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سصوسصخب تاءارجإا ذاختا Êاكرب طاقب دمfi روسسيفوÈلا ءابطألا ةدامع سسيئر عقوت
حسضوأاو.ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو عم قيسسنتلاب ةياقولا Òبادت قفو ،ىحسضألا ديع ةÒعسش
حيرسصت ‘ ،انوروك سسوÒف دسصرو ةعباتŸ ةينطولا ةنجللا ءاسضعأا دحأا وهو ،Êاكرب

ءاهقف سصاسصتخا نم ديعلا ةيحسضأا حبذ ةÒعسش نأاسشب Òخألا رارقلا نأا ،فيطسس ةعاذإل
ةيرواسشت ةسسلج ‘ ،Úنثلا سسمأا لوأا ،تعمتجا دق ىوتفلل ةيرازولا ةنجللا تناكو .ةمألا

لوح رواسشتلل ،انوروك سسوÒف يسشفت ةعباتمو دسصرل ةيملعلا ةينطولا ةنجللا ءاسضعأا عم
.انوروك سسوÒفل ةيئابولا ةيعسضولا روطت لظ ‘ ،كرابŸا ىحسضألا ديع

30 صص

ةعاسس42 ‘ تايفو9و ةباسصإإ574

رئاز÷اب اهروهظ ذنم انوروكل ةليسصح Èكأا

انوروك ببسسب ةيملع هوجو ثÓث دقفت ةركسسب
42 ـلإ لÓخ ،ةيملع هوجو3 ،ةÒخأ’إ ةعاسس42 ـلإ لÓخ ،ةركسسبب ةيملعلإو ةيبطلإ ةرسسأ’إ تدقف
.انوروك صسوÒفب مهتباسصإإ دعب ،ةÒخأ’إ ةعاسس
ددغلإ ‘ صصتıإ بيبطلإ وحوح دمfi اهسسيئر صصإوÿإ ءابطأÓل ةيئ’ولإ ةيعم÷إ تعن دقو
جÓعلل عسضخي ناكو ،صسمأإ حابسص ،دجتسسŸإ انوروك صسوÒف تافعاسضÃ إرثأاتم ‘وت يذلإ يركسسلإو

دمfi ىفسشتسسم ¤إإ هلقن ىدل ةÒخأ’إ هسسافنأإ ظفل دق .ةÎف ذنم ،91- -ديفوكب هتباسصإإ ءإرج
،ةينŸإ هتفإو يذلإ ماظعلإ بط ‘ صصتıإ ةليبسش Òمسس روتكدلإ ةيعم÷إ تعن امك.ةقلوطب يسشويز
امك.انوروك ءابوب إرثأاتم ،ةي’ولإ ةمسصاعب نإدعسس ميك◊إ ىفسشتسسÚ Ãنث’إ صسمأإ لوأإ ءاسسم
يملعلإ ثحبلإ زكرم ريدم ةرمحلب دمfi روسسيفوÈلإ ةيملعلإ ةماقلإ ةيملعلإ ةرسسأ’إ تدقف
رذيخ دمfi ةعماجب ةيحÓفلإ مولعلإ مسسقب ذاتسسأ’إ ،ةركسسبب ةفا÷إ قطانملل ينقتلإو
،ةÒخأ’إ ةنوآ’إ ‘ ،91-ديفوكب تاباسصإ’إ ددع ‘ اسسوسسfi اعافترإ ةركسسب ةي’و تفرعو.ةركسسبب
.ةلاحÚ 282باسصملل ›امجإ’إ ددعلإ غلبيل ةباسصإإÚ، 53نث’إ صسمأإ لوأإ ،لجسس ذإإ

ةديدج إدويق صضرفت لود ةدعو دنهلإ

انوروكب ةيسسايق تاباسصإا
ةدحتŸا تاي’ولا ‘

     ىفسشتسسم

   مج ءÓجإا

  رلا ةرافسس

ةيكإÎسش’إ ىوقلإ ةهبج

عطاقي يركسسعلا يلع
يئانثتسس’ا ر“ؤوŸا

30 صص

ةديدج ةباسصإإ681 لجسسي برغŸإ
افلأإ41 زواجتي ¤امجإ’إو ””انوروك»ـب

ةافو ‘ ببسستي ““انوروك““
 ايبرغم ارجاهم664
⁄اعلا Èع

انوروك ةحئاجو ديعلإ ةيحسضأإ

نـــــــــــــــــــــيدلا ةــــــــــــــــــــيثÓث
لاŸاو بطلاو

EL HOURRIAةــــيرابخإ ةــــــــيموي

سسوÒفب ةيمويلا تاباسصإلا نم ددع Èكأا ،ءاثÓثلا سسمأا ،رئاز÷ا تلجسس
.يسضاŸا يرفيف رهسش رخاوأا دÓبلا ‘ هراسشتنا ةيادب ذنم ،91-ديفوك
دسصر ةنجلل يمسسرلا قطانلا اهنع فسشك يتلا ةيمويلا ةيئاسصحإلا بسسحو
9و ،سسوÒفلاب ةباسصإا574 تلجسس دقف ،راروف لامج روتكدلا ،سسوÒفلا ةعباتم
97861 ¤إا ةيلامجإلا ةليسص◊ا عفري ام ،ةÒخألا ةعاسس42 ـلا لÓخ ،تايفو
.ةافو869و ،ةباسصإا

49021 ¤إا ÚفاعتŸا ›امجإا لسصيل ،ءافسشلل اباسصم012 لثا“ لجسس ،لباقŸاب
.ةزكرŸا ةيانعلا ‘ ايلاح اسضيرم55 دجاوتي امنيب ،ةلاح
،ةباسصإا34 ـب نارهوو ،ةباسصإا54 ـب ةركسسب نم لك ‘ تاباسصإلا Èكأا تلجسسو
 .ةباسصإا43 ـب ةمسصاعلا رئاز÷ا اهيلت ،ةباسصإا63 ـب فيطسسو

40-30 صص

 لقنتلل ةيئانثتسس’إ صصخرلإ ءاغلإإ

 فيطسسب ةيدلب81 ىلع يئزج ›زنم رجح



ةيبلغأ’إ نم ةموكح صسيئر يسضتقي يسسائرلإ هبسش ماظنلإ
ةيناÈŸلإ

بسسنأ’ا وه ÊاÈŸلا ماظنلا :سسمح
 يطارقÁدلا لاقتنÓل
قيقحتل ““بسسنألا““ وه ÊاÈŸلا ماظنلا نأا ملسسلا عمت‹ ةكرح تÈتعا
.رئاز÷ا ‘ يطارقÁدلا لاقتنلا
تسصسصخ ةيفحسص ةودن لÓخ ،يرقم قازرلا دبع ةكر◊ا سسيئر دكأاو
هنأا ،روتسسدلا ليدعت ةدوسسم ةسشقانم راطإا ‘ ةكر◊ا تاحÎقم سضرعل
تدمتعا يتلا ةعبسسلا ÒياعŸا ىلع ءانبو ،ةسضيفتسسŸا ةسساردلا دعب““

ةماع ةيروتسسد ئدابم ىلع بز◊ا رقتسسا ،ةقيثولا ىلع مك◊ا ‘
يطارقÁدلا لاقتنلا لحارŸ بسسنألا وه ÊاÈŸلا ماظنلا نأا اهمهأا
ةيامحو معدل عسساو يعامتجاو يسسايسس مازح Òفوت ىلع ردقألاو
ماظنلا ىلع قفاوتلا““ نأا حسضوأا هنأا Òغ ،““تامزألا نمز ‘ ةموك◊ا
.““هلوسصأا ىلع ناك اذإا نك‡ يسسائرلا هبسش
يسسائرلا هبسش ماظنلا نأا قايسسلا اذه ‘ ةكر◊ا سسيئر فاسضأاو
تاباختنلا ‘ لوألا بز◊ا نم ةموك◊ا سسيئر Úيعت يسضتقي““
ةيعرسش :Úتيعرسشلا دسسج اذإا لإا هل ىنعم لو ،ابوجو ةيعيرسشتلا
.““ÊاÈŸلا ليثمتلا ةيعرسشو سسيئرلا

ماظن وه ل““ يذلا Ëدقلا ماظنلا ةعيبط يرقم دقتنا ،قايسسلا ‘
هبسش ماظنلاب هتيمسست مغر ،ÊاŸرب لو يسسائر هبسش لو يسسائر
،ةلءاسسŸا قوف سسيئرلا لعجي Úجه ماظن»ب هايإا افسصاو ،““يسسائرلا
.““Òيسستلا ةيلوؤوسسم لمحتي لو تايحÓسصلا لماكب عتمتيو
روتسسدلا عورسشم ‘ اهدامتعا ¤إا ةكر◊ا تعد يتلا ئدابŸا Úب نمو
مك◊ا سساسسأا وه يذلا تاطلسسلا Úب ماتلا لسصفلا““ يه ديد÷ا
عيرسشتلا لÓخ نم ةيطارقÁدلل زمرك ناÈŸلا ةيعرسشو ديسشرلا
اذه نأا ¤إا رظنلاب ةدحاو ةفرغب ناŸرب رارقإاو ةباقرو اسصاسصتخا
ةباقرلا أادبم Ìكا دسسجيو يطارقÁدلا لوحتلل نمسضأا ىعسسŸا
Úب راو◊او سشياعتلل بسسنأا ءاسضف وهو عيرسشتلا ةيلعافو ةلءاسسŸاو
.““ةيركفلاو ةيسسايسسلا تارايتلا
نم ناÈŸلا ‘ ةسضراعملل Úكمتلا““ اسضيأا ةكر◊ا تحÎقا امك
ةن÷و قيقحتلا نا÷ ةسسائر لÓخ نم ةيفافسشلاو ةباقرلاو ةلءاسسŸا
ةينطولا ةيوهلا ىلع ةظفاÙا نأا ىلع ديكأاتلاو عيرسشتلاو ةيلاŸا
عجرŸا وه Èمفون لوأا نايب نأاو روتسسدلا اهنمسضي اهتيقرتو اهتنايسصو
لو عيرسشتلل يسساسسألا ردسصŸا ةيمÓسسإلا ةعيرسشلاو ةلودلل يماسسلا
.““مÓسسإلا ئدابŸ فلاfl عيرسشت عرسشي
لامعتسسا نأاب عورسشŸا ىلع اهدر ةركذم ‘ ملسسلا عمت‹ ةكرح ىرتو
ةدايسسلل سضقان““ ةيمسسرلا تاسسسسؤوŸاو قئاثولا ‘ ةيبنجألا تاغللا
ةلودلا بجاو““ اهتلاسصأاو ةرسسألا رارقتسسا ىلع ةظفاÙا نأاو ““ةينطولا
.““عمتÛاو
نم ققحتت““ ءاسضقلا ةيلÓقتسسا نأا ةكر◊ا تدكأا ،ءاسضقلا لا‹ ‘و

اميسسل ,اهئاسسؤورو تاسسسسؤوŸا تانوكم باختناو يسضاقلا ةيامح لÓخ
يه ةير◊ا نأا ¤إا ىرخأا ةهج نم ةتفل ،““ءاسضقلل ىلعألا سسلÛا
نع دويقلا عفرب لإا ققحتت نلو تاير◊ا نامسضو ·ألا روطت سساسسأا““
نوكي نا ىلع اهطاسشنو تاباقنلاو تايعم÷او بازحألا سسيسسأات
.““تاير◊ا دييقتل سسيلو ميظنتلل ةادأا نوناقلا

و .ق

سسافافأ’ا ر“ؤوم عطاقي يركسسعلا يلع
هتعطاقم يركسسعلا يلع ةيكاÎسشلا ىوقلا ةهبج ‘ يدايقلا نلعأا
.يرا÷ا ةيليوج01و9 يموي هدقع عمزŸا بزحلل يئانثتسسلا ر“ؤوملل
يفقاوم عيم÷ افلاfl نوكيسس يدوجو نإا““ ،هل نايب ‘ ،يركسسعلا لاقو
لÓقتسسلا ذنم ،ةيكاÎسشلا ىوقلا ةهبج بلاطŸ افÓخو ،ةيسسايسسلا
.““يرفيف22 ذنم ةيملسسلا ةيروثلا ةكر◊او
مكحيسس خيراتلا نأا سضراعم بزح مدقأل ةيسسائرلا ةئيهلا وسضع دكأاو
‘ Úكراسشملل قيفوتلا لباقŸاب ىن“و ،عيم÷ا تافرسصت ىلع
.ر“ؤوŸا
دقع لجأا نم ةسصخر ىلع ،يسضاŸا رهسشلا ةيادب ،سسافافألا لسص–و
ءاسضعأا ةلاقتسسا دعب ةديدج ةدايق باختنل يئانثتسسلا ينطولا ر“ؤوŸا

.ةيسسائرلا ةئيهلا نم
و .ق

فسشكي ةيبÎلإ ريزو

جهانŸا ‘ رظنلا ةداعإ’ ةيلfi تاسسلج
ةيوبÎلا
ةيوهجو ةيلfi تاسسلج ميظنت نع طوعجاو دمfi ةيبÎلا ريزو فسشك
.ةيوبÎلا جهانŸا ‘ رظنلا ةداعإل ةينطولا تاسسلجلل اÒسض– كلذو
ةينطولا ةيبÎلا ةرازو نأا ،¤وألا ةانقلل هل حيرسصت ‘ ،ريزولا فاسضأاو
سصاسصتخلا باحسصأا اذكو Úعامتجلا ءاكرسشلاو Úلعافلا ىلع تعزو
وه ام ىلع فوقولاو، ةيوبÎلا ةموظنŸا سصيخسشت لجأا نم ةقيثو
.Úسس– ¤إا جاتحي امو يباجيإا
ـلا ىركذلا ةبسسانÃ ةيلافتحا سشماه ىلع ،ةينطولا ةيبÎلا ريزو حرسصو
ءاكرسشلا““ لمسشي ةقيثولا هذه عيزوت نأا ،بابسشلاو لÓقتسسلا ديعل85
ءايلوأا يلث‡ كلذكو ،سصاسصتخلا باحسصأاو ةذتاسسألا، Úعامتجلا
.““ذيمÓتلا
هنم قثبنتسس ““ ةيوبÎلا ةموظنŸا سصيخسشت ةدوسسم نأا طوعجاو دكأا امك
قلعتسس ءوسس، ةيوبÎلا ةمظنŸا هيلع نوكتسس اŸ ةدد‹ ةديدج ةيؤور
ةيبÎلا ريزو فاسضأاو““ بتكلا تايوتfiو ، جماÈلاب وأا جهانŸاب رمألا
لعجو Úسس– ““ لجأا نم يتأات تارواسشŸاو تاءارجإلا هذه لك نأا
تاسسلج كلانه نوكتسسو ،هيلإا اوبسصن ام ¤إا ىقرت ةيوبÎلا ةمظنŸا

ينطولا ىوتسسŸا ىلعو يوه÷ا ىوتسسŸا ىلع مث يلÙا ىوتسسم ىلع
.““اسضيأا

و .ق
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نيدلا فرسش يركسش طسشانلاو بتاكلا لاقتعا
ةركسسبب

دبع ,ةباينلاب تاير◊ا عئÓط بزح سسيئر دكأا
ر˘˘ئاز÷ا˘˘ب ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا ,يد˘˘˘ع˘˘˘سس ردا˘˘˘ق˘˘˘لا
¤إا جا˘˘ت– ةد˘˘يد÷ا ر˘˘˘ئاز÷ا نأا ة˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لا
ة˘ط˘ير˘سش ه˘ق˘با˘سس ن˘ع ة˘ي˘˘ل˘˘ك ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘ي رو˘˘ت˘˘سسد
 .هئارثإا ‘ ““Úيرئاز÷ا عيمج طارخنا““

ة˘ي˘ف˘ح˘سص ةود˘ن ‘ ،يد˘ع˘سس ردا˘ق˘لا د˘ب˘˘ع لا˘˘قو
يديهمتلا عورسشŸا نم هبزح فقوŸ اهسصسصخ
¤إا جات–““ ةقيثولا هذه نأا ،روتسسدلا ليدعتل
نأاب اورعسشي ىتح ،Úيرئاز÷ا عيمج طارخنا
نع ةيلك فلتخيو ،مهروتسسد ديد÷ا روتسسدلا
ةيلومسشو اطلسست نمسضت يذلا قباسسلا روتسسدلا
.““يسسايسسلا رارقلاب ادارفناو
يغبني روتسسدلا ليدعت نأا ¤إا ثدحتŸا راسشأاو
Úيو˘˘سضع˘˘لا Úنو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ة˘˘ع˘˘جار˘˘م““ ه˘˘ق˘˘ب˘˘سست نأا
،تاباختنلاو ةيسسا˘ي˘سسلا باز˘حألا˘ب Úق˘ل˘ع˘تŸا
لك نم هسصيلختل ةدجاوتŸا سصئاقنلا ءرد ةيغب
مامأا زجاوح عسضو““ لجأا نمو ،““ريوزتلا رؤوب
.““يسسايسسلا ءاسضفلا ‘ هوبسشŸا لاŸا لغلغت
سسي˘ئر ا˘عد ،ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘ط˘˘ل˘˘سسلا سصو˘˘سصخ˘˘بو
يسساسسألا نوناقلل ““يلكلا حÓسصإلا““ ¤إا بز◊ا
سسلÛا تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘سصو رود م˘˘عد»و ،ءا˘˘سضق˘˘ل˘˘˘ل
بجاو هل دوعي نأا بجي يذلا ءاسضقلل ىلعألا
سسير˘ك˘ت˘ب ،ءا˘سضق˘لا لÓ˘ق˘ت˘سسل ى˘ن˘˘ع˘˘م ءا˘˘ط˘˘عإا
نيوكتلاو فيظوتلا طورسش نم اءدب ،هتطلسس
.““ينهŸا مهراسسم Òيسستو ةعباتمو ةاسضقلل

ةرور˘˘˘˘سضب بز◊ا بلا˘˘˘˘ط ىر˘˘˘˘خأا ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘م
ةطلسسلاب قلعتŸا يو˘سضع˘لا نو˘نا˘ق˘لا ة˘ع˘جار˘م““
ل˘˘ك ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ط˘˘عإل ,تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسŸا

ة˘ي˘فا˘ف˘˘سشلا نا˘˘م˘˘سضل ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘لاو تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘سصلا
ام˘ك ““ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا تا˘عاÎقلا ة˘هاز˘نو ة˘ح˘سصو

ينطولا يبعسشلا سسلÛا لحب““ اسضيا بلاط
ة˘˘ط˘˘ل˘˘سس ه˘˘ل ح˘˘ن“ د˘˘˘يد˘˘˘ج سسل‹ با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ناو
.““روتسسدلل سسيسسأاتلا
بز◊ا حÎقا ةيذي˘ف˘ن˘ت˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا سصو˘سصخ˘بو
ة˘مو˘ك◊ا سسي˘ئر ة˘ف˘ي˘ظو˘ل ي˘ل˘˘ك˘˘لا عا˘˘جÎسسلا““

ÓÊ˘˘˘ق˘˘˘ع م˘˘˘سسا˘˘˘ق˘˘˘˘ت ع˘˘˘˘م ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘ك◊ا سسلÛو
نأا ىلع ,يذيفنتلا زاه÷ا لخاد تاسصاسصتخÓل
ةيناÈŸلا ةيبلغألا نم ابوجو ةموك◊ا لكسشتت
ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا سسلÛا ما˘˘مأا ة˘˘لوؤو˘˘سسم ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘جو
.““ينطولا
تاحÎقم تنمسضت ةيعيرسشتلا ةطلسسلا ناسشبو
لا‹ ‘ ناÈŸلا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سس م˘˘ي˘˘عد˘˘˘ت““ بز◊ا
لامعأا ةبقارم لا‹ ‘و عيرسشتلاب ةردابŸا

م˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت ناد˘˘ي˘˘م ‘ اذ˘˘كو يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا زا˘˘ه÷ا
.““تاقيقحتلاو تايرحتلاو ةيمومعلا تاسسايسسلا
تاير◊ا عئÓط بزح حÎقا بنا÷ا اذه ‘و
يتلا طورسشلا نأا رابتعاب ,ةمألا سسل‹ ءاغلإا““

نأا ¤إا اتفل ““ةمئاق دعت ⁄ هئاسشنإا ءارو تناك
يتاسسسسؤوŸا ديقعتلل Óماع دعي هيلع ءاقبإلا““
ىلع ةل˘ي˘ق˘ث˘لا ءا˘ب˘عألاو تا˘بو˘ع˘سصلا ¤إا ة˘فا˘سضإا

.““دروم لك ¤إا ةجاحب يه يتلا ةلودلا ةينازيم
ة˘جا˘ب˘يد لو˘ح تا˘ظ˘حÓ˘˘م بز˘˘ح˘˘ل˘˘ل نا˘˘ك ا˘˘م˘˘ك
نأا ¤إا راسشأا ذإا ،روتسسدلل يديهمتلا عورسشŸا
ة˘مألا سسسسؤو˘˘م““ هرا˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب Èم˘˘فو˘˘ن لوأا نا˘˘ي˘˘ب
سسيسسأات ‘ يرئاز÷ا بعسشلا ةدارإل مجÎمو
⁄ ةيمÓسسإلا ئدابŸا راطإا ‘ ةيطارقÁد ةلود
.““ةجابيدلا هنمسضتت
كار◊ا تلزتخا““ ةجابيدلا نأا اسضيأا دكأا امك
لجأا نم بلاطم ‘9102 رياÈف22ل يبعسشلا

قر˘˘ط˘˘ت˘˘لا نود ة˘˘ق˘˘ي˘˘م˘˘ع ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا تلو–
Ÿيغتلا ‘ ةيسسايسسلا هبلاطÒ ماظنلل يرذ÷ا
ءاسضق ¤إا ةجا◊او داسسفلا رهاظم لك ةنادإاو
 .““لقتسسم
ي˘سسا˘ي˘سسلا خا˘نŸا˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘م لاؤو˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع ادرو
عورسشم ةسشقانم هيف يرŒ يتلا يعامتجلاو
نأا ¤إا يد˘˘ع˘˘سس را˘˘سشأا ،يرو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا
سسوÒف ءار˘˘˘˘ج ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘سص تلاز ل فور˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘لا““

دوهج سسيركت بوجو““ ىلع اددسشم ،““انوروك
بعسشلا ةيعوتو ءابولا اذه رهق لجأا نم ةلودلا
.““هتروطخب

و .ق

ةدوسسŸإ ءإرثإإ ‘ عيم÷إ طإرخنإ يعدتسسي راسسŸإ حا‚ نإإ لاق

تاـــــــــــــــباختن’او بازـــــحأ’ا Êوـــــناق ةـــــــــــعجارم :تاـــــــــير◊ا عئÓط
روتسسدلا ليدعت لبق

و .ق

¤إا ،عامتجلا ملع ‘ روتكدوهو ،نيدلا فرسش يركسش سسراف عسضخي
،Úن˘ثلا سسمأا لوأا ،ى˘ق˘ل˘ت نأا د˘ع˘ب ،ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشلا ىد˘ل ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
تا˘سسسسؤوŸاو تا˘ئ˘ي˘ه˘لا˘ب سسا˘سسŸاو م˘ت˘سشلا ة˘م˘ه˘ت˘ب ه˘ت˘ع˘با˘ت˘مو ءا˘عد˘ت˘˘سسا
عباتم هنأا ح˘سضتاو ،ة˘ي˘لا˘ع˘لا ي˘ح˘ب ه˘ن˘ك˘سسÃ كلذ د˘ع˘ب ف˘قو˘ي˘ل ،ة˘ي˘م˘سسر˘لا
ءاعبرألا مويلا لاحي نأا رظتنيو ،حلسسŸا Òغ رهمجتلا ىلع سضيرحتلاب
.ةيروهم÷ا ليكو مامأا
Èكأا تلجسس تاهويديف رسشن دق نيدلا فرسش يركسش سسراف بتاكلا ناكو
ةحسصلا عقاو اهيف ىرع ،ÚنويلŸا دودح ¤إا تلسصو ةدهاسشم ةبسسن
¤إا ا˘ها˘يإا ا˘ع˘جر˘م ،د˘ج˘ت˘سسŸا د˘ي˘فو˘ك ى˘سضر˘م ةا˘فو با˘ب˘سسأاو ،ة˘يلو˘لا˘˘ب

يذلا زاغلل يسسيئرلا جيرهسصلا ‘ رركتŸا بطعلا نع مجانلا قانتخلا
د˘يوز˘ت˘˘ل Úسضر˘˘مŸا دو˘˘جو مد˘˘ع بب˘˘سسب سشط˘˘ع˘˘لاو ،Úج˘˘ي˘˘سسكألا ر˘˘فو˘˘ي
.بيسستلاو لامهإلا ىلع كيهان ،ءاŸا تايمكب ÚباسصŸا
لغتسشيو ،عامتجلا ملع ‘ سصتfl نيدلا فرسش يركسش نإاف ةراسشإÓل

Ãةعماجب ةفا÷ا قطانملل ينقتلاو يملعلا ثحبلا زكر fiرسضيخ دم
نم دادح كلاŸ لامعأا ثÓث مجرتو ،بتكلا نم ددع هلو ،ةركسسبب
.فورعم يوعمج طسشان هنأا ىلع Óسضف ،ةيبرعلا ¤إا ةيسسنرفلا
ةفقثŸا ةقبطلاو ةيبعسشلا طاسسوألا ‘ ةينماسضت ةبه ¤إا هفيقوت ىدأا دقو
ا˘م˘ك .ه˘حار˘سس قÓ˘طإا˘ب ة˘ب˘لا˘طŸا ل˘جأا ن˘م ةد˘نا˘سسم نا˘ي˘ب ترر˘˘ح ي˘˘ت˘˘لا
ل˘سصاو˘ت˘لا تا˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع ةد˘نا˘سسŸاو ه˘ع˘م ن˘ما˘سضت˘لا ل˘ئا˘سسر تل˘طا˘˘ه˘˘ت
اعسضو دقتنا هنأل بتاك لقتعي فيك ةبرغتسسم ،““كوبسسيف““ يعامتجلا

.عيم÷ا هفرعي ايحسص

Èع تاهويديف هرسشن ةيفلخ ىلع ،نيدلإ فرسش يركسش بتاكلإ ةركسسبب نمأ’إ رسصانع ،ءاثÓثلإ مويلإ ،تفقوأإ
ببسسب إوسضق نيذلإ انوروك ةحئاج ىسضرم اهسشيعي يتلإ ةيثراكلإ ةلا◊إ اهيف دقتنإ ،يعامتج’إ لسصإوتلإ عقإوم
.نإدعسس ميك◊إ ىفسشتسسÃ ةسصاخ ،بيهر لكسشب تايفولإ ددع ‘ دإز يذلإ رمأ’إ ،صشطعلإو قانتخ’إو لامهإ’إ



ب .يدهم

اذ˘˘ه نأا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ةرازو تح˘˘سضوأا
:ة˘ي˘تآلا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ل˘˘م˘˘سشي ءار˘˘جإلا
،ةسسابع Úع ،تانرأا Úع ،فيطسس
،لاطبألا رسصق ،ناŸو Úع ،ايسسيروأا
رئب ،رج◊ا Úع ،لازا Úع ،لÓق
ةتلقلا ،ةركسس رزاب ،ةملعلا ،ةدادح
ي˘ن˘ب ،ةور˘لا Úع ،ة˘عا˘قو˘ب ،ءا˘˘قرز˘˘لا
Úعو (ز˘˘كر˘˘م) جر˘˘ب ءا˘˘سضي˘˘˘ب ،Úسسوأا
.ةÒبكلا
سضرف نإاف ،ةيلخادلا ةرازو بسسحو
م˘ي˘عد˘˘ت را˘˘طإا ‘ ءا˘˘ج اذ˘˘ه ر˘˘ج◊ا
سسوÒف راسشتنا نم ةياقولا Òبادت
¤إا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘˘ب ،(91-دي˘فو˘ك) ا˘نورو˘ك
،ةيلو˘لا˘ب ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا رو˘ط˘ت
رارقلا ناك اذإا ام ¤إا رسشت ⁄ اهنكل
‘ ةلث‡ ةيزكرم ةهج نم ردسص دق
مأا ،ةيلخادلا ةرازو وأا ¤وألا ةرازولا
ة˘˘˘˘يلو ›او ن˘˘˘˘م ردا˘˘˘˘سص رار˘˘˘˘ق ه˘˘˘˘نأا
‘ لوألا ريزولا رارقل اعبت ،فيطسس

يحسصلا رج◊ا نأاسشب هل نايب رخآا
ةلولل ةيريدقتلا ةطلسسلا كرت يذلا

وأا ةنيدم ىلع ›زنم رجح رارقإا ‘
.همدع نم ةقطنم وأا ةيدلب
›زنŸا رج◊ا سضرف رارق يتأايو
دعب فيطسس تايدلب نم ددع ىلع
ريزو حيرسصت نم ةعاسس42 نم لقأا
حÓ˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘سسلاو ة˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘سصلا
ن˘ب نا˘م˘حر˘لا د˘˘ب˘˘ع تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسŸا
ةدا˘˘عإل ع˘˘ج˘˘سشت˘˘م Òغ ه˘˘نأا˘˘ب د˘˘يزو˘˘˘ب
تايلولا ‘ يحسصلا رج◊ا سضرف
 .ةجيتنب يتأاي نل هنأل
ةيفحسص ةودن ‘ ،ديزوب نب لاق دقو
رج◊ا نأا ،Úنثلا سسمأا لوأا اهدقع
ةا˘˘ي˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ت ه˘˘˘ل ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا
،دا˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘قلا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘عو Úن˘˘˘˘˘˘طاوŸا
تايحÓسص كانه نأا ركذ لباقŸاب
يتلا قطانŸا ‘ تاءارجإلا ديدسشتل
.ءابولل اعسساو اراسشتنا فرعت

ةيئابولا ةيعسضولا تحبسصأا دقو اذه
ا˘م˘ي˘سسل ،““ة˘ن˘ئ˘م˘ط˘م Òغ““ ف˘ي˘ط˘˘سسب

،ع˘ي˘با˘سسأا ةد˘ع ذ˘ن˘م ،تح˘ب˘سصأا ا˘ه˘نأاو
ددع ثيح نم نطولا تايلو ردسصتت
لوأا ،ةياغ ¤إا تغلب يتلا تاباسصإلا
ةبا˘سصإا ة˘لا˘حÚ، 8751ن˘˘˘˘˘˘ثلا سسمأا

ةد˘يد˘ج ة˘با˘سصإا ة˘˘لا˘˘ح93) ةد˘˘كؤو˘˘م
.(ةÒخألا ةعاسس42لا لÓخ
بتا˘ك˘ل˘ب د˘مfi ف˘ي˘ط˘˘سس ›او نا˘˘كو
نأا ،مرسصنŸا عوبسسألا ةياهن ،دكأا دق
تحبسصأا ““فيطسسب ةيئابولا ةيعسضولا

لÓ˘˘خ ،ا˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ق˘˘ل˘˘ق˘˘م
اسسوسسfi اديازت ،ةÒخألا عيباسسألا

ةد˘˘كؤوŸا ة˘˘با˘˘سصإلا تلا˘˘ح دد˘˘˘ع ‘
نم ،اهيف مكحتم اهنأا Òغ ،ةيمويلا

تا˘ي˘نا˘ك˘مإلا ع˘ي˘˘م˘˘ج Òخ˘˘سست لÓ˘˘خ
.““ةيرورسضلا لئاسسولاو
ذاختا ““ ةرورسض نع ›اولا ثد–و
ةهجاوم لجأا نم ةيلاجعتسسا Òبادت

ق˘ل˘غ˘˘لا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘ح˘˘ئا÷ا هذ˘˘ه
Èع ةيسشاŸا قاوسسأا عيم÷ يروفلا
ل يتلا ةيراجتلا تÙÓاو ،ةيلولا
،ةبولطŸا ةيئاقولا Òباد˘ت˘لا˘ب مز˘ت˘ل˘ت

ي˘˘˘عدر˘˘˘لا بنا÷ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ز˘˘˘ي˘˘˘˘كÎلاو
ةيناكمإا ‘ ر˘ظ˘ن˘لا ل˘ب˘ق Úف˘لا˘خ˘م˘ل˘ل
نم يئز÷ا وأا يلكلا رج◊ا قيبطت

.““اهمدع
عنÃ يسضقي يئلو رارق ردسص امك
م˘ئلو˘لاو تÓ˘ف◊او حار˘فألا ة˘˘ما˘˘قإا

Ãف˘ي˘ط˘سس ة˘يلو˘ب ا˘ه˘عاو˘نأا ف˘ل˘˘ت˘˘خ
سسوÒف يسشفت دسض يئاقو ءارجإاك
(91-د˘˘ي˘˘فو˘˘ك) د˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘سسŸا ا˘˘˘نورو˘˘˘ك

حارفألا بكاوم راسشتنا دعب ةسصاخ
د˘˘˘يد˘˘˘ع Èع ةÒخألا ةÎف˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘خ
.ةيلولا تاهج
نأا يذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا لوؤو˘˘˘سسŸا Èت˘˘˘عاو
دعابت نم ةيئاقولا Òبادتلاب مازتللا

ي˘˘قاو˘˘لا عا˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘لا ءاد˘˘˘تراو يد˘˘˘سسج
ة˘ل˘˘ي˘˘سسو˘˘لا““ ل˘˘ظ˘˘ي يد˘˘يألا م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘تو
““ ةحئا÷ا راسشتنا نم دحلل ةلاعفلا

و يعو ىلع قايسسلا سسفن ‘ انهارم
ءاسضقلل ةيلوؤوسسŸاب نطاوŸا يل–
 .سسوÒفلا ىلع

د˘مfi رو˘سسي˘فوÈلا ءا˘ب˘طألا ةدا˘م˘˘ع سسي˘˘ئر ع˘˘قو˘˘ت
ةÒع˘سش سصو˘سصخ˘ب تاءار˘جإا ذا˘خ˘تا Êا˘كر˘ب طا˘ق˘˘ب

عم قيسسنتلاب ةياقولا Òبادت قفو ،ىحسضألا ديع
.ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو
ةينطولا ةنجللا ءاسضعأا دحأا وهو ،Êاكرب حسضوأاو

Ÿف دسصرو ةعباتÒةعاذإل حيرسصت ‘ ،انوروك سسو
ةيحسضأا حبذ ةÒعسش نأاسشب Òخألا رارقلا نأا ،فيطسس
.ةمألا ءاهقف سصاسصتخا نم ديعلا
لوأا ،تعمتجا دق ىوتفلل ةيرازولا ةنجللا تناكو
ةنجللا ءاسضعأا عم ةيرواسشت ةسسلج ‘ ،Úنثلا سسمأا
سسوÒف يسشفت ةع˘با˘ت˘مو د˘سصر˘ل ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
‘ ،كرابŸا ىحسضألا ديع لوح رواسشتلل ،انوروك

.انوروك سسوÒفل ةيئابولا ةيعسضولا روطت لظ
،يده˘م˘ل˘ب ف˘سسو˘ي ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘سشلا ر˘يزو سسم˘ت˘لاو

ةيرازولا ةنجللا ءاسضعأا نم ،ةسسل÷ا هذه لÓخ
ءابطألا نم سصاسصتخلا لهأا عم اوسشقاني نأا ىوتفلل
لب˘ق˘ت˘سسن ن˘ح˘نو ،ا˘هذا˘خ˘تا ن˘كÁ ي˘ت˘لا تاءار˘جإلا

