
انوروك نم ةررضضتŸا قطانŸا لزع لجأا نم

ةينعم ةيلو92 ¤إإو نم رورŸإ ةكرح عنم
›زنŸإ رج◊اب

يوقÎلا نكضسلا نم ةدحو000.2 عقوم
 هللا دبع يديضسب يمومعلا

صصيصصختلإ تإداهصش بحصس
  دغلإ نم ءإدتبإ

نولوÙا ،2 ““لدع““ ينكضسلا جمانÈلا وبتتكم جتحا
Ÿب سشومردؤ يزياف يعقوÈلؤأا حابضص ،يرحبلا ج

Úضسحتل ةينطولا ةلاكولا رقم مامأا ،سسيمÿا سسمأا
ةبلاطُملل ،نيدمح ديعضسب ،هريوطتؤ نكضسلا
عيزوت لامكتضساؤ لاغضشأ’ا ةÒتؤ ‘ عيرضستلاب
 .نيديفتضسŸا ىلع سصيضصختلا تاداهضش

60 سص

 ةيÓÁع ناضسح ءاوللا موحرملل افلخ

Êاصسملت رمع ءإوللإ Úعي نوبت
ةيركصسعلإ ةيحانلل إدئاق
  ةعبإرلإ

60 سص
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90 ــ80   سص

دبع تايفضشتضسŸا حÓضصإاؤ ةحضصلا ريزؤ نأا ؤدبي
يموك◊ا ليدعتلا هلطي ⁄ يذلا ديزوب نب نمحرلا
سسيئر اهنيعي ةموكح لؤأا نم رهضشأا6 دعب ءاج يذلا
Úع ‘ حبضصأا ،نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا
نأا لبق اهبناوج ترفضصا ةرمث امك ؤأا ،راضصعإ’ا
.طقضست نأا كضشوتؤ ،رفضصت
لمعلا ةضسلج ‘ ،نوبت سسيئرلا نأا نم مغرلا ىلعف
عضضولا مييقتل ،سسيمÿا سسمأا لؤأا اهدقع يتلا
ىحنم عافترا ةيلؤؤوضسم موع ،دÓبلا ‘ يحضصلا
Úب اهقرفؤ ،““قلقم““ لكضشب انؤروك ءابوب تاباضصإ’ا
ةيضصولا تاطلضسلاؤ ÚيلÙا ÚيلؤؤوضسŸا““

تاءارجإ’ا نومÎحي ’ نيذلا ÚنطاوŸاؤ
ةرازؤ ةيلؤؤوضسم ¤إا حوضضوب راضشأا هنإاف ،““ةيئاقولا

ءوضس““ نأاضشب هتاداقتنا اهل اهجوم ،كلذ ‘ ةحضصلا
نم اميضس’ؤ ،تايفضشتضسŸا Úب تاناكمإ’ا عيزوت

ىلع كلذ سساكعناؤ ،ةرفوتŸا ةرضسأ’ا ددع ثيح
.ءابولاب ÚباضصŸاب لفكتلا ةقيرط
سسيئرلا اههجؤ يتلا تاظحŸÓا هذه عم ةازاوŸاب
ابضضغ ديزوب نب هجاوي ،ةحضصلا ىلع هريزول نوبت
،يبط هبضشؤ ءابطأا ،عاطقلا ‘ Úلماعلا نم اديدضش
ينهŸا عضضولا ببضسب ،ىضضرمؤ لامعؤ Úينقتؤ
¤إا مهب ىدأاؤ ،ءابولا هيف نوهجاوي يذلا يدŸÎا
دح ¤إا مهنم ‘وت ،عاطقلا ‘ رضصنع0071 ةباضصإا
بيبطؤ روضسيفؤرب Úب ارضصنع03 نم Ìكأا نآ’ا
.يبط هبضشؤ

30 سص

:فÎعيو يئابولا عضضولا نم هقلق نع برعي نوبت

 لاصصتإ ةيجيتإÎصسإإ بايغو Òيصست ءوصس

ىفصشتصسŸإ ةحيصضف ويديف بحاصص مهنم ةركصسبب اباصش62 فيقوت
ىفضشتضسم برق ةيجاجتحا ةكرح اومظن اباضش62 ةركضسب ةي’ؤ نمأاب ةطرضشلا رضصانع  فقؤأا
لجأا نم ،ةي’ولا هذه ¤إا ديزوب نب نامحرلا دبع ةحضصلا ريزؤ ةرايزؤ انمازت ،نادعضس ميك◊ا
اماقرأا لجضسؤ اروهدت فرعي يذلا يئافضشتضس’ا قفرŸا اذهب انؤروك ىضضرم ةاناعم لاضصيإا

. تايفولا ‘ ةعزفم
ةروضص لقن يذلا ةحيضضفلا ويديفلا بحاضص Êاطلضس سضاير باضشلا ÚفوقوŸا Úب نم ناكؤ
’ؤادت فرعؤ ،هتÓضضف بناجب سضرأ’ا سشÎفي يذلا خيضشلا ةلاحؤ ىضضرŸا ةلاح نع ةيثراك
.ةيبنجأ’اؤ ةيلÙا تاونقلاؤ يعامتج’ا لضصاوتلا تاضصنم Èع اÒبك
،سصخرŸا Òغ رهمجتلا مهتب ةركضسب ةمكfi مامأا اومدق ÚفوقوŸا نأا رداضصم تلقنؤ
بحاضص مهنم ،ةيئاضضقلا ةباقرلا ت– مهنم7 عضضؤؤ ،ماعلا ماظنلاب سساضسŸا ةلؤاfiؤ
.ةمكاÙا راظتنا ‘ ،تقؤوŸا جارفإ’ا عم رضشابŸا ءاعدتضس’ا نم ةيقبلا دافتضساؤ ،ويديفلا

انوروكب ايفيلوب ةضسيئر ةباضصإا

تايلولاب ةيصسايق ماقرأإ
ليزإÈلإو ةدحتŸإ

 طضسوتŸا ةداهضشو ““ايرولاكبلا““ ناحتما

تإءاعدتصسإ بحصس
 رإرحألإ ÚحصشÎملل

   ةيليوج51 ‘
60 سص

 -سشياعتلا- ةلحرم أادبت ايناتيروم
-انوروك- سسوÒف عم

ةلاح ددÁ برغŸإ ..انوروك
إرهصش ةيحصصلإ ئإروطلإ
ايفاصضإإ

ةيروهم÷ا سسيئر نم تاداقتنا ىقلتو ءابطألا بضضغ هجاو

راصصعإلإ Úع ‘ ةحصصلإ ريزو

EL HOURRIAةــــيرابخإ ةــــــــيموي

ةÒخألإ ةعاصس42 ـلأإ ‘ تايفو8و ةديدج ةباصصإإ434

لوقلاب نوبت سسيئرلا اهادبأا يتلا لؤؤافتلا ةغل مغر
عافتراب راضشبتضس’اؤ ،““ةرطيضسلا ت– عضضولا““ نإا

لد˘عŸا رار˘ق˘˘ت˘˘ضساؤ ،ءا˘˘بو˘˘لا ن˘˘م Úفا˘˘ع˘˘تŸا دد˘˘ع
فخي ⁄ هنأا ’إا ،تايفؤ رضشعلا نؤد تايفولل يمويلا
تاباضصإ’ا ددع ديازت مأا ““قلقم““ يئابولا عضضولا نأا
عضضولا Òيضست ‘ ت’Óتخا دوجوب افÎعم ،انؤروكب
.ةدوضصرŸا تايناكمإ’اب ةنراقم يحضصلا

لكايهلا ظاظتكا ¤إا نوبت راضشأا ،قايضسلا اذه ‘
تاناكمإ’ا عيزوت ءوضسؤ ،تاي’ولا سضعب ‘ ةيحضصلا
ةرضسأ’ا ددع ثيح نم اميضس’ؤ ،تايفضشتضسŸا Úب
ل˘ف˘ك˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط ى˘ل˘ع كلذ سسا˘ك˘˘ع˘˘ناؤ ،ةر˘˘فو˘˘تŸا
مغر كلذ ثدحي نأا ابرغتضسم ،ءابولاب ÚباضصŸاب
املثم ،ةيئافضشتضس’ا ةرضسأ’ا نم ‘اكلا ددعلا Òفوت

‘ د‚ ثي˘˘˘˘ح ،ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ضصا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ‘ ل˘˘˘˘˘ضصا˘˘˘˘˘ح و˘˘˘˘˘ه

اهن˘م ،ر˘ير˘ضس0075 ر˘ضشع ة˘ثÓ˘ثـلا تا˘ي˘ف˘˘ضشت˘˘ضسŸا
،ءا˘بو˘لا˘ب Úبا˘ضصم˘ل˘ل ةزو˘جfi ار˘ير˘ضس347 ط˘ق˘˘ف
داوŸاؤ ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘˘ضسŸا ل˘˘ك ر˘˘فو˘˘ت كلذ˘˘كؤ
،ةيفاكلا تايمكلاب ةين’ديضصلا تاعانضصلل ةيلؤأ’ا
سصحفلا لئاضسؤؤ ،رباıا ‘ ةظوحلŸا ةدايزلاؤ
.““فضشكلاؤ
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ةيعما÷ا ةنضسلا ةياهن Òيضست تقؤوم يحضص لوكوتورب
لبقŸا لوخدلاو

هجوŸإو يرظنلإ صسردلإ ةدم صصيلقت
يقيبطتلإو
عامتجا لÓخ ،Úيعامتج’ا ءاكرضشلا ىلع ،سسيمÿا سسمأا لؤأا ،سضرع
نيدلا رون يملعلا ثحبلاؤ ›اعلا ميلعتلا ةرازول ماعلا Úمأ’ا ةضسائرب

ةيعما÷ا ةنضسلا ةياهن Òيضست ¤إا فدهي تقؤوم لوكوتؤرب ،›اوغ
.انؤروك سسؤÒف ةحئاجب زيمتم قايضس ‘1202-0202 لبقŸا لوخدلاؤ
ةياهن لبق ،هيÌي نأا ررقŸا نم يذلا تقؤوŸا لوكوتؤÈلا اذه حرضشيؤ
،ةيبÓطلا تامظنŸاؤ لامعلاؤ ةذتاضسأ’ا تاباقن ،لبقŸا عوبضسأ’ا
ةيعما÷ا تاضسضسؤوŸا ءاضسؤؤر ىلع بجي يتلا ةماهلا طاقنلا ليضصفتلاب
فلتfl ‘ ةيجوغاديبلاؤ ميلعتلا فانئتضسا ميظنتل اهيلع زيكÎلا

ةحئاجب زيمتم قايضس ‘ (تاناحتماؤ تاقباضسمؤ مييقت) اهبناوج
.دجتضسŸا انؤروك سسؤÒف
ريدقتل نولهؤوم تاضسضسؤوŸا ءاضسؤؤر نإاف ،لوكوتؤÈلا اذه بضسحؤ
اذهؤ ةمئŸÓا تاءارجإ’ا ذاختاؤ مهتاضسضسؤوÃ سصاÿا عضضولا مييقتؤ
عم رؤاضشتلا لÓخ نم اضضيأاؤ ““راطإا““ يتايلمع ط‰ ىلع ادامتعا
نم معدبؤ ةيعما÷ا تامدÿا ›ؤؤوضسمؤ Úيجوغاديبلا ÚلؤؤوضسŸا
.ةيلÙا تاطلضسلا
¤إا يمري عامتج’ا اذه نأا ¤إا ›اوغ راضشأا ةفاحضصلل حيرضصت ‘ؤ
تقؤوŸا لوكوتؤÈلا Úيعامتج’ا ءاكرضشلا فلتfl ىلع حاÎقاؤ حيضضوت
،ةيعامتج’ا تامدÿاؤ ةيحضصلاؤ ةيجوغاديبلا بناو÷ا سسÁ يذلا

فانئتضسا نامضض ¤إا يمرت ةتقؤوŸاؤ ةحÎقŸا تاءارجإ’ا““ نأا احضضوم
لوخدلل Òضضحتلاؤ ةيرا÷ا ةنضسلا ماتتخاؤ ةيعما÷ا تاطاضشنلا
.““ىضضوف نؤدؤ ئداه قايضس ‘1202-0202 يعما÷ا
جمÈتضس ،ةبلطلا يلث‡ فرط نم اميضس’ؤ ،ةقيثولا ءارثإا دعبؤ
ميلعتلا ةرازؤ عم ،لبقŸا عوبضسأ’ا لÓخ ،ةلضصفم ةينقت لمع تاعامتجا
،ايلعلا تاطلضسلا ىلع دعب اميف اهضضرعل ،يملعلا ثحبلاؤ ›اعلا
دكا امبضسح ،انؤروك سسؤÒف يضشفت ةعباتمؤ دضصر ةن÷ ىلع اميضس’ؤ
.›اوغ ديضسلا
(ةهجوم لامعأاؤ سسؤرد) دعب نع ميلعتلا ميظنت ةرازولا حÎقتؤ
امدنع يئز÷ا طمنلاب ميلعتلاؤ ةيلا◊ا ةيضساردلا ةنضسلا لامكتضس’
بÓطلا تاعوم‹ ؤأا ماضسقأا ديد– متي) كلذب فؤرظلا حمضست
سسؤردلل ةدحاؤ ةعاضس) سسيردتلا ةدم سصيلقت نع Óضضف ،(ايمضسا
.(ةيقيبطتلا لامعأÓل ناتعاضسؤ ةهجوŸا لامعأÓل ةدحاؤ ةعاضسؤ
نمضضت ةلفاح لكب ىضصقأا دحك ابلاط52 لقن حÎقا ،لقنلاب قلعتي اميفؤ
عضضتضسؤ .ءاضسم ةضسداضسلا ةعاضسلا ةياغ ¤إا ايموي تÓحر ةدع
.ةبلطلا فرضصت ت– ةلفاح ف’أا6 نم Ìكأا ةيعما÷ا تامدÿا
0202 نم اقÓطنا ،دعب نع ميلعتلا ماظن Úضس– ¤إا ›اوغ راضشأا امك
بجاولا داوŸا عيمج يطغي سسرد فلأا27 نأا احضضوم ،1202/
نوكيضس لثمأ’ا““ نإا ددضصلا اذه ‘ لاقؤ .راوطأ’ا عيمج ‘ اهضسيردت
ىلع عضضوتل سسؤردلا هذه لك ىلع يوت– تانايب ةدعاق دادعإا
.““دعب نع ميلعتلا ماظنب ةضصاÿا ةيميلعتلا Òياعملل اقفؤ ،تنÎنإ’ا

مÓعإ’ا ‘ ثحبلا زكرŸ نكÁ ’ هنأا اÃ““ -ثدحتŸا فيضضي- هنأا Òغ
نم مكلا اذه زا‚ا لضصاوتŸا ميلعتلا ةعماجؤ ينقتلاؤ يملعلا
ةدعاق ءاضشنإا ةرازولا حÎقتف Òضصقلا ىدŸا ىلع ثبلاؤ تÓيجضستلا
دعب نع ميلعتلا ماظنب ةضصاÿا ةيعجرŸا سسؤردلل ةينطؤ تانايب
يأا بلاط فلأا863 نولثÁ نيذلاؤ سسناضسيل ¤ؤأ’ا ةنضسلا بÓط ةدئافل
.بÓطلا ددع ›امجإا نم ةئاŸا ‘42
دد÷ا ايرولاكبلا ةداهضش يلما◊ ةيرادإ’ا تÓيجضستلاب قلعتي اميفؤ
.دعب نع ليجضستلاب سصاخ ءارجإا حÎقي تقؤوŸا لوكوتؤÈلا نأا حضضؤأا
دنع ةرار◊ا ةجرد ذخأاب ةرازولا يضصوتف ،ةيحضصلا Òبادتلا نأاضشب امأا

.نيديلا مقعم Òفوتؤ يرابجإ’ا عانقلا ءادتراؤ ةعما÷ا لخدم
و .ق

ماعلا اذه قلعتضس ةيحضضألا ةÒعضش نإا لوقت تارضشؤوŸا لك

يه هذهو تاطلصسلإ رإرق رظتنن :يويلع
يحاصضألإ راعصسأإ

نأا يويلع دمÚ fiيرئاز÷ا ÚحÓفلل ماعلا دا–إÓل ماعلا Úمأ’ا دكأا
ةÒعضش ءايحإا سصخي اميف دÓبلا ‘ ايلعلا تاطلضسلا رارق رظتني دا–إ’ا

.ةنضسلا هذه اهمدع نم كرابŸا ىحضضأ’ا ديع
سسمأا لؤأا ،““يرئاز÷ا نويزفلتلا»ـل حيرضصت ‘ ثدحتŸا فاضضأاؤ
8 غلبؤ ةيضضاŸا ةنضسلاب ةنراقم فعاضضت يحاضضأ’ا ددع نأا ،سسيمÿا

يضشفت ببضسب ةيضشاŸا قاوضسأا طاضشن فقوت دعب كلذؤ ،ةيحضضأا ÚيÓم
تÓف◊اؤ سسارعأ’ا قيلعتب موحللا نع بلطلا عجارتؤ انؤروك ةحئاج
.معاطŸاؤ قدانفلا قلغؤ
تاي’ولا ‘ ةضصاخ ،نطولا Èع ةيضشاŸا قاوضسأا بلغأا تقلغأا دقؤ
92 ¤إاؤ نم رؤرŸا ةكرح قلغ اهيلإا فاضضي ،طاضشنلا اذهب ةفؤرعŸا
نل اهردضصم نم ةيحضضأÓل يدرفلا ءانتق’ا ىتح نأا ينعي ام ،ةي’ؤ
سسؤؤؤر تفتخا دقف ،نويرئاز÷ا هيلع بأاد ام Òغ ىلعؤ .انك‡ نوكي
.ندŸا بلغأا نم ةيضشاŸا
ÚيÓم7ؤÚ 2ب حؤاÎتضس اهنأا يويلع فضشك ،يحاضضأ’ا راعضسأا لوحؤ
.حبذلا ةÒعضش ءايحإ’ تاطلضسلا سصيخرت لاح ‘ ،ميتنضس
نؤؤوضشلا ةرازول ةعباتلا ىوتفلا ةن÷ هب قطنتضس ام نويرئاز÷ا رظتنيؤ
ةيملعلا ةنجللا ‘ ءاضضعأا Ëدقت لظ ‘ ،حبذلا ةÒعضش نأاب ةينيدلا
دضض يئاقؤ ءارجإاك ةÒعضشلا ءاغلإا حÎقم انؤروك فلم ةعباتÃ ةفلكŸا
.ةÒخأ’ا مايأ’ا ‘ هب ÚباضصŸا ددع تفعاضضت يذلا سسؤÒفلا راضشتنا
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 ءابولا تاروطت عم ايضشا“ تايفضشتضسŸا ‘ ةرضسألا نم Èكأا ددع سصيضصخت

ةئاŸإ ‘56 ¤إإ54 نم ةرصسألإ لغصش لاقتنإ

ءا˘ب˘طأ’ا ةدا˘م˘ع˘ل ي˘ن˘طو˘لا سسلÛا سسي˘ئر د˘˘كأا
ءا˘بؤ رو˘ط˘ت ة˘ع˘با˘تŸ ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا و˘˘ضضعؤ
طا˘˘ق˘˘ب د˘˘˘مfi رو˘˘˘ضسي˘˘˘فؤÈلا ا˘˘˘نؤرو˘˘˘ك سسؤÒف
ىلع ةيلؤؤوضسŸا ليو– ‘ للخ““ دوجؤ Êاكرب
،ي˘ح˘ضصلا اذ˘كؤ يرادإ’ا-ي˘ضسا˘ي˘˘ضسلا ىو˘˘ت˘˘ضسŸا

تاضسضسؤوŸا ؤأا ةحضصلا ءاردم نأا ¤إا اÒضشم
Òبادتلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت او˘ع˘ي˘ط˘ت˘ضسي ⁄ ة˘ي˘ئا˘ف˘ضشت˘ضس’ا
.““ءابولا اذه ةحفاكÃ ةضصاÿا
ةعاذإ’ا جاومأا ىلع هل ةلخادم ‘ ،طاقب اعدؤ
ام سساضسأا ىلع كرحتلا““ ¤إا ،ة’ولا ،ةيرئاز÷ا
،Òط˘خ ع˘ضضو˘لا““ نأا اد˘كؤو˘م ،““ة˘مو˘ك◊ا ه˘ترر˘˘ق
لجضست رئاز÷ا قطانم عيمج نوك ،انه ةلدأ’اؤ

¤إا ايعاد ،““اهتاÒضسفت فلتخت ةباضصإا ت’اح
 .ءابولا راضشتنا فقؤ لجأا نم لولح داجيإا
ى˘ل˘ع ة˘ل˘ج˘ضسŸا ةدا˘يز˘لا““ ¤إا ل˘خد˘تŸا را˘˘ضشأاؤ
رار˘غ ى˘ل˘ع ،ن˘طو˘لا ن˘م تا˘ي’ؤ ةد˘˘ع ىو˘˘ت˘˘ضسم
عفر ةادغ اهناكضس فنأاتضسا ثيح ،فيطضس ةي’ؤ
ر˘˘ه˘˘ضش ا˘˘ضضؤر˘˘ف˘˘م نا˘˘ك يذ˘˘لا ›ز˘˘˘نŸا ر˘˘˘ج◊ا
تاءار˘˘جإ’ا ماÎحا نؤد م˘˘ه˘˘تا˘˘طا˘˘ضشن نا˘˘˘ضضمر

تا˘ط˘˘ل˘˘ضسلا ع˘˘م˘˘ضسمؤ ىأار˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘يزاÎح’ا
تا˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلا نأا˘˘ضشلا اذ˘˘ه ‘ ا˘˘ي˘˘عاد ،““ة˘˘ي˘˘لÙا
تاءار˘جإ’ا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع ر˘ه˘ضسلا ¤إا ة˘˘ي˘˘لÙا
سضرأا ىلع انؤروك سسؤÒف ةحفاكÃ ةضصاÿا
 .ناديŸا
،كرحتلا عيم÷ا ىلع Úعتي““ هنأا طاقب فاضضأاؤ
ىلع نإاف ،ةيلÙا تاطلضسلا ¤إا ةفاضضإا هنأاؤ
ل˘كا˘ي˘ه˘لا Òي˘ضست˘ب ل˘ف˘ك˘ت˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘ضصلا ةرازؤ
تايناكمإ’ا عضضؤ ةيلؤؤوضسم اهيلع عقت ةيحضصلا
.““يبطلا مقاطلا فرضصت ت– ةيرؤرضضلا
ع˘˘ضضؤ ¤إا را˘˘طإ’ا اذ˘˘ه ‘ Êا˘˘كر˘˘˘ب ا˘˘˘عد ا˘˘˘م˘˘˘ك

flيد˘ضصت˘ل˘ل ي˘ق˘ي˘ق˘ح ط˘ط Ÿف ةح˘فا˘كÒسسؤ

اÒضشم ،عقاولا سضرأا ‘ قيبطتلل لباق ،انؤروك
نأ’ ،ت’Ó˘˘˘ت˘˘˘خ’ا ن˘˘˘م دد˘˘˘˘ع كا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه““ نأا ¤إا

ةيع˘ضضؤ ن˘م Êا˘ع˘ت تنا˘ك ة˘ي˘ح˘ضصلا ا˘ن˘ت˘مو˘ظ˘ن˘م
نو˘ك˘ي نأا بج˘ي مو˘ي˘لا ن˘˘ك˘˘ل ،ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘ب˘˘ع˘˘ضص
نوكن امدنعف ،ءابولا اذه ىوتضسم ‘ Òيضستلا

دادعإاب موقن نأا بجي سسؤÒف دضض برح ‘
.““ايناديم قيبطتلل ةلباق ةيقيقح ططخ
نأا بجي““ ءابولا اذه Òيضست نأا ثدحتŸا ىريؤ
Òغ نم““ هنأا افيضضم ،““عضضولا ىوتضسم ‘ نوكي
Úج˘˘ضسكؤأ’ا ‘ ا˘˘˘ضصق˘˘˘ن ل˘˘˘ج˘˘˘ضسن نأا لو˘˘˘ق˘˘˘عŸا
تا˘ضسضسؤوŸا ىو˘ت˘˘ضسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا ل˘˘ئا˘˘ضسؤؤ
.““ةيئافضشتضس’ا

Òبك دينŒ ¤إا Êاكرب اعد ،ىرخأا ةهج نم
ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘˘ك˘˘˘˘م ‘ سصاوÿا ءا˘˘˘˘ب˘˘˘˘طأ’ا كار˘˘˘˘ضشإاؤ
ةن˘ج˘ل˘لا ة˘ل˘ي˘ك˘ضشت ز˘يز˘ع˘ت حÎقا ا˘م˘ك .سسؤÒف˘لا
ةلث‡ ىوق““ ـب91-ديفوك روطت ةعباتŸ ةيملعلا

مه˘ن˘كÁ ن˘يذ˘لا ءاÿÈاؤ تا˘با˘ق˘ن˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع
.ءانبؤ مظنم راطإا ‘ مهتاماهضسإا Ëدقت

ؤ .ق

Êاكرب روضسيفوÈلا ءابطألا ةدامعل ينطولا سسلÛا سسيئر

ةحفاكم Òبإدت قيبطت إوعيطتصسي ⁄ تايفصشتصسŸإو ةحصصلإ ءإردم
ءابولإ

و .ق

ةرازو˘ب ة˘يراو÷ا ة˘ح˘ضصلا ل˘كا˘ي˘ه ر˘يد˘م ف˘˘ضشك
تا˘˘ي˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضسŸا حÓ˘˘ضصإاؤ نا˘˘˘ك˘˘˘ضسلاؤ ة˘˘˘ح˘˘˘ضصلا
تذ˘خ˘تا ةرازو˘لا نأاو˘ه˘ن˘ضشا ن˘ب يزو˘ف رو˘ت˘˘كد˘˘لا
ةر˘˘ضسأ’ا دد˘˘ع ة˘˘ف˘˘عا˘˘ضضŸ ة˘˘يزاÎحا تاءار˘˘جإا
ÚباضصŸاب لفكتلل ة˘ي˘ئا˘ف˘ضشت˘ضس’ا تا˘ضسضسؤوŸا˘ب
ةينطولا تاجايتح’ا بضسح ،انؤروك سسؤÒفب
.ءابولا تاروطتؤ
،سسيمÿا سسمأا لؤأا ،وهنضشا نب روتكدلا حضضؤأاؤ
اددع ةÒخأ’ا مايأ’ا لÓخ تدنج ةرازولا““ نأا

ةيئافضشتضس’ا تاضسضسؤوŸاب ةرضسأ’ا نم اديازتم
اركذم ،““ا˘نؤرو˘ك سسؤÒف˘ب Úبا˘ضصŸا˘ب ل˘ف˘ك˘ت˘ل˘ل
،ةئاŸا ‘54 نم ةرضسأ’ا لغضش ةبضسن لاقتناب

ةئاŸا ‘56 ¤إا ،يحضصلا رج◊ا ةÎف لÓخ
ا˘ي˘ئز˘ج ه˘˘ع˘˘فرؤ تا˘˘ي’و˘˘لا سضع˘˘ب˘˘ب ه˘˘ع˘˘فر د˘˘ع˘˘ب
--ه˘ب˘ضسح-- ة˘ب˘ضسن˘لا هذ˘ه تغ˘ل˘ب ا˘م˘ك ،ىر˘خأا˘ب

Ãاب53 سشاعنإ’ا حلاضصŸةئا.
ةيعضضولا بقارت““ ةرازولا نأا لؤؤوضسŸا فاضضأاؤ
اهنيب نم ةمزÓلا لئاضسولا ةدن‹ ““برق نع
تاروطت عم ايضشا“ ةرضسأ’ا نم ““ماه““ ددع
.ةينطولا تاجايتح’ا بضسحؤ ءابولا
سضار˘مأ’ا ة˘ح˘ل˘ضصم سسي˘ئر ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م رذ˘˘حؤ
ةي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ي˘ئا˘ف˘ضشت˘ضس’ا ة˘ضسضسؤوŸا˘ب ة˘يد˘عŸا
يفضسوي دمfi روتكدلا ةديلبلا ةي’وب كيرافوبل

ر˘ج◊ا ع˘فر د˘ع˘ب تا˘با˘ضصإ’ا دد˘ع عا˘˘ف˘˘ترا ن˘˘م
تاي’ولا سضعب ينطاوم ماÎحا مدعؤ يحضصلا
¤إا --ه˘ب˘ضسح-- ىدأا““ ا‡ ة˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا Òباد˘˘ت˘˘ل

يذلا بلطلل ةضسضسؤوŸا حلاضصم ةباجتضسا مدع
راضشتن’ هفضسأا نع ابرعم ،““اهباعيتضسا ةردق قاف
دد˘˘ع ‘ رار˘˘ق˘˘ت˘˘ضسا ل˘˘ج˘˘ضس ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب سسؤÒف˘˘˘لا

.يحضصلا رج◊ا ةÎف لÓخ تاباضصإ’ا
ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضس’ا ة˘˘ضسضسؤوŸا تنا˘˘كؤ
ةد˘حاؤ ة˘با˘ضصإا ق˘ب˘ضس ا˘م˘ي˘ف ل˘ج˘ضست كيرا˘˘فو˘˘ب˘˘ل

Ÿخ تحبضصأاؤ ايعوبضسأا ةحضصلا يمدختضسÓل
ىضضرŸا نم اماه اددع لبقتضست ةÒخأ’ا مايأ’ا
ا˘˘ي˘˘عاد ،عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا كÓ˘˘˘ضسأا ي˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ضسم Úب
مرا˘ضصلا ماÎحإ’ا““ ¤إا Úن˘˘طاوŸا ة˘˘ب˘˘ضسا˘˘نŸا˘˘ب
ايدافت ىؤدع˘لا ة˘ضسل˘ضس ر˘ضسك˘ل ة˘يا˘قو˘لا د˘عاو˘ق˘ل
.““عضضولا مقافتل
ن˘ع ر˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م ي˘˘ف˘˘ضسو˘˘ي رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا Èعؤ
ط˘˘˘ضسو˘˘˘لا˘˘˘ب ىؤد˘˘˘ع˘˘˘لا را˘˘˘ضشت˘˘˘نا ن˘˘˘م ه˘˘˘فو˘˘˘خ˘˘˘ت““
ن˘م -لا˘ق ا˘م˘ك- د˘˘يز˘˘ي˘˘ضس ا‡ ““ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضس’ا

Ó˘ي˘ل نو˘ل˘غ˘ت˘ضشي ن˘يذ˘لا عا˘ط˘ق˘لا لا˘م˘ع ةا˘نا˘˘ع˘˘م
.عضضولا ةهجاوŸ اراهنؤ
فيضضي - ىفضشتضسŸا حبضصأا طرافلا ليربأا ذنمؤ
ببضسب ““اÒبك اطغضض““ Êاعي -لؤؤوضسŸا سسفن
مويلا لغضشت يتلا اهيف هبتضشŸا ت’ا◊ا عافترا
ىلع ىؤدعلا رارمتضسا““ نأاب ادكؤوم ،اريرضس57
ىلع ةرداق Òغ ةضسضسؤوŸا لعجيضس ةÒتولا هذه
.““ÚباضصŸا باعيتضسا
حتف ¤إا ةيمومعلا تاطلضسلا ةبضسانŸاب اعدؤ
دعب كيرافوب ىفضشتضسم راوجب ىرخأا حلاضصم
عفد ا‡ ،ÚباضصŸا ددع ‘ عافترا ليجضست
نيذلا ىضضرŸا حيرضست ¤إا اهيلع ÚفرضشŸا

Úك˘˘م˘˘ت˘˘ل كلذؤ ة˘˘ي˘˘ح˘˘ضصلا م˘˘ه˘˘ت’ا˘˘˘ح تن˘˘˘ضس–
.ةرضسأ’ا نم دد÷ا ىضضرŸا
ة˘ح˘ل˘ضصم ة˘ضسي˘ئر ا˘ه˘ن˘ع تÈع ة˘ي˘ع˘ضضو˘لا سسف˘ن
ة˘ي˘ئا˘ف˘ضشت˘ضس’ا ة˘ضسضسؤوŸا˘ب ة˘يد˘عŸا سضار˘˘مأ’ا
،ةمضصاعلا رئاز÷ا˘ب را˘ط˘ق˘لا˘ب ي˘ضسي˘ل˘ف يدا˘ه˘لا
اذه ‘ تدكأا يتلا روضشاع ةميضسن روضسفؤÈلا
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ي˘ت˘لا ار˘˘ير˘˘ضس49 نأا را˘˘˘˘˘˘˘˘˘طإ’ا

ءار˘ج اذ˘هؤ ل˘ما˘ك˘لا ى˘ل˘ع ة˘لو˘غ˘˘ضشم ة˘˘ضسضسؤوŸا
.ةÒخأ’ا مايأ’ا لÓخ سسؤÒفلا راضشتنا
ة˘˘˘ضسضسؤو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘˘ل ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يدŸا هرؤد˘˘˘˘ب دد˘˘˘˘ضشؤ
رو˘ن˘لا د˘ب˘ع د˘مfi ة˘ي˘˘ع˘˘ما÷ا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضس’ا
نامحرلا دبع طوطع ديضسلا فيطضسب ةنداعضس
يحضصلا رج◊اب ÚنطاوŸا مازتلا ةرؤرضض ىلع
دعاضسي يذلا يضسيئرلا لماعلا»ب هفضصؤ يذلا

.““سسؤÒفلا راضشتنإا ةرضصاfi ىلع
ةيئافضشتضس’ا حلاضصŸا نأا ¤إا ةبضسانŸاب راضشأاؤ
تاروطتلا ةجيتن اÒبك اظاظتكا Êاعت ةي’ولل
ما˘يأ’ا لÓ˘خ ة˘ي’و˘لا ا˘ه˘ت˘فر˘ع ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بو˘˘لا
.ةÒخأ’ا
حÓ˘˘˘˘ضصإاؤ نا˘˘˘˘ك˘˘˘˘ضسلاؤ ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ضصلا ر˘˘˘˘˘يزؤ نا˘˘˘˘˘كؤ
ن˘ب نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع رو˘ضسفؤÈلا تا˘ي˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضسŸا
ةينا˘ك˘مإا˘ب ة˘فا˘ح˘ضصل˘ل ق˘ب˘ضس ا˘م˘ي˘ف حر˘ضص د˘يزو˘ب
Êاعت يتلا ةيئافضشتضس’ا تاضسضسؤوŸا ةناعتضسا““

‘ باعيتضس’ا ةردق ‘ سصقنؤ ظاظتكا نم
ةيقدنفلا لكايهلاب تاي’ولا سضعبب ةرضسأ’ا ددع

.““تاباضصإ’ا ددع عافترا ةلاح ‘
دق عاطقلا لامع ىدل تايفولا ددع نأا دكأا امك
مهنيب نم0051 نم ديزأا ةباضصإاؤ ةلاح03 تغلب
سسؤÒف ¤إا مهماهم ءادأا لÓخ مهضضرعت ببضسب
.انؤروك
نع فضشكلل ةهجوŸا ليلاحتلاب قلعتي اميفؤ
ر˘˘˘يزؤ نأا˘˘˘م˘˘˘ط د˘˘˘ق˘˘˘ف (تي˘˘˘ك) ا˘˘˘نؤرو˘˘˘ك سسؤÒف
دمحأاب نب يفطل روتكدلا ةين’ديضصلا ةعانضصلا
دهعم ىوتضسم ىلع ›ا◊ا تقولا ‘ اهرفوت
ل˘ك تد˘ن˘ج ي˘ت˘لا ة˘لؤد˘لا أا˘ج˘ل˘ت د˘˘ق»ؤ رو˘˘ت˘˘ضسا˘˘ب
دنع اهداÒتضسا ¤إا عضضولا ةهجاوŸ لئاضسولا
.““ةجا◊ا

لجر ةيضضق ‘ ÚطروتŸا دضض ةنضس61 ¤إا لضصت ذفانلا نجضسلاب تابوقع ،ءاعبرألا سسمأا ،ةماعلا ةباينلا سسمتلا
.توكحط نيدلا يfi لامعألا
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ة˘كر˘ح ع˘ن˘م رر˘ق˘ت ،قا˘˘ي˘˘ضسلا اذ˘˘ه ‘
92 ـلا تا˘˘˘˘˘ي’و˘˘˘˘˘لا ¤إاؤ ن˘˘˘˘˘˘م رؤرŸا
نم ارابتعا ،عوبضسأا ةدŸ ،ةررضضتŸا
.““ةعم÷ا سسمأا موي
تا˘˘˘˘ي’ؤ رار˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ضشيؤ
سسار˘˘˘˘˘˘˘˘هأا قو˘˘˘˘˘˘˘˘ضسؤ سسادر˘˘˘˘˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب
مأاؤ ركضسعمؤ ةفل÷اؤ تليضسمضسيتؤ
ناز˘ي˘ل˘غؤ ةر˘يو˘ب˘لاؤ ة˘ن˘تا˘بؤ ي˘قاو˘ب˘˘لا
فلضشلاؤ ةليضسمـلاؤ ةلضشنخؤ ةركضسبؤ
ةديلبلاؤ ة˘يد˘مـلاؤ سسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘ضسؤ
ة˘ل˘قرؤؤ ةزا˘ب˘ي˘˘تؤ ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘بؤ
نارهؤؤ ةنيطنضسقؤ رئاز÷اؤ راضشبؤ
راردأاؤ ة˘يا˘ج˘بؤ ة˘˘با˘˘ن˘˘عؤ ف˘˘ي˘˘ط˘˘ضسؤ
.يداولاؤ طاوغأ’اؤ
يرضض◊ا لقنلا عنم““ عنم ررقت امك
ة˘ل˘ط˘ع˘لا لÓ˘خ ،سصاÿاؤ ي˘مو˘م˘ع˘لا
،(تبضسلاؤ ةعم÷ا يموي) ةيعوبضسأ’ا
هذه ‘ ،ةعم÷ا سسمأا نم ارابتعا
.““ةررضضتŸا تاي’ولا
قل˘غ رار˘ق˘ب نو˘ن˘طاوŸا أا˘جا˘ف˘ت د˘قؤ

يذلا تاي’ولا هذه Úب لقنتلا ةكرح
تقؤ ‘ يأا ،عوبضسأ’ا ةياهن ‘ ءاج
اولقنت دق ÚنطاوŸا نم ددع ناك
¤إا م˘ه˘ل˘م˘عؤ م˘ه˘ت˘ما˘˘قإا تا˘˘ي’ؤ ن˘˘م
تا˘ي’ؤ ي˘˘ه ا˘˘ب˘˘لا˘˘غ ،ىر˘˘خأا تا˘˘ي’ؤ

ة˘˘ل˘˘ط˘˘ع ءا˘˘ضضق˘˘ل ،م˘˘ه˘˘ضسأار ط˘˘˘ق˘˘˘ضسم
نؤد˘ج˘يؤ ،م˘ه˘يؤذ ةرا˘يز ؤأا عو˘˘ب˘˘ضسأ’ا
Òغؤ ن˘˘˘˘يزو˘˘˘˘جfi م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ضسف˘˘˘˘˘نأا نآ’ا
ةيادب مهلمع ¤إا ةدوعلا ىلع نيرداق
.دحأ’ا موي نم
ءارجإا ¤إا ة’ولا سضعب رطضضا دقؤ
جؤرÿا˘ب حا˘م˘ضسلا د˘يد“ؤ ءا˘ن˘ث˘ت˘˘ضسا

