابلا قلغو هب ظافتحلا ‘ اهفقوم ىلع

ر.ق

ةـضاـير
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ناوج62مو˘ي ر˘˘ئاز÷ا تل˘˘ف˘˘ت˘˘حا
زا‚إÓ˘˘˘ل ة˘˘˘سسدا˘˘˘˘سسلا ىر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
يبراfi““ بخ˘˘˘ت˘˘˘نŸ ي˘˘˘خ˘˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لا
Êاثلا رودلل هلهأات دنع ،““ءارحسصلا

لوأل ،4102 ⁄اعلا سسأاك ةلوطب نم
ثÓ˘˘˘ث د˘˘˘ع˘˘˘ب ،ه˘˘˘خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت ‘ ةر˘˘˘˘م
تاو˘˘˘ن˘˘˘سس كلذ ل˘˘˘ب˘˘˘˘ق تا˘˘˘˘كرا˘˘˘˘سشم
اهيف عدو ،(0102 ،6891 ،2891)
رودلا نم ةسسفانŸا هذه بختنŸا
.لوألا
›ود˘˘لا دا–لا ع˘˘قو˘˘م دا˘˘ع˘˘ت˘˘˘سساو
كلذ ىر˘كذ (ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف) مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل
ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يدŸا لا˘˘جر˘˘ل ق˘˘˘لأا˘˘˘ت˘˘˘لا
دعب ،سشتيزوليلح ديحو ينسسوبلا
‘ ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘ترŸا لÓ˘˘˘ت˘˘˘˘حا
تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘˘ن˘˘ما˘˘ث˘˘لا ة˘˘عو˘˘مÛا
ا˘يرو˘ك ،ا˘ك˘ي˘ج˘ل˘ب تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘˘م م˘˘سضت
‘ جورÿا لبق ،ايسسورو ةيبون÷ا
،ايناŸأا بختنم دسض61ـلا رودلا

قسشاع يأا اهاسسني نل ةارابم ‘
Ÿرئاز÷ا بختن.

لمأاو ةÁزه :ناوج71
ةارا˘˘ب˘˘م ر˘˘ئاز÷ا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘˘م ل˘˘˘خد
سسأا˘˘ك ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب ن˘˘م ¤وألا ة˘˘لو÷ا
وهو ،اكيجلب بختنم دسض ⁄اعلا
ي˘ت˘لا ،تا˘ح˘ي˘سشر˘˘ت يأا ن˘˘ع د˘˘ي˘˘ع˘˘ب
Úطايسشلا““ ةناخ ‘ ّبسصت تناك

ى˘ل˘ع ،ه˘مو˘ج˘ن˘ب ج˘جدŸا ““رم◊ا
يد Úف˘ي˘كو درازا˘ه ن˘˘يد˘˘يإا رار˘˘غ
ن˘م ة˘ير˘ئاز˘ج ة˘ياد˘ب ن˘ك˘ل ،ن˘يور˘ب
نم ›وغيف تنّكم تامدقم نود
اهلّجسسو ءازج ةلكر ىلع لوسص◊ا
ىمرÃ (52)ـلا ةقيقدلا ‘ هسسفنب
نأا لإا ،او˘˘˘˘ترو˘˘˘˘ك و˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت سسرا◊ا
طوسشلا ‘ موهفŸا Òغ عجاÎلا
ينفلا ريدŸا لاجرل حمسس Êاثلا

،ةلواط˘لا بل˘ق˘ب سستو˘م˘ل˘ي˘ف كرا˘م
سسيردو ينيÓيف ناورم ةطسساوب
(08و07) Úتق˘ي˘قد˘لا ‘ ز˘ن˘ي˘تÒم
.›اوتلا ىلع

بو˘ث ‘ ر˘˘ئاز÷ا :ناو˘˘ج22
ةقلامعلا
رر˘ق ،ا˘ك˘ي˘ج˘ل˘ب ما˘مأا ةÁز˘ه˘لا د˘ع˘ب
ءا˘˘ق˘˘ل ‘ ،سشت˘˘يزو˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘˘ح بردŸا
ا˘˘˘يرو˘˘˘ك د˘˘˘سض ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘لو÷ا
تاÒيغتلا سضعبب مايقلا ،ةيبون÷ا

اهنيب نم ،ةيسساسسألا هتليكسشت ىلع
،يميهارب يثÓثلا ىلع دامتعلا
ا‡ ،ةيادبلا نم وباجو Êاميلسس
نويرئاز÷ا ىهنأا امدعب هلكأا ىتأا
،ّدر نود نم ةيثÓثب لوألا طوسشلا
ة˘ق˘ي˘قد˘لا ‘ Êا˘م˘ي˘ل˘سس ا˘ه˘ح˘˘ت˘˘ت˘˘فا
قيفر Úتقيقد دعب هعبتا مث (62)ـلا

ثلاث فدهو ،ٍناث ٍفدهب سشيلح
طوسشلا ةياهن لبق وباج قيرط نع
م˘˘˘غرو .ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق ق˘˘˘ئا˘˘˘قد˘˘˘ب لوألا
طوسشلا ‘ يوقلا يروكلا لوخدلا

سصي˘ل˘ق˘ت فد˘ه ل˘˘ي˘˘ج˘˘سستو Êا˘˘ث˘˘لا
ما˘ه˘ن˘تو˘ت م‚ ق˘ير˘ط ن˘ع قرا˘˘ف˘˘لا
ج˘˘˘˘˘هو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا نأا لإا ،نو˘˘˘˘˘˘سس ›ا◊ا
ن˘ع سضخ“و ّر˘˘م˘˘ت˘˘سسا ير˘˘ئاز÷ا
فاد˘˘˘هأا ن˘˘˘سسحأا د˘˘˘حأا ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘˘سست
‘ م˘ه˘ت˘كرا˘سشم خ˘˘يرا˘˘ت ‘ بر˘˘ع˘˘لا
Úسسا˘˘˘˘˘ي ماد˘˘˘˘˘قأا˘˘˘˘˘ب ،لا˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘نوŸا
مغر ،(26)ـلا ةقيقدلا ‘ يميهارب
ي˘˘بو˘˘ن÷ا يرو˘˘ك˘˘˘لا بخ˘˘˘ت˘˘˘نŸا نأا
ق˘ئا˘قد˘لا ‘ ًا˘ي˘˘نا˘˘ث ًا˘˘فد˘˘ه ل˘˘ج˘˘سس
ًاعنام نكي ⁄ كلذ نأا Òغ ،ةÒخألا
زوفل رئاز÷ا بختنم قيق– مامأا
.Òبك

حار˘فألا ة˘ل˘˘ي˘˘ل :ناو˘˘ج62
حŸِÓا ›ايللا ةيادبو

،ايسسور دسض ةثلاثلا ةلو÷ا ءاقل ‘
ي◊و˘˘˘ب˘˘˘م سسرا◊ا ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘فر نا˘˘˘˘ك
وليباك ويباف يبعل مامأا Úبلاطم
لو˘خد ل˘جأا ن˘˘م ةد˘˘حاو ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن˘˘ب
تنا˘ك ة˘ياد˘ب˘لا نأا م˘غرو ،خ˘يرا˘˘ت˘˘لا

مجاهŸا هلجسس لوأا فدهب ةÌعتم
ة˘ق˘ي˘قد˘لا ‘ ن˘يرو˘كو˘ك رد˘˘ن˘˘سسك˘˘لأا
ل˘˘ط˘˘ب˘˘ُي ⁄ كلذ نأا لإا ،ة˘˘˘سسدا˘˘˘سسلا

اولسصاو نيذلا ،Úيرئاز÷ا ةÁزع
فد˘ه˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل لا˘ت˘ق˘لا ة˘لا˘سسب˘ب
مجاهŸا همجرت ام وهو ،دوسشنŸا
طوسشلا ‘ فدهب ،Êاميلسس مÓسسإا
تنكسس ةيسسأار لجسس امدنع ،Êاثلا
هيقلت دعب ،““يسسورلا بدلا““ كابسش
ا˘˘هذ˘˘ف˘˘ن ة˘˘ف˘˘لاfl ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘سضر˘˘˘ع