ى˘ح˘سضألا د˘ي˘ع ة˘ل˘ي˘ل˘ق ما˘يأا د˘ع˘˘ب سصو˘˘سصÿا ى˘˘ل˘˘ع
سسوÒفل ةيئابولا ةيعسضولا روطت لظ ‘ ،كرابŸا
ن˘م ل˘سصاو˘ت˘ي˘سس عا˘م˘ت˘جلا نأا ¤إا اÒسشم ،““ا˘˘نورو˘˘ك

ءارآلا لدا˘ب˘ت فد˘˘ه˘˘ب ،ىر˘˘خأا تاءا˘˘ق˘˘ل ةد˘˘ع لÓ˘˘خ
تاءارجإلا زيزعتل Úتنجللا ءاسضعأا Úب ثحابتلاو
.انوروك ةحئاج ةهباÛ ةيئاقولا
نع ثيد◊ا أادب ىحسضألا ديع دعوم باÎقا عمو
سسوÒف ءا˘بو ي˘سشف˘ت قا˘ي˘سس ‘ ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا ةÒع˘˘سشلا
اعافترا ةÒخألا عيباسسألا ‘ لجسسي يذلا انوروك

.ايموي ةدكؤوŸا تاباسصإلا ددع ‘ ايسسايق
تابا˘سصإÓ˘ل يد˘عا˘سصت˘لا ى˘ح˘نŸا اذ˘ه ى˘سضفأا د˘قو
قلغ رارقإا ¤إا ،ةيسضاŸا مايألا ‘ ،ةيروهم÷ا ةلوب
يه تايلو اهبلغأا ،تايلو ةدعب ةيسشاŸا قاوسسأا

يدسصتلل يزاÎحا ءارجإاك ،ةيسشاŸا قوسس ردسصم
‘ ةموك◊ا تررق امدعب ،““91- ديفوك““ يسشفتل
ق˘ير˘ط˘لا ة˘طرا˘˘خ را˘˘طإا ‘ ،ا˘˘ه˘˘ح˘˘ت˘˘ف ق˘˘با˘˘سس تقو
.يحسصلا رج◊ا نم يجيردتلا جورخلل
رئاز÷ا ة˘يد˘ل˘ب سسي˘ئر ار˘خؤو˘م رد˘سصأا ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘بو
عيبل طاسشن يأا عنÃ ارارق سشاطب ميكح ىطسسولا
تاعدوتسسم ‘ متي ناك يذلا وهو ،ديعلا يحاسضأا
.ديعلا يحاسضأا عيبل ءاطسسو وأا نولاوم اهرجأاتسسي
سشاقن ،يحاسضألا عيب ةيلمع ىلع قييسضتلا قبسسو

عو˘ب˘سسأا ذ˘ن˘م هرا˘ثأا ،ر˘˘ح˘˘ن˘˘لا ةÒع˘˘سش ة˘˘سسرا‡ لو˘˘ح
ينطولا ريرحتلا ةهبج نع ةمألا سسلجÃ روتانيسسلا

ىلع هل روسشنم ‘ ،اعد يذلا ميعز نب باهولا دبع
ءاغلإا ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو ،كوبسسياف ىلع هتحفسص
فواfl ءابو ببسسب ىحسضألا ديع موي حبذلا ةÒعسش
.انوروك ءابو يسشفت
ءابولا راسشتنا لظ ‘ هنأا دقتعأا““ ميعز نب لاقو
ةÒعسش طاقسسإا ‘ رظنلا ىوتفلا ةن÷ ىلع بجو
ام لثم حبذلا متي ول هنأل ..ىحسضألا ديع موي حبذلا

هفلخت امو تاحاسسلا ‘ Úيرئاز÷ا هيلع دوعتم وه
ناÒ÷او تÓئاعلا كاكتحاو تÓسضفو ءامد نم
.““ÚيŸÓا نم سسوÒفلا نكمتيسس رفاغتلاو
عمج ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو ىلع ميعز نب حÎقاو

‘ وأا نماسضتلا قودنسص ‘ اهبسصو ةيحسضألا غلبم
بسسح رارحأا ÚنطاوŸا كرت وأا ةاكزلا قودنسص
.ةيحسصلاو ةيداŸاو ةيعامتجلا مهفورظ
ةينطولا ةيلارديفلا Èع ،نولاوŸا بلاط لباقŸاب
نم مهمسسوم ذاقنإل لخدتلاب ةموك◊ا ،Úلاوملل
قاو˘سسأا قÓ˘غإا رر˘ق˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب ،ي˘˘م˘˘ت◊ا سسÓ˘˘فإلا
كرحتلا ¤إا لوألا ريزولا حلاسصم Úعاد ،ةيسشاŸا
فارسشإلاب مهمزلت ةيروهم÷ا ةلول ةميلعت رادسصإاو
 .نمألا حلاسصم ةقفر يحاسضألا عيب طاقن ىلع
ةيسشاŸا قاوسسأا سضعب قلغ““ نإاف ،ÚلاوŸا بسسحو
¤إا ةبسسنلا˘ب ءاو˘سس ،ة˘ي˘ب˘ل˘سس تا˘سسا˘ك˘ع˘نا ه˘ل نو˘ك˘ي˘سس
نأا Òسشت تا˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘لا ل˘˘ك˘˘ف ،كل˘˘ه˘˘ت˘˘سسŸا وأا لاوŸا
عفرل -هبسسح- ةسصرفلا هذه نولغتسسيسس ÚبراسضŸا
،قاوسسألا قلغ رارمتسسا لظ ‘ يحاسضألا راعسسأا
فلأا07 دودح ¤إا ديعلا سشبك رعسس لسصي دقو
.““رانيد
هلوقي ام نأا اودكأا ةيسشاŸا قوسسل Úفراعلا نأا Òغ
ىلع ماعلا يأارلا بيلأات ةناخ ‘ لخدي نولاوŸا
ءلؤو˘ه نأا Úع˘قو˘ت˘˘م ،ة˘˘ي˘˘سشاŸا قاو˘˘سسأا ق˘˘ل˘˘غ رار˘˘ق
ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو ىلع ىتح اطغسض نوسسراميسس
ةيحسضأا ةÒعسش قيلعتب ىوتف رودسص عنم لجأا نم
،ادقن ةيحسضألا غلبÃ قدسصتلا ةركف سضفرو ،ديعلا

ةيحسضأÓل ةزهاج منغ سسأار ÚيÓم6 ـلا لعجي ام
Òغ لك˘سشب مو˘ح˘ل˘لا را˘ع˘سسأا˘ب ف˘سصع˘ت د˘قو ،ة˘ق˘ل˘ع˘م
.قوبسسم

ي .م

يـنـطو
ـه1441 ةدعقلإ وذ61 ـل قفإوŸإ م0202 ةليوج80 ءاعبرأ’إ

ÚسسعاقتŸإ ÚلوؤوسسŸإو رجحلل Úفلاıإ دعوتي ›إولإ

لقنتلل ةيئانثتسس’ا سصخرلا ءاغلإا
فيطسسب
ةيئانثتسسلا سصخرلا ءاغلإاب بتاكلب دمfi فيطسس ›او رمأا
نم تايدلب ةدع ىلع يئز÷ا رج◊ا سضرف دعب ،لقنتلل
.ةيلولا
عم ،ءاثÓثلا سسمأا هدقع عامتجا لÓخ ،›اولا فاسضأاو
رارق نأا ،ةينمألا ةنجللاو رئاودلا ءاسسؤورو ةيلÙا تاطلسسلا
،نحاطŸاو عناسصŸا باحسصأا هنم ىنثتسسي لقنتلا سصخر
.Úلواقملل لقنتلا سصخر ىغلت امك ،تنمسسإلا عنسصمو
مراسصلا قيبطتلاب ةينمألا حلاسصŸا لك ›اولا رمأا هتهج نم
Èع لقتني سسوÒفلا نأا ادكؤوم ،تاباسصإلا سصيلقتل رجحلل
.ةوقب سصاخسشألا
نمألا سسيئر نم لكل ةمراسص تاميلعت ›اولا ىطعأا امك
نم لكل ةيلاŸا ةمارغلل مراسصلا قيبطتلاب كردلا دئاقو ينطولا

تاÈكم ىلع دامتعلاب اسضيأا رمأاو ،عراسشلا ‘ ةمامك يدتري ل
اذهو ،يئز÷ا رج◊ا اهيلع سضرف يتلا ةيدلب81 ‘ توسصلا
.تامامكلا عسضو ةرورسضب ÚنطاوŸا ةيعوتل
نم رج◊ا ديرن ل نحن ““ :عامتجلا لÓخ Óئاق ›اولا عباتو
تارارق فلاخي نم لك ةوقب برسضنسس ةرŸا هذه رج◊ا لجأا
.““رج◊ا سصخي اميف ةلودلا
هنأا دكأاو ،تايدلبلا ‘ جاوزلا دوقع فيقوتب ›اولا رمأا امك

ديسس ¤إا سسرعلا بحاسص مدقي ايفرع جاوزلا ناك نإاو ىتح
ةملعلا ةنيدم ¤إا ايسصخسش لقنت هنأا افسشاك ،ةيروهم÷ا ليكو
قيبطت ىدم ىلع فوقولل رج◊اب ةينعŸا تايدلبلا لكو
.يئز÷ا رجحلل مراسصلا
هنأاو ،ةدح ىلع دحاو لك ÚلوؤوسسŸا لك ميقيسس هنأا ›اولا دكأاو
قيبطت ‘ ÚسسعاقتŸا نم Òثكلا بجعت نل تاءارجإا ذختيسس
ةملعلاب يبد عراسش قلغ لجأا نم تارواسشم نع افسشاك ،رج◊ا
.فيطسس ةيدلبب مهم قوسسو فيطسسو
لقنلا نمو ياوماÎلا نم ايلك لقنلا فيقوتب ›اولا رمأاو
42 ىلع ةعاسس42 ةرجألا تارايسسو تÓفا◊ا نم يعام÷ا
.ةعاسس

و .ق

طإوغأÓل ةرايز ‘ ةحسصلإ ريزو

يعما÷ا ىفسشتسسŸا flÈ ديوزت
 انوروك نع فسشكلل زاهجب ديد÷ا
دبع ،تايفسشتسسŸا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ريزو نلعأا
دوز ديد÷ا يعما÷ا ىفسشتسسŸا flÈ نأا ديزوب نب نمحرلا
.(91-ديفوك) دجتسسŸا انوروك سسوÒف نع فسشكلا زاهجب
ةيلو ¤إا اهب موقي يتلا ةرايزلا سشماه ىلع ريزولا حسضوأاو
(ريرسس042) ديد÷ا يعما÷ا ىفسشتسسŸا flÈ نأا ،طاوغألا
،(91-ديفوك) دجتسسŸا انوروك سسوÒف نع فسشكلا زاهجب دوز
.مويلا اذه نم ءادتبا ةيبطلا ةمدÿا هذه Ëدقت ‘ عرسشيسسو
ناكسس بلاطŸ ةباجتسسا““ يتأات ةوطÿا هذه نأا ديزوب نب دكأاو
ددع ‘ اسسوسسfi اعافترا ارخؤوم تدهسش يتلا طاوغألا ةيلو
جئاتن ىلع لوسص◊ا قرغتسسي ناك ذإا ،انوروك ةحئاجب تاباسصإلا
¤إا اهلاسسرإا دعب مايأا (6) ةتسس ›اوحب ردقت ةدم ليلاحتلا

.““ةمسصاعلا رئاز÷اب روتسساب دهعم
لفطلا و مألا بكرم دقفتب ةيناديŸا هترايز ريزولا لهتسساو
(ةيلولا ةمسصاع لامسش ملك001) ولفآا ةنيدÃ (اريرسس021)
،1102 ذنم ةلجسسŸا ةماهلا ةيحسصلا ةأاسشنŸا هذه ىلع علطاو

هاسصقأا لجأا ‘ ةمدÿا زيح اهعسضوب تاهيجوت ىطعأا ثيح
.يرا÷ا ويلوي رهسش ةياهن
تلاجعتسسلا حلاسصم ىلع يحسصلا قفرŸا اذه رفوتيو
تاعاق ةعبرأا و ،ةعسشألا حلاسصمو flÈو ديلوتلل ىرخأاو
.يرازولا دفولل ةمدقŸا حورسشلا بسسح ،ةيحار÷ا تايلمعلل
مألا بكرم Úب ةمأاوت ةيقافتا ةرايزلا هذه ةبسسانÃ تمربأا امك
مألا ‘ ةسصسصختم ةيئافسشتسسا تاسسسسؤومو ولفآاب لفطلا و
تايلمعلا ءارجإا لدابت لجأا نم ةمسصاعلا رئاز÷اب لفطلاو
.ةيحار÷ا
ÊدŸا عمتÛا يلث‡ تلاغسشنا سضعبل عامتسسلا هلÓخو
ىفسشتسسم عورسشم ليجسست بلطم ىلع اهبلغأا زكر يتلا ولفآاب

سسردتسس ةيرازولا هترئاد حلاسصم نأا ديزوب نب حسضوأا ،ديدج
ةديدج ةيئافسشتسسا ةيمومع ةسسسسؤوم عورسشم ليجسست ةيناكمإا

Ãا تايناكمإلا عم ىسشامتي اŸا نأاو اميسسلو ،ةيلاŸقفر
ةيحسصلا تاجايتحلا يبلي ل حبسصأاو Ëدق ›ا◊ا يحسصلا

Ÿا ينطاوŸةقطن.
هترايز تايفسشتسسŸا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ريزو لسصاويو
تاراطإا عم لمع ةسسلج دقع لبق ىرخأا ةيحسص تآاسشنم دقفتب
.عاطقلا

و .ق

 :ةدكيكسس

انوروكب سشور◊ا ةرئاد سسيئر ةافو
سسمأا حابسص ،‘وت
نامثع ،ءاثÓثلا

ةرئاد سسيئر ةيلفافج
ةيلوب سشور◊ا
ارثأاتم ،ةدكيكسس
سسوÒفب هتباسصإاب
.انوروك
دقري موحرŸا ناكو

Ãدعسس ىفسشتسس
بيسصأا نأا دعب ،سشمرق
.مايأا ذنم سسوÒفلاب
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 ءاعبرأ’إ مويلإ نم ءإدتبإ

 فيطسسب ةيدلب81 ىلع يئزج ›زنم رجح
ةيدلب81 ىلع يئزج ›زنم رجح صضرف ،ءاثÓثلإ صسمأإ ،ةينإرمعلإ ةئيهتلإو ةيلÙإ تاعام÷إو ةيلخإدلإ ةرإزو تنلعأإ
مويلإ نم ءإدتبإ اموي51 ةدŸ ،›إوŸإ مويلإ نم احابسص ةسسماÿإ ةياغ ¤إإ ’إوز ةدحإولإ ةعاسسلإ نم ،فيطسس ةي’وب
.ءاعبرأ’إ

انوروك ةحئاجو ديعلإ ةيحسضأإ

لاŸاو بطلاو نيدلا ةيثÓث



5داصتقا
ـه1441 ةدعقلا وذ61 ـل قفاوŸا م0202 ةليوج80 ءاعبرألا el-hourria.com

ةسصروبلا لوخد ديرت ةيمومع تاكرسش نامث نع ديمجتلا عفر ‘ لمأات ““بوسسوكلا““

رئاز÷ا ةسصروب ‘ جاردإÓل ناديدج نابلط
Úتسسسسؤوم نم رئاز÷ا ةسصروب لوخدل نيديدج Úبلط0202 ‘ ةسصروبلا تايلمع ةبقارمو ميظنت ةن÷ تقلت

امهلوخد لجأا نم ،(ةيلاŸا قوسسلا طبسض ةطلسس) ““بوسسوكلا““ ةÒسشأات بلط اًيمسسر اتمدق ةطسسوتمو ةÒغسص
 .2102 ماع ‘ تاسسسسؤوŸا نم عونلا اذهل اًيرسصح اًسصسصfl اًمسسق تحتف يتلا رئاز÷ا ةسصروب

إا .ق

ميك◊ا دبع ةيلاŸا ةئيهلا هذه سسيئر بسسح
‘ ط˘سشن˘ت ة˘كر˘˘سش لوألا بل˘˘ط˘˘لا سصخ˘˘ي ،حار˘˘ب
¤إا حم˘ط˘ت ي˘ت˘لاو ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا تا˘عا˘ن˘سصلا عا˘ط˘ق
راي˘ل˘م (1) د˘˘حاو راد˘˘قÃ لاو˘˘مأا سسوؤور ع˘˘م˘˘˘ج
.رانيد
ة˘كر˘سش ه˘ب تمد˘ق˘ت يذ˘˘لاو Êا˘˘ث˘˘لا بل˘˘ط˘˘لا ا˘˘مأا

ة˘حا˘ي˘سسلا عا˘ط˘ق ‘ ل˘م˘ع˘ت ة˘ط˘سسو˘ت˘مو ةÒغ˘˘سص
ة˘ي˘م˘ها˘سست تاد˘ن˘سس راد˘سصإل ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي˘˘ف

Ãث ىد˘م ى˘ل˘ع را˘˘ن˘˘يد را˘˘ي˘˘ل˘˘م01 عو˘م˘˘ج˘Óث
بسسح ،Ìكأا وأا ةد˘˘˘حاو ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ‘ تاو˘˘˘ن˘˘˘˘سس
.ةجا◊ا
ة˘ب˘قار˘مو م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ن÷ نأا˘ب حار˘ب د˘ي˘سسلا ر˘كذو
9102 ‘ تقلطأا دق تناك ةسصروبلا تايلمع

ةÒغ˘˘سصلا تا˘˘كر˘˘سشلا د˘˘يد– فد˘˘ه˘˘ب ا˘˘ق˘˘ي˘˘ق–
د˘قو ة˘سصرو˘ب˘لا لو˘خد˘ل ة˘ل˘هؤوŸا ة˘˘ط˘˘سسو˘˘تŸاو
ةرسشع ›اوح ديد– ¤إا لمعلا اذه ىسضفأا
هتبغر اًيمسسر اهنم Òبك ديدع ىدبأا““ تاكرسش

.““ةسصروبلا ‘ لوخدلا ةيلمع ‘ عورسشلا ‘
ثÓ˘ث ل˘م˘ك˘ت˘سست نأا ر˘ظ˘ت˘نŸا ن˘˘م˘˘ف ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘بو
قلطنا يذلا ،ةسصروبلا اهلوخد راسسم تاكرسش

‘ ة˘ط˘سشا˘ن تا˘˘كر˘˘سش ي˘˘هو9102و8102 ‘
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘˘غ˘˘سشألاو ة˘˘ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا تا˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا
.ةيعانسصلا تازيهجتلا ةعانسصو

نع ديمجتلا عفر ‘ لمأات ““بوسصوكلا““
لوخد ديرت ةيمومع تاكرسش نامث
ةسصروبلا
ىلع ديمجتلا عفر ‘ هلمأا نع حارب برعأا امك
ا‡ ،ةيمومع تاكرسش (80) نامث لوخد ةيلمع
ة˘˘ي˘˘لاŸا قو˘˘سسل˘˘ل Èكأا ة˘˘ي˘˘قاد˘˘سصم ي˘˘ط˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘سس““
.““ ةيرئاز÷ا

دق ناك ةلودلا تامهاسسم سسل‹ نأا ركذيو
سسأار عفر وأا حتف ىلع3102 ‘ هتقفاوم ىطعأا
سضرقلا كنب نم لكل ةسصروبلا لÓخ نم لاŸا
ةثÓثلا تنمسسألا عناسصمو يرئاز÷ا يبعسشلا
رئاز÷ا تنمسسÓل يعانسصلا عم˘ج˘م˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
Úمأا˘ت˘لا ةدا˘عإاو Úمأا˘ت˘ل˘ل ة˘ير˘˘ئاز÷ا ة˘˘كر˘˘سشلاو
(RAAC) راد˘˘ي˘˘سسو˘˘كو fiع˘م‹ عر˘˘ف) ر˘˘جا
ورد˘ي˘ه) ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو ير˘لا ة˘سسسسؤو˘مو (راد˘ي˘سسو˘˘ك
فتاهلل يخيراتلا لماعتŸا اذكو (تنمجانيمأا
هذ˘ه ن˘˘م ةد˘˘حاو ل نأا Òغ سسل˘˘ي˘˘بو˘˘م لا˘˘ق˘˘ن˘˘لا
د˘ح ¤إا ر˘ئاز÷ا ة˘سصرو˘ب˘ب تق˘ح˘ت˘لا تا˘كر˘˘سشلا
.نآلا
ىلع91-ديفوك ءابو Òثأات ¤إا هقرطت ىدلو
نأا حارب ديسسلا دكأا ،ةسصروبلا ¤إا لوخدلا راسسم
هذهل ““يئا˘ن˘ث˘ت˘سسا““ ف˘ي˘ف˘خ˘ت يو˘ن˘ت ““بو˘سسو˘ك˘لا““
مقر سضافخنا اهنابسسح ‘ ذخألا عم طورسشلا
ة˘مزألا بب˘˘سسب0202 ‘ تا˘˘˘سسسسؤوŸا لا˘˘˘م˘˘˘عأا
طÎسشي““ ه˘˘˘نأا ¤إا ةرا˘˘˘سشإلا د˘˘˘ع˘˘˘بو.ة˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
ةكرسشلا نوكت نأا رئاز÷ا ةسصروب ¤إا لوخدلل
ةقباسسلا ةيلاŸا ةنسسلا لÓخ اًحابرأا تققح دق
ةنسسل عسضنسس““ لوقي حارب ديسسلا فاسضأا ““اهبلطل
ةيحسصلا ةمزألا نوكت ل ىتح ءانثتسسا0202
نو˘ك˘ي نأا ة˘ط˘ير˘سش ة˘˘سصرو˘˘ب˘˘لا لو˘˘خد˘˘ل ا˘˘ق˘˘ئا˘˘ع
ةرسشابم اًطبترم لامعألا مقر ‘ سضافخنلا
.““ىرخأا بابسسأاب سسيلو ءابولاب
رارقإا ىلع لمعلا نأا حارب دكأا ،ىرخأا ةهج نم
احسضوم ،““Óسصاوتم““ ةيمÓسسإلا ةفÒسصلا تايلآا
نإاف بسسانم Êوناق راطإا عسضو راظتنا ‘ هنا
حيتت تابيكرتو لكايه تروط رئاز÷ا ةسصروب
ةيمÓسسإلا ةعيرسشلل ةقباطم تاجتنم رادسصإا
ة˘˘˘˘برا˘˘˘˘قŸا هذ˘˘˘˘ه نا لوؤو˘˘˘˘سسŸا تاذ فا˘˘˘˘˘سضأاو
ىلع ةئيه ثادحتسساب تزز˘ع˘ت د˘ق ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا

ار˘خؤو˘م ى˘ل˘عألا ي˘˘مÓ˘˘سسإلا سسلÛا ىو˘˘ت˘˘سسم

ام وأا ةيمÓسسإلا ةفÒسصلا ‘ ءاÈخ نم ةنوكتم
‘ تب˘˘لا ة˘˘ي˘˘غ˘˘ب ““تÓ˘˘ما˘˘عŸا ه˘˘ق˘˘ف»ب فر˘˘ع˘˘˘ي
ع˘˘م ة˘˘ي˘˘لاŸا تا˘˘ج˘˘ت˘˘نŸا ة˘˘ق˘˘با˘˘ط˘˘˘م عو˘˘˘سضو˘˘˘م
.ةعيرسشلا
ةيمهاسست تادنسسب قلعتي رمألا نأا حارب حسضوأاو
اÒسشم عقوتŸا دودرŸا ىلع اهتأافاكم زكترن
هنع جتنت ل يذلا جوتنŸا اذه حرط نأا ¤إا
قاوسسألا ‘ لابقإاو احا‚ يقل دق ةتباث دئاوف
اهيف جور يتلا
ما˘˘مأا ة˘˘ي˘˘لاŸا قو˘˘سسلا ح˘˘ت˘˘ف ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘ت˘˘˘حا ن˘˘˘عو
ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘ك˘م˘ت˘ل Úم˘ي˘قŸا Òغ ن˘˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسŸا

Œة˘ي˘لا˘م قاروأا تا˘ظ˘فا˘ح تارا˘م˘ث˘˘ت˘˘سسا د˘˘ي˘˘سس
““ةبسسانم““ ةليسسولا هذه نا حارب ديسسلا Èتعا
ىو˘ت˘سسŸا ى˘ل˘ع ة˘ير˘ئاز÷ا قو˘سسلا˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘ل˘˘ل
.›ودلا
دحب““ ارطؤوم نوكي نأا بجي حاتفنلا اذه نكل
نم ةبسسن ىلعأا لثم ةددÙا دعاوقلا نم Êدأا
‘ اهكلتÁ نأا رمثتسسملل بجي يتلا مهسسألا
ةدم وأا ةسصروبلا ‘ ةرعسسم ةكرسش لام سسأار

.““لاŸا سسأار جورخ لبق لوسصألا ةزايح
ةينوÎكللا تاسصنŸا ثادحتسسا سصوسصخب امأا
اذ˘˘ه نا حار˘˘ب د˘˘ي˘˘سسلا لا˘˘ق ر˘˘ئاز÷ا ة˘˘سصرو˘˘ب˘˘ب
Êابسسلا عمÛا هيلع فرسشي يذلا عورسشŸا
IFA-EMBىلع ›آلا عباطلا ءافسضإا فدهب
ةيفرسصŸا تاسسسسؤومل˘ل ة˘ي˘تا˘مو˘ل˘عŸا ة˘م˘ظ˘نألا

تÓ˘ما˘ع˘م ة˘ب˘قار˘مو م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ن÷ رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع
يÒ÷او ةسصرو˘ب˘لا Òي˘سست ة˘سسسسؤو˘مو ة˘سصرو˘ب˘لا
.““بيرجتلا ديق نآلا““وه غنيÒلك
نم مغرلاب هنأاب حارب ديسسلا ركذ Òخألا ‘و
ن˘˘ع ة˘˘جرا˘˘خ ل˘˘ماو˘˘ع““ ن˘˘ع م˘˘جا˘˘ن˘˘لا ر˘˘خأا˘˘ت˘˘˘لا
نم ناك يذلا ›آلا مÓعإلا داتع نإاف ““عورسشŸا
ةسسسسؤوم هتملتسسا9102 ةيادب هميلسست رظتنŸا
 .9102 ربوتكأا رهسش ةسصروبلا Òيسست

0202 ـل اهتسصح لماك لث“

ءارم◊ا ةنوتلا نم انط0561 داطسصت رئاز÷ا
 ةي◊ا

ةنسسل ةي◊ا ءارم◊ا ةنوتلا نم اهتسصح لماك دايطسصا نم رئاز÷ا تنك“
‘ ةنوتلا كمسس ىلع ظافحلل ةيلودلا ةنجللا فرط نم ةددÙا0202
.انط0561 ـب ةردقŸاو (تاكيإا) يسسلطألا طيÙا
دقف ،ةيديسصلا تاجتنŸاو يرحبلا ديسصلا ةرازو ناويد نم ردسصم بسسحو
ةلماح ةنيفسس32 فرط نم انط0561 ب ةردقŸا ةسص◊ا هذه تديطسصا
دق تناك ةي◊ا ءارم◊ا ةنوتلا كمسس ديسص ةلمح نا افيسضم ةينطولا ةيارلل
.طرافلا ةيليوج2 ‘ تهتنا
وينوي62 ‘ تقلطنا دق تناك يرحبلا ديسصلا ةلمح نا ردسصŸا تاذ ركذو
اهتفرع يتلا ةيخانŸا فورظلا نأا Òغ0202 ةيليوج1 ‘ يهتنتل طرافلا

اطلامو ايلاطيإاو سسنوت Úب ةيلودلا هايŸا ‘ رسصحنت يتلاو ديسصلا ةقطنم
ةيلودلا ةنجللا ةقفاوم دعب ةيفاسضإا مايأا ةرسشعل ديسصلا ةÎف ديد“ ¤إا تدأا
ءاهتنا لبق اهتسصح لك ديسصب ةيرئاز÷ا نفسسلل حمسس ام وهو (تاكيإا)
.ةددÙا لاجآلا
ةيداع فورظ ‘ نطولا سضرأا ¤إا ةدوعلا ةلحر ‘ نفسسلا تعرسش دقو »

يحسص فرظ ‘ تمظن ةنسسلا هذهل ءارم◊ا ةنوتلا ديسص ةلمح نأا ةسصاخ
ةلولا اذكو ةحسصلا ةرازو عم قيسسنتلا بلطت ا‡ (91-ديفوك) سصاخ
دنعو نفسسلا ةرداغم لبق ةمزÓلا ةيحسصلا تاءارجإلا ذاختل ÚينعŸا

.ردسصŸا تاذ زÈي ،““اهتدوع
ةيديسصلا تاجتنŸاو يرحبلا ديسصلا ةرازو نأا قايسسلا تاذ ‘ فاسضأاو
ةلمحلل نسس◊ا Òسسلا نامسض لجأا نم ةيجراÿا ةرازو عم اهطاسشن تقسسن
.ةينعŸا نادلبلا عم قيسسنتلاب اهحا‚إاو
هذه ىظحتسس (4202-0202) عاطقلل ديد÷ا جمانÈلا““راطإا ‘ هنأا زربأاو
حمسست ةمداقلا ةلم◊ا ‘ تاءارجإا جاردإا لجأا نم قيقد مييقتب ةبعسشلا
ةبسستكŸا ةÿÈا لÓغتسسا ¤إا ةفاسضإلاب ديسصلا تايلمع طبسضو Úسسحتب

.راحبلا ›اعأا ‘ ديسصلا ريوطتل لاÛا اذه ‘
إا .ق

نم نداعŸا عزن ةطfi بيكرت عارسسإ’ا ةرورسض
 ةعلسضلا مامح ةيدلب هايم
ءانتقا ‘ عارسسإلا ةرورسض ىلع ،يقارب يقزرأا ،ةيئاŸا دراوŸا ريزو ددسش
كلذو ةيدلبلا تاذب اهبيكرتو برسشلا هايم نم نداعŸا عزن ةطfi داتع
قرسش لامسش ملك05) ةعلسضلا مامح ةيدلبل ءاثÓثلا سسمأا هترايز لÓخ
 .(ةليسسŸا
زا‚إلا ةلواقم نأاب ،ةيلولل اهب موقي يتلا ةرايزلا لÓخ ريزولا حسضوأاو
ةيلوب دروم نم ةطÙا داتع ءانتقاب ةمزلم““ ةيلمعلا هذه اهل ةلكوŸا
نم ةعلسضلا مامح ناكسس Úكمتل لاغسشألا ةسشرو معد عم اهبيكرتو فيطسس
ل لجأا ‘ ايموي برسشلا هايم نم بعكم Îم005 ¤إا لسصي مجحب دوزتلا
.““لبقŸا سسطسسغأا رهسش ةيادب زواجتي
ففخيسس ،ةريوبلا ةيلوب تيدلسست دسس نم هايŸا ليو– عورسشم نأا فاسضأاو
ىلع اهب ريزولا فرسشأا يتلا ةعلسضلا مامح ةيدلب هدهسشت يذلا زجعلا نم
.بعكم Îم0002 ةعسسب هايملل نازخ Úسشدت
نم جد ÒيÓم ةعبسس نم ديزأا Òخسست عورسشŸا زا‚إا بلطت دقف ةراسشإÓل
جرب ةيلوب ىرخأا تايدلبو (ةليسسŸا) ةعلسضلا مامح ةيدلب ديوزت لجأا
.برسشلا هايÃ جيريرعوب
ةطfi سصوسصخب تاهيجوت ةدع ءاطعإل اسضيأا ريزولل ةسصرفلا تحمسسو
نع فسشكلل تيÈكلا نم ةليسسŸا ةنيدŸ ةهجوŸا نامقل رئب هايم ةيفسصت
لاغسشأا سضعب لامكتسسل جد نويلم05ب ردقي ‘اسضإا ›ام فÓغ حنم

fiةبقارم ةن÷ ءاسشنإا““ ةرورسض ¤إا يروف لكسشبو ايعاد ةيفسصتلل نامقل ةط
Èع برسشلا هايÃ نيومتلا ةكبسش اهل سضرعتت يتلا تاءادتعلاب لفكتت
.““ةيلولا
ةسسسسؤوم دسض ةمزÓلا تاءارجإلا ذاختا ¤إا ءوجللا ةرورسض ىلع دكأا امك
نويلم021 ةميقب ›ام فÓغ اهل رخسس تنومرات ةيدلبب ةقيمع رئب زا‚إا
ةيمك Òخسستب حامسسلاو ةنكمŸا لاجآلا برقأا ‘ عورسشŸا ءاهنإل كلذو جد
.ةنسض◊ا ةمسصاع ناكسس ةدئافل برسشلا هايم نم ةيفاسضإا
تيÈكلا ةدام نم هايŸا ةيفسصت ةطÙ هنيسشدت ىدل يقارب ديسسلا دكأا امك

Ãلفكتلا““ ةرورسض ىلع نامقل ةقطن Ãا ةئبعت تآاسشنŸع ةيحطسسلا هايÈ
هايم لÓغتسساب ةسصاÿا تاسساردلا ‘ اروف عورسشلا اذكو ةليسسŸا ةيلو

fiا نم لكب ةيفسصتلا تاطŸغتسسل يسسيع يديسسو ةداعسسوبو ةليسسÓاهل ‘
.““يحÓفلا يقسسلا
ميمÎب يروفلا لفكتلا لجأا نم تاميلعت ريزولا ىطعأا ،سصوسصÿا اذه ‘و
تاونسس ةدع ذنم ايئزج هزجاح راهنا يذلا ةنهاهدلا ةيدلبب نورسصنوب دسس
.جد نويلم001 ¤إا لسصي ›ام فÓغ سصيسصختب كلذو
ديسسلا دكأا ،يسسيع يديسس ةيدلبب باهولا دبع يديسس دلوأا دسس نأاسشبو
سصقن ببسسب ةفقوتم تناك يتلا لاغسشألا فانئتسسا ةرورسض ىلع يقارب
نويلم052وحنب ردقي ‘اسضإا ›ام فÓغ Òخسست ةسسارد عم ›اŸا فÓغلا
ةدع دقفتب ةليسسŸا ةيلول هترايز ةيئاŸا دراوŸا ريزو لسصاويسسو.جد

اهتبقارمو ةسصروبلا تايلمع ميظنت ةن÷ سسيئر دكأا
حبسصي نأا رظتنŸا نم هنأا حارب ميك◊ا دبع ،(بوسسوك)

حمسسي يذلا (غنيدناف دوارك) يعام÷ا ليومتلا زاهج
Èع ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا تا˘سسسسؤوŸا ةد˘ئا˘ف˘˘ل لاو˘˘مألا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘ب
ةنسسل Òخألا يثÓثلا نم ءادتبا ايلمع تنÎنا تاسصنم
0202.
اهتبقارمو ةسصروبلا تايلمع ميظنت ةن÷ نأا حارب دكأاو

ةلوازمو دا˘م˘ت˘علا ح˘ن˘م طور˘سش دد˘ح˘ي ا˘ما˘ظ˘ن ر˘سض–
نيذلا يكراسشتلا رامثتسسلا يراسشتسسم ةبقارمو طاسشنلا
،تنÎنلا Èع ،Òي˘سستو ثاد˘ح˘ت˘سسا ة˘م˘ه˘˘م نو˘˘لو˘˘ت˘˘ي˘˘سس
رامثتسسلا عيراسشم ‘ ةماعلا لاومأا فيظوت تاسصنم
.يكراسشتلا
ي˘ت˘لا ي˘كرا˘سشت˘لا را˘م˘ث˘ت˘سسلا ‘ را˘سشت˘سسم ة˘ف˘سص ح˘ن“و
يليمكتلا ةيلاŸا نوناق نم54 ةداŸا بجوÃ تسسسسُأا
ةسسركŸاو ةثدحتسسŸا ةيراجتلا تاكرسشلل ،0202 ةنسسل

