
ةيئاهنلإ هتلحرم غلب

ةحفاكŸ يديهمتلإ عورصشŸإ
تاطلصسلإ مامأإ ابيرق داصسفلإ
 ةيمومعلإ

داسسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلا سسيئر نلعأا
لوح يديهمتلا عورسشŸا نأا روك قراط هتحفاكمو
داسسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةيجيتاÎسسإلا
ابيرق متيسسو ةيئاهنلا هتلحرم ‘ دجوي هتحفاكمو

دعب هنأا افيسضم ـ.””ةيمومعلا تاطلسسلا ىلع هحرط
مدقيسس ،هيلع ةيمومعلا تاطلسسلا ةقداسصم
هل ةيئاهنلا ةخسسنلا ةغايسصب لفكتت ةنجلل عورسشŸا
مويلا ةبسسانÃ ،””مداقلا Èمسسيد ‘ اهنع فسشكيسس
9 مويل فداسصŸا داسسفلا ةحفاكŸ يŸاعلا
.Èمسسيد

20 صص

ر“ؤوŸإ ‘ ةبختنŸإ ةيصسائرلإ ةئيهلإ هتنيع
 Òخألإ

اينطو انيمأإ سشيصش وأإ فصسوي
 ””سسافافألإ””ــل لوأإ

20 صص
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نأا رئاز÷ا ‘ ةيسشاŸا قوسسل نوبقارم ردق
،لبقŸا ىحسضألا ديع لÓخ ،قوسسلا دهسشت
Úعجرم ،ةئاŸا ‘08 ¤إا لسصي دق اعجارت
ديعسصلا ىلع ،انوروك ءابو تايعادت ¤إا كلذ
ن˘˘م بسسح˘˘بو.ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلاو يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلا

ة˘ن÷ تنا˘ك نإاو ى˘ت˘ح ه˘نإا˘ف ،م˘ه˘ي˘لإا ا˘˘ن˘˘ثد–
⁄ ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘سشلا ةرازو˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ىو˘ت˘ف˘لا
نإا˘ف ،ةÒع˘سشلا هذ˘ه ق˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ب ىو˘˘ت˘˘ف رد˘˘سصت

اذ˘˘ه ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سضألا ن˘˘˘ع Úير˘˘˘ئاز÷ا فوز˘˘˘ع
،تاراب˘ت˘عا ةد˘ع˘ل ا˘سسو˘م˘ل˘م نو˘ك˘ي˘سس م˘سسوŸا
ةيسسفن ىلع اÒثك ترثأا ةحئا÷ا نأا اهلوأا
م˘سساوŸا هذ˘ه˘ل م˘ه˘ي˘ق˘ل˘ت ى˘ل˘عو ،Úير˘˘ئاز÷ا
لوانتŸا ‘ سسيل ام وهو ،حرفلا بلطتت يتلا

.نازحأا نم ةحئا÷ا هذه هتفلخ ام مامأا
يداسصتقلا بنا÷ا ¤إا انوثدfi راسشأا امك
ف˘قو˘ت ل˘ع˘ف˘ب ،اÒث˘ك ر˘ثأا˘ت يذ˘لا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘ل˘˘ل
ن˘˘م Òث˘˘ك˘˘ل˘˘ل لو˘˘خدŸا ماد˘˘˘ع˘˘˘ناو طا˘˘˘سشن˘˘˘لا
نإا˘˘˘˘ف ،كلذ ¤إا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘سضإلا˘˘˘˘˘ب.تÓ˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
بل˘غأا ا˘ه˘تد˘م˘ت˘عا ي˘ت˘˘لا ةÒخألا تاءار˘˘جإلا
ةيسشاŸا قاوسسأا قلغ ‘ ةلثمتŸا تايلولا
Òغ تÓبطسصلاو ةيئاوسشعلا عيبلا طاقنو
ل˘ق˘ن تا˘ن˘حا˘سش ع˘ن˘م ¤إا ة˘فا˘سضإا ،ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
‘ ترثأا لماوع اهلك تايلولا Úب ةيسشاŸا
ءاغلإاو سسارعألا فقوت نع كيهان ،قوسسلا

.ةيعام÷ا معاطŸاو ج◊ا مسسوم
50 صص

ىرخأإ مايأإ01 ةيلوÚ 92ب لقنتلإ عنمو رج◊إ ديد“

رئإز÷اب مويلإ حلاصص ةليقع يبيللإ بإونلإ سسل‹ سسيئر
مودت ةرايز ‘ رئاز÷ا ¤إا حلاسص ةليقع يبيللا باونلا سسل‹ سسيئر تبسسلا مويلا ءاسسم ،لسصي
.ايبيل ‘ يسسايسسلا ل◊ا يعاسسمو ةيبيللا ةمزألا تارووطت ثحبل ،Úموي
موداقوب يÈسص ةيجراÿا ريزوو ،نوبت ديÛا دبع سسيئرلا هترايز لÓخ ،حلاسص ةليقع يقتليو
ةسصاخ ،يبيللا دهسشŸا تاروطت رخآا سشقانيو ،Úنسش ناميلسس ينطولا يبعسشلا سسلÛا سسيئرو
.ايبيل ‘ اهمسساب يركسسعلا لخدتلاو لئابقلا حيلسستب ةقلعتŸا ةÒخألا ةيرسصŸا ةوطÿا دعب
ناوج31 ‘ هل ةرايز دعب ،رهسش فرظ ‘ ،هل ةيناثلا رئاز÷ا ¤إا ادغ حلاسص ةليقع ةرايز دعتو
يبيل راوح ةودن دقع ¤إا يعادلا اهحÎقم ديدجتل رئازجلل ةسصرف نوكت نأا دقتعيو ،يسضاŸا
تاسسسسؤوم ليكسشتو ةمزأÓل يسسايسس لح تاجرfl ¤إا لسصوتلل ةيميلقإاو ةيلود ةياعرب يبيل
.تاسسسسؤوŸا ةيعرسش ¤إا ةدوعلاو ةديدج تاباختنا ميظنت حيتت ةينطو ةدحو ةموكح ةيلاقتنا

انوروك تاحاقل براŒ ةÒتو عراصست
ايŸاع تايفولإ صضافخنإو

سسمÓت دنهلإ تاباصصإإ
دوعي فوÿإو نويلŸإ

ابوروأل

يئإوصشعلإ لÓغتصسلإ ىلع ءاصضقلل
 ةوÌلل

بيقنتلل بابصشلل تاينواعت
بون÷إ ‘ بهذلإ

20 صص

:ةيرصصŸإ ةصسائرلإ

يصسيصسلإ تصضّوف ايبيل لئابق
دÓبلإ ‘ ايركصسع لخدتلل

 رصسألإ ليخإدم عجإرتو قإوصسألإ قلغو Úيرئإزجلل ةيصسفنلإ ةلا◊إ

 ةيصشاŸإ قوصس عجإÎب تإريدقت
ةئاŸإ ‘08 ـب

EL HOURRIAةــــيرابخإ ةــــــــيموي

سسوÒفب ةيسسايق تايوتسسم ،ةÒخألا ةعاسس84 ـلا لÓخ ،رئاز÷ا تلجسس
لسصن ⁄ اننأاو ،يدعاسصت ىحنم ‘ لازام يئابولا عسضولا نأا ¤إا Òسشت ،انوروك
ةبقارŸ ةيملعلا ةنجللا ءاسضعأا سضعب مÓكب انذخأا اذإا ةمقلا ىوتسسم ¤إا دعب
.ءابولا نم ةيناث ةجوم سشيعن ل اننإا لوقت يتلا91 ديفوك دسصرو
لامج روتكدلا هتعباتمو انوروك سسوÒف دسصر ةنجلل يمسسرلا قطانلا نلعأا دقف
ا˘نورو˘˘ك سسوÒف˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘با˘˘سصإا395 ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست ،ة˘˘˘ع˘˘˘م÷ا سسمأا ،رارو˘˘˘ف
هلجسست مقر ىلعأاو ،””ةÒخألا ةعاسس42 ـلا لÓخ ،ةافو تلاح5و ،(91-ديفوك)

،سسيمÿا سسمأا لوأا ،تلجسس دق رئاز÷ا تناكو .اهب ءابولا رهظ ذنم ،رئاز÷ا
.ةافو ةلاح21و ةديدج ةباسصإا585
92 ىلع سضورفŸا ،›زنŸا يئز÷ا رج◊ا ديد“ ةموك◊ا تررقو اذه
مويلا نم احابسص ةسسماÿا ةعاسسلا ةياغ ¤إا ءاسسم ةنماثلا ةعاسسلا نم ةيلو
انوروك سسوÒف راسشتنا نم ةياقولا راطإا ‘ اذهو مايأا01 ةدŸ كلذو ›اوŸا
.هتحفاكمو (91-ديفوك)

50-40-30 صص

ةعاصس42 ‘ انوروكب تايفو5و ةباصصإإ395
يبطلإ كلصسلإ فوفصص ‘ ةباصصإإ0062و ةافو04



نوبت صسيئرلل عإدو ةرايز يدؤوي اصسنرفب رئإز÷إ Òفصس

هاŒلإ سسفن ‘ رظنلإ اصسنرفو رئإز÷إ ىلع
روكنايرد هييفازك رئاز÷اب ةيسسنرفلا ةيروهمجلل ةداعلا قوف سضوفŸا Òفسسلا اعد
لئاسسم نأا ادكؤوم ،””هسسفن هاŒلا ‘ رظنلا”” اسسنرفو رئاز÷ا ىلع بجي هنأا ¤إا
.””نيدلبلا ¤إا ةبسسنلاب ةيمهأا يسستكت”” ةركاذلا
،نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئرل اهادأا عادو ةرايز بقع ،يسسنرفلا Òفسسلا لاقو
ليوناÁإا يسسنرفلا سسيئرلا”” نإا ،رئاز÷اب هتمهم ءاهتنا بقع ،سسيمÿا لوألا سسمأا

لوقلا ىلع قفتم انأاو ،ديدج جهن نع ،ةيليوج41 موي ،هحيرسصت ‘ ثد– نوركام
.””انيدلب Úب ديدج قيرط عابتا بجي هنإا
عم قرطت نيدلبلا Úب ةيئانثلا تاقÓعلا ¤إا ةفاسضإا هنأا ¤إا يسسنرفلا Òفسسلا راسشأاو
¤إا اذكو ،””نيدلبلا ¤إا ةبسسنلاب ةيمهأا”” يسستكت يتلا ةركاذلا لئاسسم ¤إا نوبت سسيئرلا
.لاÛا اذه ‘ ””ارخؤوم ققح يذلا مدقتلا””

و .ق

جراÿاب ةينطولإ ةيلا÷إو ةيوعم÷إ ةكر◊اب افلكم

 ةيروهم÷إ سسيئر ىدل راصشتصسم ناصضمرب هيزن
ناسضمرب هيزن Úيعت نمسضتي اموسسرم ،نوبت ديÛا دبع ،ةيروهم÷ا سسيئر عقو
ةينطولا ةيلا÷او ةيوعم÷ا ةكر◊اب افلكم ةيروهم÷ا سسيئر ىدل اراسشتسسم
.جراÿاب
سسيئر عقو”” ،سسيمÿا لوألا سسمأا ،ةيروهم÷ا ةسسائر هترسشن نايب ‘ ءاجو
ىدل اراسشتسسم ناسضمرب هيزن Úيعت نمسضتي اموسسرم ،نوبت ديÛا دبع ،ةيروهم÷ا
.””جراÿاب ةينطولا ةيلا÷او ةيوعم÷ا ةكر◊اب افلكم ةيروهم÷ا سسيئر

 و .ق

 Òخألإ ر“ؤوŸإ ‘ ةبختنŸإ ةيصسائرلإ ةئيهلإ هتنيع

 ””سسافافألإ»ــل لوأإ اينطو انيمأإ سشيصش وأإ فصسوي
بسصنم ‘ ،وزو يزيتل يئلولا يبعسشلا سسلجملل ›ا◊ا سسيئرلا سشيسش وأا فسسوي Úع
.ةيكاÎسشلا ىوقلا ةهبجلل وأا ينطو Úمأا
01 موي ةيكاÎسشلا ىوقلا ةهب÷ يئانثتسسلا ر“ؤوŸا داقعنا دعب Úيعتلا اذه يتأايو

ةيسسائرلا ةئيهلا نولكسشي ءاسضعأا ةسسمخ هرثا ىلع بختنا يذلاو مرسصنŸا ةيليوج
.بزحلل
ةيسسائرلا هتئيهل يطعي يذلا بزحلل يسساسسألا نوناقلل اقبط سشيسش وأا Úيعت ءاجو
.Úيعتلا اذه ةيحÓسص
ميهارباو يجاح دمfiو خيوسش نايفسسو لسسحلب ميكح نم ةيسسائرلا ةئيهلا نوكتتو
.يرهاوط ةرونو Êايزم

و .ق

 ةوÌلل يئإوصشعلإ لÓغتصسلإ ىلع ءاصضقلل

بون÷إ ‘ بهذلإ بيقنتلل بابصشلل تاينواعت
تاينواعت ‘ بابسشلا لكسشت ةيناكمإا نع ،باقرع دمfi ،مجانŸا ريزو فسشك
ا‡ بون÷ا ‘ ندعملل يحطسسلا لÓغتسسلا سصخي اميف بهذلا نع بيقنتلل
.ةيمجنŸا ةوÌلا هذهل يئاوسشعلا لÓغتسسلا ىلع ءاسضقلاب حمسسيسس
كاÒت يتقطنÃ بهذلا مجانم نع هثيدح ‘ ،يمومعلا نويزفلتلل ،باقرع لاقو
نم ¤وألا ةلحرŸا ىلع Òخألا ءارزولا سسل‹ قداسص دقل ”” تسساÔمتب اسسامسسمأاو
بهذلل ‘ر◊ا لÓغتسسلا ‘ لثمتت يتلا تناجو تسساÔمتب بهذلا مجانم لÓغتسسا
موقت تاينواعت ‘ لكسشتلا ةÈخ مهيدل نيذلا ةقطنŸا بابسشل نكÁ ثيحب
.”” ندعملل يحطسسلا لÓغتسسلاب
ةيفرح قرطب بهذلا نع بيقنتلل تاينواعتلا هذهل تاحاسسم حنمتسس”” ريزولا فاسضأاو
لÓغتسسل ةيرئاز÷ا ةكرسشلا فرط نم هجارختسسا ” ام ة÷اعمو عيمŒ متي مث
.””مهتاقحتسسم ÚينعŸا بابسشلا حنمو ””رونيا”” بهذلا مجانم
ىلع ءاسضقلاب حمسسيسسو ةينوناق ةقيرطب نوكيسس لÓغتسسلا اذه لوقلاب عباتو
ءلؤوه ةقفارÃ موقتسس ةلودلا نأا ادكؤوم هبيرهت ىلعو بهذلل يئاوسشعلا لÓغتسسلا
ينعي ل ‘ر◊ا لÓغتسسلا””نأل ةمزÓلا ايجولونكتلاب مهدمو مهنيوكتو بابسشلا
.””ةيديلقتلا ةقيرطلا
ةيلمعلا هذه ‘ ةعرسسب قÓطنلا ينم ةيروهم÷ا سسيئر بلط ””باقرع فاسضأاو
.””اهيف يلعفلا قÓطنÓل Èمتبسس رهسش ¤إا انه نم انيدلو
بهذلا مجانŸ يعانسصلا لÓغتسسلا ‘ لثمتتف لÓغتسسلا نم ىرخألا ةلحرŸا امأا
اميف ءاكرسشلا نع ثحبلاب حمسسي طورسش Îفد قفو ،باقرع بسسح ،نوكيسس يذلاو
.بهذلل ينطابلا لÓغتسسلا سصخي
ءارزولا سسل‹ عامتجا لÓخ ىطعأا دق ،نوبت ديÛا دبع ،ةيروهم÷ا سسيئر ناكو
ةسصخرŸا سصوسصنلا ةغايسص ¤إا يعادلا ريزولا حاÎقا ىلع هتقفاوم Òخألا

Òغ تاهجلل ةبسسنلاب بابسشلا فرط نم تسساÔ“و تناجب بهذلا مجانم لÓغتسسل
.ىÈكلا مجانملل ةبسسنلاب تاكارسش قÓطإاو يعانسصلا لÓغتسسÓل ةلباقلا
ةلباقلا لوق◊ا ةفاك مسضت ةيجولويج ةطراÿ يروفلا دادعإلا اسضيأا نوبت بلطو
نم اهÒغو تيرابلاو تافسسوفلاو Úتسسغنتلاك ةردانلا نداعŸا لا‹ ‘ لÓغتسسÓل
‘ ةÒثك تاÒخ كل“ رئاز÷ا نأا ¤إا باقرع راسشأا ،سصوسصÿا اذهبو.نداعŸا

‘ ةمهاسسŸاو ةفاسضم ةميقو لغسش بسصانم قلخب اهلÓغتسسا حمسسيسس نداعŸا لا‹
نداعملل ةيجولويج ةطراخ كانه نأا باقرع فاسضأاو.ينطولا داسصتقلا عيونت
نأا ¤إا اÒسشم ،فاسشكتسسلا لا‹ ‘ عيسسوتلاو اهيف قيقدتلا نم دبل نكل ةدوجوŸا

اهل وأا رواfi عبرأا ىلع زكترت ءارزولا سسل‹ اهيلع قداسص يتلا قيرطلا ةطراخ
‘ رامثتسسلا مث ةقيقد ةفسصب رئاز÷ا ‘ ةدوجوŸا نداعŸا ىلع فرعتلاو دكأاتلا
. ةيلاع ايجولونكت مادختسساو ةكارسش بلطتي ام وهو ةدوجوŸا نماكŸا
Úيرئاز÷ا ءاÿÈاب لسصتا كلذل يرسشبلا رسصنعلا ريوطتب قلعتيف ثلاثلا روÙا امأا
‘ لثمتي Òخألا روÙا نأا Úح ‘ ””مهتقفاوم اوطعأا نيذلاو جراÿاب نيدجاوتŸا
””ةيبذاج Ìكأا”” هلعجي لكسشب4102 ةنسسل مجانŸا نوناق دونب سضعب ‘ رظنلا ةداعإا
هنم Êدعم دروم0071 نم Ìكأا ىلع يوت– رئاز÷ا نأا باقرع ركذو.نيرمثتسسملل
دراوŸا هذه نم ةعوم‹04 كانه ””نأا افيسضم فسشتكŸا Òغ هنمو فسشتكŸا

.””عافترÓل ةلباق رلود رايلم ةروتاف اهل سصسصخت جراÿا نم ةدروتسسم
””جراÿا نم دروتسست لامرلاو تينارغلاو ةينييزتلا راجحألا ىتح”” :باقرع فاسضأاو
جاتنإاب داوŸا هذه داÒتسسل سضيوعت نع ثحبلل ةسسوردم ةطخ عسضو نع افسشاك
عنسصم ¤وألا ةلحرŸا ‘ أاسشنيسس ،تÓيبج راغ مجنم لÓغتسسا سصوسصخبو.ينطو

،دعب اميف باهذلل تانايبلا عمجب حمسسيسس ا‡1202 نم لوألا يثÓثلا ‘ يجذو‰
ثحب عم ،لÓغتسسلا ةلحرم يهو ةيئاهنلا ةلحرŸا ¤إا ،4202و3202 يتنسس يأا
.يسسورلاو ينيسصلا Úكيرسشلا عم ةكارسشلا
ةيهتنم تاسساردلا نأا ريزولا دكأا ،سصاسصرلاو كنزلل روزيمأا داو مجنم ¤إا ةبسسنلاب امأا
.2202و1202 يتنسس لÓخ لÓغتسسÓل عسضويسس اينمز ا‹انرب نأاو

إإ .ق
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ةيئاهنلإ هتلحرم غلب

ابيرق داصسفلإ ةحفاكŸ يديهمتلإ عورصشŸإ
 ةيمومعلإ تاطلصسلإ مامأإ

ق˘طا˘ن˘لا ،لا˘سصتلا ر˘يزو ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسا
،رميحلب رامع ،ةموكحلل يمسسرلا
ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘جر ،سسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مÿا لوألا سسمأا
ما˘ع˘لا ر˘يدŸا سسي˘ئر˘˘لاو لا˘˘م˘˘عألا

Ûباربر دعسسيا ””لاتيفسس”” عم.
نأا لاسصتلا ةرازو نم نايب حسضوأاو
ر˘˘˘قÃ ىر˘˘˘ج لو˘˘˘˘طŸا ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا””
سشا˘˘ع˘˘نإا ل˘˘˘ب˘˘˘سس لوا˘˘˘ن˘˘˘تو ،ةرازو˘˘˘لا
ةطخ لÓخ نم ينطولا داسصتقلا
ع˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سشت˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘مار˘˘˘لا ة˘˘˘مو˘˘˘ك◊ا
ة˘ي˘ب˘ل˘تو ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلا تا˘˘سسسسؤوŸا

عيجسشتب ،ةينطولا قوسسلا تايجاح
م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح سصي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘تو تاردا˘˘˘˘˘سصلا
ن˘هار˘لا ع˘سضو˘لا ل˘˘ظ ‘ تادراو˘˘لا
.””دÓبلا هسشيعت يذلا
ة˘ي˘ع˘سضو”” ¤إا ءا˘ق˘ل˘˘لا قر˘˘ط˘˘ت ا˘˘م˘˘ك

ثحبو ،رئاز÷ا ‘ لمعلا بابرأا
عسضولا زيزعت ‘ مهماهسسإا تايلآا
.””يعامتجلاو يداسصتقلا
لجرب رميحلب ريزولا ءاقل يتأايو
كلÁ يذلا باربر دعسسيإا لامعألا

ةقطانلا ””يتÈيل”” ةفيحسص هعم‹

نع عوبسسأا نم لقأا دعب ،ةيسسنرفلاب
نم ةيئاسضقلا ةعباتŸاب تاديدهت
ا˘م ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب ر˘يزو˘˘لا
ل˘˘سشف نأا˘˘سشب ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا ه˘˘تر˘˘˘سشن
،انوروك ةحئاج Òيسست ‘ ةموك◊ا
ةينهم Òغ اهنأا ريزولا اهيف ىأار

.فذقو ليوهت اهيفو
¤إا رسشي ⁄ ةرازولا نايب نأا Òغ
نم لو ديعب نم ل عوسضوŸا اذه
.بيرق
و .ق

و .ق

Ëد˘ق˘ت م˘ت˘ي˘سس ،ه˘ي˘ل˘ع ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ة˘قدا˘سصم د˘ع˘ب ه˘˘نا فا˘˘سضأاو
ةيجيتاÎسسإلا هذهل ةيئاهنلا ةخسسنلا ةغايسصب لفكتتسس ةنجلل عورسشŸا

ةبسسانÃ ””مداقلا Èمسسيد ‘ اهنع فسشكلا متيسس”” ةخسسنلا هذه نأا افيسضم
.Èمسسيد9 مويل فداسصŸا داسسفلا ةحفاكŸ يŸاعلا مويلا
هذ˘ه لو˘خد ه˘ت˘ح˘فا˘ك˘مو دا˘سسف˘لا ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ع˘قو˘˘ت˘˘تو
ططخملل اقبط ةلب˘قŸا ة˘ن˘سسلا ن˘م ة˘ياد˘ب ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ز˘ي˘ح ة˘ي˘ج˘ي˘تاÎسسإلا
ةيجيتاÎسسإلا هذه قيبطت نأا املع ةئيهلا هذه هتدعأا يذلا1202-5202
سضعبل اهميمسصت ” رطاıا لوح طئارخ نأاو عاطقب عاطق متتسس
.اهÒغو ةحسصلاو ةراجتلاو ةيلاŸا رارغ ىلع تاعاطقلا
ن˘م˘سض جرد˘ن˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تاÎسسإلا هذ˘ه نأا لوؤو˘˘سسŸا سسف˘˘ن را˘˘سشأا ا˘˘م˘˘ك
ةيسساسسأا رواfi ةسسمخ ىلع زكترت ””داسسف نود ةديدج رئازج”” ةيكيمانيد
لئاسسوو ÊدŸا عمتÛا ةكراسشمو ةيمومعلا ةاي◊ا ةقلخأاو ةيفافسش يهو
عا˘ط˘ق˘لا ة˘هاز˘نو ة˘ي˘قر˘تو ه˘ت˘ح˘فا˘ك˘مو دا˘سسف˘لا ن˘م ة˘يا˘˘قو˘˘لا ‘ مÓ˘˘علا
ةحفاكم ‘ ةلادعلاو ةبقارŸا تائيه تاردقو رود زيزعتو يداسصتقلا
.ةدسصرألا ليسص–و ›ودلا نواعتلا ¤إا ةفاسضإا ،داسسفلا

ىلع رهسستسس ةينطولا ةيجيتاÎسسإلا هذه”” نأا لخدتŸا لاق ،قايسسلا ‘
Òيسستلاو ظاف◊او يرئاز÷ا عمتÛا ليو– ةيغب داسسفلا ىلع ءاسضقلا
¤إا اسضيأا علطتت ةيجيتاÎسسإلا نإا افيسضم ””ةيمومعلا لاومأÓل نسس◊ا
نأاسشلا Òيسست لا‹ ‘ ةلئاسسŸاو ةيفافسشلا سسركت نوناق ةلود ءاسسرإا””
.””ماعلا
3602 ي˘ق˘ير˘فإلا دا–لا ةد˘ن˘جأا فاد˘هأا ق˘ي˘˘ق– ‘ م˘˘ها˘˘سست˘˘سس كلذ˘˘بو
ي˘سسا˘ي˘سس خا˘ن˘م Òفو˘تو0302 قا˘فآا ‘ ة˘ماد˘ت˘سسŸا ة˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا فاد˘˘هأاو
ةدحتŸا ·ألا ةيقافتا تابلطتŸ اقبط لماكتم يعامتجاو يداسصتقاو

ةلثمŸا تنثأا ،ةبسسانŸا تاذب اهلخدت سضرعم ‘و.داسسفلا ةحفاكم لوح
ىلع وكيلأا اتÒلب ،رئاز÷ا ‘ ةيمنتلل ةدحتŸا ·ألا جمانÈل ةميقŸا
‘ هتحفاكمو داسسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلا اهلذبت يتلا دوه÷ا
ةدحتŸا ·ألا جمانرب دادعتسسا نع ةبرعم ،ةيجيتاÎسسإلا هذه ريوطت

.ةيجيتاÎسسإلا هذه ذيفنت وأا دادعإا ةقفارم ‘ يئا‰إلا
يأا ،يŸاعلا ماÿا يلخادلا œانلا نم %5 نم Ìكأا نأا ¤إا وكيلأا تراسشأاو
دا˘سسف تا˘سسرا‡ ‘ ا˘ًيو˘ن˘سس ي˘ف˘˘ت˘˘خ˘˘ت ،تارلود˘˘لا ن˘˘م تارا˘˘ي˘˘لŸا فلآا
ةدكؤوم ،ةحلسسألاب راŒلا ،تاردıا ،يبيرسضلا سشغلا ،لاومألا سضييبتك
نم هتحفاكم بلطتي”” ا‡ ،تاعمتÛا ةيهافر رطخلل سضرعي داسسفلا نأا
.””.ةكÎسشŸا ةحلسصŸا لجأا

مويلا ءاقل نإا لÓعسش يبرعلا يلوم ةيجراÿا ةرازو لث‡ لاق ،هبناج نم
لبق تأادب يتلا ةيجيتاÎسسإلا هذه دادعإا راسسم ‘ ةيفاسضإا ةوطخ”” دعي
Úلعافلا ةينطولا تارواسشŸا تعمج نأا دعب هنأا ًافيسضم ،””رهسشأا ةعبسس
يÌتو لمكت Úيلودلا ءاÿÈا عم ةينفلا تارواسشŸا هذه نإاف ،Úينطولا
.نآلا ىتح زجنŸا لمعلا
جمد وه ،ةيلودلا ةينقتلا تارواسشŸا هذه نم فدهلا نأا ،هلوق عباتو
نم ةياقو˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تاÎسسإلا ‘ ة˘ي˘لود˘لا تا˘سسرا˘مŸاو Òيا˘عŸا
حا‚ نا˘م˘سضو ا˘ه˘عور˘سشم Úسسح˘ت˘ب ح˘˘م˘˘سسي ا‡ ،ه˘˘ت˘˘ح˘˘فا˘˘ك˘˘مو دا˘˘سسف˘˘لا
.اهذيفنت
تارواسشŸا هذه نإاف ،Úيسسيئرلا Úينطولا Úلعافلا دوجو ¤إا ةفاسضإلاب
ةدحتŸا ·ألا جمانرب عم ةكارسشلاب اهميظنت ” يتلا ،ةيلودلا ةينقتلا
Úلث‡و ءاÈخ ةكراسشÃ دعب نع رظانتلا ةينقت Èع ترج ،يئا‰إلا
ةحفاك˘م تا˘عو˘سضو˘م ‘ ة˘سصسصخ˘تŸا ة˘ي˘لود˘لا تا˘م˘ظ˘نŸا ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل
.داسسفلا
ةيقافتا ىلع ةعقوŸا لودلا لئاوأا Úب نم دعت يتلا رئاز÷ا نإا ركذي
لÓخ نم تدسسج يتلاو4002 ماع ‘ داسسفلا ةحفاكŸ ةدحتŸا ·ألا
ةمزتلم ،6002 ماع ‘ هتحفاكمو داسسفلا نم ةياقولاب قلعتŸا نوناقلا
.داسسفلا ةحفاكŸ ةينطو ةيجيتاÎسسإا ل وأا ةغايسصل راسسÃ مويلا
داسسفلا نم ةياقولاب قلعتŸا يرئاز÷ا نوناقلا نم02 ةداŸا سصنتو
هتحفاكمو داسسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلا ةمهم نأا ىلع هتحفاكمو
ةلود ئدابم سسركت ،داسسفلا نم ةياقولل ةلماسش ةسسايسس حاÎقا”” ‘ لثمتت
ةماعلا نوؤوسشلا ةرادإا ‘ ةلءاسسŸاو ةيفافسشلاو ةهازنلا سسكعتو نوناقلا
.”” ةيمومعلا تاكلتمŸاو

ةيجيتإÎصسإلإ دإدعإإ لوح ةيلود ةينقت تإرواصشم ةرود لÓخ دعب نع لصصإوتلإ ةينقت Èع هل هلخإدم ‘و
‘ دجوي ةيجيتإÎصسإلإ هذه لوح يديهمتلإ عورصشŸإ““ نأإ روك حصض وأإ ،هتحفاكمو داصسفلإ نم ةياقولل ةينطولإ

.““ةيمومعلإ تاطلصسلإ ىلع هحرط ابيرق متيصسو ةيئاهنلإ هتلحرم

يتÈيل ةفيحصصل ريزولإ تإريذ– نع عوبصسأإ نم لقأإ

بإربر لاتيفصس عم‹ بحاصص لبقتصسي رميحلب

يمصسرلإ قطانلإ ،لاصصتلإ ريزو ثحب
هلابقتصسإ لÓخ ،رميحلب رامع ،ةموكحلل
صسيئر ،ةمصصاعلإ رئإز÷اب صسيمÿإ
هللإ دبعوب ىلعألإ يمÓصسإلإ صسلÛإ

كÎصشŸإ نواعتلإ زيزعت لبصس ،هللإ مÓغ
ةيعجرŸإ صساصسأإ ىلع““ Úتئيهلإ Úب
.““ةينطولإ ةينيدلإ

ءاقللإ نأإ لاصصتلإ ةرإزو نم نايب حصضوأإو
لبصس لوانت““ ،ةرإزولإ رقÃ ىرج يذلإ

ةرإزو Úب كÎصشŸإ  نواعتلإ زيزعت
،ىلعألإ يمÓصسإلإ صسلÛإو لاصصتلإ

ىلع يمÓعإلإ بنا÷اب قلعتي ام ةصصاخ
ةينطولإ ةينيدلإ ةيعجرŸإ صساصسأإ

.““اهتبإوثو
تاطاصشن مهأإ““ ¤إإ ةبصسانŸاب قرطت امك
ىلع لمعلإو هتإرإدصصإإ فلتflو صسلÛإ
معد إذكو ،ماعلإ يأإرلل اهب فيرعتلإ
ميظنت ‘ صسلÛإو ةرإزولإ Úب دوه÷إ

flةيملعلإ تإرهاظتلإ فلت
يمÓصسإلإ صسلÛإ كإرصشإاب ،ةيمÓعإلإو
اياصضقلإو تابصسانŸإ فلتfl ‘ ىلعألإ

هرابتعاب ينيدلإ عباطلاب ةلصصلإ تإذ
صسيئر ىدل ةيروتصسد ةيراصشتصسإ ةئيه

‘ ةيعجرم ةينطو ةصسصسؤومو ةيروهم÷إ
.““مÓصسإلاب ةقلعتŸإ لئاصسŸإ لك
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ديري ىلعألإ يمÓعإلإ صسلÛإ
دعبلإ تإذ اياصضقلإ ‘ هكإرصشإ
 ينيدلإ

عم ثحابتي رميحلب
ةيعجرŸإ هللإ مÓغ

  مÓعإلإ ‘ ةينيدلإ
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سسوÒف دسصر ةنجلل يمسسرلا قطانلا نلعأا دقف
سسمأا ،رارو˘ف لا˘م˘ج رو˘ت˘كد˘لا ه˘ت˘ع˘با˘˘ت˘˘مو ا˘˘نورو˘˘ك
سسوÒف˘ب ةد˘يد˘ج ة˘با˘سصإا395 ل˘ي˘ج˘سست ،ة˘ع˘م÷ا
42 ـلا لÓخ ،ةافو تلاح5و ،(91-ديفوك)  انوروك
ذنم ،رئاز÷ا هلجسست مقر ىلعأاو ،””ةÒخألا ةعاسس
.اهب ءابولا رهظ
،سسيمÿا سسمأا لوأا ،تلجسس دق رئاز÷ا تناكو
.ةافو ةلاح21و ةديدج ةباسصإا585
ي˘˘ئز÷ا ر˘˘ج◊ا د˘˘يد“ ة˘˘مو˘˘ك◊ا ترر˘˘قو اذ˘˘˘ه
ةعاسسلا نم ةيلو92 ىلع سضورفŸا ،›زنŸا
احابسص ةسسماÿا ةعاسسلا ةياغ ¤إا ءاسسم ةنماثلا

‘ اذهو مايأا01 ةدŸ كلذو ›اوŸا مويلا نم
ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسوÒف را˘˘˘سشت˘˘˘نا ن˘˘˘م ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘قو˘˘˘˘لا را˘˘˘˘طإا
.هتحفاكمو (91-ديفوك)
ءادتبا ددÁ”” لوألا ريزولا حلاسصŸ نايب ‘ ءاجو
ةدŸ ،›زنŸا يئز÷ا رج◊ا ءارجإا ،تبسسلا نم
ةياغ ¤إا ءاسسم ةنماثلا ةعاسسلا نم ،مايأا  ةرسشع
،›او˘مـلا مو˘ي˘˘لا ن˘˘م ا˘˘حا˘˘ب˘˘سص ة˘˘سسماÿا ة˘˘عا˘˘سسلا
مأا ،طاو˘غألا ،ف˘ل˘سشلا ،راردأا :تا˘يلو˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
،ةديلب˘لا ،را˘سشب ،ةر˘ك˘سسب ،ة˘يا˘ج˘ب ،ة˘ن˘تا˘ب ،ي˘قاو˘ب˘لا
يد˘˘ي˘˘سس ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس ،ة˘˘ف˘˘ل÷ا ،ر˘˘ئاز÷ا ،ةر˘˘يو˘˘ب˘˘˘لا
،ةلي˘سسŸا ،ة˘يد˘مـلا ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ،ة˘با˘ن˘ع ،سسا˘ب˘ع˘ل˘ب
،ج˘˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘˘ب جر˘˘˘ب ،نار˘˘˘هو ،ة˘˘˘ل˘˘˘قرو ،ر˘˘˘ك˘˘˘سسع˘˘˘م
قو˘سس ،ة˘ل˘سشن˘خ ،يداو˘لا ،تل˘ي˘سسم˘سسي˘ت ،سسادر˘مو˘ب
.نازيلغو ،ةزابيت ،سسارهأا
ةدŸ رور˘مـلا ة˘كر˘ح ع˘ن˘م”” ة˘مو˘ك◊ا تدد˘˘م ا˘˘م˘˘ك
¤إاو نم ،ةسصاÿا تارايسسلا اهيف اÃ ،مايأا ةرسشع
.تايلولا سسفن
اذه ىنعي ل”” رارقلا نأا لوألا ريزولا نايب حسضوأاو»
””.علسسلا لقنو Úمدختسسمـلا لقن لئاسسو ءارجإلا

ير˘سض◊ا ل˘ق˘ن˘لا طا˘سشن ق˘ي˘ل˘ع˘ت ءار˘جإا دد˘˘م ا˘˘م˘˘ك
ة˘ل˘ط˘ع˘لا لÓ˘خ سصا˘خ˘سشأÓ˘ل سصاÿاو ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةفلاسس نيرسشعلاو عسستلا تايلولا ‘ ةيعوبسسألا
.ركذلا
نو˘ق˘ب˘˘ي ةلو˘˘لا”” نأا دار˘˘ج ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح نا˘˘ي˘˘ب ح˘˘سضوأاو

flلوÚ باد˘ت˘لا ع˘ي˘م˘ج ذا˘خ˘تا˘بÒ ا˘ه˘ي˘سضت˘ق˘ت ي˘ت˘لا
ة˘ق˘فاو˘م د˘ع˘˘ب ،ة˘˘يلو ل˘˘ك˘˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا
وأا ليدعت وأا رارقإا اميسسل ،ةسصتıا تاطلسسلا
يلكلا وأا يئز÷ا ›زنŸا رج◊ا تاق وأا فييكت
وأا تادلب وأا تايدلب ةدع وأا ةيدلب فدهتسسي لكسشب
.””ىودعلل ارؤوب دهسشت ءايحأا
سصيخاÎلا حنم ةلولل لوألا ريزولا نايب زاجأا امك

