
انتيسسامولبيد نإا :””مويلا ايسسور””ــل وداقوب
 يسسايسسلا ل◊اب عيم÷ا عانقإل لمعت

““تافرسصت““ نم رذ– رئأز÷أ
ايبيل ميسسقت ¤إأ يدؤوت دق

““مويلأ ايصسور““ ةانق هعم هترجأأ  رأوح ‘ ريزولأ لاق
Ãوكصسوم ¤أ اهب موقي يتلأ لمعلأ ةرايز ةبصسان

ىلع فأرطأ’أ عيمج عانقإأ ىلع نورصصم نحن““
ةدايصسلأو ةيبأÎلأ ايبيل ةدحو ىلع ظاف◊أ ةرورصض
Úصضقي أونوكي نأأ ىلع مهثحن امك Úيبيلل ةلماكلأ
اعوط يدؤوت دق يتلأ تافرصصتلأ سضعب سصخي اميف
.““ايبيل ميصسقت ¤أ ’ مأأ

40 سص

 ةرغاسشلا بسصانŸا لغسشل

ةيطايتحلأ ةمئاقلأ لÓغتسسأ
ةينهŸأ تاناحتملاب ةسصاÿأ
9102 نأونعب

40 سص
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90 ــ80   سص

سسمأأ ،ةليصسŸاب داكور’ يح دهصش
اهفÎقأ ةعصشب لتق ةÁرج ،ةعم÷أ
دأرفأأ نم3و هتجوز قح ‘ يطرصش
.اهتلئاع
ةماعلأ ةيريدŸأ نم نايب حصضوأأو
لمعي ةطرصش نوع نأأ ينطولأ نمألل
ةليصسŸأ ¤إأ لقنت ةبانع ةي’و نمأاب
هتلئاع نكصس رقم دجأوتي نيأأ
دعب هيلإأ تلقنت تناك يتلأ هتجوز

نم رانلأ قلطأأو ،يجوز فلخ

هتجوز ابيصصم ،يفيظولأ هصسدصسم
‘ ،ةتي‡ تاباصصإأ اهيدلأوو اهيخأأو

.دعب دد– ⁄ فورظ
ملصس يطرصشلأ نأأ نايبلأ فاصضأأو
نمأأ حلاصصم ¤إأ كلذ دعب ،هصسفن
ايلاح حوتفم قيقحتلأ نأأو ،ةي’ولأ

،ايميلقإأ ةصصتıأ ةباينلأ فرط نم
يتلأ عفأودلأو بابصسأ’أ ديدحتل
.ةاصسأاŸأ هذه ¤إأ تدأأ

61 سص

ةÒخألا ةعاسس42ـلا ‘ ةافو21و ةباسصإا576

عمت‹ ةكرح سسيئر ةباسصإأ
يرقم قأزرلأ دبع ملسسلأ
انوروكب
،يرقم قأزرلأ دبع ملصسلأ عمت‹ ةكرح سسيئر بيصصأأ
.91-ديفوك دجتصسŸأ انوروك سسوÒفب ،ةعم÷أ سسمأأ
نايب ‘ ةكرحلل يذيفنتلأ بتكŸأ ÿÈأ نلعأأ دقو
يرقŸ ةيحصصلأ ةلا◊أ نأأ فصشكو ،سسمأأ هرصشن
.يحصصلأ رج◊أ ‘ جلاعي وهو ،ةرقتصسم

 ..ةيبيللا ةمزألا ةيفلخ ىلع

ةرقنأأ Úب دعاسصتم لاجسس
يكرت قيسسنتو سسيرابو
 رانلأ قÓطإأ فقول يسسور

قيرفلا ¤ا تبسسن تاحيرسصت دعب
ايبيل ‘ عسضولا لوح ةحيرقنسش

 ينطولأ عافدلأ ةرأزو
لسصأوتلأ عقأوم بذكت
 يعامتجلأ

40 سص

ميهاربإا ةلاقتسساب ةسضراعŸا بلاطت اميف
اتيك ركب وبأا

 ةقرافأأ ءاسسؤور ةسسمخ
ةمزألأ لح ¤إأ اًيعسس ›ام ‘

ةيلاŸأ

ةعسشب ةÁرج عقو ىلع زتهت ةليسسŸا

 هـــــــــــــتجوز لــــــــــــــتقي يطرسش
 اهتلئاع دأرفأأ نم3و

EL HOURRIAةــــيرابخإ ةــــــــيموي

يدعاسصتلا ههاŒا ‘ انوروك سسوÒفب تابا˘سصإلا ى˘ح˘ن˘م ر˘م˘ت˘سسي
نم يئابولا عسضولا هيلع ناك امع عراسستم لكسشبو موي دعب اموي
216 ـب اي˘سسا˘ي˘ق ا˘م˘قر ،سسي˘مÿا سسمأا لوأا ،ل˘ج˘سس نأا د˘ع˘ب˘ف ،ل˘ب˘ق
ـب ردق قوبسسم Òغ لكسشب ةعم÷ا سسمأا ،ةليسص◊ا تعفترا ،ةباسصإا

.ةيفاسضإا ةلاح36
‘ هتعباتم انوروك ءابو يسشفت دسصر ةنجلل يمسسرلا قطانلا نلعأاو
576 ليجسست نع ،ةعم÷ا سسمأا ،راروف لامج روتكدلا رئاز÷ا