تايلم˘ع ‘ ءا˘ط˘سسو˘ل˘ل اذ˘كو طا˘سشن˘لا اذ˘ه˘ل ا˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا
.رامثتسسلا لاومأا Òيسست تاسسسسؤومو ةسصروبلا
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا اذ˘ه طور˘سشل ا˘ق˘فو ه˘نأا حار˘˘ب د˘˘ي˘˘سسلا حر˘˘سشو
رامثتسسلا ‘ راسشتسسŸا ةفسص نإاف هلامكتسسا يرا÷ا
تا˘ي˘ل˘م˘ع م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘ن÷ ة˘سسارد د˘ع˘ب ح˘ن˘م˘ُت ي˘˘كرا˘˘سشت˘˘لا
اسضارعتسسا اسساسسأا نمسضتي فلŸ اهتبقارمو ةسصروبلا
قا˘ط˘ن˘لاو را˘م˘ث˘ت˘سسلا جذو‰ ه˘ي˘ف اÃ رر˘قŸا طا˘سشن˘ل˘˘ل
ءارجإا عم لاومألا عم÷ ةددÙا غلابملل يريدقتلا
Óسضف اهزا‚ا بجاولا تاءارجإلاو عيراسشملل ءاقتنا

رداسصŸا طاسشن ةبقارم ةسسايسسو Úمثتلا ءارجإا نع
را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا ‘ را˘˘سشت˘˘سسŸا بتاور ع˘˘˘فد تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ك˘˘˘سشو
.يكراسشتلا
سضع˘˘ب ر˘˘فو˘˘ت م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا عور˘˘˘سشم را˘˘˘طإا ‘ طÎسشيو
اميسسلو ،ةسصنŸا عقوم Èع رسشنلل ةهجوŸا تامولعŸا
ةلوازŸ ةيرورسضلا ةينقتلا تÓهؤوŸاب عتمتلا ةيرابجإا

ة˘ن˘هŸا تا˘ي˘قÓ˘خأا ماÎحاو طا˘˘سشن˘˘لا ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه
ةمولعم Ëدقتو ةقثلا هدوسست خانم ءاسسرإل ةيرورسضلا
رطاıاو ةحÎقŸا عيراسشŸا نع ةلسصفمو ةحسضاو
.رمثتسسŸا اههجاوي دق يتلا
ديد÷ا طاسشنلا اذه ةيدأاتل يميظنتلا راطإلا لخديسسو

ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا ‘ هر˘سشن رو˘ف ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا ز˘˘ي˘˘ح ر˘˘ئاز÷ا ‘
ة˘سصرو˘ب˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت ة˘˘ن÷ ما˘˘ظ˘˘ن˘˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
ة÷اعمو لابقتسسا ‘ اهدعب عرسشتسس يتلا اهتبقارمو

بسسحو.يعام÷ا ليومتلا ةيلآا تاسصنم ءاسشنإا تابلط
يلماحو ةئسشانلا تاسسسسؤوŸا نكمتتسس ،ةنجللا سسيئر
هذه ةديد÷ا ليومتلا ةادأا نم ةدافتسسلا نم عيراسشŸا
.ةيرا÷ا ةنسسلل Òخألا يثÓثلا نم ءادتبا
يعام÷ا ليومتلا تاسصنم ءاسشنإا ناف ،ىرخأا ةهج نمو
ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘ب˘ير˘سضلا تاءا˘ف˘عإلا ة˘ي˘لا˘ب ة˘ق˘فر˘م نو˘ك˘˘ت˘˘سس
ليومتل سصسصfl قودنسص قÓطإابو ةئسشانلا تاسسسسؤوŸا

.مهعيراسشم ديسسŒ قبسست يتلا ةلحرŸا
اهتبقارمو ةسصروبلا تايلمع ميظنت ةن÷ فيلكت ”و
قا˘ط˘ن ‘ ل˘م˘ع˘لا˘ب ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا فر˘˘ط ن˘˘م
نم يذلا لداعلا يعام÷ا ليومتلا لوح اهسصاسصتخا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘جا˘ت˘نإلا ع˘يرا˘سشŸا ل˘يو˘م˘ت˘ل ل˘ح Ëد˘ق˘ت ه˘نأا˘˘سش
عيراسشŸاو ةير˘ئاز÷ا ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا تا˘سسسسؤوŸاو ى˘سشا˘م˘ت˘ت
سساسس◊ا عباطلا ببسسب ليومتلل رقتفت يتلا ةركتبŸا
.عيراسشŸا نم عونلا اذهل
يديلقتلا ليومتلا نأا حسضاولا نم““ لوقلاب حارب راسشأاو
دق (ةلودلا تاسسسسؤومو كونبلاو ةيلاŸا تاسسسسؤوŸا)
.›ا◊ا يرئاز÷ا قايسسلا ‘ ةيدودfi ترهظأا
بسسنألا ةادألا Èتعت يعام÷ا ليومتلا ةيلآا نأا حسضتيو

ةهج نم يديلقتلا ليومتلا سصقن سضيوعت اهنكÁ ثيح
 .““ىرخأا ةهج نم عيراسشŸا باحسصأا تاجايتحا ةيبلتو

إا .ق

ةئسشانلا تاسسسسؤوملل لاومألا عمجب حمسسي

 بيرق امع ايلمع حبسصيسس يعام÷ا ليومتلا
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نأاب ديفت ةيرابخإا ريراقت ‘ نويكÒمألا هيف رظني يذلا تقولا ‘
دونج لتق Òظن ،«نابلاط» يلتاقŸ تآافاكم تسضرع دق ايسسور
Úتلودلل ميلألا خيراتلا ركذت انيلع نsيعتي ،كانه ةيكÒمألا تاوقلا

.ناتسسناغفأا ‘
،«نوسسليو ›راسشت برح»و ناغفألا نيدهاÛا مايأا ¤إا ةدوعلابف

،وج - سضرأا خيراوسص اميسس ل ،ةحلسسأا تمدق دق نطنسشاو نأا د‚
نرقلا تانينامث ‘ يتايفوسسلا دا–لا موسصخ بيردتب تماقو
لامسش فلح تاوقل ًادئاق يتفسصب وكسسوم ترز امدنعو .يسضاŸا
رخآاب تيقتلا ،ًابيرقت ًاماع03 دعب ناتسسناغفأا ‘ (وتانلا) يسسلطألا

،(ةسسايسسلا لخدو دعاقت دق ناك) ناتسسناغفأا ‘ يتايفوسس لاÔج
.«يسسورلا مدلاب انيديأا تخطلت دق ÚيكÒمألا» اننإا › لاقو
لاŸا Ëدقتب معزلا نع فÓتخلا ما“ فلتخي عسضولا كلذ نكل

Ÿظن «نابلاط» يلتاقÒ مألا دون÷ا لتقÒيكÚ، ءدب عم ًاسصوسصخ
fiسسلا تاثداÓفوت نإا .مÒ ًانايحأاو ،ءافلحلل بيردتلاو ةحلسسألا

كلذ ةدحتŸا تايلولا لعفت ذإا ،عئاسش ›ود كولسس وهل ،ءلدبلل
سضر˘ع ن˘ك˘ل ،ىر˘خألا تا˘نا˘ي˘ك˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘لو ،«و˘˘تا˘˘ن˘˘لا» ءا˘˘ف˘˘ل◊

،Òطخ رمأا وهو .ديكأات لكب مداسص رمأا دون÷ا لتقل «تآافاكŸا»
ةحلسسم ةلود تارابختسسا زاهج نم هيجوتب ردسصي امدنع ًاسصوسصخ
.يجيتاÎسسا مسصÿ ةحلسسŸا تاوقلا فادهتسسل ًايوون
ًايمسسر «علطا» دق بمرت دلانود سسيئرلا ناك اذإا ام ةقيقح لظتو
يفني بمرت نأا ملعلا عم) ًاحوتفم ًلاؤوسس ،ل مأا معازŸا هذه ىلع
:طيسسب يقيق◊ا لاؤوسسلا نأا ةجردل ترجفت تاماهتلا نكل .(كلذ
؟اذاملف ،هغÓبإا متي ⁄ ًاقح ناك اذإا
دارفأا فادهتسسل ةيسسورلا تآافاكŸا نأاسشب تملع دق تنك اذإا

تنكل ،ناتسسناغفأا ‘ يتدايق ت– اوناك يدنج000.051 نمسض
Úقي ىلع انأاو ،عافدلا ريزو ،رسشابŸا يسسيئرب روفلا ىلع تلسصتا

ًاعامتجا بلطيو ،سضيبألا تيبلاب روفلا ىلع لسصتيسس ناك هنأا نم
Ûيموقلا نمألا سسل.

،د÷ا لمfi ىلع رمألا اذه ذخأاي فوسس سسرغنوكلا نأا دكؤوŸا نم
تامولعŸا نم Èكألا ءز÷ا ناك اذإاف .كلذ لعفي نأا هيلع يغبنيو
هفرعن ام ¤إا رظنلاب ًلوقعم ديكأاتلاب ودبيو - ًاقيقد ةيتارابختسسلا

دعي يذلا ،ةيسسورلا ةحلسسŸا تاوقلل ةماعلا ناكرألا ةئيه نع
،يو˘ق در ¤إا ة˘سسا˘م ة˘جا˘ح كا˘ن˘ه˘ف ،ًا˘سضما˘غ تارا˘ب˘خ˘ت˘سسا زا˘˘ه˘˘ج

ركفن نأا بجي نكل ،عيباسسأاو مايأا ةعسضب نوسضغ ‘ ديزŸا فرعنسسو
.درلا ةيفيك ‘ لعفلاب
تا˘مو˘ل˘عŸا ع˘ي˘م˘ج م˘ي˘ي˘ق˘ت ةد˘ح˘˘تŸا تا˘˘يلو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع Úع˘˘ت˘˘ي ،ًلوأا
بسسانم ىوتسسÃو ،لماسشو لماك لكسشب ةدوجوŸا ةيتارابختسسلا

امع ًانلع فسشكيل ،ذيفنتلا بيلاسسأاو رداسصŸا يمحي ،ةيرسسلا نم
نطنسشاو تلدابت دق˘ف ،ة˘ي˘فا˘ح˘سص ر˘يرا˘ق˘ت˘ل ًا˘ق˘فو˘ف .ا˘ي˘سسور ه˘ت˘ل˘ع˘ف
جاتحيو .ةدحتŸا ةكلمŸا عم تامولعŸا هذه نم Òثكلا لعفلاب
‘ ÚيكÒمألا بناج ¤إا نوفقي اولاز ام نيذلا نورخآلا ءافل◊ا
نامسضل ًاسضيأا كلذ ةيؤور ¤إا ،«وتانلا» لود نم مهتيبلاغ ،ناتسسناغفأا
.ناتسسناغفأا ‘ مهتاوقل ةبسسانم ةيامح ىلع ظاف◊ا ىلع ةردقلا
ع˘م˘˘ج دو˘˘ه˘˘ج ة˘˘ف˘˘عا˘˘سضم ًا˘˘سضيأا ةد˘˘ح˘˘تŸا تا˘˘يلو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع Úع˘˘ت˘˘ي
يتلا ةجودزŸا ةبعللا مهفل ،ناتسسناغفأا ‘ ةيرابختسسلا تامولعŸا
سضيوقتل اهيلإا نوعسسي يتلا ىرخألا قرطلا يه امو ،سسورلا اهبعلي

ةجردلل داج مييقت كانه نوكي نأا بجي .ةئسشانلا مÓسسلا ةيلمع
«نابلاط» ةكرح ةيسسورلا ةيركسسعلا تارابختسسلا اهب تقÎخا يتلا

ناك لهف ،تآافاكم Ëدقت ًاقح Úبت اذإا .عسساولا قاطنلا اذه ىلع
طابسض لبق نم ىوتسسŸا دودfi يسصخسش داهتجا در‹ اذه
نم عسساو يجيتاÎسسا دهج نم ءزج هنأا مأا ،مهسسفنأا تارابختسسلا
؟مÓسسلا تاثداfi سضيوقتل ايسسور لبق

انئاكرسشل نكÁ اذامبف ،حسصألا وه Òخألا لامتحلا اذه ناك اذإا
اذه ‘ انوÈخي نأا ،ينغ فرسشأا سسيئرلا ةموكح ‘ ناغفألا
،Úي˘˘كÒمألا دو˘˘ن÷ا ل˘˘ت˘˘ق ن˘˘م سسور˘˘لا فاد˘˘هأا ي˘˘ه ا˘˘م ؟دد˘˘˘سصلا
اهيلع سسورلا رطيسس يتلا ةلودلا ‘ ةدحتŸا تايلولا جارحإاو

Ÿلكسشب اهنم اودرطي نأا لبق تاونسس01 ةد flٍز.
Òكفتلا بمرت ةرادإا ىلع بجي ،تآافاكŸا ريراقت ةقد تتبث اذإا
ق˘˘ير˘˘فو ةد˘˘ح˘˘تŸا تا˘˘يلو˘˘لا ‘ ي˘˘سسور˘˘لا Òف˘˘سسلا در˘˘ط ‘ ةو˘˘ق˘˘˘ب
ن˘م .ي˘ل˘سصن˘ق˘لا م˘سسق˘لا تلاÔج بنا˘ج ¤إا ،ه˘ل˘˘م˘˘كأا˘˘ب تار˘˘باıا
نكل ،ايسسور لبق نم يسسامولبد لعف در ¤إا اذه يدؤوي نأا حجرŸا

ل ،لثŸابو .هعفدل نيدعتسسم نوكن نأا بجي يذلا نمثلا وه اذه
طا˘ب˘سضلا وأا Úي˘كÒمألا Úي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘لا را˘ب˘˘ك ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ي نأا ي˘˘غ˘˘ب˘˘ن˘˘ي
لو ،بمرت عامتجا كلذ ‘ اÃ ،سسورلا مهئارظن عم Úيركسسعلا
ر˘˘يزو ى˘˘ل˘˘ع Úع˘˘ت˘˘ي لو ،Úتو˘˘ب ÁÒدÓ˘˘ف سسي˘˘ئر˘˘لا ع˘˘م ثد˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
ي˘غÒسس ي˘سسور˘لا هÒظ˘ن ع˘م ثد˘ح˘ت˘لا و˘ي˘ب˘˘مو˘˘ب كيا˘˘م ة˘˘ي˘˘جراÿا

.فورفل
ةد˘ح˘تŸا تا˘يلو˘لا ى˘ل˘ع بج˘ي ،ة˘ير˘ك˘سسع˘لا لا˘م˘عألا سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف
سسيل اذهف .ايناŸأا نم يدنج فلآا01 بحسس اهرارق نع عجاÎلا

لب ،لبقتسسŸا ‘ باحسسنلا انمازتعا راهظإل بسسانŸا تقولا وه
يمامألا طÿا ءافل◊ يكÒمألا معدلا ةدايزل بسسانŸا تقولا وه
.ادنلوبو قيطلبلا لود لثم ،ايسسور عم نولماعتي نيذلا

تابوقع سضرف ‘ رظنلا ةدحتŸا تايلولا ىلع بجي ،ةياهنلا ‘
نأاسشب تاثحابŸا فقو ديكأاتلابو ،وكسسوم ىلع ةيفاسضإا ةيداسصتقا
.ايناركوأل Úيعرسشلا Òغ اهلÓتحاو اهوزغل ةيلا◊ا تابوقعلا عفر
ىلع ةسضورفŸا تابوقعلا ‘ رظنلل ناح دق تقولا نوكي دق
كلذ ‘ اÃ ،ةيسسورلا ةموك◊ا ‘ ايلعلا تايوتسسŸا ‘ دارفألا
هذهب ملع ىلع نوكي لأا حجرŸا Òغ نم هنإا ذإا ،هسسفن Úتوب
تارابخ˘ت˘سسلا زا˘ه˘ج ءÓ˘م˘ع Òب˘ك˘ك ه˘ت˘ي˘ف˘لÿ ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ،تآا˘فا˘كŸا
.«يب يج يك» ةيسسورلا
Òغو ة˘ن˘ي˘سشŸا ثاد˘حألا م˘سسو˘م ‘ هذ˘˘ه˘˘ك ة˘˘ي˘˘سضق تف˘˘سشك˘˘ت د˘˘ق˘˘ل
ًا˘خرا˘سص Óً˘هاŒ ر˘ه˘ظ˘ي ه˘نإا˘ف ،ًا˘ح˘ي˘ح˘سص كلذ نا˘ك اذإا .ة˘ع˘˘قو˘˘تŸا
ةجردلل لاتقلا قطانم ‘ ىتح ،›ودلا كولسسلا ÒياعŸ ًاروهتمو
مدا˘سصت را˘سسم ‘ ا˘ي˘˘سسورو ةد˘˘ح˘˘تŸا تا˘˘يلو˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ع˘˘سضي ي˘˘ت˘˘لا

.رسشابم يسسايسسويج
«غÈمولب» عم قافت’اب -
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فنعلا اذه ¤إا ايبيل فرحنت نأا برغتسسŸا نم
عم اديقعت دادزيو لاط يذلا يومدلا هاŒلاو
وحن Òيغتلاب ةرسشبم ودبت ةيادبلا تناك .تقولا
ةديعب ةينغ ةلود ‘ بابسسألا هل ةأايهم رارقتسسا

ابارغتسسا Ìكألا نكل .ةيفئاطلا تاعارسصلا نع
‘ لوخدلل دÓبلا داق يذلا ماعلا يعولا ةلق وه
عفاودلا حوسضو ةيبابسضل ةجيتن ،فرحنŸا اذه
‘ دا◊ا فار‚لا اذ˘ه˘ل تدأا ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق◊ا

سضع˘ب˘ل ة˘ق˘با˘سسلا برا˘ج˘ت˘لا ود˘ب˘ت .ة˘لود˘˘لا را˘˘سسم
ناتسسناغفاو نانبلف ،ناهذألا ‘ ةرسضاح لودلا
تسضاخ لود نميلاو ايروسسو لاموسصلاو قارعلاو
ن˘م نا˘كو ا˘ن˘ع ةد˘ي˘ع˘ب تسسي˘ل ،ة˘ي˘ل˘خاد تا˘عار˘˘سص
ةلسشافلا مهبراŒ نم ةدافتسسلا ةلوهسسب نكمŸا
تÓخد˘ت˘لا˘ب لو˘ب˘ق˘لا ة˘ي˘لآا ‘و ة˘ي˘ل˘هألا بور◊او
تمظتنا يتلا تامدقŸا تفرُع ولف ،ةيجراÿا
ماعلا يعولا ناك اذإا اذه ،لسشفلا بابسسا تفرُعل

.رومألا Òيسست ةيلآل يفكي اÃ اكردم
يذلا وتانلا قفخأا امك ،›ودلا عمتÛا قفخأا
معد ‘ قباسسلا ماظنلا نم سصلختلا ‘ كراسش
‘ ةدعاسسŸا ليبسس ‘ نوع يأا مدقي ⁄و ايبيل

ة˘لود˘لا تا˘سسسسؤو˘م م˘ي˘مر˘ت ةدا˘عإاو حÓ˘سسلا ع˘˘م˘˘ج
تفÎعا رمأا وهو ،نوناقلا ةدايسس سضرفو ةينمألا
ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘˘لود تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘مو ةد˘˘˘يد˘˘˘ع لود ه˘˘˘ب
امأا ،ا˘هءا˘ن˘بأا ل˘ت˘ق˘ت ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ةرو˘ث˘لا نأا ا˘هرار˘قإا˘ب
ةمهŸا ما“ا بجاو ‘ لسشفف ›ودلا عمتÛا
.اهحا‚ ‘ يروfi رودب ماق ةروثل
ةلودلا راسسم فارحنا ةيادب4102 ماعلا Èتعي
دادزاو رمتسسا يومد عارسص ¤إا لوحتتل ةيبيللا
لÓخ ايبيل تدهسش .مويلا انعسضول ًلوسصو ًامزأات
Ìكأا تلاط ةيدسسج ةيفسصت تايلمع4102 ةنسس

ةيسصخسش021 نم Ìكأا مهنم ،ةيسصخسش052 نم
ةيركسسع رداوك ن˘م تا˘ي˘سصخ˘سش ا˘ه˘ن˘م ،ة˘ير˘ك˘سسع
ن˘م م˘ه˘لا˘ي˘ت˘غا ” ن˘م دد˘ع غ˘ل˘ب ا˘م˘ي˘ف ،ة˘قو˘مر˘˘م
001 نم براقي ام ةيقوقحو ةيندم تايسصخسش
.Úيقوقحو Úي˘ف˘ح˘سصو ءا˘ط˘سشن تلا˘ط ة˘ي˘سصخ˘سش
.دÓبلا قرسش ‘ ناك اياحسضلا نم Èكألا ددعلا
ةنسسلا كلت ‘ تلايتغلا ايجولونرك ترمتسسا
.لوه‹ امئاد لتاقلاو دحأا ينثتسست ⁄ يتلاو

سشتوو سست˘˘يار ن˘˘مو˘˘ي˘˘ه ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘نŸ ح˘˘˘ير˘˘˘سصت ‘
لايتغلا تايلمع نإا :هيف لوقت ةيلودلا ةيقوق◊ا
ةنردو يزاغنب يتنيدم ‘ ةيسسايسسلا عفاودلا تاذ
4102 ماعلا لÓخ لقألا ىلع ةيلمع052 تغلب
ماع فسصتنم ‘ .تلايتغلا ماع يمسس يذلا
فدهب ةماركلا ةيلمع قÓطنا نع نلعُأا4102

fiتا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ي˘˘ب˘˘ك˘˘تر˘˘م ن˘˘م سصل˘˘خ˘˘ت˘˘لا و˘˘ه دد
باكترا ةمهت هل هجوŸا مهتŸا ناكو ،لايتغلا

ندŸا بيهرتو تلايتغلا مئارج نم مكلا اذه
‘ ةدوجوŸا ةيمÓسسإلا تاعام÷ا مه ةيبيللا
باهرإلا هيلع قلطُأا ام وأا ،اهبرغو دÓبلا قرسش

يقيقح ليلد دوجو نود ،سضافسضفلا هفيرعت ‘

نم ،دوه÷ا تلوحتف .تاماهتلا هذه ةحسص ىلع
ءانبلل دحتتو هجوتت نأا سضÎفŸا نم ناك دوهج
تاذو ة˘ل˘عا˘ف ة˘لود تا˘سسسسؤو˘م ة˘ما˘قإاو Òم˘ع˘˘ت˘˘لاو
لثÁ مهدحأا Úفرط Úب عارسص ¤إا ،ةيقادسصم
ة˘فر˘ط˘تŸا ة˘ي˘مÓ˘سسإلا تا˘عا˘م÷ا ل˘ج ل˘˘م˘˘سشيو
ةحاطلا ‘ مهاسسو كراسش بابسشو افرطت لقلاو
هذ˘˘ه ‘ ىر˘˘ي ر˘˘خآا فر˘˘طو ،ق˘˘با˘˘سسلا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘˘ب
‘ لوألا مهتŸاو ةلودلا مايقل لقرعم تاعام÷ا

Úقيرف˘لا Úبو ،ى˘سضو˘ف˘لاو تلا˘ي˘ت˘غلا تا˘ي˘ل˘م˘ع
قد˘˘سصم ،سضرا˘˘ع˘˘مو د˘˘يؤو˘˘م Úب سسا˘˘ن˘˘لا م˘˘˘سسق˘˘˘نا
ل˘˘ئلد نود تق˘˘ي˘˘سس ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ما˘˘ه˘˘˘تÓ˘˘˘ل سضفارو
تارارقلا ىن˘ب˘ُت ا˘مد˘ن˘عو ،ة˘ي˘فو˘ت˘سسم تا˘ق˘ي˘ق–و
ة˘سضر˘ع ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ل˘ك ح˘ب˘سصت ة˘ق˘˘ي˘˘ق◊ا Òغ ى˘˘ل˘˘ع
.كسشلل
ةد˘ير˘ج ي˘سسسسؤو˘م د˘حأا ز˘جر˘ب ز˘لا˘سس ر˘ثرآا لو˘˘ق˘˘ي
ةيسضق يأا ‘ ناسسنا يأا يأار نإا :زÁات كرويوينلا

مدقت يتلا تامولعŸا نم لسضفأا نوكي نأا نكÁ ل
نع ةحيحسصلا تامولعŸا بجحا ،اهنأاسش ‘ هل
د˘ق˘ف ة˘هو˘سشمو ة˘ف˘يز˘م ه˘ل ا˘ه˘˘مد˘˘ق وأا نا˘˘سسنا يأا
نود ام ¤إا هب تلزنو هÒكفت زاهج لك ترمد
د˘ق ة˘ح˘ي˘ح˘˘سصلا تا˘˘مو˘˘ل˘˘عŸا .نا˘˘سسنإلا ىو˘˘ت˘˘سسم
ةسصرف نكل ،تقولا سضعبل أاطخلل ناسسنإلا سضرعُت
.دبأÓل هدي ‘ نوكت باوسصلا

تاعام÷ا نأا ىوعد لمÛا ‘ سسانلا قدَسص
يتلا تلايتغلا مك نع ةلوئسسŸا يه ةيمÓسسإلا

‘ ا˘سصو˘سصخو ة˘ف˘ل˘تıا ا˘ي˘ب˘ي˘ل ق˘طا˘˘ن˘˘م ‘ ت“
تا˘˘ه÷ا لوا– ⁄و ى˘˘˘ع˘˘˘سست ⁄و ،دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا قر˘˘˘سش
¤إا لوسصولاو اياسضقلا هذه ‘ ثبلا ةسصتıا
ءارو نم ديفتسسŸا نمو يلعفلا ببسسŸاو عفاودلا

ف˘لÃ تأاد˘ب ة˘مار˘ك˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع .تلا˘ي˘ت˘غلا هذ˘ه
ودبيو ،Óيوط نويبيللا هرظتنا فلم وهو نمألا

تلايتغلا ةلسسلسس دعب ةسصاخ ،يقطنمو عنقم

ةادا ¤إا تلو– نأا تب˘˘ل˘˘ت ⁄ ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘ل ،ة˘˘˘عورŸا
ت“ .ة˘لود˘لا ةر˘ك˘سسعو م˘ك◊ا ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
لوسصولل ةفلتflو ةديدع ةيجراخ ةوقب ةناعتسسلا

ىل˘ع مو˘ج˘ه˘لا د˘ع˘ب ا˘ه˘ن˘ع ف˘سش˘ُك ي˘ت˘لا ا˘ه˘فاد˘هأل
مك◊ سضيوفتلا ةماركلا ميعز بلطو سسلبارط
تلازل سسانلا سضعب نأا رمألا ‘ تفلŸا .دÓبلا
ةلوؤوسسŸا يه ةيمÓسسلا تاعام÷ا نأا قدسصت

تءا˘ج ة˘˘مار˘˘ك˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع نأاو تلا˘˘ي˘˘ت˘˘غلا ن˘˘ع
.باهرلا رسش نم دÓبلا سصيلختل
يد˘يا ¤ا ا˘ن˘يد˘˘يا ن˘˘م جر˘˘خ د˘˘ق ر˘˘ملا نا ود˘˘ب˘˘ي
ىتم يردن لو رادلا مهانلخدا نيذلا ءافل◊ا
تناك Èكأا لودل Èكأا Óخدت ىرن دقو ،نوجرخي
اÎسسكرولا دئاق رود سسرا“و فزعلا نع ةديعب
.دعب نع Úفزاعلا مظني يذلا
Òغ تاماهتا لباقم نمث نم دÓبلا هعفدت ام نإا
ةيلهأا برح .حداف نمث وه ةتبثم Òغو ةيعقاو
›ود لخدت ،يهتنت ىتم دحأا فرعي لو تأادب
اذه حبسصأا ىتح ةيلخادلا دÓبلا نوئسش ‘ رفاسس
‘ بارخ ،دÓبلا ‘ يهانلا رمآلا وه لخدتŸا
ل˘ك لا˘ط دا˘سسفو را˘مدو تو˘م ،ة˘ي˘ت˘ح˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ب˘˘لا

Úب بر˘˘حو ›ا˘˘هأÓ˘˘ل حوز˘˘ن ،ة˘˘لود˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘˘م
ة˘عر˘سسب ه˘ج˘ت˘ت رو˘مألا تا˘ير‹ ود˘ب˘ت .Úي˘˘ندŸا
Úب تاد˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لا دادزا ع˘˘م كلذ ن˘˘م د˘˘سشا و˘˘ح˘˘ن
ج˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسن˘˘˘˘لا ‘ قز“ .Úعرا˘˘˘˘˘سصتŸا Úفر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘لا
ىلع دنتسسي ل فافطسصا عم دÓبلل يعامتجلا

يبيللا عارسصلا فارطأا دجي دق .ةحسضاو قئاقح
لود مامأا هجول اهجو مهتاهجوت ةفاكب مهسسفنأا

اه◊ا˘سصم ن˘ع ثح˘ب˘ل˘ل م˘هدÓ˘ب˘ل تءا˘ج ةدد˘ع˘ت˘م
مهسسفنأا نودجي ،عارسصلا فارطأا ةيامح ةعيرذب

نم هب ءاج ناودع رحدو دسص نع اعم نوزجاع
لود˘لا ح˘لا˘سصم ذ˘ف˘ن نأا د˘ع˘ب دÓ˘˘ب˘˘لا ن˘˘م ر˘˘ف˘˘ي˘˘سس
...يردي ل وأا يردي ثيح نم ةلخدتŸا

اهناوأا تاف اÃر ةعجارم
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ةديدج أدويق سضرفت لود ةدعو دنهلأ

ةدحتŸا تاي’ولا ‘ انوروكب ةيسسايق تاباسصإا

انوروك سسوÒفب ةقوبسسم Òغ ماقرأأ لجسست نأريإأ

ةيبرع لود حتجي91 -ديفوك
Œفب تاباسصإلا ددع زواÒدعب مويلا ةلاح فلأا001 رطق ‘ انوروك سسو

وهو ،ةيسضاŸا42 ـلا تاعاسسلا لÓخ تايفو سسمخو ةباسصإا645 ليجسست
ددعل ةبسسن ايŸاع سسوÒفلاب ةباسصإلا تلدعم ىلعأا دحأا دعي ام
.ةمسسن نويلم7.2 ›اوح غلابلا ناكسسلا
غلب انوروك سسوÒفب ÚباسصŸا ددع نأا ةحسصلا ةرازو تنلعأا تيوكلا ‘و
تاعاسسلا لÓخ ةديدج تاباسصإا307 ليجسست دعب اباسصم446و افلأا05
.ةيسضاŸا42 ـلا
¤إا ءاسسم ةنماثلا نم لوجتلل ايئزج ارظح سضرفت تاطلسسلا تلازامو
‘ لمعلا ةلجع هيف ديعت تأادب يذلا تقولا ‘ ،احابسص ةسسماÿا
ةقاطلا نم %03 ىلع ديزت ل ةبسسنبو يئزج لكسشب ةيموك◊ا رئاودلا
.تاسسسسؤوŸا هذهل ةيلسصألا

انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإا3162 ناريإا تلجسس ،رخا قايسس ‘
. ةيسضاŸا ةعاسس42لا لÓخ ةافو ةلاح061و دجتسسŸا
061 ةافو ،ةيناريإلا ةحسصلا ةرازو مسساب ةثدحتŸا يرل اميسس تنلعأاو
3162 ةباسصإاو ،ةيسضاŸا ةعاسس42ـلا لÓخ ناريإا ‘ انوروكب اسصخسش
.تايفسشتسسŸا ¤إا مهنم8641 لقن انوروك سسوÒفب
غلب Úح ‘ ،اسصخسش115و افلأا342 تغلب ÚباسصŸا ةليسصح نأا تدكأاو
.ةلاح137و افلأا11 تايفولا ددع ›امجإا
اسصخسش38و فلآا402 نأا ةيناريإلا ةحسصلا مسساب ةثدحتŸا تركذو

ناجزمرهو زاوهألا تاظفاfi ‘ عسضولا لازي ل امنيب ،ءافسشلل اولثا“
ةيقرسشلاو ةيبرغلا ناجيبرذأاو مÓيإاو ناتسسدركو هاسشنامركو رهسشوبو
.ءارم◊ا ةلا◊ا ‘ يوسضر ناسسارخو
دزيو نامركو زÈلأاو ناتسسلوج تاظفاfi ‘ عسضولا نإا تلاق امك
.بهأات ةلاح ‘ ناتسسسشولبو ناتسسيسسو نادمهو
ةرهز ةمظنŸ يذيفنتلا سسيئرلا ،لاخ ديعسس رذح ،ىرخأا ةيحان نم
ماقرألا““ نإا Óئاق ادد‹ انوروك يسشفتل قلقŸا عسضولا نم ،ةيحسصلا
⁄ اذإاو ،ةيسضاŸا57 ـلا لÓخ ةقوبسسم Òغ مايألا هذه اهارن يتلا
.““ةبعسصلا فورظلا ¤إا دوعتسس نارهط نإاف ،كرحتن

رابخألأ طيرسش

نابايلأ

وعدي يبآاو دÓبلا برغب تاناسضيفب ىلتقلا تارسشع
رذحلل
ةينابايلا وسشويك ةريزج ىلع لوطهلاب ةريزغلا راطمألا ترمتسسا
مهفتح اوقل نم ددع عفترا امنيب ،لقألا ىلع دحاو رهن هايم تسضافو

،اسصخسش05 وحن ¤إا ةينيطلا تارايهنلاو تاناسضيفلا نم مايأا3 لÓخ
.ذاقنإلا تايلمع تلقرعتو
لولحب اهقرسش ¤إا دÓبلا برغ نم ةريزغلا راطمألا هجتت نأا سضÎفيو
،““ادج ةعسساسش ةقطنم““ لاطت نأا رطخ نم ديزي ا‡ ،ءاعبرألا دغ دعب
يخوت ¤إا ناكسسلا ايعاد ،يبآا وزنيسش ءارزولا سسيئر Úنثلا رذح امك
.ديدسشلا رذ◊ا
ءÓجإاب رماوأا تردسصأا تاطلسسلا نأا  ،ةيناباي ةيمÓعا رداسصم تركذو
ءÓجإلاب تايسصوت ¤إا ةفاسضإا ،ةريز÷ا ناكسس نم نويلم فسصن نم Ìكأا
.نابايلا برغ ‘ ناكسسلا نم فلآلا تارسشعل
05 نوكي نأا (برغ بونج) وسشويك ةريزج ‘ ةيلÙا تاطلسسلا ىسشختو
تبرسض يتلا ةديدسشلا فسصاوعلا دعب مهعرسصم اوقل دق اسصخسش
. ةقطنŸا

ناتسسناغفأأ

ىلع ءÓيتسس’ا نم ““نابلاط““ رذ– وكسسوم
ةوقلاب ةطلسسلا
¤إا دوعت نأا نكÁ ““نابلاط““ ةكرح نأا عيفر يسسور يسسامولبد Èتعا
ةلواfi امأا ،ةيفÓتئا ةموكح نم ءزجك ناتسسناغفأا ‘ ةطلسسلا
دسض هلك ›ودلا عمتÛا لوحتسسف ةوقلاب ةطلسسلا ىلع ءÓيتسسلا
.ةكر◊ا
،ناتسسناغفأا نوؤوسشل يسسورلا سسيئرلل سصاÿا لثمŸا كلذب حرسص و
. فولوباك Òماز ةيجراÿا ةرازوب ايسسآل ةيناثلا ةرادإلا ريدم
نم ءزجك ةطلسسلا ¤إا نابلاط دوعتسس““ :يسسورلا يسسامولبدلا لاقو