،(06)ـلا ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا ‘ ي˘˘م˘˘ي˘˘هار˘˘ب
ته˘ت˘˘نا ،ه˘˘ل˘˘ثŸ فد˘˘ه˘˘ب لدا˘˘ع˘˘ت˘˘بو
ÚبراÙا م˘˘ل˘˘ح ق˘˘ق–و ةارا˘˘بŸا

ةرم لوأل Êاثلا رودلل لهأاتلا ‘
.مهخيرات ‘

ر˘˘˘˘˘ئاز÷ا :ناو˘˘˘˘˘˘ج03
رسسخت ⁄ اهنكل ...تيسصقأا

““رسضÿا““ هجاو ،(61)ـلا رودلا ‘
كل˘ت˘ب زا˘ف يذ˘لا ا˘ي˘ناŸأا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م
ةفيسضŸا ليزاÈلا قحسسو ةلوطبلا

،(7/1) ةجيتنب يئاهنلا فسصن ‘
ن˘˘ك˘˘ي ⁄ ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘˘ل هزواŒ نأا لإا
مدق امدعب ،قÓطإلا ىلع Óًهسس
ل ًا˘ي˘لو˘ط˘ب ًءادأا ي˘بر˘ع˘لا بخ˘ت˘نŸا
كا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سش و˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ت ⁄و ،ى˘˘˘˘˘سسن˘˘˘˘˘ي
فاد˘˘˘˘˘هألا ن˘˘˘˘˘م ““تفاسشناŸا““
يدا˘ع Òغ ق˘لأا˘ت˘˘ب لإا ،ة˘˘ير˘˘ئاز÷ا

09ـلا ي˘ه˘ت˘ن˘ت˘ل ،ر˘يو˘˘ن سسرا◊ا ن˘˘م
لداعت˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ع˘قو ى˘ل˘ع ة˘ق˘ي˘قد
ن˘م ناŸألا ن˘ك˘م˘ت˘ي ⁄و ،ي˘ب˘˘ل˘˘سسلا
‘ لإا ير˘˘˘ئاز÷ا ى˘˘˘مرŸا ةرا˘˘˘˘يز
ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م (911و29) Úت˘˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘˘لا
ق˘ير˘ط ن˘ع ،ة˘ي˘˘فا˘˘سضإلا طاو˘˘سشألا
دبع لجسسي نأا لبق ،ليزوأاو هلروسش
عادوو فرسشلا فده وباج نمؤوŸا
،(021)ـلا ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا ‘ ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
ه˘مد˘˘ق اŸ ر˘˘يد˘˘ق˘˘تو ة˘˘ي– ط˘˘سسو
سسر˘˘˘ع˘˘˘لا ‘ ر˘˘˘ئاز÷ا بخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
.يŸاعلا

خابدÓغنسشنوم ايسسوروب يدان مّدق
ÊاŸألا يرودلا ‘ ًازي‡ ًامسسوم
د˘سصح ‘ ه˘حا˘ج˘ن˘ب ،مد˘ق˘لا ةر˘˘ك˘˘ل
،تايرابŸا نم Òثكلا ‘ طاقنلا
ةد˘يد˘˘ع تلو÷ يرود˘˘لا رّد˘˘سصتو

دوهÛا وهو ،باهذلا ةلحرم ‘
زكرŸا قيّقحتب هرامث ىنج يذلا
يرود ة˘˘ق˘˘با˘˘سسŸ ل˘˘ّهؤوŸا ع˘˘بار˘˘لا
.ابوروأا لاطبأا
نب يمار ،يرئاز÷ا مجنلا قّلأاتو
Èكأا ¤إا ةرم لّوأل لّهأاتيل ،ينيعبسس
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘بوروأا ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م
ةسسفانم ‘ كراسش نأا دعب ،ةيدنألا
ن˘˘˘˘˘ير يدا˘˘˘˘˘˘ن ع˘˘˘˘˘˘م ،““غ˘ي˘ل ا˘بورو˘˘ي““
لÓ˘˘خ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ق˘˘ّلأا˘˘تو ،ي˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
.يسضاŸا مسسوŸا
ه˘يدا˘ن ع˘م ا˘ي˘ق˘ير˘فأا ل˘ط˘ب م˘ها˘˘سسو
ل˘سضف˘ب ،ة˘لا˘ّع˘ف ة˘ق˘ير˘˘ط˘˘ب ÊاŸألا
‘ ح‚ ذإا ،ًايموجهو ًايعافد هقّلأات
ـب فاد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘هأا5 ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘سست
هز˘˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘˘م م˘˘˘˘˘˘˘˘غر ،““اغيلسسدنوبلا““
‘ اهنم ةيئانث اهنيب نم ،رّخأاتŸا
.خنويم نرياب لطبلا كابسش

ةلفح““ ن˘م بح˘سسن˘ي ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘سس ن˘˘ب
““رمÿا
يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا سضفرو
ءاسستحا ،تبسسلا ،ينيعبسس نب يمار
سسك˘˘ع ،ه˘˘ب لا˘˘ف˘˘ت˘˘˘حإلا وأا ر˘˘˘مÿا
ا˘˘˘ي˘˘˘سسورو˘˘˘˘ب ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف ‘ ه˘˘˘˘ئÓ˘˘˘˘مز
.خابدÓغنسشنوم
ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسورو˘˘˘˘ب و˘˘˘˘ب˘˘˘˘عل ل˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حاو
م˘ه˘ق˘ير˘ف د˘سصح˘ِب خا˘بدÓ˘غ˘ن˘سشنو˘م
ة˘ط˘˘بار ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م سضو˘˘خ ةÒسشأا˘˘ت
(1-2) زو˘ف˘لا د˘ع˘ب ،ا˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا

‘ ،Úلر˘˘ب ا˘˘تÒه ف˘˘ي˘˘˘سضلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا را˘˘ت˘˘˘سس لاد˘˘˘سسإا ة˘˘˘لو˘˘˘ج
عقو“و ،›ا◊ا مسسوملل ةيناŸألا
،بيتÎلا لودج ‘ اعبار يدانلا
ن˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف˘˘ِل ح˘˘م˘˘سسي ز˘˘˘كر˘˘˘م و˘˘˘هو
ة˘˘سسفا˘˘نŸا سضو˘˘خ˘˘˘ِب ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘سس
ةخ˘سسن ،ة˘يد˘نأÓ˘ل ¤وألا ة˘ي˘بوروألا
0202-1202.
ا˘ي˘˘سسورو˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف و˘˘ب˘˘عل ر˘˘سضحأاو
ر˘مÿا تا˘جا˘جز خا˘بدÓ˘غ˘ن˘سشنو˘م
،Úلرب اتÒه ةهجاوم ةياهن دعب

‘ وأا ناديŸا ةيسضرأا قوف ءاوسس
او˘˘حارو ،سسبŸÓا ظ˘˘˘ف˘˘˘ح فر˘˘˘غ
مّر˘˘حŸُا Òسصع˘˘لا اذ˘˘ه نو˘˘سست˘˘ح˘˘ي
ةرات تا˘جا˘جّز˘لا˘ِب نو˘حّو˘ل˘ُيو ،ةرا˘ت
.ىرخأا
‘ ةقيرع ديلاقت رئاز÷ا كل“و
نأا د˘˘˘ع˘˘˘˘ب ،ا˘˘˘˘بوروأا لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأا يرود
ÚبعÓلا نم تائŸا اهيف كراسش
،نو˘كرا˘سشي او˘لازا˘مو تاو˘ن˘سس ذ˘ن˘م
،رجا˘م ح˘بار م˘هر˘ه˘سشأا د˘ع˘ي ثي˘ح
جّوت يذلاو يبهذلا بقعلا بحاسص
،““يرافابلا““ ما˘˘˘مأا و˘˘˘ترو˘˘˘ب ه˘˘˘˘يدا˘˘˘˘ن
.7891 ةنسس بقللاب
همسسوم ينيعبسس نب يمار يسضقيو
‘ ÚتبرŒ دعب ،ايناŸأا ‘ لوألا
يدا˘˘˘ن ع˘˘˘م ،ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘˘لا يرود˘˘˘˘لا