سصي˘خار˘ت ح˘نÚ Ãلوfl ةلو˘لا ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي”” لا˘˘ق Úح
عاسضوألا ةلاح ‘ وأا ،ةرورسضلا ةلاح ‘ ،رورملل
.ةيئانثتسسلا
Òبادتلا ديد“ رارق نأا لوألا ريزولا نايب لاقو
مقر يذيفنتلا موسسرمـلا ماكحأا بجوÃ ةذختمـلا
ميعدت نمسضتمـلاو ةيليوج9 ‘ خرؤومـلا281 ـ02
ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسوÒف را˘˘˘سشت˘˘˘نا ن˘˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لا ما˘˘˘ظ˘˘˘ن
ةيملعلا ةنج˘ل˘لا ةرا˘سشت˘سسا د˘ع˘ب”” ءا˘ج ،ه˘ت˘ح˘فا˘ك˘مو
ةيعسضولا مييقت زربأا نأا دعبو ةيحسصلا ةطلسسلاو
راسشتنا ةعرسس ديازت ينطولا باÎلا Èع ةيحسصلا
سسي˘˘˘ئر ة˘˘˘ق˘˘˘فاو˘˘˘م د˘˘˘ع˘˘˘بو ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسوÒف ءا˘˘˘بو
.””ةيروهم÷ا
Òهطت تايلمع ةلسصاوم»ــب ةموك◊ا تبلاط امك
،تايلولا لماك Èع ةيمومعلا نكامألاو تاءاسضفلا
Úنطاومـلا سسيسس–و لاسصتلا تÓمح فيثكتو
.ءايحألا ىوتسسم ىلع
كار˘˘˘سشإا”” ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةلو˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘ك◊ا نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ثحو
ل˘˘˘م˘˘˘ح ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ءا˘˘˘ي˘˘˘حألا نا÷و تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘م÷ا
د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لاو ةرو˘˘˘طÿا كراد˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع Úن˘˘˘طاو˘˘˘مـلا
اميسسلو ،اه˘ب لو˘م˘ع˘مـلا ة˘ي˘ح˘سصلا تلو˘كو˘توÈلا˘ب

ىودعلل ةعنامـلا زجاو◊او ةفاظنلا Òبادت ماÎحا
””.يدسس÷ا دعابتلاو ايرابجإا تامامكلا ءادتراو
Úنطاومـلا دنŒ ¤إا اهءادن ةموك◊ا تددج امك

””اندÓب اهدهسشت يتلا ةيحسصلا ةمزألا Òيسست ‘
ي˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لاو م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم ل˘˘م–»ــب م˘˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘لا˘˘طو
لكل مراسصلا ماÎحلا نمسض نماسضتلاو طابسضنلاب
اذه نم ةياقولا لجأا نم اهب ىسصوŸا Òبادتلا
.””هتحفاكمو يمـلاعلا ءابولا

يريدغ يلع دعاقتŸإ ءإوللإ ةباصصإإ
انوروكب
وياروب دلاخ يماÙا نع ةيمÓعإا ريراقت تلقن

يريدغ يلع دعاقتŸا ءاوللا عافد ةئيه وسضع
.سشار◊ا نجسسب انوروك سسوÒفب هلكوم ةباسصإا
ةاغلŸا9102 ليرفأا81 تاباختنل حسشŸÎا ناكو
Ìكأا دعب ارخؤوم ماعطلا نع بارسضإا ‘ لخد دق
هقيلعت ررقي نأا لبق ،تقؤوŸا سسب◊ا ‘ ةنسس نم
.سسوÒفلاب هتباسصإا دكأات دعب
ةباسصإا نع تثد– دق ةيرابخإا عقاوم تناكو
ناريزولا لثم ،سشار◊ا نجسسب نيرخآا Úجاسسم
كلاŸا دبعو ىيحيوأا دمحأا ناقباسسلا نلوألا
سسوÒفب ،داسسفلا مهتب ÚنوجسسŸا ،لÓسس
.انوروك
قيلعت يأا ردسصي ⁄ ،رطسسألا هذه ةباتك دح ¤إاو
هذه بذكي نوجسسلا ةرادإا وأا لدعلا ةرازو نم
.اهتبثي وأا رابخألا

و .ق

يحاي˘سسلا عا˘ط˘ق˘لا تا˘با˘ق˘ن تحÎقا
لوسصح ليهسست،يسصولا ريزولا ىلع
دئاوف نودب سضورق ىلع ÚلماعتŸا
ةيئاب÷ا تاق˘ح˘ت˘سسŸا ع˘فد ل˘ي˘جأا˘تو
سسمأا ثحا˘ب˘ت لÓ˘خ ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جلاو
ةبتŸÎا ةيحسصلا ةمزألا راثآا لوألا

ةحايسسلا ىلع انوروك ءابو راسشتنا نع
.Úطسشانلاو
ةعانسصلاو ةحا˘ي˘سسلا ر˘يزو ل˘ب˘ق˘ت˘سساو
دمfi ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ل˘م˘ع˘لاو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

ل˘ك ،سسي˘مÿا لوألا سسمأا ،ود˘˘ي˘˘م˘˘ح
تلاكول ةينطولا ةباقنلا سسيئر نم
سسي˘˘˘˘ئرو ،را˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘سسلاو ة˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلا
تلاكو تايعم÷ ةينطولا ةيلارديفلا
ما˘˘ع˘˘لا Úملاو ،ر˘˘ف˘˘سسلاو ة˘˘حا˘˘ي˘˘˘سسلا
ةراجتلا لا˘م˘ع˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘يدا–Ó˘ل

ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لا سسي˘ئر اذ˘كو ة˘حا˘ي˘˘سسلاو
.قدانفلا يلغتسسŸ ةينطولا
ة˘˘˘˘حا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا ةرازو˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب بسسحو
عامتجلا نإاف ،ةيديلقتلا ةعانسصلاو
روا˘˘سشت˘˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘˘ت را˘˘˘طا ‘ ل˘˘˘خد˘˘˘ي
ءا˘˘كر˘˘سشلا ف˘˘ل˘˘تfl ع˘˘˘م برا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لاو
ثيد˘ح˘ل˘ل Úي˘ن˘هŸاو Úي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا

نع ةبتŸÎا ةيلا◊ا ةيعسضولا لوح
””91 ديفوك”” انوروك سسوÒف يسشفت
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو ة˘يدا˘˘سصت˘˘قلا را˘˘ثلاو
.ةحئا÷ا هذه نع ةمجانلا
لمعلاو ةحايسسلا ةرازول نايب ‘ ءاجو
تح˘م˘سس تاءا˘ق˘ل˘لا هذ˘ه نأا ي˘ل˘ئا˘ع˘لا
تا˘˘˘˘بو˘˘˘˘ع˘˘˘˘سصلا ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘تfl سضر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب
‘ اسساسسا تلث“ يتلاو تاحÎقŸاو
ةيكنب سضورق ىلع لوسص◊ا ليهسست

ئبع نم فيفختلا ،ةرسسيم دئاوفب
ةحو˘ن˘مŸا نو˘يد˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘سسم ع˘فد
تا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘سسŸا ل˘˘˘ك ل˘˘˘ي˘˘˘جأا˘˘˘ت اذ˘˘˘كو
ةيعامتجلا تامازتللا نم ةعونتŸا
.ةيئاب÷او
لÓ˘˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘˘مو ،دد˘˘˘˘˘˘سصلا اذ˘˘˘˘˘˘ه ‘و
ف˘ل˘تfl تل˘˘ل˘˘خ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ثداÙا
ة˘سصر˘ف ر˘يزو˘لا ا˘هÈت˘عاو تاءا˘ق˘˘ل˘˘لا
ف˘˘˘ل˘˘˘˘تfl سصي˘˘˘˘خ˘˘˘˘سشت˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘نا˘˘˘˘سس
تبترت يتلا تابوعسصلاو تلاغسشنلا

Òثأا˘˘˘تو ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ءا˘˘˘بو ي˘˘˘سشف˘˘˘ت ن˘˘˘˘ع
‘ يحايسسلا طاسشنلا ىلع هتايعادت
ةلودلا مازتلاب ريزولا ركذ ،رئاز÷ا

Ãى˘ل˘ع عا˘ط˘ق˘لا ي˘ل˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘م ة˘˘ق˘˘فار
flهذ˘ه ي˘ط˘خ˘˘ت˘˘ل ،ةد˘˘ع˘˘سصلا ف˘˘ل˘˘ت

،اندÓب اهب ر“ يتلا ةيحسصلا ةمزلا

ى˘ل˘ع ا˘ه˘تا˘ي˘عاد˘ت ف˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت فد˘˘ه˘˘ب
ى˘ل˘ع ى˘ن˘ثا ا˘م˘ك ،ي˘حا˘ي˘سسلا طا˘سشن˘لا
فلتfl فرط نم ةلوذبŸا دوه÷ا
‘ ةو˘ق˘˘ب ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘ل˘˘ل Úل˘˘ما˘˘ع˘˘تŸا
ي˘سشف˘ت ن˘م د˘ح˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا د˘˘ه÷ا
.دجتسسŸا انوروك سسوÒف
نم ايوسس لمعلا ةيمهأا ريزولا دكأاو
ةبعسصلا ةلحرŸا هذه يطخت لجا
طاسشنلا ثعبل اهدعب اÒ Ÿسضحتلاو
ينطولا سسلÛا ليع˘ف˘ت˘ب ي˘حا˘ي˘سسلا
ل˘م˘ع˘لا ز˘يز˘ع˘ت ل˘˘جا ن˘˘م ة˘˘حا˘˘ي˘˘سسل˘˘ل
ةيقيقح ةيمنتل كÎسشŸا يعاطقلا
ءا˘ق˘با ةرور˘سض ع˘م ة˘حا˘ي˘سسلا عا˘ط˘ق˘˘ل

تاحاسسم ةيرواسشتلا رطلا هذه لثم
.تاحاÎقلاو ءارآلا لدابتل

إإ .ق

يـنـطو
ـه1441 ةدعقلإ وذ72 ـل قفإوŸإ م0202 ةليوج81 تبصسلإ

Úيعامتجلإ ءاكرصشلاب مويلإ عمتجي لوألإ ريزولإ
 ÚلماعتŸإو

 ةيداصصتقلإ ةيام◊إ ةن÷ ءاصشنإإ
””91-ديفوك”” نم
عم ءاقل تبسسلا مويلا دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا دقعي
ءاسشنإا سضرغب Úيداسصتقلا ÚلماعتŸاو Úييعامتجلا ءاكرسشلا

ىلع انوروك ءابو تاسساكعنا مييقتب لفكتتسس يتلا ةيام◊ا ةن÷
.ينطولا داسصتقلا
لوألا ريزولا هجو”” دقف ،لوألا ريزولا حلاسصŸ نايب بسسحو
Úيداسصتقلا ÚلماعتŸاو Úي يعامتجلا ءاكرسشلا ¤إا ةوعد
81 تبسسلا موي ،يسساروألا لزنب دقعيسس ءاقل ‘ ةكراسشملل

ءاسضعأا نم ددع ءاقللا اذه لاغسشأا ‘ كراسشيسس امك .ةيليوج
ةيام◊ا ةن÷ ءاسشنإاب مايقلا ،ةبسسانŸا هذهب متيسسو .ةموك◊ا
.””ةروكذمـلا
دادعإا ،ةيروهم÷ا سسيئر تاميلعتل اقبط ،ةنجللا هذه ¤وتتسسو
ةيعامتجلا لامعأا لودج ‘ ¤ وأا ةطقنك هتسسارد متتسس ريرقت
.0202 ةيليوج62 موي دقعيسس يذلا ءارزولا سسلÛ مداقلا
لÓخ ردسصأا ،ةيروهم÷ا سسيئر ”” نأا ةموك◊ا نايب ركذو
ةيليوج21 دحألا موي دقعنمـلا ءارزولا سسل‹ ةيعامتجا
ةن÷ سسأارتو ءاسشنإاب يسضقت لوألا ريزولا ¤إا تاميلعت يسضاŸا
نع ةمجانلا تاسساكعنلا مييقت ةمهÃ لفكتلا فدهب ةيامحلل

.””ينطولا داسصتقلا ىلع اهراثآاو انوروك سسوÒف ةحئاج
 و ق

 انوروك صسوÒف يصشفت يصشفت ذنم

كلصسلإ فوفصص ‘ ةباصصإإ0062و ةافو04
يبطلإ
،انوروك سسوÒف ةعباتمو دسصر ةنجلل يمسسرلا قطانلا فسشك

‘ ةيسضرم ةلاح0062و ةافو04 ليجسست نع ،راروف لامج
””انوروك”” سسوÒف يسشفت ةيادب ذنم ،يبطلا كلسسلا فوفسص
.رئاز÷اب
يبطلا كلسسلا ‘ Úلماعلا نأا ،راهنلا ةانقل سسمأا ،راروف ركذو
لكسشب مهيلع ترثأاو ةليوط رهسشأا5 ةدم نأاو اميسسلو ،اوبعت
.Òبك
فورظلا مغرو ،يبطلا كلسسلا ناوعأا لك نأا ثدحتŸا دكأاو
لجأا نم مهيلع ام نومدقي مهنأا لإا ،مهب ةطيÙا ةبعسصلا
راسشتنا لظ ‘ ةديج فورظ ‘ يرئاز÷ا نطاوŸا عسضو
.””91_ديفوك””

 و .ق

جراÿاب Úقلاعلإ ÚنطإوŸإ ءÓجإل

 قدانفلإو يرحبلإو يو÷إ لوطصسألإ ةئبعت
نوؤوسشلا ريزو نم لك ،دارج زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا رمأا
ةئيهتلاو ةيلÙا تاعام÷او ةيلخادلا ريزو ،ةيجراÿا
ةيديلقتلا ةعانسصلاو ةحايسسلا ريزوو لقنلا ريزو ،ةينارمعلا
اذكو يرحبلاو يو÷ا لوطسسألا ةئبعت لجأا نم يلئاعلا لمعلاو
رج◊ا ةÎفل اهمادختسسا متيسس يتلا ةيقدنفلا تاسسسسؤومـلا
ءÓجإا ةيلمع ةلسصاوم راطإا ‘ اذهو ،يئاقولا يحسصلا
نايب سسمأا هب دافا ام بسسح ،جراÿاب Úقلاعلا ÚنطاوŸا

Ÿلوألا ريزولا حلاسص.
ÚنطاوŸا ءÓجإا ةيلمع ةلسصاوم راطإا ‘”” هنأا نايبلا حسض وأاو
،دارج زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا ىدسسأا ،جراÿاب Úقلاعلا
ةيلخادلا ريزو ،ةيجراÿا نوؤوسشلا ريزو نم لك ¤إا تاميلعت
ريزوو لقنلا ريزو ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلÙا تاعام÷او
ةئبعت لجأا نم يلئاعلا لمعلاو ةيديلقتلا ةعانسصلاو ةحايسسلا
¤إا ةفاسضإلاب ،ةمداقلا مايألا ‘ يرحبلاو يو÷ا لوطسسألا
راطإلا اذه ‘ اهمادختسسا متيسس يتلا ةيقدنفلا تاسسسسؤوŸا
قبطŸا اموي ةرسشع ةعبرأا ةدمـل يئاقولا يحسصلا رج◊ا ةÎفل

.””مهؤوÓجإا متيسس نيذلا سصاخسشألا ىلع
نم ءادتبا اهيف  عرسشي يتلا ةيلمعلا هذه نأا ¤إا ةراسشإلا ردŒو
تÓئاعلل لوألا ماقŸا ‘ ةيقبسسألا يطعتسس”” مداقلا عوبسسألا
اذكو جÓعلا يقلتل اولقنت نيذلا سصاخسشألا ىلع ةوÓع ،ةقلاعلا

.””جراÿا ‘ انبÓط
ةيسسامولبدلا انتايلث‡ دينŒ”” متيسس ،كلذ نع Óسضفو
ةيلمعلا هذه Òطأاتل عوبسسألا مايأا لك لÓخ ةيلسصنقلاو
.””دÓبلا ¤إا مهتدوع ةياغ ¤إا ÚينعŸا ÚنطاوŸا ةدعاسسمو
ءÓجإلا ةيلمع ‘ Úلجسسمـلا انينطاوم”” نأا ¤إا نايبلا راسشأاو
لÓخ نم مهب لاسصتلاو مهراطخإا متيسس نطولا سضرأا ¤إا

ÊوÎكلإلا ديÈلا قيرط نع ةيلسصنقلاو ةيسسامولبدلا انزكارم
.لوألا ريزولا حلاسصم نايب دكؤوي ،””ةÒسصقلا لئاسسرلاو

 و .ق

إريزو حابصصم ليعامصسإإ روصسيفوÈلإ Úيعت
تايفصشتصسŸإ حÓصصإل ابدتنم
ليعامسسإا روسسيفوÈلا نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر نّيع
حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ريزو ىدل ابدتنم اريزو حابسصم
 ،تايفسشتسسŸا حÓسصإاب افلكم ،تايفسشتسسŸا
دعب ذختا رارقلا اذه نأا ،ةيروهم÷ا ةسسائر نايب دافأاو
.دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا ةراسشتسسا
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.دجتصسŸإ انوروك صسوÒف يصشفت

م .ق

ديدعلا Èع ةيناديم ةلوج يفكي
رارغ ىلع ةمسصاعلا تايدلب نم
يد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سس ،سشار◊ا ،ي˘˘˘˘˘قار˘˘˘˘˘˘ب
اباب ،ةدلارز ،سسوتيلاكلا ،ىسسوم
،ة˘ي˘ناد˘يو˘سسلا ،ة˘تو˘ت ر˘ئ˘ب ،ي˘ل˘˘ع
نم دكأاتلل ةبيورلاو ناينب Úع
طا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل ””تفÓ˘˘˘لا”” ع˘˘˘جاÎلا
يت˘لا سشا˘ب˘ك˘لا ع˘ي˘ب˘ل ة˘ي˘ئاو˘سشع˘لا
باÎقا عم اقباسس ظحÓت تناك
تاءا˘˘سضف˘˘لا˘˘ب ،ى˘˘ح˘˘سضألا د˘˘ي˘˘ع
فاو˘حو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘حا˘سسلاو
.تاقرطلا
ف˘سسو˘˘ي ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ›او نا˘˘كو
د˘˘˘˘حألا ،ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأا د˘˘˘˘ق ة˘˘˘˘فر˘˘˘˘˘سش
لو˘˘˘˘˘˘˘خد ر˘˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘˘ح ،ي˘˘˘˘˘˘˘سضاŸا
ةلقان˘لا تا˘ب˘كرŸاو تا˘ن˘حا˘سشلا
ع˘ي˘ب طا˘˘سشن ع˘˘ن˘˘مو ،ي˘˘سشاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
جرا˘˘˘˘˘خ فÓ˘˘˘˘˘عألاو ي˘˘˘˘˘˘سشاوŸا
،ا˘يرادإا ا˘ه˘ل سصخرŸا طا˘ق˘˘ن˘˘لا

تاءار˘˘˘˘˘˘˘˘˘جإلا هذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه نأا ازÈم
ةهجوŸا يسشاوŸا لقن ينثتسست
ةدا˘˘ه˘˘˘سش بجوÃو ،ح˘˘˘باذ˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
زيزعت راطإا ‘ كلذو ،ةيرطيب
ة˘ي˘ئا˘قو˘لاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا Òباد˘˘ت˘˘لا
سسوÒف ي˘سشف˘˘ت ع˘˘نŸ ة˘˘ي˘˘مار˘˘لا
اÃ ة˘سصا˘خ ،ه˘سضيو˘ق˘تو ا˘نورو˘˘ك

ة˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘سشنألا سضع˘˘˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ث“
ن˘˘م ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لاو ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلا
.روهم÷ا باطقتسسا
،ةفرسش فسسوي حسضوأا ،لباقŸاب

ة˘˘ي˘˘عاذإلا ةا˘˘ن˘˘ق˘˘ل˘˘ل ح˘˘ير˘˘سصت ‘
ه◊اسصم نأا ،ةثلاثلا ةيرئاز÷ا
‘ ي˘حا˘سضألا ع˘ي˘ب ع˘˘نÃ تر˘˘مأا
اذهو ،ةسصخرŸا Òغ عيب طاقن

‘ يحاسضألا عيب عنم”” ينعي ل
قر˘ط م˘ي˘ظ˘ن˘ت ا‰إا ،ا˘˘ه˘˘تاذ د˘˘ح

ن˘م ة˘يا˘قو˘لا Òباد˘ت ق˘فو ع˘ي˘ب˘لا
ا˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘˘ك سسوÒف را˘˘˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘˘˘نا
.””دجتسسŸا
رئاز÷ا ةيلو نإا ةفرسش لاقو
ةÒخألا ع˘˘ي˘˘با˘˘سسألا ‘ تل˘˘ج˘˘سس
ةلقانلا تانحاسشلا تائم لوخد””
ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘قارŸا Òغ ي˘˘˘˘سشاو˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
- هبسسح - لكسشي ام ،””ايرطيب
،ة˘ما˘ع˘لا ة˘ح˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع ار˘˘ط˘˘خ””

.””ءابولا فورظ ‘ ةسصاخ
نيذلا ÚلاوŸا نم ددع دكأاو
مهعرازم ‘ مهتيسشام نوسضرعي
ة˘ي˘ئاو˘سشع˘لا طا˘ق˘ن˘لا ع˘جار˘˘ت نأا
ج˘ي˘سسن˘لا ل˘خاد ي˘˘سشاوŸا ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل
سشاو˘حألاو ق˘ي˘م˘ع˘لا Êار˘˘م˘˘ع˘˘لا
ر˘˘سصا˘˘ن˘˘˘ع د˘˘˘يد˘˘˘سشت”” ¤إا ع˘˘˘جار
فوختو ،ةباقرلا نمألاو كردلا
Úي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسوŸا ÚلاوŸا
تا˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م Úبرا˘˘˘˘سضŸاو
Òبادت ماÎحا مد˘ع˘ل ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا
.””نأاسشلا اذه ‘ ةيلولا

ببصسب بلطلإ عجإرت
اهتزرفأإ يتلإ ةلاطبلإ

 انوروك

د˘حأا د˘كأا ،ة˘˘ل˘˘سص يذ قا˘˘ي˘˘سس ‘
ي˘˘˘˘˘˘سشاوŸا ي˘˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘˘مو ÚلاوŸا
يحاسضأا نأا لبسش دلوأا ةيدلبب
،””اهيف ةردن لو ةرفوتم”” ديعلا
ة˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب قو˘˘˘˘سسلا نو“و
ن˘م ة˘سصا˘خ ،ة˘˘يدا˘˘ع ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب
رارغ ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ب˘ه˘سسلا تا˘يلو˘لا
طاو˘˘˘غألاو ةر˘˘˘ك˘˘˘سسبو ة˘˘˘ف˘˘˘˘ل÷ا
،””يدا˘˘˘ع ل˘˘˘ك˘˘˘سشبو سصي˘˘˘˘خاÎب””

ةلمج قوسس سصيسصخت ¤إا ايعاد
،ر˘˘ئاز÷ا ة˘˘يلو˘˘˘ب ي˘˘˘سشاو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
.يرسصع حبذم ءاسشنإاو

دا˘˘فأا ،ةر˘˘فو˘˘لا هذ˘˘˘ه ل˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘مو
ي˘سشاوŸا ع˘ي˘ب˘ل ة˘ط˘ق˘˘ن بحا˘˘سص
ر˘ئ˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ””ة˘ك˘˘نوز”” ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب

تاونسسلا سسكع ىلع هنأا مداخ
ما˘˘يألا هذ˘˘ه ل˘˘˘ج˘˘˘سس ة˘˘˘ي˘˘˘سضاŸا
ن˘˘˘ئا˘˘˘بز˘˘˘ل˘˘˘ل ””م˘˘˘سشتfi لا˘˘˘˘ب˘˘˘˘قإا””
تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا ن˘˘˘م ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘فاو˘˘˘˘لا
عجاÎلا اذه اعجرم ،ةرواÛا
ÚنطاوŸا ليخادم Êدت”” ¤إا
ءارج مهتاطاسشن فقوت ببسسب
ي˘سشف˘ت˘ل ة˘يدا˘سصت˘قلا تا˘ع˘ب˘˘ت˘˘لا
 .””انوروك سسوÒف
راعسسأا نإاف ،ظحول ام بسسحو
م˘ج◊ا ة˘ط˘سسو˘تŸا ي˘˘حا˘˘سضألا
فلأا54و فلأاÚ 83ب ام حواÎت
سشابكلا رعسس حواÎي امنيب ،جد
57 ¤إاÚ 06ب ام نورقلا تاذ
ىلع بلطلا عفتري ذإا ،جد فلأا
.ةفل÷او لÓج دلوأا ةلÓسس

 Òبإدت مإÎحإ يد–
ةياقولإ

‘ نطاوم) ميلسس دمfi راسشأاو
عيبل ةطقنب ناك ،(عبارلا دقعلا
يحب (ةسصاخ ةعرزم) يسشاوŸا
¤إا ،ناينب Úع ةيدلبب ””وطÓب””
سسراÁو ،حو˘˘ت˘˘ف˘˘م ءا˘˘سضف˘˘˘لا نأا
ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط ي˘˘˘سشاوŸا ع˘˘˘ي˘˘˘ب طا˘˘˘سشن
امك .تابسسانŸا ةفاكلو ،ةنسسلا

–Îطور˘سشلا ة˘فا˘ك ه˘ل˘˘خاد˘˘ب م
ءابو يسشفت نم ةياقولل ةيحسصلا
بحا˘˘˘˘˘سص ع˘˘˘˘˘سضو ذإا ،91-ديفوك
¤إا Òسشت ة˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘فل ة˘˘˘˘˘˘˘عرزŸا
ةيقاولا ةعنقألا ءادترا ةيمازلإا
لو˘˘˘لÙا˘˘˘ب ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘سسغو
Úنوبز لوخد ديد–و ›وحكلا
.ةدحاو ةعفد طقف

ددسصب وهو ،رخآا نوبز فاسضأاو
ةطقنب ةيان˘ع˘ب ة˘ي˘ح˘سضأا را˘ي˘ت˘خا
يديسس ةقطنÃ يحاسضألا عيبل
بر˘˘˘غ) ة˘˘˘تو˘˘˘ت ر˘˘˘ئ˘˘˘ب˘˘˘ب د˘˘˘˘مfiأا
ءارسش ىلع داتعا هنأا ،(ةمسصاعلا
،ءاسضفلا اذه نم ديعلا ةيحسضأا
هتيسشاŸ جوري لاوŸ كلم وهو

Ãا ه˘˘˘ت˘˘˘عرزÿل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘يو ،ة˘˘سصا
ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘˘م ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ن˘˘˘ئا˘˘˘بز˘˘˘لا
نأا˘˘سشب سضوا˘˘ف˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘سضألا
.اهراعسسأا

ر˘˘˘خآا لاو˘˘˘م ىر˘˘˘ي ،قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ‘
تامام◊ا ةيدلبب مانياب قيرطب
ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسو ح˘˘ب˘˘سصأا”” كو˘˘ب˘˘سسي˘˘ف نأا
نم نئابزلا باطقتسسل ””ةلاعف
رسشنت ذإا ،ةمسصاعلا تايدلب لك
ا˘˘ه˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘حأاو ي˘˘˘سشاوŸا رو˘˘˘سص
¤إا ة˘˘˘جا◊ا نود ا˘˘˘هرا˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسأاو
‘ ر˘˘مألا نا˘˘ك ا˘˘م˘˘ك ،ل˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
ه˘˘سضر˘˘ف ل◊ا اذ˘˘˘هو ،ق˘˘˘با˘˘˘سسلا
.يحسصلا رج◊ا
بيبط دومfi .سس دكأا هرودب
ةفاظنلا ةيمهأا سصاخ يرطيب
يدا˘ف˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا Òباد˘˘ت˘˘لاو
ةÎف لÓخ ،انوروك ءابو يسشفت

لسسغ لÓخ نم ،ىحسضألا ديع
ةيلم˘ع ‘ ة˘ل˘م˘ع˘ت˘سسŸا تاودألا
ا˘˘ه˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘سسو ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سضألا ر˘˘˘ح˘˘˘ن
ءاŸاب (خفنلا ةادأاو Úكاكسسلا)
،ليفا÷ا ءام هيف عسضوي يذلا
هسسيلكتو حبذلا ناكم فيظنتو

Ãرحنلا ةيلمع لامكتسسا درج
ةلازإا”” لجأا نم Ò÷ا قيرط نع
اذه يسشفتل لمتfi ردسصم يأا
.””سسوÒفلا

ةمصصاعلاب يحصصلإ رج◊إ ديد“

ة◊اصص ىقبت ةيئانثتصسلإ لقنتلإ سصيخإرت
 لوعفŸإ ةيراصسو

نع ةرداسصلا ةيئانثتسسلا لقنتلا سصيخارت نأا رئاز÷ا ةيلو تنلعأا
ةيراسسو ة◊اسص ىقبت ،اهل ةعباتلا ةيرادإلا تاعطاقŸاو اه◊اسصم
دعب كلذو ،ةديدج سصيخارت رادسصتسسا ¤إا ةجا◊ا Òغ نم لوعفŸا

(01) مايأا ةرسشع ةÎفل يئز÷ا يحسصلا رج◊ا ماظنب لمعلا ديد“
.ةيفاسضإا
كوبسسيافلا ىلع ةيمسسرلا اهتحفسص ‘ هترسشن نايب ‘ ةيلولا تحسضوأاو
ةيفاسضإا مايأا01 ةدŸ لمعلا ديدمتب لوألا ريزولا ديسسلا رارق رثإا”” هنأا
موسسرŸا ماكحأا بجوÃ ةذختŸا يئز÷ا يحسصلا رج◊ا ماظنب
ماظن زيزعت نمسضتŸا ،0202 ةيليوج9 ‘ خرؤوŸا02-281 يذيفنتلا
 ›او يهني ،(91ديفوك) انوروك سسوÒف راسشتنا نم ةياقولا
(01) ةرسشع ةدŸ ديد“ ” هنأا ةمسصاعلا ينطاوم ةفاك ملع ¤إا رئاز÷ا
: اسس02) ةنماثلا ةعاسسلا نم قبطŸا يئز÷ا رج◊ا ماظنب لمعلا مايأا
مويلا نم احابسص (د00 : اسس50) ةسسماÿا ةعاسسلا ¤إا اءاسسم (د00
.””›اوŸا
ةفاك ملع ¤إا يهني”” رئاز÷ا ةيلو ›او نأا نايبلا زربأا ،راطإلا اذه ‘و
Úلسصا◊ا سصاخسشألا عيمجو ةسصاÿاو ةيمومعلا تائيهلاو تاطلسسلا

رئاز÷ا ةيلو حلاسصم نع ةرداسص ةيئانثتسسا لقنت سصيخارت ىلع
هذه نأا ،0202 يام51 خيرات دعب اهل ةعباتلا ةيرادإلا تاعطاقŸاو
¤إا ةجا◊ا Òغ نم لوعفŸا ةيراسسو ة◊اسص ىقبت سصيخاÎلا
.””ةديدج سصيخارت رادسصتسسا
اهيف اÃ رورŸا ةكرح مايأا (01) ةرسشع ةدŸ عنم”” ¤إا ردسصŸا راسشأاو
لقن ءانثتسساب ،رئاز÷ا ةيلو ميلقإا ¤إاو نم ةسصاÿا تارايسسلا
ررقت امك ،””نايبلا اذه رسشن خيرات نم ءادتبا علسسلا لقنو ÚمدختسسŸا
يمومعلا هيف اÃ سصاخسشأÓل يرسض◊ا يعام÷ا لقنلا طاسشن قيلعت””

ةيلو ميلقإا ةفاك ىوتسسم ىلع ةيعوبسسألا لطعلا لÓخ سصاÿاو
.””ةرجألا تارايسس ءانثتسساب رئاز÷ا
ةيحسصلا Òبادتلاب هديقتو نطاوŸا مازتلا ةيمهأا”” ىلع نايبلا ددسشو
قلعت اميف اميسسلو ،ةيحسصلا ةطلسسلا فرط نم اهب ىسصوŸا ةيئاقولا
دعاوق ماÎحاو تاعمجتلا بنŒ ،ةيقاولا تامامكلا ءادترا ةيمازلإاب
.””ةحئا÷ا هذهل يدسصتلا لجأا نم يعامتجلا دعابتلاو ةفاظنلا

م .ق

 ةيعوبصسألإ قلغو ةيمويلإ قإوصسألإ حتف ةداعإإ

ةديلبلاب يصشإوŸإ عيب طاقنل يلك عنم
ةاطغŸا ةيمويلا قاوسسألا حتف ةداعإا ةديلبلل ةيلولا تاطلسسلا تررق
يسشفت نم دحلل ،ÚيسضاŸا Úعوبسسألا لÓخ ،اهطاسشن قلع يتلا
قلغ ررقت امنيب ،سسيمÿا سسمأا لوأا نم ءادتبا ،91-ديفوك سسوÒف
.ةيعوبسسألا
دقفتلاو لمعلا ةرايز سشماه ىلع ،رسصيون لامك ةيلولا ›او حسضوأاو
ةيدلب ›اعأا فاسصفسصلاب ديد÷ا ينكسسلا بطقلل مويلا هتداق يتلا

ذإا ،ةيحسصلا حلاسصŸا تايسصوت ىلع ءانب ءاج رارقلا اذه نأا ،حاتفم
تاءارجإلاب مازتللا ةطيرسش ةاطغŸا ةيمويلا قاوسسألا حتف ةداعإا ررقت
.اهتاذاحÃ يراجتلا طاسشنلا ةسسرا‡ عنم اذكو ةيئاقولا
ةيرارمتسسا نامسض اذكو مهتايجاح ءاسضق نم ÚنطاوŸا Úك“ فدهبو
ةيراجتلا تاحاسسŸا حتف ةداعإا اسضيأا ررقت ،ةيراجتلا ةيكيمانيدلا
عم ،ميقعتلاو Òهطتلا داومو ةيئاذغلا داوŸا عيبب ىفتكي نأا ىلع ىÈكلا

تاودألاو ةيذحألاو سسبŸÓا عيبب ةسصاÿا ةحنجألا قلغ
نيدجاوتŸا دادعأا نم ليلقتلا فدهب ،¤وأا ةلحرمك ةيلزنم-ورهكلا
.ةيراجتلا تاءاسضفلا هذه لخاد
ةعقاولا ةيراجتلا تÙÓا اسضيأا سسم رارقلا اذه نأا رسصيون فاسضأاو
ةيسضاŸا موي51لا لÓخ قلغلا رارق اهسسم يتلا ةيلولا ةمسصاع طسسو
ةفسصرألا ىلع لÙا جراخ مهعلسس سضرع مدعب راجتلا مازتلا ةطيرسش
.ةيلولاب ةÌكب ةرسشتنŸا ةرهاظلا يهو
،ءابولا اذه ةهباÛ ةيئلولا حلاسصŸا اهترقأا يتلا Òبادتلا راطإا ‘و
ىلع ،ةيلولا ميلقإا Èع ةدجاوتŸا ةيعوبسسألا قاوسسألا عيمج قلغ ررقت
اهيلع سصوسصنŸا تابوقعلل رارقلا اذه ماكحأل فلاfl لك سضرعتي نأا
.انوناق
اهب ر“ يتلا ةيحسصلا ةمزأÓل ارظن هنأا ةيلولا ›او دكأا قايسسلا اذه ‘و
هذه ررقت ،ةيمومعلا ةحسصلل ةيامحو انوروك سسوÒف يسشفت ءارج ةيلولا
مهفت ¤إا ÚنطاوŸا ايعاد ،””يسشاوŸا عيب طاقنل يلكلا عنŸا”” ةنسسلا

‘ مهتير◊ ادييقت سسيلو ،مهتحسص ةيامح ¤إا يمري”” يذلا ءارجإلا اذه
اهب ر“ يتلا ةبعسصلا ةلحرŸا لظ ‘ ةسصاخ ،ةينيد ةÒعسش ةسسرا‡

.””اهنم جورخلل عيم÷ا دوهج فتاكت يعدتسستو ةيلولا
و .ق

 انوروك نم ةياقولل ةيزإÎحإ Òبإدت ىلع صصر◊إ عم

 ديعلإ يحاصضأإ عيبل ةطقن02 حتف
ةبانعب
ةيلو Èع ىحسضألا ديعل ابسس– يحاسضألا عيبل ةطقن02 حتف ررقت