كانه .نوŸاسسمو نوبيط نابلاط لك نأا لوقأا ل انأا ..ةيفÓتئا ةموكح
،مهب سصاخ قطنم مهيدل نيذلا ÚفرطتŸا نم ةÒطخ ةحيرسش مهنيب

اذإا ؟ىمدلا كلت عم قفتن نأا بجي اذاŸ ،ةعامج اي - نولوقي مه
يأا ىلع نويكيرمألا برهيسسف ،Úيرخأا Úنتسسل انلتاقو طغسضلا اندّعسص
.““طقف اءزج سسيلو ،ةدحاو ةعفد ءيسش لك ذخأانسسو لاح
““نابلاط““ نم ““لقعتŸا““ ءز÷ا نأا ىلع هسسفن تقولا ‘ فولوباك ددسشو
ىلع ءÓيتسسÓل تلواÙا هذه لثم ىلع مادقإلا لاح ‘ هنأا مهفي
.““مهدسض ،ايسسور كلذ ‘ اÃ عيم÷ا نوكيسس““ ،ةطلسسلا

ايÒجين

ةنسصارقل موجه لÓخ Úينيسص ةراحب5 فاطتخا
نم ،Úينيسص نم ةراحب5 فاطتخا نع ةينيسصلا ةيجراÿا ةرازو تنلعأا
‘ تايوا◊ا سضعب لم– ةينيفسس دسض موجه لÓخ Úحلسسم فرط
.ةيÒجينلا هايŸا سضرع
رحبت نحسش ةنيفسس   اومجاه ةنسصارق““ نأا ةينيسصلا ةيجراÿا تحسضوأاو

ةراحب5 اوفطتخاو ،ايÒجين لحاوسس ةلابق ،ةروفاغنسس ملع ت–
تاءارجإا عسضو““ نع ايÒجين ‘ ةينيسصلا ةرافسسلا تنلعأاو.““Úينيسص
روثعلا لجأا نم ““ةمزÓلا Òبادتلا ذاختل““ اجوبأا ةموكح تعدو ،““ةئراط
،ةيÒجينلا راحبلا ةبقارم ةكرسش تنلعأا ،رخآا بناج نم.اهينطاوم ىلع
نم نأا ةفيسضم ،ايÒجينل ةرا÷ا Úنب ةلود هايم سضرعب عقو موجهلا نأا
.““ÚيÒجين ةنسصارقلا نوكي““ نأا سضÎفŸا
ذنم اينيغ جيلخب ةيدف ىلع لوسصحلل افاطتخا78““ ةكرسشلا تسصحأاو
‘ رطخألا ةقطنŸا هنأاب اينيغ جيلخ فسصويو ،““يرا÷ا ماعلا ةيادب
،ةيبرعلا ةريز÷ا هبسش Úب عقاولا ،ندع جيلخ ىلع امدقتم ،⁄اعلا
.يقيرفإلا نرقلا ةقطنمو

تلاكو /›ودلأ مسسقلأ

د˘˘لرو““ ع˘˘قو˘˘م بسسح˘˘ب- ما˘˘قرألا ر˘˘˘خآا ترا˘˘˘سشأا
ة˘ق˘ل˘ع˘تŸا ما˘قرألا ل˘ك د˘سصر˘˘ب سصتıا ““Îي˘˘م
‘ تا˘˘˘˘با˘˘˘˘سصإلا داد˘˘˘˘˘عأا نأا ¤إا -سسوÒف˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب
Úنويلم نم Ìكأا تغلب دق ةدحتŸا تايلولا
ÚفوتŸا دادعأا تزواŒو ،ةباسصإا فلأا589و
.ىفوتم فلأا231 ةبتع سسوÒفلا اذهب
ةعبسس ذنم تلجسس ذإا دلبلا اذه ‘ قلق دوسسيو
افلأا Úعبرأا تغلب ةيسسايق تاباسصإا دادعأا مايأا

‘و ،تئافلا عوبسسألا ةياهن ةعاسس42 لÓخ
ةّرسسأا نم %09 نم Ìكأا تأÓتما انوزيرأا ةيلو
.سشاعنإلا
نأاب سسكنيف ةيدلب ةسسيئر وغيلاغ تياك تّرقأاو
تقو ‘ ة˘سضور˘فŸا دو˘ي˘ق˘لا تع˘فر تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا

Òبادت سضرف ¤إا ةيعاد ،انوزيرأا ‘ ًادج ركبم
.ناكسسلا ىلع ديدج نم لزع

بمار˘ت د˘لا˘نود سسي˘˘ئر˘˘لا لاز˘˘ي ل ،ل˘˘با˘˘قŸا ‘
““كسشو ىلع““ اهنأا دكأا يتلا ةمزألا نأاسش نم للقي
م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ن˘يÒث˘ك بسضغ را˘˘ثأا ا‡ ،ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نلا
سسا˘˘˘˘سسك˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘ب Ïسسوأا ة˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ب سسي˘˘˘˘˘ئر
ف˘˘˘سصو يذ˘˘˘لا ر˘˘˘لدأا ف˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سس ي˘˘˘طار˘˘˘قÁد˘˘˘˘لا
ةب˘سسن˘لا˘ب ““ةÒط˘خ““ ا˘ه˘نأا˘ب سسي˘ئر˘لا تا˘ح˘ير˘سصت
سشاعنإلا ماسسقأا كسشوت ثيح ةنيدŸا ناكسسل

.مايأا ةرسشع نوسضغ ‘““ اهتاقاط دافنتسسا ىلع
ايŸاع ةيناثلا ةبترŸا لت– ليزاÈلا لازت لو
دلرو عقوم بسسحبو ،تاباسصإلا دادعأا ثيح نم
،ةباسصإا فلآا406و انويلم تلّجسس دقف Îيم

.ةافو009و افلأا46 ¤إا ةفاسضإلاب
،Óئاه اعافترا تاباسصإلا ددع دهسش دنهلا ‘و
007 نم Ìكأا ليجسست ¤إا ماقرألا رخآا Òسشتو
.ةافو فلأا02 وحن ءاسصحإا عم ،ةباسصإا فلأا
ىÈكلا ندŸا ‘ Òبك لكسشب سسوÒفلا رسشتنيو
.يانيسشو يهلدو يابموب
ةمسصاع˘لا تح˘ت˘ف ،Úبا˘سصŸا ق˘فد˘ت ة˘ه˘جاوŸو
01 ¤إا هتعسس لسصت لزعلل Óًئاه ًازكرم ةيدنهلا
‘ ،نو˘تر˘ك ن˘م عو˘ن˘سصم ا˘ه˘سضع˘˘ب ،ر˘˘ير˘˘سس فلآا
تا˘ع˘م˘ج˘ت˘ل˘ل ة˘˘يدا˘˘ع˘˘لا ما˘˘يألا ة˘˘سصسصfl ة˘˘عا˘˘ق
نم لزع Òبادت ىرخأا ندم تسضرفو .ةينيدلا

ةايحب دجتسسŸا انوروك سسوÒف ىدوأاو .ديدج
⁄اعلا ‘ اسصخسش244و افلأا735 نع لقي ل ام
Èمسسيد ‘ هروهظ ًايمسسر Úسصلا تنلعأا ذنم
.يسضاŸا
اكيرمأا لود سضعب ‘ ًاقلقم عسضولا لازي لو
ةبتع تطخت اهنأا يليسشت تنلعأا ثيح ،ةينيتÓلا
.ةافو فلآا0004 ايبمولوكو ةافو0006
فلأاÚ 003با˘˘سصŸا دد˘˘ع زوا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ي ،وÒب ‘و
لÓ˘خ ةد˘يد˘ج ة˘با˘سصإا0063 ن˘م Ìكأا م˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
.ةÒخألا42 ـلا تاعاسسلا
ةحسصلا ةريزو ةباسصإا تدكأات ءانثألا هذه ‘و
ريزو لقن امك ،سسوÒفلاب اكور يديإا ةيفيلوبلا
رثإا ىفسشتسسŸا ¤إا زينون وكري ةسسائرلا نوؤوسش
نع ةمجان تافعاسضم ءاّرج““ ىم◊اب هتباسصإا
.““91-ديفوك
ز˘˘˘كرŸا˘˘˘ب تح˘˘˘ب˘˘˘سصأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا ،كي˘˘˘˘سسكŸا ا˘˘˘˘مأاو
ءابولاب ًاررسضت لودلا Ìكأا ةمئاق ‘ سسماÿا

نم Ìكأا تلّجسس دقف ،تايفولا ددع ثيح نم
.ةافو006و افلأا03
،ةديد÷ا ةيزاÎحلا تاءارجإلاب قّلعتي اميفو
يقاب نع ايروتكيف ةيلو لزع ايلاÎسسأا تررق
ةنيدم ‘ تاباسصإلا ددع عافترا دعب دÓبلا

.ةظتكŸا ÊابŸا نم ددع ‘ ًاسصوسصخ نروبلم
‘ لز˘˘ع˘˘لا Òباد˘˘ت ع˘˘˘فر ن˘˘˘م ن˘˘˘ير˘˘˘ه˘˘˘سش د˘˘˘ع˘˘˘بو
ى˘ل˘ع د˘يد˘ج ن˘م لز˘ع˘لا سضر˘ف˘ُي˘سس ،ر˘ق˘˘سشغد˘˘م
.لوألا سسمأا نم ًارابتعا وفيراناناتنأا ةمسصاعلا

Úنثلا وفوسسوك ةموكح تررق ،رخآا بناج نم
ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع لّوŒ ر˘˘ظ˘˘˘ح سضر˘˘˘ف ةدا˘˘˘عإا
ددع عافترا دعب ىرخأا ندم ثÓثو انيتسشيرب
.انوروك سسوÒفب تاباسصإلا
فلأا002 ّمسضت ةقطنم ىلع لزع سضرف ةادغو
تردسصأا ،اينا˘ب˘سسإا˘ب ا˘ي˘نو˘لا˘ت˘ك ‘ تب˘سسلا ة˘م˘سسن
فلأا07 وحن ىلع ةلثا‡ Òبادت سسمأا تاطلسسلا
دع˘ب (بر˘غ لا˘م˘سش) ا˘ي˘سسي˘ل˘غ ة˘ق˘ط˘نÃ سصخ˘سش
يتلا ةيسساقلا لزعلا Òبادت عفر نم Úعوبسسأا
.ةسضورفم تناك
ح˘ت˘ف مو˘ي˘لا ر˘فو˘ل˘لا ف˘ح˘ت˘م دا˘˘عأا ،ا˘˘سسنر˘˘ف ‘و
قÓغإلا نم رهسشأا ةعبرأا دعب راوزلا مامأا هباوبأا
.انوروك ةحئاج ببسسب
ثل˘ث ءا˘ق˘بإا ا˘ه˘ن˘م ةّد˘ع تاءار˘جإا تذ˘خ˘˘ٌتا د˘˘قو
بع˘سصي ي˘ت˘لا كل˘ت ا˘سصو˘سصخ ،ا˘ق˘ل˘غ˘م تلا˘˘سصلا
طاقتلا عنمو ،اهيف يعامتجلا دعابتلا سضرف
.ازيلانوم ةحول لثم عطقلا سضعب مامأا روسصلا
بب˘سسب ر˘فو˘ل˘لا ف˘ح˘˘ت˘˘م ر˘˘ئا˘˘سسخ ّنأا ¤إا را˘˘سش˘˘ُي
.رلود نويلم54 وحن تغلب قÓغإلا

دقو ،⁄اعلأ ‘ ةباسصإأ فلأأ195 نم Ìكأأو انويلم11 ““91-ديفوك““ دجتسسŸأ انوروك سسوÒفب تاباسصإلأ دأدعأأ تغلب
.دنهلأو ةيكيرمألأ ةدحتŸأ تايلولأ نم لك ‘ ءابولأ يسشفت ‘ اعراسست ماقرألأ رخآأ ترهظأأ

Êا˘ط˘يÈلا ة˘ي˘جراÿا ر˘يزو ن˘˘ل˘˘عأا
ىلع تابوقع سضرف بار كينيمود
قو˘ق˘ح كا˘ه˘ت˘نا˘ب Úم˘ه˘ت˘م بنا˘˘جأا
تا˘ي˘سصخ˘سش م˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ،نا˘˘سسنإلا
‘ عولسضلاب ةمهتم ةعيفر ةيدوعسس
.يجقسشاخ لامج يفحسصلا لتق
نإا ة˘ي˘نا˘ط˘يÈلا ة˘ي˘˘جراÿا تلا˘˘قو
نا˘˘ك يذ˘˘لا- Êا˘˘ط˘˘ح˘˘ق˘˘لا دو˘˘˘ع˘˘˘سس
ي˘˘˘ك˘˘˘لŸا ناو˘˘˘يد˘˘˘لا˘˘˘˘ب ارا˘˘˘˘سشت˘˘˘˘سسم
ة˘ي˘ل˘م˘ع رادأاو ط˘ط˘خ -يدو˘˘ع˘˘سسلا
نم قيرفب انيعتسسم يجقسشاخ لتق
.اسصخسش51
ن˘˘م˘˘˘سض تاءار˘˘˘جإلا هذ˘˘˘ه ي˘˘˘تأا˘˘˘تو
،ديدج Êا˘ط˘ير˘ب تا˘بو˘ق˘ع نو˘نا˘ق
ما˘˘˘˘مأا هÓfi˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ع بار ف˘˘˘˘سشك

.(ناÈŸلا) مومعلا سسل‹
نوناقلا نإا ÊاطيÈلا ريزولا لاقو
‘ Úع˘˘لا˘˘سضلا لو˘˘˘سصأا د˘˘˘ّم˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘سس
مهع˘نÁو نا˘سسنإلا قو˘ق˘ح كا˘ه˘ت˘نا

.ةدحتŸا ةكلمŸا لوخد نم

52و ايدوعسس02 تابوقعلا لمسشتو
را‰ا˘˘ي˘˘م ن˘˘م Úط˘˘با˘˘سضو ا˘˘ي˘˘˘سسور
،ة˘ي˘لا˘م˘سشلا ا˘يرو˘ك ن˘م Úت˘م˘ظ˘ن˘مو
اهزر˘بأا ةد˘ع ا˘يا˘سضق ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع
ةي˘ل˘سصن˘ق˘لا ‘ ي˘ج˘ق˘سشا˘خ لا˘ي˘ت˘غا
،8102 ماع لوبن˘ط˘سسإا˘ب ة˘يدو˘ع˘سسلا
يسسورلا بئارسضلا راسشتسسم ةافوو
ه˘ن˘ج˘سس ‘ ي˘ك˘سست˘ي˘ن˘غا˘م ي˘˘غÒسس

Ãتاكا˘ه˘ت˘ناو ،9002 ما˘˘ع و˘˘ك˘˘˘سسو
‘ ا˘˘غ˘˘ن˘˘ي˘˘هور˘˘لا ي˘˘م˘˘ل˘˘˘سسم ق˘˘˘ح˘˘˘ب
.را‰ايم
زربأا نإا ،ةيمÓعا رداسصم تلاقو
دوعسس مه ÚفدهتسسŸا Úيدوعسسلا
‘ قبا˘سسلا را˘سشت˘سسŸا Êا˘ط˘ح˘ق˘لا
يÒسسع د˘م˘حأاو ي˘ك˘لŸا ناو˘˘يد˘˘لا
تارباıا ريدŸ قباسسلا بئانلا
.تارباıاب نورخآا طابسضو
نإا ة˘ي˘نا˘ط˘يÈلا ة˘ي˘˘جراÿا تلا˘˘قو
ل˘ت˘ق ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ط˘ط˘خ Êا˘ط˘˘ح˘˘ق˘˘لا

يÒسسع نإاو ،اهرادأاو يجقسشاخ

لوؤوسسم ناكو ةÁر÷ا ‘ طروتم
.قيرفلا نمسض اÒبك
نأا نود ه˘˘باو˘˘˘بأا0202 ما˘ع ح˘˘ت˘˘فو
يفحسصلا لتقم ‘ قيقحتلا قلغُي
طسسو ،يجقسشاخ لامج يدوعسسلا
تلواfiو هقÓغإل يدوعسس يعسس
كلذ قق– نأا ¤إا ،هزا‚إل ةيكرت
.مويلا
لوبنطسسإا ‘ ةمكfi تدقع دقف
02ـل ةيبايغلا تاسسل÷ا ¤وأا مويلا

تلؤوا˘سست ط˘سسو ،ا˘يدو˘ع˘سس ا˘م˘ه˘ت˘م
ل˘˘˘ظ ‘ ة˘˘˘م˘˘˘كاÙا ىود˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘ع
ذيفنت ة˘ي˘نا˘ك˘مإاو ،ا˘ي˘با˘ي˘غ ا˘هد˘ق˘ع
.اهنع ةرداسصلا ماكحألا
ميلسست تسضفر سضايرلا نأا مغرو
ما˘˘مأا لو˘˘ث˘˘م˘˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘سشŸا
تاءار˘جإلا ة˘ي˘م˘هأا نإا˘˘ف ،ءا˘˘سضق˘˘لا
ةمكاÙا اهنأا ¤إا دوعت ةيئاسضقلا
،يجقسشاخ لتقم ‘ ¤وألا ةينلعلا

.Úبقارم بسسح

ةددسشŸا تابوقعلا ةمكfi تهنأاو
تاسسل÷ا ¤وأا لوبنطسسإا ةنيدم ‘

يفحسصلا لتقب Úمهتملل ةيبايغلا
ةيلسصنق لخاد يجقسشاخ يدوعسسلا
ةسسل÷ا تأاجرأاو ،8102 ماع هدÓب
Èمفون42 ¤إا ةيسضقلا نم ةيناثلا
.مداقلا
ة˘˘˘˘م˘˘˘˘كÙا ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ق ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘سساو
‘ كار˘˘˘تأا Úف˘˘˘ظو˘˘˘˘م تادا˘˘˘˘ه˘˘˘˘سشل
نم Úبرقم Úلوؤو˘سسمو ة˘ي˘ل˘سصن˘ق˘لا

.هتبيطخ ¤إا ةفاسضإلاب ،يجقسشاخ
نإا˘˘ف ،ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘عا ردا˘˘˘سصم بسسحو
ءا˘ق˘بإا˘ب تر˘مأا ة˘˘ي˘˘كÎلا ة˘˘م˘˘كÙا

ةيسضق ‘ ةيلودلا بل÷ا تاركذم
Úب˘˘ئا˘˘غ˘˘لا را˘˘سضحإاو ي˘˘ج˘˘˘ق˘˘˘سشا˘˘˘خ
نم تبلط امك ،ةوقلاب ةمكاحملل
(لو˘بÎنإا) ة˘ي˘لود˘لا ة˘طر˘سشلا م˘˘سسق

هÒظ˘˘ن ع˘˘م ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ا˘˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘ت ‘
بل÷ هدر را˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘˘ناو يدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسلا
.ÚمهتŸا

..يÒسسعو Êاطحقلأ مهزربأأ

يجقسشاخ ةيسضق ‘ ايدوعسس02 بقاعت ايناطيرب



ت’اكو /›ودلإ مسسقلإ

ردا˘˘سصم ن˘˘ع Ó˘˘ق˘˘ن- ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عا ل˘˘ئا˘˘سسو تلا˘˘ق
نع رفسسأا فسصقلا نإا -ةيمسسر اهنأاب تفسصو
عوقو نود نكل يو÷ا عافدلل ةموظنم باطعإا

ىلع قافولا ةموكح قلعت ⁄و.ةيرسشب رئاسسخ
ةرطيسس ذنم هعون نم لوألا دعي يذلا موجهلا
.ةيبرغلا ةقطنŸا ىلع اهتاوق
عم ةيكÎلا عافدلا ةرازو تقفتا ،ىرخأا ةهج نم
قاطن عيسسو˘ت ى˘ل˘ع قا˘فو˘لا ة˘مو˘ك˘ح˘ب ا˘ه˘تÒظ˘ن
بيرد˘ت ز˘كار˘م ءا˘ن˘˘ب Èع ير˘˘ك˘˘سسع˘˘لا نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
لÓ˘خ كلذو ““فfiÎ ي˘ب˘ي˘ل سشي˘ج““ سسي˘˘سسأا˘˘ت˘˘ل
ي˘كÎلا عا˘فد˘˘لا ر˘˘يزو ا˘˘ه˘˘ب ما˘˘ق ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘ل ةرا˘˘يز

.رلوغ راسشي هناكرأا ةئيه سسيئرو راكأا يسصولخ
Úيبيللا انناوخإا عم فقن““ يكÎلا ريزولا لاقو
نلو ،لدعلاو ›ودلا نوناقلا هيلع سصني ام قفو
.““فقوŸا اذه نع عجاÎن
اه˘ي˘ل˘ع تÌع ي˘ت˘لا ة˘ي˘عا˘م÷ا ر˘با˘قŸا نأا˘سشبو
‘و سسل˘بار˘ط ي˘بو˘ن˘˘ج ا˘˘ث˘˘يد˘˘ح قا˘˘فو˘˘لا تاو˘˘ق
اهنأاب راكأا اهفسصو ،اهطيfiو ةنوهرت ةنيدم
عافدلا ريزو برعأاو.ةيناسسنإلا دسض مئارج دعت
ءارج اببيل ‘ هدÓب دونجب هراختفا نع يكÎلا
.““فرسشم لكسشب““ مهماهم مهئادأا
سسي˘ئر ة˘ق˘فر˘ب ا˘هد˘ع˘ب ف˘ي˘سضلا ر˘يزو˘لا ه˘جو˘˘تو
،يركسسعلا ةقي˘ت˘ي˘ع˘م ى˘ف˘سشت˘سسم ةرا˘يز˘ل ه˘نا˘كرأا

نمو ÚلوؤوسسŸا نم عاسضوألا ىلع علطا ثيح
.ىفسشتسسŸا ‘ لماعلا يكÎلا يبطلا قيرفلا
ىرخأاب ةيكرت ةنيفسس سشر– تاءاعدا نأاسشبو
ددج ،طسسوتŸا ‘ ايبيل ئطاوسش ةلابق ةيسسنرف
فلحب ءاكرسشلل تمدق هدÓب نأا هديكأات راكأا
روسصلاو قئاثولا ةفاك (وتانلا) يسسلطألا لامسش
يأا مدقت ⁄ يتلا سسيراب تاءاعدا دنفت يتلا
.اهمعازم ىلع ليلد
قيق– اهنم داري ةديكم““ هذه نإا راكأا لاقو
ا˘سسنر˘ف ى˘ل˘عو ،ة˘ير˘ك˘سسع ل ة˘ي˘سسا˘˘ي˘˘سس تا˘˘يا˘˘غ
لسصاوي وتانلا فلح نأا دكأاو ““ايكÎل راذتعلا
‘ قوثومو عدار فلح Ìكأا هنوك ىلع ظاف◊ا
.⁄اعلا

عباتلا يبيللا سشي÷ا نلعأا ،رخآا ديعسص ىلع
ةيلكلا بÓط نم091““ نأا تبسسلا قافولا تاوقل
اهب نوسسردي اوناك نيذلاو ،سسلبارطب ةيركسسعلا
ةفيلخ يبÓقنلا لاÔ÷ا ايسشيلم فسصق ءانثأا

ايكرت ¤إا اورداغ ،يرا÷ا ماعلا لئاوأا اهل Îفح
.““مهتسسارد لامكتسسل
د˘ي˘ع˘سس را˘˘ي˘˘ط د˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘لا نا˘˘سسل ى˘˘ل˘˘ع كلذ ءا˘˘ج
،ةيركسسعلا ة˘ي˘ل˘ك˘لا م˘سسا˘ب ثد˘ح˘تŸا ،ي˘ط˘لاŸا
““بسضغلا ناكرب““ ةيلمع ةحفسص هتلقن ام بسسحب
.كوبسسيف ىلع قافولا ةموكح سشي÷ ةعباتلا
ةيادب ‘) دجتسسŸا يتعفد نإا““ يطلاŸا لاقو
Úتللا- (ةسساردلا تاونسسب) مدقتŸاو (مهتسسارد
‘ مهتابيردت ءانثأا Îفح ناÒط امهفدهتسسا
¤إا ةعم÷ا اورداغ -يرا÷ا ماعلا علطم ةيلكلا

تا˘ي˘ل˘ك˘لا ىد˘حإا ‘ م˘ه˘ت˘˘سسارد لا˘˘م˘˘كإل ا˘˘ي˘˘كر˘˘ت
.““(اهركذي ⁄) كانه ةيركسسعلا
52 م˘سضت د˘ج˘˘ت˘˘سسŸا ة˘˘ع˘˘فد““ نأا ا˘˘سضيأا ح˘˘سضوأاو

Úح ‘ ،ارهسش22 مهتسسارد قرغتسستسسو ابلاط
قرغتسستسسو اب˘لا˘ط561 مد˘ق˘تŸا ة˘˘ع˘˘فد م˘˘سضت
.““رهسشأا ةسسمخ مهتسسارد
نع عيباسسأا ةدع ذنم Îفح تاوق داعبإا مغرو
امف ،امومع برغلا ةقطنمو سسلبارط يحاوسض
ةين˘ك˘سسلا ءا˘ي˘حألا˘ب ا˘ه˘ت˘عرز ي˘ت˘لا ما˘غ˘لألا تلاز
بي˘سصأا ثي˘ح ،Úي˘˘ندŸا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا˘˘ب كت˘˘ف˘˘ت
م˘غ˘ل را˘ج˘ف˘نا ءار˘ج ة˘توا˘ف˘ت˘م حور˘ج˘ب نا˘ي˘˘ند˘˘م
ةراز Úع ة˘ق˘ط˘نÃ ي˘ن˘ك˘˘سس ي˘˘ح ل˘˘خاد ي˘˘سضرأا

ا˘ه˘ي˘ف ز˘كر˘م˘ت˘ي نا˘ك ي˘ت˘˘لاو ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا بو˘˘ن˘˘ج
لÓ˘خ ،ة˘ي˘سسور˘لا Ôغا˘ف ة˘كر˘سش ن˘م نو˘ح˘˘ل˘˘سسم
رمتسسا يذلاو ةنيدŸا ىلع Îفح تاوق موجه
.ماع نم Ìكأا
بو˘ن˘ج ة˘ي˘ن˘ك˘سسلا ق˘طا˘نŸاو ءا˘ي˘حألا تد˘ه˘˘سشو

ماغ˘لألا را˘ج˘ف˘نا ثداو˘ح ن˘م د˘يد˘ع˘لا سسل˘بار˘ط
‘ ÚسصتÚ flير˘˘˘ك˘˘˘سسع حاورأا˘˘˘˘ب تدوأا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

ن˘م دد˘ع˘ل ة˘فا˘سضإا ،ما˘غ˘للا كي˘ك˘˘ف˘˘ت تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
اهيلإا اوداع مث مهتويب نم اوحزن يذلا ÚيندŸا

كل˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع قا˘˘فو˘˘لا ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح ةر˘˘ط˘˘ي˘˘˘سس بق˘˘˘ع
.قطانŸا

نم اهقلق نع ايناطيرب تبرعأا ىرخأا ةهج نم
نمو ،ايبيل ‘ طفنلا ئناوم قÓغإا رارمتسسا
لوقح ‘ يبنجألا لخدتلاب ديفُت يتلا ريراقتلا
.ةيبيللا طفنلا
¤إا نايب ‘ كانه ةيناطيÈلا ةرافسسلا تراسشأاو
ل˘˘خد˘˘ت نأا˘˘سشب ة˘˘ق˘˘ل˘˘قŸا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘سصو ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت
يطفنلا ةرارسشلا لقح ‘ بناجألا ةقزترŸا

دوه÷ اسضيوقت هتÈتعا ا‡ ،ايبيل يبرغ يبونج
عا˘ط˘ق ةر˘ك˘سسع نأا ة˘˘ف˘˘ي˘˘سضم ،ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا ل◊ا
.ةلوبقم Òغ ةيسسايسس ةمواسسم يبيللا ةقاطلا
طفنلل ةينطولا ةسسسسؤوملل اهمعد ندنل تدكأاو

دÓبلا ‘ ةديحوو ةلقتسسم ةسسسسؤومك ايبيل ‘
حامسسلاب تبلاطو ،ةقاطلا دراوم ةرادإاب ةفلكمو
عيمج حلاسصل قئاوع نود““ جاتنإلا فانئتسساب اهل
¤إا ةيبيللا ةمزألا َفارطأا تعد امك.““Úيبيللا
يذ˘لا ي˘سسا˘ي˘سسلا راو◊ا ‘ ة˘لا˘ّع˘ف˘لا ة˘كرا˘سشŸا
.ةدحتŸا ·ألا هدوقت
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..ايبيل ‘ يوج عافد ةموظنم فدهتسسإ

معدب دهعتت ايكرتو ةيطولا ةدعاقب عقاوم فسصق
فfiÎ سشيج ءانبل قافولا

‘ ،دÓبلإ يبرغ ينطولإ قافولإ ةموك◊ ةعباتلإ ةيركسسعلإ ةيطولإ ةدعاق لخإد عقإوم ةيبرح ةرئاط تفدهتسسإ
.””فfiÎ”” صشيج ءانب ‘ قافولإ تإوق ةدعاسسÃ ايكرت تدهعت Úح

ÚماÙإ تاباختنإ نم هفقوم ردسصي مكا◊إ بز◊إ

زيزع يعدتسست ايناتيروÃ قيقحتلا ةن÷
روتسسدلاب -Òطخ سساسسم- لوح

هجوŸا ءاعدتسسلا سصن ‘ ، ةيناتيروŸا ةيناÈŸلا قيقحتلا ةن÷ تلاق
عئاقو ‘ درو همسسا نإا ،زيزعلا دبع دلو دمfi قباسسلا سسيئرلا ¤إا
.«روتسسدلاب ًاÒطخ اسساسسم» لكسشت نأا لمتحي لاعفأاو
لثÁ نأا ىلع ،قباسسلا سسيئرلا ¤إا ءاعدتسسا ةلاسسر ةنجللا تهجوو
.هتداهسشب ءلدإÓل لبقŸا سسيمÿا موي اهمامأا
ةخسسن ىلع «ايديم ءارحسص» تلسصح يذلا ءاعدتسسلا ‘ ةنجللا تلاقو
اهتدقع يتلا عامتسسلا تاسسلج لÓخ» :زيزعلا دبع دلو ةبطاfl ،هنم
نأا لمتحي لاعفأاو عئاقو ‘ ةرسشابم ةفسصب مسسلاب مكركذ ” ةنجللا
ةيمÓسسإلا ةيروهم÷ا Úناوقبو روتسسدلاب ًاÒطخ اسساسسم لكسشت
.«ةيناتيروŸا
نمسضو ،ةقيق◊ا زاربإا ىلع اهنم اسصرح» هنأا ةنجللا تفاسضأاو
قفاوŸا سسيمÿا موي مكيعدتسست ةنجللا نإاف ،اهل ةلوıا تايحÓسصلا
Êابم ‘ ًاحابسص رسشع ةيدا◊ا ةعاسسلا ما“ ىلع ،0202 ةيليوج9
لوح مكتزوحب يتلا تاحاسضيإلاو تامولعŸا Ëدقتل ةينطولا ةيعم÷ا
.«اياسضقلا كلت

بز◊ا ) ةيروهم÷ا لجأا نم دا–لا بزح دكأا ،رخا ديعسص ىلع
Úماحملل ةينطولا ةئيهلا بيقنل حسشرم يأل هينبت مدع ، (مكا◊ا
.يرا÷ا رهسشلا رخاوأا ةررقŸا تاباختنلا ‘ ،ÚيناتيروŸا
زيزعت ‘ هرودو هتعانق نم اقÓطنا هنإا هل نايب ‘ بز◊ا لاقو
خيسسرت Èع رÁ تاسسسسؤوŸاو نوناقلا ةلود زيزعت نأا ىري ةيطارقÁدلا
.لعافو يوق Êدم عمت‹ ءانب اهتمدقم ‘و ،ةيطارقÁدلا ديلاقتلا
،يوق Êدم عمت‹ نود ميقتسست ل ،مويلا ةيوقلا ةلودلا نأا بز◊ا راسشأاو
عيم÷اينمتم ،فارطألا عيمج نم ةدحاو ةفاسسم لع هفوقو ادكؤوم
ةينطولا ةئيهلا رودو ةناكم ىلع ةظفاÙا ‘ اومهاسسي نأا Úلعافلا
.نايبلا قفو ،ÚيناتيروŸا Úماحملل
لجأا نم ،ةيسسايسسلا تابذاجتلا نع ةئيهلا داعبإاب بز◊ا نايب بلاطو
.ناسسنإلا قوقح ماÎحاو تاير◊ا ةنايسص ‘ يوي◊ا اهرودب سضوهنلا

اينيطسسلف43 حنÁ يسسنوتلا سسيئرلا
ةيسسنوتلا ةيسسن÷ا
اسصخسش531 حنÃ يسضقي ايسسائر ارمأا ديعسس سسيق يسسنوتلا سسيئرلا عقو
.ةيسسنوتلا ةيسسن÷ا ،اينيطسسلف43 مهنيب
43ـل ةيسسنوتلا ةيسسن÷ا حنم نأا ةيسسنوتلا ةسسائرلاب ردسصم حسضوأاو
ةيسضقلا ةرسصن ىلع ةيروهم÷ا سسيئر سصرح راطإا ‘ يتأاي““ ،اينيطسسلف
.““Úينطسسلفلل ةدوعلا قح فلم نم سسÁ لو ةينيطسسلفلا
نادلب نم مه ةيسسنوتلا ةيسسن÷ا مهل حونمŸا سصاخسشألا ةيقب نأا ركذو
ةيجاودزإاب حمسسي يسسنوتلا نوناقلا نأا ¤إا اÒسشم ،ةيقيرفإاو ةيبرع
.ةيسسنوتلا ةينطولا ةعاذإلا تدافا امبسسح ةيسسن÷ا

افلأإ41 زواجتي ¤امجإ’إو ””انوروك””ـب ةديدج ةباسصإإ681 لجسسي برغŸإ

⁄اعلا Èع ايبرغم ارجاهم664 ةافو ‘ ببسستي ““انوروك““
ÚميقŸا ةبراغŸاب ةفلكŸا ةبدتنŸا ةريزولا تلاق
‘ ببسست ““انوروك““ سسوÒف نإا ،‘اولا ةهزن ،جراÿاب
808 ‘وت Úح ‘ ،⁄اعلا Èع يبرغم رجاهم664 ةافو
.4721 تايفولا ›امجإا Òسصيل ،ىرخأا بابسسأل نيرخآا
ة˘˘ي˘˘جراÿا ة˘˘ن÷ عا˘˘م˘˘ت˘˘جا لÓ˘˘خ ،‘او˘˘لا تح˘˘˘سضوأاو
ة˘برا˘˘غŸاو ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسإلا نوؤو˘˘سشلاو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا عا˘˘فد˘˘لاو
1 دودح ¤إا هنأا ،باونلا سسلجÃ جراÿاب ÚميقŸا