ةعاسس42 ـلا لÓ˘خ ،ةا˘فو21و ،انوروك سسوÒفب ةديد˘ج ة˘با˘سصإا
›امجإا ع˘ف˘تر˘ي ةد˘يد÷ا ة˘ي˘مو˘ي˘لا ة˘ل˘ي˘سص◊ا هذ˘ه˘بو .ةÒخألا
امنيب ،ةيلوÈ 84ع ةعزوم ةلاح95162 ¤إا ةدكؤوŸا تاباسصإلا
.رئاز÷ا ءابولا روهظ ذنم ،ةافو6311 ¤إا تايفولا ›امجإا عفتري
،ءافسشلل اباسصم423 لثا“ ةÒخألا ةعاسس42 ـلا تلجسس ،لباقŸاب
اسضيرم56 دجاوتي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،39671¤إا ÚفاعتŸا ›ا˘م˘جإا ع˘ف˘تÒل
.ةزكرŸا ةيانعلاب

عراسستتو عسستت انوروك ىودع



يحسصلا Òطأاتلا ةيلآا راطإا ‘

Œيرطيب000.2 نم ديزأأ دين Ÿةبقأر
يحاسضألأ حبذو عيب ةيلمع
يرطيبلأ يحصصلأ Òطأاتلأ ةيلآأ راطإأ ‘ يرطيب0002 نم ديزأأ دنج
ديعلأ ةÎف للخ ةدمتعŸأ حبذلأ لكايهو ةصصخرŸأ عيبلأ طاقنل
.ىحصضأ’أ
دأدعتصس’أ راطإأ ‘““ ،ةيفيرلأ ةيمنتلأو ةحلفلأ ةرأزول نايب امبصسحو
ةيمنتلأو ةحلفلأ ةرأزو تعصضو ،كرابŸأ ىحصضأ’أ ديعب لافتحلل
طاقن ىوتصسم ىلع ديعلأ ةÎف للخ يرطيبو يحصص Òطأات ةيلآأ ةيفيرلأ
.““ةصصخرŸأ عيبلأ
ىلع ةحوتفم نوكتصس يتلأ ةدمتعŸأ حبذلأ لكايهب ةيلآ’أ هذه قلعتت امك
.ديعلأ موي ينطولأ رطقلأ ىوتصسم
لجأ نم (سصاÿأو ماعلأ عاطقلأ نم يرطيب0002 نم ديزأأ دنجو
ةحصصلأ ىلع ةظفاÙأو ةيصشاŸأو ةينأوي◊أ ةحصصلأ ىلع رهصسلأ
.ةيرطيبلأ ةماعلأ
عيبلأ طاقن ىوتصسم ىلع ÚلأوŸأو ÚبرŸأ ةقفأرÃ ةرطايبلأ موقيصسو
.نايبلأ فيصضي ،““حبذلأ ةيلمع للخ ÚنطأوŸأ هيجوتو
مأÎحأ ‘ ،ىرخأ’أ حلاصصŸأ لك عم نواعتلاب ،ةرطايبلأ مهاصسيصس امك
ثيح91-ديفوك ةحئاج ةحفاكم راطإأ ‘ ةررقŸأ ةياقولأ Òبأدتلأ
ةيامح لجأ نم ،مهتردق بصسح أذهو ،تامامكلأ كلذك نورفويصس
.اهنودتري ’ نيذلأ ÚنطأوŸأ

و .ق

.91-ديفوك ءابو راسشتنا نم د◊او ةياقولا دسصق

““دلوسصلأ““ ةيلمع يغلت ةراجتلأ ةرأزو
0202 فيسصل
سضيفختلاب عيبلأ ةيلمع ءاغلإأ نع اهل نايب ‘ ةراجتلأ ةرأزو تنلعأأ
نم د◊أو ةياقولأ دصصق كلذو0202 مصسوŸ ةيفيصصلأ ةÎفلاب ةصصاÿأ
.91 ديفوك ءابو راصشتنأ
لصصأوتلأ عقوم Èع يمصسرلأ اهباصسح ىلع ةرأزولأ هترصشن نايب ‘ ءاجو
ÚلماعتŸأ ةفاك ملع ¤إأ ةراجتلأ ةرأزو يهنت““ كوبصسيف يعامتج’أ
ةÎفلاب ةصصاÿأ سضيفختلاب عيبلأ ةيلمع نأأ راجتلأو Úيداصصتق’أ
.““تيغلأأ0202 فيصص مصسوŸ ةيفيصصلأ
نم ةذختŸأ تأءأرجإلل أذيفنت يتأاي رأرقلأ أذه نأأ ةرأزولأ تحصضوأأو

ءابو راصشتنأ نم د◊أو كلهتصسŸأ ةحصص ةيام◊ ةموك◊أ فرط
.انوروك سسوÒف

Œنوكت يفيصصلأ مصسوملل سضيفختلاب عيبلأ ةيلمع نأأ ¤إأ ةراصشإ’أ رد
كلذو ،توأأ13 ةياغ ¤إأ ةيليوج12 نم ةدتمŸأ ةÎفلأ للخ ابلاغ
ةيقرتو طيصشنتل Úيداصصتق’أ ÚلماعتŸأو راجتلل ةصصرفلأ ةحاتإأ فدهب
علصسلأ فلتfl ىلع لوصص◊اب كلهتصسملل ةصصرف حنم أذكو مهتطصشنأأ
.ةصضفخنم راعصسأاب تامدÿأو
بجوÃ ةننقم ““دلوصصلأ““ ـب ىمصسي ام وأأ سضيفختلاب عيبلأ ةيلمعو
طورصش ددحي يذلأو6002وينوي81 ‘ رداصصلأ يذيفنتلأ موصسرŸأ
ةلاح ‘ عيبلأو يجيوÎلأ عيبلأو سضيفختلاب عيبلأ ةصسرا‡ تايفيكو
ةيراجتلأ تلÙأ جراخو لماعŸأ نزاfl دنع عيبلأو نوزıأ ةيفصصت
ةيئ’ولأ حلاصصŸأ نع ردصصي رأرقل اقبط أذكو دورطلأ حتف ةطصسأوب
ءاغلإأ رأرق ذاختأ ” ، انوروك ءابو راصشتنأ رطاfl عم نكلو.ةينعŸأ

