
ةÒخألا ةعاسس42 ـلا ‘ انوروكب تايفو7و ةباسصإا387
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نم رهسشأإ4 نم Ìكأإ دعبو ،ةرظتنم Òغ ةجرخ ‘
دجاسسŸإ ‘ ةÓسصلإ ةينيدلإ نوؤوسشلإ ةرإزو قيلعت
ءابو يسشفت ءإرج ةيحسصلإ فورظلإ هتمتح ءإرجإاك
ينطولإ سسلÛإ جرخ ،91 ديفوك انوروك
سسمأإ ،ةينيدلإ نوؤوسشلإ يفظومو ةمئأÓل لقتسسŸإ
ولو ،دجاسسŸإ حتف ¤إإ هيف وعدي نايبب ،دحأ’إ
.يجيردت لكسشب

حتف ¤إإ ةوعدلاب فتكي ⁄ سسلÛإ نأإ Òغ
ةÒعسش قيلعت مدع ¤إإ اعد لب ،دجاسسŸإ

ىوتفلإ ةن÷ اهيف ثبت نأإ رظتني يتلإ ةيحسضأ’إ
نم مغرلإ ىلع ،””ةينيدلإ نوؤوسشلإ ةرإزول ةعباتلإ
نع طقسست نأإ نكÁو لب ،اسضرف تسسيلو ةنسس اهنأإ
لك نع ›إولإ اهب موقي نأإ درجÚ ÃملسسŸإ
.ةيعرلإ
لقتسسŸإ سسلجملل يسساسسأ’إ بلطŸإ نأإ ودبيو
ةدع حرطي ام ،ديعلإ ةيحسضأإ ةÒعسش وه ةمئأÓل
.ةوعدلإ هذه ‘ ÚلإوŸإ رود لوح ةلئسسأإ

30 سص

ÚلوؤوسسŸا ىلع تابوقعلا طيلسستب دعوت

ىفسشتسسم ‘ ثدـــــــح ام :دــــــــيزوب نب
لوبقم رـــــيـغ ىسسيع يدــــيسس

ةمسصاعلا ¤إا يسشاوملل ةلقانلا تابكرŸا لوخد عنم
طاسشن عنم إذكو ،يسشإوملل ةلقانلإ تابكرŸإو تانحاسشلإ لوخد رظح رئإز÷إ ةي’و ›إو ررق
سصوسصنŸإ تابوقعلإ ةلئاط ت– ،ايرإدإإ اهل سصخرŸإ طاقنلإ جراخ فÓعأ’إو يسشإوŸإ عيب

.رئإز÷إ ةي’و ميلقإإ ¤إإ انوناق اهيلع
اعنم فÓعأ’إو يسشإوŸإ عيب طاسشن عنÁ هنأإ ةفرسش فسسوي ›إولإ نإويد نع رداسص نايب ركذو
.يسشإوŸإ عيبل ايرإدإإ اهل سصخرŸإ طاقنلإ جراخ اتاب
.ةيرطيب ةداهسش بجوÃ حبإذملل ةهجوŸإ يسشإوŸإ لقن ›إولإ رإرق ىنثتسسإو

Ãةرز‹ ىلع نرق عبر رورم ةبسسان
..اسستينربرسس

ةقحÃÓ دهعتي ناغودرأا
 ةدابإلا مئارج يبكترم

ةنسسوبلا ‘

ببسست ةقيلفتوب ديعسسلا نإا لاق
دوبع ماسشه ةيسضق ‘ هنجسس ‘

fiةسسبت فانئتسسا ةمك
يفحسصلا تاحيرسصتل عمتسست

 عيمسسلا دبع
50 صص

..ةيطفنلا ئناوŸا قÓغإا لسصاوت

ةديدج ةسسائر باختنا
ةلودلل ىلعألا سسلجملل
ايبيلب

دجاسسŸا حتف ¤إا ةوعدلا ‘ هتوعد موع

 ءاقبإلا ¤إا وعدي لقتسسŸا ةمئألا سسل‹
ةيحسضألا ةÒعسش ىلع

EL HOURRIAةــــيرابخإ ةــــــــيموي

ـلإ لÓخ ةافو ت’اح7و (91-ديفوك) انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإإ384 تلجسس
.ءافسشلل اسضيرم863 لثا“ امنيب ،رئإز÷إ ‘ ةÒخأ’إ ةعاسس42
ةعاسس42 لÓخ ،(ةدكؤوم ةباسصإإ85) تاباسصإ’إ نم ددع Èكأإ نإرهو ةي’و تلجسسو
اميف ،امهنم لك ‘ ةديدج ةباسصإإ14 ـب وزو يزيتو ةديلبلإ اتي’و اهيلت ،ةÒخأ’إ
ـب فيطسسف ،ةباسصإإ03 ـب ةمسصاعلإ رئإز÷إ مث ،ةباسصإإ13 ةليسسŸإ ةي’وب تلجسس
روتكدلإ انوروك سسوÒف ةعباتمو دسصر ةنجلل يمسسرلإ قطانلإ حسضوأإو .ةباسصإإ22
سضرعل سصسصıإ يمويلإ يمÓعإ’إ ءاقللإ لÓخ ،دحأ’إ سسمأإ ،رإروف لامج
يأإ ،59191  غلب دق ةدكؤوŸإ ت’احلل ›امجإ’إ ددعلإ نأإ ،ةيئابولإ ةيعسضولإ روطت

ددع غلب Úح ‘ ،1101 تايفولإ ›امجإإ غلب امنيب ،نكاسس فلأإ001 لكل ةلاح44
نودجوي اسضيرم85 نأاب رإروف روتكدلإ فسشكو .ةلاح34731 ءافسشلل ÚلثامتŸإ

 .ةزكرŸإ ةيانعلاب ايلاح
Úح ‘ ينطولإ لدعŸإ نم لقأإ ةبسسن تلجسس ةي’و13 نأإ رإروف روتكدلإ فاسضأإو
21 نأإو ةيسضاŸإ ةعاسس42لإ لÓخ ةدكؤوم ةلاح ةيأإ اهب لجسست ⁄ ةي’و81 نأإ
تسس نم Ìكأإ تلجسس ةي’و81و ت’اح سسمخو ةلاح Úب ام اهب تلجسس ةي’و

 .ت’اح
40-30-20 صص



يئز÷ا يحسصلا رج◊ا لوخد دعب

ةلقروب ةحسصلا وسسرا‡
 Òبادتلل لاثتملا ¤إا نوعدي
سسمأإ ةلقروب ةيمومعلإ ةحسصلإ ‘ نوسسرا‡ اعد
Òبإدتب ””مراسص”” لكسشب مإزتل’إ ¤إإ ةي’ولإ ناكسس
تا˘ط˘ل˘سسلإ ه˘˘تر˘˘قأإ يذ˘˘لإ ي˘˘ئز÷إ ي˘˘ح˘˘سصلإ ر˘˘ج◊إ
ةحئاج يسشفت نم دحلل إرخؤوم ةلحرمك ةيمومعلإ
.انوروك
راسشتنإ ةهبا‹ ‘ ل◊إ نأإ ، نوسسرا‡ ءابطأإ دكأإو
،Úلعافلإ ةفاك دوهج ديحوت ‘ لثمتي91-ديفوك
تإءإر˘˘جإ’إ مإÎحإ لÓ˘˘خ ن˘˘م ن˘˘طإوŸإ ا˘˘م˘˘ي˘˘˘سس’و
تايكولسس تحبسصأإ يتلإ ›زنŸإ رج◊إو ةيئاقولإ
 .ىودعلإ ةلسسلسس عطقل ةيسساسسأإ
وه و يدمfi دإؤوف روتكدلإ حسضوأإ ،ددسصلإ إذه ‘و

ةئبوأ’إ ةحلسصم سسيئرو ةيدعŸإ سضإرمأ’إ ‘ بيبط
ةيئافسشتسس’إ ةيمومعلإ ةسسسسؤوŸاب يئاقولإ بطلإو
ل˘˘ع˘˘ف”” ة˘˘ح˘˘ئا÷إ ة˘˘ح˘˘فا˘˘ك˘˘م نأإ ،ة˘˘ل˘˘قرو˘˘ب ة˘˘يرإو÷إ
””ايسساسسأإ إرسصنع”” لظي نطإوŸإ نأإ إدكؤوم ،””يكراسشت

عنم ‘ ””يروÙإ”” هرود ¤إإ رظنلاب ةيلمعلإ هذه ‘
 .سسوÒفلإ لقن
ءإزإإ ة’ابمÓلإ تايكولسس سضعب مامأإو هنأإ فاسضأإو
سسيسس–و هيجوت ةلأاسسم نإاف ،لتاقلإ سسوÒفلإ إذه
سصوسصخب ،ةيعسضولإ ةروطخب عإو Òغ نطإوم لك
Úب نم دعت ،سسوÒفلإ يسشفت نم د◊إ ‘ هرود
ةيئانثتسس’إ ةلحرŸإ هذه زواجتل ةيسساسسأ’إ لول◊إ
 .””دÓبلإ اهب ر“ يتلإ
ىو˘ت˘˘سسŸإ ‘ نآ’إ ن˘˘ح˘˘ن”” يد˘˘مfi بي˘˘ب˘˘ط˘˘لإ لا˘˘قو
طاسشنب زيمتت يتلإو91-ديفوك ةحئاج نم عبإرلإ
نآ’إ تحبسصأإ”” ىودعلإ نأإ افيسضم ،””سسوÒفلل Èكأإ
دعإوق مإÎحإ مدع سسكعي ام ،ةيلfi ىودع ،ةيقفأإ
 .””Êامسس÷إ دعابتلإ اميسس ،ةياقولإ
يحسص رجح”” رإرقإإ ةيمهأإ اسضيأإ ثدحتŸإ راثأإو
سضإرمأÓل ةسضرع Ìكأ’إ سصاخسشأ’إ ةدئافل ””لماسش
ن˘م نو˘نا˘ع˘ي ن˘يذ˘لإو Úن˘سسŸإ م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ة˘˘يد˘˘عŸإ
لمإو◊إ ءاسسنلإ إذكو ،ةنمزم وأإ ةÒطخ سضإرمأإ
سسوÒفلإ ىودع لاقتنإ راطخأ’ ةسضرع اسضيأإ نهو
ه˘ي˘ل˘ع ر˘ه˘ظ˘ت ⁄ نإإ و ى˘ت˘˘ح ه˘˘ل ل˘˘ما˘˘ح سصخ˘˘سش ن˘˘م
.سضإرعأ’إ
يئاقولإ بطلإو ةئبوأ’إ ةحلسصم سسيئرل ةبسسنلابو
ملك061 تر˘ق˘ت˘ب ة˘يرإو÷إ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لإ ة˘˘سسسسؤوŸا˘˘ب
ىلع Úعتي هنإاف ،Ëدخ قيفوت روتكدلإ ،ةلقرو لامسش
ه˘ن˘م ق˘ل˘ع˘ت ا˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’و ،ه˘˘تإدا˘˘ع Òي˘˘غ˘˘ت ن˘˘طإوŸإ
ليلقتلإ ‘ ةمهاسسŸإ”” فدهب ،ةيلئاعلإ تاعمجتلاب
ةيمهأإ إزÈم ،”” ةقطنŸاب سسوÒفلإ رؤوب فعاسضت نم
دعت يتلإ ةيئاقولإ Òبإدتلل ،ةمإرسصب و لكلإ مإÎحإ

 .سسوÒفلإ ةحفاكم ‘ ةمسساح ةلحرم
ت’ا˘˘ح د˘˘يإز˘˘ت ءإزإإ ””ه˘˘ق˘˘ل˘˘ق ”” ن˘˘ع بر˘˘عأإ نأإ د˘˘ع˘˘˘بو
،ةلقرو ةي’وب يحسصلإ رج◊إ عفر بقع ىودعلإ

رود ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ةرور˘˘سض ن˘˘˘ع Ëد˘˘˘خ رو˘˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لإ ثد–
،اهÒغو ءايحأ’إ نا÷و تايعمجك ÊدŸإ عمتÛإ
ةياقولإ لوح ناكسسلإ سسيسسحتب هنم قلعت ام اميسس
ل˘ب˘ق ن˘م ’و˘ه‹ ل˘˘ظ˘˘ي يذ˘˘لإ ا˘˘نورو˘˘ك سسوÒف ن˘˘م
ةحيرسش ىدل سضماغ سضرم هنأإ رابتعاب ،هاياحسض
 .عمتÛإ نم ةسضيرع
Úن˘˘طإو˘˘م ةد˘˘ع””نأإ ¤إإ Ëد˘˘خ رو˘˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لإ ف˘˘˘سسأا˘˘˘تو
ةرا˘ي˘سسل ءإد˘ن ه˘ي˘˘جو˘˘ت وأإ ف˘˘سشك˘˘لإ ءإر˘˘جإإ نو˘˘سضفر˘˘ي
و اجرح ،اهب هبتسشم ةلاح ءÓجإإ لجأإ نم فاعسسإإ
هÈت˘ع˘ي سضر˘م لو˘˘ح نإÒ÷إ ةر˘˘ظ˘˘ن ن˘˘م ا˘˘جا˘˘عز˘˘نإ
.””تاهوباطلإ نم سضعبلإ
ة˘ي˘م˘هأإ نور˘خآإ نو˘ل˘خد˘ت˘م زر˘بأإ ،ىر˘خأإ ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
رج◊إ مإÎحإ ةبقإرŸ نمأ’إ حلاسصم ةطسشنأإ فيثكت
تإزواŒ ليجسست رإرمتسسإ ¤إ نيÒسشم ،›زنŸإ
 .ىÈكلإ ةيبعسشلإ ءايحأ’إ ىوتسسم ىلع سصوسصÿاب
انوروك سسوÒفب ىودعلإ ت’اح عافترإ عفد ،Òكذتلل
Ó˘ي˘ج˘سست Ìكأ’إ تا˘ي’و˘لإ ن˘م˘سض ة˘ف˘ن˘سصŸإ ة˘ل˘قرو˘˘ب
،ةافو52 ن˘م Ìكأإو ةد˘كؤو˘˘م ة˘˘لا˘˘ح946ـــب ةحئاج˘ل˘ل
Òبإدتلإ نم ةلسسلسس ذاختإ ¤إإ ةيلÙإ تاطلسسلاب
ديإزت ىلع دعاسست يتلإ لمإوعلإ نم د◊إ فدهب
قإو˘سسأ’إ ع˘ي˘م˘ج ق˘ل˘غ ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ة˘ح˘˘ئا÷إ ي˘˘سشف˘˘ت
¤إإ جإوزلإ دوقع حنم قيلعتو ةيعوبسسأ’إو ةيمويلإ
 .رخآإ راعسشإإ
يئزج ›زنم رجح ةيزكرŸإ تاطلسسلإ تررق امك

Ÿ˘˘˘تب˘˘سسلإ لوأ’إ سسمأإ ن˘˘˘م ءإد˘˘˘ت˘˘˘بإ ا˘˘˘مو˘˘˘ي51 ةد،
مويلإ نم احابسص ةسسماÿإ ةياغ ¤إإ إءاسسم ةسسماÿإ
‘ كلذو ،ةلقرو ةي’و تايدلب ةفاك لمسشي ،›إوŸإ
.91-ديفوك يسشفت نم ةياقولإ Òبإدت زيزعت راطإإ
تايدلب بلغأا˘ب ر˘ج˘ح˘ل˘ل ة˘ع˘سسإو ة˘با˘ج˘ت˘سسإ تل˘ج˘سسو
ءإر˘˘جإ’إ إذ˘˘ه لو˘˘خد ن˘˘˘م لوأ’إ مو˘˘˘ي˘˘˘لإ ‘ ة˘˘˘ي’و˘˘˘لإ
ي˘ل˘ك ف˘قو˘ت ظ˘حو˘ل ثي˘ح ،ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لإ ز˘ي˘ح ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لإ
رواfiو عرإو˘˘سشلإ تد˘˘˘بو ،ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لإ ة˘˘˘ط˘˘˘سشنأÓ˘˘˘ل
ة˘˘كر˘˘حو Úن˘˘طإوŸإ ن˘˘م ا˘˘ما“ ة˘˘ي˘˘لا˘˘خ تا˘˘قر˘˘ط˘˘لإ
 .تإرايسسلإ
اهراسشتنإ ةطرسشلإ تايرود تفثك ةي’ولإ ةمسصاعبو
تإءإد˘ن تق˘ل˘طأإو ،ة˘ي˘ن˘ك˘سسلإ ءا˘˘ي˘˘حأ’إ ف˘˘ل˘˘تÈ flع
ÃكÈحإ ¤إإ وعدت توسصلإ تإÎرج◊إ دعإوق مإ

.ةنطإوŸإ حورب يلحتلإ ىدم تابثإإ و ›زنŸإ
م .ق

2يـنـطو
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ىسضرŸاب لسضفأا لفكت نامسضل

 فيطسس ىفسشتسسÃ عوطتلا باب حتف

ىسسوم رمع جاح ةزابيت ›إو دعبتسسإ
تايدلبل ›زنŸإ يحسصلإ رج◊إ عيسسوت
رإرغ ىلع ،””›ا◊إ فرظلإ ‘ ىرخأإ
رج◊إ سضرفب يسضاقلإ قباسسلإ رإرقلإ

راسشتنإ ليجسست دعب تايدلب ةرسشع ىلع
flانوروك ءابول في.

سسمأإ ه˘˘˘ل ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘سصت ‘ ،›إو˘˘˘˘لإ زر˘˘˘˘بأإو
ة˘ي˘ئا˘بو˘لإ ة˘ي˘ع˘سضو˘لإ رو˘ط˘˘ت”” نأإ ،د˘˘حأ’إ

رج◊إ Òبإدت عيسسوت يعدتسست ’ ايلاح
وأإ تا˘يد˘ل˘ب˘لإ ي˘قا˘ب˘ل ›ز˘˘نŸإ ي˘˘ح˘˘سصلإ
قا˘˘ي˘˘سسلإ ‘ ا˘˘ي˘˘عإد ،””ىر˘˘خأإ تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب
مإز˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ل’إ ةرور˘˘˘˘˘˘˘سض ¤إإ Úن˘˘˘˘˘˘˘طإوŸإ
ةحسصلإ ىلع اظافح ةيئاقولإ Òبإدتلاب
.ةيمومعلإ
ت’ا◊إ لا˘ب˘ق˘ت˘سسإ ل˘كا˘ي˘ه سصو˘سصخ˘بو
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لإ لوؤو˘˘سسم ف˘˘سشك ،ة˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘ي’إ
نرقلإ قدنف Òخسست رإرق نع ةيذيفنتلإ
Òي˘˘سست˘˘لإ ة˘˘سسسسؤوŸ ع˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لإ ي˘˘˘ب˘˘˘هذ˘˘˘لإ
فرسصت ت– هعسضوو ةزابيتب يحايسسلإ

لا˘˘ح ‘ ة˘˘ي˘˘لÙإ ة˘˘˘ح˘˘˘سصلإ ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م
.كلذل ةجاح ليجسست
رفوتت ةي’ولإ”” نأإ ددسصلإ إذه ‘ لاقو

91-دي˘فو˘ك ح˘لا˘سصم ة˘ع˘برأإ ى˘ل˘ع ا˘ي˘لا˘ح
رو˘ظا˘ن˘لإو ةزا˘ب˘ي˘تو ة˘ع˘ي˘ل˘˘ق˘˘لإ ن˘˘م ل˘˘ك˘˘ب
ةيداع ةف˘سصب ل˘ف˘ك˘ت˘ت سسÓ˘ي˘غ يد˘ي˘سسو
اهنأاسشب ررقي يتلإ ةيباجيإ’إ ت’ا◊اب
تاسسسسؤوŸإ اهلا˘خدإإ ة˘ي˘ب˘ط˘لإ م˘قإو˘ط˘لإ
Úباسصم هيجوت متي اميف ةيئافسشتسس’إ
لو˘كو˘توÈل ا˘ق˘فو م˘ه˘لزا˘ن˘م ¤إإ ن˘ير˘˘خآإ

ةرإزو لبق نم ررقŸإ ›زنŸإ جÓعلإ
مهتقفإرمو مهتعباتم متي ثيح عاطقلإ

.””مهئافسشتسسإإ ةÎف ةليط
فيثكت ،ىسسوم رمع جاح ›إولإ لجسسو
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لإو ة˘˘ي˘˘سسي˘˘سسح˘˘˘ت˘˘˘لإ تÓ˘˘˘م◊إ
ىلع إÒسشم ميقعتلإو Òهطتلإ تÓمحو
ةبإرق ةي’ولاب عيزوت ¤إإ لاثŸإ ليبسس
ةحئا˘ج را˘سشت˘نإإ ذ˘ن˘م ة˘ما˘م˘ك000.005
.رئإز÷اب انوروك
لوؤو˘˘˘سسŸإ نأا˘˘˘م˘˘˘˘ط ،دد˘˘˘˘سصلإ إذ˘˘˘˘ه ‘و
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لإ تا˘ط˘˘ل˘˘سسلإ نأا˘˘ب Úن˘˘طإوŸإ

ع‚أ’إ ل˘˘˘ف˘˘˘ك˘˘˘˘ت˘˘˘˘لإ ل˘˘˘˘جأإ ن˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘ن‹
نأإ إزÈم ،ةباسصم ةلاح لكب نسسحأ’إو

21 ن˘˘م د˘˘يزأإ ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ت”” ة˘˘˘ي’و˘˘˘لإ
تقو يأإ ‘ ن˘˘كÁ ة˘˘ي˘˘قد˘˘ن˘˘ف ة˘˘سسسسؤو˘˘˘م
فر˘˘˘سصت ت– ا˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘سضوو ا˘˘˘˘هÒخ˘˘˘˘سست
‘ إددسشم ،””ةيلÙإ ةحسصلإ ةيريدم
ة˘ي˘ل˘خإد˘لإ ةرإزو نأإ ى˘ل˘ع قا˘ي˘˘سسلإ إذ˘˘ه
ة’و˘˘˘˘ل تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘سصلإ ل˘˘˘˘˘ك تح˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
لكايه˘لإ ة˘ق˘فإر˘م ل˘جأإ ن˘م ة˘يرو˘ه˘م÷إ
ةيا˘قو˘لإ ل˘ئا˘سسو˘ب ا˘ه˘م˘ي˘عد˘تو ة˘ي˘ح˘سصلإ
.اهنآإ ‘ ةعجانلإ لول◊إ داجيإإو
نأإ ›إولإ دكأإ ،سصيخإÎلإ سصوسصخبو
اقباسس ةحونمŸإ ةيئانثتسس’إ سصخرلإ

تددم يحسصلإ رج◊إ Òبإدت راطإإ ‘
ة˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب لا˘˘ك˘˘سشإإ يأإ حر˘˘ط˘˘ت ’و ا˘˘ي˘˘لآإ

هب حمسست ام دودح ‘ كلذو ،اهلما◊
ه˘˘نأإ إزÈم ،تا˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لإو Úنإو˘˘˘ق˘˘˘لإ
م˘ه˘ع˘سضو بل˘ط˘ت˘ي ن˘يذ˘لإ ¤إإ ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
¤إإ ةزا˘ب˘ي˘˘ت ة˘˘ي’و ن˘˘م جورÿإ ي˘˘ن˘˘هŸإ
رئإز÷إ رإرغ ىلع ،ةرواÛإ تاي’ولإ
نإاف ى˘ل˘فد˘لإ Úعو ةد˘ي˘ل˘ب˘لإو ة˘م˘سصا˘ع˘لإ
ءا˘˘سسؤور ما˘˘ه˘˘م م˘˘ي˘˘م˘˘سص ‘ ل˘˘خد˘˘ي كلذ
دعب ،ةيئانثتسسإ سصخر حن“ ذإإ ،رئإودلإ
.ةلاحب ةلاح تافلŸإ ةسسإرد
حلاسصم نأإ دكأاف ،لقنلإ لئاسسو نع امأإو
ةحئاج راسشتنإ ذنم تدنŒ دق ةي’ولإ
لقنلإ لئاسسو Òخسست ” ثيح انوروك
تائيهلإو تإرإدإ’إ يمدختسسم ةدئافل
عاطق يمدختسسم بناج ¤إإ ةيمومعلإ
.ةحسصلإ
ةباسصإإ ةلاح595 ةزابيت ةي’و يسص–و
را˘سشت˘˘نإإ ذ˘˘ن˘˘م91-د˘ي˘˘فو˘˘ك سسوÒف˘˘ب
تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لإ تسصوأإ ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ة˘˘ح˘˘ئا÷إ
ديد– ¤إإ اقباسس تيرجأإ يتلإ ةيئابولإ

فرعت ةيلfi تاعامجك تايدلب ةرسشع
ى˘عد˘ت˘سسإ ا˘م سسوÒف˘ل˘ل إÒب˘ك إرا˘سشت˘˘نإ
ي˘ئز˘ج ›ز˘ن˘م ر˘ج˘ح تإءإر˘˘جإإ ذا˘˘خ˘˘تإ

Ÿةدحإولإ ةعاسسلإ نم مايأإ ةرسشع ةد
.احابسص ةسسماÿإ ةعاسسلإ ¤إإ ’إوز
ة˘ب˘طا˘˘ط◊إ ن˘˘م ل˘˘ك˘˘ب ر˘˘مأ’إ ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو
Úعو ليعامسسإوبو يتسسيمخو ةعيلقلإو
دإر˘˘مو طو˘˘ج˘˘حو ةزا˘˘ب˘˘ي˘˘تو تيإرو˘˘قا˘˘˘ت
.روظانلإو ةقيقروبو
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انوروك ىسضرŸ يبهذلا نرقلا قدنف Òخسست

ىرخأا تايدلبل رج◊ا عيسسوت دعبتسسي ةزابيت ›او

م ق

ى˘ف˘سشت˘سسŸا˘ب لا˘سصت’إو مÓ˘عإ’ا˘ب ة˘ف˘ل˘كŸإ تح˘سضوأإ
با˘ب ح˘ت˘ف نأا˘ب ،رإو˘سصو˘ب ةÁر ،ة˘˘ندا˘˘ع˘˘سس رو˘˘ن˘˘لإ د˘˘ب˘˘ع
ه˘فر˘ع˘ي يذ˘لإ ظا˘ظ˘ت˘ك’إ ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع”” ءا˘ج عو˘ط˘ت˘لإ
ددعلإ ءإرج ةي’ولاب يعما÷إ يئافسشتسس’إ زكرŸإ
ةباسصإإ بناج ¤إإ مهلبقتسسي نيذلإ ىسضرملل Òبكلإ

سسوÒف˘ب Úي˘ب˘ط˘لإ ه˘ب˘سش نإو˘عأ’إو ءا˘ب˘˘طأ’إ ن˘˘م دد˘˘ع
ليجسست ¤إإ ىدأإ ا‡ (91-ديفوك) دجتسسŸإ انوروك
.””ةيبطلإ هبسشو ةيبطلإ مقإوطلإ ‘ سصقن
Úعاطقلإ نم ÚعوطتŸإ ءابطأ’إ ء’ؤوه عيزوت متيسسو
ة˘ي˘ب˘ط˘لإ تا˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘لإ ف˘˘ل˘˘تfl ‘و سصاÿإو ما˘˘ع˘˘لإ
وأإ نيدعاقتŸإ نم ةفاظنلإ لامع إذكو ÚسضرمŸإو
إذ˘ك وأإ ا˘˘ق˘˘با˘˘سس لاÛإ ‘ ل˘˘م˘˘ع˘˘لإ نود Úجر˘˘خ˘˘تŸإ
ح˘لا˘سصم ف˘ل˘تÈ flع ة˘سصاÿإ تإدا˘ي˘ع˘لا˘˘ب Úل˘˘ما˘˘ع˘˘لإ
نامسض ‘ مهاسسيسس ا‡ يعما÷إ يئافسشتسس’إ زكرŸإ
.ىسضرŸاب لسضفأإ لفكت

ىوتسسم ىلع لمعلل مههيجوت متي نل هنإ تحسضوأإو
Úبا˘سصŸا˘ب ل˘ف˘ك˘ت˘لإ ‘ ة˘سصتıإ ة˘ي˘ب˘ط˘لإ ح˘˘لا˘˘سصŸإ
نل”” ÚعوطتŸإ ء’ؤوه نأإ ¤إإ ةÒسشم ،91- ديفوكب
عم بيرق نم وأإ ديعب نم ءإوسس كاكتحإ يأإ مهل نوكي
د˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘سسŸإ ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسوÒف˘˘˘ب Úبا˘˘˘سصŸإ ى˘˘˘سضرŸإ
Òغ Úيدا˘˘ع˘˘لإ ى˘˘سضرŸإ ع˘˘م م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع ر˘˘˘سصت˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘سسو
.””ةحئا÷إ هذهب ÚباسصŸإ
’ا˘ب˘قإإ ا˘ه˘ن˘ع نÓ˘عإ’إ ذ˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لإ هذ˘˘ه تفر˘˘عو
‘ Úبغإرلإ فرط نم ةديدع ت’اسصتإو Óسصإوتم
يعما÷إ يئافسشتسس’إ زكرملل ةدعاسسŸإ دي Ëدقت
ي˘لÙإ ىو˘ت˘سسŸإ ى˘ل˘ع Úفور˘ع˘م ءا˘ب˘طأإ م˘ه˘ن˘ي˘˘ب ن˘˘م
.هيلإإ ةراسشإ’إ ت“ امك Úسسن÷إ نم بابسش Úسضر‡و
ءاسسم ثد– دق بتاكلب دمfi فيطسس ›إو ناكو
‘ Úلعاف˘لإ ف˘ل˘ت˘خÃ ه˘ع˘م˘ج عا˘م˘ت˘جإ لÓ˘خ تب˘سسلإ

سصيسصخت ةيناكمإإ”” نع ةحئا÷إ هذه ةهجإوم لا‹
.””ةيلمعلإ هذهل Úعوطتملل ةيزيف– حنم
ةيئانثتسسإ”” فيطسسب ةلا◊إ نأاب لوؤوسسŸإ تإذ حسضوأإو

ءابطأإ Òخسست اهنيب نم ةيلاجعتسسإ Òبإدت يعدتسستو
ءا˘ب˘طأإو ل˘ط˘ع ‘ ن˘يد˘جإو˘تŸإ ة˘ي˘ع˘˘ما÷إ تا˘˘ما˘˘قإ’إ
تانيمأاتل˘ل Úي˘ن˘طو˘لإ Úقود˘ن˘سصل˘ل Úي˘لÙإ Úعر˘ف˘لإ
نع Óسضف ءإرجأ’إ Òغو ءإرجأ’إ لامعلل ةيعامتج’إ
نم فيفختلإ لجأإ نم ةبوانملل سصإوÿإ ءابطأ’إ ةوعد
.””Òطأاتلإ سصقن لكسشم
ةي’ولإ تاقاط عيمج Òخسست ”” ¤إإ ةبسسانŸاب اعدو
ءاسضقلإ لجأإ نم اهدينŒو ةيكيتسسيجوللإو ةيرسشبلإ

ر˘ئا˘سسÿإ ل˘قأا˘ب ا˘ه˘ن˘م جورÿإو ة˘˘ح˘˘ئا÷إ هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
.””ةنكمŸإ
ةÒخأ’إ ةنوآ’إ ‘ تفرع دق فيطسس ةي’و تناكو
انوروك سسوÒفب تاباسصإ’إ ددع ‘ اسسوسسfi اعافترإ
خيرات وهو طرافلإ سسرام61 ذنم ةلجسسŸإ دجتسسŸإ

تلسصو يتلإو ةقطنŸاب ةدكؤوم ةباسصإإ ةلاح لوأإ روهظ
ةبا˘سصإإ ة˘لا˘ح12ةدايز˘ب ة˘لا˘ح5971 دود˘˘˘ح تب˘˘˘سسلإ

ةعباتمو دسصر ةن÷ هنع تفسشك ام بسسح ،ةديدج
.رئإز÷اب انوروك سسوÒف

لمعلل ةفاظنلا ناوعأاو ÚسضرمŸاو ءابطألا مامأا عوطتلا باب فيطسسب ،ةنداعسس رونلا دبع دمfi يعما÷ا يئافسشتسسلا زكرŸا حتف
ةيبطلا ةسسسسؤوŸا هذه ىوتسسم ىلع ةيبطلا هبو ةيبطلا مقاوطلل ةدعاسسŸا دي Ëدقتو
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ةثلاثلإ ةانقلإ جإومأإ Èع حيرسصت ‘ ،ديزوب نب دكأإ
ل˘ك˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ىد˘˘سسأإ”” ه˘˘نأإ ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لإ ة˘˘عإذإÓ˘˘ل
ددع سصخت تابيترت ذاختإ لجأإ نم ÚلوؤوسسŸإ
يغبني ’ ذإإ91-ديفوك ىسضرŸ ةسصسصıإ ةرسسأ’إ
اهيف دجي ’و ىفسشتسسŸإ يرئإزج يأإ دسصقي نأإ

.””لوبقم Òغ رمأإ إذه ،اناكم
تاسسسسؤوŸإ هذه نع ÚلوؤوسسŸإ نأإ ريزولإ حسضوأإو
نامسضل ””ةعاسس84”” ةلهُم إوحنم دق ةيئافسشتسس’إ
ى˘˘سضرŸإ لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسإ ‘ لا˘˘ع˘˘ف˘˘لإو ع˘˘ير˘˘سسلإ در˘˘˘لإ
.دجتسسŸإ انوروك سسوÒفب ÚباسصŸإ
لجأإ نم تيطعأإ دق تاميلعت نأإ ديزوب نب فاسضأإو
ةر˘فو˘˘تŸُإ ةر˘˘سسأ’إ ن˘˘م ة˘˘ئاŸإ ‘06”” سصي˘سصخ˘ت
ة˘ي˘ق˘˘ب˘˘تŸإ %04و91-د˘ي˘فو˘ك ى˘سضرÃ ل˘ف˘ك˘˘ت˘˘ل˘˘ل
.””ت’اجعتسسÓل
متي ⁄ هنأإ وه هتظح’ ام”” لوقي ديزوب نب فسسأاتو
ىوتسسم ىلع ةرسسأ’إ نم ‘اكلإ ردقلإ سصيسصخت
عا˘ط˘ق نأإ ا˘˘فÎع˘˘م ،””ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سس’إ تا˘˘سسسسؤوŸإ
،ةباسصإ’إ ت’اح ددع عافتراب ””ئجوف دق”” ةحسصلإ
ةيبلت ىلع تايفسشتسسŸإ تإردق زيزعت فدهب هنأإو

ذا˘˘خ˘˘تإ دد˘˘˘سصب”” ةرإزو˘˘˘لإ نإا˘˘˘ف ،ي˘˘˘ما˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘م بل˘˘˘ط
Òغ تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لإ ف˘˘قو˘˘ل ة˘˘يرور˘˘˘سضلإ تإءإر˘˘˘جإ’إ
.””إدد‹ ةلجعتسسŸإ
بلطلإ ‘ ئجافŸإ عافتر’إ مغر هنأإ ريزولإ دكأإو
””Òخأإ ذÓمك ’إإ قدانفلاب ةناعتسس’إ متت نل نكل””

انوروك سسوÒفب ةباسصإ’إ ت’اح عافترإ نأإ إÈتعم
لثÁ ةÒخأ’إ مايأ’إ لÓخ ظحŸÓإ دجتسسŸإ
‘ ةيحسصلإ تاطلسسلل ةبسسنلاب ””إديدج ’اغسشنإ””
تإءإر˘جإ’إ ذا˘خ˘تإ”” ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع Úع˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لإ دÓ˘˘ب˘˘لإ
ع˘م ل˘سصإو˘ت˘لإ ‘ ة˘ظ˘ق˘ي˘˘لإ ن˘˘م د˘˘يزÃ ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لإو

.””هسسيسس–و نطإوŸإ
لفكتلإ ‘ قافخإإ يأإ ةبقاعÃ ديزوب نب مزتلإو

Ãط˘ي˘ل˘سست ” د˘ق˘ل”” ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م ،91-ديفو˘ك ى˘سضر
إذإإ ىر˘خأإ تا˘بو˘ق˘ع ط˘ل˘سس˘ُت˘سسو تا˘بو˘ق˘ع˘˘لإ سضع˘˘ب
.””كلذ رمأ’إ ىسضتقإ
ى˘سسي˘˘ع يد˘˘ي˘˘سس ‘ ىر˘˘ج ا˘˘م”” نأإ ر˘˘يزو˘˘لإ Èت˘˘عإو
،””لو˘ب˘ق˘م Òغو سضو˘فر˘˘م ر˘˘مأإ (ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسŸإ ة˘˘ي’و)
:إرذfi ،نأاسشلإ إذه ‘ ””قيق– حتف”” ¤إإ إÒسشم
رإرغ ىلع طلسستسس تابوقعلإو يدي Úب ريرقتلإ””

.””ةنيطنسسقو فيطسسب ىرج ام
ة˘˘يز˘˘كرŸإ ة˘˘ي˘˘لد˘˘ي˘˘سصلإ نأإ ثد˘˘ح˘˘˘تŸإ د˘˘˘كأإ ا˘˘˘م˘˘˘ك
ةياقولإ تامزلتسسÃ ””عيم÷إ دوزت”” تايفسشتسسملل
ÚباسصŸاب لفكتلإ سصخت ىرخأإ ةيرورسض درإومو
موقأإ ’ أانإ”” لوقلاب افيسضم ،91-ديفوك سسوÒفب
.””بلطلإ ةيبلتو ءاغسصإ’اب ىوسس
ة˘˘˘يز˘˘˘كرŸإ ة˘˘˘ي˘˘˘لد˘˘˘ي˘˘˘سصل˘˘˘ل تا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت تيد˘˘˘˘سسأإ
ريوطت ل˘جإ ن˘م رو˘ت˘سسا˘ب د˘ه˘عŸو تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘ل˘ل
.””بلطلإ ةيبلتل Ìكإ لئاسسو
‘ دجوي ،ت’ا◊إ لك ‘”” لوقلاب ريزولإ درسسأإو
ةيلمع ‘ فقوت وأإ للخك سصئاقن نايحأ’إ سضعب
سصئاقنلإ هذه ة÷اعم متت ،ةداعلإ ‘ .نيومتلإ
ابرعم ،””فلتfl عسضولاف مويلإ امأإ ةئداه ةروسصب