هلاقتنا امهقبسسو ،نير مث هييلبنوم
يذ˘لا ،ي˘ك˘ي˘˘ج˘˘ل˘˘ب˘˘لا سسÒل يدا˘˘ن˘˘ل
ودارب يدان نم ًامداق هيف فÎحا
ايبرع ابعل نوكيسسو ،يرئاز÷ا

نم ديدعلا ةلفاقل مسضني اديدج
‘ نورهظي يذلا برعلا ÚبعÓلا

.ةماهلا ةقباسسŸا هذه
ر-ق

ًايموجهو ًايعافد هقّلأات لسضفب ،ةلاّعف ةقيرطب ÊاŸألا هيدان عم مهاسس

..““رمÿأ ةلفح““ نم بحسسني ينيعبسس نب
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دنهلاب ›ودلا يسضاÎفلا ر“ؤوŸا

بدألأ لوح رسضاحُي يموت نب Úمايلأ يÁداكألأ
يرئأز÷أ

ث.ق

لÓخ يموت نب Úمايلا يرئاز÷ا بتاكلا لاق
يذلا ›ودلا يسضاÎفلا ر“ؤوŸا ‘ هتكراسشم
،ةيقير˘فإلاو ة˘ي˘بر˘ع˘لا تا˘سسارد˘لا ز˘كر˘م ه˘م˘ظ˘ن
عم نواعتلاب يهلد وين ،ورهن لل رهاوج ةعماجب
ةيŸاعلا ة˘م˘ظ˘نŸاو ،د˘ن˘ه˘لا˘ب ز˘ي˘م˘ت˘لا ة˘يÁدا˘كأا
اهيف مدق يتلاو ،ندنلب مÓسسلا لجأا نم عادبإÓل

fiءا˘˘بآلا ن˘˘م ير˘˘ئاز÷ا بدألا““ لو˘˘˘ح ةر˘˘˘سضا
طلسس يذلاو ““ÚسسسسؤوŸا ءانبألا ¤إا ÚلاعتŸا
اÁد˘˘ق ير˘˘ئاز÷ا بدألا ى˘˘ل˘˘ع ءو˘˘سضلا ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
يرث بدأا يرئاز÷ا بدألا نإا““ لاق ،اثيدحو
رامعتسسلا تاعبت نم Êاعي لازام هنكلو ينغو
نم هسصيلختل ةسسام ةجاح كانهف ،يسسنرفلا
ا˘ير˘ئاز˘ج ا˘ي˘بر˘ع ا˘بدأا نو˘˘ك˘˘ي˘˘ل ي˘˘ب˘˘ن˘˘جألا ر˘˘ثألا
م˘˘هأا د˘˘ن˘˘ع ر˘˘سضاÙا ف˘˘sقو˘˘ت ا˘˘م˘˘˘ك ،““Ó˘˘˘ي˘˘˘سصأا

fiهتازي‡و يرئاز÷ا بدألا تاط.
ايسشا“ روÙا اذه يرئاز÷ا بتاكلا راتخاو
ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م لوا˘˘ح يذ˘˘لا ر“ؤوŸا فاد˘˘هأا ع˘˘م
يبرعلا بدألا نع ةماع ةروسص زاربإا نولخدتŸا
نم ذختاف هفانسصأاو هسسانجأا ىتسشب رسصاعŸا
،““ىؤور˘˘لاو قا˘˘فآلا :ر˘˘سصا˘˘عŸا ي˘˘بر˘˘ع˘˘˘لا بدألا““

را˘ب˘ك ن˘˘م ة˘˘ت˘˘سس ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا فا˘˘سضت˘˘سساو
ءا˘ق˘لإل بر˘ع˘لا Úث˘حا˘ب˘لاو ءار˘ع˘سشلاو Úعد˘بŸا
ةسصقلاو رعسشلا لوح تÓخادŸاو تارسضاÙا
يبرعلا بدألا ‘ دقنلاو ةيحرسسŸاو ةياورلاو
.Úموي ىدم ىلع ثيد◊ا
بي‹ روتكدلا ذاتسسألا ر“ؤوŸا ريدم حتتفاو
بحرو ي˘˘سضاÎفلا ر“ؤوŸا لا˘˘غ˘˘سشأا ن˘˘م˘˘حر˘˘لا
⁄ا˘ع˘لا ءا˘ح˘نأا ن˘م Úكرا˘˘سشŸاو ن˘˘ير˘˘سضاÙا˘˘ب

اذ˘ه ¤إا تا˘ث˘حا˘بو Úث˘حا˘بو ا˘˘بÓ˘˘طو ةذ˘˘تا˘˘سسأا
دحأا ىركذ ‘ ميقأا يذلا يخيراتلا ر“ؤوŸا

د˘ي˘ق˘ف و˘ه لأا د˘ن˘ه˘لا ‘ ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘غ˘ل˘لا حور˘˘سص
ه˘تا˘م˘ها˘سسم زر˘بأاو يود˘ن˘لا Îخأا ›و ة˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
ىقلأاو ،ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘فا˘ق˘ث˘لاو ة˘غ˘ل˘لا ‘ ه˘تا˘مد˘خو
هدعبو ،ر“ؤوŸا فادهأاو رواfi ىلع ءوسضلا

رعاسشلا ةيسصخسشو ةايح نع مليف سضرع ىرج
ةيلود زئاوج ىلع زئا◊ا سسينب دمfi يبرغŸا
زيمتلا ةيÁداكأل ينقتلا قيرفلا لبق نم ةÒثك
‘ ةيبرعلا ةغللا مسسق عم تنواعت يتلا دنهلاب
م˘˘عد˘˘لا تمد˘˘قو ر“ؤوŸا ة˘˘ما˘˘قإا ‘ ة˘˘ع˘˘˘ما÷ا
ىقلأا مث ،ر“ؤوملل زيمتŸا يتسسجوللاو ينقتلا
لوح ةم˘ي˘ق˘لا ه˘ت˘ل˘خاد˘م سسي˘ن˘ب د˘مfi ر˘عا˘سشلا
هتلخادم ‘ قرطتو ،رسصاعŸا يبرعلا رعسشلا
ي˘بر˘ع˘لا ر˘ع˘˘سشلا رو˘˘ط˘˘ت ‘ تا˘˘طÙا م˘˘هأا ¤إا
و ،ر◊ا رعسشلا روطت ًاسصوسصخ زربأاو ،رسصاعŸا

تايلاكسشإاو هداورو يبرعلا رعسشلا روطت لحارم
.رسصاعŸا يبرعلا رعسشلا عقومو
دمحأا ليبن روتكدلا ذاتسسألا ثsد– هتهج نم
فيرسشلا رهزألا ةعماج نم يعافر زيزعلا دبع
‘ راثأاو ةرسصاعŸا ةÒسصقلا ةيبرعلا ةسصقلا نع
ثاÎلا نأا اهنم ةديدع اياسضق ةميقلا هتلخادم
نأاو ا˘ه˘لا˘ك˘سشأا ع˘ي˘م˘ج˘ب ة˘سصق˘لا فر˘˘ع ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
رو˘سصع˘˘لا ‘ ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘سصق˘˘لا˘˘ب ر˘˘ثأا˘˘ت بر˘˘غ˘˘لا
ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ترsو˘˘ط˘˘ت ة˘˘سصق˘˘لا نأاو ى˘˘˘ط˘˘˘سسو˘˘˘لا
ةسصقلا نأا ركذو ،ةيبرغلا بادآلا نم ةمجÎلا
¤إا ةيعقاولا نم ةيبولسسألا ةيحانلا نم تروطت
ل˘ي˘ج نأا ¤إا را˘سشأاو ،ة˘يد˘ير˘ج˘˘ت˘˘لاو ة˘˘يÒب˘˘ع˘˘ت˘˘لا
هسصسصق ‘ مدختسسا تان˘ي˘نا˘م˘ث˘لاو تا˘ن˘ي˘ع˘ب˘سسلا
راو◊او ي˘˘عو˘˘لا را˘˘ي˘˘ت˘˘ك ة˘˘ث˘˘يد◊ا تا˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘˘لا