نم نامثج132 نفد تاقفنب لفكتلا ” ،0202 ةيليوج
نيزوعŸا جراÿاب ÚميقŸا ةبراغŸا ىتوم Úماثج
.نأاسشلا اذهب سصاخ Úمأات ىلع نورفوتي ل نيذلاو
وأا ر˘˘با˘˘قÃ ،‘او˘˘لا بسسح˘˘ب ،ن˘˘فد˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ت“ و
قيسسنتب ،لابقتسسلا لودب رباقÃ ةيمÓسسإا تاعبرم
ة˘ي˘ل˘سصن˘ق˘لا ز˘كارŸاو ة˘ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘لا تا˘ث˘ع˘ب˘لا ع˘م ما˘ت
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل تقؤوŸا رذ˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل كلذو ،جراÿا˘˘ب ة˘˘ي˘˘بر˘˘غŸا
ارظن ،نطولا سضرأاب ىÌلا ىراوتل Úماث÷ا ليحرت
ن˘م ةذ˘خ˘تŸا تاءار˘جإلا ا˘ه˘تزر˘فأا ي˘ت˘لا تا˘ي˘عاد˘ت˘˘ل˘˘ل

ةحئاج يسشفت ةهجاوŸ لودلا نم ةعوم‹ فرط
.انوروك سسوÒف
ليحرت ‘ انينطاوم ةبغر““ نأا ¤إا ةريزولا تراسشأاو

ىدم ىلع لدت نطولا سضرأاب نفدتل مهيوذ Úماثج
مهبحو لسصألا مهدلبب يحورلاو Êادجولا مهطابترا
راطإا ‘ جردني ءارجإلا اذه نأا تدكأاو .““هل قيمعلا

يتلا Úماث÷ا ليحرت فيراسصÃ لفكتلا ةيلآا ةمءÓم
ةيلا◊ا عاسضوألا عم ةبدتنŸا ةرازولا اهيلع فرسشت
معدلا لك Ëدقت فدهب كلذو ،⁄اعلا اهسشيعي يتلا

‘ مهرسسأاو جراÿاب ÚميقŸا ةبراغملل ةدعاسسŸاو
.ةحئا÷ا اهتسضرف يتلا ةسصاÿا فورظلا هذه
سسمأا ،ةيبرغŸا ةحسصلا ةرازو تنلعأا ،رخا قايسس ‘

سسوÒف˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘با˘˘سصإا681 ل˘ي˘ج˘˘سست ،ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
سسوÒفلاب Úباسصملل ›امجإلا ددعلا عفتÒل ؛““انوروك““
.ةلاح56541 ¤إا
يتلا تلا◊ا ددع نأا - نايب ‘ - ةرازولا تركذو

جئا˘ت˘ن ى˘ل˘ع لو˘سص◊ا د˘ع˘ب ،ا˘ه˘ت˘با˘سصإا دا˘ع˘ب˘ت˘سسا ىر˘ج
ةلاح227687 غلب دق ،اهب ةسصاÿا ليلاحتلل ةيبلسس
.برغŸاب سسوÒفلا راسشتنا ةيادب ذنم
Úتد˘يد˘ج ةا˘فو ي˘ت˘لا˘ح ل˘ي˘ج˘سست ىر˘˘ج ه˘˘نأا تفا˘˘سضأاو
932 ¤إا تا˘ي˘فو˘لا ›ا˘م˘جإا ع˘˘ف˘˘تÒل ؛سسوÒف˘˘لا بب˘˘سسب

ءاف˘سش تلا˘ح801 ل˘ي˘ج˘سست د˘كأا˘ت˘لا ” ا˘˘م˘˘ك ..ة˘˘لا˘˘ح
‘ تح‚ يتلا تلا◊ا عوم‹ عفتري كلذبو ؛ةديدج
.ةلاح18201 ¤إا ةحئا÷ا نم ‘اعتلا
ة˘˘ع˘˘م÷ا تف˘˘سشك ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘غŸا ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا ةرازو تنا˘˘˘ك و
ةديدج ةدكؤوم ةباسصإا ةلاح913 ليجسست نع ، ةيسضاŸا
ةعاسس42ـلا لÓ˘˘˘خ د˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘سسŸا ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك سسوÒف˘˘˘˘ب
سسوÒفلاب Úباسصملل ›امجإلا ددعلا عفتÒل ،ةيسضاŸا
.برغŸا ‘ ةلاح88231 ¤إا
ددع نأا اهل نايب ىف ةيبرغŸا ةحسصلا ةرازو تدكأاو
ةيبلسس جئاتن ىلع لوسص◊ا دعب ،ةدعبتسسŸا تلا◊ا
ةيادب ذنم602917 غلب دق ،ةيÈتıا ليلاحتلا مهت
.ينطولا ىوتسسŸا ىلع سسوÒفلا راسشتنا
ةيبرغŸا ةحسصلا ةرازول ةيمسسرلا تايطعŸا تدافأاو

،ةدحاو ةديدج ةافو ليجسست تفرع اهسسفن ةÎفلا نأاب
07 نم دكأاتلا ”و ،ةلاح032 ¤إا تايفولا ددع لسصيل

ة˘ي˘لا˘م˘جإلا ة˘ل˘ي˘سص◊ا ع˘ف˘تÎل ،ة˘ي˘فا˘سضإا ءا˘˘ف˘˘سش ة˘˘لا˘˘ح
.ةلاح0619 ¤إا ‘اعتلل

تيآا دلاخ يبرغŸا ةحسصلا ريزو نأامط ،هتهج نم
‘ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بو˘˘لا ة˘˘لا◊ا نإا Ó˘˘ئا˘˘ق Úن˘˘˘طاوŸا بلا˘˘˘ط˘˘˘لا
تا˘˘با˘˘سصإلا دد˘˘ع عا˘˘ف˘˘ترا م˘˘غر ،ةر˘˘ق˘˘ت˘˘سسم ة˘˘ك˘˘ل˘˘˘مŸا
.ةيسضاŸا عيباسسألا لÓخ انوروك سسوÒفب ةديد÷ا
دعب برغŸاب ةباسصإلا تلاح ةدايز ىلع اقيلعت لاقو
ةدكؤوŸا تلا◊ا ديازت نإا ،انوروك دويق فيفخت رارق
ةيıÈا ليلاحتلل عسسوŸا فسشكلا نع جتن اهتباسصإا
ق˘طا˘ن˘م ‘ ة˘برا˘غŸا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ا˘ه˘ل ع˘سضخ˘˘ي ي˘˘ت˘˘لاو

fiفر˘˘ع˘˘ت ةدد Œب˘˘ك تا˘˘ع˘˘مÒمأا˘ت˘˘ل كلذو ةÚ طا˘سشن
نم ديدعلاو يحايسسلاو يداسصتقلا لاÛا ‘ دÓبلا
.ىرخألا تلاÛا
ةبراÙ حيحسصلا راسسŸا ‘ Òسسي برغŸا نأا Èتعاو
ديازتي ل ةجر◊ا تلا◊ا دادعأا نأا ةسصاخ ،سسوÒفلا
‘ ىندألا وهو %8.1 دعب زواجتي ⁄ تايفولا لدعمو
.““ةيئابولا ةيعسضولل ءاوتحا نياك““ افيسضم ،⁄اعلا
تاءار˘جإا ل˘ع˘ج˘ي ةد˘يد˘ج تلا˘˘ح فا˘˘سشت˘˘كا““ نأا د˘˘كأاو
ىلع ظفاحن ›اتلابو ةعرسسب متت سسوÒفلا ءاوتحا

.““مهيطلاflو ÚباسصŸا ةايح
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 اـــهباــحسصأ’ درــت ’ ةدــير÷إ درــت ةــــقيثو لــك
رـــسشنت ⁄ مأإ ترـــسشن ءإوـــسس

قإزر مÓسسلإ دبع دإدعإإ

‘ تامزألا :ىسضوفلا نم جورÿا““ باتك لuثمُي
،““ط˘سسوألا قر˘سشلاو ط˘سسو˘تŸا سضو˘ح ة˘ق˘ط˘ن˘م
،ل˘ب˘ي˘ك ل˘ي˘ج ،ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا يÁدا˘˘كألاو ثحا˘˘ب˘˘ل˘˘ل

fiسصuاديم لمع ةلÊ دوقع ةسسمخ وحنل دتما،
لودلا Úب ثحبلاو لtقنتلاب فuلؤوŸا اهلÓخ ماق
سضو˘حو ط˘سسوألا قر˘سشلا ة˘ق˘ط˘ن˘م ‘ ة˘ي˘بر˘˘ع˘˘لا
Òسسفتو ليل–و طاقتلل ىعسسم ‘ طسسوتŸا
تع˘ب˘ط ي˘ت˘لا ىÈك˘لا ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ثاد˘حألا م˘هأا
ل˘ب˘ق˘ت˘سسم ى˘ل˘ع تر˘sثأاو ،ة˘ق˘ط˘˘نŸا هذ˘˘ه خ˘˘يرا˘˘ت
عفد يتلا سساسسألا ةيسضرفلا دsدحتتو .اهبوعسش
اهتيقدسص رابتخا ¤إا ىعسسو باتكلا بحاسص اهب

ة˘ق˘ط˘ن˘م نأا ‘ با˘ت˘ك˘ل˘ل ة˘ثÓ˘˘ث˘˘لا لو˘˘سصف˘˘لا Èع
لاو˘˘˘ط ط˘˘˘سسوألا قر˘˘˘سشلاو ط˘˘˘سسو˘˘˘تŸا سضو˘˘˘˘ح
لاح ىلع رقتسست ⁄ ةيسضاŸا سسمÿا دوقعلا
ديعسصتلا نم ةرركتم تلاح تدهسش اهنأاو ،طق
بر◊ا تحسضأا ةجرد ¤إا يركسسعلاو يسسايسسلا

ة˘ي˘ن˘يد˘لاو ة˘ير˘ك˘سسع˘لاو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ا˘هدا˘˘ع˘˘بأا ‘
خيرات ‘ نميهŸا لماعلا يه ةيفاقثلا ىتحو
ىوسس نكت ملف ،ملسسلا تاظ◊ امأا .ةقطنŸا

نم ةدوعلاو سسافنألا طاقتلل قيسض ينمز زيح
.ةفولأاŸا بر◊ا ةلاح ¤إا ديدج
تاطÙا دنع اÒًثك فقي فuلؤوŸا د‚ ،اذلو
ةيبرعلا يسضارألا اهتدهسش يتلا ةÒثكلا ةيبر◊ا

‘ ةلثمتŸاو ةيسضاŸا سسمÿا دوقعلا لÓخ
طفنلا حÓسس برحو ،3791 ماع ناسضمر برح
تفsلخ يتلا ةيناريإلا-ةيقارعلا بر◊او ،4791
،(8891-0891) ي˘ما˘ع Úب ل˘ي˘ت˘ق نو˘˘ي˘˘ل˘˘م و˘˘ح˘˘ن
لÓتحاو ،0991 بآا/سسطسسغأا ‘ تيوكلا وزغو
ةد˘عا˘ق˘لا م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘تو ،3002 ما˘˘˘ع˘˘˘˘لا ‘ قار˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ماعلا ‘ ة˘يŸا˘ع˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا ي˘جر˘ب فاد˘ه˘ت˘سساو
ماعلا ‘ يبرعلا عيبرلا ةرارسش علدناو ،1002
‘ ةي˘مÓ˘سسإلا ة˘لود˘لا““ م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت نÓ˘˘عإاو ،1102
‘ عيرسسلا هرايهناو ،4102 ماع ““ماسشلاو قارعلا
ة˘ي˘سسا˘ي˘˘سسلا ثاد˘˘حألا هذ˘˘ه ل˘˘ك˘˘ف .1027 ما˘ع˘˘لا
تلعج لبيك ليج روظنم نم ىÈكلا ةيركسسعلاو
ط˘سسو˘تŸا سضو˘حو ط˘˘سسوألا قر˘˘سشلا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
ودبي دق رمألا اذهو .رارمتسساب ةنخاسس ةقطنم
عو˘˘م‹ ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ن˘˘ف˘˘قو ا˘˘م اذإا Ìكأا ا˘˘ًب˘˘عو˘˘ت˘˘سسم
يوقلا سضقا˘ن˘ت˘لاو ة˘ت˘با˘ث˘لا ة˘ي˘فÿÓا ر˘سصا˘ن˘ع˘لا
Úي˘سسا˘ي˘سسلا Úل˘عا˘˘ف˘˘لا Úب ىؤور˘˘لا ‘ خرا˘˘سصلاو
دوجو بناج ¤إا ،يبرعلا لخادلا ‘ Úيركسسعلا

نم يسضتقت ةقطنŸا هذه ‘ ةيبنجأا حلاسصم
.(1)ةوقبو ةرسضاح نوكت نأا ةيبنجألا ىوقلا هذه
هل سسsسسَأا يذلا يرظنلا زكترŸا نم اًقÓطنا

نكÁ ،باتكلا بحاسص هاsنبتو (2)نوقباسس ءاملع
ةقطنŸا هذه هفرعت يذلا عسضولا نأاب لوقلا
يذلا فيسصوتلا بسسح- هلازتخا نكÁ مويلا
(soahC) ىسضوفلا ‘ -هسسفن لبيك ليج همsدق
ثاد˘حألا ن˘م ة˘ل˘م˘ج تا˘ي˘عاد˘ت ن˘˘ع ة˘˘م˘˘جا˘˘ن˘˘لا
:يلي اميف اهلزتخا يتلا فقاوŸاو
ي˘ما˘ن˘ت ل˘با˘ق˘م ‘ ة˘ي˘بر˘ع˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘سشا˘˘سشه ــ

 .يسسايسسلا مÓسسإلا تاكرح
ي˘ت˘لا ة˘ي˘طار˘˘قÁد˘˘لا ةدارإلا ى˘˘ل˘˘ع بÓ˘˘ق˘˘نلا ــ
ام تاباختنا لÓخ ةقطنŸا بوعسش اهتراتخا
.يبرعلا عيبرلا دعب
داه÷ا تارهظمتل رركتŸاو مئادلا روسض◊ا ــ
ةركف نونبتي دارفأا دوجو ىلع مئاقلا يمÓسسلا
رارقتسسلا ةعزعز ¤إا نودمعيو ةوقلاب Òيغتلا

.فدهلا تاذ قيقحتل ةادأاك ةقطنŸا ‘
ميظنت رايهنا ‘ هرودو رركتŸا ينمألا لخدتلا ــ
.““ماسشلاو قارعلا ‘ ةيمÓسسإلا ةلودلا““
Òغ ن˘ير˘˘جا˘˘هŸا تا˘˘جو˘˘م تلد˘˘ع˘˘م ي˘˘ما˘˘ن˘˘ت ــ
ةيركسسعلا تاهجاوŸاو بر◊ا ءاsرج Úيماظنلا
بلا˘˘طŸا Úبو ة˘˘يداد˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘سسلا ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘نألا Úب
 .بوعسشلل ةيطارقÁدلا
سسي˘ئر˘لا ة˘سصا˘˘خ ،بر˘˘غ˘˘لا لود ةدا˘˘ق دا˘˘م˘˘ت˘˘عا ــ
ةرا˘˘سشت˘˘سسŸاو ،نور˘˘كا˘˘م ل˘˘يو˘˘ناÁإا ،ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
،يكÒمألا سسيئرلاو ،لكÒم Óي‚أا ،ةيناŸألا
ÁÒدÓ˘ف ،ي˘سسور˘لا سسي˘ئر˘لاو ،بمار˘ت د˘˘لا˘˘نود
ة˘˘م˘˘ظ˘˘نألا هاŒ ة˘˘˘جودز˘˘˘م تا˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سس ،Úتو˘˘˘ب
لودلا ¤إا ءوجللا لدعم نم داز ا‡ بوعسشلاو

تلاح ىرخألا يه فرعت تحسضأا يتلا ةيبرغلا
.ىسضوفلا نم
تعفد ةعمت‹ رسصانعلا هذه نأا حسضاولا نمو
لاؤوسسلا حرط ¤إا Úثحابلا عيمجو ⁄اعلا ةداقب
طسسوألا قرسشلا ةقطنم لuثمُت اذاŸ :›اكسشإلا
ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ل˘قÓ˘ق˘ل˘ل اًرد˘سصم ط˘سسو˘تŸا سضو˘حو
لمعلا امو ؟ةيطارقÁدلا ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ة˘م˘ظ˘نأÓ˘ل
ىسضوفلا ةلاح نم لودلا هذه جارخإل بولطŸا
ابوروأا ةسصاخ رواÛا ⁄اعلا لود يقاب بينŒو
ءاج روظنŸا اذه نم ؟ىسضوفلا هذه تاعبت
اًرو˘ظ˘ن˘م مuد˘ق˘ُي˘ل ة˘˘ع˘˘جارŸا عو˘˘سضو˘˘م با˘˘ت˘˘ك˘˘لا
ةءار˘ق ع˘با˘ط ذ˘خ˘تا ؛ة˘ي˘لا˘ك˘سشإلا هذ˘ه˘ل ا˘vيÒسسف˘ت

يتلا ىسضوفلا ة˘لا˘ح ‘ ة˘ي˘خ˘يرا˘ت ة˘ي˘جو˘لا˘ي˘ن˘ي˘ج
ةسسمخ ›اوح ىدم ىلع ةقطنŸا هذه تعبط
نأا˘˘ب م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ع˘˘م ..(8102-3791) ة˘ل˘ما˘ك دو˘ق˘˘ع
وه نوكي دق باتكلل سضÎفŸا لوألا ئراقلا
وأا اًمومع يبرغلا وأا يسسنرفلا ةسسايسسلا لجر
لود˘لا ‘ رار˘ق˘لا ة˘عا˘ن˘سص ن˘ع لوؤو˘سسŸا ل˘ق˘˘ن˘˘ل
ةقطنŸا ‘ حلاسصم اهل يتلا لودلا وأا ،ةيبرغلا
نم Òثكلل اًنمسضتم باتكلا ءاج دقو .ةيبرعلا
ةيخيراتلا ثادحألا ةلمجب ةطبترŸا ليسصافتلا
اهقا˘ي˘سس ‘ ر˘سض– ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ف˘قاوŸاو
ل˘ما˘ع˘لا ى˘ل˘ع م˘ئاد˘لا ز˘ي˘كÎلا ع˘م ،ي˘˘ل˘˘سسل˘˘سست˘˘لا
لماع ‘ لثمتŸاو ثادحألا هذه لك ‘ تباثلا
‘ ةسسايسسلا ةَمَلْسسَأا لاؤوسس وأا ،يسسايسسلا مÓسسإلا
ة˘سصا˘خو ،ثيد◊ا ي˘بر˘ع˘لا ي˘سسا˘ي˘سسلا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا
رو˘ه˘ظ˘˘ب ة˘˘ط˘˘ب˘˘ترŸا ةÒخألا ة˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا دو˘˘ق˘˘ع˘˘لا
وعدت يت˘لا ة˘يÒف˘ك˘ت˘لاو ة˘يدا˘ه÷ا تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا
ي˘ن˘يد˘لا Òي˘غ˘˘ت˘˘لا ل˘˘ع˘˘ف ق˘˘ي˘˘ق– ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘تو
.ةيفنعلا لئاسسولا Èع يسسايسسلاو

طفنلإ ليمربو نآإرقلإ ةيلدج .1
(3791-1102) 

فuلؤوŸا دجي ل باتكلل ةثÓثلا لوسصفلا Èع
لÓ˘خ ه˘نأا ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘˘لا ‘ ر˘˘َكْذ˘˘ُي جر˘˘ح ى˘˘ندأا
دوقع ةسسمخ وحنل تدتما يتلا ةيخيراتلا ةÎفلا
ةلوقم ““يسسايسسلا مÓسسإلا““ موهفم لsكسش ،اًبيرقت
ةيسسايسسلا ثادحألا عيمج Òسسفتو مهف ‘ ةتباث
ما˘ع˘لا را˘طإلا نا˘ك مو˘ه˘فŸا اذ˘ه نأاو ،ة˘ي˘بر˘˘ع˘˘لا
يبرعلا يسسايسسلا لعفلا ةلئسسأا عيم÷ مظانلا
ةَمَلْسسَأا وأا عمتÛا ةَمَلْسسَأاب رمألا قsلعت ءاوسس
يتلا ةركفلا تاذ يهو .ةقحل ةلحرم ‘ ةلودلا

نع هثيدح لÓخ نم باتكلا بحاسص اهنع رsبع
Úتلوقم ام˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ط˘ف˘ن˘لاو نآار˘ق˘لا ة˘ي˘لد˘ج
ي˘˘˘ت˘˘˘لا ثاد˘˘˘حألا عو˘˘˘م‹ Òطأا˘˘˘ت ‘ Úت˘˘˘ت˘˘˘با˘˘˘ث
قر˘˘˘سشلاو ط˘˘˘سسو˘˘˘تŸا سضو˘˘˘ح لود ا˘˘˘ه˘˘˘تد˘˘˘ه˘˘˘˘سش
هذه لuثمُتو .ةسسمÿا دوقعلا هذه لوط طسسوألا
ل˘ع˘ف ةsدر با˘ت˘ك˘لا بحا˘سص رو˘ظ˘ن˘م ن˘م ةر˘ك˘ف˘لا

ةلود˘لا ة˘يا˘ه˘نو ،7691 ةÁز˘ه د˘سض ة˘ي˘عو˘سضو˘˘م
يرسصانلا ماظنلاب تطبترا يتلا ةيبرعلا ةينطولا
رظن˘لا فر˘سصبو .ي˘بور˘ع˘لا ه˘عور˘سشمو ي˘مو˘ق˘لا

ناسضمر برح ‘ لجسسŸا يئز÷ا رسصنلا نع
ةطيرÿا ىلع اًحسضاو ناك اهÒثأات نإاف ،3791
ة˘ي˘ن˘هذ˘لا ة˘ب˘ي˘كÎلا ى˘ل˘عو ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
اذهو .نمزلا نم اًليوط اًزيح ةقطنŸا بوعسشل

3791 ناسضمر برح نأا دكؤوي لبيك ليج لعج ام
ة˘َم˘َل˘ْسسَأا ةر˘ك˘ف˘ل ءا˘ي˘حإا ةدا˘عإا ا˘ه˘ت˘قو ‘ تل˘˘sك˘˘سش
‘ ¤وألا ا˘˘˘هÓfi˘˘˘م تأاد˘˘˘ب ي˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘˘م˘˘˘˘تÛا

يحورلا ميعزلا عم يسضاŸا نرقلا تانيرسشع
.ا˘˘ن˘˘ب˘˘لا ن˘˘سسح ،Úم˘˘ل˘˘سسŸا ناو˘˘˘خإلا ة˘˘˘عا˘˘˘م÷

ناسضمر برح ةيمسست ىلع ديكأاتلا نأا لا◊او
ما˘ظ˘ن˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ءاو˘سس ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘لو˘˘م˘˘حو
رونأا سسيئرلا سصخسش ‘ اًلث‡- هسسفن يرسصŸا
يبرعلا يمسسرلا ماظنلا لَبِق نم وأا -تاداسسلا
لمعلا ة˘َم˘َل˘ْسسَأا رود ى˘ل˘ع ا˘vي˘فا˘سضإا اًد˘ي˘كأا˘ت ل˘sك˘سش
ا˘هرا˘ب˘ت˘عاو ل˘ي˘ئار˘سسإا د˘سض ي˘بر˘ع˘لا ير˘ك˘˘سسع˘˘لا

اذه ذخأا ،كلذبو .ةمواقŸا ‘ اًمسساح اًنوكم
يسسايسسلا قايسسلا ‘ اًحسساك اًروسضح موهفŸا
فسصتنم ىتحو تانيعبسسلا دقع لاوط يبرعلا
 .تانينامثلا
اهÈتعي يتلا عمتÛا ةَمَلْسسَأا ةركف ةدوع نإا
را˘ي˘ت˘ل ل˘ي˘ك˘˘سشت ةدا˘˘عإاو ة˘˘ياد˘˘ب ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن ف˘˘uلؤوŸا
يسسايسسلا لعفلا ةَمَلْسسَأا ىلع موقي ينيد يسسايسس
لود˘˘لا بل˘˘غأا ‘ را˘˘ي˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه ر˘˘سشنو ،ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
عارسص ةظحلل ةعيبط ةلuسصfi تلsكسش ،ةيبرعلا
Úب ةلسصافلا ةينمزلا ةÎفلا لاوط sدتما يسسايسس
،3791 نا˘سضمر بر˘˘ح را˘˘سصت˘˘ناو7691 ةÁز˘˘ه
ةيرسصانلا تاحورطألا راسسحناب ىهتنا يذلاو
ع˘جاÎلاو سسنو˘ت ‘ ة˘ي˘ب˘ي˘قرو˘ب˘لا ا˘˘ه˘˘تا˘˘ع˘˘يو˘˘ن˘˘تو
ىتحو ،قارعلاو ايروسس ‘ يثعبلا uدملل يئز÷ا
مامأا ةينيطسسلفلا ريرحتلا ةمظنم ةيبعسش عجارت
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ج ل˘˘ي÷ ة˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘سسإلا تا˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا
عار˘سصلا تلآا˘م نإا˘ف ،كلذ˘˘بو .Úي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
اهنيحو ،عمتÛا ةَمَلْسسَأا ةركف حلاسصل تهتنا
هعم دعاسصت رياغمو ديدج رودب رهزألا علطسضا
نم تناع يتلا ÚملسسŸا ناوخإلا ةعامج رود
.يرسصانلا دهعلا ‘ تابرسضلا يقلتو ميجحتلا
Úب تامدÿا لدابت نإاف ،كلذ نم مغرلاب نكل
ناو˘˘خإلا ة˘˘عا˘˘˘م˘˘˘جو تادا˘˘˘سسلا رو˘˘˘نأا سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
تب˘˘ل˘˘غ ثي˘˘ح ،ا˘˘ًل˘˘يو˘˘ط ر˘˘م˘˘ت˘˘سسي ⁄ Úم˘˘˘ل˘˘˘سسŸا
فوخو ةير˘سصŸا ة˘لود˘ل˘ل ة˘ي˘لاÈي˘ل˘لا تا˘عوز˘ن˘لا
ىsوقتت نأا نم ةيرك˘سسع˘لاو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ا˘ه˘تادا˘ي˘ق
” كلذبو .دهسشŸا ىلع نميهتو ناوخإلا ةَكْوَسش
‘ م˘ه˘سضع˘ب جsز˘لاو ناو˘خإلا تادا˘ي˘ق˘ب ل˘ي˘ك˘ن˘˘ت˘˘لا
ة˘ق˘ط˘ن˘م ¤إا بور˘ه˘ل˘ل ن˘˘ير˘˘خآا ع˘˘فدو نو˘˘ج˘˘سسلا
 .جيلÿا

ةكلمŸا تعسس ،رسصم ‘ عقي ام عم ةازاوÃو
سسي˘˘سسأا˘˘ت ¤إا ا˘˘هرود˘˘ب ة˘˘˘يدو˘˘˘ع˘˘˘سسلا ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا
‘ ةلثمتŸاو ة˘سصاÿا ة˘ي˘ن˘يد˘لا ا˘ه˘ت˘ي˘جو˘لو˘يد˘يأا
راك˘فأا ة˘سصÓ˘خ ل˘uث“ ي˘ت˘لا ““ةيباهو˘لا ة˘كر◊ا““

با˘هو˘لا د˘ب˘ع ن˘ب د˘˘مfi خ˘˘ي˘˘سشلا تادا˘˘ه˘˘ت˘˘جاو
سضرأا ىلع ةرطيسسلل دوعسس لآا عم هفلا– ةظ◊
تاذ يهو .Úمر◊ا دÓب يقاب اهدعبو د‚

دو˘ع˘سس لآا ءا˘ن˘بأا ا˘هد˘م˘ت˘عا ي˘ت˘لا ا˘ي˘جو˘لو˘يد˘يألا
ةيعاسسلا ة˘ير˘سصا˘ن˘لا ة˘ي˘مو˘ق˘ل˘ل يد˘سصت˘ل˘ل ا˘ًق˘حل
ة˘ي˘ك˘لŸا ة˘م˘ظ˘نألا ل˘ك ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘ل˘ل كاذ˘ن˘ي˘˘ح
يموقلا عورسشŸاب نمؤوت ل يتلا ةيبرعلا ىتحو
نم مغرلابو .ةيكاÎسشلا هتاهجوتو يرسصانلا
ةسسسسؤومك رهزأÓل ةيرسصانلا ةحورطألا لÓغتسسا
مÓ˘˘˘سسإلا Úب سشيا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘يد
بر◊ا ناوف˘ن˘ع ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلاو ،ة˘ي˘كاÎسشلاو
رسصانلا دبع ةافوو7691 ةÁزه نإاف ،ةدرابلا
ةر˘ك˘ف˘لا م˘ي˘ج– ‘ ا˘ًم˘سسا˘˘ح اًر˘˘سصن˘˘ع ا˘˘ت˘˘ل˘˘sك˘˘سش
جرا˘خ ة˘ي˘با˘هو˘لا ا˘ه˘تÒظ˘ن را˘سشت˘ناو ة˘ي˘˘ناو˘˘خإلا
ةراقلا ‘ ةسصاخ ،ةقطنملل ةيفارغ÷ا دود◊ا
ة˘˘َم˘˘َل˘˘ْسسَأا و˘˘ه نا˘˘ك ا˘˘ًم˘˘ئاد فد˘˘ه˘˘لاو .ة˘˘ي˘˘بوروألا
ةلودلا ةَمَلْسسَأا قيقحتل ¤وأا ةوطخك تاعمتÛا
قلخ وه مهألاو ،ةمكا◊ا ةيسسايسسلا مظنلا وأا

دمت˘ع˘ي جرا˘خ˘ل˘ل ر˘يد˘سصت˘ل˘ل ل˘با˘ق ي˘با˘sهو جذو‰
:ةلو˘ق˘م ق˘يو˘سست˘ل يدو˘ع˘سسلا لاŸا ى˘ل˘ع ا˘ًسسا˘سسأا
،ىرخأا ةهج نمو .““Úفيرسشلا Úمر◊ا مداخ““
مسصÿ يعوسضوم لباقمك ينسسلا مÓسسإلا رسشن
.يعيسشلا مÓسسإلا وه ديدج Ëدق
ة˘˘ي˘˘ناو˘˘خإلا Úب ل˘˘سصاو˘˘˘تŸا عار˘˘˘سصلا بل˘˘˘ق ‘و
ما˘ع˘لا لÓ˘خو ،ة˘يدو˘ع˘سسلا ة˘ي˘با˘هو˘لاو ة˘ير˘سصŸا
وأا ،يدا˘˘ه÷ا مÓ˘˘سسإلا :ة˘˘˘لو˘˘˘ق˘˘˘م تزر˘˘˘ب ،9791
يذلاو ،يتيفوسسلا دوجولا دسض ،Êاغفألا داه÷ا

ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ج˘ي˘˘لÿا لود˘˘لا ل˘˘ك ة˘˘كرا˘˘سشÃ ز˘˘sي“
ليومتب تمهسسأا يتلا ةيدوعسسلا ةيبرعلا ةكلمŸا

باطقتسسا ىلع تلمعو ،يداه÷ا طمنلا اذه
ةيبرعلا لودلا عيمج نم ““نيدهاÛا دارفألا““

ةزهجأا Úعأا ت– ” كلذ لك نكل .ةيمÓسسإلاو
ميجحتل ىعسست تناك يتلا ةيكÒمألا تارباıا
سضو◊ ةيقرسشلا ةقطنŸا ‘ يسسورلا دوفنلا
اهتاقÓع لÓغتسساب تماق ،كلذلو .طسسوتŸا

يه تماق يتلا ةيمÓسسإلاو ةيبرعلا لودلا عم
داه÷ا““ ةتفل ت– بر◊ا هذه ريÈتب ىرخألا
ناكو .““يسسورلا دحلŸا رفاكلا دسض يمÓسسإلا
ن˘˘˘˘م سسور˘˘˘˘لا جور˘˘˘˘خ بق˘˘˘˘ع تدارأا ا˘˘˘˘˘م ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ل
ةَفْلُك نأا Úح ‘ .9891 ماعلا ‘ ناتسسناغفأا
4 تزواŒ ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كÒمألا بنا÷ا ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م بر◊ا

 .رلود تارايلم

عبتي
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 Úيلحملل ايقيرفإا ةلوطب ليجأات ..ايمسسر
2202 فيسص ¤إا

نإديم طسسوتم زكرم ‘ طسشني

يسضاملب نم ةتافتلا رظتني يسساكوب يدهم
،يسساكوب يدهم ةيراغلبلا ةلوطبلا ‘ فÎحŸُا يرئاز÷ا بعÓلا لاق
ةوعد هل هّجوُيو ،يسضاملب لامج ينطولا بخانلا هيلإا تفتلي نأا لمأاي هنإا

.““ءارحسصلا يبراfi““ ناولأا ليث“
لذبِل هزّفحُت يسضاملب لامج ينقتلا ةءافك نإا يسساكوب يدهم حسضوأاو
‘““رسضÿا““ ّيز ءادترا ةوعد مÓتسسا لمأا ىلع ،هتادوه‹ ىسصقأا
‘ (ةنسس42) يسساكوب يدهم ناديŸا طسسوتم بعليو.بيرقلا لبقتسسŸا
9102 فيسص ذنم ،يراغلبلا لّوألا مسسقلا نم انراف روم ونÒسشت قيرف
يقب اذإا هملح قّق– مدع ةيناكمإا نعو.1202 ماع نم هتاذ لسصفلا ¤إاو
يسساكوب يدهم لاق ،ايبوروأا ءاوسضألا نع ةديعب ةيراغلب ةلوطب ‘ طسشني

هنإا ،يسسنرفلا““563 لابتوف““ عقومِل اهب ¤دأا ةيفحسص ةلباقم ثدحأا ‘
ىوتسسŸا نم ديزŸا باسستكاِل ةيفرظ ةّطfi يرودلا اذه نم لعج
ةÒبك ةيبوروأا ةلوطب ‘ ّ‘اÎحا دقعِب رفظلا مث ،ةبرجتلاو ›اعلا ينفلا

.اقحل
نأا لبق ،6991 ماع سسابعلب يديسس ةنيدمِب رونلا يسساكوب يدهم رسصبأاو
ةنيدم قيرفِل رغسصلا ‘ بعل امك ،مدقلا ةركِل نارهو ةيÁداكأاِب قحتلي
يدان يز ىدتراو اكيجلب ¤إا لقتنا مث ،ودارابلا يدانو هسسأار طقسسم
يدنلوهلا ادور قيرف ناولأا لّثم اهدعبو ،7102وÚ 1102ب ام اورولراسش
،رباكألا فنسص ‘ يوركلا هراوسشم أادب ،7102 ماع ‘و .ةÒسصق ةّدمِل
قيرف ¤إا ّمسضنا مث ،Úَمسسوم ةّدمِل ›اغتÈلا يسسنيÒفيلوأا يدانِب قحتلاو
.يراغلبلا انراف روم ونÒسشت

عقإولإ رم’إ مامإ يدوعسسلإ قافت’إ ةرإدإ عسضو

بتاّرلا سضيفخت سضفري ي◊وبم سسيار
يرهسشلا
سضيفخت ي◊وبم سسيار باهو يرئاز÷ا ›ودلا ىمرŸا سسراح سضفر
 .يدوعسسلا قافتإلا يدان ‘ ،هبتار
،نيَرهسش يَبتار سضيفختِب اهيبعل يدوعسسلا قافتإلا يدان ةرادإا تبلطو
دودر نكل .ةيوركلا تاسسفانŸا فاقيإاو ،““انوروك““ ةحئاج يّسشفت ببسسِب
طسسوتم هليمزو ي◊وبم سسيار باهو مهنيب ،ةيبلسس تناك سضعبلا
““ةيداسصتقإلا““ ةفيحسص هتركذ امك .يتيلسس ميعن يسسنوتلا ناديŸا
،اسسنرفِب هلهأا ةقفر ميقُي لازام ي◊وبم نأا تفاسضأا يتلا .ةيدوعسسلا

نم Úَعوبسسأا ةÎف ¤إا ّدتÁ دق هنأاو ،““ةيلئاع فورظ““ ـب بّيغتلا ارّسسفُم
نأا دعب ،ارّخؤوُم تابيردتلا تفنأاتسسا ةيدوعسسلا ةيدنألا نأا مولعمو.نآلا
،لبقŸا توأا رهسش ‘ ةسسفانŸا ¤إا ةدوعلا يلÙا ةركلا دا–ا رّرق
.يسضاŸا مسسوŸا تاهجاوم نم ىقبت ام لامكتسساِل
يدان عم (ةنسس43) ي◊وبم سسيار باهو ىمرŸا سسراح طبتريو
فيسص ‘ يسضقنتو8102 يفناج ‘ هتّدم تأادب ،دقعِب يدوعسسلا قافتإلا
1202.