.يÁرب نيدلا لامج ةيلولا ›او نم رارقب كلذو ةبانع
عوم‹ Èع طاقنلا هذه تحتف دقف ،ةيلولا حلاسصم هتركذ ام بسسحو
نم ،يرا÷ا ةيليوج03 ¤إا51 نم ةÎفلا ‘ كلذو ،ةيلولا تايدلب
Òبادتلا لك نأا ةحسضوم ،لاوز ةعبارلا ةياغ ¤إا احابسص ةنماثلا
.دجتسسŸا انوروك سسوÒف نم ةياقولل تذختا دق ةيزاÎحلا
مزلت يتلا ةيئاقولا Òبادتلا ةلمج ديد– طاقنلا هذه حتف رارق نمسضتو
ÚلاوŸا قيبطت ىلع رهسسلاو اهماÎحاب عيبلا طاقن يلمعتسسم
ةفاسضإلاب ،تارهطŸا لامعتسساو تامامكلا ءادتراك اهيلع نيدفاولاو
يدسس÷ا دعابتلا نامسضل عيبلا عقاوم ىلع ÚنطاوŸا دفاوت ميظنت ¤إا
.تاءاسضفلا هذهب ÚنطاوŸا عمŒ يدافتو
ةيحسصلا ةبقارŸا نامسضل ايرطيب ابيبط02 نم Ìكأا Òخسست بناج ¤إاو
تبسصن يتلا ةطلتıا ةبقارŸا قرف رهسستسس ،ديعلا يحاسضأل
ماÎحا نامسض ىلع حلاسصŸا فلتÚ flب ام قيسسنتلاب ،ةبسسانŸاب
 .91-ديفوك راسشتنا نم ةياقولل ةذختŸا Òبادتلا

م .ق
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 ؟ًابيرق مكاحُي Îفح ىرن له

 هتايصشيليم مئإرجب قيقحتلإ ىلع قفإوت ةيلودلإ ةيئان÷إ
؟كلذ ينعي إذام ،ايبيل ‘

7مالـقأ

يربا÷إ نيدلإ Òخ ملقب

ىلع ،0202 زو“/ويلوي7 ءاثÓثلا ،ةيلودلا ةيئان÷ا ةمكÙا تقفاو
ءاج .ايبيل ‘ Îفح ةفيلخ دعاقتŸا ءاوللا مئارجب قيقحتلل قيرف لاسسرإا
يوÓبقلا دمfi ةيبيللا ةيجراÿا مسساب ثدحتŸا حيرسصت قفو كلذ
ىلع ًءانب تءاج ةمكÙا ةقفاوم نأا فاسضأا يذلا .ةيلfi مÓعإا لئاسسول

ق˘ير˘ف لا˘سسرإا نأا˘˘سشب ،جار˘˘سسلا ز˘˘يا˘˘ف ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘لا سسلÛا سسي˘˘ئر˘˘ل بل˘˘ط
قر˘سش بو˘ن˘ج م˘ل˘˘ك09) ة˘نو˘هر˘ت ‘ Îف˘ح ا˘ي˘سشي˘ل˘ي˘م م˘ئار˘ج˘ب ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل

ةيئان÷ا ةمكÙا جارسسلا اعد ،يسضاŸا ناريزح/وينوي يفف .(سسلبارط
.””Îفح ايسشيليم مئارج»ـب قيقحتلل لجاع لكسشب قيرف لاسسرإا ¤إا ةيلودلا
ة˘فا˘ك ذا˘خ˘تا˘ب ،كاذ˘نآا ة˘ي˘لود˘لا ة˘م˘ك˘ح˘م˘ل˘ل ة˘˘لا˘˘سسر ‘ ،جار˘˘سسلا د˘˘ه˘˘ع˘˘تو
.قيقحتلا قيرفل ةمزÓلا ةدعاسسŸا Ëدقتو تاءارجإلا

؟اهيلع لمعلا متيسس يتلا مئار÷ا امو ؟قيقحتلا أادبيسس ىتم
وتاف ةيئا˘ن÷ا ة˘م˘ك˘ح˘م˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘عدŸا”” نأا ح˘سضوأا ي˘ب˘ي˘ل˘لا لوؤو˘سسŸا
(زو“) ويلوي نم رخآلا فسصنلا ‘ قيرفلا ةمهم ءدب عقوتت ادوسسنب
.””ةيبيللا تاطلسسلا عم نواعتلا ةرورسض دكؤوتو ،يرا÷ا
ءارج تارسشعلا حرجو لتقÃ قيقحتلا ىلع ةمكÙا قيرف لمعيسسو
كلذكو ،سسلبارط كراعم لÓخ Îف◊ ةيلاوم تاوق اهتعرز ماغلأا راجفنا
قطانŸا ‘ سصخسش002 نم Ìكأا Úماثج مسضت ةيعامج رباقم فاسشتكا
تناكو .سسلبارط بونجو ةنوهرت ‘ ،Îفح ايسشيليم اهنم ترف يتلا

نأا ،يسضاŸا رهسشلا نمألا سسل‹ ¤إا ةلاسسر ‘ تنلعأا دق قافولا ةموكح
11 ¤إا نآلا ىتح لسصو ،ةنوهرت ‘ ةفسشتكŸا ةيعام÷ا رباقŸا ددع
.ءاسسنو لافطأا مهنيبو ،ءايحأا اهباحسصأا سضعب نفد ” ،ةÈقم
حرُجو لتقم ةدحتŸا ·ألا تنلعأا ،يرا÷ا زو“/ويلوي7 ءاثÓثلا مويو
22 ‘و .Îفح تاوق اهتعرز ماغلأا ءارج ،نيرهسش نوسضغ ‘ ًاسصخسش831
ًاماغلأا تعرز Îفح ايسشيليم نأا يبيللا سشي÷ا نلعأا ،يسضاŸا رايأا/ويام
،عورسشŸاو ،نيدلا حÓسص رواfi ‘ لزانŸاب اهتازكر“ نم اهرارف لبق
.سسلبارط يبونج ةراز Úعو
؟””ةيلودلا ةيئان÷ا”” لبق نم ةوطÿا هذه ينعت اذام
ة˘ي˘بر˘˘ع لود ن˘˘م م˘˘عد˘˘ب ،Îف˘˘ح تاو˘˘ق تن˘˘سش ،9102 ناسسين/ل˘ير˘بأا ذ˘ن˘م
ام ،سسلبارط ىلع ًاناودع ،اسسنرفو ايسسورو رسصمو تارامإلاك ،ةيبوروأاو
¤إا ةفاسضإلاب ،عسساو رامد بناجب ،ÚيندŸا Úب ىحرجو ىلتق طقسسأا

ةرركتم فسصق تايلمع لÓخ ÚيندŸا تارسشع تفدهتسسا رزا‹ عوقو
.⁄اعلا لوح لودو ةدحتŸا ·ألا تددن
تردسص نيذلا- مئار÷ا هذهب هلوح نَمو Îفح لاÔ÷ا ةنادإا ت“ اذإاو
ءاول˘لا ل˘ثÁ نأا ع˘قو˘تŸا ن˘م˘ف -ًا˘ق˘با˘سس ف˘ي˘قو˘ت تار˘كذ˘م م˘ه˘سضع˘ب ق˘ح˘ب
نمو ،برح مرجمك هتمكاÙ ةيلودلا ةيئان÷ا ةمكÙا مامأا دعاقتŸا
تاه÷او لودلا ىلع رخآا ًارطخو ،ًاÒبك ًاجرح كلذ ببسسي نأا عقوتŸا
.ةيمادلا بر◊ا هذه نسشل لاومألاو حÓسسلاب هتّدمأا يتلا ،Îف◊ ةمعادلا
ةيعطق ةلدأاب ًاقفرم Óًماك ًافلم ةيبيللا لدعلا ةرازو تدعأا نأا قبسس ذإا
هÁدقت ” ةيناسسنإلا دسض مئارجب هيرسصانمو Îفح لاÔ÷ا طّروت تبثت
نم نّوكم ،ةدحتŸا ·ألا نم ءاÿÈ ريرقت ردسص دق ناك اميف ،ةمكحملل
نأا˘سشب ة˘لدألا ر˘˘فو˘˘ت د˘˘كأا ،Ê 9102ا˘ث˘لا نو˘نا˘ك/Èم˘سسيد ‘ ة˘ح˘ف˘سص003
ةنيدم ىلع هتارئاط هتذفن فسصق ‘ ًايندم49 لتقم نع Îفح ةيلوؤوسسم
فادهت˘سسا ن˘ع ه˘ت˘ي˘لوؤو˘سسم د˘ي˘كأا˘ت ¤إا ة˘فا˘سضإلا˘بو .دÓ˘ب˘لا بو˘ن˘ج قزر˘م
ةلمج نع ي‡ألا ريرقتلا فسشك دقف ،””دارغ”” خيراوسص ةطسساوب ءايحألا

ًايرسس ًارجاهم06 نم Ìكأا لتقم ‘ ًاسضيأا هطّروت تبثت يتلا ةلدألا نم
زو“/ويلوي علطم سسلبارط ‘ نيرجاهملل ءاويإا رقم ةرئاط فسصق ءارج
9102.
‘ تنلعأا دق ،ادوسسنب ،ةيلودلا ةيئان÷ا ةمكحملل ةماعلا ةيعدŸا تناكو
برح مئارجب Úمهتم قحب فيقوت تاركذم رودسص ،يسضاŸا رايأا/ويام
لاÔ÷او رسصم نواعت مدع هتاذ تقولا ‘ ةدقتنم ،Îفح نم Úبرقم
.ةمكاحملل ÚمهتŸا ميلسست ‘ دعاقتŸا
Èكأاو ةماه ةيسضق ةنوهرت ‘ ةمداسصلا ةيعام÷ا رباقŸا ةيسضق دعتو
ة˘ع˘با˘ت˘م زز˘ع˘ت نأا ن˘كÁ ذإا ،ا˘ه˘ت˘ق˘ب˘سس ي˘ت˘لا ىر˘خألا ا˘يا˘سضق˘لا ن˘˘م ًاÒثأا˘˘ت
مج◊اف ،ةديدج ةلحرŸ هلقنتو يبيللا عسضولل ةيلودلا ةيئان÷ا ةمكÙا
نم ديزم هيجوتل بابلا حتفي دق ،يعام÷ا لتقلا تايلمعل لمتÙا
د˘سض م˘ئار˘جو ،بر˘ح م˘˘ئار˘˘ج با˘˘ك˘˘ترا˘˘ب ه˘˘ير˘˘سصا˘˘ن˘˘مو Îف◊ تا˘˘ما˘˘ه˘˘تا
.ةيناسسنإلا
نم ةأارج Ìكأاو ةرسشابم تاقحÓم مامأا بابلا ةوطÿا هذه حتفت دق اميف
كلذو ،تارامإلا اهسسأار ىلع ،Îف◊ ةمعادلا لودلل ةيلودلا ةمكÙا لبق
‘ تارامإلا مئارج نع ةيتوبث ةلدأا نم ةيبيللا ةموكحلل رفوتي ام مكحب
‘ ةÒسسم تار˘ئا˘ط ة˘ط˘سساو˘ب تارا˘˘غ ن˘˘سش ا˘˘هزر˘˘بأا نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لاو ،ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل

ىحر÷ا تارسشع عوقول تدأا ،ةتارسصمو ةقيتيعم يراطم ىلعو ،سسلبارط

.ةيبيللا ةموك◊ا كلذ دكأا ام بسسحب ،ىلتقلاو
؟Îفح ةقرو تطقسس له
دعاقتŸا ءاوللا هيف سضرعتي تقو ‘ هذه ةيلودلا ةيئان÷ا ةوطخ يتأات
‘ تاراسصتنا ةلسسلسس ،يبيللا سشي÷ا ققح ذإا ،ةيلاتتم رئاسسÿ هتاوقو
،سسلبارطل ةيرادإلا دود◊ا لماك رير– اهزربأا ،ًارخؤوم Îفح ةهجاوم
ةدعاقو ،ي˘بر˘غ˘لا ل˘حا˘سسلا ند˘م ل˘ما˘كو ،د˘ي˘لو ي˘ن˘بو ة˘نو˘هر˘ت ي˘ت˘ن˘يد˘مو
ترسس ريرحتل بهأاتي اميف ،يبرغلا لب÷اب تادلبو ،ةيو÷ا ””ةيطولا””

.ةرف÷او
تارسشؤوم لظ ‘ ،يسسايسسلا راسسŸا ¤إا ةدوعلل يبيللا فلŸا هجتيو
،لعفلاب اهتحازإا متت راسسŸا اذه ‘ ةيسسيئرلا ةبقعلا نأا ىلع ةديدع
،هنع هيمعاد يلخت ءدب نع ثيداحأا لظ ‘ Îفح لاÔ÷ا ةوق راسسحناو
.ةرم لوأل ةينلعو ةعذل تاداقتنا هل مههيجوتو

نم سصلختلا ةيلمع ‘ عرسستو اهتاباسسح ديعت تتاب تارامإلا نأا ودبيو
ءاوللا ةمجاهŸ ةرم لوألو د◊ا اهب لسصو ذإا ،هل Êدم ليدب داجيإاو Îفح
ة˘ي˘جرا˘خ ر˘يزو د˘ق˘ت˘نا د˘ق˘ف ،ةÒخألا ه˘م˘ئاز˘ه ة˘ل˘سسل˘سس د˘ع˘˘ب د˘˘عا˘˘ق˘˘تŸا
تا˘ح˘ير˘سصت ‘ ي˘˘سضاŸا ر˘˘ه˘˘سشلا Îف˘˘ح ةد˘˘سشب سشا˘˘قر˘˘ق رو˘˘نأا تارا˘˘مإلا

ةيداحأاو ةيدرف تارارق انئاقدسصأا سضعب ذختا دقل”” :اهيف لاق ،ةيفحسص
كلت تÈتعاو ،””ايبيل ‘ Îفح لاÔ÷ا عم كلذ انيأار دقلو ،بنا÷ا
.Îفح هاŒ تارامإلا ةسسايسس ‘ ًاÒبك ًاÒغت سسكعت اهنأا تاحيرسصتلا
نأا ،ناريزح/وينوي92 ‘ نوركام ليوناÁإا يسسنرفلا سسيئرلا نلعأا اميف
¤وألا ةرŸا يهو ،Îفح ةفيلخ ايبيل قرسش تايسشيليم ميعز معدت ل هدÓب
Ëدقت يفنيو رسشابŸا لكسشلا اذهب يسسنرفلا سسيئرلا اهيف ثدحتي يتلا
.موزهŸا لاÔجلل معدلا
ىتح زربألا رسشؤوŸا ،Îفح معد نع اسسنرفو تارامإلا يلخت نوكي اÃرو
هيمسست تناك امك ””يوقلا ايبيل قرسش لجر”” رود ءاهتنا برق ىلع نآلا
سسيئر حلاسص ةليقع م‚ ناعŸ ةدوع لظ ‘ ،ةيسسنرفلا مÓعإلا لئاسسو
دا–لاو ي˘˘بوروألا دا–لا ىد˘˘ل ي˘˘سصخ˘˘سشلا ه˘˘ثو˘˘ع˘˘ب˘˘˘مو ،قÈط ناŸر˘˘˘ب
نم موعدŸاو ًابيرق ÚعŸا ،ايناطيربو ةدحتŸا تايلولاو يقيرفإلا
ةيركسسعلا نم ًلدب ،ايبيل قرسشل ةيندم ةهجاوك ،سضيانلا فراع تارامإلا
.ةيسضاŸا تاونسسلا لاوط Îفح اهمسسر يتلا

تصسوب يبرع

ـه1441 ةدعقلإ وذ72 ـل قفإوŸإ م0202 ةليوج81 تبصسلإ

رباج نايح ملقب

،قبسسألا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا ءارزو سسي˘ئر ر˘سشن
””طسسوألا قرسشلا”” ةديرج ‘ لاقم ،سضايف مÓسس
ي˘عد˘ت˘سست م˘سضلا تاءار˘جإا ””ناو˘˘ن˘˘ع˘˘ب (1/7/0202)
مهأا هيف سضرعتسسا ،””هراظتنا لاط اينيطسسلف Óعف
،Úتلودلا لح تسضوق يتلا ةينويهسصلا تاءارجإلا
ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘سس لو ،ي˘˘ن˘˘ل˘˘عو ير˘˘سس ›ود م˘˘عد˘˘ب
ة˘ع˘جار˘م مّد˘ق ا˘م˘ك .ة˘ي˘كÒمألا ةد˘ح˘تŸا تا˘يلو˘لا
مسسجلل يدقن حملم تاذ وأا ةيدقن هبسش ةيخيرات
ةدايقلا تارايÿ اميسس لو ،ينيطسسلفلا يسسايسسلا
اهعجارت مدع سصخي اÃ ديدحتلابو ،ةينيطسسلفلا
ما˘ع ا˘ه˘ت˘ق˘ل˘طأا ي˘ت˘لا ةردا˘بŸا ‘ ر˘ظ˘˘ن˘˘لا ةدا˘˘عإا وأا
ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م ج˘ما˘نر˘ب تلو˘ح ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ،8891
،ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف مÓ˘سس ةردا˘ب˘م را˘طإا ‘ ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

حاÎقا سضر˘˘ع˘˘ب لا˘˘قŸا ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي˘˘ل .ه˘˘ف˘˘سصو بسسح
ها˘ن˘ب˘ت˘ت نأا بلا˘ط˘ي ،ع˘ما˘ج ي˘ن˘طو ف˘قو˘م ة˘غا˘ي˘سصل

،سضايف قفو سصني ،هنع نلعتو ريرحتلا ةمظنم
،Úيلاتلا نيرايÿا دحأاب Úينيطسسلفلا لوبق ىلع
فدهت ،ةيسسا˘ي˘سس ة˘ي˘ل˘م˘ع و˘ح˘ن ع˘فد˘لا˘ب ة˘م˘ها˘سسم˘ك
ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘ل˘ل لو˘ب˘ق˘م ل˘ح ¤إا لو˘سصو˘˘ل˘˘ل
:(امه امك سضايف ةلاقم نم نيرايÿا سسبتقن)
Úط˘˘˘سسل˘˘˘ف سضرأا ل˘˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةد˘˘˘˘حاو ة˘˘˘˘لود :ا˘˘˘˘ًلوأا»
رئاسسل ةماتلا ةاواسسŸا اهروتسسد لفكي ،ةيخيراتلا

سساسسأا يأا ىلع مهنيب زيي“ يأا ا‰ودو ،اهينطاوم
.ناك
سضرألا ى˘ل˘ع ة˘ل˘ق˘ت˘سسم ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ة˘لود :ًا˘ي˘نا˘ث وأا
لمسشي اÃ ،7691 ماع ذنم ةلتÙا ةينيطسسلفلا
قبسسي نأا ةطيرسش كلذو ،اهلماكب ،ةيقرسشلا سسدقلا
فاÎعا كلذ قيقحتل فدهت ةيسسايسس ةيلمع يأا
،اهسسفن ليئارسسإا لبِق نم رارقإا كلذ ‘ اÃ ي‡أا
اهتفرع امك ينيطسسلفلا بعسشلل ةينطولا قوق◊اب

رارقلا قفو ةدوعلا قح اًديد–و ،ةيلودلا ةيعرسشلا
لمسشي اÒ، ÃسصŸا ريرقت ‘ ق◊او ،491 ي‡ألا
لماك ىلع ةدايسسلا ةلماك ةلقتسسم ةلود ‘ ق◊ا
.””7691 ماع ذنم ةلتÙا ةينيطسسلفلا سضرألا
اًسصوسصخ نيرايÿاو اًمومع لاقŸا نأا دقتعا ذإا
نم امهيف اŸ ،احسضاوو اعذل اًدقن انم نابلطتي
ا˘ه˘نأا˘كو ،ا˘ن˘تارد˘قو ا˘ن˘تدارإاو ا˘ن˘لو˘ق˘ع˘ب فا˘ف˘خ˘˘ت˘˘سسا

¤إا ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م سضا˘ي˘ف ى˘ع˘سسي ،ة˘ي˘مÓ˘عإا ةروا˘ن˘˘م
تا˘م˘ل˘ك˘لا سضع˘˘ب˘˘ب ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ف˘˘خإاو ق˘˘ئا˘˘ق◊ا ف˘˘يو˘˘سست
ديحولا ةينيطسسلفلا ةدايقلا أاطÿ ةدقانلا ةقمنŸا
.8891 ةوطخ ةعجارم مدع ‘ لثمتŸاو ،هل اًقفو
نم اهلل– نلعت مسضلا نÓعإا ةجيتنو نآلا يه اهو
ةيلمع راطإا ‘ ةمئاق˘لا تا˘م˘ها˘ف˘ت˘لاو تا˘ي˘قا˘ف˘تلا
نم ريرحتلا ةمظنم للحتب اهعبتت نأا نود ،مÓسسلا

دجي ل ،اًذإا .(سضايف بسسحب)8891 ماع لو–
نم ريرحتلا ةمظنم لو– ‘ ةئيطخ يأا سضايف
سسكعلا ىلع لب ،Úتلودلا لحب وأا ،أادبŸا ثيح
هنكل ،ديحو يلمع رايخك هب كسسمتلا ىلع رسصي
حنÁ اÃ ةبقارŸا Úعلا نع Óيلق هداعبإا وعدي
Èع ةد˘يد˘ج ظ˘غ˘سض ة˘قرو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا
.يدج Òغ رخآا رايخب حيولتلا
يأا ،لوألا سضايف رايÿ اًدانتسسا سضعبلا دقتعي دق
لبق ولسسوأا ةنيفسس نم زفقي هنأاب ،ةدحاولا ةلودلا

يتلا ””وأا”” ظحلن سصنلا ‘ نعمتلا دعبو نكل !اهقرغ
وأا ةد˘حاو ة˘لود ا˘مإا ى˘ن˘عÊ، Ãا˘˘ث˘˘لا را˘˘يÿا ق˘˘ب˘˘سست
لجأا نم لاسضنلل وعدي ل وهف ›اتلابو .Úتلود

انوعدي لب ،سضعبلا نظي امك Úطسسلف لماك رير–
اسضيوفت ةينيطسسلفلا ةدايقلا حنم ¤إا Úينيطسسلفك
لمسشي اÃ ،هل دودح ل اًقلطمو اًحيرسصو Óماك
ي˘سضارألا ن˘ع لزا˘ن˘ت˘لا ا˘ه˘ل ح˘ي˘ت˘ي ،ا˘ًسضيأا Úئ˘˘جÓ˘˘لا
لÓتحلا لبِق نإا ،8491 ماع ةلتÙا ةينيطسسلفلا
هنأاب مهوتي ام وهو ،ليوط تنعت دعب Úتلودلا لحب

Áا ح˘نŸسس ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا وأا سضوا˘ف˘Óا˘ًح
- م˘˘ه˘˘ت˘˘كر˘˘ع˘˘م ‘ اًد˘˘يد˘˘ج ا˘˘ًي˘˘مÓ˘˘عإاو ا˘˘˘ًي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سس
Èع ،لÓت˘حلا ة˘لود ع˘م ة˘ي˘سضوا˘ف˘ت˘لا م˘ه˘ت˘ي˘حر˘سسم
،لوألا رايÿا حلاسصل Úتلودلا لح رجهب هديدهت

سضا˘ي˘ف مÓ˘˘سس رر˘˘ك˘˘ي يأا ؛ةد˘˘حاو˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا را˘˘ي˘˘خ
.لإا سسيل هلاقÃ ةÒهسشلا تاقيرع تاديدهت
،ةدحاولا ةلودلا رايخ يأا ،لوألا رايÿا سصخي اÃو
امهبم هلعج ىلع هسصرح سضايف ةغايسص نم ودبي
ملعن ل ثيح ،هل ةجاح ل دئاز رايخ هنأاكو لوه‹و
مأا (!)ل˘ي˘˘ئار˘˘سسإا ،ةد˘˘حاو˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘يو˘˘ه ي˘˘ه ا˘˘م
دروي ل امك ،اهونطاوم مه نم ملعن لو ،Úطسسلف
امك ،ÚئجÓلا عوسضوم نع رايÿا اذه ‘ ركذ يأا

،ة˘مو˘عزŸا ة˘لود˘لا˘ب Úن˘طاوŸا ة˘قÓ˘˘ع ح˘˘سضو˘˘ي ل
سضرفت ة˘ي˘عا˘م˘ج ة˘قÓ˘ع مأا ،ط˘ق˘ف ة˘يدر˘ف ة˘قÓ˘ع
.عمتÛاو ةلودلا ىلع اهتاءÓمإاو اهطورسش
‘ ÚعباتŸاو Úينيطسسلفلا لافغتسسا سضايف عباتيو
دق”” :Óئاق ،نيرايÿا يذ يأا ،يئانثلا هحرط ريÈت
نمازتŸا جاردإلا ‘ قطنŸا نع سضعبلا لءاسستي

ÿا˘ط ،ل˘ح˘ل˘ل ن˘يرا˘يŸرط˘ك ا˘م˘ه˘ي˘لإا ر˘ظ˘ن˘لا ” ا‘
ناك ام اذإا كلذ ةرورسض ‘ نمكي باو÷او .سضيقن
نأا ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ي˘سسا˘ي˘سسلا ل˘م˘ع˘لا فا˘ي˘طأا ة˘فا˘ك˘ل
ةلحرŸا ‘ عماج ينيطسسلف فقوم ىلع قفاوت
دي˘حو˘ت ى˘ل˘ع مو˘ي˘لا سضا˘ي˘ف سصر˘ح˘ي يأا .””ة˘ن˘هار˘لا
ةيار دسصقي ل اًعبط ،ةدحاو ةيار ت– Úينيطسسلفلا
ةدايقلا ةيار دسصق˘ي ا˘م رد˘ق˘ب ،ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا م˘ل˘ع˘لا
اًبراوم اً‹انر˘ب حر˘ط˘يو غوار˘ي اذ˘ل ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
انوعديو ،رخآلا امهدحأا يفني نيرايخ ىلع موقي

ل نحن ،معن .امهنأاسشب لÓتحلا ةلود رارق راظتنل
لب ،نيرايÿا نيذه دحأا رايتخا ‘ ق◊ا كل‰
ام راتخت يك لÓتحلا ةلودل نامدقم ناسضرع امه
عم”” :هلوقب هلاقم ‘ سضايف حسضوأا امك امهنم ءاسشت
ةلحرم ¤إا لوسصولا نكمŸا نم هنأا ماتلا كاردإلا

ن˘يرا˘يÿا Úب ة˘جوازŸا رار˘م˘ت˘˘سسا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف رذ˘˘ع˘˘ت˘˘ي
تقفاو اذإا لإا ثدحي نل يذلا رمألا ،نيروكذŸا
بعسشلل ةينطولا قوق◊اب فاÎعلا ىلع ليئارسسإا
ر˘مألا˘ف .””هÓ˘عأا ÚبŸا و˘ح˘ن˘لا ى˘ل˘ع ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا

د˘ه˘ج˘ي ⁄ اذ˘ل ؛ل˘ي˘ئار˘سسإا ،لÓ˘ت˘حلا ة˘لود˘ب طو˘ن˘م
جمانرب وأا ةيلآا يأا نع ثحبلا ‘ هسسفن سضايف
ينيطسسلفلا بعسشلا ديحوتو ةم◊ ديعي يسسايسس
ل˘˘ّك ،Úط˘˘سسل˘˘ف جرا˘˘خو ل˘˘خاد ه˘˘تا˘˘ع˘˘مŒ ل˘˘ما˘˘˘ك˘˘˘ب
Úتلودلا لح رايخ ىلع هرارسصإا ردقب ،Úطسسلف
ا˘مو ،ر˘كذ˘ي د˘˘يد˘˘ج يأا نود ي˘˘سضوا˘˘ف˘˘ت˘˘لا را˘˘سسŸاو
ةلودلا لح نع ةعرسستمو ةرسصتfl ةلم÷ هجاردإا
عرا˘˘˘˘سشلا بسضغ˘˘˘˘ل سصا˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘ما ىو˘˘˘˘˘سس ةد˘˘˘˘˘حاو˘˘˘˘˘لا
لÓتحلا ةلودل غراف ديدهتو ،ةهج نم ينيطسسلفلا

ة˘لود نأا˘ب م˘ل˘ع˘لا ع˘م ،ا˘هد˘ي˘سصر ى˘ه˘ت˘˘نا ةدا˘˘ي˘˘ق ن˘˘م
.غراف مÓك در‹ هنأا اًديج كردت اهتاذ لÓتحلا
لماكو ،ةينيطسسلفلا ةدايقلا ىحنتتل ناوألا نآا دقل
‘ ةيوسضنŸا ةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ة˘مو˘ظ˘نŸا

عيمج نع ،اهب ةيوسضنŸا Òغو ريرحتلا ةمظنم
تبث دقف ،ةيمسسرلا Òغو ةيمسسرلا ةيدايقلا عقاوŸا
ي˘ك ناوألا نا˘حو ؛ى˘ندألا د◊ا˘ب ،ا˘ع˘ي˘م˘ج م˘ه˘ل˘˘سشف
علطيل ينيطسسلفلا بعسشلا مامأا لاÛا اوحسسفي
›اسضنلا هجهنو يسسايسسلا ه‹انرب سشقانيو ررقيو
اÃ اميسس لو ،رسشابم Òغ وأا رسشابم لخدت يأا نود
قلطن˘ي ا˘ه˘ن˘مو ،ة˘ي˘ن˘مألاو ة˘ي˘لاŸا طو˘غ˘سضلا سصخ˘ي

ةدحاو ةيباختنا ةرودل ةليدب ةينطو ةدايق رايتخل
نامسض عم ،ديدجتلل ةلباق Òغ Ìكألا ىلع Úتنثا وأا
هذه ةيعرسش عزن ىلع ينيطسسلفلا بعسشلا ةردق
اÒًي˘غ˘˘ت سسŸ نإا وأا ،دارأا نإا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ح˘˘ن˘˘تو ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا

.كلذ يعدتسسي ءادألا ‘ وأا اهباطخ ‘ اًيرهوج
فايطأا عيمج ديحوتل يقيق◊ا راسسŸا وه اذهف
ينيطسسلفلا بعسشلا

ةيبرع تندنبيدنأإ

سضاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف مÓـــــــــــــــــــصس لاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقم دــــــــــــــــينفت



ت’اكو/›ودلا مصسقلا

انوروك سسوÒف نأا تاءاسصحإلا ثدحأا تفسشك
لوح ا˘ف˘لأا46و انوي˘ل˘م31 با˘سصأا د˘ج˘ت˘˘سسŸا
ل˘˘ثا“ Úح ‘ ،ا˘˘ف˘˘˘لأا485 م˘ه˘ن˘م ‘و˘ت ⁄ا˘ع˘˘لا
.باسصم فلآا504و ÚيÓم7 ءافسشلل

فلأا76 نم Ìكأا ةدحتŸا تايلولا تلجسس دقو
ة˘ل˘ي˘سصح ‘ ا˘نورو˘˘ك سسوÒف˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘با˘˘سصإا
.دلبلا اذه ‘ ةيسسايق ةيموي
ا˘كÒمأا ه˘جاو˘ت ،ي˘سضاŸا ر˘ه˘سشلا ة˘يا˘˘ه˘˘ن ذ˘˘ن˘˘مو
Úبا˘˘˘˘سصŸا داد˘˘˘˘عأا ‘ ا˘˘˘˘عرا˘˘˘˘˘سست˘˘˘˘˘م اد˘˘˘˘˘ياز˘˘˘˘˘ت
برغ ةعقاولا تايلولا ‘ اميسس لو ،سسوÒفلاب
ةر˘سشع˘لا ما˘يألا ىد˘م ى˘ل˘عو.ا˘˘ه˘˘بو˘˘ن˘˘جو دÓ˘˘ب˘˘لا
ةد˘˘˘˘يد÷ا تا˘˘˘˘با˘˘˘˘˘سصإلا دد˘˘˘˘˘ع حوار˘˘˘˘˘ت ةÒخألا
.افلأا56و ةباسصإا فلأاÚ 55ب ام ايموي ةلجسسŸا
نم Èكألا ددعلا سساسسكت ةيلو تلجسس دقو
يسسايق مقر عم ةليسص◊ا هذه ‘ تاباسصإلا
.ةديدج ةلاح09701 غلب يموي
تنا˘ك ي˘ت˘لا كل˘ت ف˘ع˘سض ما˘˘قرألا هذ˘˘ه لدا˘˘ع˘˘تو
مسسقلا ناك امدنع يسضاŸا ليرفأا ‘ لّجسست
Òباد˘ت˘ل ع˘سضخ˘ي ةد˘ح˘ّتŸا تا˘يلو˘˘لا ن˘˘م Èكألا

.ءابولا يّسشفت نم ّدحلل لزع
ةدحتŸا تايلولا ‘ تاباسصإلا ›امجإا لسصوو
›ا˘م˘جإا زواŒ ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ا˘ف˘˘لأا815و ÚيÓ˘˘˘م3
›ا˘م˘جإا غ˘ل˘ب ل˘يزاÈلا ‘و.ا˘ف˘˘لأا731 تاي˘فو˘لا
‘ ،افلأا869و انويلم انوروك سسوÒفب تاباسصإلا

.افلأا57 تايفولا تزواÚ Œح
596و ا˘ف˘لأا23 تا˘ط˘ل˘سسلا تل˘ج˘سس ،د˘ن˘ه˘˘لا ‘و
42 رخآا لÓخ ةافو تلاح606و ةديدج ةباسصإا
،افلأا869 تاباسصإلا ›امجإا زواجتيل ،ةعاسس
غلبيو.افلأا52 نم تايفولا ›امجإا بÎقا امنيب

Êاث يهو .ةمسسن رايلم3.1 دنهلا ناكسس ددع
دعب ناكسسلا ددع ثيح نم ⁄اعلا لود Èكأا
.Úسصلا
تق˘˘ل˘˘غأا ءا˘˘بو˘˘لا عا˘˘سستا ن˘˘˘م فواıا ط˘˘˘سسوو
ن˘م تن˘ث˘ت˘سساو ،تا˘يلو˘˘لا تار˘˘سشع تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا
ءاذ˘˘˘غ˘˘˘لا تاداد˘˘˘مإا لو˘˘˘خد ل˘˘˘ما˘˘˘˘سشلا قÓ˘˘˘˘غإلا
.ةيحسصلا تامدÿاو
سسيمÿا مويلا ةديدج لزع تاءارجإا تسضرُفو

ا˘ه˘ي˘ل˘ع بل˘غ˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘قر˘˘سشلا را˘˘ه˘˘ي˘˘ب ة˘˘يلو ‘
دعب ،تلا◊ا اهيف عفترتو ،ةيفيرلا قطانŸا

‘ ندŸا نم نيرجاهŸا لامعلا فلآا ةدوع
.يسشفتلا ءاوتحل ةمراسصلا دويقلا باقعأا

ة˘ح˘سصلا ةرازو م˘سسا˘ب ثد˘ح˘ت˘م حّر˘سص ،ا˘ي˘بر˘˘ع
ةباسصإا319 تل˘ج˘سس تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا نأا ة˘˘ير˘˘سصŸا

،ةافو95و ،دجتسسŸا انوروك سسوÒفب ةديدج
‘و.ءا˘ثÓ˘ث˘لا ةا˘فو37و ة˘˘با˘˘سصإا929 ل˘با˘ق˘˘م
ى˘ت˘ح ة˘ح˘ئا÷ا˘ب Úبا˘سصŸا دد˘ع غ˘ل˘˘ب ل˘˘مÛا
531و افلأا62 مهنيب نم ،ةلاح348و افلأا48 نآلا

.ةافو7604و ،ٍفاعت ةلاح
ءد˘ب ة˘ي˘ن˘م˘ي˘لا ة˘مو˘ك◊ا تن˘ل˘˘عأا ،ا˘˘ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م
ةرداغمو لاب˘ق˘ت˘سسل تارا˘طŸا ح˘ت˘ف فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا
،ة˘˘ي˘˘جراÿاو ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا ة˘˘˘يو÷ا تÓ˘˘˘حر˘˘˘لا

ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سسل ة˘˘ع˘˘سضاÿا تارا˘˘طŸا ءا˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسا˘˘˘ب
.ةديد◊او زعتو ءاعنسص يهو ،Úيثو◊ا
رجح Òبادت سضرف ايناŸأا مزتعت ،ابوروأا ‘و
ءابول ةيلfi رؤوب ءاوتحل ادد‹ ةددسشم ›زنم
ن˘م ة˘ي˘نا˘ث ة˘جو˘م ر˘ط˘خ يدا˘ف˘˘ت˘˘لو91-ديفوك
ة˘˘˘مو˘˘˘ك◊ا Úب قا˘˘˘ف˘˘˘تا ةدو˘˘˘سسم ق˘˘˘فو ،ءا˘˘˘بو˘˘˘˘لا
ع˘سضو سضÎف˘ي ة˘ي˘لÙا تا˘يلو˘لاو ة˘ي˘˘لارد˘˘ف˘˘لا
.سسيمÿا مويلا اهيلع ةÒخألا تاسسمللا
ناج يسسنرفلا ءارزولا سسيئر نلعأا ،اسسنرف ‘و
هدÓ˘˘˘ب نأا خو˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشلا سسل‹ ‘ سسك˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ك
عوبسسألا نم ارابتعا”” ةمامكلا عسضو سضرفتسس
لبقتسست يتلا ةقلغŸا نكامألا لك ‘ ””لبقŸا

دكأاو.””ةيراجتلا تÙÓا اسصوسصخو”” اروهمج
دعاوق ماÎحا عم لكسشي تامامكلا عسضو”” نأا
ة˘يا˘قو˘ل˘ل ًلا˘ع˘ف ًءار˘جإا ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا
.””ةيام◊او
اينولا˘ت˘ك م˘ي˘ل˘قإا تا˘ط˘ل˘سس تن˘ل˘عأا ،ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا ‘و
ددع غلبي قطانم ىلع لزعلا تاءارجإا سضرف
قلق˘لا ط˘سسوو.ة˘م˘سسن ف˘لأا002 وح˘ن ا˘ه˘نا˘ك˘سس
فقوي حاقل جاتنإا برقب لامآلا ززعتت ،يŸاعلا
.دجتسسŸا انوروك سسوÒف فحز
لبق ةدحتŸا تايلولا ‘ أادبت نأا ررقŸا نمو