ة˘ي˘م˘قر˘لا ة˘سصق˘لا ن˘ع ًا˘سضيأا ثsد–و ،ي˘ل˘خاد˘لا
.ةيقرولا Úبو اهنيب قرفلاو
‘ نمحرلا بي‹ روتكدلا ةودنلا ريدم ددسشو
ىلع ر“ؤوŸا نم Êاثلا مويلل ةيحاتتفلا هتملك
ةيؤور قيق– لجأا نم دوه÷ا رفاسضت ةرورسض
‘ ةيبرعلا ةفاقثلا سسسسأا ءاسسرإا ‘ ةحسضاو
ةيسصخسش لوح يفيرعت مليف سضرُع مث ،دنهلا
تارامإلا ةلود نم يÈسص حاتفلا دبع ذاتسسألا
ة˘˘سصق˘˘لاو ة˘˘ياور˘˘لا ‘ Ó˘˘م˘˘ع03 مد˘˘˘˘ق يذ˘˘˘˘لا
ن˘م د˘ع˘يو ة˘يد˘ق˘ن˘لا تا˘سسارد˘˘لاو ة˘˘ي˘˘حر˘˘سسŸاو
‘و ،تارا˘مإلا ‘ ة˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا حور˘˘سصلا م˘˘ظ˘˘عأا

ةرسصا˘عŸا ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘ي˘حر˘سسŸا ن˘ع ه˘ت˘ل˘خاد˘م
ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘ي˘حر˘سسŸا تا˘طfi م˘هأا ى˘ل˘ع جر˘˘ع
ًازÈمو ا˘˘هر˘˘يو˘˘ط˘˘˘ت ‘ داور˘˘˘لا رود˘˘˘ب ًا˘˘˘هو˘˘˘ن˘˘˘م
سضرعو ،اهتيقرت ‘ ةيلاتلا لايجألا ةمهاسسم
ن˘م ي˘بر˘ع˘لا حر˘سسŸا ن˘ع ًا˘ي˘˘مارو˘˘نا˘˘ب ًاد˘˘ه˘˘سشم
ادكؤوم ،ةيخيراتو ةيسسايسسو ةيعامتجا تاهاŒا

‘ هرود ي˘بر˘ع˘لا حر˘سسŸا ة˘يدأا˘ت ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ى˘˘ل˘˘ع
.Òيغتلاو ريوطتلاو ريونتلا
عم رو˘ن˘ب ة˘سشئا˘ع ة˘ير˘ئاز÷ا ة˘ب˘يدألا تل˘عا˘ف˘تو
يرئاز÷ا بدألا نع اهتلخادÃ نيرسضاÙا
.رسصاعŸا
ل˘˘ي˘˘ل– ذا˘˘ت˘˘سسأا ي˘˘مو˘˘ت ن˘˘ب Úما˘˘ي˘˘˘لا sنأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ُي
‘ كراسش ،فيطسس ةعماجب بادآلاو باطÿا

هل ،اهجراخو رئاز÷ا لخاد ةيÁداكأا تايقتلم
ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م ر˘˘˘كذ˘˘˘ن ؛تاراد˘˘˘سصإلا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘عو˘˘˘˘م‹

دماح رسصن دنع ليوأاتلاو ةءارقلا تايعجرم““
.““انهار ديعسس دراودإا»و ،““ديز وبأا

اهبعسشو رئاز÷اب ةsيوق ةقÓع اهطبرت

انيتيب ةلحأرلأ ةيناŸألأ ةماسسرلأ Ëركت
ضشايع نانياه

انيتيب ةيناŸألا ةماسسرلا ماوع نيدلا رون ÚلÈب رئاز÷ا Òفسس مsرك
ثيح ةنسس28ـلا زهاني رمع نع ناوج7 ‘ تيفوت يتلا سشايع نانياه
عم هتماقأا يذلا يوقلا طابترلا ىلع اهلمع دهسشي““ ةنانف ىركذب داسشأا
.““اهبعسشو رئاز÷ا
ةينفلا ةميقلا ¤إا ةنانفلا ةلئاعل اههجو ةيزعت ةلاسسر ‘ Òفسسلا راسشأاو
ناولأاب ةيئام تاموسسر““ ‘ ةلثمتŸا سشايع نانياه انيتيب تاموسسرل

،ةدسشب اهب ةطبترم تناك يتلا رئاز÷ا لثم ءوسضلاب ةمعفمو ةئلأÓتم
لحارلا اهجوز عم ةليوط ةÎفل اهب تسشاع يتلا ةŸاق ةقطنم تدلخو
.““سشايع ديم◊ا دبع
تقحتلاو ايناŸأاب نغنيلوسسب7391 ماع ‘ سشايع نانياه انيتيب تدلو

Ãلثم لود ‘ اهتسسارد لسصاوت نأا لبق اينولوك ‘ ةليم÷ا نونفلا ةسسرد
.5591 ماع ¤وألا اهلامعأا تسضرعو جيوÔلاو ارسسيوسسو ديوسسلا
ىÎسشا8691 ماع ‘و3691 ماع اهجوز سسأار طقسسم ةŸاق ¤إا تلقتنا
انيتيب لامعأا لوأا ةمسصاعلا رئاز÷ا ‘ ةليم÷ا نونفلل ينطولا فحتŸا

ةنيدŸ ىÈكلا ةزئا÷ا ىلع تلسصح6791 ماع ‘و ،سشايع نانياه
.رئاز÷ا
نونفلل ينطولا فحتŸا ‘ اهتاحول نم021 تسضرع2991 ماع ‘و
ةسسسسؤوŸ ةيفاقثلا ةزئا÷ا حنمُت نأا لبق ةمسصاعلا رئاز÷ا ‘ ةليم÷ا
4002 ماع ‘ مuدُق امك ،ماعب كلذ دعب نداب ‘ ةيعمتÛا Úجنيلوسس
8102 ةنسس ‘ تسضِرُعو ،ةمسصاعلا رئاز÷ا ‘ اهلامعأل سضرعم Èكأا Êاث

ابوروأا ‘ يعامجو يدرف سضرعم ةئام ‘ سشايع نانياه انيتيب روسص
.ايقيرفأاو اكيرمأاو

ث.ق

““ناريزح نم سسماÿا ءاسسن““ ناونعب ةديدج ةياور ‘

ةاسسأام يورت يÁدخوب ءأرهزلأ ةمطاف
تايديزيإلأ ءاسسنلأ
ناونعب ةديدج ةياور ًابيرق يÁدخوب ءارهزلا ةمطاف ةيئاورلل ردسصت
تايديزيإلا ءاسسنلا ةاسسأام ¤إا اهيف قsرطتت ““ناريزح نم سسماÿا ءاسسن““

.Êاسسنإلا بنا÷ا نم نهتاناعم لقنو
قيمعلا ءز÷اف ،هتبتك ام ىسسقأاو بعسصأا هّنأاب لمعلا اذه ةبتاكلا تفسصوو
ةيتاذ ةÒسس نع ةرابع وه ذإا ةيسصخسشلا اهتايح نم هتقتسسا ةقيق◊ا نم