›ا◊إ مسسوŸإ ةياهن نوكيسس مسس◊إ نإ لاق

لبقتسسم نع لسساكوين بردم هلاق ام اذه
 بلاط نب
عابطنإلا ،يزيل‚إلا لسساكوين قيرف بردم سسورب فيتسس ينقتلا ىطعأا
نب ليبن قباسسلا يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا دقع ءارسش ‘ بغري هنأاِب

هل ةارابم لسضفأا سضاخ بلاط نب نأا دقتعأا““ :سسورب فيتسس لاقو .بلاط
ةينف تايناكمإا رهظأا دقل .ثو‰روب يدان انهجاو اŸّ لسساكوين قيرف عم
‘ هانبدتنا امنيح ،هيلع ودبي ناك امِب ةنراقم ،ةدّيج ةيندب ةقايلو ،ةيلاع
راوطأا لماك بلاط نب ناديŸا طسسوتم سضاخو.““يسضاŸا يفناج
،يسضاŸا ءاعبرألا ءاسسم ،ثو‰روب فيسضŸاو لسساكوين هقيرف ةهجاوم
ةجيتنِب اوزافو .ةيزيل‚إلا ةلوطبلا رمع نم23 ـلا ةلو÷ا باسسحِل

ةفاحسصلا اهترسشن تاحيرسصت ‘ لسساكوين بردم فاسضأاو.(4-1) ةسضيرع
.بلاط نب اهمّدقُي يتلا ةينفلا سضورعلا نع ٍسضار دج انأا““ :ةيناطيÈلا
،(““غيلرÈÁلا““ ‘ تÓباقم6 تيقب) مسسوŸا ةياهن رظتنن انوعد نكل
يدان عم (ةنسس52) بلاط نب ليبن طبتريو.““هلبقتسسم رمأا ‘ مسسحلل
يفناج ‘ Òعُأا دقو .1202 فيسص هتّدم يسضقنت ،دقعِب ÊاŸألا هكلاسش
دنب دوجو عم ،رهسشأا6 ةّدمِل يزيل‚إلا لسساكوين قيرف ¤إا يسضاŸا
اهتÒظن نم هكلاسش يدان ةرادإا طÎسشتو.دقعلا ءارسش ةيناكمإا ىلع ّسصني

نب دقع ءارسشِل ،وروأا ÚيÓم01 هتميق غلبم عفد ،لسساكوين قيرف ‘
.ةفئاسصلا هذه بلاط

’ويدرإوغ بيب بردŸإ دعاسسم ،ليروب وفلودور اهلطب ناك

 زرfi لادبتسسا بحاسصُت ةقيرط ةثداح
يتيسس Îسسسشنام ءاقل ‘

يرودلا ‘ مسسوŸا اذه ةعسساتلا هتراسسÿ يتيسس Îسسسشنام قيرف سضّرعت
““يرام تنيسس““ بعلم ىلع ةرŸا هذهو ،مدقلا ةركل زاتمŸا يزيلكنإلا
همسسح يرود ‘ ،33ـلا عوبسسألا نمسض فيظن فدهب نوتبماهثواسس مامأا
ناك ،ةفيرط ةثداح ةارابŸا تدهسشو.Úعوبسسأا لبق هتحلسصŸ لوبرفيل
رود سصمقت ذإا ،لويدراوغ بيب بردŸا دعاسسم ،ليروب وفلودور اهلطب
Êابسسإلا بردŸا ررق امدنع ÊوÎكلإلا حوللا عفر ‘ عبارلا مك◊ا
‘ ““يتيسسلا»ـل عسضاوتŸا ىوتسسŸا ببسسب هتليكسشت ىلع تاÒيغت ءارجإا
ةيحسضتلا ،ةارابŸا نم85 ـلا ةقيقدلا دنع ،لويدراوغ لّسضفو.ةارابŸا
ىلع دامتعلاو ،دحاو تقو ‘ زرfi سضايرو غنيلÒتسس ميحر يئانثلاب
مك◊ا دجي ⁄ ةظحللا كلت ‘و ،نيورب يد Úفيكو نيدوف ليف يئانثلا
.Òيغتلا نÓعإا ةمهم ‘ هتدعاسسم لجأا نم ليروب دعاسسŸا لإا عبارلا
نم يتيسس Îسسسشنام يبعل ىلع ًارهاظ ناك يذلا لاجعتسسلا نأا ودبيو
سصمقت ¤إا ليروب وفلودور دعاسسŸا عفد ،لقألا ىلع ةجيتنلا ليدعت لجأا
سصيلقت يزيلكنإلا دا–لا رارق ¤إا فاسضُي اذهو ،عبارلا مك◊ا رود
لوكوتوÈلا هنمسضتي اŸ ًاقفو ،بعلŸا ‘ نيدوجوŸا سصاخسشألا
ليروب فلودور نأا ركذُي.““غيلÒيÈÁلا““ فانئتسسا دنع دمتعŸا يحسصلا
ذنم ،يتيسس Îسسسشنام ‘ لويدراوغ بيب بردملل لوألا دعاسسŸا حبسصأا
ةنولسشرب بردم نأا مغر ،لانسسرأا بيردتل اتيترأا ليكيم باسشلا ليحر
دحأا نوكيل ،وليل ا‰اوخ هنطاوم يسضاŸا رهسشلا همقاط ¤إا ّمسض قباسسلا

ةـضاـير
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نأا ،فافلل ماعلا Úمألا ،دعاسس دمfi فسشك
يفناج نم ةلوطبلا دعوم Òخأاتب ، مهغلبأا فاك
.2202 فيسص ¤إا
دا–لا نأا  ةعاذإÓل حيرسصت ‘ ،دعاسس حسضوأاو
يره˘سش Úب ة˘لو˘ط˘ب˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت حÎقا ي˘ق˘ير˘فإلا

ةلوطبلا ةدم نأا ادكؤوم ،2202 ةيليوجو ناوج
.اموي22 يه
ةلوطبلا دعوم ددحتسس فافلا نأا ،دعاسس زربأاو
با˘ب˘سشلا ةرازو ةرا˘سشت˘سسا د˘ع˘ب ،ي˘ئا˘˘ه˘˘ن ل˘˘ك˘˘سشب
.ةسضايرلاو

ة˘لو˘ط˘ب ل˘ي˘جأا˘ت ن˘ل˘عأا ،ي˘ق˘ير˘˘فإلا دا–لا نا˘˘ك
نوÒماكلاب ةررقم تناك يتلا ايقيرفإا ·أا سسأاك
بب˘˘˘˘˘˘سسب ؛2202 ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘ياد˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب ¤إا ،1202 ع˘˘ل˘˘ط˘˘م
.انوروك ةحئا÷ ةيبلسسلا تايعادتلا
نإا مدقلا ةركل يقيرفإلا دا–لاب ردسصم لاقو
،رفوألا ظوظ◊ا ةبحاسص تلاز ام نوÒماكلا

لاطبأا يرود يئاهنو يئاهن فسصن ةفاسضتسسل
.لبقŸا Èمتبسس ‘ ،ايقيرفإا
،ىÈكلا ةيراقلا ةلوطبلا يئاهن فسصن دهسشيسسو
ر˘سصم ن˘م ل˘ك ي˘˘ب˘˘ط˘˘ق Úب ا˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت ا˘˘ماد˘˘سص
امنيب ،ءاجرلا كلامزلا هجاوي ثيح ،برغŸاو
.دادولا يلهألا يقتلي
،فاكلل ةيذيفنتلا ةنجللا نإا  ردسصŸا لاقو

‘ ة˘˘ق˘˘با˘˘سسŸا لا˘˘م˘˘ك˘˘ت˘˘سسا˘˘˘ب ا˘˘˘ًحاÎقا تسضفر
.كلامزلاو يلهألا تاسضاÎعل اًبنŒ ،برغŸا
ة˘لو˘ط˘ب˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ف˘˘ل˘˘تfl ر˘˘مألا نأا فا˘˘سضأاو
،برغŸا ‘ لمكت˘سست˘سس ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘نو˘ك˘لا
ريداكأا ةينسسح امه ،هنم Úقيرف دجاوت مغر
ىرخأا ةلود يأا مدقتت ⁄ ثيح ،ناكرب ةسضهنو
دا˘ن˘سسإا نا˘ك ›ا˘˘ت˘˘لا˘˘بو ،ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ة˘˘فا˘˘سضت˘˘سسل
.اًيرابجإا يقيرفإا لامسشلا دلبلل ميظنتلا
ةنجللا اهتقلت ،سضورع ةدع كانه نأا حسضوأاو
اهبلغأا نكل ،لاطبألا يرود لامكتسسل ةيذيفنتلا
سضرعلا ›اتلابو ،يمسسر Òغ وأا اسصوقنم ناك
.ÊوÒماكلا وه نآلا ىتح ىوقألا

‘ ،2202 ماع رئإز÷إ ‘ ةررقŸإ ÚيلÙإ ÚبعÓل ايقيرفإإ ةلوطب ةماقإإ ،مدقلإ ةركل يقيرفإ’إ دا–’إ ررق
.نوÒماكلاب ةررقŸإ ايقيرفإإ ·أإ صسأاك ةلوطب عم نمإزتت ’ ىتح ،ماعلإ صسفن ءاتسش نم ’دب فيسصلإ لسصف

ن˘˘ب ي˘˘مار ير˘˘˘ئاز÷ا ›ود˘˘˘لا ف˘˘˘سشك
لهأاتلا عقوت˘ي ن˘ك˘ي ⁄ ه˘نأا˘ب ،ي˘ن˘ي˘ع˘ب˘سس
لوأا ذنم ،ةيبوروألا لاطبألا ةطبارل

.خابدÓغ عم هل مسسوم
ةسصاخ ةانق ‘ ثب لÓخ Óئاق حّرسصو
ايسسوروب˘ل تل˘سصو ا˘مد˘ن˘ع»:““بويتوي““

ققحنسس اننأاب ليختأا ⁄ خابدÓغنسشنوم
.““عئارلا مسسوŸا اذه لثم
سسيل نكلو Óئافتم تنك دقل»: لسصاوو
لاطبألا ةطبارل لهأاتلا نامسض ةجردل
ةبسسنلاب اعئار ارمأا ناك دقل ةيبوروألا
.““انل
،هبسصنم Òيغتل ةنيطنسسق نبإا قرطتو
، ر˘˘سسيأا Òه˘˘ظ˘˘ل يروfi ع˘˘فاد˘˘ُم ن˘˘˘م
د˘˘ن˘˘ع كلذ ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘ي ⁄ ه˘˘نأا˘˘˘ب اد˘˘˘كؤو˘˘˘م
.‘اÎحإلا هراوسشم ةقÓطنإا
ا˘ك˘سسم˘ت˘˘م تن˘˘ك ة˘˘ياد˘˘ب˘˘لا ‘»: لا˘˘˘˘قو
تقولا رورÃو نكلو ،يروحمك بعللاب
حاترُم انأاو بسصنŸا اذه ىلع تدوعت
.““هيف
فرط نم يرئاز÷ا ›ودلا Òتخأاو
خا˘بدÓ˘غ˘ن˘سشنو˘م ا˘ي˘سسيرو˘ب ه˘يدا˘ن ةرادإا
ةز˘˘ئا÷ Úح˘˘سشرŸا ن˘˘م˘˘˘سض ،ÊاŸألا

.قيرفلا ‘ مسسوŸا بعل
،خا˘بدÓ˘غ˘ن˘سشنو˘م يدا˘ن ةرادإا تر˘˘سشنو
ةمئاق ،قيرفلل يمسسرلا باسس◊ا Èع
ةزئاج ىلع سسفانتلل ،Úبعل6 مسضت
م˘˘˘˘سسوŸ ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ‘ بعل ل˘˘˘˘سضفأا
9102-0202.
هذ˘ه ن˘م˘سض ،ي˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘سس ن˘˘ب د˘˘جاو˘˘تو
نيذللا ÚبعÓلا نم هرابتعاب ،ةمئاقلا

،ر˘ه˘سشلا بعل ةز˘ئا˘ج ى˘ل˘ع او˘˘ل˘˘سص–
Ÿاذ˘˘˘ه ‘ ل˘˘˘˘قألا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ةد˘˘˘˘حاو ةر

.مسسوŸا
اذه قلأات ،ينيعبسس نب يمار نأا ركذي
،خا˘˘بدÓ˘˘˘غ˘˘˘ن˘˘˘سشنو˘˘˘م ة˘˘˘ق˘˘˘فر م˘˘˘سسوŸا
62ـلا ‘ Òب˘˘ك˘˘لا ه˘˘ئادآل ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب˘˘˘ف
5 ل˘ج˘سس ،ا˘ه˘ي˘ف كرا˘˘سش ي˘˘ت˘˘لا ةارا˘˘ب˘˘م
.ةمسساح تارير“5 حنمو ،فادهأا

ر.ق

 مسسوŸإ إذهل بع’ لسضفأإ ةزئا÷ حسشرم

““خابدÓغ عم حاجنلا اذه عقوتأا ⁄““: ينيعبسس نب

ايقيرفإ لامسش يبع’ مإÎحاب ةيكÎلإ مÓع’إ لئاسسو بلاط

ةيرسصنعلا دقتنيو ..سشئاطلا هفرسصت نع رذتعي ›وغيف نايفسس
يإر˘سس ة˘ط˘لا˘غ يدا˘ن حا˘ن˘ج ،›و˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘سس  مد˘ق˘˘ت
هقيرف ةإرابم ‘ درطلل هسضرعت دعب ،رإذتع’اب ،يكÎلإ

يرودلإ نم03 ةلو÷إ ‘ ،دحأ’إ ،روبسس نوزبإرط دسض
.زاتمŸإ يكÎلإ

يبرغŸإ عفإدŸإ نم نسشخ لخدتل صضرعت ›وغيف ناكو
ةل˘كر˘ب دÒل ،83 ةقيقدلإ ‘ ،ات˘سسو˘ك إد نإور˘م ل˘يو˘نا˘م
نم ةر˘سشا˘ب˘م هدر˘ط ‘ تب˘ب˘سست ،بعÓ˘لإ رد˘سص ‘ ة˘يو˘ق
.بعلŸإ

ىلع ي˘م˘سسر˘لإ ه˘با˘سسح Èع ةد˘ير˘غ˘ت ‘ ›و˘غ˘ي˘ف لا˘قو
ةإرابŸإ نم اهيف درطأإ يتلإ ¤وأ’إ ةرŸإ يه هذه”” :Îيوت
.””مدقلإ ةرك ‘ ةينهŸإ يتÒسسم ‘ اًماع31 ذنم
ةيلوؤوسسŸإ لم–أإو ئطfl ي˘ن˘نأإ ح˘سضإو˘لإ ن˘م”” :فا˘سضأإو
ةيسضاŸإ ةليللإ ةÁزه ‘ ببسست يننأإ ةسصاخ ؛كلذ نع
.””أاطÿإ إذهب
””ةيرسصنع”” هامسس ام ›و˘غ˘ي˘ف د˘ق˘ت˘نإ ،ه˘سسف˘ن تقو˘لإ ‘و
لا˘م˘سش ي˘ب˘ع’ هاŒ ا˘ي˘كر˘ت ‘ مÓ˘˘عإ’إ ل˘˘ئا˘˘سسو صضع˘˘ب
.ايقيرفإإ

مدع وه إذهو ،ةيرسصنع تناك لعفلإ دودر صضعب”” لاقو
‘ اÃ ،لوسصأ’إ عيمج Úب إوواسست نأإ بجي ،مإÎح’إ

نم صسيل بسضغلإ نأإ ةسصاخ ايقيرفإإ لامسش يبع’ كلذ
.””(لاقي امك) بعلŸإ لخإد ةمئإدلإ مهتامسس



ةنولسشرب م‚ مسضب يتيسس Îسسسشنام مامتهإ لوح ثد–

يزيل‚إ’ا يرودلل ةمخسض ةفاسضإا لكسشيسس يسسيم :اتيترأا

ودلانور ةقيرط ىلع ويسشتلاكلل  لقتني دق

Ÿةارابم لبق بعرلا يسسيم راثأا اذا
؟لايرايف
ةنولسشرب ةارابم لبق بعرلا ،يسسيم لينويل ينيتنجرألا مجنلا راثأا

ببسسب دحألا موي Êابسسإلا يرودلا ‘ لايرايف هفيسضتسسم دسض
flةيحسص فوا.

‘ يسسيم (نأا يب سسأا يأا) ةطfi ‘ نيروسصŸا تاسسدع تطقتلاو
““اكيماÒسس““ بعلم لوخد لبق ةرار◊ا تاجرد سصحفل عوسضÿا ءانثأا

.““ءارفسصلا تاسصاوغلا““ لقعم
مامأا هدي ّدÚ ÃلوؤوسسŸا نم بلطب تارم ثÓث سصحفلا يسسيم رركو

رطÿا نكل ،هترارح ةجرد عافترا لوح كوكسش طسسو ،سسايقلا زاهج
.لكاسشم نود ًايسساسسأا هتكراسشÃ لاز
ةيحسصلا تاءارجإلا نمسض ةرار◊ا تاجرد سصحفل نوبعÓلا عسضخيو
نيذلا لوخدب حمسسي لو ،بعŸÓا ‘ انوروك ىودع راسشتنا بنجتل
.يعيبطلا د◊ا مهترارح زواجتت
فقوت نع ريراقت راسشتنا ذنم ¤وألا هتارابم يسسيم سضاخو
مسسوŸا ءاهتنا دعب ليحرلا ‘ هتبغرو ،هدقع ديدŒ تاسضوافم
Úفده ةعانسصب ةهجاوŸا هذه ‘ تفل وحنب قلأاتيل ،لبقŸا
.رخآا ليجسستو
نم اهفقوم ،نÓيم Îنإا سصيمقل ةيعارلا يلليÒب ةكرسش تفسشك اميف
دئاقو م‚ يسسيم لينويل ينيتنجرألا عم دقاعتلا ‘ يدانلا ةدعاسسم
.ةنولسشرب
‘ ديحو ماع ىقبتي يذلاو ،يسسيم لبقتسسم لوح تانهكتلا تÒثأاو
‘ يروزتاÒنلا فادهأا زربأا دحأا ناك ثيح ،انارجولبلا عم هدقع
.ةيسضاŸا تاونسسلا
لوح ،اÒفورب يتيسشنورت وكرام ،ةكرسشلل يذيفنتلا سسيئرلا لاؤوسسبو
لاقتنا ‘ تايف ةكرسش تدعاسس املثم ،Îنإلا ةدعاسسم نم فقوŸا
اذه لثم ‘ ،ةحارسصب““ :باجأا ،سسوتنفوج ¤إا ودلانور ونايتسسيرك
.““Èكأا لكسشب ةسضايرلا ‘ رامثتسسلا اننكÁ ل تقولا
‘و اكيرمأا سسأاكو1 لومروفلا Úب اًيلاح رمثتسسن نحن““ :فاسضأاو
نأا يدانلا كلام „اسشت نفيتسس نم بلطن نأا انيلعو ،نÓيم Îنإا يدان
.““هسسفنب ده÷ا لذبي

ددج موجنب هفوفسص زيزعت لواحي

ةقفسصل ةÒخأ’ا تاسسمللا عسضي لوبرفيل
وغايت

تايوتسسŸا مغر ،ددج ÚبعÓب هفوفسص ميعدت لوبرفيل قيرف لواحي
دسصح لÓخ نم ،بولك نغروي بردŸا ةبيتك اهتمدق يتلا ةزيمŸا
،اماع ÚثÓث لاط بايغ دعب ،زاتمŸا يزيلكنإلا يرودلا بقل

.هيسسفانم برقأا نع Òبك قرافب اقوفتم
خنويم نرياب م‚ نإاف ،ةيناطيÈلا ““روÒم““ ةفيحسصل ريرقت بسسحو
لاقتنلا لجأا نم ةيسصخسشلا طورسشلا ىلع قفاو اراتناكلأا وغايت
ةلحرم ¤إا Úيدانلا Úب تاسضوافŸا تلسصو نأا دعب ،لوبرفيلل

.ينيلÎسسإا هينج نويلم13ـب اهتميق تردق ةقفسصب ،ةمدقتم
ىلع قفاو اماع92 رمعلا نم غلابلا بعÓلا نأا ريرقتلا فاسضأاو
هينج نويلم72 عفد ‘ لمأاي يذلا ““زديرلا““ فوفسص ¤إا مامسضنلا
ىرخأا ÚيÓم4 عم ، Êابسسإلا مجنلا مسض لجأا نم ينيلÎسسإا
.تآافاكمك
ذنم ، خنويم نرياب عم ةارابم032 ‘ طسسولا طخ بعل كراسشو
ذنم زافو ،3102 ‘ يرافابلا قÓمعلا ¤إا ةنولسشرب يدان هترداغم
تلوطب ثÓثو ÊاŸألا يرودلا ‘ باقلأا ةعبسسب Ú◊ا كلذ
.سسأاكلاب
ةبرŒ سضوخ ‘ هنم ةبغر نريابلا عم هدقع ديدŒ بعÓلا سضفرو

زنياه لراك نريابلا يدان سسيئر هيف فسشك يذلا تقولا ‘ ،ةديدج
ةفيحسصل تاحيرسصت ‘ ،بعÓلا ةسضوافم سسيلاوك نع هغينيمور
دقل ،بعلŸا جراخو لخاد عئار لجر وغايت““ :اهيف لاق (دليب)
هنأا ودبي ،ةرداغŸا ديري هنكل ،هتابلط لكل انعمتسساو هعم انسضوافت
ديرن لو ،ينهŸا هراوسشم ةياهن عم ةديدج ةبرŒ سضوخ ‘ بغري
.““حوسضو لكب كلذ لوقأا .لبقŸا ماعلا ناÛاب بعÓلا رسسخن نأا
هتÒسس ¤إا ثلاث دلب ‘ ةديدج باقلأا ةفاسضإا ‘ وغايت لمأايو
عم مدقلا ةركل Êابسسإلا يرودلا بقلب اسضيأا جوت نأا دعب ،ةيتاذلا
.ةنولسشرب لوألا هيدان

ةـضاـير
ـه1441 ةدعقلإ وذ61 ـل قفإوŸإ م0202 ةليوج80 ءاعبرأ’إ
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اتيترأا ليكيم لانسسرآا بردم لاك
ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس Îسسي˘˘ل م˘˘جا˘˘˘هŸ ح˘˘˘يدŸا

مد˘˘˘ق˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لا يدرا˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج
يتيسس Îسسيل عم ةيقار تايوتسسم
نآلا وهو ،ةيسضاŸا مسساوŸا Èع
ا˘˘م˘˘ك ،Úفاد˘˘ه˘˘لا بي˘˘تر˘˘ت رد˘˘سصت˘˘ي
خ˘˘˘يرا˘˘˘ت ‘ ه˘˘˘فاد˘˘˘هأا دد˘˘˘ع ل˘˘˘سصو
.101 ¤إا ةقباسسŸا
كلتÁ““ :يدراف نع اتيترأا لاقو

،تابثب كلذ لعفيو ،ةسشهدم ةقاط
ح‚ يتلا ة˘ق˘ير˘ط˘لا ¤إا ر˘ظ˘ن˘لا˘بو
قحتسسي هنإاف ،جيلÈÁÒلا ‘ اهيف
.““ةداسشإلا
لهأاتلا ‘ لانسسرآا ظوظح نعو
:حر˘˘˘سص ،ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘˘بأا يرود˘˘˘˘ل
ةارابم لكب زوفلا انيلع نأا دقتعأا““
ل ر˘مألا ،ءا˘˘عد˘˘لاو را˘˘ظ˘˘ت˘˘نلا م˘˘ث
.““ةدحاو ةارابÃ قلعتي
دعب ةارابم مدقتن نأا بجي““ :عباتو
ا˘ن˘ك ة˘ل˘ي˘ل˘ق ع˘ي˘با˘سسأا ل˘ب˘ق ،ىر˘خألا
نأاسشب Òك˘ف˘ت˘لا ن˘ع اÒث˘ك ن˘يد˘ي˘ع˘ب
كلذل ،Óيلق انبÎقا نآلاو ،ابوروأا

ى˘ل˘ع ةارا˘ب˘م ل˘˘ك سضو˘˘خ˘˘ن ا˘˘نو˘˘عد
كلذ ن˘˘˘˘˘˘يأا ¤إا ىر˘˘˘˘˘˘˘ن م˘˘˘˘˘˘˘ث ةد˘˘˘˘˘˘˘ح
.““اندوقيسس
نا˘ب˘سشلا ن˘˘م Òث˘˘ك زور˘˘ب رود ن˘˘عو
ه˘ب˘عل ل˘ث˘م ،يرود˘لا˘ب ن˘يد˘˘عاو˘˘لا
ط˘˘˘سسو بعلو ،ا˘˘˘كا˘˘˘˘سس و˘˘˘˘يا˘˘˘˘كو˘˘˘˘ب
مجاهمو ،روملي˘ج ي˘ل˘ي˘ب ي˘سسل˘ي˘سشت
نو˘˘˘سسا˘˘˘م د˘˘˘˘ت˘˘˘˘يا˘˘˘˘نو˘˘˘˘ي Îسسسشنا˘˘˘˘م
نو˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ي““ :لا˘˘˘ق ،دوو˘˘˘ن˘˘˘ير˘˘˘˘ج
ق˘ح˘ت˘سست كلذ˘ل ةد˘ي˘ج ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج˘˘ب

دلبلا اذه ‘ تايÁداكألا عيمج
‘ دو˘˘جوŸا ما˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لاو ،ةدا˘˘˘سشإلا
ا˘سسي˘سسأا˘˘ت Úب˘˘عÓ˘˘لا ح˘˘نÁ اÎل‚إا

.““ابسسانم اميلعتو اديج
قلعتي ل ،نسسلا اذه ‘““ :فاسضأاو
ة˘فا˘ق˘ث وأا تارد˘ق˘لا˘ب ط˘ق˘ف ر˘˘مألا
‘ دوجو˘م ل˘ك˘ي˘ه˘ل جا˘ت– ،ة˘ب˘ع˘ل˘لا
ÚبعÓل قيرطلا اذه معدي يدانلا
مهز˘ي˘هŒ ة˘ي˘ف˘ي˘ك ا˘سضيأاو ،نا˘ب˘سشلا
يذلا طغسضلا نم ىوتسسŸا اذهل
.““انه ايموي هعم لماعتلا بجوتي
ها˘˘مر˘˘م سسرا˘˘ح˘˘ب ا˘˘ت˘˘ي˘˘˘ترأا دا˘˘˘سشأاو

هنإا““ :حسضوأاف ،زينيترام ونايليÁإا
ي˘سسا˘سسألا ز˘كرŸا ف˘ط˘خ لوا˘ح˘ي
دعتسسم هنإا ،ةليوط ةدŸ قيرفلاب
ماÎحاب ع˘ت˘م˘ت˘يو ا˘ي˘كو˘ل˘سسو ا˘ي˘ن˘هذ
.““نيديدسش Èسصو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘سصح نآلا““ :در˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘سساو
اذ˘ه ‘ .ا˘ه˘ب كسسم˘ت˘˘يو ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا
ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي ل ر˘˘˘˘مألا ،ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسŸا

Ãتارا˘˘˘˘بÚ ل˘˘ب ،01 وأا8 وأا3 وأا
ةÒبك ةعوم‹ رادم ىلع تابثلاب
لوا˘ح˘ي ا˘م اذ˘هو ،تا˘يرا˘˘بŸا ن˘˘م
.““ايلاح هتابثإا
همجاهم ةيؤورل هتداعسس اتيترأا دكأاو
زه˘ي تيزا˘كل رد˘ن˘سسك˘لأا ي˘سسنر˘ف˘لا
انيقلت““ :فاسضأاو ،ادد‹ كابسشلا
‘ ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘˘يإلا ءا˘˘˘˘ب˘˘˘˘نألا سضع˘˘˘˘ب
نأاسشب ةيسضاŸا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ع˘ي˘با˘سسألا
عم نابسشلا ÚبعÓلا سضعب مازتلا
.““Óبقتسسم يدانلا
دقف ،جنيامابوأل ةبسسنلاب““ :عباتو
يذ˘˘لا د˘˘ه÷ا ،بع˘˘ل ف˘˘ي˘˘ك م˘˘ت˘˘˘يأار
دعاسس فيكو ةارابŸا ‘ همدقي

،ة˘م˘سسا◊ا تا˘ظ˘ح˘ل˘لا ‘ ق˘ير˘ف˘˘لا
ا˘م˘ي˘ف طر˘خ˘ن˘˘م و˘˘ه م˘˘ك › تب˘˘ث˘˘ي
ىلع قب˘ط˘ن˘ي ه˘سسف˘ن ر˘مألا ،ه˘ل˘ع˘ف˘ي

.““اكل
تيزاكل نأل رورسسم انأا““ :لسصاوو
ليوط تقو رم .ليجسستلا قحتسسا
جراخ ليجسستلا نم نكمتي نأا لبق
مامأا) ام˘ه˘م ا˘فد˘ه ل˘ج˘سس ،را˘يد˘لا
قلعتي ل رمألا نكل (نوتبماهرفلو
هتمهاسسم تناك دقف ،طقف كلذب

.““ةلئاه ءاقللا ‘ كراسش امدنع
ةلوادتŸا رابخألا نع اتيترأا لئسسو

مسضب يتيسس Îسسسشنام مامتها لوح
،ي˘سسي˘م ل˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ل ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب م‚

هنإا ،ةركف ىندأا كلمأا ل““ :باجأاف
.““انل بسسانŸا لاؤوسسلا سسيل
هذه ¤إا ىتأا اذإا هنكل““ :كردتسساو
ة˘˘فا˘˘سضإا ل˘˘ك˘˘سشي˘˘سس ه˘˘نإا˘˘˘ف دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا

ىظحي˘سس ل˘ك˘لاو يرود˘ل˘ل ة˘م˘خ˘سض
.““هدوجوب عاتمتسسلا ةسصرفب

ةديدع تإونسسل صسوتنفوج ‘ ىقبيسس

ودلانور ونايتسسيرك لبقتسسم عقوتي يرجيلأا
قباسسلا ينفلا ريدŸا يرجيلأا ونايلميسسام عقوت

›اغتÈلا مجنلا لبقتسسم ،›اطيإلا سسوتنفو÷
.ودلانور ونايتسسيرك
اكرام ةفيحسصل تاحيرسصت ‘ يرجيلأا لاقو
تاو˘ن˘سسل سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج ‘ ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي˘˘سس ود˘˘لا˘˘نور““

مهم مدقت قيقحتب ‘ويلل حمسس نودلا ،ةديدع
.““ةياغلل
وناي˘ت˘سسير˘ك مر˘سضıا ›ا˘غ˘تÈلا م˘ج˘ن˘لا دا˘عو
ة˘ياو˘ه ¤إا سسو˘ت˘ن˘فو˘ج يدا˘ن م˘جا˘ه˘م ود˘لا˘نور
كا˘˘ب˘˘سش ‘ فاد˘˘هألا ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست˘˘˘ب ،ة˘˘˘ل˘˘˘سضفŸا

امدعب ،ةرسشابŸا ةر◊ا تابرسضلا نم هموسصخ
ة˘ه˘جاو˘م ‘ و˘ن˘يرو˘ت دود˘ل˘لا هرا˘ج ما˘مأا ا˘ه˘ل˘ع˘ف
““زوجعلا ةديسسلا““ زوفب تهتنا يتلا ““يبريدلا““
ن˘م˘سض ،د˘ي˘حو فد˘ه ل˘با˘ق˘م فاد˘˘هأا ة˘˘ع˘˘برأا˘˘ب
،›اطيإلا يرودلا ‘ (03) عوبسسألا تاسسفانم
.تبسسلا
تل˘ع ة˘يو˘ق ةد˘يد˘سست ““ار˘يدا˘م خورا˘سص““ ق˘ل˘˘طأاو

¤إا ةرسشابم تهجوتو ،ونيروت يدان دسص طئاح
لواح يذلا فيسضلا قيرفلا سسراحو ،هكابسش
ةقيقدلا ‘ هنيرع تنكسس اهنكل ،اهب قاحللا
ةديسسلا““ مو‚ نم ةمراع ةحرف طسسو ،(16)
بردŸا مهسسأار ىلعو ،ينفلا زاه÷او ““زوجعلا
تر˘˘ه˘˘ظ يذ˘˘لا ،يرا˘˘سس و˘˘ي˘˘سسيروا˘˘م ›ا˘˘ط˘˘˘يإلا
عيجسشتل هيديب هحيولت عم ههجو ولعت ةماسستبلا
.ودلانور
‘ ““زو˘˘ج˘˘ع˘˘لا ةد˘˘ي˘˘˘سسلا““ مو‚ ق˘˘˘لأا˘˘˘ت ل˘˘˘سضف˘˘˘بو
ود˘˘لا˘˘نور قا˘˘فر ع˘˘فر ،““ي˘˘بر˘˘˘يد˘˘˘لا““ ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م
يرود˘لا ةراد˘سص ‘ ة˘ط˘˘ق˘˘ن57 ¤إا م˘هد˘ي˘˘سصر
ونيروت ديسصر دمŒ اميف ،مدقلا ةركل ›اطيإلا

.طقف ةطقن13 دنع
‘ د˘˘˘˘يرد˘˘˘˘م لا˘˘˘˘ير ع˘˘˘˘م تلا˘˘˘˘˘سصتا““ فا˘˘˘˘˘سضأاو
،لسصاوت ثدح نآلا نم Úماع لبق ؟يسضاŸا

ة˘فا˘سضإلا˘بو ،سسو˘ت˘ن˘فو˘˘ج ع˘˘م د˘˘ق˘˘ع يد˘˘ل نا˘˘ك
يدانلا هاŒ سصÓخإلاو Êافتلاب ترعسش ،كلذل
.““‘ويلا Òهامجو
ناكŸاو اًدد‹ بيردتلل هتدوع دعوم لوحو
لخاد يترسسأا ةقفر تعتمتسسا““ قلع ،بقترŸا

.““ىمادقلا يئاقدسصأا عم ونروفيل ‘ يتنيدم
ثحبأا طقف ،ناكŸاب اÒًثك متهأا ل انأا““ عباتو
نأا بجي يدانلا عورسشم ،هيف كراسشأا قيرف نع
د˘سصحو زو˘˘ف˘˘لاو ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ًحو˘˘م˘˘ط نو˘˘ك˘˘ي
.““باقلألا
؟اغيللاب بيردتلا ةبرŒ ‘ بغرأا له““ متتخاو
.““ل لوقي نأا عيطتسسي دحأا ل

ه˘م˘سسو˘م سشت˘ي˘فو˘ل˘يا˘ه˘˘ي˘˘م ا˘˘سشت˘˘ي˘˘ن˘˘سس ي˘˘بر˘˘سصلا بردŸا ل˘˘سصاو
،ناطرسسلا سضرم عم هتاناعم دهسش يذلا ،اينولوب عم يزاجعإلا

ةبيتك»ـب ًانيعتسسم ،نÓيم Îنإا قباسسلا هيدان ىلع1-2 زاف ثيح
.ةيلاطيإا مÓعإا لئاسسو اهيلع تقلطأا امك ““لافطأا
معرامعأا لقت Úبعل ةعبسسب هتليكسشت ‘ سشتيفولياهيم ناعتسساو
ةعقاو ‘ (تروبسس وليد اتيزاغل) ةفيحسص بسسحب ،ًاماع22 نع
نم Úبعل قيرط نع زوفلا ةيئانث تءاج امك ،وسشتلاكلاب ةردان
نأا لبق0-1 ًارخأاتمو Úبعل ةرسشعب بعلي اينولوب ناكو.““ايبماغ““
Úفده لجسسو ،وÒسس ناسس بعلم ‘ هتفك ةباسشلا رسصانعلا حجرت

(1002 د˘ي˘لاو˘م ن˘˘م) اراو˘˘ج ى˘˘سسو˘˘م Èع ةÒخألا ق˘˘ئا˘˘قد˘˘لا ‘
.(8991 ديلاوم نم) وراب ىسسوم هنطاومو
ديحولا بعÓلا (2002 ديلاوم نم) وتيسسوبسسإا ناك لباقŸا ‘و

بردملل عفسشت ⁄ ةÿÈا نكل ،Îنإا ةليكسشت ‘ اماع82 نسس ت–
‘ هظوظ◊ ةيسضاق ةبرسض لكسشت ةراسسخ ىقلتيل يتنوك وينوطنأا
تافاسشتكا نم ،ايبماغ يئانث نوكي اÃرو.بقللا ىلع ةسسفانŸا

نأا دعب لبقتسسŸا ‘ دعاو يقيرفأا بختنŸ ةاون ،سشتيفولياهيم
،ءارمسسلا ةراقلا ‘ ةرومغŸا تابختنŸا نم هخيرات ةليط لظ
.ابوروأا ‘ نيزراب ÚفfiÎ نودبو

ًاماع22 نع معرامعأإ لقت Úبع’ ةعبسسب ناعتسسإ

ةيقيرفأا تافاسشتكاو لافطأا ةبيتكب Îنإا رهق سشتيفولياهيم



ةنولسشرب م‚ مسضب يتيسس Îسسسشنام مامتهإ لوح ثد–

يزيل‚إ’ا يرودلل ةمخسض ةفاسضإا لكسشيسس يسسيم :اتيترأا

ودلانور ةقيرط ىلع ويسشتلاكلل  لقتني دق

Ÿةارابم لبق بعرلا يسسيم راثأا اذا
؟لايرايف
ةنولسشرب ةارابم لبق بعرلا ،يسسيم لينويل ينيتنجرألا مجنلا راثأا

ببسسب دحألا موي Êابسسإلا يرودلا ‘ لايرايف هفيسضتسسم دسض
flةيحسص فوا.