دق تناك ةموك◊أ نأأ املع ،فيصصلأ أذهل سضيفختلاب عيبلأ ةيلمع
ديدصشت عم انوروك سسوÒف ةبراfi راطإأ ‘ تأءأرجإأ ةدع تذختأ
.ةياقولأ تأءأرجإأ مأÎحأ
ةبقأرم تايلمع ءأرجإاب ةراجتلأ ةرأزو حلاصصم تمزلأأ ،راطإ’أ أذه ‘و
نوكتو ،قأوصسأ’أو ءايحأ’أ ىوتصسم ىلع ةيراجتلأ تلÙأ سضعبل

،ةيراجتلأ تلحملل يروفلأ قلغلأ لجأأ نم ،ةيمومعلأ ةوقلاب ةقفرم
فلاfl كولصس يأأ عدرو ،ةيلام تابوقع أذكو ،يراجتلأ لجصسلأ بحصسو
.اهب لومعمـلأ تاميظنتلأو Úنأوقلل
،ةيحصصلأ ةياقولأ ت’وكوتوÈل لاثتم’اب راجتلأ مأزلإاب رمأ’أ قلعتيو
لخأد يدصس÷أ دعابتلأو ،يقأولأ عانقلأ ءأدترأ سضرف اميصس’و
. ةيراجتلأ تأءاصضفلأ

و .ق

2يـنـطو
ـه1441 ةج◊ا وذ40 ـل قفاوŸا م0202 ةليوج52تبسسلا el-hourria.com

اهدحو ةيمنتلا ءابعأا لم– ىلع ةرداق Òغ كارطانوسس

 ةقاطلأ عاطقب ةسصاخ قيرط ةطراخ Òسض–

و .ق

عاطقلأ نم ةيماصس تأراطإأ عم عامتج’ هصسأأرت للخ ،راطع حصضوأأو
ن˘يد˘لأ سسم˘صش ةدد˘ج˘تŸأ تا˘قا˘ط˘لأو يو˘قا˘ط˘لأ لا˘ق˘ت˘ن’أ ر˘يزو رو˘صضح˘ب
دأدعإأ ايلاح يرجي دلبلل يداصصتق’أ سشاعنإ’أ راطإأ ‘ هنإاف ،روتيصش
مصضتو ةقاطلأ ةرأزو اهاعرت لمع ةعوم‹ فأرصشإأ ت– قيرط ةطراخ

.عاطقلل ةعبات ةصسصسؤومو ةئيه لك نع لث‡
ةموك◊أ ىلع حرطتصس يتلأ هذه قيرطلأ ةطراخ ناف ريزولأ بصسحو
ىد˘م لو˘ح ا˘ير˘ه˘صش أر˘ير˘ق˘ت ا˘ه˘ن˘م ةددÙأ لا˘جآ’أو لا˘م˘عأ’أ ن˘˘م˘˘صضت˘˘ت
.ةموك◊أ ىلع هرودب سضرعيصس يذلأ اهذيفنت
نوناقل ةيقيبطتلأ سصوصصنلأ لامكتصسأ هذه قيرطلأ ةطراخ نمصضتت امك
.تاقورÙأ

هناكمإاب دعي ⁄ كأرطانوصس عم‹““ نأأ ةقاطلأ ريزو ىري نأاصشلأ أذه ‘
¤إأ Òصشم ،““تاكأرصش ¤إأ ةجاحب هنأأو ةيمنتلأ لا‹ ‘ ءبعلأ لم–
.لاجآ’أ برقأأ ‘9102 ةنصس نوناق قيبطت ةرورصض
بي˘ق˘ن˘ت˘لأ لا˘غ˘صشأأ فا˘ن˘ئ˘ت˘صسأ ‘ ،ر˘يزو˘لأ بصسح ،ا˘صضيأأ ر˘مأ’أ ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ك
عاجÎصس’أ ةبصسن ثيح نم درأوŸأ Úمثتو ةفصشتكŸأ لوق◊أ ريوطتو
.ةيصساصسأ’أ اهنهم لوح كأرطانوصس تاطاصشن زيكرت ةداعإأو
ديدعلأ دانصسإأ ىلع لمعتصس اهتهج نم زاغلنوصس نأأ لئاق ريزولأ لصسÎصسأو
.ةيجراخ تائيهل اهتاطاصشن نم
لماكتلأ تاصسايصس نابصس◊أ ‘ قيرطلأ ةطراخ ذخأاتصس ،كلذ ¤إأ ةفاصضإأ

.ةنمقرلأو يداصصتق’أ
اميف ةيوقاطلأ ةفيرعتلل ةديدج ةصسايصس ينبت ةيناكمإاب راطع ركذ امك
يئابرهكلأ ليصصوتلل ةيولوأ’أ ءاطعإأ عم طقف ÚكلهتصسŸأ رابكب قلعتت
.““ةوÌلأو لمعلأ سصرف قلخي نم لك حلاصصل““

