
ر“ؤوم تاجرخÃ ناتمزتلم ايصسورو رئإز÷إ
 Úلرب

ةيرابجإأ ىلع انقفتأ :موداقوب
 ايبيل ‘ رانلأ قÓطإأ فقو

لاجآ’أ برقأأ ‘

سضقانت ل هنأا موداقوب يÈسص ةيجراÿا ريزو دكأا
ةيرئاز÷ا يعاسسŸاو Úلرب ر“ؤوم تاجرÚ flب

ذنم تعسس رئاز÷ا““ نأا احسضوم ،ةيبيللا ةمزألا ل◊
ةمزأÓل لح داجيإل ،راو÷ا لود عم÷ تاونسس
لو ،Úلرب ر“ؤوم تاجرfl ىلع انفقاوو ،ةيبيللا

.““عفادŸا وأا تابابدلا ةغلب لح
30 سص

اعقوم051 نم ديزأإ يصص– رئإز÷إ
 اينوÎكلإ

نوناق عورضشم سضرع ابيرق
ةينوÎكل’أ ةفاحضصلأ

ةموك◊أ ىلع
30 سص
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90 ــ80   سص

^

Úيبيللاو Úيرئاز÷ا حايسسلا ددع عجارت
لوألا يسسادسسلا لÓخ ،سسنوت ىلع نيدفاولا

،ةئاŸا ‘65 ةبسسنب ،0202 يرا÷ا ماعلا نم
.9102 ةنسس نم اهسسفن ةÎفلاب ةنراقم
يسسنوتلا ينطولا ناويدلل ماعلا ريدŸا لاقو
اهمظن ةودن ‘ ،Úسسح نب زعم دمfi ةحايسسلل
ةيحاسضلاب نابسشلا Úلاغسشلل يسسنوتلا دا–لا
تايلآلا لوح ،سسنوت ةمسصاعلل ةيلامسشلا
عاطقلاب سضوهنلل ةيرورسضلا تاءارجإلاو
نإا ،91-ديفوك ةحئاج راسشتنا رثإا ،يحايسسلا

ÚيÓم5 ةبارق ،9102 ةنسس تلبقتسسا سسنوت
رود ةيمهأا ازÈم ،ايبيلو رئاز÷ا نم دفاو
ةيحايسسلا ةكر◊ا طيسشنت ‘ راو÷ا قاوسسأا
.سسنوتب
اهتذختا يتلا تاءارجإلا مهأاب ثدحتŸا ركذو
تاÒثأاتلا ةأاطو نم فيفختلل ةيسسنوتلا ةموك◊ا
ةظفاحمللو ،دجتسسŸا انوروك سسوÒفل ةيبلسسلا

نطاومو ةيحايسسلا ةيداسصتقلا تاسسسسؤوŸا ىلع
.لغسشلا

61 سص

ةليصصحو ةليصصح Úب تاباصصإلإ عزوت ‘ تإÒيغت

fiإ ةمهت نم امهتأإرب نوميميت ةمكŸةينطولإ ةدحولاب سساصس

يريداقو ىضسوم يديضس ناطضشانلأ قح ةذفان3 اهنم سسبح رهضشأأ6
نم لك قح ‘ ةذفان رهصشأإ3 اهنم ،سسبح رهصشأإ ةتصسب ،ءاعبرألإ سسمأإ ءاصسم ،نوميميت ةمكfi تصضق
.ةينطولإ ةدحولاب سساصسŸإ ةمهت نم ÚينعŸإ ةمكÙإ تأإرب امك .يريدق رصسايو ىصسوم يديصس دمحأإ

.لبقŸإ توأإ40 ‘ يريداق رصسايو لبقŸإ توأإ —افلإ ‘ ىصسوم يديصس دمحأإ حإرصس قÓطإإ متيصس إذهبو
إذفان انجصس تإونصس01 ةبوقع تصسمتلإ دق رإردأإ ةيلو ‘ نوميميت ةمكحÃ ةماعلإ ةباينلإ تناكو
نوميميتب كإر◊إ ةÒصسم ‘ ةكراصشŸاب ÚفورعŸإ Úطصشانلل رانيد فلأإ005 اهردق ةمإرغو
.يصضاŸإ يام رهصش ذنم ،تقؤوŸإ سسب◊إ ‘ نإدوجوŸإو
يصشاصشوب ىفطصصم يماÙإ مهمدقتي عافدلإ ةئيه ءاصضعأإ نم Òبك ددع روصضح ةمكاÙإ ‘ لجصسو
.يداب Êاغلإ دبع هليمزو

و.ق

..يصسيصسلإ طخ زواŒ تررق

 دضش– قافولأ تأوق
ناغودرأأو.. ترضس رأوضسأأ ىلع
Îفح ءافلح رذحي

يأإر ءانجصس حإرصس قÓطإإ نع تلءاصست
نيرخآإ تلاقتعلإ لصصإوتتو

ةافو ةاضسأام :نونح
لمحتت يدامح نب
ةطلضسلأ اهتيلوؤوضسم

30 سص

24771 ¤إإ ÚباصصŸإ ددع ›امجإإ

ةباضصإأ081 لجضسي برغŸأ
عبرأأو91 ديفوكب ةديدج
تايفو

ةيحايصسلإ اهقإوصسأإ مهأإ نم رإو÷إ نإدلب قوصس

 ةئاŸأ ‘65 سسنوت دقفت انوروك
Úيبيللأو Úيرئأز÷أ حايضسلأ نم

EL HOURRIAةــــيرابخإ ةــــــــيموي

ةلئصسأإ ةدع تايلولإ Úب انوروك سسوÒفب تاباصصإلإ عزوت ‘ ةءإرق حرطت
يتلإ ةيمويلإ تايئاصصحإلاف ،ءابولإ إذهب ىودعلإ راصشتنإ ةعيبط لوح
لك ‘ درطم Òغ تاباصصإلإ ىوتصسم نأإ ¤إإ Òصشت ةيملعلإ ةنجللإ اهمدقت
ردصصتت نأإ ةيلول نكÁ ذإإ ،قباصسلإ ‘ رمألإ هيلع ناك املثم ،ةيلو
ىرخأإ ةيلو ردصصتتو ،رمألإ Òغتي مث ،Úموي وأإ مويل تاباصصإلإ بيترت
.Òثكب لقأإ تاباصصإإ قباصسلإ ‘ تلجصس دق تناك تاباصصإلإ ددع ‘ ةمئاقلإ

ةيملعلإ ةنجللإ سسمأإ اهتمدق يتلإ ةÒخألإ ةعاصس42 ـلإ ةليصصح Òصشتو
،ةباصصإإ65 ـب ىودع Ìكألإ تايلولإ ردصصتت ةفل÷إ ةيلو نأإ ¤إإ

ةبترŸإ ةمصصاعلإ رئإز÷إ تلتحإ Úح ‘ ،ةباصصإإ05 ـب نإرهو ـب ةعوبتم
‘ تردصصت يتلإ يهو ،ىودعلل اصضرعت Ìكألإ تايلولإ Úب ةثلاثلإ

.ةباصصإإ71 ـب ةنيطنصسق اهيلت ،ةمئاقلإ سسأإر ءاثÓثلإ سسمأإ لوأإ ةليصصح
ةيئابولإ ةليصص◊إ روطت ‘ ةقمعم ةءإرقل ةوعدم ةيملعلإ ةنجللإ لعلو
يتلإ ةيمويلإ ليلاحتلإ ددعب طبترم رمألإ ناك إذإإ ام ةفرعŸ ةيلو لكل

Œقلعتي رمألإ نأإ مأإ ،ةيلو لك ‘ ىر Ãعم قطنÚ لاقتنإ هل عصضخي
.ىودعلإ

50-20 سص

يئابولأ عضضولأ مقافتب ةينعم تاي’ولأ بلغأأ
 ةÒخألإ ةعاصس42 ـلإ ‘ ةافو11و ةديدج ةباصصإإ495



ثÓثلإ ةيميلعتلإ رإوطألإ ‘

 رغاضش ذاتضسأأ بضصنم ف’آأ8
سسمأإ ،سسايرد ديم◊إ دبع ةيبÎلإ ةرإزوب ةيرصشبلإ درإوŸإ Òيصست ريدم فصشك
لÓخ نم اهميعدت متيصس عاطقلإ ‘ رغاصش بصصنم فلآإ8 دوجو نع ،ءاعبرألإ
نإونعب ةمظنŸإ تاقباصسملل ةذتاصسألإ فيظوتل ةيطايتحلإ مئإوقلإ لÓغتصسإ

نأإ ¤إإ ةينطولإ ةعإذإلإ ىلع افيصض هلوزن لÓخ سسايرد راصشأإو.8102و7102
عزوت ةيلمع نأإو ،ايلعلإ سسرإدŸإ يجيرÿ نوكتصس فيظوتلإ ‘ ةيولوألإ
ةيميلعتلإ رإوطألإ ‘ ةيلو لك ةجاح بصسح نوكتصس ةيطايتحلإ مئإوقلإ
مدقيصس هنإإ لاق ،Úيطايتحلإ ةذتاصسألإ ءاعدتصسإ سصوصصخبو.ثÓثلإ
ةيصصن لئاصسرو ةيفتاه تلاصصتإ اهيلت مÓتصسإ لصصوب قثوت ةيمصسر تإءاعدتصسإ
‘ ةيبÎلإ ةرإزوب ةيرصشبلإ درإوŸإ Òيصست ريدم فاصضأإو.رمألاب Úينعملل
،““ةيلمعلإ ميظنتل ةيبÎلإ تايريدم ¤إإ روصض◊إ تيقوت ددحيصس““ هنأإ قايصسلإ

نصسحأإ ‘ ةيلمعلإ Òصست ىتح ديعإوŸإ مإÎحإ ةرورصض ىلع إدكؤوم
دصسألإ ةصصح ىلع لصصحتيصس يئإدتبلإ روطلإ نأإ هتإذ ثدحتŸإ راصشأإو.فورظلإ

امأإ ةئاŸإ ‘001 غلبت يتلإو ةيبرعلإ ةغللإ ةدام ‘ ةصصاخ فيظوتلإ ةيلمع نم
.ىرخأإ ¤إإ ةيلو نم فلتختف ÚيقبتŸإ نيروطلإ

و .ق

Úيفر◊إو راجتلل ةينطولإ ةيعم÷إ - رئإز÷إ تلاصصتإ

 ÊوÎكل’أ قيوضستلأو ةنمقرلأ ةيلمع ليهضستل ةيقافتأ
ةينطولإ ةيعم÷إ عم ةيقافتإ ،ءاعبرألإ سسمأإ ،رئإز÷إ تلاصصتإ ةصسصسؤوم تمربأإ
قيوصستلإو ةراجتلإ ةنمقر ةيلمع ليهصستل تايلآإ عصضو فدهب Úيفر◊إو راجتلل
¤إإ -رئإز÷إ تلاصصتإ نم نايب بصسح- ةيقافتلإ هذه فدهتو.ÊوÎكللإ
ةلمكت ÊوÎكللإ قيوصستلإو ةراجتلإ ةنمقر ةيلمع ليهصستل تايلآإ عصضو““

راجتلإو تاصسصسؤوŸإ ةقفإرم لجأإ نم رئإز÷إ تلاصصتإ اهلذبت يتلإ تإدوهجملل
امك .““Úيفر◊إو راجتلل ةينطولإ ةيعم÷إ عم ةكإرصشلإ قيرط نع Úيفر◊إو
لجأإ نم نئابزلإ تاعلطتل ةباجتصسإ ةيمقر تامدخ Òفوت““ ¤إإ اصضيأإ يمرت

ةنمقر ةيلمع ليهصستل تايلآإ عصضو إذكو تاصسصسؤوŸإ هذه تامدخ ةنرصصع
تلاصصتإ اهرفوت يتلإ تامدÿإ لÓخ نم ÊوÎكللإ قيوصستلإو ةراجتلإ
راجتلل ةينطولإ ةيعم÷إ ءاصضعأإو يطرخنم لك ديفتصسيصس امك.““رئإز÷إ

فتاهلإ تامدخ لÓخ نم ةديدع ايإزم““ نم -نايبلإ فيصضي- Úيفر◊إو
.““ÚفÙÎإ ةئفل ةهجوŸإو رئإز÷إ تلاصصتإ اهمدقت يتلإ تنÎنألإو

و .ق

انوروكل ةديد÷إ ةليصص◊إ

 ةÒخأ’أ ةعاضس42ـ لأ ‘ ةافو11و ةديدج ةباضصإأ495
لامج روتكدلإ هتعباتمو انوروك سسوÒف دصصر ةنجلل يمصسرلإ قطانلإ نلعأإ

انوروك سسوÒفب ةديدج ةباصصإإ495 ليجصست ـ،ءاعبرألإ سسمأإ ،رإروف
.رئإز÷إ ‘ ةÒخألإ ةعاصس42 ـلإ لÓخ ،ةافو ةلاح11و ،(91-ديفوك)

روطت سضرعل سصصصıإ يمويلإ يمÓعإلإ ءاقللإ لÓخ ،رإروف روتكدلإ حصضوأإو
ةديد÷إ ةيمويلإ ةليصص◊إ هذهب هنأإ ،(91-ديفوك) سسوÒفل ةيئابولإ ةيعصضولإ
لكل ةلاح3،1 ةبصسن لثÁ ام يأإ ،27842 ¤إإ ةدكؤوŸإ تلا◊إ ›امجإإ عفتري
.111.1 تايفولإ ›امجإإ غلب امنيب ،ةمصسن فلأإ001
تلاح (01) رصشع نم لقأإ تلجصس ةيلو92 نإاف ،رإروف لامج روتكدلإ بصسحو
.ةيصضاŸإ ةعاصس42لإ لÓخ تلاح (01) رصشع نم Ìكأإ اهب تلجصس ةيلو91و
عفري ام ،ءافصشلل اصضيرم733 لثا“ ةÒخألإ ةعاصس42 ـلإ تلجصس ،لباقŸاب
ةيانعلاب ايلاح اصضيرم15 دجإوتي امنيب ،فاعتمÚ 38961فاعتŸإ ›امجإإ
 .ةزكرŸإ

ةحصصلإ ةرإزول ماعلإ Úمألإ

تأونق حتفو ةيحضصلأ تامدÿأ Úضس– يرورضضلأ نم
نطأوŸأ عم لاضصت’أ
ق◊إ دبع تايفصشتصسŸإ حÓصصإإو ناكصسلإو ةحصصلإ ةرإزول ماعلإ Úمألإ ددصش
Úنطإوملل ةمدقŸإ ةيحصصلإ تامدÿإ ةيعون Úصس– ةرورصض ىلع يحياصس
لÓخ ،يحياصس دكأإو.ةلدابتŸإ ةقثلإ زيزعتل مهعم لاصصتلإ تإونق حتفو
،تامدÿإ ةيعون Úصس–““ ةرورصض ،ةيزكرم تايريدم ثÓث ›وؤوصسŸ هبيصصنت
¤إإ فدهت ةيكيمانيد ةيعامتجإ ةيلمع ‘ ÚنطإوŸإ عم لاصصتلإ تإونق حتفو

ةرإزولل ماعلإ Úمألإ حلأإو.““ماـعلإ فدهلإ ¤إإ لوصصولل ةلدابتŸإ ةقثلإ ةزيم قلخ
نم ،ديد÷إ لوحتلإ لظ ‘ ““Òيصستلإ ةيزكرمل““ وحن هجوتلإ ةرورصض ىلع
يتلإ ةيصساصسألإ تانامصضلإ نم““ --لاق املثم-- دعت يتلإ ةنمقرلإ لامعتصسإ لÓخ

اهليصصوت ىلع لمعلإو ةيئاقولإو ةيجÓعلإ جمإÈلإ رير“ دصصق اهÒفوت بجي
.““نطإوŸإ ¤إإ

دق ديزوب نب نامحرلإ دبع تايفصشتصسŸإ حÓصصإإو ناكصسلإ و ةحصصلإ ريزو ناكو
درإوŸإو ،ةحصصلإ ةيقرتو ةياقولإ تايريدم سسأإر ىلع ددج Úلوؤوصسم Úع

.›آلإ مÓعإلإو ةيمÓعإلإ تاموظنŸإو ،ةيرصشبلإ
و .ق

2يـنـطو
ـه1441 ةج◊إ وذ20 ـل قفإوŸإ م0202 ةليوج32سسيمÿإ el-hourria.com

 لبقŸإ لوخدلإ Òصض–و ةيعما÷إ ةنصسلإ ءاهنإ ةعباتم ةيزكرŸإ ةيلخ بيصصنت

بضسح رأرقلأ ذاختأ تاعما÷أ ›وؤوضسم ليوخت
 ءابولأ ةيعضضو

و .ق

لÓخ ،نايز نب يقابلا دبع يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ريزو دكأا
قيسسنتلا““ ةيزكرŸا ةيلÿا هذه ماهم نم نأا ،بيسصنتلا لفح ىلع هفارسشإا
ةمئŸÓا تارارقلا ذاختا لجأا نم عاطقلا ‘ ÚلخدتŸا لك عم رواسشتلاو
روطتل اقفو ،لبقŸا لوخدلل Òسضحتلاو ،ةيلا◊ا ةيعما÷ا ةنسسلا ءاهنإل
.““ةعماج لكو ةقطنم لك ةيسصوسصخ ةاعارم عم ةيئابولا ةيعسضولا
ة˘ي˘ع˘ما÷ا تا˘سسسسؤوŸا و˘لوؤو˘سسم ح˘ن˘م ه˘نأا ›ا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ر˘يزو فا˘سضأاو
‘ مكحتلل ةبسسانم اهنوري يتلا تارارقلا ذاختل Ìكأا ةنورمو تايحÓسص““
.نطولا ‘ ةقطنم لكل ةيئابولا ةيعسضولا فÓتخا ¤إا رظنلاب ،““ةيعسضولا
ي˘ل˘ث‡ عا˘ط˘ق˘لا ن˘ع لوألا لوؤو˘سسŸا ا˘ه˘سسأار˘ي ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘لÿا هذ˘˘ه م˘˘سضتو
Úلث‡و Úثحابلاو Úيعما÷ا ةذتاسسألا تاباقنو ةيبÓطلا تاميظنتلا

 ةيعما÷ا تامدÿا نع
Òبادتلا ةفاك مسضي لوكوتورب تدعأا دق ›اعلا ميلعتلا ةرازو نإاف ،Òكذتلل
.ةيلÿا هذه ةمهم حا‚إل اهيلع دمتعيسس يتلا ةيحسصلاو ةيجوغاديبلا

تاءا˘ق˘ل˘لا ن˘م ة˘ل˘سسل˘سس د˘ع˘ب ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘˘ف˘˘تا ي˘˘ت˘˘لا Òباد˘˘ت˘˘لا ن˘˘م˘˘سض ن˘˘مو
ةذتاسسأÓل ةينطولا ةباقنلاو ةيبÓطلا تاميظنتلا يلث‡ عم تارواسشŸاو
ةنسسلا ءاهنإا لوح Úعما÷ا Úيئافسشتسسلا ةذتاسسألا ةباقنو Úثحابلا
نو˘ك˘ي نأا ،مدا˘ق˘لا ي˘ع˘ما÷ا لو˘خد˘لا ⁄ا˘ع˘م م˘˘سسرو ة˘˘ي˘˘لا◊ا ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما÷ا
عم ،لبقŸا توأا32 نم ةيادب ،ايجيردت تاعما÷اب سسوردلا فانئتسسا
سسورد˘˘لا Ëد˘˘ق˘˘تو ،ةذ˘˘تا˘˘سسألا رو˘˘سضح ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘نورŸا ن˘˘م عو˘˘ن ءا˘˘ف˘˘˘سضإا
لمعلا ¤إا ةفاسضإلاب ،تنÎنلا Èع سسوردلا Ëدقت ةلسصاومو ،ةيقيبطتلا

ءاوسس ةمدÿا هذه Úسس– اهنأاسش نم يتلا تايناكمإلا لك Òفوت ىلع
.ةبلطلل وأا ةذتاسسأÓل
ءابو راسشتنا نم دحلل ةيمارلا تاءارجإلا راطإا ‘ ،ةنسسلا هذه ررقت و
يلماح ةدئافل ةعما÷ا ىلع ةيسضاÎفا ةحوتفم باوبأا ميظنت ،انوروك
.دد÷ا ايرولاكبلا ةداهسش

سضعب ¤إا ةيناديم تارايز ‘ ،سسيمÿا مويلا نم ءادتبا عرسشي امك
سضعبلا اهنم Êاعي يتلا لكاسشŸا لوح سشاقن حتفل ةيعما÷ا تاسسسسؤوŸا

.راطإلا اذه ‘

ن˘ع ،ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘بÎلا ةرازو سسمأا تف˘˘سشك
ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإلا˘˘ب سصاÿا لو˘˘ك˘˘توÈلا
ةدا˘ه˘سش Êا˘ح˘ت˘ما ءار˘جإا ز˘كارÃ ة˘ي˘˘ح˘˘سصلاو
ةرود““ ايرولاكبلا ةداهسشو طسسوتŸا ميلعتلا
ةنجللا فرط نم هيلع ةقداسصŸا دعب ““0202
ا˘نورو˘ك سسوÒف ي˘سشف˘ت ة˘ع˘˘با˘˘تŸ ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
.(91 ديفوك)
ءاÈخ هدعأا يذلا لوكوتوÈلا اذه يسضقيو
لكل سسيئر بئان Úيعتب ،Úسصتfl ةذتاسسأاو
ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا بنا÷ا˘˘ب ل˘˘ف˘˘ك˘˘ت˘˘ي ءار˘˘جإا ز˘˘كر˘˘م
ةداهسش Êاحتما ءارجإا مايأا لÓخ يحسصلا
ررقŸا ايرولاكبلا ةداهسشو طسسوتŸا ميلعتلا
.مداقلا Èمتبسس رهسش لÓخ امهؤوارجإا
نم ديدعلا لوكوتوÈلا دونب مهأا نمسضتتو
بجاو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘˘جإلاو Òباد˘˘˘ت˘˘˘لا
.ءارجإلا زكارم لخاد اهذاختا
د˘˘مfi ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘بÎلا ر˘˘˘يزو ن˘˘˘يا˘˘˘عو
ن˘˘م د˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا ق˘˘˘با˘˘˘سس تقو ‘  ،طو˘˘˘ع˘˘˘جاو

تناك يتلا لمعلا جاوفأا ةيدقفتلا هتاجرخ
رقم لخاد نم لوكوتوÈلا دادعإا ىلع رهسست
تاقباسسŸاو تاناحتمÓ˘ل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا
.ةمسصاعلا رئاز÷اب ةبقلاب
م˘ي˘ق˘ع˘ت ،لو˘كو˘توÈلا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع سصن˘˘ي ا˘˘م Úب و
لبق ءار˘جإلا ز˘كر˘م ق˘فار˘م ع˘ي˘م˘ج Òه˘ط˘تو
ل ي˘ت˘لا ق˘˘فارŸاو تÙÓا ق˘˘ل˘˘غو ه˘˘ح˘˘ت˘˘ف
تامزلتسسŸا رفوت نم دكأاتلا عم ،لمعتسست
Òه˘ط˘˘ت ن˘˘م د˘˘كأا˘˘ت˘˘لاو ة˘˘يرور˘˘سضلا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا

ةياقولا تاءارجإل ةبسسنلابو .هايŸا تانازخ
تلوا˘˘˘ط˘˘˘لا ع˘˘˘سضو رر˘˘˘ق˘˘˘ت ،ما˘˘˘سسقألا ل˘˘˘خاد
ماÎحا ن˘˘م ن˘˘ك“ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘ب ي˘˘˘سسار˘˘˘ك˘˘˘لاو
ي˘ت˘لاو ة˘عا˘ق˘لا ل˘خاد ي˘عا˘م˘ت˘جلا د˘عا˘ب˘ت˘لا
ع˘˘م ،Úح˘˘سشŸÎا Úب د˘˘حاو˘˘لا ŸÎا قو˘˘ف˘˘˘ت
ةز˘ه˘جأاو ة˘ي˘قاو˘لا ة˘ع˘ن˘قألا ر˘فو˘ت ن˘م د˘كأا˘ت˘لا
ة˘ي˘ك˘ت˘سسÓ˘ب˘لا سسا˘ي˘كألاو يرار◊ا سسا˘˘ي˘˘ق˘˘لا
تا˘ي˘م˘ك˘لاو داد˘عألا˘ب تا˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا تا˘˘يوا˘˘حو
.ةيفاكلا
رهطŸا Òفوتب لوكوتوÈلا تاذ يسضقي امك
 لخدم دنع ةيفاكلا ةيمكلاب ›وحكلا
‘ نوكي نأا ىلع ،لمعلا تاعاق ‘و زكرŸا

ةرورسض عم نيرطؤوŸاو ÚحسشŸÎا لوانتم
تارود ‘ ل˘˘ئا˘˘سسلا نو˘˘با˘˘سصلاو ءاŸا ر˘˘˘فو˘˘˘ت
.ةيحسصلا قفارŸاو هايŸا
عسضو ،كلذك ةذختŸا تاءارجإلا Úب نمو
سضرألا ىلع ءÓطو ةنولم ةطرسشأاو تاتفل
نامسض اهنأاسش نم ةيدام زجاوحو رهاظ نولب
،ÚحسشŸÎا Úب يعامتجلا دعابتلا ماÎحا
تارو˘سشنŸاو تا˘ق˘سصلŸا ع˘سضو ى˘˘ل˘˘ع ةدا˘˘يز
ةمÓسسلا تاميلعت نمسضتت يتلا ةيهيجوتلا
Òباد˘ت˘لاو ة˘ي˘ح˘سصلاو ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإلاو
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج فر˘˘ط ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ب ماز˘˘ت˘˘˘للا بجاو˘˘˘لا
.زكرŸاب نيدجاوتŸا
ابسس– ،ةينطولا ةيبÎلا ةرازو تسصرح امك
،ناحتملا ءارجإا مايأا لÓخ عيم÷ا ةمÓسسل

دعب تاعاقلا Òهطتو يمويلا فيظنتلا ىلع

ة˘ي˘ئا˘سسŸاو ة˘ي˘حا˘ب˘سصلا ÚتÎف˘لا تارا˘ب˘ت˘خا
رد˘ق تا˘ف˘ي˘كŸا لا˘م˘ع˘ت˘سسا ن˘ع ءا˘ن˘غ˘ت˘سسلاو
.ةرورسضلا دنع لإا ناكمإلا
ماÎحا سضر˘ف ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘كو˘˘توÈلا ثح ا˘˘م˘˘ك
ىلع دحاو ÃÎ يئاقولا يعامتجلا دعابتلا
تابيتÎلا لك ذاختاو ÚحسشŸÎا Úب لقألا
د˘˘ن˘˘ع ءار˘˘جإلا اذ˘˘ه ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ل ة˘˘˘يرور˘˘˘سضلا
ة˘قورألاو تا˘حا˘˘سسلا ‘و جورÿاو لو˘˘خد˘˘لا
يأا لوخد عنم عم ناحتملا تاعاق لخادو
.ءارجإلا زكارم ¤إا هل سصخرم Òغ سصخسش
ةيقاولا ةعنقألا ءادترا يحسصلا سضرف امك

تا˘˘ظ˘˘فا˘˘ح Òه˘˘˘ط˘˘˘تو ع˘˘˘ي˘˘˘م÷ا فر˘˘˘ط ن˘˘˘م
ةذ˘تا˘سسألا ماز˘لإاو ا˘ه˘˘ح˘˘ت˘˘ف ل˘˘ب˘˘ق ع˘˘ي˘˘سضاوŸا
قاروألا عيزوت لبق مهيديأا Òهطتب سسار◊ا
.رابتخا لك ةياهن دعب مهنم اهمÓتسسا دنعو
ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م لو˘˘كو˘˘توÈلا دو˘˘ن˘˘ب مز˘˘ل˘˘تو
ع˘˘سضو˘˘ب ءار˘˘جإلا ز˘˘كار˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع Úم˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا

لخدŸا دن˘ع ة˘يذ˘حأÓ˘ل ةر˘ه˘ط˘م تا˘ح˘سس‡
ةفاظ˘ن˘لا ى˘ل˘ع سصر◊او ز˘كر˘م˘ل˘ل ي˘سسي˘ئر˘لا
ذفاون حتفو هايŸا تارودل مئادلا Òهطتلاو
.ةيعيبطلا ةيوهتلا نامسضل تاعاقلا
73 نم ىلعأا ةرارح ةجرد ليجسست ةلاح ‘و

‘ ة˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘تŸا سضار˘˘˘عألا د˘˘˘حأا رو˘˘˘ه˘˘˘ظ وأا
ز˘كر˘م ل˘˘خاد  ،سسط˘˘ع˘˘لا ،ح˘˘سشر˘˘لا ،لا˘˘ع˘˘سسلا
بئانلا ىلع سضرفت تاءارجإلا نإاف ،ءارجإلا
ةنأامط يحسصلاو يئاقولا بنا÷اب فلكŸا
ةيلمعل يداعلا Òسسلا ليطعت مدعو حسشŸÎا
سصيخسشتو يروف سصحفب مايقلاو لابقتسسلا
ةعاق ‘ حسشŸÎا لزع عم ةلمتÙا ةلا◊ا

flزايتجا نم هنيكمتل سضرغلا اذهل ةسصسص
.ناحتملا
ددسش دقف ،ةيحسصلا تاءارجإلا ىلع ةوÓعو
ن˘م ن˘˘ير˘˘طؤو˘˘م ف˘˘ي˘˘ل˘˘ك˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘كو˘˘توÈلا
ة˘ط˘˘سساو˘˘ب Úح˘˘سشŸÎا سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘ب Úسسن÷ا
يوديلا سشيتفتلا ¤إا ةفاسضإا ،نداعŸا فسشاك
لا˘˘سصتلا ةز˘˘ه˘˘جأاو ل˘˘ئا˘˘˘سسو˘˘˘لا ل˘˘˘ك بح˘˘˘سسو
.اهب حومسسŸا Òغ قئاثولاو ةينوÎكللا
اسضيأا ” دقف ،لوكوتوÈلا اذه عم ةازاومو
ةد˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل يزاÎحا لو˘˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘تور˘˘˘˘˘ب داد˘˘˘˘˘عإا
ة˘ي˘بÎلا ةدا˘م ‘ Úي˘نا˘ح˘ت˘مÓ˘ل Úح˘˘سشŸÎا
.ةيسضايرلاو ةيندبلا
ة˘مÓ˘سسو ة˘ح˘سص لو˘كو˘˘توÈلا اذ˘˘ه ن˘˘م˘˘سضيو
دق يتلا رطاıا ¤إا رظنلاب ،ÚحسشŸÎا
اذه ‘ مهسضعبب ذيمÓتلا كاكتحا نع رجنت
نم ددعل مهلامعتسساو مهتسسمÓمو رابتخلا
سضعب ةسسرامŸ ةمزÓلا لئاسسولاو تاودألا
رابتخا ءارجإا اه˘ي˘سضت˘ق˘ي ي˘ت˘لا تا˘سصسصخ˘ت˘لا

.ةيسضايرلاو ةيندبلا ةيبÎلا ةدام
و .ق

ةيعما÷إ ةنصسلإ ءاهنإإ ةعباتÃ ةفلكŸإ ةيزكرŸإ ةيلÿإ ،يملعلإ ثحبلإو ›اعلإ ميلعتلإ ةرإزو رقÃ سسمأإ ،تبصصن
ءابو يصشفت اهصضرف يتلإ ةيئابولإ ةيعصضولإ روطت ءوصض ىلع ،1202-0202 لبقŸإ لوخدلل Òصضحتلإو ،ةيلا◊إ

.انوروك

Ãاحتمإ ءإرجإإ زكإرÊ إ ميلعتلإŸايرولاكبلإو طصسوت

91-ديفوك نم ةيئاقولأ تأءأرجإ’أ لوكوتورب نع فضشكت ةيبÎلأ ةرأزو



و.ق

ل ه˘˘نا ،مودا˘˘˘قو˘˘˘ب يÈسص ،ة˘˘˘ي˘˘˘جراÿا ر˘˘˘يزو د˘˘˘كأا
يعاسسŸاو Úلرب ر“ؤوم تاجرÚ flب سضقانت
نأا ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا ة˘˘مزألا ل◊ ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز÷ا
،راو÷ا لود عم÷ تاونسس ذنم تعسس رئاز÷ا““

تاجرfl ىلع انفقاوو ،ةيبيللا ةمزأÓل لح داجيإل
.““عفادŸا وأا تابابدلا ةغلب لح لو ،Úلرب ر“ؤوم
ع˘م ة˘كÎسشم ة˘ي˘ف˘ح˘سص ةود˘˘ن ‘ ،ر˘˘يزو˘˘لا فا˘˘سضأاو
اقفتا نيدلبلا نأا ،فورفل يغرسس يسسورلا هÒظن
حايتراب لجسس هنأا ادكؤوم ،ةيميلقإلا اياسضقلا نأاسشب
ى˘ل˘عو ،نأا˘سشلا اذ˘˘ه ‘ ف˘˘قاوŸاو ءارآلا ق˘˘با˘˘ط˘˘ت
.ايبيل ‘ ةمزألا اهسسأار
ةعانقلا ىلع اقفتا نيدلبلا نأا ،موداقوب فاسضأاو
،ةيبيللا ةمزألا ‘ يركسسع لح ل نأاب ،ةلدابتŸا

.ايبيل ةدايسسو ةدحو ماÎحا ىلع نيدكؤوم
لجأل ،قافتلا ،كلذك ” دق هنأا ،ثدحتŸا عباتو

يركسسعلا د˘ي˘ع˘سصت˘لا ف˘ي˘ف˘خ˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ة˘ياد˘ب
¤إا لوسصولا لجأا نم ايبيل قطانم عيمج ‘ ›ا◊ا

ماÎحاو ةيلودلا ةيعرسشلا راطإا ‘ يسسايسس لح
يذلا Úلرب ر“ؤوم تاجرfl اذكو ،ايبيل ةدايسس
.نمألا سسل‹ ‘ هيلع قدوسص
ىلع انقفتا““ ،موداقوب فيسضي ،راطإلا اذه ‘و
‘ م˘ها˘سسي اŸ ،ق˘ي˘سسن˘ت˘لاو روا˘سشت˘ل˘ل ة˘ي˘لآا ثاد˘˘حإا
بع˘˘سشلا ح˘˘لا˘˘سصم ة˘˘مدÿ ر˘˘ظ˘˘ت˘˘نŸا ل◊ا دا˘˘ج˘˘يإا
لسصاوتلا ديطوت ىلع قافتلا ¤إا ةفاسضإلاب ،يبيللا
ع˘ي˘سضاوŸا ع˘ي˘م˘جو ،ي˘ب˘ي˘ل˘لا ف˘لŸا سصخ˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
.““ايلودو ايئانث ةحورطŸا