ةÒخألا ةلحرŸا براŒ يرا÷ا رهسشلا ةياهن
.انوروك دسض حاقلل
ةيودألا ةكرسش نإا تارامإلا تلاق ،اهبناج نمو
تأادب (مرافون˘ي˘سس) ة˘لود˘ل˘ل ة˘كو˘ل˘مŸا ة˘ي˘ن˘ي˘سصلا
حاقل ىلع ةيريرسسلا براجتلل ةثلاثلا ةلحرŸا

Ÿتحسضوأاو.يبظ وبأا ةرامإا ‘91-ديفوك سضر
فلأا51 ¤إا لسصي ام لمسشت ةلحرŸا هذه نأا

.عوطتم
تا˘سسارد˘ل ة˘ع˘جار˘م تر˘ه˘ظأا ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م
سسوÒف ىسضرم Úب ةافولا لدعم نأا ةروسشنم
ةزكرŸا ةياعرلا تادحو ‘ دجتسسŸا انوروك
،ءابولا روهظ ةيادب ذنم Òبك لكسشب سضفخنا
نسس– ¤إا هنم بناج ‘ عجاÎلا اذه ىزعيو
.تايفسشتسسŸا ‘ ةياعرلا ىوتسسم
ةيد˘سصر ة˘سسارد42ـل يŸاع˘لا ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لا ر˘سش˘ُنو

،ريدختلا ملع ةيرود ‘ انوروك سسوÒف ةحئا÷
هدا˘ق يذ˘لا يŸا˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لا با˘˘ح˘˘سصأل Úب˘˘تو
تايفسشتسسŸا ةسسسسؤوم نم كوك ميت روسسيفوÈلا
›ا˘م˘جإا نأا ،ا˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب ‘ ةد˘˘ح˘˘تŸا ة˘˘ي˘˘ك˘˘لŸا

ة˘˘يا˘˘عر˘˘لا تاد˘˘حو ‘ ا˘˘نورو˘˘ك تا˘˘ي˘˘فو لد˘˘ع˘˘˘م
سسرام ةياهن ذنم %06 ةبارقب عجارت ةزكرŸا
.يسضاŸا

8يلود
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ايŸاع تايفولا سضافخناو انوروك تاحاقل براŒ ةÒتو عراصست

ابوروأل دوعي فوÿإو نويلŸإ سسمÓت دنهلإ تاباصصإإ

ةيصسورلا تارابختصس’ا مهتفظو ةنصصارق موجه دعب

حاقل ثاحبأإ ةقرصس ةلواحÃ ايصسور مهتت ايناطيرب
انوروك
ةنسصارقلا نم ةعوم‹ سسيمÿا ةيناطيÈلا ÊوÎكلإلا نمألا ةلاكو تمهّتا
تارابختسسلا ةزهجأا باسس◊ نولمعي مهنأا ””دكؤوŸا هبسش”” نم هنإا تلاق ÚينوÎكلإلا
انوروك سسوÒفل حاقل ريوطتب ّقلعتت تامولعم ةقرسس ةلواحÃ ةيسسورلا
يتلا تامجهلا نأا ايناطيرب ‘ ””ÊوÎكلإلا نمأÓل يموقلا زكرŸا”” دافأاو.دجتسسŸا
تاحاقلب ّقلعتت اثاحبأا نآلا ىتح تفدهتسسا اهنأاو ةرمتسسم ””92تبا”” ةعوم‹ اهتذّفن
تامظنم تفدهتسسا امك ادنكو ةدحتŸا تايلولاو ةدحتŸا ةكلمŸا ‘91-ديفوك
هبسش لكسشب لمعت”” ةعومÛا نأا ¤إا Òسشت ريراقتلا نأا دكأاو.اهريوطت ىلع لمعت
ÊاطيÈلا ةيجراÿا ريزو برعأاو.””ةيسسورلا تارابختسسلا ةزهجأا نم ءزجك دكؤوم
¤إا تاهيجوت عم ترسشن يتلا تامولعŸا لايح هسضاعتما نع بار كينيمود
فادهتسسا”” نإا لاقو.ةينوÎكلإلا تامجهلا نم اهسسفن ةيامح ةيفيك لوح تامظنŸا
Òغ رمأا انوروك سسوÒف ةحفاكم ىلع ةلماعلا تاهجلل ةيسسورلا تارابختسسلا ةزهجأا

كولسسب ةينانألا مه◊اسصم ءارو نورخآا ثهلي تقو ‘”” فاسضأاو.””قÓطإلا ىلع لوبقم
ةحسصلا ةيامحو حاقل ىلع روثعلا لجأا نم دجب اهؤوافلحو ايناطيرب لمعت ،روهتم
نم عونلا اذهب نوموقي نيذلا كئلوأا ةهجاوم ايناطيرب لسصاوتسس”” عباتو.””ةماعلا
يموقلا زكرŸا دافأاو.””اهيبكترم ةبسساÙ انئافلح عم لمعنو ةينوÎكلإلا تامجهلا
ثاحبألا تاعوم‹و Úيسسامولبدلاو ةموك◊ا فدهتسسي موجهلا نأا ÊوÎكلإلا نمأÓل
.””ةّميق ةيركف تاكلت‡ ةقرسسل”” ىعسسم ‘ ةقاطلاو ةيحسصلا ةياعرلاو

رابخأ’ا طيرصش

تيوكلا

ةليودلإ كرابم يمÓصسلإ ةيعإدلإ ليبصس ءÓخإإ
‘ ،ةليودلا كرابم قباسسلا يمÓسسإلا بئانلا ليبسس ةيتيوكلا ةماعلا ةباينلا تلخأا
ةياهن تاعاسس سسمÿ تدتما تاقيق– دعب كلذو ””‘اذقلا ةميخ”” تابيرسست ةيسضق
كرابم ،قباسسلا بئانلا ىلع سضبقلا ” هنأا ،ةيتيوكلا ةيلخادلا ةرازو تنلعأاو.عوبسسألا
ةيفلخ ىلع ةليودلا راسضحإاو طبسضب يسضاقلا ،ةماعلا ةباينلا رارق ىلع ءانب ،ةليودلا
ناوج ةياهن ‘ ىلخأا دق ،تيوكلا ‘ ةلودلا نمأا زاهج ناكو.””‘اذقلا ةميخ”” ةيسضق
ةيتوسصلا تÓيجسستلا لوح ،هعم قيقحتلا نم تاعاسس دعب ةليودلا ليبسس ،يسضاŸا
اهرسشن يتلاو ،‘اذقلا رمعم ،لحارلا يبيللا ميعزلاب هعمج يذلا ءاقللاب ةقلعتŸا
يتيوكلا ماعلا بئانلا ردسصأاو.ليهلا دلاخ ،ندنل ‘ ميقŸا يرطقلا سضراعŸا
ةيفلخ ىلع ةليودلا كرابم راسضحإاو طبسضب ، ارارق ،يسسوعسسعلا رارسض راسشتسسŸا
.””‘اذقلا ةميخ”” تÓيجسست تابيرسست

ناتصسناغفأا

 كراصشي مصسإرم ةقطنم برق Úخوراصص طوقصس
سسيئرلإ اهيف
Êزغ ةنيدم ‘ مسسارم ناكم برق اطقسس Úخوراسص نأا ،ناغفأا نولوؤوسسم ركذ
سسلÛا وسضع لاقو.ًاباطخ يقلي ينغ فرسشأا سسيئرلا ناك ثيح ةيناغفألا
Îم يتئام ةفاسسم ىلع اطقسس Úخوراسص نإا ،يÈكأا دادقلخ Êزغ ‘ يميلقإلا

،لقألا ىلع سصاخسشأا3 اباسصأاو ،اهيف ماقت مسسارŸا تناك يتلا ةقطنŸا نم
يتلا ةنيدŸا قوف تايحورŸا تقلح موجهلا بقعو .ةجرح ةلاح ‘ مهدحأا
.موي لبق رورŸا ةكرح مامأا اهيلإا ةيدؤوŸا قرطلا لك تقلغُأا

ناتصسكاب

إرايط661 تإداهصش ةحصص دكؤوت دابإ مÓصسإ
ةيبنجأإ لود ىف نولمعي
لظ ‘ ةيبنجأا لودب نولمعي ارايط661 سصيخارت ةحسص ناتسسكاب تدكأا
ناÒطلا ةرازو تفقوأاو.””اهيف كوكسشم”” ناÒط تاداهسشب طبترت ةحيسضف
رهسشلا مهتÓهؤوم ةحسص ‘ كوكسش ببسس ارايط262 ةيناتسسكابلا ÊدŸا
يسشتارك ‘ ةرئاط مط– ثداح ‘ يئدبم ريرقت هفسشك ام ىلع ءانب يسضاŸا

ÓهاŒو ةعبتŸا تاءارجإلاب امزتلي ⁄ نيرايطلا نأا نم رايأا ويام ‘
دارفأاو باكرلا نم اسصخسش79 لتقم ¤إا ةرئاطلا مط– ىدأاو.تاريذحتلا
مهنم ارايط068 اهيدل ناتسسكاب نإا قباسس تقو ‘ تلاق ةرازولا تناكو.مقاطلا
مويلا نايب ‘ ءاسصحإلا تثدح اهنكل ةيبنجأا ناÒط تاكرسش حلاسصل نولمعي701
671 تاداهسش نم ققحتلل لود رسشع نم تابلط تقلت اهنإا هيف تلاق سسيمÿا

.ارايط

ديدج نم فوÿا داع Úح ‘و .دنهلاو ليزاÈلاو ةدحتŸا تاي’ولا ‘ عيرصس لكصشب يصشفتلا سسوÒفلا لصصاوي
سسوÒفلا رطخ عجارت تاصساردلا رهظتو تاحاقللا جاتنإا برقب لامآ’ا ززعتت ،ةيفاعتŸا ةيبوروأ’ا لودلا سضعبل
.ÚباصصŸا Úب تايفولا لدعم سضافخناو

مهلطع نم نودئاعلا اهلمحي دق ةيناث ةجوم نم ًافوخ

ةيناث ةيئابو ةجوم بنجتل اهتإدإدعتصسإ ززعت ايناŸأإ
¤إا ةفداهلا اهتادادعتسسا ايناŸأا تززع
لظ ‘91-ديفوك ءابو يسشفت ةحفاكم

flاه˘ل˘م˘ح˘ي د˘ق ة˘ي˘نا˘ث ة˘جو˘م زور˘ب ر˘طا
كلذو ،مهلطع نم نودئاعلا نوفاطسصŸا
Ìكألا ةيبوروألا لودلا نم تناك امدعب

.ةمزألا بنŒ ‘ ًاحا‚
تا˘ط˘ل˘سسلا سضر˘˘ف˘˘ت˘˘سس ،را˘˘طإلا اذ˘˘ه ‘و
ى˘˘ل˘˘˘ع ةدد˘˘˘سشم لز˘˘˘ع Òباد˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘ناŸألا
داّد˘˘ع عرا˘˘سست لا˘˘˘ح ي˘˘˘لÙا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسŸا
.ىودعلاب تاباسصإلا
رارقإا ىلع تايلولاو ةموك◊ا تقفاوتو
ة˘ي˘فار˘غ˘ج تا˘قا˘˘ط˘˘ن ‘ ””جور˘˘خ ر˘˘ظ˘˘ح””

لاح اهيف ›زنŸا رج◊ا سضرف داعيسس
تنلعأا ام قفو ،91-ديفوكل ةرؤوب روهظ
رودقÃ نوكي نل ،عقاولا ‘و.ةموك◊ا
‘ لإا ةلوزعŸا قطانŸا ةرداغم ناكسسلا

.ىوسصقلا ةرورسضلا تلاح
تنا˘˘ك ذإا ا˘˘ي˘˘ناŸأا ‘ د˘˘يد˘˘ج ر˘˘˘مأا اذ˘˘˘هو
ًانرم ًا˘ف˘ير˘ع˘ت نآلا ¤إا ى˘ن˘ب˘ت˘ت تا˘ط˘ل˘سسلا

Ÿىلع ديعب دح ¤إا زكتري ،لزعلا موهف
.ةينلا نسسحو يتاذلا طابسضنلا
سسرام ‘ ءابولا يسشفت ةورذ ‘ ىتحف
،ناŸألا ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘غ تنا˘˘˘ك ا˘˘˘م ،ل˘˘˘ير˘˘˘فأاو
دويق ¤إا ةعسضا˘خ ،Úيرا˘فا˘ب˘لا ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا˘ب

Úي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع دد˘˘˘سشم لز˘˘˘ع
.Úيسسنرفلا وأا Úينابسسإلاو

Òبد˘˘ت˘˘لا ل˘˘م˘˘سشي ن˘˘ل ،كلذ ن˘˘م م˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب
نا˘ك ا˘م˘ك ،ا˘ه˘ل˘م˘كأا˘ب تا˘˘نو˘˘ت˘˘نا˘˘ك د˘˘يد÷ا

رغ˘سصأا ق˘طا˘ن˘م ا˘م˘ّنإاو ،ًا˘ق˘با˘سس ًا˘حور˘ط˘م
قافتلا سصنيو.ةروسصfi ةحاسسم نمسض
Òغ تÓقنت˘لا ى˘ل˘ع دو˘ي˘ق”” ق˘ي˘ب˘ط˘ت ى˘ل˘ع
قطانŸا نم ””ًاجورخو ًلوخدةيسساسسألا
.ةينعŸا

بتكم سسيئر حسضوأا ،يلمعلا ديعسصلا ىلع
م˘ت˘ت˘سس ه˘نأا نوار˘ب ي˘غ˘ل˘ي˘˘ه ة˘˘يرا˘˘سشت˘˘سسŸا
نÓعإا دنع ÊاŸألا سشي÷اب ةناعتسسلا

Òبادتلا هذه نأا ¤إا ًاتفل ،يلfi لزع
‘و عر˘سسأا ل˘˘ك˘˘سشب”” سضر˘˘ف˘˘ت˘˘سس ة˘˘ي˘˘لÙا

ن˘˘˘م د˘˘˘˘يزÃو Ìكأا ةرو˘˘˘˘سصfi ة˘˘˘˘حا˘˘˘˘سسم
.””حوسضولا

‘ ة˘م˘ها˘سسŸا ناŸألا دو˘ن÷ا نا˘ك˘مإا˘˘بو
نيروجÙا Úن˘طاو˘م˘ل˘ل سصو˘ح˘ف ءار˘جإا

ح˘˘سضوأا ا˘˘م ق˘˘فو ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘م ة˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م ‘
سضف˘خ˘ب ح˘م˘سسي˘˘سس اذ˘˘ه نأا د˘˘كأاو.نوار˘˘ب
.طقف مايأا ةعسضب ¤إا لزعلا ةÎف
ايبسسن ىأانÃ تيقب يتلا ايناŸأا ىسشختو
ن˘م ة˘ي˘نا˘ث ة˘جو˘م ،نآلا ى˘ت˘ح ءا˘بو˘لا ن˘˘ع
ن˘م ناŸألا ةدو˘˘ع ع˘˘م سسوÒف˘˘لا ي˘˘سشف˘˘ت

‘ اميسس لو جراÿا ‘ اهنوسضقي لطع
.اكرويام ةريزج
تÓ˘ي˘ج˘سست دورو د˘ن˘ع ق˘ل˘˘ق˘˘لا د˘˘عا˘˘سصتو
نوعسضي ل اكرويام ‘ ناŸأا حايسسل ويديف
د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا˘˘ب نو˘˘مز˘˘ت˘˘ل˘˘ي لو تا˘˘ما˘˘م˘˘˘ك˘˘˘لا
ريزو رذحو.Îم5,1 ةفاسسŸ يعامتجلا

مدقتلا عايسض نم سسام وكياه ةيجراÿا
.سسوÒفلا ةحفاكم ‘ زرÙا
فرسصتلا اذه لثم”” هكنوف ةفيحسصل لاقو
عار˘˘˘م Òغ ل˘˘˘ب ،بسسح˘˘˘˘ف اÒط˘˘˘˘خ سسي˘˘˘˘ل

مهتلطع ةيسض“ ‘ نوبغري نيذلا عيم÷
.””نمآا لكسشب
ح˘˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإا ن˘˘م و˘˘ت˘˘ل˘˘ل ا˘˘ن˘˘ك“”” فا˘˘سضأاو
ةفزاÛا مدع بجي .ابوروأا ‘ دود◊ا
.””ةروهتم تايكولسس لÓخ نم ،كلذب

بجوتي”” نابسش سسني ةحسصلا ريزو لاقو
ل ي˘ك ””ة˘يا˘غ˘ل˘ل ن˘يرذ˘ح نو˘ك˘ن نأا ا˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع
‘ ،””ةيناث لغسشيا”” ¤إا رايلبلا رزج لّوحتت
تراسص اسسمنلا ‘ جلزت ةطfi ¤إا ةراسشإا

.91-ديفوكل ةرؤوب ءاتسشلا لسصف لÓخ
كل˘˘ت ‘ ة˘˘ي˘˘لÙا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا تعرا˘˘˘سسو
حا˘ي˘سسل˘ل ة˘ل˘˘سضفŸا ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسلا ةر˘˘يز÷ا
سسدورو تير˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك بنا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج ¤إا ناŸألا
تاءار˘˘جإلا د˘˘يد˘˘سشت ¤إا ،Úت˘˘ي˘˘نا˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘لا
ةداج ‘ تاناح ةلسسلسس قÓغإا تّرقأاو

fiألا ىدل ةببŸنا.
ة˘با˘ثÃ ا˘ي˘ناŸأا تزر˘ب ،ةا˘˘فو8709 ع˘˘مو
‘ ،سسوÒفلا يسشفت ةحفاكم ‘ ””ةودق””

اهزربأا ّلعل ةدع بابسسأا ¤إا دوعت ةيعسضو
ة˘ع˘سساو ف˘سشك سصو˘ح˘˘ف ءار˘˘جإا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
ةي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا تا˘ك˘ب˘سشلا ًا˘سضيأاو قا˘ط˘ن˘لا
.قطانŸا ‘ ةÒبكلا



تلاكو/›ودلإ مصسقلإ

سسيئرلا لاق ،ةيبيل لئابق ءامعزب عامتجا دعب
ةرؤو˘ب ا˘ي˘ب˘ي˘˘ل ح˘˘ب˘˘سصت نأا˘˘ب ح˘˘م˘˘سسن ن˘˘ل”” ير˘˘سصŸا
يرسصŸا لخدتلا كلذ فلك ول ىتح باهرإÓل
.””رسشابŸا
سسيئرلا نإا نايب ‘ ةيرسصŸا ةسسائرلا تلاقو
فقت نل ةرهاقلا نإا لاق يسسيسسلا حاتفلا دبع
لث“ تاكر– يأا ةهجاوم ‘ يديألا ةفوتكم
ير˘سصŸا ي˘مو˘ق˘˘لا ن˘˘مأÓ˘˘ل ار˘˘سشا˘˘ب˘˘م اد˘˘يد˘˘ه˘˘ت
.يبيللاو
ةيبي˘ل˘لا ل˘ئا˘ب˘ق˘لا خ˘يا˘سشم نأا ا˘سضيأا نا˘ي˘ب˘لا ر˘كذو
اوبرعأا ةرهاقلا ‘ يسسيسسلا عم اوعمتجا نيذلا

تاوقلاو سسيئرلا ديسسلل مهسضيوفت لماك”” نع
ةدايسسلا ة˘يا˘م◊ ل˘خد˘ت˘ل˘ل ة˘ير˘سصŸا ة˘ح˘ل˘سسŸا
.””ةيبيللا
تاثحابم قباسس تقو ‘ ىرجأا يسسيسسلا ناكو
سضوخي يذلا Îفح ةفيلخ دعاقتŸا ءاوللا عم
اهب فÎعŸا قافولا ةموكح تاوق دسض ابرح
.ايلود
ثدحتŸا لاق ،يسسيسسلا تاحيرسصت ىلع ادرو
يه”” قافولا ةموكح نإا ةيبيللا ةيجراÿا مسساب
انتبغر اندكأا دقو سضرألا ىلع عسضولا دد– نم

.””ءامد كفسس نود ترسس لوخد ‘
يه قافولا ةموكح نأاب يسسيسسلا ركذن”” فاسضأاو
وه لازي ل امنيب ايبيل ‘ سشعاد تمزه نم
.””ءانيسس ‘ Êاعي
تارامإلاو رسصم نم امعد Îفح تاوق ىقلتتو
ة˘مو˘ك˘ح تاو˘ق ا˘ي˘كر˘ت م˘عد˘ت Úح ‘ ،ا˘ي˘˘سسورو
.قافولا
‘ ىوقلا نيزاوم Òيغتل يكÎلا لخدتلا ىدأاو
عيباسسألا ‘ قافولا تاوق تنك“ ثيح ،ايبيل

دعب يبيللا برغلا نع Îفح داعبإا نم ةيسضاŸا
.ماع نم Ìكأل سسلبارط ةمسصاعلا رسصاح نأا
ط˘˘يfi ‘ ا˘˘هدو˘˘سشح قا˘˘فو˘˘لا تاو˘˘˘ق تزز˘˘˘عو
ةباوب لث“ يتلا ،ةيجيتاÎسسإلا ترسس ةنيدم
.يبيللا قرسشلا ‘ Îفح لقاعم وحن
،ترسس طيfi ¤إا قافولا تاوق لوسصو ذنمو
را˘˘ن˘˘لا قÓ˘˘طإا ف˘˘قو˘˘ل ةردا˘˘ب˘˘م ر˘˘سصم تق˘˘˘ل˘˘˘طأا
.تارامإلاو ايسسور نم لك اهتمعدو
مدقت نم يرسصŸا سسيئرلا رذح ةرم نم Ìكألو
اطخ لث“ ترسس نإا لاقو ،اقرسش قافولا تاوق
ةموك˘ح تاو˘ق˘ل ح˘م˘سسي ن˘لو ه˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ر˘م˘حأا
.هزواجتب قافولا
قÈط˘ب د˘ق˘˘ع˘˘نŸا ناÈŸلا ى˘˘ن˘˘ب˘˘ت ،ما˘˘يأا ل˘˘ب˘˘قو
يرسصŸا سشيجلل زيجي ارارق Îف◊ معادلاو
.ايبيل ‘ رئادلا عارسصلا ‘ ايركسسع لخدتلا
ا˘هد˘ي˘يأا˘ت ق˘با˘سس تقو ‘ تد˘بأا ا˘˘ي˘˘سسور تنا˘˘كو
هنإا تلاقو ،ايبيل ‘ يرسصŸا سشي÷ا لخدتل
.ةلودلا ةداعتسسا ىلع دعاسسيسس
سسيمÿا مويلا تعد ةيسسورلا ةيجراÿا نكل
ىلع ةعراسصتŸا فارطألا تثحو ،ةئدهتلا ¤إا
ةلوج علدناب حامسسلا مدعو رانلا قÓطإا فقو

مسساب ةثدحتŸا تبلاطو.ديعسصتلا نم ةديدج
ا˘ي˘ب˘ي˘ل ‘ فار˘طألا ا˘فورا˘خز ا˘يرا˘م ة˘ي˘˘جراÿا
.لماسش يسسايسس راوح ‘ لوخدلاب
لازي ل سضرألا ىلع عسضولا”” افوراخز تلاقو
فارطألا نإاف ريراقتلا سضعبل اقفوو ،ارتوتم
اهتاوق عيمŒ ةداعإل ةحاÎسسا تذخأا ةيبيللا
نوقلق .ةحل˘سسŸا ة˘ه˘جاوŸا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا فد˘ه˘ب
Úي˘˘ندŸا ا˘˘يا˘˘ح˘˘سضلا ن˘˘م د˘˘يز˘˘˘م عو˘˘˘قو نأا˘˘˘سشب
اذه ‘ عارسصلا هاŒاو ،ةيتحتلا ةينبلا Òمدتو
.””ليودتلا نم ديزم وحن دلبلا

سسلÛا سسي˘˘˘˘ئر ىر˘˘˘˘جأا ل˘˘˘˘سصت˘˘˘˘م قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سس ‘
جارسسلا زياف ينطولا قافولا ةموك◊ يسسائرلا

ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةر˘يزو ع˘م سسل˘˘بار˘˘ط ‘ تا˘˘ث˘˘حا˘˘ب˘˘م
.يزيجرومل اناسشتول ةيلاطيإلا
،ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘لا ع˘قاوŸا قÓ˘غإا عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا لوا˘˘ن˘˘تو
ةدوعو ،طفنلا جاتنإا ةدوعل ىوسصقلا ةرورسضلاو
،ايبيل ‘ اهطاسشن فانئتسسل ةيلاطيإلا تاكرسشلا
عز˘ن ة˘ي˘ل˘م˘ع ‘ ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ة˘˘كرا˘˘سشم رار˘˘م˘˘ت˘˘سساو
ةرطيسس ت– تناك يتلا قطانŸا نم ماغلألا

تادجتسسم نافرطلا سشقانو .Îفح تايسشيلم
.ايبيل ‘ عاسضوألا
نأاب قافولا ةموكح ةسسائر هتردسصأا نايب دافأاو
ايبيل ‘ عاسضوألا تادجتسسم”” اثحب Úبنا÷ا
اهمهأا ،كÎسشŸا نواعتلا تافلم نم اددعو
Òغ ةرجهلاو ،نمألا لا‹ ‘ نواعتلا فلم
ر˘˘˘سشب˘˘˘لا˘˘˘ب راŒلا ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘ك˘˘˘˘مو ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عر˘˘˘˘سشلا
.””بيرهتلاو
يبيللا ءاوللا موجه هب ينم يذلا لسشفلا دعب و
،سسلبارط ةمسصاعلا ىلع Îفح ةفيلخ دعاقتŸا
اهب فÎعŸا ينطولا قافولا ةموكح ةرطيسسو
تا˘ب ،ا˘ي˘كر˘ت ةد˘˘عا˘˘سسÃ عا˘˘سضوألا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘لود
ن˘م ةد˘يد˘ج مÓ˘سس تا˘ثداÙ أا˘ي˘˘ه˘˘م د˘˘ه˘˘سشŸا
.ةفلتfl اياوز
يداحأا جهن عابتا ىلع اسسنرف رسصت ،كلذ مغرو
ةطيسسولا ةوقلا اهنم لع˘ج˘يو ا˘ه˘ي˘سسفا˘ن˘م ي˘غ˘ل˘ي
رود سضيوقتل نآلا ىعسست امك ،ايبيل ‘ ةنميهŸا
ديحوتل ةحلŸا ةجا◊ا كلذب ةلهاجتم ،ايكرت

عارسصلا ل◊ Úيلودلا ءاقرفلا فلتfl فسص
.يبيللا
Ëدقت ىلع اسسنرف سصر– هتاذ تقولا ‘و
‘ ادياfi ايسسامو˘ل˘بد ا˘ب˘عل ا˘ه˘ت˘ف˘سصب ا˘ه˘سسف˘ن
ف˘ل˘تı ا˘ث˘يد˘ح ا˘ه˘تو˘عد تدد˘ج د˘قو ،ا˘ي˘ب˘˘ي˘˘ل
تاسضوافŸا ةلواط ¤إا ةدوعلل ايبيل ‘ ءاقرفلا

ايلاطيإا نم لك عم هتردسصأا كÎسشم نايب ‘
.ايناŸأاو
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:ةيرصصŸإ ةصسائرلإ

 ايركصسع لخدتلل يصسيصسلإ تصضّوف ايبيل لئابق
دÓبلإ ‘

تعد امنيبو .ايبيل ‘ عصضولإ ءإزإإ ةفوتكم ىقبت نل هدÓب نأإ ىلع يصسيصسلإ حاتفلإ دبع يرصصŸإ صسيئرلإ ددصش
ةيلخإدلإ ريزو عم تاثحابم جإرصسلإ زياف قافولإ ةموكح صسيئر ىرجأإ ،رانلإ قÓطإإ فقوو ةئدهتلل ايصسور
.صسلبإرط ‘ ةيلاطيإلإ

انوروك صسوÒفل طابرلإ ريدصصتÈتعت بون÷إ تايلاج
ةÁرج ةلتÙإ قطانملل

›ودلإ نمألإ سسل‹ ث– ةيقوقح تائيه
نمصض ناصسنإلإ قوقح ةمهم جإردإإ ىلع

وصسرونيŸإ
ءارحسصلا ‘ ناسسنإلا قوقح زيزعتو ةيام◊ فينج معد ةعوم‹ تثح
ةيلو ‘ ناسسنإلا قوقح ةمهم جاردإا ىلع نمألا سسل‹ ءاسضعأا ةيبرغلا
(وسسرونيم) ةيبرغلا ءارحسصلا ‘ ءاتفتسسÓل ةدحتŸا ·ألا ةثعب
هذه Úكمتل ةمظنŸا قاثيم بجوÃ ةمزÓلا لئاسسولا عيمج مادختسسإاو
تقو برقأا ‘ اهلجأا نم تئسشنأا يتلا ةيسساسسألا ةيلولا لامكإا نم ةثعبلا

.نك‡
ةيسصخسش Úيعت ةدحتŸا ·أÓل ماعلا Úمألا نم ،تامظنŸا تبلاط امك
سسيئرلا هب ماق يذلا زاتمŸا لمعلا ةلسصاوŸ يسصخسش ثوعبمك ةلقتسسم
ةيلمعلا هب رادأا يذلا مخزلا ىلع ظاف◊او رلوك تسسروه قباسسلا
.ةيرسسيوسسلا فينج ‘ تاثحابŸا نم Úتلوجب تجوت يتلا ةيسسايسسلا

غلابلا ةيقوق◊ا تائيهلا تددج ،ناسسنإلا قوقح ةيعسضو سصخي ام ‘و
ناسسنإلا قوق◊ ةيماسسلا ةدحتŸا ·ألا ةيسضوفم اهتوعد ،412 اهددع
قطانŸا وحن5102 ماع ‘ تأادب يتلا ةينقتلا تاثعبلا فانئتسسإل
جمانرب عسضوو ،ÚئجÓلا تاميıو ةررÙا يسضارألاو ةلتÙا
يعرسشلا لثمŸا ويراسسيلوبلا ةهبج عم تاردقلا ءانبو ةينقتلا ةدعاسسملل
.ةدحتŸا ·ألا لبق نميوارحسصلا بعسشلل هب فÎعŸا ديحولا

ةيبرغŸا ةكلمŸا ريدسصت نأا بون÷ا تايلاج تÈتعا،رخا قايسس ‘
ةÁرج ةيبرغلا ءارحسصلا نم ةلتÙا قطانŸا ¤ا انوروك سسوÒفل

. ناكرألا ةلمتكم
يسسوÒفلا ءابولا اذهريدسصت نا ، اهل نايب ‘ بون÷ا تايلاج تلاقو
ةÁرج دعي ةلتÙا انندم ¤ا ةيبرغŸا ةكلمŸا فرط نم ينلع لكسشب

ئتف ام يتلا مئار÷ا ¤ا فاسضنتناكرألا ةلمتكم ةيناسسنإلا دسض
. ”” بيرم تمسصب اههجاوي ›ودلا عمتÛا كفنا ام و اهبكتري لÓتحلا
سسوÒف راسشتنا دسض ⁄اعلا هيف فقو يذلا تقولا ‘ هنأا نايبلا فاسضاو
ةيزاÎحلا تاءارجإلا ذاختا ¤ا ةرومعŸا لود تعراسس و ،91 ديفوك
ىلع مسشاغلا يبرغŸا لÓتحلا مدقأا ، اهينكاسس و اهينطاوم ةاي◊ انوسص
ءارحسصلا نم ةلتÙا قطانŸا ¤ا جولولاب هينطوتسسم و هتلامعل حامسسلا
نود ةءوبوم قطانم نم نومداقلا مه و-سسوÒفلا نم ةيلاÿا -ةيبرغلا
. يرورسضلا رج◊اب مايقلا ل و ةمزÓلا سصوحفلا ءارجإاب مهمازلإا

..ةعاصس61 رخآإ ‘

 ةديدج ةباصصإإ39 لجصسي برغŸإ
ايÓ flÈيل–5878 لصصأإ نم
ةلاح39 ليجسست نع ،ةعم÷ا سسمأا ،ةيبرغŸا ةحسصلا ةرازو تنلعأا
.ةعاسس61 رخآا ‘ دجتسسŸا ””انوروك”” ءابوب ةديدج ةباسصإا
تلا◊اف ،ةحسصلا ةرازول ةيمسسرلا ةباوبلل ثيد– رخآا بسسح و
ةباسصإا ةبسسنب ،ايÓ flÈيل–5878 ءارجإا دعب اهدسصر ” ةديد÷ا
91-ديفوكب ةباسصإلا تلا◊ ›امجإلا ددعلا عفترا و.ةئŸاب50.1 تغلب
.ةلاح83661 ¤إا ةكلمŸا ‘ ءابولا روهظ ذنم
ةديدج ءافسش ةلاح012ليجسست نع ،ةيبرغŸا ةحسصلا ةرازو تنلعأا امك
نم6 ةعاسسلا Úب ةطبارلا ةينمزلا ةÎفلا لÓخ ،انوروك سسوÒف نم
.ةعم÷ا سسمأا نم01ـلاو ،سسيمÿا سسمأا ءاسسم
،دجتسسŸا ””انوروك”” سسوÒف نم ايلك Úفاعتملل ›امجإلا ددعلا غلبو

.‘اعت ةلاح57141 ،””برغŸا ديفوك”” ةحسصلا ةرازو عقوم بسسح
61ـلا لÓخ ةديدج ةافو ةلاح يأا ليجسست متي ملف ،تايفولا سصوسصخبو
.ةافو ةلاح362 ‘ ةليسص◊ا رقتسستل ،ةيسضاŸا تاعاسسلا
مزا◊ا مازتللاو مراسصلا ديقتلا ¤إا ÚنطاوŸاب ةحسصلا ةرازو بيهتو
‘ ةمهاسسŸا ليبسس ‘ ،ةسصتıا تاطلسسلا نع ةرداسصلا تاداسشرإلاب
.هراسشتنا نود ةلولي◊او ””91ديفوك”” ىلع ءاسضقلا
382 ليجسست نع لوألا سسمأا تفسشك ،ةيبرغŸا ةحسصلا ةرازو تناك و

«91-ديفوك» دجتسسŸا انوروك سسوÒفب ةديدج ةدكؤوم ةباسصإا ةلاح
سسوÒفلاب Úباسصملل ›امجإلا ددعلا عفتÒل ،ةيسضاŸا ةعاسس42ـلا لÓخ
.برغŸا ‘ ةلاح54561 ¤إا
دادعأا ‘ ةدايز دوجو نع ةيبرغŸا ةحسصلا ةرازول ديد÷ا نÓعإلا دعيو
ةديدج ةلاح561 ليجسست دهسش يذلاو ،ءاعبرألا مويب ةنراقم ÚباسصŸا

.«91-ديفوك» انوروك سسوÒفب ةدكؤوم

ريزو نم يسسنوتلا ناÈŸلا سسيئر ،يسشونغلا دسشار بلط
ولو نمألا ظف◊”” لخدتلا ،يسشيسشŸا ماسشه ةيلخادلا
امبسسح ،سسلÛا هفرع يذلا ماسصتعلا سضفل ،””ةوقلاب
.ةيمÓعا رداسصم تركذ
ةلتك ءاسضعأا هسضاخ ماسصتعا بقع يسشونغلا بلط ءاجو
تاءا˘˘سضف ن˘˘˘م دد˘˘˘ع ل˘˘˘خاد ر◊ا يرو˘˘˘ت˘˘˘سسد˘˘˘لا بز◊ا
ريدم بتكمو سسلÛا ةسسائر ةسصنم اهيف اÃ ،ناÈŸلا
.سسلÛا سسيئر ناويد
‘ حوتفŸا هماسصتعا ر◊ا يروتسسدلا بز◊ا سضوخيو
باهرإلاب Úمهتم لاخدإا ‘ قيقحتلل ،يسسنوتلا ناÈŸلا

.سسلÛا رقم
دق ،يسسوم Òبع ر◊ا يروتسسدلا بز◊ا ةسسيئر تناكو
حتف هنأا ةدكؤوم ،يسشونغلل ةعذل تاداقتنا اًرارم تهجو
ةلتك ءاسضعأا دحأاو ،باهرإلاب مهتم لوخد مامأا لاÛا

بسسح˘بو.ناÈŸلا ل˘خاد ¤إا ،ة˘سضه˘ن˘˘لا بز◊ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘ح
وه لوخدلا نم عونمŸا سصخسشلا نإاف ،يسسنوتلا بز◊ا

ة˘ل˘ت˘ك فÓ˘ت˘ئا سسي˘ئر فو˘ي˘سض د˘حأا ،ي˘مو˘هÈلا ظ˘˘فا˘˘ح
سشعاد م˘ي˘ظ˘ن˘ت ع˘م ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا˘˘ب م˘˘ه˘˘ت˘˘م و˘˘هو ،ة˘˘مار˘˘ك˘˘لا
¤إا يسسنوتلا بابسشلا Òفسست نع ةيلوؤوسسŸابو ،يباهرلا
رتوتلا رؤوب
،يسشونغلا نم ةقثلا بحسس ةحئل عاديإا ” اميف كلذ يتأا
¤إا ا˘ه˘لو˘˘سصو د˘˘ع˘˘ب ،باو˘˘ن˘˘لا سسل‹ بت˘˘كÃ ،سسي˘˘مÿا
تعدوأاو.ءار˘جإلا اذ˘ه ل˘ثŸ مزÓ˘لا Êو˘نا˘ق˘˘لا با˘˘سصن˘˘لا