ةداعإأ ًاصضيأأ جمدت نأأ بجي هذه قيرطلأ ةطيرخ نإاف ،راطعل ًاقفوو
.““ةددجتŸأ ةقاطلل Èكأأ ةناكم ءاطعإ’““ ةقاطلأ ريوطت جمانرب ةلكيه
راطإأ ‘ ةيئاŸأ درأوŸأ ةرأزو عم ةكأرصش جذو‰ داجيإاب رمأ’أ قلعتي امك
.ةينطولأ هايŸأ ةيل– عيراصشم
ةرورصض ىلع ةددجتŸأ تاقاطلأو يوقاطلأ لاقتن’أ ريزو دكأأ ،هبناج نم
.يوقاطلأ لاقتن’أ نم ءزجك ةقاطلأ كلهتصسأ ديصشرت
رئأودلأ عيمج ةيلوؤوصسم اهنإأ ،Òثكلأ ردهن نحن““ ددصصلأ أذه ‘ لاقو
أذه ‘ يوبÎلأ لمعلأ ةرورصض ¤إأً أÒصشم ،““عمتÛأ ةيلوؤوصسمو ةيرأزولأ
.هاŒ’أ
ديصشرت لب Úنقتلأ ةلأاصسÃ قلعتي ’ رمأ’أ ناف ،روتيصش ديصسلأ ًبصسحو
قلعتي اميف اميصس ’ طرفŸأ كلهتصس’أ ةبراÙ ةقاطلأ كلهتصسأ
.دوقولاب
.““هايŸأ عيزوت ‘ ةلأدع»و ةيوقاط ةلأدع ¤إأ سصوصصÿأ أذه ‘ اعدو
.““هايŸأ Òفوت انيلع Úعتيو .يئام داهجإأ ةلاح ‘ نحن““ لاق امك
Òفوتب قلعتت قيرط ةطراخ لاصسرإأ متيصس هنإأ روتيصش ديصسلأ فاصضأأو
،ة˘ي˘صسي˘ئر˘لأ تا˘عا˘ط˘ق˘لأ فأد˘ه˘ت˘صسأ ع˘م ،ة˘يرأزو ةر˘˘ئأد ل˘˘ك ¤إأ ة˘˘قا˘˘ط˘˘لأ
.نكصسلأو تامدÿأو لقنلأ اميصس’و

لوأأ ةيفيرلأ ةيمنتلأو ةحلفلأ ةرأزو تدكأأ
ةيحلفلأ تاجوتنŸأ ةرفو سسيمÿأ سسمأأ
ىحصضأ’أ ديع للخ اميصس’و ،قأوصسأ’اب
ةÌك ¤إأ ةÒصشم ،ةنصسلأ لأوطو كرابŸأ
ةيمصسوŸأ هكأوفلأو رصضÿأ ىلع سضرعلأ
.91-ديفوك ةحئاج نم مغرلاب
تا˘ج˘ت˘نŸأ ر˘يو˘ط˘تو ط˘˘ب˘˘صض ر˘˘يد˘˘م لا˘˘قو
انل حمصست““ يديرد نب دوعصسم ،ةيحلفلأ
نيو“ نامصضب هكأوفلأو رصضÿأ ‘ ةرفولأ
للخ ةردنلأ يدافتو ةنصسلأ لأوط قوصسلأ
.““ىحصضأ’أ ديعلأ
يذلأ ““Òبكلأ لمعلاب““ يديرد نب داصشأأو
يد– أو˘ع˘فر ن˘يذ˘لأ نو˘حل˘ف˘لأ ه˘ب مو˘˘ق˘˘ي
ىوتصسم ىلع لمعلأ ‘ رأرمتصس’اب جاتنإ’أ

.ةيلا◊أ ةيحصصلأ ةمزأ’أ للخ مهعرأزم
⁄ جا˘˘ت˘˘نإ’أ ةÒتو نأأ ثد˘˘ح˘˘˘تŸأ فا˘˘˘صضأأو
،ة˘ي˘˘ح˘˘صصلأ ة˘˘مزأ’أ ةÎف لأو˘˘ط سضف˘˘خ˘˘ن˘˘ت
دو˘˘˘˘˘˘ه÷أ ¤إأ ،دد˘˘˘˘˘˘صصلأ أذ˘˘˘˘˘˘˘ه ‘ ،أÒصشم
ة˘ي˘˘م˘˘صسوŸأ ة˘˘عأرز˘˘لأ لا‹ ‘ ة˘˘لوذ˘˘بŸأ
.اطاطبلل
اهينج ” يتلأ ةيلامجإ’أ ةيمكلأ““ نإأ لاقو
،““راطنق نويلم51 براقت أذه انموي ¤إأ

لو˘˘صصÙأ ي˘˘ن˘˘ج ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع نأأ ا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘صضم
لبقŸأ Èمفون رهصش ةياغ ¤إأ لصصأوتتصس

لل˘˘خ نوزıأ ن˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘ب ح˘˘م˘˘صسي˘˘صس ا‡

.ةردنلأ مصسوم
ن˘ب د˘كأأ ،م˘طا˘م˘˘ط˘˘لأ ة˘˘ب˘˘ع˘˘صش سصو˘˘صصخ˘˘بو
ة˘˘عورزŸأ ي˘˘صضأرأ’أ ة˘˘حا˘˘صسم نأأ يد˘˘˘يرد
راتكه0081  اهنم راتكه فلأأ21 ¤إأ لصصت