يقÒسس ،يسسورلا ةيجراÿا ريزو دكأا هبناج نم
قرطب ةيلودلا تامزألا لك لح ةيمهأا ،فورفل
ماÎحاو ،ةد˘ح˘تŸا ·ألا قا˘˘ث˘˘ي˘˘م ق˘˘فو ،ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘سس
‘ لخدتلا مدعو اهيسضارأا ةدحوو لودلا ةدايسس
.لودلل ةيلخادلا نوؤوسشلا
ر˘˘يزو ع˘˘م ة˘˘كÎسشم ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سص ةود˘˘˘ن ‘ لÓ˘˘˘خو

ةطراخ كانه تسسيل““ موداقوب يÈسص ةيجراÿا
ةيوسستلل ةسصسصfl ةيرئازج ةيسسور ةيئانث قيرط
تاجرfl ذيفنتب نامزتلم نيد˘ل˘ب˘لا ن˘ك˘ل ،ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا

.““Úلرب ر“ؤوم
عيمج عم لاسصتلا ¤إا ىقرن““ فورفل فاسضأاو
ةيمهأا ىلع ددسشنو ،ايبيل ناÒج ةسصاخ فارطألا
لبق ،ةيلا˘ت˘ق˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ل˘كو را˘ن˘لا قÓ˘طإا ف˘قو
ةكراسشÃ لماسشلا يسسايسسلا ينطولا راو◊ا قÓطإا
.““Úيبيللا لك
فد˘˘ه˘˘لا نا ي˘˘˘سسور˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘جراÿا ر˘˘˘يزو ح˘˘˘سضوأاو
ةمÓسسو ةدحو ةداعإا وه ةيلمعلا هذه نم وجرŸا
.اهنايكو ،ايبيل
لاز˘˘ن لو ا˘˘ن˘˘ك““ ي˘˘سسور˘˘لا ة˘˘ي˘˘جراÿا ر˘˘يزو دا˘˘˘فأاو
معدلوكسسوم ‘ ةيبيللا فارطألا فلتfl لبقتسسن

.““ةيسسايسسلا ةيلمعلا هذه

يـنـطو
ـه1441 ةج◊إ وذ20 ـل قفإوŸإ م0202 ةليوج32سسيمÿإ
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ةفاحضصلأ نوناق عورضشم سضرع :رميحلب
ةمداقلأ مايأ’أ ‘ ةموك◊أ ىلع ةينوÎكل’أ
سسمأا ،رميحلب رامع ،ةموكحلل يمسسرلا قطانلا ،لاسصتلا ريزو لاق
نوناقلا عورسشم سضرع ةمداقلا ةليلقلا مايألا ‘ متيسس هنإا ،ءاعبرألا
ةليلقلا مايألا ‘ ةموك◊ا ىلع ةينوÎكللا ةفاحسصلاب قلعتŸا
.ةمداقلا
” ثيح ، عورسشملل ةÒخألا تاسسمللا Òسض– متي هنأا ريزولا راسشأاو
ءاكرسشلا فلتfl تمسض ةديدع تاءاقلو تارواسشŸ اقفو  هدادعإا
تاعاطق ةدع كارسشإا ¤إا ةفاسضإلاب ،لاÛا اذه ‘ Úلعافلاو
.““ةينوÎكللا ةفاحسصلل ةينوناقلا ةيعسضولا ةيوسست ةيلمع ‘ ةيرازو
عقوم051 نم ديزأا يسصحي عاطقلا نإاف ريزولا هب دافأا ام بسسحو
ةيبلغأاو لاسصتلا ةرازو ىدل هب حرسصم عقوم031 اهنيب نم ÊوÎكلا

.جراÿا ‘ Úطوتلا تراتخا عقاوŸا هذه
رواÙا لك لامكتسسا ةياغ ¤إا لسصاوتم لمعلا نأا ريزولا دكأاو
قباسس تقو ‘ قلطنا يذلاو ،ةرازولا لمع ططfl نمسض ةجردŸا
فقوتلا لبق يباقنلا لمعلاو ةينوÎكلإلا ةفاحسصلا لوح Úتسشروب
.دÓبلا اهب ر“ يتلا ةيحسصلا ةيعسضولا ببسسب
ةرسشابم نوكتسس يتلاو ةلبقŸا ةسشرولا حاتتفا دعوم نع فسشك امك
تاب مويلا مÓعإلا عاطق Òهطت  نأا ادكؤوم ،يحسصلا رج◊ا عفر دعب
.يئدبمو يلمع ططfl لÓخ نم اÒبك ايد– لكسشي
ريزو لاق ،مÓعإلا لئاسسو اهنم Êاعت يتلا ةيلاŸا لكاسشŸا نعو
،ةيلاŸا ةقئاسضلا هذه ““قئاف قلقبو بثك نع““ عباتي هنأا لاسصتلا

راسشتنا ةمزأا لعفب تمقافتو مويلا ةديلو تسسيل““ ةمزألا هذه نأا اÈتعم
.““انورو� ءابو
لوحتلا ىلع دعاسست ةسصرف نوكت دق““ انوروك ةمزأا نأا Èتعاو
ىلع ةينبŸا ةيمقرلا ةفاحسصلا ¤إا ةعوبطŸا ةفاحسصلا نم جهنمŸا
ةددعتم تاباوب لكسش ىلع سضرعتو توسصلاو ةروسصلاو سصنلا
.““تامدÿا
تÛÓاو دئارجلل يمقرلا لوحتلا ةيلمع نأا قايسسلا سسفن ‘ زربأاو
07 نم ديزأا““ نأا افسشاك ،““ةيلاجعتسسا ةيلمعو ةيويح ةرورسض تحبسصأا““
اهتاحفسص ددع نم تسصلق ةعوبطŸا فحسصلا نيوانع نم ةئاŸاب
.““بحسسلا نع اما“ تفقوتوأا
-لاق امك- لثÁ ل يذلا راهسشإلا اذهل ““راكتحا““ دوجو  ىفن امك
.““رئاز÷ا ‘ ةيراهسشإلا قوسسلا نم ةئاŸاب06 نم Ìكأا““

و.ق

لصصإوتتو يأإر ءانجصس حإرصس قÓطإإ نع تلءاصست
نيرخآإ تلاقتعلإ

لمحتت يدامح نب ةافو ةاضسأام :نونح
ةطلضسلأ اهتيلوؤوضسم
ءابو نم مهذاقنإل““ ءانجسسلا حارسس قÓطإل نونح ةزيول تعد
ةاسسأام““ يدامح نب ىسسوم قبسسألا ريزولا ةافو ةÈتعم ،““91ديفوك““
نوجسسلا ظاظتكا ىلع ةللدللو .““ةلودلا اهتيلوؤوسسم اهلمحتت
0001ل ينب““ تلاقو هفرعت يذلا ةديلبلا نجسسب ةثدحتŸا تدهسشتسسا
.““Úجسس0003 ىلع يوتحي ناك هيف تنك Úحو Úجسس
بتكملل ةماعلا ةنامألا عامتجا اهحاتتفا ‘ نونح ةزيول تعد امك
يأارلا ءانجسس حارسس قÓطإل ،ءاعبرألا سسمأا لامعلا بز◊ يسسايسسلا
ةيفلخ نع تلءاسستو ““تاماقتنلا ءانجسس»ب مهتفسصو نمو
انل حسضوي نم““ ةلئاق ،يأارلا ءانجسسب ةقلعتŸا ““رارقلا ‘ ةيجاودزلا““

تلاقتعلا لسصاوتتو ةهج نم يأارلا ءانجسس حارسس قÓطإا متي فيك
.““؟ىرخأا ةهج نم
تانامسضل ةجاحب عمتÛا““ لامعلا بز◊ ةماعلا ةنيمأÓل ةبسسنلابو

ءابو ةهجاوŸ ينطولا دوهÛا ‘ ÚنطاوŸا لك كراسشي ىتح
رابخأÓل ةينمألا ة÷اعŸا““ فقول قايسسلا اذه ‘ تعدو .““91ديفوك
ةينوبا÷ا ماهسس ةينغŸا دŒ فيك““ تبرغتسساو ،ءابولاب ةقلعتŸا
.كوبسسيفلا Èع ““اهتاناعم نع تÈع نأا درÛ نجسسلا ‘ اهسسفن
ءابطألا ىلع ءادتعلا دسض ةيعدر تاءارجإل اهدييأات نع تÈع نإاو
نم ءادلا لاسصئتسساب تبلاط ةزيول نإاف ،ةحسصلا عاطق يفظومو

اذه نأل نطاوملل نسسحأا ةيحسص تامدخ Òفوتب كلذو ،هروذج
طوغسضلا ةجيتن كلذ لعفي لب ،انا‹ ءابطألا ىلع مجهتي ل““ Òخألا
.لامعلا بزح ةميعز فيسضت ““اههجاوي يتلا
‘ عيم÷ا ةكراسشŸ ايلاح اهÒفوت بجي يتلا تانامسضلا Úب نمو
ىلع ةسسرامŸا طوغسضلا فيقوت ةرورسض ،““91ديفوك““ ءابو ةهجاوم
ترمتسسإا اذإا““ هنع تلاق يذلا يعامتجلا كار◊ا ىلعو بازحألا
عسضولاوحن هجتن نحنف ةيلا◊ا ةÒتولا ىلع ةقرسسلاو تاءادتعلا
نأا نونح ةزيول تفسشك ،امئاد يعامتجلا ديعسصلا ىلعو .““Êانبللا
فلآا01لا ةحنم نأا فسشك لامعلا بزح هب ماق يذلا ÊاديŸا لمعلا
تاءارجإلا ببسسب ءارجألا لامعلاو Úيفرحلل لسصت ⁄ رانيد
.ةيطارقوÒبلا
يتلا ةيمومعلا تاسسسسؤوŸا فلم حتف ةرورسضل ىرخأا ةهج نم تعدو

لوطم تفقوو ،هلبقو را“ ديم◊ا دبع ريزولا دهع ‘ اهرده ”
ةرهوج““ اهنأا تلاق يتلا ةيعانسصلا تازاغلا جاتنإا ةسسسسؤوم Òسصم دنع
““...ةيزاغلا تابورسشŸا عناسصŸاو تايفسشتسسŸا تايجاح رفوت تناك
تازاغلل ةدروتسسم رئاز÷ا حبسصتل ،ناŸأÓل اهنع لزانتلا متي نأا لبق
” ةيمومع ةكرسش رخآا فلم دنع تفقو امك .سسنوت نم ةيعانسصلا

لزانتلا ” يتلا تيÈكلاو غبتلل ةينطولا ةسسسسؤوŸا ‘ لثمتت ،اهرده
.ليلقب يرفيف22 ةروث لبق يدوعسس كيرسش ةدئافل اهمهسسأا نع

و.ق

 أذفان انجضس تأونضس01 سسامتلأ
يريداقو ىضسوم يديضسل
ةسسلج راردأا ةيلو ‘ نومي“ ةمكحÃ ،ءاعبرألا سسمأا ،تقلطنا

fiطسشانلا ةمكاÚ ‘ يديسس دمحأاو يريداق رسساي يبعسشلا كار◊ا
.يسضاŸا يام5 ذنم تقؤوŸا سسب◊ا نهر نادوجوŸاو ىسسوم
ةيلام ةمارغو اذفان انجسس تاونسس01 ةبوقع ةماعلا ةباينلا تسسمتلاو
.ىسسوم يديسس دمحأاو يريداق رسسايل رانيد فلأا005 اهردق
عافدلا ةئيه ءاسضعأا نم Òبك ددع روسضح ةمكاÙا ‘ لجسسو
.يداب Êاغلا دبعو يسشاسشوب ىفطسصم يماÙا مهمدقتي

و.ق
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 Úلرب ر“ؤوم تاجرخÃ ناتمزتلم ايصسورو رئإز÷إ

ايبيل ‘ رانلأ قÓطإأ فقو ةيرابجإأ ىلع انقفتأ :موداقوب
لاجآ’أ برقأأ ‘

لوح ايصسورو رئإز÷إ Úب رواصشتو قيصسنت دوجو نع ،ءاعبرألإ سسمأإ ،موداقوب يÈصص ،ةيجراÿإ نوؤوصشلإ ريزو فصشك
‘ رانلإ قÓطإإ فقو ةيرابجإإ ىلع اتقفتإ ايصسورو رئإز÷إ نإإ لاقو .ةقطنŸإ ‘ تامزألإو ةيلودلإ اياصضقلإ نم ديدعلإ
.لاجآلإ برقأإ ‘ ايبيل

ي˘غر˘سس ا˘ي˘سسور ة˘ي˘جرا˘خ ر˘˘يزو لا˘˘ق
بق˘˘ع ي˘˘مÓ˘˘عإا زا˘˘ج˘˘يإا ‘ فور˘˘فل

fiظ˘˘˘˘ن ع˘˘˘˘˘م تا˘˘˘˘˘ثداÒير˘˘˘˘ئاز÷ا ه
:ءا˘˘˘ع˘˘˘˘برألا سسمأا ،مودا˘˘˘˘قو˘˘˘˘ب يÈسص
لدا˘ب˘ت˘م ا˘ي˘با˘ج˘يإا ا˘م˘ي˘ي˘ق˘ت ا˘ن˘ي˘ط˘عأا““

ا˘˘ن˘˘نا÷ ن˘˘م ىر˘˘خأا ة˘˘ن÷ ة˘˘˘ط˘˘˘سشنأل
ة˘ن÷ ي˘هو - ة˘كÎسشŸا ة˘˘ي˘˘مو˘˘ك◊ا
ن˘مو .ي˘ن˘ق˘ت˘لا ير˘˘ك˘˘سسع˘˘لا نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
لبقŸا عامتجلا دقعي نأا ططıا
ن˘م Êا˘ث˘لا ف˘سصن˘لا ‘ ة˘ئ˘ي˘ه˘لا هذ˘ه˘˘ل
.““›ا◊ا ماعلا
لاعفلا طاسشنلا اسضيأا فورفل دكأاو
ة˘ي˘مو˘˘ك◊ا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ه˘˘سسرا“ يذ˘˘لا
يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا نوا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘كÎسشŸا
.ينقتلاو يملعلاو يداسصتقلاو
نإا““ :يسسورلا ةيجراÿا ريزو لاقو
ةدا˘˘˘يز ‘ م˘˘˘ها˘˘˘سسي طا˘˘˘˘سشن˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه
ىلع ىتح ،ةراجتلا لا‹ ‘ ةدرطم
يراجتلا لدابتلا مجح نأا نم مغرلا

فسصنلا ‘ ام دح ¤إا سضفخنا دق
ببسسب كلذو ،ماعلا اذه نم لوألا
ي˘˘˘˘سشف˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘ع ةŒا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا بقاو˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ا˘ن˘سشقا˘ن كلذ˘˘ك .ي˘˘جا˘˘ت˘˘لا سسوÒف˘˘لا
ليدعت نم نكمتسس ةسسوملم Òبادت

هاŒلا ¤إا ةدو˘˘˘ع˘˘˘لاو ع˘˘˘سضو˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
ةيرا˘ج˘ت˘لا ا˘ن˘تا˘قÓ˘ع ‘ يد˘عا˘سصت˘لا
ع˘يرا˘سشم ماد˘خ˘ت˘سسا˘ب ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلاو

fiا ‘ ددÛو يرامثتسسلا لا‘
لقنلاو ة˘عارز˘لاو ة˘قا˘ط˘لا تا˘عا˘ط˘ق
.““ةلديسصلاو
ةيموك◊ا ةنجللا نأا فورفل حسضوأاو
ةسشقانŸ اعامتجا دقعتسس ةكÎسشŸا

اهنكÁ نأا درجÃ تاءارجإلا هذه
.كلذ لمع نم يئابولا عسضولا
ة˘ي˘جراÿا ر˘يزو لا˘ق ه˘ت˘˘ي˘˘حا˘˘ن ن˘˘مو
ر˘˘˘˘˘˘˘ئاز÷ا““ نإا ،مودا˘˘˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘˘˘˘ب يÈسص
ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘ي˘قا˘ف˘تا ا˘م˘ه˘ط˘بر˘ت ا˘ي˘سسورو
ةنسس تمرُبأا ةيجيتاÎسسإلا ةكارسشلاب

ا˘ي˘سسور˘ل هر˘ك˘سش ن˘ع ا˘˘بر˘˘ع˘˘م .““1002
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تاد˘˘عا˘˘سسŸا ى˘˘ل˘˘˘ع
ة˘مزألا ة˘ه˘جاوŸ ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ا˘ه˘ت˘مد˘ق
ءا˘بو ي˘سشف˘ت ‘ ة˘ل˘ث˘م˘˘تŸا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
.انوروك
موقي يتلا لمعلا ةرايز سصوسصخبو
دق هنأا ،موداقوب لاق ،ايسسور ¤إا اهب
عم ةقمعمو ةلماسش تاثداfi ىرجأا
‘ ل˘˘ي˘˘سصف˘˘ت˘˘لا˘˘بو ،ي˘˘سسور˘˘˘لا هÒظ˘˘˘ن
ةيلودلاو ةيئانثلا لئاسسŸا نم ديدعلا
لو˘˘˘حو ،كÎسشŸا ما˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘هلا تاذ
” دق هنأا افيسضم ،ةيئانثلا تاقÓعلا
لو˘˘ح ،تا˘˘ف˘˘لŸا م˘˘˘هأا سضار˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا
يسسايسسلا راو◊او ةيئانثلا تاقÓعلا
اذ˘ه ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت ةدا˘˘عإاو
ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا روا˘˘سشت˘˘˘لا ‘ ىو˘˘˘ت˘˘˘سسŸا
.ةيئانثلاو ةيلودلا اياسضقلا سصوسصخب
ةيف˘تا˘ه˘لا ةŸا˘كŸا˘ب ،مودا˘قو˘ب ر˘كذو
ة˘يرو˘ه˘م÷ا سسي˘˘ئر Úب تر˘˘ج ي˘˘ت˘˘لا

ى˘ل˘ع ا˘ق˘ف˘تا ن˘˘يأا ،ي˘˘سسور˘˘لا هÒظ˘˘نو
،تارار˘ق˘لاو تاءار˘جإلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
د˘˘ي˘˘طو˘˘˘ت˘˘˘ل ،ةرا˘˘˘يز˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘مو
ىوتسسم ىقرأاو ىلعأا ¤إا تاقÓعلا
.ايسسورو رئاز÷ا Úب
قرطتلا ” هنأا ،ةيجراÿا ريزو دكأاو
رئاز÷ا Úب ةكارسشلاو نواعتلا ¤إا
.نيدايŸا عيمج ‘ ،ايسسورو
ن˘˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘˘نÈع““ :مودا˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘تو
ة˘˘˘كار˘˘˘سشلا ع˘˘˘ي˘˘˘سسو˘˘˘ت˘˘˘ل داد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘سسلا
ةدو˘˘˘جوŸا تا˘˘˘ي˘˘˘لآلا لا˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘سساو
تلاÛا ‘ ،اهثيد–وأا اهديطوتوأا
ة˘يرا˘ج˘ت˘لاو ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لاو ة˘يدا˘سصت˘˘قلا
.““ ةيناسسنلاو
اذه““ :ةيجراÿا نوؤوسشلا ريزو دروأاو
نواع˘ت˘لا ىو˘ت˘سسم ،حا˘ي˘ترا˘ب ا˘ن˘ل˘ج˘سسو
،ايسسورو رئاز÷ا Úب يجيتاÎسسلا
.““نيدلبلا ةداق هيلع سصرحي يذلاو

و .ق

91 ديفوك ببصسب نيدلبلإ Úب يراجتلإ لدابتلإ مجح ‘ سضافخنإ

 ينقتلأ يركضسعلأ نواعتلل ةيرئأز÷أ ةيضسورلأ ةنجللأ :فورف’
Œماعلأ أذه عمت
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ةمصصاعلإ رئإز÷إ

ةيرأردلأ ةعطاقÃ يراŒ ل002fi طاضشن قيلعت
 يطعموب قوضس قلغو

انوروك سسوÒف يصشفت ةبراحÃ ةقلعتŸإ ةيحصصلإ تإءإرجإÓل Úفلاıإ راجتلإ عدرو ةبقإرم ةن÷ تررق
قلغلإ ¤إإ ةفاصضإإ ةيرإردلإ ةيرإدإلإ ةعطاقŸاب يراŒ ل002fi نم ديزأإ طاصشن قيلعت ،ةمصصاعلإ رئإز÷اب
.رئإز÷إ ةيلو حلاصصم سسمأإ هتدكأإ امبصسح ،سشإر◊إ ةيدلبب يطعموب قوصسل يروفلإ
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ةيمسسرلا اهتحفسص Èع رئاز÷ا ةيلو تحسضوأا
تءا˘ج ةذ˘خ˘تŸا تارار˘ق˘لا ه˘نأا ،كو˘ب˘سسيا˘ف˘˘لا˘˘ب

ةنجللا هب تماق يذلا ÊاديŸا لمعلا بقع
ىدم ىلع فوقولل عدرلاو ةبقارŸاب ةفلكŸا
اهيلع سصوسصنŸا ةيزاÎحلا تاءارجإلا قيبطت

ة˘ح˘فا˘ك˘م سصو˘سصخ˘ب ة˘ي˘مو˘ك◊ا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لا ‘
.دجتسسŸا انوروك سسوÒف

ن˘˘م دد˘˘ع طا˘˘سشن ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ة˘˘م˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘لا تم˘˘˘سضو
ةعطاقŸاب ل002fi اهنم ةيراجتلا تÙÓا
ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز÷ا بر˘˘غ ة˘˘يرارد˘˘ل˘˘ل ة˘˘يرادإلا
رازاب““ ـب فورعŸا يراجتلا زكرŸا تfiÓو

ىلع ةوÓع حارج سشاب ةيدلبب نئاكلا ““ةزمح
يد˘ل˘ب˘لا قو˘سسلا ن˘م ل˘ك˘ل يرو˘ف˘لا ق˘ل˘˘غ˘˘لا رار˘˘ق
ةيدلبل عباتلا يطعموب قوسسو ““سسينرب يدوليم““
تاءار˘˘جإا˘˘ب را˘˘ج˘˘ت˘˘لا ““لÓ˘˘˘خإل““ كلذو سشار◊ا
بايغ ليجسستو انوروك ءابو يسشفت نم ةياقولا
.مهنم سضعبلا ىدل يعولا سصقنو

ا˘ه˘ت˘م˘ه˘م ‘ ة˘ط˘ل˘تıا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تسصر˘ح ا˘˘م˘˘ك
تÙÓا با˘˘ح˘˘سصأا Òكذ˘˘ت ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘ناد˘˘˘يŸا
د˘ن˘ع م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا داو˘م Òفو˘ت ةرور˘سضب ة˘يرا˘ج˘ت˘لا

يعامتجلا دعابتلا ماÎحا ،تÙÓا لخادم
لخاد نئابزلا ةكرح ميظنتل تامÓع عسضوو
. نئابزلا لع ةعنقألا ءادترا سضرف ،تÙÓا
فوقولاب ةنياعŸا تحمسس ،ىرخأا ةهج نمو
ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ب ة˘˘مز˘˘ت˘˘ل˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘ث˘˘م تfiÓ““ ى˘˘ل˘˘˘ع
انوروك ءابو يسشفت دسض ةيزاÎحلا تاءارجإلا
.““ةمسصاعلاب

91-ديفوكــب امهيفظوم نم ددع ةباصصإإ نم دكأاتلإ دعب

ةديلبلاب Úيديرب Úبتكم قلغ
ةديلبلا ةيلوب ةيكلسسÓلا و ةيكلسسلا تلاسصتلا و ديÈلا ةيريدم تمدقأا

امهيفظوم نم ددع ةباسصإا نم دكأاتلا““ بقع نيديرب Úبتكم قلغ ىلع
سسوÒفلا اذه يسشفت نم دحلل يزاÎحا ءارجإاك ““91-ديفوك سسوÒفب
.ةيمومعلا ةئيهلا هذه ريدم لوألا سسمأا هب دافأا امبسسح يدعŸا
ةديلبلا ةيلول ةيكلسسÓلاو ةيكلسسلا تلاسصتلاو ديÈلا ريدم حسضوأا

fiمأا دمÚ ا نم لك قلغ نأا نيز نبŸلا بتكÈطسسو ةبحرلا بابب يدي
ةباسصإا نم دكأاتلا““ دعب اذه ءاج دارم ينب ةيدلبب رخآا و ةديلبلا ةنيدم
راطإا ‘ لخدي ءارجإلا اذهو .““انوروك سسوÒفب امهيفظوم نم ددع
نامسضل رئاز÷ا ديرب ةدحو اهتذختا يتلا ةيزاÎحلا تاءارجإلا
.اهنئابز ةمÓسس
ÚبتكŸا نيذهب Úلماعلا عيمج عسضخأا دقف ،لوؤوسسŸا تاذ بسسحو
،اهمدع نم ىودعلاب مهتباسصإا نم دكأاتلل ةبيبطلا ليلاحتلل نيديÈلا

.رئاز÷ا ديرب نئابزل و مهل ةيامح
قبسست يتلا ةÎفلا هذه لÓخ ةسصاخ ÚنطاوŸا حلاسصم ليطعتل ايدافت و
نيذه سضيوعتل لقنتم يديرب بتكم ةيريدŸا ترخسس ،ىحسضألا ديع
امهحتف ةداعإا ةياغ ¤إا ةيديÈلا تامدÿا Ëدقت لسصاويسسو ÚبتكŸا
.امهيفظوÃ ةسصاÿا ةيبطلا ليلاحتلا روهظ دعب نوكيسس يذلا
تماق ،ةحئا÷ا يسشفت عنم اهنأاسش نم يتلا ةيئاقولا Òبادتلا راطإا ‘ و
Èع ةعزوŸا ةيديÈلا بتاكŸا عيمج ميقعتب ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصم
.ابتكم18 اهددع غلابلا ةيلولا بارت
اهددح يتلا ةديد÷ا ةمانزرلا نأا لوؤوسسŸا تاذ دكأا ،ىرخأا ةهج نم
حنم بسصل دعاقتلل ينطولا قودنسصلا و رئاز÷ا ديرـب نم لك
يتلا و عمتÛا نم ةئفلا هذهب لثمأا لفكت نامسض دسصق نيدعاقتŸا
فيفخت ‘ تمهاسس ،يرا÷ا ةيليوج رهسش ةيادب اهقيبطت ‘ عرسش
ةÎفلا لÓخ تدهسش يتلا ةيديÈلا بتاكŸا فلتfl ىلع طغسضلا
.ÚنطاوŸا نم ةليوط Òباوط لكسشت ةقباسسلا

 م ق

 إرخؤوم دعاقتلإ ىلع ليحأإ

انوروك سسوÒفب يدأولاب ةليبدلأ ىفضشتضسم ريدم ةافو
ةيمومعلا ةيئافسشتسسلا ةسسسسؤوم ريدم سشبد يبرعلا سسمأا ةحيبسص ‘وت
.رمعلا نم تانيتسسلا ‘ وهو انوروك ءابوب هتباسصإا دعب ةليبدلاب
،ةديدع تاونسسل ةحسصلا ةيريدÚ ÃمدختسسŸا ةحلسصم سسيئر دلقتو

ةسسسسؤوŸا ¤إا لوح مث ةليبدلاب ةيئافسشتسسلا ةسسسسؤوŸاب ريدم هنييعت ”
.ةيدود◊ا يبرعلا بلاطلاب ةيمومعلا
سسرك نيأا ،ةيحسص فرظلل ارظن ارخؤوم دعاقتلا ىلع لحارلا ليحأا

ةحيبسص انوروك سسوÒفب هتباسصإا دعب ىفوتيل ،يحسصلا عاطقلل هتايح
.يداولاب ÓÊي÷ا رمع نب ىفسشتسسÃ سسمأا
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اهب Òهصشتلإ ةينب مهتم

نأرهوب ةيبط مقطأأ روضص سصخضش فيقوت
طاقتلا ةيسضق ‘ طروتم سصخسش فيقوتب يئلولا نمألا حلاسصم تماق
نب““ يعما÷ا يئافسشتسسإلا زكرملل ةيبطلا مقطأÓل ةيفارغوتوف روسص
.ةينمألا ةئيهلا تاذ نم سسمأا ملع امبسسح اهب Òهسشتلا دسصق ““بجرز
50 يرسض◊ا نمأÓل ةطرسشلا حلاسصم اهب تماق يتلا ةيلمعلا هذه يتأاتو

¤إا ةيمارلا دÓبلا ‘ ايلعلا تاطلسسلا تارارق ذيفنت ىلع لمعلا““راطإا ‘
ةرهاسسلا ،ةيئافسشتسسلا تاسسسسؤوŸا ‘ ةيبطلا مقطأÓل ةيام◊ا Òفوت

.ردسصŸا تاذ هيلإا راسشأا امبسسح ،““انروك سسوÒف ةهبا‹ ىلع
ىوتسسم ىلع ةنسس64 رمعلا نم غلبي اسصخسش ةروكذŸا حلاسصŸا تفقوأاو
ددسصب وهو روكذŸا يئافسشتسسلا زكرŸاب ةيردسصلا سضارمألا ةحلسصم
.اهب Òهسشتلا دسصق لاقنلا هفتاه ةطسساوب ةيبطلا مقطألا ريوسصت
ىدل ةيروهم÷ا ليكو راطخإاو ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك ذاختا دعبو

fiا سصخسشلا دسض يئاسضق ءارجإا رير– ” ،نارهو ةمكŸيذلا فوقو
 .ةلادعلا مامأا هتلاحإا هبجوÃ متي
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    رهصشأإ ةعصضب ذنم ودروبو زولوتب Úقلاع إوناك

تنضشوميت Úعو Âاغتضسم ¤إأ اضسنرف نم ايرئأزج713 ءÓجإأ
Úقلاع اوناك تنسشوميت Úعو Âاغتسسم ¤إا ايرئازج انطاوم713 يلجأا
Èع91-ديفوك ةحئاج تايعادت ةجيتن  ،رهسشأا ةعسضب ذنم ،اسسنرفب
.نارهو راطم
،نونطاوŸا ءلؤوه لسصو دقف ،دÓبلا برغب Úتيلولا حلاسصم بسسحو
Ïم ىلع نارهوب  ““ةلب نب دمحأا““ ›ودلا راطŸا ¤إا ،ءاثÓثلا سسمأا لوأا

زولوت نم Úتمداق ةيرئاز÷ا ةيو÷ا طوطخلل ةينطولا ةكرسشلل Úترئاط
.ودروبو
اموي41 ةدŸ مودي يذلا رج◊ا عقاوم وحن اهدعب مههيجوت ” دقو
,انوروك سسوÒف يسشفت نم دحلل ةيئاقولا تاءارجإلا راطإا ‘ كلذو
.ردسصŸا هيلا  راسشأا  اŸ اقفو
11 مهل سصيسصخت ” ثيح زولوت نم انطاوم222 مدق ددسصلا اذه ‘و

ةديج فورظ ‘““ مهئاويإا متي نيأا Âاغتسسم ةيلو وحن مهلقنل ةلفاح
هذهل لقنلا ريدم جأاول هزربأا امبسسح , ““Òفسسلا قدنف ىوتسسم ىلع
.رافلب ةداق ىفطسصم ةيلولا
Úع ةيلو ¤إا ةرسشابم اولقنو ،ودروب نم رخآا انطاوم59 يلجأا امك

ىوتسسم ىلع Úعوبسسأل مهرجح ةÎف لÓخ نوميقيسس نيأا تنسشو“
Úع ةيلول لاسصتلا ةيلخ بسسح ،““رجحوب مامح““ ةيوم◊ا ةطÙا

بسسانŸا لفكتلل ةمزÓلا تاءارجإلا لك نأا ديكأات عم تنسشو“
.يحاونلا لك نم ÚينعŸا ÚنطاوŸاب
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 ىمصسم Òغ لجأل

 سضيفختلاب عيبلأ ةيلمع لجؤوت ةراجتلأ ةيريدم
0202 يفيضصلأ مضسوملل
ةيلول ةراجتلا ريدم سسمأا نلعأا
ليجأات ،ةلح نب هللا دبع ،رئاز÷ا
سضي˘ف˘خ˘ت˘لا˘ب ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل ¤إا
0202 يفيسصلا مسسوŸاب ةسصاÿا
‘ ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت ع˘˘مزŸا نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا
،توأا13و ةيليوجÚ 12ب ةÎفلا
ع˘سضو˘˘لا بب˘˘سسب ى˘˘م˘˘سسم Òغ ل˘˘جأا
ءا˘بو ي˘سشف˘ت ن˘ع م˘جا˘ن˘لا ي˘ح˘˘سصلا
.انوروك سسوÒف
ل˘ي˘جأا˘˘ت ” ه˘˘نأا ة˘˘ل˘˘ح ن˘˘ب  ح˘˘سضوأاو
عي˘ب˘لاو سضي˘ف˘خ˘ت˘لا˘ب ع˘ي˘ب˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
0202 يفيسصلا ةسصاÿا يجيوÎلا
ىود˘ع لا˘ق˘ت˘نا يدا˘ف˘ت ¤إا فد˘ه˘˘ي
تا˘ع˘م˘ج˘˘ت˘˘لا بنŒو91-ديفوك
تÙÓا ما˘˘˘˘˘مأا ظا˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘كلاو
ز˘˘يÁ يذ˘˘لا ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ز˘˘كارŸاو
.ةغيسصلا هذهب عيبلا ةيلمع ةداع

ةيلمع نأا يئلولا لوؤوسسŸا دكأاو
ع˘ي˘˘ب˘˘لا““ ة˘˘ن˘˘ن˘˘قŸا ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا ة˘˘سسرا‡

‘ عيبلاو يج˘يوÎلاو سضي˘ف˘خ˘ت˘لا˘ب
سسي˘ل ““تا˘نوزıا ة˘ي˘ف˘˘سصت ة˘˘لا˘˘ح
ي˘˘ح˘˘سصلا ع˘˘سضو˘˘لا ل˘˘ظ ‘ ة˘˘يو˘˘˘لوأا
ي˘˘سشف˘˘ت ع˘˘م ›ا◊ا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘˘سسلا
ةيلمع نأا ةسصاخ ،انوروك سسوÒف
اددع بطقتسست سضيفختلاب عيبلا
ةد˘حاو ة˘ع˘فد ن˘˘ئا˘˘بز˘˘لا ن˘˘م اÒب˘˘ك
راعسسأاب ةسضورعŸا علسسلا ءانتقل
كاكتحلا ¤إا يدؤوي ام ةيسسفانت
.ÚنطاوŸا Úب
ع˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع نأا ¤إا را˘˘˘˘سشي
بجوÃ ة˘˘ن˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘م سضي˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
81 موي رداسصلا يذيفنتلا موسسرŸا

طور˘˘˘˘˘سشل ددÙا6002 ناو˘˘˘˘˘ج
سضيفختلاب عيبلا ةسسرا‡ تايفيكو

ةلا˘ح ‘ ع˘ي˘ب˘لاو ي˘ج˘يوÎلا ع˘ي˘ب˘لاو
د˘˘ن˘˘ع ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا و نوزıا ة˘˘ي˘˘ف˘˘سصت

flا نزاŸا جراخو لماعÙÓت
دور˘ط˘لا ح˘ت˘ف ة˘ط˘سساو˘ب ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لا
ن˘˘ع رد˘˘سصي رار˘˘ق˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ط اذ˘˘˘كو
.ةسصتıا ةيئلولا حلاسصŸا

¤إا ةلح نب راسشأا ،ىرخأا ةهج نم
ةراجتلا ة˘ير˘يد˘م ناو˘عأا ة˘م˘ها˘سسم
ة˘ن˘ج˘ل˘لا ل˘م˘ع ن˘م˘˘سض ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘ل˘˘ل
را˘˘ج˘˘ت˘˘لا عدرو ة˘˘ب˘˘قارŸ ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لا
ن˘˘˘م د◊ا تاءار˘˘˘˘جإل Úف˘˘˘˘لاıا
نم ةنوكتŸا  انوروك ءابو يسشفت

،ر˘˘ئاز÷ا ة˘˘يلو ح˘˘لا˘˘سصم ي˘˘˘ل˘˘˘ث‡
ن˘˘˘˘مألا ،ة˘˘˘˘يرادإلا تا˘˘˘˘ع˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘قŸا
” ثيح ،ينطولا كردلا ،ينطولا

قيلعتو تافلاıا نم ددع رير–
تÙÓا ن˘˘˘˘˘˘˘˘م دد˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع طا˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشن

.ةيراجتلا
با˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصأا رد˘˘˘˘˘سصŸا تاذ ا˘˘˘˘˘عدو
¤إا ةيراجتلا زكارŸاو تÙÓا
ةيحسصلا ةيئاقولا Òبادتلا ماÎحا
ءا˘˘بو ي˘˘سشف˘˘ت ة˘˘ه˘˘باÛ ةذ˘˘خ˘˘˘تŸا
لوخدلا ميظنت رارغ ىلع انوروك
ءاد˘˘˘˘ترا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ماز˘˘˘˘لإا ع˘˘˘˘˘م جورÿاو
رجاتلا فرط نم ةيقاولا ةعنقألا
م˘ي˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لا داو˘˘م Òفو˘˘تو نو˘˘بز˘˘لاو
لو˘˘خد را˘˘سصت˘˘قا اذ˘˘كو ن˘˘˘ئا˘˘˘بز˘˘˘ل˘˘˘ل
‘ Ìكألا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث وأا Úنو˘˘˘بز
يراجتلا لÙا ¤إا تقولا سسفن
د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل مرا˘˘˘سصلا ماÎحلا ع˘˘˘م
ةبوتكم تاتفل عسضوو يعامتجلا
ن˘ئا˘بز˘لا ماز˘˘ت˘˘لا بو˘˘جو ن˘˘م˘˘سضت˘˘ت
.Òبادتلا هذه ماÎحاب
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موي ‘ ايرا07fiÓ Œ قلغ ىلع ةزابيت ةيلوب ةطرسشلا حلاسصم تمدقأا
سسوÒف نم ةياقولا Òبادتل ““ةلم÷ا»ـــب تافلاfl ليجسست دعب دحاو
.انوروك
تماق ةلمح نع ةزابيت ةيلو نمأا ةيريدÃ مÓعإلا ةحلسصم نايب بسسحو
ةراجتلا ةيريدم حلاسصم عم قيسسنتلاب سسمأا موي ةطرسشلا حلاسصم اهب

Òبادتلل تافلاfl ةظحÓم ¤إا تدأا ايرا454fiÓ Œ ةبقارم ‘ تلث“
07fiÓ قح ‘ يروفلا قلغلا رارق ذاختاو انوروك ةحئاج نم ةيئاقولا

Ãةزابيت ةيلولا تايدلب فلتخ.