.ةياورلا نم Òبك ءزج ‘
ثلاث -رسشنلل يلوفأا مويزوكيإا راد نع ردسصتسس يتلا- ةياورلا هذه tدعُتو
،““كلجأل تو“ ةأارما رخآا““ ¤وألا اهتاياور دعب ةبتاكلل يبدأا لمع
.““دوسسأا حلم““ ةيسصسصقلا اهتعوم‹و
؛ةجورف ةسصق ““كلجأل تو“ ةأارما رخآا““ اهتياور ‘ ةبتاكلا يورتو
‘و ليعم Óب ةأاجف اهسسفن دجتل اهجوز اهنع تام يتلا ةيورقلا ةأارŸا

ةماركب نسشعيل يحسضت نأا ىوسس اهعسسوب سسيل تانب سسمخ اهبوقرع
تاوخألا تاويح ةياورلا تلوانت .نهيف ةاي◊ا عماطم نع اديعب
اهكهنأا يتلا ةديرف ،دقوŸا رانب ةÒغسص تتام يتلا ةيبهذ ،سسمÿا
،ةباسش لّمÎلا تقاذ يتلا ةمطاف ،سسانلا مÓك ةفاfl يجوزلا فنعلا
ناك اهتاقيقسشك اهّنكلو سسؤوبلا نم ةديحولا ةيجانلا تناك يتلا ةحيتف
تكلسسو ةير◊ا تراتخا يتلا ةيدانو،اهتحرف دجتل حفاكت نأا اهيلع
لمعلا اذه نع ةبتاكلا تلاقو ،ةليللا بلعلاو يهŸÓا ‘ ءانغلا قيرط
ب◊ا دŒ نأا كل رّدق ول وه دحاو لاؤوسس نع بيŒ نأا تدارأا اهsنإا
يذلا عمتجملل ةيعامتجلا ميقلاو بسسانتي ل هنكلو كتايح ‘ يقيق◊ا
.؟ ملسستسستسس مأا ةلئاعلاو عمتÛا فنأا مغر هراتختسس له هيف سشيعت
ةسصق رسشع ىدحإا تنّمسضتف ““دوسسأا حلم““ ةيسصسصقلا اهتعوم‹ اsمأا
تلوانت ذإا ،ةبتاكلا تايموي نم اهسضعبو لايÿا نم ىحوتسسم اهبلغأا
،ةيÌلا تÓئاعلل ءuيسسلا هجولاو ةسشsمهŸا ةقبطلل اvرُم ايعامتجا اعقاو
 .دق◊او ،مقعلاو متيلا ،رقفلاو ةلاطبلا ،ثانإلا ديلاوملل سصقّنلا ةرظن

ث.ق

Ãيمسسرلا اهحاتتفا ةبسسان

نسسحأأ ةقباسسم قلطُت ““ضسكينوتبيرك““ رأد
ةÒسصق ةيأور
يمسسرلا اهحاتتفا ةبسسانÃ عيزوتلاو رسشنلل ““سسكينوتبيرك““ راد تقلطأا

زئافلا باتكلا رسشنب لفكتتسس اهنأا ةÒسشم ،ةÒسصق ةياور نسسحأا ةقباسسم
نم ةئاŸاب02 ةبسسنو ةينا‹ ةخسسن نم بتاكلا ديفتسسيسسو ،انا‹

اهنم اعيجسشت ةردابŸا Èتعت يتلا- رادلا تدsدحو.باتكلا تاعيبم
طورسش ““كوبسسيافلا““ ىلع اهتحفسصب روسشنم ‘ -ةباسشلا بهاوملل
فدهلا نأل لبق نم اباتك رسشن دق بتاكلا نوكي نأا بجي ل ذإا ،ةقباسسŸا

ةحفسص05 باتكلا ىدعتي لأا .دد÷ا باتكلا عيجسشت وه ةقباسسŸا نم
(4A) ا لجأا نمو ،ةيبرعلا ةغللاب نوكي نأاو21 طخ مجحبŸةكراسش ‘
سصخلم عمdroW ةغيسصب باتكلا نم ةخسسن لاسسرإا نم دبل ةقباسسŸا

،ÊوÎكلإلا ديÈلاو فتاهلا مقر ،لماكلا مسسلاب اقفرم ارطسس02 نم
.رادلا عقوم ¤إا بتاكلل ةÒسصق ةيفيرعت ةرقف عم
عيم÷ ةحوتفم ةقباسسŸا نأا عيزوتلاو رسشنلل ““سسكينوتبيرك““ هuوَنُتو
7 موي تددح اميف ،ةيرمعلا تائفلا عيمج نمو ةيلو84 نم Úبغارلا

.تاكراسشŸا مÓتسسل لجأا رخآاك لخادلا ةيليوج
ث.ق

نم Êاعي لازام هنكلو ينغو يرث بدأا يرئاز÷ا بدألا““ نأا يموت نب Úمايلا يرئاز÷ا دقانلاو يÁداكألا دsكأا
ايرئازج ابدأا نوكيل يبنجألا رثألا نم هسصيلختل ةسسام ةجاحب لازام هنأا ¤إا اÒسشم ،““يسسنرفلا رامعتسسلا تاعبت
.Óيسصأا
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نيدموب يديسس Úمأا جرخملل ““ىليل وبأا““ مليف ىلع ةنهارŸا مغر

ةيبرعلأ مÓفأÓل داقنلأ زئأوج نم ةبئاخ جرخت ةيرئأز÷أ امنيسسلأ
ةبئاخ ةيرئاز÷ا امنيسسلا تجرخ
ز˘ئاو˘ج ن˘م ة˘ع˘بار˘لا ة˘خ˘سسن˘˘لا ن˘˘م
فرسشي يتلا ةيبرعلا مÓفأÓل داقنلا

مغر ،ةيبرعلا امنيسسلا زكرم اهيلع
““ىليل وبأا““ يرئاز÷ا مليفلا حيسشرت
.نيدموب يديسس Úمأا جرخملل
Èع ةيبرعلا امنيسسلا زكرم نلعأا
ن˘ع ،موز ع˘قو˘م ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘لا˘˘ف˘˘ت˘˘حا
قو˘سس تا˘ي˘لا˘ع˘ف ن˘م˘سض ،ن˘يز˘ئا˘ف˘˘لا

ي˘هو ،ي˘سضاÎفلا نا˘ك نا˘˘جر˘˘ه˘˘م
ةيبرعلا مÓفأÓل حنمُت يتلا زئاو÷ا
ةكراسشÃ ،9102 لÓخ تجِتنأا يتلا

ًادقان141 نم نوكتت ميك– ةن÷
مÓ˘فألا نود˘ها˘سشي ،ة˘˘لود75 ن˘˘م
،زوين لافيتسسيف عقوم Èع ةيبرعلا
تائف ‘ لسضفأÓل تيوسصتلاب اوماق

.زئاو÷ا
ا˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘سسلا ز˘˘˘كرŸ نا˘˘˘ي˘˘˘ب بسسحو
ا˘م˘ن˘ي˘سسلا تق˘ق˘ح د˘˘ق˘˘ف ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
ا˘ه˘ل˘ي˘ن˘ب ةÒب˘ك ةأا˘جا˘ف˘م ة˘ي˘نادو˘سسلا

ةزئاج ىلع تلسص– ذإا ؛Úتزئاج
مليف لÓخ نم يقئاثو مليف لسضفأا
جرخ˘م˘ل˘ل ““را˘ج˘سشألا ن˘ع ثيد◊ا““

تب˘˘˘هذو ،يرا˘˘˘ب˘˘˘لا م˘˘˘سسق بي˘˘˘ه˘˘˘سص
ن˘م ل˘ك˘ل و˘يرا˘ن˘ي˘سس ل˘سضفأا ةز˘˘ئا˘˘ج
ميهاربإا فسسويو ءÓعلا وبأا د‹أا

ل˘˘يو˘˘ط˘˘لا ي˘˘ئاور˘˘لا م˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا ن˘˘˘ع
ن˘˘˘م ““ن˘˘˘ير˘˘˘سشع˘˘˘لا ‘ تو˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس““
م˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا زا˘˘˘˘ح ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك ،نادو˘˘˘˘سسلا
‘ ا˘م˘˘ك تئ˘˘سش نإا““ ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
مليف لسضفأا ةزئاج ىلع ،““ءامسسلا
ناميلسس ايليإا هجرfl زافو ،يئاور