007 جاتنإاب حمصستو ،اهيف لوصصÙأ ينج
.مطامطلأ نم راطنق فلأأ

ةÒتولأ سسفن فرع لصصبلأو موثلأ جاتنإأ
،راطنق نويلم2،2 تايمكب عافتر’أ وحن
.›أوتلأ ىلع راطنق نويلم61و
ا˘ه˘جا˘ت˘نإأ غ˘ل˘ب د˘ق˘ف ه˘كأو˘ف˘ل ¤إأ ة˘ب˘صسن˘لا˘بو
نويلم2،2 مو˘˘ي˘˘لأ ة˘˘˘يا˘˘˘غ ¤إأ ›ا˘˘˘م˘˘˘جإ’أ
.راطنق

تأذ تا˘ج˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ءي˘˘صشلأ سسف˘˘نو
Ò 00007فوت ” ثيح Êأوي◊أ ردصصŸأ

ويلوي رهصش للخ ،ءأرم◊أ موحللأ نم نط
.ءاصضيبلأ موحللأ نم نط0006و
تاجت˘نŸأ ر˘يو˘ط˘تو ط˘ب˘صض ر˘يد˘م بر˘عأأو
يتلأ تأءأر˘جإل˘ل ه˘حا˘ي˘ترأ ن˘ع ة˘ي˘حل˘ف˘لأ

تقولأ ‘ ةيمو˘م˘ع˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ ا˘ه˘تذ˘خ˘تأ
يحصصلأ رج◊أ ةيأدب روف يأأ ،بصسانŸأ
ر˘ئا˘صسÿ عا˘ط˘ق˘لأ سضر˘˘ع˘˘ت تب˘˘ن˘˘ج ي˘˘ت˘˘لأو
.91-ديفوكب ةطبترم
تأذ قر˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت تأءأر˘˘˘˘جإ’أ هذ˘˘˘˘ه Úب ن˘˘˘˘م
ي˘ت˘لأ تا˘˘صصي˘˘خÎلأ ¤إأ ة˘˘صصا˘˘خ لوؤو˘˘صسŸأ

ا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ة˘ي˘لÙأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلأ ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ن˘˘م
Úحل˘˘ف˘˘ل˘˘ل ،¤وأ’أ ةرأزو˘˘لأ تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ل
ة˘˘ل˘˘صصأو˘˘م ن˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ل ،ÚبرŸأو
لو˘˘˘ق◊أ ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘ه˘˘˘˘تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘صشن
.تأرمثتصسŸأو
راجتل تاصصي˘خر˘ت تا˘ط˘ل˘صسلأ تح˘ن˘م ا˘م˘ك
دأوŸأو تلخدŸأو ةيتابنلأ ةحصصلأ دأوم
حمصس ا‡ مهتاطاصشن فانئتصس’ ةيرطيبلأ

ÙÎ‘ تا˘˘فآ’أ ة÷ا˘˘ع˘˘م ن˘˘م عا˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لأ
تقولأ ‘ ة˘ي˘تا˘ب˘ن˘لأ سضأر˘مأ’أو ة˘ي˘حل˘ف˘لأ
.رئاصسÿأ بنŒ ›اتلابو بصسانŸأ

وينقتو تأراطإأ دينŒ ” ىرخأأ ةهج نم
Úحلفلل لصضفأأ ةقفأرم لجأ نم عاطقلأ

تل˘˘˘˘˘˘˘˘م◊أ لل˘˘˘˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘˘˘˘م نأد˘˘˘˘˘˘˘˘يŸأ ‘
مأÎحأ لو˘ح تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘لأو ة˘ي˘صسي˘صسح˘˘ت˘˘لأ
. تأورصضÿأ جاتنإلل ةينقتلأ تأراصسŸأ

جاو /و.ق

قيرط ةطراÒ ÿسضحتلا نع ةمسصاعلا رئاز÷اب سسيمÿا سسمأا لوأا راطع ديÛا دبع ةقاطلا ريزو فسشك
سصوسصنلا ذيفنت ‘ عارسسإلا هتايولوأا ىدحإا يسضقت يذلا دلبلل يداسصتقلا سشاعنإلا راطإا ‘ عاطقلاب ةسصاخ

.تاقورÙا نوناقل ةيقيبطتلا

91-ديفوك ةحئاج مغر

ةنسسلأ لأوط قأوسسألأ ‘ ةيحÓفلأ تاجوتنŸأ ةرفو



و.ق

يرجي““ هنأأ ةي˘جرا˘خ˘ل˘ل ي˘م˘صسر˘لأ ق˘طا˘ن˘لأ ح˘صضوأأو
لابقتصسأو ءلجإ’أ ةيلمع لامكتصسأ ايلاح لمعلأ
اهترخصس يتلأ ةيقدنفلأ تاصسصسؤوŸاب ÚنطأوŸأ
،نطولأ تاي’و نم ديدعلأ ‘ ةيمومعلأ تاطلصسلأ

ر˘˘ج◊أ ةÎف ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ط Úل˘˘˘حرŸأ ءأو˘˘˘يإأ ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘م
دي ىلع ةيحصصلأ ةبقأرملل مهعوصضخ دعب ،يحصصلأ
.““ةصصتfl ةيبط قرف
¤وأ’أ ةلحرŸأ دعب““ هنأأ فيرصشلأ يلع نب ركذو
¤إأ سسرام رهصش نم ت“ يتلأ ءلجإ’أ ةيلمع نم
نطأوم148.31 ت˘˘˘˘صص˘˘˘˘خو ،0202 نأو˘˘ج ر˘˘˘ه˘˘˘صش
موي نم ءأدتبأ ،عرصش ،نطولأ جراخ قلاع يرئأزج
ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ءل˘جإ’أ ة˘ي˘ل˘م˘ع ‘ يرا÷أ ة˘ي˘ل˘يو˘˘ج02
نطولأ سضرأأ ¤إأ نطأوم0009 زهاني ام ةداعإ’
.““Úتيرحب Úتلحرو ةيوج ةلحرÏ 03م ىلع