تاطلسسلا تاميلعتل مراسصلا ذيفنتلا راطإا ‘ ““ةعسساولا ةلم◊ا““ جردنتو
نم91-ديفوك سسوÒف راسشتنا دسض ةيئاقولا تاءارجإاب ةقلعتŸا ةيحسصلا

اقيبطت ىدم ىلع فوقولاو ةيراجتلا تÙÓا ةبقارم فيثكت لÓخ
.ةيحسصلا Òبادتلا تاذل اهماÎحاو
لماك Èع ةلسصاوتم ةلم◊ا نأا ةزابيت نمأل ةطرسشلا حلاسصم نايب دكأاو
.ةيمومعلا ةحسصللو Úنطاوملل ةيامح ةيلولا بارت

م .ق

flبإدت ةفلاÒ انوروك نم ةياقولإ

 ةزابيت ةي’وب دحأو موي ‘ ايرا07fiÓ Œـل يروفلأ قلغلأ
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  ..«انتيطارقÁد» ءادعأ’ توŸاو لÓصضلاب وعدي يصشونغلا

7مالـقأ

فيطللإ دبع ناÁإإ : ملقب

دسشار ناÈŸلا سسيئر تاحيرسصت تراثأا
تايلا˘ع˘ف˘ل سسمأا ه˘حا˘ت˘ت˘فا ىد˘ل ي˘سشو˘ن˘غ˘لا
زا‚او دادعإا راسسم قÓطنا نع نÓعإلا
ةديسشرلا ةمكوحلل ةينطولا ةيجيتاÎسسإلا
ة˘مدا˘ق˘لا ة˘ي˘سسا˘م˘خ˘ل˘ل دا˘سسف˘لا ة˘ح˘فا˘ك˘˘مو
فواıا ن˘˘˘˘˘م Òث˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘لا1202/5202
ة˘ط˘˘ق˘˘ن ن˘˘م Ìكأا ترا˘˘ثأا ا˘˘م˘˘ك ءا˘˘ي˘˘ت˘˘سسلاو
ي˘ت˘لا ة˘لا˘˘سسر˘˘لا فاد˘˘هأا لو˘˘ح ما˘˘ه˘˘ف˘˘ت˘˘سسا
سسي˘ئرو ة˘سضه˘˘ن˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح سسي˘˘ئر ا˘˘ه˘˘ه˘˘جو

ة˘ي˘ف˘ي˘ك لو˘ح ا˘سضيأا ن˘ك˘˘لو باو˘˘ن˘˘لا سسل‹
م˘ه˘م˘ه˘ف ة˘ق˘ير˘طو ة˘˘كر◊ا را˘˘سصنأا ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت
..هتلاسسرل
سسي˘˘˘ئر نا˘˘˘سسل ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع درو ا˘˘˘˘م نأا كسش لو
سسما يسشونغلا دسشار يسسنوتلا ناÈŸلا

تاءار˘ق˘لاو تÓ˘يوأا˘ت˘لا ل˘ك˘ل ل˘با˘قو Òط˘خ
ةيحاتتفلا هتمل˘ك ي˘سشو˘ن˘غ˘لا م˘ت˘ت˘خا ثي˘ح
رارحألا سسنوتل دولÿاو دÛا» لوقلاب
..Úي˘˘طار˘˘قÁد˘˘لا ّل˘˘ك˘˘ل دو˘˘لÿاو دÛاو
ءاد˘˘˘عأل ه˘˘˘ل˘˘˘لا ءا˘˘˘سش نإا توŸاو لÓ˘˘˘سضلاو
دÛاب وعدي  نم ىلعف ،«انتيطارقÁد
لÓ˘˘˘سضلا˘˘˘ب و˘˘˘عد˘˘˘ي ن˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘عو دو˘˘˘˘لÿاو
 ؟توŸاو

ىلعأا ناسسل ىلع ءاج اّدج Òطخ باطخ
هنم طقتلُت دق ةيعيرسشتلا ةطلسسلاب مره
‘ هلÓغتسسا ّمتي دقو لئاسسرلا نم ديدعلا
Ìكأا دّقعت نأا اهنأاسش نم ةسسكاعم تاهاŒا
      .ماعلاو يسسايسسلا عسضولا
ن˘ع نو˘ع˘فادŸاو نو˘ف˘طا˘ع˘تŸا د˘˘ج˘˘ي د˘˘ق
يسشونغ˘لا مÓ˘ك˘ل تار˘يÈت ة˘سضه˘ن˘لا ة˘كر˘ح
اهسشيعي يتلا ىسضوفلاو رتوتلا ةلاح ببسسب

بب˘˘سسبو ةÎف ذ˘˘ن˘˘م بع˘˘سشلا باو˘˘ن سسل‹
ر◊ا يرو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا ة˘˘ل˘˘ت˘˘ك باو˘˘ن ما˘˘˘سصت˘˘˘عا
يأا ليطعتو ناÈŸلاب لاغسشأا يأل مهعنمو

 .ةماع ةسسلج
ن˘م هذ˘ه ى˘سضو˘ف˘لاو ر˘تو˘˘ت˘˘لا ة˘˘لا˘˘ح ،ن˘˘ك˘˘ل

ةطلسسلاب مره ىلعأاب عفدت ل نأا سضÎفŸا
مهفُي دق باطخب هّجوتي نأاب ةيعيرسشتلا

ة˘ل˘˘ت˘˘ك ّد˘˘سض ي˘˘سضير– با˘˘ط˘˘خ ه˘˘نأا ى˘˘ل˘˘ع
ه˘ت˘سسي˘˘ئر ّد˘˘سضو ر◊ا يرو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا بز◊ا

 .ةسضهنلا ةكرح يسضراعم ّلكو يسسوم Òبع
با˘ط˘خ ‘ «ق˘باو˘سس» ة˘سضه˘ن˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح˘˘ل˘˘ف
‘ هيلإا تدأا ام ¤إا تّدأا فنعلاو ةيهاركلا
كرا˘ع˘مو مدا˘سصت ن˘م ة˘ي˘˘سضاŸا تاو˘˘ن˘˘سسلا
تلا˘ي˘ت˘غا ¤إا تلو– ة˘ي˘ن˘سضم ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
تÓئاع امك نويسسنوتلا لازي ل ةيسسايسس
¤إاو ةقيقحل˘ل ا˘ه˘ع˘م نو˘ع˘ل˘ط˘ت˘ي ا˘يا˘ح˘سضلا

 . ةلجؤوŸا ةلادعلا قيق–

ىلع ماركلا رورم رورŸا ّمتي نأا عقّوتُي لو
هتاملك ماتخ ‘ ناÈŸلا سسيئر هلاق ام
مو˘˘سصخ نأا د˘˘كؤوŸا ن˘˘م˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘حا˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘فلا
ديزŸ ةسصرفلا اوتّوفي نل اهسسيئرو ةكر◊ا
يسسوم Òبع مهتمدقم ‘و مهتلا هيجوت
ة˘كر◊ا ف˘سصو ن˘ع ا˘مو˘˘ي راو˘˘ت˘˘ت ⁄ ي˘˘ت˘˘لا
 .«باهرإلاو فرطتلاب» اهباونو
ّنأا ح˘˘سضاو˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘˘حرŸا هذ˘˘˘ه ى˘˘˘ت˘˘˘حو
ة˘˘نا˘˘سصر˘˘لا ة˘˘ل˘˘سصو˘˘ب اود˘˘ق˘˘ف د˘˘ق ع˘˘ي˘˘˘م÷ا
تا˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘سصلا ةرادإا ن˘˘˘˘˘سسحو ة˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ك◊او
لو– ى˘˘˘ت˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا تا˘˘˘عار˘˘˘سصلاو
،عيم÷ا اهسساد عارسص ةبلح ¤إا دهسشŸا

سسي˘ئر با˘ب˘ل˘ج ن˘ع ي˘سشو˘ن˘غ˘لا ي˘ل˘خ˘ت ا˘مو
بابلج ¤إا هتدوعو بعسشلا باون سسل‹

 .كلذ ىلع ليلد Òخ ةيمÓسسإلا ةكر◊ا
يسساي˘سسلاو ي˘قÓ˘خألا را˘ي˘ه˘نلا ن˘م ة˘لا˘ح
عسضتل حيحسصلا راسسŸا نع عيم÷اب تداح
نم فوÿاو ،تاقرطلا قÎفم ‘ دÓبلا
ي˘سشو˘ن˘غ˘لا د˘سشار مÓ˘ك لÓ˘غ˘˘ت˘˘سسا ّم˘˘ت˘˘ي نأا
ءاد˘˘˘عأل «توŸاو لÓ˘˘˘˘سضلا˘˘˘˘ب» ءا˘˘˘˘عد˘˘˘˘لاو
ةفرطتم تاهج لبق نم «انتيطارقÁد»
اهتمجرت ¤إا ىعسستو ةلاسسرلا فقلتت دق
.اهتقيرط ىلع
نكÁ هنأا سضعبلا Èتعا ،لباقŸا ‘ نكل
دّر‹ باون سسل‹ سسيئر مÓك رابتعا
سسمأا ّد˘ج ا˘م بب˘سسب ة˘ي˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘نا ل˘˘ع˘˘ف هّدر

Ãب˘ع ه˘˘ت˘˘تأا ا˘˘م˘˘ف ،بع˘˘سشلا باو˘˘ن سسل˘˘جÒ
مه˘ت˘لا ه˘ي˘جو˘ت ن˘مو تا˘فر˘سصت ن˘م ي˘سسو˘م
لثم هنع جتني دق سسلÛا لمع ليطعتو
 .مÓكلا اذه
ا˘ه˘ل˘م‹ ‘ ا˘˘ه˘˘ن˘˘ك˘˘لو تاءار˘˘ق˘˘لا تدّد˘˘ع˘˘ت
ل بعسشلا باون سسل‹ ّنأا ىلع تعمجأا

Áةقيرطلا هذهب هيف لمعلا رمتسسي نأا نك
،ي˘قÓ˘خألاو ي˘سسا˘ي˘سسلا ىو˘ت˘سسŸا اذ˘˘ه˘˘بو
نا˘˘ند˘˘ع ي˘˘ع˘˘ما÷ا ذا˘˘ت˘˘سسألا لو˘˘ق ق˘˘فو˘˘˘ف
ه˘˘˘˘نأا «حا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سصلا«ـل ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘سصت ‘ ر˘˘˘˘سصن˘˘˘˘م
لئاسسŸا مدقتت نأا اندرأا اذإا Úيسسايسسك»
ةسصاخ حيرسصتو مÓك ّلك دنع فقن ل نأا
.«بسضغ ةلاح ‘ ليق اذإا
Òبعل ىرخأا «ةيده» لّثÁ يسشونغلا مÓك
يسسوم
ي˘سشو˘ن˘غ˘لا مÓ˘ك» ّنأا ر˘سصن˘˘م Èت˘˘عا ن˘˘ك˘˘لو

Áبعل ىرخأا «ةيده» لّثÒ اذهو ،يسسوم
‘و ،كلذ ىلع Ìكأا دمتعتسس اهنأل فسسؤوم
ىلع ارداق دعي ⁄ سسلÛا تلا◊ا لك
هيلإا تعفد ام اذهو ةيلسصألا هتمهم ءادأا

ةلحرم ‘ نآلا يهو لسصألا ‘ يسسوم
ة˘˘˘سسسسؤوŸا ّد˘˘˘سض بر˘˘˘ح ‘و ة˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سصت
دهسشŸا نوكي نأل لاÛا حسسف يسشونغلاو
ة˘˘م˘˘ل˘˘ك» فا˘˘سضأاو ،«ة˘˘ل˘˘كا˘˘سشلا هذ˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع

د˘˘ق با˘˘طÿا ‘ قلز˘˘نا ي˘˘ه ي˘˘سشو˘˘ن˘˘غ˘˘˘لا
ةوطخ وهو ¤وأا ةجردب وه هنم ررسضتي
Òبع ّنأا مغر ثدحي اميف ىرخأا ةيبلسس
 .«كلذ نم رطخأا مÓكب تهوفت يسسوم
دبع نهارلا خيراتلا ذاتسسأا لاق هتهج نم
«حابسصلا«ـل حيرسصت ‘ يسشان◊ا فيطللا
قيلي ل» يسشونغلا ناسسل ىلع ءاج ام ّنأا
ةيعجرم وذ بزح سسيئربو ناŸرب سسيئرب
‘ ههيجوتو هلÓغتسسا ّمتي دق ةيمÓسسإا

.«اهابقع دمحُي ل تاراسسم
طاقتلا ّمتي نأا فوÿا» يسشان◊ا فاسضأاو
مدخي ل اذهو هيلع ءانبلاو مÓكلا اذه
جلاعُي ل نأا هيلع ناكف هتكرح لو هعقوم
نأا سضÎفŸا ن˘˘م نا˘˘ك˘˘ف أا˘˘طÿا˘˘ب أا˘˘طÿا
‘انتلل اباطخ سسيلو ايسسايسس هباطخ نوكي
نونبتي ل مهنأاو ةسصاخ ،يسسوم تلعف امك
 .«يسسايسسلا لزعلا نوناق
ّنأا ي˘˘سشا˘˘ن◊ا ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع ح˘˘˘سضوأاو
بز◊ا ة˘كر˘ح ة˘˘سسي˘˘ئر ح˘˘ن˘˘م ي˘˘سشو˘˘ن˘˘غ˘˘لا»
ىر˘˘خأا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘سسوو ةادأا ر◊ا يرو˘˘˘ت˘˘˘سسد˘˘˘لا
كار˘ع يأا ‘ ›ا˘ت˘لا˘بو ة˘نادإلاو مو˘ج˘˘ه˘˘ل˘˘ل
وعدن لو ثدحتن ل ةيسسايسس ةموسصخو
نم لبقُي دق فنع باطخ وهو توŸاب

متي دقو ةسضهنلا نم لبقي لو ىرخأا تاهج
‘ ن˘يدد˘سشت˘مو Úفر˘ط˘ت˘م ن˘م ه˘لÓ˘غ˘ت˘سسا
 .«عيم÷اب ّرسضي هاŒا

مÓك» هنأا يسشان◊ا نّيب قايسسلا تاذ ‘
بسضغ ةلاح نم اعبان نوكي دق يسشونغلا
ه˘سصخ˘سش ن˘م ّسسŸا ّ” هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ةد˘˘يد˘˘سش
ّنأاو ةسصاخ ايظفل هيلع ءادتعلاو هتناهاو
 .«دود◊ا لك زواŒ دق لباقŸا فرطلا

ةيسسنوتلا حابسصلا

ـه1441 ةج◊إ وذ20 ـل قفإوŸإ م0202 ةليوج32سسيمÿإ

‘ ةيحسصلا ةياعرلل سسيلوبوÎم ةكرسشل بدتنŸا وسضعلا ،هاسش ةÒمأا
ةدلو دعب (سسرام) راذآا فسصتنم ‘ يابموم ‘ اهلزنم ¤إا تداع ،دنهلا

ةلسسلسس نأاسشب قلقت نأا نود ارهسش يسضقت نأا اهتطخ تناك .لوألا اهلفط
نيدقعلا رادم ىلع اهتنب يتلا دنهلا ىوتسسم ىلع ةيسصيخسشتلا تاÈتıا
.Úقباسسلا
⁄ امنيب ،دنهلا ‘ روهظلا ‘ تأادب انوروك سسوÒفب ةباسصإلا تلاح نكل
تقلع ام ناعرسس كلذل .ءابولل Òسضحتلل ليلقلا ىوسس تاطلسسلا لعفت
.رابتخلا تاسسايسس نأاسشب Úيموك◊ا ÚلوؤوسسŸا عم تاŸاكÃ ةÒمأا

- ةسصاخ ايجولوثاب تاÈتfl ةتسسل يهلدوين تحمسس (سسرام) راذآا32 ‘
Ãم كلذ ‘ اÎا لماعلا ىلع تارابتخا ءدبب - سسيلوبوŸسضرملل ببسس.

ماعلا قÓغإلا ةأاجف ،يدوم اردنيران ،ءارزولا سسيئر سضرف مويب كلذ دعب
- اماع04 رمعلا نم ةغلابلا عيراسشŸا ةبحاسص .انوروك سسوÒف ببسسب
عيسضرلا اهلفطو اهيدلاوو اهجوز عم تبحسسنا دق كلذ لولحب تناك يتلا
لوا– اهلÓخ تناك ،ةماود زكرم ‘ اهسسفن تدجو - فيرلا ‘ لزنم ¤إا

طسسو انوروك سسوÒف رابتخا ىلع اهتردق ةدايز ىلع اهتكرسش ةدعاسسم
.قÓغإلا ببسسب ديدسش ليطعت

تاباسشلا نإا لوقت يتلا (دنهلا ‘) ةيطمنلا ةروسصلا برا– تناك ،ماوعأل
سضارمألا ملع Èتfl هيف تلوح يذلا تقولا ‘ ،ةيد÷ا ¤إا نرقتفي
غلبت يابموم ةسصروب ‘ ةجردم ةكرسش ¤إا اهدلاو هأاسشنأا يذلا Òغسصلا
ةرادإا ناكÃ ةيمهألا نم نأا تكردأا ،نآلا .رلود رايلم وحن اهتميق
.ةمجهلا ةهجاوŸ اهئوده ىلع ظاف◊او اهفطاوع
فرعن ،ظ◊ا نسس◊““ :يفيرلا اهئبfl نم مووز Èع ةŸاكم ‘ ركذتت
يتلا ةظحللا ‘ نكل .ةمزأا ةلاح ‘ انك .ىسضوفلا نم ةلاح ‘ لمعن فيك
.““رادحنلا ةيادب يه هذه ،كابترلاو قلقلاب اهيف رعسشت
ةيام◊ا تادعمو فسشاوكلاو رابتخلا تاعوم‹ ‘ سصقن كانه ناك
Úب ة˘سسر˘˘سش ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م ¤إا ىدأا ا˘˘م ،ة˘˘يرور˘˘سضلا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ا˘˘هÒغو
ةرسشع .اعارسص كلذ ناك““ :لوقت .نوزıا ىلع ةسسفانتŸا تاÈتıا

دحأا نكي ⁄و اهسسفن ةيواميكلا داوŸا لجأا نم اعيمج نولتتقي اوناك انم
.““ةتباث تادادمإا مدقي
- قÓغإÓل ةطرسشلا لبق نم ددسشتŸا ذافنإلاو - ماعلا لقنلا لئاسسو قيلعت

يينف لثم ،Úيسساسسألا Úيحسصلا Úلماعلا ىلع ىتح بعسصلا نم لعج
تد˘˘عأا .م˘˘ه˘˘لا˘˘˘م˘˘˘عأا را˘˘˘ق˘˘˘م ¤إا با˘˘˘هذ˘˘˘لا ،د˘˘˘سصف˘˘˘لا ءاÈخو تاÈتıا

نأا نوسشخي نيذلا Úيسساسسألا Úفظوملل قدانفو تÓفاح سسيلوبوÎم
.مهلزانم ¤إا اوداع اذإا سسوÒفلل مهرسسأا سضرعتت
‘ .رخآا طابحإا لماع ةموك◊ا اهتسضرف يتلا تارابتخلا ةسسايسس تناك

تاموك◊ ناك ،عسسوتلا ىلع ةسصاÿا تاÈتıا يهلدوين تثح Úح
.ةياغلل ةديقم نوكت ام ابلاغ- اهب ةسصاخ رابتخا Òياعم ندŸاو تايلولا
‘ تارابتخا ءارجإا لوا– تنأا - ىسضوفلا ليختت نأا كنكÁ““ :لوقت

.““ةسصاÿا هدعاوق عسضي يدلب سسل‹ لكو ،دنهلا ءاحنأا عيمج
ايريرسس اÈت521fl اهيدل يتلا - سسيلوبوÎم ةكرسشب فاطŸا ىهتنا

اهسسفن دŒ نأاب - دنهلا ءاحنأا فلتfl ‘ عمج ةطقن0072 نم Ìكأاو
fiب ةروسصÚ اŸا تاطلسسلا تارابتخلاب نوبلاطي نيذلا ىسضرÙةيل

اهتايلو ‘ ةدكؤوŸا ةباسصإلا تلاح ددع دادزي نأاب اÒثك متهت ل يتلا
.ةيئاسضقلا
تاجا◊ا Ìكأاو يسساسسألا ق◊ا ناك رابتخلا نأا حسضاولا نم““ :هاسش لوقت
انل احومسسم نكي ⁄ هنأا ةركف .تقولا كلذ ‘ Úنطاوملل ةيسساسسألا
‘ ةياغلل ةفيflو ةقعاسص ةركف تناك انتقاط لماكب تارابتخلا ءارجإاب
.““تقولا كلذ
ى˘ل˘ع لو˘سص◊ا ة˘ي˘نا˘ك˘مإا نأا˘سشب ة˘ي˘مو˘ك◊ا تا˘ط˘ل˘سسلا ع˘م كار˘ع˘لا ءا˘˘ن˘˘ثأا
ل˘م˘ح˘ت˘ل سسي˘لو˘بوŸÎ قر˘ط را˘ك˘ت˘با ا˘سضيأا ها˘سش ى˘ل˘˘ع نا˘˘ك ،تارا˘˘ب˘˘ت˘˘خلا
ابيرقت ةيبطلا تامدÿا عيمج قيلعت ” ثيح ،قÓغإÓل ةيلاŸا ةمدسصلا

ةبرسض ناك يذلا رمألا ،انوروك سسوÒف جÓعو ئراوطلا ةياعر ءانثتسساب -
.سصاÿا عاطقلا ‘ ةيحسصلا ةياعرلا تاكرسشل ةيوق
سساسسأا ىلع ةئاŸا ‘51 قباسسلا ‘ ومنت سسيلوبوÎم تاداريإا تناك
‘54 تاداريإلا تسصلقت (سسرام) راذآا نم Êاثلا فسصنلا ‘ نكل .يونسس
بلطلا هيف راهنا يذلا تقولا ‘ ،9102 ‘ هيلع تناك اÃ ةنراقم ةئاŸا
‘04 (ليربأا) ناسسين تادئاع تغلب .اهحتف ةداعإل تاÈتıا تحفاكو
.قباسسلا ‘ اعقوتم ناك ا‡ طقف ةئاŸا
له“ ةفرعم لواحن اعيمج انك .رعذلا نم Òثك كانه ناك““ :هاسش لوقت

Áله ؟بتاورلا عفد اننك Áتنك “؟ةاي◊ا ديق ىلع ءاقبلا ةكرسشلل نك
ةينازيŸا روظنم نم انتوق ىلع ظفاحن فيك ةفرعŸ يقيرف عم لمعأا
يأا ىلع سضرفن نأا وأا سصخسش يأا لسصف ‘ بغرن نكن ⁄ .ةيمومعلا
.““هرجأا سضيفخت سصخسش
ىرخألا تاقفنلا سصيلقتو كŸÓا عم راجيإلا تاسضيفخت ىلع سضوافتلا
‘ روهظلا ‘ ترمتسسا تامدسصلا نكل .فيلاكتلا سضفخ ىلع دعاسس
(ليربأا) ناسسين ‘ دنهلا ‘ ايلعلا ةمكÙا هيف ترمأا يذلا تقولا
- انا‹ روهمجلل انوروك سسوÒف تارابتخا ةحاتإاب ةسصاÿا تاÈتıا

.ديدج قلق ¤إا ىدأا ام
نأا بجي ةÒغسصلا انتكرسش لثم ةسصاÿا تاÈتıا نأا ودبي ناك““ :لوقت
.““ةليبن ةنهم اهنأل (مهرابتخا متيل) دونهلا ÚيŸÓ عفدت

” .رمألا دسض جج◊ا دادعإل ÚماÙا عم ““اراهنو Óيل““ هاسش تلمع
كلذ ذنم تسضرف تايلولا نم اديدع نأا نم مغرلا ىلع ،ةياهنلا ‘ هؤواغلإا
ناسسين رخاوأا لولحبو .انوروك سسوÒف تارابتخا ىلع ةيرعسس ادويق Ú◊ا
.““ديدسش قاهرإاب““ هاسش ةباسصإا ¤إا داهجإلا ىدأا ،(ليربأا)
ةسصاخ ةياعر راد ‘ يلخادلا Èتıا ‘ سسيلوبوÎم روذج نمكت

‘ زراب بيبط وهو ،هاسش دج اهريدي ناك ةرسسأا ةرسشع نم ةنوكم ةÒغسص
،هاسش ليسشو˘سس رو˘ت˘كد˘لا ا˘هد˘لاو ل˘ق˘ن ،تا˘ي˘ن˘ي˘نا˘م˘ث˘لا ر˘خاوأا ‘ .يا˘ب˘مو˘م
.امجح Èكأا ةلقتسسم نابم ¤إا Èتıا ،سضارمألا ملعب سصتıا
ةباتك - اهدلاو Èتfl ‘ دعاسست ةيفيسص لطع ةدع هاسش تسضمأا ،ةاتفك
نأا لبق ىسضرŸا عرذأا فيظنت ىتحو ،فتاوهلا ىلع درلاو ،تلاسصيإلا

ةعماج ‘ لامعألا ةرادإل اهتسسارد ءانثأا .مدلا تانيع نوينفلا بحسسي
ةمظنŸا سصيخسشتلا ةعانسص ثيد– تاناكمإا تأار ،Ïسسوأا ‘ سساسسكت
ةيلfi تاكرسش نم فلأاتت ابلاغ تناك يتلا ،دنهلا ‘ فيفخ لكسشب
.ةلقتسسم
وأا ،ىلع ذاوحتسسÓل دÓبلا Èع ترفاسس ،1002 ‘ دنهلا ¤إا اهتدوع دعب
ا˘هر˘يد˘ي ي˘ت˘لا ،ةر˘ه˘سش سصي˘خ˘سشت˘لا تاÈتÌ flكأا ع˘م ،تا˘كار˘سش ن˘يو˘˘ك˘˘ت
اهتيؤور تناك .اديج نوفورعمو ايلاع ابيردت نوبردم سضارمأا ويئاسصخإا

اهيلإا تديعأا يتلا - سسيلوبوÎم ةيراجتلا ةمÓعلا ت– اعم مهعمج يه
.همسسا لم– تناك يتلا اهدلاو ةدايع ةيمسست اسضيأا

اهبابسشل ارظن ،ةيادبلا ‘ Úككسشتم نولمتÙا ءاكرسشلا ناك ام ابلاغ
وأا ىثنأا نوكت Úح““ :ةلئاق ركذتتو .يبطلا بيردتلا وأا ةÿÈا بايغو
هيدل تسسيل اÃر سصخسشلا اذه نأاب ديفي اتي‡ اجيزم رمألا ناك ،اباسش
.““هلعفي امع ةركف ىندأا
هنأا ،أاطÿا نكل ،رركتŸا سضاÎفلاو اهدلاو ةعمسس نم تدافتسسا اهنكل
اÈتfl ا˘سضيأا سسي˘لو˘بوÎم تن˘ب ة˘˘ك˘˘ب˘˘سشلا و‰ ع˘˘م .عور˘˘سشŸا دو˘˘ق˘˘ي نا˘˘ك
تارابتخلا Ìكأا ءارجإل يابموم ‘ ةيلاع ايجولونكتب ادوزم ايزكرم
.دنهلا ءاحنأا عيمج نم اهعمج ” يتلا تانيعلل اديقعت
ىلع قرطلاب ددرتأا نكأا ⁄ .ادج ةئيرج امئاد يتيسصخسش تناك““ :لوقت
.““ام ائيسش ز‚أاو مهفرعأا نكأا ⁄ سصاخسشأا باوبأا

اهتلئاع نم دودÒ fiغ معد ىلع ،تلاق امك ،تلسصح ءابولا ةÎف لÓخ
ةكرسشو ديدج لفط تايلوؤوسسم نم اهيلع ام Úب قيفوتلا لوا– يهو

›وح نم اعيمج يجوزو يادلاو دسشتحا““ :لوقت .ديدسش طغسض ت–
رتوتلا ىدم نوفرعي اوناك مهنأل ،قرطلا نم نك‡ ددع Èكأاب ةدعاسسملل
.““هب رعسشأا تنك يذلا

نأا دعب ،نآلا نسسحتب رعسشت اهنإا هاسش لوقت ،(ليربأا) ناسسين رهسشب ةنراقم
ةطرفم وأا ةيقطنم Òغ اهدŒ ةيموكح ةسسايسس لك ةبراfi مدع تررق

‘ اÃ ،ةيئاسضقلا تاطلسسلا سضعب لمعت ،هسسفن تقولا ‘و .دييقتلا ‘
.تارابتخلا ىلع طباوسضلا فيفخت ىلع ،يابموم كلذ
رومألا تناك اذإا - ماظنلا ةبراfi نم ةدئاف ل هنأا وتلل تررق““ :لوقت
عسضولا اذه ‘ اندهج ىراسصق لذب لسصاون نحن .ةنيعم ةقيرطب ررقتسس
.““انلوح ءيسش لك ‘ Òثأاتلا اننكÁ ل .وه امك
اسضيأا دقتعت ،ةÒخألا رهسشألا هتدهسش يذلا ناسشي÷ا لك نم مغرلا ىلع
تقولا ‘ ،سسيلوبوÎم لثم ةينطولا تاÈتıا لسسÓسس ززعيسس ءابولا نأا
عم ةنسسح ةعمسس تاذ ءامسسأا ¤إا نوقلقلا نوكلهتسسŸا هيف ىعسسي يذلا

.ةيحسصلا ةياعرلا نم مهتاجايتحل ةمراسص ةدوج Òياعم
سصاخسشألا .انتعانسص ‘ جامدنÓل ازفاح نوكيسس اذه نأا دقتعأا““ :لوقت
نولسضفي ةيحسصلا ةفاظنلاو ةمÓسسلا نم انيعم ىوتسسم نوعقوتي نيذلا
¤إا باهذلا لباقم ةÒبكلا ةيراجتلا تامÓعلا تاذ ءامسسألا ¤إا باهذلا

flتÈ fiيل““.