نم اهلÓغتسسإ متي ت’Óتخ’إ هذه”” نإإ هفسسأات نع
.””ةثيبخ ايإون يوذ سصاخسشأإ فرط
لئاسسولإ لك Òفوتب ةلودلإ مإزتلإ نع ريزولإ Èعو
.يبطلإ لاÛإ ‘ Úلماعلإ ةدئافل ةيرورسضلإ
،ي˘ح˘˘سصلإ ر˘˘ج◊إ سضر˘˘ف ةدا˘˘عإإ لو˘˘ح لإؤو˘˘سس ‘و
يذلإ ءإرج’إ إذه”” نإ ديزوب نب ديسسلإ Èتعإ
سسيل91-ديفوك ةحئاج ةحفاكم راطإ ‘ جردني
يحسصلإ رج◊إ سضرف ةداعإإ لاح ‘ .إدعبتسسم

تسسيلو ””ةيئزج”” ةروسصب هدامتعإ متيسسف إدد‹

إذ˘˘˘ه نإ ¤إإ إÒسشم ،””ي˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لإ بإÎلإ ل˘˘˘˘ك Èع
ةيناكسسلإ ةفاثكلإ تإذ”” قطانŸإ سصخيسس ءإرجإ’إ
.””ةيلاعلإ
،””ي˘˘ح˘˘˘سصلإ ر˘˘˘ج◊إ سضر˘˘˘ف ةدا˘˘˘عإإ ‘ بغر˘˘˘ن ’»
إذ˘˘ه ¤إإ ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لإ نأإ ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م ،ر˘˘يزو˘˘لإ ف˘˘ي˘˘سضي
.””لثمأ’إ ل◊اب سسيلو Úهلإ رمأ’اب سسيل”” ءإرجإ’إ
لÓخ ،سسوÒفلإ راسشتنإ رطخ ¤إإ هقرطت ‘و
هترئإد نأإ ريزولإ دكأإ ،ىحسضأ’إ ديعب لافتح’إ
لاÛإ ‘ تايسصوت ءاطعإإ”” طقف اهنكÁ ةيرإزولإ
تاعمجتلإ يدافت”” ¤إإ ÚنطإوŸإ ايعإد ،””يحسصلإ
نأإ ر˘يزو˘لإ ىر˘يو .””تا˘ي’و˘˘لإ Úب ا˘˘م تÓ˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لإو
ن˘م ا˘ه˘ئا˘غ˘لإإ وأإ ة˘ي˘ح˘˘سضأ’إ ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘بإ’إ ة˘˘لأا˘˘سسم
.””نيدلإو ىوتفلإ لهإ”” سصاسصتخإ
ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لإ تإرا˘ب˘ت˘خ’إ سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘˘مأإ
هنكÁ ’”” زاه÷إ إذه نأإ ديزوب نب دكإ ،Òناكسسلإ

.يبطلإ سصحفلإ لإدبتسسإ لإوحأ’إ نم لاح يأإ ‘
ةد˘ي˘حو˘لإ ة˘ل˘ي˘˘سسو˘˘لإ Òنا˘˘ك˘˘سسلإ نو˘˘ك˘˘ي نأإ بج˘˘ي ’
.””لإوحأ’إ نم لاح يأإ ‘ رابتخÓل
Òناكسسلإ لامعتسسإ نأإ ¤إإ ثدحتŸإ راسشأإ امك
،ىر˘خأ’إ ل˘ئا˘سسو˘لإ با˘˘ي˘˘غ ة˘˘لا˘˘ح ‘ ه˘˘ب حو˘˘م˘˘سسم

fiةينقتلإ هذه ¤إإ ءوجللإ ‘ ””طإرفإ’إ”” نم إرذ.
ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تإÎسسإإ نأإ ر˘˘يزو˘˘لإ د˘˘كأإ ،ىر˘˘خأإ ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
Òغتت””91-د˘ي˘فو˘ك سسوÒف˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘تŸإ ل˘سصإو˘ت˘لإ

نوكن نإ ديرن ’”” لوقلاب افيسضم ،””عسضولإ بسسح
حيسضوتلإ طقف لواحن ،ليوهتلإ وأإ علهلل ردسصم
Òبإدت مإÎحإ ةرورسضب ÚنطإوŸإ ريذ–و Ìكأإ
عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’إ لÓ˘˘خ ه˘˘نإ ¤إإ را˘˘سشأإ ا˘˘م˘˘ك .””ة˘˘يا˘˘قو˘˘لإ
تإراطإإو لاسصت’إ ريزو عم ،تبسسلإ موي ،دقعنŸإ

ةسصنم زيزعت ىلع قافت’إ ” ،ةيرإزولإ هترئإد نم
مو˘ق˘ن˘سس”” لو˘ق˘لا˘ب ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم ،لا˘˘سصت’إو ل˘˘سصإو˘˘ت˘˘لإ
 .””ةيوق دج لاسصتإ لئاسسو فيظوتب

سسمأإ ،ةليسسŸإ ةي’و حلاسصم تدافأإ
ن˘˘م بر˘˘سسŸإ و˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لإ نأإ ،د˘˘˘حأ’إ
ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’إ ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لإ ة˘˘سسسسؤوŸإ
يذلإ ىسسيع يديسسب سشيعلب يسسيوك
ع˘˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘˘ع ،تب˘˘˘سسلإ سسمأإ لوأإ ،ثب
””كو˘ب˘سسيا˘ف”” ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’إ ل˘˘سصإو˘˘ت˘˘لإ
ةيمرم ىفوتم سصخسش ةثج نمسضتو
ى˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسŸإ قإور ‘ سضرأ’إ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
””.ةسسسسؤوŸإ هذه ¤إإ ةءاسسإ’إ”” هفده
نا˘ي˘ب ‘ ،ة˘ي’و˘لإ ح˘˘لا˘˘سصم تح˘˘سضوأإو
ىوتfiو ةثداح سصخي اميف”” هنأإ ،اهل
ةسسمخ مايق ¤إإ دوعت اهنإاف ،ويديفلإ

ة˘سسسسؤوŸإ مر˘ح ما˘ح˘ت˘قا˘˘ب سصا˘˘خ˘˘سشأإ
Úلماح جايسسلإ قلسست˘ب ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سس’إ

Úم˘قا˘ط˘لإ إودد˘ه˘ي˘ل ي˘˘سصع˘˘لإ م˘˘ه˘˘ع˘˘م
مهنمو ،Úلماعلإ يبطلإ هبسشو يبطلإ
سصخ˘سشلإ ذ˘خأإو ة˘بوا˘˘نŸإ ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لإ
قإورلإ ‘ هيمرو ،هريرسس نم ىفوتŸإ
” ي˘ت˘لإ ة˘ي˘ب˘ط˘لإ تا˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لإ بنا˘˘ج˘˘ب
ةيعسضول ةءاسسإ’إ دسصق إدمع اهغإرفإإ
.””ىفسشتسسŸإو ىفوتŸإ سصخسشلإ
حتف دعب”” هنأإ ةي’ولإ حلاسصم تفاسضأإو

ىلع فرعتلإ ” ةثدا◊إ ‘ قيق–
،مهب هبتسشŸإ سصاخسشأ’إ دحأإ ةيوه

‘ ةلسصإوتم تاقيقحتلإو هفيقوت ”و
ÚطروتŸإ ةيقب فيقوتل نأاسشلإ إذه
.””ةلإدعلل مهÁدقتو
ةليسسŸإ ›إو نأاب نايبلإ تإذ ركذو
ةليل ،سسأإرت دق ناك اجرعلإ خيسشلإ
ةسسسسؤوŸاب ائراط اعامتجإ ،تبسسلإ
Óك مسض ىسسيع يديسسل ةيئافسشتسس’إ

هبسشو ةيبطلإو ةÒسسŸإ مقطأ’إ نم
ي˘ل˘ث‡و ح˘لا˘سصŸإ ءا˘سسؤورو ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لإ
ةلمج إوعفر نيذلإ ÊدŸإ عمتÛإ

ي˘˘ت˘˘لإ بلا˘˘˘طŸإو ت’ا˘˘˘غ˘˘˘سشن’إ ن˘˘˘م
ة˘˘˘كر˘˘˘ح لÓ˘˘˘خ تحر˘˘˘ط د˘˘˘˘ق تنا˘˘˘˘ك

ةسسسسؤوŸإ يمد˘خ˘ت˘سسŸ ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حإ
متيسس»و مرسصنŸإ نإوج رهسش ةياهن
ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لإ ما˘يأ’إ لÓ˘خ ا˘ه˘˘ب ل˘˘ف˘˘ك˘˘ت˘˘لإ
.””ةلبقŸإ
ةيمومعلإ تاطلسسلإ”” نأاب نايبلإ متخو
Úسسح˘˘ت˘˘ل ا˘˘هد˘˘ه˘˘ج ىرا˘˘سصق لذ˘˘˘ب˘˘˘ت
ل˘ف˘ك˘ت نا˘م˘سضو ة˘ي˘ح˘˘سصلإ تا˘˘مدÿإ
ا˘م˘ي˘سس’ ،ى˘سضرŸإ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ب ل˘˘سضفأإ
Èتعت امك انوروك سسوÒفب ÚباسصŸإ

ةيلوؤوسسم ناسسنإ’إ ةمإرك ظفح ةمهم
 .””عيم÷إ

و .ق

يـنـطو
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يواهيم سضاير روسسيفوÈلا

 انوروك نم ةيناث ةجوم سشيعت ل رئاز÷ا
دسصرو ةعباتŸ ةيحسصلإ ةنجللإ وسضع يواهيم سضاير روسسيفوÈلإ للق
،انوروك سسوÒفب تاباسص’إ مجحو ةروطخ نم  انوروك سسوÒف يسشفت
نم هفلخ امو ،ةÒخأ’إ عيباسسأ’إ لÓخ ،تاباسصإ’إ ددع ديإزت دعب

اننأإ احسضوم ،ءإوسس دح ىلع ةموك◊إو ÚنطإوŸإ ىدل عله ةلاح
.ةرطيسسلإ ت– لإزام عسضولإ نأإو ،انوروك نم ةيناث ةجوم مامأإ انسسل
ذنم هنأإ ،دحأ’إ سسمأإ ،ةينطولإ ةعإذإÓل تاحيرسصت ‘ يواهيم فسشكو
،تاباسصإ’إ ددع ‘ ةقوبسسم Òغ ماقرأإ تلجسس يسضاŸإ عوبسسأ’إ

دÓبلإ نوكت نأإ ىفنو سصيخسشتلإ تايلمع عافترإ ¤إإ كلذ اعجرم
.ءابولإ نم ةيناث ةجوم ددسصب
ةيبطلإ طاسسوأ’إ سضعب اهنع تÈع يتلإ قلقلإ ةلاح نأإ يواهيم دكأإو
إدكؤوم ،انوروك سسوÒف نم ةياقولإو ةيام◊إ لئاسسو ‘ سصقنل اهدرم
ةهج نم اتف’ ،مهت’اغسشنإ لكب لفكتلإ ىلع لمعت ةحسصلإ ةرإزو نأإ
زجعلإ دسسل ةمدÿإ جراخ يه يتلإ مقإوطلاب ةناعتسس’إ نأإ ¤إإ ىرخأإ

.ةيبطلإ ردإوكلإ ‘
ددع نم ليلقتلإ وه وجرŸإ فدهلإ نأإ ةعإذإ’إ فيسض دكأإ امك
إدر حيحسص Òغ اهنع نلعŸإ تايفولإ ددع نوكي نأإ ايفان ،تايفولإ

ةحسصلإ ةرإزو نع ةرداسصلإ ماقرأ’إ ةحسص ‘ ÚككسشŸإ سضعب ىلع
.ةيئابولإ ةيعسضولاب قلعتي اميف
نم ةياقولإ Òبإدت مإÎحإ ةرورسض ىلع يواهيم ددسش ،ماتÿإ ‘و
ةفاسسم مإÎحإو ةيقإولإ ةعنقأ’إ ءإدترإ اهتمدقم ‘و سسوÒفلإ
ءابولإ ةروطخب سسيسسحتلإو يعولإ عفر نأإ إÈتعم يعامتج’إ دعابتلإ
.ةيسسايق ةÎف ‘ ءابولإ يسشفت ءإوتحإ ‘ مهاسسيسس

و .ق

سسوسسم ينب ىفسشتسسم

بارسضإلاب نوددهي ةيدعŸا ةحلسصŸا ءابطأا
ينب ىفسشتسسŸ ةيدعŸإ سضإرمأإ ‘ نويئاسصخأ’إ ءابطأ’إ دده
.لبقŸإ سسيمÿإ ةيإدب بإرسضإإ ‘ لوخدلاب ،ةمسصاعلاب ،سسوسسم
،ابيبط41 نم نوكŸإ يبطلإ قيرفلإ إذه لتكت هعقو نايب بسسحو
قيبطتب ينسسح دعسسيإإ ىفسشتسسÃ ةيدعŸإ سضإرمأ’إ ويئاسصخأإ بلاطي
رطخ جلاعت يتلإ يرا÷إ ةيليوج70 ‘ ةخرؤوŸإ ةيرإزولإ ةميلعتلإ
ةهجإوم ‘ ةيمامأ’إ فوفسصلل ةلكسشŸإ ةيبطلإ قرفلإ ىدل قاهرإ’إ
.””91ديفوك”” ءابو
‘ ق◊اب ةيدعŸإ ةحلسصŸإ ءابطأإ بلاط ،ةميلعتلإ هذه ىلع ءانبو
نم اهورداغ يتلإ ةيلسصأ’إ مهتحلسصم ‘ مهلمع ةلوإزم ¤إإ ةدوعلإ
.يسضاŸإ سسرام رهسش ذنم ””91ديفوك”” ةحلسصم ‘ لمعلإ لجأإ

و .ق

دجاسسŸا حتف ¤إا ةوعدلا ‘ هتوعد موع

ءاقبإلا ¤إا وعدي لقتسسŸا ةمئألا سسل‹
ةيحسضألا ةÒعسش ىلع
ةرإزو قيلعت نم رهسشأإ4 نم Ìكأإ دعبو ،ةرظتنم Òغ ةجرخ ‘

فورظلإ هتمتح ءإرجإاك دجاسسŸإ ‘ ةÓسصلإ ةينيدلإ نوؤوسشلإ
ينطولإ سسلÛإ جرخ ،91 ديفوك انوروك ءابو يسشفت ءإرج ةيحسصلإ
وعدي نايبب ،دحأ’إ سسمأإ ،ةينيدلإ نوؤوسشلإ يفظومو ةمئأÓل لقتسسŸإ
.يجيردت لكسشب ولو ،دجاسسŸإ حتف ¤إإ هيف
رإرق ةعجإرم”” نأإ ةمئأÓل لقتسسŸإ ينطولإ سسلجملل نايب ‘ ءاجو
رجحلل يجيردتلإ عفرلإ لظ ‘ ،ايرورسض حبسصأإ دجاسسŸإ قلغ
ةيراجتلإو ةيرإدإ’إ تاطاسشنلإ نم إÒثك سسم يذلإ عنمللو يحسصلإ
.””ة’ولل كلذب ةقلعتŸإ تايحÓسصلإ سضيوفت لظ ‘و ،ةيداسصتق’إو
يجيردتلإ حتفلإ ةقيرط ‘ تبلإ سضيوفت متي”” نأإ سسلÛإ حÎقيو
،تايريدŸإ Èع دجسسم لكل ةعباتلإ ةيملعلإ سسلاجملل دجاسسملل
لك ةيسصوسصخ ةاعإرŸ دجسسملل ةيئ’ولإ بتاكŸإ عم قيسسنتلاب
دجسسم لك ‘ عاطقلإ يفظومو ةمئأ’إ فيلكت”” ¤إإ ايعإد ،””ةي’و
.””انبهذم ‘ دمتعŸإ ىندأ’إ د◊اب ةعم÷إ ةماقإاب
ىودعل ردسصم ¤إإ دجاسسŸإ لو– نم فواıإ ديدبتل ةلواfi ‘و

تلث“ تاحإÎق’إ نم ةلمج سسلÛإ مدقي ،انوروك ءابوب ةيعامج
ءوسضولإ تويب ىلع ءاقبإ’اب ابحاسصم يجيردتلإ حتفلإ نوكي”” نأإ ‘
‘ تإولسصلإ ةماقإإ”” ¤إإ ةفاسضإإ ،””ءاسسنلإ تايلسصم إذكو ،ةقلغم
،كلذ ىلع رفوتت يتلإ دجاسسŸإ ¤إإ ةبسسنلاب ةحوتفŸإ تاحاسسلإ
.””لسصم لكل يدرفلإ داجسسلاب اهÒغ ‘ كلذ سضيوعتو
‘ دعابتلإ ةاعإرم”” يرورسضلإ نم هنأإ سسلÛإ ىري ،قايسسلإ ‘و
يديأ’اب لوإدتي ام لك بحسسو ،عاطتسسŸإ ردق فوفسصلإ ةماقإإ
.””اهÒغو تاحبسسلإو فحاسصŸاك
يجيردتلإ حتفلإ”” نأإ لوغ لامج مامإ’إ هسسأإÎي يذلإ سسلÛإ Èتعإو
ةنأامط ةلاسسر ةباثÃ نوكيسس ،””ةيعامتجإو ةيعرسش ةرورسض دجاسسملل

مدعب نونظلإ مهيلإإ للسستت تأإدب نيذلإ ÚنطإوŸإ ¤إإ ةموك◊إ نم
.””اهدإور رعاسشمو دجاسسŸاب مهتموكح ثإÎكإ

¤إإ اعد لب ،دجاسسŸإ حتف ¤إإ ةوعدلاب فتكي ⁄ سسلÛإ نأإ Òغ
ىوتفلإ ةن÷ اهيف ثبت نأإ رظتني يتلإ ةيحسضأ’إ ةÒعسش قيلعت مدع
تسسيلو ةنسس اهنأإ نم مغرلإ ىلع ،””ةينيدلإ نوؤوسشلإ ةرإزول ةعباتلإ
›إولإ اهب موقي نأإ درجÚ ÃملسسŸإ نع طقسست نأإ نكÁو لب ،اسضرف
.ةيعرلإ لك نع
›اعت ،نيÒبك قلقو مامتهاب عباتي”” هنإإ سسلÛإ لاق نأاسشلإ إذه ‘و
سشوسشتل اهنم ةلواfi ،ةيحسضأ’إ ةÒعسش ءاغلإإ ¤إإ ةيعإدلإ تإوسصأ’إ
يأإ دوجو مدع مغر ،ةميظعلإ ةÒسشعلإ هذه لايح Úيرئإز÷إ ناهذأإ
ءابولإ راسشتنإ ةدايز ‘ ةيحسضأ’إ ةÒعسش ببسست تبثي يملع ليلد
.””ةياقولإو ةمÓسسلإ بابسسأاب ذخأ’إ ” إذإإ هيسشفتو
هاŒ ء’ؤوه تاين ةقيقح ‘ اكوكسش Òثي رمأ’إ”” نأإ سسلÛإ مهتيو
اÃ ةيلوؤوسسŸإ ةيسصولإ ةه÷إ”” Óمfi ،””اهزومرو ةمأ’إ رئاعسش
.””ةÒعسشلإ ظفحي
ةÒعسش وه ةمئأÓل لقتسسŸإ سسلجملل يسساسسأ’إ بلطŸإ نأإ ودبيو
هذه ‘ ÚلإوŸإ رود لوح ةلئسسأإ ةدع حرطي ام ،ديعلإ ةيحسضأإ
ةينيع ةقدسصب ديعلإ ةيحسضأإ سضيوعت حÎقم نأإو ةسصاخ ،ةوعدلإ
¤إإ رظنلاب ،Úيرئإز÷إ نم عسسإو روهمج ىدل اناسسحتسسإ يقÓي
هنأإ ¤إإ رظنلابو ،فرظلإ إذه ‘ Úملسسملل ةعفانلإ ةينيدلإ دسصاقŸإ

لاŸإ Ëدقتب جا◊إ يفتكي ذإإ ،ج◊إ كسسانم ءإدأإ دعب هب لومعم
.هقيدسصتو هرحنو سشبكلاب ةيدوعسسلإ تاطلسسلإ لفكتتو ،لسصو لباقم

ب .م

el-hourria.com
3

ÚلوؤوسسŸا ىلع تابوقعلا طيلسستب دعوت

ىـــــــفسشتسسم يــــــــــــــف ثدح ام :دــــــــــــــــــــــيزوب نـــــــــــــب
لوبقم Òغ ىسسيع يديسس

ديفوك ىسضرم لابقتسسا Úسسحتل ةعاسس84 ةلهم
لوبق مجح عفرب حمسست ،ذختتسس تابيترت نأا ديزوب نب نامحرلا دبع تايفسشتسسŸا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ريزو نلعأا
دجتسسŸا انوروك سسوÒفب ةباسصإ’ا ت’اح ددع عافترا ¤إا رظنلاب ،ةيئافسشتسس’ا تاسسسسؤوŸا ىوتسسم ىلع ىسضرŸا
.(91-ديفوك)

:‘وتŸا ةثج يمرب هيروسصم مهتت ةليسسŸا ةي’و

 ةسسسسؤوملل ةءاسسإلا هفده ىسسيع يديسس ىفسشتسسم نم برسسŸا ويديفلا
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 صشي÷ا ماهم فييكت ةداعإا بلطتي يسسايسس-وي÷ا عقاولا نإا لاق

تاونسس تسسب ةدحاو ةيسسائر ةدهع حÎقي يباحر
هتمرب صصنلاب فسصعتسس عاÎقلا قيدانسص جراخ صسيئرلل صسيئرلا بئان ةفÓخ

،روتسسدلا ليدعت عورسشم لوح هل ةمهاسسم ‘ دحألا صسمأا ،يباحر زيزعلا دبع قبسسألا ريزولاو يسسامولبدلا دكأا
.يلعف يطارقÁد لو– قيقحتل ““ةيبلسسلا تايكيمانيدلا““ زواŒ نم رئاز÷ا نك“ دق ةيباجيإا لماوع دوجو

و.ق

سصو˘سصخ˘ب ه˘تا˘حإÎقإ تم˘سض ه˘ل ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم ‘
را˘طإإ ‘ ا˘˘ه˘˘مد˘˘ق ،رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لإ ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت ةدو˘˘سسم
سضرعتسسإ ،ىعسسŸإ إذه لوح ماعلإ سشاقنلإ
نأاب إركذم ،نأاسشلإ إذه ‘ هرظن ةهجو يباحر
ةيسسايسس اسصرف اقباسس تعيسض يتلإ رئإز÷إ””

ةيباجيإإ لمإوع”” ىلع مويلإ رفوتت ،””ةيداسصتقإو
تايكيمانيدلإ نم انجرخت نأإ عاطتسسŸإ نم
ق˘˘ئا˘˘ق◊إ ل˘˘ك ه˘˘ي˘˘لإإ Òسشت ا˘˘م و˘˘هو ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘سسلإ

.””ةعمت‹
اهسضرعتسسإ يتلإ تإرسشؤوŸإ هذه ةرإدسص ‘و
،عمتÛإو ةلودلل ،يعام÷إ يعولإ”” ،يباحر

ة˘˘ح˘˘لŸإ ةرور˘˘سضلا˘˘ب ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلإ ط˘˘غ˘˘سضلإ ت–
.””يسسايسسلإ ماظنلل قيمع سسيسسأات ةداعإ’
ةلسصلإ تإذ ت’ؤواسستلإ نم ةلمج ىلع ةباجإÓلو
ي˘˘با˘˘حر لوا˘˘ح ،رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لإ ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘ب
إذ˘ه ا˘ه˘ن˘ع ق˘ث˘ب˘ن˘ي ي˘˘ت˘˘لإ ””ة˘˘ي˘˘ن˘˘لإ”” فا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسإ
ط˘بر”” رو˘ظ˘نÃ ة˘ط˘ب˘˘تر˘˘م ي˘˘ه ل˘˘هو عور˘˘سشŸإ
برسسب دلبلإ قا◊إإو ›ا◊إ رسصعلاب رئإز÷إ
وأإ ””نو˘˘نا˘˘ق˘˘لإ ءا˘˘سسرإإو ة˘˘ي˘˘˘تا˘˘˘سسسسؤوŸإ ة˘˘˘ثإد◊إ

يذلإ يسسايسسلإ ماظنلإ ةموÁد نامسض”” روظنم
.””كإر◊إ هعزعز
عفإرو عفإد اŸاطل هنأاب ،قايسسلإ إذه ‘ ،ركذو
يسسايسس عورسشم ‘ كإر◊إ لاخدإإ”” ةلأاسسم نع
ةمزÓلإ تايناكمإ’إ حنم لÓخ نم ””يخيرات
روظ˘ن˘م ن˘م˘سض م˘ه˘سسف˘نأإ م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل Úير˘ئإز˘ج˘ل˘ل
ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلإ ىو˘˘ق˘˘لإ ‘ جا˘˘مد˘˘ن’إو ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سس
ر˘طأإ ءا˘سشنإإ وأإ ة˘ي˘لا◊إ ة˘ي˘ن˘هŸإ ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘ج’إو

ة˘˘ي˘˘طإر˘˘قÁد˘˘لإ ةد˘˘عا˘˘ق˘˘لإ ع˘˘ي˘˘سسو˘˘ت˘˘ل ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
.عمتجملل
رإو◊إ نأا˘˘ب ،را˘˘˘طإ’إ إذ˘˘˘ه ‘ ،ي˘˘˘با˘˘˘حر ىر˘˘˘يو
سشاقنلإ ةرئإد عيسسوت”” ¤إإ جاتحي ايلاح يرا÷إ
ل˘ك را˘ب˘ت˘ع’إ Úع˘ب ذ˘خأ’إ ع˘م ””فا˘ف˘˘سش ل˘˘ك˘˘سشب
تا˘سشا˘ق˘ن˘لإ ن˘˘ع ة˘˘سضخ˘˘م˘˘تŸإ تا˘˘جا˘˘ت˘˘ن˘˘ت˘˘سس’إ
قيق– ¤إإ لوسصولإ لجأإ نم ةقباسسلإو ةنهإرلإ

م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لإ لو– را˘سسم ‘ ة˘˘ي˘˘سسي˘˘سسأا˘˘ت ةو˘˘ط˘˘خ””
ن˘م ’إإ ه˘ق˘ي˘ق– ن˘كÁ ’ ا˘م و˘˘هو ””ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلإ

ىلعأإ ةقفإرمو مإزتلإو ةيسسايسسلإ ةدإرإ’إ”” لÓخ
.””عورسشŸإ إذهل دÓبلإ ‘ تاطلسسلإ
ه˘˘˘تا˘˘˘حإÎقإ ي˘˘˘با˘˘˘˘حر مد˘˘˘˘ق ،دد˘˘˘˘سصلإ تإذ ‘و
عورسشم اهلوانت يتلإ بإوبأ’إ فلتfl سصوسصخب
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ح˘لأإ ثي˘ح ،يرو˘ت˘سسد˘لإ ل˘يد˘ع˘˘ت˘˘لإ
مÓسستسس’إ مدع ةرورسض ىلع ةماعلإ ئدابŸاب
””ةيوبعسشلإ تإءإرغإ’إ»ـب هامسسأإ اŸ عوسضÿإو
بوسص ةسشقانŸإ هيجوت”” ىلع كلذ لدب لمعلإو
.””ةمأ’إ ةايح مك– يتلإ ةيتاسسسسؤوŸإ اياسضقلإ
بئان بسصنم ءاسشنإاب سصاÿإ ليدعتلإ نأاسشبو
’ وهف ،اطسسو افقوم يباحر ذختإ ،سسيئرلإ

Áعي نأإ ‘ عناÚ إذإإ هل ابئان ةيروهم÷إ سسيئر
هنإإ لوقي سضإÎفإ وهو ،ايرورسض كلذ ىأإر ام
نأإ مغر ،3691 ةنسس ذنم رئإز÷إ ‘ رسضاح
‘ سسي˘˘˘ئر بئا˘˘˘ن Úي˘˘˘ع˘˘˘ت فر˘˘˘ع˘˘˘˘ت ⁄ ر˘˘˘˘ئإز÷إ
نأإ ةركف ةدسشب سضفري لباقŸاب هنكل ،قباسسلإ
ةيروه˘م÷إ سسي˘ئر˘ل ة˘ف˘ي˘ل˘خ بئا˘ن˘لإ إذ˘ه نو˘ك˘ي

د˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘ي”” كلذ نأ’ ،عإÎق’إ ق˘˘˘يدا˘˘˘ن˘˘˘سص جرا˘˘˘خ
ن˘م ل˘ل˘ق˘يو ه˘ت˘مر˘˘ب سصن˘˘لإ ل˘˘ك˘˘ي˘˘ه ة˘˘ي˘˘قإد˘˘سصم
ما˘˘ظ˘˘ن˘˘ل˘˘ل دو˘˘سشنŸإ حÓ˘˘سصإ’إ ‘ ه˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ها˘˘˘سسم
.””يسسايسسلإ
سسيئر باختنإ ةدا˘عإإ ة˘ي˘لا˘ك˘سشإا˘ب ل˘سصت˘ي ا˘م˘ي˘فو
ة˘ي˘ل˘عا˘ف مد˘ع”” نأا˘ب ي˘با˘˘حر ر˘˘كذ ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م÷إ
ةي˘سصخ˘سشلإ ى˘ل˘ع م˘ئا˘ق˘لإ ي˘تا˘سسسسؤوŸإ ا˘ن˘ما˘ظ˘ن
9102 ريإÈف ‘ تلوح ةلودلإ سسيئرل ةيرسص◊إ
نم ةمزأ’إ (يبعسشلإ كإر◊إ قÓطنإ خيرات)
ر˘ئإز÷إ ة˘˘مزأإ ¤إإ ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘لإ ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلإ ة˘˘مزأإ
.””اهلمكأاب
ىر˘ي ،ا˘هÒغو تÓ˘خدŸإ هذ˘˘ه ¤إإ إدا˘˘ن˘˘ت˘˘سسإو
يتلإ ةيسسائرلإ ةدهعلإ ديد– ةرورسض يباحر
Ëد˘ق˘ت ع˘م ةد˘حإو ةد˘ه˘ع˘˘ب تإو˘˘ن˘˘سس تسس مود˘˘ت

،هحÎقم معدل يتأات يتلإ تÓيلعتلإ نم ةلمج
إرد˘سصم”” ي˘ب˘ع˘سشلإ ل˘ي˘ث˘م˘ت˘˘لإ ل˘˘ع˘˘ج ن˘˘ع Ó˘˘سضف

Ÿةلود ءانبل انماسضو ةلإدعلإو ةطلسسلإ ةسسرام

.””نوناقلإ
يمت◊إ جورÿإ”” نأإ ىلع نأاسشلإ إذه ‘ دكؤويو
ح˘سسف˘ي نأإ د˘ب ’ +ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘˘لإ ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشلإ+ ن˘˘م
ةيعرسشو عإÎق’إ قيدانسص ةيعرسش مامأإ لاÛإ
.””·أ’إ ةمظع دلوت يتلإ ةفرعŸإ
نأإ ىلع كلذك يباحر ددسشي ،وحنلإ إذه ىلعو
›وأ’إ عور˘˘سشŸإ ن˘˘ع ة˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘ب˘˘˘نŸإ تا˘˘˘سسسسؤوŸإ
اهيف رظنلإ ديعأإ يتلإ كلت وأإ روتسسدلإ ليدعتل
ةيتاسسسسؤوŸإ ةيبابسضلإ نم اسضيأإ جرخت نأإ دب ’””
سضر˘ف ن˘م ي˘طإر˘قÁد˘لإ را˘˘ي˘˘عŸإ ع˘˘ن“ ي˘˘ت˘˘لإ
.””ةيعرسشلل رايعمك هسسفن
دنع ةمهاسسŸإ بحاسص فقوت ،Èكأإ ليسصفتبو
ة˘˘˘يرو˘˘˘ت˘˘˘سسد˘˘˘لإ تا˘˘˘سسسسؤوŸإ ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘تfl ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
ى˘ل˘عأ’إ سسلÛإ ا˘ه˘سسأإر ى˘ل˘عو ة˘˘ي˘˘ع˘˘ير˘˘سشت˘˘لإو
،ةيروتسسدلإ ةمكÙإو ةمأ’إ سسل‹و ءاسضقلل

Óبقتسسم هيلع نوكت نأإ بجي اŸ هتيؤور إرسسفم
.بقترŸإ يروتسسدلإ ليدعتلإ راطإإ ‘
هر˘˘ظ˘˘ن ة˘˘ه˘˘جو حر˘˘سش ‘ ي˘˘با˘˘حر به˘˘˘سسأإ ا˘˘˘م˘˘˘ك
ل˘˘يد˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لإ ةدو˘˘˘سسم ه˘˘˘حÎق˘˘˘ت ا˘˘˘م سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب
عم ةحلسسŸإ تإوقلإ ملقأات نأاسشب يروتسسدلإ

ملسسلإ ةيامحو ماظنلإ ظفح اياسضق روطت راسسم
عقإولإ نأإ ىلع ددسش ثيح ،Úيلودلإ نمأ’إو
رو˘˘˘ه˘˘˘ظ˘˘˘ب م˘˘˘سستŸإ ›ا◊إ ي˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس-و˘˘˘˘ي÷إ
بل˘ط˘ت˘ي”” دود˘ح˘ل˘ل ةر˘˘با˘˘ع ةد˘˘يد˘˘ج تإد˘˘يد˘˘ه˘˘ت
تإوقلإ نكمتت ىتح ةديد÷إ ماهŸإ عم فيكتلإ
تايلمعلإ ‘ ةكراسشŸإ نم ةيرئإز÷إ ةيركسسعلإ
’ ي˘ت˘لإو ””مÓ˘سسلإ ظ˘ف˘حو ة˘ب˘قإرŸ ة˘ي˘˘نا˘˘سسنإ’إ
.ةحإرسص ›ا◊إ روتسسدلإ اهيلع سصني
تاكراسشŸإ هذه دعت ،هركذ قبسس ا‡ اقÓطنإو

ةباقرلإ ت– متت يتلإو ةينطولإ دود◊إ جراخ
نم ة˘ح˘ل˘سسŸإ ا˘ن˘تإو˘ق ن˘ك“ ة˘سصر˘ف”” ة˘ي˘ب˘ع˘سشلإ
ةيجراÿإ انتسسايسس ة˘ق˘فإرŸ ف˘ي˘ك˘ت˘لإو م˘ل˘ع˘ت˘لإ

.””لسضفأإ وحن ىلع

0202ل لوألا يثÓثلا لÓخ

ةمزأا و طفنلا تادئاع عجارت
ءانيم طاسشن سضوقت انوروك
رئاز÷ا
نحسشلإ لقن و ةحŸÓإ ةكرح ‘ اعجإرت رئإز÷إ ءانيم طاسشن لجسس
ببسسب ،9102 نم اهسسفن ةÎفلاب ةنراقم ،0202 نم لوأ’إ يثÓثلإ لÓخ
درو امبسسح ،ةيŸاعلإ ةيحسصلإ ةمزأ’إ تاعبت و طفنلإ تإدئاع سضافخنإ

.رئإز÷إ ءانيم ةسسسسؤوŸ ةليسصح ‘
مقر ةيرودلإ اهترسشن ‘ ةسسسسؤوŸإ اهنع تنلعأإ يتلإ تانايبلإ ترهظأإو
ددع عجإرت ثيح ،””تاقورÙإو تايوا◊إ ةكرح ‘ اسضافخنإ”” ،421
ةئاŸإ ‘01 ب سضافخنإ لباقم ةئاŸإ ‘93 ةبسسنب ةلوإدتŸإ تايوا◊إ
،ةيسسإرلإ نفسسلإ ددعل ةبسسنلاب ةئاŸإ ‘6و عئاسضبلإ ةكرح ‘ ةبسسنلاب

.9102 نم ةÎفلإ سسفنب ةنراقم0202 سسرامو رياني Úب ةÎفلإ لÓخ
‘ (اًمدق02) ةيواح461.08 ة÷اعÃ رئإز÷إ ءانيم ةسسسسؤوم تماقو
ينعي ام وهو ،ةيواح037.331 ـب تاعقوت لباقم0202 نم لوأ’إ يثÓثلإ
يتلإ ةليسص◊إ بسسح ،ةئاŸإ ‘06 ةبسسنب اهفإدهأإ تققح ةسسسسؤوŸإ نإ
ةئاŸإ ‘78،83ب إÒًبك اًسضافخنإ دهسش ددعلإ إذه نأإ ¤إإ تراسشأإ

.9102 نم ةÎفلإ سسفنب ةنراقم
تناك امنيب نط نويلم75،2¤إإ عئاسضبلإ ةكرح تسضفخنإ دقف ،هيلعو
‘28 تققح اهنإ ينعي ام وهو نط نويلم51،3 غولبل حمطت ةسسسسؤوŸإ
عئاسضبلإ ةكرح كلذب لجسستو .0202ل لوأ’إ يثÓثلل اهفإدهأإ نم ةئاŸإ
.قباسسلإ ماعلإ نم ةÎفلإ سسفنب ةنراقم ةئاŸإ ‘57،9 ب اسضافخنإ
¤إإ عجري سضافخن’إ إذه نأإ ةيرودلإ اهترسشن ‘ ةسسسسؤوŸإ تحسضوأإ و
مجح ةدايز ¤إإ تراسشأإ اهنأإ ’إإ ،تاقورÙإو تايوا◊إ ةكرح عجإرت
بوب◊إ اميسس ’ ،ةسسناجتŸإ عئاسضبلإ سضعبل ةبسسنلاب تإدرإولإ
.ءانبلإ دإومو نداعŸإ تاجتنمو
583 اهنم ،ةنيفسس824 وسسر ةÎفلإ سسفن لÓخ رئإز÷إ ءانيم لجسسو
سضافخنابو رطسسŸإ فدهلإ نم ةئاŸإ ‘68 لدعÃ يأإ ،ةلماع ةنيفسس
.9102 نم لوأ’إ يثÓثلاب ةنراقم ةئاŸإ ‘39،5
تÓقانو (ور/ور) ةجرحدلإ نفسس سصاخ لكسشب سضافخن’إ إذه سسمو
0202 نم لوأ’إ يثÓثلإ ‘ تايوا◊إ نفسسو تإرايسسلإ تإرابعو ناتوبلإ
‘9 - و ةئاŸإ ‘12 - و ةئاŸإ ‘32 - و ةئاŸإ ‘65 - بسسنب كلذو
.9102 نم ةرظانŸإ ةÎفلاب ةنراقم ›إوتلإ ىلع ةئاŸإ