ةياغ ¤إا اهيلإا لوخدلا ؤأا ةي’ولا نم
.ةعم÷ا سسمأا ليل فضصتنم

رزآاŸا باحضصأل سصاخ Úمأات
ءاضضيبلا

،ي˘˘ح˘˘ضصلا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا م˘˘عد قا˘˘ي˘˘ضس ‘
ل˘ف˘˘ك˘˘ت رار˘˘ق ¤إا عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا ى˘˘ضضفأا
ءابطأ’ا عيم÷ سصاخ Úمأاتب ةلؤدلا
نيذلا ةيمومعلا ةحضصلا يمدختضسمؤ
ةحفاكÃ ةر˘ضشا˘ب˘م ة˘قÓ˘ع ى˘ل˘ع م˘ه
Òب˘ك˘لا دد˘ع˘لا ¤إا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب ،ءا˘˘بو˘˘لا
رزآاŸا با˘˘˘˘ح˘˘˘˘ضصأا Úب Úبا˘˘˘˘ضصم˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
مهنيب ،0071 ـلا براق يذلا ءاضضيبلا
¤إا ة˘˘˘فا˘˘˘ضضإا .ةا˘˘˘فؤ03 ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م Ìكأا
ةفقوتŸا تاضسضسؤوŸا ءابطأا Òخضست““

اذإا ةيدام تازيف– لباقم لمعلا نع
فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب ،““كلذ ¤إا ةرؤر˘˘˘˘ضضلا تعد
‘ ءا˘ب˘طأ’ا ى˘ل˘ع ط˘غ˘ضضلا ف˘ي˘ف˘˘خ˘˘ت
نيذلا تايفضشتضسŸاب انؤروك حلاضصم
.رهضشأا4 ذنم هتلئاع ري ⁄ نم مهنيب

رباıا عيم÷ سصيخÎلا ررقت امك
ليلا– ءارجإ’ ة˘ضصاÿاؤ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

طغضضلا في˘ف˘خ˘ت˘ل ،91-ديفو˘ك لو˘ح
‘ ه˘تا˘ق˘ح˘ل˘مؤ رو˘ت˘ضسا˘ب د˘ه˘ع˘م ى˘ل˘ع
.تاي’ولا
ةرؤر˘˘˘˘ضض ¤إا عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ج’ا ى˘˘˘˘˘ضضفأاؤ
تا˘ي˘ع˘م÷اؤ ءا˘ي˘حأ’ا نا÷ كار˘ضشإا““
ىلع ةدعاضسŸا ‘ ة’ولا عم ةيندŸا
.““قئاق◊ا فضشكؤ ،ÚنطاوŸا Òطأات
ينمضض فاÎعا رارقلا اذه ‘ ؤدبيؤ
ءافخإا ىلع لمعت افارطأا كانه نأاب

ه˘ن˘م م˘ه˘ف˘ي ا˘˘م˘˘ك .ع˘˘ضضو˘˘لا ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
تا˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘˘تŸا ف˘˘˘˘قو˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا˘˘˘˘طŸا
ل˘˘ضصاو˘˘ت˘˘˘لا داؤر د˘˘˘ضض ة˘˘˘ي˘˘˘ئاو˘˘˘ضشع˘˘˘لا
ةد˘ع˘ل او˘ضضر˘ع˘ت ن˘يذ˘لا ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا

يدÎل م˘˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘ضشك بب˘˘˘ضسب تا˘˘˘˘ضشر–
ع˘قاو˘ل م˘هدا˘ق˘ت˘ناؤ ،ي˘ئا˘بو˘لا ع˘ضضو˘لا
.تاي’ولا نم ددع ‘ ةمزأ’ا Òيضست
م˘ل˘ع ذا˘ت˘ضسأاؤ بتا˘ك˘ل˘ل ع˘قؤ ا˘م ل˘ع˘˘لؤ
نيدلا فرضش يركضش سسراف عامتج’ا
.كلذ نع يح لاثم ةركضسبب
‘ ة’ولل تايحÓضصلا لك حنم ررقتؤ

ل˘˘˘˘ك Òخ˘˘˘˘˘ضستؤ ن˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا لا‹
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ةر˘˘˘فو˘˘˘تŸا تا˘˘˘نا˘˘˘˘ك˘˘˘˘مإ’ا
تاردق ميعدتؤ ،ىضصقأ’ا اهلÓغتضسا
سصح˘˘ف˘˘لا تاؤدأ’ م˘˘˘ئاد˘˘˘لا نؤزıا
ه˘ت˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مؤ Úج˘˘ي˘˘ضسكأ’اؤ ف˘˘ضشك˘˘لاؤ

.ةي’ؤ لك ىوتضسم ىلع ايموي
رباıا عيم÷ سصيخÎلا““ ررقت امك
ليلا– ءارجإ’ ة˘ضصاÿاؤ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

طغضضلا فيف˘خ˘ت˘ل91-دي˘فو˘ك لو˘ح
‘ ه˘تا˘ق˘ح˘ل˘مؤ رو˘ت˘ضسا˘ب د˘ه˘ع˘م ى˘ل˘ع
ءا˘˘ي˘˘˘حأ’ا نا÷ كار˘˘˘ضشإاؤ تا˘˘˘ي’و˘˘˘لا
‘ ة’و˘لا ع˘م ة˘ي˘˘ندŸا تا˘˘ي˘˘ع˘˘م÷اؤ
ف˘ضشكؤ Úن˘طاوŸا Òطأا˘ت ةد˘˘عا˘˘ضسم
تايحÓضصلا لك حنم عم ,قئاق◊ا
لك Òخضستؤ نيومتلا لا‹ ‘ ة’ولل
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ةر˘˘˘فو˘˘˘تŸا تا˘˘˘نا˘˘˘˘ك˘˘˘˘مإ’ا
م˘˘ي˘˘عد˘˘ت““ ؤ ““ى˘˘ضصقأ’ا ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘˘ضسا
تاؤدأ’ م˘˘˘˘ئاد˘˘˘˘لا نؤزıا تارد˘˘˘˘˘ق
Úج˘˘ي˘˘˘ضسكأ’اؤ ف˘˘˘ضشك˘˘˘لاؤ سصح˘˘˘ف˘˘˘لا
ل˘ك ىو˘ت˘ضسم ى˘ل˘ع ا˘ي˘مو˘ي ه˘ت˘ع˘با˘˘ت˘˘مؤ
.““ةي’ؤ
ة˘˘غ˘˘ي˘˘ضص ع˘˘ضضؤ ¤إا نو˘˘ب˘˘ت ا˘˘عد ا˘˘˘م˘˘˘ك
‘ ة÷ا˘عŸا ن˘م ى˘˘ضضرŸا Úك˘˘م˘˘ت˘˘ل
ى˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘ضضلا بن˘˘ج˘˘ت˘˘ل ،م˘˘ه˘˘تا˘˘ي’ؤ
امك .ىرخأ’ا تاي’ولا تايفضشتضسم
نم رذحؤ ،ليوهتلا بنŒ ¤إا اعد
¤إا ة˘فدا˘ه˘˘لا ة˘˘ضضر˘˘غŸا تا˘˘عا˘˘ضشإ’ا
¤إا ا˘ت˘ف’ ،سسا˘ن˘لا Úب ر˘˘عذ˘˘لا ةرا˘˘ثإا

ردا˘˘˘˘˘˘ضصŸا ¤إا ةدو˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘لا ةرؤر˘˘˘˘˘˘˘ضض
.ةيمضسرلا

لوقلاب نوبت سسيئرلا اهادبأا يتلا لؤؤافتلا ةغل مغر
عافتراب راضشبتضس’اؤ ،““ةرطيضسلا ت– عضضولا““ نإا

لد˘عŸا رار˘ق˘ت˘ضساؤ ،ءا˘˘بو˘˘لا ن˘˘م Úفا˘˘ع˘˘تŸا دد˘˘ع
⁄ ه˘نأا ’إا ،تا˘ي˘فؤ ر˘ضشع˘لا نؤد تا˘ي˘فو˘ل˘ل ي˘مو˘˘ي˘˘لا
ددع ديازت مأا ““قلقم““ يئابولا عضضولا نأا فخي
‘ ت’Óتخا دوجوب افÎعم ،انؤروكب تاباضصإ’ا
تا˘ي˘نا˘ك˘مإ’ا˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م ي˘˘ح˘˘ضصلا ع˘˘ضضو˘˘لا Òي˘˘ضست
.ةدوضصرŸا

لكايهلا ظاظتكا ¤إا نوبت راضشأا ،قايضسلا اذه ‘
ع˘˘˘يزو˘˘˘ت ءو˘˘˘ضسؤ ،تا˘˘˘ي’و˘˘˘لا سضع˘˘˘ب ‘ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘ضصلا
ثيح نم اميضس’ؤ ،تايفضشتضسŸا Úب تاناكمإ’ا

ةقيرط ىلع كلذ سساكعناؤ ،ةرفوتŸا ةرضسأ’ا ددع
ثدحي نأا ابرغ˘ت˘ضسم ،ءا˘بو˘لا˘ب Úبا˘ضصŸا˘ب ل˘ف˘ك˘ت˘لا
ةر˘˘˘ضسأ’ا ن˘˘˘م ‘ا˘˘˘ك˘˘˘˘لا دد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا Òفو˘˘˘˘ت م˘˘˘˘غر كلذ
ثيح ،ةمضصاعلا ‘ لضصاح وه املثم ،ةيئافضشتضس’ا

،ريرضس0075 رضشع ةثÓثـلا تايفضشتضسŸا ‘ د‚
،ءابولاب Úباضصملل ةزوجfi اريرضس347 طقف اهنم
داوŸاؤ ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘مز˘ل˘ت˘ضسŸا ل˘ك ر˘˘فو˘˘ت كلذ˘˘كؤ
،ةيفاكلا تايمكلاب ةين’ديضصلا تاعانضصلل ةيلؤأ’ا

سصحفلا لئاضسؤؤ ،رباıا ‘ ةظوحلŸا ةدايزلاؤ
.““فضشكلاؤ
Úب““ ةمئاق ةيلؤؤوضسم كانه نإاف ،نوبت بضسحبؤ
اميف قيضسنتلا مدع ثيح نم ،ÚيلÙا نيÒضسŸا
¤إا ةفاضضإا ،““ةيضصولا تاطلضسلا عم انايحأاؤ ،مهنيب
نو˘˘˘مÎح˘˘˘˘ي ’ ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لا Úن˘˘˘˘طاوŸا““ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لؤؤو˘˘˘˘ضسم
.““⁄اعلا ‘ اهب لومعŸا ةيئاقولا تاءارجإ’ا
،بعضشلا طاضسؤأا ‘ Úتعزن““ كانه نأا نوبت ىريؤ
ةداعإاب ىتح تاءارجإ’ا ديدضشت ¤إا وعدت ¤ؤأا ةئف
ةئفؤ ،عله ةلاح ‘ يهؤ يلكلا رج◊ا قيبطت

ة˘نا˘ه˘ت˘ضس’ا ‘ يدا˘م˘ت˘لا ةرو˘ط˘خ˘ب ›ا˘ب˘ت ’ ىر˘خأا
 .ةياقولا تاءارجإاب

ة˘˘˘عا‚ مد˘˘˘ع نو˘˘˘ب˘˘˘ت د˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نا ،قا˘˘˘ي˘˘˘ضسلا اذ˘˘˘ه ‘
هذ˘ه Òي˘ضست ‘ ةد˘م˘ت˘عŸا لا˘ضصت’ا ة˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تاÎضسإا
،اهيف ““رظنلا ةداعإا““ ¤إا ايعاد ،ةيحضصلا ةمزأ’ا
حر˘ضشلا ¤إا ما˘قرأ’ا در˘ضس در‹ زؤا˘˘ج˘˘ت˘˘ت““ ل˘˘ك˘˘ضشب
لئاضسؤ غلبأاؤ ةيلÙا تاعاذإ’ا لامعتضساب ،‘اولا
را˘ط˘خأ’ا˘ب Úن˘˘طاوŸا ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت˘˘ل هرو˘˘ضصؤ عا˘˘ن˘˘قإ’ا
د˘عا˘ب˘ت˘لا تاءار˘جإا˘ب د˘ي˘ق˘˘ت˘˘لا مد˘˘ع ن˘˘ع ة˘˘ب˘˘تŸÎا
عم˘ج˘ت˘لا ن˘كا˘مأا ‘ ة˘مرا˘ضصلا ة˘يا˘قو˘لاؤ ،يد˘ضس÷ا
عم مزحب لماعتلاب هتاميلعت ددجؤ ،ظاظتك’اؤ
.مهيلع تابوقعلا ديدضشتؤ Úفلاıا
عامتج’ا اذه نم ةياغلا نأا ¤إا سسيئرلا سصلخؤ
،ناديŸا ‘ ةلجضسŸا سصئاقنلا ةعيبط ديد– يه
سصحفلا تايلمعؤ ،ةيبطلا تامزلتضسŸا عيزوت ‘
ة˘م˘ث ن˘مؤ ،ا˘ه˘ن˘ع ة˘لؤؤو˘ضسŸا تا˘˘ه÷اؤ ،ف˘˘ضشك˘˘لاؤ
،اهراركت ع˘نŸ ة˘يرو˘ف˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا Òباد˘ت˘لا ذا˘خ˘تا

.نطاوŸا عله ‘ ديزن ’ ىتح
و .ق

يـنـطو
ـه1441 ةدعقلا وذ91 ـل قفاوŸا م0202 ةليوج11 تبضسلا

سسيئر نم تاداقتنا ىقلتو ءابطألا بضضغ هجاو
ةيروهم÷ا

راصصعإلإ Úع ‘ ةحصصلإ ريزو
نب نمحرلا دبع تايفضشتضسŸا حÓضصإاؤ ةحضصلا ريزؤ نأا ؤدبي
رهضشأا6 دعب ءاج يذلا يموك◊ا ليدعتلا هلطي ⁄ يذلا ديزوب
،نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر اهنيعي ةموكح لؤأا نم
نأا لبق اهبناوج ترفضصا ةرمث امك ؤأا ،راضصعإ’ا Úع ‘ حبضصأا
.طقضست نأا كضشوتؤ ،رفضصت
اهدقع يتلا لمعلا ةضسلج ‘ ،نوبت سسيئرلا نأا نم مغرلا ىلعف
موع ،دÓبلا ‘ يحضصلا عضضولا مييقتل ،سسيمÿا سسمأا لؤأا

،““قلقم““ لكضشب انؤروك ءابوب تاباضصإ’ا ىحنم عافترا ةيلؤؤوضسم
ةيضصولا تاطلضسلاؤ ÚيلÙا ÚيلؤؤوضسŸا““ Úب اهقرفؤ
راضشأا هنإاف ،““ةيئاقولا تاءارجإ’ا نومÎحي ’ نيذلا ÚنطاوŸاؤ
اهل اهجوم ،كلذ ‘ ةحضصلا ةرازؤ ةيلؤؤوضسم ¤إا حوضضوب
،تايفضشتضسŸا Úب تاناكمإ’ا عيزوت ءوضس““ نأاضشب هتاداقتنا
ىلع كلذ سساكعناؤ ،ةرفوتŸا ةرضسأ’ا ددع ثيح نم اميضس’ؤ

كلذ ثدحي نأا ابرغتضسم ،ءابولاب ÚباضصŸاب لفكتلا ةقيرط
وه املثم ،ةيئافضشتضس’ا ةرضسأ’ا نم ‘اكلا ددعلا Òفوت مغر

رضشع ةثÓثـلا تايفضشتضسŸا ‘ د‚ ثيح ،ةمضصاعلا ‘ لضصاح
Úباضصملل ةزوجfi اريرضس347 طقف اهنم ،ريرضس0075
ةيلؤأ’ا داوŸاؤ ةيبطلا تامزلتضسŸا لك رفوت كلذكؤ ،ءابولاب
ةظوحلŸا ةدايزلاؤ ،ةيفاكلا تايمكلاب ةين’ديضصلا تاعانضصلل

.““فضشكلاؤ سصحفلا لئاضسؤؤ ،رباıا ‘
نوبت سسيئرلا اههجؤ يتلا تاظحŸÓا هذه عم ةازاوŸاب
نم اديدضش ابضضغ ديزوب نب هجاوي ،ةحضصلا ىلع هريزول
لامعؤ Úينقتؤ ،يبط هبضشؤ ءابطأا ،عاطقلا ‘ Úلماعلا
هيف نوهجاوي يذلا يدŸÎا ينهŸا عضضولا ببضسب ،ىضضرمؤ
‘وت ،عاطقلا ‘ رضصنع0071 ةباضصإا ¤إا مهب ىدأاؤ ،ءابولا

بيبطؤ روضسيفؤرب Úب ارضصنع03 نم Ìكأا نآ’ا دح ¤إا مهنم
.يبط هبضشؤ
امك ؤأا ،ءاضضيبلا رزآاŸا باحضصأا بضضغ ىلع ليلدتلل يفكيؤ
ىلع ،““سضيبأ’ا سشي÷ا““ مهتيضضÎل مهتيمضست ةطلضسلل ولحي
موي ،ةركضسب ‘ ،اهب هولبقتضسا يتلا ةقيرطلا ديزوب نب ريزولا
ثÓثلا طاقنلا ‘ ،ديزوب نب هجاؤ دقف .يضضاŸا ءاعبرأ’ا
ةمضصاعؤ ةبقع يديضسؤ يداولا ةبيرزب ةرايزلا نم ة‹ŸÈا
لبقتضسا ثيح ،نادعضس ميك◊ا ىفضشتضسم ‘ ةضصاخ ،ةي’ولا
يرضشبلا دادعتلا سصقن نم ،مهتاناعم تلمح ةيقرؤ تاتفÓب
،رهضشأا ةعبرأا ذنم ،ةحارلا نم طضسق ذخأاب مهل حمضسي ⁄ يذلا
مهتلعج ىرخأا لكاضشمؤ ،ليلاحتلا رخأاتؤ تازيهجتلا مادعناؤ

.ىضضرŸا تÓئاع ةهجاوم ‘
نم ردقلا ‘ ام لك ةركضسبب ةحضصلا عاطقب نولماعلا غرفأا دقؤ
‘ قيق– حتفب ةراوه Úضساي بيبطلا هبلاط ذإا ـ،لكاضشم
.يضضاŸا ناوج02 ذنم ،فيfl لكضشب تعفترا يتلا تايفولا
ادكؤوم ،ةرركتŸا هباطعأاؤ Úجيضسكأ’ا ةلكضشم نع ثد– امك
ىفضشتضسم نم هلقنؤ ،دمfi وحوح بيبطلا فاعضسإا ةلؤاfi نأا
نم نكي ⁄ ،قيرطلا ‘ هتافؤ مث ،ةقلوط وحن نادعضس ميك◊ا
.سسفنتلا سصخي اميف نضسحأا لفكت نع اثحب ناك لب ةهزنلا لجأا
اهفرعت يتلا ىضضوفلا ةلاح ةلازغوب بيبطلا دقتناؤ
نؤد لاح ا‡ ،نادعضس ميك◊ا ةضصاخ ديفوك تايفضشتضسم
.ءاوه تاعرج نع ثحبي يذلا باضصŸا قح ءاطعإا
Óمfi للخ دوجوب فاÎع’ا ىوضس ديزوب نب ريزولا  دجي ⁄ؤ
ةضصاخ ،Òيضستلا ءوضس ¤إا ةي’ولاب ةحضصلا لاح يدرت ةيلؤؤوضسم
فقوت مغر ،ءابطأ’اؤ ÚضضرمŸا ةرفؤ مدعب قلعت اميف
حتفيضس هنأا ديكأاتلاؤ ، حلاضصŸا يقابؤ ةيحار÷ا تايلمعلا

ةفضصبؤ ةبضسانŸا تاءارجإ’ا ذاختاؤ ،هنمكم ةفرعŸ اقيق–
.ةلجعتضسم
مايأ’ا ةديلؤ تضسيل ،انؤروك Òيضست ‘ ةحضصلا ريزؤ لكاضشم
‘ ثدح املثم ،ىرخأا حئاضضف اهتقبضس لب ،ةيضضاŸا ةليلقلا

لامهإاؤ بيضست نم ،ةينطنضسق ىفضشتضسÃ ديفوك ةحلضصم
.قيق– ةن÷ لاضسرإا ىضضتقا
نلعأا Úح ،عوبضسأا ذنم ،Ìكأا ديزوب نب ريزولا كابترا ىلŒؤ
رج◊ا نأا اÈتعم ،›زنŸا رج◊ا ¤إا ةدوعلا رارق عم سسيل هنأا

لزن ىتح هحيرضصت ىلع ةعاضس42 ر“ ⁄ هنأا Òغ ،د‹ Òغ
تايدلب نم ةيدلب81 عاضضخإا انلعم ةيلخادلا ةرازؤ نم نايب
تارارق اهعبتتل ،›زنŸا يئز÷ا رج◊ا ¤إا فيطضس ةي’ؤ
لزعب ةيضضاقلا ،سسيمÿا سسمأا لؤأا ،ةيروهم÷ا سسيئر عامتجا
ددع ىلع رج◊ا سضرف ¤إا ةدوعلاؤ ،اهضضعب نع تاي’ولا

.اهنم
ب .يدهم

ىفصشتصسÃ لامعو ءابطأإ :ةليم
ةيجاجتحإ ةفقو ‘ ةويجرف
برغ لامضش ةويجرفب يحادم ةوخإ’ا ىفضشتضسم لامع مظن
ةحاضس لخاد ةيجاجتحا ةفقؤ ،سسيمÿا سسمأا لؤأا ،ةليم ةي’ؤ
ةبعضصلا فؤرظلا ءازإا ديدضشلا مهئايتضسا نع اÒبعت ،ىفضشتضسŸا
اهيف طبختي يتلا ةمكاŸÎا لكاضشŸاؤ ،اهيف نولمعي يتلا
ناوع�اؤ نويراد�اؤ نوينهم لامعؤ نوضضر‡ؤ ءابطأا ىفضشتضسŸا
.ةياقولاؤ نم�’ا
ةحنمؤ ،روجأ’ا بضص رخأات نم مهرمذت نع نوجتÙا برعأاؤ
⁄ يتلا ةيروهم÷ا سسيئر اهب دعؤ يتلا ““91ديفوك““ ةحئا÷ا
.ةضسضسؤوŸا هذه لامع تاباضسح ‘ دعب بضصت
ةضصاخ ةحلضصم ىلع يوتحي ةويجرف ىفضشتضسم نأا ركذي
Òغ ،ةيرضصع تازيهجتب ةزه‹ سسماÿا قباطلا ‘ انؤروكب
يذلا يبطلا مقاطلا قهرأا اÒبك اطغضض مايأا ذنم دهضشت اهنأا
ريدم ماهم ءاهنإا سسمأا ” امك . ةبعضص فؤرظ ‘ لمعي
.هل افلخ ديدج ريدم Úيعت ؤ ،ةدعقوب Úمأا قباضسلا ىفضشتضسŸا

و .ق
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انوروك نم ررضضتŸا قطانŸا لزع لجأا نم

 ةينعم ةيلو92 ¤إإو نم رورŸإ ةكرح عنم
›زنŸإ رج◊اب

‘ ةيحضصلا ةيعضضولا ةضساردل ،سسيمÿا سسمأا لوأا ،نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر اهضسأارت يتلا لمعلا ةضسلج تضضفأا
عطق سضرف اهضسأار ىلع ،تاءارجإا ةدع ¤إا ،تايلولا نم ددع ‘91-ديفوك ةحئاجب تاباضصإلا ديازت ءارج دÓبلا
.›زنŸا رج◊اب ةينعŸا تايلولا Úب لاضصتلا

:فÎعيو يئابولا عضضولا نم هقلق نع برعي نوبت

 لاصصتإ ةيجيتإÎصسإإ بايغو Òيصست ءوصس
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فيطضسب ةيدلب81 ـب يئز÷ا رج◊ا نم ةعاضس84

 ةكرحلل مات فقوتو دعإوقلاب مإزتلإ
ةرازو ترقأا يتلا فيطضس ةيلول81 تايدلبلا بلغأا Èع يئز÷ا يحضصلا رج◊ا دعاوقل ةمات ةباجتضسا تلجضس
نم ءاعبرألا نم اءدب يحضصلا رح÷ا ديدضشتو ديد“ اهنأاضشب ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلÙا تاعام÷او ةيلخادلا
.اموي51 ةدŸ احابضص ةضسماÿا ةياغ ¤إاو لاوز ةدحاولا ةعاضسلا

م.ق

تايدلبلا هذه تاقرطؤ عراوضش بلغأا تدب
ط˘ضسؤ تا˘ب˘كرŸاؤ Úن˘˘طاوŸا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘خ
ع˘م ة˘نرا˘ق˘م ف˘ث˘ك˘مؤ ع˘ضساؤ ي˘ن˘˘مأا را˘˘ضشت˘˘نا
ي˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘ت ةرو˘˘˘˘˘ضص ‘ ة˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘ضسلا تارŸا
اوناك ةي’ولا هذه ناكضس نأاب ÚظحÓملل
بهأا˘˘ت ‘ م˘˘هؤ رار˘˘ق˘˘لا اذ˘˘˘ه نؤر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي
.يئاقولا ءارجإ’ا اذه قيبطتل دادعتضساؤ
نو˘ك˘ضس م˘ي˘خ ف˘˘ي˘˘ط˘˘ضس ة˘˘ي’ؤ ة˘˘م˘˘ضصا˘˘ع˘˘ب˘˘ف
ةيادب نم طقف قئاقد عضضب دعب ““بيهر““
د˘˘يÈلا ة˘˘حا˘˘ضس ما˘˘مأا ن˘˘م ة˘˘˘ضصا˘˘˘خ ر˘˘˘ج◊ا
ىو˘˘ت˘˘ضسم ى˘˘ل˘˘عؤ ة˘˘ي’و˘˘لا ر˘˘ق˘˘مؤ يز˘˘˘كرŸا
نؤد ÚنطاوŸاب جعت تناك يتلا قطانŸا
ىلعؤ ن˘ك˘ضسم4101 قو˘ضس ة˘حا˘ضسك ف˘˘قو˘˘ت

تؤا02 ي˘˘ح ¤إا يدؤوŸا ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘لا لو˘˘˘ط
.اهÒغؤ5591
سسفن ةنيدملل ةيقرضشلا ةيحاضضلا تدهضشؤ
يتلا تايلد˘ي˘ضصلا سضع˘ب ءا˘ن˘ث˘ت˘ضسا˘ب ءاو˘جأ’ا
يح““ ىوتضسم ىلع اديد– ةحوتفم تيقب

““باضضهلا““ ينكضسلا عمجتلا اذكؤ ““يمضشح
ةÒب˘˘ك داد˘˘عأا ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘ت ا˘˘˘م ا˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘غ ثي˘˘˘ح
.Úنطاوملل
ف˘˘˘˘قو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا و˘˘˘˘˘ه ةرŸا اذ˘˘˘˘˘ه ظ˘˘˘˘˘حŸÓاؤ
ما˘˘مأا سصخ˘˘ضش ؤأا ة˘˘˘ب˘˘˘كر˘˘˘م يأ’ يرا˘˘˘ب˘˘˘جإ’ا

Ìكأا اؤد˘ب ن˘يذ˘لا ي˘ئ’و˘˘لا ن˘˘مأ’ا ر˘˘ضصا˘˘ن˘˘ع
‘ ةقباضسلا تارŸا نم امزح Ìكأاؤ اددضشت
ةهجوŸا تاميلعتلل اذيفنت Úفلاıا عدر
تدكأا يتلا ةيمومعلا تاطلضسلا فرط نم
نو˘ك˘ي˘ضس ةرŸا هذ˘ه ي˘ح˘˘ضصلا ر˘˘ج◊ا““ نأا˘˘ب

يدج لكضشب نو˘نا˘ق˘لا ه˘ي˘ف ق˘ب˘ط˘يؤ ا˘مرا˘ضص
.““ادحأا ينثتضسي ’ امك مزاحؤ
ن˘˘ع ن˘˘مأ’ا ر˘˘ضصا˘˘˘ن˘˘˘ع ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا Èعؤ
Úن˘˘طاوŸا ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘ضسا ىدŸ م˘˘ه˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘ترا
ل◊ا هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ر˘ج◊ا د˘عاو˘ق˘ب ماز˘ت˘˘ل’اؤ
نم انؤروك سسؤÒف يضشفت ةهجاوŸ ديحولا
با˘هو˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ة˘˘طر˘˘ضشلا ظ˘˘فاfi م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب

تاقÓعلاؤ لاضصت’ا ةيلخ لؤؤوضسم Êاضسيع
ا˘عد يذ˘لا ،ف˘ي˘ط˘ضس ة˘˘ي’ؤ ن˘˘مأا˘˘ب ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا
ةنطاوŸاب يلحتلا““ ةرؤرضض ¤إا ةبضسانŸاب
ع˘˘م بن÷ ا˘˘ب˘˘ن˘˘ج فو˘˘قو˘˘لاؤ ة˘˘ي˘˘لؤؤو˘˘˘ضسŸاؤ
ه˘ب˘ضشؤ ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘قاو˘˘ط˘˘لاؤ ن˘˘مأ’ا ح˘˘لا˘˘ضصم
ة˘ي˘ح˘ضصلا ة˘مزأ’ا هذ˘˘ه ة˘˘ه˘˘جاوŸ ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
.““ةبعضصلا

ن˘˘م ل˘˘ها˘˘ضست يأا““ ثد˘˘ح˘˘˘تŸا تاذ Èت˘˘˘عاؤ
بعÓت وه يئ’ولا نمأ’ا رضصانع فرط
ة˘˘مÓ˘˘ضسؤ ةا˘˘ي˘˘ح˘˘بؤ ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘ضصلا˘˘ب
عضضولا هاÒ Œضصقتلا نم عونؤ ÚنطاوŸا
سسوضسÙا ديازتلا لظ ‘ ةي’ولاب يحضصلا

.““ةباضصإ’ا ت’اح ‘
ةبضسانŸاب Êاضسيع ةطرضشلا ظفاfi راضشأاؤ
اذهب Úنطاوملل ظوحلŸا مازتل’ا““ نأا ¤إا
سضع˘ب ءا˘ن˘ث˘ت˘ضسا˘ب ي˘ئز÷ا ي˘ح˘ضصلا ر˘˘ج◊ا
م˘ه˘ن˘ي˘ق˘يؤ م˘ه˘كاردإا د˘ع˘ب ءا˘ج ،تا˘˘ف˘˘لاıا
Òغ ةنيدŸاب ةيئابولا ةيعضضولا نأاب عطاقلا

ن˘م اد˘يز˘م ي˘عد˘ت˘ضست تح˘ب˘ضصأاؤ ة˘ن˘ئ˘م˘ط˘م
تÓ˘ئا˘ع˘لا ف˘ل˘ك˘ي˘ضس نؤا˘ه˘ت يأا نأاؤ ة˘يد÷ا

.““حاؤرأ’ا نم اديزم
بونج ملك05 ةعقاولا لازأا Úع ةنيدÃ امأا
نع ةيعوتلا تايلمع تمهاضس دقف ،فيطضس
ر˘ضصا˘ن˘ع˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا تو˘ضصلا تاÈك˘م ق˘ير˘˘ط
مازتلا ةرؤرضضب يدانت يتلا يئ’ولا نمأ’ا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع Òثأا˘˘˘ت˘˘˘لا ‘ Òب˘˘˘ك ل˘˘˘ك˘˘˘˘ضشب لزا˘˘˘˘نŸا
اوباجتضساؤ مهلزانم اولخد نيذلا ÚنطاوŸا
ىلع ظاف◊ا ‘ ةدئاف نم اهل اŸ ةوقب اهل
با˘ح˘ضصأا م˘˘ه˘˘ي˘˘ف اÃ ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘ضصلا
.ةيراجتلا تاءاضضفلاؤ تÙÓا
ي˘˘عو˘˘˘لا عرز ¤إا تÓ˘˘˘م◊ا هذ˘˘˘ه ى˘˘˘ع˘˘˘ضستؤ
طا˘ضسؤأا ‘ ة˘ح˘ئا÷ا ر˘طا˘خÃ ف˘ير˘ع˘˘ت˘˘لاؤ
Ìكأا Úب نم Èتعت يتلا ةنيدŸا هذه ناكضس
سسؤÒف˘لا ن˘م ةرر˘ضضتŸا ة˘˘ي’و˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
يحضصلا رج◊ا ةيادب ليبق ديد÷ا يجاتلا
.يئز÷ا
رارقب ةينعŸا ةي’ولا تايدلب يقاب تدهضشؤ
ي˘ح˘ضصلا ر˘ج◊ا تا˘عا˘ضس د˘يد“ؤ د˘يد˘˘ضشت
دعاوقب مراضص مازتلاب تلث“ ةلثا‡ ءاوجأا

رج◊ا Úعؤ ةملعلاب يئاقولا ءارجإ’ا اذه
ناŸؤ Úعؤ ةركضس رزابؤ ءاقرزلا ةتلقلاؤ
ىوتضسم““ اهونطاوم رهظأا يتلا لازآا Úعؤ
ةد˘ع ه˘ن˘ع Èع ا˘م˘ل˘ث˘م ““ي˘عو˘˘لا ن˘˘م ا˘˘ي˘˘لا˘˘ع
يعام˘ت˘ج’ا ل˘ضصاو˘ت˘لا ة˘ضصن˘م ي˘مد˘خ˘ت˘ضسم
.““كوبضسياف““

دكأا دق بتاكلب دمfi فيطضس ›اؤ ناكؤ
81 ىلع قبطيضس يذلا ›زنŸا رج◊ا““ نأاب
موي نم ءادتبا اموي51 ةدŸ ةي’ولاب ةيدلب
ا˘˘˘˘عدارؤ ا˘˘˘˘مرا˘˘˘˘ضص نو˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ضس ءا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘برأ’ا
ةو˘ق˘لا لا˘م˘ع˘ت˘ضسا ““¤إا ا˘ي˘عاد ،““Úف˘لا˘خ˘م˘ل˘ل
.““رمأ’ا مزلتضسا نإا ةيمومعلا

سسل‹ ىدل ماعلا بئانلا هتهج نم ركذ امك
نأا˘ب يرا˘ب˘ج د˘يÛا د˘ب˘ع ف˘ي˘ط˘˘ضس ءا˘˘ضضق
لكب اهلمع يدؤو˘ت˘ضس ة˘ي˘ئا˘ضضق˘لا ة˘ي˘ط˘ب˘ضضلا““

عدرؤ نو˘نا˘ق˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت لÓ˘خ ن˘م ة˘˘مار˘˘ضص
.““ءانثتضسا نؤد Úفلاıا عيمج
يحضصلا عاطقلا ومدختضسم اعد ةبضسانŸابؤ
،ة˘˘ئ˘˘بؤأ’ا م˘˘ل˘˘ع ‘ نو˘˘ي˘˘ئا˘˘ضصخأاؤ ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب
ة˘ع˘فد جؤرÿا مد˘ع““ ¤إا ة˘ي’و˘لا ي˘ن˘˘طاو˘˘م
ي˘˘ح˘˘ضصلا ر˘˘ج◊ا تا˘˘عا˘˘˘ضس جرا˘˘˘خ ةد˘˘˘حاؤ
ل˘˘ق˘˘نؤ ظا˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ك’اؤ عا˘˘˘فد˘˘˘ن’ا يدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ل
.““ىؤدعلا
ة˘ح˘ل˘ضصم سسي˘ئر قا˘˘ي˘˘ضسلا سسف˘˘ن ‘ Èت˘˘عاؤ
ي˘ئا˘ف˘˘ضشت˘˘ضس’ا ز˘˘كرŸا˘˘ب ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا بط˘˘لا
،ة˘˘ندا˘˘ع˘˘ضس رو˘˘ن˘˘لا د˘˘ب˘˘ع د˘˘مfi ي˘˘˘ع˘˘˘ما÷ا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع““ ه˘˘˘نأا ،كلا˘˘˘م د˘˘˘ي˘˘˘ضشر رو˘˘˘ضسي˘˘˘˘فؤÈلا
رج◊ا ةيلاعفب Úقي ىلع نوكي نأا نطاوŸا
لافغإا نؤد ىضضرŸا ددع سصيلقتل ›زنŸا
.““اضضيأا سسيضسحتلا تايلمع ةيمهأا
ةنؤآ’ا ‘ تفرع دق فيطضس ةي’ؤ تناكؤ
دد˘˘˘ع ‘ ““ا˘˘˘ضسو˘˘˘ضسfi““ ا˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘˘ترا ةÒخأ’ا
د˘˘ج˘˘ت˘˘ضسŸا ا˘˘نؤرو˘˘ك سسؤÒف˘˘˘ب تا˘˘˘با˘˘˘ضصإ’ا
و˘هؤ ،طرا˘ف˘˘لا سسرا˘˘م61 ذ˘ن˘م ة˘ل˘ج˘˘ضسŸا
ةد˘˘كؤو˘˘م ة˘˘با˘˘ضصإا ة˘˘لا˘˘ح لؤأا رو˘˘ه˘˘ظ خ˘˘يرا˘˘˘ت
تايئاضصحا ةياغ ¤إا تغلب يتلاؤ ةقطنŸاب
تفضشك امبضسح ،ةلاح6561 دؤدح ءاعبرأ’ا

ا˘نؤرو˘ك سسؤÒف ة˘ع˘با˘ت˘مؤ د˘ضصر ة˘ن÷ ه˘ن˘˘ع
.ةمضصاعلا رئاز÷اب
تا˘˘عا˘˘م÷اؤ ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا ةرازؤ نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
تردضصأا دق ةي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاؤ ة˘ي˘لÙا
د˘يد˘ضشت˘ب ي˘ضضق˘ي ا˘نا˘ي˘ب مر˘ضصنŸا ءا˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
81 ى˘ل˘ع ي˘ئز÷ا ي˘˘ح˘˘ضصلا ر˘˘ج◊ا Òباد˘˘ت
¤إا ’اؤز ةدحاولا نم فيطضس ةي’وب ةيدلب
نم اءدب اموي51 ةدŸ احابضص ةضسماÿا
ميعدت راطإا ‘ كلذؤ يضضاŸا ءاعبرأ’ا موي
.91-ديفوك راضشتنا نم ةياقولا Òبادت
لك تايدلبب قايضسلا اذه ‘ رمأ’ا قلعتيؤ
Úعؤ تانرأا Úعؤ ايضسيرؤأ’اؤ فيطضس نم
Úعؤ ناŸؤ Úعؤ Úضسؤ ي˘˘˘ن˘˘˘بؤ ة˘˘˘ضسا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع
لÓ˘قؤ لا˘˘ط˘˘بأ’ا ر˘˘ضصقؤ ة˘˘عا˘˘قو˘˘بؤ ىؤر˘˘لا
لازأا Úعؤ ةداد˘˘˘˘˘ح ر˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘بؤ ر˘˘˘˘˘ج◊ا Úعؤ
Úعؤ جر˘ب ءا˘ضضي˘بؤ ةر˘ك˘ضس رزا˘بؤ ة˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لاؤ
.ءاقرزلا ةتلقلاؤ ةÒبكلا

انوروك سسوÒفب ةرثأاتم

ةحصصلإ ةصسصسؤوÃ ةصضر‡ ةافو
 ةÒبكلإ Úعب ةيرإو÷إ
ةيمومعلا ةضسضسؤوŸاب لمعت ةضضر‡ سسيمÿا ¤إا ءاعبرأ’ا ةليل تيفوت
لامضش ملك72 ةعقاولا ةÒبكلا Úع ةيدلبب ةيراو÷ا ةحضصلل ةيئافضشتضس’ا
،““91-ديفوك““ دجتضسŸا انؤروك سسؤÒفب اهتباضصإاب ةرثأاتم ،فيطضس
.عاطقلا ›ؤؤوضسم نم ملع ام بضسح
سضر‡ ةجؤز يهؤ ةنضس84 رمعلا نم ةغلابلا ةديقفلا نأا ردضصŸا دكأاؤ
سشاعنإ’ا ةحلضصÃ تيفوت دق ةيحضصلا ةضسضسؤوŸا تاذ نم دعاقتم
ةمضصاعب ةنداعضس رونلا دبع دمfi يعما÷ا يئافضشتضس’ا زكرŸاب
يحضصلا اهعضضؤ روهدت دعب مرضصنŸا ءاثÓثلا اهيلإا تلقن يتلا ةي’ولا
.اهضشاعنإا بلطت يذلا
ةفقؤ ميظنت دعب ىÌلا اهنامثج ىراويضس يتلا ةلحارلا ةضضرمŸا Èتعتؤ
يئافضشتضس’ا زكرŸا ةحاضسب اهيلع ةزان÷ا ةÓضص ةماقإاؤ محرت
فوفضصلا ‘ اوناك نيذلا سضيبأ’ا سشي÷ا دونج نم ةدحاؤ ،يعما÷ا
.فيطضس ةي’وب اهروهظ ذنم انؤروك ةحئاج ةهجاوم ‘ ¤ؤأ’ا
سضيبأ’ا سشي÷ا فوفضص ‘ ةعاضس42 لÓخ ةيناثلا ةافولا هذه دعتؤ
ةحلضصÃ ةعضشأ’ا مضسق سسيئر ةافؤ دعب فيطضس ةي’وب91-ديفوك ببضسب
هنامثج يرؤؤ يذلا يعما÷ا يئافضشتضس’ا زكرŸا تاذب ت’اجعتضس’ا
.فيطضس قرضش رديح يديضس ةÈقÃ ءاعبرأ’ا ىÌلا