ر’ود رايلÃ ةكرصش ¤إا اÒغصص ايبط اÈتfl لو– ةأارما
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ششيرعلاو ةرطنقلا Úب ›ودلا قيرطلا ىلع Òشسلا ةكرح فقوت

 سشيجلل ركضسعم ىلع موجه ‘ ىحرجو ىلتق
ءانيضس ‘ يرضصŸأ

9891 بÓقنا ةدايق ةمهتب

fiلجؤوت ةينأدوضس ةمك fiضشبلأ  ةمكاÒ هئافلحو
مامأا Òسشبلا رمع قباسسلا Êادوسسلا سسيئرلا ةمكاfi توأا11 ¤إا تلجأا

fiاب ةسصاخ ةمكÿقنلا ةيسضق ‘ ،موطرÓةبختنم ةموكح ىلع ب ‘
.9891 ماع
ماسصع يسضاقلا ةمكÙا سسيئر عفر ،اهقÓطنا نم Òسصق تقو دعبو
.اهليجأات ررقو ةسسل÷ا ميهاربإا دمfi نيدلا
لثÁ ⁄ ثيح ،يبرعلا ⁄اعلا ‘ اهعون نم ةديرف ةمكاÙا هذه Èتعتو
ةنادإا لاح ‘و .ءاسضقلا مامأا ثيد◊ا خيراتلا ‘ حجان بÓقنا دئاق يأا
.مادعإلا ¤إا هقح ‘ ىوسصقلا ةبوقعلا لسصت دق ،Òسشبلا
Úماع ةدÒ Ÿسشبلا نجسسب Èمسسيد ‘ تسضق دق ةينادوسس ةمكfi تناكو
.نيرهاظتم لتقب قلعتت تاقيق–و تامكاfi هجاوي امك ،داسسف مهتب
تارايسس نم ةددسشم ةسسارح ت– ةمكÙا رقم ¤إا Òسشبلا لسصوو
Òسشب˘لا ا˘ب˘ئا˘ن Úم˘ه˘تŸا Úبو.حÓ˘سسلا˘ب Úج˘˘جد˘˘م Úير˘˘ك˘˘سسعو ة˘˘طر˘˘سش
،ح˘لا˘˘سص ن˘˘سسح ير˘˘ك˘˘ب لاÔ÷او ه˘˘ط د˘˘مfi نا˘˘م˘˘ث˘˘ع ي˘˘ل˘˘ع نا˘˘ق˘˘با˘˘سسلا
تادا˘ي˘قو تا˘يلو ما˘ك˘ح بسصا˘ن˘مو ة˘يرازو ع˘˘قاو˘˘م اود˘˘ل˘˘ق˘˘ت نو˘˘لوؤو˘˘سسمو
.دÓبلل همكح ةبقح ءانثأا ةيركسسع
افيسضم ،““امهتم82 انيدل““ ةسسل÷ا حاتتفا دعب ةمكÙا سسيئر لاقو
سضرعيو هتاعوفد مدقيل ةسصرفلا سصخسش لكل حيتتسس ةمكÙا هذه““

.““عيم÷ا نم ةدحاو ةفاسسم ىلع فقتسسو هتيسضق
،كلذل .991 مهددعو عافدلا يماfi لكل عسستت ل ةعاقلا هذه““ عباتو
نوكتسس ةمداقلا ةسسل÷او ،لسضفأا Òبادت ذاختل ةسسل÷ا هذه عفر انررق
.““مداقلا توأا11 موي
ةلاكول ،ةيسضقلا ‘ ماهتلا يلث‡ دحأا ،ةرسضح زعم يماÙا حسضوأاو
69 ةداŸا بجوÃ ةمكاحملل نومدقي ÚمهتŸا““ نأا ةيسسنرفلا ةفاحسصلا

ماظنلا سضيوقت (ـب ةقلعتŸا)3891 ةنسسل Êادوسسلا يئان÷ا نوناقلا نم
كاÎسشلا (ىلع سصنت يتلا) ،هسسفن نوناقلا نم87 ةداŸاو ،يروتسسدلا

.““يئان÷ا لعفلا ‘
اقحل ماعلا بئانلا ¤وتو ،ÚماÙا نم ةعوم‹ ىوعدلا تكرحو
Úب ةكÎسشم ماهتا ةئيه ليكسشتو ،9891 بÓقنا ‘ قيق– ةن÷ ليكسشت
لÓخ مÓكلا Òسشبلا سضفر Úح ‘ ،ÚماÙا ةعوم‹و ةماعلا ةباينلا
لوألا سسمأا تأاد˘ب ي˘ت˘لا ة˘م˘كاÙا نأا Òسشب˘لا عا˘فد د˘كؤو˘˘يو .ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ةفاحسصلا ةلاكول يلع÷ا مسشاه عافدلا يماfi دحأا لاقو ،““ةيسسايسس““
،نوناقلا بوث تسسبُلأا ةيسسايسس ةمكاfi اهنأا ةمكاحملل انتيؤور““ ةيسسنرفلا
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ةز˘ه˘جأا بنا˘ج ن˘م Úم˘ه˘ت˘م˘ل˘ل ي˘ئاد˘ع خا˘ن˘م ‘ يرŒ ا˘ه˘نأا ا˘م˘˘ك
ىلع ىسضم ذإا ،مداقتلاب تطقسس عئاقولا هذه نأا امك““ فاسضأاو.““نوناقلا
.““ماوعأا ةرسشع نم Ìكأا اهعوقو
تاجاجتحلا نم رهسشأا دعب ،9102 ليرفأاÒ ‘ 11سشبلاب سشي÷ا حاطأاو
.كلذ دعب ةرسشابم هفيقوت ”و ،هليحرب ةبلاطŸا ةيبعسشلا

رابخأ’ا طيرشش

ناتشسناغفأا

ةيركضسعلأ ةدايقلأو يضسايضسلأ اهبتكم لدعت نابلاط
ةيركسسعلا اه˘تدا˘ي˘ق ‘ ة˘ت˘فل تاÒي˘غ˘ت ة˘ي˘نا˘غ˘فألا نا˘ب˘لا˘ط ة˘كر˘ح تر˘جأا
ةكر◊ا سسسسؤوم ل‚- بوقعي دمŸÓ fiا Úيعت اهزربأا نم ،ةيسسايسسلاو
نم5 ّمسضو ،ناتسسناغفأا لك ‘ ةكرحلل ايركسسع لوؤوسسم -رمع ŸÓا
.ةيناغفألا ةموك◊ا عم سضوافتلا ةئيه ¤إا Úيركسسعلا ةداقلا
‘ ،بسصنŸا اذهب بوقعي ŸÓا ينيثÓثلا باسشلا Úيعت ةيمهأا نمكتو
نم ديزي ام وهو ،ةكر◊ا ‘ رمع دمŸÓ fiا ةرسسأا ذوفن خيسسرتو ديكأات

هللا ةبيه ŸÓا اهميعز ةسضبق يّوقي امك ،اهتدايق ‘ بابسشلا روسضح
Úب تافÓخ دوجو نع ءابنأا لظ ‘ ،ÚيناديŸا ةداقلا ىلع هدازدنخأا
.ة◊اسصŸا لايح ةيركسسعلاو ةيسسايسسلا ةدايقلا
ةدحتŸا تايلولا Úب مÓسسلا قافتا عيقوت نم رهسشأا4 رورم دعبو
ءد˘ب ن˘م نا˘ت˘سسنا˘غ˘فأا ‘ عار˘˘سصلا ا˘˘فر˘˘ط ن˘˘ك˘˘م˘˘ت˘˘ي ⁄ ،نا˘˘ب˘˘لا˘˘ط ة˘˘كر˘˘حو
5 حارسس قÓطإا مدع اهمهأا بابسسأل ،ةيناغفألا-ةيناغفألا تاسضوافŸا
.ةيناغفألا نوجسسلا نم ةكر◊ا نم لقتعم فلآا

قارعلا

Úلربو دأدغب ‘ ةيناŸأأ ةطضشان فاطتخأ
طÿأ ىلع لخدت
ةيناŸألا ةطسشانلا -لوألا سسمأا ءاسسم- نولوه‹ نوحلسسم فطتخا

نم دادغبب ÊاŸألا هتوغ دهعم ‘ ‘اقثلا مسسقلا ةريدم سسيفيم Óيه
ةيقارعلا نمألا تاوق تأادب Úح ‘ ،ةيقارعلا ةمسصاعلا عراوسش دحأا

Úيقارع Úطسشان نم تابلاطم عم نمازتلاب ،Úفطاÿا نع ثحب ةيلمع
ةيناŸألا ةطسشانلا نإا يقارع ينمأا لوؤوسسم لاقو .اهحارسس قÓطإاب
نم راتمأا دعب ىلع ،دادغب طسسو ‘ ةلجد رهن سشينروك نم تفطتخا

.هيف لمعت يذلا بابسشلا Úنانفلل معادلا ““بيكرت““ زكرم
،Úترايسس نولقتسسي Úلوه‹ لبق نم تفطتخا سسيفيم““ نأا حجر و
عراسش ‘ ةيئاوه ةجارد ىلع اهلوŒ ءانثأا كلذو ،بآا كيب عون نم ةدحاو
.““دادغب طسسو ‘ ةداركلا يح ¤إا ةلجد رهن لوط ىلع دتمŸا سساون وبأا

ايناركوأا

ةلفا◊أ نئاهر عيمج نع جأرف’أ
عيمج نع جارفلا ” هنأا لوألا سسمأا ءاسسم ةيناركولا ةطرسشلا تنلعأا
برغ كسستول ‘ ةلفاح لخاد حلسسم مهزجتحي ناك نيذلا نئاهرلا
.دÓبلا
كوبسسيف ع˘قو˘م ى˘ل˘ع و˘ك˘ن˘سشت˘سشاÒغ نو˘ت˘نا ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو بئا˘ن بت˘كو
.““ارارحا اوتاب نئاهرلا عيمج““

نكل .اسصخسش نيرسشع زاجتحا نع لوأا ةيناركولا تاطلسسلا تثد–و
م˘هدد˘ع نأا جار˘فلا ة˘ي˘ل˘م˘ع د˘˘ع˘˘ب تح˘˘سضوا ة˘˘ي˘˘نار˘˘كولا ن˘˘ملا ةز˘˘ه˘˘جا
قهارمو ةّنسسم مه نئاهر ثÓث نع ¤وأا ةلحرم ‘ حلسسŸا جرفاو.61
.ةطرسشلا بسسحب ،لماح ةأارماو
مهنع جارفلا ” ““ةنيهر31““ نأا ةيناركولا نملا ةزهجل نايب درواو
.ةطرسشلاو ةسصاÿا تاوقلل ةيلمع رثإا اهدعب

ت’اكو/›ودلا مشسقلا

دنع راجفنا عوقو نع ةيلfi رداسصم تثد–و
ران قÓطإا هبقعأا ،ةقطنŸا ‘ سشيجلل ركسسعم
ن˘م ى˘˘حر˘˘جو ى˘˘ل˘˘ت˘˘ق طو˘˘ق˘˘سس ¤إا ىدأا ف˘˘ي˘˘ث˘˘ك
.موجهلا ‘ يرسصŸا سشي÷ا
نع تعطقنا تلاسصتلاو ءابرهكلا نأا تفاسضأاو
قيرطلا ىلع تفقوت Òسسلا ةكرح نأاو ،ةقطنŸا
.راجفنلا بقع سشيرعلاو ةرطنقلا Úب ›ودلا
نم تاعاسس دعب اًنايب ةحلسسŸا تاوقلا ترسشنو
زاكترÓل Úمأاتلا تاوق نإا هيف تلاق ،موجهلا
تدراط ةيو÷ا تاوقلا عم نواعتلابو ينمألا
سضع˘˘˘˘بو عرازŸا ىد˘˘˘˘حإا ل˘˘˘˘˘خاد Úح˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سسŸا
مهدحأا““ ادرف81 لتقم نع رفسسأا ا‡ ،لزانŸا
.““افسسان امازح يدتري
ايقل Úمأاتلا تاوق نم نيدرف نأا نايبلا فاسضأاو

مهيدسصت لÓخ نورخآا ةعبرأا بيسصأاو ،امهفتح
.ÚحلسسŸا موجهل
ع˘طا˘ق˘م ءا˘ن˘ي˘سس ‘ ة˘ي˘لfi تا˘ح˘ف˘سص تلواد˘˘تو
،مو˘ج˘ه˘لا اوذ˘ف˘ن سصا˘خ˘سشأل ا˘ه˘نإا تلا˘ق و˘يد˘ي˘˘ف
نوعبتي م˘ه˘نإا ل˘ي˘ق ر˘سصا˘ن˘ع ع˘طا˘قŸا تر˘ه˘ظأاو
م˘˘ه˘˘عرز ءا˘˘ن˘˘ثأا ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسإلا ة˘˘لود˘˘لا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ل

.ةنيدŸا لخاد مهلوŒو تارجفتم
سشي÷ا ن˘˘˘سشي8102 ير˘ف˘ي˘ف ذ˘˘ن˘˘م ه˘˘نأا ر˘˘كذ˘˘ي
ةعسسوم ةينمأا ةلمح ةطرسشلا تاوق عم نواعتلاب

ىمسسم ت– ءانيسس ›امسش ‘ ÚحلسسŸا دسض

.““ةلماسشلا ةيلمعلا““
لوقي اسصخسش058 وحن لتُق ،ةلم◊ا ءدب ذنمو
07 ة˘بار˘قو ،نو˘ي˘با˘هرإا م˘ه˘˘نإا ير˘˘سصŸا سشي÷ا

.سشي÷ا تاءاسصحإا قفو ،ايركسسع
دوجولا ةيمهأا ىلع تددسش ، ليئارسسإا تناك و
ة˘ي˘لود˘˘لا مÓ˘˘سسلا ظ˘˘ف˘˘ح تاو˘˘ق ‘ ي˘˘ك˘˘ير˘˘مألا
،ة˘ير˘سصŸا ءا˘ن˘ي˘سس ةر˘يز˘ج ه˘ب˘سش ‘ ةد˘جاو˘˘تŸا
لوو““ ةفيحسص هترسشن ريرقت ىلع اقيلعت كلذو
ريزو نإا هيف تلاق ،ةيكيرمألا ““لانروج تيÎسس
ة˘˘ل˘˘م˘˘ح دو˘˘ق˘˘ي Èسسإا كرا˘˘م ي˘˘كÒمألا عا˘˘˘فد˘˘˘لا
ظفح تاوق ‘ ةكراسشŸا هدÓب تاوق بحسسل
.ءانيسس ‘ ةيلودلا مÓسسلا
سستتياتسش لافوي يليئارسسإلا ةقاطلا ريزو لاقو
عم هثحب متيسس عوسضوŸا اذه نإا ةيلfi ةعاذإل
‘ ةيلودلا تاوقلا““ نأا ىلع اددسشم ،Úيكيرمألا
ا˘ه˘ي˘ف ة˘ي˘˘كÒمألا ة˘˘كرا˘˘سشŸاو ،ة˘˘م˘˘ه˘˘م ءا˘˘ن˘˘ي˘˘سس
.““ةمهم
Úيكيرمأا Úلوؤوسسم نع تلقن ةفيحسصلا تناكو
لك بناج نم ةسضراعم ىقلت ةطÿا نإا مهلوق
نأل ،ةيكيرمألا ةيجراÿا ةرازوو ليئارسسإا نم
تقو ‘ ،مÓسسلا ظفح ةمهم ةقاعإا اهنأاسش نم
ة˘لود˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت رو˘ه˘ظ ة˘˘ق˘˘ط˘˘نŸا ه˘˘ي˘˘ف د˘˘ه˘˘سشت

.ادد‹
د˘يرا˘ج نا˘ب˘تا˘ك˘لا هد˘عأا يذ˘لا- ر˘ير˘ق˘ت˘˘لا ر˘˘كذو
با˘˘˘ح˘˘˘سسنلا نأا -ف˘˘˘سسو˘˘˘ي ي˘˘˘سسنا˘˘˘˘نو Úسسلا˘˘˘˘م
فيلاكت سضفÿ ةعجارم نم ءزج وه لمتÙا

.⁄اعلا لوح ةيكيرمألا ةيركسسعلا تايلمعلا
د˘ه÷ا نأا˘ب ر˘ع˘سشي Èسسإا نإا ة˘ف˘ي˘ح˘˘سصلا لو˘˘ق˘˘تو
لثÁ ل ءانيسس لامسش ‘ يكيرمألا يركسسعلا
ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسي لو دراو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ماد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘˘سسا ل˘˘˘˘سضفأا
.ةرطاıا
ةرازو مسساب ثدحتŸا ¤إا ةفيحسصلا تبسسنو
نوسستربور نوسش (نوغاتنبلا) ةيكيرمألا عافدلا
ةو˘ق˘لا ¤إا ة˘ي˘ك˘ير˘مألا ة˘ث˘ع˘ب˘˘لا““ نأا˘˘ب ه˘˘ح˘˘ير˘˘سصت
Èتعت ءانيسس ‘ ÚبقارŸاو تايسسن÷ا ةددعتم
ةرازو مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا ةد˘يد˘ع˘˘لا ما˘˘هŸا ن˘˘م˘˘سض ن˘˘م
.““ايلاح اهمييقتب عافدلا
يرسصŸا سشي÷ا ‘ رداسصŸ ريرقتلا بسسنيو
ة˘˘ل˘˘تا˘˘ق˘˘لا تا˘˘م˘˘ج˘˘ه˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘سسل˘˘سس نإا لو˘˘ق˘˘لا
.ءانيسس ‘ ةيرسصŸا تاوقلا تفدهتسسا
‘ ةيلودلا مÓسسلا ظفح تاوق نأا ¤إا راسشي
مÓسسلا قافتا رثإا ،2891 ماع تسسسسأات ءانيسس
Úبقارم نم نوكتت ثيح ،رسصمو ليئارسسإا Úب
ةد˘˘ح˘˘تŸا تا˘˘يلو˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،ة˘˘˘لود21 ن˘˘˘˘˘˘م
ديزت ةحاسسم تاوقلا هذه يطغتو ،ةيكيرمألا

.ءانيسس ‘ عبرم Îموليك فلآا ةرسشع ىلع
ءانيسس ‘ ةيلودلا مÓسسلا ظفح تاوق لوقتو
ما˘ع˘لا لو˘ل˘ح˘˘ب ه˘˘نإا ÊوÎك˘˘لإلا ا˘˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
6511 ¤إا ا˘˘ه˘˘تاو˘˘ق دد˘˘ع ل˘˘سصو0202 يرا˘˘÷ا
.ايكيرمأا454 مهنيب ،اسصخسش

دبعلا رئب ةقطنÃ ةينمأ’ا تازاكتر’ا دحأا فدهتشسا موجه لÓخ احلشسم81و هدونج نم Úنثا لتقم يرشصŸا ششي÷ا نلعأا
.راجفن’ا بقع ششيرعلاو ةرطنقلا Úب ›ودلا قيرطلا ىلع Òشسلا ةكرح تفقوت اميف .ءانيشس ›امشش

ي˘ل˘ع ه˘ل˘لا ة˘يآا Êار˘يإلا ى˘˘ل˘˘عألا د˘˘سشرŸا غ˘˘ل˘˘بأا
ى˘ف˘ط˘سصم ي˘قار˘ع˘لا ءارزو˘لا سسي˘ئر ،ي˘ئ˘˘ن˘˘ما˘˘خ
لخدتت نل هدÓب نأا نارهط روزي يذلا يمظاكلا

نأا نم رذح هّنكل ،نطنسشاوب دادغب ةقÓع ‘
ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م÷ا دود˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘كÒمألا دو˘˘˘جو˘˘˘لا
.ينمأا تÓفناب ببسستي ةيمÓسسإلا
ءاثÓثلا نارهط ‘ يئنماخ يمظاكلا ىقتلاو

ذنم جراÿا ¤إا هل ةيمسسر ةرايز لوأا لÓخ
.يام ‘ هبسصنم هيلوت
يمسسرلا هعقوم هنع لقن امبسسح يئنماخ لاقو
عم قارعلا تاقÓع ‘ لخدتت نل ناريإا““ ّنإا
نأا Úيقارعلا ءاقدسصلا نم عقوتت نكل اكيرمأا
دلب يأا ‘ اهدجاوت نأا اوكرديو اكÒمأا اوفرعي
.““Òمدتلاو رامدلاو داسسفلا ببسسي
مازتللا عقوتت ةيمÓسسإلا ةيروهم÷ا““ ّنأا عباتو
نأا ثيح ةيكيرمألا تاوقلا درط ناÈŸلا رارقب
.““نمألا تÓفنل ببسس اهدجاوت
Êار˘يإلا لاÔ÷ا ل˘ت˘ق˘˘م ¤ا ي˘˘ئ˘˘ن˘˘ما˘˘خ را˘˘سشأاو
ةÒسسم ةرئاطب ةيكÒمأا ةراغ ‘ Êاميلسس مسساق
بلط يذلاو ،ماعلا ةيادب ‘ دادغب راطم برق
تاو˘˘ق˘˘لا با˘˘ح˘˘سسنا ي˘˘قار˘˘ع˘˘˘لا ناÈŸلا هد˘˘˘ع˘˘˘ب
.ةيكيرمألا
اوفÎعاو مكتيب ‘ مكفيسض اولتق دقل““ حّرسصو

ىسسنت نل““ ناريإا ّنأا فاسضأاو .““ةحاقوب كلذب
ةيماقت˘نا ة˘بر˘سض د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب ه˘جو˘ت˘سسو اذ˘ه اد˘بأا
.““ÚيكÒمأÓل
قÓ˘طإا˘ب ي˘م˘سسا˘ق ل˘ت˘ق˘˘م ى˘˘ل˘˘ع نار˘˘ه˘˘ط تدرو
تاوق اهمدختسست دعاوق ىلع ةيتسسلاب خيراوسص
درلا سضفر بمارت نأاب املع ،قارعلا ‘ ةيكيرمأا

.ةبرسضلا هذه ىلع ايركسسع
فد˘ه˘ت˘سسا يذ˘لا ي˘خورا˘سصلا مو˘ج˘ه˘˘لا دؤو˘˘ي ⁄و
طوقسس ¤إا قارعلا برغ ‘ دسسألا Úع ةدعاق
رفسسأا هنكل ،ةيكيرمألا تاوقلا فوفسص ‘ ىلتق
.ةيغامد تاجاŒراب نيديدع دونج ةباسصإا نع
فعسضي ام““ سضراعت ناريإا ّنإا يئنماخ لاقو
لاق يتلا نطنسشاو سسكع ““ةيقارعلا ةموك◊ا
ةيوقو ةلقتسسم ةيقارع ةموكح““ ديرت ل اهنإا

.““يبعسش تيوسصت Èع ةبختنم
ةيعيسشلا ةيسسايسسلا ةحاسسلا دهسشت،رخا قايسس ‘
ةو˘ق˘لا ن˘يزاو˘م ‘ ا˘ي˘ج˘˘يرد˘˘ت لو– قار˘˘ع˘˘لا ‘
ينيدلا ميعزلا بلاغلا ‘ هنمث عفدي Òثأاتلاو
يرون قبسسألا ءارزولا سسيئرو ردسصلا ىدتقم
ىّلختت تأادب ناريإا نأا ودبي ناَذللا ،يكلاŸا

.لئادب نع ثحبتو امهنع
بل˘ق ى˘ل˘ع ةد˘ير˘ف˘لا تارد˘ق˘لا هرا˘ك˘˘ت˘˘حا د˘˘ع˘˘بو
،ة˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘سشلا ة˘˘حا˘˘سسلا ‘ ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا ن˘˘يزاوŸا

ة˘˘˘ل˘˘˘حرŸا ‘ رد˘˘˘سصلا رود ع˘˘˘جاÎي ،تاو˘˘˘ن˘˘˘˘سسل
يهامتلا Úب تابلقتلا نم روهسش دعب ،ةيلا◊ا
تعلدنا يتلا جاجتحلا ةكرح بلاطم عم ةرات

.ىرخأا ةرات اهل يدسصتلاو ،9102 ربوتكأا ‘
ةليلقلا ماوعألا لÓخ ىرج ام ةداع Òغ ىلعو
دوعسص ‘ اÒبك ارود ردسصلا بعلي ⁄ ،ةيسضاŸا
ل˘ي˘ك˘سشتو ي˘م˘ظا˘ك˘لا ى˘ف˘ط˘سصم ءارزو˘˘لا سسي˘˘ئر

ادعقم05 نم Ìكأا دوجو نم مغرلاب ،هتموكح
قثي لو .هنم ةدحاو ةراسشإاب كرحتي ايناŸرب
رد˘˘سصلا ف˘˘قاو˘˘م ‘ اÒث˘˘ك ة˘˘ع˘˘ي˘˘سشلا ءا˘˘˘كر˘˘˘سشلا
.ةعيرسسلا تلوحتلل ةلباق اهنأل ةيسسايسسلا
‘ ع˘ير˘سسلا لو˘ح˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةرد˘˘ق˘˘لا تنا˘˘ك اذإاو
لمعت ل اهنأا ودبي ،ىسضم ام ‘ ةزيم فقوŸا

¤إا ةديدسشلا ةيسسايسسلا ةجا◊ا لظ ‘ ،ايلاح
.قارعلا ‘ رارقتسسلا
يئافطإلا رود دقف ردسصلا نإا نوبقارم لوقيو
عراسشلا بسضغ سصاسصتمل ناريإا هيلإا أاجلت يذلا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘تŸا تا˘˘مو˘˘ك◊ا د˘˘سض ي˘˘قار˘˘˘ع˘˘˘لا
نأاو ،نارهطل ةف˘ي˘ل˘ح باز˘حأا ا˘ه˘ي˘ل˘ع تر˘ط˘ي˘سس
نيرهاظتŸا ةقث رسسخ يردسصلا رايتلا ميعز
لث“ تناك يتلا ةسشمهŸاو ةÒقفلا تائفلا نم
.هرايتلو هل لقث زكرم

:نطنششاو ددهي يئنماخ

Êاميلضس لتقم ىلع ةدحتŸأ تاي’ولل ““ةيماقتنأ ةبرضض““ هجوتضس نأريإأ



يمولدËرم

لÓج باونلا سسل‹ سسيئرل Êاثلا بئانلا لاق
يرسصŸا ناÈŸلا نع ردسص ام““ نإا يدهيوسشلا
سساسسŸا ةينو ةوقلا مادختسساب رسشابم ديدهت
.““ايبيل ةدايسسب
بق˘ع ي˘ف˘ح˘سص ر“ؤو˘م ‘ يد˘˘ه˘˘يو˘˘سشلا Èت˘˘عاو

ناÈŸلا لبق نم لسصح ام نأا ةيناŸرب ةسسلج
ةفلاflو ›ودلا نوناقلل اًقرخ لكسشي يرسصŸا
ةد˘ح˘تŸا ·ألا ي˘قا˘ث˘ي˘مو ة˘ي˘لود˘لا ة˘˘ي˘˘عر˘˘سشل˘˘ل
.““ةيبرعلا لودلا ةعماجو
ل يرسصŸا ناÈŸلا نع ردسص ام““ اًلئاق متخو
ايبيلف ،يرسصŸا يموقلا نمألا نع اًعافد دعي

.““رسصم نمأل ديدهت يأا لكسشت ل
رارق ىلع اًدر يبيللا ناÈŸلا ةسسلج تءاجو
حاتفلا دبع سسيئرلا سضيوفت يرسصŸا ناÈŸلا
،ةيبيللا يسضارألا ¤إا تاوق لاسسرإاب يسسيسسلا

يمسسرلا نايبلا بسسح ،ةيبرغلا ةهبجلل ةيامح
.يرسصŸا ناÈŸلل
ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو لا˘ق ،Îيو˘ت ى˘ل˘ع ةد˘ير˘˘غ˘˘ت ‘و
،““ايبيل ىلع برح نÓعإا““ اغاسشاب يحتف يبيللا
ةيبيللا دود◊ا لخاد ةيبنجأا تاوق يأا نإا لاقو
‘ ددÎت نل““ :هدÓب نأاو ،““ةيداعم تاوق““ دعت
.““اهتيرحو اهنمأاو انتمأا ةدايسس نع عافدلا
تاز˘˘يز˘˘ع˘˘ت تل˘˘سسرأا د˘˘ق قا˘˘فو˘˘لا تاو˘˘ق تنا˘˘˘كو
ةكوسشلاو نيرق وبأا يتقطنŸ ةÒبك ةيركسسعلا
،›ا◊ا عوبسسألا ةيادب ةتارسصم ةنيدم قرسش
دا˘ت˘ع˘لاو ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسألا˘˘ب لا˘˘ت˘˘ق˘˘لا رواfi ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘ل
مÓعإلا لئا˘سسو ما˘مأا تسضر˘ع˘ت˘سساو،Úل˘تا˘قŸاو

ةفاك نم تعمŒ يتلا ةيركسسعلا تابرعلا مجح
.ترسس ةنيدم فراسشم هاŒاب ةيبرغلا ةقطنŸا
-ترسس تايلمع ةفرغ مسساب ثدحتŸا لاقو
نإا ةريزجلل هارد يداهلا دبع ديمعلا ةرف÷ا

ىلعألا دئاقلا رارق راظتنا ‘ قافولا تاوق
.جارسسلا زئاف يبيللا سشيجلل
تلاسصتاب موقت قافولا ةموكح نأاب هارد دقتعيو
،““اهيمسسي نأا نود““ ةدع فارطأا عم ةيسسايسس
سضوافتلل Úيسسايسسلل اًلا‹ يطعنسس““ فاسضأاو
رامد مدعو ءامد ةقارإا نود نم ترسس لخدنل
،““انرارق وه اًيركسسع لوخدلاف لإاو ،ةنيدŸا
.لاق امك
نأا قافولا تاوق ‘ ةيركسسع رداسصم دكؤوتو
لخادم بلغأا ‘ اًماغلأا اوعرز Îفح يلتاقم
ن˘م ل˘ك ن˘م ة˘قز˘˘تر˘˘م اور˘˘سشنو ،تر˘˘سس ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
‘ فراج يداو روfi ‘ ديوجن÷او ايروسس
.ترسس ةنيدم بونج
ن˘˘ح˘˘سش تار˘˘ئا˘˘ط تل˘˘سصاو ،قا˘˘ي˘˘سسلا سسف˘˘ن ‘و
ةفيلخ دعاقتŸا ءاوللا تاوقل ةعبات ةيركسسع
طوبهلا ةيسسورلا Ôغاف ةكرسش ةقزترŸو Îفح
ا˘ي˘ب˘ي˘ل ط˘سسو ة˘ير˘ك˘سسع˘لا ةر˘˘ف÷ا ي˘˘تد˘˘عا˘˘ق ‘
.ترسس بونج ةيباسضرقلا ةدعاقو
نم ةمداقلا تارئاطلا نأا قافولا تاوق دقتعتو
ةحلسسأا لم– ،ةيقذÓلا برق ميميمح راطم
ا˘ي˘سسور ن˘م ة˘قز˘˘تر˘˘م ¤إا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ر˘˘ئا˘˘خذو
.ايروسسو
ءانيم برق تعقو دق ةفينع تاكابتسشا تناكو
ببسسب Úموي ةدŸ ترمتسسا ،يطفنلا ةقيÈلا

Úت˘عو˘م‹ Úب تا˘ي˘حÓ˘˘سصلا ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘فÓ˘˘خ
تاعاسسب اهدعب ،Îفح تاوقل ناعبتت Úتحلسسم
نوكت نأاب ةيكيرمأا ةبغر لوح تابيرسست تردسص
.ةيلودلا ةيام◊ا ت– ةيبيللا ةيطفنلا لوق◊ا
Îف˘ح ط˘ف˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘سسسسؤوŸا بلا˘˘ط˘˘تو
نم Ôغاف ةقزترمو ةيبنجألا تاوقلا جارخإاب

ةردسسلا ءانيمو ةرارسشلا لقح
لÓهلا ليو– قافولا ةموكح ‘ رداسصم دكؤوتو
لاخدإا دعب ،ةيركسسع قÓطنا دعاوقل يطفنلا

.هيلإا رئاخذلاو ةحلسسألا ديدع
تاز˘يز˘ع˘ت˘لا نأا˘ب نو˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس نو˘˘ل˘˘لfi لو˘˘ق˘˘يو
دق قافولا تاوق لبق نم ةÒخألا ةيركسسعلا
د˘ع˘بو ،ا˘ًلوأا ة˘ير˘سصŸا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ل ة˘˘لا˘˘سسر نو˘˘ك˘˘ت
،اًيناث يكيرمألا حيملتلا
ناتمداق ةرف÷ا ترسس يتكرعم نأا ءلؤوه ىريو
يذلا رمحألا طخلل ثاÎكا يأا نود ،ةلاfi ل

،يسسيسسلا سسيئرلا هنع ثد–
نل رمحأا طخ ترسس نإا لاق يسسيسسلا ناكو
لقاع˘م هاŒا˘ب هزوا˘ج˘ت˘ب قا˘فو˘لا تاو˘ق˘ل ح˘م˘سسي
Îفح ةفيلخ دعاقتŸا ءاوللا
Òخألا يسسيسسلا ءاقل نأا قافولا تاوق Èتعتو
ةر˘ها˘ق˘لا ‘ ا˘ي˘ب˘ي˘ل قر˘سش ن˘م ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق ءا˘˘م˘˘عز˘˘ب

.هنع تكسسي لو لوبقم Òغ سضير–
بي˘ط بجر ي˘كÎلا سسي˘ئر˘لا لا˘ق ،ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م
ايبيل ‘ قافولا ةموك◊ هدÓب معد نإا ناغودرأا

او˘نا˘ك ن˘يذ˘لا Úي˘بÓ˘˘ق˘˘نلا ر˘˘حد““ ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘ك˘˘م
عباتن ““ Óئاق عباتو.““سسلبارط ةمسصاعلا نوددهي
،ةÒخألا ةÎفلا لÓخ (ايبيل نأاسشب) تاروطتلا
.““كلذب حمسسن نل اننأل ،دحأا روهتي Óف
نلعأا امدعب يكÎلا سسيئرلا تاحيرسصت يتأاتو
لاسسرإا ىلع هتقفاوم Úنثلا  يرسصŸا ناÈŸلا
دود◊ا جراخ ةيلاتق ماهم ‘ سشي÷ا نم تاوق

‘ كلذو ،““يبرغلا يجيتاÎسسإلا هاŒلا““ ‘
.ايبيل ‘ لمتfi يركسسع لخدت قايسس
ميهاربإا ةيكÎلا ةسسائرلا مسساب ثدحتŸا امأا
مسسقت ايعطق سضفرت هدÓب نأا ىلع ددسشف ،نلاق
يثراكلا ويرانيسسلاـب كلذ افسصاو ايبيل
وأا ايسسايسس ايبيل ميسسقت ايعطق سضفرن““ لاقو