150.92 رئإز÷إ ءانيم قيرط نع نيرفاسسŸإ ددع غلب ،ىرخأإ ةهج نم
نم ةئاŸإ ‘77 لداعي ام يأإ ،0202 نم لوأ’إ يثÓثلإ ‘ إرفاسسم
اعجإرت لثÁ مقرلإ إذه نأإ Òغ .(رفاسسم005.73) ةرطسسŸإ فإدهأ’إ

ددع لجسس يذلإ9102ل لوأ’إ يثÓثلاب ةنراقم ةئاŸإ ‘56،41 ب
.اسصخسش630.43 ب نيرفاسسم
مظعم اهترقأإ يتلإ يحسصلإ رج◊إ تإءإرجإإ ¤إإ اًسساسسأإ كلذ ىزعيو
.لودلإ
‘89،51ب سضافخنإ ليجسست ” ،تإرايسسلإ روبع ةكر◊ ةبسسنلابو
¤إإ9102 نم لوأ’إ يثÓثلإ ‘ ةبكرم898.22 نم لقتنإ ثيح ،ةئاŸإ
نم ةئاŸإ ‘97 لثÁ ام وهو ،0202 نم ةÎفلإ سسفن ‘ ةبكرم932.91
.(ةبكرم005.42) ةسسسسؤوŸإ فإدهأإ
ماع نم لوأ’إ يثÓثلإ عم ةنراقŸاب كلذو ،ئنإوŸإ دودرŸ ةبسسنلابو
انسس– نفسسلإ وسسرل ›امجإ’إ راظتن’إ تقو طسسوتم فرع دقف ،9102
ب اسضافخنإ لثÁ ام اًموي3.1 ¤إإ اًموي52.1 نم عفترإ ثيح ،افيفط
راظتن’إ تإÎف عونت ىلع دانتسس’إ لسضفب كلذو ةئاŸإ ‘81 ةبسسنب

ıيتلإ نفسسلإ فلت Ÿرئإز÷إ ءانيم تسس.
نفسسب Òبك دح ¤إإ نفسسلإ وسسرل راظتن’إ تقو ‘ نسسحتلإ إذه طبتريو
‘84 -) ناتوبلإ لقن نفسس و ةئاŸإ ‘56 - ةبسسنب (ور-ور) ةجرحدلإ
01-) بوب◊إ لقن نفسس و ، ( ةئاŸإ ‘33-) تايوا◊إ نفسسو ، (ةئاŸإ

.(ةئاŸإ ‘
فيسصر ‘ ةماقإ’إ طسسوتŸ يدعاسصت هاŒإ ليجسست ” ، كلذ عمو
نم لقتنإ ثيح ،رئإز÷إ ئنإوم ةسسسسؤوم فرط نم ة÷اعŸإ نفسسلإ
يثÓثلإ ‘ اًموي34.3 ¤إإ9102 ماع نم لوأ’إ يثÓثلإ ‘ اًموي12.3
وإ وسسرلإ ةدم ةدايز ¤إإ اًسساسسأإ كلذ عجريو ،0202 ماع نم لوأ’إ
نفسس إذك و ديد◊إ لم– يتلإ ةماعلإ عئاسضبلإ نفسسل ةماقإ’إ
.تايوا◊إ لقن و تاقورÙإ
/ور ةامسسŸإ نفسسلإو ةيسشاملل ةلما◊إ نفسسلإ ءاقب وأإ وسسر ةدم نكلو
اًقفو ، ›إوتلإ ىلع ةئاŸإ ‘66- و ةئاŸإ ‘86- ةبسسنب تسضفخنإ ور
.ةليسص◊إ سسفنل

و.ق

 رئاز÷ا ئناوم ةسسسسؤوم
 ةمزألا ةهجاوŸ ةدن‹

ةيحسصلا
‘ ،يبرعلإ دمfi ،رئإز÷إ ئنإوم ةسسسسؤوŸ ماعلإ ريدŸإ سسيئرلإ راسشأإ
””Èتعم”” Òثأات هل ناك انوروك ءابو نأإ ¤إإ ةيمÓعإ’إ ةيرسشنلإ ةيحاتتفإ

إذه ـب ةوقب ةطبترم”” رئإز÷إ نإ رابتعاب و ،يŸاعلإ داسصتق’إ ىلع
.ةمزأ’إ هذهب إÒثك ترثأات دقف ”” داسصتق’إ
ةسسسسؤوŸإ ىلع يبلسس Òثأات هل ناك0202 نم لوأ’إ يثÓثلإ نأإ Èتعإو
ئنإوم ةسسسسؤوم فقوتت ⁄ ، عسضولإ إذه نم مغرلإ ىلع هنأإ ¤إإ إÒسشم
ةزيكر ءانيŸإ نأإ رابتعاب ،ءابولإ روهظ ذنم اهتطسشنأإ نع رئإز÷إ
.ينطولإ داسصتقÓل ةيسساسسأإ
ىسضم تقو يأإ نم Ìكأإ ةدن‹ لإزت ’ ةكرسشلإ”” نأاب يبرعلإ نأامط امك

راسسم ةلسصإوم”” ىلع ةرداق اهنأإو ””قوبسسŸإ Òغ عسضولإ إذه ةهجإوم ‘
.””نئابزلإ بلطل ةيلاعفب ةباجتسس’إو اهريوطت
ىلع ثيد◊إ بعسصلإ نم هنأإ لوؤوسسŸإ تإذ دقتعي ،ىرخأإ ةهج نم
طوطÿإ حتف ةداعإإ ةلأاسسم نأإ اŸاط”” ماعلإ إذهل فيسصلإ مسسوم طاسشن
 .””دعب حسضتت ⁄ تلإز ’ ةمظتنŸإ ةيرحبلإ

عيمسسلإ دبع يفحسصلإ دحأ’إ سسمأإ ةحيبسص لثم
سسل‹ فانئتسسإ ةمكfi ةئيه مامأإ ي◊إ دبع
ةمكاحملل نيرخآإ Úمهتم5 ةقفر ةسسبت ءاسضق

قباسسلإ ريدŸإ دوبع ماسشه بيرهت ةيسضق ‘
””لانروج نوم»و ةي˘بر˘ع˘لا˘ب ””ي˘تد˘ير˘ج”” ةد˘ير÷

هذه ‘ ايبايغ هتمكاfi متت يذلإو ةيسسنرفلاب
ر˘˘ج◊إ بب˘˘سسب ا˘˘ق˘˘با˘˘سس تل˘˘جأإ ي˘˘˘ت˘˘˘لإ ة˘˘˘سسل÷إ
يحسصلإ
‘ ةيئإدتب’إ تايان÷إ ةمكfi تنإدأإ نأإ دعبو
دبع عيمسسلإ دبع يفحسصلإ مرسصنŸإ يرفيف
نم عإديإ’إ عم ةذفان انجسس تإونسس3 ب ي◊إ

سسب◊إ ‘ إرهسش42 ةبإرق ىسضق امدعب ةسسل÷إ
عمتسسإو جإرفإ’إ نم ديفتسسي نأإ لبقو تقؤوŸإ
ةمكاÙإ قيرط نع Úمهتملل ةسسل÷إ يسضاق
عا˘˘فد ة˘˘ئ˘˘ي˘˘هو ة˘˘فا˘˘ح˘˘سصلإ رو˘˘سضح˘˘ب د˘˘ع˘˘ب ن˘˘˘ع
وأإ دوبع ماسشهب مهتقÓع إوركنأإ نيذلإ ÚمهتŸإ
زإوج متخ نأإ ¤إإ رظنلاب هبيرهتل طيطختلإ
ناسسل ىلع ءاج امك إروزم ناك جورÿاب رفسسلإ
.ÚمهتŸإ دحأإ
دبع عيمسسلإ دبع يفحسصلإ مهتŸإ ركذ اميف
ةيطبسضلإ مامأإ هتاحيرسصت نأإ ةرم لوأإ يم◊إ
ه˘ت˘جوز ر˘ج˘ب تإد˘يد˘ه˘تو بيذ˘ع˘ت˘لإ د˘ع˘˘ب تنا˘˘ك

ببسست يذلإ وه ةقيلفتوب ديعسسلإ نأإو ةمكاحملل
نأ’ همÓك ‘ ءاج ام بسسح هنجسسو هطيروت ‘

مÓكلإ إذه عمسسي وهو مايأإ7 ةدŸ ناك هفيقوت
،لماهلإ ينغلإ دبع نأاب يسضاقلإ مامأإ رجفنإو
ايلاح دجإوتŸإ ،ينطولإ نمأÓل قبسسأ’إ ريدŸإ

امدنع ةيسضقلإ ةيوسست ديري ناك ،نجسسلإ ‘
يهو ””بياكسسلإ”” Èع هملكو قيقحتلإ ‘ تناك
إور˘سضح ن˘م ا˘ه˘ن˘ع لو˘ق˘ي ي˘˘ت˘˘لإ تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت˘˘لإ
دبع يفحسصلإ مهتŸإ نأاب ةقباسسلإ تاسسل÷إ
يسضاقلإ رمأإ دقو ،اهب ¤دأإ نأإ قبسسي ⁄ عيمسسلإ
 اهفانئتسس’ ةسسل÷إ عفرب

دوبع ماسشه ةيسضق ‘ هنجسس ‘ ببسست ةقيلفتوب ديعسسلا نإا لاق

fiعيمسسلا دبع يفحسصلا تاحيرسصتل عمتسست ةسسبت فانئتسسا ةمك 



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

ريركتلا تاكرسش ¤إا ةبآاكلا بلجي بلطلا رايهنا

7مالـقأ

ندنل نم درابيسش ديفيدو روارب كيريد ملقب

‘ رايهنإ أإوسسأإ عاطقلإ هيف دهسشي تقو ‘ طفنلإ ‘اسصم Êاعت
.قÓغإ’إ رطÿ ةسضرع ⁄اعلإ لوح لماعŸإ اكرات ،دوقع ذنم بلطلإ
Úح ‘ ،مخسضتت تانوزıإو اسضفخنم لإزي ’ دوقولإ ىلع بلطلإ
تاسضيفخت دعب ةفلكت Ìكأإ تحبسصأإ ماÿإ طفنلإ ريركت تايلمع نأإ

لماعŸإ سشمإوه سصلقي ام ،””كبوأإ”” ةدايقب تإدإدمإ’إ ‘ ةقيمع
تإر˘˘ئا˘˘ط˘˘لإ دو˘˘قوو لز˘˘يد˘˘لإ ل˘˘ث˘˘م تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م ¤إإ ماÿإ لو– ي˘˘ت˘˘˘لإ
.نيزنبلإو
مد˘قأإ ما˘ع ل˘ك˘سشب ق˘فإرŸإ نأ’ ر˘ط˘خ˘ل˘ل ة˘˘سضر˘˘ع Ìكأ’إ ا˘˘بوروأإ د˘˘ع˘˘ت
عإونأإ سضعب نم يجيردتلإ سصلختلل تإردابم ترسشاب تاموك◊إو
يب وي”” ‘ Úللfi نكل .لقنلإ لئاسسو ‘ مدختسسŸإ يروفحأ’إ دوقولإ
ام - ريركتلإ ةقاط نم ايموي ليمرب ÚيÓم ةثÓث وحن نإإ إولاق ””سسإإ
نم ةئاŸإ ‘3 وحن وأإ ،ةدحتŸإ ةكلمŸإ هكلهتسست ام فعسض لداعي
ةياهن لولحب ةيŸاعلإ قوسسلإ نم اهتلإزإإ بŒ - يŸاعلإ ›امجإ’إ
ريركتلإ ‘اسصم نأإ نوللÙإ فاسضأإ .عاطقلإ ةيحبر ةداعتسس’1202
ا˘ي˘سسآإ ة˘ق˘ط˘ن˘م ‘ ة˘ي˘جا˘ت˘نإ’إ ة˘قا˘ط˘لإ سضع˘˘بو ةÒغ˘˘سصلإ ة˘˘ي˘˘ك˘˘ير˘˘مأ’إ
.اهقÓغإإ متي دق ئداهلإ طيÙإو

حمسسي ام ،ةءافكو إديقعت Ìكأإ نوكت نأإ ¤إإ ةديد÷إ ‘اسصŸإ لي“
نكل .لقأإ ةفلكتب ماÿإ طفنلإ نم ةعونتم ةعوم‹ ة÷اعÃ اهل
نرق˘لإ ن˘م تا˘ي˘ن˘ي˘ت˘سسلإو تا˘ي˘ن˘ي˘سسمÿإ ‘ ا˘هؤوا˘ن˘ب ” ي˘ت˘لإ ل˘ما˘عŸإ
تإرايسسلإ ىلع دامتع’إ هيف أإدب يذلإ هسسفن تقولإ ‘ ـ يسضاŸإ
ةقاط لوخد عم اسصوسصخ ،ةفيعسض ودبت ـ عسسإو قاطن ىلع رسشتني
¤إإ ايÒجين نم إءدب ،ةيمانلإ لودلإ نم ةيتآإ ةديدج ةÒبك ريركت
.تيوكلإ
ةسسسسؤوم ‘ ةيŸاعلإ ةيطفنلإ تاجتنŸإ سسيئر ،لبماك تربور لاق
قوف ةÒبك ريركت ةقاط انيدل تناك”” :ةيراسشتسس’إ سستكبسسأإ يجÒنإإ
قوف ريركت ةقاط نآ’إ انيدل ديكأاتلابو”” :افيسضم ،””ديفوك لبق د◊إ
.””اسضيأإ د◊إ
تايلمع بهايغ نم جورÿإو ‘اعتلإ ‘ دوقولإ ىلع بلطلإ أإدب
سضفخنإ امدنع - (ويام) رايأإو (ليربأإ) ناسسين ‘ ماتلإ قÓغإ’إ

نوري سسانلإ نم ةلق نكل - ةئاŸإ ‘02 نم Ìكأإ يŸاعلإ كÓهتسس’إ
.1202 رخإوأإ لبق سسوÒفلإ يسشفت لبق ام تايوتسسم ¤إإ لسصيسس هنأإ
فيلاكت ›امجإإ باسستحإ درجÃ ،لعفلاب لاŸإ رسسخت لماعŸإ سضعب
.ليغسشتلإ
ةمزأ’إ تبقعأإ يتلإ ةÎفلاب ركذت عاطقلإ تاعقوت نإإ نوللÙإ لوقي
نم ددع قÓغإإ دعب طقف حبرلإ سشمإوه تسشعتنإ امدنع ،ةيلاŸإ
.دبأ’إ ¤إإ تآاسشنŸإ

نايحأ’إ نم Òثك ‘ .اهقÓغإإ متيسس ‘اسصŸإ يأإ عقوت بعسصلإ نم
فواıإ ببسسب ةاي◊إ ديق ىلع اهئاقبإ’ لماعŸإ تاموك◊إ معدت
ىلع لدت عاطقلإ ماقرأإ نكل .فئاظولإ نإدقفو تإدإدمإ’إ نمأإ نأاسشب
لامسش ولناتسس ‘ ةيدنهلإ راسسيإإ ةعوم‹ ةافسصم لثم لماعم نأإ

‘ ةيلاطيإ’إ ينيإإ ةكرسشل ةعباتلإ وسستÓيم ةافسصمو ،إÎل‚إإ يبرغ
دوقول ةديحولإ ةافسصŸإ ،ثوام‚إرج بناج ¤إإ ،Êاعت دق ةيلقسص
ثحبت ةيسساسسأ’إ علسسلإ عيبل روفنوغ ةكرسش .إدنلتكسسإ ‘ تإرايسسلإ
.بريوتنأإ ‘ اهل ةعبات ةافسصم عورسشم ليجأات لعفلاب
.””مإدتسسمو حبرم”” لمع ولناتسس ةافسصم نإإ راسسيإإ ةعوم‹ تلاق
،وسستÓيم ةافسصŸ ””ددfi مييقت يأإ يرŒ ’”” اهنإإ ””ينيإإ”” تلاقو
بجتسست ⁄ .””ايلاطيإإ مويلوÎب تيوك”” عم كإÎسش’اب اهكلت“ يتلإ
ء’دإ’إ بل˘ط˘ل ،ثوا˘م‚إر˘ج ةا˘ف˘سصŸ ة˘ك˘لاŸإ ة˘كر˘˘سشلإ ،سسو˘˘ن˘˘يوÎب
.قيلعتب

ططخ ببسسب طغسضلإ ت– عاطقلإ ناك ،انوروك سسوÒف لبق ىتح
ع˘نا˘سصŸإ ة˘سسفا˘ن˘مو ي˘ط˘ف˘ن˘لإ دو˘قو˘لإ ن˘ع دا˘ع˘ت˘بÓ˘˘ل ل˘˘جأ’إ ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط
يهو ،Òتنورف ›وه تمدقأإ ةÒخأ’إ ةنوآ’إ ‘ .ايسسآإ ‘ ثدحأ’إ
جنمويإو ‘ اهتافسصم ليو– ىلع ،ةدحتŸإ تاي’ولإ ‘ ريركت ةكرسش
ى˘ل˘ع نإÒسست د˘ق لا˘تو˘تو ي˘ن˘يإإ ا˘ت˘كر˘˘سش .يو˘˘ي◊إ لز˘˘يد˘˘لإ دو˘˘قو ¤إإ

.وي”” كنب بسسح ،ابوروأإ ‘ فاسصم عم هسسفن ءيسشلإ نÓعفتو اهاطخ
.””سسإإ .يب
نو˘سسا˘م ر˘نÒت ة˘كر˘سشل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لإ سسي˘˘ئر˘˘لإ بئا˘˘ن ،زر˘˘يوأإ نو˘˘ج لا˘˘ق
.””ريركتلإ عاطق ‘ زإزتهإ كانه نوكيسس”” :تإراسشتسسÓل
طفنلإ راعسسأإ تعفترإ Úح ةÒخأ’إ عيباسسأ’إ ‘ سشمإوهلإ تسضفخنإ
،كيوسسوج دراسشتير بسسحبو .يئاهنلإ دوقولإ رعسس نم عرسسأإ ةÒتوب

مإوعأ’إ ‘ ،””لابولج يب دنآإ سسإإ”” ‘ ريركتلإ ليل– مسسق سسيئر
‘ تإر’ود ةرسشع وحن غلبي ايفاسص احبر ‘اسصŸإ قق– ةيداعلإ
.غلبŸإ إذه فسصن وه نآ’إ هيلع لسص– ام ـ ليمÈلإ
ةكرسش يهو ،كيفيسساب راب ةكرسش تلجسس .لقأإ بسسكت ‘اسصŸإ سضعب
عبرلإ ‘ ليمÈلل طقف ر’ود42.0 غلبت سشمإوه ،ةيكيرمأإ ريركت
.يسضاŸإ ماعلإ نع ةئاŸإ ‘39 لقأإ - يإواه ‘ اهتايلمع نم لوأ’إ
،ايبسسن نرم يكيرمأ’إ ريركتلإ عاطق نأإ ’إإ ،ةفيعسضلإ سشمإوهلإ مغر
بقع ىرخأإ ةرم ة÷اعŸإ تايلمع سصلق هنأإ ¤إإ ايئزج كلذ دوعيو
ةرإدإ’ ا˘˘ق˘˘فوو .ما˘˘ع˘˘لإ إذ˘˘ه ن˘˘م ق˘˘با˘˘سس تقو ‘ بل˘˘ط˘˘لإ سضا˘˘ف˘˘خ˘˘˘نإ

‘ Óماخ دÓبلإ ةقاط ثلث وحن ناك ،ةيكيرمأ’إ ةقاطلإ تامولعم
.(ليربأإ) ناسسين

ة÷اعم ‘ ةيكيرمأ’إ ريركتلإ تاكرسش تأإدب ةÒخأ’إ عيباسسأ’إ ‘
نيزنبلل ةكلهتسسŸإ ىÈكلإ تاي’ولإ رإرق عم نكل ،ماÿإ نم ديزم
دقف ،91 - ديفوك ببسسب ماتلإ قÓغإ’إ سضرف ةداعإإ ،سساسسكت لثم
نم نآ’إ ةيكيرمأ’إ طفنلإ تانوزfl بÎقتو .كÓهتسس’إ أاطابتي
رهسشأإ ةيإدب نم مغرلإ ىلع ،ةيخيراتلإ ةيمسسوŸإ اهتايوتسسم ىلعأإ
.عافتر’إ ¤إإ بلطلإ ليÁ ثيح ،فيسصلإ
ة˘ك˘ل˘مŸإ ‘ ر˘ير˘ك˘ت˘لإ لا‹ ‘ Úيذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لإ Úلوؤو˘سسŸإ د˘حأ’ ا˘˘ق˘˘فو
‘”” دعت ⁄اعلإ ءاحنأإ عيمج ‘ فاسصم رسشع وحن كانه ،ةدحتŸإ

ةكلمŸإ لثم لود عقوت عم .ةلبقŸإ ةليلقلإ مإوعأ’إ ىدم ىلع ””رطخ
نم ةيإدب ةديد÷إ لزيدلإ وأإ نيزنبلإ تإرايسس عيب رظح ةدحتŸإ
قايسسلإ إذه ‘ .دوقولإ ‘اسصŸ ةياهنلإ ةيإدب كلذ نوكي دق ،0302
ىدŸإ ىلع ‘اسصŸإ ةيحبر زيزعتل ةيلامسسأإرلإ تإرامثتسس’إ ودبت
.رطاıاب ةفوفfi ليوطلإ
،ةيراسشتسس’إ يزنيكام دوو ةكرسش ‘ ريركتلإ مسسق سسيئر ،ردليج ن’أإ
.بد هدراطي سصخسشب عاطقلإ ‘ ةيديلقتلإ ةيلقعلإ هبسش
Ìعتيو يرجي كبناجب سسفانŸإو ير÷إ لسصإوت تنأإ اŸاط”” :لاق
¤إإ هجتي ردحنم ‘ نايرجي نآ’إ امهنكل”” :فاسضأإو .””Òخب تنأاف
.””ةحابسسلإ هنكÁ امهيأإ حسضإولإ نم سسيلو ءاŸإ
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صصاسصقلا مركأا ملقب

نأاكو ،انوروك سسوÒف ةمزأإ اهتحاتأإ ةددعتم سصرف
ةعجإرم ىف أإدبيل ةحئا÷إ راظتناب ناك هلك ⁄اعلإ
نم مغرلابو ،عقإو رمأإو ىهيدب هنأإ إدب امو ،هلإوحأإ
بط˘لإو مو˘ل˘ع˘لإ تا˘سسسسؤو˘م Úب ددر˘تو كا˘˘ب˘˘ترإ دو˘˘جو

سسوÒف˘لإ نإا˘ف ،ا˘ه˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسمو سسوÒف˘لإ ة˘ي˘˘ها˘˘م لو˘˘ح
⁄اعلإ سصسصخي نأإ ةيمهأإ ¤إإ هبنو ثحبلإ ددغ طسشن

را˘ط˘خأإ ة˘ه˘جإو˘م ى˘ل˘˘ع ،ى˘˘بر◊إ ه˘˘قا˘˘ف˘˘نإإ ن˘˘م إءز˘˘ج
ةلود Úب قرفت ’و ،عيم÷إ ددهت ةيجولويبو ةيسسوÒف
كانه نإإ لب ،ةمدقتمو ةينغ ىرخأإو ةيمان ةÒقف
نم ديفتسست نأإ ىف ةحومطلإ ةيمانلإ لودلل ةسصرف
،ةيتإذلإ اهتإردق ريوطت ىف سسوÒفلل ةيبنا÷إ راثآ’إ
ر˘˘سصع˘˘ل ل˘˘سضفأإ لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسإ ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘˘تإرد˘˘˘ق ثيد–و
ىف لو˘خد˘ل˘ل ة˘سصر˘ف˘لإ لÓ˘غ˘ت˘سسإ ا˘سضيأإو ،تا˘مو˘ل˘عŸإ
.هجÓعو هتاحاقلو سسوÒفلإ لوح ثاحبأ’إ تاكإرسش
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘˘لإ تا˘˘فا˘˘سشت˘˘ك’إ ن˘˘م Òث˘˘ك˘˘لإ نإا˘˘ف ،ا˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت

ت’ا˘سصت’إو ءإود˘˘لإو بط˘˘لإ ى˘˘ف ىÈك˘˘لإ تإز˘˘ف˘˘ق˘˘لإو
تآا˘˘سشنŸإ ز˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘هد ل˘˘˘خإد وأإ بور◊إ ط˘˘˘سسو تأإد˘˘˘ب
،بيطو ريرسش نيدح تإذ تاعإÎخإ ىهو ،ةيركسسعلإ
ثا˘ح˘بأإ ى˘ف ة˘ي˘نا˘ث˘لإ ة˘˘يŸا˘˘ع˘˘لإ بر◊إ تعر˘˘سس د˘˘ق˘˘ف
تحاتأإ ،ةيوونلإ ةلبنقلإ تجتنأإ ىتلإ ،ةيرذلإ ةقاطلإ
 .ةعسشŸإ رئاظنلاب جÓعلإو ةيوونلإ ةقاطلإ ديلوت
بر◊إ ىف دون÷إ نم ÚباسصŸإ دإدعأإ عافترإ ناكو
ثا˘ح˘بأإ م˘˘عد ى˘˘ف عإر˘˘سسإ’إ ءإرو ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لإ ة˘˘يŸا˘˘ع˘˘لإ
،نيرسشعلإ نرقلإ ىف تافاسشتك’إ مهأإ دحأإ ،Úلسسنبلإ
تائم تذقنأإ ىتلإ ،ةيوي◊إ تإداسضŸإ ةروث ةيإدبو
،ايÒتكبلاب نوتوÁ إوناك نيذلإ ،رسشبلإ نم ÚيŸÓإ
ايناطيرب تفعاسضو8291 ماع Úلسسنبلإ ثاحبأإ تأإدب
 .5491 ماع رهظيل ثاحبأ’إ
ةرم لوأ’ تأإدب ،ىكيرمأ’إ سشي÷إ تإركسسعم نمو
ما˘ع تنا˘برأإ عور˘سشم ن˘م˘سض ،تنÎنإ’إ ة˘˘ك˘˘ب˘˘سش ةر˘˘ك˘˘ف
9691، Ÿع ى˘˘ك˘˘ير˘˘مأ’إ سشي÷إ ةد˘˘˘عا˘˘˘سسÈ تا˘˘ك˘˘ب˘˘سش
مولعلل ةينطولإ ةسسسسؤوŸإ طبر دعب تروطتو ،ةيلخإد

تأإدب ىتح ةكبسشلإ تروطتو ،ةيكيرمأ’إ تاعما÷إو
نر˘ق˘لإ ن˘م تا˘ي˘ن˘ي˘ع˘سست˘لإ ى˘ف ىرا˘ج˘ف˘ن’إ و˘م˘˘ن˘˘لإ ى˘˘ف
.نيرسشعلإ
ةيملع تافاسشتكإو تاعإÎخ’ ىرخأإ ةلثمأإ كانهو
ترهظ ىرخأإو ،اهدعب امو ةدرابلإ بر◊اب تطبترإ

لافطأ’إ للسش حاقل لثم ،سضرŸإ وأإ ءابولإ طغسض ت–
،ةÁدتسسم تاهاعب ف’آ’إ تإرسشع بيسصي ناك ىذلإ

لوأإ كلا˘سس سسا˘نو˘ج ى˘ك˘ير˘مأ’إ ⁄ا˘ع˘لإ ف˘سشت˘كإ ى˘ت˘˘ح
،5591 ماع همإدختسسإ أإدبو ،لافطأ’إ للسش دسض حاقل

«تيŸإ» لافطأ’إ للسش سسوÒف نم ةعرج نع ةرابع
Úباسس تÈلأإ هروط ىتح ،ىلسضعلإ نق◊إ قيرط نع
هدامتعإ ”و ،مفلإ قيرط نع طقن ةروسص ىف حبسصيل
.2691 ماع ايمسسر
ملعلإ تإزا‚إإ مهأإ دحأإ لاسصمأ’إو تاحاقللإ تلثم
وه ىرد÷إ حاقلو ،سضإرمأ’إ دسض رسشبلإ برح ىف
6971 ما˘ع Ôي˘ج درإودإإ ه˘ف˘سشت˘˘كإو تا˘˘حا˘˘ق˘˘ل˘˘لإ مد˘˘قأإ

ىردجب ةباسصŸإ راقبأ’إ تابلاح نأإ ظح’ امدنع

فميللإ» نم احاقل جتنأإو ،ىرد÷اب بسصُت ⁄ رقبلإ
نر˘ق˘لإ ر˘خإوأإ ن˘مو ،د˘ي˘م˘ج˘ت˘لا˘˘ب ف˘˘فÛإ «ىر˘˘ق˘˘ب˘˘لإ
⁄ا˘ع˘لإ ن˘م ىرد÷إ ءا˘ف˘ت˘خإ ن˘ع ن˘ل˘عأإ ى˘ت˘ح ع˘سسا˘ت˘˘لإ

 .0891ماع
سسوÒف د˘سض ا˘ه˘بر˘ح ى˘ف ة˘ير˘سشب˘˘لإ ل˘˘مأإ و˘˘ه حا˘˘ق˘˘ل˘˘لإ
⁄اعلإ Èع ةيملع ةهج001 نم Ìكأإ كانهو ،انوروك
ديفوك سسوÒفل حاقل ¤إإ لسصوتلإ لوا– اهنأإ تنلعأإ
بطلإ ناينب ىف تإرغث نع فسشك ىذلإ ،ÙÒإ91
،ءإوسس دح ىلع ةيمانلإو ةمدقتŸإ لودلإ ىف ،جÓعلإو
جات– تاسسوÒفلإ دسض بور◊إ نأاب Òكذتلإ داعأإو
تامجه دعب انوروك رهظو ،ىعامج ىرسشب لمع ¤إإ
ل˘ث˘م ،ن˘يÒخأ’إ ن˘يد˘ق˘ع˘لإ لÓ˘خ ة˘ف˘ل˘˘تfl ة˘˘ي˘˘سسوÒف
ىت˘لإ ،سسÒمو سسرا˘سسو ر˘يزا˘نÿإو رو˘ي˘ط˘لإ إز˘نو˘ل˘ف˘نأإ

عمو ،Òبك ىملعو ىجولونكت مدقت لظ ىف ترهظ
بيرجتلإو ةيدي˘ل˘ق˘ت˘لإ قر˘ط˘لا˘ب م˘ل˘ع˘لإ ا˘ه˘سضو˘خ˘ي إذ˘ه
.ةقباسسلإ روسصعلإ ءاملع لعف املثم ،ةظحŸÓإو

افولافوماسس اغلوأا ملقب

ديروت ططخ عيمجف .رطÿإ سسوقان نويكيرمأ’إ نوللÙإ قدي
كلذ˘كو ،ر˘ط˘خ ‘ ا˘بوروأإ ¤إإ ي˘ك˘ير˘مأ’إ لا˘سسŸإ ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لإ زا˘غ˘˘لإ
.قوسسلإ هذه نم ايسسور ةحإزإإ ةسصرف
زاغلل ريدسصت ةنحسش07 نم Ìكأإ ءاغلإإ ” ،0202 ماعلإ فيسص يفف
Ìكأإو ،ويلويو وينوي يرهسشل ةدحتŸإ تاي’ولإ نم لاسسŸإ يعيبطلإ

¤إإ درإولإ زاغلإ مجح سضفخنإ دقو .سسطسسغأإ رهسشل ةنحسش04 نم
fiكأاب ةيكيرمأ’إ ريدسصتلإ تاطÌ سسرام ةياهن ذنم فسصنلإ نم.

نإدبكت˘ي ،كي˘تا˘فو˘نو مور˘بزا˘غ ،Úي˘سسور˘لإ زا˘غ˘لإ ي˘قÓ˘م˘ع نأإ ا˘م˘ك
لخد سضفخنإ ،0202 ويام ¤إإ رياني نم ةÎفلإ يفف .رئاسسÿإ

اهسسفن ةÎفلاب ةنراقم ،%35 ةبسسنب ريدسصتلإ تايلمع نم موربزاغ
.يسضاŸإ ماعلإ نم
رسضاÙإ ،ينطولإ ةقاطلإ نمأإ قودنسص ‘ Òبÿإ لاق ،ددسصلإ ‘و

:فوكسشوي روغيإإ ،ةيسسورلإ ةموكحلل ةعباتلإ ةيلاŸإ ةعما÷إ ‘
ذنم يكيرمأ’إ لاسسŸإ يعيبطلإ زاغلإ تإدإدمإإ داسصتقإ لاح ا‰إإ””
زاغلإ جاتنإإ ةفلكتف .يسسورلإ زاغلإ داسصتقإ لاح نم أإوسسأإ ةيإدبلإ
نم يرخسصلإ زاغلإ جاتنإإو .يكيرمأ’إ ةفلكت نم Òثكب لقأإ يسسورلإ

 .””يديلقتلإ زاغلإ جاتنإإ نم ةفلكت Ìكأإ أإدبŸإ ثيح
Ú ‘ seitiruceS AfoBللÙإ نأإ ةجرد ¤إإ رومأ’إ تلسصوو
تم˘خ˘ُتأإ د˘ق˘ف .لا˘سسŸإ ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لإ زا˘غ˘ل˘ل ””بك˘م”” ـب ا˘بوروأإ إو˘ف˘˘سصو

flةيبوروأ’إ زاغلإ نزا:

ءا˘ت˘سشلإ لو˘ل˘ح˘ب ،ا˘ي˘نا˘ثو ؛Úئ˘فإد إءا˘ج Úي˘لا˘ت˘ت˘م ن˘يءا˘ت˘سش نأ’ ،ً’وأإ
بر◊ ابسس– ىوسصقلإ اهتقاطب تانإزÿإ ةئبعت ت“ ،يسضاŸإ

لسش ،اثلاثو ؛فاطŸإ ةياهن ‘ ثد– ⁄ ،ايسسورو اينإركوأإ Úب زاغ
راعسسأإ تراهناف ،يرا÷إ ماعلإ ةيإدب ‘ Úسصلإ ‘ ةعانسصلإ ءابولإ
هيجوت ةداعإإ تأإدب ،هيلعو .ةقوبسسم Òغ تايوسس ¤إإ ةيلÙإ زاغلإ
.ابوروأإ ¤إإ ايسسآإ نم هلك لاسسŸإ يعيبطلإ زاغلإ
يط˘غ˘ي Ó˘ف ة˘ي˘لا◊إ ة˘سضف˘خ˘نŸإ را˘ع˘سسأ’ا˘ب زا˘غ˘ل˘ل را˘ج˘ت˘لإ ع˘ي˘ب ا˘مأإ
ن˘م زا˘غ˘لإ راÊ Œا˘ع˘ي اŸا˘طو .ه˘ل˘ي˘ي˘سست ى˘ت˘˘ح وأإ ه˘˘ل˘˘ق˘˘ن ف˘˘ي˘˘لا˘˘ك˘˘ت
زاغلإ ديروت مهنم ديدعلإ سضفري نأإ ابرغتسسم سسيلف ،رئاسسÿإ
.ةدحتŸإ تاي’ولإ نم لاسسŸإ يعيبطلإ

ةيملع بورحو ةيŸاع بورح ..ةديحولا ةكرعŸا سسيل انوروك

زاغلا ةمزأا لم– ىلع ةدحتŸا تايلولا نم Òثكب ةردق Ìكأا ايسسور
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Ãاصستينربرصس ةرز‹ ىلع نرق عبر رورم ةبصسان..