يه لتك3 لبق نم ،يسشونغلا نم ةقثلا بحسس ةسضيرع
¤إا ،حÓسصإلا ةلتكو ةيطارقÁدلا ةلتكلاو سسنوت اي–
ىر˘خأا ل˘ت˘ك باو˘ن ن˘م تا˘ع˘ي˘قو˘ت ى˘ل˘ع لو˘˘سص◊ا بنا˘˘ج
.37 ¤إا تاءاسضمإلا دادعت لسصيل ،Úلقتسسمو
تاداقتنا اهسسأاري يتلا ةسضهنلا ةكرحو يسشونغلا هجاويو

ن˘م Òث˘ك Èع˘˘ي ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘سضاŸا ةÎف˘˘لا لÓ˘˘خ ةÒث˘˘ك
ناÈŸلا سسي˘ئر ءادأا ن˘م م˘ه˘ئا˘ي˘ت˘˘سسا ن˘˘ع Úي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا
ةسصاÿا اهت˘ح˘ل˘سصŸ ل˘م˘ع˘ت ا˘ه˘نأا نوÈت˘ع˘يو ،ه˘ت˘كر˘حو
.نطاوŸا ةحلسصم نع اديعب ةيجراÿا اهتدنجألو
ذنم تأادب ٍتاجاجتحل ٍديعسصت ‘ و،ىرخأا ةهج نم
ةقطنŸا ‘ ةيم˘ن˘ت˘لاو ل˘ي˘غ˘سشت˘لا˘ب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل ع˘ي˘با˘سسأا
عيم˘ج˘ت˘ل ة˘ي˘سسي˘ئر ة˘طfi نوّ̆ج˘تfi َق˘ل˘غأا ،ة˘سش˘ّم˘هŸا
مغرو ،سسنوت بونج نيواطت ءارحسص ‘ طفنلا ّخسضو
ةيا˘م˘ح˘ب Úف˘sل˘ك˘م ة˘ي˘ن˘مألا ىو˘ق˘لا ن˘م ر˘سصا˘ن˘ع دو˘جو
sر˘سصأا ،ءار˘˘ح˘˘سصلا˘˘ب رو˘˘ما˘˘ك˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ‘ تآا˘˘سشنŸا
ة˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا خ˘˘سضلا ة˘˘طfi قÓ˘˘غإا ى˘˘ل˘˘ع نو˘ّ̆ج˘˘تÙا
.مهل ٍلمع سصرف Òفوتل تاطلسسلا ىلع طغسضلل
‘ ةدامر ةقطنم ›اهأا جرخ ›ا◊ا ةيليوج21 ‘و

fiعراو˘سشلا ¤إا سسنو˘ت ي˘˘بو˘˘ن˘˘ج ن˘˘يوا˘˘ط˘˘ت ة˘˘ظ˘˘فا ‘

.ةلاطبلا ىلع ًاجاجتحا تاÒسسم
ديعسس سسيق سسيئرلا ةبلاطŸ تاÒسسŸا هذه تتأاو
هوّمسس ام ببسسب ›اهأÓل رابتعلا ّدرو ةقطنŸا ةرايزب

.مهتينطو ‘ كيكسشتو هيوسشت تÓمح
،دÓبلا بونج نيواطت ةنيدم ‘ تاجاجتحلا تناكو
ناو˘˘˘ج ن˘˘˘م ن˘˘˘ير˘˘˘سشع˘˘˘لاو Êا˘˘˘ث˘˘˘˘لا ذ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م تأاد˘˘˘˘ب د˘˘˘˘ق
Úب ةر˘˘˘˘˘سشا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م ٍتا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘جاو˘˘˘˘˘م ¤إا تّدأاو،ي˘˘˘˘˘˘سضاŸا
.ةطرسشلاو نيرهاظتŸا

ديَعُب رارقتسسإاÓلاو رتوتلا نم ٍةلحرم ‘ سسنوت ّر“و
بل˘ط˘ل خا˘ف˘خ˘ف˘لا سسا˘ي˘لا ة˘مو˘ك◊ا سسي˘ئر ة˘با˘ج˘˘ت˘˘سسا
سسماÿا ‘ هت˘لا˘ق˘ت˘سسا Ëد˘ق˘ت د˘ي˘ع˘سس سسي˘ق سسي˘ئر˘لا

ة˘ي˘سسا˘ي˘سس ة˘مزأا ط˘سسو ،يرا÷ا ةيل˘يو˘ج ن˘˘م ر˘˘سشع
ط˘ي– ح˘لا˘سصم برا˘سضت تا˘ه˘ب˘˘سش بب˘˘سسب ة˘˘م˘˘قا˘˘ف˘˘ت˘˘م
.مكا◊ا فÓتئلاب فسصعت تافÓخو خافخفلا

طفنلإ ّخصضل ةطfi قÓغإإو دÓبلإ بونج تاجاجتحإ

ةوقلاب يصسنوتلإ ناÈŸلإ ماصصتعإ سضفل وعدي يصشونغلإ



صسيصسأات  ‘ ةمهاصسملل اهنم ايعصسو ءإرقلإو ةبلطلإ نم Òثكلإ ةبغر دنع لوزن ةداج ةيركفو ةيملع تاماهصسإإو تاصسإرد Ëدقت ةير◊إ لصصإوت
 ..كلذل ÚمزÓلإ ةإدألإو دإزلإ نوكلÁ نم Úب يدج صشاقن

01ةـسارد
ـه1441 ةدعقلإ وذ72 ـل قفإوŸإ م0202 ةليوج81 تبصسلإ
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 ..كلذل ÚمزÓلإ ةإدألإو دإزلإ نوكلÁ نم Úب يدج صشاقن

وكصسوم فثكت
Òغ اهلخدت
ايبيل ‘ نلعŸإ

طخ ءاصشنإل
‘ مدقتم عافد
نكل طصسوتŸإ
تلامتحإ

ةنوهرم اهحا‚
ةعيبطب
تإءإرجإلإ
دق يتلإ ةداصضŸإ
فل◊إ اهذختي
يصسلطألإ

ةيعرصشلإو
يتلإ ةيصسايصسلإ
اهبصستكيصس
اهؤواكرصش
.نويبيللإ
ةدايقلإ تنلعأإ
‘ ةيكÒمألإ
62 ،ايقيرفإإ

،0202 رايأإ/ويام
ةيمصسر ةروصصب

صسورلإ رصشن نع
نم ددعل
تإرئاطلإ
‘ ةيركصسعلإ
ةيبيللإ ةقطنŸإ
ت– ةعقإولإ
ءإوللإ ةرطيصس
،دعاقتŸإ

،Îفح ةفيلخ
ةدعاق اميصس
لاقو .ةرف÷إ
لإÔ÷إ

دئاق ،دنصسنوات
ةدايقلإ
‘ ةيكÒمألإ
نإإ :ايقيرفإإ

لوا– ايصسور
‘ اهلخدت ءافخإإ
نإإو ،ايبيل
تإرئاطلإ
نأإ صضÎفي
معدلإ رفوت
ةقزترملل
نم صسورلإ
،Ôغاف ةكرصش
¤إإ Úلماعلإ

تإوق بناج
؛Îفح لإÔ÷إ

نأإ ىلع إًدكؤوم
تإرئاطلإ
نم تقلطنإ

ةدعاق
بونج ةيركصسع

دا–لإ
اهنأإو ،يصسورلإ

‘ تفقوت
،ةينإريإإ ةدعاق
؛ايروصس ‘ مث

ديعأإ ثيح
،اهؤوÓط
مث نم تطبهو

ةدعاق ‘
بونج ،ةرف÷إ
،ايبيل يقرصش
ت– ةعقإولإ
تإوق ةرطيصس

.Îفح

ايبيل ‘ وكصسوم لخدت فإدهأإ :مدقتم عافد طخ

 ةيرابخإإ ةينطو ةيموي
 ةدودÙإ ةيلوؤوصسŸإ تإذ ةكرصشلإ نع ردصصت

noitidE airuoH lE LRAS
جد00,000001 :يعامتجإلإ لامصسأإرلإ

 :رصشنلإ ريدم ماعلإ ريدŸإ
ةيطع Úسساي

SODIPRESSE

عيزوتلإعــــــــبطلإ

:قرصشلإ
ةير◊إ:طصسولإ

ةير◊إ : بون÷إ

لجنموب يلع عراصش30 :رصشنلإو ريرحتلإ ةيريدم
767417120:صسكافلإو فتاهلإ

Ê:moc.liamtoh@airruohleneiditouqوÎكلإلإ ديÈلإ
airegla clp knab bara 36005458510020350620: يكنبلإ باصس◊إ

(PENA) «راهصشإلإو رصشنلإو لاصصتÓل ةينطولإ ةصسصسؤوŸإ »ـ لهجوتلإ ءاجرلإ مكراهصشإل
821737120-466117120:فتاهلإ.ةمصصاعلإ رئإز÷إ روتصساب عراصش1

919937120 -955937120:صسكافلإ

AIS :رـــــئإز÷إ
EIS:ةنيطنصسق

ALGRAUO IS:ةلڤرو
OIS:نإرهو

 اـــهباــحصصأل درــت ل ةدــير÷إ درــت ةــــقيثو لــك
رـــصشنت ⁄ مأإ ترـــصشن ءإوـــصس

‘ ةيجراÿا تاقÓعلا ةن÷ سسيئر بئان بsذك ،تاعاسس لÓخ
ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا ،ناÈŸل˘˘ل ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا ،ي˘˘سسور˘˘˘لا دا–لا سسل‹

ايبيل ¤إا لسسرُت نأا نكÁ ل ةيسسور تاوق نأا ¤إا اÒًسشم ،ةيكÒمألا
سسل‹ ¤إا كلذ˘ب بل˘˘ط Ëد˘˘ق˘˘تو Úتو˘˘ب سسي˘˘ئر˘˘لا ة˘˘ق˘˘فاو˘˘م نود˘˘ب
بيذكت نأا حسضاولا نكلو .بلطلا اذه لثم sقلتي ⁄ يذلا ،دا–لا
يفن ةرورسضلاب ينعي ل ايبيل ¤إا ةيسسور ةيماظن تاوق لاسسرإا
نأا ¤إا تÙأا ةيسسور فحسص ‘ ريراقت تناكو .تارئاط لاسسرإا
،ا˘ه˘تدا˘ي˘ق˘ل Úي˘ب˘ي˘ل ن˘يرا˘ي˘ط دو˘جو مد˘ع˘ب د˘ق˘ت˘ع˘ي ي˘ت˘لا ،تار˘ئا˘ط˘لا
.ايبرسص وأا ايسسورÓيب نم ةقزترم نورايط اهدوقيسس
xيأا نع ردسصي ⁄ ةيكÒمألا ريراقتلا يفنب اvيمسسر اًحيرسصت نأا امك
عا˘˘فد˘˘لا ا˘˘ترازو كلذ ‘ اÃ ،ة˘˘˘ي˘˘˘سسور˘˘˘لا ة˘˘˘مو˘˘˘ك◊ا ›وؤو˘˘˘سسم ن˘˘˘م
ريزو نم ءاج ديحولا يموك◊ا لعفلا tدر .ناتيسسورلا ةيجراÿاو
سسل‹ سسيئرب اvيفتاه اًلاسصتا ىرجأا يذلا ،يسسورلا ةيجراÿا
قافولا ةموكح هتسضراعÃ فورعŸا ،حلاسص ةليقع ،يبيللا باونلا

لاسصتلا لÓخ فورفل دكأا .Îفح ةه÷ هزايحناو سسلبارط ‘
ي˘ب˘ي˘ل˘لا عار˘سصلا فار˘طأا Úب سضوا˘ف˘ت˘لا فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع
امك ،هنكلو ،رارقتسسلا اهل ديعيو دÓبلا دحوي قافتا ¤إا لسصوتلل
.ةرف÷ا ‘ ةيسسورلا تارئاطلا رسشن ةلأاسسŸ قرطتي ⁄ ،ودبي

نع ةيكÒمألا عافدلا ةرازو تفسشك ،رايأا/ويام72 ،›اتلا مويلا ‘
يزارط نم اهنأاو ،ةرئاط41 ايبيل ‘ ةيسسورلا تارئاطلا ددع نأا
ناÒطلا نم هنuكÁ ىدÃ عمتي Úعونلا Óك .92 غيمو42 يوخوسس
،ةرف÷ا ةدعاق نع مك056 ›اوح ةديعبلا ،سسلبارط ةقطنم ¤إا
ةروسصب كلذ لعفت42 يوخوسسلا تارئاطف ،اهيف تايلمعب مايقلاو
اهادم نأل اًرظن ،اًليلق بعسصأا ةروسصبف ،92 غيŸا امأا ،ةحيرم
.رسصقأا

Úب عارسصلا ‘ يسسورلا لخدتلا نم ةيمهألا غلاب ديعسصت اذه
ةفيلخ ،دعاقتŸا لاÔ÷او ،سسلبارط ‘ ةيعرسشلا ةيبيللا ةموك◊ا

ىتح .هتاوقل ةدعاق يبيللا قرسشلا ندم نم ذختي يذلا ،Îفح
،يبيللا عارسصلا ‘ يركسسعلا لخدتلا ةيلك ركنت وكسسوم تناك ،نآلا
فظوت يتلا ،Ôغاف ةكرسشو ةيسسورلا ةلودلا Úب ةلسص يأا يفنتو
نأا نم مغرلاب ،روهسش ذنم Îفح تاوق فوفسص ‘ نولتاقي ةقزترم
‘ طسشنت ل اهنأاو Úلمركلاب ةلسصلا ةقيثو Ôغاف نأا فورعŸا

.ةيسسور ةيمسسر ةقفاوم نودب ام ةقطنم
فاد˘˘هألا ا˘˘مو ؟ي˘˘سسور˘˘لا د˘˘ي˘˘ع˘˘سصت˘˘لا اذ˘˘ه ع˘˘ق˘˘ي قا˘˘ي˘˘سس يأا ي˘˘ف˘˘ف
،وكسسوم رسصت اذاŸو ؟اهقيق– ¤إا وكسسوم ىعسست يتلا ةيركسسعلا
ةفسص ةيأاب عتمتي ل يذلا ،Îفح لاÔ÷اب اهتقÓع ىلع ،اًلسصأا
؟برح مئارج باكتراب مهتŸاو ةيعرسش
عارسصلا ةحاسس ‘ ةزراب تاروطت
رمأا قلخو ةيبيللا ةمسصاعلا ىلع ةرطيسسلل هتلواÎ fiفح قلطأا
ةعيرسس ةيلمع دعب ،9102 ناسسين/ليربأا ‘ ايبيل ‘ ديدج عقاو
‘ ةرف÷ا ةدعاق ¤إا يقرسشلا لامسشلا نم هتاوق اهيف تمدقت
نم ¤وألا عيباسسألا لÓخ .ةيلمعلا زكرم تحبسصأا يتلا ،بون÷ا
تاوق تح‚ ،قافولا ةموكح دادعتسسا مدعل اًرظنو ،موجهلا ءدب

ن˘م دد˘عو ،ة˘نو˘هر˘تو نا˘ير˘غ ي˘ت˘ن˘يد˘م ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سسلا ‘ Îف˘˘ح
،Ëدقلا سسل˘بار˘ط را˘ط˘مو ،سسل˘بار˘ط بو˘ن˘ج ة˘ير˘ك˘سسع˘لا د˘عاو˘ق˘لا
يتلا ةمواقŸا دوهج نكلو .يبرغلا يلحاسسلا طيرسشلا مظعمو
نم ديزم زارحإا نم Îفح تعنم ،اهميظنتل قافولا ةموكح تعراسس
،ة˘ي˘لا˘ت˘لا رو˘ه˘سشلا لÓ˘خ .سسل˘بار˘ط ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا ما˘ح˘ت˘˘قاو مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا
دحأا عيطتسسي نأا نودب ،ةمسصاعلا طيfi ‘ تاهجاوŸا ترمتسسا
اًحسضاو ادبو ،ةهجاوŸا طوطخ ‘ سسوملم Òيغت ثادحإا Úفرطلا
ةهج نم ءاوسس ،ةيركسسعلا اهتينب فعسض نم Êاعت قافولا ةموكح نأا
تاداد˘مإا ى˘ل˘ع ل˘سصح˘ي Îف˘ح نا˘ك ا˘م˘ن˘ي˘ب ،م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا وأا تاد˘˘عŸا

ةفاسضإا ،رسصمو تارامإلا ‘ هيمعاد نم ةرمتسسمو ةفيثك ةيركسسع
ايكرت تناك ،لباقŸا ‘ .اسسنرف نم يكيتكت يتامولعم معد ¤إا
ةموكح اهيلع تلسصح يتلا ةيركسسعلا تادعاسسملل ديحولا ردسصŸا
تادعاسسŸا هذه تدعاسس دقو ،اvدج ةدودfi ةروسصب نإاو ،قافولا

،ةيجيتاÎسسلا نايرغ ةنيدم ةداعتسسا ‘ قافولا تاوق حا‚ ىلع
.سسلبارط بونج
عم مهافت يتيقافتا قافولا تعsقو ،9102 لوألا نيرسشت/Èمفون ‘

قرسش ةيرحبلا ةيداسصتقلا دود◊ا ميسسÎب قلعتت :¤وألا :ايكرت
Úب ي˘ن˘مألاو ير˘ك˘سسع˘لا نوا˘ع˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت :ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لاو ؛ط˘˘سسو˘˘تŸا
دهج ‘ سسوملŸا يكÎلا طارخنلا أادبي نأا لبقو ،نكلو .نيدلبلا

ن˘م اًد˘يز˘م Îف◊ تارا˘مإلا تر˘sفو ،ير˘˘ك˘˘سسع˘˘لا قا˘˘فو˘˘لا ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح
ل ام لاسسرإل Ôغاف ةكرسش عم قافتلا عيقوتل تطسسوت امك ،معدلا
ةوق فيلاكت لم–و ايبيل ¤إا سسورلا ةقزترŸا نم0051 نع لقي
‘ هتاوق عقاوم Úسس– ىلع Îفح دعاسس ام اذهو .ةقزترŸا
.ماعلا نم ةÒخألا عيباسسألا
سضفرب هارغأا يذلا ،يركسسعلا Îفح عسضو ‘ نسسحتلا نأا ديب
ناك ،Úلربو وكسسوم ‘ رانلا قÓطإا فقول قافتا ىلع عيقوتلا

ىلع تارسشؤوŸا تديازت ،0202 نم Úلوألا نيرهسشلا لÓخ .اًتقؤوم
تاوقلا تأادب امدنع ،قافولا ةموك◊ يكÎلا معدلا ىودجو رثأا
عو˘م˘جو Îف˘ح تاو˘ق˘ب ة˘سسو˘م˘ل˘م ر˘ئا˘˘سسخ عا˘˘ق˘˘يإا ‘ ا˘˘ه˘˘ل ة˘˘ي˘˘لاوŸا
.Úيداسشتلاو Úينادوسسلا نم اميسس ،اهب ÚقحلŸا ةقزترŸا

،ةئجافم ةروسصب قافولا تاوق تمدقت ،0202 ناسسين/ليربأا31 ‘
ق˘ق–و ي˘بر˘غ˘لا ل˘حا˘سسلا ‘ ند˘م ةد˘ع ن˘˘م Îف˘˘ح تاو˘˘ق جر˘˘خ˘˘ت˘˘ل
.سسنوت عم دود◊ا ¤إا اًلوسصو يبرغلا لامسشلا ‘ ةلماك ةرطيسس
،ةنوهرت ىلع اvيلوأا اًموجه قافولا تقلطأا ،طقف مايأا ةسسمخ دعبو
.نايرغ هتراسسخ دعب ،برغلا ‘ سسيئرلا Îفح تاوق تايلمع زكرم

،ةيجيتاÎسسلا ةيطولا ةدعاق نم Îفح درُط ،رايأا/ويام81 ‘

لاتقلل رواfi ةدع ‘ ةثيثح ةروسصب عجاÎلا ‘ هتاوق تذخأاو
يئزج راسصح سضرف ‘ قافولا تاوق تح‚ امك .سسلبارط بونج
ةنيدŸا نم Îفح تاوق رحدب كلذب ةددهم ،ةنوهرت ةنيدم ىلع
.يبيللا برغلا ‘ هل دوجو نم ىقبت اŸ ةيمهألا ةغلاب

،Îفح تاوقل ةرمتسسŸا تاعجاÎلا لظ ‘و ،رايأا/ويام42 ‘
،سسلبارط بونج نم باحسسنلا ‘ سسورلا ةقزترŸا تاوق تأادب
،عارسصلا ‘ اًدياfi اًفقوم تذختا يتلا ،ديلو ينب ةنيدم هاŒاب
⁄ يتلا ،ةنيدŸا ةدمع دكأا ،مايأا ةثÓث لÓخو .ةنوهÎب اًرورم
،ةنيدŸا رداغ مهبلغأا نأا ،سسورلا ةقزترŸاب بيحرت يأا رهظُت
.لعفلاب
نع يكÒمألا نÓعإلا لبقو ،Ôغاف ةقزترم باحسسنا لبق ىتحو
دكأا قافولا ةموكح نم ردسصم ناك ،ايبيلل ةيسسور تارئاط لوسصو
‘ لعفلاب دجوت ةيبرح ةيسسور ةرئاط21 نع لقي ل ام نأا ىلع
ءامسسلا ¤إا لوسصولا تأادب تارئاطلا هذه نأاو ،ةرف÷ا ةدعاق
‘ Îفح تاوق رايهنا ةيادب ذنم يأا ،رايأا/ويام41 ذنم ةيبيللا

.دÓبلا برغ
يركسسعلا اهلخدت ديعسصت نم هقيق– ¤إا ايسسور ىعسست فده يأاف

؟يبيللا عارسصلا ‘
؟ايسسور ديرت اذام
،8002 ‘ ةيجرو÷ا بر◊ا ذنم ،دود◊ا جراخ يسسور كر– يأا
ايسسور فده .ةيكيتكت ىرخأاو ةيجيتاÎسسا فادهأا ىلع لمتسشي
يكيتكتلا لزي ⁄ امنيب ،يبيللا نأاسشلا ‘ اًحوسضو Ìكأا يجيتاÎسسلا

fiلدج ل.
،ايبيل ‘ مئادو تباث دوجو سسيسسأات ¤إا ايسسور فدهت ،اvيجيتاÎسسا
عسستŸا اهدوجو ¤إا فاسضي ،يقرسشلا طسسوتŸا لحاسس نم بيرق

نإاف ،برغلا عم ةهجاوم عوقو لاح ‘ هنأا سسورلا دقتعي .ايروسس ‘
ةوق ىلع زوفلا عيطتسست نل دوسسألا رحبلا ‘ ةيرحبلا مهتاردقم
رو˘ف˘سسو˘ب˘لا ي˘ق˘ي˘سضم قر˘ط ن˘ع ر˘ح˘˘ب˘˘لا ¤إا Èع˘˘ت ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ ة˘˘ير˘˘ح˘˘ب
نمسض اهتادهعت مزتلتسس ةلا◊ا هذه ‘ ايكرت نأا اميسس ،ليندردلاو

نأا دبل دوسسألا رحبلا نع يسسورلا عافدلا نإاف ،اذلو .وتانلا فلح
لبق ،ط˘سسو˘تŸا قر˘سش ‘ ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘ير˘ح˘ب˘لا ع˘م كا˘ب˘ت˘سشلا˘ب أاد˘ب˘ي

ايروسس ‘ يسسورلا يركسسعلا دوجولا .دوسسألا رحبلا ¤إا اهروبع
سسيسسأات نم دبلو ،ةهجاوŸا هذه لثم ‘ رسصنلا قيقحتل فاك Òغ
.كلذك طسسوتŸا يقرسش بونج ‘ رخآا يسسور يركسسع دوجو

بÓقنا دعب ةرسشابم ،يسسيسسلا ماظن نم لوسص◊ا وكسسوم تلواح
ن˘ك˘لو ؛ة˘يرد˘ن˘ك˘سسإلا بر˘غ ة˘ير˘ح˘ب ةد˘عا˘ق ى˘˘ل˘˘ع ،ر˘˘سصم ‘3102
ة˘سضرا˘عŸا د˘ع˘ب سسور˘ل˘ل هدو˘عو ن˘ع ع˘جار˘ت ا˘م نا˘عر˘سس ي˘˘سسي˘˘سسلا
لوسصحلل ةسصرف نايبيللا ماسسقنلاو عارسصلا رفوي ،نآلا .ةيكÒمألا

سسورلا نكلو .يبيللا لحاسسلا برق ةيسسور ةيركسسع ةدعاق ىلع
ماظن لثÎ Áفح Óف ؛اًلهسس سسيل فدهلا اذه قيق– نأا نوكردي
نم ىوتسسم لسصو يبيللا عسضولا لو ،دÓبلا ‘ يعرسشلا مك◊ا
تبا˘ث ير˘ك˘سسع ي˘سسور دو˘جو˘ل Êو˘نا˘ق˘لا ءا˘ط˘غ˘لا ح˘نŸ رار˘ق˘ت˘سسلا
برقأاو ،اvيجيردت ايبيل ‘ يسسورلا كرحتلا لعجي ام اذهو .مئادو
ةيعرسش ءاعدا ىلع رداقلاو حيرسصلا كرحتلا ¤إا هنم للسستلا ¤إا
تار˘ئا˘ط ر˘˘سشن Èع ةر˘˘مو ،ة˘˘قز˘˘ترŸا Èع ةsر˘˘م .›ود˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا

مهنأا سسورلا دقتعي ،اهدوقيسس نم دعب حسضاولا نم سسيل ،ةيبرح
مهل حمسست ،ةيسسايسس ةيبيل ةيوسست ةيأا ‘ سسيئر رود بعلل نوهجتي

.تباثلاو مئادلا دوجولا فده قيقحتب لبقتسسŸا ‘
‘ ا˘ًسسو˘م˘ل˘م ا˘vي˘سسور اًرود ي˘عد˘ت˘سسي فد˘ه˘لا اذ˘ه ق˘˘ي˘˘ق– نأا د˘˘ي˘˘ب

يركسسعلا رودلا تلامتحا يتأات انهو .›ا◊ا عارسصلا تاير‹
.ةلبقŸا ةليلقلا روهسشلاو عيباسسألا ‘ يسسورلا
ةقيثو ،Ôغاف ةكرسش رسصانع نم سسورلا ةقزترŸا نأا ،نآلا ،دكؤوŸا
ةيركسسعلا ةهجاوŸا طوطخ نم تبحسسنا دق ،Úلمركلاب ةلسصلا

دسصُر دقف .رايأا/ويام نم Òخألا عوبسسألا لÓخ سسلبارط يبونج
ةنوهرت Èع سسورلا ةقزترŸا نم رسصنع0051 ـب رsدقُي ام باحسسنا
Îفح Úب اًدياfi اًفقوم تذختا يتلا ةنيدŸا ،ديلو ينب راطم ¤إا
راطم ترداغ سسورلا ةقزترŸا نم تائم ةدع .قافولا ةموكحو
ام نكلو ؛فورعم Òغ ناكم ¤إا ةيسسور لقن تارئاط ‘ ديلو ينب
،اvرب ديلو ينب اورداغ ،نورخآا تائم .قÈط ¤إا تلقُن اهنأا ،حجري

Ãثو ،ةليقث ةيركسسع تادعمو لقن لئاسسو نم مهعم اÓتادحو ث
ا˘ه˘ن˘م اًر˘سشع تم˘sل˘سس تارا˘مإلا تنا˘ك ،تار˘ئا˘ط˘ل˘ل ةدا˘سضم ة˘˘ي˘˘سسور

قافولا تاوق اهيلع تلسصح ةدحاوو ،تادحو تسس ترuمُد) Îف◊
نم تهŒا ةقزترŸا نم ةيناثلا ةلتكلا هذه نأا دكؤوŸاو .(ةميلسس
.ةرف÷ا دعاق ¤إا ديلو ينب

لا˘م˘ت˘حلا .ا˘ي˘ب˘ي˘ل ¤إا تÓ˘تا˘ق˘م ا˘ي˘سسور لا˘سسرإل نلا˘م˘ت˘حا كا˘ن˘ه
با˘ح˘سسنا˘ب ن˘ك˘ل ،سسل˘بار˘ط ى˘ل˘ع د˘يد˘ج مو˘ج˘ه˘˘ل Òسضح˘˘ت˘˘لا :لوألا
نم حبسصيسس ،ةرسشابŸا ةهجاوŸا طوطخ نم سسورلا ةقزترŸا
ةرف÷ا ‘ نآلا ةدوجوŸا ةيسسورلا تارئاطلا مادختسسا بعسصلا
ة˘ه˘ي˘ب˘سش ة˘يو˘ج ة˘ل˘م˘ح د˘ع˘ب ،سسل˘بار˘ط ى˘ل˘ع د˘يد˘ج مو˘ج˘ه د˘ه˘ع˘˘ت˘˘ل
فده ناك نإا .ايروسس ›امسش ‘ سسورلا همدختسسا يذلا كيتكتلاب
Îف◊ د˘يد˘ج م˘عد Òفو˘ت و˘ه ة˘ي˘سسور˘لا ة˘ي˘بر◊ا تار˘ئا˘ط˘˘لا ر˘˘سشن
Ôغاف رسصانع ىلع ظاف◊ا نم دبل ناك ،ةمسصاعلا ىلع ةرطيسسلل

056 ءاهز ةرف÷ا ةدعاق دعبت .هنم برقلاب وأا ،ةهجاوŸا طخ ‘
موجهلل اًقلطنم اهمدختسسا Îفح نأا نم مغرلابو ؛سسلبارط نع مك
اÒًثك تÒغت عاسضوألا نإاف ،يسضاŸا ماعلا عيبر ‘ سسلبارط ىلع
نم ةيركسسع تادادعتسسا كانه نكت ⁄ ،Ú. ‘ 9102◊ا كلذ ذنم
ي˘كر˘˘ت ير˘˘ك˘˘سسع م˘˘عد كا˘˘ن˘˘ه ن˘˘ك˘˘ي ⁄ ا˘˘م˘˘ك ؛ه˘˘ت˘˘ه˘˘جاوŸ قا˘˘فو˘˘لا
ىوتسسم ىلع ءاوسس ،Òبك xدح ¤إا عسضولا فلتخا ،مويلا .سسلبارطل
اهتاردقم ىوتسسم ىلع وأا ،قافولا ةموك◊ ةيركسسعلا ةادألا ةءافك

.اًموجهو اًعافد ،و÷ا ‘
تار˘ئا˘ط˘˘لا ر˘˘سشن ن˘˘م Êآلا فد˘˘ه˘˘لا نو˘˘ك˘˘ي نأا :Êا˘˘ث˘˘لا لا˘˘م˘˘ت˘˘حلا
بون÷او قرسشلا ¤إا Ôغاف ةقزترم تاوق باحسسناو ،ةيسسورلا
،يقرسشلا بون÷او قرسشلا ‘ Îفح عسضو ىلع ظاف◊ا ،يقرسشلا

Ãا كلذ ‘ اŸمدقتلا ¤إا سسلبارط ‘ عفدي نم ةمث .يطفنلا ثلث
ةلماكلا ةرطيسسلا طسسب دعب ،Îفحب ةيئاهن ةÁزه عاقيإل ،اًقرسش
›اتلا فدهلا يطفنلا ثلثŸا نوكي نأا ىلع ،يبيللا برغلا ىلع
يطفنلا ثلثŸا ‘و قرسشلا ‘ Îفح ىلع ظاف◊ا نكل .ةرسشابم
،ةيسسايسسلا ةيوسستلا ‘ اًكيرسش هركسسعم رمتسسي نأاب ليفكلا وه
سسي˘˘ئر sل˘˘حو ه˘˘ب ح˘˘ي˘˘طُأا وأا ،ه˘˘ع˘˘قو˘˘م ‘ ا˘˘vي˘˘سصخ˘˘سش هدو˘˘جو˘˘ب ءاو˘˘سس
قرسشو برغ Úب سضوافتلا ةيلمع ‘ هناكم ،حلاسص ةليقع ،ناÈŸلا
.دÓبلا

نم ةيعقاو Ìكأا ودبي يسسورلا لخدتلا دعاسصت نم فدهلا اذه
قافولا تاوق تلواح لاح ‘ ،عنÁ ل اذه نكلو .لوألا فدهلا
ةيسسورلا ةيو÷ا ةوقلا مايق ،يقرسشلا بون÷او قرسشلا وحن مدقتلا
.اهلوح امو سسلبارط ‘ قافولا عقاوŸ فثكم فسصقب

يصسورلإ لخدتلإ Òصصم
ةو˘ق˘ل˘ل ا˘ًكر– قا˘فو˘لا ة˘مو˘ك˘ح ل˘ج˘سست ⁄ ،را˘يأا/و˘يا˘م ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘ح
هذه ةداق ناك نإا ام ›اتلاب حسضتي ⁄و ،ةديد÷ا ةيو÷ا ةيسسورلا
،ةقزترم Úيقرسش Úيبوروأا Úيرايط نم وأا سسورلا نم تارئاطلا
نم مغرلابف .ةيمسسر Òغ ةيسسور مÓعإا لئاسسو ‘ عيسشُأا ناك امك
رسشن لوح ريراقتلا بuذكي ⁄ اًدحاو اvيموكح اvيسسور اًردسصم نأا
نأا دبل ،ةرف÷ا ةدعاق ‘ غيمو يوخوسس نم ةيبر◊ا تارئاطلا
م˘˘هدو˘˘جو ن˘˘ع ح˘˘ير˘˘سصلا ف˘˘سشك˘˘لا ‘ ة˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘سص نود˘˘˘ج˘˘˘ي سسور˘˘˘لا
اذ˘ه ن˘ك˘لو .Îف˘ح بنا˘ج ¤إا عار˘سصلا ‘ ة˘ي˘م˘سسر˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘كرا˘˘سشمو
اونلعأا ÚيكÒمألا نأل :اًلوأا .اًليوط رارمتسسلا هل عقوتُي ل سضومغلا
تاروطتلا نأل :اًيناثو ؛ةيو÷ا ةيسسورلا ةوقلا رسشن نع اvيمسسر
نأا ودبيو ،ةقوبسسم Òغ ةروسصب عراسستت يبيللا برغلا ‘ ةيركسسعلا
ةدحاولا ،راهنت ةنوهرت قاطن ‘و سسلبارط يبونج Îفح تاعافد
.ىرخألا ولت
يركسسعلا مهدوجو ىلع ظاف◊ا نم سسورلا نكمتيسس دح يأا ¤إاف
؟ايبيل قرسش بونجو قرسش ‘ قِلَقلا
ىلع ،ةÒبك ةروسصب ،دمتعت لاؤوسسلا اذه ىلع ةباجإلا نأا ،ةقيق◊ا
.دوجولا اذه نم ،وتانلا لود فقوم هعمو ،يكÒمألا فقوŸا

Ãعإلا تاياعدلاو تاعئاسشلا نع لزعÓلا دوجولا لزي ⁄ ،ةيمÎيك
تاد˘حو ه˘مد˘ق˘ت يذ˘لا م˘عد˘لا ى˘ل˘ع ر˘سصت˘˘ق˘˘يو ،اًدودfi ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل ‘

،Úير˘ك˘سسع˘لا ءاÿÈا ن˘م دد˘عو ،ة˘ي˘كÎلا را˘ي˘ط نود˘˘ب تار˘˘ئا˘˘ط˘˘لا
كر– طبسضو بيردتو ميظنت ةداعإا ىلع مهتمهم رسصتقت نيذلا
ي˘كÎلا م˘عد˘لا بل˘غأا نإا˘ف ،كلذ Òغ˘ب .قا˘فو˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا تاو˘˘ق˘˘لا
.ةيركسسعلا تادعŸا ىلع رسصتقا سسلبارطل

سضوÿ ةيفاك Òغ سسلبارطل يكÎلا معدلا تاوق نأا اذه هينعي ام
بون÷ا ‘ ةيÈلاو ةيو÷ا ةيسسورلا ةوقلا عم ةمسساح ةهجاوم
برغلا رير– ‘ قافولا تاوق تح‚ لاح ‘و .قرسشلاو يقرسشلا
ةلئاقلا رظ˘ن˘لا ة˘ه˘جو م˘عد˘ت ن˘ل ا˘ي˘كر˘ت نأا ح˘جر˘ي ،ه˘ل˘ما˘ك˘ب ي˘ب˘ي˘ل˘لا
ام ،يبيللا قرسشلاو يطفنلا ثلثŸا وحن موجهلا رارمتسسا ةرورسضب

طو˘ط˘خ تبÎقا ا˘م˘ل˘ك˘ف .ي˘سسور˘لا دا˘˘ي◊ا وأا جورÿا ق˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ي ⁄
ةيو÷ا ةوقلا رطخ دادزا ،قرسشلاو يقرسشلا بون÷ا نم ةهجاوŸا
ةيسسنرفلا ةيجراÿا طاسسوأا ثيدح نإاف ،ىرخأا ةهج نم .ةيسسورلا

ذوفنلا مسساقت ىلع اتقفاوت دق ايسسورو ايكرت نوكت نأا لامتحا لوح
مÓعإلا ¤إا رظنلا يفكيو .هل لسصأا ل حجرألا ىلع وه ،ايبيل ‘

مجح كاردإل مكا◊ا ةيمنتلاو ةلادعلا بزح نم برقŸا يكÎلا
نوكت نأا دعبتسسي لو .ايبيل ‘ يسسورلا ديعسصتلا نم يكÎلا قلقلا
تفلو ةرف÷ا ‘ ةيسسورلا تارئاطلا رسشنل دسصر لوأاب ماق نم ايكرت
  .يجيتاÎسسلا ÒغتŸا اذهل ÚيكÒمألا هابتنا
نذإا طورسشم ،مهجورخ وأا ،ةرفاسس وأا ةسضماغ ةروسصب ،سسورلا ءاقب
ÚيكÒمألا نأا حسضاولاو .وتانلا فلح فقومو يكÒمألا فقوŸاب
‘ ،مئاد ،يركسسع مدق عقوم ىلع سسورلا لوسصح هينعي ام نوكردي
بون÷ا نمأل وأا طسسوتŸا قرسش ‘ ةيرحبلا مهتنميهل ءاوسس ،ايبيل
هار˘˘ت ا˘˘م نأا بمار˘˘ت ةرادإا د˘˘ه˘˘ع ‘ ة˘˘˘ل˘˘˘ك˘˘˘سشŸا ن˘˘˘ك˘˘˘لو .ي˘˘˘بوروألا