ىلع ةلثمأا انيأار ،يثراك ويرانيسس اذه ،ايفارغج
انيلعو ،ىرخأا نكامأاو ايروسسو قارعلا ‘ كلذ
.““اهنم سسوردلا سصÓختسسا
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..يصسيصسلإ طخ زواŒ تررق

.. ترضس رأوضسأأ ىلع دضش– قافولأ تأوق
Îفح ءافلح رذحي ناغودرأأو

ديدهت يأإ دصض اًيصسايصسو اًيركصسع دإدعتصسÓل ةيعرصشلإ قافولإ ةموكح سسلبإرط ةمصصاعلإ ‘ دقعنŸإ يبيللإ بإونلإ سسل‹ اعد
.ترصس ةنيدم طيfi ‘ اهدوصشح زيزعت قافولإ تإوق تلصصإو اميف ،دÓبلإ ‘ اًيركصسع لخدتلل يرصصم

24771 ¤إإ ÚباصصŸإ ددع ›امجإإ

ةديدج ةباضصإأ081 لجضسي برغŸأ
تايفو عبرأأو91 ديفوكب

لÓخ دجتسسŸا انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإا081 برغŸا تلجسس
اميف ،24771 ¤إا ÚباسصŸا ددع ›امجإا عفتÒل ةيسضاŸا42ـلا تاعاسسلا
.ةديدج تايفو عبرأا نع نÓعإلا دعب ،082 ¤إا تايفولا ددع عفترا
سضرŸا نم ءافسشلا تلاح ددع نإا، ةيبرغŸا ةحسصلا ةرازو تلاقو
.ًاسصخسش082 ‘اعت دعب98351 ¤إا عومÛا ‘ تلسصو
هنأا ،““انوروك““ تادجتسسم لوح ةيمويلا ةودنلا لÓخ ةرازولا تحسضوأاو

رادلاو ةجنطو ةرطينقلاو ةرفينخ نم لكب ةديدج تايفو4 ليجسست ”
لازت ل كلذ مغرو ،ةلاح082 ¤إا ›امجإلا ددعلا عفري ام ،ءاسضيبلا
تراسشأا دقف ،ءافسشلا تلاح امأا .ةئاŸاب6.1 ‘ ةرقتسسم ةتامإلا ةبسسن
يذلاو Úفاعتملل ›امجإلا ددعلا ¤إا ةلاح752 تفاسضنا هنأا ¤إا ةرازولا
ددع كلذب حبسصيل ،ةئاŸاب7.68 غلب ‘اعت لدعÃ يأا ،24771 غلب
.3702 برغŸاب ةطسشنلا تلا◊ا
ةعاسس42ـلا لÓخ358و افلأا81 ةدعبتسسŸا تلا◊ا ددع عوم‹ غلبو
›امجإا عفتÒل ،ةمزÓلا ةيıÈا تÓيلحتلا ءارجإا دعب ،ةÒخألا
.ةلاح46و فلأا92و نويلم ¤إا ةدعبتسسŸا تلا◊ا
،ايŸاع53ـلا زكرŸا لت– تحبسصأا ةكلمŸا نأا ،ةحسصلا ةرازو تفسشكو
ددع ثيح نم ،طسسوتŸا قرسش ةهجب سسماÿاو ،ايقيرفإا Êاثلاو
.اهؤوارجإا ” يتلا ةيıÈا ليلاحتلا
ةماعلا ةحسصلا ئراوط تايلمعل ينطولا زكرŸا قسسنم لاق هتهج نمو
ةيıÈا ليلاحتلا ددع ثيح نم هنإا ،طبارŸ ذاعم ،ةحسصلا ةرازوب
Êاثلاو ،ايŸاع53ـلا زكرŸا لت– ةكلمŸا تحبسصأا ،اهؤوارجإا ” يتلا
.طسسوتŸا قرسش ةهجب سسماÿاو ،ايقيرفإا
نأا ،““انوروك““ تادجتسسم لوح ةيمويلا ةودنلا لÓخ ، ،طبارŸ فسشكو

3702 ايلاح غلبي جÓعلا ىقلتت لازت ل يتلا ةطسشنلا تلا◊ا عوم‹
،(ةلاح847) ةميسس◊ا-ناوطت-ةجنط تاهج Úب عزوتت ،ةلاح
،(ةلاح153) تاطسس-ءاسضيبلا رادلاو ،(ةلاح274) سسانكم-سسافو
.(تلاح7) ةسسام-سسوسسو ،(تلاح8) تلÓيفات-ةعردو
ةجر◊او ةبعسصلا تلا◊ا عوم‹ نأا ،روكذŸا لوؤوسسŸا راسشأاو
،ةلاح43 ¤إا لسصي ةزكرŸا ةيانعلاو سشاعنإلا ماسسقأاب ايلاح ةدوجوŸا

تاهج Úب عزوتت ،يعانطسصلا سسفنتلا ت–5 اهنمسض نم
،(تلاح01) تاطسس-ءاسضيبلا رادلاو ،(ةلاح21) يفسسآا-سشكارم
،(تلاح3) سسانكم-سسافو ،(تلاح8) ةميسس◊ا-ناوطت-ةجنطو
.(ةدحاو ةلاح) ةرطينقلا-Óسس-طابرلاو
افيسضم ،11,1 برغŸاب تلا◊ا دلاوت لدعم نأا ¤إا ،طبارŸا راسشأا اميف
تÓيلحتلا ءارجإا دعب358و افلأا81 غلب ةدعبتسسŸا تلا◊ا ددع نأا
92و نويلم ¤إا ةدعبتسسŸا تلا◊ا ›امجإا عفتÒل ،ةمزÓلا ةيıÈا
.ةلاح46و فلأا
انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإا ةلاح081 ، سسمأا لوأا ،برغŸا لجسسو
،ةعاسس42ـلا لÓخ ةافو تلاح عبرأا و ،ءافسش ةلاح752و ،دجتسسŸا
فلأا71 ¤إا ةكلمŸاب ةدكؤوŸا ةباسصإلا تلا◊ ›امجإلا ددعلا تعفر
.يسضاŸا سسرام2 ‘ ةلاح لوأا نع نÓعإلا ذنم ةلاح247و

تأءاقل قلطي ايناتيروم ‘ مكا◊أ بز◊أ
ةموك◊أ عم قيضسنتلل
سسمأا ،ايناتيروم ‘ مكا◊ا ةيروهم÷ا لجأا نم دا–لا بزح نلعأا
‘ ةموك◊ا عم تاعامتجا ةلسسلسس Úنثلا موي ذنم قلطأا هنأا ،ءاعبرألا
.«يتادهعت» جمانرب ذيفنت ةعباتŸ قيسسنتلا راطإا
نم فدهلا نإا ،رمعأا بلاطلا دلو دمfi يديسس بز◊ا سسيئر لاقو
تازا‚إلا عقاو ىلع هيلسضانمو بز◊ا تادايق عÓطإا» وه تاعامتجلا
ديسسلا ةيروهم÷ا سسيئر ةماخف جمانرب ذيفنت راطإا ‘ تقق– يتلا

fiاوزغلا خيسشلا دلو دمÊ (يتادهعت)».
ذيفنت ةقفارم نم نكمتسس تاعامتجلا نأا مكا◊ا بز◊ا سسيئر حسضوأاو
ةلماسشلاو ةرسصبتŸا ةيؤورلل بسسانŸا يسسايسسلا معدلاب» يتادهعت جمانرب
.هÒبعت قفو ،«ÊاتيروŸا بعسشلا ةيكزتو ةقث تلان يتلا
تاسسلج ةدع ‘ لوانت يقيسسنتلا ءاقللا» نأا ، مكا◊ا بز◊ا نلعأاو
ةيجيتاÎسسلا ططÿا ،ةموك◊ا ءاسضعأا نم ددع عم ةلسصفنم
جمانرب عم اهماجسسناو ةزجنŸا عيراسشŸا ةليسصحو مهتاعاطقل
.«يتادهعت

ءابولل ةيوق ةدوع نم تإريذ–و انوروكب ةدفإو ةديدج تاباصصإ

اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوروك عم سشــــــــــــياــــــــــــعتلأ ةـــــــــــــــــــلحرم لـــــــــــــــــــــــــــخدت سســـنوــت
Óيل–648 ءارجإانع ،ةيسسنوتلا ةحسصلا ةرازو تنلعأا

flÈيل–62 اهنيب نم ايÓ ‘ ا ةعباتم راطإاŸىسضر
ليلاحتلل يلم÷ا ددعلا كلذب غلبيل ,انوروكب Úقباسسلا
19058.
تلاح8 مهنيب نم ,ايباجيإا Óيل–31 ليجسست ” دقو
تلا◊ ةيباجيإا ليلا–5 و ةدفاو ةديدج ةباسصإا
ددعلا حبسصيل ,سسوÒفلل ةلماح لازت ل ةقباسس ةباسصإا
تبثتلا دعب كلذو ,سسوÒفلا اذهب Úباسصملل يلم÷ا

ةعزوم ةدكؤوم ةلاح9831 ,اهنيي–و تايطعŸا نم
ةلاح632و ةافو ةلاح05و ءافسش ةلاح3011 :يتآلاك
,ةعباتŸا ددسصب يهو ,سسوÒفلل ةلماح لازت ل ةباسصإا

‘ م˘ه˘ب ل˘ف˘ك˘˘ت˘˘لا ع˘˘قو ة˘˘با˘˘سصإا تلا˘˘ح3 ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘˘م

ةيمل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا و˘سضع رذ˘ح ،ءا˘ن˘ثألا ‘.ى˘ف˘سشت˘سسŸا
Ûيسشفت ةيناكمإا نم  ،ةريدغ بيبح انوروك ةهبا

دÓ˘ب˘لا د˘ق˘ف˘ي د˘ق ا˘م ي˘˘تا˘˘عو˘˘م‹ ل˘˘ك˘˘سشب سسوÒف˘˘لا
ةدفاو تاباسصإا لوسصو نأا ةريدغ دكأاو.هيلع ةرطيسسلا
نا˘ك دود◊ا ح˘˘ت˘˘ف د˘˘ع˘˘ب سسنو˘˘ت ¤إا ا˘˘نورو˘˘ك سسوÒف˘˘ب
طباوسضلا قفو تلا◊ا هذه عم لماعتلا ”و ارظتنم
ليجسست نكل ،سضرغلل ثدÙا يحسصلا لوكوتوÈلاو
لثÁ دق يذلا رمألا وه نيدفاولا نم ةيلfi ىودع
لماح ىلع فرعتلا نم نكمتلا مدع لاح ‘ ةروطخ
ثدحي ⁄ ام وهو ,ىودعلا ‘ ببسست يذلا سسوÒفلا
نم تنك“ ةيحسصلا حلاسصŸا نأا مغر نآلا دح ¤إا
ةظفاfi ‘ سسوÒفلاب باسصŸا دفاولا ىلع فرعتلا

” يتلا ةيلÙا عبسسلا تاباسصإلا نأاب اعباتم ،ةسسوسس
.ةدفاولا ةلا◊اب ةطبترم ةسسوسس ‘ اهليجسست
ةعباتŸ ةي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ،سسمأا لوأاتفنأات˘سسا د˘قو
ةموك◊ا رسصقب اهتاعامتجا انوروك سسوÒف راسشتنا
سسايلإا ليقتسسŸا ةموك◊ا سسيئر فارسشإاب ةبسصقلاب
وسشكلا بيب◊ا ةباينلاب ةحسصلا ريزو روسضحب خافخفلا
دد˘ع ‘ رو˘ط˘ت ل˘ي˘ج˘سست د˘ع˘ب كلذو ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا ءا˘˘سضعأاو
.ةدفاولاو ةيلÙا تاباسصإلا
ى˘ل˘ع عا˘م˘ت˘˘جلا ل˘˘ه˘˘ت˘˘سسم ‘ ة˘˘مو˘˘ك◊ا سسي˘˘ئر د˘˘ّكأاو
‘ زجنم نم سسنوت هتققح ام ىلع ةظفاÙا ةرورسض

را˘سشت˘نا ‘ م˘ك˘ح˘ت˘لا لÓ˘خ ن˘م ة˘ح˘ئا˘ج˘ل˘ل ا˘ه˘ت˘ه˘با‹
ةيعامتجلاو ةيحسصلا هتايعادت نم د◊او سسوÒفلا

ةعباتŸا جهن˘م ة˘ل˘سصاو˘م ى˘ل˘ع ادد˘سشم ،ة˘يدا˘سصت˘قلاو
يطاعتلا ‘ ةموك◊ا ةسسايسس ‘ قابتسسلاو مييقتلاو
ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب ماز˘ت˘للا ةرور˘سض ى˘ل˘عو ة˘ح˘˘ئا÷ا هذ˘˘ه ع˘˘م
. ةيحسصلاو ةيئاقولا تاءارجلا
ة˘˘سسي˘˘ئر تدا˘˘فأا ،عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا بق˘˘ع ا˘˘ه˘˘ل ح˘˘ير˘˘سصت ‘و
ةد˘ج˘ت˘سسŸاو ةد˘يد÷ا سضار˘مأÓ˘ل ي˘ن˘˘طو˘˘لا د˘˘سصرŸا
تلا◊ا سضعب ليجسست رثإا ىلع هنأا ةيلع نب فاسصن
مازتللا عيم÷ا ىلع سضرفُي ةدفاو ىرخأاو ةيلÙا
فلتfl تلوكوتوربو ةماعلا ةيحسصلا تلوكوتوÈلاب
ظفح دعاوق قيبطت ةرورسض ¤إا ةفاسضإا تاعاطقلا
ةباقرلا ديدسشت متيسس امك يدسس÷ا دعابتلاو ةحسصلا
.ئناوŸاو ةيÈلا دود◊او تاراطŸاب ةيحسصلا
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هذه سشقانت
ةقرولإ
تاقÓعلإ
ةينإريإلإ

‘ ةينيصصلإ-
ثيد◊إ ءوصض
ةدهاعم نع

اًماع52ـلإ
نواعتلل
يجيتإÎصسلإ
نإريإإ Úب
يتلإو ،Úصصلإو
تنلعأإ
ةموك◊إ
اهنع ةينإريإلإ

‘
نإريزح/وينوي
0202،
سضرعتصستو
داعبأإ ةقرولإ
ةقÓعلإ

رئإدلإ لد÷إو
ةدهاعŸإ نأاصشب
ديؤوم Úب
،سضراعمو
مهأإ درصستو
قفو اهدونب
ةدوصسŸإ
.ةبرصسŸإ

تاقÓعلإ لوحتت له :اماع52ـلإ ةدهاعمو Úصصلإو نإريإإ
؟ةقيمع ةيجيتإÎصسإ ةكإرصش ¤إإ

 ةيرابخإإ ةينطو ةيموي
 ةدودÙإ ةيلوؤوصسŸإ تإذ ةكرصشلإ نع ردصصت
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جد00,000001 :يعامتجإلإ لامصسأإرلإ

 :رصشنلإ ريدم ماعلإ ريدŸإ
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عيزوتلإعــــــــبطلإ

:قرصشلإ
ةير◊إ:طصسولإ

ةير◊إ : بون÷إ

لجنموب يلع عراصش30 :رصشنلإو ريرحتلإ ةيريدم
767417120:سسكافلإو فتاهلإ

Ê:moc.liamtoh@airruohleneiditouqوÎكلإلإ ديÈلإ
airegla clp knab bara 36005458510020350620: يكنبلإ باصس◊إ
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821737120-466117120:فتاهلإ.ةمصصاعلإ رئإز÷إ روتصساب عراصش1

919937120 -955937120:سسكافلإ

AIS :رـــــئإز÷إ
EIS:ةنيطنصسق

ALGRAUO IS:ةلڤرو
OIS:نإرهو

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

*يدامصصلإ ةمطاف

دونبلإ :ةمداقلإ ةيقافتلإ
ةبرصسŸإ
ا˘م ة˘ي˘نار˘يإا ف˘ح˘سصو ع˘˘قاو˘˘م تر˘˘سشن
،ةد˘˘ها˘˘عŸا ةدو˘˘سسم دو˘˘ن˘˘ب ه˘˘نإا تلا˘˘ق
عقوم هرسشن ام كلذ زربأا نم ناكو
،ي˘ئا˘سضر ن˘سسÙ ع˘با˘ت˘˘لا ““كا˘˘ن˘˘با˘˘ت““

نم حسضاو وه ام نإا :عقوŸا لاقو
هذ˘˘ه uسصن ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ة˘˘خ˘˘˘سسن˘˘˘لا
‘ اهنع نÓعإلا ” يتلا ةيقافتلا
ناو˘ن˘˘ع ت–0202 ناريزح/و˘ي˘نو˘ي
Úب ل˘˘˘ما˘˘˘سشلا نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ج˘˘˘ما˘˘˘˘نر˘˘˘˘ب““

ةيروهمجو ةيبعسشلا Úسصلا ةيروهمج
ةقفاوŸا ت“ اذإا ،““ةيمÓسسإلا ناريإا

ة˘ي˘سسرا˘ف˘لا خ˘سسن˘لا ‘ ءا˘ج ا˘م˘ك ه˘ي˘ل˘ع
سصنلا سسفنب ة˘ي˘ن˘ي˘سصلاو ة˘يز˘ي˘ل‚إلاو
طاق˘ن ع˘برأا ن˘م˘سضت˘ي ه˘نإا˘ف ،ط˘ب˘سضلا˘ب

fiبك لكسشب جلاعت ةيروÒ اıفوا
:ةيقافتلا هذه تاعبت نم

 :¤وألإ ةطقنلإ
Úسصلا موقتسس ،ةدوسسŸا هذهل اًقفو

ةفرعŸا لقنو رامثتسسلاب ناريإا ‘
ىوتسسŸا اذهو .تاعاطقلا عيمج ‘
يتأايسس ،Úسصلا لبق نم رامثتسسلا نم

ر˘˘˘˘ير– ن˘˘˘˘ع Úسصلا م˘˘˘˘ج– تقو ‘
تارسشع˘ب ي˘ب˘ن˘جألا د˘ق˘ن˘لا ن˘م غ˘لا˘ب˘م
ح˘˘لا˘˘سصل تارلود˘˘˘لا ن˘˘˘م تارا˘˘˘ي˘˘˘لŸا
‘ ى˘ت˘ح تا˘بو˘ق˘ع˘ل˘˘ل ا˘˘ًيدا˘˘ف˘˘ت ،نار˘˘يإا

ة˘ي˘نار˘يإلا ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا تا˘˘عا˘˘ن˘˘سص لا‹
،دنبلا اذه قيبطت ” اذإاو ،ةمخسضلا
‘ ا˘vير˘˘هو˘˘ج اÒًي˘˘غ˘˘ت كلذ نو˘˘ك˘˘ي˘˘سسف
.ناريإا حلاسص

:ةيناثلإ ةطقنلإ
،Êار˘يإلا بنا÷ا˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف

ءانبو رامث˘ت˘سسÓ˘ل ز˘فاو◊ا ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا˘ب
بنا÷ا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘˘ي˘˘ت˘˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ب˘˘لا
ءا˘˘˘˘سشنإا ‘ نوا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لاو ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سصلا
ة˘يرا˘ج˘ت˘لاو ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا تا˘˘ع˘˘مÛا
ةيسسايسسلا تاءارجإلا نم ةعوم‹و
ل ،ة˘كÎسشŸا ة˘ير˘ك˘سسع˘لاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألاو
ة˘سصا˘خ تازا˘ي˘ت˘ما وأا تا˘مد˘خ د˘جو˘ت
ةيناريإلا يسضارألا نم ءزج عسضو لثم

ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن“ لو ،Úسصلا فر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصت ت–
ذيفنتل ةيرسصح تازا˘ي˘ت˘ما ة˘ي˘قا˘ف˘تلا

ةغيسصلا هذهف ،كلذل .عيراسشŸا هذه
ح˘لا˘سصم ع˘م Òب˘ك xد˘˘ح ¤إا ى˘˘سشا˘˘م˘˘ت˘˘ت
.ناريإا

:ةثلاثلإ ةطقنلإ
‘ سسي˘ئر ل˘ك˘سشب د˘ق˘ع˘لا اذ˘ه ي˘تأا˘˘ي
ن˘م˘سضت˘˘ي لو م˘˘ها˘˘ف˘˘ت ةر˘˘كذ˘˘م ل˘˘ك˘˘سش
ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو سسك˘˘ع˘˘تو ،اًداد˘˘˘عأاو ا˘˘˘ًما˘˘˘قرأا
ة˘ل˘يو˘ط ة˘ي˘ج˘˘ي˘˘تاÎسسا هذ˘˘ه نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
،Úسصلاو نار˘˘يإا Úب نوا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل د˘˘˘مألا
يلسصألا سصنلا نم ةرقف لك بلطتتو
تايقافتا ذيفنت ثÓثلا تاقفرŸا وأا

هذه ليسصافت ىلع يوت– ،ةلسصفنم
كا˘ن˘ه تنا˘ك اذإا ،كلذ˘˘ل ؛ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تلا

دوقعلا نأاسشب نوكت بجيف ،ةيسساسسح
د˘ع˘˘ب ا˘˘ًق˘˘حل ا˘˘ه˘˘مار˘˘بإا م˘˘ت˘˘ي˘˘سس ي˘˘ت˘˘لا
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل د˘ق˘ع˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع ة˘˘ق˘˘فاوŸا
.Úسصلاو ناريإا Úب ةفلتıا ءازجألا

يذ˘لا د˘ق˘ع˘لا اذ˘ه :ة˘ع˘بار˘لا ة˘ط˘ق˘ن˘˘لا
اvيذيفنت اًنامسض رفوي ل ةنسس52 هتدم
زو˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ي ،كلذ˘˘˘˘˘ل .Úسصلا وأا نار˘˘˘˘˘˘يإل
دو˘˘ن˘˘ب˘˘˘لا ذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت مد˘˘˘ع فار˘˘˘طأÓ˘˘˘ل
ةيقافتلا هذه ‘ اهيلع سصوسصنŸا
ن˘كÁو ،ة˘ل˘حر˘م ة˘يأا ‘ ا˘˘ه˘˘ق˘˘حÓ˘˘مو
‘ اًقحل متي ⁄ ام ،اهذيفنت قيلعت
نواعتلا دوقع دونب نم دنب لك قاطن
.اهل ةيذيفنت تانامسض عسضو

ةيقافتلإ دونب
يتلا ةيؤورلا نع لوألا دنبلا ثد–و

‘ سصخ˘ل˘ت˘تو ،ة˘ي˘قا˘ف˘تلا هذ˘ه م˘ك–
Úسصلا Úب ةلماسش ةيجيتاÎسسا ةكارسش
ح˘˘بر˘˘م ج˘˘ه˘˘ن سسا˘˘˘سسأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،نار˘˘˘يإاو
تا˘˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘˘لا لا‹ ‘ Úب˘˘˘˘نا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
.ةيئانثلا ةيلودلاو ةيميلقإلا

ةمهÃ قلعتي يذلاو ،Êاثلا دنبلا امأا
ةعوم‹ ددح دقف ،ةيقافتلا هذه
نافرطلا لمعيسس يتلا فادهألا نم
:يهو ،اهقيقحتل اًعم

يداصصتقلإ نواعتلإ عيصسوت
.يراجتلإو
عاطقلا تلاكو Úب لاعفلا لعافتلا
ةر◊ا ق˘˘˘˘طا˘˘˘˘نŸاو سصاÿاو ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
.ةسصاÿاو
دا˘سصت˘قلا تلا‹ ‘ Òثأا˘˘ت˘˘لا ةدا˘˘يز
.ةحايسسلاو ايجولونكتلاو
تلاÛا ‘ ةيجيتاÎسسلا ةكارسشلا
.ةفلتıا ةيداسصتقلا
ماسسقأاو تاعما÷ا Úب نواعتلا عيسسوت
.مولعلاو ايجولونكتلا
نواعتلل ةرمتسسŸاو ةلاعفلا ةعجارŸا
ى˘ل˘ع بل˘غ˘ت˘ل˘ل كÎسشŸا يدا˘سصت˘˘قلا
.تايدحتلاو تابقعلا
نواعتلاو سضعبلا مهسضعب فقاوم معد

تا˘˘م˘˘ظ˘˘نŸاو ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ل˘˘فاÙا ‘
.ةيميلقإلا
نوا˘ع˘ت˘لاو نو˘نا˘ق˘لا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت
‘ اÃ ،تلاÛا فلتfl ‘   ينمألا
.باهرإلا ةحفاكم كلذ
ز˘يز˘ع˘ت˘ل ير˘ك˘سسع˘لا نوا˘ع˘ت˘لا ع˘ي˘˘سسو˘˘ت
.ةيجيتاÎسسلاو ةيعافدلا تاردقلا
.ىرخألا تلاÛا ‘ نواعتلا

نواعتلا تلا‹

تلا‹ ن˘ع ع˘بار˘لا د˘ن˘ب˘لا ثد˘ح˘ت˘يو
،(2) قح˘لŸا ‘ ا˘ه˘ح˘سضو˘يو نوا˘ع˘ت˘لا
:تلاÛا هذه ةمدقم ‘و

جاتنإلا) ماÿا طفنلا لمسشتو ةقاطلا
(تاداد˘مإلا ن˘مأاو ر˘ير˘ك˘ت˘لاو ل˘ق˘ن˘لاو
ةددجتŸا ةقاطلاو تايواميكوÎبلاو
.ةيندŸا ةيوونلا ةقاطلاو
ةيديد◊ا ككسسلاو ةعيرسسلا قرطلا
ناريإا رود زيزعتل ةيرحبلا لسصافŸاو

.قيرطلاو ماز◊ا ةردابم ‘
عم ،ىوتسسŸا عيفر ‘رسصŸا نواعتلا
تÓ˘م˘ع˘لا ماد˘خ˘˘ت˘˘سسا ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘ي˘˘كÎلا
لاومألا لي˘سسغ ة˘ح˘فا˘ك˘مو ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا
.ةمظنŸا ةÁر÷او باهرإلا ليو“و
ة˘˘˘يÁدا˘˘˘كألا مو˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘حا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا
‘ تاÿÈا لدا˘ب˘تو ا˘ي˘جو˘لو˘˘ن˘˘ك˘˘ت˘˘لاو
ىلع ءاسضقل˘ل ة˘ل˘ما˘ع˘لا ىو˘ق˘لا بيرد˘ت
‘ سسا˘ن˘لا ة˘˘سشي˘˘ع˘˘م Úسس–و ر˘˘ق˘˘ف˘˘لا
.اvو‰ لقألا قطانŸا
Òبادتلا نع سسماÿا دنبلا ثدحتيو
ئدا˘˘بŸا ى˘˘ل˘˘ع ًءا˘˘ن˘˘ب ،ة˘˘يذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
ئدابŸ اًقفوو ،ةكÎسشŸا حلاسصŸاو
،ةيداسصتقلا تاسسسسؤوŸا Úب ةراجتلا
ا˘˘م˘˘˘ه˘˘˘نوا˘˘˘ع˘˘˘ت نا˘˘˘فر˘˘˘ط˘˘˘لا ع˘˘˘سسو˘˘˘ي˘˘˘سس
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ‘ ل˘˘ما˘˘سشلا ي˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘تاÎسسلا
Òبادتلا ذيفنت لÓخ نم تلاÛا
3 مقر قحلŸا ‘ اهيلع سصوسصنŸا
.ةقيثولا هذهل

ة˘ب˘قارŸا سسدا˘˘سسلا د˘˘ن˘˘ب˘˘لا سصخ˘˘ل˘˘يو
طاقنلا نمسض قافتلا اذهل قيبطتلاو
:ةيلاتلا

هذه ما˘ك˘حأا ق˘ي˘ب˘ط˘ت د˘سصرو ق˘ي˘سسن˘ت˘ل
ءاسشنإا فارطألا ىلع بجي ،ةقيثولا
ةسصتıا تاطلسسلا ةياعر ت– ةيلآا
.ةداقلا نع Úلث‡ لÓخ نمو

نو˘˘ل˘˘ث‡ د˘˘ق˘˘ع˘˘ي˘˘سس ،دد˘˘سصلا اذ˘˘˘ه ‘
،ةيونسس تاعامت˘جا ىو˘ت˘سسŸا و˘ع˘ي˘فر
نولوؤوسسŸا دقعيسس ،رمألا مزل اذإاو
ع˘م ة˘يروا˘سشت تا˘عا˘م˘ت˘جا نو˘ي˘˘ن˘˘عŸا
.مهئارظن

،نيدلبلا ‘ ةيجراÿا يترازو ىلع
ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب ،Úت˘لوؤو˘سسم ا˘م˘ه˘ت˘ف˘سصب
ةرازو كلذ ‘ اÃ ،ىرخألا تارازولا
دا˘سصت˘قلا ةرازوو ة˘ي˘ن˘ي˘سصلا ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا
ة˘ب˘قار˘م بجاو ،ة˘˘ي˘˘نار˘˘يإلا ة˘˘ي˘˘لاŸاو
غÓ˘بإاو ة˘ق˘ي˘ثو˘لا هذ˘ه ما˘ك˘حأا ذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت
تاقوألا ‘ زرÙا مدقتلاب اهتداق
.ةبسسانŸا
ةوعد نع اًثيدح عباسسلا دنبلا نمسضتو
:دنبلا لاقو ،ةكراسشملل ىرخأا نادلب
ةردابم ‘ ةكÎسشŸا حلاسصملل اًرظن
نا˘فر˘ط˘لا ع˘ج˘سشي ،ق˘ير˘˘ط˘˘لاو ماز◊ا
نم فارطألا ددعتمو يئانثلا نواعتلا

ناد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ‘ ة˘˘كÎسشم ج˘˘مار˘˘ب لÓ˘˘خ
.ىرخألا نادلبلا وأا ةرواÛا

سضفر ن˘ع ن˘ما˘ث˘لا د˘ن˘˘ب˘˘لا ثد˘˘ح˘˘ت˘˘يو
أاد˘بŸ ا˘ًم˘عدو ،ة˘˘ي˘˘جراÿا طو˘˘غ˘˘سضلا
فار˘طألا ي˘م– ،فار˘طألا ة˘يدد˘ع˘˘ت
ةسضراعمو ةقيثولا هذه ماكحأا ذيفنت
فارطأا لبق نم Êوناقلا Òغ طغسضلا
.ىرخأا

ة˘ي˘ندرأا ة˘ي˘ع˘ما˘˘ج ةذا˘˘ت˘˘سسأاو ة˘˘ث˘˘حا˘˘ب*
flاريإلا نأاسشلا ‘ ةسصتÊ، ةلسصاح

ة˘ع˘ما˘ج ن˘م هارو˘ت˘˘كد˘˘لا ة˘˘جرد ى˘˘ل˘˘ع
ددع اهل .ناريإا ‘ يئابطابط ةمÓع
نأاسشلاب ةقلعتŸا ثاحبألاو بتكلا نم
‘ لوأا اثحاب ايلاح لمعت .Êاريإلا

فر˘سشتو تا˘سسارد˘ل˘ل ةر˘يز÷ا ز˘˘كر˘˘م
نار˘يإا˘ب ة˘ق˘ل˘˘ع˘˘تŸا تا˘˘سسارد˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
.ايسسآا طسسوو ايكرتو

سشتاصسإردلل ةريز÷إ زكرم
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 وروي ÚيÓم8 ¤إإ ةيداŸإ هبلاطم سضيفخت ررق

 يضسنرفلأ عأرضصلأ لعضشي يتيضس Îضسيل
Êاميلضس تامدخ ىلع
دعب ،يتيسس Îسسيل هيدان بوسص ،Êاميلسس مÓسسإا يرئاز÷ا مجاهŸا داع
ىوتسسملل تابثإاو قّلأات مث ،هسشخبÔف ناولأاب ةلسشاف ةبرŒ ‘ ¤وأا ةراعإا

لÓخ يسسنرفلا يرودلا يمجاهم زربأا دحأا نوكيل ،وكانوم يدان عم
.يسضقنŸا مسسوŸا
رار˘سصإل ،ةÒسصق اÎل˘ك˘نإا ¤إا Êا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سس ةدو˘˘ع نو˘˘ك˘˘ت نأا بق˘˘ترŸا ن˘˘مو
رمألا بّلطت نإاو ،ةيفيسصلا تلاقتنلا ةÎف لÓخ هعيب ىلع ““زيسسكوفلا““
ÚيÓم01 نم ةيداŸا مهبلاطم سضيفخت رارق دعب ،ةيدام رئاسسخ لّبقت
.طقف وروي ÚيÓم8 ¤إا
طبترا نأا دعب ،هّمسضل ةيسسنرف ةيدنأا يزيلكنإلا يدانلا ةوطخ تزّفحو
ليل يدان نأا ،““لوبتوف سسنارف““ ةّل‹ تفسشكو ،ايليسسرام كيبŸوأاب همسسا
›ودلا هكÎيسس يذلا غارفلا سضيوعتو ،همادقتسسا ‘ ةÒبك ةبغر ىدبأا
.›اطيإلا وتنيفينيب قيرف بوسص لقتنŸا ،يÁر كيول يسسنرفلا
ما“إا دعب ةرسشابم ،ةقفسصلا قيقحتل ةيفاكلا ةيلاŸا ةلويسسلا ليل كلتÁو
مهيلع ردتسس ثيح ،›وبان بوسص Úمسسوأا روتكيف هم‚ لاقتنا ةقفسص
““يابونيترابلا““ نأا ،ةيلاطيإلا مÓعإلا لئاسسو تدّكأا نأا دعب ،ةÒبك ًاحابرأا
.ةيÒجينلا ةبهوŸا ّمسضل وروي نويلم06 نم Ìكأا عفديسس
هعيب ¤إا Òخألا دمعي ذإا ،1202 ةياغل Îسسيل عم بعÓلا دقع دتÁو
ماقرألا ىلع ةقفسصلا قيوسست ‘ دامتعلاو ،ةطيسسب ةميق نم ةدافتسسلاو
عم ةمسساح تارير“Ë 8دقتو فادهأا9 ليجسستب ،اهلّجسس يتلا ةزيمŸا
.““ةرامإلا““ يدان
يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا بادتنا قابسس ›اغتÈلا اكيفنب قيرف لخدو
.ةيلا◊ا ةيفيسصلا تلاقتنإلا قوسس ‘ ،Êاميلسس مÓسسإا
اكيفنب قيرفِل ديد÷ا بردŸا سسوسسيج يجروج ›اغتÈلا ينقتلا بلطو
أا““ ةيلÙا ةفيحسصلا هتركذ امك .Êاميلسس بلجِل كّرحتلاِب ،يدانلا ةرادإا
.““لوب
ثيح ،ادّيج Êاميلسس مÓسسإا مجاهŸا سسوسسيج يجروج ينقتلا فرعيو
. .6102-5102 مسسوم ،›اغتÈلا ةنوبسشل غنيتروبسس قيرف ‘ هبّرد نأا قبسس
نأا دعب ،1202-0202 ةخسسن ابوروأا لاطبأا ةطبار اكيفنب قيرف بعليو
نع Úَتلوج لبق ،ةيلاغتÈلا ةلوطبلا بيترت ةحئل ‘ Êاثلا زكرŸا نمسض
.راتسسلا لادسسإا
ي˘ت˘ي˘سس Îسسي˘ل يدا˘ن ع˘م (ة˘ن˘˘سس23) Êام˘ي˘ل˘سس مÓ˘سسإا م˘جا˘هŸا ط˘ب˘تر˘يو
.1202 فيسص هتّدم يسضقنت ،دقعِب يزيل‚إلا
حيرسستِل ،وروأا ÚيÓم01 غلبم مÓتسسا يتيسس Îسسيل يدان ةرادإا طÎسشتو
.ةفئاسصلا هذه ““ءارحسصلا يبراfi““ سصاّنق
تامدخ نم ةدافتسسإلا ‘ بغري ٍدان عبار ›اغتÈلا اكيفنب قيرف تابو
ليلو (قباسسلا هيدان) وكانومو ايليسسرم كيبŸوأا قرف دعب ،Êاميلسس مÓسسإا
.ةيسسنرفلا
‘ اهزربأا تناك ،ةيفاÎحا براŒ ةّدع يرئاز÷ا يرودلا جيرخ سضاخو
يرودلا ¤إا ل˘ق˘ت˘ن˘ي نأا ل˘ب˘ق ،ة˘نو˘ب˘سشل غ˘ن˘ي˘ترو˘ب˘سس يدا˘ن ناو˘لأا˘ب ،لا˘غ˘تÈلا
،اسسنرف ‘ فاطŸا هب يهتنيو ،ايكرت مث مدقلا ةركل زاتمŸا يزيلكنإلا
.ًاماع (23) نسس ‘ وهو