 ةدابإلا مئارج يبكترم ةقحÃÓ دهعتي ناغودرأا
ةنسسوبلا ‘

..نويزفلتلإو ناÈŸلإ تمحتقإ

سسيئرلاو اهتاكر– دعسصت ةيلاŸا ةسضراعŸا
راوحلل اهوعدي
عم راو◊ا ةلسصاوŸ هدادعتسسا اتيك ركب وبأا ›اŸا سسيئرلا نلعأا
كلذو ،ةيلا◊ا ةمزأÓل لح ¤إا لوسصولاو عسضولا ةئدهتل ،ةفاك حئارسشلا

ةعاذإ’ا ةئيهو ناÈŸلا ›ام ‘ Úبسضاغ نيرهاظتم ماحتقا بقع
.ةطلسسلا نع هيحنتب ةبلاطملل نويزفلتلاو
‘ حورجب02 وحن ةباسصإاو سصخسش لتقÃ ةيمÓعا رداسصم تدافأاو
اومحتقا Úجتfi ىلع رانلا ةطرسشلا قÓطإا دعب ،›ام ةمسصاع وكاماب
.ناÈŸلا
‘ ىنبŸا ÚجتÙا تائم لÓتحا دعب يمسسرلا نويزفلتلا ثب فقوتو
-ةسضراعŸا ةكر◊ا مهتعد نيذلا- نوجتÙا لواحو ،وكاماب ةمسصاعلا
.Úيسسيئر نيرسسج ىلع ةرطيسسلا
ام ،ناوج5 ةكرحب ُفرعُي ام راسصنأا نÓعإا دعب تاروطتلا هذه يتأاتو
.مك◊ا نع يحنتلاب سسيئرلا مازلإ’ ،ايندم انايسصع هومسس
عم راو◊ا ةلسصاوŸ هدادعتسسا اتيك ركب وبأا ›اŸا سسيئرلا نلعأا دقو
‘ ًةداق مهتا هنكل ،ةيلا◊ا ةمزأÓل لح ¤إا لوسصولا لجأا نم ةسضراعŸا

.فنعلا لامعأا ىلع سضيرحتلاب ناوج5 ةكرح
ةلواfi هنأاب ةيموك◊ا تاسسسسؤوملل نيرهاظتŸا ماحتقا فسصوو
ةن÷ نأا دكؤوم ،دÓبلا ‘ ةيجيتاÎسسإ’ا تاسسسسؤوŸا ىلع ءÓيتسسÓل

حسضوتو ،فنعلا لامعأ’ ةيداŸاو ةيرسشبلا رئاسسÿا رسصحتسس قيق–
.ىرج ام ةقيقح
نيرهسش نم لقأا ‘ اهمّظني ةرهاظت Èكأا ثلاث يه ةعم÷ا ةرهاظتو

ىرخأاو ةيسسايسسو ةينيد تايسصخسش مسضي يذلا ناوج5 كارح فلا–
ذنم ›ام مكحي يذلا اتيك سسيئرلل سضهانم وهو ،ÊدŸا عمتÛا نم
3102.
اتيك اهمدق ت’زانت سضراعŸا فلاحتلا سضفر دعب تارهاظŸا تءاجو
ءارجإا بقع ،رهسشأا لبق تأادب ةرمتسسم ةيسسايسس ةمزأا لح فدهب
.اهتجيتن ىلع عزانتم سسرام ‘ ةيعيرسشت تاباختنا
ةرطيسسلاو ةيسسيئر نابم ماحتق’ مهراسصنأا جاجتح’ا ءامعز اعدو
ةيادب ‘ ،ىرخأا ةيويح راقمو ءارزولا سسيئر بتكم اهنيب نم ،اهيلع
‘ هقافخإا ببسسب ةلاقتسس’ا ىلع اتيك رابجإ’ فدهت Êدم نايسصع ةلمح
.ةيداسصتق’او ةينمأ’ا دÓبلا تÓكسشŸ لولح Ëدقت

رابخألإ طيرصش

قإرعلإ

يكرم÷ا داسسفلا ةحفاكÃ دعوتي يمظاكلا
دسض ةديدج ةلمح يمظاكلا ىفطسصم يقارعلا ءارزولا سسيئر قلطأا
ÚيÓم ترسسخ دÓبلا نإا Óًئاق ،ةيدود◊ا ةيكم÷ا طاقنلا ‘ داسسفلا
.ةدروتسسŸا علسسلا ىلع بئارسضلا سضرف ءوسس ببسسب تار’ودلا
ًادر يمظاكلا لاق ،ناريإا عم يدود◊ا ›دنم Èعم دنع هدجاوت لÓخو
يتلا ““حابسشأ’ا““ قحÓتسس ةموك◊ا نإا سسرب سسنارف ةلاكول لاؤوسس ىلع
.ةيكرمج موسسر عفد نود نم دود◊ا Èع عئاسضبلا تانحاسش لقنت تناك
،ÚنطاوŸا زتبي نأا لواحي نمو نيدسسافلا لكل ةلاسسر هذه““ نأا فاسضأاو
‘ نيدوجوŸا حابسشأ’ا““ نأا عباتو.““ةلودلا ةبيه ديعن فوسس مويلا اننأا
لجر وأا يقارعلا ينطولا رجاتلا نوزتبيو نوزفتسسي يكرم÷ا مر◊ا
.““لامعأ’ا

نميلإ

ةكيسشو ةعا‹ نم رذ– ةدحتŸا ·ألا
ةليلقلا عيباسسأ’ا لÓخ نميلا ‘ ةعا‹ نم ةدحتŸا ·أ’ا ترذح
.يروف ليو“ ىلع لوسص◊ا متي ⁄ ام ،ةلبقŸا
ىلع ةديرغت ‘- ةيناسسنإ’ا نوؤوسشلا قسسنتل ةدحتŸا ·أ’ا بتكم لاقو
تادعاسسŸا فقوتتسس لجاع ليو“ نود� هنإا -ويديفب ابوحسصم Îيوت
ا‡ ،ةلبقŸا ةليلقلا عيباسسأ’ا ‘ نميلاب حاورأ’ا ÚيŸÓ ةذقنŸا
.ةعاÛا رطÿ مهسضرعي
مادعنا نم نوناعي ايلاح ينÁ نويلم02 كانه نأا بتكŸا فاسضأاو
ÚيÓم ذاقنإا بجي““ فاسضأاو ،(انويلم03 لسصأا نم) يئاذغلا نمأ’ا
’ عسضولا نأا ىلع اددسشم ،““نآ’ا كرحتلا انيلعو ،نميلا ‘ حاورأ’ا
.راظتن’ا لمتحي
51ـل ةيناسسنإا تادعاسسم تمدق ةدحتŸا ·أ’ا نأا ¤إا بتكŸا تفلو
.يرا÷ا ةيليوج  ىتحÈ 9102مسسيد ذنم ينÁ نويلم

ناتصسناغفأإ

انوروكب ةيجرو÷ا تاوقلا نم82 ةباسصإا
اًيدنج82 نع لقي ’ ام نأاب  ،ةيناغفأ’ا (سسرب ةماخ) ءابنأا ةلاكو تدافأا

.ناتسسناغفأا ‘ دجتسسŸا انوروك سسوÒفب اوبيسصأا اًيجروج
ÚباسصŸا دون÷ا تلقن ةيجرو÷ا عافدلا تاطلسس نأا ةلاكولا تفاسضأاو
نوعسضخي ÚباسصŸا دون÷ا نأا ¤إا ةÒسشم ،مهدÓب ¤إا ناتسسناغفأا نم
.ايجروج ىف ىركسسع ىفسشتسسم ىف جÓعلل اًيلاح
يذلا ،ناتسسناغفأا ‘ ““وتانلا““ يسسلطأ’ا لامسش فلح قلعي ⁄ ،هبناج نم
.نآ’ا ىتح ءابنأ’ا كلت ىلع ،ةيجرو÷ا تاوقلا هبجوÃ لمعت
تاوق سضعب Úب انوروك سسوÒف راسشتنا نع ،اًقباسس ،نلعأا وتانلا ناكو
.رهسشأا ةعبرأا ›اوح ذنم ناتسسناغفأا ‘ فل◊ا

تلاكو /›ودلإ مصسقلإ

ءايحإا ‘ اهلÓخ نم كراسش ةروسصم ةملك ‘
نم ف’آا8 اهيف مدُعأا يتلا ةحبذŸا ىركذ
برسصلا د˘ي ى˘ل˘ع كسسر˘ه˘لاو ة˘ن˘سسو˘ب˘لا ي˘م˘ل˘سسم

عم نواهتلا نإا ناغودرأا لاق ،5991 ةيليوج  ‘
.لبقتسسملل Òبك قلق ردسصم تاباطÿا كلت
تافÓتخÓل حامسسلا مدع بجي هنأا فاسضأاو
نأاب ةيبهذŸاو ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لاو ة˘ي˘قر˘ع˘لاو ة˘ير˘ك˘ف˘لا
ةقحÃÓ دهعتو.رسشبلا Úب ءادعلل اببسس نوكت
ي˘م˘˘ل˘˘سسم ق˘˘ح˘˘ب رزاÛاو م˘˘ئار÷ا ي˘˘ب˘˘ك˘˘تر˘˘م
‘ ا˘يا˘ح˘سضلا ›ا˘هأا ع˘˘م فو˘˘قو˘˘لاو ،ة˘˘ن˘˘سسو˘˘ب˘˘لا
،انءادهسش ىسسنن نل““ Óئاق ،ةلادعلا نع ثحبلا
.““اسستينربرسس ‘ ةيعام÷ا ةدابإ’ا ىسسنن نلو
نم مغرلا ىلع هنأا ¤إا يكÎلا سسيئرلا راسشأاو
يأا نويبوروأ’ا ةسساسسلا ملعتي ⁄ ،ةاسسأاŸا كلت
عقت هنأا ادكؤوم ،اسستينربرسس ةحبذم نم سسورد
ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا تا˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘نŸاو لود˘˘˘لا ق˘˘˘تا˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع
لثم عوقو راركت مدع لجأا نم ةÒبك تايلوؤوسسم
.رزاÛاو مئار÷ا هذه
ىلع نرق عبر رورم نم مغرلا ىلع هنإا لاق امك
¤إا اÒسشم ،ةلثام لازت ’ اهم’آا نإاف ،ةحبذŸا
ىرج ام ةعاظفب رّكذت يتلا ةيعام÷ا رباقŸا

.اسستينربرسس ‘
ةيسضاŸا تاونسسلا لÓخ بأاد ناغودرأا نأا ركذي

ىر˘˘كذ ءا˘˘ي˘˘حإا تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف ‘ ة˘˘كرا˘˘سشŸا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.ىرخأا لود نم Úلوؤوسسمو ةداق عم ةحبذŸا
كسسر˘ه˘لاو ة˘˘ن˘˘سسو˘˘ب˘˘لا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج تي˘˘حأا د˘˘قو
‘ يتأات يتلاو ،اسستينربرسس ةرز52Û ىركذلا

سصيلقت ¤إا ىدأا ا‡ ،انوروك ءابو راسشتنا لظ

.ةنيدŸا ¤إا نيدفاولاو نيرئازلا ددع
يحاوسضب يراكوتوب ةقطنم ‘ ” ،ةبسسانŸابو
نيذلا اياحسضلا نم ددع تافر نفد اسستينربرسس

.اثيدح مهتايوه ىلع فرعتلا ”
‘ اياحسضلا ›اهأا نم دودfi ددع كراسشو
بب˘سسب ىر˘كذ˘لا ءا˘ي˘حإا˘˘ب ة˘˘سصاÿا تا˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘لا
نم Úينسسوبلا نم ديدعلا كلذ عنÁ ⁄و ،انوروك
.يراكوتوب ةÈقم ‘ اياحسضلا ىلع ةÓسصلا
نم ف’آا7 تايوه ىلع فرعتلا ” ،نآ’ا ىتحو
سضم◊ا تارا˘ب˘ت˘خا ل˘سضف˘ب ة˘ح˘بذŸا ا˘يا˘˘ح˘˘سض
فا˘سشت˘كا ر˘خآاو Úح Úب م˘ت˘ي ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،يوو˘˘ن˘˘لا
.ةيعام÷ا روبقلا نم ديزŸا
رسسأا لازت ’ ،ةرزÛا ىلع نرق عبر رورم عمو
بلا˘ط˘تو ،ا˘ه˘يوذ تا˘فر ن˘ع ثح˘˘ب˘˘ت ا˘˘يا˘˘ح˘˘سضلا

Ãكأا يذفنم ةمكاحÈ رجÁابوروأا ‘ ةدابإا ة
.ةيناثلا ةيŸاعلا بر◊ا دعب

مهتب اومكوح نيذلا برسصلا ةداقلا Úب نمو
ةيناسسنإ’ا دسض مئارجو برح مئارج باكترا
مئارج ةمكfi ‘ ةنسسوبلا ‘ ةدابإا مئارجو
:ة˘˘ق˘˘با˘˘سسلا ا˘˘ي˘˘فÓ˘˘سسو˘˘غو˘˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘سصاÿا بر◊ا
،سشت˘ي˘ف˘يزو˘ل˘ي˘˘م نادو˘˘بو˘˘ل˘˘سس ق˘˘با˘˘سسلا سسي˘˘ئر˘˘لا
.سشتيدÓم وكتار يركسسعلا دئاقلاو
سشت˘يدÓ˘م ةدا˘ي˘ق˘ب ة˘ي˘بر˘سصلا تاو˘ق˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘ي
دعب5991 ةيليوج11 ‘ اسستينربرسس تلخد
.ةدحتŸا ·أ’ا لبق نم ةنمآا ةقطنم اهنÓعإا
ةرز‹ مايأا لÓخ ةيبرسصلا تاوقلا تبكتراو

تحوار˘ت د˘قو ،ة˘ن˘يدŸا ‘ ة˘عور˘˘م ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج
كلذو ،اماع07و ماوعأاÚ 7ب اياحسضلا رامعأا
كانه ةلماعلا ةيدنلوهلا تاوقلا تماق امدعب

تارسشع ميلسستب ةدحتŸا ·أ’ا تاوق نمسض
وهو ،ةيبرسصلا تاوقلا ¤إا Úينسسوبلا نم ف’آ’ا

‘ ؤوطاوت˘لا˘ب تا˘ما˘ه˘ت’ Úيد˘ن˘لو˘ه˘لا سضر˘ع ا˘م
.ةÁر÷ا
و˘ي˘نو˘ط˘نأا ةد˘ح˘˘تŸا ·أÓ˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا Úمأ’ا نا˘˘كو
بعسش تلذخ ةدحتŸا ·أ’ا نأا دكأا ، سشيÒتوغ
.نرق عبر لبق اسستينربرسس
ا˘ه˘ث˘ع˘ب و˘يد˘ي˘ف˘لا˘ب ة˘ل˘ج˘سسم ة˘لا˘سسر ‘ كلذ ءا˘ج
52 ـلا ىر˘˘كذ˘˘˘لا لو˘˘˘ل˘˘˘ح ة˘˘˘ب˘˘˘سسا˘˘˘نÃ سشيÒتو˘˘˘غ
Ÿتاوقلا اه˘ت˘ب˘ك˘ترا ي˘ت˘لا ،ا˘سست˘ي˘نر˘بر˘سس ة˘ح˘بذ

.5991 ماع ةنسسوبلا يملسسم دسض ةيبرسصلا
ةينويزفلت ةرئاد Èع هدقع يفحسص ر“ؤوم ‘و
،كرويوينب ةدحتŸا ·أ’ا رقÚ Ãيفحسصلا عم
ي˘م˘سسر˘لا ثد˘ح˘تŸا كيرا˘جود نا˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘سس لا˘˘ق
ةحبذم فسصو سشيÒتوغ نإا ماعلا Úمأ’ا مسساب
تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘عا˘م÷ا ةدا˘بإ’ا»ـب ا˘سست˘ي˘˘نر˘˘بر˘˘سس
ةيبوروأ’ا يسضارأ’ا ىلع ةعيرم ةÁرج أاوسسأا

.““ةيناثلا ةيŸاعلا بر◊ا ذنم
ةبوسسنم ةلوقÃ ادهسشتسسم سشيÒتوغ فاسضأاو
نانع ‘وك ةدحتŸا ·أÓل قبسسأ’ا ماعلا ÚمأÓل
ة˘يا˘م˘حو ع˘ن˘م ‘) ل˘سشف˘لا اذ˘ه““ نإا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف لا˘˘ق
.““دبأ’ا ¤إا انخيرات دراطيسس (ةحبذŸا اياحسض
ةدحتŸا ·أ’ا تلذخ ،نرق عبر لبق““ فدرأاو
ةهجاومو ،اسستينربرسس بعسش ›ودلا عمتÛاو
ءانب ةداعإ’ ةيويح ةوطخ دعت يسضاŸا اذه
فطاعتلاب ةموعدŸا ة◊اسصŸا قيق–و ةقثلا
.““مهافتلاو
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ة˘ي˘˘بر˘˘سصلا تاو˘˘ق˘˘لا تب˘˘ك˘˘ترا ا˘˘م˘˘ك
بر˘˘˘ح ةÎف نا˘˘˘بإا ،Úم˘˘˘ل˘˘˘سسم ق˘˘˘ح˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘باذŸا
،5991 ‘ تهتناو2991 ‘ تأادب يتلا ةنسسوبلا

Ìكأا ةدابإاب تببسستو نوتياد ةيقافتا عيقوت بقع
·أ’ا ما˘˘˘˘قرأا ق˘˘˘˘فو ،سصخ˘˘˘˘سش ف˘˘˘˘لأا003 ن˘˘˘˘م
.ةدحتŸا

معدتو مÓصسإلإ ةإداعم ججؤوت يتلإ تاباطÿإ ءإزإإ نواهتلإ ةبغم نم ،ناغودرأإ بيط بجر يكÎلإ سسيئرلإ رّذح
يتلإ اصستينربرصس ةحبذ52Ÿ ىركذلإ كصسرهلإو ةنصسوبلإ يي– امنيب كلذ يتأايو ،برغلإ ‘ بناجألإ ةيهإرك
.ÚملصسŸإ فلآإ قحب ةيبرصصلإ تإوقلإ اهتبكترإ

96 و˘ح˘ن ةد˘ح˘تŸا تا˘ي’و˘لا تل˘ج˘˘سس
،انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإا فلأا
مويلل ةيسسايق ةيموي ةدايز ‘ كلذو
رطسضا ام وهو ،›اوتلا ىلع ثلاثلا
جارفإ’ا نÓعإ’ اينروف˘ي˘لا˘ك تا˘ط˘ل˘سس
ي˘˘سشف˘˘ت بب˘˘سسب ءا˘˘ن˘˘ج˘˘سسلا ف’آا ن˘˘ع
ةدكؤوŸا تاباسصإ’ا ددع ديزيو.ءابولا
ةدحتŸا تاي’ولا لخاد سسوÒفلاب

تاي’و8 تدهسشو ،ÚيÓم3 ىلع
تا˘با˘سصإ’ا دد˘ع ‘ ة˘ي˘سسا˘ي˘ق تادا˘يز
اكسس’أا يهو ،ةعم÷ا سسمأا ةيمويلا
اناتنومو انايزيولو وهاديإاو ايجروجو
.نسسنوكسسيوو اتويو وياهوأاو
نم ةدحاو يهو- اديرولف تلجسسو
29 -ءا˘بو˘لا˘ب ارر˘˘سضت تا˘˘ي’و˘˘لا د˘˘سشأا
، ةديدج ةباسصإا334و افلأا11و ،ةافو
سضيرم ف’آا7 ليجسست نع Óسضف
84 ن˘م Ìكأا ن˘ل˘عأاو.تا˘ي˘ف˘سشت˘˘سسŸا˘˘ب
ةقاط غولب نع اديرولف ‘ ىفسشتسسم
تاد˘˘حو ‘ ىو˘˘سصق˘˘لا با˘˘ع˘˘ي˘˘ت˘˘˘سس’ا
Úب ماسسقن’ا دادزاو.ةقئافلا ةياعرلا

ا˘˘˘يا˘˘˘سضق ةد˘˘˘ع نأا˘˘˘سشب Úي˘˘˘ك˘˘˘ير˘˘˘˘مأ’ا
ح˘ت˘ف ةدا˘عإا ا˘ه˘ن˘م ،ءا˘بو˘لا˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘˘م
ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘سشنأ’او سسرادŸا
.ةماعلا نكامأ’ا ‘ تامامكلا ءادتراو
ءاÈخ Úب يŸاع هبسش عامجإا دجويو
تا˘ما˘م˘ك˘لا ءاد˘ترا نأا ى˘ل˘˘ع ة˘˘ح˘˘سصلا
فقول ةيلاعف لئاسسولا لسضفأا ىدحإا
ةايحب ىدوأا يذلا سسوÒفلا راسشتنا
.يكÒمأا فلأا331 نم Ìكأا

ةي’و ‘ تاطلسسلا تنلعأا ،اهبناج نم
قلطتسس اه˘نأا ة˘ي˘ك˘ير˘مأ’ا ا˘ي˘نرو˘ف˘ي˘لا˘ك
،‘اسضإا Úجسس ف’آا8 وحن حارسس
ا˘نورو˘ك سسوÒف را˘˘سشت˘˘نا ن˘˘م د˘˘ح˘˘ل˘˘ل
.ةظتكŸا اهنوجسس ‘ دجتسسŸا
ةي’ولا ‘ نوجسسلا ةرادإا تحسضوأاو
مهناكمإاب نوكيسس ءانجسسلا ء’ؤوه نأا
ةياهن ‘ ركبŸا جارفإ’اب ةبلاطŸا
ف’آا01 رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘˘ب˘˘˘قŸا توأا
ةيادب ذنم مهنع جارفإ’ا ” نيرخآا
.ةيحسصلا ةمزأ’ا
نايب ‘ زايد فلار ةرادإ’ا ريدم لاقو

نامسض ¤إا فدهت تاردابŸا هذه““ نإا
ءا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘سسلا ة˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘سسو ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘سص
نÓ˘˘عإ’ا اذ˘˘ه ي˘˘˘تأا˘˘˘يو.““Úف˘˘˘ظوŸاو
حÓ˘˘˘˘سصإا را˘˘˘˘سصنأا ه˘˘˘˘ب دا˘˘˘˘سشأا يذ˘˘˘˘˘لا-
ءابوب تاباسصإ’ا دايدزا دعب -نوجسسلا
مدقأا دحأا Ïنيوك ناسس ‘91-ديفوك
” ثي˘ح ،ا˘ي˘نرو˘ف˘ي˘˘لا˘˘ك ‘ نو˘˘ج˘˘سسلا
Úب ة˘˘با˘˘سصإا ف˘˘لأا ن˘˘م Ìكأا ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘سست
ا˘ي˘نرو˘ف˘ي˘لا˘ك م˘كا˘˘ح د˘˘كأاو.ءا˘˘ن˘˘ج˘˘سسلا

ناو˘˘ج  ر˘˘خاوأا ‘ مو˘˘سسو˘˘˘ي˘˘˘ن Úفا˘˘˘غ
م˘˘˘هأا د˘˘˘حأا ل˘˘˘ثÁ كلذ““ نأا ي˘˘˘˘سضاŸا

flسشم ،““›ا◊ا تقولا ‘ انفواÒا
غ˘لا˘ب˘لا ءا˘˘ن˘˘ج˘˘سسلا ن˘˘م %24 نأا ¤إا

نجسسلا اذه ‘ ابيرقت0053 مهددع
و˘˘ك˘˘سسي˘˘˘سسنار˘˘˘ف نا˘˘˘سس ن˘˘˘م بير˘˘˘ق˘˘˘لا
.ةباسصإÓل Úسضرعم نوÈتعي
ن˘ج˘سس ‘ تا˘˘با˘˘سصإ’ا دد˘˘ع ل˘˘ك˘˘سشيو
كئلوأا ددع فسصن ›اوح Ïنيوك ناسس
ي˘ت˘لا ة˘ي’و˘لا نو˘ج˘سس ‘ Úل˘˘ج˘˘سسŸا
فلأا311 ›اوح هعوم‹ ام مسضت
.Úجسس

ة˘ح˘سصلا ةرازو تن˘ل˘عأا ،ا˘ه˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م
ةباسصإا364 تلجسس اهنأا ةينيطسسلفلا

د˘ج˘ت˘سسŸا ا˘نورو˘ك سسوÒف˘ب ةد˘يد˘ج
42ـلا تا˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘سسلا لÓ˘˘˘˘˘خ Úتا˘˘˘˘˘فوو
.ةيسضاŸا
ةلاح823 نأا نايب ‘ ةرازولا تفاسضأاو
‘ تنا˘˘ك ةد˘˘يد÷ا تا˘˘˘با˘˘˘سصإ’ا ن˘˘˘م

fiا ةظفاÿ63و ،سسدقلاب58و ،ليل
‘ fiب˘˘لاو ه˘˘˘ل˘˘˘لا مار ة˘˘˘ظ˘˘˘فاÒ8و ،ة

‘5و ،م◊ تيب ةظفاحÃ تاباسصإا
fiةدحاوو ،سسلبان ةظفا Ãةظفاح

.Úنج
Úب ن˘˘˘˘م61 كا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ه نأا تر˘˘˘˘˘كذو
ةيانعلا فرغ ‘ نودوجوم ÚباسصŸا
ىلع نو˘لو˘سصو˘م6 مه˘ن˘ي˘ب ،ة˘ف˘ث˘كŸا
.يعانسصلا سسفنتلا ةزهجأا
ة˘ط˘سشن˘لا تا˘˘با˘˘سصإ’ا ›ا˘˘م˘˘جإا غ˘˘ل˘˘بو
يسضاŸا سسرام ذنم انوروك سسوÒفب
تايفولا ددع عفترا اميف ،ةلاح7285
.23 ¤إا

اكيرمأإ ‘ ةيصسايق تاباصصإإ ..انوروك

ءابولا ببسسب ءانجسسلا فلآا قÓطإل عاسسم



تلاكو /›ودلا مسسقلا

سسمأإ ا˘ي˘ب˘ي˘ل ‘ ة˘لود˘ل˘ل ى˘ل˘عأ’إ سسلÛإ د˘˘ق˘˘ع
ةديدج ةسسائر ةئيه باختن’ ةسسلج ،دحأ’إ
ايبيل قطانم نولثÚ Áبئانو سسيئر نم نوكتت
كلذ يتأاي ،ةيبون÷إو ةيقرسشلإو ةيبرغلإ ،ثÓثلإ
Óماك ايندم انايسصع نوه ةنيدم دهسشت اميف
اهتذفن فاطتخإو لتق تايلمع ىلع اجاجتحإ
.Îفح ةفيلخ دعاقتŸإ ءإوللإ تإوق
تاباختن’إ هذه نإإ ،ةيمÓعإ رداسصم تلاق
‘ متت نأإ سضÎفŸإ نم ناكو ،ايونسس ىرجُت
تإوق هنسشت يذلإ موجهلإ نكل ،يسضاŸإ ليرفأإ

ا˘نورو˘ك ءا˘بو ي˘˘سشف˘˘تو ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لإ ى˘˘ل˘˘ع Îف˘˘ح
.كلذ نود ’اح (91-ديفوك) دجتسسŸإ
ةلودلل ىلعأ’إ سسلÛإ نأإ ¤إإ ةفيلخ راسشأإو
ثÓ˘ث˘˘لإ ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلإ تا˘˘سسسسؤوŸإ ىد˘˘حإإ د˘˘ع˘˘ي
عقوŸإ يبيللإ يسسايسسلإ قافت’إ نع ةقثبنŸإ

.È 5102مسسيد71 ‘ ةيبرغŸإ تإÒخسصلإ ‘
نوسسفانتي سصاخسشأ’إ نم إددع نأإ ¤إإ تفلو
نوكŸإ سسلÛإ ةسسائرل ةثÓثلإ بسصانŸإ ىلع
رداسصم تدكأإ اميف كلذ يتأاي.إوسضع041 نم

fiنوه ةنيدم نم ةيل Ãطسسو ةرف÷إ ةقطن
ايندم انايسصع دهسشت ةنيدŸإ نأإ يبيللإ بون÷إ
كرحتلإ إذه ءاجو.لماكلاب ةكرحلل Óيطعتو
لتق تايلمع ىلع ›اهأ’إ جاجتحإ ةيفلخ ىلع
دعاقتŸإ ءإولل ةعبات تإوق اهتذفن فاطتخإو

نانثإ يقل ،نوه ءانبأإ نم3 تلاطو Îفح ةفيلخ
ر˘ق˘م ل˘خإد بيذ˘ع˘ت˘لإ ت– ا˘م˘ه˘عر˘سصم م˘ه˘ن˘م
.Îف◊ ةعباتلإ821 ةبيتكلل
نوسضفري نوه ةنيدم ›اهأإ نإإ رداسصŸإ تلاقو
د˘يو˘ج˘ن÷إ ة˘˘قز˘˘تر˘˘م لÓ˘˘ت˘˘حا˘˘ب ه˘˘نو˘˘ف˘˘سصي ا˘˘م
يتلإ مهتنيدŸ ةيسسورلإ Ôغاف ةكرسش يحلسسمو
م˘ه˘ت˘ح˘ل˘سسأا˘ب ة˘˘قز˘˘ترŸإ ء’ؤو˘˘ه ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف لو˘˘ج˘˘ت˘˘ي
بسسح ،ة˘˘ير˘˘ك˘˘سسع˘˘لإ م˘˘ه˘˘˘تإرا˘˘˘ي˘˘˘سسو ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘فÿإ
.مهÒبعت
تا˘˘بإر˘˘ط˘˘سضإ نو˘˘ه تد˘˘ه˘˘سش ،ق˘˘با˘˘سس تقو ‘و
ةحلسسم تاهجإوم ¤إإ تدأإ اهعرإوسشل اقÓغإإو

fiب ةدودÚ إ ءا˘˘ن˘˘بأإ ن˘˘م دد˘˘عŸتإو˘قو ة˘˘ن˘˘يد
د˘˘يو˘˘ج˘˘˘ن÷إ ل˘˘˘ئا˘˘˘سصف ن˘˘˘م Úح˘˘˘ل˘˘˘سسمو Îف˘˘˘ح
تلا˘˘ق ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح ،Îف◊ ة˘˘م˘˘عإد˘˘لإ ة˘˘ي˘˘نإدو˘˘سسلإ
بسسح˘˘˘ب- Îف˘˘˘ح تإو˘˘˘ق تب˘˘˘ك˘˘˘˘ترإو.ردا˘˘˘˘سصŸإ

مئإرجو برح م˘ئإر˘ج -ة˘ي˘م˘سسر ة˘ي˘ب˘ي˘ل ردا˘سصم
ءد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ج ةدا˘˘بإإو ة˘˘ي˘˘نا˘˘سسنإ’إ د˘˘˘سض
.9102 ليرفأإ4 ‘ سسلبإرط ىلع اهنإودع
قا˘˘فو˘˘لإ ة˘˘مو˘˘˘ك˘˘˘ح تإو˘˘˘ق تق˘˘˘ق˘˘˘ح ،إر˘˘˘خؤو˘˘˘مو
،تإرا˘˘سصت˘˘نإ ةد˘˘ح˘˘تŸإ ·أ’إ ن˘˘˘م ة˘˘˘مو˘˘˘عدŸإ
سسلبإرطل ةيرإدإ’إ دود◊إ لماك رير– اهزربأإ
ةدعاقو يبرغلإ لحاسسلإ ندم لماكو ةنوهرتو
.يبرغلإ لب÷اب تإدلبو ةيو÷إ ةيطولإ
،ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘لإ ئ˘نإوŸإ ة˘مزأا˘˘ب ل˘˘سصت˘˘م قا˘˘ي˘˘سس ‘و
لوق◊إو ئنإوŸإ قÓغإإ Îفح تإوق لسصإوت
بلا˘ط˘م ا˘ه˘ت˘م˘سس ا˘م ذ˘ي˘ف˘ن˘ت Úح ¤إإ ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘لإ
.اهنأاسشب يبيللإ بعسشلإ رمإوأإو

تإوق مسساب قطانلإ يرامسسŸإ دمحأإ نلعأإو
ئ˘نإوŸإو لو˘ق◊إ ة˘فا˘ك قÓ˘˘غإا˘˘ب إرإر˘˘ق Îف˘˘ح
،طورسش ةدع ق˘ي˘ق– ى˘ت˘ح ا˘ي˘ب˘ي˘ل ‘ ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘لإ

،ة˘ي˘ب˘ن˘جأإ ة˘لود ‘ ط˘ف˘ن˘لإ د˘ئإو˘ع عإد˘˘يإإ ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
،ةيلود تانامسضب قافنإÓل ةفافسش ةيلآإ عسضوو
‘ يزكرŸإ ايبيل فرسصم تاباسسح ةعجإرمو

د˘ئإو˘ع تق˘ف˘نأإ ن˘يأإو ف˘ي˘˘ك ة˘˘فر˘˘عŸ سسل˘˘بإر˘˘ط
.ةيسضاŸإ تإونسسلإ لإوط طفنلإ
ع˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لإ را˘˘طإإ ‘ ه˘˘نإإ يرا˘˘م˘˘˘سسŸإ لا˘˘˘قو
ةقي˘ق˘سشلإو ة˘ق˘يد˘سصلإ لود˘لإو ›ود˘لإ ع˘م˘تÛإ

ةد˘حإو ط˘ف˘ن ة˘ل˘˘قا˘˘ن˘˘ل حا˘˘م˘˘سسلإ تب˘˘ل˘˘ط ي˘˘ت˘˘لإ-
اهيلع دقاعتم طفنلإ نم ةنزfl ةيمك ليمحتب
ةا˘عإر˘م كلذ˘ل بي˘ج˘ت˘سسإ د˘ق˘ف -قÓ˘غإ’إ ل˘˘ب˘˘ق

Ÿخأإو ’وأإ يبيللإ بعسشلإ ةحلسصÒإ.
¤إإ ةيبيللإ فإرطأ’إ ايناطيرب تعد ،اهتهج نم
ق˘فإو˘ت ل˘جأإ ن˘م ةد˘˘ح˘˘تŸإ ·أ’إ هدو˘˘ق˘˘ت رإو˘˘ح
.ةقاطلإ تإدإريإإ نأاسشب
نايب ‘ سسلبإرط ‘ ةيناطيÈلإ ةرافسسلإ تلاقو
زا˘غ˘لإو ط˘ف˘ن˘لإ تإدإر˘يإ’ لدا˘˘ع˘˘لإ ع˘˘يزو˘˘ت˘˘لإ”” نإإ
ة˘يو˘سست ق˘ي˘ق– و˘ح˘ن ة˘˘م˘˘ه˘˘م ةو˘˘ط˘˘خ نو˘˘ك˘˘ي˘˘سس

ايناطيرب تبحر امك ،””ايبيل ‘ ةمئإد ةيسسايسس
ةلاح ع˘فر ط˘ف˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لإ ة˘سسسسؤوŸإ نÓ˘عإا˘ب
ةقطنم ‘ ل˘م˘ع˘لإ فا˘ن˘ئ˘ت˘سسإو ،ةر˘ها˘ق˘لإ ةو˘ق˘لإ
.يطفنلإ لÓهلإ
تاماهتإ تسضفر ،ةيبيللإ قافولإ ةموكح تناكو
اهل فورف’ يغÒسس يسسورلإ ةيجراÿإ ريزو
رانلإ قÓطإإ فقول قافتإ ىلع عيقوتلإ ةلقرعب
نأإ ى˘ل˘ع ةدد˘سشم ،ير˘ك˘سسع˘لإ ل˘ح˘ل˘ل ي˘˘ع˘˘سسلا˘˘بو

ل◊إ ¤إإ ’و مÓ˘˘˘˘˘سسلإ ¤إإ ى˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘سسي ’ Îف˘˘˘˘˘˘ح
.يسسايسسلإ
ا˘ه˘نإإ قا˘فو˘لإ ة˘مو˘˘ك˘˘ح ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ ةرإزو تلا˘˘قو
ف˘قو˘ل ة˘ي˘كÎلإ ة˘ي˘سسور˘لإ ةردا˘بŸإ ى˘ل˘ع تع˘قو
دعاقتŸإ ءإوللإ سضفر Úح ‘ ،رانلإ قÓطإإ

فقوم ‘ وكسسوم رداغو ،كلذ Îفح ةفيلخ
.كإذنآإ ايسسورل اجرÈ fiتعإ
،Úلرب ةردابم ىلع اسضيأإ تعقو اهنأإ تفاسضأإو
ةيركسسعلإ ةنجللإ تإءاقل ‘ ةيباجيإاب تمهاسسو
قر˘خ ‘ تر˘م˘˘ت˘˘سسإ Îف˘˘ح تإو˘˘ق ن˘˘ك˘˘ل ،(5+5)
ةثعبلإ لبق نم تإوعدلإ كاهتنإو تإردابŸإ
.اهلوق دح ىلع لودلإ سضعب وأإ ةي‡أ’إ

9يبراغم
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..ةيطفنلا ئناوŸا قÓغإا لسصاوت

 ىلعألا سسلجملل ةديدج ةسسائر باختنا
ايبيلب ةلودلل

نم ةعفد تلسصو Úح ‘ ،يبيللا فلŸا صسام وكيه ÊاŸألا هÒظن عم ويبموب كيام يكيرمألا ةيجراÿا ريزو ثحب
.صسلبارطو ةرقنأا Úب ةينمألا ةيقافتلا نمسض ايكرت ¤إا Úيبيللا ÚبردتŸا

اهراسسم ‘ لخدتلا مدعب -لسصاوت- اعد اميف

حيسضوت بلطت ةيناتيروŸا ةسضراعŸا
ةيماسسلا لدعلا ةمكfi -ةلقرع-
عم ،ئراط عامتجإ ¤إإ ايناتيروم ‘ ةسضراعم ةيناŸرب قرف ثÓث تعد
ةمكfi ليكسشت «ةلقرع» ببسس ةفرعŸ ةيناÈŸلإ قرفلإ ةيقب ءاسسؤور
عامتجإ لÓخ ،اهل مظنŸإ نوناقلإ سشاقن ليجأات دعب ،ةيماسسلإ لدعلإ
.ناÈŸلإ ‘ ةيلخإدلإو لدعلإ ةنجلل
ةيناŸرب قرف ثÓث هل تعد ئراطلإ عامتج’إ نإإ ، ÊاŸرب ردسصم لاقو
قيرف ،(لسصإوت) ةيمنتلإو حÓسصإÓل ينطولإ عمجتلإ قيرف :يه ةسضراعم
تهجوو.مدقتلإ ىوق دا–إو لتكتلإ قيرف ،يبعسشلإ فلاحتلإو بإوسصلإ
،مكا◊إ ةيروهم÷إ لجأإ نم دا–’إ بزح قيرف سسيئر ¤إإ ةوعدلإ
.ةمكا◊إ ةيبلغأ’إ قيرفو
نم فدهلإ نإإ تلاق ةسضراعŸإ ةيناÈŸلإ قرفلإ نإاف ردسصŸإ بسسحبو
لدعلإ ةمكfi ليكسشت ةلقرع ةقيقح ىلع فوقولإ» وه عامتج’إ
.«اهفلخ فقي نمو ةيماسسلإ
نأإ ،لوأ’إ سسمأإ ءاسسم نلعأإ دق ةيلخإدلإو لدعلإ ةن÷ سسيئر ناكو
ةنجللاب قلعتي ةيماسسلإ لدعلإ ةمكÙ ئسشنŸإ نوناقلإ سشاقن ليجأات
ةقÓع يإ ةموكحلل نوكت نأإ ًايفان ،يÒسضحتلإ اهلمع ‘ ترخأات يتلإ
.ليجأاتلإ رإرقب
،ليجأاتلإ ‘ ةموك◊إ هتبعل رود نع ثدحتت ةسضراعŸإ ‘ رداسصم نكلو

ةيروهم÷إ لجأإ نم دا–’إ بزح قيرفل عامتجإ عم نمإزت هنأإو ةسصاخ
.ناÈŸلإ ‘
لدعلإ ةمكÙ مظنŸإ نوناقلإ ناÈŸلإ سشقاني نأإ سضÎفŸإ نم ناكو
نود نم لجأات هنكلو ،لبقŸإ Úنث’إ موي تيوسصتلل هسضرعيو ةيماسسلإ

ةرودلإ هذه متتختو.ناÈŸلإ ىلع هسضرعل ديدج دعوم ديد–
.يرا÷إ ةيليوج13 موي ةيناÈŸلإ

«لسصإوت» ةيمنتلإو حÓسصإÓل ينطولإ عمجتلإ بزح بلاط ،هتهج نم
لدعلإ ةمكfi ليكسشتل يماظنلإ نوناقلإ ليدعت راسسم ‘ لخدتلإ مدعب
.«ةيروتسسد ةلقرع» هنأاب ليدعتلإ إذه ليجأات ًافسصإو ،ةيماسسلإ
يفحسص نايب ‘ ،ناÈŸلإ ‘ Óًيث“ Ìكأ’إ سضراعŸإ بز◊إ لاقو
يتأاي» ةيماسسلإ لدعلإ ةمكÙ يماظنلإ نوناقلإ ليدعت نإإ ، رداسص
29 ةداŸإ هيف سصنت ىذلإ ،روتسسدلإ نم نماثلإ بابلإ نومسضŸ اقيبطت

ةيعمجلل ماع ديدŒ لك دعب ةيماسسلإ لدعلإ ةمكfi ءاسشنإإ ىلع
.«ةينطولإ
همÎحي ⁄ نمو ،Úنإوقلإ وبأإ وه روتسسدلإ» نأإ ÊاتيروŸإ بز◊إ دكأإو
لماك ةسسرا‡ ‘ ق◊إ ةيعيرسشتلإ ةطلسسلل نأإ امك ،هÒغ مÎحي نل