.جرfl لسضفأا ةزئاجب
ىلع ةيسسنوتلا امنيسسلا تلسص–و
دنه تلان ثيح ؛Úفرسشم Úجيوتت

ن˘ع ة˘ل˘˘ث‡ ل˘˘سضفأا ةز˘˘ئا˘˘ج يÈسص
ةزئاج تداعو ،““مل– ةرون““ مليف
نع ةليجعوب يماسسل لث‡ لسضفأا
.““سشيعن كيب““ مليف
ة˘ي˘بر˘ع˘لا مÓ˘فأÓ˘ل دا˘ق˘ن˘لا ز˘ئاو˘جو
ىلع ¤وألا اهتخسسن ‘ تقلطنا

ناجره˘م ن˘م07 ةرود˘˘لا سشما˘˘˘ه
ز˘ئاو÷ا ح˘ن“و ،ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘سسلا نا˘˘ك
ةيبرعلا امنيسسلا تازا‚إا لسضفأل
يئاور مليف لسضفأا تائف ‘ ًايونسس
ة˘ل˘ث‡و ف˘لؤو˘مو جرflو ي˘ق˘ئا˘ثوو
م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك– ة˘˘˘˘ن÷ م˘˘˘˘˘سضتو ،ل˘˘˘˘˘ث‡و
زربأا نم141 ،ماعلا اذه زئاو÷ا

نو˘م˘ت˘ن˘ي بنا˘جألاو بر˘ع˘لا دا˘ق˘ن˘لا
ام وهو ،⁄اعلا ءاحنأاب ةلود75 ¤إا
امنيسسلا خيرات ‘ ةرم لوأل ثدحي
 .ةيبرعلا
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع را˘˘ي˘˘ت˘˘خلا ع˘˘˘قوو
اًقفو زئاوجلل ةح˘سشرŸا ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا

ŸياعÒ فألا نوكت نأا تنمسضتÓم
‘ ،ًا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لود ةر˘˘˘˘˘م لوأل تسضر˘˘˘˘˘˘ُع
جراخ ةيلود ةيئامنيسس تاناجرهم
،9102 ما˘ع لÓ˘خ ي˘بر˘ع˘لا ⁄ا˘˘ع˘˘لا
جا˘ت˘نإلا تا˘ه˘˘ج ىد˘˘حإا نو˘˘ك˘˘ت نأاو
ل˘ك˘سشو ة˘˘ب˘˘سسن تنا˘˘ك ًا˘˘يأا) ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع
¤إا ةفاسضإلاب ،(مليفلاب اهتكراسشم
وأا ةيئاور) ةليوط مÓفألا نوكت نأا
.(ةيقئاثو

ث.ق
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 ةنصسلا ةياهن لبق معدŸا يمومعلا نكصسلا عيراصشم قÓطنا

ةمسساح تأرأرق نم دبل :ةمسصاعلأ ›أو
ةبسصقلأ ¤إأ ةبسسنلاب

م .ق

عيراسشم نأا ةفرسش فسسوي ةمسصاعلا رئاز÷ا ›او دكأا
ةد˘يد÷ا ه˘ت˘غ˘ي˘سص ‘ م˘عدŸا ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘ك˘˘سسلا زا‚إا
(APL) ةسصح نمسض ،ةيرا÷ا ةنسسلا رخاوأا ‘ قلطنيسس
.ةينكسس ةدحو فلأا01 نم ديزأاب ةيلامجإا
ةرودلا لاغسشأا ‘ هتكراسشم لÓخ ،ةمسصاعلا ›او حسضوأاو
ى˘ل˘ع ة˘قدا˘سصم˘ل˘ل ي˘ئلو˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا سسل˘ج˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘يدا˘˘ع˘˘لا
دق ه◊اسصم نأا ،0202 ةنسس طاسشنل ةيفاسضإلا ةينازيŸا

افيسضم ،اهتيسضرأا تراتخاو تانكسسلا هذه عقاوم تددح
ءاسضقلا جمانرب لامكتسسا راطإا ‘ ،فرعتي ةنسسلا هذه نأا

تا˘ن˘ك˘سسلا ع˘يزو˘تو نا˘ك˘سسإلا ةدا˘عإاو سشه˘لا ن˘ك˘سسلا ى˘ل˘ع
ن˘˘ك˘˘سسلا ع˘˘يزو˘˘ت ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ¤إا ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا ،ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا
.““ةيرا÷ا جماÈلا لÓخ نم ،يعامتجلا
اعقوم164 ىلع يسضق ،نآلا دح ¤إا هنأا ›اولا ركذو
رواfi لك ‘ ةلئاع فلأا35 نم Ìكأا لحرو ،ايريدسصق
.ناكسسإلا ةداعإا
،Ëدقلا ينبŸا راطإلا ىلع ظاف◊او ميمÎلا روfi ‘و
عيسسوت قاطن““ نمسض يرجي نآلا لمعلا نإا ةفرسش لاق
لك Èع نزاوت قلخ لجأا نم ،تارامعلا ميمرت ةيلمع
ةه÷ا وحن هجوتلا ¤إا هنم ةراسشإا ‘ ،““ةيلولا قطانم
دادزولب تايدلب نم اءدب ،ةمسصاعلا رئازجلل ةيقرسشلا
عرا˘˘سشك) ياد Úسسحو (ي˘˘ل˘˘˘عو˘˘˘ب ن˘˘˘ب ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘سسح عرا˘˘˘سشك)

ة˘ف˘سصب تÓ˘˘خد˘˘ت˘˘لا تز˘˘كر˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب كلذو ،(سسل˘˘بار˘˘ط
ىلع ،ةمسصاعلا برغو طسسوب ،ةرورسضلا مكحبو ،ةيسساسسأا

بابو دمfiا يديسسو ىطسسولا رئاز÷ا تايدلب رارغ
ءايحألا لك لمسشتل ““لسصاوتتسس““ ةيلمعلا نأا افدرم ،يداولا
.ةيقبتŸا
نإا ›اولا لاق ،(ةبسصقلا) ةÁدقلا ةنيدŸا ةيعسضو نعو
‘ رظ˘ن˘لا ةدا˘عإل ل˘خد˘ت˘لا بجو˘ت˘سسي ي˘ثرا˘ك˘لا ا˘ه˘ع˘سضو““
ظاف◊او ،اهب Úنطاقلا حاورأا ةيامح لجأا نم ،سصوسصنلا

ىرخأا ةهج نمو ،““فنسصŸا يراسض◊ا ثرإلا اذه ىلع
.““اهنأاسشب ةمسساح تارارق ذاختا““

ىدÃ ةمسصاعلاب Êاكسسإلا جمانÈلا قيق– ةفرسش طبرو
ة˘نر˘سصعو ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘ل ي˘˘ج˘˘ي˘˘تاÎسسلا ط˘˘طıا ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
ةقفارÃ لإا ققحتي نل““ كلذ نأاو ،5302 قافآا ةمسصاعلا

flا تاعام÷او ةيعاطقلا رئاودلا فلتÙةسصاخ ،““ةيل
اه˘ل تا˘ي˘ل˘م˘ع لو˘ح رو˘ح˘م˘ت˘ي ة˘يلو˘لا ل˘م˘ع ط˘طfl نأاو
.““طسسوتŸا ىدŸاو Òسصقلا ىدŸا ‘ ›اجعتسسا عباط““

¤إا ة˘جا˘ح˘˘ب ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز÷ا نأا ¤إا ة˘˘فر˘˘سش را˘˘سشأاو
اهتمدقم ‘و ،اهقÓطناو ىÈكلا عيراسشŸا لامكتسسا