ر-ق

Ÿميصساك ةقفإرÒإ ‘ وÙإ لإوط روŸمصسو

 ةلواط ىلع تأرايخ4 نمضض رضصان نب
ديردم لاير

‘ ةديدج تاقفسص نع ثحبلا ةيلمع ،Êابسسإلا ديردم لاير يدان رسشاب
عم ÚبعÓلا سضعب ليحرل اًديه“ ،طسسولا طخ ميعدتل ،تلاقتنلا قوسس
.مسسوŸا ءاهتنا
عم دقاعتلا ‘ بغري لاير نإاف ،““لاÎنسس اسسنفيد““ عقوم هركذ ام بسسحبو
.مسسوŸا لاوط روÙا ‘ وÒميسساك ةقفارŸ ،باسش ناديم طسسوتم
لجيف نايلوج ،اهنيب نم ،هتلواط ىلع تارايخ4 يكلŸا يدانلا عسضوو
بعل اكور كرامو ،ماهلوف نم اسسيو‚أا وبماز هيردنأاو ،اكيفنب بعل
.نÓيم ناديم طسسوتم ،رسصان نب ليعامسسإا يرئاز÷او ،لوينابسسإا
،ةيروfi ةقفسص ماربإا ‘ بغري ديردم لاير نأا Êابسسإلا عقوŸا دكأاو
.دجتسسŸا انوروك ءابو نع ةمجانلا ةيداسصتقلا ةمزألا مغر
ديردم لاير مامتها راثأا ،رسصان نب ،يرئاز÷ا مجنلا نأا عقوŸا فسشكو

يسساسسأا ناكم زجحو ةأاجافŸا عنسص ‘ ح‚ نأا دعب ،ةÒخألا رهسشألا ‘
.نÓيم ةليكسشتب

 ““هبصصنم ‘ لصضفألإ وه““ ..““رصصان نب““ ـب ىنغتي ›ويب
،““رسصان نب ليعامسسا““ يرئاز÷ا مجنلاب ،““نÓيم““ بردم ،““›ويب““ داسشأا
.مسسوŸا اذه يÒنوسسورلا عم ةÒبك تايوتسسم ‘ مدقي يذلا
ط˘سسو ط˘خ بعل ر˘سصا˘ن ن˘ب““ :ة˘ي˘ف˘ح˘سص تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ‘ ““›و˘˘ي˘˘ب““ لا˘˘قو
وأا مسصÿا بعلم فسصن ‘ ءاوسس ةعئار ةقيرطب بعلي““ :فاسضأاو .““لماكتم

.““هبعك ولع دكؤوي ام اذهو ،انبعلم فسصن ‘
لازي ل هنأا امك ،هجو لمكأا ىلع هرودب موقيو عئار بعل وه““ :عباتو
.““Òثكلا Ëدقت هناكمإاب
ىلع ارسصم لازي ل ““لويدراوغ بيب““ نأا ،ةيلاطيإا ةيفحسص رداسصم تفسشكو
.مسسوŸا اذه ““رسصان نب ليعامسسا““ يرئاز÷ا مجنلا بادتنا
،““وتاكÒم ويسشتلاك““ عقومو ““روبسس وليد اتيزاغل““ ةفيحسص نم لك تدكأاو
تايولوأاك هعسضوو ““رسصان نب““ تايناكمإاب اÒثك بجعأا ““لويدراوغ““ نأا
نم Ìكأا عفدل ةدعتسسم يتيسسلا ةرادإا نإاف ،رداسصŸا تاذ بسسحو .قيرفلا
يÒنوسسورلا ةرادإا نأا نم مغرلاب ،““نÓيم““ م‚ عم دقاعتلل وروأا نويلم05
.مسسوŸا اذه هعيب ةركف سضفرت

ر-ق
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ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سص ردا˘˘˘˘˘سصم تف˘˘˘˘˘سشك
““ماه تسسو““ ةرادإا نا ،ةيزيل‚إا
ةرادإل يمسسر سضرعب تمدقت دق
يئانثلا عم دقاعتلل ““دروفتنيرب““
.““سسنيكتاو»و ““ةمحر نب““

ةرادإا نأا ،رداسصŸا تاذ تدكأاو
34 ع˘فد˘˘ل ةد˘˘ع˘˘ت˘˘سسم ““زر˘˘ما˘˘ه˘˘لا““

ÚبعÓلا عم دقاعتلل وروأا نويلم
.اعم

ةرادإا سضفرت ،قايسسلا سسفن ‘
نع يل˘خ˘ت˘لا ةر˘ك˘ف ““درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب““

ةÎف˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ‘ ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا مو‚
ة˘ل˘سصاو˘م م˘ه˘ن˘م بل˘ط˘تو تاذ˘لا˘ب
وهو قيرفلا فده ىلع زيكÎلا

.““غيلÈÁÒلا““ ـل دوعسصلا قيق–
ير˘˘˘˘ئاز÷ا ›ود˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘سصاو˘˘˘˘˘يو

قو˘˘˘˘˘˘سس ‘ ثد◊ا ة˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘سص
ل˘سضف˘ب ،يز˘ي˘ل‚إلا تÓ˘يو˘ح˘ت˘˘لا
ع˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘سسألا ‘ تفÓ˘˘˘لا ه˘˘˘ق˘˘˘لأا˘˘˘˘ت
.ةيسضاŸا
ليف ÊاطيÈلا يمÓعإلا فسشكو
،ا˘سسل˘ي˘ي˘ب و˘ل˘˘ي˘˘سسرا˘˘م نأا˘˘ب ،يرا˘˘ه
رئاطلا حان÷ا عسضي ،زديل بردم
م˘˘سسو˘˘م˘˘ل˘˘ل اداد˘˘ع˘˘ت˘˘سسإا ة˘˘يو˘˘لوأا˘˘˘ك
.ديد÷ا
نأا˘˘˘˘˘˘ب ،رد˘˘˘˘˘˘˘سصŸا تاذ ح˘˘˘˘˘˘˘سضوأاو
بحا˘˘˘˘˘˘سص د˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ُي ““نو˘˘˘˘˘˘˘نÛا““
،نمث يأاب ،ةيرحسسلا تاغوارŸُا

ن˘˘˘ك“ مد˘˘˘ع ة˘˘˘لا˘˘˘ح ‘ ة˘˘˘سصا˘˘˘˘خ
.دوعسصلا نم دروفتنيرب
،سسينل قبسسألا بعÓلا نأاب ركذُي

Áا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا كل˘˘تŸُقÎتا˘ح

ن˘˘م ا˘˘هزر˘˘بأا ،ار˘˘˘خؤو˘˘˘م ة˘˘˘م˘˘˘هŸا
بر˘˘قألا ود˘˘ب˘˘ي يذ˘˘لا ي˘˘سسل˘˘ي˘˘˘سشت
.هدقع ءارسشل
دروفتن˘ير˘ب ق˘ير˘ف برد˘م ف˘سشكو
،كنار˘˘˘ف سسا˘˘˘مو˘˘˘ت ،يز˘˘˘ي˘˘˘˘ل‚لا

¤إا يسسليسشت يدان لسصوت ةقيقح
›ود˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘م قا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘تا
““ ةمحر نب ديعسس ““ يرئاز÷ا
مسسوم ‘ هتامدخ ىلع لوسصحلل
،ل˘ب˘˘قŸا ي˘˘ف˘˘ي˘˘سصلا تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا
ن˘˘˘م بو˘˘˘هوŸا بعÓ˘˘˘لا ن˘˘˘ك“و

¤إا زو˘˘ل˘˘ب˘˘لا ةرادإا ها˘˘ب˘˘ت˘˘نا بذ˘˘˘ج
.لانسسرآاو ماهتسسو بناج
ةÎفلا ‘ ةيفحسص ريراقت تركذو
ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت ي˘˘˘سسل˘˘˘ي˘˘˘سشت نأا ةÒخألا
ثح˘ب˘˘ل ة˘˘م˘˘حر ن˘˘ب ع˘˘م ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب

درو˘ف˘ما˘ت˘سس ¤إا ه˘لا˘ق˘ت˘نا ةو˘˘ط˘˘خ
كلذ ن˘ع ل˘ئ˘ُسس ا˘مد˘ن˘عو ،جد˘ير˘˘ب
‘ كنار˘˘ف سسا˘˘مو˘˘ت لا˘˘ق ،ر˘˘مألا
اذ““ ةفيحسص اهترسشن تاحيرسصت

يأا ع˘م˘سسأا ⁄»:ة˘يز˘ي˘ل‚إلا ““ن˘˘سص
،““يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ›وؤو˘˘˘˘سسم ن˘˘˘˘م ءي˘˘˘˘سش
،ءيسش يأا فرعأا ل انأا»:فاسضأاو
ءي˘سش يأا˘ب يرا˘˘ب˘˘خإا م˘˘ت˘˘ي ⁄ اذإاو
ا˘ه˘نإا ،ح˘ي˘ح˘˘سص ه˘˘نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا Ó˘˘ف
ة˘م˘˘حر ن˘˘ب»:م˘˘ت˘˘ت˘˘خاو ،““ة˘˘ع˘˘ئا˘˘سش
‘ مد˘˘˘ق˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘ك˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسي
‘ ة˘ب˘˘غر ا˘˘ن˘˘يد˘˘لو ،درو˘˘ف˘˘ت˘˘ن˘˘ير˘˘ب
هنأا دقتعأا كلذل ،اًمدق يسضŸا

كل˘˘˘ت نأا ة˘˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘م ل˘˘˘ه˘˘˘سسلا ن˘˘˘˘م
.““ةحيحسص Òغ ريراقتلا

ر-ق

زديل دعاصصلإ فوفصص ميعدتل هل ةيولوأاك هعصضي اصسلييب

 ““ةمحر نب““ فطÿ يمضسر سضرعب مدقتي ““ماه تضسو““

ر-ق

ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘ل نا˘ي˘ب بسسح˘ب ي˘سضا˘م˘ل˘˘ب حر˘˘سصو
لودج نع نÓعإلا بقع ،ثرإلاو عيراسشملل

لÓخ دهسشتسس يتلا2202 رطق ةلوطب تايرابم
ام ،ًايموي تايرابم عبرأا تاعومÛا ةلحرم
،اهعون نم ةديرف ةبرÚ Œعجسشملل نمسضيسس
حاتتل ،رطق ‘ تافاسسŸا براقت لسضفب كلذو
ن˘˘م Ìكأا رو˘˘سض◊ Úع˘˘ج˘˘سشŸا ما˘˘مأا ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا

خيراتلا ‘ ¤وألا ةرملل دحاو موي ‘ ةارابم
.⁄اعلا سسأاك ةلوطبل ثيد◊ا
بيردت قباسسلا ‘ ىّلوت يذلا ،يسضاملب لاقو
ىلع انأاو ،ًاديج رطق فرعأا““ :رطق بختنم
Òغو ة˘ع˘ئار ة˘خ˘سسن م˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘سس ا˘˘ه˘˘نأا ن˘˘م Úق˘˘ي

تاداد˘˘ع˘˘ت˘˘سسلا˘˘ف ،لا˘˘يد˘˘نوŸا ن˘˘م ة˘˘˘قو˘˘˘ب˘˘˘سسم
،قاسسو مدق ى˘ل˘ع ة˘يرا˘ج ة˘لو˘ط˘ب˘لا ة˘فا˘سضت˘سسل
امك ،ةررقŸا ةينمزلا لواد÷ا ىلع ةمدقتمو
م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت ‘ Óً˘˘فا˘˘ح ًا˘˘خ˘˘يرا˘˘ت كل˘˘ت“ ر˘˘ط˘˘ق نأا
ايسسآا سسأا˘ك ل˘ث˘م ىÈك˘لا ة˘ي˘سضا˘ير˘لا تلو˘ط˘ب˘لا
لثم ىرخأا تاسضاير ‘ ةديدع تلوطبو ،1102
.““امهÒغو فلوغلاو برسضŸا ةرك
نأا ¤إا ير˘˘˘ئاز÷ا بخ˘˘˘ت˘˘˘˘نŸا برد˘˘˘˘م را˘˘˘˘سشأاو
رطق لايدنوŸ تا˘فا˘سسŸا ة˘برا˘ق˘ت˘م ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
تا˘ب˘خ˘ت˘نŸا ى˘ل˘ع ةد˘ئا˘˘ف˘˘لا˘˘ب دو˘˘ع˘˘ت˘˘سس2202
ىلع Ìكأا زيكÎلا اهنكميسس يتلاو ،ةكراسشŸا
يذلا قاهرإلا بّنŒو ءادألا Úسس–و بيردتلا
نم ديدعلا ‘ لا◊ا ناك امك ،رفسسلا هببسسي
لو˘طأا نإا ذإا ،ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ق˘˘با˘˘سسلا خ˘˘سسن˘˘لا

ل لايدنوŸا تاداتسسا نم نيداتسسا Úب ةفاسسم
.مك57 زواجتت
يدا˘ن ق˘با˘سسلا ‘ بّرد يذ˘لا ،ي˘سضا˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘قو

ÿخ دهسش هنإا ،(ًايلاح ليحدلا) يرطقلا ايوÓل
ة˘˘يŸا˘˘ع بيرد˘˘ت˘˘لا ق˘˘فار˘˘م ر˘˘ط˘˘ق ‘ هد˘˘جاو˘˘ت
ًايسساسسأا ًابناج لّكسشتسس اهنأا ًادكؤوم ،ىوتسسŸا

ةفاسضتسسل ةمزÓلا ةيسضايرلا ةيتحتلا ةينبلا ‘
.لايدنوŸا
لامج ةدايقب يرئاز÷ا بختنŸا نأا ¤إا راسشي
ةحودلا ‘ يبيرد˘ت˘لا هر˘ك˘سسع˘م ما˘قأا ي˘سضا˘م˘ل˘ب
ةر˘ها˘ق˘لا ¤إا ه˘ه˘جو˘ت ل˘ي˘ب˘ق ،ي˘سضاŸا ف˘ي˘˘سصلا
،ة˘ي˘ق˘ير˘فألا ·ألا سسأا˘ك ة˘لو˘ط˘ب ‘ ة˘كرا˘سشم˘ل˘˘ل
ةرم لوأل اهبقلب زوفلا ‘ رئاز÷ا تح‚ يتلاو
.0991 ماعلا ‘ بقللاب اهجيوتت ذنم

ر˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ي ،با˘˘˘˘سشلا ير˘˘˘˘ئاز÷ا بعÓ˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘سشف
يدانل ÊاŸألا ينفلا ريدŸا عانقإا ‘ ،يسسورعل
لجأا ن˘م ،بو˘ل˘ك ن˘غرو˘ي ،يز˘ي˘ل˘ك˘نإلا لو˘بر˘ف˘ي˘ل
هلعجي ام ،لبقŸا مسسوŸا قيرفلا عم ءاقبلا
تلا˘ق˘ت˘˘نلا ةÎف لÓ˘˘خ ةردا˘˘غŸا ن˘˘م ًا˘˘ب˘˘ير˘˘ق
.ةيلا◊ا ةيفيسصلا
ّنإاف ،ةيناطيÈلا ““يسس يب يب““ ةكبسشل ًاقفوو
يهتني يذلا يسسورعل دقع ددجي نل لوبرفيل

بعÓ˘˘لا أاد˘˘˘ب ثي˘˘˘ح ،ل˘˘˘ب˘˘˘قŸا ما˘˘˘ع˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘سص
ةيدنألا نم ديدعلا عم سضوافتلا ‘ ““رمسسألا““

Ëدقت ىلع رداق هنأا ىرت ،ىرخألا ةيزيلكنإلا
.ةفاسضإلا
د˘جو˘ي د˘ت˘يا˘نو˘ي زد˘ي˘ل نأا ،ه˘˘تاذ رد˘˘سصŸا د˘˘كأاو
م˘سض ‘ بغر˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘يد˘˘نألا ة˘˘ع˘˘ي˘˘ل˘˘ط ن˘˘م˘˘سض
ي˘ن˘ف˘لا ر˘˘يدŸا ة˘˘ب˘˘غر ع˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ ،ي˘˘سسور˘˘ع˘˘ل
فو˘ف˘سص م˘عد ،ا˘سسل˘ي˘ب و˘ل˘ي˘سسرا˘م ،ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا
‘ ل˘ب˘قŸا م˘سسوŸا هرو˘ه˘ظ˘ل ًا˘˘ب˘˘سس– ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
ثلا˘ث ة˘ب˘˘غر سسف˘˘ن ي˘˘هو ،““غ˘˘ي˘˘لÈÁÒلا““ يرود
د˘جو˘ي يذ˘لا ،درو˘ف˘ن˘ت˘ير˘ب ““بي˘سشنو˘ي˘ب˘ما˘˘سشت˘˘لا““

.بعÓلا اذهب ةمتهŸا ةيدنألا نمسض كلذك

اذه رهظ دق (ًاماع91) يسسورعل رسساي ناكو
،لوألا لوبرفيل قيرف عم طقف Úترم مسسوŸا
‘ ،يزيلكنإلا دا–لا سسأاك ةقباسسم ‘ اتناك

يذلا فيدرلا قيرفلا عم رارمتسساب بعل Úح
.Úتمسساح Úترير“ مدقو ًافده هعم لجسس
ر˘˘ئاز÷ا ‘ د˘˘لو ي˘˘سسور˘˘ع˘˘˘ل ر˘˘˘سسا˘˘˘ي ّنأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
م˘سضن˘يو ا˘سسنر˘ف ¤إا ر˘جا˘ه˘ُي نأا ل˘˘ب˘˘ق  يداو˘˘لا˘˘ب

لوبرفيل ¤إا لقتنيل ،رفاهول يدان ةيÁداكأل
Îسسسشنام عم ةيوق ةسسفانم دعب ،7102 ماع
.دتيانوي

ر-ق

 بولك ةبيتك عم هصسفن سضرف عطتصسي ⁄

ةلمتÙأ هتهجو هذهو يضسورعل  نع يلختلأ ررقي لوبرفيل



بقللإ مصسح ةيغب طقف طاقن عبرأل جاتحي

““ويضشتلاكلأ““ بقلب سسوتنفوج لافتحأ دعوم أذه

3102 ماع ذنم روهظلإ نع باغ

ةراضس ًأرابخأأ فزي ““ايف““ سسيئر
رخاموضش نع

نع ،““ايف““ تارايسسلا تاقابسسل ›ودلا دا–لا سسيئر دوت Úج فسشك
ةÎفلا لÓخ رخاموسش لكيام ةروطسسألا ÊاŸألا قئاسسلا ةرايزب همايق
نأا ذنم ،¤وألا ةرملل نلعلل هروهظ ةيناكمإا ‘ هلمأا نع برعأاو ،ةÒخألا
.ماوعأا ةعبسس لبق جلزتلا ءانثأا ثدا◊ سضرعت
›ودلا دا–لا سسيئر نع ،ةيناطيÈلا ““ليم يليد““ ةفيحسص تلقنو
بحاسص رخاموسش لكيام ةرايزب تمق دقل““ هلوق تارايسسلا تاقابسسل
‘1 لومروف تارايسس تاقابسسل ⁄اعلا ةلوطبب زوفلاب يسسايقلا مقرلا
نم ⁄اعلاو هوبfi نكمتي نأا ىن“أا ،لتاقي هتيأارو ،يسضاŸا عوبسسألا
.““هتلئاع عم هيلع لمعي ام اذهو ،ىرخأا ةرم هتيؤور
ليسصافت يأا نع فسشكي ⁄ دوت Úج نإاف ،ةيناطيÈلا ةفيحسصلا بسسحبو

رمألا نأا ًادكؤوم ،رخاموسش لكيام ÊاŸأÓل ةيحسصلا ةلا◊ا لوح ةيبط
طقف ةروسصfi تارايزلا نوك ،ةيسصوسصÿاب قلعتت بابسسأل دوعي
.هتلئاعو ةروطسسألا نم ةدسشب ÚبرقŸا ءاقدسصألاب
سضرعت امدعب ،نلعلا ‘ روهظلا نع دعتبا رخاموسش نأا تفاسضأاو
ءانثأا هل سضّرعت يذلا ،يوقلا ثدا◊ا ةجيتن هسسأار ‘ ةغلاب تاباسصإل
‘ ‘اعتلا ةلحر لسصاوي نآلا هنكل ،3102 ماع Èمسسيد رهسش ‘ جلزتلا

.فينج ةÒحب فافسض ىلع عقي يذلا هلزنم
،هلزنم ‘ هترايزب دوت Ú÷ تحمسس رخاموسش لكيام ةلئاع نأا تمتخو
دا–لا سسيئر نوك ،Úنثلا Úب عمŒ يتلا ةÁدقلا ةقادسصلا ببسسب
جوت يذلا ،يراÒف قيرف ةسسائر ¤وتي ناك ،تارايسسلا تاقابسسل ›ودلا

.⁄اعلا ةلوطب ‘ اهدسصح ةعبسس لسصأا نم باقلأا ةسسمخب ÊاŸألا عم

بقلب جيوتتلإ هنامصض نم مايأإ دعب
.““بيصشنويبماصشتلإ““

هاŒ اضسلييب وليضسراŸ ةزيمُم ةيناضسنإأ ةتفل
ةقوعم ةباضش
بعلم مامأا زيُمم ويديف ‘ اسسلييب وليسسرام ينيتنجرألا بردŸا رهظ
عم ةيناسسنإا ةقيرطب لماعت نأا دعب ،““دور دنÓيإا““ دتيانوي زديل قيرف
تاسسفانم ¤إا هلهأات نم مايأا دعب كلذو ،قيرفلا تاعجسشم ىدحإا
.““بيسشنويبماسشتلا““ بقلب جيوتتلا هنامسض رثإا ““غيلÈÁÒلا““

بردŸا جرخ ،““دور دنÓيإا““ دتيانوي زديل قيرف بعلم ¤إا ههجوت لÓخو
نيذلا ÚعجسشŸا سضعب مامأا هترايسس نم اسسلييب وليسسرام ينيتنجرألا
يتلا تاعجسشŸا ىدحإا وحن هجوتو ،ةيجراÿا ةحابلا ‘ نيدوجوم اوناك

Œكرحتم يسسرك ىلع سسل.
طسسو اهقناعو بهذ مث ،““غيلÈÁÒلا““ ¤إا لهأاتلاب ةباسشلا عم لفتحاو
تقو ‘ ،اهب اسسلييب وليسسرام مامتها قدسصت ⁄ يتلا ةاتفلل ةمراع ةحرف
ةيناسسنإلا ةتفلل ةÒغسصلا ةعجسشŸا لوح نودوجوŸا نوعجسشŸا قفسص
.ةزيمŸُا
زديل قيرف ةدايق ‘ حجني بردم لوأا وه اسسلييب وليسسرام نأا ركذُي
جوُت نأا دعب كلذو ،ةنسس61 ذنم ““غيلÈÁÒلا““ تاسسفانم ¤إا دتيانوي
زربأا نم دحاو هنأا تبثأاو ،قاقحتسساو ةرادج نع ““بيسشنويبماسشتلا““ بقلب
.ًايلاح مدقلا ةرك ⁄اع ‘ ÚبردŸا

هتبوقع ءاغلإإ دصض فوقولل ةيصضايرلإ ةمكÙإ لصسإر

بعلŸأ جراخ أÒثك لانضسرآأ مÎحأأ ’ :’ويدرأوغ
يزيل‚إلا يرودلا قÓمع ،يتيسس Îسسسشنام بردم لويدراوغ بيب لاق
لخاد همدقي ام ىلع ةداسشإلا قحتسسي لانسسرآا نإا ،مدقلا ةركل زاتمŸا
.بعلŸا جراخ يدانلا اذهل ماÎحلا نم Òثكلا لمحي ل هنكل بعلŸا
دا–لا سسأاك يئاهن لبق نم بقللا لماح يتيسس هسسفانÃ لانسسرآا حاطأاو
رارق نم ةليلق مايأا دعبو تبسسلا موي0 -2 هيلع راسصتنلاب يزيل‚إلا

fiنم لويدراوغ قيرف نامرح ةبوقع ءاغلإاب ةيسضايرلا ميكحتلا ةمك
.Úماع ةدŸ ةيبوروألا تلوطبلا ‘ بعللا
نم ةيدنأا ةعسست نم ةعوم‹ نع لويدراوغ Êابسسإلا ثد– نأا قبسسو
¤إا اباطخ تلسسرأا اهنأا ريراقت تركذ زاتمŸا يزيل‚إلا يرودلا
‘ تءاج يتلاو يتيسس ةبوقع ءاغلإا دسض فوقولل ةيسضايرلا ةمكÙا
.›اŸا فيظنلا بعللا حئاول ةفلاfl نع معازم ببسسب سساسسألا
انحفاسصت ،ةارابŸا ‘ انرسسخ نأا دعب““ Úيفحسصلل لويدراوغ لاقو
.““يريدقتو يماÎحا امئاد سسفانŸا قحتسسي .يديألاب
لخاد همدقي اŸ ماÎحلا لك لمحأا Êإاف لانسسرآل ةبسسنلابو““ فاسضأاو
.““Òثكلا لمحأا بعلŸا لخاد نكل ،بعلŸا جراخ Òثكلا سسيلو ،بعلŸا
يرودلا نم ةÒخألا لبق ةلو÷ا ‘ دروفتاو ةفايسض ‘ يتيسس بعلو
دكأات يذلا ،يتيسس سشتيورون مامأا هراوسشم متتخي نأا لبق ءاثÓثلا زاتمŸا

.لبقŸا دحألا موي ،ةيناثلا ةجردلا ¤إا هطوبه
لÓخ ،اًيسسايق اًمقر ،يتيسس Îسسسشنام م‚ ،غنيلÎسس ميحر ققحو
73 ةلو÷ا تايرابم نمسض ،دروفتاو مامأا سسنزيتيسسلا ةهجاوم
.غيلÈÁÒلل
فادهألا نم هديسصر عفÒل ،دروفتاو كابسش ‘ Úفده غنيلÎسس لجسسو

ةمئاق ‘ عبارلا زكرŸا ‘ اًفده91 ¤إا ،مسسوŸا اذه غيلÈÁÒلا ‘
.حÓسص دمfi عم يواسستلاب Úفادهلا
لدعم ىلعأا ¤إا لسصو غنيلÎسس نإاف ،““سستروبسس ياكسس““ ةكبسش بسسحبو
.هتÒسسم ةيادب ذنم ،غيلÈÁÒلا ‘ دحاو مسسوم لÓخ هل يفيدهت
هديسصر عفر غنيلÎسس نأا ¤إا تراسشأا دقف ،““اتبوأا““ تايئاسصحإا ةكبسش امأا

.تاقباسسŸا عيمج ‘9 ¤إا دروفتاو كابسش ‘ فادهألا نم
نم Èكأا اًددع هكابسش تقلت طقف ادحاو اقيرف كانه نأا تحسضوأاو
.افده11 ديسصرب ،ثو‰روب وهو ،غنيلÎسس ةطسساوب فادهألا

ةـضاـير
ـه1441 ةج◊إ وذ20 ـل قفإوŸإ م0202 ةليوج32سسيمÿإ
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ن˘م ةÒب˘˘ك ةو˘˘ط˘˘خ سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج ق˘˘ير˘˘ف بÎقا
2) هزوفب ›اطيإلا يرودلا ةلوطب بقلب جيوتتلا

فرعي تابو ،ويسستل قيرف هسسفانم ىلع (1 -
ةعسساتلا ةرملل بقللا مسس◊ لمتÙا دعوŸا

.›اوتلا ىلع
8 قراف˘ب ““و˘ي˘سشت˘لا˘ك˘لا““ لود˘ج ““‘و˘ي““ رد˘سصت˘يو
مسسح هنكÁو ،نÓيم Îنإا هسسفانم نع طاقن
‘ Îنإا لسشف اذإا لبقŸا سسيمÿا موي بقللا
.ءاعبرألا موي انيتنرويف ىلع زوفلا
روز˘ي يذ˘لا سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج قو˘˘ف˘˘ت˘˘ي˘˘سس ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘حو
تا˘˘˘ه˘˘˘جاوŸا ‘ سسي˘˘˘˘مÿا مو˘˘˘˘ي يز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘يدوأا
ل˘ك ر˘سسخ و˘ل ى˘ت˘ح نÓ˘˘ي˘˘م Îنإا ع˘˘م ةر˘˘سشا˘˘بŸا
ع˘قو˘م بسسح˘ب ،م˘سسوŸا ‘ ة˘ي˘ق˘ب˘تŸا طا˘ق˘˘ن˘˘لا
قيرف ةراسسخ ببسسب كلذو ،““ايلاطيإا لوبتوف““
““زوجعلا ةديسسلا““ مامأا يتنوك وينوطنأا بردŸا

.ÚترŸا ‘
›ا˘ط˘يإلا بردŸا ق˘ير˘ف جا˘ت˘ح˘ي ما˘ع ل˘˘ك˘˘سشبو
مسسح ةيغب طقف طاقن عبرأل يراسس ويسستيروام
عيمج ‘ نÓيم Îنإا قيرف زاف اذإا ىتح ،بقللا

.مسسوŸا تاسسفانم نم ةلبقŸا هتايرابم
عم طاقن9 ¤إا قرافلا سصيلقت اتنÓتأل نكÁو

ثÓث ي˘ق˘ب˘ت ع˘م ا˘ي˘نو˘لو˘ب مز˘ه اذإا ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
ود˘˘لا˘˘نور و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك ءÓ˘˘مز ن˘˘˘ك˘˘˘ل ،تلو˘˘˘ج
عقاوب ةرسشابŸا تاهجاوŸا ‘ ًاسضيأا نوقوفتي
.لداعتو زوف
هسسفانم عم سسوتنفوج قيرف لداعت اذإا ىتحو
اذإا سسيمÿا موي بقللا مسسح هنكÁ يزينيدوأا

ل˘سشف˘ل ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ا˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ي˘ف ما˘مأا Îنإا ر˘سسخ
.اينولوب قيرف ىلع زوفلا ‘ اتنÓتأا قيرف
ةركل ›اطيإلا يرودلا ةقباسسم ةمق تلعسشاو
عم سسوتنفوج ردسصتŸا تعمج يتلا ،مدقلا

ىلع عارسصلا ،ويسستل عبارلا بيتÎلا بحاسص
ونايتسسيرك ›اغتÈلا مجنلا Úب فادهلا بقل
.يليبوÁإا وÒسشت ›اطيإلاو ودلانور
زنايلأا““ بعلم ىلع تميقأا يتلا ةارابŸا لÓخو
،43ـلا ة˘لو÷ا تا˘سسفا˘ن˘م را˘˘طإا ‘ ،““مو˘˘يدا˘˘ت˘˘سس

،ءاقللا ‘ هقيرف ‘ده ليجسست ‘ نودلا ح‚
ةقيقدلا دنع ءازج ةلكر نم لوألا ءاج ثيح

Êاثلا فدهلا فاسضأا طقف قئاقد3 دعبو ،15ـلأا
،لابيد ولواب هليمز نم ةيسضرع ةرك Óًغتسسم
ةمق ىلع هعسضو يذلا ÚثÓثلا هفدهل لسصيل

Ìكأل رمتسسي ⁄ رمألا نكل ،ويسشتلاكلا ‘اده
فده يليبوÁإا لجسس نأا دعب ،ةعاسس فسصن نم
ًاعقوم ،ءازج ةلكر نم هقيرفل قرافلا سصيلقت

عارسصلا لعسشيل ،مسسوŸا اذه03ـلا هفده ىلع
ما˘ت˘خ ن˘م تلو˘ج4 ل˘ب˘ق فاد˘ه˘لا بق˘ل ى˘ل˘˘ع
تاسسفانŸا
اذه ‘ اديدج ايسسايق امقر ،ودلانور لجسسو
لجسسي خيراتلا ‘ بعل لوأا تاب نأا دعب ،ءاقللا
يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ك˘˘˘نإلا يرود˘˘˘لا ‘ Ìكأا وأا ًا˘˘˘فد˘˘˘ه05
05 غ˘ل˘ب˘ي بعل عر˘سسأاو ،Êا˘ب˘˘سسإلاو ›ا˘˘ط˘˘يإلاو
م˘سسو˘م ذ˘ن˘م ة˘ي˘لا˘ط˘˘يإلا ة˘˘ق˘˘با˘˘سسŸا ‘ ًا˘˘فد˘˘ه
ةارابم16 ‘ هروهظ دعب كلذو ،4991-5991
ةزوحب ناك يذلا يسسايقلا مقرلا ًامطfi ،طقف
ي˘سس يأا م‚ و˘ك˘ن˘ي˘سشت˘ف˘ي˘˘سش ا˘˘يرد˘˘نأا Êار˘˘كوألا