ناك ماقر ميلضس فيطضس ةي’ول ناكضسلاؤ ةحضصلا ريدم نأا ركذلاب ريدج
91-ديفوكب ةباضصإا ةلاح551 ليجضست نع مرضصنŸا دحأ’ا موي فضشك دق

تفلخ عاطقلا يمدختضسمؤ ةيبطلا هبضشؤ ةيبطلا مقاوطلا طاضسؤأا ‘
 .ةافؤ يتلاح

م .ق

Œتاونضس701ــلا زوا

انوروك صسوÒف نم رمعم ‘اعت
جيريرعوب جÈب
ةضسضسؤوŸا تاونضس701لا هرمع زؤاŒ رمعم يضضاŸا سسيمÿا رداغ
هيفاعت دعب ،جيريرعوب جÈب ريدغ جرب ةيدلبب ةيئافضشتضس’ا ةيمومعلا

ةحضصلل ةيلÙا ةيريدŸا نم ملع ام بضسح ،انؤروك سسؤÒف نم
.ناكضسلاؤ
نطاقلاؤ3191 ديلاوم نم ‘اعتŸا رمعŸا نأاب ردضصŸا تاذ حضضؤأاؤ

Ãناوج03 ‘ ريدغ جرب ىفضشتضسم ¤إا لوح““ جيريرعوب جرب ةنيد
داح يوئر باهتلا رثإا انؤروك سسؤÒفب هتباضصإا ‘ هابتضشÓل مرضصنŸا

91-ديفوكب ةضصاÿاؤ اهل عضضخ يتلا ليلاحتلا جئاتن تءاج ثيح
““.ةيباجيإا
هل ةيبطلا ةياعرلا Ëدقتؤ سضيرŸا لزع ”““ هنأاب ردضصŸا تاذ فاضضأاؤ
ليلاحتلا جئاتن تتبثأا Úح ¤إا يرؤد لكضشب ةمزÓلا سصوحفلا ءارجإا عم
ىفضشتضسŸا ةرداغÃ هل حمضس ثيح ،سسؤÒفلل هلمح ةيبلضس كلذ دعب
هعضضؤ عم ةÒبكلا هتلئاع دارفأ’ ةÒبك ةحرف طضسؤ سسيمÿا لؤأ’ا سسمأا

““.›زنŸا لزعلا جمانÈل اقفؤ ةظحŸÓا ت–
م .ق

   اهترداغم وأا رجحلل ÚباضصŸا عاضضخإاو نيدفاولا ةرارح سسايق

 فصشكلل ةيحصص ةبقإرم طاقن
 لخإد91Ã-ديفوك نع
 لجيج

91-ديفوك نع فضشكلل ةيحضص ةبقارم طاقن ةيلÙا تاطلضسلا عضضؤ
‘ كلذؤ لجيج ةي’ول ةيضسيئرلا لخادŸا Èع هب ÚباضصŸا سصيخضشتؤ
.انؤروك ةحئاج نم ةياقولا دوهج راطإا
طاقن نإا طبارملب تاحرف ،ناكضسلاؤ ةحضصلل يلÙا ريدŸا لاقؤ
يديضس ،ةي’ولل ةيضسيئرلا لخادŸاب تعضضؤ يتلا ةيحضصلا ةبقارŸا

¤إا فدهت ،ابونج ةنضسكاتؤ ابرغ ةيروضصنم ةمايزؤ اقرضش فؤرعم
تاي’ولا نم لجيج ةي’ؤ ىلع نيدفاولل ةيحضصلا ةلا◊ا ةبقارم
كاكتح’ا نع ÚباضصŸا داعبإاؤ تاباضصإ’ا ددع سصيلقت دضصق ةرؤاÛا
.ءاحضصأ’ا ÚنطاوŸاب
ةضصضصıا طاقنلا هذه ىوتضسم ىلع سساقتضس هنأاب طبارملب دافأاؤ
ت’احلل سصوحف ءارجإا عم نيدفاولا ةرارح ةجرد ةيحضصلا ةبقارملل
.اهيف كوكضشŸا
متي سضرŸا سضارعأا هيلع رهظت نطاوم لك نأاب لؤؤوضسŸا تاذ فاضضأاؤ
فرط نم قمعم سصحفل هعاضضخإا دعب هنأاضشب ةيروف Òبادت ذاختا
‘ يحضصلا رج◊اب همازلإا»ب كلذؤ ناكŸا Úعب بضصنŸا بيبطلا
سضفر لاح ‘ؤ ةي’ولاب سضرغلا اذهل اهضصيضصخت ” يتلا زكارŸا
هنأاضشب تامولعم Ëدقت عم ىتأا ثيح نم هعاجرإا متي كلذل ينعŸا
.““ةيحضصلا تاهجلل

تاطلضس فرط نم ةيئاقولا Òبادتلا ديدع تذختا هنأا ،ركذلاب ريدج
عنÃ قلعتŸا رارقلا رارغ ىلع91 ديفوك راضشتنا نم دحلل لجيج ةي’ؤ
ىلع يضشاوŸا عيب عنم نع Óضضف ءازعلا ميخؤ حارفأ’ا مئ’ؤ ةماقإا

 .ةي’ولا ميلقإاب ةعقاولا ءايحأ’اؤ قاوضسأ’ا ىوتضسم
م .ق



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

!مدنفا اي ما“ هلك ...برعلا لاوحأل زجوم ضضرع

7مالـقأ

ناملصس لÓط ملقب

،ةمئاقلا هلود - هراطقأاب يبرعلا نطولا ششيعي
ردن ، ماسسقن’او تافÿÓاو مذرسشتلا نم ةلاح
دعب اذه ،لبق نم ةلثا‡ ةلاح اهل دهسش نأا
‘ اهرارق نهترŸا ،زاغلاو طفنلا لود ءانثتسسا
تا˘˘برا˘˘˘سضŸا قاو˘˘˘سساو بي˘˘˘با ل˘˘˘تو ن˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘سشاو
.ةفلتıا اهلاكسشأاب

،““ىكبم طئاح““ ةيبرعلا لودلا ةعماج تراسص
با˘سصن˘˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف عا˘˘م˘˘ت˘˘جا يأا د˘˘ق˘˘ع˘˘نا ا˘˘م اذا
-ر˘مأ’ا˘ب -مÓ˘ك˘لا ةر˘طا˘بأا ثد˘ح˘ت˘ي ،Êو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
تهتنا ام اذاف ،Úمئان ءاسضع’ا رئاسس امنيب
اهعامتجا ““ءاسضع’ا““ متتخا ةيمسسرلا ةرثÌلا

اذا ،““تارر˘قŸا““ هذ˘ه أار˘ق˘˘ي˘˘سس ن‡ Úك˘˘حا˘˘سض
!اهأارقي نم تدجو
ةيسسايسس بابسسأ’ ةرقفŸا وا ،ةÒقفلا لودلا امأا
هجو نع تليزا يتلا وا (..قارعلاو ايروسس لثم)
ة˘ي˘ن˘غ˘لاو ة˘ع˘سساو˘لا ا˘ه˘سضرا م˘ي˘سسق˘˘ت ”و شضر’ا
نع زجعتو طبختت اهنإاف (ايبيل) زاغلاو طفنلاب
تاي’ولا) ةلتÙا لودلا همسساقتت يذلا رارقلا
ةكراسشم عم ،ةي˘نا˘غودر’ا ة˘ن˘ط˘ل˘سسلا ،ةد˘ح˘تŸا
.(خلا ةيزمر ةيسسنرف
ى˘ل˘ع ة˘مو˘سسرŸا تارا˘ع˘سشلاو تا˘ت˘فÓ˘لا تخا˘ب
تليتغا يتلا ةروثلا مÓعأا تيوطو ،نارد÷ا

يليئارسسا - يكÒمأا شضيرحتب ،ًاراهن ،ًاراهج
،زا˘غ˘لاو ط˘ف˘ن˘لا ل˘˘هأا ن˘˘م ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م ة˘˘كرا˘˘سشمو
تاهج ‘ يليئارسس’ا لÓتح’ا ملع فرفرو
ةلفقم تناك مسصاوع باوبا تحتفناو ،ةديدع
.ودعلا تارباfl لاجرو وهاينتن ماما
ت–و ،يليئارسس’ا ودعلا ديفي نأا ًايعيبط ناكو
ءاز˘جا م˘سضي˘ل مد˘ق˘ت˘ي˘ف ،ن˘ل˘ع˘م ي˘˘كÒما ءا˘˘ط˘˘غ
¤إا ً’وسصو ةيبرغلا ةفسضلا شضرا نم ةيفاسضا
ثاد˘جا ا˘ه˘ئا˘˘ح˘˘نا شضع˘˘ب ‘ نو˘˘فدŸا راو˘˘غ’ا
يتلا) قسشمد ةنيدŸ يبرعلا حتفلا لاطبا شضعب
نب ةد˘ي˘ب˘ع و˘بأا م˘هر˘ه˘سشاو (مور˘لا ا˘ه˘ل˘ت˘ح˘ي نا˘ك

.حار÷ا
***
يتلا بازح’ا تسضرقنا يبعسشلا ىوتسسŸا ىلع
ا˘ه˘لfi ل˘ح˘ت˘ل ةرو˘ث˘لاو Òي˘غ˘ت˘لا˘˘ب يدا˘˘ن˘˘ت تنا˘˘ك
تخ˘سض وا ل˘ج˘ع ى˘ل˘ع تد˘لو˘ت˘˘سسا تا˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
لتاقت ة˘ي˘ف˘ئا˘ط تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘تو باز˘حأا ‘ ءا˘مد˘لا

ةدسسافلا ةمظن’ا يمحتل ،رجأ’اب ،Òيغتلا دسض
ي˘ن˘ل˘ع كير–و مو˘ل˘ع˘م ر˘جأا ل˘با˘ق˘˘م ةد˘˘سسفŸا
ةفورعم ةيجراخ تاهج هب موقت
‘ ءانسس◊ا ةيكÒم’ا ةÒفسسلا تاحيرسصت لثم
ر˘يزو““ ا˘ها˘عد˘ت˘سسا ي˘ت˘لاو ،ا˘ي˘سش ي˘˘ثرود ،توÒب
ط˘˘غ˘˘سضلا ت– ي˘˘˘ت˘˘˘ح ف˘˘˘ي˘˘˘سصا˘˘˘ن ““ة˘˘˘ي˘˘˘جراÿا
شضيب’ا رايتلا ةسسب’ تسسلجو تبهذف ،يبعسشلا
ريزو نم لزغلا هبسشي ام ¤إا تعمتسساو Úمثلا
هذ˘ه˘ب ف˘˘ل˘˘ك اذاŸ فر˘˘ع˘˘ي ⁄ يذ˘˘لا ة˘˘ي˘˘جراÿا
‘ بب˘سست˘ت د˘ق ي˘ت˘لاو ،ةأا˘طو˘لا ة˘ل˘ي˘ق˘˘ث ة˘˘م˘˘هŸا
!ةطلسسلا تسسد نم هجارخا
دقف رلوت ويثام قارعلا ‘ يكÒم’ا Òفسسلا امأا
ن˘ع راذ˘ت˘ع’ا˘ب ه˘ن˘م داد˘غ˘˘ب ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح تمد˘˘ق˘˘ت

ةرافسس بتاكم ىلع نيرهاظتŸا شضعب تامجه
روسصنŸا رفعج وبا ةمسصاع ‘ ““لÓتح’ا ةلود““

.ديسشرلا نوراهو
هركسسعب بهذي ناغودرا ناطلسسلا نأا Úح ‘و
ديزيو نرق لبق تناك اهنا ةعيرذب ايبيل لÓتح’
لامسشلا شضعب لتحيو ،ةنطلسسلا كÓما شضعب
ناف ،(زاغلاو طفنلا ثيح) ايروسس ‘ قرسشلاو
كر˘ح˘ت˘ت ⁄ (ر˘سصم ا˘ه˘ي˘ف اÃ) ة˘ي˘بر˘˘ع˘˘لا لود˘˘لا

Ÿح ‘ ،ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘نÚ عاÎم˘˘˘سصاو˘˘˘ع˘˘˘لا شضع˘˘˘ب تسض
ناغودرا درف ..ايناŸاو اسسنرف ناونعب ةيبرغلا

.يسسلط’ا فلح نم جورÿاب ًاددهم
***
ىلع هللا ةنج““ موي تاذ ناك يذلا ،نانبل امأا
برعلا ÚفاطسصŸاو حايسسلا دسصقمو ““شضر’ا
فايط˘سصÓ˘ل م˘هد˘سصق˘م هوÈت˘عا اŸا˘ط ن˘يذ˘لا
ةÒطخ ةيداسصتقا ةمزأا مويلا ششيعيف ،ةعتŸاو

ل˘با˘ق˘م ةÒل˘لا ر˘ع˘سس ىو˘˘ه نأا ا˘˘هرا˘˘ثآا ن˘˘م نا˘˘ك
شضعب عفديو ىطسسولا ةقبطلا ددهي اÃ ر’ودلا
طسسو ‘ ..راحتن’ا ¤إا شضر’ا ‘ ÚبذعŸا
تارهوÛا تfiÓو تارابلاو قدانفلا عراسش
!ةنيمثلا بايثلاو
د˘˘˘حا نأا لا◊ا شسؤو˘˘˘ب ى˘˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘هاو˘˘˘˘سشلا ن˘˘˘˘مو
بلق ‘ انلع راحتن’ا ىلع مدقا دق نيرقفŸا
‘ Úسسلا÷ا نم ىأارم ىلعو ،ءارم◊ا عراسش
دمfi موحرŸا) مهقزر ¤إا Úعاسسلاو اهيهاقم
انا““ ناونع ت– (ةنسس16 هرمع- قهلا يلع
ىلع اهبتك ةرابع ““رفاك عو÷ا شسب رفاك ششم
نم هلقن رسسيتي ⁄و ...هردسص ىلع ةقلعم ةقرو

..فسصوتسسم وا ىفسشتسسم ¤إا ىوه ثيح
Ìكا عراسشلا ‘ يقب ةيحسضلا نامثج نأا لهذŸا

!هنفد متيل .. هلقن متي نأا لبق تاعاسس عبرا نم
ىعدي ًا˘عا˘ج˘سش ًا˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل ًا˘ي˘سضا˘ق نا˘ف ل˘با˘قŸا˘ب

fiا د˘˘˘مŸجأا““ د˘˘˘ق حزاÈ““ ة˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘سس’ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
شضعب شضفر ام دعب هنطولو هسسفنل اماÎحا
ءانسس◊ا ةيكÒم’ا Òفسسلل ةنيهŸا تاحيرسصتلا

.توÒب ‘
!مدنفا اي ما“ هلك
عم برح ةفاح ىلع ،نادوسسلا اهعمو ،رسصم
شسيدا ةموكح مادقا ةجيتن (ةسشب◊ا) ايبويثا
رهن ىلع ةحاسسŸا ميظع دسس ءانب ىلع ابابأا
ا˘هر˘فو˘ي ي˘ت˘لا ها˘يŸا ة˘ي˘م˘ك دد˘ه˘˘ي ا‡ ،ل˘˘ي˘˘ن˘˘لا
.لينلا ةبه تÈتعا اŸاط يتلا رسصمو نادوسسلل
تاءا˘ق˘ل˘لاو ة˘ي˘سسا˘مو˘ل˘˘بد˘˘لا ي˘˘عا˘˘سسŸا م˘˘غر˘˘بو
يسضŸا ىلع رسصت ابابا شسيدا ناف ةرسشابŸا
¤إا ءوجللا شضفرو ،““ةسضهنلا دسس““ ءانب ‘ امدق

شضيرحتبو ،ابابا شسيدا معزتو .نم’ا شسل‹
ن˘م Ìكأا لا˘˘ن˘˘ت ر˘˘سصم نأا ،ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسا ي˘˘كÒما

نع ىنغ ‘ نادوسسلا ناو ،هايŸا نم اهتسصح
.هايŸا نم ديزم
!مكنع انونمط ، Òخب انلك

ـه1441 ةدعقلا وذ91 ـل قفاوŸا م0202 ةليوج11 تبصسلا

ركصسعلا مكحو نويرصصŸا نوفقثŸا

ل◊ا ىه ةيروتاتكدلا
يليوك سسكنيل اصشرام ملقب

زربأا دحأا ،Êاوسسأ’ا ءÓع ءاج4102 لوأ’ا نوناك /Èمسسيد رهسش ةيادب ‘
،وكنيغ ر“ؤوم حاتتفا لفح روسض◊ ندنل ¤إا ،ًاعيبم مهÌكأاو ÚيرسصŸا باتكلا
⁄ ندنل ‘ يرسصŸا فلؤوŸا دوجو .““برغلاو قرسشلا““ عمج ¤إا فدهي يذلا
ماع لوأ’ا نيرسشت /ربوتكأا ‘ شسيراب ‘ هروسضح هلعسشأا ام ردقب ءاوجأ’ا لعسشي
ام ،ًاباطخ اهيلع يقلي ناك يتلا ةسصنŸا هاŒاب نوجتfi مدقت امدنع ،3102
شضعب لعج ندنل ‘ هدوجو نكل .يفلÿا بابلا نم باحسسن’ا ¤إا هرطسضا
ةانق هثبت يذلا ““كوت دراه““ جمانرب دسض وأا ر“ؤوŸا دسض ًءاوسس ،عفترت تاوسصأ’ا
.روكاسس نفيتسس همدقيو ““يسس يب يب““

ةÒه˘سشلا ة˘لو˘˘قŸا بحا˘˘سص ،Êاو˘˘سسأ’ا ف˘˘قو˘˘م Òغ˘˘ت ىدÃ ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ة˘˘لأا˘˘سسŸا
نم ÚثÓثلا ذنم رسصم ‘ ةيطارقÁدلا معد نم ،““ل◊ا يه ةيطارقÁدلا““
شسي˘ئر˘لا لز˘ع د˘˘يأا د˘˘ق ا˘˘ه˘˘ت˘˘قو Êاو˘˘سسأ’ا نا˘˘ك ذإا ،3102 ما˘ع نار˘يز˘ح /و˘ي˘نو˘ي
.يركسسع مكحب هلادبتسساو يسسرم دمfi قباسسلا يرسصŸا

ةيسسنرفلا ةيفحسصلا تلأاسس ،ر“ؤوŸا ششماه ىلع باوجو لاؤوسس ةسسلج لÓخف
وه يركسسعلا مك◊ا نأاب دقتعت كنأا ودبي““ :Êاوسسأ’ا Êاسضمر ةليبن ةيرئاز÷ا
عيبت كارن نأا ةمدسصل اهنإا .يباهولا بهذŸا عم لماعتلا ةيفيك ىلع ةباجإ’ا
نمؤوت نأا نود اهنم لاŸا ينŒ كنأاو ،›ايخ وأا يبدأا عورسشمك ةيطارقÁدلا
.““اهب

ة˘ل˘جا˘ع˘لا ة˘ب˘لا˘˘طŸا ن˘˘ع ه˘˘سسف˘˘ن˘˘ب ىأا˘˘ن د˘˘ق Êاو˘˘سسأ’ا ءÓ˘˘ع نا˘˘ك ا˘˘م اذإا ن˘˘ك˘˘ل
Èع يذلا ،ÚيرسصŸا ÚفلؤوŸاو باّتكلا Úب ًاديحو شسيل هنإاف ،ةيطارقÁدلاب
مغر ،يسسيسسلا حاتفلا دبع ،›ا◊ا يركسسعلا مكاحلل مهمعد نع مهنم Òثكلا
رهمجتلا ةيرح ىلع رمتسسŸا عمقلاو ةيناŸرب تاباختنا وحن كرحتلا ءطب
.يأارلا ةيرحو

ة˘ي˘ندŸا ة˘عا˘ج˘سشلا ةز˘ئا˘ج ى˘ل˘ع ز˘ئا◊ا ،⁄ا˘سس ي˘ل˘ع ي˘حر˘سسŸا بتا˘ك˘لا ا˘˘مأا
،ليئارسسإا عم هتقÓعل8002 ماع ،ر’ود فلأا05 اهتميق غلبت يتلاو ،ةيناطيÈلا
دومع ‘ كلذو ،نوناقلا راطإا جراخ ةموكحلل ÚسضراعŸا لتقب بلاط دقف
بتاكلا نأا امك .““مويلا يرسصŸا““ ةفيحسصب4102 رايأا /ويام رهسش هبتك يفحسص
حدم ،ةÒهسشلا ““تاكرب ينيزلا““ ةياور فلؤوم ،Êاطيغلا لامج فورعŸا يرسصŸا
.ششي÷ا لسضفب ÚملسسŸا ناوخإ’ا ىلع ترسصتنا اهنأا بتكو ةيلا◊ا ةلودلا ةوق
ناو˘ن˘ع˘ب ““ر˘ل˘ب“““ ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ة˘ح˘˘ف˘˘سص حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا ” ،4102 ي˘˘سضاŸا ما˘˘˘ع˘˘˘لا ‘و
““ycarcomisis““ نو˘˘ك˘˘ت ي˘˘ك Ãا ل˘ك˘ل يز˘˘خ راد˘˘ج““ ة˘˘با˘˘ثŸف˘ق˘ثÚ اŸلاوÚ
.““ةيغاطلل

لثم ،ديد÷ا رسصم مكا◊ مهدقن ىلع باّتكلا نم ددع ظفاح دقف ،كلذ مغرو
نأا دعب ““قورسشلا““ ةفيحسص ‘ هلمع كرت يذلا ،لسضف لÓب رخاسسلا بتاكلا

،فيوسس فادهأا ةيرسصŸا ةيناطيÈلا ةبتاكلا امأا .يسسيسسلا نع هل ً’اقم ترظح
.نورخآا اهعمو ،تاجاجتح’ا ‘ ةرمتسسم لازت امف
؟نويبدأا نوسسيدق
ًامدتfi ًاسشاقن راثأا ماظنلا حلاسصل مهءارآا ÚيرسصŸا ÚفقثŸا نم Òثكلا Òيغت
ÚيرسصŸا باّتكلا ¤إا رظن اŸاط يذلا ،برغلا يفف .اهجراخو رسصم لخاد
ىلع ماع لبقف .ةمدسصلا ناك Òغتلا اذه ىلع لعفلا در نإاف ،Òخلل ““ةيقن““ ةوقك
““ر˘كرو˘يو˘ي˘ن““ ة˘˘ل‹ ‘ تنو˘˘بÒي˘˘ب ثور ا˘˘يدوÓ˘˘ك تب˘˘ت˘˘ك ،1102 ريا˘ن˘ي52 ةرو˘˘ث
تاياورلا ‘) ةيمسسرلا ادناغابوÈلاب ىمسسي ا‡ ليئسض رطخ كانه““ :ةيكيرمأ’ا
ًاركفم Èتعي - ًابيرقت فيرعتلا مكحب - برعلا يئاورلا نأ’ كلذو ،(ةيبرعلا
ةيبرعلا لودلا ‘ ةيعجرلا ىوقل ةسضراعم لكسشي ام ،ةيفاقثلا ةايحلل ةانقو
.ةرسصاعŸا

لماك لكسشب اوفقي ⁄ نيذلا باّتكلا كئلوأا نإاف ،ةيسضاŸا ةليلقلا تاونسسلا ‘و
.يسضاŸا مهاوط دقف ،ايروسس ‘ وأا رسصم ‘ ًءاوسس ،ÚجتÙا عم
بتاكلا لثم تاسشاقنلا نم ًاÒبك ًاردق راثأا بتاك يأا دجوي ’ هنأا ودبي نكل
بÓقن’ا““ ششاقن روfi ناك يذلا ،ميهاربإا هللا عنسص عسساو قاطن ىلع بوبÙا
ف˘يرÿا لÓ˘خ كرو˘يو˘ي˘ن ة˘ن˘يدÚ““ Ãير˘سصŸا Úف˘ق˘ثŸا ة˘لا˘ح ن˘ع :ي˘˘ع˘˘م˘˘ق˘˘لا
ناك زيكÎلا نأا ’إا ،Óًيئسض ناك يسسيسسلل ميهاربإا معد نأا نم مغرلابو .يسضاŸا

Úب نم Èتعُي هنأ’ ًاسضيأاو هتايح لاوط ماظنلل هتسضراعÃ ًافورعم ناك هنأ’ ،هيلع
¤إا ،ةيناثلا ةيŸاعلا بر◊ا دعب ام ةلحرم ‘ ًاÒثأات ÚيرسصŸا باّتكلا Ìكأا

.ظوفfi بي‚ بناج
Úبور لاق ،4102 لوليأا /Èمتبسس نم عسساتلا ‘ ىرج يذلا ،ششاقنلا اذه ‘

ناك ميهاربإا نإا ،ةيزيل‚إ’ا ¤إا ““ةحئارلا كلت““ ةياور مجرت يذلا ،ليوسسيرك
.““يبدأا شسيدق لثم““ هنأا ىلع هيلإا رظنُي

يقيقح فوخ
‘و .هتاياور ةفاكل ةءارق ةداعإا ¤إا داق يسسيسسلل ميهاربإا هللا عنسص معد نإا
يمهف دلاخ خرؤوŸاو ليوسسيرك نم لك لواح ،كرويوينب ىرج يذلا ثد◊ا
نمو ،ÚفلؤوŸاو باّتكلا داقتنا مدع ببسس حرسش يسشابغلا ىنم ةلقتسسŸا ةثحابلاو
.ةوقب يسسيسسلا ،ميهاربإا مهنيب
فوخ““ نم عبني يسسيسسلا ةدناسسم ¤إا هاŒ’ا نم Òثكلا نأاب ليوسسيرك لداج دقل
ÚملسسŸا ناوخإ’ا يرسصانŸ عمÈ Œكأا دهسش يذلا ناكŸا نأا كلذ ،““يقيقح
باّتكلا نم Òثكلا هÈتعا رمأا وهو ،ةفاقثلا ةرازو مامأا ناك يسسرم مكح نابإا
.مهل ًارسشابم ًاديدهت ÚفقثŸاو
فواıا هذه نم ززع قارعلاو ايروسس رايهنا نأا ¤إا راسشأا دقف ،يمهف امأا
لتق ينعي ’ ،هلوق بسسحب ،فوÿا نكل .ت’ا◊ا شضعب ‘ رÈم وهو ،ًاسضيأا
فاسضأاو .هذه لتقلا مئارج معد وأا ةلماك ةناسصحب ÚملسسŸا ناوخإ’ا راسصنأا
.““ÚيرسصŸا Úفقثملل اههجوأا يتلا ةيقيق◊ا ةمهتلا يه هذه““ :يمهف
ترم كرويوين ‘ ترج يتلا ةسسل÷ا نإاف ،ندنل ‘ Êاوسسأ’ا روهظب ةنراقمو
.Òبك لكسشب بنا÷ا ةيداحأا تناك نإاو ،مÓسسب

نم ًادكأاتم تسسل انأا““ :ءاقللا دعب راوح ‘ اخر فسسوي يرسصŸا بتاكلا لوقيو
فيك ‘ وه لاؤوسسلا .يسسيسسلا داقتنا ‘ ÚفقثŸا لسشف لوح وه لاؤوسسلا نأا
““!ةينسس ناريإا ىوسس يسسيسسلا نع هيف ليدب ’ عسضو ¤إا ةفاقثلاو عمتÛا لسصو

فسصو عم قفتي ’ هنأا ،يسسيسسلل شضراعم هنأا ىلع ددسش يذلا ،اخر فاسضأاو
دسض ماعلا رهاظتلا نع ً’دبو هنأا ًاÈتعم ،““يعمق““ هنأاب كرويوين ‘ ءاقللا
:لوقلاب عباتي كلذ لوحو .ةيدرفلا ةيبيرختلا لامعأ’اب Ìكأا متهم وهف ،شسيئرلا
مهفتأاسس تنك اÃر ،ةيسسن÷ا ةروثلاو ةينيدÓلا ىلع ... ةقاطلا رسشُع قفنأا اذإا““

هذه ةسشقانم هيف بعسصي ًاŸاع باّتكلا ةفاك فسصي ،تقولا تاذ ‘و  .““كلذ
ىلع تاسشاقنلاو ،ةعرسسب ولعت تاوسصأ’ا نأ’ ،ءامتن’ا طوطخ Èع اياسضقلا

.يأارلا ‘ ةداح تافÓتخا ¤إا ةعرسسب لوحتت ““كوبسسيف““ عقوم
مهمعد ‘ رظنلا ÚيرسصŸا باّتكلا شضعب ديعي نأاب لمأاي لازي ’ يمهف نكلو
ةمسسقم نآ’ا رسصم نأ’ ،ًاحوتفم بابلا ىقبي نأا مهŸا نم““ :ًافيسضم ،يسسيسسلل
.““ةياغلل Òبك لكسشب

قليعم وبأا رصساي :ةمجرت

ةنعارف ةدامح :ملقب

نع2691 لÓقتسس’ا لين نم ةنسس Úتسس دعب
تدا˘عأا ،ي˘سسنر˘ف˘لا Êا˘ط˘ي˘ت˘˘سس’ا را˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا
ءادهسشلا نم تارسشعلا تافر رئازجلل اسسنرف
ًايعقاو هذهو ،لÓقتسس’ا برح ذنم ةزجتÙا

Òغ يرئاز÷ا لÓقتسسÓل ةيناثلا ةوطÿا يه
Úتو˘ط˘خ ق˘ي˘ق– نود˘ب ل˘م˘ت˘ك˘ُي ن˘لو ،ل˘ما˘ك˘˘لا

:امه Úتمز’

ة˘ي˘سسنر˘ف˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا ن˘˘م راذ˘˘ت˘˘ع’ا Ëد˘˘ق˘˘ت -1
Òمدتلاو لتقلا مئارج ىلع يرئاز÷ا بعسشلل
قحب يسسنرفلا رامعتسس’ا ششيج اهفراق يتلا
رمتسسا يذلا رامعتسس’ا ةÎف لاوط Úيرئاز÷ا
ًارو˘˘حد˘˘˘م جر˘˘˘خ ى˘˘˘ت˘˘˘ح ،ع˘˘˘برو نر˘˘˘ق ن˘˘˘م Ìكا

ةدحوو Úير˘ئاز÷ا تا˘ي˘ح˘سضت ل˘ع˘ف˘ب ًا˘موز˘ه˘م
.ةيحافكلا مهتهبجو مهلاسضن

ة˘م˘ئŸÓا ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا تا˘سضيو˘ع˘ت˘لا Ëد˘˘ق˘˘ت -2
اسسنرفف ،ةيرئاز÷ا ةلودلاو عمتÛاو دارفأÓل
نم اهبعسش Êاعُي رئاز÷او ،ةيرث ةيوق ةلود
ن˘ع ه˘ت˘ثرو يذ˘لا ر˘ق˘ف˘˘لاو ف˘˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘لا ن˘˘يوا˘˘ن˘˘ع
تا˘سضيو˘ع˘ت˘لا Ëد˘ق˘ت بل˘ط˘ت˘ي ا‡ ،را˘م˘ع˘ت˘سس’ا

Ÿيرئاز÷ا ةاناعÚ مهديب ذخأ’او.

،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا تا˘برا˘قŸا او˘ظ˘ح’
رامعتسس’ا كو˘ل˘سس ،ة˘ير˘ئاز÷ا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لاو
تافر زجت– اسسنرف ،كÎسشم ثارُت ،دحاو
ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا ةر˘م˘ع˘ت˘سسŸاو ،ر˘ئاز÷ا ءاد˘˘ه˘˘سش

ر˘با˘ق˘م ‘ ،Úط˘˘سسل˘˘ف ءاد˘˘ه˘˘سش تا˘˘فر ز˘˘ج˘˘ت–
ى˘ن˘م˘ت˘ت ثي˘ح ،ة˘ل˘يو˘ط تاو˘ن˘˘سس ذ˘˘ن˘˘م ،ما˘˘قرأ’ا

مهئابحأا نفد Úينيطسسلفلا ءادهسشلا تÓئاع
Ãتارورسضو ،ةيحسضتلا ةمارك نم مهب قيلي ا

يليئارسسإ’ا ودع˘لا ،ع˘م˘تÛا د˘ي˘لا˘ق˘تو ،ن˘يد˘لا
فد˘ه˘ت˘سسي Úل˘سضا˘ن˘م˘ل˘ل ه˘˘ل˘˘ت˘˘ق د˘˘ع˘˘ب ًاد˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘م
نفدب Êاسسنإ’ا م˘ه˘ق˘ح م˘ه˘نا˘مر˘ح˘ب م˘ه˘تÓ˘ئا˘ع

لهف ،مهتويب Òمدتو فسسن ¤إا ةفاسضإا مهتاومأا
ةلاذنلا هذه قوفت ةيناسسنإ’ا قحب مئارج ةمث
و˘ح˘ن ير˘˘سشب˘˘لا شس◊ا ناد˘˘ق˘˘فو طا˘˘ط˘˘ح˘˘ن’او
؟رخآ’ا
اذ˘ه قو˘ف˘ي ي˘بوروأاو ي˘كÒمأا قا˘ف˘ن ة˘˘م˘˘ث ل˘˘هو
ي˘ع˘سسو˘ت˘لا يرا˘م˘ع˘ت˘سس’ا عور˘سشم˘ل˘˘ل زا˘˘ي˘˘ح˘˘ن’ا
ةلءاسسŸا نم هتيا˘م˘حو ،ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإ’ا ي˘سشا˘ف˘لا
تا˘˘ي’و˘˘لا نأا د◊ا ¤إا ،ة˘˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لاو ة˘˘˘نادإ’او
لمعت ةيبوروأ’ا لودلا شضعب اهعمو ةدحتŸا

ذخأا نم ةيلودلا تايان÷ا ةمكfi عنم ىلع
ةرمعتسسŸا قحب ةينوناقلا اهتاءارجإاو اهرود
مئار÷ا ىلع اهتزه˘جأاو ا˘ه˘سشي˘جو ا˘ه˘ت˘مو˘ك˘حو
يبرعلا بعسشلا قحب لازت ’و اهتفراق يتلا
ه˘تا˘سسد˘ق˘˘مو هر˘˘ج˘˘سشو ه˘˘سضرأاو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
.هŸاعمو هثارتو هرباقمو

ًاز˘فا˘ح تل˘ك˘سش ا˘ه˘لÓ˘ق˘ت˘سساو ر˘ئاز÷ا را˘سصت˘˘نا
رسساي نم هتادايقو ينيطسسلفلا بعسشلا عئÓطل

،ه˘عا˘فد˘ناو ششب˘˘ح جرو˘˘جو ،ه˘˘قا˘˘فرو تا˘˘فر˘˘ع
وبأاو بو˘ق˘ع˘ي تع˘ل˘طو ،ه˘ي˘عوو ه“او˘ح ف˘يا˘نو

ميحر˘لاد˘ب˘عو ›ا˘ي˘ك˘لا با˘هو˘لاد˘ب˘عو شسا˘ب˘ع˘لا
بعسشلا رايخ اوثروو اولحر ن‡ مهÒغو دمحأا
،ه˘ت˘لا˘سسبو ه˘تا˘ي˘ح˘سضت يد˘ُه ى˘˘ل˘˘عو ير˘˘ئاز÷ا
مهتازا‚ا تعجارت لب نآÓل اوقفخأا مهنكلو
ءا˘عد’او ،ة˘ق˘ي˘سضلا ة˘˘ي˘˘بز◊ا ة˘˘ي˘˘نا˘˘نأ’ا بب˘˘سسب
،قح ىلع مهدحو مهنأا مهسضعب نم بذاكلا
يو˘ه˘ب÷ا ل˘م˘ع˘لاو ة˘كار˘سشلا ة˘ل˘سصو˘ب اود˘˘ق˘˘ف˘˘ف
ة˘˘يد˘˘ه˘˘لا او˘˘مد˘˘ق˘˘ف ة˘˘يود˘˘˘حو˘˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤوŸاو
’و هومدخو ،محري ’ يذلا ديحولا مهودعل
ةيذغتو مهبعسش عمق ىلع لمعي هنأا مغر اولاز
اولاز ’و همامأا اوفعسضو ،مهنيب اميف ماسسقن’ا
!ماسسقن’او فعسضلا ىرسسأا

Òغ اهنكلو ،ةمئÓم يك◊او قيفسصتلا تاوطخ
ن˘ع ةر˘م˘ع˘ت˘سسŸا ةدا˘ق Èع و˘˘لو ى˘˘ت˘˘ح ة˘˘ي˘˘فا˘˘ك
،شسا˘م˘حو ح˘ت˘ف Úب برا˘ق˘ت˘لا ن˘م م˘ه˘سضا˘ع˘ت˘˘ما
لمتكت لهف بئاسصلا قيرطلا ىلع ةل’د اهنكلو

Ã؟ةيحافك ةكارسش تاءارجإا نم بولطم وه ا
ةينيطسسلفلا شسدقلا

رئاز÷ا ءادهشش تافر
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انوروكب ايفيلوب ةضسيئر ةباضصإا

ليزإÈلإو ةدحتŸإ تايلولاب ةيصسايق ماقرأإ

..سسامح ةكرح هتعن

ةيبرغلإ ةفصضلإ ›امصش لÓتحلإ تإوق صصاصصرب ديهصش
لÓتح’ا تاوق سصاضصرب لؤأ’ا سسمأا ءاضسم ينيطضسلف باضش دهضشتضسا
،ةيبرغلا ةفضضلا ›امضش تيفلضس ةنيدم ‘ سسراح لفك ةيرق ‘ يليئارضسإ’ا
نإا ةينيطضسلفلا ةحضصلا ةرازؤ تلاقؤ.ةينيطضسلف رداضصم تنلعأا ام بضسحب
ءارج ،يموك◊ا تيفلضس ىفضشتضسم ¤إا ةياغلل ةجرح ةلاحب لضصؤ باضشلا
يروف بيقعت ردضصي ⁄ؤ ،هداهضشتضسا ¤إا ىدأا ا‡ هتبقر ‘ يران رايعب هتباضصإا

تيفلضس تيب ظفاfi دافأا ،هتهج نم.ةثدا◊ا نأاضشب يليئارضسإ’ا سشي÷ا نم
نم (اماع92) بوقعي وبأا ىفطضصم ميهاربإا وه ديهضشلا نأاب ليمك هللا دبع
امنيب دراب مدب هولتقؤ““ هيلع رانلا لÓتح’ا تاوق تقلطأاؤ ،سسراح لفك ةيرق
‘ تنلعأا لÓتح’ا تاوق تناكؤ.““هئاقدضصأا سضعب عم يعيبط لكضشب يضشÁ ناك
ىلع ةقراح ةجاجز ءاقلإا ةجحب Úباضش ىلع رانلا تقلطأا اهنأا قباضس تقؤ