.«كلذ نم اهعنم لوبقŸإ Òغ نمو ،اهتايحÓسص

رقم ‘ هسسفن قرحب ددهي يسسنوت
حسضوت ةÒخألاو ونÓيÃ ةماعلا ةيلسصنقلا
حسضوت امÓعإإ ،ونÓيÃ ةيسسنوتلإ ةيروهمجلل ةماعلإ ةيلسصنقلإ تردسصأإ

نيزنبلإ بكسس ىلع »ـسص.ط”” يسسنوت نطإوم مإدقإإ رثإ ىلع هنأإ هلÓخ نم
سضفر ىلع اجاجتحإ هسسفن ‘ رانلإ مإرسضإاب ديدهتلإو همسسج ىلع
هتيعسضو ةيوسست لبق رفسس زإوج نم هنيك“ سسنوتب ةينعŸإ حلاسصŸإ
ةمÓسسل ديدهت نم لعفلإ إذه هلثÁ اŸ و ؛سسنوت ‘ ةيئاسضقلإ
،ةثعبلإ رقÃ راظتن’إ ةعاق لخإد نيدجإوتŸإ لافطأ’إو ÚنطإوŸإ
ىلع اظافح ةثعبلإ نم هجإرخإ’ ةينمأ’إ حلاسصŸإ ¤إ ءوجللإ ” دقف
ىلع عجإÎلاب هعانقإ’ ت’واÙإ عيمج هسضفر دعب ÚنطإوŸإ ةمÓسس
.ةيسسنوتلإ ةلإدعلإ عم هتيعسضو ةيوسستو لعفلإ إذه
و راظتن’إ ةعاق فيظنتل ةيندŸإ ةيام◊إ حلاسصم ةوعد ” هنإ درو امك
نم نيدجإوتŸإ ÚنطإوŸإ ةمÓسس ىلع اظافح ةبهتلŸإ دإوŸإ نم وهبلإ
.ثدحي نإ نكÁ رطخ يأإ
عوسضوŸإ إذه لثÚ ÃينعŸإ ÚنطإوŸإ ةفاك ةيسسنوتلإ ةثعبلإ تعدو
سضيرعت هنأاسش نم اÃ مايقلإ مدعو سسنوت ‘ ةيئاسضقلإ مهلكاسشم ةيوسست
ةثعبلإ لخإد نيدجإوتŸإ لافطأ’إو ÚنطإوŸإ ةمÓسسو مهتمÓسس
.رطخلل

ةدكؤوم ةديدج ةباسصإا39 ليجسست

عفترت برغŸا ‘91 ديفوك تايفو
سسمأإ ،ة˘ي˘بر˘˘غŸإ ة˘˘ح˘˘سصلإ ةرإزو تن˘˘ل˘˘عأإ
حبسصتلةا˘فو ي˘ت˘لا˘ح ل˘ي˘ج˘سست ،د˘˘حأ’إ
سسوÒفلإ ببسسب ÚفوتŸإ ةليسصح كلذب
” ا˘م˘˘ك.742 ¤إإ هرا˘˘سشت˘˘نإ ة˘˘يإد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘˘م
، ةد˘كؤو˘˘م ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘با˘˘سصإإ39 ل˘ي˘ج˘سست
¤إإ Úبا˘سصم˘ل˘ل ›ا˘م˘جإ’إ دد˘ع˘لإ ع˘ف˘˘تÒل
53651.
ة˘ي˘م˘سسر˘لإ ا˘ه˘˘ت˘˘بإو˘˘ب Èع ةرإزو˘˘لإ تلا˘˘قو
،””انوروك”” سسوÒف تإدجتسسÃ ةسصاÿإ
ةديدج ءافسش ةلاح741 ليجسست ” هنإإ
.21221 ¤إإ ÚفاعتŸإ ددع كلذب عفتÒل
ىلع يفحسص نايب ‘ ةرإزولإ تراسشأإو
39 ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست ¤إإ ،ÊوÎك˘˘ل’إ ا˘˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘˘م
ددع عفتÒل ، سسوÒفلاب ةديدج ةباسصإإ
.536و افلأإ51 ¤إإ دÓبلإ ‘ تاباسصإ’إ
كلذبو ،اباسصم741 ءافسش ¤إإ تتفل امك
¤إإ دÓبلإ ‘ ÚفاعتŸإ ›امجإإ عفتري
ت’ا◊إ نأإ ة˘˘˘ح˘˘˘سضو˘˘˘م ،212و ا˘ف˘˘لأإ21
ةيبلسس ةيÈتfl ليلا– دعب ةدعبتسسŸإ
. ةلاح523و افلأإ658 تغلب
مإز˘ت˘ل’إ ةرور˘سض ى˘ل˘˘ع ةرإزو˘˘لإ تدد˘˘سشو
،ة˘ي˘ح˘سصلإ ة˘مÓ˘سسلإو ة˘فا˘ظ˘ن˘لإ د˘عإو˘ق˘ب
يتلإ ةيزإÎح’إ Òبإدتلإ ‘ طإرخن’إو
ةينطو لكب ةيبرغŸإ تاطلسسلإ اهتذختإ
.ةيلوؤوسسمو
تنلعأإ ، ةيبرغŸإ ةحسصلإ ةرإزو تناك و
راسشتناب ةسصاÿإ تإدجتسسŸإ رخآإ نع
د˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسŸإ ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك سسوÒف ىود˘˘˘˘˘ع

إًديد–و ،ةعاسس42 رخآإ ‘ «91-ديفوك»
.لوأ’إ سسمأإ نع
ة˘ح˘ل˘سصم ة˘سسي˘ئر ،ن˘يز˘˘لإ د˘˘ن˘˘ه تف˘˘سشكو
ةئبوأ’إ ملع ةيريدÃ ةيئابولإ سضإرمأ’إ
ة˘˘ح˘˘سصلإ ةرإزو˘˘ب سضإر˘˘مأ’إ ة˘˘ح˘˘فا˘˘ك˘˘˘مو
ةباسصإإ ةلاح412 ليجسست نع ،ةيبرغŸإ

دجتسسŸإ انوروك سسوÒف ىودعب ةديدج
دد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لإ كلذ˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘تÒل ،«91-ديفوك»
‘ ةدكؤوŸإ ةباسصإ’إ ت’ا◊ ›امجإ’إ
لوأإ نع نÓعإ’إ ذنم ةيبرغŸإ ةكلمŸإ

.ةباسصإإ ةلاح245.51 ¤إإ ةلاح
‘ ةافولإ ت’ا◊ ›امجإ’إ ددعلإ عفترإو
د˘ع˘ب ،ةا˘فو ة˘لا˘ح542 ح˘ب˘سصي˘ل بر˘˘غŸإ
42 رخآإ ‘ Úتديدج ةافو يتلاح ليجسست
ن˘˘˘م %6.1 ز˘ها˘ن˘ت ةا˘فو ة˘˘ب˘˘سسن˘˘ب ،ة˘˘عا˘˘سس

.ةباسصŸإ ت’ا◊إ
ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘بر˘˘غŸإ ة˘˘ح˘˘سصلإ ةرإزو تف˘˘˘سشكو
ةباسصإ’إ نم ‘اعتلإ ت’اح ددع عافترإ
¤إإ «91-د˘˘ي˘˘فو˘˘ك» ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسوÒف˘˘˘ب
ةلاح832 لي˘ج˘سست د˘ع˘ب ،ة˘لا˘ح560.21
ةبسسنب ،ةعاسس42 رخآإ ‘ ةديدج ‘اعت
.%6.77 تغلب ‘اعت
ةطسشنلإ ت’ا◊إ عوم‹ سصوسصخب امأإ
دنه تدكأاف ،جÓعلإ ىقلتت لإزت ’ يتلإ
اهنمسض نم ،ةلاح2323 غلبت اهنأإ نيزلإ
.ةجرحو ةبعسص ةلاح72
،تاه÷إ بسسح ،ةبعسصلإ ت’ا◊إ عزوتتو
نإوطت ة˘ج˘ن˘ط˘ب ة˘ب˘ع˘سص ت’ا˘ح01 ¤إإ
،ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘سسآإ سشكإرÃ تسسو ،ة˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سس◊إ
ت’اح Êامثو ،سسانكم سسافب Úتلاحو

ةد˘حإو ة˘لا˘حو ،تا˘ط˘سس ءا˘سضي˘ب˘لإ رإد˘لا˘ب
.ةرفينخ لÓم ينب ةهجب
ت’احلل ‘إرغ÷إ عيزوتلإ سصخي ام ‘و
Èع ةÒخأ’إ ةعاسس42ـلإ لÓخ ةلجسسŸإ

نيزلإ ةديسسلإ تحسضوأإ ،ةكلمŸإ تاهج
ةهجب ةديدج ةلاح55 ليجسست ” هنأإ

(ةجنطب اهلك) ةميسس◊إ نإوطت ةجنط
تاطسس - ءاسضيبلإ رإدلإ ةهجب ةلاح24و
نا˘ت˘لا˘حو ،ءا˘سضي˘ب˘لإ رإد˘˘لا˘˘ب ة˘˘لا˘˘ح83)
ةلاح42و ،(تاطسسب ناتلاحو ةديد÷اب
،سشكإر61Ã) ي˘˘ف˘˘سسآإ سشكإر˘˘م ة˘˘ه˘˘ج˘˘ب
ةد˘حإو ة˘لا˘حو ة˘ع˘ل˘˘ق˘˘لا˘˘ب ت’ا˘˘ح ع˘˘ب˘˘سسو
.(زو◊إ ميلقإاب
سساف ةه˘ج˘ب ة˘لا˘ح15 ل˘ي˘ج˘سست ” ا˘˘م˘˘ك
ةهجب ةلاح02و (سسافب اهلك) سسانكم
،نويعلاب اهل˘ك ءإر˘م◊إ ة˘ي˘قا˘سسلإ نو˘ي˘ع˘لإ
Ó˘˘سس طا˘˘˘بر˘˘˘لإ ة˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ب ت’ا˘˘˘ح ثÓ˘˘˘ثو
ةدحإو ةلاحو Ó˘سسب نا˘ت˘لا˘ح) ةر˘ط˘ي˘ن˘ق˘لإ
نون دإو ميملك ةهجب ت’اح01و ،(ةرامتب
ينب ةهجب ةدحإو ةلاحو ،ناطناطب اهلك
.(ةرفينخب تلجسس) ةرفينخ لÓم
ةه÷اب ت’اح عبسس ليجسست اسضيأإ ”و
ةدحإو ةلا˘حو ،(ةد˘جو˘ب ا˘ه˘ل˘ك) ة˘ي˘قر˘سشلإ
⁄ اميف ،(ناكزنإاب) ةسسام سسوسس ةهجب
يتهج نم لكب ةباسصإإ ةلاح يأإ لجسست
.بهذلإ يدإو ةلخإدلإو تلÓيفات ةعرد
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ةمزألا حرطت
اًيد– ةيبيللا

ىلع اÒًبك
ةيبراغŸا لودلا

حبسصأا ثيح
اهيلع اًمازل
‘ رظنلا ةداعإا

اهتاقÓع
زواŒو ،ةيئانثلا

اهتافÓخ
ديعتو ،ةينيبلا
اهتقÓع ‘ رظنلا
ةلخدتŸا لودلاب

ل يتلا ايبيل ‘
ةيمهأا Òعت
Ÿاميسسل ،اهفقاو
ىوقلا نيزاوم نأا

اه◊اسص Òغ ‘
.ةمزألا اذه ‘

ينثلا ءز÷ا
Òخألاو

ءادألا ‘ براصضتو تاروصصتلا ‘ قفاوت :ةيبيللا ةمزألاو ةيبراغŸا لودلا

 ةيرابخإا ةينطو ةيموي
 ةدودÙا ةيلوؤوسسŸا تاذ ةكرسشلا نع ردسصت

noitidE airuoH lE LRAS
جد00,000001 :يعامتجإلا لامسسأارلا

 :رسشنلا ريدم ماعلا ريدŸا
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:قرسشلا
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 اـــهباــحسصأل درــت ل ةدــير÷ا درــت ةــــقيثو لــك
رـــسشنت ⁄ مأا ترـــسشن ءاوـــسس

Îنع نب رونلا دبع روسسيفوÈلا دادعإا
.اسسنرف8 صسيراب ةعماج ،رسضاfi ذاتسسأا

تناك سساسسح يلخإد لماع كانه ،كلذ نع اًلسضف
،ةيرئإز÷إ ةيسسامولبدلإ ءإدأإ ىلع ةÒبك هتاسساكعنإ
ىدأإ يذلإ كإر◊إ مث قباسسلإ سسيئرلإ سضرم وهو
لعج ةقيلفتوب زيزعلإ دبع سضرمف .هتلاقتسسإ ¤إإ
،ا˘ه˘طا˘سشن˘ب ة˘فور˘عŸإ ،ة˘ير˘ئإز÷إ ة˘ي˘سسا˘مو˘ل˘˘بد˘˘لإ
ثيÎلإ ‘ تبنطأإ ثيح ؛ةرسضتfi ةلاح سشيعت
دق ام بقÎت تيقب اهنأ’ ،دوم÷إ اهَعَبَط نأإ ناكف
اهلعج ام ،رمإوأإ نم ةيروهم÷إ ةسسائر نم ردسصي
تاير‹ ىلع اهل Òثأات ’و ءيسش لك ‘ ةرخأاتم
لح ام ناعرسس يديلقتلإ اهثيرت نأإ ’إإ .رومأ’إ

fiيذلإ عرسستلإ نم عون هل Œحيرسصت ‘ دسس
سسل˘بإر˘ط”” :نو˘ب˘ت د˘يÛإ د˘ب˘ع ،د˘يد÷إ ا˘ه˘سسي˘˘ئر

لوأإ اهنإإ .(01)””دحأإ هزواجتي ’أإ وجرن رمحأإ طخ
اهرذح نع ةيرئإز÷إ تاطلسسلإ اهيف ىلختت ةرم
‘ نكل .ةيديدهتو ةداح ةÈن ىنبتتو ،يسسامولبدلإ
،رمحأإ طخ نع ثدحتت ةهج نمف ؛سضقانت ةرابعلإ
ءاجرلإو ،””وجرن”” لعفلإ مدختسست ةيناث ةهج نمو
ل˘ه˘ف .د˘ي˘عو˘لإو ر˘يذ˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘ب˘سسا˘ن˘م ةدر˘˘ف˘˘م سسي˘˘ل
نم لوأ’إ قسشلإ ةدح نم فيفختلإ هنم دوسصقŸإ
تإرايخ رئإز÷إ مامأإ سسيل نأاب رإرقإإ مأإ ،ةلم÷إ
اًما“ دعبتسست اهنأ’ لقأ’إ ىلع اهديعو ذيفنتل
ةلاسسرلإ نأإ انبسسح .(11)اهدودح جراخ لخدتلإ

ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلإ ة˘ي˘عإر˘لإ ر˘سصم ¤إإ سسا˘سسأ’ا˘ب ة˘ه˘جو˘˘م
نود كرحتي ’ Òخأ’إ إذه نأ’ ،Îف◊ ةيركسسعلإو
.اهعم قبسسم رواسشت/رسضخأإ ءوسض
لئاسسولإ رفإوت نود رمحأإ طخ نع ثيد◊إ نإإ
ا˘ه˘مإد˘خ˘ت˘سسإ ى˘ل˘ع ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلإ ةÁز˘ع˘لإو ةرد˘ق˘لإو
،سسÁ هوزاŒ نم ةبقاعŸ وأإ هزواŒ مدع سضرفل

هذه نمو .هب لوقي نم ةيقإدسصÃ ،لا◊إ عقإو ‘
ه˘ي˘ف ة˘ير˘ئإز÷إ تا˘ط˘ل˘سسلإ ح˘ير˘سصت نإا˘ف ،ة˘˘يوإز˘˘لإ
ةوق نإإ مث ،نإزت’إ نم ليلقو عرسستلإ نم Òثكلإ

اهذوفن فعسض نع رظنلإ uسضغب- رئإز÷إ فقوم
لخدتلإ مدعب اًمئإد لوقت اهنوك نم يتأات -اvيلمع
ىلع اهنوؤوسش ‘ tطق لخدتت ⁄و ،ايبيل ‘ يبنجأ’إ

،مجسسنمو قسستم اهفقومف ،برغŸإو سسنوت رإرغ
يبنجأ’إ لخدت˘لإ مد˘ع˘ل ة˘ي˘عإد˘لإ لود˘لإ ل˘ك ا˘م˘ن˘ي˘ب
وأإ ل˘ك˘سشب ،ل˘خد˘ت˘ت (ا˘˘م˘˘هÒغو ،ا˘˘سسنر˘˘فو ،ر˘˘سصم)
مهفُي دق ديعولإ إذه نإإ مث .ةيبيللإ ةمزأ’إ ‘ ،رخآاب
اهعافدب اهداي◊ إvدح عسضت رئإز÷إ نأإ اًسضيأإ هنم
نوكي دق ليلحتلإ إذه .قافولإ ةموكح نع ةحإرسص
يرئإز÷إ سسيئرلل Òخأ’إ حيرسصتلإ نكل ،اًحيحسص
4 موي ،هرإوح ‘ دكأإ ثيح .كلذ سسكع ¤إإ Òسشي
ةخسسنلإ)42 سسنإرف ةانق عم ،0202 زو“/ويلوي
اهزواŒ”” ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لإ قا˘فو˘لإ ة˘مو˘ك˘ح نأإ (ة˘ي˘سسنر˘ف˘لإ
ءاقبإإ ةرورسض سصخي ديعولإ نأإ ينعي ام ؛””نمزلإ
نع رظنلإ uسضغب سسلبإرط نع إًديعب Îفح تإوق
ÒثŸإ .ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لإ ة˘م˘سصا˘ع˘لإ ‘ ةدو˘جوŸإ ة˘ط˘ل˘˘سسلإ
Òسصق ينمز فرظ ‘ ةيناثلإ ةرŸإ اهنأإ هابتنÓل

قافولإ ةموكح يبراغم سسيئر اهيف دقتني يتلإ إvدج
سسي˘ق ،ي˘سسنو˘ت˘لإ سسي˘ئر˘لإ ثد– ا˘مد˘ع˘ب ،ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لإ
ةتقؤوم ةيعرسش”” نع ،سسيرابل هترايز لÓخ ،ديعسس

.(21)””قافولإ ةموك◊

ةيرسصŸا ةردابŸا صضفر ىلع يبراغم قفاوت
،0202 نإريزح/وينوي رهسش علطم ،يسسيسسلإ نلعأإ

ن˘م ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لإ ة˘مزأ’إ ة˘يو˘سست˘ل ة˘ير˘سصم ةردا˘ب˘˘م ن˘˘ع
؛تايسشيل˘يŸإ كي˘ك˘ف˘تو ؛يرو˘ت˘سسد نÓ˘عإإ :ا˘هدو˘ن˘ب
ةدحوم ةدايق ليكسشتو ؛رانلإ قÓطإإ فقو نÓعإإو
ة˘ير˘ك˘سسع˘لإ تإد˘حو˘لإ ل˘ك با˘˘ح˘˘سسنإو ؛ة˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م
رسصم نأإ ÒثŸإ ...ةيبيللإ يسضإرأ’إ نم ةيبنجأ’إ
،تسضهجأإ اŸاط يتلإو يقرسشلإ ركسسعملل ةمعإدلإ

نلعت ةيوسستلإ تإردابم لك ،إذه اهفقوم لÓخ نم
ةر˘ها˘ق˘لا˘ب ي˘ف˘ح˘سص ر“ؤو˘م ‘ ةردا˘بŸإ هذ˘˘ه ن˘˘ع
تءا˘ج ا˘ه˘نأإ ى˘ل˘ع ة˘ل’د إذ˘˘هو ؛Îف˘˘حو ي˘˘سسي˘˘سسل˘˘ل

حلاسصل اvينإديم هتإوق عجإرت دعب Òخأ’إ إذه ذاقنإ’
ا˘ه˘تر˘ط˘ي˘سس تط˘سسب ي˘ت˘لإ ،قا˘فو˘لإ ة˘مو˘ك˘ح تإو˘˘ق

،دÓبلإ برغ لامسش نم Èكأ’إ ءز÷إ ىلع إًدد‹
هذ˘ه حا‚ ظو˘ظ˘ح˘ف م˘ث ن˘مو ؛ا˘ي˘كر˘ت ن˘˘م م˘˘عد˘˘ب
فقإوŸإ ‘ رظنلإ درجمف .إvدج ةليئسض ةردابŸإ
ةردابŸإ لسشف حيجÎل يفكي ةيلودلإو ةيميلقإ’إ

اسسنرفو ايسسورو ةيدوعسسلإو تإرامإ’اف ؛ةيرسصŸإ
ايكرت اهتسضفر امنيب ،اهدييأات ¤إإ تعراسس اكÒمأإو
ةيبراغŸإ لودلإ اهتسضفرو اهتلهاŒ امك ،رطقو
تي˘ق˘ل ا˘م˘ك ،(بر˘غŸإو ر˘ئإز÷إو سسنو˘ت) ة˘ثÓ˘˘ث˘˘لإ
ةملك˘لإ تنا˘ك نإإو ،ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لإ قا˘فو˘لإ ة˘مو˘ك˘ح سضفر
بل˘ق ن˘م ي˘ه ا˘ه˘نو˘ك ا˘ي˘كر˘ت سضفر˘ل دو˘ع˘ت ل˘سصف˘˘لإ
اً̆ل˘سصأإ ة˘سضفإر˘لإ ،ر˘سصم Èجأإو اv̆ي˘نإد˘˘ي˘˘م ن˘˘يزإوŸإ
م˘سس◊إ ة˘ط˘˘ير˘˘خو ق˘˘فإو˘˘ت˘˘ت ’ ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘سس ة˘˘يو˘˘سست˘˘ل
ةردا˘ب˘م قÓ˘طإإ ى˘ل˘ع ،ا˘ه˘ف˘ي˘ل˘ح ح˘لا˘سصل ير˘ك˘سسع˘لإ

،برطسضŸإ رسصم فقوم .هذاقنإإ نكÁ ام ذاقنإ’
عقإو ‘ وه ،لخدتلاب ديدهت مث ةيسسايسس ةردابم
سضرغلاف ،يموجه هنم Ìكأإ يعافد فقوم لا◊إ

تإو˘ق لا˘سصيإإ سسي˘لو هذا˘ق˘نإإ ن˘كÁ ا˘م ذا˘˘ق˘˘نإإ ه˘˘ن˘˘م
.ديدج نم سسلبإرط فراسشم ¤إإ Îفح
لود˘˘˘لإ ف˘˘˘قو˘˘˘م ف˘˘˘سصو˘˘˘ل بسسنأ’إ ةرا˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘لإ اÃر
ةمزأ’إ ةيوسستل ةيرسصŸإ ةردابŸإ لايح ةيبراغŸإ
دقاف ة˘ي˘م˘ل˘سسلإ دو˘ه÷إ سضه˘جأإ ْن˘َم :ي˘ه ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لإ
لودلإ تسضفر .ديدج نم مÓسسلإ ثعبل ةيلهأ’إ
‘ ةحإرسص ،ةيرسصŸإ ةردابŸإ ةثÓثلإ ةيبراغŸإ

ر˘˘ئإز÷إ ي˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ح ‘ ا˘˘ً̆ن˘˘˘م˘˘˘سضو بر˘˘˘غŸإ ة˘˘˘لا˘˘˘ح
د˘˘يد˘˘ج قا˘˘ف˘˘تإ يأإ سضفر بر˘˘غŸا˘˘˘ف .(31)سسنوتو
هر˘يزو نا˘سسل ى˘ل˘ع ،إÈًت˘ع˘م ،ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لإ ة˘مزأ’إ نأا˘˘سشب
قا˘ف˘تإ نأإ ،ة˘˘ط˘˘يرو˘˘ب ر˘˘سصا˘˘ن ،ة˘˘ي˘˘جراÿإ نوؤو˘˘سشل˘˘ل
.(41)””ايبيل ‘ لح يأ’ ةيعجرŸإ”” وه تإÒخسصلإ
نوؤوسشلل اهريزو ناسسل ىلع ،سسنوت تنلعأإ اميف
تإرإرقبو ةيلودلإ ةيعرسشلاب اهكسس“ ،ةيجراÿإ
ة˘مزأ’إ ة˘يو˘سست˘ل ةد˘˘ي˘˘حو ل˘˘ي˘˘ب˘˘سسك ةد˘˘ح˘˘تŸإ ·أ’إ
امأإ ؛(51)قافولإ ةموك◊ اهمعد ةدد‹ ،ةيبيللإ
ةرإزول نايب ‘ ،ةدكؤوم اvينمسض اهتسضفرف رئإز÷إ
ى˘ل˘ع م˘ئا˘ق˘لإ”” ا˘ه˘ف˘قو˘م ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘˘جراÿإ نوؤو˘˘سشلإ
””Úيبيللإ ءاقسشأ’إ نم ةدحإو ةفاسسم ىلع فوقولإ
لسصوتلإ لجأإ نم (...) اهتلذب يتلإ دوه÷إ”” ىلعو
اًقفو لماسش يسسايسس لحو (...) ةيسسايسس ةيوسست ¤إإ
راطإإ ‘و نمأ’إ سسل‹ تإرإرقو ةيلودلإ ةيعرسشلل
ن˘˘م .(61)””ق˘ي˘ق˘سشلإ ي˘ب˘ي˘˘ل˘˘لإ بع˘˘سشلإ ةدإرإإ مإÎحإ
دقتنيو رسصم ةردابم سضفري نايبلإ إذه نأإ حسضإولإ

اهيلإإ دنتسسي يتلإ ئدابŸاب Òكذتلإ درجÃ اهفقوم
‘ اهتطاسسوو اهدوهجب Òكذتلاف .رئإز÷إ فقوم
ةردابم نع اهاسضر مدع نع Òبعت ةيبيللإ ةمزأ’إ

فرطل زاحنم دلب نم يتأات اهنأإ ةسصاخ ةديدج
،سضه˘˘˘جأإ :ل˘˘˘ق˘˘˘ن ⁄ نإإ ،ل˘˘˘قر˘˘˘ع اŸا˘˘˘ط˘˘˘لو Úع˘˘˘م
ىلع بيعت رئإز÷إ نأإ ودبيو .ةيملسسلإ اهيعاسسم
ام إذهو ؛Úلرب ر“ؤوم تامإزتل’ اهكاهتنإ رسصم
‘ حsرسص يذلإ ،يرئإز÷إ سسيئرلإ مÓك نم مهفُي

⁄ هدÓب نأاب ةينويزفيلتلإ42 سسنإرف ةانق عم هرإوح
ر“ؤوم لÓخ تمزتلإ هنأ’ ةديدج ةردابم ةيأإ حرطت
مدع ،ىرخأ’إ ةكراسشŸإ لودلإ رإرغ ىلع ،Úلرب
ى˘ل˘ع ل˘ف˘ط˘ت˘ل˘ل اً̆ب˘نŒ ة˘يدر˘ف ةردا˘˘ب˘˘م يأإ”” قÓ˘˘طإإ

[flتاجر] لرب ر“ؤومÚ””. ىلع ديدسشتلإ نكل
ناسضفرت سسنوتو رئإز÷إ نأإ ينعي ةيلودلإ ةيعرسشلإ
معدب Îفح حلاسصل ءإوسس ةوقلاب سضَرفُي لح يأإ

معدب قافولإ ةموكح حلاسصل وأإ اهئافلحو يرسصم
.يكرت
ةردا˘˘ب˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘سضفإر˘˘لإ ة˘˘ي˘˘برا˘˘غŸإ لود˘˘˘لإ سسسسؤو˘˘˘ت
ةكÎسشم ةيعجرم سساسسأإ ىلع اهفقوم ةيرسصŸإ
لك نم اهتإذ ةفاسسŸإ ىلع فوقولإ :داعبأ’إ ةيثÓث
؛ة˘ي˘لود˘لإ ة˘ي˘عر˘سشلا˘ب كسسم˘ت˘لإ ةرور˘سضو ءا˘˘قر˘˘ف˘˘لإ
ا˘هدو˘ه˘ج ل˘ك ل˘ها˘ج˘˘ت˘˘ت ة˘˘ير˘˘سصم ةردا˘˘ب˘˘م سضفرو
هذه تلقرع رسصم نأإ ةسصاخ ،ةقباسسلإ اهتإردابمو
ذ˘ن˘م˘ف .ر˘خآا˘ب وأإ ل˘ك˘سشب ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘سضه˘˘جأإو تإردا˘˘بŸإ
ةيوسست داجيإإ ىلع لودلإ هذه لمعت تلخ تإونسس
امنيب ،Úيبيللإ ءاقرفلإ لم‹ اهيلع قفتي ةيملسس
ر˘سشا˘˘ب˘˘م ل˘˘ك˘˘سشب Îف˘˘ح تإرا˘˘مإ’إو ر˘˘سصم د˘˘نا˘˘سست
مسس◊ ةير˘ك˘سسع˘لإ ةو˘ق˘ل˘ل ما˘ك˘ت˘ح’إ ى˘ل˘ع ه˘ناs̆ث–و
لك سضهجأإ ام ؛هطورسشل اًقفوو ه◊اسصل عإرسصلإ
ر˘ئإز÷إ ا˘ه˘˘ت˘˘عر ي˘˘ت˘˘لإ ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلإ تا˘˘سضوا˘˘فŸإ
دق رئإز÷إو سسنوت نأإ ‘ لإدج ’و .برغŸإو
‘ ،لوقت يتلإ ،رسصم فقوم نم امهÈسص ليع
ل◊ا˘ب (ر˘سصمو ر˘ئإز÷إو سسنو˘ت) ة˘ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لإ را˘˘طإإ
ةsيعÎ Ãفح حuلسستو معدت اvيلمع اهنكل يملسسلإ
ةردا˘بŸإ ل˘سشف ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم ا˘˘ه˘˘نu˘˘Óم–و تإرا˘˘مإ’إ
نÓعإاب ةفورعŸإ ،ةيبيللإ ةمزأ’إ ةيوسستل ةيثÓثلإ
رئإز÷إو سسنوت نم لك اهتقلطأإ يتلإ ،(71)سسنوت
هذه نكل .(81)8102 نإريزح/وينوي ‘ ،رسصمو
‘ ،ةيؤورلإ بج– ةكÎسشŸإ ةيبراغŸإ ةيعجرŸإ
رuكذت سسنوت :ةسسفانتم تايعجرم نع ،لا◊إ عقإو

Ãسسلإ ةردا˘˘ب˘˘Óل˘حإر˘لإ سسي˘ئر˘لإ ا˘ه˘ق˘ل˘طأإ ي˘ت˘˘لإ م،
اهيعاسسÃ رuكذت رئإز÷إو ،يسسبسسلإ دياق يجابلإ
ءا˘ق˘سشأ’إ Úب ،ي˘سضوا˘ف˘ت˘لإ را˘سسŸا˘بو ا˘˘ه˘˘ت˘˘طا˘˘سسوو
رسصي برغŸإو ،هءايحإإ ديرتو هتعر يذلإ ،Úيبيللإ

رئإز÷إ لثم لودل ةبسسنلاب .تإÒخسصلإ قافتإ ىلع
تاجرfl يهو ةثيدح ةيعجرم كانه ،ايلاطيإإو
ةح˘ل˘سسأ’إ ر˘يد˘سصت ر˘ظ˘حو ،ة˘ند˘ه˘لإ) Úلر˘ب ر“ؤو˘م
ةيلمعلإ فانئت˘سسإو ؛ة˘برا˘ح˘تŸإ ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لإ ل˘ئا˘سصف˘ل˘ل
تابوقع سضرفل ةدحتŸإ ·أ’إ ةوعدو ؛ةيسسايسسلإ

هذه نكل .(ئدابŸإ هذهب مزتلي ’ نم لك قح ‘
نم هسسفن مامته’إ ىقلت اهنأإ ودبي ’ ةيعجرŸإ
تبحر يتلإ ،اسسنرفو ايناŸأإ :لثم ،ةيبوروأإ لود لبق
،يعام÷إ مإزتل’إ نم مغرلاب ةيرسصŸإ ةردابŸاب

Ãلر˘˘˘ب ر“ؤو˘˘˘م بجوÚ، طإإ مد˘˘ع˘˘ب˘˘Óتإردا˘˘ب˘˘م ق
.ةيدرف
Òغ تا˘يو˘ت˘سسم ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لإ ة˘مزأ’إ تا˘سضقا˘ن˘˘ت تغ˘˘ل˘˘ب
ةدناسسم يبيللإ نأاسشلإ ‘ لخدتت لودف ،ةدوهعم
!لخدتلإ نيدت ،اسسنرفو رسصم رإرغ ىلع ،Îفح
·أ’إ تإرإر˘˘ق تبر˘˘سض ي˘˘ت˘˘˘لإ ي˘˘˘سسي˘˘˘سسلإ ر˘˘˘سصم˘˘˘ف
اهمعدب ،طئا◊إ سضرع ايبيلب ةسصاÿإ ةدحتŸإ
ن˘ع نآ’إ ثد˘ح˘ت˘ت ،Îف◊ ير˘ك˘سسع˘لإو ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلإ
ءÓخإإ ¤إإ اهتردابم ‘ وعدتو ةيلودلإ ةيعرسشلإ
نم ةن÷ لوقت امنيب .””بناجأ’إ ةقزترŸإ نم”” ايبيل

تدsوز ةيبرعلإ تإرامإ’إ نإإ :ةدحتŸإ ·أ’اب ءإÈخ
نوكي نأإ دعبتسسŸإ نمو ،ةقزترمو ةحلسسأاب Îفح
Òسشتو .رسصم معدو ةقفإوم نودب ” دق كلذ

flنم ةقزترم دوجو ¤إإ ريراقتلإ فلت flفلت
ن˘ع اً̆ل˘˘سضف Îف˘˘ح تإو˘˘ق فو˘˘ف˘˘سص ‘ تا˘˘ي˘˘سسن÷إ

لاسسرإاب اًسضيأإ ايكرت مهتُت امك .(91)سسور ةقزترم
.(02)ايبيل ¤إإ ةقزترم
م˘سس◊إ ة˘يإد˘ب˘لإ ذ˘ن˘م را˘ت˘˘خإ إًد˘˘ل˘˘ب ع˘˘فد يذ˘˘لإ ا˘˘م
ة˘ثÓ˘ث كا˘ن˘ه ؟مÓ˘سس ةردا˘ب˘م قÓ˘طإ’ ير˘˘ك˘˘سسع˘˘لإ
:ةيسساسسأإ عفإود
تإوق مامأإ Îفح تإوق رقهقت فقو ةلواfi  ـــ

.قافولإ ةموكح
Òغ يركسسعلإ اهطروت ءاهنإ’ رسصم يعسس اÃر ـــ
.اvيدامو اvيسسايسس اهلهاك لقثي هنأ’ رسشابŸإ
هذه نم ذختت نأإ ديرت اÃر ،Êاثلإ عفإدلإ ىلعو  ـــ
رسشابم ل˘ك˘سشب ا˘vير˘ك˘سسع ل˘خد˘ت˘ت˘ل ة˘ع˘يرذ ةردا˘بŸإ

.مÓسسلل اهسضرع سضفر ةعيرذب اهفيلح ذاقنإ’
؛عقإولإ ¤إإ برقأ’إ وه كيتكتلإ إذه نوكي دقو
Úب Óَسصف دق اناك Úعوبسسأإ ›إوح ذنم ءاج هنوكل

ة˘مزأ’إ ة˘يو˘سست˘ل ة˘ي˘م˘ل˘سسلإ ا˘ه˘˘تردا˘˘ب˘˘م ر˘˘سصم حر˘˘ط
ناك نإإو .رسشابŸإ يركسسعلإ لخدتلاب اهديدهتو
فإرطأإ ىلع طغسض ةلواfi در‹ ديدهتلإ إذه
ه˘نأ’ ،ا˘ي˘كر˘ت إًد˘˘يد–و ،قا˘˘فو˘˘لإ ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح د˘˘نا˘˘سست
ةرا˘سسÿإو ح˘بر˘لإ ن˘يزإو˘م ترا˘سص ر˘سصŸ ة˘ب˘سسن˘لا˘ب

لمعت يذلإ رسشابŸإ Òغ لخدتلإ حلاسصل ةوقب لي“
رسصم فقوم نإاف ،ناك امهمو .تإونسس ذنم هب
إًد˘يد˘ه˘ت م˘ث ة˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس ةردا˘˘ب˘˘م مsد˘˘ق بر˘˘ط˘˘سضŸإ
لا◊إ ع˘قإو ‘ و˘˘هو ،ةز˘˘ي˘˘جو ةÎف ‘ ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا˘˘ب
هنم سضرغلاف ،يموجه هنم Ìكأإ يعافد فقوم
¤إإ Îفح تإوق لاسصيإإ سسيلو هذاقنإإ نكÁ ام ذاقنإإ

.ديدج نم سسلبإرط فراسشم

؟لمعلا ام
مÓسس ةطخ ىلع قفتت نأإ ةيبراغŸإ لودلإ ناكمإاب

قافتإ دونب سضعب Úسس– اًلثم ةحÎِقم ايبيل ‘
ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘˘لإ فإر˘˘طأ’إ ا˘˘هد˘˘ق˘˘ت˘˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لإ تإÒخ˘˘سصلإ
ة˘يدا˘ف˘ت˘مو ،هذ˘ه ة˘ع˘جإرŸإ ة˘ي˘ل˘م˘ع ‘ ا˘ه˘كإر˘سشإا˘ب
ةا˘˘عإر˘˘مو .ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘م ة˘˘˘يدر˘˘˘ف تإرا˘˘˘سسم كلذ˘˘˘ب

تاسضوافŸإ نوكت نأإ نكÁ ،اهتاقÓع ةيسساسس◊
‘ ا˘ه˘ن˘م ةد˘حإو ل˘ك م˘ظ˘˘ن˘˘ُت ٍت’و˘˘ج ل˘˘ك˘˘سش ى˘˘ل˘˘ع
ةيبراغم ة˘ن÷ ل˘sك˘سش˘ُت نأإ ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘برا˘غ˘م ة˘م˘سصا˘ع
ايلع ةيناتيروم-ةيبرغم-ةيرئإزج-ةيسسنوت ةيعابر