ةرورسضلاب هارت ل ةيركسسعلاو ةينمألا ةيكÒمألا ةلودلا تاسسسسؤوم
ةرادإا نأا ىلع رسشؤوم ةمث سسيلو .سضيبألا تيبلا ‘ سسيئرلا ةرادإا
.ةيلودلا ةحاسسلا ‘ اهتايولوأا نم ةدحاو ايبيل Èتعت بمارت
ةيو÷ا ةوقلا رسشن نع فسشكلا در‹ نأا نويكÒمألا روسصتي اÃر
ىلع اًط˘غ˘سض ه˘تاذ uد˘ح˘ب ل˘uك˘سشي ةو˘طÿا هذ˘ه˘ب د˘يد˘ن˘ت˘لاو ة˘ي˘سسور˘لا
نأا اميسس ،ايبيل نم اهتارئاط جارخإا ¤إا اÒًخأا اهعفديسس ،ايسسور
نم ىوتسسم يأل يعرسش Êوناق سساسسأا ةمث سسيل نأا فرعي عيم÷ا
نأا ،رخآلا لامتحلا .يلخادلا يبيللا عارسصلا ‘ يسسورلا لخدتلا
مهيبلاطم ،تارامإلاو رسصم ‘ هئافلحو Îف◊ نويكÒمألا هجوتي
دوجو سسيسسأات نم سسورلا عنمو ةيسسورلا ةيو÷ا ةوقلا جارخإاب

.يبيللا يقرسشلا بون÷ا وأا قرسشلا ‘ مئادو تباث يركسسع
ىوسس ىقبتي نلف ،ةيكÒمألا طوغسضلل Îفح ةباجتسسا مدع لاح ‘

ي˘كÒمأا م˘عد Òفو˘ت هاŒا˘ب ،ة˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف تاو˘˘ط˘˘خ ذا˘˘خ˘˘تاو ،هد˘˘يد˘˘ه˘˘ت
مدقت˘ل˘ل ،كار˘تألا ا˘ه˘ئا˘ف˘ل˘حو ،قا˘فو˘لا ة˘مو˘ك◊ سسو˘م˘ل˘م ير˘ك˘سسع
.يقرسشلا بون÷او قرسشلا وحن ،لاعف يكÒمأا ءاطغبو ،اvيركسسع
بمارت ةرادإا سصر◊ اًرظن ،اًدعبتسسم ودبي لامتحلا اذه نكلو
.طسسوألا قرسشلا ‘ ديدج يركسسع طروت يأا نع داعتبلا ىلع
يسسورلا لخدتلا ‘ سسوملŸا ديعسصتلا Òسصم لعجي ام اذهو
.قافخإلاو حاجنلا تلامتحا ىلع اًحوتفم

تاصسإردلل ةريز÷إ زكرم



رإوفيد توك ةلود ‘ ماقتصس

نإوج رهصش ‘3202 ايقيرفإإ ·أإ سسأاك ءإرجإإ

ايÒجين ىمرم ‘ لجصسŸإ هفده ىلع ءانث لئاصسر

fiيرئإزجلل ركصش ةلاصسر هجوي زرÚ 
ببصسلإ إذهل
يمسسرلا هباسسح Èع زرfi سضاير مدقلا ةركل ينطولا بختنŸا م‚ هجو

Ãهام÷ا لكل ركسش ةلاسسر كوبسسياف عقوÒ ءانث لئاسسر هل تثعب يتلا ةيرئاز÷ا
‘ ايقيرفإا سسأاك يئاهن فسصن ‘ ةرسشابم ةفلاfl نم لجسسŸا هفده ىلع
مث ةيئاهنلا ةارابملل رسضÿا ليهأات ‘ هلÓخ نم مهاسس يتلا و، ايÒجين ىمرم
.لاغنيسسلا ماما يراقلا بقللاب جيوتتلا
هفدهل ويديف هروسشنم ‘ يرئاز÷ا بختنŸا و يتيسس Îسسيسشنام م‚ قفرأا و
ىرخأا ةرم”” :اقلعم ةنسس لبق هلجسس يذلا ءارسضÿا روسسنلا ىمرم ‘ يئانثتسسلا
.””مكلئاسسر عيمج ىلع مكركسشأا
‘ ،يتيسس Îسسسشنام م‚ فدهل ¤وألا ىركذلاب ةيرئاز÷ا Òهام÷ا تفتحاو
ثيح ،9102 ةنسس رسصم اهتفاسضتسسا يتلا ،ايقيرفأا ·أا سسأاك يئاهن فسصن
روسصلابو ،ةديسشŸا تاقيلعتلاب يعامتجلا لسصاوتلا لئاسسو تلعتسشا
.ةيخيراتلا تاظحللا كلتب عيم÷ا ترّكذ يتلا تاهويديفلاو
نم ةÒخألا Êاوثلا ‘ ،بعسص زوف قيقحتل ””ءارحسصلا يبراfi”” زرfi داقو
كابسش تنكسس ،ةيلاثم ةقيرطب اهذّفن ةرسشابم ةفلاfl لسضفب ،ايÒجين ةارابم
قّوفتلاب ،اهدعب مل◊ا اوققح نيذلا هئÓمز ةحرف رّجفيل ،سسفانŸا سسراح
.يئاهنلا ‘ لاغنسسلا ىلع
ًافده لجسسو زرfi سضاير اهلعف ،مويلا اذه لثم ‘”” :يرئازج عّجسشم بتكو
يبرعلل فسصوت ل ةحرف تناك ،يرئاز÷ا بختنŸ لهأاتلا ببسس ناكو ًاميظع
.””سضاير اي لوغلا ‘ اهطح ،يرئاز÷ا لبق
فده لمجأا ىلع اندهسش ،مويلا نم ماع لبق ،ةيليوح41”” داؤوف قيلعت ‘ ءاجو

املك ،ةيئاهنلا ةارابملل هلمكأاب ًادلب لسسرأا زرfi ،ةيرئاز÷ا مدقلا ةرك خيرات ‘
.””يدسسج ّرعسشقي فدهلا ويديف ىرأا
رئاز÷ا يسضاŸا ماعلا نم مويلا اذه لثم ‘”” اينار ةعّجسشŸا تفاسضأا امنيب
نل موي ....سضاير اي لوغلاف اهطح ايقيرفأا ·أا يئاهن ¤إا لهأاتتو ايÒجين مزهت
‘ تببسست ةطقل زورح اركسشو رئاز÷ا اي– .انتركاذ ‘ ايح ىقبيسسو هاسسنن

زرfi نمو مسساح تقو ‘ اهنأا ةسصاخ ،نيدسسا◊ا بولق ‘ تاطلجو تامدسص
.””نانفلا
ناك يÒجينلا بختنŸا كابسش ‘ هفده ّنأا هل حاتت ةسصرف لك ‘ سضاير دّكؤويو
هللا دبعوب ليعامسسإا ‘احسصلا عم رسشابم ثب ‘ قّلعو ،بختنŸا عم هل ىلغألا
.””رئاز÷ا ¤إا ةرهاقلا نم سضكرأاسس يننأا ترعسش ،ليجسستلا دعب””

نإر قيرفِل بعلي ناك امدعب

ةقيرط نع ثّدحتت خابدÓغنصشنوم ةرإدإإ
ينيعبصس نب بإدتنإ

خابدÓغنسشنوم ايسسوروب يدانِل يسضايرلا ريدŸا لÒبيإا سسكام لوؤوسسŸا ثّد–
فيسص ينيعبسس نب يمار يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا بلج ةقفسص نع ،ÊاŸألا
هتفّلك ،ÊاŸألا خابدÓغنسشنوم ايسسوروب هيدان ةرادإا نإا لÒبيإا سسكام لاقو.9102
نكل .ينيعبسس نب يمار بادتناِل ،8102 فيسص نار قيرف ›وؤوسسمِب لاسصتإلاِب
تلسشفأا ،ÊاŸألا يدانلا ةينازيم فعسضو نويسسنرفلا هطÎسشا يذلا Òبكلا غلبŸا
””ركيك”” ةفيحسصِل اهب ¤دأا تاحيرسصت ‘ لÒبيإا سسكام فاسضأاو.تاسضوافŸا
خينويم نرياب يدان ةرادإا تحÎقا اŸّ ،9102 فيسص ءاج””جرفلا”” نأا ،ةيناŸألا
.وروأا ÚيÓم01 غلبمِب ،سسنوسسيوك لكيام يسسنرفلا ناديŸا طسسوتم بادتنا
يسسنرفلا بعÓلا اذه ليو– ىلع خابدÓغنسشنوم ايسسوروب قيرف ةرادإا تقفاوف
مادقتسسا ‘ هيلإا راسشŸا ›اŸا فÓغلا لامعتسسا Òظن ،يرافابلا قÓمعلا ¤إا
نار نم اهتÒظن ¤إا خابدÓغنسشنوم ايسسوروب يدان ةرادإا تعفدو.ينيعبسس نب
.مسساوم4 ةّدمِل ينيعبسس نب بلج لباقم ،وروأا ÚيÓم8 غلبم يسسنرفلا
نأا ليلدِب ،ةحجان ّدج تناك ينيعبسس نب يمار ةقفسص نأا لÒبيإا سسكام Èتعاو
هقيرف عقو“ ‘ مهاسسو ،ةمسساح تارير“3و فادهأا5 لّجسس””رسضÿا”” عفادم
ةخسسن ةيناŸألا ةلوطبلا بيترت لودج ‘ اعبار خابدÓغنسشنوم ايسسوروب
.1202-0202 ةعبط ابوروأا لاطبأا ةطبار سضوخ ةقاطب هدسصحو ،9102-0202

دروفنتيرب وإ زديل نم بÎقي يصسورعل
يرئاز÷ا بعÓلا بادتنا ‘ نايزيل‚إلا دروفتنيربو دتيانوي زديل اقيرف بغري
.ةيلا◊ا ةيفيسصلا تلاقتنإلا قوسس ‘ ،يسسورعل رسساي بÎغŸُا
ةيزيل‚إلا ةلوطبلا ‘ لوبرفيل هقيرف عم ءاقل ّيأا يسسورعل رسساي بعلي ⁄و
سسأاك ‘””زديّرلا”” عم Úَتلباقم سضوخِب ىفتكاو .اهجات لان يتلا ،›ا◊ا مسسوملل

ريراقت هتركذ امك .›ا◊ا فيسصلا ‘ ليحّرلا ىلع هسضّرحُي ام وهو ،دلبلا اذه
،ةنسس91 رمعلا نم يسسورعل رسساي غلبيو.سسيمÿا ،ةرداسص ةيناطيرب ةيفحسص
نأا لبق ،يداولا ةيلو ديلاوم نم بعل وهو .رسسيأا عفادم زكرم ‘ طسشنيو
.اسسنرف ¤إا هترسسأا ةقفر رجاهُي
ةلوطب ¤إا دوعسصلا وحن اÈتعُم اطوسش دروفتنيربو دتيانوي زديل اقيرف عطقو
بهاوم نع ثحبلا نآلا نِم ناديرُيو ،(غيلرÈÁلا) يزيل‚إلا لّوألا مسسقلا

مجاهŸا هفوفسص ‘ دروفتنيرب قيرف ّمسضيو.لبقŸُا مسسوملل اÒسض– ةديدج
.2202 فيسص هتّدم يسضقنت دقعِب ،(ةنسس42) ةمحر نب ديعسس يرئاز÷ا ›ودلا
.اسسلييب وليسسرام Òهسشلا ينيتنجرألا ينقتلا دتيانوي زديل يدان بّردُي اميف

يصسنرفلإ بون÷إ قيرف ‘ Êاميلصس ةقفر بعلي دق

كيبŸوإ يدان نم سضرع ىقلتي ملوغ
ايليصسرام
ىعسست ايليسسرام كيبŸوا يدان ةرادا نأاب ةيسسنرف ةيمÓعا ريراقت تفسشك
. ›اطيلا ›وبان يدان بعل ملوغ يزوف يرئاز÷ا عفادŸا عم دقاعتلل
ةرركتŸا تاباسصلا ببسسب ›وبان فوفسص  نع ارخؤوم باغ دق ملوغ ناك و
.7102 ذنم بعÓلا اهنم Êاعي يتلا
ةÎف لÓخ ›اطيلا بون÷ا يدان ةرداغم نم بيرق هلعج يذلا رملا
ةرادا نأاب ةيسسنرفلا مÓعلا لئاسسو نم ديدعلا تفسشكو. ةمداقلا تلاقتنلا
ةÎف لÓخ ةديدج ءامسسأاب اهفوفسص زيزعتل ىعسست يسسنرفلا ايليسسرام كيبŸوا
. اسسنرفب ةيلا◊ا ةيفيسصلا تلاقتنلا
Êاثلا زكرŸا لتحا امدعب ابوروا لاطبا يرود ‘ لبقŸا مسسوŸا ماول بعليسس و

فوفسص زيزعت ىلع قيرفلا ةرادا Èجيسس يذلا رملا , مسسوŸا اذه1غيللا ‘
ماول ةرادا نأاب قباسس تقو ‘ تدكا دق ةيسسنرف مÓعا لئاسسو تناكو.قيرفلا
بعÓلا لبق لاح ‘ ›وبان نم ملوغ يزوف يرئاز÷ا بعÓلا مسضل ىعسست

ةـضاـير
ـه1441 ةدعقلإ وذ72 ـل قفإوŸإ م0202 ةليوج81 تبصسلإ
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يتلإو3202 ةيقيرفإلإ ·ألإ صسأاك ةلوطب دعوم ىلع ليدعت ءإرجإإ  مدقلإ ةركل يقيرفألإ دا–إلإ إ نلعأإ
وه امك ءاتصشلإ ‘ اهتماقإإ نم اًلدب ، ةنصسلإ صسفن نم ةيليوجو نإوج رهصش ‘ ماقتل رإوفيد توك ةلود ‘ ماقتصس
.2202 نوÒماكلإ ‘ ةيقيرفإلإ ·ألإ صسأاك ةلوطب ‘ لا◊إ

ن˘˘˘˘سص اذ ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سص تم˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘ه
ديعسس يرئاز÷ا مجنلا ةيناطيÈلا
‘ تاطقللا دحا دعب ةمحر نب
‘ ةÒخلا ه˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ف ةارا˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘م
.بيسش نويبماسشلا
ةينا˘ط˘يÈلا ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تد˘ق˘ت˘نا و
ه˘ت˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م و ة˘˘م˘˘حر ن˘˘ب طو˘˘ق˘˘سس
. سسفانŸا هسسملي نا نود أاطÿاب
يرئاز÷ا ›ودلا نسص اذ تفسصوو
بيسش نويبماسشلا يبعل نسسحا و
ثي˘ح ”سسا˘ط˘˘غ˘˘لا”ب م˘˘سسوŸا اذ˘˘ه
رئاز÷ا لثميسس ةمحر نب : تنونع

ة˘˘˘ئ˘˘˘ف ‘ ة˘˘˘ي˘˘˘بŸولا با˘˘˘ع˘˘˘˘للا ‘
سسطغ ¤ا اهنم ةراسشا ‘ سسطغلا
ه˘˘ت˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م و بع˘˘لŸا ‘ بعÓ˘˘لا
 ادوجوم نكي ⁄ أاطخب
درو˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ير˘˘˘ب يدا˘˘˘ن ل˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسيو
يتلا ةÒبكلا ةيبعسشلا ،يزيل‚إلا
›ود˘لا ه˘ب˘عل ا˘ه˘ب ى˘ظ˘ح˘ي ح˘ب˘سصأا
،ة˘˘˘م˘˘˘حر ن˘˘˘ب د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سس ير˘˘˘ئاز÷ا

.يدانلا قاسشع ءاسضرإل
ن˘˘ع ،درو˘˘ف˘˘ت˘˘ن˘˘ير˘˘ب يدا˘˘ن ن˘˘˘ل˘˘˘عأاو
Èع ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا را˘˘سصنأل ة˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سسم
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلا ل˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قو˘˘˘م
زو˘˘ف˘˘لا ن˘˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘ك“ ،””مارغتسسنا””
ن˘ب د˘ي˘ع˘سس ق˘ير˘ف˘˘لا م‚ ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘ب
.ةمحر
Èع ،ير˘˘˘ئاز÷ا ›ود˘˘˘لا ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘ظو
روسص ىلع عقوي وهو ،ويديف عطقم
،دروفتنير˘ب ه˘يدا˘ن ع˘م ه˘ل ة˘يرا˘كذ˘ت

.قيرفلا راسصنأا ةدئافل
د˘ع˘ي ،ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘˘سس نأا ر˘˘كذ˘˘ي
،دروفتنيرب هيدان ‘ لوألا مجنلا
راسصنأا طسسو ةÒبك ةيبعسش بسسكو
،Òبكلا هاوتسسŸ ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ،ق˘ير˘ف˘لا
م˘˘سصب ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ع˘˘ئار˘˘˘لا فاد˘˘˘هألاو
.مسسوŸا اذه اهيلع
درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘˘ب يدا˘˘ن ةرادإا تعر˘˘سشو
ل˘يد˘ب ن˘ع ثح˘ب˘˘لا ‘ يز˘˘ي˘˘ل‚إلا
ديعسس يرئاز÷ا ›ودلا اهبعÓل
تلا˘ق˘ت˘˘نإلا قو˘˘سس ‘ ،ة˘˘م˘˘حر ن˘˘ب
.ةيلا◊ا ةيفيسصلا
ةÒبك ةيبوروأا ةيدنأا ةّدع تفاهتتو

هذه ةمحر نب ديعسس بادتنا ىلع
يسسليسشت قير˘ف ا˘هزر˘بأا ،ة˘ف˘ئا˘سصلا
.يزيل‚إلا
درو˘ف˘ت˘˘ن˘˘ير˘˘ب يدا˘˘ن ةرادإا بقار˘˘ٌتو
نانور يدنلريإلا ›ودلا بعÓلا
ّد˘سسو ه˘ب˘ل˘ج ل˘مأا ى˘˘ل˘˘ع ،سسي˘˘ترو˘˘ك
ريراقت هتركذ امك .ةمحر نب ةرغث

.ةيناطيرب ةيفحسص
سسيتروك نانور مجاهŸا يدتريو
ثوم˘سسترو˘ب ق˘ير˘ف ّيز (ة˘ن˘سس42)
ىتح ،يزيل‚إلا ثلاثلا مسسقلا نم
.3202 فيسص
ا˘˘سضور˘˘ع سسي˘˘ترو˘˘˘ك نا˘˘˘نور مّد˘˘˘قو

21 لّجسس ثيح ،مسسوŸا اذه ةبّيط
.ةلوطبلا ‘ افده
حد˘˘˘ت˘˘˘ما ،ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘سص يذ قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس ‘و
قباسسلا يزيل‚إلا ›ودلا بعÓلا
يتلا ةينفلا تاردقلا سسبيليف نفيك
تاحيرسصت ‘ ،ةمحر نب اهزوحي
.ةيناطيÈلا ةفاحسصلا اهترسشن
ةمحر نب نإا سسبيليف نفيك لاقو
ةر˘˘ك˘˘لا ¤إا ل˘˘يÁو بو˘˘هو˘˘م بعل
ّيز ءادترا هنكمُيو ،ةيسضارعتسسإلا
‘ ةÒبكلا ةتسسلا ةيدنألا نم قيرف
.ةيزيل‚إلا ةلوطبلا

ر.ق

بيصش نويبماصشلإ ‘ ةÒخلإ هقيرف ةإرابم ‘ تاطقللإ دحإ دعب

 ةيبŸوألإ باعلألإ ‘ رئإز÷إ لثميصس ةمحر نب : نصص إذ
””سسطغلإ”” فنصص ‘

ر.ق

ها˘˘ب م˘˘ع˘˘نŸا د˘˘ب˘˘ع ي˘˘˘بر˘˘˘غŸا هد˘˘˘كأا اŸ ا˘˘˘ًق˘˘˘فو
مدقلا ةركل يقيرفإلا دا–إÓل ماعلا Òتركسسلا
ة˘عاذإلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ل ة˘سصا˘خ تا˘ح˘ير˘˘سصت ‘ (فا˘˘ك)
مويلا نم اًرابتعا هنإاف (يسس يب يب) ةيناطيÈلا
‘ ةيقيرفإلا ·ألا سسأاك ميظنت متي نأا ررقت ،
3202 ةلوطب نم ةيادب ةيليوجو ناوج يرهسش
. راوفيد توك ‘ ماقتسس يتلاو
·ألا سسأا˘˘ك ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب ة˘˘ما˘˘˘قإا ر˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نŸا ن˘˘˘مو
رهسش ‘ نوÒماكلا ةلود ‘ ةلبقŸا ةيقيرفإلا

ةيو÷ا فورظلا ببسسب ،2202 ةنسس نم يفناج
ناوج يرهسش ‘ نوÒماكلا ‘ ةيتاوŸا Òغ
نو˘ك˘ي ي˘ف˘نا˘ج ر˘ه˘˘سش سسك˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع  ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘جو
دÓبلا ‘ لسضفألا وه تيقوتلا كلذ ‘ سسقطلا

ماعلا رادم ىلع
بعÓمو تيقاومو خيراوت نع  ،افيفلا تنلعأاو
اهميظنت رّرقŸُا ،⁄اعلا سسأاك ةسسفانم تايئاهن

.2202 فيرخ رخاوأا رطقِب
12 ـلا ‘ ةيحاتتفإلا ةارابŸا افيفلا ت‹ربو
‘ عقي يذلا””تيبلا بعلم”” ـب ،È 2202مفون نم
وهو .جّرفتُم فلأا06 وحنِل عسسّتيو ،روÿا ةنيدم
ا˘م˘ي˘ف .زا‚إلا د˘ي˘ق تلازا˘م ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير ةأا˘˘سشن˘˘م
ارهظ ةدحاولا ةحاسسلا ىلع ءاقللا اذه قلطني
تيقوتلاِب احا˘ب˘سص11 ـلا) ير˘ط˘ق˘لا تي˘قو˘ت˘لا˘ِب
.(يرئاز÷ا
نيّذللا Úَقيرفلا دحأا رطق بختنم نوكيسسو
سصقي ةخسسن ،⁄اعلا سسأاك ةقÓطنا طيرسش ناّ
2202.
21 ‘ تاعومÛا رود ميظنت افيفلا ترّرقو
23 رطق لايدنوم ‘ كراسشُي هنأا املِع ،اموي
سسق˘ُي ،ا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ةعبرأاِب تا˘عو˘م‹8 ىلع نوم˘ّ
.ةفسصانم ةينطو قرف
اهددعو - تاعومÛا رود تÓباقم ىرجُتو
ار˘ه˘ظ ةد˘حاو˘˘لا ة˘˘عا˘˘سسلا ى˘˘ل˘˘ع - ةارا˘˘ب˘˘م84
،Óيل ةرسشاعلاو ًءاسسم ةعباسسلاو ارسصع ةعبارلاو

‘ تÓباقم عبرأاِل فدارŸُا .يلÙا تيقوتلاِب
.دحاولا مويلا
افيفلا مظنُت Úَيئاهنلا عبرو نمث نيَرودلا ‘و
Ú˘َت˘عا˘سسلا ى˘ل˘ع ،د˘حاو˘لا مو˘ي˘لا ‘ Ú˘َت˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م
تي˘قو˘ت˘لا˘ِب ،Ó˘ي˘˘ل ةر˘˘سشا˘˘ع˘˘لاو ًءا˘˘سسم ة˘˘سسدا˘˘سسلا
لÓخ مويلا ‘ ةدحاو ةارابم Òظن .يلÙا
.يئاهنلا فسصن رودلا
د˘يد˘ح˘ت˘ِل ة˘ي˘ب˘ي˘تÎلا ةارا˘بŸا ا˘ف˘ي˘ف˘لا ت‹ر˘˘بو
نم71 ـلا ‘ ،عبارلاو ثلاثلا نيَزكرŸا يَبحاسص
””›ود˘لا ة˘ف˘ي˘ل˘˘خ”” بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ِب ،È 2202م˘˘˘˘˘˘سسيد
فلأا04 ءاهزِل عسّستي يذلا ،ةحودلا ةمسصاعلاِب
.جّرفتُم
Èمسسيد نم81 ـلا ‘ ةيئاهنلا ةارابŸا ماقُتو
تيقوتلاِب ًءاسسم ةسسداسسلا ةعاسسلا ىلع ،2202
””ليسسول”” بع˘ل˘م ا˘ه˘ن˘سضت˘ح˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع .ي˘˘لÙا
،هسسفن مسسإلا لم– يتلا ةنيدŸا ‘ عقي يذلا
فلأا08 وحنِل عسسّتيو ،دعب نّسشدُي ⁄ لازامو
.جّرفتُم



ةلماك باقلأإ8 ¤إإ ةنولصشرب يخيراتلإ مصصÿإ عم قرافلإ عصسو

43ـلإ ةرملل Êابصسإلإ يرودلل Óًطب ديردم لاير
هخيرات ‘

يرودلإ بقلب هلافتحإ ةقيرط نلعإ

 ديردم لاير Òهامج مر– انوروك
””اغيللإ”” بقلب لافتحلإ نم

ةركل Êابسسإلا يرودلا بقل قيقحتب ديردم لاير يدان مو‚ لفتحا
ةقباسسŸاب جيوتتلا اوعاطتسسا امدعب ،9102/0202 مسسوم ‘ مدقلا
Úفدهب لايرايف ىلع مهزوف ةجيتن ،اهتياهن نم عوبسسأا لبق ةيلÙا

وديرفلأا”” بعلم ىلع امهنيب تميقأا يتلا ةهجاوŸا ‘ ديحو فده لباقم
.اغيللا ‘ (73) عوبسسألا تاسسفانم نمسض ،””ونافيتسس يد
لكسشب ديردم لاير جيوتت ًانلعُم ةياهنلا ةرفاسص مك◊ا قÓطإا دعبو
¤إا ””يكلŸا”” مو‚ عراسس ،مدقلا ةركل Êابسسإلا يرودلا بقلب يمسسر
هجوت اميف ،›ا◊ا مسسوŸاب هوققح اÃ ةÒبكلا مهتحرف نع Òبعتلا
.ناديز نيدلا نيز بردŸا عم اولفتحي يك ،ءلدبلا دعاقم ¤إا مهسضعب
موقي ىتح ،””ونافيتسس يد وديرفلأا”” بعلم ‘ ديردم لاير مو‚ رظتناو
ةركل Êابسسإلا يرودلا لاطبأا ةسصنم زيهجتب ،ةهجاوŸا ىلع نومئاقلا
.مهنيب اميف لافتحلا ةÁزنب قافر لسصاو اميف ،مدقلا
سسأاك ديردم لاير يدان دئاق سسومار ويجÒسس مرسضıا مجنلا مّلسستو
نيذلا ،قيرفلا ‘ هقافر طسسو هعفÒل ،مدقلا ةركل Êابسسإلا يرودلا بقل

نكل ،””يكلŸا»ـب ةسصاÿا جيزاهألاب اوحدسصو مهتداعسس نع اوÈع
¤إا لوزنلاو تاجردŸا نع تباغ يتلا Òهام÷ا هسصقن ناك لافتحلا
سسوÒف ةحفاكŸ ةيموك◊ا تاءارجإلا ببسسب ،ثدحي امك عراوسشلا
.انوروك
ةركل Êابسسإلا يرودلا ماقرأاب سصسصختŸا ””بيسش Îسسم”” عقوم بسسحبو
يذلا ،اغيللا خيرات ‘ ديحولا قيرفلا دعُي ديردم لاير يدان نإاف ،مدقلا
.ةفلتfl بعÓم ةثÓث ىلع ةيلÙا ةقباسسŸا بقل ققحي
هيف وعدي ،ÊوÎكلإلا هعقوم ىلع ًايمسسر ًانايب ديردم لاير قيرف ردسصأاو

بقلب لافتحÓل سسيليبيسس ناديم ¤إا هجوتلا مدع ¤إا يدانلا Òهامج
دعب ًايمسسر ””يكلŸا”” يدانلا همسسح يذلاو ،مدقلا ةركل Êابسسإلا يرودلا
.لايرايف هفيسض ىلع سسيمÿا موي هزوف
،ماهلا ءادنلا اذه ذيفنتب مزلم هنأاب ديردم لاير رعسشي”” :نايبلا لمكأاو
ببسستي نأا ديرن لو ،ةعانقبو ةيلوؤوسسŸا نم ردق ىسصقأا ةسسرا‡ ‘و
اذه دسض عيم÷ا ةكرعم ‘ فلÿا ¤إا ةوطخ ‘ بقللاب انقيرف زوف
.””ءابولا

ةيران تاحيرصصتب Êولاتكلإ تيبلإ  رجفي ثوعÈلإ

ئيصس ءيصش لكو يفناج ذنم :اًبصضاغ يصسيم
ةنولصشÈب ثدحي
م‚ ،يسسيم لينويل ينيتنجرألا برعأا
هقيرف ىوتسسم نم هبسضغ نع ،ةنولسشرب

مسسح امدعب ،›ا◊ا مسسوŸا لÓخ
ىلع هزوف رثإا اغيللا بقل ديردم لاير
.سسيمÿا (1-2) لايرايف
ةيفحسص تاحيرسصت ‘ ،يسسيم لاقو
انوسساسسوأا مامأا ةنولسشرب ةراسسخ بقع
اذإا”” :اغيللا نم73 ةلو÷ا ‘ (2-1)
رسسخنسس ،ىوتسسŸا سسفنب انررمتسسا

(لاطبألا يرود ‘) ›وبان ةارابم
.””اًسضيأا
هذهب بعللا نإا اقباسس تلق”” :فاسضأاو
‘ ةسسفانملل اًيفاك نوكي نل ةقيرطلا
.””هانرسسخ اغيللا بقل ىتحو ،ابوروأا لاطبأا يرود
.فقوتلا دعب ةارابم يأا رسسخي ⁄و هيلع ام لعف ديردم لاير”” :عباتو
.””بقللاب زوفلا اوقحتسسا مهنإا
زوفلا ةسصاخو ،باقلألا قيقحتب بلاطت نأا اهقح نم Òهام÷ا”” :لسصاوو
مث امور مامأا جرخن نأا لبق كلذب اندعو اننأل ،ابوروأا لاطبأا يرودب
ثدحي ءيسش لكو يفناج رهسش ذنم”” :فدرأاو.””Úماع رخآا ‘ لوبرفيل
انوسساسسوا ةارابمو طاقنلا نم Òثكلا انرسسخ ثيح ءيسسو بيرغ يدانلاب

ديردم لاير .انسسفنأا دقتنن نأا انيلع”” :”أاو.””مسسوŸا اذهل سصخلم يه
ددسش بعÓلا تاذ.””اغيللاب زوفلا ‘ اÒًثك مهاندعاسس اننكل مهلمعب اوماق
مسسوŸا ‘ ¤وألا تاقوألا نم رهظ قيرفلا ىوتسسم عجارت ّنأا ىلع
ديد–و هسسفن ةعجارÚ ÃبعÓلا مهيف اÃ عيم÷ا اًبلاطم ،›ا◊ا
.رومألا هذه لثم رركتت ل ىتح قافخإلا ببسسو ءاطخألا
مسسوŸا ‘ قيرفلا لاح سصخلت انوسساسسوأا نم ةراسسÿا”” :لسصاوو
نحن .رسصتنن ⁄ اننكلو ةديج ةروسصب ةÒثك تاقوأا ‘ انبعل ،›ا◊ا
.””اهتميق تناك امهم ةارابم يأا رسسخن نأا بجي لو ةنولسشرب
‘ لماكلا ق◊ا مهلو ،روهم÷ا Èسص دفن لوبرفيل مث امور دعب”” :متتخاو
انيلع بجيو هنوقحتسسي ام مهحن‰ ⁄ نحنو قيرفلا نم بسضغلا

.””عاسضوألا حيحسصتو انفقوم ةعجارم
Êابسسإلا يرودلا ‘32 مقر هفده لجسس يسسيم ّنأا ركذلاب ريدج
.هخيرات ‘ ةعباسسلا ةرملل فادهلا بقل قيق– نم بÎقيو
دسض ،سسيمÿا ءاسسم هتارابم لÓخ ،اًيبلسس اًمقر ،ةنولسشرب ققحو
.Êابسسإلا يرودلا رمع نم73 ـلا ةلو÷ا تاسسفانم نمسض ،انوسساسسوأا
ىلع انوسساسسوأا مدقتب ،Úقيرفلا ةارابم نم لوألا طوسشلا ىهتناو
.ون بماكلا بعلم ‘ در نود فدهب ةنولسشرب
لÓخ تارم8 ددسس ةنولسشرب نإاف ،تايئاسصحإÓل ””اتبوأا”” ةكبسشل اًقفوو
ىلع ةارابم لÓخ اسسرابلا اهلÓخ ددسسي ةرم Ìكأا يهو ،لوألا طوسشلا

.كابسشلا زه نود ،اغيللا ‘ هبعلم
يرودلا ‘ يبلسسلا مقرلا اذه ققحي ⁄ ةنولسشرب نأا ¤إا تراسشأاو
.4002-3002 مسسوم ذنم Êابسسإلا

ةـضاـير
ـه1441 ةدعقلإ وذ72 ـل قفإوŸإ م0202 ةليوج81 تبصسلإ
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Êابسسإلا يرودلا بقل ديردم لاير يدان ققح
زوفلا عاطتسسا امدعب ،9102/0202 مسسوم ‘
ديحو فده لباقم Úفدهب لايرايف هفيسض ىلع

بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب تم˘ي˘قأا ي˘ت˘لا ةارا˘˘بŸا ‘
تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘م˘˘سض ،””و˘نا˘ف˘ي˘ت˘سس يد ود˘ير˘˘ف˘˘لأا””
يسسنرفلا مجنلا لسضفب ،اغيللا ‘ (73) عوبسسألا
.ةÁزنب Ëرك
ن˘يد˘لا ن˘يز ي˘سسنر˘ف˘لا بردŸا ة˘ب˘ي˘ت˘ك تح‚و
،ةنيمثلا ثÓثلا ةارابŸا طاقن فطخب ،ناديز
و˘ي˘˘جÒسس مر˘˘سضıا د˘˘ئا˘˘ق˘˘لا قا˘˘فر ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م
Êابسسإلا يرودلا بقل لينب نولفتحي سسومار
اولخدأاو ،مهخيرات ‘43ـلا ةرملل مدقلا ةركل
ة˘سسم˘ح˘تŸا ،Òها˘م÷ا بو˘ل˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ةدا˘˘ع˘˘سسلا

.7102 ذنم بايغ دعب بقللا ىلع لوسصحلل
ا˘غ˘ي˘ل˘لا بق˘ل˘ب هزو˘ف˘ب د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير عا˘˘ط˘˘ت˘˘سساو

Ãا عم قرافلا عيسسوت ،9102/0202 مسسوÿمسص
نأل ،ةل˘ما˘ك با˘ق˘لأا8 ¤إا ةنو˘ل˘سشر˘ب ي˘خ˘يرا˘ت˘لا
Ê ‘ 62ابسسإلا يرودلا لين نم نك“ اسسرابلا

.يسضاŸا مسسوŸا ‘ اهرخآا ناك ،ةرم
ع˘ي˘م˘ج د˘سصح ن˘م د˘يرد˘˘م لا˘˘ير يدا˘˘ن ن˘˘ك“و
‘ ا˘˘ه˘˘سضا˘˘خ ي˘˘˘ت˘˘˘لا ،01ـلا تا˘˘ه˘˘جاوŸا طا˘˘ق˘˘ن
¤إا ىر˘˘خأا ةر˘˘م دا˘˘ع يذ˘˘لا Êا˘˘ب˘˘سسإلا يرود˘˘لا
ف˘قو˘ت د˘ع˘ب ،ي˘سضاŸا ناو˘ج11 ذ˘ن˘م ،ةا˘˘ي◊ا
.انوروك سسوÒف ببسسب يسضايرلا طاسشنلا
عفر ،لايرايف هفيسض ىلع ديردم لاير زوف دعبو
مهديسصر ةÁزنب Ëرك يسسنرفلا مجنلا قافر

يرودلا بيترت لودج ةرادسص ‘ ةطقن68 ¤إا
د˘ي˘سصر د˘مŒ ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل Êا˘˘ب˘˘سسإلا
.ةطقن75 دنع ””ءارفسصلا تاسصاوغلا””

نك“ ،ىرخأا ةرم اغيللا تاسسفانم ةدوع ذنمو
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ‘ زو˘˘ف˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق– ن˘˘م د˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير
سسرا◊ا كابسش تقلتو ،اهبعل يتلا تاهجاوŸا
موجه لجسس اميف ،طقف فادهأا4 اوتروك وبيت
اهنأا ناديز ةبيتك تبثتل ،ًافده61 ””يكلŸا””
،اهيسسفانم عيمج ىلع اهقوفت بقع لسضفألا
،Êا˘ب˘سسإلا يرود˘لا ن˘م ةÒخألا ة˘ل˘حرŸا ل˘˘ب˘˘ق
سسيناغيل هÒظن ””يغنŸÒا”” اهيف هجاويسس يتلا
.لبقŸا دحألا موي