.ءاقل86 دعب هيلإا لسصو يذلا ،نÓيم

م‚ ،لابيد ولواب ينيتنجرألا قلع
هقير˘ف را˘سصت˘نا ى˘ل˘ع ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
،Úنثإلا ،1-2 ةجيتنب ويسستل مامأا

يرود˘˘لا ن˘˘˘م43ـلا ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لو÷ا ‘
.›اطيإلا
عقوÃ هباسسح ىلع لابيد رسشنو
““Îيو˘˘ت““ ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘˘لا

نم ونايتسسيرك عم هعمŒ ةروسص
‘ ءاكرسش““ :اهيلع بتكو ،ةارابŸا
.““ةÁر÷ا
فد˘ه˘لا زر˘حأا و˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك نا˘˘كو
نم ةارابŸا ‘ سسوتنفو÷ لوألا
لابيد هيدهي نأا لبق ،ءازج ةلكر
ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘ل ة˘˘م˘˘سسا◊ا ةر˘˘ير˘˘م˘˘ت˘˘لا

.Êاثلا فدهلا
و˘˘نا˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسير˘˘˘ك ›ا˘˘˘غ˘˘˘تÈلا بر˘˘˘عأا
ن˘˘ع ،سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج م‚ ،ود˘˘لا˘˘نور
ى˘˘ل˘˘ع (1-2) را˘سصت˘نلا˘ب ه˘تدا˘˘ع˘˘سس
ةلو÷ا تاسسفانم راطإا ‘ ،ويسستل
.ويسشتلاكلا نم43
هتاح˘ير˘سصت لÓ˘خ ،ود˘لا˘نور لا˘قو

ا˘ن˘ك““ :““سسترو˘ب˘سس يا˘ك˘سس““ ة˘ك˘ب˘˘سشل
،ةياغلل ةب˘ع˘سص ةارا˘ب˘م ا˘ه˘نأا فر˘ع˘ن
.““اًعئار امسسوم مدقي قيرف مامأا
نأا ملعن انك اننكل““ :فاسضأاو داعو
ةًسصاخ ،زوفلل ةÒبك ةسصرف انيدل
ن˘ح˘نو ،ا˘˘ن˘˘سضرأا ى˘˘ل˘˘ع ةارا˘˘بŸا نأا
.““راسصتنلا اذهب ةياغلل ءادعُسس
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘ق˘˘˘لا ما˘˘˘قرألا ن˘˘˘عو

بعل لوأا ح˘ب˘سصأا ثي˘ح ،ا˘ه˘˘ق˘˘ق˘˘ح
‘ اًفده05 نع لقي ل ام لجسسُي
Êا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسإلاو ›ا˘˘˘˘ط˘˘˘˘يإلا يرود˘˘˘˘لا
ما˘˘˘˘قرألا““ :با˘˘˘˘جأا ،يز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل‚إلاو
ءيسشلا نكل ،اًمئاد ةمهم ةيسسايقلا
.““قيرفلا راسصتنا وه مهألا
،ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘ح˘˘ن““ :دازو
اننأا نم مغرلا ىلع كلذ انرهظأاو
.““ىوتسسŸا عفرو نسسحتلا ديرن
،ة˘˘ف˘˘ي˘˘ط˘˘ل ما˘˘قرألا هذ˘˘˘ه““ :ع˘˘˘با˘˘˘تو
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع يرود˘˘لا بق˘˘ل˘˘ب زو˘˘˘ف˘˘˘لاو

،فادهألا ليجسستب يتأا˘ت ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط
.““تايرابŸاب قيرفلا زوفو
،انمامأا تايرابم4 ىقبتي““ :متخو
نأا فر˘˘ع˘˘˘نو ،أا˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘ل لا‹ لو
ن˘˘ك˘˘ل ،بع˘˘سص ›ا˘˘˘ط˘˘˘يإلا يرود˘˘˘لا
.““اًنسسح ًءÓب يلبي قيرفلا
يرودلا ةرادسص سسوتنفوج لتحيو
،ةطقن08 د˘˘ي˘˘سصر˘˘˘ب ›ا˘˘˘ط˘˘˘يإلا

بحاسص نÓيم Îنإا ىلع اًقوفتم
4 ل˘ب˘ق ،طا˘ق˘ن8ـب Êا˘ث˘لا ز˘˘كرŸا

.ةقباسسŸا ةياهن نم تلوج

ةيعيبط ةيلمع يرودلإ بقلب زوفلإ نإ لاق

ةÁر÷أ ‘ ءاكرضش ونايتضسيركو انأأ :’ابيد



بقللإ مصسح ةيغب طقف طاقن عبرأل جاتحي

““ويضشتلاكلأ““ بقلب سسوتنفوج لافتحأ دعوم أذه

3102 ماع ذنم روهظلإ نع باغ

ةراضس ًأرابخأأ فزي ““ايف““ سسيئر
رخاموضش نع

نع ،““ايف““ تارايسسلا تاقابسسل ›ودلا دا–لا سسيئر دوت Úج فسشك
ةÎفلا لÓخ رخاموسش لكيام ةروطسسألا ÊاŸألا قئاسسلا ةرايزب همايق
نأا ذنم ،¤وألا ةرملل نلعلل هروهظ ةيناكمإا ‘ هلمأا نع برعأاو ،ةÒخألا
.ماوعأا ةعبسس لبق جلزتلا ءانثأا ثدا◊ سضرعت
›ودلا دا–لا سسيئر نع ،ةيناطيÈلا ““ليم يليد““ ةفيحسص تلقنو
بحاسص رخاموسش لكيام ةرايزب تمق دقل““ هلوق تارايسسلا تاقابسسل
‘1 لومروف تارايسس تاقابسسل ⁄اعلا ةلوطبب زوفلاب يسسايقلا مقرلا
نم ⁄اعلاو هوبfi نكمتي نأا ىن“أا ،لتاقي هتيأارو ،يسضاŸا عوبسسألا
.““هتلئاع عم هيلع لمعي ام اذهو ،ىرخأا ةرم هتيؤور
ليسصافت يأا نع فسشكي ⁄ دوت Úج نإاف ،ةيناطيÈلا ةفيحسصلا بسسحبو

رمألا نأا ًادكؤوم ،رخاموسش لكيام ÊاŸأÓل ةيحسصلا ةلا◊ا لوح ةيبط
طقف ةروسصfi تارايزلا نوك ،ةيسصوسصÿاب قلعتت بابسسأل دوعي
.هتلئاعو ةروطسسألا نم ةدسشب ÚبرقŸا ءاقدسصألاب
سضرعت امدعب ،نلعلا ‘ روهظلا نع دعتبا رخاموسش نأا تفاسضأاو
ءانثأا هل سضّرعت يذلا ،يوقلا ثدا◊ا ةجيتن هسسأار ‘ ةغلاب تاباسصإل
‘ ‘اعتلا ةلحر لسصاوي نآلا هنكل ،3102 ماع Èمسسيد رهسش ‘ جلزتلا

.فينج ةÒحب فافسض ىلع عقي يذلا هلزنم
،هلزنم ‘ هترايزب دوت Ú÷ تحمسس رخاموسش لكيام ةلئاع نأا تمتخو
دا–لا سسيئر نوك ،Úنثلا Úب عمŒ يتلا ةÁدقلا ةقادسصلا ببسسب
جوت يذلا ،يراÒف قيرف ةسسائر ¤وتي ناك ،تارايسسلا تاقابسسل ›ودلا

.⁄اعلا ةلوطب ‘ اهدسصح ةعبسس لسصأا نم باقلأا ةسسمخب ÊاŸألا عم

بقلب جيوتتلإ هنامصض نم مايأإ دعب
.““بيصشنويبماصشتلإ““

هاŒ اضسلييب وليضسراŸ ةزيمُم ةيناضسنإأ ةتفل
ةقوعم ةباضش
بعلم مامأا زيُمم ويديف ‘ اسسلييب وليسسرام ينيتنجرألا بردŸا رهظ
عم ةيناسسنإا ةقيرطب لماعت نأا دعب ،““دور دنÓيإا““ دتيانوي زديل قيرف
تاسسفانم ¤إا هلهأات نم مايأا دعب كلذو ،قيرفلا تاعجسشم ىدحإا
.““بيسشنويبماسشتلا““ بقلب جيوتتلا هنامسض رثإا ““غيلÈÁÒلا““

بردŸا جرخ ،““دور دنÓيإا““ دتيانوي زديل قيرف بعلم ¤إا ههجوت لÓخو
نيذلا ÚعجسشŸا سضعب مامأا هترايسس نم اسسلييب وليسسرام ينيتنجرألا
يتلا تاعجسشŸا ىدحإا وحن هجوتو ،ةيجراÿا ةحابلا ‘ نيدوجوم اوناك

Œكرحتم يسسرك ىلع سسل.
طسسو اهقناعو بهذ مث ،““غيلÈÁÒلا““ ¤إا لهأاتلاب ةباسشلا عم لفتحاو
تقو ‘ ،اهب اسسلييب وليسسرام مامتها قدسصت ⁄ يتلا ةاتفلل ةمراع ةحرف
ةيناسسنإلا ةتفلل ةÒغسصلا ةعجسشŸا لوح نودوجوŸا نوعجسشŸا قفسص
.ةزيمŸُا
زديل قيرف ةدايق ‘ حجني بردم لوأا وه اسسلييب وليسسرام نأا ركذُي
جوُت نأا دعب كلذو ،ةنسس61 ذنم ““غيلÈÁÒلا““ تاسسفانم ¤إا دتيانوي
زربأا نم دحاو هنأا تبثأاو ،قاقحتسساو ةرادج نع ““بيسشنويبماسشتلا““ بقلب
.ًايلاح مدقلا ةرك ⁄اع ‘ ÚبردŸا

هتبوقع ءاغلإإ دصض فوقولل ةيصضايرلإ ةمكÙإ لصسإر

بعلŸأ جراخ أÒثك لانضسرآأ مÎحأأ ’ :’ويدرأوغ
يزيل‚إلا يرودلا قÓمع ،يتيسس Îسسسشنام بردم لويدراوغ بيب لاق
لخاد همدقي ام ىلع ةداسشإلا قحتسسي لانسسرآا نإا ،مدقلا ةركل زاتمŸا
.بعلŸا جراخ يدانلا اذهل ماÎحلا نم Òثكلا لمحي ل هنكل بعلŸا
دا–لا سسأاك يئاهن لبق نم بقللا لماح يتيسس هسسفانÃ لانسسرآا حاطأاو
رارق نم ةليلق مايأا دعبو تبسسلا موي0 -2 هيلع راسصتنلاب يزيل‚إلا

fiنم لويدراوغ قيرف نامرح ةبوقع ءاغلإاب ةيسضايرلا ميكحتلا ةمك
.Úماع ةدŸ ةيبوروألا تلوطبلا ‘ بعللا
نم ةيدنأا ةعسست نم ةعوم‹ نع لويدراوغ Êابسسإلا ثد– نأا قبسسو
¤إا اباطخ تلسسرأا اهنأا ريراقت تركذ زاتمŸا يزيل‚إلا يرودلا
‘ تءاج يتلاو يتيسس ةبوقع ءاغلإا دسض فوقولل ةيسضايرلا ةمكÙا
.›اŸا فيظنلا بعللا حئاول ةفلاfl نع معازم ببسسب سساسسألا
انحفاسصت ،ةارابŸا ‘ انرسسخ نأا دعب““ Úيفحسصلل لويدراوغ لاقو
.““يريدقتو يماÎحا امئاد سسفانŸا قحتسسي .يديألاب
لخاد همدقي اŸ ماÎحلا لك لمحأا Êإاف لانسسرآل ةبسسنلابو““ فاسضأاو
.““Òثكلا لمحأا بعلŸا لخاد نكل ،بعلŸا جراخ Òثكلا سسيلو ،بعلŸا
يرودلا نم ةÒخألا لبق ةلو÷ا ‘ دروفتاو ةفايسض ‘ يتيسس بعلو
دكأات يذلا ،يتيسس سشتيورون مامأا هراوسشم متتخي نأا لبق ءاثÓثلا زاتمŸا

.لبقŸا دحألا موي ،ةيناثلا ةجردلا ¤إا هطوبه
لÓخ ،اًيسسايق اًمقر ،يتيسس Îسسسشنام م‚ ،غنيلÎسس ميحر ققحو
73 ةلو÷ا تايرابم نمسض ،دروفتاو مامأا سسنزيتيسسلا ةهجاوم
.غيلÈÁÒلل
فادهألا نم هديسصر عفÒل ،دروفتاو كابسش ‘ Úفده غنيلÎسس لجسسو

ةمئاق ‘ عبارلا زكرŸا ‘ اًفده91 ¤إا ،مسسوŸا اذه غيلÈÁÒلا ‘
.حÓسص دمfi عم يواسستلاب Úفادهلا
لدعم ىلعأا ¤إا لسصو غنيلÎسس نإاف ،““سستروبسس ياكسس““ ةكبسش بسسحبو
.هتÒسسم ةيادب ذنم ،غيلÈÁÒلا ‘ دحاو مسسوم لÓخ هل يفيدهت
هديسصر عفر غنيلÎسس نأا ¤إا تراسشأا دقف ،““اتبوأا““ تايئاسصحإا ةكبسش امأا

.تاقباسسŸا عيمج ‘9 ¤إا دروفتاو كابسش ‘ فادهألا نم
نم Èكأا اًددع هكابسش تقلت طقف ادحاو اقيرف كانه نأا تحسضوأاو
.افده11 ديسصرب ،ثو‰روب وهو ،غنيلÎسس ةطسساوب فادهألا

ةـضاـير
ـه1441 ةج◊إ وذ20 ـل قفإوŸإ م0202 ةليوج32سسيمÿإ
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ن˘م ةÒب˘˘ك ةو˘˘ط˘˘خ سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج ق˘˘ير˘˘ف بÎقا
2) هزوفب ›اطيإلا يرودلا ةلوطب بقلب جيوتتلا

فرعي تابو ،ويسستل قيرف هسسفانم ىلع (1 -
ةعسساتلا ةرملل بقللا مسس◊ لمتÙا دعوŸا

.›اوتلا ىلع
8 قراف˘ب ““و˘ي˘سشت˘لا˘ك˘لا““ لود˘ج ““‘و˘ي““ رد˘سصت˘يو
مسسح هنكÁو ،نÓيم Îنإا هسسفانم نع طاقن
‘ Îنإا لسشف اذإا لبقŸا سسيمÿا موي بقللا
.ءاعبرألا موي انيتنرويف ىلع زوفلا
روز˘ي يذ˘لا سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج قو˘˘ف˘˘ت˘˘ي˘˘سس ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘حو
تا˘˘˘ه˘˘˘جاوŸا ‘ سسي˘˘˘˘مÿا مو˘˘˘˘ي يز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘يدوأا
ل˘ك ر˘سسخ و˘ل ى˘ت˘ح نÓ˘˘ي˘˘م Îنإا ع˘˘م ةر˘˘سشا˘˘بŸا
ع˘قو˘م بسسح˘ب ،م˘سسوŸا ‘ ة˘ي˘ق˘ب˘تŸا طا˘ق˘˘ن˘˘لا
قيرف ةراسسخ ببسسب كلذو ،““ايلاطيإا لوبتوف““
““زوجعلا ةديسسلا““ مامأا يتنوك وينوطنأا بردŸا

.ÚترŸا ‘
›ا˘ط˘يإلا بردŸا ق˘ير˘ف جا˘ت˘ح˘ي ما˘ع ل˘˘ك˘˘سشبو
مسسح ةيغب طقف طاقن عبرأل يراسس ويسستيروام
عيمج ‘ نÓيم Îنإا قيرف زاف اذإا ىتح ،بقللا

.مسسوŸا تاسسفانم نم ةلبقŸا هتايرابم
عم طاقن9 ¤إا قرافلا سصيلقت اتنÓتأل نكÁو

ثÓث ي˘ق˘ب˘ت ع˘م ا˘ي˘نو˘لو˘ب مز˘ه اذإا ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
ود˘˘لا˘˘نور و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك ءÓ˘˘مز ن˘˘˘ك˘˘˘ل ،تلو˘˘˘ج
عقاوب ةرسشابŸا تاهجاوŸا ‘ ًاسضيأا نوقوفتي
.لداعتو زوف
هسسفانم عم سسوتنفوج قيرف لداعت اذإا ىتحو
اذإا سسيمÿا موي بقللا مسسح هنكÁ يزينيدوأا

ل˘سشف˘ل ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ا˘ن˘ي˘ت˘نرو˘ي˘ف ما˘مأا Îنإا ر˘سسخ
.اينولوب قيرف ىلع زوفلا ‘ اتنÓتأا قيرف
ةركل ›اطيإلا يرودلا ةقباسسم ةمق تلعسشاو
عم سسوتنفوج ردسصتŸا تعمج يتلا ،مدقلا

ىلع عارسصلا ،ويسستل عبارلا بيتÎلا بحاسص
ونايتسسيرك ›اغتÈلا مجنلا Úب فادهلا بقل
.يليبوÁإا وÒسشت ›اطيإلاو ودلانور
زنايلأا““ بعلم ىلع تميقأا يتلا ةارابŸا لÓخو
،43ـلا ة˘لو÷ا تا˘سسفا˘ن˘م را˘˘طإا ‘ ،““مو˘˘يدا˘˘ت˘˘سس

،ءاقللا ‘ هقيرف ‘ده ليجسست ‘ نودلا ح‚
ةقيقدلا دنع ءازج ةلكر نم لوألا ءاج ثيح

Êاثلا فدهلا فاسضأا طقف قئاقد3 دعبو ،15ـلأا
،لابيد ولواب هليمز نم ةيسضرع ةرك Óًغتسسم
ةمق ىلع هعسضو يذلا ÚثÓثلا هفدهل لسصيل

Ìكأل رمتسسي ⁄ رمألا نكل ،ويسشتلاكلا ‘اده
فده يليبوÁإا لجسس نأا دعب ،ةعاسس فسصن نم
ًاعقوم ،ءازج ةلكر نم هقيرفل قرافلا سصيلقت

عارسصلا لعسشيل ،مسسوŸا اذه03ـلا هفده ىلع
ما˘ت˘خ ن˘م تلو˘ج4 ل˘ب˘ق فاد˘ه˘لا بق˘ل ى˘ل˘˘ع
تاسسفانŸا
اذه ‘ اديدج ايسسايق امقر ،ودلانور لجسسو
لجسسي خيراتلا ‘ بعل لوأا تاب نأا دعب ،ءاقللا
يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ك˘˘˘نإلا يرود˘˘˘لا ‘ Ìكأا وأا ًا˘˘˘فد˘˘˘ه05
05 غ˘ل˘ب˘ي بعل عر˘سسأاو ،Êا˘ب˘˘سسإلاو ›ا˘˘ط˘˘يإلاو
م˘سسو˘م ذ˘ن˘م ة˘ي˘لا˘ط˘˘يإلا ة˘˘ق˘˘با˘˘سسŸا ‘ ًا˘˘فد˘˘ه
ةارابم16 ‘ هروهظ دعب كلذو ،4991-5991
ةزوحب ناك يذلا يسسايقلا مقرلا ًامطfi ،طقف
ي˘سس يأا م‚ و˘ك˘ن˘ي˘سشت˘ف˘ي˘˘سش ا˘˘يرد˘˘نأا Êار˘˘كوألا

.ءاقل86 دعب هيلإا لسصو يذلا ،نÓيم

م‚ ،لابيد ولواب ينيتنجرألا قلع
هقير˘ف را˘سصت˘نا ى˘ل˘ع ،سسو˘ت˘ن˘فو˘ج
،Úنثإلا ،1-2 ةجيتنب ويسستل مامأا

يرود˘˘لا ن˘˘˘م43ـلا ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لو÷ا ‘
.›اطيإلا
عقوÃ هباسسح ىلع لابيد رسشنو
““Îيو˘˘ت““ ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘˘لا

نم ونايتسسيرك عم هعمŒ ةروسص
‘ ءاكرسش““ :اهيلع بتكو ،ةارابŸا
.““ةÁر÷ا
فد˘ه˘لا زر˘حأا و˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك نا˘˘كو
نم ةارابŸا ‘ سسوتنفو÷ لوألا
لابيد هيدهي نأا لبق ،ءازج ةلكر
ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘ل ة˘˘م˘˘سسا◊ا ةر˘˘ير˘˘م˘˘ت˘˘لا

.Êاثلا فدهلا
و˘˘نا˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسير˘˘˘ك ›ا˘˘˘غ˘˘˘تÈلا بر˘˘˘عأا
ن˘˘ع ،سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج م‚ ،ود˘˘لا˘˘نور
ى˘˘ل˘˘ع (1-2) را˘سصت˘نلا˘ب ه˘تدا˘˘ع˘˘سس
ةلو÷ا تاسسفانم راطإا ‘ ،ويسستل
.ويسشتلاكلا نم43
هتاح˘ير˘سصت لÓ˘خ ،ود˘لا˘نور لا˘قو

ا˘ن˘ك““ :““سسترو˘ب˘سس يا˘ك˘سس““ ة˘ك˘ب˘˘سشل
،ةياغلل ةب˘ع˘سص ةارا˘ب˘م ا˘ه˘نأا فر˘ع˘ن
.““اًعئار امسسوم مدقي قيرف مامأا
نأا ملعن انك اننكل““ :فاسضأاو داعو
ةًسصاخ ،زوفلل ةÒبك ةسصرف انيدل
ن˘ح˘نو ،ا˘˘ن˘˘سضرأا ى˘˘ل˘˘ع ةارا˘˘بŸا نأا
.““راسصتنلا اذهب ةياغلل ءادعُسس
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘ق˘˘˘لا ما˘˘˘قرألا ن˘˘˘عو

بعل لوأا ح˘ب˘سصأا ثي˘ح ،ا˘ه˘˘ق˘˘ق˘˘ح
‘ اًفده05 نع لقي ل ام لجسسُي
Êا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسإلاو ›ا˘˘˘˘ط˘˘˘˘يإلا يرود˘˘˘˘لا
ما˘˘˘˘قرألا““ :با˘˘˘˘جأا ،يز˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل‚إلاو
ءيسشلا نكل ،اًمئاد ةمهم ةيسسايقلا
.““قيرفلا راسصتنا وه مهألا
،ي˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘ح˘˘ن““ :دازو
اننأا نم مغرلا ىلع كلذ انرهظأاو
.““ىوتسسŸا عفرو نسسحتلا ديرن
،ة˘˘ف˘˘ي˘˘ط˘˘ل ما˘˘قرألا هذ˘˘˘ه““ :ع˘˘˘با˘˘˘تو
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع يرود˘˘لا بق˘˘ل˘˘ب زو˘˘˘ف˘˘˘لاو

،فادهألا ليجسستب يتأا˘ت ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط
.““تايرابŸاب قيرفلا زوفو
،انمامأا تايرابم4 ىقبتي““ :متخو
نأا فر˘˘ع˘˘˘نو ،أا˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘ل لا‹ لو
ن˘˘ك˘˘ل ،بع˘˘سص ›ا˘˘˘ط˘˘˘يإلا يرود˘˘˘لا
.““اًنسسح ًءÓب يلبي قيرفلا
يرودلا ةرادسص سسوتنفوج لتحيو
،ةطقن08 د˘˘ي˘˘سصر˘˘˘ب ›ا˘˘˘ط˘˘˘يإلا

بحاسص نÓيم Îنإا ىلع اًقوفتم
4 ل˘ب˘ق ،طا˘ق˘ن8ـب Êا˘ث˘لا ز˘˘كرŸا

.ةقباسسŸا ةياهن نم تلوج

ةيعيبط ةيلمع يرودلإ بقلب زوفلإ نإ لاق

ةÁر÷أ ‘ ءاكرضش ونايتضسيركو انأأ :’ابيد
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 يئأورلأ دÓيم ةيوئÃ يفت– رئأز÷أ
بيد دمfi يŸاعلأ

ث.ق

فور˘عŸا بتا˘˘ك˘˘لا اذ˘˘ه أاد˘˘ب د˘˘قو
ي˘˘بدألا هراو˘˘سشم جا˘˘ت˘˘نإلا ةراز˘˘˘غ˘˘˘ب
راد˘لا ““ ةرو˘ه˘سشŸا ه˘ت˘ثÓ˘ث˘ل ر˘سشن˘˘ب
““ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ير◊ا»و (2591) ““ةÒب˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘لا
تناكو ،(7591) ““جسسنŸا»و (4591)

ىلع اهدحول ةيفاك ةيثÓثلا هذه
ةا˘˘ي˘˘ح ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘فاو ةرو˘˘سص Ëد˘˘ق˘˘˘ت
ا˘˘ه˘˘سشي˘˘ع˘˘ي نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا سشي˘˘م˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا
ر˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘سصا◊ا ير˘˘˘˘ئاز÷ا
ط˘˘ل˘˘˘سستو سشط˘˘˘ب ار˘˘˘ج نا˘˘˘مر◊او
لو˘ق ح˘uسضو˘ي ا˘م اذ˘هو ر˘م˘ع˘ت˘˘سسŸا
ان˘سسسسحأا ن˘يذ˘لا ن˘ح˘ن ل˘ي˘ل˘ق““ بيد
ر˘˘˘ئاز÷ا م˘˘˘˘سسا ر˘˘˘˘كذ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘هأا˘˘˘˘ب
.““هب فيرعتلاو
12 ‘ ناسسملتب بيد دمfi دلوو

ميلعتلاب لغتسشي ناكو0291 ةيليوج
لا˘جو ة˘ي˘ن˘هŸا ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح ة˘˘ياد˘˘ب ‘

ناك ثيح ىرخأا نيدايم ‘ اهدعب
fiمو ابسساÎلغتسشا امك امج ‘

.داsجسسلا ةعانسص ةفرح
‘ بيد˘ل ر˘سشن˘˘ي ي˘˘بدأا ل˘˘م˘˘ع لوأاو
ة˘ير˘ع˘سش ةد˘ي˘سصق و˘˘ه6491 ة˘ن˘˘سس

ةل‹ ‘ كلذو ““فيسصلا““ ناونعب
ةديسصقب عوبتم ةيرسسيوسسلا ““بادآا““

‘ (ageV) ““اغيف““ ىرخأا ةيرعسش
(جروف) ةلج اهترسشن يتلاو7491
رئاز÷اب اهيلع فرسشي ناك يتلا
.سسلبور ليوناÁا يسسنرفلا بتاكلا
ءانثأا8491 ‘ بيد دمfi فرعت
ة˘كر˘ح ه˘ت˘م˘ظ˘ن ءا˘ق˘ل ‘ ه˘ت˘كرا˘سشم
ةيبعسشلا ةيبÎلل ةيسسنرفلا ةبيبسشلا
باتكلا نم ةعوم‹ ىلع ةديلبلاب
و˘˘ما˘˘ك Òب˘˘لأا بتا˘˘ك˘˘لا م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م
ناجو لبون  ةزئاج ىلع لسصا◊ا
دعاسس يذلا ولياك نوجو كانيسس
¤وألا ه˘˘˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘˘˘ياور ر˘˘˘˘˘˘˘سشن ‘ بيد
.اسسنرفب
““ةÒبكلا رادلا““ هتياور رادسصإا دعب

ةد˘˘˘˘ير˘˘˘˘ج ‘ بيد د˘˘˘˘مfi ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
فرع˘ت ن˘يأا ““ة˘يرو˘ه˘م÷ا ر˘ئاز÷ا““

ة˘ع˘ئار بحا˘سص Úسسا˘ي بتا˘ك ى˘ل˘˘ع
ا˘ه˘ب ع˘ط˘سس ي˘ت˘لا ة˘˘ياور˘˘لا ““ة˘˘م‚““

.Úسساي م‚
ةيسصسصقلا ه˘ت˘عو˘م‹ رود˘سص د˘ع˘ب
ة˘˘˘˘˘˘ياورو (5591) ““ى˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘قŸا ‘““
تاياكحو (9591) ““يقيرفإا فيسص““

اباب““ ـب ةموسسوم لافطأÓل ةهجوم
بيد هجوت ةنسسلا سسفن ‘ ““ناكرف
تاياورلا نم ةعوم‹ ةباتك ¤إا
ا˘م ن˘م˘سض ا˘ه˘ف˘ي˘ن˘˘سصت ن˘˘كÁ ي˘˘ت˘˘لا
ةياور يهو تارماغŸا بدأاب يمسس
د˘ي˘˘سس»و (8691) ““كلاŸا ة˘˘˘˘˘˘سصقر““
ف˘سشك˘ت˘سسي يذ˘˘لا (0791) ““د˘ي˘سصلا
د˘˘˘ع˘˘˘ب ي˘˘˘ئاز÷ا ع˘˘˘م˘˘˘تÛا ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف
.لÓقتسسلا
Êويزفلتلا جرıا سسابتقا دازو
2791 ‘ عيدب ىفطسصم لحارلا
““قير◊ا»و ““Òبكلا رادلا““ يتياورل

ن˘˘م ل˘˘سسل˘˘˘سسم ¤إا تلuو˘˘˘ُح ي˘˘˘ت˘˘˘لا-
بيد دمfi ةرهسش نم -Úيئزج
.سضيرعلا روهم÷ا ىدل
ةÎفلا كلت ‘ بيد دمfi ناكو
ة˘˘ي˘˘ك˘˘ير˘˘مألا تا˘˘ع˘˘ما÷ا˘˘ب سسرد˘˘ي
ثيح ادن˘ل˘ف ¤إا ما˘ظ˘ت˘نا˘ب ل˘ق˘ت˘ن˘يو
بت˘˘˘ك˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘˘جÎب ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي نا˘˘˘˘ك
ءانثأا نك“و  ةيدنلنفلا تاياورلاو
““لامسشلا ةيثÓث““ فيلأات نم كلذ
لمسشتو9891 نم اءدب تَرِسشُن يتلا
ن˘˘م جو˘˘ل˘˘˘ث»و ““و˘˘˘ل˘˘˘سسروا حو˘˘˘ط˘˘˘سس““
.““ءاوح تابسس»و ““ماخرلا

‘ بيد د˘˘˘مfi لا˘˘˘م˘˘˘عأا تل˘˘˘˘سصاو
سصو˘˘˘سصن˘˘˘˘ب تم˘˘˘˘عد˘˘˘˘تو ق˘˘˘˘لأا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا

‘ ا˘˘˘هد˘˘˘حإا سضر˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘حر˘˘˘˘سسم
ا˘م˘ك ،ا˘سسنر˘ف˘ب نو˘ي˘ن˘ي˘فا نا˘جر˘ه˘م
ر˘˘ج˘˘ف““ ير˘˘ع˘˘˘سشلا ه˘˘˘سصن  سسب˘˘˘ت˘˘˘قا
.حرسسملل (6991) ““ ليعامسسإا
نع3002 ‘ بيد دمfi ‘وتو
لامعأا اكرات ةنسس38 زهان رمع
تلاقو ،يŸاع ىوتسسم تاذ ةÒثك
هلامعأا نأاسشب ةدخ ةا‚ ةيعما÷ا
لا˘م˘عألا م˘هأا ن˘م ا˘˘ه˘˘نإا““  ة˘˘ي˘˘بدألا
ة˘˘˘غ˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ئاز÷ا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بدألا
.““ةيسسنرفلا
1002 ‘ نا˘˘سسم˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ب ت˘˘˘َسس˘˘˘sسسأا˘˘˘تو

رادلا““  مسسا لم– ةيفاقث ةيعمج
ة˘˘ق˘˘˘فاو˘˘˘م د˘˘˘ع˘˘˘ب كلذو ،““ةÒب˘˘˘ك˘˘˘لا
ىلع لمعتو ،بيد دمfi بتاكلا
موقت امك لحارلا لامعأاب فيرعتلا
حرسسŸا ‘ ةباتك تاسشرو ميظنتب
ع˘م˘ج سضر˘غ˘ب م˘سسر˘لاو ا˘م˘ن˘˘ي˘˘سسلاو
بتا˘ك˘لا ن˘ع ما˘ه ي˘ق˘ئا˘˘ثو د˘˘ي˘˘سصر
ىلع ديد÷ا لي÷ا عيجسشت اسضيأاو
لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘با˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘لا يد– ع˘˘˘فر
.““بيد دمfi ةزئاج““

ةÒغصص تناك ولو درإوم داجيإإ ¤إإ ًايعصس

““راضضخ ةلواط““ بضصني ةبكوب قأزرلأ دبع
‘اقثلأ هعورضشم ليومتل
ًاÒغسص ًايراŒ اعورسشم ةبكوب قازرلا دبع ‘اقثلا طسشانلاو بتاكلا قلطأا
اهتادئاع دوعت راسضخ ةلواط بسصن ‘ لsثمتي ،‘اقثلا هعورسشم ليومتل
.هعورسشم تاقفن ةيطغتل
جيريرعوب جرب ةنيدÃ ‘اقثلا ىهقŸا ليومتل راسضÿا ةلواط تءاجو
لعفلا ليو–و سسفنلا ىلع لاكتلا فدهتسست ةرفسشم ةيعادبإا ةلاسسرك
باحسصأل ةيعبتلا نم هريرحتل ةوطخ ‘ ،هتاذ دح ‘ جتنم ¤إا ‘اقثلا
.نآلا دح ¤إا همزل يذلا نمزŸا زوعلا نمو لاŸا
تلخدأاو ةيسسايسس ةمظنأا تبلق يتلا ،راسضÿا ةلواط ةيزمرو تللد نعو
‘اقث عورسشم نحن““ ةبكوب دكأا ،قوبسسم Òغ كارح ‘ ةيبرعلا ةقطنŸا

ةيلاعتŸا تانولاسصلل ةرمث سسيلو ،يرئاز÷ا عراسشلا ميمسص نم عبان Êدم
دهسشŸا ىلع ائبع تابو هلسشف تبثأا يذلا ،قلغŸا يتاسسسسؤوŸا جازŸا وأا
،Óئاط مدقي نأا نود ةماعلا ةنيزÿا نم تارايلŸا مهتلي ثيح ،‘اقثلا