همدقب بيضصأا Úباضشلا دحأا نأاؤ ،““ليئرأا““ ةنطوتضسم برق Êاطيتضسا قيرط
ةمؤاقŸا ةكرح تعن دقؤ.باحضسن’ا نم رخآ’ا نك“ Úح ‘ ،لقتعاؤ
تيفلضس ةظفاfi ‘ بعضشلا ءانبأا تعدؤ ،بوقعي وبأا ديهضشلا سسامح ةيمÓضسإ’ا
سسراح لفك سضرأا قوف ماقتضس يتلا ديهضشلا عييضشت ةÒضسم ‘ ةلعافلا ةكراضشملل
.لÓتح’ا ةÁرج ىلع ادر

رابخألا طيرضش

ناتضسناغفأا

ةيصسور تآافاكم نأاصشب ةلدأإ نع ثحبي نوغاتنبلإ
Úيكيرمأإ دونج لتق ىلع نابلاطل
ديكأات نم يكيرمأ’ا سشي÷ا نك“ اذإا ““Òبادت ذاختا»ـب نوغاتنبلا ›ؤؤوضسم رابك دهعت
دونج لتق ءاقل نابلاط ةكرح رضصانعل تآافاكم وكضسوم عفد لوح تامولعŸا
ناكرأ’ا ةئيه سسيئرؤ Èضسإا كرام عافدلا ريزؤ لاقؤ .ناتضسناغفأا ‘ Úيكيرمأا
هذه لوح سسرغنوكلا ‘ ةن÷ ةلئضسأا ىلع ادر يليم كرام لاÔ÷ا ةيكيرمأ’ا
،دعب ““اهدكؤوت““ ⁄ ةيركضسعلا تارابختضس’ا نإا ةيكيرمأ’ا ةيتارابختضس’ا تامولعŸا

لاقؤ.نطنضشاؤ ‘ ةحيضضف تراثأا يتلا ةيضضقلا هذه لوح امهل ةينلع تاقيلعت لؤأا ‘
نيدرمتŸا معدت ايضسؤر نأاب تاونضس ذنم ملع ىلع نطنضشاؤ نإا يليم لاÔ÷ا
Úب عضساضش قرف كانه نكل““ افيضضم ةحلضسأا مهميلضست لÓخ نم اميضس ’ؤ ناغفأ’ا
قلعتي ام ‘ نكل .معدلاب ملعن ،ةحلضسأ’اب ملعن““ عباتؤ.““رماؤأا رادضصإاؤ حيلضستلا
فلتfl اذه .ةددfi تاميلعت لوح تامولعم ’ؤ سسوملم ليلد انيدل سسيل ،ايضسؤرب

ذختنضس ،احيحضص ناك نإاؤ .احيحضص كلذ ناك نإا فضشتكنضس .ىضصقتنضس““ دكأاؤ.““ادج
.Òبادتلا هذه ةعيبط ددحي نأا Òغ نم ““Òبادت

ايناŸأا

صسصسجتلإ ةمهتب لكÒم بتكÃ فظوم عم قيقحتلإ
ةيرصصŸإ تإرابختصسÓل
” هنأا ةيناŸأ’ا تارابختضسÓل ريرقت نع Óقن ةيناŸأ’ا دليب ةفيحضص تفضشك
Óي‚أا ةراضشتضسŸا مضساب قطانلا طيfi ‘ يرضصم سسوضساج دوجؤ نع فضشكلا

بتكŸا راؤز ةمدخ ‘ لمع يذلا فظوŸا نإاف ،ةفيحضصلا بضسحؤ.لكÒم
ةيتارابختضسا لامعأاب تاونضسل ماق ،ةطضسوتم ةفيظوب لكÒم ةموك◊ يمÓعإ’ا

اهنإا سسيمÿا سسمأا ةيناŸأ’ا ةطرضشلا تلاقؤ.ةيرضصم ةينمأا تاهج باضس◊
باضس◊ Úنضس لاوط لمع““ هنأاب هبتضشي يذلا فظوŸا قحب اقيق– تحتف
Èمضسيد ‘ هّقحب حتف قيقحتلا نأا ¤إا ةÒضشم ،““يرضصم تارابختضسا زاهج
هترضشن ريرقت ¤إا ةفيحضصلا تدنتضساؤ.ارمتضسم لازي ’ؤ ،يضضاŸا
نأاب ديفت لئ’د كانه نإا هيف لوقتؤ سسيمÿا ةيناŸأ’ا ةيلخادلا تارابختضس’ا
سضارغأ’ ايناŸأا ‘ نوضشيعي Úنطاوم بذج لؤا– ةيرضصم ةزهجأا
،ايناŸأا ‘ نÓمعي Úيرضس Úيرضصم نيزاهج نإاف ،ريرقتلل اقفؤؤ.ةيتارابختضسا

نإاف ريرقتلا بضسحؤ .ينطولا نمأ’ا زاهجؤ ةماعلا تارباıا زاهج امه
،ايناŸأا ‘ نوضشيعي نيذلا ÚضضراعŸا نع تامولعم عمج ¤إا نافدهي نيزاه÷ا
““ÚملضسŸا ناوخإ’ا ةعامج ءاضضعأا لثم““

نانويلا

تإرهاظŸإ ىلع ةديدج دويق صضرف
ىلع دويق سضرف نمضضتي رارق عؤرضشم ىلع Êانويلا ناÈŸلا قفاؤ
عنÚ Ÿلؤؤوضسملل تايحÓضص حنم ىلع ديد÷ا رارقلا سصنيؤ.تارهاظŸا
نجضسلا ةبوقع سضرفؤ ،““فنعلا ثادحأ’ احرضسم حبضصت دق يتلا““ تارهاظŸا
‘ ÚكراضشŸا ىلع Úتنضس ةياغلؤ ،تارهاظŸا ‘ ÚكراضشŸا ىلع ةدحاؤ ةنضسل
قرف مÓعإا ،رارقلل اقفؤ تارهاظŸا يمظنم ىلع بجوتي امك.فنعلا ثادحأا
تاضصنŸا Èع ،اقبضسم اهراضسم ديد–ؤ ةرهاظŸا ءاهتناؤ ءدب دعوÃ ةطرضشلا
‘ تامولعŸا هذهب ةطرضشلا غÓبإا مهيلع بجوتي ’ Úح ‘.ةينؤÎكلإ’ا

‘ يرŒ يتلا تارهاظŸاؤ ، يام1 خيراتب يŸاعلا لامعلا موي تارهاظم
خيراتب يبÓقن’ا يركضسعلا سسلÛا دضض بÓطلا ةضضافتن’ ةيونضسلا ىركذلا
قح ‘ لخدت““ هنأاب ديد÷ا رارقلا ةيلؤدلا وفعلا ةمظنم تفضصؤؤ.Èمفون71
.““يملضسلا رهاظتلا

تلاكو/›ودلا مضسقلا

ةدحتŸا تاي’ولا تلجضس ةعاضس42 رخآا لÓخ
Úح ‘ؤ .ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ضسا˘ي˘˘ق ا˘˘ما˘˘قرأا ل˘˘يزاÈلاؤ
ددم ،سسؤÒفلاب اهتباضصإا ايفيلوب ةضسيئر تنلعأا
.ايفاضضإا ارهضش ةيحضصلا ئراوطلا ةلاح برغŸا
سسيمÿا ءاضسم ةدحّتŸا تاي’ولا تلّجضس دقؤ
سسؤÒفب ةديدج ةباضصإا005ؤ افلأا56 نم Ìكأا
،ةيضسايق ة˘ي˘مو˘ي ة˘ل˘ي˘ضصح ‘ ّد˘ج˘ت˘ضسŸا ا˘نؤرو˘ك
زنكبوه زنوج ةعماج اهترضشن تانايب بضسحب
تايفولاؤ تاباضصإ’ا عّبتت ‘ ًاعجرم Èتعُت يتلا
.91-ديفوك نع ةمجانلا
ددع ›امجإا نأا زنكبوه زنوج تانايب ترهظأاؤ
ًاررضضت Ìكأ’ا ةلؤدلا ‘91-ديفوكب ÚباضصŸا
،سصخضش ÚيÓم1.3 نم Ìكأا ¤إا عفترا ءابولاب
.افلأا331 نم ديزأا مهنم ‘وت
ةي˘ل˘يزاÈلا ة˘ح˘ضصلا ةرازؤ تر˘كذ ،ا˘ه˘ب˘نا˘ج ن˘مؤ
ةديدج ةباضصإا916ؤ افلأا24 تلجضس اهنأا مويلا
،ةيضضاŸا42ـلا تاعاضسلا ‘ انؤروك سسؤÒفب
.ةافؤ0221ؤ
دد˘˘ع ›ا˘˘م˘˘جإا غ˘˘ل˘˘ب ةرازو˘˘لا تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب˘˘ل ا˘˘ق˘˘˘فؤؤ
7.1 نم Ìكأا ليزاÈلا ‘ سسؤÒفلاب ÚباضصŸا

لضصؤ امنيب ،ءابولا روهظ ذنم سصخضش نويلم
.اضصخضش481ؤ افلأا96 ¤إا تايفولا ددع
ثيح نم ايŸاع Êاثلا بيتÎلا ليزاÈلا لت–ؤ
سسؤÒف نع ةŒانلا تايفولاؤ تاباضصإ’ا ددع
.دجتضسŸا انؤروك
ي˘˘ف˘˘ح˘˘˘ضصلا بت˘˘˘كŸا لا˘˘˘ق ،ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘ضسلا ‘ؤ
نإا ، ؤرا˘˘نو˘˘ضسلو˘˘ب Òيا˘˘ج ي˘˘ل˘˘يزاÈلا سسي˘˘˘ئر˘˘˘ل˘˘˘ل
فاضشتكا دعب ةديج ةيحضص ةلاح ‘ سسيئرلا
.انؤروك سسؤÒفب هتباضصإا

تتبث يذلا سسيئرلا““ نأا نايب ‘ بتكŸا ركذؤ
’ؤ ةد˘ي˘ج ة˘لا˘ح˘ب91-دي˘فو˘ك سضرÃ ه˘ت˘با˘ضصإا
و˘ه““ نا˘ي˘ب˘لا فا˘ضضأاؤ.““تا˘ف˘˘عا˘˘ضضم ن˘˘م Êا˘˘ع˘˘ي
مظتنم لكضشب ةعباتملل عضضخيؤ ةديج ةحضصب
.““ةضسائرلاب يبطلا قيرفلا لبق نم
اهنأا سسيينآا ينيناج ةضسيئرلا تنلعأا ايفيلوب ‘ؤ
.د˘ج˘ت˘ضسŸا ا˘نؤرو˘ك سسؤÒف˘ب ا˘ه˘ت˘˘با˘˘ضصإا تت˘˘ب˘˘ث
لضصاوتؤ ““ةديج““ ةلاح ‘ اهنإا ةديرغت ‘ تلاقؤ
زؤاجتنضس اعم““ تفاضضأاؤ .لزعلا ‘ يهؤ لمعلا
““كلذ
ةر˘يزؤ نÓ˘عإا ن˘م عو˘ب˘ضسأا د˘ع˘ب د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا ءا˘˘جؤ
اهتبا˘ضصإا ا˘كؤر يد˘يإا ا˘يرا˘م ة˘ي˘ف˘ي˘لو˘ب˘لا ة˘ح˘ضصلا
.انؤروك سسؤÒفب
ةباضصإا ةلاح فلأا24 نم Ìكأا ايفيلوب تلجضسؤ
نم ةدحاؤ يهؤ ،ةافؤ0051ؤ سضرŸاب ةدكؤوم
ةبضسن ثيح نم ⁄اعلا ‘ اررضضت لؤدلا Ìكأا
.تاباضصإ’ا نم تايفولا
0827 لؤأ’ا سسمأا ءاضسم كيضسكŸا تلّجضس ؤ
لÓخ ّدجتضسŸا انؤروك سسؤÒفب ةديدج ةباضصإا
اذه ‘ ةيضسايق ةيموي ةليضصح ‘ ،ةعاضس42
.ةحضصلا ةرازؤ اهترضشن ماقرأا بضسحب ،دلبلا
Úبا˘˘˘ضصŸا دد˘˘˘ع ›ا˘˘˘م˘˘˘جإا ّنإا ةرازو˘˘˘لا تلا˘˘˘قؤ
ًاضصخضش382,282 غ˘ل˘˘ب دÓ˘˘ب˘˘لا ‘91-ديفوكب
ًاضصخضش037 مهنيب ،ًاضصخضش625,33 مهنم يّفوت
ن˘˘ير˘˘ضشع˘˘لاؤ ع˘˘˘برأ’ا تا˘˘˘عا˘˘˘ضسلا لÓ˘˘˘خ او˘˘˘ّفو˘˘˘ت
ة˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘ثŸا ¤ؤأ’ا ة˘˘˘با˘˘˘ضصإ’ا تل˘˘˘ّج˘˘˘ضسؤ.ةÒخأ’ا

flÈفلاب ًايÒا ‘ كاّتفلا سسؤŸ82 ‘ كيضسك
.يرفيف
سسيمÿا تلّجضس كيضسكŸا ّنأا نم مغّرلا ىلعؤ
ّنإا ايمولأا لاق ،ةيموي تاباضصإا ةليضصح ىلعأا
دÓبلا ‘ تايفولاؤ تاباضصإÓل ماعلا ىحنŸا
قاطن ىلع سسيق ام اذإا ًايرادحنا ًاراضسم كلضسي

.عضسؤأا ينمز
،ي˘ضضاŸا ناو˘ج ‘ تأاد˘˘ب كي˘˘˘ضسكŸا تنا˘˘˘كؤ
وهؤ ،ةيجيردت ةروضصب اهداضصتقا حتف ةداعإا
ن˘˘˘˘ع لؤؤو˘˘˘˘˘ضسŸا بضسح˘˘˘˘˘ب ،ه˘˘˘˘˘نأا˘˘˘˘˘ضش ن˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘مأا
دÓ˘˘ب˘˘لا ‘91-ديفوك ة˘ح˘فا˘ك˘م ة˘ي˘ج˘ي˘تاÎضسا

داد˘عأا ن˘˘م د˘˘يز˘˘ي نأا ،ل˘˘ي˘˘تا˘˘غ-ز˘˘ي˘˘بو˘˘ل و˘˘غو˘˘ه
.دÓبلا ‘ تاباضصإ’ا
لكضشت اهنأا ة˘يŸا˘ع˘لا ة˘ح˘ضصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م تن˘ل˘عأاؤ

ةحئا˘ج ع˘م ا˘ه˘ل˘ما˘ع˘ت ة˘ع˘جارŸ ة˘ل˘ق˘ت˘ضسم ة˘ن÷
عم تاموك◊ا لماعت كلذكؤ91-ديفوك سضرم
جراخ تتاب ةحئا÷ا نأا نم ترذحؤ ،ءابولا
ÚباضصŸا ددع هيف زؤاŒ تقؤ ‘ ،ةرطيضسلا
.سصخضش نويلم21
مو˘˘˘˘نا˘˘˘˘هدأا سسؤرد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يدŸا لا˘˘˘˘قؤ
ع˘م و˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘لا Èع عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ‘- سسو˘˘ضسيÈي˘˘غ
رثأا يذلا ءابولا مجح نإا -491 ـلا ءاضضعأ’ا
ق˘ح˘ت˘ضسي““ ⁄ا˘ع˘لا ‘ سصخ˘ضش ل˘ك ى˘ل˘ع ا˘ب˘ير˘˘ق˘˘ت
.““اهيزنؤ امئÓم امييقت
بل˘غ˘ت˘لا ن˘م ن˘ك˘م˘ت˘ن ن˘ل““ سسو˘ضسيÈي˘غ فا˘˘ضضأاؤ
نأا نم ارذÚ““، fiمضسقنم انك نإا ةحئا÷ا ىلع
‘ م˘˘ها˘˘ضست ة˘˘˘ي˘˘˘لؤد˘˘˘لا ةر˘˘˘ضسأ’ا ““تا˘˘˘ما˘˘˘ضسق˘˘˘نا““
.ءابولا يضشفت رارمتضسا
مامأا اتقؤوم اريرقت مدقتضس ةنجللا نأا حضضؤأاؤ
مث ، Èمفون ‘ ةحضصلا ءارزول يونضسلا عامتج’ا
.لبقŸا ماعلا ““ايرهوج اريرقت““ مدقت
نم ديدضش داقتنا باقعأا ‘ نÓعإ’ا اذه ءاجؤ
ي˘ت˘لا بمار˘ت د˘لا˘˘نؤد ي˘˘كÒمأ’ا سسي˘˘ئر˘˘لا ةرادإا
لوح زكر˘م˘ت˘ت““ ا˘ه˘نأا˘ب ة˘ح˘ضصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م تم˘ه˘تا
‘ اهباحضسناب ءاثÓثلا ايمضسر تغلبأاؤ ،““Úضصلا

·أÓ˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘نŸا ن˘˘˘م ما˘˘˘ع نو˘˘˘ضضغ
.ةدحتŸا

مهنم ‘وت ،⁄اعلا لوح افلأا532و انويلم21 نآلا ىتح باضصأا دجتضسŸا انوروك سسوÒف نإاف ،ماقرألا ثدحأا بضسح
.تاباضصإلا عوم‹ نم %35 ةبضسن لثÁ ام وهو ،افلأا884و ÚيÓم6 ءافضشلل لثا“ Úح ‘ ،افلأا255

موطرÿا ةينادو˘ضسلا ة˘م˘ضصا˘ع˘لا ‘ م˘ت˘ت˘خا
Úب ةضضهنلا دضس تاضضؤافم نم عباضس موي
دا–’ا ةياعرب نادوضسلاؤ ايبويثإاؤ رضصم
نؤد Úيلؤد Úبقارم ةكراضشمؤ يقيرفأ’ا

.قفاوت يأا قيق–
ققحتي ⁄ هنإا ةيرضصŸا يرلا ةرازؤ تلاقؤ

ةينفلا طاقنلا نأاضشب قفاوت يأا نآ’ا ىتح
ةضضه˘ن˘لا د˘ضس تا˘ضضؤا˘ف˘م ‘ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا ؤأا
لؤدلا Úب تافÿÓا نأا ةدكؤوم ،يبويثإ’ا
تا˘ضضؤا˘˘فŸا ‘ ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق لاز˘˘ت ’ ثÓ˘˘ث˘˘لا
.›اوتلا ىلع عباضسلا مويلل ةرمتضسŸا
قافت’ا ” هنأا نايب ‘ ةرازولا تفاضضأاؤ
مدقت نع اريرقت ةلؤد لك لضسرت نأا ىلع
عئاقولل درضس ريرقت عم قفرُي ،تاضضؤافŸا
ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا بو˘˘ن˘˘ج ة˘˘لؤد هداد˘˘عإا˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘ت
دا–Ó˘˘˘˘ل ›ا◊ا سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ف˘˘˘˘ضصو˘˘˘˘ب

.يقيرفأ’ا
ةينادوضسلا يرلا ةرازؤ تلاق ،اهبناج نم
نأاضشب تاضضؤافم جئاتن سضارعتضسا ” هنإا
ةبقترŸا ةيقافت’ا ةيمازلإاؤ ةئبعتلا اياضضق
.تاعازنلا سضف ةيلآاؤ
مو˘ي سضؤا˘ف˘ت˘لا ة˘ل˘ضصاو˘م عا˘م˘ت˘˘ج’ا رر˘˘قؤ
‘ يماتÿا ريرقتلا عفري نأا ىلع ، دحأ’ا
دا–’ا ةضسائر بلط بضسح ›اتلا مويلا
.يقيرفأ’ا
ةرازؤ م˘˘˘ضسا˘˘˘ب ثد˘˘˘ح˘˘˘تŸا ح˘˘˘ضضؤأا ،هرؤد˘˘˘ب
ةموك◊ا نأا يتفم انيد ةيبويثإ’ا ةيجراÿا
ى˘عد˘تؤ ،بنا˘ج ن˘م سضؤا˘ف˘˘ت˘˘ت ة˘˘ير˘˘ضصŸا
لاقؤ ،رخآا بناج نم تاضضؤافŸا لضشف
¤إا ة˘˘ضضه˘˘ن˘˘لا د˘˘ضس ف˘˘ل˘˘م ةدو˘˘ع م˘˘غر ه˘˘˘نإا
ت’ؤاÙا نإا˘˘˘˘˘ف ،ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘فأ’ا دا–’ا
ةرم هليؤدت ¤إا ةيراج تلاز ام ةيرضصŸا

نأا ¤إا ة˘ع˘ل˘ط˘˘م ردا˘˘ضصم ترا˘˘ضشأاؤ .ىر˘˘خأا
ليغضشت ةي˘ل˘م˘ع˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘فÿÓا طا˘ق˘ن˘لا
فا˘˘˘˘˘ف÷اؤ فا˘˘˘˘˘ف÷ا ةÎف د˘˘˘˘˘ضسلا ءل˘˘˘˘˘مؤ
ايبويثإا تمدق ثيح ،راطمأ’ا ةلقؤ دتمŸا

رايلم47 هردق اÃ هايŸا زج◊ احÎقم
تناك اذإا تاونضس7 ىدم ىلع بعكم Îم
ؤأا فا˘˘˘ف˘˘˘˘ج ةÎف تنا˘˘˘˘ك نإا ا˘˘˘˘مأا ،ةÒط˘˘˘˘م
زجح حÎقتف ،راطمأا ةلق ؤأا دت‡ فافج
ررضضلا قحلت ’ ىتح لحارم ىلع هايŸا
ةر˘˘˘˘ها˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا نأا تفا˘˘˘˘ضضأاؤ.بضصŸا لؤد˘˘˘˘ب
ةضصحب ةكضسمتم ،يبويثإ’ا حÎقŸا تضضفر
Îم راي˘ل˘م5.55 يأا ،ل˘ي˘ن˘لا ‘ ا˘˘ه˘˘ها˘˘ي˘˘م
رضصم Úب9591 ةيقافتا بجوÃ بعكم
ابابأا سسيدأا ةرهاقلا بلاطت امك ،نادوضسلاؤ
ةقباضسلا ثÓث˘لا تا˘ي˘قا˘ف˘ت’ا˘ب فاÎع’ا˘ب
9291ؤ2091 ماوعأا هايŸا سصضصح عيزوتل

⁄ ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘نأ’ كلذ ةÒخأ’ا تضضفرؤ .9591ؤ
.تايقافت’ا هذه ‘ افرط نكت
ن˘˘مأ’ا سسلÛ ة˘˘ضسل˘˘ج تث˘˘ح˘˘ب ار˘˘˘خؤو˘˘˘مؤ
لخدت تمعدؤ ،ةضضهنلا دضس ةمزأا ›ؤدلا
لؤد˘لا تعدؤ ،ا˘˘ه˘˘ل◊ ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأ’ا دا–’ا
.راو◊ا ‘ رارمتضسÓل ثÓثلا
‘ دضسلا ليغضشتؤ ءلÃ ايبويثإا كضسمتتؤ

ر˘˘ضصم سضفر˘˘ت Úح ‘ ،يرا÷ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج

هذ˘ه ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘با˘˘بأا سسيدأا ماد˘˘قإا نادو˘˘ضسلاؤ
.قافتا ¤إا لضصوتلا لبق ةوطÿا
ا˘ه˘ت˘˘ضصح˘˘ب سسا˘˘ضسŸا ن˘˘م ر˘˘ضصم ى˘˘ضشخ˘˘تؤ
لوقت Úح ‘ ،لينلا رهن هايم نم ةيونضسلا
رار˘ضضإ’ا فد˘ه˘˘ت˘˘ضست ’ ا˘˘ه˘˘نإا ا˘˘با˘˘بأا سسيدأا

Ãنم فدهلا نإاؤ ،نادوضسلاؤ رضصم حلاضص
ة˘ي˘م˘ن˘تؤ ءا˘بر˘ه˘ك˘لا د˘ي˘لو˘ت و˘ه د˘˘ضسلا ءا˘˘ن˘˘ب
.دÓبلا

..ةضضهنلا دضس

مدقت يأإ قيق– نود تاصضوافŸإ نم عباصس موي



ت’اكؤ/›ؤدلا مضسقلا

ترضس تاي˘ل˘م˘ع ة˘فر˘غ م˘ضسا˘ب ثد˘ح˘تŸا ف˘ضشك
تاو˘ق نأا هارد يدا˘ه˘لا د˘ب˘ع د˘ي˘م˘˘ع˘˘لا ةر˘˘ف÷اؤ

ةدايقلا تاميلعت رظتنتؤ ةزهاج قافولا ةموكح
ةنيدم ىلع ةرط˘ي˘ضسلا ة˘كر˘ع˘م ءد˘ب˘ل ة˘ي˘ضسا˘ي˘ضسلا
.سسلبارط قرضش ملك054 ›اوح) ترضس
ةيضسنرفلا سشوي÷ا ةريزؤ تبلاط ،اهتهج نم
‘ ةيبنجأ’ا تÓخدتلا فقوب ›راب سسنارولف
ا‡ ا˘˘˘مؤر ¤إا ةرا˘˘˘يز لÓ˘˘˘خ ةرذfi ،ا˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل
‘ عضضولل ادج ةÒطÿا تاضساكعن’اب اهتفضصؤ
.ةقطنŸاب رارقتضس’اؤ نمأ’ا ىلع ايبيل

ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ،ير˘˘ضصŸا سشي÷ا ن˘˘ل˘˘عأا ،ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م
لا˘قؤ .ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا دؤد◊ا بر˘ق ة˘ع˘ضساؤ تارؤا˘ن˘م
،يعافرلا رمات ديقعلا سشي÷ا مضساب ثدحتŸا

ة˘ح˘ل˘ضسŸا تاو˘ق˘لا˘ب ن˘يزرا˘ب ةدا˘ق نإا ،نا˘˘ي˘˘ب ‘
اؤد˘ه˘ضش ،ي˘كز د˘مfi عا˘فد˘لا ر˘يزؤ م˘هرد˘ضصت˘˘ي
.““0202 مضسح““ ةرؤانملل ةيضسيئرلا ةلحرŸا
اهتذفن ةرؤانملل ةيضسيئرلا ةلحرŸا نأاب دافأاؤ
ةيركضسعلا ةيبرغلا ةقطنŸا تادحؤؤ تÓيكضشت
،(ايبيل عم ةيرضصŸا دؤد◊ا Úمأات نع ةلؤؤوضسم)
يتلاؤ ،سشيجلل ةيضسيئرلا عرفأ’ا عم نؤاعتلاب
.مايأا ةدعل ترمتضسا
بيردتلا ةطخ راطإا ىف““ ةرؤانŸا نأا حضضؤأاؤ
،““ةحلضسŸا تاوقلا تادحؤؤ تÓيكضشتل ›اتقلا
تاوقلا ددعؤ اهناكم نع Ìكأا ليضصافت نؤد
.اهيف ةكراضشŸا
تدهضش ةيضسيئرلا ةلحرŸا““ نأا ¤إا نايبلا راضشأاؤ
لا˘م˘عأا Úمأا˘ت˘ب ما˘هŸا ةدد˘ع˘ت˘م تار˘ئا˘ط ما˘ي˘ق

سضرغب ةيو÷ا ةنؤاعŸا Ëدقتؤ تاوقلا لاتق
سشوي÷ا ن˘م ة˘قز˘ترŸا ر˘ضصا˘ن˘ع ى˘ل˘ع ءا˘ضضق˘لا

.““ةيماظنلا Òغ
ÚكراضشŸا عافدلا ريزؤ ىضصؤأا ،نايبلا قفؤؤ
تا˘˘جرد ى˘˘˘ل˘˘˘عأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ظا˘˘˘ف◊ا»ـب ةرؤا˘˘˘نŸا˘˘˘ب
لاغ وه ام لكب ةيحضضتلاؤ ةيلاتقلا ةيزها÷ا
نطولا تاردقم ىلع ظاف◊ا لجأا نم سسيفنؤ
.““هتملك ءÓعإاؤ
يرضصŸا سسيئرلا حŸأا ،يضضاŸا ناوج02 ‘ؤ
ل˘خد˘ت ة˘ي˘نا˘ك˘˘مإا““ ¤إا ي˘˘ضسي˘˘ضسلا حا˘˘ت˘˘ف˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
اذه نأا ¤إا اتف’ ،““ةيبيللا يضضارأ’ا ‘ يركضسع
ل˘ظ ‘ ،ة˘ي˘عر˘˘ضشلا ه˘˘ل ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت تتا˘˘ب ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا

flا يموقلا نمأ’ا ددهت رطاŸيرضص.
ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا قا˘فو˘لا ة˘مو˘ك˘ح تضضفر ،ا˘ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م
ي˘غÒضس ي˘˘ضسؤر˘˘لا ة˘˘ي˘˘جراÿا ر˘˘يزؤ تا˘˘ما˘˘ه˘˘تا

فقول قافتا ىلع عيقوتلا ةلقرعب اهل فؤرف’
ةددضشم ،يركضسعلا لحلل يعضسلابؤ رانلا قÓطإا

ل◊ا ¤إا ’ؤ مÓضسلا ¤إا ىعضسي ’ Îفح نأا ىلع
.يضسايضسلا
ا˘ه˘نإا قا˘فو˘لا ة˘مو˘˘ك˘˘ح ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ ةرازؤ تلا˘˘قؤ
ف˘قو˘ل ة˘ي˘كÎلا ة˘ي˘ضسؤر˘لا ةردا˘بŸا ى˘ل˘ع تع˘قؤ
دعاقتŸا ءاوللا سضفر Úح ‘ ،رانلا قÓطإا

فقوم ‘ وكضسوم رداغؤ ،كلذ Îفح ةفيلخ
.كاذنآا ايضسؤرل اجرÈ fiتعا
،Úلرب ةردابم ىلع اضضيأا تعقؤ اهنأا تفاضضأاؤ
ةيركضسعلا ةنجللا تاءاقل ‘ ةيباجيإاب تمهاضسؤ
قر˘خ ‘ تر˘م˘˘ت˘˘ضسا Îف˘˘ح تاو˘˘ق ن˘˘ك˘˘ل ،(5+5)
ةثعبلا لبق نم تاوعدلا كاهتناؤ تاردابŸا
.اهلوق دح ىلع لؤدلا سضعب ؤأا ةي‡أ’ا

ةجاح ‘ تضسيل اهنإا ةيبيللا ةيجراÿا تلاقؤ
01 لبق هموجه نضش Îفح نأا فؤرف’ Òكذتل
¤إا باهذلل ةيبيللا فارطأ’ا دادعتضسا نم مايأا

نأا ىلع ةددضشم ،ةي‡أا ةياعرب سسمادغ ر“ؤوم
ةموك◊ا ىلع بÓقنÓل ةضصرفلا Úحتي Îفح
.⁄اعلا اهب فÎعي يتلا ةيعرضشلا
‘- راضشأا دق يضسؤرلا ةيجراÿا ريزؤ ناكؤ
اقفؤ هنأا ¤إا -تنÎنإ’ا Èع يفحضص ر“ؤوم
عيقوتل دعتضسم Îفح نإاف ةيضسؤرلا تاريدقتلل
ه˘˘ضضفر˘˘ت Úح ‘ را˘˘ن˘˘لا قÓ˘˘˘طإا ف˘˘˘قؤ قا˘˘˘ف˘˘˘تا

ل◊ا ىلع لوعت لازت ’ يتلا قافولا ةموكح
.يركضسعلا
ا˘ي˘كر˘ت Úب ت’ا˘ضصت’ا ل˘˘ضصاو˘˘ت˘˘ت ،قا˘˘ي˘˘ضسلا ‘ؤ
ايبيل ‘ يملضس ل◊ لضصوتلا لجأا نم ايضسؤرؤ
.يركضسعلا ل◊ا نع ًاديعب
نأا ة˘ي˘كÎلا نا˘كرأ’ا ة˘˘ضسا˘˘ئر˘˘ب ردا˘˘ضصم تدا˘˘فأاؤ
ىرجأا رلوغ راضشي لؤأا قيرفلا ناكرأ’ا سسيئر
فوميضسارغ يÒلاف يضسؤرلا هÒظن عم ً’اضصتا
.ايبيل ‘ تاروطتلا هيف ’ؤانت
سشيؤا˘ج دو˘لو˘م ي˘كÎلا ة˘ي˘˘جراÿا ر˘˘يزؤ نا˘˘كؤ
ة˘مو˘ك◊ هدÓ˘ب م˘عد ة˘ل˘ضصاو˘م د˘˘كأا د˘˘ق و˘˘ل˘˘غؤأا
نأا ى˘ل˘˘ع دد˘˘ضشؤ ،ا˘˘ي˘˘لؤد ا˘˘ه˘˘ب فÎعŸا قا˘˘فو˘˘لا
.““ادبأا معدلا اذه نع ىلختت نل ةرقنأا““

ناوج ةيادب قافولا ةموكح تاوق ترطيضسؤ
اهن˘ك˘ل ،ي˘كر˘ت م˘عد˘ب دÓ˘ب˘لا بر˘غ لا˘م˘ضش ى˘ل˘ع

ة˘˘ن˘˘يدŸا تر˘˘ضس و˘˘ح˘˘ن ا˘˘ئ˘˘ي˘˘ط˘˘ب ا˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ت زر–
رطيضسي Îفح تاوق لازت ’ يتلا ةيجيتاÎضسإ’ا

.اهيلع

9يبراغم
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ةيبيللا دود◊ا برق تاروانم يرŒ رضصم

ترصس ىلع ةرطيصسلل اهتيزوهج نلعت قافولإ تإوق
›اوح) ترضس ةنيدم ىلع ةرطيضسلا ةكرعم ءدبل ةيضسايضسلا ةدايقلا تاميلعت رظتنتو اهتيزهاج قافولا ةموكح تاوق تنلعأا

.ايبيل عم دود◊ا ىلع ةيركضسع تاروانم يرضصŸا سشي÷ا ءارجإا عم تاحيرضصتلا هذه تنمازتو ،(سسلبارط قرضش ملك054

ناÒطلل ةيبرعلا Úب يئانثتضسا نواعت ..Úقلاعلا لقنل
ةيبرغŸا طوطÿاو

ئإروطلإ ةلاح ددÁ برغŸإ ..انوروك
ايفاصضإإ إرهصش ةيحصصلإ

ئراوطلا ةلاحب لمعلا ديد“ ،عوبضسأ’ا ةياهن ،ةيبرغŸا ةموك◊ا تنلعأا
ءابؤ يضشفت ةهجاوم ¤إا اهيعضس قايضس ‘ ‘اضضإا رهضشل ةيحضصلا
.91-ديفوك
اراطإا ،سسرام ذنم ةكلمŸا ‘ ةضضؤرفŸا ةيحضصلا ئراوطلا ةلاح لث“ؤ
ناك ،91-ديفوك راضشتن’ يدضصتلل ةيئانثتضسا تاءارجإا ذاخت’ اينوناق
ت’اح ‘ ’إا تÓقنتلا دييقتؤ يحضص قÓغإا سضرف اهزربأا
‘ ،ناوج علطم يحضصلا قÓغإ’ا تففخ تاطلضسلا نكل.ةيئانثتضسا
.هضسفن رهضشلا نم52 ‘ تعراضست Òبادت
ءاجرأا رئاضسب ةيحضصلا ئراوطلا ديد“““ نايب ‘ ةموك◊ا تنلعأاؤ
سسطضسغأا01 ةياغل كلذؤ ،سسؤÒفلا يضشفت ““ةهجاوŸ ينطولا باÎلا
.““لبقŸا
ةجرد ىضصقأا ¤إا ةيıÈا ليلاحتلا عيضسوت““ ىلع ةموك◊ا نهارتؤ

دلاخ ةحضصلا ريزؤ حضضؤأا ام قفؤ ،““ةيجاتنإ’ا تاعاطقلا لخاد ةنك‡
تامامكلا عضضؤ سضرف رمتضسي ،لباقŸا ‘ؤ.عوبضسأ’ا اذه بلاطلا تيآا
.Úفلاخملل تابوقع ةلئاط ت– ةيقاولا
نكامأا ‘““ سسؤÒفلل رؤوب روهظ ببضسب دويقلل ةعضضاخ ندم6 لازت ’ؤ
ددع غلبؤ.دÓبلا برغ ‘ ةعقاولا ةلؤارفلا عرازم ‘ امّيضس ’ ،““لمع
.242 مهنم ‘وت افلأا51 برغŸا ‘ ءابولاب ÚباضصŸا

جراÿا ‘ Úقلاعلا اهاياعر ءÓجإ’ ةطخ برغŸا أادب ،رخا ديعضص ىلع
تاراطŸا بلغأ’ قلغ نم هنع ترفضسأا امؤ انؤروك ةحئاج ببضسب
.مهنادلب ¤إا ةدوعلاب بناجأÓل حمضستضس امك ،ةيŸاعلا
ةيكلŸا طوطÿا يبرغŸا ينطولا لقانلا نم Óُك برغŸا دمتعاؤ
ميظنتل ،يرضصح لكضشب ،ةيتارامإ’ا ناÒطلل ةيبرعلا بناج ¤إا ،ةيو÷ا
،ÚميقŸا بناجأ’اؤ ،⁄اعلا عاقب فلتfl ‘ ةبراغŸا ةدوع تÓحر
.ينطولا باÎلا ةرداغم ‘ Úبغارلا بناجأ’ا تÓحر ًاضضيأاؤ

مويلا دقعنŸا يموك◊ا سسلÛا باقعأا ‘ رداضص نايب ‘ كلذ ءاج
ىلع ““ةيرابخإ’ا Úعلا““ تعلطأاؤ ،طابرلا ةيبرغŸا ةمضصاعلاب ،سسيمÿا
.هنم ةخضسن
مامأا يئزُج لكضشب دؤد◊ا حتف تنلعأا ،ةيبرغŸا ةموك◊ا تناك ؤ

،مهتÓئاعؤ بناجأ’ا ÚميقŸاؤ ،مهرضسأاؤ ةيبرغŸا ةيضسن÷ا يلماح
ةرايز ‘ Úبغارلاؤ حايضسلا لمضشي ’ؤ ،يرا÷ا ةيليوج41 نم ًاءدب
.بابضسأ’ا نم ببضس يأ’ برغŸا
متيضس ،ةيليوج41 ةليل فضصتنم نم ًاءدب هنإا ةيبرغŸا ةموك◊ا تلاقؤ
،ةيبرغŸا ةيضسن÷ا يلماح هجؤ ‘ ،ةيرحبلاؤ ةيو÷ا روبعلا طاقن حتف
.مهرضسأاؤ ةماقإ’ا ىلع Úلضصا◊ا ًاضضيأاؤ
يقيرفأ’ا ِنؤاعتلاؤ ِةيجراÿا ِنؤؤوضشلا ريزؤ ،ةطيروب رضصان مدق ؤ
ِسصوضصخب ةدافإا ،يموك◊ا سسلÛا لÓخ ،جراÿاب Úَنطاقلا ِةبراغŸاؤ
نأا ىلع ريزولا دكأا ذإا ،ءاعبرأ’ا سسمأا هترازؤ نع ِرداضصلا ةموك◊ا ِغÓب
نكلؤ ةكلمملل ةيرحبلاؤ ةيÈلاؤ ةيو÷ا دؤد◊ا حتفب قلعتي ’ رمأ’ا
.ةيئانثتضسا ةيلمعب طقف
حامضسلا ¤إا فدهت ةيئانثتضس’ا ةيلمعلا هذه نأا ةطيروب رضصان حضضؤأاؤ
كلذكؤ ، لبقŸا ءاعبرأ’انم اءدب مهÓب ¤إا ةبراغŸا ÚنطاوŸا ةدوعب
.مهتÓئاعؤ جراÿاب نيدجاوتŸاؤ ةكلمŸاب ÚميقŸا ِبناجأ’ا
ؤأا ،ةيبرغŸا ةيضسن÷ا نولمحي مهنأا امإا بناجأ’ا ةدوع ‘ طÎضشُيؤ
هتدم لقت ’ ِفضشكلل يبلضس رابتخا Ëدقت عم ،برغŸاب ةماقإ’ا ةقاطب