لاطبلإ نم نصسحإ ةلوطبلإ بقل نإ لاق

””بيرغ رمأإ”” اغيللاب لافتحلإ :نإديز
ناد˘يز ن˘يد˘لا ن˘يز ي˘سسنر˘ف˘لا بر˘عأا
ن˘ع ،د˘يرد˘م لا˘ير˘ل ي˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يدŸا
بقع ،اغيللا بقلب جيوتتلاب هتداعسس
،لا˘˘يرا˘˘ي˘˘ف ى˘˘ل˘˘ع ،(1-2) را˘˘سصت˘˘˘نلا

تاسسفانم راطإا ‘ ،سسيمÿا  ءاسسم
.ةقباسسŸا نم73ـلا ةلو÷ا
تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘سصت لÓ˘˘˘خ ،ناد˘˘˘يز لا˘˘˘قو
:ةينابسسإلا ””اكرام”” ةفيحسص ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن
هلعف ام نأل ،ةلئاه رعاسشم يدل””
سسي˘لو ،با˘ج˘عإÓ˘ل Òث˘م نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
.””يرعاسشم فسصول تاملك يدل
م˘˘ه نو˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ؟يرود”” :فا˘˘˘˘˘سضأاو
انأاو عئار قيرف وهو ،نولتاقي نيذلا
ÚبعÓلا ىتحو ،ةيا˘غ˘ل˘ل م˘ه˘ب د˘ي˘ع˘سس
مهئÓمز نم لقأا قئاقد اوبعل نيذلا
.””قيرفلا عم ةمهاسسم لقأاو
اننأل لسضفألا قيرفلا انك دقل”” :عباتو

اذهو ،طاقنلا نم ددع Èكأا اندسصح
وه مويلا اذه › ةبسسنلابو ،ءيسش لك
› ة˘˘˘ب˘˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘ب ما˘˘˘يألا ل˘˘˘سضفأا د˘˘˘˘حأا
.””بردمك
با˘˘˘ي˘˘˘غ ل˘˘˘ظ ‘ لا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘حلا ن˘˘˘˘عو
بيرغ رمأا هنإا”” :باجأا ،Òهام÷ا
‘ لافتحلا دون انك ،عيمجلل ةبسسنلاب
مايقلا نكÁ ل نكل ،سسيليبيسس ةحاسس
‘ Òهام÷ا لفتحتسسو ،نآلا كلذب
ةيؤورل ءادعسس مهو ،ديكأاتلاب لزانŸا
نم كلذ انلعفو ،بقللاب زوفي قيرفلا
.””مهلجأا
يرود وه لاطبألا يرود”” :متتخاو
ينلعج˘ي ا˘غ˘ي˘ل˘لا بق˘ل ن˘ك˘ل ،لا˘ط˘بألا
.””بعسصأا هنأل ،ةداعسس Ìكأا

نيز ،قيرفلل ينفلا ريدŸا فسشكو
ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ةدو˘˘ع ن˘˘ع ،ناد˘˘يز ن˘˘يد˘˘˘لا
د˘˘ق نا˘˘ك لا˘˘ير˘˘لا نأا م˘˘غر ،ة˘˘يو˘˘˘ق˘˘˘لا
‘ ةÒب˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ك˘˘˘˘ت˘˘˘˘نل سضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت

تا˘يلو˘لا˘ب م˘سسوŸا اذ˘˘ه تاÒسض–
ر˘سسخ ا˘مد˘ن˘ع ،ة˘ي˘كÒمألا ةد˘ح˘˘تŸا
،(7/3) د˘يرد˘م و˘ك˘ي˘ت˘ل˘تأا هرا˘˘ج ما˘˘مأا
يدا˘ن˘لا Òها˘م˘ج مؤوا˘سشت ن˘م د˘يز˘˘ي˘˘ل
زوفلل ةدوعلا ةيناكمإا لايح ””يكلŸا””
دقل”” : ناد˘˘˘˘يز لا˘˘˘˘قو.با˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لألا˘˘˘˘˘ب
تدازو نسسحتلا ىلع ًاÒثك انتدعاسس
،بقللا ىلع ةسسفانŸا ‘ انتاحومط
كلت نم تجعزنا دق تنك حيحسص
ةيقب عم لا◊ا ناك املثم ةراسسÿا
ف˘ي˘ك ا˘نر˘ه˘ظأا د˘ق˘ل ن˘ك˘ل ،Úب˘˘عÓ˘˘لا

Áاننك Œٍدانل بعلن اننأل ،كلذ زوا
ه˘˘خ˘˘يرا˘˘ت ل˘˘ث‰ نأا بج˘˘يو ،حو˘˘˘م˘˘˘ط
ةيبهذ˘لا ةر˘ك˘لا ن˘عو.””لي˘ث“ ن˘سسحأا
هنطاومو هم‚ زوف ةيناكمإا لوحو
فاسضأا ،فرسشلا اذهب ةÁزنب Ëرك
سصخسشّ لك مدقلا ةرك ‘”” :ناديز
ÚبعÓلا كلمأا › ةبسسنلاب ،هيأار هيدل
ذ˘ن˘˘م ًا˘˘ح˘˘جا˘˘ن نا˘˘ك Ëر˘˘ك ،ل˘˘سضفألا
حن“ ة˘ي˘ب˘هذ˘لا ةر˘ك˘لا ن˘ك˘ل ،تاو˘ن˘سس
ّل˘˘ك نا˘˘ك نإاو ،ط˘˘ق˘˘ف د˘˘حاو بعÓ˘˘ل

.””كلذ نوقحتسسي قيرفلا يبعل
ثيراغ ،لدجلل ÒثŸا هبعل نعو
ّلكلا ديردم لاير ‘ انه”” عبات ،ليب
،سسيما˘خ ،ل˘ي˘ب ،ا˘نأا ءاو˘سس ،ة˘ي˘سساو˘سس
نم كانه ،دحاو قيرف نحن ًاعيمج

نل مهنكل ،اننيب ةيسضق قلخ لواحي
نل جراÿا ‘ هنولوقي امو ،اوحجني
.””يراكفأاو يتعانق نم Òغي

ةÁز Íل قوبصسم Òغ زا‚إ

لعفأاصس :سسومإر
زيÒب هديري ام

لاير دئاقو عفإدم ،صسومإر ويجÒصس Èع
،اغيللإ بقلب جيوتتلاب هتداعصس نع ،ديردم

‘  ،لايرايف ىلع (1-2) راصصتنلإ بقع
.73ـلإ ةلو÷إ راطإإ

تاحيرصصت لÓخ ،صسومإر لاقو
؟يلبقتصسم““ :ةإرابŸإ بقع ةينويزفلت
ةديدع تإونصسل ديردم لاير ‘ ىقبأاصس
.““(زيÒب ونيتنرولف) صسيئرلإ ديري امك
،هلمعبو هب نمؤون نحن ؟نإديز““ :فاصضأإو
رمتصسي نأإ ىن“أإ ..ميظع صصخصش وهف
اًقح ديرف بردم وهف ،ةليوط ةÎفل
.““ريدقتلإ قحتصسيو
مجاهم ،اÁزنب Ëرك يصسنرفلإ ققح اميف
‘ قوبصسم Òغ إزا‚إإ ،ديردم لاير
نمصض  ،لايرايف ةهجإوم لÓخ ،هتÒصسم
.اغيللإ نم73ـلإ ةلو÷إ

يجنيŸÒإ مدقت فده اÁزنب لجصسو
فدهلإ فاصضأإ مث ،92 ةقيقدلإ ‘ ،(1-0)
77 ةقيقدلإ ‘ ،ءإزج ةلكر نم Êاثلإ

نإاف ،تايئاصصحإÓل ““اتبوأإ““ ةكبصش بصسحبو
،اغيللإ ‘ هتÒصسم ‘ ةرم لوأل اÁزنب
Úمصسوم ‘ Ìكأإ وأإ افده02 لجصسي
.Úيلاتتم
يصضاŸإ مصسوŸإ ‘ اÁزنب زرحأإو
ددعلإ صسفن وهو ،(افده12)8102-9102
.نآلإ ىتح ،مصسوŸإ إذه هلجصس يذلإ

عم ةعئإر ةÎف يصسنرفلإ مجنلإ صشيعيو
امدعب ،Úمصسوم رخآإ ‘ ،يكلŸإ قيرفلإ
‘ بذبذتلإ صضعب ةقباصسلإ همصسإوم تدهصش
.هإوتصسم



ةلماك باقلأإ8 ¤إإ ةنولصشرب يخيراتلإ مصصÿإ عم قرافلإ عصسو

43ـلإ ةرملل Êابصسإلإ يرودلل Óًطب ديردم لاير
هخيرات ‘

يرودلإ بقلب هلافتحإ ةقيرط نلعإ

 ديردم لاير Òهامج مر– انوروك
””اغيللإ”” بقلب لافتحلإ نم

ةركل Êابسسإلا يرودلا بقل قيقحتب ديردم لاير يدان مو‚ لفتحا
ةقباسسŸاب جيوتتلا اوعاطتسسا امدعب ،9102/0202 مسسوم ‘ مدقلا
Úفدهب لايرايف ىلع مهزوف ةجيتن ،اهتياهن نم عوبسسأا لبق ةيلÙا

وديرفلأا”” بعلم ىلع امهنيب تميقأا يتلا ةهجاوŸا ‘ ديحو فده لباقم
.اغيللا ‘ (73) عوبسسألا تاسسفانم نمسض ،””ونافيتسس يد
لكسشب ديردم لاير جيوتت ًانلعُم ةياهنلا ةرفاسص مك◊ا قÓطإا دعبو
¤إا ””يكلŸا”” مو‚ عراسس ،مدقلا ةركل Êابسسإلا يرودلا بقلب يمسسر
هجوت اميف ،›ا◊ا مسسوŸاب هوققح اÃ ةÒبكلا مهتحرف نع Òبعتلا
.ناديز نيدلا نيز بردŸا عم اولفتحي يك ،ءلدبلا دعاقم ¤إا مهسضعب
موقي ىتح ،””ونافيتسس يد وديرفلأا”” بعلم ‘ ديردم لاير مو‚ رظتناو
ةركل Êابسسإلا يرودلا لاطبأا ةسصنم زيهجتب ،ةهجاوŸا ىلع نومئاقلا
.مهنيب اميف لافتحلا ةÁزنب قافر لسصاو اميف ،مدقلا
سسأاك ديردم لاير يدان دئاق سسومار ويجÒسس مرسضıا مجنلا مّلسستو
نيذلا ،قيرفلا ‘ هقافر طسسو هعفÒل ،مدقلا ةركل Êابسسإلا يرودلا بقل

نكل ،””يكلŸا»ـب ةسصاÿا جيزاهألاب اوحدسصو مهتداعسس نع اوÈع
¤إا لوزنلاو تاجردŸا نع تباغ يتلا Òهام÷ا هسصقن ناك لافتحلا
سسوÒف ةحفاكŸ ةيموك◊ا تاءارجإلا ببسسب ،ثدحي امك عراوسشلا
.انوروك
ةركل Êابسسإلا يرودلا ماقرأاب سصسصختŸا ””بيسش Îسسم”” عقوم بسسحبو
يذلا ،اغيللا خيرات ‘ ديحولا قيرفلا دعُي ديردم لاير يدان نإاف ،مدقلا
.ةفلتfl بعÓم ةثÓث ىلع ةيلÙا ةقباسسŸا بقل ققحي
هيف وعدي ،ÊوÎكلإلا هعقوم ىلع ًايمسسر ًانايب ديردم لاير قيرف ردسصأاو

بقلب لافتحÓل سسيليبيسس ناديم ¤إا هجوتلا مدع ¤إا يدانلا Òهامج
دعب ًايمسسر ””يكلŸا”” يدانلا همسسح يذلاو ،مدقلا ةركل Êابسسإلا يرودلا
.لايرايف هفيسض ىلع سسيمÿا موي هزوف
،ماهلا ءادنلا اذه ذيفنتب مزلم هنأاب ديردم لاير رعسشي”” :نايبلا لمكأاو
ببسستي نأا ديرن لو ،ةعانقبو ةيلوؤوسسŸا نم ردق ىسصقأا ةسسرا‡ ‘و
اذه دسض عيم÷ا ةكرعم ‘ فلÿا ¤إا ةوطخ ‘ بقللاب انقيرف زوف
.””ءابولا

ةيران تاحيرصصتب Êولاتكلإ تيبلإ  رجفي ثوعÈلإ

ئيصس ءيصش لكو يفناج ذنم :اًبصضاغ يصسيم
ةنولصشÈب ثدحي
م‚ ،يسسيم لينويل ينيتنجرألا برعأا
هقيرف ىوتسسم نم هبسضغ نع ،ةنولسشرب

مسسح امدعب ،›ا◊ا مسسوŸا لÓخ
ىلع هزوف رثإا اغيللا بقل ديردم لاير
.سسيمÿا (1-2) لايرايف
ةيفحسص تاحيرسصت ‘ ،يسسيم لاقو
انوسساسسوأا مامأا ةنولسشرب ةراسسخ بقع
اذإا”” :اغيللا نم73 ةلو÷ا ‘ (2-1)
رسسخنسس ،ىوتسسŸا سسفنب انررمتسسا

(لاطبألا يرود ‘) ›وبان ةارابم
.””اًسضيأا
هذهب بعللا نإا اقباسس تلق”” :فاسضأاو
‘ ةسسفانملل اًيفاك نوكي نل ةقيرطلا
.””هانرسسخ اغيللا بقل ىتحو ،ابوروأا لاطبأا يرود
.فقوتلا دعب ةارابم يأا رسسخي ⁄و هيلع ام لعف ديردم لاير”” :عباتو
.””بقللاب زوفلا اوقحتسسا مهنإا
زوفلا ةسصاخو ،باقلألا قيقحتب بلاطت نأا اهقح نم Òهام÷ا”” :لسصاوو
مث امور مامأا جرخن نأا لبق كلذب اندعو اننأل ،ابوروأا لاطبأا يرودب
ثدحي ءيسش لكو يفناج رهسش ذنم”” :فدرأاو.””Úماع رخآا ‘ لوبرفيل
انوسساسسوا ةارابمو طاقنلا نم Òثكلا انرسسخ ثيح ءيسسو بيرغ يدانلاب

ديردم لاير .انسسفنأا دقتنن نأا انيلع”” :”أاو.””مسسوŸا اذهل سصخلم يه
ددسش بعÓلا تاذ.””اغيللاب زوفلا ‘ اÒًثك مهاندعاسس اننكل مهلمعب اوماق
مسسوŸا ‘ ¤وألا تاقوألا نم رهظ قيرفلا ىوتسسم عجارت ّنأا ىلع
ديد–و هسسفن ةعجارÚ ÃبعÓلا مهيف اÃ عيم÷ا اًبلاطم ،›ا◊ا
.رومألا هذه لثم رركتت ل ىتح قافخإلا ببسسو ءاطخألا
مسسوŸا ‘ قيرفلا لاح سصخلت انوسساسسوأا نم ةراسسÿا”” :لسصاوو
نحن .رسصتنن ⁄ اننكلو ةديج ةروسصب ةÒثك تاقوأا ‘ انبعل ،›ا◊ا
.””اهتميق تناك امهم ةارابم يأا رسسخن نأا بجي لو ةنولسشرب
‘ لماكلا ق◊ا مهلو ،روهم÷ا Èسص دفن لوبرفيل مث امور دعب”” :متتخاو
انيلع بجيو هنوقحتسسي ام مهحن‰ ⁄ نحنو قيرفلا نم بسضغلا

.””عاسضوألا حيحسصتو انفقوم ةعجارم
Êابسسإلا يرودلا ‘32 مقر هفده لجسس يسسيم ّنأا ركذلاب ريدج
.هخيرات ‘ ةعباسسلا ةرملل فادهلا بقل قيق– نم بÎقيو
دسض ،سسيمÿا ءاسسم هتارابم لÓخ ،اًيبلسس اًمقر ،ةنولسشرب ققحو
.Êابسسإلا يرودلا رمع نم73 ـلا ةلو÷ا تاسسفانم نمسض ،انوسساسسوأا
ىلع انوسساسسوأا مدقتب ،Úقيرفلا ةارابم نم لوألا طوسشلا ىهتناو
.ون بماكلا بعلم ‘ در نود فدهب ةنولسشرب
لÓخ تارم8 ددسس ةنولسشرب نإاف ،تايئاسصحإÓل ””اتبوأا”” ةكبسشل اًقفوو
ىلع ةارابم لÓخ اسسرابلا اهلÓخ ددسسي ةرم Ìكأا يهو ،لوألا طوسشلا

.كابسشلا زه نود ،اغيللا ‘ هبعلم
يرودلا ‘ يبلسسلا مقرلا اذه ققحي ⁄ ةنولسشرب نأا ¤إا تراسشأاو
.4002-3002 مسسوم ذنم Êابسسإلا

ةـضاـير
ـه1441 ةدعقلإ وذ72 ـل قفإوŸإ م0202 ةليوج81 تبصسلإ
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Êابسسإلا يرودلا بقل ديردم لاير يدان ققح
زوفلا عاطتسسا امدعب ،9102/0202 مسسوم ‘
ديحو فده لباقم Úفدهب لايرايف هفيسض ىلع

بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب تم˘ي˘قأا ي˘ت˘لا ةارا˘˘بŸا ‘
تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘م˘˘سض ،””و˘نا˘ف˘ي˘ت˘سس يد ود˘ير˘˘ف˘˘لأا””
يسسنرفلا مجنلا لسضفب ،اغيللا ‘ (73) عوبسسألا
.ةÁزنب Ëرك
ن˘يد˘لا ن˘يز ي˘سسنر˘ف˘لا بردŸا ة˘ب˘ي˘ت˘ك تح‚و
،ةنيمثلا ثÓثلا ةارابŸا طاقن فطخب ،ناديز
و˘ي˘˘جÒسس مر˘˘سضıا د˘˘ئا˘˘ق˘˘لا قا˘˘فر ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م
Êابسسإلا يرودلا بقل لينب نولفتحي سسومار
اولخدأاو ،مهخيرات ‘43ـلا ةرملل مدقلا ةركل
ة˘سسم˘ح˘تŸا ،Òها˘م÷ا بو˘ل˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ةدا˘˘ع˘˘سسلا

.7102 ذنم بايغ دعب بقللا ىلع لوسصحلل
ا˘غ˘ي˘ل˘لا بق˘ل˘ب هزو˘ف˘ب د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير عا˘˘ط˘˘ت˘˘سساو

Ãا عم قرافلا عيسسوت ،9102/0202 مسسوÿمسص
نأل ،ةل˘ما˘ك با˘ق˘لأا8 ¤إا ةنو˘ل˘سشر˘ب ي˘خ˘يرا˘ت˘لا
Ê ‘ 62ابسسإلا يرودلا لين نم نك“ اسسرابلا

.يسضاŸا مسسوŸا ‘ اهرخآا ناك ،ةرم
ع˘ي˘م˘ج د˘سصح ن˘م د˘يرد˘˘م لا˘˘ير يدا˘˘ن ن˘˘ك“و
‘ ا˘˘ه˘˘سضا˘˘خ ي˘˘˘ت˘˘˘لا ،01ـلا تا˘˘ه˘˘جاوŸا طا˘˘ق˘˘ن
¤إا ىر˘˘خأا ةر˘˘م دا˘˘ع يذ˘˘لا Êا˘˘ب˘˘سسإلا يرود˘˘لا
ف˘قو˘ت د˘ع˘ب ،ي˘سضاŸا ناو˘ج11 ذ˘ن˘م ،ةا˘˘ي◊ا
.انوروك سسوÒف ببسسب يسضايرلا طاسشنلا
عفر ،لايرايف هفيسض ىلع ديردم لاير زوف دعبو
مهديسصر ةÁزنب Ëرك يسسنرفلا مجنلا قافر

يرودلا بيترت لودج ةرادسص ‘ ةطقن68 ¤إا
د˘ي˘سصر د˘مŒ ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل Êا˘˘ب˘˘سسإلا
.ةطقن75 دنع ””ءارفسصلا تاسصاوغلا””

نك“ ،ىرخأا ةرم اغيللا تاسسفانم ةدوع ذنمو
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ‘ زو˘˘ف˘˘لا ق˘˘ي˘˘ق– ن˘˘م د˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير
سسرا◊ا كابسش تقلتو ،اهبعل يتلا تاهجاوŸا
موجه لجسس اميف ،طقف فادهأا4 اوتروك وبيت
اهنأا ناديز ةبيتك تبثتل ،ًافده61 ””يكلŸا””
،اهيسسفانم عيمج ىلع اهقوفت بقع لسضفألا
،Êا˘ب˘سسإلا يرود˘لا ن˘م ةÒخألا ة˘ل˘حرŸا ل˘˘ب˘˘ق
سسيناغيل هÒظن ””يغنŸÒا”” اهيف هجاويسس يتلا
.لبقŸا دحألا موي

لاطبلإ نم نصسحإ ةلوطبلإ بقل نإ لاق

””بيرغ رمأإ”” اغيللاب لافتحلإ :نإديز
ناد˘يز ن˘يد˘لا ن˘يز ي˘سسنر˘ف˘لا بر˘عأا
ن˘ع ،د˘يرد˘م لا˘ير˘ل ي˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يدŸا
بقع ،اغيللا بقلب جيوتتلاب هتداعسس
،لا˘˘يرا˘˘ي˘˘ف ى˘˘ل˘˘ع ،(1-2) را˘˘سصت˘˘˘نلا

تاسسفانم راطإا ‘ ،سسيمÿا  ءاسسم
.ةقباسسŸا نم73ـلا ةلو÷ا
تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘سصت لÓ˘˘˘خ ،ناد˘˘˘يز لا˘˘˘قو
:ةينابسسإلا ””اكرام”” ةفيحسص ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن
هلعف ام نأل ،ةلئاه رعاسشم يدل””
سسي˘لو ،با˘ج˘عإÓ˘ل Òث˘م نو˘˘ب˘˘عÓ˘˘لا
.””يرعاسشم فسصول تاملك يدل
م˘˘ه نو˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘لا ؟يرود”” :فا˘˘˘˘˘سضأاو
انأاو عئار قيرف وهو ،نولتاقي نيذلا
ÚبعÓلا ىتحو ،ةيا˘غ˘ل˘ل م˘ه˘ب د˘ي˘ع˘سس
مهئÓمز نم لقأا قئاقد اوبعل نيذلا
.””قيرفلا عم ةمهاسسم لقأاو
اننأل لسضفألا قيرفلا انك دقل”” :عباتو

اذهو ،طاقنلا نم ددع Èكأا اندسصح
وه مويلا اذه › ةبسسنلابو ،ءيسش لك
› ة˘˘˘ب˘˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘ب ما˘˘˘يألا ل˘˘˘سضفأا د˘˘˘˘حأا
.””بردمك
با˘˘˘ي˘˘˘غ ل˘˘˘ظ ‘ لا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘حلا ن˘˘˘˘عو
بيرغ رمأا هنإا”” :باجأا ،Òهام÷ا
‘ لافتحلا دون انك ،عيمجلل ةبسسنلاب
مايقلا نكÁ ل نكل ،سسيليبيسس ةحاسس
‘ Òهام÷ا لفتحتسسو ،نآلا كلذب
ةيؤورل ءادعسس مهو ،ديكأاتلاب لزانŸا
نم كلذ انلعفو ،بقللاب زوفي قيرفلا
.””مهلجأا
يرود وه لاطبألا يرود”” :متتخاو
ينلعج˘ي ا˘غ˘ي˘ل˘لا بق˘ل ن˘ك˘ل ،لا˘ط˘بألا
.””بعسصأا هنأل ،ةداعسس Ìكأا

نيز ،قيرفلل ينفلا ريدŸا فسشكو
ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ةدو˘˘ع ن˘˘ع ،ناد˘˘يز ن˘˘يد˘˘˘لا
د˘˘ق نا˘˘ك لا˘˘ير˘˘لا نأا م˘˘غر ،ة˘˘يو˘˘˘ق˘˘˘لا
‘ ةÒب˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ك˘˘˘˘ت˘˘˘˘نل سضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت

تا˘يلو˘لا˘ب م˘سسوŸا اذ˘˘ه تاÒسض–
ر˘سسخ ا˘مد˘ن˘ع ،ة˘ي˘كÒمألا ةد˘ح˘˘تŸا
،(7/3) د˘يرد˘م و˘ك˘ي˘ت˘ل˘تأا هرا˘˘ج ما˘˘مأا
يدا˘ن˘لا Òها˘م˘ج مؤوا˘سشت ن˘م د˘يز˘˘ي˘˘ل
زوفلل ةدوعلا ةيناكمإا لايح ””يكلŸا””
دقل”” : ناد˘˘˘˘يز لا˘˘˘˘قو.با˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لألا˘˘˘˘˘ب
تدازو نسسحتلا ىلع ًاÒثك انتدعاسس
،بقللا ىلع ةسسفانŸا ‘ انتاحومط
كلت نم تجعزنا دق تنك حيحسص
ةيقب عم لا◊ا ناك املثم ةراسسÿا
ف˘ي˘ك ا˘نر˘ه˘ظأا د˘ق˘ل ن˘ك˘ل ،Úب˘˘عÓ˘˘لا

Áاننك Œٍدانل بعلن اننأل ،كلذ زوا
ه˘˘خ˘˘يرا˘˘ت ل˘˘ث‰ نأا بج˘˘يو ،حو˘˘˘م˘˘˘ط
ةيبهذ˘لا ةر˘ك˘لا ن˘عو.””لي˘ث“ ن˘سسحأا
هنطاومو هم‚ زوف ةيناكمإا لوحو
فاسضأا ،فرسشلا اذهب ةÁزنب Ëرك
سصخسشّ لك مدقلا ةرك ‘”” :ناديز
ÚبعÓلا كلمأا › ةبسسنلاب ،هيأار هيدل
ذ˘ن˘˘م ًا˘˘ح˘˘جا˘˘ن نا˘˘ك Ëر˘˘ك ،ل˘˘سضفألا
حن“ ة˘ي˘ب˘هذ˘لا ةر˘ك˘لا ن˘ك˘ل ،تاو˘ن˘سس
ّل˘˘ك نا˘˘ك نإاو ،ط˘˘ق˘˘ف د˘˘حاو بعÓ˘˘ل

.””كلذ نوقحتسسي قيرفلا يبعل
ثيراغ ،لدجلل ÒثŸا هبعل نعو
ّلكلا ديردم لاير ‘ انه”” عبات ،ليب
،سسيما˘خ ،ل˘ي˘ب ،ا˘نأا ءاو˘سس ،ة˘ي˘سساو˘سس
نم كانه ،دحاو قيرف نحن ًاعيمج

نل مهنكل ،اننيب ةيسضق قلخ لواحي
نل جراÿا ‘ هنولوقي امو ،اوحجني
.””يراكفأاو يتعانق نم Òغي

ةÁز Íل قوبصسم Òغ زا‚إ

لعفأاصس :سسومإر
زيÒب هديري ام

لاير دئاقو عفإدم ،صسومإر ويجÒصس Èع
،اغيللإ بقلب جيوتتلاب هتداعصس نع ،ديردم

‘  ،لايرايف ىلع (1-2) راصصتنلإ بقع
.73ـلإ ةلو÷إ راطإإ

تاحيرصصت لÓخ ،صسومإر لاقو
؟يلبقتصسم““ :ةإرابŸإ بقع ةينويزفلت
ةديدع تإونصسل ديردم لاير ‘ ىقبأاصس
.““(زيÒب ونيتنرولف) صسيئرلإ ديري امك
،هلمعبو هب نمؤون نحن ؟نإديز““ :فاصضأإو
رمتصسي نأإ ىن“أإ ..ميظع صصخصش وهف
اًقح ديرف بردم وهف ،ةليوط ةÎفل
.““ريدقتلإ قحتصسيو
مجاهم ،اÁزنب Ëرك يصسنرفلإ ققح اميف
‘ قوبصسم Òغ إزا‚إإ ،ديردم لاير
نمصض  ،لايرايف ةهجإوم لÓخ ،هتÒصسم
.اغيللإ نم73ـلإ ةلو÷إ

يجنيŸÒإ مدقت فده اÁزنب لجصسو
فدهلإ فاصضأإ مث ،92 ةقيقدلإ ‘ ،(1-0)
77 ةقيقدلإ ‘ ،ءإزج ةلكر نم Êاثلإ

نإاف ،تايئاصصحإÓل ““اتبوأإ““ ةكبصش بصسحبو
،اغيللإ ‘ هتÒصسم ‘ ةرم لوأل اÁزنب
Úمصسوم ‘ Ìكأإ وأإ افده02 لجصسي
.Úيلاتتم
يصضاŸإ مصسوŸإ ‘ اÁزنب زرحأإو
ددعلإ صسفن وهو ،(افده12)8102-9102
.نآلإ ىتح ،مصسوŸإ إذه هلجصس يذلإ

عم ةعئإر ةÎف يصسنرفلإ مجنلإ صشيعيو
امدعب ،Úمصسوم رخآإ ‘ ،يكلŸإ قيرفلإ
‘ بذبذتلإ صضعب ةقباصسلإ همصسإوم تدهصش
.هإوتصسم



41ةـفاــقث
el-hourria.com

ةيئامنيصس ةعاق44 ‘ روهمجلل مsدقُيصس

امنيصسلإ رود ‘ ””ىليل وبأإ”” مليف سضرع ةيإدب
ةيصسنرفلإ

ث.ق

مليف سضرع متيسس هنأا ””عيزوت وفيا”” عزوŸا ركذو
تاعاق عبرأا ‘ سضيرعلا روهمجلل ”” ىليل وبأا””

›اوحو سسيراب ةيسسنرفلا ةمسصاعلاب ةيئامنيسس
عم اسسنرفب ىÈكلا ندŸا ‘ ىرخأا ةعاق04

ة˘˘˘˘مرا˘˘˘˘سص ةا˘˘˘˘˘عار˘˘˘˘˘مو داور˘˘˘˘˘لا دد˘˘˘˘˘ع د˘˘˘˘˘يد–
راسشتنا عنŸ ةذختŸا ةيزاÎحلا تاءارجإÓل
. انوروك سسوÒف
كÎسشم جاتنإا وه (ةقيقد041) ””ىليل وبأا”” مليف
ثاد˘حألا لوا˘ن˘ت˘ي  ير˘˘ط˘˘ق ي˘˘سسنر˘˘ف ير˘˘ئاز˘˘ج
تانيعسست ‘ رئاز÷ا اهتفرع يتلا ةيوسسأاŸا
ا˘م˘ه Úبا˘سش ة˘سصق لÓ˘خ ن˘˘م ي˘˘سضاŸا نر˘˘ق˘˘لا
ماق يذلا يفطلو (يراو نب ناميلسس) Òمسس
ى˘ل˘ع نÓ˘م˘ع˘يو ⁄ا˘˘سس سسا˘˘ي˘˘لا نا˘˘ن˘˘ف˘˘لا ه˘˘ئادأا˘˘ب
،ءار˘ح˘سصلا Èع ””ى˘ل˘ي˘ل و˘بأا”” ي˘با˘هرإلا ةدرا˘ط˘م
مÓ˘فألا ة˘ق˘ير˘ط ى˘ل˘ع م˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘لا ثاد˘˘حأا رود˘˘تو
رثأا فاسشكتسساب جرıا موقي ثيح ةيسسيلوبلا
 .عمتÛا ىلع تامدسصلاو فنعلل Òبكلا
لÓ˘خ ن˘م Òسصق˘لا م˘ل˘ي˘ف˘˘لا ‘ Úت˘˘برŒ دد˘˘ع˘˘ب
مد˘ق˘ي ””ةر˘يز÷ا»و ””ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز÷ا اد˘˘غ””
يئاور لمع لوأا نيدموب يديسس Úمأا جرıا

زافو اÒبك احا‚ فرع يذلا ””ىليل وبأا””  ليوط
””اد”” نا˘˘جر˘˘هŸ د˘˘ق˘˘ن˘˘لا ةز˘˘ئا˘˘ج˘˘˘ب0202 ‘

زي‡ روسضح دعب اينابسساب ةنولسشÈل يئامنيسسلا
””ناك”” ناجرهم نم27 ـلا ةرودلا ‘9102 ‘
.””دقنلا عوبسسأا”” نكر نمسض سضرع ثيح
ةنسسوبلاب تاناجرهم ‘ اسضيأا مليفلا سضرع امك
زا˘فو ،ر˘سصم اذ˘كو ا˘ي˘لا˘ط˘ياو ا˘ك˘ي˘ج˘ل˘بو سسنو˘تو
⁄ا˘˘˘سس سسا˘˘˘ي˘˘˘لا ير˘˘˘ئاز÷ا جرıاو ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘مŸا
‘ ””ىليل وبأا”” ‘ هرود نع لث‡ نسسحأا ةزئاجب
سسنوتب ةيئامنيسسلا جاطرق مايأا نم03ـلا ةرودلا

‘ 9102.