زمر يهف ،يبعسشلا لايıا ‘ راسضÿا ةلواط ةيزمر كردن انه نم
ةلواط sنإا مث ،يمويلا هتوق ليسص– ‘ هسسفن ىلع نطاوŸا دامتعل
جيسسنلا ‘ ةيزمر تابÓقنل ةسصنم تلثم ةÒخألا ةيرسشعلا ‘ راسضÿا
ةيبلسسلا رامثلا نع رظنلا سضغب ،ةيرسشعلا هذه لÓخ ثدح امف ،يبرعلا
.““راسضخ ةلواط نم اقÓطنا ناك هل
دهسشŸا ‘ ايرذج اÒيغت ثدحن نأا Óعف ديرن““ اننإا ،احسضوم لاقو
جماربو تايلآا ىلع ا‹Èم نوكي نأا هل حمسسي اÃ ،يرئاز÷ا ‘اقثلا
نم ،ةظحللا اهسضرفت يتلا ةيفاقثلا تاناهرلا عم ىسشامتت ،ةديدج ىؤورو
.““ديدج ينطاوم يعو ليكسشت ‘ ةفاقثلا مهاسست نأا كلذ
نأا ىلع ددسش دقف ،ةنطبŸا ةلاسسرلاو ةÒثŸا ةركفلا تايفلخ نع امأا

ماع فيرخ ‘ قلطنا جيريرعوب جرب ةنيدم ‘ ‘اقثلا ىهقŸا عورسشم
حرط ¤إا فدهي ،اعوطت ايندم ايفاقث اعورسشم لازي لو ناك ،8102
ققحي نأا عاطتسساف ،روهم÷اب هتقÓع ‘ ‘اقثلا لعفلل ديدج موهفم
ىلع لإا نودمتعي هيف نوطسشانلا نكي ⁄و ،بابلا اذه ‘ ةلئاه جئاتن

لك فقوت مث ،ةنيدŸا ‘ ةفاقثلا راد لبق نم تاناعإلا سضعبو مهبويج
ةيحسصلا تاءارجإلا عم اماجسسنا ةيناديŸا مهتاطاسشن فقوت ببسسب كلذ
.““انوروك““ ءابو اهسضرف يتلا
ق˘فألا ¤إا ه˘تا˘طا˘سشن ل˘ق˘ن ¤إا ،لا˘ق ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ب˘˘كو˘˘ب ع˘˘فد د˘˘يد÷ا ع˘˘سضو˘˘لا
ةردابم لوأا ناك يذلا ““يسضاÎفلا ‘اقثلا ىهقŸا““ قÓطإاو يسضاÎفلا
‘اقثلا ىهقŸا بابسش نألو ،دجتسسŸا عسضولا عم تفيكت ةيرئازج ةيفاقث

دقف ،ةيحسصلا ةحئا÷ا تاهاركإاب اورثأات دقو ،مهمظعم ‘ نولطاع مه
رارمتسسا نمسضي لاŸا نم ءيسش Òفوتل ليدب داجيإا نم دب ل هنأا ىأاترا

ىلع يأارلا رقتسسا نأا ناكف ،اينطو هب ىذتحي اجذو‰ تاب يذلا هعورسشم
ليومتل اهلك اهليخادم دوعت نأا ىلع ،هكاوفلاو رسضÿا عيبل ةلواط حتف
.‘اقثلا ىهقŸا
ثيح ،‘اقثلا عاطقلل يموك◊ا معدلا لاومأا ةهجو ¤إا ةبكوب قرطتو
رمألا ،ةعدبŸاو ةدا÷ا لامعألا باسسح ىلع ةءادرلاو ةاباÙا تنميه
¤إا هلو– عم ةسصاخ ،‘اقثلا لعفلا ةدوجو ةيعون ىلع سسكعنا يذلا

.ةلومŸا ةسسسسؤوŸا ةروسص عيملتل ةلاسسر وأا ةيرولكلف ةرهاظ
ةدافتسسلا تماد ام بعسشلا لام نم ديفتسسن نأا انقح نم““ ثدحتŸا لاقو

ام نكل ،ابيع سسيل اذه ،ةيروهم÷ا Úناوق نم ةانبتم ‘اقثلا لاÛا ‘
،تاءلولا قفو لب تاءافكلا أادبم قفو بهذت ل تاناعإلا هذه تماد
يغبني Óف ،كاذ وأا لوؤوسسŸا اذهل ةيسصخسش ةجزمأل اهعيزوت ‘ عسضختو
تناك ولو دراوم داجيإا ¤إا ىعسسن نحن ،فسسعتŸا عقاولا اذهل عسضخن نأا

‘ Óعف مهاسسيسس هنأا ىرنو هاودجب نمؤون يذلا انعورسشم ليومتل ةÒغسص
.““ةمداقلا ةظحللا ءانبو ةمئاقلا ةينطولا ةظحللا ميمرت
ةنايخ ادع ام ،رمحأا طخ وأا دودح ينطولا لاسضنلل سسيل هنأا ىلع ددسشو
ةمزÓلا ةيفاقثلا تامهŸا ءادأا نع لسساكتلا اهرهاظم نمو هسسفن نطولا
.ايقيقح Óيدب لكسشت يتلا ةيقيق◊ا ةيفاقثلا عيراسشŸا لامهإاو
لعفلا جارخإل رئاز÷ا ‘ ¤وألا ةردابŸا بحاسص ةبكوب قازرلا دبع دعيو
Èع يقفألا هلكسش ذخأل هعفدو ،ىÈكلا ندŸا تانولاسص نم ‘اقثلا

فلتÚ ‘ flعدبŸا باطقتسسا ¤إا ىعسسي يذلا ‘اقثلا ىهقŸا عورسشم
‘ ،ة˘ق˘ي˘م˘ع˘لا ر˘˘ئاز÷ا تاد˘˘ل˘˘بو ند˘˘م Èع ة˘˘ي˘˘بدألاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا تلاÛا
.ةيلfi يهاقم تاءاسضف

ث.ق
ةمزÓلإ ةيئاقولإ Òبإدتلإ مإÎحإ يعإرُي

عقأوŸأ ةئيهتو ةنايضصل ›اجعتضسأ جمانرب
ةضسبتب ةيرثأ’أ
ًايلاجعتسسا ًا‹انرب ةسسبت ةيلول ةيرثألا عقاوŸاو فحاتŸا ةرادإا ترsطسس
.ةيلولاب ةيرثألا عقاوملل ةفsثكم ةئيهتو ةيئاقو ةنايسص ةيلمع ‘ تبلل
ةيرثألا عقاوŸاو فحاتŸا ةرادإا ريدم يفطل نيدلا زع ديسسلا دكأاو
ينطولا ناويدلل ماعلا ريدŸا تاميلعتل اذيفنت ءاج كلذ ّنأا ةسسبت ةيلول
اذ˘ه˘ب ةردا˘سصلا ة˘ي˘˘مÙا ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا تا˘˘ك˘˘ل˘˘ت˘˘مŸا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سساو Òي˘˘سست˘˘ل
جمانرب Òطسست ” ثيح ،ةسسبت ةيلو ¤إاو نم تاهيجوتب متيو ،سصوسصÿا

.ةمزÓلا ةيئاقولا Òبادتلا ماÎحا قفو متي سصوسصÿا اذه ‘
ةظفاÙا عم قيسسنتلاب يطنزيبلا روسسلا ىوتسسم ىلع جمانÈلا قلطناو
حرسسŸا نم لك ىوتسسم ىلع مث ةيرئاز÷ا ةيمÓسسإلا ةفاسشكلل ةيئلولا
هللا دبع يديسس عقوم اذكو ،ةيرثألا ةقيد◊او كيليزابلا عقومو جردŸا
 .طسسرم ةيدلبب
يرثألا عقوŸا ىوتسسم ىلع فيظنتو ميقعتو ةئيهت ةيلمع قلطنتسس امك
عقوŸا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع عو˘ب˘سسألا ة˘يا˘ه˘ن لÓ˘خ ل˘سصاو˘ت˘ي˘ل نا˘قزر˘ب ةر˘سصع˘م
ةيعمج ،ةفاظنلا ةسسسسؤوم عم ةكارسشلاب كلذو ،““ةيلاÿا ةسسبت““ يرثألا

يمسسر جما˘نر˘ب ع˘سضو ” ثي˘ح ة˘ي˘تلوا˘ق˘م˘ل˘ل با˘ب˘سشلا ىد˘ت˘ن˘مو فرا˘ن˘ي˘م
Ãةيرسشبو ةيدام لئاسسوب مهنم ةمهاسس.
فيظنت ‘ لّثمتي ينقت جمانÈل Òسضحتلا نآلا يرجي هّنأا ثuدحتŸا دّكأاو
تارا˘يز˘لا ة˘ل˘سصاو˘مو ة˘سسب˘ت˘ب ف˘حا˘تŸا˘ب ة˘سضور˘عŸا ة˘ير˘ثألا تا˘ي˘ن˘ت˘قŸا
Úمثت اهنم فدهلا ،ةيلولا اهب رخزت يتلا ⁄اعŸاب فيرعتلل ةيسضاÎفلا

.‘اقثلا انثوروم
ث.ق

يذلإ بيد دمfi يŸاعلإ يئإورلإ ةيصسنرفلإ ةغللاب يرئإز÷إ بدألإ دإور دحأإ دÓيم ةيوئÃ ءاثÓثلإ سسمأإ لوأإ رئإز÷إ تفتحإ
بدأإ ‘ ةرصضاح رئإز÷إ نوكت نأإ ¤إإ يعصسلإو هبعصشو هنطو ريرحتب ةبلاطŸإو ةيرئإز÷إ ةيصصخصشلإ زإربإإ ىلع هلامعأإ ‘ سصرح

.Úيرئإز÷إ

ـه1441 ةج◊إ وذ20 ـل قفإوŸإ م0202 ةليوج32سسيمÿإ

ايقيسسنت اعامتجا يزراطسشب نيدلا يfi يرئاز÷ا ينطولا حرسسŸا دقع
ىنعي يذلاو هطباوسضو ثاحبألا Èتı ةيئاهنلا ةيمسستلا ىلع قافتÓل
تاردقم لÓغتسسا لÓخ نم كلذو ،ينفلا لاÛا ‘ يملعلا ثحبلاب
.يرئاز÷ا ينطولا حرسسملل ةحاتŸا لئاسسولاو نافيكلا جرب دهعم
هيف كراسش يذلا عامتجلا نأا اهل نايب ‘ ينطولا حرسسŸا ةرادإا تحسضوأا

يوايحي دمfi ينطولا حرسسŸا ريدم رارغ ىلع Úسصتıا نم ددع
سساركوب دمfi نافيكلا جرب يرسصبلاو يعمسسلا نونفلا دهعم ريدمو
نم لك بناج ¤إا يمرق لامج جرıا ينطولا حرسسملل ينفلا ريدŸاو
سضر˘ع ن˘سسحأا˘ب جو˘تŸا ي˘حر˘سسŸا جرıاو لاو˘˘ن م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا يÁدا˘˘كألا

دعي ،سسابع مÓسسإا جرıاو لاسشرسش دم9102fi ةنسسل يبرع يحرسسم
ıÈ ةيئاهنلا ةيمسستلا ىلع قافتلا هلÓخ ىرجو ةنجلل عامتجا Êاث
يرئاز÷ا ıÈا““ ةيمسست دامتعا ¤إا سصولÿا ّ”و ،هطباوسضو ثاحبألا
.““ةيحرسسŸا ثاحبألاو براجتلل
ةيملع ىرخأاو ةينف ةن÷ ليكسشت ىلع قافتلاب اًسضيأا عامتجلا جّوتو
ةيÁداكأا تاءافك نم امهليكسشت متي نأا ىلع ،ıÈا طيسشنت نايلوتتسس
ءاسشنإا ةوط˘خ ّنأا ا˘ًم˘ل˘ع ،ا˘ًي˘ئادأاو ا˘ًي˘فر˘ع˘م ز˘ي˘م˘تŸا ا˘هرو˘سضح ا˘ه˘ل ة˘ي˘ن˘فو

.ينطولا حرسسŸاو دهعŸا Úب ةكارسشلا قافتا نمسض يتأات ıÈا
‘ سصخلتت اهنإاف ،يثحبلاو يبيرجتلا حرسصلا اذه ةمهم سصخي اميفو
تاÿÈاو Òبا˘ع˘ت˘لاو تارا˘ب˘ت˘خلاو تلواÙا عاو˘نأا ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ح˘˘ت˘˘ف˘˘ت
ثحبلاو براجتلل ءاسضف هتفسص نم ةيسساسسألا هتياغ عبنت ثيح ،ةيحرسسŸا
ةوطخ ةردابŸا هذه دعت ثيح ،عبارلا نفلاب طبتري ام لك لوح يıÈا

ي˘ت˘سسسسؤو˘م Úب نوا˘ع˘ت˘لاو ة˘كار˘سشلا تا˘قÓ˘ع ق˘ي˘م˘ع˘تو م˘ي˘عد˘ت ق˘ير˘˘ط ‘
يعمسسلاو سضرعلا نونف نهŸ ›اعلا دهعŸاو يرئاز÷ا ينطولا حرسسŸا
.يرسصبلا
ة˘ي˘ن˘˘ف˘˘لا ع˘˘يرا˘˘سشŸا ة˘˘َل˘˘َم˘˘ح ما˘˘م˘˘سضنا ى˘˘ل˘˘ع Èتıا با˘˘ح˘˘سصأا ن˘˘هار˘˘يو
ÚيÁدا˘˘كألاو Úث˘˘حا˘˘ب˘˘لاو دا˘˘ق˘˘ن˘˘لاو ر˘˘باıاو ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤوŸاو
ةفسشرألا ةياغ ¤إا ةيحرسسŸا سضورعلا ةموظنŸ مهتقفارمو ،ÚمتهŸاو
بيرجتلا تاودأاو تايلآا راب˘ت˘خل سسي˘يا˘ق˘م ع˘سضوو ،ل˘ي˘سصأا˘ت˘لاو ق˘ي˘ثو˘ت˘لاو
لعفلا˘ب ءا˘ق˘ترلاو ل˘سضفألا ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل ،ل˘سصاو˘ت˘م ل˘ك˘سشب ي˘حر˘سسŸا
.يحرسسŸا

ث.ق

 يرئإز÷إ ينطولإ حرصسŸاب يقيصسنت عامتجإ ‘

““ةيحرضسŸأ ثاحبأ’أو براجتلل يرئأز÷أ ıÈأ““ ةيمضست ىلع قافت’أ
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ةيحايصسلإ اهقإوصسأإ مهأإ نم رإو÷إ نإدلب قوصس

 ةئاŸأ ‘65 صسنوت دقفت انوروك
Úيبيللأو Úيرئأز÷أ حايصسلأ نم

إإ.ق

ىلع نيدفاولا Úيبيللاو Úيرئاز÷ا حايسسلا ددع عجارت
،0202 يرا÷ا ماعلا نم لوألا يسسادسسلا لÓخ ،سسنوت
ةنسس نم اهسسفن ةÎفلاب ةنراقم ،ةئاŸا ‘65 ةبسسنب
9102.
ةحايسسلل يسسنوتلا ينطولا ناويدلل ماعلا ريدŸا لاقو

fiسسح نب زعم دمÚ، ‘ يسسنوتلا دا–لا اهمظن ةودن
،سسنوت ةمسصاعلل ةيلامسشلا ةيحاسضلاب نابسشلا Úلاغسشلل

عاطقلاب سضوهنلل ةيرورسضلا تاءارجإلاو تايلآلا لوح
سسنو˘˘˘˘˘ت نإا ،91-دي˘فو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج را˘سشت˘نا ر˘ثإا ،ي˘حا˘ي˘سسلا
رئاز÷ا نم دفاو ÚيÓم5 ةبارق ،9102 ةنسس تلبقتسسا
ط˘ي˘سشن˘˘ت ‘ راو÷ا قاو˘˘سسأا رود ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ازÈم ،ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘لو
.سسنوتب ةيحايسسلا ةكر◊ا
ةموك◊ا اهتذختا يتلا تاءارجإلا مهأاب ثدحتŸا ركذو
سسوÒفل ةيبلسسلا تاÒثأاتلا ةأاطو نم فيفختلل ةيسسنوتلا

تا˘سسسسؤوŸا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘لو ،د˘˘ج˘˘ت˘˘سسŸا ا˘˘نورو˘˘ك
.لغسشلا نطاومو ةيحايسسلا ةيداسصتقلا
›اوح) رانيد نويلم005 ةميقب ليو“ طخ ثدحتسساو
ة˘لو˘ي˘سسلا م˘ي˘عد˘تو ،ة˘مزألا زوا˘ج˘˘ت˘˘ل (وروأا نو˘˘ي˘˘ل˘˘م061
لغسشلا نطاوم ىلع ظاف◊او ،ةيحايسسلا تاسسسسؤوŸاب
طخ عسضو بناج ¤إا ،ةيحايسسلاو ةيداسصتقلا ةسسسسؤوŸاو

ةيطغتل Úيفر◊ا ةدئافل رانيد نويلم01 ةميقب ليو“
حسضاو يحسص لوكوتورب عسضوو ،ةلجعتسسŸا فيراسصŸا
.لزنلاو تاراطŸاب
›ذاسشلا نابسشلا Úلاغسشلل يسسنوتلا دا–لا سسيئر اعدو
ةحايسسلا عاطق ‘ ةلعافلا فارطألا فلتfl سصام◊ا
ة˘ن˘ك˘مŸا لو˘ل◊او تا˘˘ي˘˘لآلا دا˘˘ج˘˘يإل ل˘˘م˘˘ع˘˘لا د˘˘يز˘˘م ¤إا
تاعاطقلا Ìكأا نم دعي يذلا ةحايسسلا عاطق ‘ ليغسشتلل
معدلا نم ديزمو ،““91-ديفوك““ ةحئاج نم تررسضت يتلا
.ةيلخادلا ةحايسسلا عيجسشتو ،عاطقلا اذهل

 مايأأ لوأأ ةيليوج13 ةعم÷أ
رئأز÷أ ‘ ىحصضألأ ديع
لوأا ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو ترقأا
كرابŸا ىحسضألا ديع نأا ،ءاثÓثلا سسمأا
ةيليوج13 ـل فداسصŸا ةعم÷ا موي نوكيسس
.يرا÷ا
سسمأا موي““ نأا اهل نايب ‘ ةرازولا تراسشأاو
نإاف هيلعو ،1441 ةج◊ا يذ ةرغ وه ءاعبرألا
سسيمÿا موي نوكيسس ةفرعب جاج◊ا فوقو
،ةيليوج03 ـل قفاوŸا ةج◊ا يذ نم عسساتلا
ةعم÷ا موي نوكي كرابŸا ىحسضألا ديعو
قفاوŸا يرجه1441 ةج◊ا يذ نم رسشاعلا
.““0202 ةيليوج13ـل
ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو تأانه ،ةبسسانŸابو
هللا ةيعاد ،يرئاز÷ا بعسشلا مومع فاقوألاو
ةمألا ىلعو انيلع هديعي““ نأا لجو زع
نميلاو ÿÒا نم ديزÃ ةبطاق ةيمÓسسإلا
.““تاكÈلاو
بوجو ¤إا ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو تعد امك
مازتللاو ةيحسصلا ةياقولا Òبادت ماÎحا““
،يقاولا عانقلا ءادتراو يعام÷ا دعابتلاب
.““انوروك سسوÒف ةحئاج يسشفت يدافتل
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ةيديلقت ةلبنق Òمدتو فصشك
دأدعإأ ‘ لمعتصست تأدعمو
 ىلفدلأ Úعب تأرجفتŸأ
ينطولا سشيجلل ةزرفم ترمدو تفسشك
ةيلمع لÓخ ،ءاثÓثلا سسمأا لوأا ،يبعسشلا
ةيحانلاب ىلفدلا Úعب طيسش“و ثحب
داومو عنسصلا ةيديلقت ةلبنق ¤وألا ةيركسسعلا
.تارجفتŸا دادعإا ‘ لمعتسست تادعمو
““ هنإاف ،ينطولا عافدلا ةرازو نم نايب بسسحو

ترمدو تفسشك ،باهرإلا ةحفاكم راطإا ‘
12 موي ،يبعسشلا ينطولا سشيجلل ةزرفم
عنسصلا ةيديلقت (10) ةلبنق ،0202 ةيليوج
دادعإا ‘ لمعتسست تادعمو داومو
ةيئاذغ داوم ¤إا ةفاسضإلاب ،تارجفتŸا
ثحب ةيلمع لÓخ كلذو ،ةسشرفأاو ةسسبلأاو
ةيركسسعلا ةيحانلاب ىلفدلا Úعب طيسش“و
ةÁر÷او بيرهتلا ةبراfi راطإا ‘و.““¤وألا
سشيجلل ةكÎسشم ةزرفم تفقوأا ،ةمظنŸا
ةيركسسعلا ةيحانلاب ناسسملتب ،يبعسشلا ينطولا
(6519) تزجحو تاردfl راŒ (90) ،ةيناثلا
غلبمو ةيحايسس تابكرم (40)و سسولهم سصرق
فقوأا اميف ،ميتنسس نويلم (902) ـب ردقي ›ام
Ïم ىلع (10) اسصخسش ينطولا كردلا رسصانع
نم ةدحو (06921) ـب ةلمfi (10) ةنحاسش

flا فلتŸةيحانلاب ةياجبب تابورسش
.ةسسماÿا ةيركسسعلا

،ةسسداسسلا ةيركسسعلا ةيحانلابو ىرخأا ةهج نم
جÈب ،يبعسشلا ينطولا سشيجلل ةزرفم تفقوأا
Êامث تطبسضو اسصخسش (81) ، راتfl يجاب
تادلوم (50)و عفدلا ةيعابر تابكرم (80)
‘ لمعتسست طغسض قراطم (30)و ةيئابرهك
،بهذلا نع عورسشŸا Òغ بيقنتلا تايلمع

يعرسش Òغ ارجاهم (52) فيقوت ” Úح ‘
.مازق نأاب ةفلتfl تايسسنج نم
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ةدكيكصسب لقلإ لحإوصس نم إوقلطنإ

 ايلاطيإأ ¤إأ اقأرح71 لوصصو
لحاوسس نم اوقلطنا يعرسش Òغ ارجاهم71 لسصو
اذه حابسص ،ايلاطيإا ¤إا ،ةدكيكسس ةيلو يبرغ لقلا
.مويلا
حواÎت ةقار◊ا نأا رداسصم نع ةيرابخإا ريراقت تلقنو
تايدلب نم نوردحني ةنسس05 وÚ 53ب ام مهرامعأا
نم ،سسمأا لوأا رجف ،اوقلطنا ،ةدكيكسسو لقلا ،عاونق
،ةدكيكسس ةيلو يبرغ لقلا ةيدلبب نوراقوب ئطاسش
.Òغسص ديسص قروز Ïم ىلع
م .ق

 أراتكه165فلتت قئأر◊أ
ةعاصس42 لÓخ تاباغلأ نم
ليسصاÙاو تاباغلا قئارح ةحفاكم زاهج ماق
نم اقيرح54 دامخإاب ةيندŸا ةيامحلل ةيعارزلا

flيتابنلا ءاطغلا فلت.
تلجسس دقف ،ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصŸ نايب بسسحو
،سشارحأا قئارح50 ،لاغدأا قئارح60 ،ةباغ قيرح13
5.292 فÓتإا ¤إا تدأا ةيعارز ليسصاfi قيرح30
09 ،لاغدألا نم اراتكه971 ،تاباغلا نم لراتكه
ةرجسشÍ، 6373ت ةمزح045 ،سشئاسش◊ا نم تاراتكه
.تÓخن01و ةرمثم
دامخإا نم نكم عيرسسلا لخدتلا نأا نايبلا فاسضأاو
تاحاسسŸا ¤إا اهراسشتنا عنمو ةلعتسشŸا قئار◊ا
.ةرواÛا ةيتابنلا

و .ق

 ةلفاح بÓقنأ ‘ ىحرج5
ةليم ‘ نيرفاصسŸأ لقنل
ثداح لجأل ،ةليم ‘ ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصم تلخدت
.نيرفاسسŸا لقنل ةلفاح بÓقنا
ىلع ثدا◊ا عقو دقف ،ةيندŸا ةيام◊ا بسسحو
،ءاجنلا يداو ةيدلبب ،ةقيقد8و اسس21 ةعاسسلا
5 ةباسصإا افلfl ،97 مقر ينطوط ىمسسŸا ناكŸاب
.ةفيفخ تاباسصإاب سصاخسشأا

 لبون زئأوج يغلي91 ديفوك
0202 ماعل
لبون زئاوج لفح ءاغلإا نع لبون ةسسسسؤوم تنلعأا
دجتسسŸا انوروك سسوÒف ببسسب ،ماعلا اذهل يونسسلا
.(91-ديفوك) ةحئا÷ ببسسŸا
سسرل لبون ةسسسسؤوم ريدم نأا  ةيمÓعإا رداسصم تلقنو
لبون عوبسسأا““ : هيف لاق انايب ردسصأا دق ، Úتسسنكياه
ماع اذه ،›ا◊ا ءابولا ببسسب ةداع وه امك نوكي نل

تايحسضت Ëدقتل عيم÷ا هيف جاتحي ،ادج سصاخ
.““ةديد÷ا فورظلا عم فيكتلاو
ماع ذنم زئاو÷ا عيزوت لفح ىغلي ةرم لوأا هذه دعتو
3 ‘ هباوبأا حتف دق ،لبون زئاوج فحتم ناكو.6591
ذنم ¤وألا ةرملل كلذو راوزلا مامأا ،يرا÷ا ةيليوج
.91-ديفوك ءابو ببسسب ،سسرام فسصتنم

ةقوبصسم Òغ ةناكم زهجي زيÒب
نأديزل
نأاسشب ديدج روطت نع ،Êابسسإا يفحسص ريرقت فسشك
ينفلا ريدŸا ،ناديز نيدلا نيز يسسنرفلا لبقتسسم
ةيناكمإا ¤إا اًرخؤوم حŸأا ناديز ناكو.ديردم لايرل
هنأا ىلع ديكأاتلا سضفر امدعب ،ي‚ŸÒا نع هليحر
.لبقŸا مسسوŸا لÓخ ديردم لاير بردم لظيسس
ونيتنرولف نإاف ،Êابسسإلا ““وتيغنÒسشلا““ جمانÈل اًقفوو
ةخسسنلا ناديز لعج ديري ،يغنŸÒا سسيئر ،زيÒب
ينفلا ريدŸا ،نوسسغÒف سسكيلأا Òسسلا نم ةيديردŸا
.دتيانوي ÎسسسشناŸ يخيراتلا
ةرم لوأل رم◊ا Úطايسشلا داق نوسسغÒف نأا ركذي

قيرف يأا دقي ⁄و ““دروفارت دلوأا““ ‘ لظو ،6891 ماع
يأل قبسسي ⁄و.3102 ‘ بيردتلا هلازتعا ىتح رخآا

لداعت ةليوط ةينمز ةدŸ ديردم لاير داق نأا بردم
نع ناديز لحر نأا قبسسو.دتيانويلا ‘ نوسسغÒف ةÎف
لاطبأا يرودب زوفلا بقع ئجافم لكسشب ديردم لاير
ريدŸا ناديز نيدلا نيز لسصحو.8102 ماع ابوروأا
اذه بردم لسضفأا بقل ىلع ،ديردم لايرل ينفلا
““اكرام““ ةفيحسص ءاتفتسسا بسسحب ،مسسوŸا
نم %64 ىلع يسسنرفلا بردŸا دسصحو.ةينابسسإلا
ققح يذلا زينيترام وغييد ىلع قوفتيل ،تاوسصألا

زكرملل هداقو ،ةطانرغ هقيرف عم ةيودم ةأاجافم
سساكول ،““اكرام““ ءارق راتخاو.بيتÎلا لودجب عباسسلا
مسسوŸا ‘ ةقفسص لسضفأاك ،ةيليبسشإا مجاهم سسوبماكوأا
يدنيم دنلÒف لحو.تاوسصألا نم %83 ىلع هلوسصحب

اميف ،تاوسصألا نم %81 ـب ايناث ديردم لاير بعل
زكرŸا ‘ ديردم وكيتلتأا بعل يتنيروي سسوكرام ءاج
.تاوسصألا نم %31 عقاوب ثلاثلا

هللأ ةمذ ‘ يصسونصسلأ ىفطصصم ةيÈهلأ ةيوأزلأ خيصش
،ءا˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا سسمأا لوأا ءا˘˘˘سسم ،‘و˘˘˘˘ت
ةيÈهلا ةيوازلا خيسش نازيلغ ةيلوب
زهان رمع نع يسسونسسلا ىفطسصم
هاوثم ¤إا هتزانج تعيسشو ،ةنسس48
ةÈقÃ ،ءا˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘برألا سسمأا ،Òخألا
ه˘˘˘سسأار ط˘˘˘ق˘˘˘سسÃ ““ةدو˘˘˘ع ن˘˘˘ب دلوأا““
خ˘˘يا˘˘سشم رو˘˘سضح˘˘ب ةرو˘˘مز ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب
.اياوزلا خويسشو ةقطنŸا
‘ يسسونسسلا ىفطسصم خيسشلا دلوو
ةرومز ة˘ق˘ط˘ن6391Ã ي˘ف˘نا˘ج02
ةفورعم ة˘ل˘ئا˘ع ن˘م ،ناز˘ي˘ل˘غ ة˘يلو˘ب
Ëر˘ك˘لا نآار˘ق˘لا ظ˘ف˘ح ن˘يأا ،م˘ل˘ع˘لا˘˘ب
ة˘ي˘ه˘˘ق˘˘ف˘˘لا مو˘˘ل˘˘ع˘˘لا ئدا˘˘ب˘˘م ى˘˘ق˘˘ل˘˘تو
ة˘يواز˘لا˘ب هد˘لاو د˘ي ى˘ل˘˘ع ة˘˘يو˘˘غ˘˘ل˘˘لاو
¤إا يسسونسسلا خيسشلا رفاسسو .ةيÈهلا

flا˘بو ن˘طو˘لا ق˘طا˘ن˘م ف˘ل˘تŸبر˘غ
ا˘ياوز˘لا خو˘ي˘سشب كت˘حا ن˘يأا ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا

.كاذنآا ءاهقفلاو
لÓخ ،بسصانم ةدع ديقفلا دلقتو
سسيرد˘ت˘لا سسرا˘م˘˘ف ،ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح ةÒسسم
ةيبÎلا كلسس ‘ ةنسس02 نم ديزأل
ةرسشعل اب˘ي˘ط˘خ ا˘ما˘مإا م˘ث ،م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو

سسيئر بسصنم دلقتي نأا لبق ،تاونسس
ةفاقثلاو نيوكتلاو مي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘ح˘ل˘سصم
.اهسسفن ةيريدŸاب ةيمÓسسإلا
‘ تافلؤومو بتك ةدع هيقفلا كرتو
رثآامو مÓعأا““ اهنم ،ةديقعلاو نيدلا
سسب˘˘قو راو˘˘˘نألا»و ““ناز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘غ ة˘˘˘يلو
لا˘˘جر ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع نا˘˘ك ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف رار˘˘˘سسألا
ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا تا˘ح˘م˘ل˘لا»و ،““فو˘سصت˘لا
،““ةرومز ةنيدم ةراسضح نع ةزيجولا
تارو˘˘˘سشن˘˘˘مو تار˘˘˘كذ˘˘˘م بنا˘˘˘˘ج ¤إا
.ىرخأا
ف˘˘ل˘˘تfl ‘ د˘˘ي˘˘ق˘˘ف˘˘لا كرا˘˘˘سش د˘˘˘قو

ة˘ل˘سسل˘سسل ›ود˘لا ى˘ق˘ت˘˘لŸا تا˘˘ع˘˘ب˘˘ط
لك اهمظنت يتلا ةيدمÙا سسوردلا
ة˘يÈه˘لا ة˘يد˘ئا˘ق˘ل˘ب˘˘لا ة˘˘يواز˘˘لا ة˘˘ن˘˘سس
.نارهوب
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ةلئاع نم لافطأا ةسسمخ ةايحب ميلأا رورم ثداح ىدوأا
ءانبأا نم ةÒطخ حورجب نورخآا4 ةباسصإاو ،ةدحاو
.اسسنرف ‘ ةيرئاز÷ا ةيلا÷ا
،ةيسسنرف ةيمÓعإا لئاسسو هتلقانت يذلا ÿÈا بسسحو
امدنع ،مورد لامسش ‘ Úنثلا ءاسسم ،ثدا◊ا عقو
Òسست تناك كينيسس دنارج ونير ةرايسس تمدطسصا

ل˘ب˘ق ،مورد ‘ نو˘˘ب˘˘لأا ن˘˘م بر˘˘ق˘˘لا˘˘ب ،7أا ق˘ير˘ط ى˘ل˘ع
اه˘ي˘ف تل˘ع˘ت˘سشا ثي˘ح ،ل˘ق˘ح ‘ ا˘ه˘لو˘خدو ا˘ه˘فار˘ح˘نا
نم مهعيمج ،سصاخسشأا ةعسست اهنتم ىلعو ،ناÒنلا
.ويسسينيفو سسيراب ةقطنم نم ،ةلئاعلا سسفن
Úب مهرامعأا حواÎت مهفتح لافطأا ةسسمخ يقل دقو
قلعتيو .نايبسصو تايتف ثÓث مهنيب ،ةنسس41 و3
،(تاونسس8) Ëرم ،(تاونسس3) مينسست ،نم لكب رمألا
.(اًماع41) ناير ،(اًماع21) فسسوي ،(اًماع11) لافنأا

Úغلاب ةثÓث مهو ،نورخآلا ةعبرألا باكرلا لقن دقو
¤إا ةÒط˘˘˘خ ة˘˘˘لا˘˘˘ح ‘ ،تاو˘˘˘ن˘˘˘˘سس7 هر˘˘م˘˘ع ل˘˘ف˘˘طو
.ىفسشتسسŸا
دلاو وهو ،ةنسس64 رمعلا نم غلابلا ديسشر حرسصو
ثدا◊ا ن˘م تا˘ي˘جا˘ن˘لا ىد˘حإا جوزو ف˘˘سسو˘˘يو Ëر˘˘م
نأا طقف دوأا ،هءاسضقل در لو ،لعف ءاسش امو هللا ردق““
ة˘عر˘سسب دو˘عأاو ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز÷ا ‘ ي˘ل˘ف˘ط ن˘فدأا
.““توŸا عراسصت يتلا يتجوز بناجب فوقولل
نإا ،سسنيلاف ‘ ماعلا يعدŸا ،نيÒب سسكيلأا لاقو
.ةجرح دج مهتلاح Úغلابلا نم Úنثاو لفطلا
ماعلا يعدŸا نع ةيسسنرفلا ءابنألا ةلاكو تلقن امك
اهيف تلعتسشا سصاخسشأا ةعبسسل ةسصسصıا ةرايسسلا نأا
.ةرطيسسلا قئاسسلا دقفي نأا لبق ىتح ناÒنلا

و .ق

اصسنرفب رورم ثداح ‘ صصاخصشأأ4 ةباصصإأو Úيرئأزج لافطأأ5 ةافو



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