. لاضصمأ’ا ليلا– ¤إا ةفاضضإ’اب ،ةرئاطلا ِدوعضص لبق ةعاضس84 نع
لوضصولا دنع هنأا يبرغŸا يموكُ◊ا سسلÛا نع رداضصلا نايبلا درويؤ
سسؤÒفب ةباضصإ’اب ةقÓع اهل سضارعأ’ لماح سصخضش يأا عاضضخإا متيضس
.ةيليمكتؤ ةيفاضضإا تاضصوحفل انؤروك

لكل برغŸا ةرداغÃ حامضسلا هضسفن خيراتلا نم ًاءدب متيضس ،لباقŸا ‘
‘ Úبغارلاؤ برغŸاب Úقلاعلاؤ جراÿاب Úنطاقلا ةبراغŸا ÚنطاوŸا
.برغŸاب Úقلاعلا بناجأ’اؤ مهتماقإا نادلب ¤إا ةدوعلا
كلذكؤ ةيبنجأا ةيعماج تاضسضسؤوÚ ÃلوبقŸا دد÷ا ةبلطلل ةبضسنلابؤ
بناجأ’اؤ جÓعلا سضرغب رفضسلل نيرطضضŸا ÚنطاوŸاؤ لامعأ’ا لاجر
نم يئانثتضسا سصيخرت ىلع مهلوضصح طÎضشيف برغŸاب Úنطاقلا
.ةضصتıا تاه÷ا
اضساضسأا ةيو÷ا روبعلا طقن Èع متتضس ةيلمعلا هذه نأا ىلع نايبلا ددضشؤ
ةيبرعلا ةكرضشؤ ةيبرغŸا ةيكلŸا طوطÿا ةكرضشل تÓحر لÓخ نم
اذهل رخاوب ة‹رب لÓخ نم ةيرحبلا روبعلا طقن Èع كلذكؤ ناÒطلل
.ايلاطيإاب ““ىونيج»ؤ ،اضسنرفب ““تيضس““ يئانيم نم ايرضصح سضرغلا

صسوÒف نم اما“ اهولخ نلعت صسنوت
انوروك

نم اًما“ سسنوت ولخ ،ىكŸا فيطللا دبع ىضسنوتلا ةحضصلا ريزؤ نلعأا
قطانŸا ةضصاخؤ (91-ديفوك ) دجتضسŸا انؤروك سسؤÒفب تاباضصإ’ا
.ةيحايضسلا
ريزؤ عم ، كÎضشم يفحضص ر“ؤوم لÓخ يضسنوتلا ريزولا فاضضأاؤ
هنأا ““سساؤ““ بضسحب ،يموتلا يلع دمfi ةيديلقتلا تاعانضصلاؤ ةحايضسلا

ةيئاوضشع ةنيع دامتعاب ““را يضس يب ““يflÈ ليل– ف’آا3 ءارجإا ”
قطانŸا ¤ؤأا اهفضصوب ةبرج ةريزج نم سصخضش ف’آا3 تفدهتضسا
ةباضصإا ةيأا لجضست ⁄ؤ ةيبلضس ةذوخأاŸا تانيعلا لج نأا Úبت ،ةءوبوŸا
.سسؤÒفلاب
،ةيلÙا ىؤدعلا ىلع ةرطيضسلا دكؤوت ليلاحتلا هذه جئاتن نأا دافأاؤ
.سسؤÒفلا نم يضسنوتلا باÎلا لك اهلÓخ نمؤ ةبرج ةؤاقنؤ

ة˘ع˘م÷ا سسمأا ا˘ي˘نا˘˘ت˘˘يرو˘˘م تل˘˘خد
ع˘˘م ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا سشيا˘˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م
،د˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضسŸا ““ا˘˘˘˘نؤرو˘˘˘˘ك““ سسؤÒف
ةيزاÎح’ا Òبادتلاةمزح تعفرؤ
.ءابولا ةحفاكŸةددضشŸا
احابضص ةضسداضسلا ‘ سسمأاأادبؤ
تاءارجإ’اقيبطت رارق نايرضس
Úب قر˘˘˘ط˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘ك ،ةد˘˘˘˘يد÷ا
ر˘ظ◊ ي˘ل˘ك˘˘لا ع˘˘فر˘˘لاؤ ،تا˘˘ي’و˘˘لا
تارا˘˘˘˘طŸا ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘فؤ ،لاو˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
.ةيلخادلا
ف’آاه˘جو˘ت˘ي نأا ع˘˘قو˘˘تŸا ن˘˘مؤ
،ةيلخادلا تاي’ولا ¤إا ÚنطاوŸا
بب˘ضست˘ت نأانم ة˘ي˘ضشÿاطضسؤ
ىلع ظاظتك’اؤ ةطرفŸا ةعرضسلا
.Òضس ثداوح ‘ قرطلا
ةحفاكŸةيرازولا ةنجللا لوقتؤ

تأادب ا˘ه˘نإا،91 دي˘فو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
،““ةيقرطلا ةمÓضسلا““ ةطخ ليعفت
ةينمأ’ا تاطلضسلانأا ¤إا ةÒضشم
قيبطت˘لا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت˘ضس ة˘ي˘ح˘ضصلاؤ
.اهل مراضصلا

نايب ‘ةيرازولا ةنجللاتعدؤ
ماÎحا ¤إا ÚنطاوŸااهل قباضس
بنŒ ‘ ماهضسإÓل ،Òضسلا Úناوق
.قرطلا ىلع رطاıا
رهضشأا ةدع ذنم ايناتيروم تضضرفؤ

ةددضشم ةيزاÎحا تاءارجإا ةمزح
«انؤروك» سسؤÒف يضشفت نم دحلل

لقنتلا عنم اهزربأا نم ،دÓبلا ‘
ة˘م˘ضصا˘˘ع˘˘لا قÓ˘˘غإاؤ تا˘˘ي’و˘˘لا Úب
قÓ˘غإا ¤إا ة˘فا˘ضضإ’ا˘ب ،طو˘ضشكاو˘˘ن
.ةيو÷اؤ ةيÈلا دؤد◊ا
Úبا˘ضصŸا دد˘ع ›ا˘م˘˘جإالضصؤؤ
لو˘˘ضصؤ ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘˘ن˘˘˘م سسؤÒف˘˘˘لا˘˘˘ب
،اباضصم6215 ¤إا دÓبلل ةحئا÷ا

ةرازؤ ن˘˘˘˘˘˘˘م ثيد– ر˘˘˘˘˘˘˘خآا ق˘˘˘˘˘˘˘فؤ
ددعل˘˘ضصؤ ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ة˘˘ح˘˘˘ضصلا
دد˘˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘˘ضصؤؤ ،Ú 6202فا˘˘ع˘˘˘تŸا
.Ú 441فوتŸا

ةرازؤ تنلعأا ،ةلضص يذ قايضس ‘
سسمأا ءاضسم ،ةيناتيروŸا ةحضصلا
ةباضصإا ة˘لا˘ح93 لي˘ج˘ضست لؤأ’ا

«ا˘˘˘˘˘نؤرو˘˘˘˘˘ك» سسؤÒف˘˘˘˘˘ب ةد˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج
نيرضشعلاؤ عبرأ’ا لÓخ دجتضسŸا
›ا˘˘م˘˘جإا ل˘˘ضصي˘˘ل ،ةÒخأ’ا ة˘˘عا˘˘˘ضس
ذ˘ن˘˘م سسؤÒف˘˘لا˘˘ب Úبا˘˘ضصŸا دد˘˘ع
¤إا دÓبلل ةحئا÷ا لوضصؤ ةيادب
6215.
ءافضش تلجضس اهنإا ةرازولا تلاقؤ
ددع ›امجإا لضصيل ، اباضصم23
ةيادب ذنم اوفضش نيذلا ÚباضصŸا
.6202 ¤إا ةحئا÷ا

5 ةرازولا تلجضس ىرخأا ةهج نم
دد˘˘ع كلذ˘˘ب ع˘˘ف˘˘ترا د˘˘قؤ تا˘˘˘ي˘˘˘فؤ
ةرازولا ترجأاؤ ،441 ¤إا ÚفوتŸا
سصو˘˘ح˘˘ف˘˘˘لا دد˘˘˘ع ل˘˘˘ضصؤؤ ،286
73084.

لتاقلا سسوÒفلاب ةديدج ةباضصإا93و تايفو5

-انوروك- صسوÒف عم -صشياعتلإ- ةلحرم أإدبت ايناتيروم
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 اـــهباــحسصأ’ درــت ’ ةدــير÷ا درــت ةــــقيثو لــك
رـــسشنت ⁄ مأا ترـــسشن ءاوـــسس

ةلود ¤إا يبرعلا عيبرلا تاسساكتنا نم .2
 ةيداه÷ا ةفÿÓا
Ú 1102ب دتمŸا ينمزلا قرافلا قدأا لكضشب ؤأا دقع لuثمُي
تا˘˘˘عار˘˘˘ضصلا ةÎف ،با˘˘˘˘ت˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا بحا˘˘˘˘ضص يأار˘˘˘˘ب8102ؤ
قرضشلا ةقطنم ‘ ةمراعلا ىضضوفلاؤ ىÈكلا تاضضقانتلاؤ
تدهضش ،1102 ماعلا يفف .طضسوتŸا سضوحؤ طضسؤأ’ا
اًثدح تلsكضش يتلا ،يبرعلا عيبرلا تاروث يبرعلا ⁄اعلا لؤد
.يبرعلا يضسايضسلا لعفلل ةماعلا ةرؤÒضسلا ‘ اvيئانثتضسا
نم يعيبطلا هقح ثد◊ا اذه طمغي لبيك ليج نأا مغرؤ
امنيح ،ةيطارقÁدلاب ةبلاطŸاؤ يروثلاؤ يبعضشلا عباطلا
لؤدلا ‘ اًليوط رمعت ⁄ ةيضسامح دوعؤ لكضش ‘ همuدقي
¤إا ةعرضسب لsو– عيبر در‹ هنأا ؤأا ،اهنم sرم يتلا ةيبرعلا

يتلا تضسلا تاروثلا نع طقف ثدحتي هد‚ كلذل .فيرخ
،ايروضسؤ نيرحبلاؤ نميلاؤ ايبيلؤ رضصمؤ سسنوت ‘ تعقؤ
ي˘بر˘ع قا˘ي˘ضس ن˘ع ة˘لؤز˘ع˘م تارو˘ث˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ر˘˘مأ’ا نأا˘˘كؤ
.ونيمؤدلا ةيرظن ‘ هتاÒضسفت نم Òثكلا دجي يميلقإاؤ
تا˘˘عؤز˘˘ن ن˘˘م و˘˘ل˘˘خ˘˘ي ’ ‘ر˘˘عŸا را˘˘يÿا اذ˘˘ه نأا م˘˘غرؤ
مهف ‘ روضصق نع اًضضيأا فضشكي هنإاف ،ةحضضاؤ ةيجولويديأا
‘ ةقباضسلا ةيروثلا ةيضسايضسلا تاكر◊ا ةفيظؤ باعيتضساؤ
 .(5)يعمتÛا Òيغتلا ‘ اهرؤدؤ ⁄اعلا
قايضسلا ‘ يبرعلا عيبرلا تاروثل يعوضضوŸا مييقتلا نإا
دضض مكارت ةلuضصfi اهنإا ثيح نم ددحتي ماعلا يبرعلا
بلاطملل ةمئŸÓا ةبوجأ’ا Ëدقت ‘ ةيبرعلا ةلؤدلا لضشف
’ ةيعامج ةيبعضش ةخرضص اًضضيأا يهؤ .ةsحلŸا ةيعامتج’ا
يهؤ .دادبتضس’ا ماظن دضض ةيفارغ÷ا دؤد◊اب فÎعت
Èع Òي˘غ˘ت˘لا˘ب بلا˘ط˘ي ي˘طار˘قÁد ق˘فأا ن˘ع ثح˘˘ب ا˘˘ًث˘˘لا˘˘ث
’ ةلقت˘ضسم ة˘مو˘ظ˘ن˘م ا˘ه˘ن˘م ل˘ع˘ج˘ي اÃ ة˘ي˘م˘ل˘ضسلا تاؤدأ’ا
.ف˘ن˘ع˘لا د˘م˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘يدا˘ه÷ا برا˘ج˘ت˘لا ع˘م ع˘طا˘˘ق˘˘ت˘˘ت
عيبرلا دعب تأارط يتلا ثادحأ’ا عوم‹ نإاف ،›اتلابؤ
بحاضص اهنع ثد– يتلا ىضضوفلاب تتأا يتلا يه يبرعلا
عيرضس سضرع لÓخ نم هضسملت نكÁ ام اذهؤ باتكلا

براŒ ثÓث لÓخ نم1102 تلت يتلا ثادحأ’ا مهأ’
:ةيبرع ةيروث
‘ ونيمؤدلا ةيرظن ىلع دامتع’اب :ةيضسنوتلا ةبرجتلا -
تناك ةبرجتلا هذه نأاب ديكأاتلا نكÁ ،يضسايضسلا ليلحتلا
حا‚ لÓخ نم يبرعلا Òيغتلا ةنِبَل عضضول ةقاsبضسؤ ةدئار
¤إا ،5102 ماعلا ‘ دÓبلا اهتفرع يتلا ةيروتضسدلا ةبرجتلا
نع ثدحتت ةيليلحتلا تاضساردلا سضعب لعج يذلا د◊ا
ؤذ ةضضهنلا بزح لضصؤ امدعب ةضصاخ يضسنوتلا ءانثتضس’ا
ا˘ًق˘˘ح’ ا˘˘ه˘˘ن˘˘ك˘˘ل .ة˘˘ط˘˘ل˘˘ضسلا ¤إا““ةيناو˘خإ’ا تا˘ه˘جو˘ت˘لا““
ت’دعم يمان˘تؤ ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا تارا˘ضسك˘ن’ا˘ب تمد˘ط˘ضصا
ؤدرا˘˘ب ف˘˘ح˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا د˘˘ع˘˘ب يدا˘˘ه÷ا ر˘˘˘طÿا
كلذبؤ .ةمضصاعلا سسنوت ‘ بناجأ’ا حايضسلا فادهتضساؤ
لsطعŸا يطارقÁدلا لاقتن’ا نم ةلاح سسنوت تضشاع
تلمع ةديدج ةيضسايضس لماوع لخدت ؤأا لوخد نع مجانلا

‘ دÓبلا تلخدأاؤ يبرعلا عيبرلا تاراعضش ريو– ىلع
ر˘ك˘ف˘لا سشا˘ع˘ت˘نا ةدا˘عإ’ ة˘بÎلا تأا˘ي˘ه ة˘ي˘ضسا˘˘ي˘˘ضس ى˘˘ضضو˘˘ف
ةيضسنوتلا ةبرجتلا ‘ تفÓلا نكل .ةيداه÷ا ةضسرامŸاؤ
ةيبرعلا تاروثلا تبضصان يتلا ةيبرعلا لؤدلا سضعب نأا وه
بزح فاعضضإ’ لئاضسولا عيمج تدمتعا ةيادبلا نم ءادعلا
مكحلل هلوضصؤ ‘ ىرت تناك يذلا يمÓضسإ’ا ةضضهنلا
ركفلل ةديدج ةدوعؤ يضسنوتلا دهضشŸا ىلع ةنميه ةيادب
هتدعاق را˘ضشت˘ناؤ ي˘بر˘ع˘لا ع˘ي˘بر˘لا را˘م˘ث ف˘ط˘قؤ Êاو˘خإ’ا

ع˘قو˘ت˘م دو˘˘ع˘˘ضص يأ’ يد˘˘ضصت˘˘لا نا˘˘ك ،ا˘˘ن˘˘ه ن˘˘مؤ .ا˘v̆ي˘˘بر˘˘ع
.ىضضوفلا ةيلمع نم اًءزج ÚيمÓضسإÓل

هذه زsيم يذلا يضسايضسلا مخزلا مغر :ةيرضصŸا ةبرجتلا -
ماعلا ‘ ،يضسرم دمfi سسيئرلا باختنا بقع ةبرجتلا
ة˘ي˘ضسا˘ئر ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نا ة˘برŒ لؤأا ‘ ،ر˘˘ضصŸ ا˘˘ًضسي˘˘ئر ،2102
‘ عقؤ ام نإاف ،ةهازنلاب برغلا لؤد عيمج اهل تدهضش
جذو‰ ةدوعؤ بعضشلا ةدارإا ىلع بÓقنا نم3102 ماعلا
لÓ˘خ رار˘حأ’ا طا˘ب˘ضضلا ها˘ضسرأا يذ˘لا ير˘ك˘˘ضسع˘˘لا م˘˘ك◊ا
ىضضوفلا نم ةلاح لخدت رضصم لعج ،ةيرضصانلا ةبرجتلا
حوتفŸا عارضصلا نم ةلاح ‘ تلsث“ ،ةمراعلا ةيضسايضسلا
نيزاوŸا ىقبت ثيح ؛يركضسعلا عمتÛاؤ ناوخإ’ا Úب

flدوجؤ ىضضوفلا ت’دعم نم داز امؤ .ةنيابتمؤ ةفلت
نأا يمÓضسإ’ا جذومنلل ديرت ’ ةيجيلخ ىرخأاؤ ةيبرع لؤد
جتنُت ’ ةرماؤوŸا ةيرظن نأا مغرؤ .يبرع دلب يأا مكحي
وحني تاضساردلا نم ةمهم ةبضسن نإاف ،بلاغلا ‘ ةفرعم
كرابم طوقضس نم نقيأا نأا دعبؤ سشي÷ا نأا ¤إا اهباحضصأا

مك◊ا ةدضسل مهلاضصيإاؤ ناوخإ’ا ةبرŒ حا‚إا ىلع لمع
نايبتؤ يرضصŸا ماعلا يأارلا مامأا اهتنطيضش كلذ دعبؤ
قر˘ط˘ب ا˘ه˘طا˘ق˘ضسإاؤ ي˘ضسا˘ي˘ضسلا ل˘ع˘˘ف˘˘لا Òبد˘˘ت ‘ ا˘˘ه˘˘ل˘˘ضشف

fiةكوب Œا ‘ لوبقلاؤ لخادلا ‘ معدلا دÿجرا.
ةروثلا ‘ Òبك رؤد برغلل ناك دقل :ةيبيللا ةبرجتلا -
ىلع اvيلك ءاضضقلا ‘ وتانلا تاوق رؤد لÓخ نم ةيبيللا

دÓبلا ‘ يطارقÁدلا لضسلضسŸا أادب اŸؤ .‘اذقلا مكح
تارايت ةهجاوŸ ةفلتfl ةيلؤدؤ ةيبرع فارطأا تلخدت
Îفح ةفيلخ ديقعلاب نايتإ’ا ” اهنيح ،يضسايضسلا مÓضسإ’ا

هجؤأ’ا دحأا هرابتعاب ةيكÒمأ’ا ةدحتŸا تاي’ولا نم
ل˘ب˘ق ن˘م حÓ˘ضسلا˘ب ه˘م˘عدؤ ‘اذ˘˘ق˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘ل ة˘˘ضضرا˘˘عŸا
ة˘َنَو˘ْخَأ’ ة˘لؤاfi يأا ¤إا زا˘ه˘جإÓ˘ل ة˘˘يدو˘˘ع˘˘ضسلاؤ تارا˘˘مإ’ا
ةلؤدلل اًجذو‰ ايبيل تمدق اًديد– انه نمؤ .ةلؤدلا
.ةككفŸا

ا˘ه˘ل سضر˘ع ي˘ت˘لا هÓ˘عأا ثÓ˘ث˘لا برا˘ج˘ت˘لا ن˘م ا˘˘ًقÓ˘˘ط˘˘نا
ىلع بح˘ضسن˘ي ه˘ضسف˘ن ر˘مأ’اؤ- ل˘ي˘ضصف˘ت˘ب با˘ت˘ك˘لا بحا˘ضص
نأاب لوقلا نكÁ -ىرخأ’ا ةيبرعلا ةيروثلا براجتلا يقاب
ه˘جؤأا˘ب د˘حاؤ را˘ضسم ق˘˘فؤ ت“ ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ع˘˘ي˘˘بر˘˘لا تارو˘˘ث

flىتحؤ ثادحأ’ا لضسلضست ‘ اًهباضشت كانه نإا يأا ،ةفلت
ة˘طfi كا˘ن˘ه تنا˘ك ،ة˘ياد˘ب˘لا ي˘ف˘ف .ج˘ئا˘ت˘ن˘˘لا ثي˘˘ح ن˘˘م
ل˘ضسل˘ضسŸا ءد˘ب ة˘طfi ا˘ه˘ت˘ل˘ت ” ،رو˘تا˘˘ت˘˘ك˘˘يد˘˘لا طا˘˘ق˘˘ضسإا
مÓضسإ’ا تارايت زوفب يهتني ام اًبلاغ يذلا يطارقÁدلا
ةيضسايضس ىوق لخدتت انهؤ .ةيطارقÁد قرطب يضسايضسلا
ةروضصب رمأ’ا ” نإاؤ ةيعرضشلا ىلع بÓقنÓل ةيركضسع ؤأا

flا دلبلل ماعلا قايضسلل اًعبت ةفلتŸسصلخن ،كلذبؤ .ينع
،ىضضوفلل اًبuبَضسُم اًءزج نكت ⁄ يبرعلا عيبرلا تاروث نأا ¤إا
هذه لخاد ةيركضسعلاؤ ةيضسايضسلا ىوقلا سضاضضقنا نكلؤ
يجراÿا لخدتلاؤ يبرعلا عيبرلا تازجنم ىلع نادلبلا

ببضسلا tدَعُت يمÓضسإا مكح ةبرŒ يأا طاقضسإا ؤأا سضاهجإ’
.ةمراعلا ىضضوفلا نم ةجوم ‘ دلبلا لاخدإا ‘ سسيئرلا
سضو˘ح ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م نإا˘˘ف ،غار˘˘ف˘˘لا ى˘˘ضشخ˘˘ت ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا نأ’ؤ
مخضض ثد◊ ةsضسام ةجاح ‘ تناك قرضشلاؤ طضسوتŸا
انهؤ .ىضضوفلا بوضسنم نم عفرلاؤ قارؤأ’ا طلخ نم ديزي

Áلاؤوضسلا حرط نكÚ يلاتلاÚ:
عيبرلا تاراضسكناؤ ةلؤدلا ميظنت دوعضص Úب ةقÓعلا ام -
؟يبرعلا

م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل عرا˘ضستŸا دو˘ع˘ضصلا اذ˘ه Òضسف˘ت ن˘كÁ ف˘˘ي˘˘كؤ -
؟اًضضيأا عيرضسلا هرايهناؤ ةلؤدلا
““ماضشلاؤ قارعلا ‘ ةيمÓضسإ’ا ةلؤدلا““ ميظنت دوعضص نإا

ءاsرج ةقطنŸا هتفرع ينمأاؤ يضسايضس غارف ةجيتن ءاج
ةلؤدؤ ةيبرعلا تاعمتÛا تارايخ Úب حوتفŸا عارضصلا
لuثÁ هنأا امك .ةقطنŸا هذه ‘ Òيغتلا ءادعأاؤ سشي÷ا

ف˘ن˘ع˘لاؤ ي˘بر˘ع˘لا ع˘ي˘بر˘لا تارا˘ضسك˘ن’ اv̆ي˘عو˘ضضو˘م ا˘ًلدا˘ع˘م
بلا˘طŸا ي˘بر˘ع˘لا با˘ب˘ضشلا ه˘ب ه˘بو˘ج يذ˘لا يداد˘ب˘˘ت˘˘ضس’ا
ة˘ظ◊ Úب ا˘م˘ف .ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ة˘لاد˘ع˘لاؤ ة˘ي˘طار˘قÁد˘لا˘ب
،““ماضشلاؤ قارعلا ‘ ةيمÓضسإ’ا ةلؤدلا““ ميظنت نع نÓعإ’ا

ع˘ي˘م˘ج ن˘م ة˘ع˘ي˘ب˘لا بل˘طؤ ،4102 ناريزح/وي˘نو˘ي92 ‘
ةرطيضسلاؤ ،يبرغلاؤ يمÓضسإ’ا ،ŸÚاعلا ‘ ÚملضسŸا
ةيروضسلاؤ ةيقارعلا يضضارأ’ا نم ديدعلا ىلع ةعيرضسلا
‘ ر◊ا ا˘˘ه˘˘طو˘˘ق˘˘ضس ة˘˘ظ◊ Úبؤ ،ا˘˘v̆ي˘˘˘لؤد ا˘˘˘ه˘˘˘ب فÎعŸا
ةرطيضسلا ميظنتلا َدَقَف نأا دعب ،7102 لؤأ’ا نيرضشت/ربوتكأا

قرضشلاؤ ط˘ضسو˘تŸا سضو˘ح ة˘ق˘ط˘ن˘م تضشا˘ع ،ة˘قر˘لا ى˘ل˘ع
.ىضضوفلا بوضسنم نم تداز ةيلاكيدار ت’و– طضسؤأ’ا
ة˘ير˘ك˘ضسع˘لاؤ ة˘ي˘ضسا˘ي˘ضسلا ة˘بر˘ج˘ت˘لا ‘ Ìكأا ف˘قو˘ت˘ضسي ا˘˘مؤ
ثÓث زؤاجتي ⁄ ينمز زيح ‘ نك“ هنأا وه ةلؤدلا ميظنتل
نيدهاÛا““ نم ةيركضسع تادحؤ سسيضسأات نم تاونضس
ن˘م بضضا˘غ˘لا ي˘بر˘ع˘˘لا با˘˘ضشلا ن˘˘م ؤأا Úق˘˘با˘˘ضسلا““برعلا
نع نÓعإ’اؤ ،يبرعلا عيبرلا تبقعأا يتلا تاضساكتن’ا
‘ ة˘يرو˘ضسلا-ة˘ي˘قار˘ع˘لا دؤد◊ا ‘ م˘ي˘لا˘قأاؤ ند˘م ة˘ي˘م˘ضست
نأا وه كلذ نم مهأ’اؤ .ةينُضس ةيبلغأا فرعت يتلا ةقطنŸا
يداه÷ا ركفلا ةغايضص ةداعإا ىلع اولمع ميظنتلا ةداق
زؤاجتي روظنم قفؤ يبرعلا يضسايضسلا ءاضضفلا ‘ يفلضسلا

Œنم كلذؤ ؛يقفأ’اؤ يدومعلا اهلكضش ‘ ةدعاقلا ةبر
:ىلع موقي يضسايضس ليدب حرط لÓخ

قيقحتل ينيدلا ثرإ’ا رامثتضساؤ ةفÿÓا ةلؤد نÓعإا ـ
.ةموضسرŸا فادهأ’ا
.ةيمÓضسإ’ا سضرأ’ا ىلع يبنجأ’ا سضفر ـ
.ةيبرعلا مك◊ا مظن طاقضسإ’ ةحيرضص تاوعد ـ
.Òيغتلل ةيلآاك فنعلا دامتعا ـ
ةكبضشلا Èع ميظنتلا تاضسرا‡ؤ ركفل قيوضستلاؤ جيؤÎلا ـ
.يعامتج’ا مÓعإ’ا لئاضسؤؤ ةيتوبكنعلا
.يعيضشلا مÓضسإ’ا ةاداعم ـ
تايلمعلا ريدضصتؤ اهعÓق ‘ ةيبرغلا لؤدلا فادهتضسا ـ
.يكÒمأ’اؤ يبؤرؤأ’ا لخادلا ¤إا ةيداهضشتضس’ا
اهب ماق يتلا ةيلمعلاؤ ةيضسايضسلا تاهجوتلا هذه لك نإا

عضضولا ةلخلخؤ ىضضوفلا نم ديزŸا ‘ تمهضسأا ميظنتلا
يذلا د◊ا ¤إا ةقطنŸا ‘ ينمأ’اؤ يركضسعلاؤ يضسايضسلا
مغرلاب ةلؤدلا ميظنت ةبرŒ نأا ¤إا باتكلا بحاضصب عفد
هقيق– نع زجع ام قيق– نم تنك“ اهرمع رضصق نم
ةموظنم سضقن ‘ لثمتŸاؤ ةيبرعلا لؤدلا نم ديدعلا
¤إا هلوضصؤؤ يداه÷ا باهرإ’ا ةŸوعؤ وكيب-سسكياضس
نطضسوب ¤إا ندنل ¤إا سسيراب نم) ةيبرغلا مضصاوعلا بلق
.(...¤إا

يبرعلا دهسشŸا ليكسشت ةداعإاو كtكفتلا .3
(7102-8102)
Úتنضس8102ؤÚ 7102ب دتمŸا ينمزلا لضصافلا لuثمُي

ثادحأ’ا نم ةلمج يبرعلا ⁄اعلا امهيف فرع Úتمضساح
Òغ ددعل اًحرضسم ةيبرعلا سضرأ’ا تلعج يتلا ةمضسا◊ا
¤إا ةفاضضإ’ابف ،ةيركضسعلاؤ ةيضسايضسلا تايلمعلا نم ليلق
عيبرلا دعب ام لؤد هتدهضش يذلا ينمأ’اؤ يضسايضسلا غارفلا
ك˘tك˘ف˘ت نإا˘ف ،⁄و˘عŸا دا˘ه÷ا ت’د˘ع˘م ي˘ما˘ن˘تؤ ي˘بر˘˘ع˘˘لا
ع˘ير˘ضسلاؤ ر◊ا طو˘ق˘ضسلا بنا˘ج ¤إا ة˘ي˘ŭن˘˘tضسلا ة˘˘مو˘˘ظ˘˘نŸا
ةظ◊ لsكضش ،““ماضشلاؤ قارعلا ‘ ةيمÓضسإ’ا ةلؤدلا““ ميظنتل
Úيميلقإ’ا Úيضسايضسلا Úلعافلا نم Òثكلا زؤÈل ةقراف
طضسؤأ’ا قرضشلاؤ طضسوتŸا سضوح ةقطنم ‘ Úيلؤدلاؤ
ءاضضفلا اذه ليكضشتؤ ةغايضص ةداعإا ‘ ىوقلا هذه رؤدؤ
ةيضضاŸا دوقعلا لوط سشاع يذلا يبرعلا يضسايضسوي÷ا

.ىضضوفلا عاقيإا ىلع
فينضصتلاب ةينعم Òغ ةتضسلا ةيجيلÿا لؤدلا نأا مغرؤ
لؤدلا هذه روضضح نأا ’إا ،باتكلا ‘ دمتعŸا ‘ارغ÷ا
اهلعافتؤ ثادحأ’ا لضسلضستل ماعلا قايضسلا ‘ اًحضضاؤ ناك
لؤدف .اهدعب امؤ عيبرلا تاروث لÓخ يميلقإ’اؤ يلÙا

ةنضس ىتحؤ -باتكلا بضسح- يجيلÿا نؤاعتلا سسل‹
امؤ .ةيلخادلا اهتافÓخ ءافخإا اًمؤد لؤا– تناك1102
عرد““ Èع ةي˘ن˘ير˘ح˘ب˘لا ةرو˘ث˘لا دا˘م˘خإ’ ي˘ج˘ي˘لÿا ل˘خد˘ت˘لا
نكل .لؤدلا هذه Úب ةمحtللا ديكأاتل ةلؤاfi ’إا““ةريز÷ا
تحضضؤأا يبرعلا عيبرلا دعب اŸ ىÈكلا تايعادتلا نأا ؤدبي
نuيبلا فÿÓاؤ يضسايضسلا نيابتلا نم ةلاح كانه نأا نايعلل

يطاعتلل ةدمتعŸا ةيضسايضسلا تايجيتاÎضس’ا ىوتضسم ىلع
تاونضسلا لÓخ يبرعلا ⁄اعلا اهفرع يتلا ثادحأ’ا عم
با˘ت˘ك˘لا بحا˘ضص ه˘ي˘لإا سصل˘خ ا˘م اذ˘هؤ .ة˘ي˘˘ضضاŸا ة˘˘ت˘˘ضسلا

ىل˘ع ةر˘ضصت˘ق˘م د˘ع˘ت ⁄ ى˘ضضو˘ف˘لا ة˘لا˘ح نأا Èت˘عا ا˘م˘ن˘ي˘ح
ةقطنم ىتح تلاط لب طضسؤأ’ا قرضشلاؤ طضسوتŸا سضوح
ةثÓثلا ةيبرعلا رؤاÙا نإاف ،›اتلابؤ .يبرعلا جيلÿا
ط˘ضسؤأ’ا قر˘ضشلاؤ ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ج˘˘ي˘˘لÿاؤ ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا بر˘˘غŸا)
باتكلا بحاضص عجرُيؤ .ىضضوف ةلاح ‘ اهلك (يبرعلا

يضسايضسلا فÿÓا ¤إا جيلÿا ةقطنم ‘ ىضضوفلا ةلاح
رو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Ùا لؤد Ú˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب
،ة˘ه˘ج ن˘م ير˘ضصŸا/ي˘ن˘ير˘ح˘ب˘لا/ي˘تارا˘˘مإ’ا/يدو˘˘ع˘˘ضسلا
.ىرخأا ةهج نم رطق ةلؤدؤ
بضسحب- يجيلÿا يضسايضسلا فÿÓا اذه ⁄اعم ددحتتؤ
¤إا تعضس يدوعضسلا روÙا لؤد نوك ‘ -باتكلا فuلؤوم
نع اًلؤؤوضسم هتÈتعاؤ يرطقلا يضسايضسلا ماظنلا ةضضراعم
،سسنوت ،رضصم) يبرعلا عيبرلا لؤد اهفرعت يتلا ىضضوفلا
نم روÙا اذه لؤد تدافتضسا دقؤ .(ايروضس ،نميلا ،ايبيل
ق˘ل˘غأا يذ˘لا ،بمار˘ت د˘لا˘نؤد ،ي˘˘كÒمأ’ا سسي˘˘ئر˘˘لا لو˘˘ضصؤ

كاراب سسيئرلا ،ه˘ف˘ل˘ضس ا˘ه˘ح˘ت˘ف ي˘ت˘لا راو◊ا ل˘ب˘ضس ع˘ي˘م˘ج
تلغتضسا امك .ةقطنŸا ‘ ÚملضسŸا ناوخإ’ا عم ،امابؤأا
ديد÷ا يكÒمأ’ا فقوŸا تاذ ةيدوعضسلا ةيبرعلا ةكلمŸا
ر“ؤوŸ ة˘ما˘ع˘لا تا˘جرıا Èع ه˘ضسير˘ك˘ت ى˘ل˘ع تل˘˘م˘˘عؤ
ديكأاتلاؤ ةيمÓضسإا ةلؤد05 وحن هترضضح يذلا سضايرلا
بزحؤ ناريإا ‘ اًلث‡ باهرإ’ا ةبراfi ىلع يعام÷ا
ةقحÓلا ةيضسايضسلا ثادحأ’ا نأا ؤدبي نكل .سسامحؤ هللا
ءابنأ’ا ةلاكؤ ةنضصرق ىلع مادقإ’اب ةطبترŸا اهتايعادتؤ
ةلؤد Òمأا ناضسل ىلع حيحضص Òغ مÓك ةبضسنؤ ةيرطقلا
نع نÓعإ’ا اهدعبؤ باهرإ’ا معدب ةحؤدلا ماهتاؤ ،رطق
رطق Úب ةيضسامولبدلاؤ ةيضسايضسلا تاقÓعلا عيمج عطق
ا˘ن˘نأا تد˘كأا ة˘ع˘م˘ت‹ ثاد˘حأ’ا هذ˘˘ه ل˘˘ك ،ع˘˘برأ’ا لؤد˘˘لاؤ
يجيلÿا ءاضضفلا لخاد ةديدج ةيضسايضس ىضضوف ددضصب

Œضسفت دÒةقلاع ةيضسايضسؤ ةيخيرات اياضضق دوجؤ ‘ اهتا
ن˘يا˘ب˘˘ت بنا˘˘ج ¤إا اذ˘˘ه ،ا˘˘ه˘˘ضسف˘˘ن ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘لÿا لؤد˘˘لا Úب
‘ نكل .هدعب امؤ يبرعلا عيبرلا نم ةيضسايضسلا فقاوŸا

نأا باتكلا بحاضص ظح’ يدوعضسلا روÙا لؤد لباقم
ثادحأ’ا هذه ع˘م ة˘ي˘ضسا˘ي˘ضس ة˘ك˘ن˘ح˘ب تل˘ما˘ع˘ت ر˘ط˘ق ة˘لؤد

ف˘قو˘م يأا د˘ضض ا˘ه˘ضسف˘ن ة˘يا˘م◊ ة˘لؤاfi ‘ؤ .ة˘ع˘˘م˘˘ت‹
.ايكرت عم ةديدج تاقÓع تحتف روهتم
ةيبر˘ع˘لا م˘ي˘لا˘قأ’ا تلا˘ط ي˘ت˘لا ى˘ضضو˘ف˘لا هذ˘ه ل˘با˘ق˘م ‘ؤ
ةلداعم ‘ ينضسلا يبرعلا بايغلا ديكأات لظ ‘ؤ ،ةثÓثلا
Úلعافلا روهظ تارضشؤوم تأادب ،ةقطنŸا ليكضشت ةداعإا
حر˘ضسŸ ة˘ي˘˘ضسؤر˘˘لا ةدو˘˘ع˘˘لا ا˘˘مؤ .ة˘˘ق˘˘ط˘˘نŸا ‘ Úي˘˘لؤد˘˘لا
تارهظ“ دحأا ’إا ةيروضسلا ةباوبلا Èع ةيŸاعلا ثادحأ’ا

لtوحتلا ةيادبؤ Úلرب رادج طوقضس ذنمف .روضض◊ا اذه
،ق˘با˘ضسلا ي˘ت˘ي˘فو˘ضسلا دا–’ا ‘ ي˘ضسا˘ي˘ضسلاؤ يدا˘˘ضصت˘˘ق’ا
مامأا ⁄اعلا ‘ ةقطنم نم Ìكأا ‘ يضسؤرلا رؤدلا عجارتؤ
يضسايضس بطقك هضسفن مuدقي لظ يذلا يكÒمأ’ا دŸا
ميظنت نÓعإاؤ يبرعلا عيبرلا ثادحأا عمؤ ،ديحؤؤ دحاؤ
فلاحتلا دي ىلع ةعيرضسلا هتياهنؤ““ةيمÓضسإ’ا ةلؤدلا““

⁄اعلا ‘ ةقباضسلا اهتناكم أاsوبتت نأا ايضسؤر تراتخا ،›ؤدلا
قرضشلا ةقطنم ‘ رياغŸاؤ ديد÷ا روضض◊ا لÓخ نم
اًمقر اهضسفن سضرفب مايقلاؤ ،طضسوتŸا سضوحؤ طضسؤأ’ا

ت’داعŸا Òيغت ‘ مضساحؤ ديدج رؤدب مايقلاؤ اًديدج
ى˘ل˘ع ة˘˘ظ˘˘فاÙا لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘ق˘˘ط˘˘نŸا ‘ ة˘˘ي˘˘ضسا˘˘ي˘˘ضسلا
ةد˘عا˘ق ا˘هدا˘م˘ت˘عاؤ يرو˘ضسلا ما˘ظ˘ن˘لا دو˘جؤ ة˘يرار˘م˘ت˘˘ضسا

ةلؤدلا ميظنت دضض ةيركضسعلا اهتايلمع قÓطن’ سسوطرط
سضر˘ف˘ل ي˘ع˘ضسلا بنا˘ج ¤إا ،اذ˘˘ه .ة˘˘يرو˘˘ضسلا ة˘˘ضضرا˘˘عŸاؤ
ايروضس ‘ ةلمتfi ةيضسايضس ةيوضست يأا ‘ اناتضسأا راضسم
نم موعدŸا فينج راضسم لباقم اvيضسايضس اًراطإا هدامتعاؤ
ا˘ه˘فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا ى˘ضضو˘ف˘˘لا تل˘˘sك˘˘ضش ،كلذ˘˘بؤ .بر˘˘غ˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق
¤إا يضسؤرلا بدلا ةدوعل ةيوق ةضصنم ةيبرعلا ةقطنŸا