‘ يسسيم (نأا يب سسأا يأا) ةطfi ‘ نيروسصŸا تاسسدع تطقتلاو
““اكيماÒسس““ بعلم لوخد لبق ةرار◊ا تاجرد سصحفل عوسضÿا ءانثأا

.““ءارفسصلا تاسصاوغلا““ لقعم
مامأا هدي ّدÚ ÃلوؤوسسŸا نم بلطب تارم ثÓث سصحفلا يسسيم رركو

رطÿا نكل ،هترارح ةجرد عافترا لوح كوكسش طسسو ،سسايقلا زاهج
.لكاسشم نود ًايسساسسأا هتكراسشÃ لاز
ةيحسصلا تاءارجإلا نمسض ةرار◊ا تاجرد سصحفل نوبعÓلا عسضخيو
نيذلا لوخدب حمسسي لو ،بعŸÓا ‘ انوروك ىودع راسشتنا بنجتل
.يعيبطلا د◊ا مهترارح زواجتت
فقوت نع ريراقت راسشتنا ذنم ¤وألا هتارابم يسسيم سضاخو
مسسوŸا ءاهتنا دعب ليحرلا ‘ هتبغرو ،هدقع ديدŒ تاسضوافم
Úفده ةعانسصب ةهجاوŸا هذه ‘ تفل وحنب قلأاتيل ،لبقŸا
.رخآا ليجسستو
نم اهفقوم ،نÓيم Îنإا سصيمقل ةيعارلا يلليÒب ةكرسش تفسشك اميف
دئاقو م‚ يسسيم لينويل ينيتنجرألا عم دقاعتلا ‘ يدانلا ةدعاسسم
.ةنولسشرب
‘ ديحو ماع ىقبتي يذلاو ،يسسيم لبقتسسم لوح تانهكتلا تÒثأاو
‘ يروزتاÒنلا فادهأا زربأا دحأا ناك ثيح ،انارجولبلا عم هدقع
.ةيسضاŸا تاونسسلا
لوح ،اÒفورب يتيسشنورت وكرام ،ةكرسشلل يذيفنتلا سسيئرلا لاؤوسسبو
لاقتنا ‘ تايف ةكرسش تدعاسس املثم ،Îنإلا ةدعاسسم نم فقوŸا
اذه لثم ‘ ،ةحارسصب““ :باجأا ،سسوتنفوج ¤إا ودلانور ونايتسسيرك
.““Èكأا لكسشب ةسضايرلا ‘ رامثتسسلا اننكÁ ل تقولا
‘و اكيرمأا سسأاكو1 لومروفلا Úب اًيلاح رمثتسسن نحن““ :فاسضأاو
نأا يدانلا كلام „اسشت نفيتسس نم بلطن نأا انيلعو ،نÓيم Îنإا يدان
.““هسسفنب ده÷ا لذبي

ددج موجنب هفوفسص زيزعت لواحي

ةقفسصل ةÒخأ’ا تاسسمللا عسضي لوبرفيل
وغايت

تايوتسسŸا مغر ،ددج ÚبعÓب هفوفسص ميعدت لوبرفيل قيرف لواحي
دسصح لÓخ نم ،بولك نغروي بردŸا ةبيتك اهتمدق يتلا ةزيمŸا
،اماع ÚثÓث لاط بايغ دعب ،زاتمŸا يزيلكنإلا يرودلا بقل

.هيسسفانم برقأا نع Òبك قرافب اقوفتم
خنويم نرياب م‚ نإاف ،ةيناطيÈلا ““روÒم““ ةفيحسصل ريرقت بسسحو
لاقتنلا لجأا نم ةيسصخسشلا طورسشلا ىلع قفاو اراتناكلأا وغايت
ةلحرم ¤إا Úيدانلا Úب تاسضوافŸا تلسصو نأا دعب ،لوبرفيلل

.ينيلÎسسإا هينج نويلم13ـب اهتميق تردق ةقفسصب ،ةمدقتم
ىلع قفاو اماع92 رمعلا نم غلابلا بعÓلا نأا ريرقتلا فاسضأاو
هينج نويلم72 عفد ‘ لمأاي يذلا ““زديرلا““ فوفسص ¤إا مامسضنلا
ىرخأا ÚيÓم4 عم ، Êابسسإلا مجنلا مسض لجأا نم ينيلÎسسإا
.تآافاكمك
ذنم ، خنويم نرياب عم ةارابم032 ‘ طسسولا طخ بعل كراسشو
ذنم زافو ،3102 ‘ يرافابلا قÓمعلا ¤إا ةنولسشرب يدان هترداغم
تلوطب ثÓثو ÊاŸألا يرودلا ‘ باقلأا ةعبسسب Ú◊ا كلذ
.سسأاكلاب
ةبرŒ سضوخ ‘ هنم ةبغر نريابلا عم هدقع ديدŒ بعÓلا سضفرو

زنياه لراك نريابلا يدان سسيئر هيف فسشك يذلا تقولا ‘ ،ةديدج
ةفيحسصل تاحيرسصت ‘ ،بعÓلا ةسضوافم سسيلاوك نع هغينيمور
دقل ،بعلŸا جراخو لخاد عئار لجر وغايت““ :اهيف لاق (دليب)
هنأا ودبي ،ةرداغŸا ديري هنكل ،هتابلط لكل انعمتسساو هعم انسضوافت
ديرن لو ،ينهŸا هراوسشم ةياهن عم ةديدج ةبرŒ سضوخ ‘ بغري
.““حوسضو لكب كلذ لوقأا .لبقŸا ماعلا ناÛاب بعÓلا رسسخن نأا
هتÒسس ¤إا ثلاث دلب ‘ ةديدج باقلأا ةفاسضإا ‘ وغايت لمأايو
عم مدقلا ةركل Êابسسإلا يرودلا بقلب اسضيأا جوت نأا دعب ،ةيتاذلا
.ةنولسشرب لوألا هيدان

ةـضاـير
ـه1441 ةدعقلإ وذ61 ـل قفإوŸإ م0202 ةليوج80 ءاعبرأ’إ
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اتيترأا ليكيم لانسسرآا بردم لاك
ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس Îسسي˘˘ل م˘˘جا˘˘˘هŸ ح˘˘˘يدŸا

مد˘˘˘ق˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لا يدرا˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج
يتيسس Îسسيل عم ةيقار تايوتسسم
نآلا وهو ،ةيسضاŸا مسساوŸا Èع
ا˘˘م˘˘ك ،Úفاد˘˘ه˘˘لا بي˘˘تر˘˘ت رد˘˘سصت˘˘ي
خ˘˘˘يرا˘˘˘ت ‘ ه˘˘˘فاد˘˘˘هأا دد˘˘˘ع ل˘˘˘سصو
.101 ¤إا ةقباسسŸا
كلتÁ““ :يدراف نع اتيترأا لاقو

،تابثب كلذ لعفيو ،ةسشهدم ةقاط
ح‚ يتلا ة˘ق˘ير˘ط˘لا ¤إا ر˘ظ˘ن˘لا˘بو
قحتسسي هنإاف ،جيلÈÁÒلا ‘ اهيف
.““ةداسشإلا
لهأاتلا ‘ لانسسرآا ظوظح نعو
:حر˘˘˘سص ،ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘˘بأا يرود˘˘˘˘ل
ةارابم لكب زوفلا انيلع نأا دقتعأا““
ل ر˘مألا ،ءا˘˘عد˘˘لاو را˘˘ظ˘˘ت˘˘نلا م˘˘ث
.““ةدحاو ةارابÃ قلعتي
دعب ةارابم مدقتن نأا بجي““ :عباتو
ا˘ن˘ك ة˘ل˘ي˘ل˘ق ع˘ي˘با˘سسأا ل˘ب˘ق ،ىر˘خألا
نأاسشب Òك˘ف˘ت˘لا ن˘ع اÒث˘ك ن˘يد˘ي˘ع˘ب
كلذل ،Óيلق انبÎقا نآلاو ،ابوروأا

ى˘ل˘ع ةارا˘ب˘م ل˘˘ك سضو˘˘خ˘˘ن ا˘˘نو˘˘عد
كلذ ن˘˘˘˘˘˘يأا ¤إا ىر˘˘˘˘˘˘˘ن م˘˘˘˘˘˘˘ث ةد˘˘˘˘˘˘˘ح
.““اندوقيسس
نا˘ب˘سشلا ن˘˘م Òث˘˘ك زور˘˘ب رود ن˘˘عو
ه˘ب˘عل ل˘ث˘م ،يرود˘لا˘ب ن˘يد˘˘عاو˘˘لا
ط˘˘˘سسو بعلو ،ا˘˘˘كا˘˘˘˘سس و˘˘˘˘يا˘˘˘˘كو˘˘˘˘ب
مجاهمو ،روملي˘ج ي˘ل˘ي˘ب ي˘سسل˘ي˘سشت
نو˘˘˘سسا˘˘˘م د˘˘˘˘ت˘˘˘˘يا˘˘˘˘نو˘˘˘˘ي Îسسسشنا˘˘˘˘م
نو˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ي““ :لا˘˘˘ق ،دوو˘˘˘ن˘˘˘ير˘˘˘˘ج
ق˘ح˘ت˘سست كلذ˘ل ةد˘ي˘ج ة˘˘يز˘˘ها˘˘ج˘˘ب

دلبلا اذه ‘ تايÁداكألا عيمج
‘ دو˘˘جوŸا ما˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لاو ،ةدا˘˘˘سشإلا
ا˘سسي˘سسأا˘˘ت Úب˘˘عÓ˘˘لا ح˘˘نÁ اÎل‚إا

.““ابسسانم اميلعتو اديج
قلعتي ل ،نسسلا اذه ‘““ :فاسضأاو
ة˘فا˘ق˘ث وأا تارد˘ق˘لا˘ب ط˘ق˘ف ر˘˘مألا
‘ دوجو˘م ل˘ك˘ي˘ه˘ل جا˘ت– ،ة˘ب˘ع˘ل˘لا
ÚبعÓل قيرطلا اذه معدي يدانلا
مهز˘ي˘هŒ ة˘ي˘ف˘ي˘ك ا˘سضيأاو ،نا˘ب˘سشلا
يذلا طغسضلا نم ىوتسسŸا اذهل
.““انه ايموي هعم لماعتلا بجوتي
ها˘˘مر˘˘م سسرا˘˘ح˘˘ب ا˘˘ت˘˘ي˘˘˘ترأا دا˘˘˘سشأاو

هنإا““ :حسضوأاف ،زينيترام ونايليÁإا
ي˘سسا˘سسألا ز˘كرŸا ف˘ط˘خ لوا˘ح˘ي
دعتسسم هنإا ،ةليوط ةدŸ قيرفلاب
ماÎحاب ع˘ت˘م˘ت˘يو ا˘ي˘كو˘ل˘سسو ا˘ي˘ن˘هذ
.““نيديدسش Èسصو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘سصح نآلا““ :در˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘سساو
اذ˘ه ‘ .ا˘ه˘ب كسسم˘ت˘˘يو ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا
ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي ل ر˘˘˘˘مألا ،ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسŸا

Ãتارا˘˘˘˘بÚ ل˘˘ب ،01 وأا8 وأا3 وأا
ةÒبك ةعوم‹ رادم ىلع تابثلاب
لوا˘ح˘ي ا˘م اذ˘هو ،تا˘يرا˘˘بŸا ن˘˘م
.““ايلاح هتابثإا
همجاهم ةيؤورل هتداعسس اتيترأا دكأاو
زه˘ي تيزا˘كل رد˘ن˘سسك˘لأا ي˘سسنر˘ف˘لا
انيقلت““ :فاسضأاو ،ادد‹ كابسشلا
‘ ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘˘يإلا ءا˘˘˘˘ب˘˘˘˘نألا سضع˘˘˘˘ب
نأاسشب ةيسضاŸا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ع˘ي˘با˘سسألا
عم نابسشلا ÚبعÓلا سضعب مازتلا
.““Óبقتسسم يدانلا
دقف ،جنيامابوأل ةبسسنلاب““ :عباتو
يذ˘˘لا د˘˘ه÷ا ،بع˘˘ل ف˘˘ي˘˘ك م˘˘ت˘˘˘يأار
دعاسس فيكو ةارابŸا ‘ همدقي

،ة˘م˘سسا◊ا تا˘ظ˘ح˘ل˘لا ‘ ق˘ير˘ف˘˘لا
ا˘م˘ي˘ف طر˘خ˘ن˘˘م و˘˘ه م˘˘ك › تب˘˘ث˘˘ي
ىلع قب˘ط˘ن˘ي ه˘سسف˘ن ر˘مألا ،ه˘ل˘ع˘ف˘ي

.““اكل
تيزاكل نأل رورسسم انأا““ :لسصاوو
ليوط تقو رم .ليجسستلا قحتسسا
جراخ ليجسستلا نم نكمتي نأا لبق
مامأا) ام˘ه˘م ا˘فد˘ه ل˘ج˘سس ،را˘يد˘لا
قلعتي ل رمألا نكل (نوتبماهرفلو
هتمهاسسم تناك دقف ،طقف كلذب

.““ةلئاه ءاقللا ‘ كراسش امدنع
ةلوادتŸا رابخألا نع اتيترأا لئسسو

مسضب يتيسس Îسسسشنام مامتها لوح
،ي˘سسي˘م ل˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ل ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب م‚

هنإا ،ةركف ىندأا كلمأا ل““ :باجأاف
.““انل بسسانŸا لاؤوسسلا سسيل
هذه ¤إا ىتأا اذإا هنكل““ :كردتسساو
ة˘˘فا˘˘سضإا ل˘˘ك˘˘سشي˘˘سس ه˘˘نإا˘˘˘ف دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا

ىظحي˘سس ل˘ك˘لاو يرود˘ل˘ل ة˘م˘خ˘سض
.““هدوجوب عاتمتسسلا ةسصرفب

ةديدع تإونسسل صسوتنفوج ‘ ىقبيسس

ودلانور ونايتسسيرك لبقتسسم عقوتي يرجيلأا
قباسسلا ينفلا ريدŸا يرجيلأا ونايلميسسام عقوت

›اغتÈلا مجنلا لبقتسسم ،›اطيإلا سسوتنفو÷
.ودلانور ونايتسسيرك
اكرام ةفيحسصل تاحيرسصت ‘ يرجيلأا لاقو
تاو˘ن˘سسل سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج ‘ ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي˘˘سس ود˘˘لا˘˘نور““

مهم مدقت قيقحتب ‘ويلل حمسس نودلا ،ةديدع
.““ةياغلل
وناي˘ت˘سسير˘ك مر˘سضıا ›ا˘غ˘تÈلا م˘ج˘ن˘لا دا˘عو
ة˘ياو˘ه ¤إا سسو˘ت˘ن˘فو˘ج يدا˘ن م˘جا˘ه˘م ود˘لا˘نور
كا˘˘ب˘˘سش ‘ فاد˘˘هألا ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست˘˘˘ب ،ة˘˘˘ل˘˘˘سضفŸا

امدعب ،ةرسشابŸا ةر◊ا تابرسضلا نم هموسصخ
ة˘ه˘جاو˘م ‘ و˘ن˘يرو˘ت دود˘ل˘لا هرا˘ج ما˘مأا ا˘ه˘ل˘ع˘ف
““زوجعلا ةديسسلا““ زوفب تهتنا يتلا ““يبريدلا““
ن˘م˘سض ،د˘ي˘حو فد˘ه ل˘با˘ق˘م فاد˘˘هأا ة˘˘ع˘˘برأا˘˘ب
،›اطيإلا يرودلا ‘ (03) عوبسسألا تاسسفانم
.تبسسلا
تل˘ع ة˘يو˘ق ةد˘يد˘سست ““ار˘يدا˘م خورا˘سص““ ق˘ل˘˘طأاو

¤إا ةرسشابم تهجوتو ،ونيروت يدان دسص طئاح
لواح يذلا فيسضلا قيرفلا سسراحو ،هكابسش
ةقيقدلا ‘ هنيرع تنكسس اهنكل ،اهب قاحللا
ةديسسلا““ مو‚ نم ةمراع ةحرف طسسو ،(16)
بردŸا مهسسأار ىلعو ،ينفلا زاه÷او ““زوجعلا
تر˘˘ه˘˘ظ يذ˘˘لا ،يرا˘˘سس و˘˘ي˘˘سسيروا˘˘م ›ا˘˘ط˘˘˘يإلا
عيجسشتل هيديب هحيولت عم ههجو ولعت ةماسستبلا
.ودلانور
‘ ““زو˘˘ج˘˘ع˘˘لا ةد˘˘ي˘˘˘سسلا““ مو‚ ق˘˘˘لأا˘˘˘ت ل˘˘˘سضف˘˘˘بو
ود˘˘لا˘˘نور قا˘˘فر ع˘˘فر ،““ي˘˘بر˘˘˘يد˘˘˘لا““ ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م
يرود˘لا ةراد˘سص ‘ ة˘ط˘˘ق˘˘ن57 ¤إا م˘هد˘ي˘˘سصر
ونيروت ديسصر دمŒ اميف ،مدقلا ةركل ›اطيإلا

.طقف ةطقن13 دنع
‘ د˘˘˘˘يرد˘˘˘˘م لا˘˘˘˘ير ع˘˘˘˘م تلا˘˘˘˘˘سصتا““ فا˘˘˘˘˘سضأاو
،لسصاوت ثدح نآلا نم Úماع لبق ؟يسضاŸا

ة˘فا˘سضإلا˘بو ،سسو˘ت˘ن˘فو˘˘ج ع˘˘م د˘˘ق˘˘ع يد˘˘ل نا˘˘ك
يدانلا هاŒ سصÓخإلاو Êافتلاب ترعسش ،كلذل
.““‘ويلا Òهامجو
ناكŸاو اًدد‹ بيردتلل هتدوع دعوم لوحو
لخاد يترسسأا ةقفر تعتمتسسا““ قلع ،بقترŸا

.““ىمادقلا يئاقدسصأا عم ونروفيل ‘ يتنيدم
ثحبأا طقف ،ناكŸاب اÒًثك متهأا ل انأا““ عباتو
نأا بجي يدانلا عورسشم ،هيف كراسشأا قيرف نع
د˘سصحو زو˘˘ف˘˘لاو ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ا˘˘ًحو˘˘م˘˘ط نو˘˘ك˘˘ي
.““باقلألا
؟اغيللاب بيردتلا ةبرŒ ‘ بغرأا له““ متتخاو
.““ل لوقي نأا عيطتسسي دحأا ل

ه˘م˘سسو˘م سشت˘ي˘فو˘ل˘يا˘ه˘˘ي˘˘م ا˘˘سشت˘˘ي˘˘ن˘˘سس ي˘˘بر˘˘سصلا بردŸا ل˘˘سصاو
،ناطرسسلا سضرم عم هتاناعم دهسش يذلا ،اينولوب عم يزاجعإلا

ةبيتك»ـب ًانيعتسسم ،نÓيم Îنإا قباسسلا هيدان ىلع1-2 زاف ثيح
.ةيلاطيإا مÓعإا لئاسسو اهيلع تقلطأا امك ““لافطأا
معرامعأا لقت Úبعل ةعبسسب هتليكسشت ‘ سشتيفولياهيم ناعتسساو
ةعقاو ‘ (تروبسس وليد اتيزاغل) ةفيحسص بسسحب ،ًاماع22 نع
نم Úبعل قيرط نع زوفلا ةيئانث تءاج امك ،وسشتلاكلاب ةردان
نأا لبق0-1 ًارخأاتمو Úبعل ةرسشعب بعلي اينولوب ناكو.““ايبماغ““
Úفده لجسسو ،وÒسس ناسس بعلم ‘ هتفك ةباسشلا رسصانعلا حجرت

(1002 د˘ي˘لاو˘م ن˘˘م) اراو˘˘ج ى˘˘سسو˘˘م Èع ةÒخألا ق˘˘ئا˘˘قد˘˘لا ‘
.(8991 ديلاوم نم) وراب ىسسوم هنطاومو
ديحولا بعÓلا (2002 ديلاوم نم) وتيسسوبسسإا ناك لباقŸا ‘و

بردملل عفسشت ⁄ ةÿÈا نكل ،Îنإا ةليكسشت ‘ اماع82 نسس ت–
‘ هظوظ◊ ةيسضاق ةبرسض لكسشت ةراسسخ ىقلتيل يتنوك وينوطنأا
تافاسشتكا نم ،ايبماغ يئانث نوكي اÃرو.بقللا ىلع ةسسفانŸا

نأا دعب لبقتسسŸا ‘ دعاو يقيرفأا بختنŸ ةاون ،سشتيفولياهيم
،ءارمسسلا ةراقلا ‘ ةرومغŸا تابختنŸا نم هخيرات ةليط لظ
.ابوروأا ‘ نيزراب ÚفfiÎ نودبو

ًاماع22 نع معرامعأإ لقت Úبع’ ةعبسسب ناعتسسإ

ةيقيرفأا تافاسشتكاو لافطأا ةبيتكب Îنإا رهق سشتيفولياهيم
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 : دكؤوت ي◊اسص ةروهزم خيراتلا ‘ ةثحابلا

يروثلا خيراتلا ةباتك نم دحي فيسشرأ’ا ‘ سصقنلا““
““ةيخيراتلا ةثلاثلا ةي’ولل

ث.ق

ةرسضاÙا ةذاتسسألا ي◊اسص ةروهزم تÈتعاو
وزو يزيتب يرمعم دولوم ةعماجب خيراتلا مسسقب

ثاحبألا نأا ةيرئاز÷ا ءابنألا ةلاكول حيرسصت ‘
يروثلا خيراتلا سصوسصخب ةيÁداكألا-ةيعما÷ا
رودلا مغر ““ةلي˘ل˘ق““ ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ة˘يلو˘ل˘ل
Èم˘˘فو˘˘ن ةرو˘˘ث نا˘˘بإا ة˘˘يلو˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل ““يروÙا““
ى˘˘˘ل˘˘˘ع- لا˘˘˘م˘˘˘عألا بل˘˘˘غأا نأا ةزÈم ،ةد˘˘˘˘يÛا
.تاداهسشلا عمج ىلع ترسصتقا -اهتلق
ة˘ي˘م˘هألا““ م˘غر ه˘نأا ةرو˘هز˘م ذا˘ت˘سسألا د˘ق˘ت˘ع˘˘تو
Òغ ىقبت اهنأا لإا تاداهسشلا كلتل ““ةيسسيئرلا
ةيملعو ةيÁداكأا ةيخيرات ةباتك لجأا نم ةيفاك

حمسست ةيخيرات قئاثوو فيسشرأا بايغ لظ ‘
ةءورقم نوكت دق يتلا ثادحألا نم دكأاتلاب
اهريو– ”و اهقايسس نع تجرخأا وأا ةيتاذب
.نمزلا لعفب
ة˘م˘ه˘م ة˘ي˘خ˘يرا˘˘ت ثاد˘˘حأا““ :لو˘˘ق˘˘ت تل˘˘سسÎسساو

تيقب اهنأا لإا ةثلاثلا ةيخيراتلا ةيلولا اهتدهسش
فيسشرألا بايغ ببسسب هفورعم Òغو ةلوه‹

ق˘ئا˘ثو˘لا كل˘˘ت ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لاو
.““اسسنرف ‘ ةدوجوŸا
حاتتفا ليجأات نع ةبسسانŸاب ةثحابلا تفسشك امك
ةثلاثلا ةيلولا خيرات ‘ ثحبلاو فيسشرألا زكرم
وزو يزيتب يرمعم دولوم ةعماج ىوتسسم ىلع
ا˘ه˘ن˘ي˘سشد˘ت نا˘ك ا˘مد˘ع˘ب ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘˘ج بب˘˘سسب
فقوت بناج ¤إا ،يسضاŸا سسرام رهسش اررقم
دهعم ة˘ب˘ل˘ط ل˘ب˘ق ن˘م تادا˘ه˘سشلا ع˘م˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع
يلÙا دهاÛا فحتم ىوتسسم ىلع خيراتلا
.ةيملعلا ةنجللا ةسسيئر بسصنم هب لعسشت يذلا
لاطبأا نم42 مجامج عاجÎسسا سصوسصخبو
يسسنرفلا لÓ˘ت˘حلا د˘سض ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا تا˘موا˘قŸا
نمكت ثد◊ا ةيمهأا نأا ةروهزم ديسسلا تلاق
ةيخيرات ةلحرم نع راتسسلا عفر ‘ اسصوسصخ
تامواقملل ةقلعتŸاو رئاز÷ا خيرات نم ةمهم
فقوتي ل ينطولا خيراتلا نأا ةزÈم ،ةيبعسشلا

ةجيتن دعت يتلا طقفÈ 4591مفون ةروث دنع
.ةقباسسلا تامواقŸا نم ةلسسلسسل ةيمتح
تايادبلا ¤إا دوعي ينطولا لاسضنلا نأا تفاسضأاو
ةكرعم نم ًاءدب ؛يسسنرفلا رامعتسسÓل ¤وألا
ةنسس ¤إا0381 ةنسس نم ناوج رهسش ›واطسس
ي˘˘هو ¤وألا ة˘˘يŸا˘˘˘ع˘˘˘لا بر◊ا خ˘˘˘يرا˘˘˘ت6191
.نطولا قطانم فلتfl اهتدهسش تامواقم
دمfi تيا يلعاو دهاÛا ددسش ،هتهج نم
ةثلاثلا ةيخيراتلا ةيلولا خيرات ةباتكب فلكم
ةينطولا ةمظنملل يئلولا بتكŸا ىوتسسم ىلع
ىلع رسصتقت ل““ خيراتلا ةباتك نأا نيدهاجملل
.““بور◊او كراعŸا
ىلع ءوسضلا طيلسست ةيمهأا ددسصلا اذه ‘ زربأاو
ةيئاعدلا تÓم◊او ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘سسلا تا˘سسا˘ي˘سسلا
اهتهجاوŸ اÒبك ادهج اهتقو تبلطت اسضيأا يتلا
تا˘ي˘ج˘ي˘تاÎسسإلاو تا˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا ¤إا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
خيرات نم امهم ءزج لث“ اهلك يهو ،ةيبر◊ا
.ةثلاثلا ةيخيراتلا ةيلولا

فراطلا ةنيدÃ لÓقتسسلا ةحاسس ىوتسسم ىلع

 ينطو اي كبحأا““ تاÒبوأا ريوسصت ‘ عورسشلا
““تافرسشلا ىلعأا نم
زÈي ،روسصم ويديف لكسش ‘ تاÒبوأا ريوسصت ‘ ةيسسياور داؤوف جرıا عرسش
ةحاسس ىوتسسم ىلع ،ةديÛا ريرحتلا ةروث ءادهسش تايحسضتو نطولا بح
.فراطلا ةنيدÃ لÓقتسسلا
يذلا لمعلا اذه ريوسصت sنأا ‘اسص لداع فراطلا ةيلوب ةفاقثلا ريدم دكأا
ةيريدم نم ةردابÃ يتأاي ““تافرسشلا ىلعأا نم ينطو اي كبحأا““ ناونع لمحي
لÓقتسسلا يديعل85 ـلا ىركذلا ءايحإا ةبسسانÃ فراطلا ةيلول ةفاقثلا
.بابسشلاو
سشادغوب لامجو حولوب ديحو يثÓثلا ريوسصت نم ينفلا لمعلا اذه دuلَخُيو
هذهب ةيرثألا عقاوŸاو ⁄اعŸا مهأا ،رقرق ىفطسصم بيكرتو ينه يزمرو
،ةÁدقلا ةلاقلاو ،نويعلاب ةمطاف ةلل رسصق رارغ ىلع ،ةيدود◊ا ةيلولا
.ةلاقلل ةينطولا ةÒظحلل ةعباتلا اغنوط ةباغو Ëدقلا اهئانيمو
ةتسس ،قئاقد01 ىدم ىلع دت“ يتلا تاÒبوألا هذه ديسسŒ ‘ كراسشيو

Êايزم ماسصعو ةعمجوب Ëركو ،ةنيطنسسق نم يغير سسابع مهنيب نم ،Úلث‡
دازرهسشو ›لوخ نايفسس اذكو ،ةنتاب نم يدوعسسم لاونو ،فراطلا ةيلو نم
طابتراو ،ءادهسشلا تايحسضت لمعلا اذه مuرَكُيو.سسارهأا قوسس ةيلو نم باكر
ءلؤوه فرط نم ةينطولا ةجودزŸا ىركذلا ةبسسانÃ يروثلا هيسضاÃ بعسشلا
.ةينطولاو ةيلÙا ةيفاقثلا ةحاسسلا ‘ ÚفورعŸا Úنانفلا

ث.ق

ةÒسصقلا ةسصقلل ““اراتك““ ةزئاجب هجيوتت دعب

 جولعب فسسوي بتاكلا مuرَكُي رطقب رئاز÷ا Òفسس
فسسوي يرئاز÷ا بتاكلا ةروطوب ىفطسصم رطق ةلودب رئاز÷ا Òفسس مsرك
ةÒسصقلا ةسصقلا ةقباسسŸ اراتك ةزئاجب لوألا زكرŸاب هجيوتت بقع ،جولعب
.يسضاŸا عوبسسألا ةياهن اهنع نلعأا يتلا ،لافطأÓل
تلافتحلا عم تنمازت يتلا ةبسسانŸا هذهب ةروطوب ىفطسصم Òفسسلا لاقو
ةفاسضإا جيوتتلا اذه نإا““ بابسشلاو لÓقتسسلا يديعل85 ـلا ىركذلاب ةسصاÿا

نم ديدعلاب زوفلا هل قبسس يذلا جولعب فسسوي عدبŸاو بتاكلل ىرخأا ةمهم
،““حرسسŸاو ةسصقلا ‘و لفطلا بدأا لا‹ ‘ رئاز÷ا جراخو لخاد زئاو÷ا

ÚعدبŸا قلأات ديسصر ¤إا فاسضت ىرخأا ةمسصب جيوتتلا اذه نأا ¤إا اÒسشم
امئاد““ جولعب فسسوي لاق هتهج نم.ةيلودلاو ةيبرعلا تاقباسسŸا ‘ Úيرئاز÷ا

لفطلل ةباتكلا ،ةسصاÿا اهتاديقعتو اهتابوعسص اهل ةباتك ةبرŒ لك نإا لوقأا ام
ةميظع ةيسصخسش نع ةباتكلا طورسش عمتŒ امنيحو ،Úهلا لمعلاب تسسيل امومع
لمعلا راسصتخاو ،لفطلل ةباتكلا هيجوت عم ،ملسسو هيلع هللا ىلسص لوسسرلا لثم
Êأا ديعسس انأا اذهل ،اديقعتو ةبوعسص Ìكأا لمعلا حبسصي ،ةملك021 ‘ يسصسصقلا

لاق جوتŸا لمعلا سصوسصخبو.““هيف تقفو Êأا دعسسأاو ،يدحتلا اذه تسضخ
يأار ةيلÓقتسساو درفت ةسصق يكحيو ““اقراخ Óطب سسيل يتودق““ لمعلا ناونع
نم رّيغ ةودق لوسسرلا هرابتعا نأا فيكو ،هئاقدسصأا ةيقب نع مسساج لفطلا

تاودق سسكيموكلل Úقراÿا لاطبألا نم نوذختي اوناك امدعب ،مهعابط
تايسصخسشلا هيف ترثاكت ⁄اع ‘““ لوقي عوسضوŸا اذهل هرايتخا نعو.مهل
ةودق ةفورعم ةÒسسب ةيقيقح ةيسصخسش نوكت نأا لسضفألا نم اÃر ،ةيلايÿا
مدقت ةودق ،اهعم يهانتلاو اهديلقت نكÁ ةيقيقح لاعفأاب ةودق ،لافطأÓل
.““ةقراخ ةيرحسس ىوقب ل ةيرسشب ةردقÃ ةفاسضإلا
Úب لفطلل ةباتكلا ‘ اهبلغأا زئاوج عسست جولعب فسسوي بتاكلل ،ةراسشإÓل