اهميمرت sمث نمو اهفينصصت ةيغب

ةقيتعلإ دجاصسŸإ لوح ةيقاطب زا‚إإ وحن
نإرهوب
دجاسسŸا لوح ةيقاطب زا‚ا ‘ نارهوب يراوهلا مامإلا ةسسسسؤوم لمعت
لفكتلل ةينعŸا تاطلسسلا ¤إا اهÁدقت لجأا نم ةنيدŸا ‘ ةقيتعلا
.اهميمرت ةيلمعب
مامإلا ةسسسسؤوم سسيئر يطاولع نامحرلا دبع يراوه ذاتسسألا فسشك
زا‚ا ىلع لمعت ،ةسسسسؤوملل ةعباتلا ةيملعلا ةنجللا نأا نارهوب يراوهلا
لج نأاو ةسصاخ اهفينسصت لجأا نم نارهوب ةقيتعلا دجاسسŸا لكل ةيقاطب

اهتيام◊ ةنايسصو ميمرت تايلمع ¤إا مويلا جات– ةيرثألا دجاسسŸا هذه
دجسسم مهنيب نمو ،ةيرامعŸا اهتميق ىلع ةظفاÙاو روهدتلا نم
،Òبكلا نامثع نب دمfi يابلا دجسسم ،اسشابلا عماج يراوهلا مامإلا
تآاسشنŸا هذه تلاط يتلا تاءادتعلا مغÈف ،يابلا دمfi دجسسمو
نأا افيسضم ،هفئاظو ءادأا لسصاوي اهنم سضعب لازي ام ،ةيميلعتلاو ةينيدلا

Êابسسإلا لÓتحلا لÓخ تسضرعت دق ةيخيراتلا دجاسسŸا هذه
قلغلاو بيرختلا لامعأا ¤إا نورق4 نم ديزأا ماد يذلا يسسنرفلاو
نزاخمك اهنم سضعبلا لÓغتسساو ةيرامعŸا اهŸاعم سضعب سسمطو
: لاق ثيح ،اهفاقوأا ىلع ءÓيتسسلا ” امك ،ىرخأا برآاŸو ةحلسسأÓل
يذلا يراوهلا يديسس مامإلا دجسسم رابتعلا ةداعإا ىلع لمعن نحن””

›ولا اهسسسسأا ةيواز لسصألا ‘ ناك هنأا املع ،همسسا ةسسسسؤوŸا لم–
همسسا لمحي يذلا ي◊اب م9341 ةتسس يراوهلا رمع نب دمfi حلاسصلا
نيدفاولل ادسصقمو ارازم مويلا ¤إا لازي ام يذلا هحيرسض هفلخ دuيُسشو
Úينايزلا دهع ‘ تسسسسأات يتلا اهتسسردمو ةيوازلا تناكو ،نارهو ىلع
.ةقحÓتم تاÎفل اهطاسشن تلسصاوو ةينيدلا مولعلا سسيردتب موقت
يركسسعلا داتعلل نزfl ¤إا هليو– ” يسسنرفلا رمعتسسŸا لوخد عمو
نم دافتسسا هنأا مغرو ،لÓقتسسلا دعب لإا ةينيدلا هتفيظو فنأاتسسي ⁄و
ظافحنل ميمرت ¤إا جاتحي لازام هنأا لإا تاونسس ذنم ¤وأا ميمرت ةيلمع
.””يثاÎلاو ينيدلا ملعŸا اذه ىلع
Èتعي يذلا اسشابلا عماج نع يراوهلا مامإلا ةسسسسؤوم سسيئر ثsد–و
Òبكلا دمfi يابلا هديسش يذلاو نارهوب ةقيتعلا دجاسسŸا مهأا دحأا

نم رمأاب ،2971 ةنسس Êابسسإلا لÓتحلا نم نارهو رير– دعب ةرسشابم
ةيماخرلا ةحوللا لازت ام ثيح اسشاب نسسح رئاز÷ا ةلايأا مكاح
دمحأا فحتÃ ةدوجوم6971 ةنسس حتتفا يذلا عما÷ا اذهل ةيسسيسسأاتلا
ثودح دعب9002 ةنسس دجسسŸا قِلغأاو ،رسصنلا اذهل خuرؤوتو نارهوب ةنابز
،تاماعدلاو ةدمعألاو ةÓسصلا تيب ةيسضرأا ىوتسسم ىلع تاققسشت
.نارهوب يابلا رسصقو دجسسŸا ميمÎل عورسشم كانهو
يذلا Òبكلا نامثع نب دمfi دجسسم كانه عما÷ا اذه بناج ¤إاو
يركسسع ىفسشتسسم ¤إا ةيرامعتسسلا تاطلسسلا هتلsوحو9971 ةنسس دuيُسش
ةنسس دجسسŸا اذه َمuمُرو .ةيرامعŸا هŸاعم سضعب تسسمطو (سسنادوب)
ةفرخزŸا هترانم نم طقاسستت لازت ام ةÒغسصلا ةراج◊ا نأا Òغ0891
.ظحول امك ،ةÓسصلا تيب نع ةلسصفنŸاو هجوألا ةيعابرلا
رمعتسسŸا ماقو ،3971 ةنسس يابلا دمfi دجسسم نوينامثعلا َسسsسسأا امك
ةروثلا علدنا ليبق تاونسسب لإا هيف ةÓسصلاب حمسسي ⁄و هقلغب يسسنرفلا
.ةديÛا ةيريرحتلا
يديسسب نئاكلا اسشابلا عماجب ةنطاق ةلئاع31 ليحرت s” هsنأا ركذُي
نب ةيدلبب ةدجاوتم ةديدج ةيعامتجا تانكسس ¤إا نارهوب يراوهلا
يذلا ماهلا ينيدلا حرسصلا اذه عاجÎسسا نم تاطلسسلا نsكم اs‡ ةحيرف
.ةيثاÎلا نارهو ⁄اعم دحأا tدُعُي

رعuصشلإو ةÒصصقلإ ةصصقلإو ةيإورلإ ؛تلا‹ ‘

ةكراصشŸإ بإوبأإ حتفت حلاصص بيطلإ ةزئاج
برعلإ ءابدألإ مامأإ
باب حتف نع يباتكلا عادبإÓل ةيŸاعلا حلاسص بيطلا ةزئاج تنلعأا
؛تلا‹ ‘ ،برعلا ءابدألا مامأا ةرسشع ةيدا◊ا اهترود ‘ ةكراسشŸا
اذه َسصuسصُخ يذلا ÒغتŸا ثلاثلا روÙاو ،ةÒسصقلا ةسصقلاو ةياورلا
.رعسشلل ماعلا
،ةيبرعلا ةغللاب ةبوتكم ةحسشŸÎا لامعألا نوكت نأا ةزئا÷ا طÎسشتو
دق نوكي لأاو ،ىرخأا ةقباسسم يأا ‘ ةكراسشملل مuدُق دق لمعلا نوكي لأاو
.رسشنلا لئاسسو نم ةليسسو ّيأاب لبق نم رسشُن
دعب لإا ةمدقŸا لامعألا رسشن مدعب مازتللا ةزئا÷ا طÎسشت امك
.ةزئاجلل ةيعارلا ””نيز”” ةكرسش نم ¤وألا ةعبطلا رادسصإا
ديÈلا قيرط نع وأا ةزئاجلل ÊوÎكلإلا ديÈلا Èع تاكراسشŸا لبقُتو
ةنامأا ديوزت ÚمدقتŸا ىلعو .موطرÿا ‘ ةزئا÷ا رقم ناونعب يداعلا
تانايبلا فورظŸا ىلع حuسضوت نأا ىلع ،لمعلا نم Úتخسسنب ةزئا÷ا
روfiو ،فتاهلا مقر ،ÊوÎكلإلاو يديÈلا ناناونعلا ؛ةيسصخسشلا
امأا .نعطلل ةلباق Òغو ةيئاهن ميكحتلا نا÷ تارارق tدعُتو.ةكراسشŸا
يتلا ىرخألا لامعألاو ،ةزئافلا لامعألاو ،ةقباسسملل ةمدقŸا لامعألا
طقف ¤وأا ةعبط اهتعابط ””نيز”” ةكرسشل قحي ،ميكحتلا نا÷ اهب يسصوت
بلط ىلع عيقوتلا قباسستم لك ىلعو ،يراÒ Œغ ارسشن اهرسشنو
.ÊوÎكلإلا عقوŸا ىلع ÚحاتŸا رسشنلاب ةقفاوŸا رارقإاو ةكراسشŸا
،بتاكلل لمع نم Ìكأاب ةكراسشŸا زوŒ ل هنأا ىلع ةزئا÷ا ةئيه دuدسشتو
امنيب .اهتاذ ةرودلا ‘ Úفلتfl نيروfi ‘ ةكراسشŸا زوŒ ل امك
رورم دعب كراسشي نأا ةقباسسلا تارودلا ‘ زوفلا هل قبسس نŸ زوجي

.هزوف ىلع تارود سسمخ
يأا ‘ طورسشلا هذهب كراسشم لÓخإا هل دكأات اذإا ءانمألا سسلÛ قحيو
بحسس -نيزئافلا نع نÓعإلا دعب ىتح- ةقباسسŸا لحارم نم ةلحرم
.ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا ذاختاو ةزئا÷ا
ةنامأا اهيلع فرسشت ةسصسصختم ةلقتسسم ةئيه ¤إا دِنسسأا ميكحتلا نأا ركذُي
.اهيلع نومئاقلا هفسشك ام بسسح ،ةزئا÷ا
ةئف نع ةزئا÷اب جيوتتلا ريÈي ليعامسسإا يرئاز÷ا يئاورلل قبسسو
يرئاز÷ا ثحابلا لان امك ،””هوتعŸا ةيسصو”” هلمع نع كلذو ،ةياورلا

ةياور ‘ ةيدرسسلا ةينبلا”” موسسوŸا هلمع نع دقنلا ةزئاج روسشاع رمع
.””حلاسص بيطلل ””لامسشلا ¤إا ةرجهلا مسسوم””

ث.ق

صضرعلإ رود ‘ مايألإ هذه نيدموب يديصس Úمأإ يرئإز÷إ جرخملل ““ىليل وبأإ““ ليوطلإ يئإورلإ مليفلإ صضرعي
. تنÎنلإ ىلع هعقوم ىلع مليفلإ عزوم هنلعأإ ام بصسح ةيصسنرفلإ

ـه1441 ةدعقلإ وذ72 ـل قفإوŸإ م0202 ةليوج81 تبصسلإ

ةعسساتلا ةرودلا تايلاعف تقلطنا
Ÿةمسصاعلاب يبرعلا مليفلا ناجره

اهيف كراسشت يتلاو لويسس ةيروكلا
لوانتت ةيبرعلا مÓفألا نم ةلمج

مل˘ي˘ف˘لا ا˘ه˘ن˘ي˘ب ،””ة˘ي˘بر˘ع˘لا ا˘يا˘سضق””
.””اسشيباب”” يرئاز÷ا
””ا˘˘سشي˘˘با˘˘ب”” م˘˘ل˘˘ي˘˘ف ثاد˘˘حأا رود˘˘تو
لو˘ح رود˘˘م ة˘˘ي˘˘نو˘˘م ة˘˘جر˘˘خ˘˘م˘˘ل˘˘ل
ن˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘ي تا˘˘˘ير˘˘˘ئاز˘˘˘ج تا˘˘˘با˘˘˘سش
،ةمسصاعلاب ةعما÷ا ‘ نهتسسارد
يأا نهسسفنأا ىلع نسضرفي ل لكسشب
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘تÛا دو˘˘ي˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘ي˘˘˘ق
،ةيبرعلا تاعمتÛا ‘ ةداتعŸا
ا˘˘م ل˘˘ك˘˘ب ةا˘˘ي◊ا ن˘˘سشع˘˘ي تا˘˘با˘˘˘سش

Áاسسامح نرهظيو ،ةقاط نم نكل
املك اهنم ديزŸا لÓغتسسل اÒبك

نم تقو ‘و ،ةسصرفلا نهل تحيتأا
د˘عا˘سصت˘ب نر˘ع˘سشي نأاد˘ب ،تا˘قوألا
ÚيمÓسسإا لبق نم نهيلع طغسضلا

نو˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘ي او˘˘ح˘˘ب˘˘سصأا ن˘˘يدuد˘˘˘سشت˘˘˘م
ءاد˘˘˘ترا ¤إا و˘˘˘˘عد˘˘˘˘ت تا˘˘˘˘ق˘˘˘˘سصل˘˘˘˘م
تا˘با˘سصع او˘ل˘˘sك˘˘سشو ل˘˘ب ،با˘˘ق˘˘ن˘˘لا
‘ ””ة˘ي˘ن˘يد˘لا ة˘طر˘سشلا”” رود بع˘ل˘ت
.ةعما÷ا
‘ ةزئاج نم Ìكأاب ””اسشيباب”” جوتو
م˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘ل م˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘غ˘˘˘نا”” نا˘˘˘جر˘˘˘ه˘˘˘م
لسضفأاو ،اسسنر˘ف˘ب ””Êو˘فو˘ك˘نار˘ف˘لا
يئامنيسسلا ةنو÷ا ناجرهÃ مليف

Ãام ةرظن”” ةئف ‘ سضرعو ،رسص””
نا˘˘˘˘˘جر˘˘˘˘˘˘هŸ ةÒخألا ةرود˘˘˘˘˘˘لا ‘

.يئامنيسسلا ””ناك””
سضر˘ع˘ي˘سس ،””ا˘سشي˘با˘˘ب”” بنا˘˘ج ¤إاو

ي˘ق˘ئا˘ثو˘لا Êدرألا م˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘لا ا˘˘سضيأا
،جو˘قا˘ف˘سش دادو ة˘جر˘˘خ˘˘م˘˘ل˘˘ل ””71””

””م˘˘ل– ارو˘˘ن”” ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
دنه ةلوطبو ةعمجوب دنه جارخإا

ا˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا د˘˘˘˘جاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘تو .يÈسص
””رح˘ب˘لا ةد˘ي˘سس”” م˘ل˘ي˘ف˘ب ة˘يدو˘ع˘سسلا
¤إا ة˘˘فا˘˘سضإا ،Úمأا د˘˘˘ه˘˘˘سش جار˘˘˘خإا
جارخإا ””ةيلاثŸا ةحسشرŸا”” مليف
.روسصنŸا ءافيه
””ةيبرع˘لا ة˘جوŸا”” م˘سسق يو˘ت˘ح˘يو
ى˘ل˘ع ءو˘سضلا ط˘˘ل˘˘سست مÓ˘˘فأا ى˘˘ل˘˘ع
،ي˘بر˘ع˘˘لا ⁄ا˘˘ع˘˘ل˘˘ل ›ا◊ا ع˘˘سضو˘˘لا
.ةيبرعلا لكاسشŸا زربأاو
ن˘م ة˘يرو˘سسلا ا˘م˘ن˘ي˘سسلا د˘جاو˘˘ت˘˘تو

جار˘˘خإا ””ف˘˘ه˘˘ك˘˘لا”” م˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ف لÓ˘˘˘خ
جا˘˘ت˘˘نإا ن˘˘م و˘˘هو ،سضا˘˘ي˘˘ف سسار˘˘˘ف

.””كيفارغويج لا˘نو˘ي˘سشا˘ن”” ة˘كر˘سش
عراسش”” يقارعلا لمعلا سضرعي امك

مسضيو ،لايح دنهم جارخإا ””افيح
””ثاŸÒا”” Êانبللا مليفلا جمانÈلا
مليفلاو .يجنتقرع بيليف جارخإا
سسيد˘˘˘ق˘˘˘لا ةز˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘م”” ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘غŸا
ن˘˘يد˘˘˘لا ءÓ˘˘˘ع جار˘˘˘خإا ””لو˘˘˘هÛا
‘ ا˘˘م˘˘ك تئ˘˘سش نإا”” م˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘فو ،م÷ا
ايليإا ينيطسسلفلا جرخملل ””ءامسسلا
.ناميلسس
ير˘˘˘˘سصŸا م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘فاو
نم وهو ،ناجرهŸا ””يبوكوتوف””
ر˘ما˘ت جار˘خإاو رو˘بد م˘ث˘ي˘ه ف˘ي˘لأا˘ت

،ةديم˘ح دو˘مfi ة˘لو˘ط˘بو ير˘سشع
.مهÒغو اسضر نيÒسش

ث.ق

ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘نا˘˘مألا تن˘˘ل˘˘عأا
ن˘ع ة˘قرا˘سشلا˘ب حر˘سسم˘ل˘ل ة˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
تا˘˘نا˘˘جر˘˘هŸا دا˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘نا ل˘˘˘ي˘˘˘جأا˘˘˘ت
يتلا ةعسست˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘حر˘سسŸا
حرسسملل ةيبر˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ا˘ه˘م˘ظ˘ن˘ت
ما˘ع˘لا ¤إا ا˘ه˘ئا˘كر˘سش ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب
ةحئاج راسشتنا ببسسب اذهو لبقŸا
.””انوروك””

‘ حرسسملل ةيبرعلا ةئيهلا تلاقو
ةحئا÷ا نأل ًارظنو هنإا”” اهل نايب
مولعŸا نم سسيلو ةدت‡ اهراثآاو
ىنمتن مكو ،ىتم ¤إا حسضاو لكسشب

نأا ⁄اعلا ‘ ÚيحرسسŸا لك امك
ًامازل ناك دقف ،اهل ةياهن دهسشن

نأا حرسسملل ةيبرعلا ةئيهلا ‘ انيلع
،ي˘با˘ج˘يإاو ي˘ل˘˘م˘˘ع ل˘˘ك˘˘سشب ر˘˘ك˘˘ف˘˘ن

ق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘تŸا نأا˘˘˘˘˘سشلا˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘خ
حر˘سسم˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘نا˘جر˘هŸا˘ب
لود عسست ‘ ةئيهلا اهمظنت يتلا

تاه÷ا عم ا˘ن˘ل˘سصاو˘ت اذ˘ل ،ة˘ي˘بر˘ع
تاناجرهŸا هذه ميظنتب ةكيرسشلا
اهميظنت ليجأات رارق ¤إا انلسصوتو

¤إا را˘˘سصي˘˘ل0202 ما˘˘˘ع˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
.””1202 ‘ اهميظنت ة‹رب

اهنأا ةي˘بر˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا نا˘ي˘ب ف˘سشكو
مايقلا ‘ ليجأاتلا اذه رمثتسستسس””
ة˘˘ل˘˘ما˘˘سشلا ة˘˘ع˘˘˘جارŸا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ب
لÓ˘خ ن˘م بيو˘سصت˘لاو د˘يد˘ج˘˘ت˘˘لاو
ةلثمتŸا لبقتسسŸا حيتافم طبسض
ر˘يو˘ط˘تو تا˘ي˘قا˘ف˘˘تلا ح˘˘ي˘˘ق˘˘ن˘˘ت ‘

ذيفنتلا تايلآاو ةيميظنتلا حئاوللا
ة˘˘˘ي˘˘˘لاŸاو ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا ط˘˘˘باو˘˘˘˘سضلاو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘نا˘جر˘هŸا˘ب ة˘˘سصاÿا
ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘˘لا ا˘˘ه˘˘م˘˘عد˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
لومأاŸا سضرغلا يدؤوتل ،حرسسملل

ي˘حر˘سسŸا ج˘ت˘نŸا ع˘فر ‘ ا˘˘ه˘˘ن˘˘م

.””حرسسŸا ةفاقث ميمعتو
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا”” نأا ه˘تاذ نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا فا˘˘سضأاو

ىلع ÚيحرسسŸا لك سصرح يي–
ن˘˘ع ىأا˘˘ن˘˘م ‘ حر˘˘سسŸا نو˘˘ك˘˘˘ي نأا

ا˘˘ه˘˘نإاو ،ه˘˘ي˘˘˘بÙ ⁄ألا تا˘˘˘ب˘˘˘ب˘˘˘سسم
ل˘يو– ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت ل˘ك˘ب ل˘م˘ع˘ت˘سس
نإا˘ف اذ˘˘ل ،سصر˘˘ف ¤إا تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا
عم نواعتلاب لمعت ةيبرعلا ةئيهلا
هذه ميظنت ‘ ةكيرسشلا تاه÷ا
.””تاناجرهŸا

ث.ق

Ãاصشيباب““ يرئإز÷إ مليفلإ ةكراصش““ 

لويصسب عصساتلإ يبرعلإ مليفلإ ناجرهم تايلاعف قÓطنإ

““انوروك““ ةحئاج يصشفت ببصسب

لبقŸإ ماعلإ ¤إإ اهتاناجرهم ليجأات نع نلعُت حرصسملل ةيبرعلإ ةئيهلإ
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جيرهتلإو صشيوصشتلإ نع فقوتلل يصشيرق اعدو بإرعأإ فصصق

””سضيبأإ امصسوم”” فافلإ تررق ول :يصشطز
ةقعاصصلاك اهيلع طقصسل

ر .ق

Òخ (فاف) مدقلا ةركل يرئاز÷ا دا–لا سسيئر دكأا
ةما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م÷ا د˘ق˘ع˘ل ةو˘عد˘لا ة˘ي˘عر˘سش ي˘سشطز ن˘يد˘لا
.0202-9102 مسسوم Òسصم ‘ لسصفلل ةيئانثتسسلا
¤وألا ة˘ي˘˘عاذإلا ةا˘˘ن˘˘ق˘˘ل˘˘ل ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ‘ ،ي˘˘سشطز ح˘˘سضوأاو
اهل ةوعدلا نكÁ ةيئانثتسسلا ةماعلا ةيعم÷ا نأا ،ةعم÷ا

Úناو˘ق˘لا ‘ ا˘ه˘ي˘ل˘ع سصو˘سصنŸا ثÓ˘ث˘لا طا˘ق˘˘ن˘˘لا جرا˘˘خ
اÒسشم ،دا–لا لحو رقŸا Òيغت ،حئاوللا ليدعت :ةماعلا
‘ Úلعافلا لك كارسشإا وه اهئاعدتسسا نم فدهلا نأا ¤إا
مدقلا ةرك سصخت ةيÒسصم تارارق ذاختا ‘ مدقلا ةرك
.ةفÙÎا مدقلا ةرك طقف سسيلو ةيرئاز÷ا
،ةيئانثتسسلا ةيعم÷ا دقعل Úتقيرط نع يسشطز فسشكو
ةراسشتسسا ميظنت وأا ،ىسسوم يديسس زكرÃ عامتجلا امإا
.ةماعلا ةيعم÷ا دقعب سصيخÎلا مدع لاح ‘ ةيباتك
¤إا رظنلاب ،مسسوŸا ءاهنإا ¤إا ةوقب فافلا سسيئر حŸاو
‘ اديازتم اعافترا دهسشت يتلا ةيحسصلا ةمزألا تاروطت

ذاختا ةبوعسص ادكؤوم ،انوروك سسوÒفب تاباسصإلا ددع
يوركلا مسسوŸا سصوسصخب رارق يأا ›اريدفلا بتكŸا
ىل˘ع تا˘حاÎقا ة˘ثÓ˘ث كا˘ن˘ه”” نأا ¤إا اÒ˘˘˘سش˘˘˘م ،›ا˘˘˘◊ا
مسسوم نÓعإا اهن˘ي˘ب ن˘م ،ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘ع˘م÷ا
،رار˘ق˘لا اذ˘ه ›ارد˘ي˘ف˘لا بت˘كŸا ذ˘خ˘تا و˘ل ن˘ك˘˘ل ،سضي˘˘بأا
ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘ل˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت˘˘نو ة˘˘ق˘˘عا˘˘سصلا˘˘ك ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع ط˘˘ق˘˘سسل
.””تاداقتنلا
ةماعلا ةيعم÷ا نسضتحيسس يذلا ناكŸا يسشطزدّدحو
موي ةسضايرلاو بابسشلا ةرازوب انلسصتا”” :Óئاق ةيئانثتسسلا
نم Ìكأا عمجنسس ،يئاهنلا درلا رظتننو ›ارديفلا بتكŸا
ىسسوم يديسس بعلم ديدحتل انعفد ام اذهو سصخسش001
نم ةحوتفم ةعاق ¤إا هليوحتل ايعانطسصا بسشوسشعŸا
.”” دجتسسŸا انوروك سسوÒف ببسسب ةيوهتلا لجأا
نأا˘ب ي˘˘حو˘˘ت تا˘˘ي˘˘ط˘˘عŸا ل˘˘ك نأا فا˘˘ف˘˘لا سسي˘˘ئر ح˘˘سضوأاو
ةÎف˘لا ‘ ةÒب˘ك ة˘ب˘سسن˘ب ف˘قو˘ت˘ت˘سس ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
.ةمداقلا
رارق˘لاو ا˘ب˘ع˘سص ار˘مأا نو˘ك˘ي˘سس م˘سسوŸا ة˘ل˘سصاو˘م»: لا˘˘قو
دجاوتن يذلا لكسشŸُا مجح عم بسسانتي هانذختا يذلا
.””انب ةطيحŸُا فورظلا ببسسب هيف
يسشفت نكلو ،ةسسفانŸُا فانئتسسا ديرن انك دقل»: فدرأاو
ه˘جو˘ت˘لا رر˘ق˘ن˘ل ،ةد˘يد˘ج تا˘ي˘ط˘ع˘ُم ما˘مأا ا˘ن˘ل˘ع˘ج ،ءا˘بو˘لا

.””ةماع ةيعم÷
وتاكŸÒا زواجتي نأا بجي ل هنأا ،فافلا سسيئر دكأاو

اذهو تقو يأا ‘ هحتف نكÁو اعوبسسأا21 يفيسصلا
وتاكŸÒا”” :ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا فر˘ظ˘لا نأل ،ا˘ف˘ي˘ف˘لا ن˘م رار˘ق˘˘ب
تقو هيدل سسيلو اعوبسسأا21 زواجتي نأا بجي ل يفيسصلا

fiا حتفنسسو ددŸÒا تقولا ‘ يفيسصلا وتاكŸبسسان
بسسانŸا Òسضحتلا لجأا نم ةيئانثتسسا فورظل اذهو
.””لبقŸا مسسوملل
لجأا نم اهسسفن رسض– نأا ةيدنألا ›وؤوسسم ىلع”” :عباتو
.””ديد÷ا مسسوملل ابسس– يحسصلا لوكوتÈلا

يتلا فارطألا سضعب ،يسشطز دقتنا ،ىرخأا ةهج نم
با˘سسح ى˘ل˘ع ة˘ي˘سصخ˘سشلا ا˘ه˘ت˘˘ح˘˘ل˘˘سصم بي˘˘ل˘˘غ˘˘ت˘˘ل ى˘˘ع˘˘سست
ريدŸا ،يسشيرق قيفوت ركذلاب سصخو ،ةماعلا ةحلسصŸا
.دادزولب بابسش يدانل يسضايرلا
نع فقوتلا”” ¤إا دادزولب بابسش لوؤوسسم ،يسشطز اعدو
راوسشŸاب تقولا سسفن ‘ اديسشم ،””جيرهتلاو سشيوسشتلا
.0202-9102 مسسوم ‘ بابسشلا هققح يذلا
بقل حنÃ ةرم نم Ìكأا ‘ بلاط يسشيرق نأا ¤إا راسشي
ىوعدب ،مسسوŸا ءاهنإا لاح ‘ دادزولب بابسشل ةلوطبلا
حجر يذلا يسشطز ةركف امجاهم ،هÒغ نم قحألا هنأا

.رايÿا اذهل ءوجللا مدع
ةرادإا سسل‹ سسيئرل ارسشابُم اداقتنا يسشطز هجو امك
ة˘ي˘قا˘ف˘تلا ى˘ل˘ع ع˘ي˘قو˘ت˘لا سضفر بب˘سسب ،ف˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘فو
ةÿÈا بتاكم دحأا عم قرفلل ةيلاŸا ةبقارŸاب ةقلعتŸا
طقف لاومألا حنم ‘ سسيل ل◊ا”” نأا اÈتعم ،ةسصاÿا
ةيعسضو ‘ دجاوتي قافولا”” نأا افيسضم ،””اهب ةبلاطŸُاو
‘ ببسسلا ناك نم هحرطأا يذلا لاؤوسسلاو ،ةبعسص ةيلام
.””قيرفلا اذه سسÓفإا
.””اهلfi ‘ نكت ⁄ بارعأا ةجرخ»: متخو

بعل فانئتصسإ ةيناكمإل حملي يصشطز
سسأاكلإ تايرابم
ةيروهم÷ا سسأاك تايرابم فانئتسسا ةيناكمإا يسشطز دكأاو
ةنراقم اÒبك ،Óكسشم حرطت ل اهنأا اÈتعم ،ةيقبتŸا

Ãا فانئ˘ت˘سسا كنا˘ك˘مإا˘ب ه˘نأل ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا تا˘يرا˘بŸةسسفان
نأا اÈتعم ،””لبقŸا مسسوملل تاÒسضحتلا ةÎف ‘ ىتح

خيرات لبق زئافلا ةيوه لاسسرإا ‘ نمكي ديحولا لكسشŸا””
هرا˘ب˘ت˘˘عا˘˘ب ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا دا–إÓ˘˘ل توأا13
.””لبقŸا مسسوŸا فاكلا سسأاك ةسسفانم ‘ كراسشŸا

فانئتصسإ ةيناكمإل حملي يصشطز
سسأاكلإ تايرابم بعل
سسأاك تايرابم فانئتسسا ةيناكمإا يسشطز دكأاو
،Óكسشم حرطت ل اهنأا اÈتعم ،ةيقبتŸا ةيروهم÷ا
كناكمإاب هنأل ،ةلوطبلا تايرابÃ ةنراقم اÒبك
تاÒسضحتلا ةÎف ‘ ىتح ةسسفانŸا فانئتسسا
ديحولا لكسشŸا”” نأا اÈتعم ،””لبقŸا مسسوملل
توأا13 خيرات لبق زئافلا ةيوه لاسسرإا ‘ نمكي
كراسشŸا هرابتعاب ،مدقلا ةركل يقيرفإلا دا–إÓل

.””لبقŸا مسسوŸا فاكلا سسأاك ةسسفانم ‘
ر .ق

ويديف ‘ ةطرصشلإ ةناهإاب امهمهتإ
 كوبصسياف ىلع امهرصشن

 Úصصخصش فقوي ةركصسب نمأإ
اطروت Úسصخسش ةركسسب ةيلو نمأا حلاسصم تفقوأا

طئاسسو Èع ةطولغم رابخأاو تاعاسشإا جيورت ‘
،Úتلسصفنم Úتيلمع ‘ يعامتجلا لسصاوتلا

ىدل لاسصتلاب فلكŸا نم سسمأا ملع ام بسسح
ديعسس ،ةطرسشلل لوأا ديمعلا ،ينمألا كلسسلا تاذ
.سساوم
‘ ةيلولا نمأاب لخدتلاو ثحبلا ةقرف تلغتسسا
جيورت نأاسشب تامولعم لÓغتسسا ¤وألا ةيسضقلا
يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم Èع تاحفسصلا ىدحإا

Ÿعنم ددسصب مه و ةطرسش رسصانعل ويديف عطاق
ةركسسب ةنيدم طسسو عمجتلا نم بابسشلا سضعب

Òبادتب مازتللا ىدم ةبقارم تايلمع لÓخ
،انوروك سسوÒف راسشتنا نم دحلل يحسصلا رج◊ا

تارابعب ويديفلا ىلع ةحفسصلا بحاسص قيلعت عم
.ةطرسشلا رسصانعل ةنيهم
قيمعت ينمألا ردسصŸا سسفنل اقفو ” دق و
بحاسص ةيوه ديد– نع ترفسسأا يتلا تاقيقحتلا
.هفيقوت و ةنسس52 رمعلا نم غلابلا ةحفسصلا
نمأاب ةطرسشلا رسصانع نك“ ةيناث ةيسضق ‘ و
74 رمعلا نم غلبي سصخسش فيقوت نم ةقلوط ةرئاد
رابخأا رسشن”” و ””ةيماظن ةئيه ةناهإا”” ‘ طروت ةنسس
نمألاب سساسسŸا اهنأاسش نم ةطولغمو ةبذاك
.””ماعلا ماظنلاو
ديسسŒ ” دقف ،ينمألا ردسصŸا تاذل ادانتسسا و
متت تاهويديفو روسشنم دسصرت دعب ةيلمعلا هذه
عقاوم Èع كلذ و ةيماظن ةئيه ةناهإا مهلÓخ نم
ةلهؤوŸا ةحلسصŸا نأاب افدرم يعامتجلا لسصاوتلا
ÚفوقوŸا قح ‘ Úيئازج Úفلم دادعإاب تماق
سصخسشلا قح ‘ ردسص ةلادعلا مامأا امهتلاحإابو
عاديإلاب رمأا يروفلا لوثŸا تاءارجإا نمسض لوألا
ةباقرلا ت– Êاثلا سصخسشلا عسضو و سسب◊ا نهر
.ردسصŸا تاذ هيلإا سصلخ امك ةيئاسضقلا

 م ق

 اهرمع نإزيليغ نم ىثنأإ ةيحصضلإ
 ةنصس22

ةيبياعصشلإ ئطاصشب ةثج لاصشتنإ
ÃاغتصسÂ

Âاغتسسم ةيلول ةيندŸا ةيام◊ا قرف تلسشتنا
ئطاسشب تقرغ ةباسش ةثج يسضاŸا ءاعبرألا
امبسسح ،ةيلولل يقرسشلا لحاسسلا ‘ ةيبياعسشلا

.ةئيهلا تاذ نم سسيمÿا ملع
ةيامحلل ةعباتلا ذاقنإلا قرف نأا ردسصŸا حسضوأاو
ءاعبرألا ءاسسم ةعباسسلا دودح ‘ تلخدت ةيندŸا
ىلع تدقف ىثنأا سسنج نم قيرغ نع ثحبلل

كلاŸا دبع نب ةيدلبب ةيبياعسشلا ئطاسش ىوتسسم
.Âاغتسسم قرسش ملك53 ةعقاولا ناسضمر
ةيحسضلا ىلع روثعلا ردسصŸا تاذ ¤إا ادانتسسا ”و
ةيلو نم ردحنتو ةنسس22 رمعلا نم غلبت يتلا

ةعاسس نم ديزأا تماد ثحب ةيلمع دعب نازيلغ
¤إا اهليو–و اهلاسشتناب Úسساطغلا ةقرف تماقو
.Âاغتسسم ىفسشتسسÃ ثث÷ا ظفح ةحلسصم
‘ ةحابسسلاب ترماغ دق ةيفوتŸا نوكت نأا حجريو

عافتراو رحبلا ناجيهل ةجيتن ةبعسص فورظ
يتلا ةيوقلا ةيقرسشلا حايرلا ببسسب جاومألا
.ةعاسسلا ‘ ملك05وÚ 04ب ام اهتعرسس تحوارت
ةسصتıا ةينمألا حلاسصŸا اهتهج نم تحتفو

نمازتي يذلا ثدا◊ا اذه تاسسبÓم ‘ اقيق–
ئطاوسشلا دايتراو ةحابسسلا عنŸ يئلولا رارقلا عم
هسشيعت يذلا يئانثتسسلا يحسصلا فرظلا لÓخ
.””91-ديفوك”” ءابو يسشفتب قلعتŸاو دÓبلا

 م ق
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 فوكينصشÓك قدانب3 عاجÎصسإ

ةيدŸإ ةيلوب Úيباهرإإ ثÓث ءاصضقلإ
ينطولا سشيجلل ةزرفم سسيمÿا لوألا سسمأا تسضق
ةيدŸا ةيلو قارد ةيدلبب نواسشلا ةقطنÃ ،يبعسشلا

ةحلسسأا تزجحو ثلاث يباهرإا Úيباهرإا ثÓث ىلع
ل طيسش“و ثحب ةيلمع رثإا ىلع ،مهتزوحب ناك داتعو
ةرازول نايب هب دافأا ام بسسح ةقطنŸاب ةلسصاوتم لازت
.ينطولا عافدلا
راطإا ‘”” اهل نايب ‘ ينطولا عافدلا ةرازو تلاقو
ةقطنÃ ةذفنŸا ةيلمعلل ةلسصاومو باهرإلا ةحفاكم
ةيركسسعلا ةيحانلاب ةيدŸا ةيلو ،قارد ةيدلب ،نواسشلا
نم ،0202 ةيليوج61 اذه حابسص تنكم يتلا ¤وألا
اذه ءاسسم تنك“و ،Úنثا Úيباهرإا ىلع ءاسضقلا
سسفنب ،يبعسشلا ينطولا سشيجلل ةزرفم ،مويلا
زجحو ،ثلاث يباهرإا ىلع ءاسضقلا نم ،ةقطنŸا

.””فوكينسشÓك عون نم سشاسشر  سسدسسم
اهنأاب نايبلا اهفسصو يتلا ةيلمعلا هذه ةليسصح تعفتراو
Úيباهرإا  ةثÓث ىلع ءاسضقلا ¤إا ءاسسŸا ‘””ةيعون””

فوكينسشÓك عون نم ةسشاسشر تاسسدسسم ةثÓث زجحو
ثÓثو ناديم تاراظن  ثÓثو ةيودي لبانق ثÓثو

flخذلا نم ةيمكو نزاÒة””.
قايسس”” ‘ يتأات ةيلمعلا هذه نأا نايبلا فاسضأاو
فلتfl اهقق– يتلا ةيباجيإلا جئاتنلا ةيكيمانيد
سصرح ىدم دكؤوتل يبعسشلا ينطولا سشي÷ا تادحو
ةلسصاوم ىلع يبعسشلا ينطولا سشي÷ا تاوق مزعو
ÚمرÛا ءلؤوه لولف ةدراطمو باهرإلا ةحفاكم
باÎلا لماك Èع اودجو امنيأا مهيلع ءاسضقلاو
.””ينطولا
يتأات”” ةيلمعلا هذه نأا ينطولا عافدلا ةرازو تدكأاو
تادحول Úمئادلا دادعتسسلاو ةظقيلا ىدم دكؤوتل
،نطولا عوبر ةفاك Èع ،يبعسشلا ينطولا سشي÷ا
رارقتسساو نمأاب سساسسŸا تلواfi لك سضحدل
.””دÓبلا

 و ق

 تاصسولهŸإ لقنت تناك تابكرم3 ¤إإ ةفاصضإلاب

تإرثؤوŸإ نم ةلوصسبك فلأإ82 زجح
 يقإوبلإ مأاب ةيلقعلإ

يقاوبلا مأا ةيلو نمأل لخدتلاو ثحبلا ةقرف تزجح
ةعباتلا  يبعسشلا ينطولا سشي÷ا تاوق عم قيسسنتلاب
35982زجح نم ،يقاوبلا مأاب يركسسعلا عاطقلل
ام بسسح ،تابكرم3و ةيلقعلا تارثؤوŸا نم ةلوسسبك
ةماعلا تاقÓعلاو لاسصتلا ةيلخ نم لوألا سسمأا ملع
.ةيلولا نمأاب
لÓغتسسا هقبسس ةيلمعلا ذيفنت نأا ردسصŸا حسضوأاو
لقنب سصاخسشأا مايق اهدافم تامولعŸ نمألا رسصانع
ةينمأا ةطخ دادعإا متيل ةبكرم Ïم ىلع ةيلقع تارثؤوم
‘ ةلمعتسسم تابكرم3و سصاخسشأا5 فيقوت نم تنكم
.ةيلمعلا
ينمألا ةبقارŸا زجاحب ¤وألا ةبكرŸا تفقوأاو
اهقئاسس فقوأاو يقاوبلا مأا ةنيدŸ يبرغلا جرıاب
13 رمعلا نم غلابلاو ةنيطنسسق ةيلو نم ردحني يذلا
ةيلقع تارثؤوم ةلوسسبك61651 هعم تطبسضو ،ةنسس
ةبكرملل ةيفلÿا باوبألا لخاد ماكحإاب ةأابfl تناك
.ردسصŸا تاذل اقفو رانيد فلأا36 ةميقب ›ام غلبمو
ميلقإاب تطبسض Úيرخألا ÚتبكرŸا نأا نايبلا فاسضأاو
نوردحني سصاخسشأا ةعبرأا فيقوت عم سسوقيسس ةرئاد
ةلوسسبك91331 زجحو ةنيطنسسقو رئاز÷ا يتيلو نم
.ةبكرŸا لخاد ةقيرطلا سسفنب ةأابfl تناك
هبتسشŸا دسض ايئازج افلم ةينمألا حلاسصŸا تررحو
ةنهم ةسسرا‡ ةحنج”” ةيسضق نع ةسسمÿا مهب
ةينلديسص داوم عيب»و ””يعرسش دنسس نود ةلديسصلا
””لقن ةليسسو لامعتسساب بيرهتلا ةحنج»و ””ةدسساف
.ةيلÙا ةباينلا مامأا هبجوÃ اومدق

 م ق

 رئب نم Úصصخصش يتثج لاصشتنإ ةيلمع ءانثإ

ةيندŸإ ةيام◊إ نم سساطغ ةافو
ترايتب
‘ هتكراسشم ءانثأا ةيندŸا ةيام◊ا نم سساطغ ‘وت

بسسح ،ترايتب رئب نم Úسصخسش يتثج لاسشتنا ةيلمع
 .ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصŸ نايب سسمأا هدروأا ام
ةيندŸا ةيام◊ا تادحو نأا ردسصŸا تاذ حسضواو
Úسصخسش يتثج لاسشتنا لجأا نم تلخدت”” ترايت ةيلول
ناكŸاب هتيقنت ةيلمعب امهمايق ءانثا رئب ‘ ايفوت
.ترايت ةيدلبب فراسشلا ةقطنم ىمسسŸا
ةيام◊ا سساطغ بجاولا ديهسش ةافو ¤ا كلذ ىدأاو
34 زهاني رمع نع دلاخ ةينتاوز فيرعلا ةيندŸا
.””ةنسس

 م .ق

ةليم ةيلوب تاجرد4 .5 ةدصشب ةيصضرأإ ةزه
ةليم ةيلوب ةيسضرأا ةزه ةقيقد21و اسس90 ةعاسسلا دودح ‘ ةعم÷ا سسمأا حابسص تلجسس
ملع ‘ ثحبلا زكرŸ نايب هب دافأا ام بسسح ،Îسشير ملسس ىلع تاجرد5.4 اهتدسش تغلب
.ءايزيفوي÷او ةيكلفلا ءايزيفلاو كلفلا
.ةيلولا سسفنب ناورم يديسس لامسش ملك1 ب ددح ةزهلا زكرم نأا هتاذ ردسصŸا حسضوأاو

و ق
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