Ÿيدج لمعت نأإو .اهتعباتvنأإ ىلعو ،اهذيفنت ىلع ا
ة˘ي˘سسا˘ي˘سس ة˘عا˘ن˘ق سسا˘سسأإ ى˘ل˘عو- ا˘˘ًق˘˘ب˘˘سسم ق˘˘ف˘˘ت˘˘ت
نمأإ نم ةدحوŸإ ايبيل نمأإ :نيأإدبم ىلع -ةخسسإر
؛تا˘ع˘ب˘ت ن˘م كلذ˘ل ا˘مو ي˘مو˘ق˘لإ ة˘ي˘برا˘غŸإ لود˘لإ
-ر˘مأ’إ ى˘سضت˘قإ نإإ- د˘يد˘ه˘ت˘لإ ذ˘ي˘ف˘ن˘تو د˘يد˘ه˘ت˘لإو

Ãع ىو˘˘ت˘˘سسم ة˘˘ع˘˘جإر˘Óي˘ت˘لإ لود˘لإ ع˘م ا˘ه˘تا˘ق ’
–Îيذلإ ةحلسسأ’إ رظحو لخدتلإ مدع أإدبم م

َسشما˘ه ا˘ه˘˘ل نأإ ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’ .ةد˘˘ح˘˘تŸإ ·أ’إ ه˘˘تر˘˘قأإ
ىÈك ةوق دجوت ’ اسسنرف ءانثتسساب هنأإ اÃ ةروانم
يذلإ فرطلإ حلاسصل ةيبيللإ ةمزأ’إ ‘ ةطرخنم
.يركسسعلإ مسس◊إ رايخب كسس“ اŸاط
اً̆ب˘نا˘ج ا˘ه˘تا˘فÓ˘خ عد˘ت نأإ ة˘ي˘برا˘غŸإ لود˘لإ ى˘˘ل˘˘ع
يبراغŸإ يميلقإ’إ نمأ’إ نأ’ اهنيب اميف قسسنتو
رظنلإ ديعت نأإ اهيلع .كÙإ ىلع لودك اهتعمسسو

لودلإ عم ،ةحاتŸإ اهتإردق بسسح ،اهتاقÓع ‘
تاقÓعب ةداسشإ’إ لقعي Óف .ايبيل ‘ ةلخدتŸإ
ل˘˘ب ةد˘˘ي˘˘ج تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘بو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع لود ع˘˘م ة˘˘˘يو˘˘˘خأإ
اهعيمج لخدتت ةيبرع Òغ لود عم ةيجيتإÎسسإو

نإإ .ةي˘برا˘غŸإ ة˘ي˘ن˘مأ’إ ح˘لا˘سصŸا˘ب ةs̆لfl ا˘ي˘ب˘ي˘ل ‘
’ ةيبراغŸإ لودلإ نأإ ينعي تاقÓعلإ هذهب ةداسشإ’إ
سصاÿإ يموقلإ اهنمأإ Úب قيثولإ طابتر’اب رقت
إvدح عسضت نأإ اهيلع .يبراغŸإ يميلقإ’إ نمأ’إو
ىتحو ةزي‡ تاقÓع ميقت نأاب :اهفقوم سضقانتل
‘و ا˘ي˘ب˘ي˘ل ‘ ة˘ل˘خد˘تŸإ لود˘لإ ع˘م ة˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تإÎسسإ
،د˘حأإ Ó˘ف !ي˘ب˘ن˘جأ’إ ل˘خد˘ت˘لا˘ب دد˘ن˘ت ه˘تإذ تقو˘˘لإ
نود .لد÷إ ل˘˘مfi ا˘˘هذ˘˘خأا˘˘ي˘˘سس ،إذ˘˘ك˘˘ه لا◊إو
لود˘لإ ع˘م ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لإ ا˘ه˘تا˘قÓ˘˘ع ‘ ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لإ ةدا˘˘عإإ
نأإ اميسس’ ،اهفقإوŸ ةيمهأإ Òعي دحأإ ’ ةلخدتŸإ

.ةمزأ’إ إذه ‘ اه◊اسص Òغ ‘ ىوقلإ نيزإوم
تاسساردلل ةريز÷ا زكرم



يتنواك يبريد ماما ةيئانثب جهوتلا لسصاويو  دوعسصلا نامسض ديري

 ةيبرع Íـل يسسايقلا مقرلا مطحي ةمحر نب
بيسش نويبماسشلا ‘

عاقيإلا طباسضب رسضÿا ناديم طسسو فسصي نÓيŸا بردم

رمألا اذه و ةيلاع سضورع مدقي  رسصان نب : ›ويب
ادج مهم
طخ يئانث همدقي يذلإ Òبكلإ رودلاب”›ويب” نÓيم يسسإ يدان بردم داسشإ
. رسصان نب ليعامسسإ و ييسسيك كنإرف طسسولإ
طسسو ‘ ةيلاع و ةيوق سضورع نامدقي ييسسيك و رسصان نب :  ›ويب لاق و
.قيرفلل إدج مهم رم’إ إذه , نإديŸإ
يرئإز÷إ ›ودلإ هبع’ نإإ ،›اطيإ’إ يسسآإ نÓيم قيرف بردم ينقتلإ لاقو
.””يÒنوسسورلإ”” يدان كيتكتِل ةسسيئرلإ حيتافŸإ دحأإ رسصان نب ليعامسسإإ
.ةزات‡ رسصان نب اهمّدقُي يتلإ سضورعلإ”” :›ويب ونافيتسس بردŸإ حسضوأإو
لعج هحا‚ نأإ دقتعأإ .بولطŸإ نزإوتلإ نÓيŸإ انقيرف حنÁ بعÓلإ إذه
بردم ناسسل ىلع كلذ ءاج.””انقيرف ‘ إدج ةّماه ةقلح طسسولإ طخ

كراسشو.›اطيإ’إ مÓعإ’إ هليسصافت لقن يفحسص ر“ؤوم ‘ ،””يÒنوسسورلإ””
مسسوملل ايلاطيإإ ةلوطب ‘ ةإرابم52 ‘ رسصان نب ليعامسسإإ نإديŸإ طسسوتم
ةلباقم32 اهنيب دجوي .نÓيŸإ هقيرف اهسضاخ ةهجإوم13 لسصأإ نم ،›ا◊إ
،ةيوق ةإرابم نÓيŸإ هقيرفو رسصان نب ليعامسسإإ بعلو.ايسساسسأإ اهّلهتسسإ

ـلإ ةلو÷إ باسسحِل .دحأ’إ ءاسسم ،(مÓغ يزوف) ›وبان مامأإ دعإوقلإ جراخ
ةقاطب ىلع ›وبانو نÓيŸإ عراسصتيو.””ويسشتلاكلإ”” ةسسفانم رمع نم23
ثيح ،لبقŸإ مسسوŸإ ‘ يبوروأ’إ يرودلإ ةسسفانم سضوخِب قيرفلل حمسست
قرافِب افّلختُم ،ةطقن94 ديسصرِب7 ـلإ ةبترلإ دوسسأ’إو رمحأ’إ قيرف لتحي
ةلوطبلإ بيترت ةحئ’ ‘ اسسداسس عقومتي يذلإ ،›وبان نع Úَتطقن
.ةيلاطيإ’إ

يسضاŸا يام ذنم ةقلاعلا هبتاور ىلع لسصحي ⁄

ةيرسصنلا دسض ÊاتيروŸا ىوكسش سضفرت افيفلا
‘ ،انايب ،افيفلإ مدقلإ ةركل ›ودلإ دا–إÓل ةعباتلإ تاعزانŸإ ةن÷ ردسصأإ
، يإد Úسسح رسصن هيدان دسض دمfi ح’د ÊاتيروŸإ ›ودلإ بعÓلإ ةيسضق
. يسضاŸإ يام رهسش ذنم ةقلاعلإ هبتإور ىلع هلوسصح مدع ببسسب
عفر و ايناتيروم يلسصأ’إ هدلب ¤إإ باهذلإ ÊاتيروŸإ بعÓلإ ررق دقو
قيرفلإ  حلاسص ‘ ءاج يذلإ رمأ’إ وه و ،هقيرف دسض افيفلإ ىدل ىوكسش
. ةيلام لكاسشم نم Êاعي يذلإ يرئإز÷إ

 ةرادإلا ىدل ةمدسصو ةوقب بوŸا بقاعت افيفلا
يدان”” افيف”” مدقلإ ةركل ›ودلإ دا–’اب ةسصاÿإ تاعزانŸإ ةن÷ تبقاع
تاقحتسسم ديدسست مدع ببسسب تإÎف ثÓثل بإدتن’إ مدعب ةياجب ةيدولوم
تماق دق””افيفلإ””ـل ةيسساسسأ’إ Úنإوقلإ ةن÷ تناك و. يروت كيلام بعÓلإ

Ãسصوسصخب يئاهنلإ مك◊إ رودسص دعب ،ةياجب ةيدولوم قيرف ةلسسإر
تÓيوحتلإ ةÎف لÓخ ناسسي كاج ينينبلإ بعÓلإ ليوحتب ةقلعتŸإ ةيسضقلإ
وروأإ ف’آإ9 غلبم عفدب بلاطŸإ لجأإ نم ،8102/9102 مسسوŸ ةيوتسشلإ
. رمأ’إ تلهاŒ بوŸإ ةرإدإإ نكل يسسنوتلإ بعلملل

لوألا قيرفلا عم بعلل ةلماكلا ةسصرفلا هلين ةلاحتسسل

ةفسصب يسسورعل رسساي ةراعإا ررقي لوبرفيل يدان
ةيمسسر
عم قيسسنتلاب و تررق دق لوبرفيل ةرإدإإ نإ ةيزيل‚إإ ةيفحسص رداسصم تلاق
¤إإ يسسورعل رسساي دعاسصلإ يرئإز÷إ بعÓلإ ةراعإإ قيرفلل ينفلإ زاه÷إ
هلين ةلاحتسسإ لظ ‘ لبقŸإ مسسوŸإ لÓخ””غيلÈÁÒلإ”” ةيدنأإ دحأإ
يسسورعل يرئإز÷إ بعÓلإ نوكيسسو.لوأ’إ قيرفلإ عم بعلل ةلماكلإ ةسصرفلإ
لاقتن’إ لÓخ نم لبقŸإ مسسوŸإ لÓخ ديدج د– سضوخ ةرورسض مامأإ
ةرإدإإ موقتو ةيفيسصلإ ت’اقتن’إ ةÎف ‘””غيلÈÁÒلإ”” ةيدنأإ دحأإ ¤إإ
هحنم ‘ اهنم ةبغرو.هجو لمكأإ ىلع لاÛإ إذه ‘ اهرودب «زديرلإ»
نم بعÓلإ قيوسست ةمهم اهسسفنب لوبرفيل ةرإدإإ ¤وتت بعلل ةلماكلإ ةسصرفلإ

بعللاب تانامسض ىلع لوسص◊إ ةطيرسش ةيدنأ’إ سضعب ىلع هسضرع لÓخ
.قيرفلإ ‘ يسساسسأاك

دقعلا ءارسش دعب رّرقُي ⁄ لسساكوين

بلاط نب عيب رّرقُي هكلاسش يدان
عيبِب يسضقي ،يئاهن هبسش رإرق ¤إإ ÊاŸأ’إ هكلاسش يدان ةرإدإإ تلّسصوت
‘ طبسضلاِبو نإوآ’إ لبق ،بلاط نب ليبن قباسسلإ يرئإز÷إ ›ودلإ بعÓلإ
بلاط نب ليبن نإديŸإ طسسوتم طبتريو .ةيلا◊إ ةيفيسصلإ ت’اقتنإ’إ قوسس
نإوج نم03 ـلإ ‘ هتّدم يسضقنت ،دقعِب ÊاŸأ’إ هكلاسش يدان عم (ةنسس52)
¤إإ يسضاŸإ يفناج ‘ بلاط نب تراعأإ دق هكلاسش يدان ةرإدإإ تناكو.1202
هكلاسش يدان ولوؤوسسم غلبأإو.رهسشأإ6 ةّدمِل ،يزيل‚إ’إ لسساكوين قيرف
هذه بلاط نب دقع ءإرسشِل مّدقتلإ ةيناكمإاِب ،لسساكوين قيرف نم مهءإرظن
ريراقت هتركذ امك .وروأإ ÚيÓم01وÚ 8ب ام حوإÎي غلبمِب ،ةفئاسصلإ

ىمرم ‘ نآ’إ ةركلإ نأإ تفاسضأإ يتلإ .تبسسلإ ،ةرداسص ةيناطيرب ةيفحسص
ءإدترإ هقاقحتسساِب ،لسساكوين يدان ةرإدإإ عانقإاِل قباسسلإ يرئإز÷إ ›ودلإ
مسسوملل إÎل‚إإ ةلوطب ‘ تÓباقم3 تيقبو.دوسسأ’إو سضيبأ’إ قيرف يز
قيرف ةرإدإإ عانقإإ لجأإ نم ،بلاط نب بعÓل ناحتمإ ةباثمِب نوكتسس ،›ا◊إ
.هنإولأإ لّثمُي ديدج ٍدان نع ثحبلإ وأإ ،هدقع ءإرسشِب لسساكوين

،دروفتإو فيسضŸإو لسساكوين هقيرف ةإرابم ‘ بلاط نب كراسشو إذه
.ةيزيل‚إ’إ ةلوطبلإ رمع نم53 ـلإ ةلو÷إ باسسحِل
تناك اهنيحو ،97 ـلإ ةقيقدلإ ‘ Óيدب نإديŸإ ةيسضرأإ بلاط نب لخدو
ةّسصحِب لسساكوين قيرف ةراسسخِب ءاقللإ يهتني نأإ لبق ،(1-1) ةلداعتم ةجيتنلإ
34 ديسصرِب ،31 ـلإ زكرŸإ لغسشي ةÁزهلإ هذه دعب لسساكوين تابو.(1-2)
.ةطقن43 عومجمِب71 ـلإ ةبترلإ ‘ دروفتإو عقومتيو .ةطقن
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52 ‘ مسسوŸإ إذه ةمحر نب مهاسس  هيفدهب
ةيبر˘ع ن˘ب ي˘ل˘ع بعÓ˘لإ ى˘ل˘ع ا˘مد˘ق˘ت˘م فد˘ه
نويبماسشلإ ‘ يسسايقلإ مقرلإ كلتÁ ناك يذلإ
. بيسش
‘ فد˘˘ه42 ـب م˘ها˘سس د˘˘ق ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع ن˘˘ب نا˘˘كو
م˘سسو˘م ‘ ي˘ت˘ي˘˘سس Îسسسشنا˘˘م ع˘˘م نو˘˘ي˘˘ب˘˘ما˘˘سشلإ
¤إ دو˘ع˘سصل˘ل ق˘ير˘ف˘˘لإ دا˘˘ق ثي˘˘ح1002-2002
.عقوŸإ كلذ ‘ غيلرÈÁلإ
،ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘˘سس ير˘˘ئإز÷إ ›ود˘˘لإ ل˘˘سصإوو
زوفلل هداق امدعب ،دروفتنيرب هقيرف عم هجهوت

نمسض ،تبسسلإ،1-3 يتنواك يبريد هفيسضم ىلع
.ةيزيل‚إ’إ ةلوطبلإ نم34ـلإ ةلو÷إ
Úفدهلإ46وÚ 94تقدلإ ‘ ةمحر نب لجسس
ز˘كرŸإ عز˘ت˘نإ يذ˘لإ ه˘ق˘ير˘˘ف˘˘ل ثلا˘˘ث˘˘لإو Êا˘˘ث˘˘لإ
87 ¤إإ هديسصر عفر مدعب ماهلوف نم ثلاثلإ
،ردسصتŸإ زديل نع طاقن ثÓثب افلختم ةطقن
نو˘˘ي˘˘ب˘˘لأإ سشت˘˘يو˘˘مور˘˘˘ب تسسيو ن˘˘˘ع Úت˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘نو
.فيسصولإ
،ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘˘سس ير˘˘ئإز÷إ ›ود˘˘لإ ل˘˘سصإوو
،بيسش Úبماسشلإ ‘ ةيوقلإ هسضورع ىلع مسصبلإ
ه˘˘يدا˘˘ن دا˘˘ق ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب إدد‹ فإÎع’إ لا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ل
.يتنواك ىلع زوفلل ،تبسسلإ  ،دروفتنيرب

ـب ،ةإرابŸإ هذه ‘ طيقنت ىلعأإ ،ةمحر نب لانو
ةقيقد09ـلإ ةليط ،Òبكلإ هدودرم Òظن ،4.8
.يتنواك مامأإ اهيف كراسش يتلإ
،ير˘ئإز÷إ ›ود˘˘ل˘˘ل ،ط˘˘ي˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘لإ إذ˘˘ه ح˘˘م˘˘سسو
،ةإرابŸإ هذه ‘ بع’ لسضفأإ ةزئاج دسصحب
.ةÒبكلإ هتإدوه‹و هتبهوÃ ديدج فإÎعاك
كابسش ‘ ةيئانث لجسس ةمحر نب ديعسس نأإ ركذي
دروفتنيرب هيدانل زوفلإ اهلÓخ نم حنم ،يتنواك
71ـل مسسوŸإ إذه ‘ فإدهأ’إ نم هديسصر عفرو
.افده
يز˘˘ي˘˘ل‚إ’إ ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت يدا˘˘˘ن ةرإدإإ تمّد˘˘˘ق˘˘˘تو
،وروأإ نوي˘ل˘م52 ه˘ت˘م˘ي˘ق م˘خ˘سض x›ا˘م فÓ˘غ˘˘ِب
نب ديعسس يرئإز÷إ ›ودلإ بعÓلإ بإدتناِل
.ةمحر
ق˘ير˘ف برد˘م درا˘بŸ كنإر˘˘ف ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لإ ّر˘˘سص˘˘ُيو
قو˘˘سس ‘ ،ة˘˘م˘˘حر ن˘˘ب بل˘˘ج ى˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘سسل˘˘˘ي˘˘˘سشت
ع˘قو˘م لو˘ق˘ي .ة˘ي˘لا◊إ ة˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘سصلإ ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘نإ’إ
فاسضأإ يذلإ .تبسسلإ ،يسسنرفلإ””توف يسسكام””
لبق ن˘م sدر˘لإ نور˘ظ˘ت˘ن˘ي””زولبلإ”” ›وؤو˘˘˘˘سسم نأإ
.يزيل‚إ’إ دروفتنيرب قيرف ‘ مهئإرظن
هقيرف عم مسسوŸإ إذه ةمحر نب ديعسس قّلأاتو
ة˘لو˘ط˘ب˘لإ ‘ ا˘˘فد˘˘ه71 ل˘ّج˘سسو ،درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘˘ب
6 ا˘ه˘ن˘ي˘ب د˘˘جو˘˘ي ،Êا˘˘ث˘˘لإ م˘˘سسق˘˘ل˘˘ل ة˘˘يز˘˘ي˘˘ل‚إ’إ
ع˘قو ،ةÒخأ’إ ثÓ˘˘ث˘˘لإ ت’و÷إ ‘ تا˘˘ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت

رهظ دعب يتنواك يبريد فيسضŸإ دسض اهثلث
تإرير“8 ديسصر هتزايح نع Óسضف .تبسسلإ

.ةمسساح
71 ¤إإ هتّلغ ةمحر نب ديعسس مجاهŸإ عفرو
ة˘لو˘ط˘ب˘لإ ‘ درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب ق˘ير˘ف نإو˘لأا˘ِب ،ا˘فد˘˘ه
Óسضف .مسسوŸإ إذه Êاثلإ مسسقلل ةيزيل‚إ’إ

.ةمسساح تإرير“8 ديسصر هتزايح نع
ّكتفإ دقو ،ةإرابŸإ هذه ةمحر نب ديعسس ىهنأإو
.رسضخأ’إ ليطتسسŸإ قوف بع’ نسسحأإ زايتمإ
6 لّجسس هنأإ ليلدِب ،هماّيأإ ىهزأاِب ةمحر نب ّرÁو
هقيرفِل ةÒخأ’إ ثÓثلإ تÓباقŸإ ‘ ،فإدهأإ
مسسقلل ةيزيل‚إ’إ ةلوطبلإ باسسحِل ،دروفتنيرب
.Êاثلإ
را˘سصت˘نإ’إ إذ˘ه د˘ع˘ب درو˘ف˘ت˘ن˘˘ير˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف تا˘˘بو
.ثلا˘ث˘لإ ز˘كرŸإ ‘ ة˘ط˘ق˘˘ن87 عم˘ج˘ي ،Úم˘ث˘لإ
ديسصرِب9 ـلإ ةبترلإ يتنواك يبريد يدان لغسشيو
.راتسسلإ لإدسسإإ نع ت’وج3 لبق ،ةطقن16
ة˘قا˘ط˘ب د˘سصح ¤إإ درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب ق˘ير˘ف فد˘ه˘˘يو
يز˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل‚إ’إ لّوأ’إ م˘˘˘˘˘سسق˘˘˘˘˘˘لإ ¤إإ دو˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘سصلإ
ةÒظ˘ح ¤إإ ءا˘ق˘ترإ’إ نأإ ا˘˘م˘˘ل˘˘ِع ،(غ˘˘ي˘˘لرÈÁلإ)
دئإّرلإ ىلع رسشابŸإ بولسسأاِب رسصتقي ةبخنلإ
3 ـلإ Úب ام بتإرم قرف بعلت امنيب ،فيسصولإو
،(يئاهنو يئاهن فسصن) ةرّغسصُم ةلوطب6 ـلإو
.ةÒخأ’إو ةثلاثلإ ةÒسشأاتلاِب رفظلل

بيسش نويبماسشلا ¤ولا ةجردلا يرود ‘  Úفده ليجسست نم ةمحر نب ديعسس يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا نك“
.يتنواك يبريد يدان ماما

ÒسسŸإ بت˘˘˘˘˘كŸإ سسي˘˘˘˘˘ئر ف˘˘˘˘˘˘سشك
،ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘˘فو يدا˘˘˘ن˘˘˘ل تقؤوŸإ

مإر˘بإإ بب˘˘سس ن˘˘ع ،سشÓ˘˘غز ر˘˘با˘˘ج
قا˘ح˘سسإإ بعÓ˘لإ لا˘ق˘ت˘نإإ ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص
.فوسصوب
ةقفسص نع سشÓغز رباج ثد–و

فو˘سصو˘ب قا˘ح˘سسإإ بعÓ˘لإ ل˘يو–
ءا˘˘˘˘ب˘˘˘˘نأ’إ ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘كو˘˘˘˘ل ح˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘سصت ‘

ةيرئإز÷إ
نم مغرلابو ةقفسصلإ هذه”” :لاقو
ىلع ةيباجيإ’إ ةيلاŸإ اهتيدودرم
’إإ ،(وروأإ فلأإ009) قيرفلإ ةنيزخ
ة˘ن˘سس بعÓ˘لإ ءا˘ق˘ب دو˘ن ا˘˘ن˘˘ك ا˘˘ن˘˘نأإ
ى˘ت˘ح قا˘˘فو˘˘لإ فو˘˘ف˘˘سص ‘ ىر˘˘خأإ
جسضنيو Ìكأإ قيرفلإ هنم ديفتسسي
ةميق ديزت ›اتلابو Ìكأإ ايكيتكت

.””فإÎح’إ ¤إإ هليو–
نأإ سشÓ˘˘˘˘˘غز ر˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘ج فا˘˘˘˘˘˘سضأإ و
ةلثمتŸإ ايلاح ةدئاسسلإ فورظلإ

ةحئاج ببسسب ةلوطبلإ فقوت ‘
يدانلل ةيداŸإ فورظلإو انوروك
فإÎح’إ ‘ بعÓ˘˘˘˘˘لإ ة˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘غرو

،عقإولإ رمأÓل خسضرن انم تلعج
ي˘تأا˘˘ت ة˘˘يداŸإ رو˘˘مأ’إ نأا˘˘ب إÒسشم

.قيرفلإو بعÓلإ ةحلسصم دعب
د˘ق˘ع ع˘ي˘ب ف˘ي˘ط˘˘سس قا˘˘فو ن˘˘ل˘˘عأإو
،فو˘سصو˘ب قا˘ح˘سسإإ ،با˘سشلإ ه˘ب˘ع’
،””ديد÷إ زرfi سضاير»ـب بقلŸإ
ةكلاŸإ ””لوبتوف ي˘ت˘ي˘سس”” ة˘كر˘˘سشل
.يزيل‚إ’إ يتيسس Îسسسشنام يدانل
:ي˘˘م˘˘سسر نا˘˘ي˘˘ب ‘  يدا˘˘ن˘˘لإ لا˘˘˘قو
ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘سس قا˘˘˘˘˘فو ةرإدإإ تلو˘˘˘˘˘ح””
¤إإ ،فو˘˘سصو˘˘ب قا˘˘˘ح˘˘˘سسإإ بعÓ˘˘˘لإ

،لو˘ب˘تو˘ف ي˘ت˘ي˘˘سس (ة˘˘كر˘˘سش) ع˘˘م‹
.””تإونسس سسمÿ دتÁ دقعب
هدقع ىلع عقو بعÓلإ”” :فاسضأإو
ل˘˘ك لا˘˘سسرإإ ”و ،ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر ة˘˘ف˘˘سصب
،لوبتوف يتيسس عم‹ ¤إإ قئاثولإ

.””تنÎنإ’إ Èع
نأإ ي˘˘ف˘˘يا˘˘ط˘˘سسلإ يدا˘˘ن˘˘˘لإ ف˘˘˘سشكو
،ةلماك رهسشأإ4 تمإد تاسضوافŸإ
ي˘سضق˘ي ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن قا˘˘ف˘˘تا˘˘ب تجو˘˘تو
،فوسصوب تامدخ ىلع لوسص◊اب
ىلع ددسسُت ،وروي فلأإ009 لباقم
.ةدحإو ةعفد
(اًماع81) فوسصوب نأإ نايبلإ دكأإو
ير˘˘ترو˘˘ك يدا˘˘ن نإو˘˘لأا˘˘ب بع˘˘ل˘˘ي˘˘˘سس
‘ ل˘ق˘ت˘ن˘ي نأإ ى˘ل˘˘ع ،ي˘˘ك˘˘ي˘˘ج˘˘ل˘˘ب˘˘لإ

ن˘فو˘˘هد˘˘ن˘˘يأإ ¤إإ Êا˘˘ث˘˘لإ ه˘˘م˘˘سسو˘˘م
.يدنلوهلإ
،هتإردق تابثإإ ‘ ح‚ لاح ‘و
،يتيسس Îسسسشنام ¤إإ هليو– متيسس

.›اتلإ مسسوŸإ ‘
فوسصوب”” :ف˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘فو م˘˘ت˘˘خو
،يبطلإ سصحفلإ زايتج’ لقتنيسس
،يحسصلإ رج◊إ ةÎف ةياهن روف
ىلع لوسص◊إ تإءإرجإإ رسشابيسسو
.””Úنث’إ موي ةÒسشأاتلإ
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يتيسسلا عم‹ ¤إا هلاقتنا ببسس نع فسشك

فوسصوب حيرسست ىلع انتÈجا ةيلاŸا ةمزلا :سشÓغز

 دقع ءارسش دنب ليعفت مدع ررق

يجيعن لبقتسسم ‘ لسصفي يتناسسيف ليج
،يدانلإ عم هتراعإإ ةÎف تهتنإ يذلإ ،يجيعن ءايركز Òسصم ‘ ،›اغتÈلإ يتناسسيف ليج يدان ةرإدإإ تلسصف
دعب ،›اغتÈلإ يدانلإ عم ،يجيعن رإوسشم ةياهن ،ةيلاغتÈلإ””’وبأإ”” ةفيحسص تفسشكو.دحإو مسسوŸ تمإد يتلإو
.ودإراب ةسسردم جيرÿ ةبسسنلاب لامآÓل بيfl مسسوم
مهعانتقإ مدعل ،يجيعن دقع ءإرسش دنب ليعفت مدع إوررق ،يتناسسيف يدان ›وؤوسسم نأإ ،ردسصŸإ تإذ فاسضأإو
ليج نإولأاب ةإرابم02 ‘ كراسش ،(اماع52) يجيعن ءايركز نأإ ركذي.مسسوŸإ إذه ةليط همدق يذلإ دودرŸاب
.Úتمسساح Úترير“ حنمو ،طقف دحإو فده لجسسو ،يسساسسأاك طقف اهنم5 ،يتناسسيف

ر.ق



ةطانرغ ‘ مويلا ديردم لاير Ìعت رظتني

ديلولا دلب خف ةنولسشÈب Èعت لاديف ةغدل

ةيميكحتلا تÓماÛا نم ةدافتسسلاب تاماهتلا ببسسب

ةنولسشرب عم تاقÓعلا عطقب لايرلا بلاطت تاوعد
بناج نم تاماهت’إ رإركت ببسسب ءايتسس’اب ديردم لاير ةموظنم رعسشت
ريدقتلإ حنم مدعو ،ةيميكحتلإ تÓماÛإ نم ةدافتسس’اب ةنولسشرب
يكلŸإ تايرابم لك ‘ زاف يذلإ ،نإديز نيدلإ نيز بردملل ‘اكلإ
.Êابسسإ’إ يرودلإ فانئتسسإ دعب عبسسلإ
،ةÒخأ’إ لايرلإ تايرابم ‘ ماك◊إ ءإدأإ اسسÈلإ نم Úبع’ ةدع مجاهو
Êولاتكلإ يدانلإ سسيئر هيلإإ مسضنإو ،هيكيب درإÒج عفإدŸإ ةسصاخو

تايرابم ‘ لمعت ويديفلإ مكح ةينقت نإإ لاق يذلإ ،ويموتراب بيسسوج
.طقف يكلŸإ
ا‰إوخ Òهسشلإ يديردŸإ ‘احسصلإ ىنبت ،ةلم◊إ هذه ةهجإوم ‘و
تاقÓعلإ عطقب ديردم لاير بلاطت ةوعد ،””اكرام”” ةفيحسصب زيغيردور
بردمو هيكيبو ويموترابل ةÒخأ’إ تاحيرسصتلإ دعب ،ةنولسشرب عم ةيرإدإ’إ
.Úتيسس يكيك اسسÈلإ
بجيو ،لايرلإ نم در لسضفأإ تاقÓعلإ عطق”” :هلاقم ‘ زيغيردور لاقو
وأإ ئدابŸإ ‘ ءإوسس ،Úسضيقن نÓثÁ نايدانلإ .يروف لكسشب متي نأإ
.””نطولل ءامتن’إ
هنأاب ةخسسإر ةركفلإ حبسصتسس ةوقب ديردم لاير دري ⁄ إذإإ”” فاسضأإو
بعلم ‘ امئإد تإرإرقلإ نم ررسضتي هنأإ مغر ،ميكحتلإ نم ديفتسسي
ىلع يسضقيسس هنأاب ةينولاتك ةيإور ترهظ رافلإ قيبطت دنع ..اسسÈلإ

ديفتسسŸإ لايرلإ حبسصأإو ،ةجرد081 مÓكلإ Òغت نآ’إو ،لايرلإ ةنميه
.””مهرظن ةهجو نم رافلإ نم Èكأ’إ
ىلع رسصتقت اسسÈلإ عم تاقÓعلإ نإإ › مهدحأإ لاق”” ‘احسصلإ عباتو
لسضفأ’إ نم انسسح ،(وكيسسÓك لك لبق) ماعلإ ‘ Úترم ماعط ةبدأام
126 ةفاسسŸ يعامتج’إ لزعلإ ىلع ظاف◊إو ،امهنم ةبجو Òفوت
.””(ÚتنيدŸإ Úب) إÎموليك

فده005ـلا ةليل ‘ رعذلا Òثي ةÁزنب

ديردم لاير روهمج زفتسسي ““مئانلا““ ليب
Úفيظن Úفدهب ديردم لاير زوف نع ليب ثيراغ يزليولإ مجاهŸإ باغ
لسصإو هنكل ،Êابسسإ’إ يرودلإ تاسسفانم ‘ ،سسيف’أإ هسسفانم ىلع
.تاجردŸإ ‘ ًامئان هروهظ دعب Òهام÷إ زإزفتسسإ
Úنيعلل ءاطغ ¤إإ ةمامكلإ لوحي وهو يزليولإ مجنلل روسص ترسشتنإو
‘ ””ونافيتسس يد وديرفلأإ”” بعلم تاجردم ‘ Úقاسسلإ درف عم ،مونلل

.ة’ابم Óلإ ىلع ةمÓع
،””ليب ةÒسسم ‘ ةروسص أإوسسأإ”” اهنأاب ةطقللإ ””اكرام”” ةفيحسص تفسصوو
هدÓب بختنŸ ةإرابم ‘ ةتف’ عفر نأإ دعب ،هدسض موجهلإ ددŒ يذلإ
.””بيتÎلإ إذهب ديردم لاير .فلوغلإ .زليو”” لوقت
دعاقم ىلع Òبوف نايلوج بعÓلإ مون ةعقإو ناهذأÓل ةطقللإ تداعأإو
.9002 ماع ‘ لايرايف قيرف دسض ةإرابم ‘ ””يكلŸإ”” يدانلإ ء’دب
⁄و ًاما“ نإديز نيدلإ نيز يسسنرفلإ بردŸإ تاباسسح نم ليب جرخو
يدانلإ طغسضيو ليوطلإ فقوتلإ دعب ىتح مسسوŸإ إذه ةمسصب يأإ كÎي

مخسض بتإر ىلع لوسص◊اب ايسضإر ليب ودبي امنيب ،ليحرلإ لجأإ نم هيلع
.بعل نود نم
لاير هقيرف ةإرابم لÓخ رعذلإ ةÁزنب Ëرك يسسنرفلإ مجنلإ راثأإو
ةقباسسم نم ÚثÓثلإو ةسسماÿإ ةلو÷إ ‘ سسيف’أإ هÒظن مامأإ ديردم
.مدقلإ ةركل Êابسسإ’إ يرودلإ
رعسشيل ،سسيف’أإ قيرف دئاق ايدراغول روتكيف نم ةقاعإ’ ةÁزنب سضّرعتو
طوسشلإ ءاهتنإ لبق ،لخدتلل يبطلإ زاه÷إ عفد ا‡ فتكلإ ‘ م’آاب
.لوأ’إ
لبق ،نإديŸإ ةيسضرأإ نم هجورخ ةظ◊ طيسسب رإود نم ةÁزنب ىناعو
ةقرولإ هنأإ ةسصاخ ،Êاثلإ طوسشلإ ‘ ةدوعلاب هقيرف Òهامج بلق جلثُي نأإ
.تايرابŸإ مظعم ‘ قرافلإ عنسصي ذإإ ،مسسوŸإ إذه ةحبإرلإ
005 مقر فدهلل ديردم لاير قيرف لوسصو ‘ مهاسس دق ةÁزنب ناكو
ققح يذلإ ديحولإو ،نإديز نيدلإ نيز يسسنرفلإ بردŸإ دهعب قيرفلل
زوينوم ليغيم يكلŸإ يدانلل قباسسلإ بردŸإ ناك كلذ
لجسس يذلإ وهو ،نإديز دهع ‘105 مقر فدهلإ اهدعب ةÁزنب عنسصو
زرحأإ يذلإ ودلانور ونايتسسيرك ›اغتÈلإ فلخ ةفاسصولإ ‘ اهنم47
211.