باطقألا اذكو ،(برغ) ةريودلاو (بونج) يقارب ابعلم
ريرسس فلأا11و يجوغاديب دعقم فلأا02) ةيعما÷ا
(ةعيرزوبب يجوغاديب دعقم فلآا8و هللا دبع يديسسب
،سسيار دارم ر˘ئ˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ن˘ير˘فا˘سسم˘ل˘ل ة˘يÈلا ة˘طÙاو
.ةيرحبلا ةهجاولا ةئيهت ¤إا ةفاسضإلاب

 ةكبسشب ةحاطإلأ
ةقر◊أ ميظنتل ةيلود

ÃاغتسسÂ
،ÂاغتسسŸ يئلولا نمألا حلاسصم تنك“
ةحاطإلا نم ،ةÒخألا ةعاسس84 لÓخ
بيرهت ‘ ةسصتfl ةمظنم ةيلود ةكبسشب
Òغ ةرجهلا تÓحر ميظنتو سصاخسشألا
.رحبلا قيرط نع ةيعرسشلا
ءانب تءاج ةيلمعلا نإا ينمأا ردسصم لاقو
نم ةعوم‹ دوجو اهدافم تامولعم ىلع
يرسس راحبإل  Òسضحتلا ددسصب سصاخسشألا
نم اقÓطنا ،ةينابسسإلا لحاوسسلا وحن
(روجيب ةنحطم) ““روجيب نلوم““ ةقطنم
طيسش“ دعبو ،Âاغتسسم ةنيدم لحاسسب
““ةبرطŸا““ ئطاسش Úب ةعقاولا ةقطنŸا
حلاسصم تنك“ ،يراجتلا ءانيŸاو
ةرسشاعلا دودح ‘ تبسسلا ةليل ،ةطرسشلا

Úحسشرم سصاخسشأا7 دسصر نم ،ءاسسم
ىوتسسم ىلع ةيعرسشلا Òغ ةرجهلل
.مهفيقوتو ئطاسشلا
‘ لحاوسسلا سسارح تادحو تنك“و
نم دحألا موي رجف نم ¤وألا تاعاسسلا
ةعومÛا هذه دارفأا يقاب فيقوت
،رحبلا سضرع ‘ اسصخسش61 مهددعو
(اÎموليك03) ايرحب Óيم61 دعب ىلع
ترهظأا امنيب ،ءانيŸا برغ لامسش
عم ÚتعومÛا لسصاوت تاقيقحتلا
ةكبسشلا ¤إا نومتني نيرخآا سصاخسشأا
رخآاو يقيرفإا دلب ‘ نودجاوتي ،اهسسفن
.يبوروأا
لسصيل ةينمألا تاهجلل نوفوقوŸا ملسسو
32 ¤إا ةعومÛا هذه ¤إا ÚمتنŸا ددع
53وÚ 81ب مهرامعأا حواÎت ،اسصخسش
ةفسصب ةميقم ةيبنجأا ةيعر81 مهنيب ،ةنسس
.ةيعرسش Òغ
هذه لÓخ ،نمألا حلاسصم تزجحو
،عنسصلا يديلقت ديسص براق ،ةيلمعلا
ذاقنإا ةÎسسو ،نيزنبلا نم ءلد9و ،اكرfiو
ةيبنجألا ةلمعلاب ةيلام غلابمو ،ةنوؤومو
.جد004.42و وروي557.2 اهردق
ينطولا باÎلا ¤إا لوخدلا ةمهتبو
ميظنتو دادعإلاو ةيعرسشلا Òغ ةماقإلاو
رحبلا قيرط نع ةيعرسشلا Òغ ةرجهلا
ةيلود ةكبسش Èع سصاخسشألا بيرهتو
دسض يئاسضق فلم ز‚أا ،ةمظنم
،قحل تقو ‘ ،نومدقيسسو ،ÚفوقوŸا
 .ةسصتıا ةيئاسضقلا تاه÷ا مامأا

م .ق

تانكسسلأ ءÓخإأ
 Úيفحسصلل ةينمألأ
رانŸأ قدنفب
ةعباتلا يحايسسلا Òيسستلا ةسسسسؤوم تبلاط
يمدختسسم ةمسصاعلاب جرف يديسسل
يرئاز÷ا نويزفلتلل ةيمومعلا ةسسسسؤوŸا
ةعباتلا ققسشلاو فرغلا نولغتسسي نيذلا
تانكسسلا راطإا ‘ ةيقدنفلا اهتادحولل
.ةيليوج نم —افلا لبق اهئÓخإاب ةينمألا
ةيمومعلا ةسسسسؤوملل ةلسسارم تحسضوأاو
ةيمومعلا ةسسسسؤوŸا نأاب ةيحايسسلا
تانكسسلا ةرورسض ىرت دعت ⁄ نويزفلتلل
فرسصت ت– تعسضو يتلا ةينمألا

.اهيمدختسسم
نم ءادتبا هنأا ¤إا هتاذ ردسصŸا راسشأاو
يفحسص لك ةماقإا ةرتوف متيسس خيراتلا اذه
اهب لومعŸا ةيقدنفلا راعسسألا بسسح
ةحلسصم ىوتسسم ىلع ةرفوتŸاو
.لابقتسسلا

و .ق

ةأابعم ةسشوطرخ973و قدانب5زجح
ةŸاقب ةيبرح ةÒخذو
عنسصلا ةيبنجأا ةأابعم ةسشوطرخ973و قدانب5 تزجح
فقوأاو ،ةŸاقب ،ةيبر◊ا ةÒخذلا نم ىرخأا تايمكو
.ةيرانلا ةحلسسألاب ةرجاتŸا ‘ ناطروتم ناسصخسش
،ةيلولا نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو لاسصتلا ةيلخ بسسحو
ةلقنتŸا ةقرفلا اهب تماق يتلا ةيلمعلا هذه نإاف
زجحو طبسض نم تنكم دق ةŸاقب ةيئاسضقلا ةطرسشلل
ديسص ةيقدنبو (ملم61)و (ملم21) رايع ديسص قدانب4
سشرلا نم غلك16,5و يركسسع يمسسر سسابل و ةيرحب
 نم امارغ563و ““مسشاسصلا»ب فورعŸا

ةفاسضإا ةئبعتلل ةأايهم ةغراف سشيطارخو دورابلا ةدام
غلابم و Êاديم راظنم و ةدايز ةءول‡ سشيطارخ ¤إا

تادئاع نع ةرابع ةيبنجألاو ةينطولا ةلمعلاب ةيلام
.Úنيكسسو تارايسس3و ةحلسسألاب راŒإلا
دعب تطبسض تازوجÙا نأا كلذك ردسصŸا حسضوأاو
هبتسشŸا نأا ¤إا اÒسشم ،ÚفوقوŸا ينكسسم سشيتفت
. ةŸاقب ناميقيو ةنسس95و04 رمعلا نم ناغلبي امهب
قلعتت مهتب ÚفوقوŸا دسض يئاسضق فلم ددعأا دقو
سضرغل عبارلا فنسصلا نم ةيبرح ةÒخذ ةزايح»ـب
قدانب) سسماÿا فنسصلا نم ةيران ةحلسسأاب ةرجاتŸا

ةÒخذلاب ةرجاتŸا سضرغل بيرهتو ةعانسص»و ““(ديسص
ةسساسسح داوم ةزايح““ و ““سسماÿا فنسصلا نم ةي◊ا
ةلهؤوŸا ةطلسسلا نم ةسصخر نود (Êاديم راظنم)
سسماÿا فنسصلا نم سضيبأا حÓسس ةزايح““ و ““انوناق
ةقيرطب (يركسسع يمسسر سسابلو ةيرحب ديسص ةيقدنب)