نو˘ن˘طأوŸأ ى˘ل˘ج˘˘ي˘˘صس ،ف˘˘ير˘˘صش ي˘˘ل˘˘ع ن˘˘ب بصسحو
،أدلب41 ئنأومو تأراطم نم اقلطنأ نوينعŸأ
ةرواÛأ نأدلبلاب نوقلاع نويرئأزج مهيلإأ مصضنيل
ةمئاقلأ ةيلصصنقلأو ةيصسامولبدلأ انتايلث‡ لفكتت

مهلقن ىلع فأرصشإ’اب ،اهتيأدب ذنم ،ةيلمعلأ ىلع
،““ا˘حا˘ت˘م كلذ نو˘ك˘ي ا˘مد˘ن˘ع ،ءل˘جإ’أ طا˘˘ق˘˘ن ¤إأ

ىرخأأ تلحر ة‹Èل راج““ لمعلأ نأأ ¤إأ اتف’
أدلب08 ›أوح ‘ Úقلاعلأ ÚنطأوŸأ ةيقب ءلجإ’
 .““⁄اعلأ لوح
⁄اعلأ اهدهصشي يتلأ ةيئانثتصس’أ عاصضوألل أرظنو

ا˘نورو˘ك سسوÒف ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج را˘˘صشت˘˘نأ ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
ا˘هدود◊ نأد˘ل˘ب˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ق˘ل˘غو د˘ج˘˘ت˘˘صسŸأ
هذ˘ه تب˘ل˘ط˘˘ت د˘˘ق˘˘ف ،ة˘˘يو÷أو ة˘˘ير˘˘ح˘˘ب˘˘لأو ة˘˘يÈلأ
ت’ا˘˘˘صصت’أ ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لأ ءأر˘˘˘جإأ““ ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ
ة˘˘ي˘˘ن˘˘عŸأ نأد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘صس ع˘˘م تا˘˘˘صضوا˘˘˘فŸأو
Òفو˘˘˘ت˘˘˘˘ل ،ئ˘˘˘˘نأوŸأو تأرا˘˘˘˘طŸأ ‘ Úلوؤو˘˘˘˘صسŸأو

حا‚إ’ ةيرورصضلأ تامدÿأو ةمئلŸأ فورظلأ
‘ Úقلاعلأ Úيرئأز÷أ ÚنطأوŸأ ةداعإأ تايلمع
.““جراÿأ

فلأا11 صصخت ةيلمعلا :ةيلخادلا ةرازو
 ةلود32 نم يرئازج

،ر˘خآأ ا˘م˘قر ة˘ي˘˘ل˘˘خأد˘˘لأ ةرأزو تط˘˘عأأ ،ل˘˘با˘˘قŸا˘˘ب
هذه نإأ ،سسيمÿأ سسمأأ لوأأ ،اهل نايب ‘ تلاقو
،0202 ةيليوج12 خيراتب تقلطنأ يتلأ ةيلمعلأ
لمصشتصس““ ،0202 ةيليوج03 ةياغ ¤إأ رمتصستصسو
Èع ةلود32 ىوتصسم ىلع Úقلاع انطأوم48011
يقا˘ب ءل˘جإ’ ة˘ل˘ثا‡ تا˘ي˘ل˘م˘ع ا˘ه˘ي˘ل˘ت˘صسو ،⁄ا˘ع˘لأ
.جراÿأ ‘ Úقلاعلأ
نوينعŸأ نونطأوŸأ عصضخيصس ،ةيلخأدلأ بصسحبو
41 ةدŸ يحصص رجح ¤إأ ايرابجإأ ءلجإ’أ ةيلمعب
.ةي’و02 ىلع Úعزوم اقدنف56 ـب موي

يـنـطو
ـه1441 ةج◊ا وذ40 ـل قفاوŸا م0202 ةليوج52تبسسلا

يبطلا مقاطلا بلاطم ىلع درلا مدع ىلع اجاجتحا

راسشبب ةئجافم ةفسصب ةيıÈأ ليلاحتلأ ءأرجإأ فيقوت
ليلاحتلأ ءأرجإأ ىلع فرصشŸأ يبطلأ هبصشو يبطلأ مقاطلأ ذفن
،مهديدهت راصشبب ““رأأ .يصس .يب““ انوروك نع فصشكلل ةيıÈأ
بلاطملل ةباجتصس’أ مدع ىلع اجاجتحأ لمعلأ نع أوفقوتو
.در يأاب ظ– ⁄و ةينعŸأ تاه÷أ ¤إأ تعفر يتلأ
ليلاحتلأ ءأرجإأ ىلع فرصشŸأ مقاطلأ تلصسأرم تلمحو
ةلماعلأ مقطأ’أ سصقنو ،ÚيıÈأ سصقن ¤إأ ةراصشإأ ةيıÈأ
نم ‘اكلأ ددعلأ رفوت مدع للخ نم رهظ ام وهو ،ıÈاب
يتلأ ةحلصصŸأ هذهب لمعلأ ىلع نولوأدتي نيذلأ ÚيıÈأ
Òفوت نع ةحصصلأ ةيريدم زجع ببصسب اهل ىندأ’أ د◊اب لمعت
رفوت نأأ اهنأاصش نم يتلأ ةيıÈأ تلعافŸأ نم ‘اكلأ مكلأ
اهتباصصإاب هبتصشŸأ ت’ا◊أ نم Èكأأ ىلع افصشك وأأ اصصحف
يبطلأ مقاطلأ رأرمتصسأ ‘ عصضولأ أذه ببصست دقو .ديفوكلاب
نود ةعاصس42 ماظنبو رهصش ةدŸ لمعلأ ‘ يبطلأ هبصشو
نع مويلأ فقوتلأ ¤إأ مهعفد يذلأ رمأ’أ ،ةحأر نم ةدافتصس’أ
.ةيıÈأ ليلاحتلأ لك ءأرجإأ