›اطيإلا ›وبان ةهجاوم نم هفّوخت فخي ⁄

ةلكسشŸا سسيل ““رافلا““ :ةنولسشرب جرحي ودلافير
ماكحلل Êابسسإ’إ ةنولسشرب تاماهتإ ّنأإ ودلافير يليزإÈلإ ةروطسسأ’إ ىري
قيرفلل ةيسساسسأ’إ ةلكسشŸإ نع ءاهلإإ ةلواfi ’إإ يه ام ويديفلإ ةينقتو
.Òقفلإ بعللإ بولسسأإ هيأإرب يه يتلإو ،Êولاتكلإ
بيسسوج يدانلإ سسيئر نم هئايتسسإ نع قباسسلإ ””اسسÈلإ”” م‚ رّبعو
تاحيرسصت”” Óًئاق ،””وفيتروبيد ودنوم”” ةفيحسصل تاحيرسصت ‘ ،ويموتراب
سضعب نم جعزنت نأإ يعيبطلإ نم ،ءاهلإإ در‹ ميكحتلإ دسض ويموتراب
ًامئإد زاحني ’ ميكحتلإ ّنإإ تلق اŸاطل نكل ،(RAV رافلإ) تإرإرق
.””اسسÈلل وأإ لايرلل
اهل ويموتراب تاحيرسصت”” :9991 ماع ⁄اعلإ ‘ بع’ لسضفأإ فاسضأإو
قيرفلإ لكاسشم نع راظنأ’إ داعبإإ وه سساسسأ’إ نكل ،ةفلتfl عفإود
ءإدأإ ‘ لب ،ميكحتلإ تإرإرق ‘ تسسيل ةلكسشŸإ ييأإر ‘ ،ةيقيق◊إ
.””قيرفلإ
،هّلك ⁄اعلإ هقسشعي يذلإ هبولسسأإ ¤إإ اسسÈلإ دوعي نأإ بجي”” ودلافير عباتو
بنذلإ نكل ،ÚبعÓلإ نع طوغسضلإ دعبي رخآإ ءيسش ىلع ماهت’إ ءاقلإإ

اغيللإ رّدسصتي ⁄ ديردم لايرو ،لوأ’إ ماقŸإ ‘ ÚبعÓلإو بردŸإ ىلع
.””رافلإ ببسسب
61 رود بايإإ ‘ ›اطيإ’إ ›وبان ةهجإوم نم هفّوخت ودلافير فخي ⁄و
،قيرفلل لوأ’إ فدهلإ يه زنويبماسشتلإ”” ًافيسضم ،ابوروأإ لاطبأإ يرودب
بايغ نع Óًسضف ،قيرفلل سضفخنŸإ ىوتسسŸإ ببسسب قلقلاب رعسشأإ يننكل
.””ةÒخأ’إ ةÎفلإ ‘ ›وبان قلأاتو (ون بماك) ‘ Òهام÷إ
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97 ¤إإ هديسصر ةنولسشرب عفري راسصتن’إ إذهبو
ةديحو ةطقن قرافبو ،Êاثلإ زكرŸإ ‘ ةطقن
دمŒ امنيب ،ديردم لاير ردسصتŸإ نع اًتقؤوم
زكرŸإ ‘ ةطقن93 دنع ديلولإ دلب ديسصر
.رسشع عبإرلإ
ثيح ،5 ةقيقدلإ ‘ ناك ةإرابŸإ ‘ ديدهت لوأإ
ةقطنم ‘ وديميسس نم ةرير“ جيوب يكير ىقلت
دلب سسراح يدي Úب ةفيعسض ةرك ددسسو ،ءإز÷إ
.بيسسام ديلولإ
لوأ’إ فدهلإ ليجسست ‘ لإديف وروترأإ ح‚و
‘ ةرير“ ىقلت ثيح ،51 ةقيقدلإ ‘ ةنولسشÈل
ةركلإ مطتÎل ةوقب ددسسو ،يسسيم نم قمعلإ
.ديلولإ دلب كابسش نكسستو نÁأ’إ مئاقلاب
وديميسس نم ةيسضرع ةرير“ نامزيرج ىقلتو

ددسس هنكل ،91 ةقيقدلإ ‘ ءإز÷إ ةقطنم ‘
.ىمرŸإ نع إًديعب ةديدسش ةنوعرب
ة˘˘ف˘˘عا˘˘سضŸُ ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ت’واfi تر˘˘م˘˘ت˘˘˘سسإو
سستيكسسوب نم ةرير“ وديميسس ىقلتو ،ةجيتنلإ

بيسسام سسرا◊إ نكل ددسسو ،ءإز÷إ ةقطنم ‘
‘ Úتر˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ك˘˘ل˘˘˘ل ىد˘˘˘سصتو د˘˘˘عوŸإ ‘

.32 ةقيقدلإ
دلبل لداعتلإ فده لجسسُي نأإ زيÒب يكيك داكو
أا˘ط˘خ ل˘غ˘˘ت˘˘سسإ ثي˘˘ح ،73 ة˘ق˘ي˘قد˘لإ ‘ د˘ي˘˘لو˘˘لإ
سسرا◊اب درفنيل ،تيلجنيل نم حداف يعافد
ةر˘ك˘ل˘ل يد˘سصت˘لإ ‘ ق˘لأا˘ت يذ˘لإو ،ن˘ج˘ي˘ت˘˘سش Òت
.هعباسصأإ فإرطأاب
ةرك ددسسو ،ءإز÷إ ةقطنم ‘ يسسيم لغوتو
مئاقلإ بناجب ترمو عافدلاب تمدطسصإ ةيوق
‘ ةينكر ¤إإ لوحتتل ،بيسسام سسراحلل نÁأ’إ
.14 ةقيقدلإ
ج˘يو˘ب ي˘ك˘ير ى˘ق˘ل˘ت ،Êا˘ث˘لإ طو˘سشلإ ة˘يإد˘ب ع˘˘مو
وتÒبور يجÒسس نم ةرير“ ،ةنولسشرب بع’
،ةفيعسض ةرك ددسسو ،ءإز÷إ ةقطنم دودح ىلع
ةقيقدلإ ‘ بيسسام ديلولإ دلب سسراح يدي Úب
84.
نم ةيوق ةرك ديلولإ دلب بع’ لانوأإ ددسسو

Òت ةلوهسسب اهل ىدسصت ،ءإز÷إ ةقطنم جراخ
.15 ةقيقدلإ ‘ ةنولسشرب سسراح نجيتسش
ةديدسست ديلولإ دلب مجاهم زيÒب يكيك لسسرأإو
تر˘م ،ءإز÷إ ة˘ق˘ط˘ن˘م جرا˘˘خ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘خورا˘˘سص

ةقيقدلإ ‘ نجيتسش Òتل نÁأ’إ مئاقلإ بناجب
85.
ةيوق ةيسسأإر ةركل يدسصتلإ ‘ نجيتسش Òت قلأاتو
.06 ةقيقدلإ ‘ ديلولإ دلب مجاهم لانوأإ نم
ىل˘ع ةر˘سشا˘ب˘م ةر˘ح ة˘ل˘كر ى˘ل˘ع ي˘سسي˘م ل˘سصحو

دلب سسراح بيسسام قلأات ،ءإز÷إ ةقطنم دودح
ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’إ ةد˘˘يد˘˘سست˘˘ل يد˘˘سصت˘˘لإ ‘ د˘˘ي˘˘لو˘˘لإ
.36 ةقيقدلإ ‘ ةينكر ¤إإ اهلوحو
ع˘فد˘لإ ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب برد˘م Úت˘ي˘سس ي˘ك˘ي˘˘ك رر˘˘قو
نم ’دب وبÒفو سشتيتيكإرو وخوإرأإو زيرإوسسب

سستيكسسوبو جيوب يكيرو تيلجنيلو نامزيرج
.بيتÎلإ ىلع
لجأإ نم مهت’واfi ديلولإ دلب وبع’ فثكو
ح‚ ةنولسشرب عافد نكل ،لداعتلإ فده ليجسست

نجيتسش Òت قلأات بناجب ،تإركلإ تيتسشت ‘
‘ لانوأإو وردناسس نم Úتديدسستل يدسصت يذلإ
.عئاسضلإ نم ’دب تقولإ
‘ ،ثÓثلإ طاقنلإ دسصح ‘ ةنولسشرب ح‚و
هجإويسس يذلإ ديردم لاير هÁرغ Ìعت راظتنإ

.ةلو÷إ هذه ةطانرغ

دحاو مسسوم ‘ Ìكأاف اًفده02 اوعنسص نوبعل ..ةمئاقلل مسضني يسسيم

اغيللا انرسسخ اذإا لاطبألا يرود ىلع زكÔسس :لاديف
ط˘˘خ بع’ لإد˘˘ي˘˘ف ورو˘˘ترأإ ىد˘˘بأإ
ه˘تدا˘ع˘سس ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ق˘ير˘˘ف ط˘˘سسو
،هقيرفل راسصتن’إ فده ليجسستب

نمسض  ،ديلولإ دلب ةهجإوم لÓخ
دهسش ءاقل ‘ ،اغيللإ نم63 ةلو÷إ
.ةيلد÷إ تاطقللإ نم ديدعلإ
تا˘ح˘ير˘سصت لÓ˘˘خ ،لإد˘˘ي˘˘ف لا˘˘قو
:ةينابسسإ’إ ””اكرام”” ةفيحسص اهتلقن
بعل ثيح ،اًبعسص راسصتن’إ ناك””
،ة˘يا˘غ˘ل˘ل د˘ي˘ج ل˘ك˘سشب د˘ي˘لو˘لإ د˘˘ل˘˘ب
نكل ،ان˘ي˘ل˘ع ة˘ب˘ع˘سص رو˘مأ’إ تنا˘كو
.””انرسصتنإ اننأإ مهŸإ ءيسشلإ
بع˘سصلإ ن˘م ه˘نأإ م˘ل˘˘ع˘˘ن”” :فا˘˘سضأإو
بجيو ،مدقتلإ ‘ رمتسسن نأإ انيلع
،Èكأإ ل˘ك˘˘سشب ز˘˘كر˘˘نو ن˘˘سسح˘˘ت˘˘ن نأإ
لاتقلإ ةلسصإوم ¤إإ ةجاحب نحنو
.””بقللإ ىلع
،إًديج ًءإدأإ تمدق”” :لإديف عباتو
طاقنلإ اندسصح اننأإ مهŸإ ءيسشلإو
،ةياغلل ةبعسص تناك يتلإ ثÓثلإ
ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست ‘ ر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسأإ نأإ ل˘˘˘˘مآإو
؟نجيتسش Òت”” :فدرأإو.””فإدهأ’إ

لغتسست ،ةركلإ ىلع رطيسسن Úح
¤إإ لو˘سصو˘ل˘ل ا˘ن˘˘ئا˘˘ط˘˘خأإ مو˘˘سصÿإ

ل˘˘ع˘˘ف˘˘ي ن˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘سش Òتو ،ا˘˘نا˘˘˘مر˘˘˘م
،ح˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سص ل˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘سشب ءا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سشأ’إ
.””اندعاسسيو
هب زوفلإ ؟بقللإ”” :لإديف متتخإو
ل˘˘سصإو˘˘ن˘˘سسو ،ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي ’
،انيدل ام ىسصقأإ لذبنو نسسحتلإ

ل˘سضفأا˘˘ب ل˘˘سصن˘˘سس ،ح˘˘ج˘˘ن˘˘ن ⁄ إذإإو
ى˘ل˘ع عإر˘˘سصلإ ة˘˘ل˘˘سصإوŸ ىو˘˘ت˘˘سسم
.””لاطبأ’إ يرود
لإديف وروترأ’ اًفده عنسص امدعبو

ل˘سصو ،د˘ي˘˘لو˘˘لإ د˘˘ل˘˘ب ة˘˘ه˘˘جإو˘˘م ‘
ةر˘˘ير˘˘م˘˘ت˘˘لإ ¤إإ ي˘˘سسي˘˘م ل˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘ل
 .مسسوŸإ إذه02 مقر ةمسسا◊إ
ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب د˘˘ئا˘˘ق ج˘˘ب˘˘سصأإ كلذ˘˘˘بو
¤إإ لوسصولإ نم إونك“ نم ثدحأإ
يذلإ رمأ’إ ،ةمسساح ةرير“02
ن˘˘م ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ¤إإ م˘˘سضن˘˘ي ه˘˘ل˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘ي
لبق نم كلذ إولعف نيذلإ لئÓقلإ

.دحإو مسسوم ‘
،لإد˘ي˘ف رور˘ترأإ ي˘ل˘ي˘سشت˘˘لإ مد˘˘ق˘˘تو

فد˘ه˘لا˘˘ب ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ط˘˘سسو م‚
كابسش ‘ Êولاتكلإ قيرفلل لوأ’إ
ةلو÷إ تايرابم نمسض ديلولإ دلب
.Êابسسإ’إ يرودلل63
ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘سص ن˘˘˘˘م فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘لإ ءا˘˘˘˘˘جو
د˘ئا˘ق ،ي˘سسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ةرو˘ط˘˘سسأ’إ
اًيخيرات اًم˘قر ل˘ج˘سسي˘ل ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب

.ةيبهذلإ هتÒسسم ‘ إًديدج
””اكإوكسس”” ة˘˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘سش بسسح˘˘˘˘˘˘˘بو
يسسيم حبسصأإ دقف ،تايئاسصحإÓل

يرود˘˘˘˘˘˘لإ خ˘˘˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘˘ت ‘ بع’ لوأإ
02 ن˘˘˘م Ìكأإ ل˘˘˘ج˘˘˘سسي ،Êا˘˘˘ب˘˘˘˘سسإ’إ

افده02 نم Ìكأإ عنسصيو ،افده
.مسسوŸإ سسفن ‘
22 هد˘˘˘ي˘˘˘سصر ‘و ي˘˘˘سسي˘˘˘م ل˘˘˘˘خدو
ةرير“91 مد˘˘˘ق ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ا˘˘˘˘فد˘˘˘˘ه
.ةمسساح
نم بع’ لوأإ ،ثوغÈلإ حبسصأإو
ةمسساح ةرير“02 مدقي ةنولسشرب

زيدنانÒه ‘اسشت ذنم ،اغيللإ ‘
ةرير“02 ا˘˘˘˘˘ًسضيأإ مد˘˘˘˘˘ق يذ˘˘˘˘˘˘لإ

.9002-8002 مسسوم ةمسساح

63ـلا ةلو÷ا تاسسفانم راطإا ‘ ،تبسسلا ءاسسم ،ديلولا دلب ةهجاوم لÓخ ،در نود فدهب راسصتنلا ةنولسشرب ققح
.51 ةقيقدلا ‘ لاديف وروترأا ديحولا ةارابŸا فده لجسسو .اغيللا نم



ةطانرغ ‘ مويلا ديردم لاير Ìعت رظتني

ديلولا دلب خف ةنولسشÈب Èعت لاديف ةغدل

ةيميكحتلا تÓماÛا نم ةدافتسسلاب تاماهتلا ببسسب

ةنولسشرب عم تاقÓعلا عطقب لايرلا بلاطت تاوعد
بناج نم تاماهت’إ رإركت ببسسب ءايتسس’اب ديردم لاير ةموظنم رعسشت
ريدقتلإ حنم مدعو ،ةيميكحتلإ تÓماÛإ نم ةدافتسس’اب ةنولسشرب
يكلŸإ تايرابم لك ‘ زاف يذلإ ،نإديز نيدلإ نيز بردملل ‘اكلإ
.Êابسسإ’إ يرودلإ فانئتسسإ دعب عبسسلإ
،ةÒخأ’إ لايرلإ تايرابم ‘ ماك◊إ ءإدأإ اسسÈلإ نم Úبع’ ةدع مجاهو
Êولاتكلإ يدانلإ سسيئر هيلإإ مسضنإو ،هيكيب درإÒج عفإدŸإ ةسصاخو

تايرابم ‘ لمعت ويديفلإ مكح ةينقت نإإ لاق يذلإ ،ويموتراب بيسسوج
.طقف يكلŸإ
ا‰إوخ Òهسشلإ يديردŸإ ‘احسصلإ ىنبت ،ةلم◊إ هذه ةهجإوم ‘و
تاقÓعلإ عطقب ديردم لاير بلاطت ةوعد ،””اكرام”” ةفيحسصب زيغيردور
بردمو هيكيبو ويموترابل ةÒخأ’إ تاحيرسصتلإ دعب ،ةنولسشرب عم ةيرإدإ’إ
.Úتيسس يكيك اسسÈلإ
بجيو ،لايرلإ نم در لسضفأإ تاقÓعلإ عطق”” :هلاقم ‘ زيغيردور لاقو
وأإ ئدابŸإ ‘ ءإوسس ،Úسضيقن نÓثÁ نايدانلإ .يروف لكسشب متي نأإ
.””نطولل ءامتن’إ
هنأاب ةخسسإر ةركفلإ حبسصتسس ةوقب ديردم لاير دري ⁄ إذإإ”” فاسضأإو
بعلم ‘ امئإد تإرإرقلإ نم ررسضتي هنأإ مغر ،ميكحتلإ نم ديفتسسي
ىلع يسضقيسس هنأاب ةينولاتك ةيإور ترهظ رافلإ قيبطت دنع ..اسسÈلإ

ديفتسسŸإ لايرلإ حبسصأإو ،ةجرد081 مÓكلإ Òغت نآ’إو ،لايرلإ ةنميه
.””مهرظن ةهجو نم رافلإ نم Èكأ’إ
ىلع رسصتقت اسسÈلإ عم تاقÓعلإ نإإ › مهدحأإ لاق”” ‘احسصلإ عباتو
لسضفأ’إ نم انسسح ،(وكيسسÓك لك لبق) ماعلإ ‘ Úترم ماعط ةبدأام
126 ةفاسسŸ يعامتج’إ لزعلإ ىلع ظاف◊إو ،امهنم ةبجو Òفوت
.””(ÚتنيدŸإ Úب) إÎموليك

فده005ـلا ةليل ‘ رعذلا Òثي ةÁزنب

ديردم لاير روهمج زفتسسي ““مئانلا““ ليب
Úفيظن Úفدهب ديردم لاير زوف نع ليب ثيراغ يزليولإ مجاهŸإ باغ
لسصإو هنكل ،Êابسسإ’إ يرودلإ تاسسفانم ‘ ،سسيف’أإ هسسفانم ىلع
.تاجردŸإ ‘ ًامئان هروهظ دعب Òهام÷إ زإزفتسسإ
Úنيعلل ءاطغ ¤إإ ةمامكلإ لوحي وهو يزليولإ مجنلل روسص ترسشتنإو
‘ ””ونافيتسس يد وديرفلأإ”” بعلم تاجردم ‘ Úقاسسلإ درف عم ،مونلل

.ة’ابم Óلإ ىلع ةمÓع
،””ليب ةÒسسم ‘ ةروسص أإوسسأإ”” اهنأاب ةطقللإ ””اكرام”” ةفيحسص تفسصوو
هدÓب بختنŸ ةإرابم ‘ ةتف’ عفر نأإ دعب ،هدسض موجهلإ ددŒ يذلإ
.””بيتÎلإ إذهب ديردم لاير .فلوغلإ .زليو”” لوقت
دعاقم ىلع Òبوف نايلوج بعÓلإ مون ةعقإو ناهذأÓل ةطقللإ تداعأإو
.9002 ماع ‘ لايرايف قيرف دسض ةإرابم ‘ ””يكلŸإ”” يدانلإ ء’دب
⁄و ًاما“ نإديز نيدلإ نيز يسسنرفلإ بردŸإ تاباسسح نم ليب جرخو
يدانلإ طغسضيو ليوطلإ فقوتلإ دعب ىتح مسسوŸإ إذه ةمسصب يأإ كÎي

مخسض بتإر ىلع لوسص◊اب ايسضإر ليب ودبي امنيب ،ليحرلإ لجأإ نم هيلع
.بعل نود نم
لاير هقيرف ةإرابم لÓخ رعذلإ ةÁزنب Ëرك يسسنرفلإ مجنلإ راثأإو
ةقباسسم نم ÚثÓثلإو ةسسماÿإ ةلو÷إ ‘ سسيف’أإ هÒظن مامأإ ديردم
.مدقلإ ةركل Êابسسإ’إ يرودلإ
رعسشيل ،سسيف’أإ قيرف دئاق ايدراغول روتكيف نم ةقاعإ’ ةÁزنب سضّرعتو
طوسشلإ ءاهتنإ لبق ،لخدتلل يبطلإ زاه÷إ عفد ا‡ فتكلإ ‘ م’آاب
.لوأ’إ
لبق ،نإديŸإ ةيسضرأإ نم هجورخ ةظ◊ طيسسب رإود نم ةÁزنب ىناعو
ةقرولإ هنأإ ةسصاخ ،Êاثلإ طوسشلإ ‘ ةدوعلاب هقيرف Òهامج بلق جلثُي نأإ
.تايرابŸإ مظعم ‘ قرافلإ عنسصي ذإإ ،مسسوŸإ إذه ةحبإرلإ
005 مقر فدهلل ديردم لاير قيرف لوسصو ‘ مهاسس دق ةÁزنب ناكو
ققح يذلإ ديحولإو ،نإديز نيدلإ نيز يسسنرفلإ بردŸإ دهعب قيرفلل
زوينوم ليغيم يكلŸإ يدانلل قباسسلإ بردŸإ ناك كلذ
لجسس يذلإ وهو ،نإديز دهع ‘105 مقر فدهلإ اهدعب ةÁزنب عنسصو
زرحأإ يذلإ ودلانور ونايتسسيرك ›اغتÈلإ فلخ ةفاسصولإ ‘ اهنم47
211.

›اطيإلا ›وبان ةهجاوم نم هفّوخت فخي ⁄

ةلكسشŸا سسيل ““رافلا““ :ةنولسشرب جرحي ودلافير
ماكحلل Êابسسإ’إ ةنولسشرب تاماهتإ ّنأإ ودلافير يليزإÈلإ ةروطسسأ’إ ىري
قيرفلل ةيسساسسأ’إ ةلكسشŸإ نع ءاهلإإ ةلواfi ’إإ يه ام ويديفلإ ةينقتو
.Òقفلإ بعللإ بولسسأإ هيأإرب يه يتلإو ،Êولاتكلإ
بيسسوج يدانلإ سسيئر نم هئايتسسإ نع قباسسلإ ””اسسÈلإ”” م‚ رّبعو
تاحيرسصت”” Óًئاق ،””وفيتروبيد ودنوم”” ةفيحسصل تاحيرسصت ‘ ،ويموتراب
سضعب نم جعزنت نأإ يعيبطلإ نم ،ءاهلإإ در‹ ميكحتلإ دسض ويموتراب
ًامئإد زاحني ’ ميكحتلإ ّنإإ تلق اŸاطل نكل ،(RAV رافلإ) تإرإرق
.””اسسÈلل وأإ لايرلل
اهل ويموتراب تاحيرسصت”” :9991 ماع ⁄اعلإ ‘ بع’ لسضفأإ فاسضأإو
قيرفلإ لكاسشم نع راظنأ’إ داعبإإ وه سساسسأ’إ نكل ،ةفلتfl عفإود
ءإدأإ ‘ لب ،ميكحتلإ تإرإرق ‘ تسسيل ةلكسشŸإ ييأإر ‘ ،ةيقيق◊إ
.””قيرفلإ
،هّلك ⁄اعلإ هقسشعي يذلإ هبولسسأإ ¤إإ اسسÈلإ دوعي نأإ بجي”” ودلافير عباتو
بنذلإ نكل ،ÚبعÓلإ نع طوغسضلإ دعبي رخآإ ءيسش ىلع ماهت’إ ءاقلإإ

اغيللإ رّدسصتي ⁄ ديردم لايرو ،لوأ’إ ماقŸإ ‘ ÚبعÓلإو بردŸإ ىلع
.””رافلإ ببسسب
61 رود بايإإ ‘ ›اطيإ’إ ›وبان ةهجإوم نم هفّوخت ودلافير فخي ⁄و
،قيرفلل لوأ’إ فدهلإ يه زنويبماسشتلإ”” ًافيسضم ،ابوروأإ لاطبأإ يرودب
بايغ نع Óًسضف ،قيرفلل سضفخنŸإ ىوتسسŸإ ببسسب قلقلاب رعسشأإ يننكل
.””ةÒخأ’إ ةÎفلإ ‘ ›وبان قلأاتو (ون بماك) ‘ Òهام÷إ

ةـضاـير
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97 ¤إإ هديسصر ةنولسشرب عفري راسصتن’إ إذهبو
ةديحو ةطقن قرافبو ،Êاثلإ زكرŸإ ‘ ةطقن
دمŒ امنيب ،ديردم لاير ردسصتŸإ نع اًتقؤوم
زكرŸإ ‘ ةطقن93 دنع ديلولإ دلب ديسصر
.رسشع عبإرلإ
ثيح ،5 ةقيقدلإ ‘ ناك ةإرابŸإ ‘ ديدهت لوأإ
ةقطنم ‘ وديميسس نم ةرير“ جيوب يكير ىقلت
دلب سسراح يدي Úب ةفيعسض ةرك ددسسو ،ءإز÷إ
.بيسسام ديلولإ
لوأ’إ فدهلإ ليجسست ‘ لإديف وروترأإ ح‚و
‘ ةرير“ ىقلت ثيح ،51 ةقيقدلإ ‘ ةنولسشÈل
ةركلإ مطتÎل ةوقب ددسسو ،يسسيم نم قمعلإ
.ديلولإ دلب كابسش نكسستو نÁأ’إ مئاقلاب
وديميسس نم ةيسضرع ةرير“ نامزيرج ىقلتو

ددسس هنكل ،91 ةقيقدلإ ‘ ءإز÷إ ةقطنم ‘
.ىمرŸإ نع إًديعب ةديدسش ةنوعرب
ة˘˘ف˘˘عا˘˘سضŸُ ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ت’واfi تر˘˘م˘˘ت˘˘˘سسإو
سستيكسسوب نم ةرير“ وديميسس ىقلتو ،ةجيتنلإ

بيسسام سسرا◊إ نكل ددسسو ،ءإز÷إ ةقطنم ‘
‘ Úتر˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ك˘˘ل˘˘˘ل ىد˘˘˘سصتو د˘˘˘عوŸإ ‘

.32 ةقيقدلإ
دلبل لداعتلإ فده لجسسُي نأإ زيÒب يكيك داكو
أا˘ط˘خ ل˘غ˘˘ت˘˘سسإ ثي˘˘ح ،73 ة˘ق˘ي˘قد˘لإ ‘ د˘ي˘˘لو˘˘لإ
سسرا◊اب درفنيل ،تيلجنيل نم حداف يعافد
ةر˘ك˘ل˘ل يد˘سصت˘لإ ‘ ق˘لأا˘ت يذ˘لإو ،ن˘ج˘ي˘ت˘˘سش Òت
.هعباسصأإ فإرطأاب
ةرك ددسسو ،ءإز÷إ ةقطنم ‘ يسسيم لغوتو
مئاقلإ بناجب ترمو عافدلاب تمدطسصإ ةيوق
‘ ةينكر ¤إإ لوحتتل ،بيسسام سسراحلل نÁأ’إ
.14 ةقيقدلإ
ج˘يو˘ب ي˘ك˘ير ى˘ق˘ل˘ت ،Êا˘ث˘لإ طو˘سشلإ ة˘يإد˘ب ع˘˘مو
وتÒبور يجÒسس نم ةرير“ ،ةنولسشرب بع’
،ةفيعسض ةرك ددسسو ،ءإز÷إ ةقطنم دودح ىلع
ةقيقدلإ ‘ بيسسام ديلولإ دلب سسراح يدي Úب
84.
نم ةيوق ةرك ديلولإ دلب بع’ لانوأإ ددسسو

Òت ةلوهسسب اهل ىدسصت ،ءإز÷إ ةقطنم جراخ
.15 ةقيقدلإ ‘ ةنولسشرب سسراح نجيتسش
ةديدسست ديلولإ دلب مجاهم زيÒب يكيك لسسرأإو
تر˘م ،ءإز÷إ ة˘ق˘ط˘ن˘م جرا˘˘خ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘خورا˘˘سص

ةقيقدلإ ‘ نجيتسش Òتل نÁأ’إ مئاقلإ بناجب
85.
ةيوق ةيسسأإر ةركل يدسصتلإ ‘ نجيتسش Òت قلأاتو
.06 ةقيقدلإ ‘ ديلولإ دلب مجاهم لانوأإ نم
ىل˘ع ةر˘سشا˘ب˘م ةر˘ح ة˘ل˘كر ى˘ل˘ع ي˘سسي˘م ل˘سصحو

دلب سسراح بيسسام قلأات ،ءإز÷إ ةقطنم دودح
ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’إ ةد˘˘يد˘˘سست˘˘ل يد˘˘سصت˘˘لإ ‘ د˘˘ي˘˘لو˘˘لإ
.36 ةقيقدلإ ‘ ةينكر ¤إإ اهلوحو
ع˘فد˘لإ ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب برد˘م Úت˘ي˘سس ي˘ك˘ي˘˘ك رر˘˘قو
نم ’دب وبÒفو سشتيتيكإرو وخوإرأإو زيرإوسسب

سستيكسسوبو جيوب يكيرو تيلجنيلو نامزيرج
.بيتÎلإ ىلع
لجأإ نم مهت’واfi ديلولإ دلب وبع’ فثكو
ح‚ ةنولسشرب عافد نكل ،لداعتلإ فده ليجسست

نجيتسش Òت قلأات بناجب ،تإركلإ تيتسشت ‘
‘ لانوأإو وردناسس نم Úتديدسستل يدسصت يذلإ
.عئاسضلإ نم ’دب تقولإ
‘ ،ثÓثلإ طاقنلإ دسصح ‘ ةنولسشرب ح‚و
هجإويسس يذلإ ديردم لاير هÁرغ Ìعت راظتنإ

.ةلو÷إ هذه ةطانرغ

دحاو مسسوم ‘ Ìكأاف اًفده02 اوعنسص نوبعل ..ةمئاقلل مسضني يسسيم

اغيللا انرسسخ اذإا لاطبألا يرود ىلع زكÔسس :لاديف
ط˘˘خ بع’ لإد˘˘ي˘˘ف ورو˘˘ترأإ ىد˘˘بأإ
ه˘تدا˘ع˘سس ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ق˘ير˘˘ف ط˘˘سسو
،هقيرفل راسصتن’إ فده ليجسستب

نمسض  ،ديلولإ دلب ةهجإوم لÓخ
دهسش ءاقل ‘ ،اغيللإ نم63 ةلو÷إ
.ةيلد÷إ تاطقللإ نم ديدعلإ
تا˘ح˘ير˘سصت لÓ˘˘خ ،لإد˘˘ي˘˘ف لا˘˘قو
:ةينابسسإ’إ ””اكرام”” ةفيحسص اهتلقن
بعل ثيح ،اًبعسص راسصتن’إ ناك””
،ة˘يا˘غ˘ل˘ل د˘ي˘ج ل˘ك˘سشب د˘ي˘لو˘لإ د˘˘ل˘˘ب
نكل ،ان˘ي˘ل˘ع ة˘ب˘ع˘سص رو˘مأ’إ تنا˘كو
.””انرسصتنإ اننأإ مهŸإ ءيسشلإ
بع˘سصلإ ن˘م ه˘نأإ م˘ل˘˘ع˘˘ن”” :فا˘˘سضأإو
بجيو ،مدقتلإ ‘ رمتسسن نأإ انيلع
،Èكأإ ل˘ك˘˘سشب ز˘˘كر˘˘نو ن˘˘سسح˘˘ت˘˘ن نأإ
لاتقلإ ةلسصإوم ¤إإ ةجاحب نحنو
.””بقللإ ىلع
،إًديج ًءإدأإ تمدق”” :لإديف عباتو
طاقنلإ اندسصح اننأإ مهŸإ ءيسشلإو
،ةياغلل ةبعسص تناك يتلإ ثÓثلإ
ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست ‘ ر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسأإ نأإ ل˘˘˘˘مآإو
؟نجيتسش Òت”” :فدرأإو.””فإدهأ’إ

لغتسست ،ةركلإ ىلع رطيسسن Úح
¤إإ لو˘سصو˘ل˘ل ا˘ن˘˘ئا˘˘ط˘˘خأإ مو˘˘سصÿإ

ل˘˘ع˘˘ف˘˘ي ن˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘سش Òتو ،ا˘˘نا˘˘˘مر˘˘˘م
،ح˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سص ل˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘سشب ءا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سشأ’إ
.””اندعاسسيو
هب زوفلإ ؟بقللإ”” :لإديف متتخإو
ل˘˘سصإو˘˘ن˘˘سسو ،ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي ’
،انيدل ام ىسصقأإ لذبنو نسسحتلإ

ل˘سضفأا˘˘ب ل˘˘سصن˘˘سس ،ح˘˘ج˘˘ن˘˘ن ⁄ إذإإو
ى˘ل˘ع عإر˘˘سصلإ ة˘˘ل˘˘سصإوŸ ىو˘˘ت˘˘سسم
.””لاطبأ’إ يرود
لإديف وروترأ’ اًفده عنسص امدعبو

ل˘سصو ،د˘ي˘˘لو˘˘لإ د˘˘ل˘˘ب ة˘˘ه˘˘جإو˘˘م ‘
ةر˘˘ير˘˘م˘˘ت˘˘لإ ¤إإ ي˘˘سسي˘˘م ل˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘ل
 .مسسوŸإ إذه02 مقر ةمسسا◊إ
ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب د˘˘ئا˘˘ق ج˘˘ب˘˘سصأإ كلذ˘˘˘بو
¤إإ لوسصولإ نم إونك“ نم ثدحأإ
يذلإ رمأ’إ ،ةمسساح ةرير“02
ن˘˘م ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ¤إإ م˘˘سضن˘˘ي ه˘˘ل˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘ي
لبق نم كلذ إولعف نيذلإ لئÓقلإ

.دحإو مسسوم ‘
،لإد˘ي˘ف رور˘ترأإ ي˘ل˘ي˘سشت˘˘لإ مد˘˘ق˘˘تو

فد˘ه˘لا˘˘ب ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ط˘˘سسو م‚
كابسش ‘ Êولاتكلإ قيرفلل لوأ’إ
ةلو÷إ تايرابم نمسض ديلولإ دلب
.Êابسسإ’إ يرودلل63
ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘سص ن˘˘˘˘م فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘لإ ءا˘˘˘˘˘جو
د˘ئا˘ق ،ي˘سسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ةرو˘ط˘˘سسأ’إ
اًيخيرات اًم˘قر ل˘ج˘سسي˘ل ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب

.ةيبهذلإ هتÒسسم ‘ إًديدج
””اكإوكسس”” ة˘˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘سش بسسح˘˘˘˘˘˘˘بو
يسسيم حبسصأإ دقف ،تايئاسصحإÓل

يرود˘˘˘˘˘˘لإ خ˘˘˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘˘ت ‘ بع’ لوأإ
02 ن˘˘˘م Ìكأإ ل˘˘˘ج˘˘˘سسي ،Êا˘˘˘ب˘˘˘˘سسإ’إ

افده02 نم Ìكأإ عنسصيو ،افده
.مسسوŸإ سسفن ‘
22 هد˘˘˘ي˘˘˘سصر ‘و ي˘˘˘سسي˘˘˘م ل˘˘˘˘خدو
ةرير“91 مد˘˘˘ق ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ا˘˘˘˘فد˘˘˘˘ه
.ةمسساح
نم بع’ لوأإ ،ثوغÈلإ حبسصأإو
ةمسساح ةرير“02 مدقي ةنولسشرب

زيدنانÒه ‘اسشت ذنم ،اغيللإ ‘
ةرير“02 ا˘˘˘˘˘ًسضيأإ مد˘˘˘˘˘ق يذ˘˘˘˘˘˘لإ

.9002-8002 مسسوم ةمسساح

63ـلا ةلو÷ا تاسسفانم راطإا ‘ ،تبسسلا ءاسسم ،ديلولا دلب ةهجاوم لÓخ ،در نود فدهب راسصتنلا ةنولسشرب ققح
.51 ةقيقدلا ‘ لاديف وروترأا ديحولا ةارابŸا فده لجسسو .اغيللا نم
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ث.ق

سسي˘ئر كوزرŸإ حا˘ب˘سص ر˘ما˘ع رو˘ت˘˘كد˘˘لإ ن˘˘ل˘˘عأإ
ه˘ُم˘uظ˘َن˘ُت يذ˘لإو عرا˘سشلإ حر˘سسŸ ل˘با˘˘ب ى˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘م
ةيÒسضحتلإ ةن˘ج˘ل˘لإ نأإ ة˘ي˘قإر˘ع˘لإ ل˘با˘ب ة˘ع˘ما˘ج
ماعلإ ةيإدب ذنم اهلامعأاب تَعرسش دق ىقتلملل
Úثحابلإ نم Òبك ددع ةبطاÈ flع ›ا◊إ
لودلإ لك نم عراسشلإ حرسسم Êانفو Úسسرإدلإو
ِهتايلاعف ماقُت نأإ لمؤوŸإ نم َناك ُثيح ،ةيبرعلإ
ةيبيردت سشروو تإودنو اسضورع نمسضتت يتلإ
ةيركف ةودنو عراسشلإ حرسسم نع بتك عيقوتو
‘ حرسسŸإ مأإ عراسشلإ حرسسم”” نإونعب ةيسسيئر
حرسسÚ Ãسصتıإ نم ددع روسضحب »؟ عراسشلإ
بب˘سس˘ِب ن˘ك˘ل قإر˘ع˘لإ جرا˘خو ل˘خإد ن˘˘م عرا˘˘سشلإ

قÓغإ’اب تببسست يتلإ انوروك ةحئاج فورظ
ع˘ن˘م ن˘ع Ó˘سضف ر˘ف˘سسلإ ة˘كر˘ح ل˘ي˘ط˘ع˘تو ما˘ع˘˘لإ
تاميلعتلاب ًامإزتلإ اهلاكسشأإ ةفاكب تاعمجتلإ
ةحسصلإ ىلع ةظفاحملل ةيحسصلإ تإءإرجإ’إو
ءاغلإاب ةنجللإ تماق ،ءابولإ راطخأإ نم ةماعلإ
متي نأإ ىلع لباب ةعماج عوبر ‘ هتماقإإ ةركف
نأإ ى˘ل˘ع سضور˘ع نود˘بو ””ا˘ي˘سضإÎفإ”” ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت
ةماقإإو سضور˘ع ة˘ب˘حا˘سصÃ ي˘ل˘ع˘ف ل˘ك˘سشب ما˘ق˘ي
ةا˘˘ي◊إ ةدو˘˘˘عو فور˘˘˘ظ˘˘˘لإ ن˘˘˘سس– د˘˘˘ع˘˘˘ب سشرو
.اهتعيبطل
ىقتلŸإ نأإ ،هل نايب ‘ ىقتلŸإ سسيئر دكأإ امك

ن˘م ة˘ع˘سسإو ة˘ي˘بر˘عو ة˘ي˘قإر˘ع ة˘كرا˘سشÃ م˘ت˘ي˘˘سس
””موز”” قيبطت Èَع ةيركف تإودن ةماقإإ لÓخ
حرسسم”” ›دَ÷إ لإؤوسسلإ ةسشقانŸ عيمجلل حاتŸإ
نع ثحبلإو ””؟؟عراسشلإ ‘ حرسسŸإ مأإ عراسشلإ

flتإود˘˘ن˘˘لإ هذ˘˘ه ن˘˘ع ح˘˘˘سشر˘˘˘ت تا˘˘˘جر Áن˘˘ك
حرسسم ⁄اعم مسسر ‘ Óًبقتسسم اهنم ةدافإ’إ
تإرإدسصإإ كانه نوكتسس امك ،ًاميهافم عراسشلإ

تإودن ثÓث ةماقإإ دهسشيسس امك ،ىقتلŸإ نع
ى˘ق˘ت˘لŸإ ما˘يأإ رإد˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘˘ئا˘˘سسم ة˘˘ي˘˘سضإÎفإ

Ãُددع لبق نم ةعسسإو ةيبرعو ةيقإرع ةكراسش
م˘˘ي˘˘هإر˘˘بإإ :م˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘حر˘˘سسŸإ ءا˘˘م˘˘˘سسأ’إ ن˘˘˘م
ن˘˘م Êا˘˘ه˘˘ب˘˘ن˘˘لإ سسيردإإ ،ر˘˘سصم ن˘˘م ي˘˘ن˘˘ي˘˘˘سس◊إ
مإركإإ ،قإرعلإ نم يسسابعلإ ليعامسسإإ ،برغŸإ

رودب ،برغŸإ نم ةيطم بويأإ ،سسنوت نم زوزع
ةرو˘ت˘كد˘لإو ي˘سسنو˘ت ةر˘ك˘ب ،ا˘يرو˘سس ن˘م ى˘سسوŸإ
نم ةرابج يداه رئاث ،رئإز÷إ نم حرف ءانسس
مامإ’إ نسسح ،رسصم نم دعسسم ماسسح ،قإرعلإ

ةفاسضإ’اب ،برغŸإ نم حبرلإ قراط ،رسصم نم
،ةيدوعسسلإ نم ليقثلإ فلخ فيان روتكدلإ ¤إإ
ةز˘ع ةرو˘ت˘كد˘لإو ،بر˘غŸإ ن˘م يÒخ˘ل˘ب د˘˘م˘˘حأإ
نم مامه ا˘ي˘لإد ،نا˘م˘ُع ة˘ن˘ط˘ل˘سس ن˘م ي˘با˘سصق˘لإ