هذ˘ه ل˘خاد ه˘تد˘ن˘جأا سضر˘فؤ ة˘يŸا˘˘ع˘˘لا ثاد˘˘حأ’ا حر˘˘ضسم
ايضسؤر ةركف ءايحإ’ ىعضسم كلذ ‘ؤ .اهجراخؤ ةقطنŸا
.Úتوب ÁÒدÓف ،سسيئرلا اهمعزتي يتلا ةيرضصيقلا
بحاضص يضضÊ، Áاريإ’ا لعافلا روضض◊ ةبضسنلاب امأا
‘ ناريإا اهتقلت يتلا تابرضضلا نم مغرلاب هنأا ¤إا باتكلا

جؤرÿا ‘ ةلثمتŸاؤ ،بمارت دلانؤد ،سسيئرلا ةرادإا لظ
ةمراضص ةيداضصتقا تابوقع سضرفؤ ،يؤونلا قافت’ا نم
ىو˘ق˘لا ة˘با˘ج˘ت˘ضسا مد˘ع بنا˘ج ¤إا““›ŸÓا ما˘ظ˘ن““ ى˘ل˘ع
ناريإا نإاف ،بمارت دضض فوقولاب ناريإا بلاطŸ ةيبؤرؤأ’ا

ددعب جزلاؤ““ةيولعلا ايروضس““ بناج ¤إا اهفوقؤ لÓخ نم
بزح تاوق بناج ¤إا Úيركضسعلا اهئاÈخؤ اهتداق نم
تاوقؤ يروضسلا سشي÷ا تاوق Úب ةكرعŸا بلق ‘ هللا
ةيضسايضس ةلداعم يأا ‘ اًبعضص اًمقر اهنم لعج ،ةضضراعŸا
رو˘ضض◊ا ةو˘˘ق ن˘˘م داز د˘˘قؤ .ة˘˘ق˘˘ط˘˘نŸا ‘ ة˘˘ير˘˘ك˘˘ضسع ؤأا
،ايروضس نم بوضسÙا Òغ يكÒمأ’ا ُباحضسن’ا Êاريإ’ا
.يضسؤرلا رؤدلا ةيوقت نم داز يذلا فقوŸا تاذ وهؤ
ايروضس ىلع رضصتقي ⁄ Êاريإ’ا لعافلا روضضح نأا ؤدبيؤ
‘ ةوقب تمهضسأا ةيبرعلا ميلاقأ’ا ‘ ىضضوفلا ةلاحف ،طقف
طضسؤ اًعومضسم اهتوضص حبضصأاؤ قارعلا ‘ ناريإا لغلغت
Òغ ؤأا ةرضشابم ةروضصب مsكحتت يتلا ةيعيضشلا بازحأ’ا

.يقارعلا يضسايضسلا رارقلا ةعانضص ‘ ةرضشابم
هعجرُيف ،ةيبرعلا ةقطنŸا ‘ يكÎلا لعافلا رؤد نع امأا

ةطبترŸا ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ا˘يا˘ضضق˘لا ن˘م ة˘ل˘م˘ج ¤إا ل˘ب˘ي˘ك ل˘ي˘ج
Ãلا ةيمنتلاؤ ةلادعلا بزح عؤرضشÎبيط بجر ةدايقب يك

ةينامث˘ع˘لا تا˘حو˘م˘ط˘لا ةدا˘عإ’ ثي˘ث◊ا ه˘ي˘ع˘ضسؤ نا˘غؤدرأا
عؤرضشŸا عم تاعطاقتلا نم Òثكلا دجي يمÓضسإا سسَفَنب
ىلع لمعلا بناج ¤إا اذه ،اهجراخؤ رضصم ‘ Êاوخإ’ا
‘ هضضرف ¤إا داركأ’ا ىعضسي يذلا سضيقنلا عؤرضشŸا ءاهنإا
.يكÎلا لخادلا

ةسصÓخ
ة˘ئ˘م˘ضسم˘خ Èع د˘ت“ ي˘ت˘لا با˘ت˘ك˘ل˘ل ة˘ثÓ˘ث˘لا لو˘˘ضصف˘˘لا نإا

هتردقؤ باتكلا ةحؤرطأا ةيدجب لوقلا ¤إا اندوقت ،ةحفضص
Úب ةقÓعلا ثيح يÒضسفت يخيرات روظنم Ëدقت ىلع
ؤأا ةيلاŸا ةطلضسلاب اهتقÓعؤ ةيبهذŸا ؤأا ةينيدلا ةطلضسلا
خ˘يرا˘ت˘لا ‘ تبا˘ث˘لا يÒضسف˘ت˘لا ر˘ضصن˘ع˘لا لŭث“ ة˘ي˘ضسا˘ي˘˘ضسلا
سسمÿا دو˘ق˘ع˘لا لÓ˘خ ي˘بر˘ع˘لا ير˘˘ك˘˘ضسع˘˘لاؤ ي˘˘ضسا˘˘ي˘˘ضسلا
باتكلا بحاضص زيكرت نأا ؤدبي نكل .اهدعب امؤ ةيضضاŸا

ة˘ط˘ب˘ترŸا ير˘ك˘ضسع˘لاؤ ي˘ضسا˘ي˘ضسلا ل˘خاد˘ت˘لا ة˘˘لا˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع
ءاضضفلا ‘ ايكرتؤ ناريإاؤ ايضسؤر نم لكل ةثÓثلا عيراضشŸاب
جؤرÿاؤ يŭن˘tضسلا با˘ي˘غ˘لا ل˘با˘ق˘م ‘ ي˘بر˘˘ع˘˘لا ي˘˘ضسا˘˘ي˘˘ضسلا
ىوقلا Úب ينمضضلا فلاحتلا ةلاح نم لعجي يكÒمأ’ا
تايلمع عيم÷ ىÈكلا ةباوبلا ةثÓثلا ةيلؤدلاؤ ةيميلقإ’ا
دق يذلا ليكضشتلا ةداعإا تاهويرانيضسؤ ةنكمŸا Òيغتلا
.ةثÓثلا ةيبرعلا ميلاقأ’ا هفرعت
نأاضشب لبيك ليج باتك اهب لفح يتلا ليضصافتلا ةÌك مغرؤ
‘ ناريإاؤ ايروضسؤ ايضسؤر نم لك Úب ينمضضلا فلاحتلا

،ةيضسايضسويج ت’و– نم كلذ بكاؤ امؤ ةقطنŸا هذه
ى˘˘˘ضضو˘˘˘ف˘˘˘لا د˘˘˘ها˘˘˘ضشمؤ رو˘˘˘ضصل ةدد˘˘˘ع˘˘˘تŸا ت’ا◊ا نإا˘˘˘˘ف
ام ةبرŒ عم ىÈكلا اهتايلŒ تدجؤ يتلا ةدعاضصتŸا
‘ تمهضسأا ،““ةيمÓضسإ’ا ةلؤدلا““ ميظنت ىلع ءاضضقلا دعب
غار˘ف˘لا ن˘م ة˘لا˘ح ‘ ي˘بر˘ع˘لا ي˘ضسا˘˘ي˘˘ضسلا ءا˘˘ضضف˘˘لا لو˘˘خد
وهؤ .مويلا ىتح ةدت‡ هليضصافت لازت ’ يذلا يضسايضسلا
نم Òثكلا مامأا هيعارضصم ىلع بابلا حتف يذلا رمأ’ا
بوضشن ةيناكمإا نع ثدحتت يتلا تاعقوتلاؤ تÓيؤأاتلا

ةليوط ةدم ذنم سشيعي ⁄اع لظ ‘ ةقطنŸا ‘ برح
عارضصلل ةددعتم تاهبج اvيموي دهضشيؤ ةحضضاؤ ةدايق نؤدب
.دغلا ⁄اع مكحيضس نم ىلع ىÈكلا ةيلؤدلا ىوقلا Úب
‘ بر˘ح عو˘قؤ ة˘ي˘نا˘ك˘مإا˘˘ب ط˘˘ب˘˘ترŸا لاؤو˘˘ضسلا نأا اŸا˘˘طؤ
اًلاؤوضس لظي طضسؤأ’ا قرضشلاؤ طضسوتŸا سضوح ةقطنم
رومأ’ا ةداعإ’ ةيرضسق ةلاح بر◊ا تلsكضش املكؤ ،اًعؤرضشم
م˘˘ج˘˘ح نإا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘فÿÓا ا˘˘يا˘˘ضضق˘˘لا م˘˘ضسحؤ ا˘˘ه˘˘˘با˘˘˘ضصن ¤إا
تاي’ولا نÓعإا ة˘ي˘نا˘ك˘مإاؤ نار˘يإ’ ة˘ي˘كÒمأ’ا تاد˘يد˘ه˘ت˘لا
لعجيضس Êاريإ’ا ماظنلا دضض بر◊ا ةيكÒمأ’ا ةدحتŸا
ةمزلم ناريإا اهيف نوكتضس ةيديلقت Òغ برح مامأا ⁄اعلا
دضض ⁄اعلاؤ ةقطنŸا ‘ اهقارؤأا عيمج بعلت ، بعلب
نم Ìكأا حتف ينعي ا‡ ؛ةيبرغلا ىتحؤ ةيكÒمأ’ا حلاضصŸا

ام تامهافتؤ تازايتماب رفظلل ةلؤاfi ‘ ةيبرح ةهبج
.بر◊ا ةياهن دعب

تاسساردلل ةريز÷ا زكرم



تابيردتلا فانئتضسإا سصوضصخب ايئاهن تلضصف

تابيردتلإ فانئتصسإ ““ÚيبŸوألإ ““ Úيصضايرلل صصخرت ةرإزولإ

ةيبوروألا ةكراضشملل لهأاتلا لجأا نم

 ““نÓيم““ عم ““رصصان نب““ ـل ةديدج ةمهُم
كنارف““ ؤ ““رضصان نب ليعامضسا““ نم لك نأا ،ةيلاطيإا ةيفحضص ريراقت تفضشك
.““نÓيم““ مهقيرف عم ةديدج ةمهم مامأا ،““يضسيك
عارضصلا ثيح ،ةيبؤرؤأ’ا ةكراضشملل لهأاتلا لجأا نم ةبعضص ةمهم مامأا يÒنوضسرلا

fiب مدتÚ ““يم»ؤ ““امؤر““ ،““›وبانÓغيل ابؤرؤأ’ا““ ـل لهأاتلا ىلع ““ن““.
- رضصان نب““ ةيئانث ةÒخأ’ا ةنؤآ’ا ‘ قيرفلا حا‚ بابضسأا Úب نم هنإاف اذهلؤ
جئاتنلا قيق– ‘ نامهاضسيؤ Òبك لمعب ناموقي امهف ،طضسولا طخ ‘ ““يضسيك
‘ ةعضساؤ ةداضشإاب ،رضصان نب ليعامضسإا ،يرئاز÷ا ›ؤدلا يظحؤ.ةيباجيإ’ا
ويضشتلاكلا ردضصتم ىلع نÓيم هقيرفل Òبكلا زوفلا ‘ هتمهاضسم دعب ايلاطيإا
طضسولا بع’ اهيف مدق ةارابم ‘ ،Úفدهل فادهأا ةعبرأاب ،سسوتنفوج يدان
لئاضسؤ فرط نم ديج طيقنت ىلع هلضضفب لضص– اÒبك ىوتضسم يرئاز÷ا
زوفلا اذهب رضصان نب لفتحاؤ.ةيŸاعلا تايئاضصحإ’ا عقاومؤ ةيلاطيإ’ا مÓعإ’ا
ةكبضش ‘ يمضسرلا هباضسح ىلع ةديرغت رضشن امدنع ،ةارابŸا ةياهن دعب Òبكلا
اذهبؤ ،““..نÓيم ازروف..يقيرفب روخف»:اهيف لاق ،““Îيوت““ يعامتج’ا لضصاوتلا
سسوتنفوج لبقف ،ةلوطبلا فانئتضسا دعب مهتوق يرئاز÷ا بعÓلا ءÓمز تبثأا
،ةفيظن ةيثÓثب ›اطيإ’ا يرؤدلا فيضصؤ ويز’ يدان ىلع امؤر ‘ اؤزاف اوناك
لعتضشاؤ.بقللا ىلع لوضص◊ا ‘ لضصافلا ““مك◊ا““ بوث نوضسبلي مهلعجي ام
ةÎف لÓخ ،رضصان نب عم دقاعتلل ابؤرؤأا ةراق رابك Úب يوق عارضص ،ارخؤوم
نأا ةيناطيÈلا ““نضص اذ““ ةفيحضص تدكأا ثيح ،ةيلا◊ا ةيفيضصلا ت’اقتن’ا

نويلم64 غلبم Ëدقتل دعتضسمؤ ،يرئاز÷ا بعÓلا مضض ديري دتيانوي Îضسضشنام
ةيدنأ’ا نم ديدعلا دجوي هنأا ¤إا تراضشأا امك ،›ا◊ا فيضصلا ‘ ينيلÎضسإا ةينج
اهزربأا يرا÷ا مضسوŸا ةياهن ‘ باضشلا بعÓلا عم دقاعتلا ‘ بغرت يتلا
.يجضسايبلاؤ لانضسرأاؤ ديردم لايرؤ يتيضس Îضسضشنام يدان

ءاهنإا ديريو فادهألا نم نك‡ ددع Èكأا ليجضستل دعتضسم
 ةوقب مضسوŸا

 مصسوŸإ بعل ةزئاج لينل حصشرم  زرfi صضاير
يتيصس ناŸإ ‘

ءاهنإاؤ فادهأ’ا نم نك‡ ددع Èكأا ليجضستل هدادعتضسا ““زرfi سضاير““ ىدبأا
نكÓ: ““Áئاق ““زرfi سضاير““ حرضصؤ.““يتيضس Îضسضشنام““ هقيرف عم ةوقب مضسوŸا

تاردقؤ ةÒبك تايناكمإا هيدل عيم÷ا نأ’ ،لجضسي نأا انقيرف ‘ بع’ يأ’
.““فادهأ’ا نم نك‡ ددع Èكأا زارحإاؤ قيرفلا ةدعاضسم ديرأا““ :فاضضأاؤ.““ةعئار
ىتح ،ةراضسخ يأا يلت يتلا ةارابŸا ‘ ةضصاخ انضسفنأا تابثإا امئاد لؤاحن““ :عباتؤ
ينطولا بختنŸا دئاق زرfi سضاير نوكيضس.““ةوبك در‹ اهنأا عيمجلل تبثن
ÚبعÓلا دحأا عم ةلمتfi ةضسفانم مامأا ،يزيل‚إ’ا يتيضس Îضسضشنام م‚ؤ
وتاكŸÒا لÓخ ،““يتيضسلا““ فوفضصل مهمضض Êابضس’ا بردŸا ديري نيذلا
.لبقŸا مضسوملل ابضس– يرا÷ا يفيضصلا
نإاف يدانلا نم برقŸا ““غنينفيإا Îضسضشنام““ عقوم هرضشن يذلا ريرقتلا بضسحبؤ
““نوتبماهرفلؤ““ م‚ عم دقاعتلاب Òبكلا اهمامتها تدبأا ““نزيتيضسلا““ ةرادإا
بضسنأ’ا ليدبلا نوكيضس يرؤارت نأا لاقŸا فاضضأاؤ ،يرؤارت امادأا Êابضس’ا

ÿÓاضس““ ةفÊ““ خنويم نرياب»ـل ايمضسر مضضنا يذلا““.
بعÓب هتليكضشت ميعدت لجا نم Êابضس’ا ›ؤدلا ةقفضص ما“إا ’ويدراوغ ديريؤ

لؤأ’ا سسفانŸا يرؤارت لعجي دق ام ،““زؤرح““بضصنم سسفن وهؤ ديدج حانج
يدان عم عقؤ ام ةلاح ‘ اذه اهنيب تؤافتŸا ينفلا قرافلا مغر ““رضضÿا““ مجنل
.““ءايرثأ’ا““

fiا بعل ةزئاج لينل حضشرم  زرŸيتيضسلا ‘ مضسو
اذه هيدان عم ،يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا دئاق همدق يذلا دي÷ا ءادأ’ا سضفب
رفظلل ÚحضشرŸا ÚبعÓلا ةمئاق ‘ ناكم زجح نم Òخأ’ا نك“ مضسوŸا
.يدانلا نم ةمدقŸا مضسوŸا بع’ ةزئاجب
قيرف اهددح يتلا ةمئاقلا ‘ زرfi سضاير دجاوت نع ةيمÓعإا ريراقت تفضشكؤ
ميحر ،ؤريوغأا ويجÒضس ،نيؤرب يد Úفيك نم لك مضضت يتلاؤ يتيضس Îضسضشنام
.افليضس ديفادؤ غنيلÒتضس
اميضس’ ةيزمرلا ةزئا÷ا لين لجأا نم ةيوق ةهجاوم ‘ رضضÿا م‚ نوكيضسؤ
.بقللا بحاضص ىلع توضصتضس نم يه يتيضسلا Òهامج نأاؤ

ةيناثلا ةّرملل ةيقÓخأا ةحيضضف ‘ طّروت

ةيلام ةمإرغو ةنصس ةدŸ نجصسلاِب دّدهُم ›ŸÓإ
ةحيضضف ‘ ةيناثلا ةّرملل ›ŸÓا ديرف قباضسلا يرئاز÷ا ›ؤدلا بعÓلا طّروت
.يؤركلا اهقيرفِل بعلي ثيح ةيضسنرفلا ي‚أا ةنيدمِب ،ةيقÓخأا
مضسوملل ادادعتضسا ،يضسنرفلا ي‚أا هقيرف تابيردت نع ،›ŸÓا ديرف باغؤ
.ديد÷ا
تعفر نأا دعب ،ي‚أا ةنيدمِل ةطرضشلا زكرم مامأا ،›ŸÓا َلُثَم ،لباقŸاِبؤ
هتركذ امك .ةيقÓخأا ةحيضضف ‘ هطّروتِل ،هّدضض ىوكضش ةيضسنرف ةنطاوم
.““سسنارف تضساؤ““ يبؤرؤأ’ا دلبلا اذهِب ةيوه÷ا ةفيحضصلا
تعفر نأا دعب ،يضضاŸا يام رهضش علطم هتاذ ويرانيضسلاِب ّرم دق ›ŸÓا ناكؤ
هنم بلطُيؤ ،هحارضس قلطُي نأا لبق .هّدضض ةلثامُم ىوكضش ىرخأا ةيضسنرف ةنطاوم
.ةلادعلا مامأا هتيضضق ‘ اقح’ مك◊ا راظتنا
22 رمعلا نم غلابلا - ي‚أا قيرف مجاهم نإاف ،ةيضسنرفلا Úناوقلا ¤إا ادانتضساؤ
ؤرؤأا فلأا51 اهتميق ةيلام ةمارغ عفدؤ ،ةنضس ةّدمِل نجضسلا ةبوقعِب دّدهُم - اماع
يام ‘ هنم ردب اّمع رذتعا دق ›ŸÓا ديرف ناكؤ.(ميتنضس نويلم812 وحن)
.““مارغتضسنأا““ يعامتجإ’ا لضصاوتلا عقوم Èع هل روهظ ‘ ،يضضاŸا

›اغتÈلا Óيدنوت قيرف ¤إا يمتني بعل نم هتلضصو

!يصسليصشت ¤إإ ةمحر نب ““مامصضنإ““ ـب ةقّبصسُم ةئنهت
مجاهŸا نأاِب ،›اغتÈلا لّؤأ’ا مضسقلا نم Óيدنوت قيرف ¤إا يمتني بع’ معز
.يزيل‚إ’ا يضسليضشت قيرف ¤إا ّمضضنا ةمحر نب ديعضس يرئاز÷ا ›ؤدلا
ةقÓع هطبرتؤ ،اضسنرفِب بÎغُم ،‘وم دهف يبرغŸا عفادŸاِب انه قّلعتي رمأ’اؤ
.ةمحر نب ديعضس يرئاز÷ا ›ؤدلاِب ةقادضص
:““مارغتضسنأا““ يعامتجإ’ا لضصاوتلا عقوم Èع هل روهظ دحأا ‘ ‘وم دهف بتكؤ
.ةمحر نب ديعضس ¤إا راضشأاؤ ،““يضسليضشت قيرف ¤إا كمامضضناِب ،يخأا اي كل ائينه““

ةديرج اهنيب ،ءاعبرأ’ا ،ةئنهتلا هذه ةيناطيÈلا فحضصلا ىÈك ترضشنؤ
،يزيل‚إ’ا يضسليضشت قيرف بردم درابŸ كنارف ينقتلا نأا مولعمؤ.““سسيÈضسكإا““

.ةمحر نب ديعضس بادتناِل ماّيأ’ا هذه سسّمحتُم
مضسقلا نم دروفتنيرب هقيرف عم مضسوŸا اذه ةيفارخ سضؤرع ةمحر نب مّدقؤ
.ةلوطبلا ‘ ةمضساح تارير“8ؤ افده51 لّجضس هنأا ليلدِب ،يزيل‚إ’ا Êاثلا
هتّدم يضضقنت ،دقعِب يزيل‚إ’ا دروفتنيرب يدان عم ةمحر نب ديعضس طبتريؤ
.2202 فيضص
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فانئتضسا ىلع ¤ؤأا ةلحرم ‘ رضصتقي رارقلا اذه نا  ةرازولا تحضضؤاؤ
Úيضضاير كل“ يتلا) ةيضضايرلا تاضصضصختلا فلتfl لمضشيؤ ،تابيردتلا

.(ةيبŸؤأ’ا باعلأ’اب Úينعم
يحضصلا لوكو˘تؤÈلا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ،ة˘ضضا˘ير˘لا بط˘ل ي˘ن˘طو˘لا ز˘كرŸا ¤و˘ت˘ي˘ضسؤ
.انؤروك سسؤÒف ةعباتمؤ دضصرل ةيملعلا ةنجللا عم نؤاعتلاب
فانئت˘ضسإا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ة˘ي˘ح˘ضص Òباد˘ت ة˘ضضا˘ير˘لاؤ با˘ب˘ضشلا ةرازؤ تذ˘خ˘تإاؤ
انؤروك سسؤÒف راضشتنإاؤ يضشفت رطاı ارابتعإا ةيضضايرلا تابيردتلا

ةطبترŸا تÓق˘ن˘ت˘لاؤ كا˘ك˘ت˘حإ’ا ت’ا˘حؤ تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا ءا˘ن˘ثأا د˘ج˘ت˘ضسŸا
.تابيردتلاب
ةلحرم ‘ تابيردتلا فانئتضسإا نأا ةضضايرلاؤ بابضشلا ةرازؤ نايب ‘ ءاجؤ
ةضصاÿا كلتؤ ،ةماعلا ةياقولا Òبادتل مراضصلا ماÎحإ’ا ىلع رضصتقي ¤ؤأا

Ãيضضايرلا ىلع  ةيضضايرلا تاضصضصختلا فلتخÚ اŸلهؤوÚ اؤŸضسفانتÚ
.1202 ويكوطل ةيبŸؤأ’ا باعلأ’ لهأاتلل
بابضشلا ةرازؤ تدكأا دقف ،ةيضضايرلا تاضسفانŸا فانئتضسإاب قلعتي اميفؤ
ةيضضايرلا تاضسفانŸا فانئتضسإاب سصيخÎلا مدع ىلع اهنايب ‘ ةضضايرلاؤ

ءابؤ دضصر ةعباتŸ ةيملعلا ةنجللا تايضصوت ىلع ًءانب نهارلا تقولا ‘
.91 ديفوك

،ويكوط دايبŸوأا ةرود ‘ ةكراضشملل ÚحضشرŸاو ÚلهأاتŸا Úيضضايرلل سصيخÎلا ةضضايرلاو بابضشلا ةرازو تررق
.ةيئاقولا Òبادتلل مراضصلا ماÎحلا عم تابيردتلا فانئتضسا

سشار◊ا ن˘ج˘ضس ةرادإا تبا˘˘ج˘˘ت˘˘ضسا
فيطضس قافول ماعلا ريدŸا لقنب
ءانب ىفضشتضسŸا ¤إا ةيافلح دهف
ه˘˘ب تمد˘˘ق˘˘ت يذ˘˘لا بل˘˘ط˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع
ل˘جأ’ ي˘حر˘ف ة˘˘م˘˘ي˘˘ع˘˘ن ة˘˘ي˘˘ماÙا

ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ضصلا فؤر˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لا ةا˘˘˘˘عار˘˘˘˘م
،ن˘ج˘˘ضسلا˘˘ب ة˘˘يا˘˘ف˘˘ل◊ ةرو˘˘هد˘˘تŸا

ة˘˘˘˘˘ضسضسؤوŸا ةرادإا تد˘˘˘˘˘فؤأا ثي˘˘˘˘˘ح
ءار˘جإا˘ب تما˘قؤ ءا˘ب˘طأا ة˘ي˘با˘˘ق˘˘ع˘˘لا
ر˘ير˘ق˘ت ل˘ب˘ق ة˘مزÓ˘˘لا ل˘˘ي˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘لا
¤إا ة˘يا˘ف˘ل˘ح ل˘ق˘ن ى˘ل˘ع ة˘˘ق˘˘فاوŸا
يأا يدا˘ف˘ت˘ل ى˘ف˘ضشت˘ضسŸا˘ب جÓ˘˘ع˘˘لا

راظتنا ‘ هل ةÒطخ تافعاضضم
fiل˘ي˘˘ج˘˘ضست˘˘لا ة˘˘ي˘˘ضضق ‘ ه˘˘ت˘˘م˘˘كا

تاءا˘ق˘ل˘لا بي˘˘تر˘˘ت لو˘˘ح بّر˘˘ضسŸا
.يؤادعضس ميضسن ÒجانŸا ةقفرب
نع ،بارعأا نيدلا زع  فضشك ؤ
د˘˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ضصلا ة˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ضضو˘˘˘˘لا

مئاد لاضصتا ‘ هنأاب اÒضشم،ةيافلح
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ،ه˘˘˘ي˘˘˘ماfiؤ ه˘˘˘˘يؤذ ع˘˘˘˘م
ىد˘ل ه˘ت˘˘ي˘˘ضضق تارو˘˘ط˘˘ت ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م
ن˘ع ار˘ّب˘ع˘م ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ح ‘ ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا

هحار˘ضس قÓ˘طإ’ ،ه˘تا˘ي˘ن“ سصلا˘خ
هتدافتضسا ع˘م ،ه˘تر˘ضسأا˘ب ه˘قا˘ح˘ت˘لاؤ

ع˘˘با˘˘تŸا ة˘˘ي˘˘ضضق˘˘˘لا ‘ ةءاÈلا ن˘˘˘م
.اهيف
د˘˘˘˘˘˘˘˘˘يد“ نأا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب ،Òخأ’ا ‘ Òضشن
ة˘ي’و˘ل ي˘ح˘˘ضصلا ر˘˘ج◊ا تا˘˘عا˘˘ضس
ىلع ،ينفلا مقاطلا Èجأا ،فيطضس

ةيبيردتلا سصضص◊ا ة‹رب هتداعإا
Úب˘˘عÓ˘˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘ضسن˘˘˘لا˘˘˘ب ،ة˘˘˘يدر˘˘˘ف˘˘˘لا
ةيدلب81 ىوتضسم ىلع Úنطاقلا
لÓ˘˘خ ن˘˘م ،ر˘˘ج◊ا ا˘˘ه˘˘ّضسم ي˘˘ت˘˘لا
ةيحابضص ةيبيردت سصضصح ة‹رب

ة˘ي˘ئا˘˘ضسم ىر˘˘خأاؤ ،لزا˘˘نŸا جرا˘˘خ
ناك نأا دعب ،ةماقإ’ا تارقم لخاد
لÓ˘خ نو˘برد˘ت˘ي ،Úب˘عÓ˘˘لا بل˘˘غأا
تاءا˘˘ضضف˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ضسŸا ةÎف˘˘˘لا
   .ءارضضÿا تاحاضسŸاؤ ةيمومعلا

ةروهدتŸا ةيحضصلا فورظلا ةاعارم لجأل

ىفصشتصسŸإ ¤إإ صشإر◊إ نجصس نم ةيافلح لقن

ف˘ضسو˘ي ›ؤد˘لا ع˘فادŸا ع˘˘ط˘˘ق
نأا˘˘ضشب Úق˘˘ي˘˘لا˘˘ب كضشلا لا˘˘ط˘˘ع
، ›ا◊ا ه˘ق˘ير˘ف ع˘م ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘ضسم
تاحيرضصت ‘ هديكأات لÓخ نم
هتÒضسŸ هتلضصاوم نع ةيفحضص
سسي˘˘˘ن يدا˘˘˘ن ع˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘˘فاÎحإ’ا
يت˘لا سضؤر˘ع˘لا م˘غر ي˘ضسنر˘ف˘لا
ةÎف˘˘˘لا ‘ ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع تل˘˘˘طا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت
. ةÒخأ’ا

دكأا قباضسلا ؤداراب يدان بع’
’ هنأاب ““ ناتام سسين ““ ةدير÷

تقو˘˘لا ‘ ل˘˘ي˘˘حر˘˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘ك˘˘˘ف˘˘˘ي

يدانلا ‘ هءاقب نأا ؤ نهارلا
قلغأا سسين بع’ ،دكؤوم هبضش
ة˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإا  لو˘˘ح باو˘˘˘بأ’ا ل˘˘˘ك
يتلا ةÒبكلا ةيدنأ’ا وحن هليحر

وتاكŸÒا ‘ هتامذخب تبلاط
سسيرا˘˘˘˘ب رار˘˘˘˘غ ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ›ا◊ا
يدا˘˘˘˘˘˘˘ن ؤا نا˘˘˘˘˘˘˘˘مÒج تنا˘˘˘˘˘˘˘˘ضس
.ماهنتوت
هذختا يذلا رارقلا سسفن وهؤ
رر˘˘˘ق يذ˘˘˘لا يؤادو˘˘˘ب ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘مز
سسي˘ن ع˘م ه˘تر˘ما˘˘غ˘˘م ة˘˘ل˘˘ضصاو˘˘م
.يضسنرفلا

نهارلا تقولا ‘ ليحرلاب ركفي ل

يصسنرفلإ صسين عم هلبقتصسم ددحي لاطع



وتاكŸÒا ‘ هفادهأا نع ثد–

يصسيم ةقفصص صضراعي لويدرإوغ

 ًلاح أاوضسأا هقيرف نوكيضس ،هفادهأا نود نم

هدحو دصصح ..مصسا◊إ صسومإر
ديردم لايرل ةطقن11

لدعŸاب عافدلأ يبع’ ليجصست
سسيل سسومأر ويجÒصس هلعفي يذلأ

نوكيصس ،هفأدهأأ نود نمو  ،ًايعيبط
ّلقأأ ديصصرب ً’اح أأوصسأأ ديردم لاير

.اغيللأ ‘ ةطقن11ـب هيلع وه اّ‡
““اكرام““ ةفيحصصل ريرقت بصسحو
فأدهأأ مظعم نإأ ،ةينابصسإ’أ
ةطقن نم تءاج بلصصلأ عفأدŸأ
فأدهأأ01 هيدل سسومأرف ،ءأز÷أ

و ًافده همدقب لجصس ،مصسوŸأ أذه
ةلكر نم6و ،ةيصسأأر ةرك نم Úنثأ

نمو ،ةرصشابم ةرح ةبرصضو ءأزج
ةمصساح فأدهأأ5 ،هذه لك Úب

.ةجيتنلأ تÒغ
تهتنأ يتلأ سسيف’أأ ةأرابم ‘ اهلوأأ

Ÿلجصس ثيح ،2-1 لايرلأ ةحلصص
Êأد زرحي نأأ لبق ،ةيصسأأر سسومأر
لاير لداعتو ،زوفلأ فده لاخافراك
أدبو ،وغيف اتليصس مامأأ2-2 ديردم
نأأ دعب ،طاقن ثÓث هقيرف حنم هنأأ
ةلكر نم46ـلأ ةقيقدلأ ‘ لجصس
تقو ‘ أولبقتصسأ مهنكل ،ءأزج
.لداعتلأ فده رخأاتم
ديردم لاير ةهجأوم لÓخو
ةيبلصس ةأرابŸأ تناك ،دأديصسوصسل

،حاجنب دئاقلأ اهذفن ،ءأزج ةلكر ىلع روينوج سسويصسينيف لصص– ىتح
.‘اتيخ ةهجأوم سسومأر اهب مصسح يتلأ ةقيرطلأ تأذ يهو
.وليصسرام Èع ءأزج ةلكر ىلع يغنŸÒأ لصصح ،وابلب كيتلتأأ ءاقل لÓخو
Ëركب ةنراقم ‘و .اهلÓخ نم ءاقللأ مصسح ‘ لايرلأ م‚ ح‚ ًاصضيأأو
فأدهأأ هتمدق اّ‡ Ìكأأ طاقن سسمخ ىلع يكلŸأ لصصح ،ةÁزنب
وأأ حيجرت تÓكرب ’ ،بعل قرط نم لجصس هنأأ نم مغرلأ ىلع ،سسومأر
.ةتباث تأرك

تلاقتنلا ةÎف ‘ قيرفلاب ةديدج ءامدل

يصسيم رإرق رصس نع فصشكلإ
ئجافŸإ
دئاق ،يصسيم لينويل رأرق ءأرو رصسلأ ،Êابصسإأ يفحصص ريرقت فصشك
.Êولاتكلأ يدانلأ عم هدقع ديد“ تاصضوافم ديمجتب ،ةنولصشرب
فيصص ‘ يهتني يذلأ هدقع ديدŒ نم هفقوم دعب يصسيم مصسحي ⁄و
قيرفلأ جئاتن عجأرت لظ ‘ ،ةنولصشرب عم1202
يصسيم عطق ءأرو ببصسلأ نإاف ،ةينولاتكلأ ““تروبصس““ ةفيحصص بصسحبو
ةصصاخ ،يدانلأ ةرأدإأ ىلع طغصضلأ ‘ هتبغر وه ،هدقع ديد“ تاصضوافم
ةÎف ‘ قيرفلاب ةديدج ءامد خصضل ،ويموتراب ايرام بيصسوج سسيئرلأ
.ت’اقتن’أ
ليجأات ا‰إأو ،ليحرلأ هرأرقب يوني نكي ⁄ يصسيم نأأ ¤إأ تراصشأأو
.هدقع ديدجتب ةقلعتŸأ تاثداÙأ
لصصأوي ،سشتينايب ميلأÒم ،سسوتنفوج م‚ عم هدقاعت ”أأ امدعو
‘ ةصصاخ ،لبقŸأ مصسوملل أدأدعتصسأ ،قيرفلأ تأرغث دصسل هيعصس ةنولصشرب

.ةÒخأ’أ ةÎفلأ ‘ ،Êولاتكلأ قيرفلأ هيناعي يذلأ يعافدلأ كابتر’أ لظ
لجأأ نم ،ةنولصشرب ةرأدإ’ ةديدج تاكر– نع ،يفحصص ريرقت فصشكو
،يتيتموأأ ليوماصصل ةرركتŸأ تاباصصإ’أ لظ ‘ ،يفلÿأ طÿأ معد
.هيكيب رمع مدقتو
ةداعتصسأ ىلع ممصصم ةنولصشرب نإاف ،ةينولاتكلأ تروبصس ةفيحصص بصسحبو
.يتيصس Îصسصشنام نم ايصسراج كيريإأ قباصسلأ هئصشان
دق ناكو ،““ايصسام ’““ ةيÁداكأأ يجيرخ دحأأ (اًماع91) ايصسراج Èتعيو
.تأونصس5 هتدم دقعب ،7102 ماع يتيصس Îصسصشنام ¤إأ لقتنأ
ءدبل أورطصضأ يتيصس Îصسصشنام ›وؤوصسم نأأ ¤إأ ةفيحصصلأ تراصشأأو
فيصصلأ بعÓلأ هدقع ‘ ماع ىقبتيصس هنأ’ ،ةنولصشرب عم سضوافتلأ
يأ’ انا‹ عيقوتلأ هنكÁ امك ،ةيداŸأ هتميق عجأÎتصس ›اتلابو ،لبقŸأ
.2202 ءاتصش ‘ دان
‘ ،قباصسلأ هبع’ عم ليصصافتلأ لك ”أأ ةنولصشرب نأأ ةفيحصصلأ تدكأأو
.Úيدانلأ Úب قافت’أ راظتنأ

ةـضاـير
ـه1441 ةدعقلا وذ91 ـل قفاوŸا م0202 ةليوج11 تبضسلا
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Ãييروز يصسوج وفوين““ بعلÓ‘““ ‘ 63 ةلو÷أ
اغيللأ نم
راطق Ìعت رظتنيو ..ديلولأ دلب هجأوي ةنولصشرب
ديردم لاير
دلب ىلع افيصض ةنولصشرب Êابصسإ’أ قÓمعلأ لحي
ي˘صسو˘ج و˘فو˘ي˘ن““ بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ،تب˘صسلأ  ،د˘ي˘لو˘˘لأ
نم63 ة˘لو÷أ تا˘صسفا˘ن˘م ن˘م˘صض ،““‘Ó˘ي˘يروز
.اغيللأ
قيرف˘ل ي˘ن˘ف˘لأ ر˘يدŸأ ،Úت˘ي˘صس ي˘ك˘ي˘ك ل˘صصأو˘يو
¤إأ ل˘صصو˘ت˘ل˘ل ه˘˘ت’واÊ، fiا˘˘ب˘˘صسإ’أ ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب
ه˘ي˘م˘جا˘هŸ ح˘م˘صست ي˘ت˘لأ ة˘ح˘ي˘ح˘صصلأ ة˘˘غ˘˘ي˘˘صصلأ
نأوطنأأو ،زيرأوصس سسيول ،يصسيم لينويل ةثÓثلأ

.قلأاتلاب نامزيرج
ةيصضاŸأ لبق ةلو÷أ ‘ قلأاتلل يثÓثلأ داعو
فده ليجصست ‘ أونواعت امك ،لايرايف مامأأ
هلمأأ ‘ اصسرابلأ ظفتحيل  لوينابصسإأ مامأأ زوفلأ
.اغيللأ بقل ىلع ظاف◊اب
بق˘ل˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لأ ‘ ة˘نو˘ل˘˘صشر˘˘ب مÓ˘˘حأأ نأأ م˘˘غرو
يموجهلأ يثÓثلأ نأأ ’إأ ،ةفيعصض تتاب يرودلأ
.ايح مل◊أ ءاقب ‘ دعاصسي
ةطقن قرافب ،بقللأ لماح ،ةنولصشرب دعتبيو

سسيف’أأ هجأو يذلأو ،ردصصتŸأ لايرلأ فلخ
.53 ةلو÷أ تايرابم ماتخ ‘
ع˘ي˘ط˘ت˘صسي ،سسي˘ف’أأ ى˘ل˘˘ع لا˘˘ير˘˘لأ زا˘˘ف ا˘˘م أذإأو
ىلع يروف لكصشب طوغصضلأ ديعي نأأ ةنولصشرب

نيدلأ نيز يصسنرفلأ هبردي يذلأ قيرفلأ أذه
موي ةطانرغ ىلع افيصض لحي يذلأو ،نأديز
.63 ةلو÷أ ‘ Úنثإ’أ
ة˘˘ي˘˘م˘˘هأأ Ìكأ’أ ءي˘˘˘صشلأ نو˘˘˘ك˘˘˘ي د˘˘˘ق ،كلذ ع˘˘˘مو
أو˘نو˘ك˘ي˘ل ه˘مو‚ دأد˘عإأ و˘ه Úت˘ي˘صسل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب

لا˘ط˘بأأ يرود تا˘يرا˘ب˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘˘صس’ ن˘˘يز˘˘ها˘˘ج
ي˘˘˘ع˘˘˘قأو˘˘˘لأ ل˘˘˘مأ’أ ه˘˘˘نأأ ثي˘˘˘ح ،توأ ‘ ا˘˘˘˘بوروأأ
.مصسوŸأ أذه بقلب جيوتتلل ةنولصشÈل
ديلولأ دلب ةأرابم نع يتاف Êاموصسنأأ بيغيو
اهب زاف يتلأ ةأرابŸأ ‘ درطلل سضرعت امدعب
يتلأ ةراصسÿأ يهو ،(0-1) لوينابصسإأ ةنولصشرب

.ةيناثلأ ةجردلأ يرودل طبهي لوينابصسإأ تلعج
.يعم ثد– ،اصسئاب ناك يتاف““ :Úتيصس لاقو
.““اظوظfi نكي ⁄ ةركلأ عطقل بهذ
ةأرابŸأ هذه ‘ زيرأوصس هلجصس يذلأ فدهلأو

خيراتلأ ‘ ةنولصشÈل فأده لصضفأأ ثلاث هلعج
افده036 ي˘صسي˘م د˘ع˘ب ،ا˘˘فد˘˘ه591 دي˘صصر˘ب

.افده232 رأزيصسو
ليكصشتلأ نع ثحبي Úتيصس نأأ زيرأوصس فÎعأو
.ةنولصشرب يمجاهم عيمج بصساني يذلأ
امهفلخو ،زيرأوصس بناج ¤إأ نامزيرج بعلو
.Úتأرابم رخآأ ‘ ،يصسيم
ذ˘˘خ˘˘ت˘˘ي ن˘˘م و˘˘ه بردŸأ نإأ““ :ز˘˘˘يرأو˘˘˘صس لا˘˘˘قو
هذهو ،ةغيصصلأ دجي نأأ (Úتيصس) دأرأأ .رأرقلأ

.““ايلاح اهبرجي يتلأ ةغيصصلأ يه
ملعن كلذل ،انه نأوطنأ’ ماع لوأأ هنإأ““ فاصضأأو
ةقباصسلأ ةلو÷أ ‘ .ملقأاتلل ةبعصص ةÎف اهنأأ
ءأدأ’اب عتمتصسن نأأ انناكمإاب ناك لايرايف مامأأ
.““نامزيرج نأوطنأأ همدق يذلأ يكذلأ
زكرŸأ بحاصص ،رابيإأ لحي ،بيتÎلأ عاق ‘و
،ايمصسر طبه يذلأ ،لوينابصسإأ ىلع افيصض ،71
،91 زكرŸأ بحاصص ،سسيناجيل فيصضتصسي امنيب
بحاصص ،اكرويام لاير بعليو ،ايصسنلاف قيرف
.ةيليبصشأأ عم ،81 زكرŸأ
انوصساصسوأأ بعلي ،ةلو÷أ هذه تايرابم ةيقب ‘و
لا˘ير ع˘م د˘يرد˘م و˘ك˘ي˘ت˘ل˘تأأو ،و˘ج˘ي˘ف ا˘ت˘ل˘ي˘صس ع˘م
،سسيف’أأو ،وابلب كيتلتأأ عم يتنافيلو ،سسيتيب
.دأديصسوصس لاير عم لايرايفو ‘اتيخ عم

،ةنولصشرب قيرف عفأدم ،هيكيب درأÒج لصصأو
ع˘م ه˘تÓ˘ما˘˘ع˘˘ت ‘ لد˘˘ج˘˘ل˘˘ل ةÒثŸأ ه˘˘تا˘˘فر˘˘صصت
ةأرا˘˘ب˘˘م لÓ˘˘خ Êا˘˘ب˘˘˘صسإ’أ يرود˘˘˘لأ ‘ ما˘˘˘ك◊أ
.ةيصضاŸأ ةليللأ لوينابصسإأ دصض اينولاتك ““يبريد““

ةنولصشر˘ب ق˘ير˘ف م˘جا˘ه˘م ،ي˘تا˘ف و˘صسنأأ سضر˘ع˘تو
Óً˘يد˘ب ه˘لوز˘ن ن˘م ق˘ئا˘قد د˘ع˘ب در˘ط˘ل˘ل ،با˘˘صشلأ
ّدر ناكو ،Êاثلأ طوصشلأ ‘ فينع لخدت ببصسب
.ءأزهتصساب مكحلل قيفصصتلأ هيكيب لعف
هيكيب نأأ ة˘ي˘نا˘ب˘صسإ’أ ““ا˘كرا˘م““ ة˘ف˘ي˘ح˘صص تر˘كذو
رهظأأ هنكل ،““ىرخأأ ةرم ،عئأر عئأر““ :مكحلل لاق
.Òصصق تقو دعب ًاصضقانت

لو˘ب م˘ك◊أ در˘ط ،ط˘ق˘ف ق˘ئا˘˘قد ثÓ˘˘ث د˘˘ع˘˘ب˘˘ف
اŸ هباصشم لخدت ببصسب لوينابصسإأ بع’ ونأزول
:مك◊أ مامأأ هيكيب حاصص اهنيحو ،يتاف هلعف

.““ةحصضأو ءأرمح ةقاطب اهنإأ““
مامأأ ““Êولاتكلأ““ يدانلل ةقباصسلأ ةأرابŸأ ‘و
¤إأ حيملت ‘ ،ىمدلأ ةكرح هيكيب دّلق ،لايرايف
،ىمدلأ لثم ماك◊اب مكحتي ديردم لاير نأأ
ركذتي ’ هنإأ Óًئاق ،ءاقللأ دعب كلذ ىفن هنكل

.ةعقأولأ هذه
هيكيب أأدب ،““اغيللأ““ تاصسفانم فانئتصسأ ذنمو

كلذو ،““ويديفلأ““ ةينقتو ميكحتلأ ىلع ةلمح
،ديردم لاير Ëرغلأ ¤إأ اهزايحنأ ةيفلخ ىلع
ق˘˘˘ي˘˘˘ق– ن˘˘˘م بÎقأ يذ˘˘˘˘لأ ›ا◊أ رد˘˘˘˘صصتŸأ
Úمصسوم ذنم بئاغلأ بقللأ

لاطبلا ةطبار ‘ وكيتيلنتلا و اغيللا ‘ لايرلا عم

اــــــــــــنوروك نمز ‘ ““اغيل““ بقل لوأاب ًإرــــــــــــــــكبم لفت– دــــــــــيردم
ديردم لاير جيوتتب لافتحÓل ًأركبم دأدعتصس’أ ديردم ةمصصاعلأ تأأدب
زيهجتب كلذو ،ًايباصسح ةصسفانŸأ مصسح مدع مغر Êابصسإ’أ يرودلأ بقلب
نود ةلوليحلل تأءأرجإأ ذاختأ عم ،Òهام÷أ لابقتصس’ ةÒهصشلأ نيدايŸأ
.انوروك ىودع راصشتنأ
هيصسوخ ديردم ةدمع عم عمتجأ ديردم لاير نأأ ““اكرام““ ةفيحصص تركذو
بقل لوأاب لافتح’أ نأاصشب قيصسنتلل ةيميلقإ’أ ةموك◊أو زينيترام سسيول

.انوروكلأ نمز ‘
Òه˘صشلأ ““سسي˘ل˘ي˘ب˘ي˘˘صس““ نأد˘˘ي˘˘م ‘ ةدا˘˘ع ة˘˘يد˘˘يردŸأ Òها˘˘م÷أ د˘˘صشت–و
ىنبم مامأأو ““لوصس ليد اتريوب““ نأديم ‘و ًةداع باقلأ’اب لافتحÓل
.Òهام÷أ ةيحتل ةداع تافرصشلأ نم نوبعÓلأ جرخي ثيح ،ةيدلبلأ
هÁرغ نع طاقن4 قرافب ““اغيللأ““ لودج ““يكلŸأ““ يدانلأ ردصصتيو
يدانلأ يقتليو ،مصسوŸأ ةياهن ىلع ت’وج4 يقبت لظ ‘ ،ةنولصشرب
.““اينولاتك““ يبريد ‘ مويلأ قح’ تقو ‘ لوينابصسإأ عم ““Êولاتكلأ““

بقلب ديردم وكيتلتأأ جوت أذإأ ىرخأأ ةطخ ديردم تاطلصس زهŒ كلذك
عبر رودلأ ¤إأ لهأات نأأ دعب ،هخيرات ‘ ةرم لوأ’ ابوروأأ لاطبأأ يرود
.بقللأ لماح لوبرفيل باصسح ىلع يئاهنلأ

انوروكب سسويصسينيف ةباصصإأ ةقيقح
انوروك سسوÒفل Êاثلأ رابتخ’أ ةجيتن ،Êابصسإأ يفحصص ريرقت فصشك
لا˘ير م‚ ،رو˘ي˘نو˘ج سسو˘ي˘صسي˘ن˘ي˘ف ي˘ل˘يزأÈلأ ه˘ل ع˘صضخ يذ˘لأ ،د˘ج˘˘ت˘˘صسŸأ

.ديردم
كانه نأأ ركذ دق ،يجنيŸÒأ بردم ،نأديز نيدلأ نيز يصسنرفلأ ناكو
.سسويصسينيفل لوأ’أ انوروك رابتخأ ‘ ةلكصشم
سصحفل عصضخ سسويصسينيف نإاف ،ةيديردŸأ ““اكرام““ ةفيحصصل اًقفو نكل

.ةيبلصس هتجيتن تءاجو ،سسيمÿأ ،ديدج
قيرفلأ ةمئاق نمصض دجأوتلأ هنكÁ ،يليزأÈلأ بعÓلأ نأأ ¤إأ تراصشأأو
يرودلأ نم53ـلأ ةلو÷أ ‘ ،سسيف’أأ وفيتروبيد مامأأ دغلأ ةأرابŸ ،يكلŸأ
.Êابصسإ’أ
‘ ،يجنيŸÒأ مجاهم ،سشتيفوي اكول يبرصصلأ لزع أًرخؤوم ” هنأأ ركذي
.انوروكب هتباصصإأ تتبث هل اقيدصص طلاخ امدعب ،هلزنم
يتلأ ،اغيللأ ةرأدصص ىلع ةنولصشرب عم ايوق اعأرصص ديردم لاير سضوخيو
هنكل ،هÁرغ نع ةدحأو ةطقن قرافب ايلاح يمصصاعلأ قيرفلأ اهردصصتي
.لقأأ ةأرابم بعل

لوينابضسإا دضض اينولاتك ““يبريد““ ةارابم لÓخ

ةقيرطلإ هذهب ماك◊إ نم ةيرخصسلإ لصصإوي هيكيب



وتاكŸÒا ‘ هفادهأا نع ثد–

يصسيم ةقفصص صضراعي لويدرإوغ

 ًلاح أاوضسأا هقيرف نوكيضس ،هفادهأا نود نم

هدحو دصصح ..مصسا◊إ صسومإر
ديردم لايرل ةطقن11

لدعŸاب عافدلأ يبع’ ليجصست
سسيل سسومأر ويجÒصس هلعفي يذلأ

نوكيصس ،هفأدهأأ نود نمو  ،ًايعيبط
ّلقأأ ديصصرب ً’اح أأوصسأأ ديردم لاير

.اغيللأ ‘ ةطقن11ـب هيلع وه اّ‡
““اكرام““ ةفيحصصل ريرقت بصسحو
فأدهأأ مظعم نإأ ،ةينابصسإ’أ
ةطقن نم تءاج بلصصلأ عفأدŸأ
فأدهأأ01 هيدل سسومأرف ،ءأز÷أ

و ًافده همدقب لجصس ،مصسوŸأ أذه
ةلكر نم6و ،ةيصسأأر ةرك نم Úنثأ

نمو ،ةرصشابم ةرح ةبرصضو ءأزج
ةمصساح فأدهأأ5 ،هذه لك Úب

.ةجيتنلأ تÒغ
تهتنأ يتلأ سسيف’أأ ةأرابم ‘ اهلوأأ

Ÿلجصس ثيح ،2-1 لايرلأ ةحلصص
Êأد زرحي نأأ لبق ،ةيصسأأر سسومأر
لاير لداعتو ،زوفلأ فده لاخافراك
أدبو ،وغيف اتليصس مامأأ2-2 ديردم
نأأ دعب ،طاقن ثÓث هقيرف حنم هنأأ
ةلكر نم46ـلأ ةقيقدلأ ‘ لجصس
تقو ‘ أولبقتصسأ مهنكل ،ءأزج
.لداعتلأ فده رخأاتم
ديردم لاير ةهجأوم لÓخو
ةيبلصس ةأرابŸأ تناك ،دأديصسوصسل

،حاجنب دئاقلأ اهذفن ،ءأزج ةلكر ىلع روينوج سسويصسينيف لصص– ىتح
.‘اتيخ ةهجأوم سسومأر اهب مصسح يتلأ ةقيرطلأ تأذ يهو
.وليصسرام Èع ءأزج ةلكر ىلع يغنŸÒأ لصصح ،وابلب كيتلتأأ ءاقل لÓخو
Ëركب ةنراقم ‘و .اهلÓخ نم ءاقللأ مصسح ‘ لايرلأ م‚ ح‚ ًاصضيأأو
فأدهأأ هتمدق اّ‡ Ìكأأ طاقن سسمخ ىلع يكلŸأ لصصح ،ةÁزنب
وأأ حيجرت تÓكرب ’ ،بعل قرط نم لجصس هنأأ نم مغرلأ ىلع ،سسومأر
.ةتباث تأرك

تلاقتنلا ةÎف ‘ قيرفلاب ةديدج ءامدل

يصسيم رإرق رصس نع فصشكلإ
ئجافŸإ
دئاق ،يصسيم لينويل رأرق ءأرو رصسلأ ،Êابصسإأ يفحصص ريرقت فصشك
.Êولاتكلأ يدانلأ عم هدقع ديد“ تاصضوافم ديمجتب ،ةنولصشرب
فيصص ‘ يهتني يذلأ هدقع ديدŒ نم هفقوم دعب يصسيم مصسحي ⁄و
قيرفلأ جئاتن عجأرت لظ ‘ ،ةنولصشرب عم1202
يصسيم عطق ءأرو ببصسلأ نإاف ،ةينولاتكلأ ““تروبصس““ ةفيحصص بصسحبو
ةصصاخ ،يدانلأ ةرأدإأ ىلع طغصضلأ ‘ هتبغر وه ،هدقع ديد“ تاصضوافم
ةÎف ‘ قيرفلاب ةديدج ءامد خصضل ،ويموتراب ايرام بيصسوج سسيئرلأ
.ت’اقتن’أ
ليجأات ا‰إأو ،ليحرلأ هرأرقب يوني نكي ⁄ يصسيم نأأ ¤إأ تراصشأأو
.هدقع ديدجتب ةقلعتŸأ تاثداÙأ
لصصأوي ،سشتينايب ميلأÒم ،سسوتنفوج م‚ عم هدقاعت ”أأ امدعو
‘ ةصصاخ ،لبقŸأ مصسوملل أدأدعتصسأ ،قيرفلأ تأرغث دصسل هيعصس ةنولصشرب

.ةÒخأ’أ ةÎفلأ ‘ ،Êولاتكلأ قيرفلأ هيناعي يذلأ يعافدلأ كابتر’أ لظ
لجأأ نم ،ةنولصشرب ةرأدإ’ ةديدج تاكر– نع ،يفحصص ريرقت فصشكو
،يتيتموأأ ليوماصصل ةرركتŸأ تاباصصإ’أ لظ ‘ ،يفلÿأ طÿأ معد
.هيكيب رمع مدقتو
ةداعتصسأ ىلع ممصصم ةنولصشرب نإاف ،ةينولاتكلأ تروبصس ةفيحصص بصسحبو
.يتيصس Îصسصشنام نم ايصسراج كيريإأ قباصسلأ هئصشان
دق ناكو ،““ايصسام ’““ ةيÁداكأأ يجيرخ دحأأ (اًماع91) ايصسراج Èتعيو
.تأونصس5 هتدم دقعب ،7102 ماع يتيصس Îصسصشنام ¤إأ لقتنأ
ءدبل أورطصضأ يتيصس Îصسصشنام ›وؤوصسم نأأ ¤إأ ةفيحصصلأ تراصشأأو
فيصصلأ بعÓلأ هدقع ‘ ماع ىقبتيصس هنأ’ ،ةنولصشرب عم سضوافتلأ
يأ’ انا‹ عيقوتلأ هنكÁ امك ،ةيداŸأ هتميق عجأÎتصس ›اتلابو ،لبقŸأ
.2202 ءاتصش ‘ دان
‘ ،قباصسلأ هبع’ عم ليصصافتلأ لك ”أأ ةنولصشرب نأأ ةفيحصصلأ تدكأأو
.Úيدانلأ Úب قافت’أ راظتنأ

ةـضاـير
ـه1441 ةدعقلا وذ91 ـل قفاوŸا م0202 ةليوج11 تبضسلا
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Ãييروز يصسوج وفوين““ بعلÓ‘““ ‘ 63 ةلو÷أ
اغيللأ نم
راطق Ìعت رظتنيو ..ديلولأ دلب هجأوي ةنولصشرب
ديردم لاير
دلب ىلع افيصض ةنولصشرب Êابصسإ’أ قÓمعلأ لحي
ي˘صسو˘ج و˘فو˘ي˘ن““ بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ،تب˘صسلأ  ،د˘ي˘لو˘˘لأ
نم63 ة˘لو÷أ تا˘صسفا˘ن˘م ن˘م˘صض ،““‘Ó˘ي˘يروز
.اغيللأ
قيرف˘ل ي˘ن˘ف˘لأ ر˘يدŸأ ،Úت˘ي˘صس ي˘ك˘ي˘ك ل˘صصأو˘يو
¤إأ ل˘صصو˘ت˘ل˘ل ه˘˘ت’واÊ، fiا˘˘ب˘˘صسإ’أ ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب
ه˘ي˘م˘جا˘هŸ ح˘م˘صست ي˘ت˘لأ ة˘ح˘ي˘ح˘صصلأ ة˘˘غ˘˘ي˘˘صصلأ
نأوطنأأو ،زيرأوصس سسيول ،يصسيم لينويل ةثÓثلأ

.قلأاتلاب نامزيرج
ةيصضاŸأ لبق ةلو÷أ ‘ قلأاتلل يثÓثلأ داعو
فده ليجصست ‘ أونواعت امك ،لايرايف مامأأ
هلمأأ ‘ اصسرابلأ ظفتحيل  لوينابصسإأ مامأأ زوفلأ
.اغيللأ بقل ىلع ظاف◊اب
بق˘ل˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لأ ‘ ة˘نو˘ل˘˘صشر˘˘ب مÓ˘˘حأأ نأأ م˘˘غرو
يموجهلأ يثÓثلأ نأأ ’إأ ،ةفيعصض تتاب يرودلأ
.ايح مل◊أ ءاقب ‘ دعاصسي
ةطقن قرافب ،بقللأ لماح ،ةنولصشرب دعتبيو

سسيف’أأ هجأو يذلأو ،ردصصتŸأ لايرلأ فلخ
.53 ةلو÷أ تايرابم ماتخ ‘
ع˘ي˘ط˘ت˘صسي ،سسي˘ف’أأ ى˘ل˘˘ع لا˘˘ير˘˘لأ زا˘˘ف ا˘˘م أذإأو
ىلع يروف لكصشب طوغصضلأ ديعي نأأ ةنولصشرب

نيدلأ نيز يصسنرفلأ هبردي يذلأ قيرفلأ أذه
موي ةطانرغ ىلع افيصض لحي يذلأو ،نأديز
.63 ةلو÷أ ‘ Úنثإ’أ
ة˘˘ي˘˘م˘˘هأأ Ìكأ’أ ءي˘˘˘صشلأ نو˘˘˘ك˘˘˘ي د˘˘˘ق ،كلذ ع˘˘˘مو
أو˘نو˘ك˘ي˘ل ه˘مو‚ دأد˘عإأ و˘ه Úت˘ي˘صسل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب

لا˘ط˘بأأ يرود تا˘يرا˘ب˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘˘صس’ ن˘˘يز˘˘ها˘˘ج
ي˘˘˘ع˘˘˘قأو˘˘˘لأ ل˘˘˘مأ’أ ه˘˘˘نأأ ثي˘˘˘ح ،توأ ‘ ا˘˘˘˘بوروأأ
.مصسوŸأ أذه بقلب جيوتتلل ةنولصشÈل
ديلولأ دلب ةأرابم نع يتاف Êاموصسنأأ بيغيو
اهب زاف يتلأ ةأرابŸأ ‘ درطلل سضرعت امدعب
يتلأ ةراصسÿأ يهو ،(0-1) لوينابصسإأ ةنولصشرب

.ةيناثلأ ةجردلأ يرودل طبهي لوينابصسإأ تلعج
.يعم ثد– ،اصسئاب ناك يتاف““ :Úتيصس لاقو
.““اظوظfi نكي ⁄ ةركلأ عطقل بهذ
ةأرابŸأ هذه ‘ زيرأوصس هلجصس يذلأ فدهلأو

خيراتلأ ‘ ةنولصشÈل فأده لصضفأأ ثلاث هلعج
افده036 ي˘صسي˘م د˘ع˘ب ،ا˘˘فد˘˘ه591 دي˘صصر˘ب

.افده232 رأزيصسو
ليكصشتلأ نع ثحبي Úتيصس نأأ زيرأوصس فÎعأو
.ةنولصشرب يمجاهم عيمج بصساني يذلأ
امهفلخو ،زيرأوصس بناج ¤إأ نامزيرج بعلو
.Úتأرابم رخآأ ‘ ،يصسيم
ذ˘˘خ˘˘ت˘˘ي ن˘˘م و˘˘ه بردŸأ نإأ““ :ز˘˘˘يرأو˘˘˘صس لا˘˘˘قو
هذهو ،ةغيصصلأ دجي نأأ (Úتيصس) دأرأأ .رأرقلأ

.““ايلاح اهبرجي يتلأ ةغيصصلأ يه
ملعن كلذل ،انه نأوطنأ’ ماع لوأأ هنإأ““ فاصضأأو
ةقباصسلأ ةلو÷أ ‘ .ملقأاتلل ةبعصص ةÎف اهنأأ
ءأدأ’اب عتمتصسن نأأ انناكمإاب ناك لايرايف مامأأ
.““نامزيرج نأوطنأأ همدق يذلأ يكذلأ
زكرŸأ بحاصص ،رابيإأ لحي ،بيتÎلأ عاق ‘و
،ايمصسر طبه يذلأ ،لوينابصسإأ ىلع افيصض ،71
،91 زكرŸأ بحاصص ،سسيناجيل فيصضتصسي امنيب
بحاصص ،اكرويام لاير بعليو ،ايصسنلاف قيرف
.ةيليبصشأأ عم ،81 زكرŸأ
انوصساصسوأأ بعلي ،ةلو÷أ هذه تايرابم ةيقب ‘و
لا˘ير ع˘م د˘يرد˘م و˘ك˘ي˘ت˘ل˘تأأو ،و˘ج˘ي˘ف ا˘ت˘ل˘ي˘صس ع˘م
،سسيف’أأو ،وابلب كيتلتأأ عم يتنافيلو ،سسيتيب
.دأديصسوصس لاير عم لايرايفو ‘اتيخ عم

،ةنولصشرب قيرف عفأدم ،هيكيب درأÒج لصصأو
ع˘م ه˘تÓ˘ما˘˘ع˘˘ت ‘ لد˘˘ج˘˘ل˘˘ل ةÒثŸأ ه˘˘تا˘˘فر˘˘صصت
ةأرا˘˘ب˘˘م لÓ˘˘خ Êا˘˘ب˘˘˘صسإ’أ يرود˘˘˘لأ ‘ ما˘˘˘ك◊أ
.ةيصضاŸأ ةليللأ لوينابصسإأ دصض اينولاتك ““يبريد““

ةنولصشر˘ب ق˘ير˘ف م˘جا˘ه˘م ،ي˘تا˘ف و˘صسنأأ سضر˘ع˘تو
Óً˘يد˘ب ه˘لوز˘ن ن˘م ق˘ئا˘قد د˘ع˘ب در˘ط˘ل˘ل ،با˘˘صشلأ
ّدر ناكو ،Êاثلأ طوصشلأ ‘ فينع لخدت ببصسب
.ءأزهتصساب مكحلل قيفصصتلأ هيكيب لعف
هيكيب نأأ ة˘ي˘نا˘ب˘صسإ’أ ““ا˘كرا˘م““ ة˘ف˘ي˘ح˘صص تر˘كذو
رهظأأ هنكل ،““ىرخأأ ةرم ،عئأر عئأر““ :مكحلل لاق
.Òصصق تقو دعب ًاصضقانت

لو˘ب م˘ك◊أ در˘ط ،ط˘ق˘ف ق˘ئا˘˘قد ثÓ˘˘ث د˘˘ع˘˘ب˘˘ف
اŸ هباصشم لخدت ببصسب لوينابصسإأ بع’ ونأزول
:مك◊أ مامأأ هيكيب حاصص اهنيحو ،يتاف هلعف

.““ةحصضأو ءأرمح ةقاطب اهنإأ““
مامأأ ““Êولاتكلأ““ يدانلل ةقباصسلأ ةأرابŸأ ‘و
¤إأ حيملت ‘ ،ىمدلأ ةكرح هيكيب دّلق ،لايرايف
،ىمدلأ لثم ماك◊اب مكحتي ديردم لاير نأأ
ركذتي ’ هنإأ Óًئاق ،ءاقللأ دعب كلذ ىفن هنكل

.ةعقأولأ هذه
هيكيب أأدب ،““اغيللأ““ تاصسفانم فانئتصسأ ذنمو

كلذو ،““ويديفلأ““ ةينقتو ميكحتلأ ىلع ةلمح
،ديردم لاير Ëرغلأ ¤إأ اهزايحنأ ةيفلخ ىلع
ق˘˘˘ي˘˘˘ق– ن˘˘˘م بÎقأ يذ˘˘˘˘لأ ›ا◊أ رد˘˘˘˘صصتŸأ
Úمصسوم ذنم بئاغلأ بقللأ

لاطبلا ةطبار ‘ وكيتيلنتلا و اغيللا ‘ لايرلا عم

اــــــــــــنوروك نمز ‘ ““اغيل““ بقل لوأاب ًإرــــــــــــــــكبم لفت– دــــــــــيردم
ديردم لاير جيوتتب لافتحÓل ًأركبم دأدعتصس’أ ديردم ةمصصاعلأ تأأدب
زيهجتب كلذو ،ًايباصسح ةصسفانŸأ مصسح مدع مغر Êابصسإ’أ يرودلأ بقلب
نود ةلوليحلل تأءأرجإأ ذاختأ عم ،Òهام÷أ لابقتصس’ ةÒهصشلأ نيدايŸأ
.انوروك ىودع راصشتنأ
هيصسوخ ديردم ةدمع عم عمتجأ ديردم لاير نأأ ““اكرام““ ةفيحصص تركذو
بقل لوأاب لافتح’أ نأاصشب قيصسنتلل ةيميلقإ’أ ةموك◊أو زينيترام سسيول

.انوروكلأ نمز ‘
Òه˘صشلأ ““سسي˘ل˘ي˘ب˘ي˘˘صس““ نأد˘˘ي˘˘م ‘ ةدا˘˘ع ة˘˘يد˘˘يردŸأ Òها˘˘م÷أ د˘˘صشت–و
ىنبم مامأأو ““لوصس ليد اتريوب““ نأديم ‘و ًةداع باقلأ’اب لافتحÓل
.Òهام÷أ ةيحتل ةداع تافرصشلأ نم نوبعÓلأ جرخي ثيح ،ةيدلبلأ
هÁرغ نع طاقن4 قرافب ““اغيللأ““ لودج ““يكلŸأ““ يدانلأ ردصصتيو
يدانلأ يقتليو ،مصسوŸأ ةياهن ىلع ت’وج4 يقبت لظ ‘ ،ةنولصشرب
.““اينولاتك““ يبريد ‘ مويلأ قح’ تقو ‘ لوينابصسإأ عم ““Êولاتكلأ““

بقلب ديردم وكيتلتأأ جوت أذإأ ىرخأأ ةطخ ديردم تاطلصس زهŒ كلذك
عبر رودلأ ¤إأ لهأات نأأ دعب ،هخيرات ‘ ةرم لوأ’ ابوروأأ لاطبأأ يرود
.بقللأ لماح لوبرفيل باصسح ىلع يئاهنلأ

انوروكب سسويصسينيف ةباصصإأ ةقيقح
انوروك سسوÒفل Êاثلأ رابتخ’أ ةجيتن ،Êابصسإأ يفحصص ريرقت فصشك
لا˘ير م‚ ،رو˘ي˘نو˘ج سسو˘ي˘صسي˘ن˘ي˘ف ي˘ل˘يزأÈلأ ه˘ل ع˘صضخ يذ˘لأ ،د˘ج˘˘ت˘˘صسŸأ

.ديردم
كانه نأأ ركذ دق ،يجنيŸÒأ بردم ،نأديز نيدلأ نيز يصسنرفلأ ناكو
.سسويصسينيفل لوأ’أ انوروك رابتخأ ‘ ةلكصشم
سصحفل عصضخ سسويصسينيف نإاف ،ةيديردŸأ ““اكرام““ ةفيحصصل اًقفو نكل

.ةيبلصس هتجيتن تءاجو ،سسيمÿأ ،ديدج
قيرفلأ ةمئاق نمصض دجأوتلأ هنكÁ ،يليزأÈلأ بعÓلأ نأأ ¤إأ تراصشأأو
يرودلأ نم53ـلأ ةلو÷أ ‘ ،سسيف’أأ وفيتروبيد مامأأ دغلأ ةأرابŸ ،يكلŸأ
.Êابصسإ’أ
‘ ،يجنيŸÒأ مجاهم ،سشتيفوي اكول يبرصصلأ لزع أًرخؤوم ” هنأأ ركذي
.انوروكب هتباصصإأ تتبث هل اقيدصص طلاخ امدعب ،هلزنم
يتلأ ،اغيللأ ةرأدصص ىلع ةنولصشرب عم ايوق اعأرصص ديردم لاير سضوخيو
هنكل ،هÁرغ نع ةدحأو ةطقن قرافب ايلاح يمصصاعلأ قيرفلأ اهردصصتي
.لقأأ ةأرابم بعل

لوينابضسإا دضض اينولاتك ““يبريد““ ةارابم لÓخ

ةقيرطلإ هذهب ماك◊إ نم ةيرخصسلإ لصصإوي هيكيب
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يحشصلا رج◊ا ةÎف عم انمازت ةونوب ةزمح يرئاز÷ا نانفلا هعدبأا

ُدsصسجُي ديدج يعون ينف عورصشم ..““ةن÷إ فورح““
ةمصصاعلاب

ث.ق

‘ ““ةن÷أ فورح““ موشسوŸأ عورششŸأ لثمتيو
لامعت˘شسا˘ب ة˘ي˘فأر˘غو˘تو˘ف˘لأ رو˘شصلأ ن˘م ة˘ل˘شسل˘شس
هذه تحمشس ثيح ،يبرعلأ طخلل ةيئوشض ةينقت
ينف طاششن ءايحإاب ةرشصاعŸأ ةينفلأ ةوطÿأ
بلغأأ تلشش يتلأ انوروك ةحئاج نمز ‘ ‘اقث
عورششم لمحيو ،رئأز÷أ ‘ ةيفاقثلأ ثأدحأ’أ
Òثكلأ -ةونوب روشصت بشسح- ““ةن÷أ فورح““

ةبرجتلأ هذه تقلخ ثيح ةينفلأ تأءاحيإ’أ نم
طÿأ ةقأرعو ءوشضلأ ةشسأدق Úب امغانتم أوج
.ةكر◊أ نم ›اخو حوتفم ءاشضف طشسو يبرعلأ
ةملظو غأرف ةيئوشضلأ تاكر◊أ هذه تألمو
،سسا˘ن˘لأ ن˘م ا˘هو˘ل˘˘خ م˘˘ك˘˘ح˘˘ب ر˘˘ئأز÷أ ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
تأءا˘˘˘ن˘˘˘ح˘˘˘ن’أو فور◊أ هذ˘˘˘ه ن˘˘˘م فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘لأو
لمأ’أ نم ليلقلأ ثعب وه ةيئوشضلأ طوطÿأو

ةبيشصع ةÎف ءانثأأ اهيف لمأاتŸأ رظانلأ حور ‘
Áهرشسأاب ⁄اعلأو نويرئأز÷أ اهب ر.
رو˘˘شص ق˘˘يو˘˘شست˘˘ب عور˘˘ششŸأ أذ˘˘˘ه ح˘˘˘م˘˘˘شسي ا˘˘˘م˘˘˘ك

لامج زأربإأو ةمشصاعلأ رئأز÷أ نع ةيراشضح
ثيح نم ءأوشس ةديرف˘لأ ا˘ه˘ت˘شسد˘ن˘هو ا˘ه˘نأر˘م˘ع
قئأدح نم ةكÎششŸأ تاحاشسŸأ وأأ تايانبلأ
ي˘كا– زا˘ي˘ت˘ما˘ب ة˘ي˘ط˘شسو˘˘ت˘˘م ة˘˘ن˘˘يد˘˘م تأر‡و
.رحبلأ
اعشستم ةنيدملل ““ةن÷أ فورح““ عورششم حنÁو
ي˘ت˘لأ ة˘بر˘ج˘ت˘لأ هذ˘ه ا˘هزÈت ا˘م و˘هو ،ةا˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘ل
عقأوم Èع جيوÎلأ ‘ لعاف رود اهل نوكيشس
مل˘˘عإ’أ ل˘˘˘ئا˘˘˘شسوو ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’أ ل˘˘˘شصأو˘˘˘ت˘˘˘لأ
ءوشضلاب امئأد تطبترأ ةنيدم مشس’ ،ةفلتıأ

ف˘ل˘تÈ flع ة˘ي˘ل˘ي˘ك˘ششت˘لأ ة˘ي˘ن˘˘ف˘˘لأ لا˘˘م˘˘عأ’أ ‘
.ةيخيراتلأ بق◊أ
يتلأ ةيئوشضلأ تاكر◊أ هذه ناكمإاب نوكيشسو

ا˘شضيأأ ة˘شصر˘ف ،ةو˘نو˘ب ةز˘م˘˘ح نا˘˘ن˘˘ف˘˘لأ ا˘˘ه˘˘عد˘˘بأأ
دمتعت اهنأأ مكحب نامزلأو ناكŸأ ‘ روطتتل

عقأولأ سضرأأ ىلع اهديشسŒ نكÁ ةركف ىلع
ءيشضت ةيقيقح تاتوحنم للخ نم اهتشسملمو
.ةمشصاعلأ رئأز÷أ عرأوشش ‘ ليل
نانف (9791 ديلأوم نم) ةونوب ةزمح نأأ ركذُي
يملشسإ’أ ثأÎلأ Úب جزÁ ،يرئأزج يليكششت
نفلأ سسرد ،ةرشصاعŸأ تاينقتلأو تايلام÷أو
““ةليم÷أ نونفلل ايلعلأ ةشسردŸأ““ ‘ يليكششتلأ
ل˘ك˘ششب ه˘لا˘م˘عأأ تر˘ثأا˘تو ة˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لأ ر˘˘ئأز÷ا˘˘ب
ةدع ماقأأو ،يملشسإ’أ يرشصبلأ ثأÎلاب حشضأو
ندرأ’أو أدنكو ليزأÈلأو تيوكلأ ‘ سضراعم
نم اهÒغو رطقو اشسنرفو Úشصلأو ةنشسوبلأو
.نأدلبلأ

Ãًانانف51 ةكراشش

ةيليكصشتلإ نونفلل يعامج صضرعم Úصشدت
ةمصصاعلإ رئإز÷اب
يعامج سضرعم ‘ ةمشصاعلأ رئأز÷اب مهلامعأأ ايليكششت انانف51 ›أوح سضرعي
ببشسب قلغلأ نم رهششأأ3 دعب هبأوبأأ حتتفأ يذلأ مشسأر دمfi نفلأ قأورب

.““انوروك““ سسوÒف ةحئاج
نع وبري ام ةيليوج رهشش ةياهن ةياغ ¤إأ مودي يذلأ سضرعŸأ أذه عمجيو

.سسرأدŸأ فلتfl نم Úيليكششت Úنانفل لمع Úشسمخ
يرئأز÷أ ثأÎلأ نم رشصانع اهيف زÈي تاحولب ىشسوم يشساق نانفلأ كراششيو
.نأولألل ““رهاب““ سضقانت ‘ ةيربرب تأراششإأو زومر للخ نم

موشسر نم ةاحوتشسŸأ هتاحول ‘ ›وبمطشس دمحأأ ماشسرلأ حÎقي Úح ‘
اهيلع بلغي ةيهأز نأولأأو ةيئاقلت ةششير للخ نم ““ايناحور لمأات““ لافطأ’أ
.رفشصأ’أ

ةليم÷أ نونفلأ دهعم نم ةجرختŸأ ةيداه سسرجه ةنانفلأ مدقت ،اهتهج نم
‘ ،ةأأرملل ةشصشصfl تاحول ثلث (ومزيÒيناŸأ) ““ةيفلكتلأ““ عبط ‘ ةعرابلأو

سضرعب نأرقمأأ أرابراب رئأز÷اب ةميقŸأ ةينولوبلأ ةيبيعكتلأ ةنانفلأ موقت Úح
.ةيهأز نأولأاب ءاشسن هوجو
ةفورعŸأ ،ةيربÈلأ زومرلل هتاحول سصشصخ دقف نأرقشش نيدلأ رون نانفلأ امأأ
نأولأأو ةيديرŒ تاموشسر للخ نم يرئأز÷أ ثأÎلأ زأربإاب ،روهم÷أ ىدل

fiةمك.
‘ ناشسنإ’أ““ ىلع ءوشضلأ طيلشستب دي‹ دومرق نانفلأ راتخأ ،هتهج نمو
Úب لعافتلأ ريوشصت لجأأ نم أذهو ةيربÈلأ ةيديلقتلأ زومرلأ ىلعو ““ةنيدŸأ
.طشسوتŸأ بونج ناكشس
تاحول للخ نم يحورلأ ثأÎلأ ‘ ةرامشس ماشسرلأ سصوغي هشسفن لاÛأ ‘و
امنيب زومرلأ و طÿأ لثم ةيفاقث تايعجرم لامعتشساب يبأÎلأ نوللأ اهل راتخأ
لث“ ةديدج تاحول مشسر ‘ يشصيخششت هبشش عبطل رشصيون م‚ نانفلأ بهذ
.⁄أأ و ةاناعم ‘ اهوجو
يتلأ هتاحولل عاجÎشسأ حÎقيف ،نامكود وعدŸأ ،ŸÚ سسيردإأ رومع نانفلأ امأأ
تايرأد÷ ءايحإأ ةداعإأ للخ نم أذهو يرئأز÷أ بونجلل ‘اقثلأ عونتلأ سسكعت
.يليشساطلأ
““هكشس“ ىدم““ هتاحول ‘ ةيقيرفإ’أ ةفاقثلاب رثأاتŸأ نامكود نانفلأ Úبيو
ةنشس سضرعÃ هتاحول نم ديدعلأ ‘ هيلإأ راششأأ املثم ءأرمشسلأ ةراقلأ ةراشضحب
.““ايقيرفإأ ةبأوب رئأز÷أ““ نأونع لمحي9102

ث.ق

ÚيÁداكألاو Úنانفلاو ءابدألا نم ؛اوشضع21 نم نsوكتت

ةحصشرŸإ لامعألإ مييقت ةن÷ بيصصنت
 ““يصشاعم يلع““ ةزئا÷

مييقت ةن÷ بيشصنت ىلع ةدود نب ةكيلم ةديشسلأ نونفلأو ةفاقثلأ ةريزو تفرششأأ
ةرأزول نايب بشسح ،بابششلأ Úعدبملل ““يششاعم يلع““ ةزئا÷ ةحششرŸأ لامعأ’أ
.ةفاقثلأ
جرıأو بتاكلأو يعما÷أ ذاتشسأ’أ اهشسأأÎي يتلأ ةنجللأ هذه نوكتتو
ةبتاكلأو ةرعاششلأ مهنيب نم ،أوشضع21 نم يكأرششوب ميل◊أ دبع يحرشسŸأ