.““ءاسضيب ةحلسسأا لمح عم ةعورسشم Òغ
،امهب هبتسشŸا مدق دقف ،ينمألا ردسصŸا بسسحو
ىدل ةسصتıا ةيئاسضقلا تاه÷ا مامأا ،Úنثلا سسمأا

fiاق ةمكŸة.
م .ق

تأرايسسلأ ةميسسق ءانتقأ لاجآأ ديد“
ةيليوج51 ةياغ ¤إأ
سسمأا ،نامحرلا دبع نب نÁأا ةيلاŸا ريزو نلعأا
¤إا تارايسسلا ةميسسق ءانتقا لاجآا ديد“ نع ،Úنثلا

.لبقŸا ةيليوج51 ةياغ

قيرح ‘ ةيندم ةيامح نوع ةافو
Ãبب ءابرهكلأ ديلوت ةطحÓةر

اقانتخا ةيليŸا ةدحوب ةيندŸا ةيام◊ا نوع ‘وت
،لوهم قيرح دامخإا ةيلمع ‘ هلخدت لÓخ ،ناخدلاب
ءابرهكلا ديلوت ةدحوب ،Úنثلا سسمأا ةحيبسص بسش
ةرÓب ةقطنÃ يادنويه ةكرسشل ةعباتلا زاغلاو
.ةيعانسصلا
زكرم ‘ علدنا لوهŸا قير◊ا نإاف ،رداسصم بسسحو

Œءابرهكلا ديلوتل ةيعانسصلا ةدحولاب تايافنلا عيم
دامخإل ةيندŸا ةيام◊ا تادحو تلخدت دقو ،زاغلاو
رمعلا نم غلابلا فيرعلا ةافو ‘ ببسست ا‡ ،قير◊ا
.ةيليŸاب يروتنم Òسشبلا ىفسشتسسÃ ةنسس84

م .ق

وغيف اتليصس ةارابم دعب سسبŸÓا Òيغت ةفرغ ‘

Úب راجسش...ةنولسشرب ‘ ةمزأأ
ÚبعÓلأو بردŸأ
دعب ةسصاخ ةنولسشرب يدان ‘ ًاءوسس رومألا دادزت
(2/2) يباجيإلا لداعتلا ةجيتنب ““سسوديÓب““ ‘ Ìعتلا

ديردم لاير Ëرغلل لاÛا حتفي ام ،وغيف اتليسس دسض
زوفلا نم باÎقلاو ،ةرادسصلاب دارفنلا لجأا نم
.مدقلا ةركل Êابسسإلا يرودلا بقلب
ةجيتنلا كلت نإاف ،ةينابسسإلا ““اكرام““ ةفيحسصل ًاقفوو
يدانلا يبعل Úب تامزأاو لكاسشم ةدعل بابلا تحتف
دح ¤إا تلسصو ،Úتيسس يكيك مهبردمو Êولاتكلا
اتليسس ةارابم دعب سسبŸÓا Òيغت ةفرغ ‘ راجسشلا
.وغيف
Úب ةئيسس تحبسصأا ةقÓعلا نأا هتاذ ردسصŸا دكأاو

تلسصو ،قباسسلا سسيتيب لاير بردمو ةنولسشرب مو‚
ءلؤوه لمحتي ⁄ ذإا ،تبسسلا ءاقل دعب اهتورذ ¤إا
علدنا ¤إا ىدأا ام ،ةيكيتكتلا Úتيسس تارايخ نوبعÓلا
دق ناك ام وهو ،سسبŸÓا ةفرغ ‘ داح سشاقن
،ةارابŸا دعب هل تاحيرسصت ‘ زيراوسس سسيول همجرت

جئاتنلا ةيلوؤوسسم قيرفلا ‘ ينفلا زاه÷ا لّمح امدنع
.رايدلا جراخ ةققÙا ةئيسسلا
اوبتاع كلذك قيرفلا مو‚ نأا ةفيحسصلا تفسشك امك
‘ اهب ماق يتلا تاÒيغتلا ىلع Úتيسس يكيك بردŸا
هدامتعا ةظ◊ ‘ ةسصاخ ،ةارابŸا نم Êاثلا طوسشلا
يليزاÈلاو نامزيرغ ناوطنأا يسسنرفلا ىلع رخأاتŸا
،مهنيب ةقثلا لبح عطق ¤إا ىدأا اذه لك ،وليم رثرآا
¤إا هبيعل ةقث دقف بردŸا نإاف كلذ ¤إا ةفاسضإا
ام وهو ،هتاميلعت ¤إا نوعمتسسي ل اوحبسصأا مهنأا ةجرد
.ةمهŸا هذهب لفكتي ايباراسس ريديإا هدعاسسم لعجي
ديزيسس Úتيسس يكيك رارمتسسا نأا ةنولسشرب وبعل ىريو
سضافولا ›اخ هجورخو ،ًاديقعت قيرفلا ةيعسضو نم
‘ يقبتŸا هراوسشم نأا ةسصاخ ،هÒسصم نوكيسس
ةيادبلاو ،Óًهسس نوكي نل ابوروأا لاطبأا يرود ةقباسسم
.توأا رهسش ،›وبان دسض (61)ـلا رودلا بايإاب

يذيفنتلا بتكŸاو سضع ةدير وبأا Êاه يرسصŸا عقوت
ليجأات ،(فاكلا) مدق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘ك˘ل˘ل
ق˘حل تقو ¤إا نوÒما˘ك˘˘لا˘˘ب1202-اي˘ق˘ير˘فإا ·أا سسأا˘ك
.يŸاعلا انوروك سسوÒف ءابو ببسسب
يذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا بت˘˘كŸا و˘˘سضع ا˘˘سضيأا و˘˘هو ،ةد˘˘يرو˘˘بأا لا˘˘قو
تا˘ح˘ير˘سصت ‘ ،(ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف) مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ›ود˘˘لا دا–Ó˘˘ل

·ألا سسأا˘ك˘ل ة˘ل˘ب˘قŸا ة˘خ˘سسن˘لا ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت““ نإا ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص
1202 رياÈفو رياني ‘ نوÒماكلاب ةررقŸا ةيقيرفإلا
ىتح تايفسصتلا تايرابم ةماقإا مدع ببسسب دراو رمأا
.““نآلا
قباسسلا سسيئرلا راسشأا ،ةيدنألا تاسسفانم سصخي اميفو
تاهويرانيسسلا لك““ نأا ¤إا مدقلا ةركل يرسصŸا دا–Óل
ة˘ط˘بار تا˘يرا˘ب˘م د˘ي˘عاو˘م سصو˘سصخ˘˘ب ة˘˘حور˘˘ط˘˘م تتا˘˘ب
ةيناكمإا““ ¤إا ا˘قر˘ط˘ت˘م ،““ة˘ي˘لارد˘ف˘نو˘ك˘لا سسأا˘كو لا˘ط˘بألا
.““دحاو دلب ‘ اعم اهتماقإا
مويلا ،فاكلل يذيفنتلا بتكŸا عمتجي نأا ررقŸا نمو
ديد– كلذكو ،نأاسشلا اذهب يئاهن رارق ذاختل ،ءاثÓثلا

بب˘سسب ة˘ل˘جؤوŸا ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا تا˘ق˘با˘سسŸا ي˘قا˘ب د˘ي˘عاو˘م
.انوروك سسوÒف يسشفت
دق فاكلاب تاقباسسŸا ةن÷ ريدم ومادأا نوسسماسس ناكو

ةطبار يئاهن فسصن تايرابم نأا ،ناوج فسصتنم ،نلعأا
،لبقŸا Èمتبسس ‘ ماقتسس ةيلاردفنوكلا سسأاكو لاطبألا
.طرافلا ليربأا رهسش ةررقم تناك امدعب
ماقي نأا -فاكلل ةقباسس تارارق بسسح- عقوتŸا نمو
يئاهن ماقي نأا ىلع ،نوÒماكلا ‘ لاطبألا ةطبار يئاهن
 .برغŸا ‘ ةيلاردفنوكلا سسأاك

ر .ق

مدقلا ةركل ةيقيرفإلا ةيلاردفنكلا

1202 ايقيرفإأ ·أأ ضسأاك ليجأات عقوتي ةدير وبأأ
 نوÒماكلاب
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