و .ق

انوروكب هتباسصإأ دعب ةدكيكسس ةمكحÃ سضاق ةافو
نع ،حلاصصلأ دمfi يفصسوي ةدكيكصس ةمكحÃ يصضاقلأ ‘وت

ةباقنلأ تمدقتو.انوروك سسوÒفب أرثأاتم ةنصس14 زهاني رمع
ترصشن يعن نايب ‘ كوÈم دعصسي ةصسائرب ةاصضقلل ةينطولأ
ةرصسأ’أ لكلو ديقفلأ ةلئاعل اهيزاعتب ةيمصسرلأ اهتحفصصب
.ةيئاصضقلأ

و .ق

يئلولأ يبعسشلأ سسلÛأ سسيئر بئان ةافو
انوروكب يدأولاب
يبعصشلأ سسلÛأ سسيئر بئان ،ةعم÷أ سسمأأ ،ةمحر ¤إأ لقتنأ
دمfi ينطولأ ريرحتلأ ةهبج بزح ةلتك نع يدأولاب يئ’ولأ

ŸÚ فب هتباصصإاب أرثأاتم ،يفيرصشÒ91ديفوك انوروك سسو.
81 وحن سضرŸأ ديقفلأ عراصص دقف ،يئافصشتصسأ ردصصم بصسحو
ىصضرŸ سصصصıأ ›لي÷أ رمع نب ىفصشتصسم ‘ اموي
ةبوبيغ ‘ لخديو ،سشاعنإ’أ ةحلصصم ¤إأ لقني نأأ لبق ،انوروك

سسيئر بصصنم لغصش دق ديقفلأ ناكو.هبر رأوج ¤إأ قراف ثيح
يدأولأ يبŸوأأ قيرف ىلع فرصشأأ امك .يدأولأ ةيدلبل قباصس
اميصس’ ةيوعم÷أ ةكر◊أ طيصشنت ‘ ةيلاعفب مهاصسو ديلأ ةركل
.اهنم ةيصضايرلأ

و .ق

انوروكب تاباسصإلا ةمئاق ردسصتت ةيلولا

تfiÓو سشأر◊اب يطعموب قوسس قلغ
Œةمسصاعلاب ةيرا

نم ددع قلغ نع ـ،سسيمÿأ سسمأأ لوأأ ،رئأز÷أ ةي’و تنلعأأ
يذلأ ÊأديŸأ لمعلأ بقع ،ةي’ولاب ،قأوصسأ’أو ةيراجتلأ تلÙأ
قيبطت ىدم ىلع فوقولل عدرلأو ةبقأرŸاب ةفلكŸأ ةنجللأ هب تماق
ةيموك◊أ ةميلعتلأ ‘ اهيلع سصوصصنŸأ ةيزأÎح’أ تأءأرجإ’أ
هترصشن ام بصسحبو.دجتصسŸأ انوروك سسوÒف ةحفاكم سصوصصخب
ررقت دقف ،كوبصسيفلأ ‘ ةيمصسرلأ اهتحفصص ىلع ةي’ولأ حلاصصم
ل002fi اهنم ةيراجتلأ تلÙأ نم ددع طاصشن قيلعت
تلfiو (ةمصصاعلأ رئأز÷أ برغ) ةيرأردلل ةيرأدإ’أ ةعطاقŸاب
سشاب ةيدلبب نئاكلأ ““ةزمح رأزاب““ ـب فورعŸأ يراجتلأ زكرŸأ

يدلبلأ قوصسلأ نم لكل يروفلأ قلغلأ رأرق ىلع ةولع ،حأرج
ببصسب ،سشأر◊أ ةيدلبل عباتلأ يطعموب قوصسو ““سسينرب يدوليم““
ليجصستو انوروك ءابو يصشفت نم ةياقولأ تأءأرجإاب راجتلأ ““للخإأ““

ةنجللأ تصصرح امك.مهنم سضعبلأ ىدل يعولأ سصقنو بايغ
Òكذت ىلع -نايبلأ فيصضي- ةينأديŸأ اهتمهم ‘ ةطلتıأ
لخأدم دنع ميقعتلأ دأوم Òفوت ةرورصضب ةيراجتلأ تلÙأ باحسصأأ
ةكرح ميظنتل تاملع عصضوو ،يعامتج’أ دعابتلأ مأÎحأو ،تلÙأ
ةهج نمو.نئابزلأ لع ةعنقأ’أ ءأدترأ سضرفو ،تلÙأ لخأد نئابزلأ
قيبطتب ةمزتلم ةيلاثم تلfi““ ىلع فوقولاب ةنياعŸأ تحمصس ،ىرخأأ
دقو ،أذه.““ةمصصاعلاب انوروك ءابو يصشفت دصض ةيزأÎح’أ تأءأرجإ’أ
نم ددع Èكأأ ،سسيمÿأ سسمأأ لوأأ ،ةمصصاعلأ رئأز÷أ ةي’و تلجصس
ةديد÷أ تاباصصإ’أ ددع غلب ذإأ ،““91 ديفوك““ انوروك سسوÒفب تاباصصإ’أ
كلذب ةردصصتم ،ـ5152 ¤إأ اهب تاباصصإ’أ ›امجإأ عفتÒل ،ةباصصإأ611 اهب
.ةباصصإ’أ ثيح نم تاي’ولأ ةمئاق