يعما÷أ ذاتشسأ’أ ،يديعلأ بيطلأ طاطÿأو يليكششتلأ نانفلأ ،يوابلط ةليمج
جرıأو جتنŸأ ،يكيرشش دمحأأ يرشصبلأ يعمشسلأو امنيشسلأ ‘ سصشصختŸأو
أÎشسكروأ’أ دئاقو راقيشسوŸأ ،يوأز رهاط لثمŸأ ،رامخ سسنؤوم يئامنيشسلأ
،سضرعلأ نونف ‘ يقلتلأ تاينقت ‘ ةشصشصختŸأ ةثحابلأو يديعشس يفطل
.ةيتحأرف لأون ةروتكدلأ
ةيديلقتلأ قرطلأ نع جورÿأ ¤إأ ةنجللأ ءاشضعأأ نونفلأو ةفاقثلأ ةريزو تعدو

Ëدقتو ةديدج تأروشصت عشضو ةرورشض ىلع ةدكؤوم ،لامعأ’أ مييقت ‘
بهأوŸأ لقشص للخ نم رئأز÷أ ‘ ينفلأ عأدبإ’اب سضوهنلل تاحأÎقأ
.ةيبابششلأ

ث.ق

: نلعُي يدهملب فشسوي فاقوألاو ةينيدلا نوؤوششلا ريزو

ةيفيصصلإ ةيصضإÎفلإ ةينآإرقلإ صسرإدŸإ حاتتفإ
ÊوÎكلإلإ Êآإرقلإ ميıإو
نع ةمشصاعلأ رئأز÷اب يدهملب فشسوي فاقوأ’أو ةينيدلأ نوؤوششلأ ريزو نلعأأ
84 ىوتشسم ىلع ةيفيشصلأ (ةيشضأÎف’أ) ةينوÎكلإ’أ ةينآأرقلأ سسرأدŸأ حاتتفأ
‘ نوبغري نيذلأ ةيوبÎلأ رأوطأ’أو رامعأ’أ فلتfl نم ذيملتلأ مامأأ ،ةي’و

حاتتفأ بناج ¤إأ ديوجتلأ نف ملعتو فيرششلأ يوبنلأ ثيد◊أو هللأ باتك ظفح
.Êآأرقلأ ÊوÎكلإ’أ ميıأ
ةينآأرقلأ سسرأدŸأ حاتتفأ نأأ ةيرأزولأ هترئأد رقÃ يدهملب ديشسلأ حشضوأأو
ةلشصأوم راطإأ ‘ جردني ةي’وÈ 84ع مويلأ ةيفيشصلأ (ةيشضأÎف’أ) ةينوÎكلإ’أ

flلأو تاطاششنلأ فلتÈطأاتل ةرأزولأ اهتطبشض يتلأ جمأÒ آأرقلأ ميلعتلأÊ مغر
تشضرف ةحئا÷أ نأأ أزÈم ،(91-ديفوك) دجتشسŸأ انوروك سسوÒف يششفت
لشصأوتلأ طئاشسوو تاشصنŸأ فلتÈ flع يشضأÎف’أ لماعتلأ بولشسأأ دامتعأ
.يعامتج’أ
ثيح ،سسرأدŸأ هذه Òطأاتل Úشصتfl ةذتاشسأأ فيلكت ” هنأأ ¤إأ ريزولأ راششأأو
أÒششم ،ديوجتلأو ظف◊أ ‘ ةيشضأÎفأ اشسورد اهب نولجشسŸأ ذيملتلأ ىقلتيشس
سصخشش نويلمو فلأأÚ 009ب ام““ يشصحي رئأز÷أ ‘ Êآأرقلأ ميلعتلأ نأأ ¤إأ
.““نطولأ عوبر لكب Êآأرقلأ ميلعتلأ نولوأزي
اهتلحرم ‘ ““ةينوÎكلإ’أ ةأأرقŸأ““ قلطنأ نع يدهملب نلعأأ ةيناث ةهج نم
نوملعتي بلاط ف’آأ01 ءاهز مشضت ةولتلأ نشسحو ديوجتلاب ىنعت يتلأ ةيناثلأ
دعب كلذو ،ذاتشسأأ011 نم Òطأاتب هديوŒو نآأرقلأ ةولتو ةءأرقلأ لوشصأأ
فرط نم أÒبك ’ابقإأ تفرع يتلأ مرشصنŸأ ناشضمر رهشش ‘ ةحجانلأ ةبرجتلأ““
.““ذيملتلأ
ىوتشسم ىلع ““Êآأرقلأ ÊوÎكلإ’أ ميıأ““ تايلاعف قلطنأ نع ريزولأ فششكو
ىوتشسŸأ ىلع اقح’ ةبرجتلأ ميمعت راظتنأ ‘ ةيجذو‰ ةلحرمك نأرهو ةي’و
.ةيشسأردلأ رأوطأ’أ فلتfl نم بلاط0002 ةكراششÃ كلذو ،ينطولأ
حوتفم عورششم وهو ،ذاتشسأأ001 هرطؤويشس يشضأÎف’أ ميıأ أذه نأأ ¤إأ راششأأو
ةبرجتلأ هذهب قاحتل’أ مهتبغر أودبأأ ن‡ ⁄اعلأ لود نم ةبلطلأ عيمج مامأأ
نآأرقلأ ديوŒو سسيردت ‘ ةيلاع تأءافك مشضت ةقيرع ةشسردم رئأز÷أ رابتعاب
،مداقلأ توأأ02 مويل جمÈم ةيشضأÎف’أ ةرهاظتلأ ماتتخأ نأأ أركذم ،Ëركلأ
.دهاÛأ مويلل فداشصŸأ
فرظلأ أذه ‘ ةشصاخ ،ÚنطأوŸأ فاقوأ’أو ةينيدلأ نوؤوششلأ ريزو اعدو
مأزتل’أو ةيزأÎح’أ Òبأدتلاب راتهتشس’أو نواهتلأ مدع ¤إأ ،يحشصلأ يئانثتشس’أ
رج◊أ نم جورخلل ةحئا÷أ هذه اهتلمأأ يتلأ ةيحشصلأ دعأوقلأو طورششلاب
.يحشصلأ

ث.ق

ةرشصاعم ةينف ةينقت مادختشساب كلذو ،يحشصلا رج◊ا ةÎف عم نمازتي ديدج يعون ينف عورششم ديشسجتب ةونوب ةزمح ›ودلا يرئاز÷ا نانفلا ماق
.ىطشسولا رئاز÷ا حرشسŸ ةيمشسرلا ““كوبشسيافلا““ ةحفشص بشسح ،هل ةهجاو ىطشسولا رئاز÷ا ةيدلب ةقزأاو عراوشش هيف تناك حوتفم ءاشضف طشسو

ـه1441 ةدعقلا وذ91 ـل قفاوŸا م0202 ةليوج11 تبشسلا

نو˘ن˘ف˘لأو ة˘فا˘ق˘ث˘لأ ةر˘˘يزو تفر˘˘ششأأ
ى˘˘ل˘˘ع ةدود ن˘˘ب ة˘˘ك˘˘ي˘˘ل˘˘˘م ةد˘˘˘ي˘˘˘شسلأ
سسأر˘كو˘ب د˘مfi د˘˘ي˘˘شسلأ بي˘˘شصن˘˘ت
نونفل ›اعلأ دهعملل اماع أريدم
جÈب ير˘شصب˘لأ ي˘ع˘م˘شسلأو سضر˘ع˘لأ
،ة˘م˘شصا˘ع˘˘لأ ر˘˘ئأز÷ا˘˘ب ،نا˘˘ف˘˘ي˘˘ك˘˘لأ

ة˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘˘لأ ةرأزو˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب بشسح
ة˘فا˘ق˘ث˘لأ ةر˘يزو تد˘˘كأأو.نو˘˘ن˘˘ف˘˘لأو
ن˘م ع˘فر˘لأ ةرور˘شض ى˘ل˘ع نو˘ن˘ف˘˘لأو
يملعلأ ليشصحتلأو نيوكتلأ ىوتشسم
⁄ا˘ع لو˘˘خد˘˘ل ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لأ ل˘˘ي˘˘هأا˘˘ت˘˘ل
ة˘ي˘م˘هأأ ى˘ل˘˘ع ت◊أأ ا˘˘م˘˘ك ،ل˘˘غ˘˘ششلأ
ءاكرششلأ ةفاك ىلع دهعŸأ حاتفنأ
.يجراÿأ طيÙأو ÚينهŸأو
ىلع لشصاح سسأركوب دمt fiدعُيو
د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘لأ ‘ هأرو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كد ةدا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘شش
نأر˘˘هو ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج ن˘˘م ي˘˘˘حر˘˘˘شسŸأ
ة˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ن تا˘˘˘شسأرد ةد˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘يد˘˘˘˘لو
لا‹ ‘ ة˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘شسم تا˘˘˘ف˘˘˘لؤو˘˘˘مو
.ةلوفطلأ
قباشس حيرشصت ‘ سسأركوب زربأأو
ليعفتل هروظنم ةيرئأز÷أ ةعأذإلل
ا˘ًقا˘ير˘ت ه˘ح˘ن˘مو ،ة˘ع˘ل˘ق˘لأ/د˘ه˘عŸأ

Èكأأ رأودأأ قيمعتب حمشسي أًديدج
أÒًششم ،رئأز÷أ ‘ ينيوكت ملعم
Úي–و ة˘˘˘ع˘˘˘جأرÃ ما˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘هأ ¤إأ
لكششب حاتف˘ن’أو ،م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ة˘ي˘شضرأأ
24 ـلأ ةيحرشسŸأ فر◊أ ىلع Èكأأ
ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘شسلأ لو˘˘ق˘˘ح˘˘˘ب ل˘˘˘شصت˘˘˘ي ا˘˘˘مو
ير˘˘˘شصب˘˘˘لأ ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘شسلأ ط˘˘˘˘ئا˘˘˘˘شسوو
،ةد˘˘˘يد÷أ تا˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘لو˘˘˘ن˘˘˘˘ك˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأو

ةدع ‘ دا◊أ سصقنلأ عم اًشصوشصخ
ليو– لفكي وحن ىلع ،ةينف نهم
.ينفلأ نيوكتلل بطق ¤إأ دهعŸأ
دهعم ةمأأوت ىلع سسأركوب نهأريو
تا˘ئ˘˘ي˘˘ه ةد˘˘ع ع˘˘م نا˘˘ف˘˘ي˘˘ك˘˘لأ جر˘˘ب
ة˘ي˘مل˘عإأو ة˘ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘شسو ة˘ي˘حر˘شسم
ر˘يو˘ط˘ت˘ل ير˘˘ئأز÷أ ز˘˘كرŸأ ل˘˘ث˘˘م
امنيشسلل ينطولأ زكرŸأو ،امنيشسلأ
حرا˘˘شسŸأو ،ير˘˘شصب˘˘لأ ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘شسلأو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘شسشسؤوŸأو ،ة˘˘˘يو˘˘˘ه÷أ
ليعفت ةداعإأ نع ًلشضف ،نويزفلتلل
ي˘ن˘طو˘لأ حر˘شسŸأ ع˘˘م ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘ت’أ
 .ىرخأأ تاشسشسؤومو يرئأز÷أ
ما˘˘ع ف˘˘ير˘˘خ ‘ ه˘˘شسي˘˘شسأا˘˘ت ذ˘˘ن˘˘مو
ةرا˘ن˘م نو˘ن˘ف˘لأ د˘ه˘˘ع˘˘م sل˘˘ظ ،4691
رأد˘م ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ئأز÷أ ‘ ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث
لك مغر ،ةيشضاŸأ دوقع ةشسمÿأ
اهده˘شش ي˘ت˘لأ تا˘ب˘ل˘ق˘ت˘لأو تأز˘ه˘لأ

.فشصنو دوقع ةشسمخ رأدم ىلع
‘ ٌدهعم كانه سسيل هّنأأ ÒثŸأو

لثم ،هتايمشست Òيغت ىرج رئأز÷أ
ناف˘ي˘ك˘لأ جر˘ب د˘ه˘عŸ ل˘شصح يذ˘لأ
،هتايمشسم ‘ ًليو– فرع يذلأ
مشستأ امك ،ةلماك تأرم تشس عقأوب

Ãب ه˘˘ت˘˘جوأزÚ ي˘ترأزو ي˘˘ت˘˘يا˘˘شصو
.تاعما÷أو ةفاقثلأ
جر˘ب د˘ه˘ع˘م تأو˘ط˘˘خ ¤وأأ تنا˘˘كو
جر˘ف يد˘ي˘شس ل˘حا˘شس ‘ نا˘˘ف˘˘ي˘˘ك˘˘لأ

ثي˘ح ،ة˘م˘شصا˘ع˘لأ ر˘˘ئأز÷أ ي˘˘بر˘˘غ
ةي˘ن˘طو˘لأ ة˘شسردŸأ سسي˘شسأا˘ت ىر˘ج
لحأرلأ دي ىلع ةيمأردلأ نونفلل

-0291 ةيليوج80) بتاك ىفطشصم
ًأريدم ناك مايأأ (9891 ربوتكأأ82
،ير˘˘ئأز÷أ ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ حر˘˘˘شسم˘˘˘ل˘˘˘ل
ع˘˘بأر˘˘لأ ‘ ةو˘˘طÿأ بتا˘˘ك د˘˘ّشسجو
ينفلأ هر˘يد˘م ة˘ق˘فر4691 ربو˘ت˘كأأ
نيوكت فدهب ،ةيدوب دمfi ديقفلأ

.Úيحرشسم Úلث‡
ةطشسأو˘ب ة˘شسردŸأ حا˘ت˘ت˘فأ ىر˘جو
ةيبوروأأ تأءا˘ف˘كو ة˘ي˘لfi ر˘شصا˘ن˘ع

فأرششإا˘بو ،ًأد˘ج ة˘ما˘ه ة˘ي˘قر˘ششمو
يÔه ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لأ جر˘˘خ˘˘م˘˘ل˘˘ل ما˘˘˘ع
نا˘ج ه˘ن˘طأو˘م ةد˘عا˘˘شسمو وردرو˘˘ك
د˘ي˘ع˘شس ير˘شصŸأو ،نل˘قو˘ب يرا˘˘م
ى˘ف˘ط˘شصم ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘˘لا˘˘ب نأر˘˘هز
يشسنرفلأ جهنŸأ ينبت s”و ،بتاك

ًامئاق ّلظ عقأو وهو ،نيوكتلأ ‘
نر˘˘˘ق˘˘˘لأ تا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘ث ة˘˘˘يا˘˘˘˘غ ¤إأ
.يشضاŸأ
نا˘ف˘ي˘ك˘لأ جر˘ب د˘ه˘ع˘˘م نأأ تفل˘˘لأو
ذ˘ن˘مو Êا˘ع˘ي -ه˘ي˘ل˘˘عا˘˘ف نا˘˘شسل˘˘بو-
ةيجوغأديب لكاششم نم ليوط تقو
را˘˘˘شسŸأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع تّر˘˘˘˘ثأأ ة˘˘˘˘م˘˘˘˘كأÎم
فأÎعأ ؛اهنم ،هيجيرÿ ينهŸأ
،يمومعلأ فيظولأ ىدل ةداهششلاب
ةرأزو ىد˘˘˘ل ةدا˘˘˘ه˘˘˘ششلأ ة˘˘˘لدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘مو
دهعŸأ لثم ًاما“ ،›اعلأ ميلعتلأ
تن˘ّك“ يذ˘لأ ى˘ق˘ي˘شسو˘م˘ل˘ل ›ا˘ع˘˘لأ
تأدا˘˘˘ه˘˘˘ششلأ ة˘˘˘يو˘˘˘شست ن˘˘˘˘م ه˘˘˘˘ترأدإأ
فأÎع’أ ن˘ع ًل˘شضف ،ا˘ه˘ت˘لدا˘ع˘مو
.يمومعلأ فيظولأ لبق نم اهب
نا˘ف˘ي˘ك˘لأ جر˘ب د˘ه˘ع˘م رود ى˘˘ق˘˘ب˘˘يو
ردأو˘ك˘لأ ف’آأ ج˘ير˘خ˘ت˘ب ما˘ق يذ˘لأ
هأري ىطعم وهو ،8102وÚ 4691ب
ع˘˘م˘˘ت‹ ‘ ًل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق نو˘˘˘ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لأ
ًايروfi ،ةمشسن نويلم24 بعوتشسي

ي˘˘حر˘˘شسم ل˘˘ع˘˘ف سضا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘شسأ ‘
عفتري نمز˘لأ ‘ ّر˘م˘ت˘شسم ي˘ن˘يو˘ك˘ت
‘ ف˘ق˘ثŸأو ة˘فا˘ق˘˘ث˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘شضو˘˘ب
.ةيمنتلأ كلاشسم

ث.ق

بيشصنتلا ىلع فرششُت نونفلاو ةفاقثلا ةريزو

fiيرصصبلإ يعمصسلإو صضرعلإ نونفل ›اعلإ دهعملل اماع إريدم صسإركوب دم
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 ةمضصاعلا تايفضشتضسم يÒضسÃ عمتجي ةحضصلا ريزو

صصإوÿإ ءابطألاب ةناعتصسلإ حإÎقإ
ةصصاÿإ تإدايعلإو

و .ق

دبع تايفضشتضسŸا حÓضصإاؤ ناكضسلاؤ ةحضصلا ريزؤ ىطعأا
ة˘مرا˘ضص تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ،ة˘ع˘م÷ا سسمأا ،د˘يزو˘ب ن˘ب نا˘م˘حر˘لا

ŸضسÒا يŸةمضصاعلا رئاز÷ا ىوتضسم ىلع تايفضشتضس
.انؤروك سسؤÒفب ÚباضصŸاب لفكتلا Úضس– لجأا نم
يÒضسم ع˘˘˘م ئرا˘˘˘ط عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘جا لÓ˘˘˘˘خ ،ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘قؤ
د˘ع˘ب““ ه˘نأا ،ر˘ئاز÷ا ة˘ي’و˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘ضشت˘˘ضس’ا تا˘˘ضسضسؤوŸا
يذلا انؤروك سسؤÒفب تاباضصإ’ا ددع ‘ عافترا ليجضست

Œةرضسأ’ا باعيتضسا ةردق زؤا Ãقاهرإاؤ ،ةي’ولا تاضسضسؤو
يعدتضسي رمأ’ا نإاف ،لكايهلا هذهب ةحضصلا يمدختضسم
ىضضرŸاب لفكتلا Úضس– ةيغب ،ةضصاخ تايناكمإا عضضؤ
ةردق نم عفر˘ل˘ل ة˘ي˘فا˘ضضإا ح˘لا˘ضصم د˘ي˘ن˘ج˘ت˘ل داد˘ع˘ت˘ضس’اؤ
.““باعيتضس’ا
ف˘ل˘تfl ا˘ه˘لذ˘ب˘ت ي˘ت˘لا دو˘ه÷ا˘ب د˘يزو˘ب ن˘ب هو˘ن نأا د˘ع˘˘بؤ
ةرؤرضض ¤إا اعد ،بعضصلا فرظلا اذه لÓخ كÓضسأ’ا
ةردق نم عفرلا ةيغب ،ناديŸا ‘ تايناكمإ’ا زيزعت““
حلاضصŸا ههجاوت دق يذلا ظاظتك’ا ةهجاومؤ لفكتلا
.““91-ديفوكب لفكتلل ةهجوŸا
باعيتضسا ةردق نم عفرلا““ ةرؤرضض ىلع ريزولا ددضش امك

اهمعد عم ،لكايهلا هذهب سشاعنإ’اؤ ةيئافضشتضس’ا ةرضسأ’ا
تاضسضسؤوم ؤأا حلاضصم حتفؤ ÚمدختضسŸاؤ تازيهجتلاب
م˘عد““ ى˘ل˘ع ه˘˘ضصر˘˘ح ادد‹ ،““ر˘˘مأ’ا ى˘˘ضضت˘˘قا نإا ىر˘˘خأا
،ةهجاو˘لا ‘ د˘جو˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘ضشؤ ة˘ي˘ب˘ط˘لا قر˘ف˘لا
،رهضشأا ةثÓث نم Ìكأا ذنم داهجإاؤ قاهرإا نم Êاعتؤ
.““ÚمدختضسŸا لك كارضشإاب كلذؤ
¤إا ةيئافضشتضس’ا تاضسضسؤوŸا يÒضسم ةحضصلا ريزؤ اعدؤ
““Œضسأ’ا ل˘ك د˘˘ي˘˘ن˘Óة˘ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘ضشؤ ة˘ي˘ب˘ط˘لا ك ıف˘ل˘ت
ة˘ضسرا˘مŸا ة˘ي˘ب˘ط˘لا قر˘ف˘لا م˘ي˘عد˘ت د˘ضصق ،تا˘ضصضصخ˘ت˘لا
ع˘˘˘˘م ،91-د˘ي˘فو˘ك˘ب Úبا˘ضصŸا˘ب ل˘ف˘ك˘ت˘ت ي˘ت˘لا ح˘لا˘ضصŸا˘˘ب
يمومعلا هبضش عاطقلل ÚعوطتŸا ÚضسرامŸا كارضشإا
ن˘يد˘ع˘ت˘ضسŸا عا˘ط˘ق˘لا يد˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘م بنا˘˘ج ¤إا ،سصاÿاؤ
.““مهتامدخ Ëدقتل
تاميلعتلا قيبطت لجأا نم رهضسلا““ ةرؤرضض ريزولا دكأاؤ
ميظنتؤ Úمدختضسملل يضسفنلا معدلا Ëدقتب ةقلعتŸا
م˘ه˘ضضر˘ع˘ت يدا˘ف˘˘ت˘˘ل ء’ؤو˘˘ه ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘حار˘˘لا ن˘˘م تاÎف
لجأا نم سصاÿا عاطقلاب ةناعتضس’ا““ احÎقم ،““قاهرإÓل
سشا˘˘ع˘˘نإ’اؤ ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ضشت˘˘˘ضس’ا ةر˘˘˘ضسأ’ا تارد˘˘˘ق ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت
ىلع رهضسلا عم ،Úمد˘خ˘ت˘ضسŸاؤ ة˘ي˘ح˘ضصلا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لاؤ
دضصق ة˘ي˘ضسا˘ضسأ’ا ح˘لا˘ضصم˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘طا˘ضشن˘لا نا˘م˘ضض
.““ىرخأ’ا تاضصضصختلا ىضضرÃ لفكتلا

ديفوك ةحلصصÃ ةبيبط ةافو
Ãةبانعب رورم ثداح ‘ ىفصشتصس

ريذختلا ‘ ةيئاضصخأ’ا ،هللا ةمحر ¤إا تلقتنا
ىفضشتضسÃ ةيبطلا ت’اجعتضس’اؤ سشاعنإ’اؤ
.رؤرم ثداح ‘ ،ةبانعب انيضس نبإا
عقاوم ىلع ةديقفلا ءÓمز هنلعأا ام بضسحؤ
ةبيبطلا تضضرعت دقف ،يعامتجإ’ا لضصاوتلا
‘ يهؤ ،رؤرم ثدا◊ ةيضضار ليوطوب

.91-ديفوك ةحضصم ‘ اهبجاؤ ةيدأاتل اهقيرط
ةروتكدلا ءÓمزؤ لضصاوتلا عقاوم داؤر لؤادتؤ
مهنزح نع Úبرعم ،اهتافؤ Èخ ةلحارلا
اهضسفن تدنج يتلا يهؤ ،اهنادقفل ديدضشلا

Ùف ءابؤ ةبراÒمايأا لبقؤ ،انؤروك سسؤ
راطإا ‘ ايوعوت ويديف تدعأا دق تناك ،طقف

fiف ةبراÒ91-ديفوك سسؤ.
و .ق

ةيوصضعب لصسحلب ميكح ةمئاق زوف
صسافافأÓل ةيصسائرلإ ةئيهلإ
ميكح سسافافأÓل لؤأ’ا Òتركضسلا ةمئاق تزاف
بزح ةدايق ديدŒ تاباختنا ‘ لضسحلب

يذلا ر“ؤوŸا لÓخ ةيكاÎضش’ا ىوقلا ةهبج
.نارفازم قدنفب مويلا دقع
¤إا ةفاضضإ’اب مضضت يتلا ةمئاقلا تقوفتؤ
يجاح ،ميهاربا Êايزم ،نايفضس خويضش لضسحلب
يتلا ةمئاقلا ىلع ةرون يرهاوطؤ دمfiا
.دمحأا يعادج اهدوقي
ةئيهلا ةيوضضع سسمÿا نؤزئافلا ¤وتيضسؤ
دعب ديدج ر“ؤوم دقعل Òضضحتلاؤ ةيضسائرلا
هفرعي يذلا عارضصلا نم تاونضس4 نم Ìكأا
.بز◊ا

و .ق

 ةرخأاتŸا مهروجأاب ةبلاطملل
زا‚إإ ةيريدم نإوعأإ جاجتحإ
فيطصسب ““صسإروألإ““ عيراصشŸإ
فيطضسب عيراضشŸا زا‚إا ةيريدم ناوعأا مظن
ةيفيرلا ةضسدنهلل ةيوه÷ا ةضسضسؤوملل Úعباتلا
بضصب ةبلاطملل ةيجاجتحا ةفقؤ ““سسارؤأ’ا““
.رهضشأا3 ذنم ةرخأاتŸا مهروجأا
ددعتم انوع05 ¤إاÚ 04ب ام لمحؤ
لخدŸا مامأا تاضشرؤ لامعؤ تامدÿا
““ونيموضشلا““ يحب داتعلا ةÒظ◊ يضسيئرلا
3““ امهيلع بتك تاتف’ فيطضس ةنيدم طضسوب
ءاغلإاب بلاطن»ؤ ““نيأا ¤إا روجأا نؤد رهضشأا
.““ةدŸا ةددÙا دوقعلا
ةضسضسؤوŸا ةباقن Úمأا ةرضضخوب Òمضس حضضؤأاؤ
ةعباتلا ،““سسارؤأ’ا““ ةيفيرلا ةضسدنهلل ةيوه÷ا
رئاز÷اب ةيفيرلا ةضسدنهلا عمÛ اهرؤدب
مايأا ةثÓث ةدŸ ةفقولا هذه نأا ،ةمضصاعلا

ةيرهضشلا مهبتاؤرل مهيقلت مدع““ ببضسب تءاج
ةبلاطملل““ كلذكؤ ،““يضضاŸا ليرفأا رهضش ذنم
يتلا رهضشأا3ـب ةدŸا ةددÙا دوقعلا ءاغلإاب
لÓخ اهضصيلقت ” يتلاؤ ةضسضسؤوŸاب مهطبرت
مهلعج ا‡ ،““دحاؤ رهضش ةدÒ Ÿخأ’ا رهضشلا
نادقف نم فوختؤ طوغضض ت– نوضشيعي
. مهلمع بضصانم
عيراضشŸا زا‚إا ةيريدم لامع ىضضمأا امك
84 فرط نم اهيلع عقوم ةقيثؤ ىلع فيطضسب

نم ةقثلا بحضس»ـب اهلÓخ نم نوبلاطي Óماع
ةيفيرلا ةضسدنهلل ةيوه÷ا ةضسضسؤوŸا ةباقن
.““اهب طونŸا رؤدلاب اهمايق مدعل سسارؤأ’اب
فيطيضسب عيراضشŸا ريدم نأامط هتهج نم
لامعلا نأاب ،طيرضشوب حيلضص ،ةضسضسؤوŸا هذهب
ليضص– روف ةرخأاتŸا مهبتاؤر نوقلتيضس““
يتلا تاضسضسؤوŸا ىدل اهتقاحتضسŸ ةضسضسؤوŸا

نأاب افيضضم ،““اهتدئافل عيراضشŸا زا‚إا ”
تلطعت““ دق تاقحتضسŸا ليضص– ةيلمع
.““91 -ديفوك ةحئاج فرظ ببضسب
دكأا ،ÚجتÙا تافوخت ىلع هدر ‘ؤ
اقÓطإا يونت ’““ ةضسضسؤوŸا نأاب اضضيأا طيرضشوب
.““لامعلا ددع سصيلقت

م ق
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انانف5972 حلاصصل تاصضيوعت بصص
ةرواÛا قوق◊او فلؤوŸا قوق◊ ينطولا ناويدلا نلعأا

ةرضشابم ةغيضصبو ةيكنب تاباضسح Èع تاقحتضسم عفد نع
Úنانفلا معد ةيلمع راطإا ‘ نانف5972 حلاضصل
.انوروك ءابو نم نيرّرضضتŸا

7155 ءاضصحإا دعب هنأا ناويدلا نع رداضص نايب راضشأاو
رضشابŸا ليجضستلا Èع4801و تينÎنلا Èع Óجضسم
حلاضصل حنŸا بضص ¤وأا ةيلمع ‘ ” ،ديÈلاو سسكافلاو
ةمئاق اهتلت ،Òخألا ليرفأا82 موي اديفتضسم وضضع913
مث ،اديفتضسم وضضع187 تلمضش يرا÷ا يام30 ‘ ةيناث
يام71 مويو يام01 موي593 ىلع يوت– ىرخأا ةمئاق
ةدئافل ىرخأا ةمئاق اهيلت ،ديفتضسم227 ـب ةعبار ةمئاق
80 موي ديفتضسم وضضع622 مضضت ةضسداضس ةمئاق مث ،252

.ةيليوج
ةرواÛا قوق◊او فلؤوŸا قوق◊ ينطولا ناويدلا دكأاو
ام بضسح تافلم ةعجارمو ةضسارد جات– ةّيلمعلا ّنأاب
نأامطو ناويدلا اهيلع Òضسي يتلا Úناوقلا هيلع سصنت
نم ّيأاب مهتافلم اوعدوأا نيذلا ÚلّجضسŸا Úنانفلا ناويدلا
ةيانعلاب ىظ– تافلŸا ّلك ّنأا هÓعأا ةروكذŸا قرطلا

اتقو بّلطتي اهّلك طورضشلا رّفوت نم دّكأاتلا ّنأاو ،ةعباتŸاو
.هرخّدن ل ادهجو

 ث ق

دحاو عوبضسأا فرظ ‘
Ìكأإ ىلع يتأات تاباغلإ قئإرح
 راتكه8881 نم

قئارح نأا لوألا سسمأا تاباغلل ةماعلا ةيريدŸا تدكأا
8881 نع ديزت ةيلامجإا ةحاضسم تفلتأا دق تاباغلا

.ةيليوج8 ¤إا2 موي نم دتمŸا عوبضسألا لÓخ راتكه
اقيرح381 ليجضست ” هنا ،ةيريدŸا تاذل نايب حضضوأاو
ةعزوم راتكه14.8881 اهردق ةيلامجإا ةحاضسم لمضش
نم راتكه62.574و تاباغلا نم راتكهÚ48.677ب
.لاغدألا نم راتكه13.636و سشارحألا

تايلولا Ìكأا نأا ¤إا تاباغلل ةماعلا ةيريدŸا تراضشأا امك
راتكه05.706 ةحاضسÃ ةياجب يه تاباغلا قئارحب ًارثأات
14 ،راتكه165 وزو يزيت اهيلت ،اقيرح32 عوم‹و

.اقيرح21و راتكه05.043 فيطضسو اقيرح
8 ¤إا وينوي1 نم ةÎفلا لÓخ هنا ردضصŸا تاذ عباتو

ةيلامجإا ةحاضسم لمضش ،اقيرح154 ليجضست ” ،ةيليوج
نم راتكه70.379 قرحاو ،راتكه47.0772 ب ردقت
راتكه73.1301و سشارحألا نم راتكه03.667و ،تاباغلا

ظاف◊ا متيضس هناف ةيريدŸا تاذ بضسحو.لاغدألا نم
يذلا ،اهتحفاكمو تاباغلا قئارح نم ةياقولا ماظن ىلع

ةياهن ةياغ ¤إا كلذو0202 ناوج1 ذنم هذيفنت ”
.لبقŸا ربوتكأا13 ‘ ةررقŸا ةلم◊ا

نإاف ،ةÎفلا هذه لÓخ ةبقترŸا رطاıا ببضسبو
ناكضسلا اميضس ،ÚنطاوŸا وعدت تاباغلل ةماعلا ةيريدŸا
Ëدقتو ةظقيلا نم ديزÃ يلحتلا ¤إا ،ÚيلÙا

 .ةياقولاو راذنإلا لا‹ ‘ مهتامهاضسم

دحاو لك ىلع ميتنضس نويلم05 ىضضاقتت
بيرهت ‘ ةصصتfl ةكبصشب ةحاطإلإ
نإرهوب ةقإر◊إ

دمfi يرضض◊ا نمألاب ةيئاضضقلا ةطرضشلا ةقرف تنك“
ةضصتfl ةيمارجا ةعوم‹ فيقوت نم نارهوب سسيرغ
فيقوت ” سصاخضشا ةضسمخ نم نوكتت ةقار◊ا بيرهت ‘

.رارف ةلاح ‘ نيرخلا ةثÓثلا يقب اميف مهنم Úنثا
سسار ةقطنم ىوتضسم ىلع طضشنت يتلا ةكبضشلا تناك
قرضشلا تايلو نم اضصخضش11 بيرهت مزتعت نوكلاف
ميتنضس نويلم05 ب ردقي ›ام غلبم لباقم يرئاز÷ا
ذخا دعب ةينمألا رضصانعلا اهئجافت نأا لبق ،دحاولا درفلل
ترفضسأاو ئطاضشلا نم ةبيرقلا رز÷ا ىدحا ¤إا ةقار◊ا
تزجح امك.ÚمظنŸا نم Úنثا فاقيا ىلع ةيلمعلا
امك ،مج◊ا Òبك ةهزن براق اهتاذ ةينمألا رضصانعلا

تايلو نم سصاخضشا01 نكاضسŸا ىدحإا لخاد طبضض
نم ىرخألا ةفضضلا وحن ارضس راحبإلا ددضصب اوناك ةروا‹

رضصانع دحا مهل رفوي ناكو. طضسوتŸا سضيبألا رحبلا
.ةيعرضشلا Òغ مهتلحر ‘ عÓقإلا لبق ءاويلا ةكبضشلا

 م ق

فيكلإ نم Òطانق5 نم ديزأإ زجح
صضيبلاب

نم يضضاŸا ءاعبرألا سضيبلاب كرام÷ا رضصانع تنك“
.جلاعŸا فيكلا نم غلك71و Òطانق5 زجح
ةرهضس نم ةدحاولا ةعاضسلا دودح ‘ ةيلمعلا ت“

هرطضش ‘6 مقر ينطولا قيرطلا ىوتضسم ىلع ءاعبرألا
خيضشلا يديضس سضيبألاو تاوبرأا يتيدلب Úب طبارلا
.ةيلولا بونج ىضصقأاب
نم لكل كرام÷ا قرف Úب قيضسنتلاب ةيلمعلا تذفن
دق ةنيزيربو نوغمضسوبو سضيبلاو خيضشلا يديضس سضيبألا

ينطولا قيرطلا ىوتضسم ىلع بضصن Úمك رثا ىلع ت“
ةهوبضشم ةرايضسل ةدراطم ةيلمع ترفضسأاو.هركذ فلاضسلا

حنج ‘ رارفلاب ذولي نأا لبق اهبحاضص اهكرت عفدلا ةيعابر
.جلاعŸا فيكلا ةيمك ىلع اهلخادب روثعلا نع ،مÓظلا

نأاو هيف هبتضشŸا فيقوتل ةيراج ثاحبألا نأا اضضيأا راضشأاو
.ةيضضقلا ‘ اقمعم اقيق– ترضشاب دق نمألا حلاضصم
ةيادب سضيبلاب كرام÷ا قرف تماق دقف ،Òكذتلل
زجح ‘ تلث“ ىرخأا ةيعون ةيلمعب ،يرا÷ا عوبضسألا

ىوتضسم ىلع Òطانق5 نم ديزأاب جلاعŸا فيكلا نم ةيمك
.ةيلولا بونج ةنيزيرب

م ق

ةرايصس بÓقنإ ‘ ىحرج ةعصستو ليتق
ةيدŸاب ةطرصش

‘ ةتوافتم حارجب نورخآا ةعضست بيضصأاو يطرضش ‘وت
ةقيقد52و71 ةعاضسلا دودح ‘ مهترايضس بÓقنا ثداح
ةيرق برق روضصنم ةوهق ىمضسŸا ناكŸاب سسيمÿا ءاضسم
ينطولا قيرطلا ىلع È‹ ةيدلب ميلقإاب ةزمح دلوأا
هاŒاب ةمهم ‘ اوناك اياحضضلا.دحاو مقر عيرضسلا
ثيح ،ثدا◊ا ناكم نم ديفتضسا ام بضسح ةيقاوÈلا

ىلع فرعتلل اقيق– ةيلولا نمأا حلاضصم تحتف
¤إا È‹ ةيدلب نم ردحني يذلا ‘وتŸا لقنو.هتايثيح
ىلع مهتلاحإاو ÚباضصŸا فاعضسإاو ثث÷ا ظفح ةحلضصم

ر˘ح˘ب˘لا ها˘˘يÃ جÓ˘˘ع˘˘لا بكر˘˘م عر˘˘ضشي
نم ءادتبا ،ةمضصاعلاب جرف يديضسب
نئابزلا لابقتضسا ‘ ،دحأ’ا دغ موي
ه˘ي˘فÎلاؤ جÓ˘ع˘ل˘ل ه˘نؤد˘ضصق˘ي ن˘˘يذ˘˘لا
ذنم ،سصضصخ نأا دعب ،ءاخÎضس’اؤ
Úن˘طاوŸا ر˘ج◊ ،ي˘˘ضضاŸا سسرا˘˘م
ح˘˘˘˘˘ضضؤأاؤ.جراÿا ن˘˘˘˘˘م Úمدا˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘لا
ديعضس بكرملل ماعلا ريدŸا سسيئرلا
ة˘˘ف˘˘ضصب ح˘˘ت˘˘ت˘˘فا بكرŸا نأا ي˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘ب

Œعرضشؤ ،9102 ناوج ‘ ،ةيبير ‘
د˘ع˘ب ،ر˘يا˘ن˘ي ‘ ن˘ئا˘بز˘˘لا لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘ضسا
ةنرضصعؤ ةئيهت لاغضشأا نم هتدافتضسا
Òيا˘˘˘عŸا ع˘˘˘م ا˘˘˘ي˘˘˘ضشا“ ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘ضسو˘˘˘˘تؤ
.لاÛا اذه ‘ ايلؤد اهب لومعŸا
ة˘ل˘حرŸا ‘ ،ة˘˘مدÿا ‘ عر˘˘ضشي˘˘ضسؤ
نم ةئاŸا ‘05 لابقتضساب ،¤ؤأ’ا

رفوتي يذلا بكرŸا باعيتضسا ةقاط
ا˘˘ماÎحا كلذؤ ، ة˘˘فر˘˘˘غ221 ى˘ل˘ع

ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لاؤ ة˘˘ي˘˘ح˘˘ضصلا تاءار˘˘جإÓ˘˘˘ل
تاطلضسلا اهترقأا يتلا ةيزاÎح’اؤ
را˘ضشت˘نا ة˘ح˘فا˘ك˘م ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ن˘عŸا
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع ادد˘ضشم ،ا˘نؤرو˘˘ك ءا˘˘بؤ
ميقعت نم ةفاظنلاؤ ةياقولا طؤرضش
ىلع نئابزلا رابجإاؤ ،ايموي ءاضضفلل
ةفاضسم ماÎحاؤ تامامكلا لامعتضسا
.دعابتلا

و .ق

لمعلل دوعت ةيحايضس ةضسضسؤوم لوأا

 جرف يديصسب رحبلإ هايÃ جÓعلإ بكرم
إدغ طاصشنلإ فنأاتصسي
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