ةقراسشلاو حرسسملل ةيبرعلا ةئيهلا ةزئاج اهمهأا يسصسصق سصنو ةيحرسسم
بدأل ةيلودلا Èنق ةزئا÷ يسضفلا عردلا مرسصنŸا يام رهسش لان امك ،عادبإÓل
.قارعلاب لفطلا

ث.ق

 فيلأاتلاو ةباتكلا لا‹ ‘ ةدعاسصلا بهاوŸا فاسشتكل

““يبدأ’ا فيسصلا ماسسو““ ةقباسسم قلطُي نارهوب يبدأا يدان
ماسسو““ ىمسسم ت– ةيبدأا ةقباسسم نارهوب ““نيرباعلا راثآا““ يبدألا يدانلا قلطأا
ةباتكلا لا‹ ‘ ةدعاسصلا بهاوŸا فاسشتكا ¤إا فدهت ،““يبدألا فيسصلا
ىلع ““نيرباعلا راثآا““ يبدألا يدانلا هرسشن نايب ‘ ءاجو.اهÒطأاتو فيلأاتلاو
ةيبدأا ةقباسسŸا هذه نأا ““كوبسسيافلا““ ىلع نارهو ةيلول ةفاقثلا ةيريدم ةحفسص
ةهsجومو ةيرمعلا تائفلا لكل ةحوتفم ،ةيسسنرفلاو ةيبرعلا Úتغللاب ةيوهج
Ÿمسضتو .يرئاز÷ا برغلا تايلو لك يعدبt اŸاهنم ةيبدأا سسانجأا ةدع ةقباسس

اميف ،““نوحلمو حيسصف““ هعوبطو هناولأا لكب رعسشلاو ،ةرطاÿا ،ةÒسصقلا ةسصقلا
نم يبدأا سصن نسسحأل ““يبدألا فيسصلا““ ماسسو ىلع ةكراسشŸا لامعألا سسفانتتسس
ميلسستل لجأا رخآاك ،مداقلا ربوتكأا02 خيرات نومظنŸا دsدحو.فنسص لك
قح ةقباسسŸا نوناق بسسحب ،نوكراسشŸا كلÁ اميف ،ةكراسشŸا سصوسصنلا
زواجتت لأا طرسشب هبحاسصل اكلم نوكيو هب كراسشŸا لمعلا عوسضوم رايتخا
ىدعتت نأا اهل زوجي ةÒسصقلا ةسصقلا امنيب ،ةدحاو ةحفسص ةرطاÿا وأا ةديسصقلا
.41 مجحب بوسسا◊ا ىلع ةبوتكم نوكت Úتحفسص ¤إا كلذ
لÓخ ةيعيجسشت زئاوجبو ةكراسشم تاداهسشب لئاوألا نوزئافلا مsركُيسسو
ميهاربإا رودز ةفاقثلا ةيريدم رقÃ ،ةيريرحتلا ةروثلل ةدلıا تلافتحلا
 .نارهوب

ث.ق

يروثلا خيراتلا ةباتك ةيلمع لعجي ““قئاثولاو فيسشرألا ‘ حدافلا صصقنلا““ نأا ي◊اسص ةروهزم ةثحابلا تدكأا
.Úثحابلا ىلع ةبعسص ةثلاثلا ةيلولل

ـه1441 ةدعقلا وذ61 ـل قفاوŸا م0202 ةليوج80 ءاعبرألا

ةيلو˘ب ة˘ي˘لÙا تا˘ط˘ل˘سسلا تن˘sسشد
م˘ل˘ع˘م˘ك ة˘ي˘ن˘ف ة˘حو˘ل تل˘ي˘˘سسم˘˘سسي˘˘ت
لحارلا دهاÛا ركفملل يراكذت
م˘˘سسا˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ب تيا˘˘˘ن م˘˘˘سسا˘˘˘ق دو˘˘˘لو˘˘˘م
(7291-2991).
مامأا يراكذتلا ملعŸا اذه َبuسصُنو
مسسا لم– يتلا ةفاقثلا راد رقم
م˘سسا˘˘ق˘˘ل˘˘ب تيا˘˘ن ل˘˘حار˘˘لا ر˘˘ك˘˘فŸا
تلا˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘حلا را˘˘˘˘˘˘طإا ‘ كلذو
ة˘˘˘ن˘˘˘ما˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا ىر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ةد˘˘˘˘لıا
لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘˘سسلا يد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ل Úسسمÿاو
.بابسشلاو
َب˘uسص˘ُن يذ˘لا م˘ل˘عŸا اذ˘ه ل˘ث˘م˘ت˘يو

Ãةيلولاب ةفاقثلا عاطق نم ةرداب
ةرو˘˘˘سص م˘˘˘سضت ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘حو˘˘˘˘ل ‘

تيا˘ن ل˘حار˘لا ر˘ك˘فŸاو د˘˘هاÛا
ةÒه˘سشلا ه˘ت˘لو˘ق˘م اذ˘˘كو م˘˘سسا˘˘ق˘˘ل˘˘ب
ل ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘مألا نإا““ ‘ ة˘˘ل˘˘ث˘˘˘م˘˘˘تŸا

نل لسصألاو سساسسألا ىلع ظفا–
لخدت ،لسصف خيراتلا ‘ اهل نوكي
ا˘ه˘˘ط˘˘بر˘˘ت لو ل˘˘سصن Ó˘˘ب كرا˘˘عŸا
.““لسصو ةزمه لسصألاب
ة˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘ل˘˘ل ي˘˘ئلو˘˘لا ر˘˘يدŸا لا˘˘قو

fiءا˘˘˘ب˘˘˘نألا ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘˘ل ل˘˘˘˘هاد د˘˘˘˘م
يتأات ةردابŸا هذه نإا““ ةيرئاز÷ا

ة˘ي˘سصو˘لا ةرازو˘˘لا ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ن˘˘م˘˘سض
يد˘˘˘ي˘˘˘ع ىر˘˘˘كذ ءا˘˘˘ي˘˘˘حإا˘˘˘ب سصاÿا
لمسشي يذلاو بابسشلاو لÓقتسسلا
ى˘˘ل˘˘ع ءو˘˘سضلا ط˘˘ي˘˘ل˘˘سستو د˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘˘ت

ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا تا˘ي˘سصخ˘˘سشلاو مÓ˘˘عألا
م˘˘ه˘˘لاو˘˘قأا زار˘˘بإا اذ˘˘كو ر˘˘ئاز˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل
.““مهرثآامو مهلامعأاو
هتيريدم نأاب لوؤوسسŸا تاذ فسشكو
ة˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا ما˘˘يألا لÓ˘˘خ عر˘˘سشت˘˘سس““
تا˘حو˘ل ع˘˘سضو ‘ كلذ˘˘ك ة˘˘ل˘˘ب˘˘قŸا
ركفلا مÓعأاو تايسصخسشل ةيراكذت
ق˘فارŸا ما˘مأا ا˘ندÓ˘ب˘ب ة˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لاو
رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
ة˘ع˘لا˘ط˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا ة˘˘ب˘˘ت˘˘كŸا
ة˘˘يلو˘˘لا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ةعباتلا عبسسلا ةيبتكŸا تاقحلŸاو
.““اهل
تيا˘ن م˘سسا˘ق دو˘لو˘م د˘لو ةرا˘˘سشإÓ˘˘ل
ةيرقب7291 يفناج6 ‘ مسساقلب
(ة˘يا˘ج˘ب) و˘ب˘قأا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ““لا˘˘ي˘˘ع˘˘ل˘˘ب““
سسنوتب ةنوتيزلا عماج نم جرختيل
ه˘ت˘سسارد ل˘م˘˘ك˘˘ي˘˘ل9491 ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سس
م˘ث (ر˘سصم) ةر˘ها˘˘ق˘˘لا تا˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ب
(ايناŸأا) نوبو (اسسنرف) نوبروسسلا
ةيدا–اب9491 ة˘ن˘˘سس طر˘˘خ˘˘ن˘˘ي˘˘ل

تا˘˘˘˘˘˘ير◊ا را˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘˘نا ة˘˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘˘ح
.ةيطارقÁدلا
ن˘م د˘يد˘ع˘لا د˘هاÛا د˘sل˘ق˘ت ا˘˘م˘˘ك
ةيرير˘ح˘ت˘لا ةرو˘ث˘لا نا˘بإا بسصا˘نŸا
سسيئر بئان اهنم ؛لÓقتسسلا دعبو
ق˘ي˘سسن˘ت˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ل م˘˘ئاد˘˘لا د˘˘فو˘˘لا
ينطولا ريرحتلا ةه˘ب÷ ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لاو

تارازوو (1691-8591) ايناŸأا ‘

ةينيدلا نوؤوسشلاو يل˘سصألا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
ةيروهم÷ا ةسسائر ىدل راسشتسسمو
¤إا0791) ةينيدلا نوؤوسشلاب فلكم
ة˘˘˘˘˘يÁدا˘˘˘˘˘˘كألا ‘ او˘˘˘˘˘˘سضعو (3891

8891 ةنسس ةي˘بر˘ع˘لا ة˘غ˘ل˘ل ة˘ي˘ندرألا
.2991 ةنسس ىفوتي نأا لبق

ث.ق

 تليسسمسسيتب ةفاقثلا راد رقم مامأا

مسساقلب تيان مسساق دولوم لحارلا ركفملل يراكذت ملعم Úسشدت

ناجرهملل ةمظنŸا ةنجللا تنلعأا
ة˘ي˘حر˘سسŸا� جا˘طر˘ق ما˘يأل ›ود˘لا

حتف نع ÊوÎكللا اهعقوم ىلع
‘ ة˘كرا˘سشم˘ل˘˘ل تا˘˘ح˘˘ي˘˘سشÎلا با˘˘ب
(22) ن˘ير˘سشع˘لاو ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ةرود˘˘لا
نم اهميظنت عمزŸا مايألا هذهل
.È 0202مسسيد31 ¤إا��5
نا˘˘جر˘˘هŸا اذ˘˘ه ةرادإا تح˘˘سضوأاو
ل˘˘˘كا˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا ل˘˘˘˘ك ما˘˘˘˘مأا حو˘˘˘˘ت˘˘˘˘فŸا
ل˘˘ك ن˘˘˘م ة˘˘˘فÙÎا ة˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘سسŸا
سصسصخ˘˘ي˘˘˘سس ه˘˘˘نأا ⁄ا˘˘˘ع˘˘˘لا ءا˘˘˘ح˘˘˘نأا

لا˘˘م˘˘˘عأÓ˘˘˘ل� ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سسم
ة˘ي˘سسنو˘ت˘لا ة˘فÙÎا ة˘ي˘˘حر˘˘سسŸا
تجتنأا يتلا� ةيقيرفألاو ةيبرعلاو
⁄و9102 ة˘˘ن˘˘سس ن˘˘م ا˘˘˘قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا
�.����12 ةرودلل حsسشÎت
ة˘˘كرا˘˘˘سشŸا ‘ Úب˘˘˘غار˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘عو
بلطÃ ةبوحسصم مهتافلم Ëدقت
ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘م بح˘˘˘˘˘سسي) ح˘˘˘˘˘سشر˘˘˘˘˘ت

فلؤوملل ةيتاذلا ةÒسسلاو (تنÎنلا
Úي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لاو Úل˘˘˘ث˘˘˘مŸاو جرıاو
لمعلا سصخلمو مهروسصب ةقفرم
¤إا ة˘˘فا˘˘˘سضإا حÎقŸا ي˘˘˘حر˘˘˘سسŸا
ل˘م˘ع˘ل˘ل ي˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لاو ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ف˘˘لŸا

ة˘ي˘ح˘كر˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘تŸا ا˘˘ن˘˘م˘˘سضت˘˘م
ةءا˘˘˘سضإلا تا˘˘˘جا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حا د˘˘˘يد–و
Ëد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ‘ ةدا˘˘˘˘ه˘˘˘˘سشو تو˘˘˘˘˘سصلاو
رو˘˘˘˘˘˘˘˘سص ع˘˘˘˘˘˘˘˘م لوألا سضر˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا

ح˘سشŸÎا ل˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘فار˘˘غو˘˘تو˘˘ف
نمسضتي يفحسص فلم ىلع ةوÓع
ة˘ي˘مÓ˘عإلاو ة˘˘يد˘˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘ع˘˘با˘˘تŸا
ير˘سصب ي˘ع˘م˘سس ل˘ي˘ج˘سستو ل˘م˘ع˘ل˘˘ل
.ةيلاع ةدوجب سضرعلا لماكل
ديÈلا Èع حسشÎلا تافلم لسسرُتو
وأاÊ nt.ctj@tcatnocوÎك˘˘˘للا

ناجرهŸا مسساب ديÈلا قيرط نع
: ةيحرسسŸا جاطرق مايأل ›ودلا
،ريديفلبلا ،اسسمنلا جهن رركم61
.2001 سسنوت
لف˘ك˘ت˘ت ،ة˘ي˘لوّد˘لا قر˘ف˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
ةلماكلا ةماقإلاب ناجرهŸا ةرادإا
(ةرسشع ةسسمخ51) هاسصقأا ددعل

‘ ا˘ي˘ل˘ع˘˘ف Úكرا˘˘سشŸا ن˘˘م او˘˘سضع
ل˘ق˘ن˘ت˘لا Úمأا˘تو حÎقŸا سضر˘˘ع˘˘لا
ةقرفلا لمحتت Úح ‘ يلخادلا
›ودلا لق˘ن˘ت˘لا تا˘ق˘ف˘ن ة˘كرا˘سشŸا
تاد˘˘عŸا ن˘˘ح˘˘سشو ا˘˘با˘˘يإاو ا˘˘با˘˘˘هذ

.سضرعلاب ةسصاÿا
ي˘ت˘˘لا سضور˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ت˘˘نا ة˘˘ن÷ ّنإا
اهدحو ،سضرغ˘ل˘ل ا˘ه˘ثاد˘حإا ّم˘ت˘ي˘سس
سضور˘˘˘˘˘ع را˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘خل ة˘˘˘˘˘˘لوıا
سضور˘ع˘لاو ة˘ي˘م˘˘سسر˘˘لا ة˘˘ق˘˘با˘˘سسŸا
سضور˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘م˘˘˘سض ن˘˘˘م ة˘˘˘يزاوŸا
ق◊ا اهلو ،ةكراسشملل ةحسشŸÎا

عم قباطتي ل لمع يأا سضفر ‘
.ناجرهŸا Úناوق
جا˘˘طر˘˘ق ما˘˘˘يأا ةرادإل ق˘˘˘ح˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ك
سضرع نم Ìكأا ة‹رب ةيحرسسŸا
لخاد كراسشŸا يحرسسŸا لمعلل
لÓخ ةيسسنوتلا ةيروهم÷ا بارت
.ناجرهŸا ةدم
جا˘˘طر˘˘ق ما˘˘يأا تئ˘˘˘سشنأا ،Òكذ˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
تناك ثيح3891 ةنسس ةيئامنيسسلا
نأا ل˘ب˘ق ة˘˘ن˘˘سسلا ‘ Úتر˘˘م م˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
.5102 ذنم ةيونسس حبسصت

ث.ق

ةيحرسسŸا جاطرق مايأل ›ودلا ناجرهŸا

22 ةرودلا ‘ ةكراسشملل تاحيسشÎلا باب حتف
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مدقلإ ةركل ةيرئإز÷إ ةيدا–Óل ةيبطلإ ةنجللإ صسيئر

 ايجيردت نوكي نأا بجي طاسشنلا فانئتسسا

ر .ق

ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل ةيبطلا ةنجللا سسيئر حÎقا
ةدوعلا““ نوكت نأا يجرماد نيدلا لامج (فاف) مدقلا
تاطلسسلا ةقفاوم لاح ‘ ،يسضايرلا طاسشنلل ““ةيجيردت
ذ˘ن˘م ة˘ق˘ل˘عŸا تا˘سسفا˘نŸا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

سسوÒف ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج بب˘سسب سسرا˘م ر˘ه˘˘سش ف˘˘سصت˘˘ن˘˘م
.(91-ديفوك)
ما“إا كسشو ىلع نحن““ :Óئاق يجرماد روتكدلا حسضوأاو
لوط˘ت˘سس رو˘مألاو تا˘سسفا˘نŸا ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ر˘ه˘سشأا ة˘ع˘برأا
ىلع ءاقبإلا ‘ ةبغر نوبعÓلا رهظأا نأا دعبف .Ìكأا
ام وهو فقوتلا ¤إا مهنم ديدعلا رطسضا ،ةيندبلا مهتقايل
ةيعسضولا ‘ دجوي عيم÷ا .نزولا ‘ ةدايز هنع جتن
اذإا ام لاح ‘ .يحسصلا رج◊ا تاءارجإا ببسسب ،اهسسفن
فانئتسسا ىلع ا˘ه˘ت˘ق˘فاو˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا تط˘عأا
،ةيجيردت ةروسصب ةدوعلا هذه متت نأا يغبنيف ،تاسسفانŸا
أادبم وهو ،مدقلا ةرك اقÓطإا سسراÁ ⁄ بعÓلا نأاكو

Áتاباسصإلا يدافت نم نك““.
ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي ع˘م˘تÛا فا˘ف˘ل˘ل ›ارد˘ف˘لا بت˘˘كŸا نا˘˘كو
مسسوŸا فانئتسسا ‘ لثمتŸا هفقوÃ ثبسشت دق يسضاŸا

ءو˘˘سضلا ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘˘سص◊ا لا˘˘˘ح ‘0202-9102 يور˘ك˘˘لا
.ةيمومعلا تاطلسسلا نم رسضخألا
ي˘ح˘سصلا ر˘ج◊ا تاءار˘جإل ل˘ما˘ك˘لا ع˘فر˘لا را˘ظ˘˘ت˘˘نا ‘و
قيرطلا ةطراخ ىلع ءاقبإلا ررقت ،تاعمجتلاب حامسسلاو
ام ةلسصاوÃ ةيسضاقلاو يسضاŸا ليربأا03 موي ةدمتعŸا
ىلع ةيناثلاو ¤وألا Úتطبارلل يوركلا مسسوŸا نم ىقبت
تاÒسضحتلل ةسصسصfl ةلحرم اهقبسست ،عيباسسأا8 ىدم
هددحتسس يذلا خيراتلا ناك ىتم ،عيباسسأا6 ¤إا5 نم مودت
.ةيمومعلا تاطلسسلا
ل˘ئا˘ف˘ت˘م ا˘نأا““ :ي˘ل˘ي ا˘م ة˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا سسي˘ئر ف˘˘ي˘˘سضيو
مايألا ‘ ةلجسسŸا تلا◊ا ببسسب دحاو نآا ‘ مئاسشتمو
نك˘ل ،د˘ع˘ب˘ت˘سسم فر˘ظ˘لا اذ˘ه ‘ فا˘ن˘ئ˘ت˘سسلا˘ف .ةÒخألا
ى˘ق˘ب˘ي م˘هألا ،ما˘يألا ن˘م مو˘ي ‘ ةدو˘ع˘لا م˘ت˘ت نأا ي˘˘غ˘˘ب˘˘ن˘˘ي
.““ةيمومعلا ةحسصلا ىلع ظاف◊ا
فا˘ف˘لا ه˘تد˘عأا يذ˘لا ي˘ح˘سصلا لو˘˘كو˘˘توÈلا سصو˘˘سصخ˘˘بو
رو˘ت˘كد˘لا قر˘ط˘ت ،ة˘سضا˘ير˘لاو با˘˘ب˘˘سشلا ةرازو ن˘˘م بل˘˘ط˘˘ب
نأا عيم÷ا ىلع““ : لاق ثيح ،““ةمهم ةطقن»ل يجرماد
‘ ،فانئتسسلا ةيسضرفل دعأا لوكوتوÈلا اذه نأاب كردي
ىتحو فافلا تايحÓسص زواجتي يذلا خيراتلا راظتنا
.““ةيسصولا ةرازولا

عمÛ ماعلا ريدŸا سسيئرلا ةافو
ةيبلق ةتكسس رثإا ““سسكيتيج““
ماعلا ريدŸا سسيئرلا ءاثÓثلا سسمأا ‘وت

Ûنارقم ،““سسكيتيج““ دول÷او جيسسنلا عم
.ةيبلق ةتكسس رثإا ،يقورز
،ديقفلا ةلئاع ¤إا اهب ثعب ةيزعت ةيقرب ‘و
مهارب يلع تيآا تاحرف ةعانسصلا ريزو لاق
عاطقلاب s⁄َأا يذلا ،لل÷ا باسصŸا اذه مامأا““
نم ادحاو دقف يذلا يمومعلا يعانسصلا
هراسسم ةليط ىنافت يذلا Úسصلıا هتاراطإا
.““ةيرئاز÷ا ةعانسصلا ةمدخ ‘ ينهŸا
نأا لإا ينعسسي ل““ مهارب يلع تيآا فاسضأاو
لامع لك مسسابو سصاÿا يمسساب مدقتأا
تارابع سصلخأاب ،ةعانسصلا ةرازو تاراطإاو
ايجار ديقفلا ةلئاعل ةاسساوŸا قداسصو يزاعتلا

ديقفلا دمغتي نأا ريدقلا يلعلا ¤وŸا نم
.““هتانج حيسسف هنكسسيو هتمحر عسساوب

و.ق

باهرإÓل Úمعاد3 فيقوت
نارهوب
لوأا ،يبعسشلا ينطولا سشيجلل ةزرفم تفقوأا
تاعامجلل معد رسصانع ةثÓث ،Úنثلا سسمأا
سسمأا هدروأا امبسسح ،نارهوب ةيباهرإلا
.ينطولا عافدلا ةرازو نايب ءاثÓثلا
رثإا ،دود◊ا سسارح زجح ،قايسسلا سسفن ‘و
طيرسشلا برق عÓطتسساو ثحب ةيرود
فيكلا نم امارغوليك52 ،ناسسملتب يدود◊ا
،ينطولا كردلا رسصانع فقوأا اميف ،جلاعŸا

ةياجب ،ةبانع نم لكب ةقرفتم تايلمع لÓخ
86111 مهتزوحب سصاخسشأا ةتسس ،لجيجو
.تابورسشŸا فلتfl نم ةدحو
سشيجلل ةزرفم تزجح ،ىرخأا ةهج نم
حلاسصم عم قيسسنتلاب يبعسشلا ينطولا
باعلألا نم ةدحو02511 ،ةل�روب كرام÷ا
Òغ رجاهم91 فيقوت ” اميف ،ةيرانلا
ناسسملت نم لكب ةفلتfl تايسسنج نم يعرسش
.يداولاو

و.ق

فلسشلإ

اياسضق ‘ سصاخسشأا01 فيقوت
ناوج رهسش ةيتامولعŸا ةÁر÷ا
ةيلو نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلا قرف تفقوأا
سصاخسشأا01 طرافلا وينوي رهسش لÓخ فلسشلا

ةيتامولعŸا ةÁر÷اب قلعتت اياسضق ‘
تاذ نايب ءاثÓثلا سسمأا هب دافأا امبسسح،
.ةينمألا حلاسصŸا
دق ةيئاسضقلا ةطرسشلا قرف““ نأا نايبلا حسضوأاو
اياسضق عسست طرافلا وينوي رهسش لÓخ ت÷اع
ىلع فيقوت ” ةيتامولعŸا ةÁر÷اب قلعتت
.““ايئاسضق مهتعباتمو سصاخسشأا01 اهرثإا
اياسضقلا هذه قلعتت ردسصملل ادانتسساو
ةÁر÷اب ةلسصلا تاذ حن÷او تايان÷اب
رسشن اياسضق““ رارغ ىلع ةيتامولعŸا
سضيرحتلا ،ماعلا يأارلا طيلغتو تاعاسشإلا

لسصاوتلا طئاسسو Èع رهمجتلا ىلع
ةسصاÿا ةاي◊اب سساسسŸا ،يعامتجلا
.““فذقلاو Òهسشتلا ،سصاخسشأÓل
قلعتت ةيسضق934 قرفلا تاذ ت÷اع امك
قلعتت ةيسضق69 اذكو ،ماعلا ق◊ا نوناقب

Ãا ةحفاكıا و تاردŸةيلقعلا تارثؤو، ”
فيكلا نم غلك3 ةيمك طبسض اهلÓخ نم
¤إا ةفاسضإلاب Úياكوكلا نم غ36.1 ،جلاعŸا
لئاسس ةروراق05 اذك و سسولهم سصرق1579

flاسصخسش651 اهيف عبوت رد.
جإو

www.journal-elhourria.comةــــيرابخإ ةــــــــيموي

صسولهم صصرق0004 نم Ìكأإ زجح

تاردfl جورم فيقوت
ةديلبلاب هتكيرسشو
جورم فيقوت نم ةديلبلا ةيلو نمأا رسصانع تنك“

،سسولهم سصرق0904 زجحو هتكيرسشو تاردخملل
نمأÓل لاسصتلا ةيلخ نم ءاثÓثلا سسمأا ملع امبسسح
.يئلولا
ةقرف ‘ ةلث‡ نمألا حلاسصم نأا ردسصŸا تاذ حسضوأاو
ةطرسشلا ةحلسصŸ ةعباتلا تاردıا ةحفاكم
ةحفاكم راطإا ‘ ةيعون ةيلمعب تماق ةيئاسضقلا

قلعتت تاردخملل يعرسشلا Òغ راŒلا ةرهاظ
نم تنك“ ثيح ةيلقعلا تارثؤوŸا عيبو نيزختب
هنكسسÃ سسبلت ةلاح ‘ هتكيرسشو سصخسش فيقوت
.يلئاعلا
حلاسصŸ تامولعم دورو دعبو هنأا ردسصŸا فاسضأاو
ليكو لبق نم سشيتفتلاب نذإا ىلع لوسص◊او نمألا
ىلع روثعلاو هب هبتسشŸا نكسسم سشيتفت ” ،ةيروهم÷ا
0904 ب تردق ةيلقعلا تارثؤوŸا نم ةÈتعم ةيمك
تادئاع نم Èتعم ›ام غلبم ¤إا ةفاسضإلاب ةلوسسبك
.جد000.381 ب ردقي مومسسلا هذه عيب
Ëدقت ” قيقحتلاو سشيتفتلا تاءارجإا لامكتسسا رثإاو
 .ةلادعلا مامأا Úنثلا ÚمهتŸا

م.ق

ةلقرو

 ةسصتfl ةكبسش كيكفت
ةرجاتŸا ‘

 تاردıاب
ةلقرو ةيلو نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلا حلاسصم تنك“
‘ تاردıاب ةرجاتŸا ‘ ةسصتfl ةكبسش كيكفت نم
فيكلا نم غلك1ر003وحن زجحب تحمسس ةيلمع
كلسسلا اذه ىدل ءاثÓثلا سسمأا ملع امبسسح ،جلاعŸا
.ينمألا
لÓغتسسا ¤إا ينمألا طاسشنلا اذه تايثيح دوعتو
ديفت ةيئاسضقلا ةطرسشلا حلاسصم ¤إا ةدراو تامولعم
ةرجاتŸا ‘ طسشنت اهيف هبتسشم ةكبسش دجاوتب
تماق ثيح ،يداولاو ةلقرو يتيلو Èع تاردıاب
قلغل ططfl ذيفنتب كلذ رثإا ةينمألا حلاسصŸا تاذ

.هحرسش ىرج املثم ،ذفانŸا عيمج
ةحفاكم ةقرفل ةعباتلا رسصانعلا كلت تدسصر دقو
ةسسمخ امهنتم ىلع Úتيحايسس Úترايسس تاردıا
ÚتبكرŸا عاسضخإا دعبو ثيح ،مهيف هبتسشم سصاخسشأا
ردق تاردıا نم ةيمك ىلع Ìع سشيتفتلا ةيلمعل
¤إا ةفاسضإلاب جلاعŸا فيكلا نم غلك1ر003 ـب اهنزو
.ةلاقن فتاوه ةتسس
ةمكÙا ىدل ةيروهم÷ا ليكو مامأا نومهتŸا مدقو
.ردسصŸا تاذ فيسضي ،ايميلقإا ةسصتıا
ءانثأا يئلولا نمألا رسصانع تنك“ ىرخأا ةيلمع ‘و
734.1 زجح نم تاسسيورلا ةيدلبب لزنŸ ةمهادم
نم ةرتوفم Òغ ةيلوحكلا تابورسشŸا نم ةدحو

flعلاو ماجحألا فلتÓا قفو ،ةيراجتلا تامŸردسص
. هتاذ

جإو

ىفسشتسسŸإ رداغ نأإ دعب

 هيبfi نئمطُي يطلج
انوروكب هتباسصإا دعب
دعب هيبfi يطلج نمحرلا دبع ينغŸاو نانفلا نأامط
رداغ هنأا دكأاو ،دجتسسŸا انوروك سسوÒفب هتباسصإا
.ىفسشتسسŸا
هباسسح Èع هتباسصإا Èخ يطلج نانفلا فسشكو
ىلع يتوخإا مكركسشأا ““ لاقو ،كوبسسيافلا ىلع سصاÿا
يتلاح ىلع نانئمطإÓل اهومتلسسرأا يتلا لئاسسرلا
نع هيبfiو هيعبتتم لك يطلج نأامطو.““ةيحسصلا

انأاو ىفسشتسسŸا ترداغو ،أاوسسألا ّرم ““ Óئاق ،هتلاح
مكنئمطأل ويديف روسصأاسسو ،لزنŸاب ةحار ةÎف ‘

.““ةيحسصلا يتلاح نع Ìكأا
ىلع ““كاعم Èكن انأا تيبح““ ةينغأا بحاسص ددسش دقو
يدافتل حئاسصنلاو ةيئاقولا Òبادتلاب ديقتلا ةرورسض
.سسوÒفلاب ةباسصإلا

ث.ق

دحأاب ينطولا نمألا حلاسصم تزجح
ة˘ن˘يد˘م ل˘˘خدÃ ة˘˘ما˘˘قŸا ز˘˘جاو◊ا
ن˘م رو˘ف˘˘سصع001 سسار˘˘˘˘هأا قو˘˘˘˘سس
ا˘م بسسح ،ق˘˘ي˘˘نألا نو˘˘سس◊ا را˘˘غ˘˘سص
بتكم سسيئر نم ءاثÓثلا سسمأا ملع
د˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصلاو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مÙا فا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سصألا
ةظفاfi ىدل ةيديسصلا تاطاسشنلاو
.رامع يتبسس تاباغلا
هذ˘˘˘˘˘˘ه نأا˘˘˘˘˘˘ب رد˘˘˘˘˘˘سصŸا تاذ دا˘˘˘˘˘˘فأاو
ة˘˘ف˘˘ن˘˘سصŸاو ةزو˘˘جÙا Òفا˘˘سصع˘˘˘لا

ةيÈلا ةيناوي◊ا عاونألا ةمئاق نمسض
ديسصلل تسضرعت دق تناك ةيمÙا

” سصخسش فرط نم يعرسشلا Òغ
.ينمألا زجا◊ا تاذب هفيقوت
مو˘˘سسر˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘فو ه˘˘˘نأا˘˘˘ب فا˘˘˘سضأاو
‘ خرؤو˘˘Ÿا532-21 مقر يذي˘ف˘ن˘ت˘لا
ل““ Òفاسصعلا هذه نإاف2102ويام42

Áوأا اهيلع سضبقلا وأا اهدايطسصا نك
ءا˘˘ح˘˘نأا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج Èع ا˘˘ه˘˘ب ةر˘˘جا˘˘تŸا
در˘˘˘˘جÃ ه˘˘˘˘نأا ¤إا اÒسشم ،““دÓ˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
نمألا حلاسصم فرط نم مهراطخإا
ة˘˘ظ˘˘فاfi ناو˘˘عأا م˘˘ل˘˘ت˘˘سسا ي˘˘˘ئلو˘˘˘لا
001 ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ب Úقود˘˘˘ن˘˘˘سص تا˘˘˘با˘˘˘غ˘˘˘لا

.نوسس◊ا راغسص نم روفسصع
Òفا˘˘˘˘سصع˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ن ” د˘˘˘˘˘قو
ة˘ي˘˘سشت˘˘فŸا ح˘˘لا˘˘سصم ¤إا ةزو˘˘جÙا
اهتلاح نم دكأاتلل ةيلولل ةيرطيبلا
اهحارسس قÓطإا متي نأا لبق ةيحسصلا

رو˘سضح˘ب ة˘يلو˘لا تا˘با˘غ د˘يد˘ع Èع
ن˘˘˘مألاو كرد˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘سصم ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك
.Úينطولا
روفسصع نإاف ،يتبسس ديسسلا بسسحو
هل ““نيزموبلا»ـب فرعي ام وأا نوسس◊ا
ةدد˘ع˘ت˘م سسو˘ق˘طو ة˘ع˘˘سساو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘سش

ثيح ،Úيسسارهقوسسلا ىدل ةنيابتمو
درفنا يذلا رئاطلا اذهل مهقسشع نأا

همجح رغسصب رويطلا نم هÒغ نع
ه˘˘˘سشيرو ة˘˘˘سشكرزŸا ه˘˘˘ناو˘˘˘لأا ة˘˘˘˘عورو
ذإا ا˘˘سشي˘˘عو اÒم˘˘ع˘˘ت Ìكألاو ع˘˘يد˘˘ب˘˘لا

Áب هرمع طسسوتم دتÚ 511 ¤إا
02 ¤إا لسصي نأا ¤إا رمعي دقو ةنسس

ةيلاثم سشيع فورظ ترفوت اذإا ةنسس
.هل
تايعمج سسيسسأات ثدحتŸا حÎقاو
ف˘˘˘ن˘˘˘سصلا اذ˘˘˘ه ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
نا˘م˘سضو Òفا˘سصع˘لا ن˘م د˘يد˘ح˘˘ت˘˘لا˘˘ب
.يئيب نزاوت
جاو

صسإرهأإ قوسس

 قينأ’ا نوسس◊ا راغسص نم روفسصع001 زجح

تليسسمسسيتب تحÓ“ ةيدلب

 ةيمنتلاو ةيبطلا ةبوانŸاو يحسصلا لقنلا بايغ ببسسب تاجاجتحا
ردحني لهك اهتيحسض حار Òسس ةثداح تعفد
جورÿا ¤إا نا˘ك˘سسلا˘ب تحÓ“ ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م
عاطقلا لكاسشم ءازإا مهطخسس نع Òبعتلل
ةسشيعŸا Úسس– عيراسشمو ةقلاعلا يحسصلا
ةيليوج6 موي ةثدا◊ا تعقوو .ةلطعتŸا
هتمدسص نأا دعب هتايح دقف نطاوŸ يسضاŸا
طسسو ةدايعلا رقم مامأا اوجتحا نيأا ،ةرايسس
‘ مهقحب نيدانم91 مقر ينطولا قيرطلا

ةرا˘ي˘سس Òفو˘تو ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا ة˘˘بوا˘˘نŸا ة˘˘موÁد
ة˘يا˘م˘ح Òباد˘ت ‘ ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإاو فا˘˘ع˘˘سسإا
ة˘ل˘ج˘سسŸا ثداو◊ا را˘ط˘خأا ن˘م Úل˘جار˘˘لا
تاراعسش نومسصتعŸا ددرو.لسسلسستم لكسشب
Úك“و ة˘ق˘˘ط˘˘نŸا ن˘˘ع سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘لا ع˘˘فر˘˘ب
ةئيهتلا عيراسشم ‘ م˘ه˘ب˘ي˘سصن ن˘م ا˘ه˘ت˘ن˘كا˘سس
.يرسض◊ا Úسسحتلاو ةينارمعلا

م .ق
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