را˘˘ب÷إ د˘˘ب˘˘ع ،سسنو˘˘ت ن˘˘م بو˘˘يأإ لÓ˘˘ط ،ر˘˘سصم
ن˘م ي˘ح˘سشلإ ه˘ل˘لإ د˘ب˘˘ع ،بر˘˘غŸإ ن˘˘م نإر˘˘م˘˘خ
ن˘م يوا˘بر˘غ˘لإ نزا˘مو ل˘ي˘با˘ق ور˘م˘ع ،تإرا˘مإ’إ

دمfiو Êاهبنلإ دمfiو ›إزغلإ كرابم ،رسصم

نم بيونب Úمأإ دمfi ،نامع ةنطلسس نم بيلك
ا˘ي˘هو ،نا˘ن˘ب˘ل ن˘م تو˘ما˘ي ى˘ف˘ط˘سصمو ،بر˘غŸإ
.نورخآإو ايروسس نم ›امسش
حرسسŸ لباب ىقتلم جرخي نأإ بقترŸإ نمو
تاجرخمك ةيملع تايسصوتو جئاتن ¤إإ عراسشلإ
لكسش ‘ اه˘ت˘غا˘ي˘سصو ى˘ق˘ت˘لŸإ لا˘م˘عأ’ ة˘ي˘ئا˘ه˘ن
نايبتل Óًبقتسسم اهنم ةدافإ’إ نكÁ تاحÎقم
حر˘˘سسم”” دا˘˘م˘˘ت˘˘عإو سسيرد˘˘ت˘˘ب عور˘˘سشلإ ة˘˘ي˘˘م˘˘هأإ
‘ ة˘˘˘ي˘˘˘سسإرد˘˘˘لإ تإرر˘˘˘قŸُإ ىد˘˘˘حإا˘˘˘ك ””عرا˘˘˘˘سشلإ
ةفاسضإ’ا˘ب ،ة˘ي˘حر˘سسŸإ ة˘يÁدا˘كأ’إ تا˘سسسسؤوŸإ
تإرإدسصإاب ةيبرعلإ ةيحرسسŸإ ةبتكŸإ دفر ¤إإ
،عراسشلإ حرسسÃ ةسصتfl ةيعون ةديدج ةيدقن
ة˘ي˘م˘هأإ ¤إإ Úي˘حر˘سسŸإ ع˘ي˘˘م˘˘ج را˘˘ظ˘˘نأإ تف˘˘لو
انوروكلإ نمز”” ‘ عراسشلإ حرسسم سضورع Ëدقت
¤إإ ةدوعلإ عيطتسسن هلÓخ نم يذلإو ””›ا◊إ

ة˘بإو˘ب Èع نو˘ك˘ت ي˘˘ت˘˘لإو ة˘˘ي˘˘حر˘˘سسŸإ ة˘˘سسرا‡
كلذو ،تقؤوم وأإ ›وأإ لكسشب ””عراسشلإ حرسسم””
ن˘م˘سض ن˘م ي˘ه حرا˘سسŸإ تا˘يا˘ن˘ب نأإ را˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب
ةدا˘عإإ ‘ ن˘م˘ك˘ي ل◊إ نأا˘ف ة˘˘ق˘˘ل˘˘غŸإ ن˘˘كا˘˘مأ’إ
هاŒ’إ لÓ˘˘خ ن˘˘م ي˘˘بر˘˘ع˘˘لإ حر˘˘سسم˘˘ل˘˘ل ةا˘˘˘ي◊إ
تإءا˘سضف˘لإو عرا˘˘سشلإ حر˘˘سسم سضور˘˘ع Ëد˘˘ق˘˘ت˘˘ل
.ةحوتفŸإ

يحشصلأ رج◊أ ةÎف نم رهششأأ ةعبرأأ لÓخ اهمsظن

 جئاتن نع فسشكي يوه÷ا ةبانع حرسسم
تاقباسسŸا
ذنم اهمsظن يتلإ تاقباسسŸإ جئاتن نع يوه÷إ ةبانع حرسسم فسشك
.يحسصلإ رج◊إ ةÎف نم رهسشأإ ةعبرأإ تلمسشو ،يسضاŸإ سسرام ةيإدب
داعسسإإ يبو‹ نيدلإ زع قÓمعلإ مسسإ لمحي يذلإ ةبانع حرسسم راتخإو
يديعب لافتح’إ ةبسسانÃ نيزئافلإ ءامسسأإ نع فسشكلإو ÚكراسشŸإ
ةلسسلسسل ً’امكتسسإ ،””ةفاقثلإ ةير◊إ”” راعسش ت–و بابسشلإو لÓقتسس’إ

تويب ¤إإ نفلإ بيرقت ‘ تمهسسأإ تاقباسسÃ قلعتت ةsينف تإردابم
نع هيفÎلاب سصاÿإ دوهÛإو ينطولإ نماسضتلإ ‘ تمهسسأإو ،سسانلإ
ةرإزو نم ةيسصوتب انوروك ةحئاج ءإرج اهتويب ‘ ةثكاŸإ تÓئاعلإ
.نونفلإو ةفاقثلإ
نم ةحيبر ةدابع ¤وأ’إ ةبترŸاب تزاف ””ةياجح يليكحإ”” ةقباسسم ‘و
نم نإور حلاسص حسشŸÎإ بيسصن نم تناك ةيناثلإ ةبترŸإو ،ةبانع ةي’و
امأإ ،طإوغأ’إ ةي’و نم نابعز نان◊ ةثلاثلإ ةبترŸإو ،ةليسسŸإ ةي’و
.ةيديامح مإرم اهتلانف ةعبإرلإ ةبترŸإ
تاهويديف لاسسرإإ ‘ ةلثمتم راغسصلإو رابكلل ةحوتفم  ةقباسسŸإ تناكو
تق’و .يرئإز÷إ يبعسشلإ ثإÎلإ نم تاياك◊ قئاقد3 اهتدم ىدعتت ’
اسصوسصخ ةفلتfl رامعأإ نمو Úسسن÷إ نم Úكراسشملل اتف’ ’ابقإإ
.نطولإ تاي’و ديدع نمو ،لافطأ’إ
نم ةعبان اهنوكل ،ةينف داعبأإ تإذ تاسسŸ تاكراسشŸإ ةيبلاغل تناكو
اقفو ،ةقفإرŸإو عيجسشتلإ قحتسست ءامسسأإ تزرفأإو ةئيرب لوقعو بولق

Ÿميكحتلإ ةن÷ هتغاسص ا.
ةعوبتم ،¤وأ’إ ةبترŸاب ةمركوب ةنيل ةنإد ترفظ ةيناث ةيحان نمو
ةقباسسم ‘ ،ةبانع ةي’و نم مهتثÓثو ،ةيديامح مإرم مث يقافع حÓسصب
يبأإ”” ةرهاظت ةركف سصخلي لمع مسسر لاسسرإإ ‘ ةلثمتŸإو ””مسسرلإ””

.””حرسسŸإ ¤إإ Êذخ
يتلإو ””وسش نام نإولإ نف”” وأإ ””رسصتننسس اعيمج”” ةقباسسم سصخي اميفو
ىهسس فاسصنإإ ¤وأ’إ ةبترŸإ تلان ،Úعفايلإو لافطأÓل ةحوتفم تناك
تجوت امنيب ،ةيناثلإ ةبترŸإ ‘ نويح نإرمع اهÓت ،ةبانع ةي’و نم
ةقباسسŸإ تلث“و ،ةثلاثلإ ةبترŸاب ةمسصاعلإ رئإز÷إ نم ةياقروب ايند

.يحسصلإ رج◊إ ةÎف ءانثأإ تيبلإ نم ةيليث“ تاهويديف لاسسرإإ ‘
نأإ فورعم نب ق◊إ دبع ةبانع حرسسم ريدم فسشك ،ةلسص يذ قايسس ‘
ام ””حرسسŸإ لطب ءإدر001 ـب زئاف ةئم»و ،””ةلئاعلإ حرسسم”” يتقباسسم
.اهلاجآإ ءاهتنإ ةياغ ¤إإ Úترمتسسم اتلإز
يتلإ سضورعلإو حرسسŸإ تاقباسسم عم لعافت نم لك فورعم نب ركسشو
ةقباسسم لاجآإ نأإ اًحuسضوم ،””بويتويلإ”” ىلع ةيمسسرلإ هتانق Èع اهمuدقي
زئاف ةئم”” ةقباسسم امأإ ،يسضاŸإ نإوج03 موي تهتنإ دق ””ةلئاعلإ حرسسم””
.001 نيزئافلإ ددع لامتكاب يهتنتسسف ””حرسسŸإ لطب ءإدر001 ـب

ث.ق

Êافنك ناشسغ لحأرلأ بيدألاب صصاخ ءافتحأ

Úطسسلف ىقتلم تايلاعف ناطuسشنُي ابتاكو ايئاور83
ةيبرعلا ةياورلل
83 ةكراسشÃ ثلاثلإ ةيبرعلإ ةيإورلل Úطسسلف ىقتلم تايلاعف تقلطنإ
مايأإ رإدم ىلع تنÎنإ’إ Èع رسشابم ثب تاسسلج لÓخ نم ابتاكو ايئإور
.دجتسسŸإ انوروك سسوÒف يسشفت ةحفاكم تإءإرجإإ ببسسب
Úطسسلف ىقتلم لامعأإ مويلإ قلطن”” ةفاقثلإ ريزو فيسس وبأإ فطاع لاقو
Úعبرأ’إو ةنماثلإ ىركذلإ فداسصي يذلإ مويلإ ‘ ،ةيبرعلإ ةيإورلل ثلاثلإ

ماعلإ توÒب ‘ ليتغإ يذلإ ،Êافنك ناسسغ دئاقلإ بيدأ’إ داهسشتسس’
2791””.
يدبأ’إ سصنلإو ›اعلإ مسس’إ ناسسغ”” حاتتف’إ ‘ هل ةملك ‘ فاسضأإو
’ انّنإإ ةل’د هذهو ،لايجأ’إ ةركإذ ‘ ةsيح Úطسسلف لظت يك بتك يذلإ
هلامعأإ ‘ ديد÷إ نع ةظ◊ لك ‘ ثحبنو ،ىنعÃ موي sلك هأإرقن انلز
.””ةيبدأ’إ ةيعإدبإ’إ
Úكراسشم ةرسشع مهنم ؛ابتاكو ايئإور83 ماعلإ إذه ىقتلŸإ ‘ كراسشيو
قإرعلإو ايروسسو نانبلو رسصمو ندرأ’إ يه ةيبرع لود Êامث نم
.سسنوتو نإدوسسلإو برغŸإو
‘و هللإ مإر ‘ انه يرŒ ىقتلŸإ إذه عئاقو sنأإ فيسس وبأإ حسضوأإو
ةفاقثلاف ،ىقتلŸإ تإودنو تايلاعف سضعب مظنت ثيح ةزغ ‘و ةرسصانلإ
ينيطسسلفلإ بعسشلإ ةدحو نع رuبَعُت يهو ةدحإو ةفاقث ةينيطسسلفلإ
.””هقوقح دإدÎسسإو Úطسسلف عاجÎسس’ ةينطولإ هتاعلطتو هتيوه ةدحوو
دقع رذعت إذل ،اهطورسش ةحئا÷إ سضرفت ماعلإ إذه”” فيسس وبأإ حسضوأإو
ةيمهأاب انناÁإ’ نوكي نأإ هل اندرأإ اننكلو رسشابم لكسشب ىقتلŸإ
ةيبرعلإ ةيإورلإ عقإو لوح سشاقنلإ زيف– ةيمهأابو هتيرإرمتسسإ
.””ةينيطسسلفلإو
‘ هل ةملك ‘ فلخي ىيحي ينيطسسلفلإ يئإورلإو بتاكلإ فسصوو
،””ةايحلل ةعفإد ةوق ””اهنأاب ةفاقثلإ ىقتلŸإ ‘ ÚكراسشŸإ مسساب حاتتف’إ

،ةمواقŸإ بدأاب يفتحن ىركذلإ هذه لÓظ أاsيفتن نحنو مويلإ”” ًافيسضم
ةيبرعلإو ةينيطسسلفلإ ةيإورلإ ىر‹ قيمعتل ىعسسنو ،ةsير◊إ بدأإو
ةيسضق ¤إإ زايحن’إو ةيررحتلإ اهنيماسضمو ،ةيعإدبإ’إ اهداعبأاب
.””ناسسنإ’إ
ام ‘اقث لسصإوت رسسج وه ا‰إإ ىقتلŸإ إذه داقعنإ نأإ”” فلخي حسضوأإو
ةل’دو ،ةفاك مهدجإوت نكامأإ ‘ Úينيطسسلفلإ انيعدبمو انيفقثم Úب

فلخي ثsد–و ،””Êاسسنإ’إو يموقلإ انطيfi يفقثم عم انلسصإوت ىلع
كرت هنأإ ’إإ اماع63 هرمعو لحر يذلإ Êافنك بقانم نم ديدعلإ نع
.””ايراسضحو ايفاقث اثرإإ””

هللإ مإر ‘ مهدجإوت نكامأإ نم ¤وأ’إ ةسسل÷إ ‘ نوكراسشŸإ ثد–و
ةيمسسرلإ ةحفسصلإ ىلع رسشابم ثبو موز جمانرب لÓخ نم ةرقنأإو نامعو
.ةيبرعلإ ةيإورلإ ‘ ناكŸإ ت’’د نع ةفاقثلإ ةرإزول
””ىرسسأ’إ بدأإ”” اهنيب نم ةعونتم تاعوسضوم تاسسل÷إ لوانتتو
ءوجللإ ةيإور ‘ ينيطسسلفلإ درسسلإ»و ””يبرعلإ درسسلإ ‘ Úطسسلف»و
.””ةيبرعلإ ةيإورلإ ‘ ةيوهلإ روسص»و ””تاتسشلإو
اميف يسضاŸإ ماعلإ ةيإورلل Úطسسلف ىقتلم نم ةيناثلإ ةرودلإ تميقأإو
.7102 ‘ ¤وأ’إ ةرودلإ تميقأإ

ث.ق
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د˘ب˘عو رور˘ق لا˘م˘ك نا˘˘ب˘˘يدأ’إ ردا˘˘ب
ةردا˘˘ب˘˘م قÓ˘˘طإا˘˘ب ة˘˘ب˘˘كو˘˘˘ب قإزر˘˘˘لإ
‘ Úطسشانلإ لمسش عم÷ ةينطو
تنا˘˘˘ك ءإو˘˘˘سس ‘ا˘˘˘ق˘˘˘˘ث˘˘˘˘لإ نإد˘˘˘˘يŸإ

.ةيفاقث يهاقم وأإ تايعمج
‘ا˘ق˘ث˘لإ ط˘سشا˘ن˘لإو بتا˘˘ك˘˘لإ لا˘˘قو
⁄ نآ’إ د◊ هنإإ ةبكوب قإزرلإ دبع
؛ميظنتلإ ةبيكرتو لكسش ‘ لَسصفُي
نوكي دقو ايونعم اميظنت نوكي دق
نو˘˘ك˘˘ي د˘˘قو ةد˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج
ّ⁄ ¤إإ فد˘ه˘ت ة˘ي˘ن˘˘طو ة˘˘ي˘˘لإرد˘˘ي˘˘ف
نإد˘˘˘يŸإ ‘ Úط˘˘˘سشا˘˘˘ن˘˘˘لإ ل˘˘˘˘م˘˘˘˘سش
دسصق إذهو Úلعافلإ Úب قيسسنتلإو

لك باطقتسسإو Èكأإ ةعا‚ قيق–
لاÛإ ‘ Úل˘عا˘ف˘لإو تا˘ي˘ع˘˘م÷إ
.يمسسرلإ معدلإ نع إديعب ‘اقثلإ
هذه نأإ ةبكوب قإزرلإ دبع حسضوأإو
ن˘م ¤وأ’إ Èت˘ع˘ت ي˘˘ت˘˘لإ- ةردا˘˘بŸإ
ل˘ع˘ف˘لإ ر˘ير– ¤إإ ي˘مر˘ت -ا˘ه˘عو˘ن
ة˘˘يرإدإ’إ ة˘˘ن˘˘م˘˘ي˘˘ه˘˘لإ ن˘˘م ‘ا˘˘ق˘˘ث˘˘لإ
ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لإ ةرإزو˘˘ل ›اŸإ م˘˘عد˘˘˘لإو
كلذو ا˘˘ه˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لإ تا˘˘سسسسؤوŸإو

ىعسست ذإإ ،يدرف˘لإ ل˘ع˘ف˘لإ ز˘يز˘ع˘ت˘ب
ة˘ي˘ن˘طو ة˘ي˘لآإ ق˘ل˘˘خ”” ¤إإ -ه˘˘ب˘˘سسح-

Úب ‘ا˘˘˘ك˘˘˘لإ ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لإ ق˘˘˘˘ق–
ة˘ل˘ق˘ت˘سسŸإ ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لإ تا˘ي˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘لإ
عإو ‘ا˘˘ق˘˘ث كإر˘˘ح ¤إإ لو˘˘˘سصو˘˘˘ل˘˘˘ل
ÊدŸإ ع˘˘م˘˘تÛإ ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع فر˘˘˘سشي
يدرفلإ كرحتلإ نع إديعب ‘اقثلإ

تا˘يا˘سصو˘لإ ن˘ع إد˘ي˘ع˘بو ة˘ه˘ج ن˘˘م
 .””ةيفاقث ايإون كل“ ’ يتلإ
‘ ل˘˘مأا˘˘تŸإ نأإ ة˘˘ب˘˘كو˘˘ب د˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘˘يو

دوجو دسصري مويلإ ‘اقثلإ دهسشŸإ
ةدا÷إ ةيفاقثلإ تإردابŸإ ديدع

ةءإر˘˘ق˘˘لإو با˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘لإو حر˘˘˘سسŸإ ‘
يهو بهإوŸإ طيسشنتو امنيسسلإو
دهسشŸإ ليعفت ‘ ةيدجب مهاسست
‘ مودأإو ىوقأإ نوكيسس اهءإدأإ نكل
ايعامج ركفت ةينطو ةكبسش راطإإ

دهسشŸاب لقتنن نأإ انل ناح”” هنأ’
ل˘ع˘ف˘لإ ¤إإ لا˘ع˘ف˘ن’إ ن˘م ‘ا˘ق˘˘ث˘˘لإ
م˘˘عد˘˘لإ ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘ك˘˘˘ت’إ حور ن˘˘˘مو

نمو ةردابŸإ حور ¤إإ يموك◊إ
ق˘فو ة˘يا˘سصو˘لإ هُرuر˘ق˘ت ا˘م را˘ظ˘˘ت˘˘نإ

حإÎق’إ ةو˘˘˘˘˘ق ¤إإ سصا˘˘˘˘˘خ جإز˘˘˘˘˘م
.هبسسح ،””ةيقيقح جمإرب سضرفو
ىلع هsنأإ ةبكوب ىري لباقŸإ ‘و
رود”” بع˘˘˘ل˘˘˘ت نأإ ة˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘˘ث˘˘˘˘لإ ةرإزو
ةمعإدلإو جمإÈلل ةيعإرلإ ةلظŸإ
تا˘خا˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ق˘لاÿإو تإردا˘ب˘م˘ل˘˘ل
‘ ا˘فر˘ط نو˘˘ك˘˘ت نأإ ’ ة˘˘ع˘˘ج˘˘سشŸإ
فرط ¤إإ كلذب لوحتتف ،طاسشنلإ

ق˘ح ‘ تا˘ف˘سسع˘ت˘لإ ع˘ق˘تو سسفا˘ن˘م
ى˘ل˘ع كلذ ل˘ع˘ف˘ت ي˘كو .Úل˘˘عا˘˘ف˘˘لإ
مظني نأإ ‘اقثلإ ÊدŸإ عمتÛإ
.””لئإدبلإ مدقيو هسسفن
ة˘ي˘سضرأإ ع˘˘سضو˘˘ت نأإ بق˘˘ترŸإ ن˘˘مو
نولهؤوŸإ اهي˘ل˘ع ع˘م˘ت˘ج˘ي ة˘كÎسشم

جر˘ب وأإ ة˘م˘ل˘ع˘˘لا˘˘ب ي˘˘ن˘˘طو ءا˘˘ق˘˘ل ‘
عاسضوأ’إ رإرقتسسإ دعب جيريرعوب
سضورفŸإ رظ◊إ عفرو ةيحسصلإ

.91 ديفوك ءابو ءإرج

ث.ق

 رورق لامكو ةبكوب قأزرلأ دبع نابيدألأ اهقلطأأ

‘اقثلا ناديŸا ‘ Úطسشانلا لمسش عم÷ ةينطو ةردابم
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67 ـــلا هعيبر ‘ ئفطنت هتÒسسم

ةجاجوب رداقلا دبع ريدقلا لثمŸا
 هبر راوج ¤إا لقتني

 ث ق

دبع ريدقلإ لثمŸإ ،دحأ’إ سسمأإ هبر رإوج ¤إإ لقتنإإ
عم عإرسص دعب اماع67زهاني رمع نع ةجاجوب رداقلإ
.سضرŸإ
نرقلإ نم تاينيتسسلإ ‘ يليثمتلإ هراسسم لحإرلإ أإدبو
م˘ث نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لإ ¤إإ ا˘هد˘ع˘ب ل˘ق˘ت˘ن˘ي˘ل ة˘عإذإ’إ ‘ ي˘سضاŸإ
لا˘م˘عأ’إ ‘ ه˘تا˘كرا˘سشÃ ا˘سصو˘سصخ فر˘ع د˘قو ا˘م˘ن˘ي˘سسلإ
.يمÓسسإ’إ خيراتلل هبحو ةيناسضمرلإ ةينيدلإ
ة˘ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘سسلإ مÓ˘فأ’إ ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لإ ‘ نا˘˘ن˘˘ف˘˘لإ كرا˘˘سشو
””Úنح”” مليف رإرغ ىلع ةيقئاثولإ لامعأ’إو ةينويزفلتلإو
تا˘سسي˘ع»و ””د˘سس÷إ ةر˘كإذ»و ””يا˘ب د˘م˘حأإ”” تÓ˘سسل˘˘سسمو
.””نيدموب يديسس”” يقئاثولإ مليفلإ ¤إإ ةفاسضإ’اب ””ريديإإ

ةيعمجب اطسشن إوسضع اسضيأإ ناك يذلإ- لحإرلإ لمع امك

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘ل˘˘ل يو˘˘غ˘˘ل ق˘˘قد˘˘م˘˘˘ك -ا˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘سسل˘˘˘ل ””ءإو˘˘˘سضأإ””
.تÓسسلسسŸإ
ةيزعت ةلاسسر ‘ ةدود نب ةكيلم ةفاقثلإ ةريزو تلاقو
تإءافكلإ نم دحإو ةجاجوب رداقلإ دبع”” نانفلإ ةلئاعل
ناك ثيح ،يعإذإ’إو Êويزفلتلإ ليثمتلإ ⁄اع ‘ ةيلاعلإ
لسسلسسم ‘ هرود رإرغ ىلع ٍلاع رإدتقاب هرإودأإ يدؤوي
همسسإ ىقبيل ،ىرخأإ ةÒثك ةينف لامعأإو ””دسس÷إ ةركإذ””

ن˘ف˘لإو ة˘فا˘ق˘ث˘لإ ةر˘كإذو ا˘ن˘تر˘كإذ ‘ ا˘˘خ˘˘سسإرو ا˘˘ئ˘˘لأÓ˘˘ت˘˘م
””.يرئإز÷إ
‘ ،ةجا˘جو˘ب ردا˘ق˘لإ د˘ب˘ع ل˘حإر˘لإ نا˘ن˘ف˘ل˘ل رو˘ه˘ظ ر˘خآإو
دقإر وهو ،يعامتج’إ لسصإوتلإ عقإوم دإور هلقانت ويديف

.سضرŸإ عراسصي ىفسشتسسŸإ ‘
وهو نآإرقلإ نم تايآإ ولتي وهو ةجاجوب رداقلإ دبع رهظو
.سضرŸإ سشإرف ىلع

لقمأا Úعب يباهرإا ىلع سضبقلا
 تسساÔمتب
،يبعسشلإ ينطولإ سشيجلل ةزرفم تقلأإ
سسمأإ ،ينطولإ نمأ’إ حلاسصم عم قيسسنتلاب
،تسسإÔ“ ةي’وب لقمأإ Úعب تبسسلإ لوأ’إ
دلو دمحأإ”” ىمسسŸإ يباهرإ’إ ىلع سضبقلإ
قحتلإ يذلإ ،””دمحأإ يكولم”” ىنكŸإ ””Óيسش
ةقطنÃ ةطسشانلإ ةيمإرجإ’إ تاعام÷اب
ةرإزول نايب بسسحو.2102 ةنسس لحاسسلإ
،باهرإ’إ ةحفاكم راطإإ ‘”” ،ينطولإ عافدلإ
يبعسشلإ ينطولإ سشيجلل ةزرفم تقلأإ
سسمأإ موي ،ينطولإ نمأ’إ حلاسصم عم قيسسنتلاب
تسسإÔ“ ةي’و ،لقمأإ Úعب ،0202 ةيليوج11
ىلع سضبقلإ ،ةسسداسسلإ ةيركسسعلإ ةيحانلاب
ىنكŸإ ””Óيسش دلو دمحأإ”” ىمسسŸإ يباهرإ’إ
تاعام÷اب قحتلإ يذلإ ،””دمحأإ يكولم””
ةنسس لحاسسلإ ةقطنÃ ةطسشانلإ ةيمإرجإ’إ
ةمظنŸإ ةÁر÷إ ةبراfi راطإإ ‘و.””2102
زرافم تفقوأإ”” ،ةعبإرلإ ةيركسسعلإ ةيحانلابو
ةعبسس ،تناجب يبعسشلإ ينطولإ سشيجلل
ةيئابرهك تإدلوم عسست تطبسضو سصاخسشأإ
¤إإ ةفاسضإ’اب ،طغسض ةقرطم رسشع ىدحإإو
ماخو ةراج◊إ طيلخ نم سسيك رسشع ةينامث
ةفلتfl تإدعمو ةرجفتم دإومو بهذلإ
عورسشŸإ Òغ بيقنتلإ تايلمع ‘ لمعتسست

كردلإ رسصانع زجح Úح ‘ ،بهذلإ نع
تابورسشŸإ فلتfl نم ةدحو7207 ينطولإ
.””يدإولاب

 م ق

 ةوقب ةيسضرأا ةزه
 ماغتسسÃ ةجرد1.3

سسايقم ىلع1.3 اهتوق ةيسضرأإ ةزه تعقو
قرسش بونج دحأ’إ سسمأإ حابسص Îسشير
ملع ‘ ثحبلإ زكرŸ نايب امبسسح Âاغتسسم
.ءايزيفوي÷إ و ةيكلفلإ ءايزيفلإ و كلفلإ
ةعاسسلإ ىلع تعقو ةزهلإ نأإ نايبلإ حسضوأإو
ىلع اهزكرم ددح و ةقيقد15 و ةسسماÿإ
ةي’وب Âاغتسسم قرسش بونج ملك51 دعب
.Âاغتسسم

 حباذملل ةهجوŸا ينثتسسي رارقلا

 يسشاوŸا تابكرم لوخد عنم
ةمسصاعلا ¤إا

لوخد رظح رئإز÷إ ةي’و ›إو ررق
ت– يسشإوملل ةلقانلإ تابكرŸإو تانحاسشلإ

¤إإ انوناق اهيلع سصوسصنŸإ تابوقعلإ ةلئاط
نع رداسص نايب ركذو.رئإز÷إ ةي’و ميلقإإ
عيب طاسشن عنÁ هنأإ ةفرسش فسسوي ›إولإ نإويد
طاقنلإ جراخ اتاب اعنم فÓعأ’إو يسشإوŸإ
.يسشإوŸإ عيبل ايرإدإإ اهل سصخرŸإ
ةهجوŸإ يسشإوŸإ لقن ›إولإ رإرق ىنثتسسإو
.ةيرطيب ةداهسش بجوÃ حبإذملل

 م ق

بيرهت ةلواfi طب– كرام÷ا
سسنوت ¤إا منغ سسأار25

‘ كرامجلل ةلقنتŸإ ةقرفلإ تطبحأإ
ماهŸإ ةددعتم ةقرفلإ عم قيسسنتلاب فراطلإ

وحن منغ سسأإر25 بيرهت ةلواfi ،راجحوب ‘
.يسسنوتلإ بإÎلإ
Èع كرامجلل ةماعلإ ةيريدŸإ نايب بسسحو
دقف ،””كوبسسيافلإ”” ىلع ةيمسسرلإ اهتحفسص
لمع رثإإ ،Óيل ةيسضاŸإ ةعم÷إ ةيلمعلإ ت“
فراطلإ ‘ كرام÷إ تإدحو Úب كÎسشم
.يكرم÷إ قاطنلإ لخإد راجحوبو
ةيسشاŸإ نم سسأإر25 زجح ةيلمعلإ لÓخ ”و

fiم ىلع ةلّمÏ وجيب”” عون نم ةنحاسش
ةهجوم لقنت ةسصخر نود نم ””يإدنويه
.يسسنوتلإ بإÎلإ وحن بيرهتلل

 و ق

www.journal-elhourria.comةــــيرابخإ ةــــــــيموي

ةبارقو ةباسصإا نويلم57.21
Èع انوروكب ةافو فلأا465

⁄اعلا
Œإ ددع زواŸباسصÚ فبÒإ انوروك سسوŸدجتسس،
465 ليجسست عم ،سصخسش نويلم57.21 ⁄اعلإ Èع
ةلاكول ءاسصحإإ بسسحب ،ايŸاع ةافو ةلاح فلأإ
.””زÎيور””

012 نم Ìكأإ ‘ سسوÒفلاب تاباسصإ’إ تلجسسو
‘ Úسصلإ ‘ هروهظ ءدب ذنم قطانمو ةلود
.È 9102مسسيد
تايفولإ ةمئاق ةدحتŸإ تاي’ولإ تردسصتو
ÚيÓم ةثÓثو ةافو956431 ةلجسسم تاباسصإ’إو
.ةباسصإإ469262و
Úتمئاقلإ ‘ Êاثلإ زكرŸإ ‘ ليزإÈلإ تءاجو
.ةباسصإإ058938و نويلمو ةافو ةلاح96417 عقإوب
تءاج ،تاباسصإ’إ ثيح نم ثلاثلإ زكرŸإ ‘و
ةبترŸإ تلتحإ اهنكل ،619028 اهليجسست دعب دنهلإ
.ةافو32122 عقإوب تايفولإ ثيح نم ةسسداسسلإ
،تاباسصإ’إ ةمئاقب عبإرلإ زكرŸإ ‘ ايسسور تءاجو
اهتايفو زواجتت ⁄ نإإو ،745027 تلجسس ذإإ
50211.
تايفولإ ةمئاق ‘ ةثلاثلإ ةبترŸإ ايناطيرب تلتحإو
سسداسسلإ زكرŸإ ‘ تءاج اهنكل ،89744 عقإوب
.704023 اهليجسست دعب تاباسصإ’إ ةمئاقب
تايفولإ ةمئاقب عبإرلإ زكرŸإ ‘ ايلاطيإإ تءاجو
‘ تلح اهنكل ،ةلاح54943 نع اهنÓعإإ دعب
عقإوب تاباسصإ’إ ةمئاق ‘ رسشع ثلاثلإ زكرŸإ
728242.
ةمئاق ىلع ةلود Èكأإ سسماخ تناكف اسسنرف امأإ
اهبيترت نأإ ديب ،ةلاح40003 تلجسس ذإإ ،تايفولإ

كلذو ،تاباسصإ’إ ثيح نم رسشع سسداسسلإ ءاج
.898502 عقإوب
ةمئاقب ةسسداسسلإ ةبترŸإ ‘ اينابسسإإ تلحو
تءاج اهنكل ،تايفو30482 اهليجسست عم تايفولإ

ليجسستب تاباسصإ’إ ثيح نم عسساتلإ زكرŸإ ‘
.ةباسصإإ267172

 د ق

ذوفنلا لÓغتسسا ةيسضق ‘

ةي’وب Úفظوم عاديإا
 تقؤوŸا سسب◊ا ةليسسŸا

ةعباتلإ تايريدŸإ ىدحإاب Úنثإ Úفظوم عإديإإ ”
عسضو ” اميف تقؤوŸإ سسب◊إ نهر ةليسسŸإ ةي’ول
ريوزتلإ ‘ مهطروتل ةيئاسضقلإ ةباقرلإ ت– ثلاثلإ

‘ fiغتسسإو ةيراقع تإررÓام بسسح ،ذوفنلإ ل
.ةي’ولإ نمأإ نم دحأ’إ سسمأإ ملع
هذه ‘ ÚطروتŸإ نأاب ردسصŸإ تإذ حسضوأإو
قلعتت مهت ةليسسŸإ ةمكحÃ مهل تهجو ةيسضقلإ

لامعتسسإو ريوزتلإو ةفيظولإ لÓغتسسإ ةءاسسإإ»ب
ةنهم بقل لامعتسسإو ةيفرع تإررfi ‘ روزŸإ

.””ةكراسشŸإ و لايتح’إو بسصنلإو انوناق ةمظنم
¤إإ ،ةي’ولإ نمأ’ إدانتسسإ ،ةيسضقلإ عئاقو دوعتو
ةليسسŸاب Úيراقعلإ ءإÿÈإ دحأإ اهب مدقت ىوكسش
ةيريدÚ Ÿعبات Úفظوم ةثÓث مايق اهدافم
ءوسسب ،نمأ’إ حلاسصم اهركذ تسضفر ،ةيئ’و
حإر ةيراقع تإررfi ريوزتو ةفيظولإ لÓغتسسإ

.اسصخسش63 اهتيحسض
يذلإ قيقحتلإ نمأ’إ حلاسصم كلذ دعب ترسشاب و
ىدل ةيروهم÷إ ليكو ىلع مهتلاحإإ ¤إإ ىسضفأإ

fiإ ةمكŸيسضاق ىلع هرودب مهلاحأإ يذلإ ةليسس
نهر مهنم Úنثإ عإديإإ Òخأ’إ إذه ررقيل قيقحتلإ
ةباقرلإ ت– ثلاثلإ عسضو و تقؤوŸإ سسب◊إ
 .ةيئاسضقلإ

 م ق

ةليÃ ةمغÓتلا تزه ةÁرج

ةجÓث ببسسب هقيقسش لتقي
،ةليم ةي’و بونج ةعقإولإ ةمغÓتلإ ةيدلب تزتهإ

حإر ،ءاعنسش لتق ةÁرج ‘ تلث“  ةاسسأام عقو ىلع
ةطسسإوب هقيقسش دي ىلع لتق باسش اهتيحسض
.Úكسس
رجاسشت نيأإ تبسسلإ ةليل ¤إ ةيسضقلإ تايثيح دوعتو
ةعقإولإ تÙÓإ دحإ لÓغتسسإ لوح Úقيقسشلإ
لÓغتسسإ ببسسب ،””ريإزد قيرط”” ىمسسŸإ ناكŸاب
روطتيل ،رخآÓل كلم ةÒبك ةجÓثل امهدحأإ
نم انيكسس Êا÷إ لتسسإ ثيح ،كلذ دعب راجسشلإ

بلقلإ ىوتسسم ىلع ةلتاق ةنعط هجوو هبيج
.اسضرأإ هطقسسأإ هقيقسشل
¤إإ ةيحسضلإ لقنل ةيندŸإ ةيام◊إ حلاسصم لخدتتل
نأإ Òغ ،ةمغÓتلاب تامدÿإ ةددعتŸإ ةدايعلإ
هسسافنأإ ةيحسضلإ ظفل ثيح ،ىوقأإ تناك رإدقأ’إ
.Êا÷إ فيقوت ” Úح ‘ ،كانه ةÒخأ’إ

 و ق

ة˘ي’و˘ل ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لإ ر˘˘يد˘˘م سسمأإ ‘و˘˘ت
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لإ ة˘سسسسؤوŸا˘ب تل˘ي˘سسم˘سسي˘˘ت
دمfi ،ةماعنوب جÈل ةيئافسشتسس’إ
رثإ ةنسس55 زهان رمع نع ،لهإد
ىد˘ل م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘سسح ،ة˘ي˘˘ح˘˘سص ة˘˘ك˘˘عو
.ةيريدŸإ تإذ تإراطإإ
د˘ي˘ق˘ف˘لإ نأا˘˘ب رد˘˘سصŸإ تإذ ح˘˘سضوأإو
ماجرل ة˘ن˘يد5691Ã ة˘ن˘سس دو˘˘لوŸإ
ريد˘م بسصن˘م ل˘غ˘سشي ،تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت˘ب
وهو1102 ةنسس ذنم ةفاقثلل يئ’و

ة˘فا˘ح˘سصل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لإ ة˘سسردŸإ ج˘˘ير˘˘خ
.ةمسصاعلإ رئإز÷اب مÓعإ’إ مولعو
ه˘ي˘لو˘ت ةÎف لÓ˘خ ل˘حإر˘˘لإ فر˘˘سشأإو

Ÿىلع ،ةي’ولاب ةفاقثلل إريدم بسصن
نا˘جر˘ه˘م˘ل˘ل تا˘ع˘ب˘ط ع˘ب˘˘سس م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
ة˘ي˘ن˘غأ’إو ي˘ب˘ع˘سشلإ ر˘ع˘سشل˘ل ي˘ن˘طو˘˘لإ
ة˘ي˘م˘هأإ ءÓ˘يإإ ى˘ل˘ع Ó˘˘سضف ة˘˘يود˘˘ب˘˘لإ
يذلإ يداŸإ ثإÎلإ لاجÃ ةÒبك
ىلع لمعلإ لÓخ نم ةه÷إ هب رخزت

ع˘˘قإوŸإ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ظ˘˘فاÙإو Úم˘˘ث˘˘ت
ة˘م˘ئا˘ق˘لإ ن˘م˘سض ة˘ف˘˘ن˘˘سصŸإ ة˘˘ير˘˘ثأ’إ
ىلع ةيفاقثلإ تاك˘ل˘ت˘م˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لإ

Òمأ’إ جرب ةيدلبب ””إزات”” نسصح رإرغ

.رداقلإ دبع
لسسإرمك لغتسشإ نأإ لحإرلل قبسس امك
””سسيرسشنولإ ىدسص”” ةلجÃ يفحسص
.اهيسسسسؤوم دحأإ ناك يتلإ

 ةنسس55 زهان رمع نع

 تليسسمسسيت ةي’ول ةفاقثلا ريدم ةافو
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