 و .ق

ىوتفلا ةن÷

تويبلأ ‘ ىدؤوت ىحسضألأ ديع ةÓسص
‘ ىدؤوت ىحصضأ’أ ديع ةلصص نأأ ةيرأزولأ ىوتفلأ ةن÷ تدكأأ
وأأ ةدحأولأ ةرصسأ’أ دأرفأأ Úب ،ةعامج ةبطخ نودب تويبلأ
عم ،سسمصشلأ قورصش نم ةعاصس فصصن وحن دعب كلذو ،ىدأرف
.نطولأ قطانم فلتÚ flب تيقوتلأ ‘ فلتخ’أ ةاعأرم
حبذ زأوج مدع ىلع ،اهل نايب ‘ ،ىوتفلأ ةن÷ تددصشو
تأءأرجإ’أ لكب ديقتلأ عم ،ديعلأ ةلصص ءأدأأ دعب ’إأ ةيحصضأ’أ
Òبكتلأ بحتصسي هنأأ نايبلأ ‘ ءاجو.ةبولطŸأ ةيئاقولأ
تعدو ،هركصشو هللأ ركذل انلعإأ ديعلأ ‘ ليلهتلأو حيبصستلأو
توصصلأ تأÈكم نم ليلهتلأو Òبكتلأو حيبصستلأ عفر ¤إأ ةنجللأ

اهتوعد ةيرأزولأ ىوتفلأ ةن÷ تدكأأو.تويبلأ ‘و دجاصسŸأ ‘
عمجأأ يتلأ ةيئاقولأ تأءأرجإ’اب مأزتل’أ ةرورصضب ةقباصسلأ

ةاي◊أ ظفح ةليصسو اهنأ’ ،سصاصصتخ’أو ةÿÈأ لهأأ اهيلع
و .ق.ءابولأ ةهجأومو
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ةيعر فلأا11 صصخت ةيلمعلا نإا لوقت ةيلخادلا

 ايرئأزج9963 ءÓجإأ :ةيجراÿأ ةرأزو
 جراÿاب ÚقلاعÚ 0009ب نم

نم نطاوم9963 ءÓجإا نع فيرسشلا يلع نب زيزعلا دبع ةيجراÿا نوؤوسشلا ةرازو مسساب يمسسرلا قطانلا نلعأا
ةيلمعب Úينعم نطاومÚ 0009ب نم ايلاطياو اينابسساو اسسنرفو ةيدوعسسلا ةيبرعلا ةكلمŸا نم لك ‘ Úقلاعلا Úيرئاز÷ا
.يرا÷ا ةيليوج02 موي اهيف عرسش يتلا ةيناثلا ءÓجإلا

ةينطولأ ةكرصشلأ مصساب قطانلأ نلعأأ
نأأ يصسلدنأأ Úمأأ ,ةيو÷أ طوطخلل
بل÷ ة˘˘˘˘˘˘صصصصıأ تأر˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘لأ
ببصسب جراÿاب Úقلاعلأ Úيرئأز÷أ
Úير˘ئأز˘ج ا˘صضيأأ ل˘ق˘ن˘ت˘˘صس ة˘˘ح˘˘ئا÷أ

بناجأأ اياعرو ،جراÿأ ‘ Úميقم
.رئأز÷أ ‘ Úقلاع
تاهجو60نأأ يصسلدنأأ Úمأأ حصضوأأو
ر˘˘˘˘˘˘ئأز÷أ ن˘˘˘˘˘˘م تصصصصخ ة˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘لود
ةيليوج62وÚ 32ب ا˘م ة˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لأ
بنا˘˘جأ’أ ا˘˘يا˘˘عر˘˘لأ ح˘˘˘لا˘˘˘صصل يرا÷أ
أز˘ي˘ف ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘يز˘˘ئا◊أو Úم˘˘ي˘˘قŸأو
رئأز÷اب Úقلاعلأ نغنصش ““د““ فنصص
.انوروك ةحئاج راصشتنأ ببصسب
تا˘˘ه˘˘جو˘˘لأ نإا˘˘˘ف ،لوؤو˘˘˘صسŸأ بصسحو
موي امور-رئأز÷أ :›اتلاك نوكتصس
42  لصسكورب- رئأز÷أو ،ةيليوج32
موي تروفكنأرف -رئأز÷أو ،ةيليوج
52 ط˘ق˘صسم-ر˘ئأز÷أ ،ة˘ي˘ل˘يو˘˘ج42
52 ة˘˘حود˘˘˘لأ -ر˘˘˘ئأز÷أ ،ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ج
62 ةر˘˘ها˘˘ق˘˘لأ-ر˘˘ئأز÷أو ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘˘ج
.ةيليوج
نيذلأ اياعرلأ لك نأأ يصسلدنأأ دكأأو
بجي تلحرلأ هذه Èع نولقنتيصس
طور˘˘صشلأ ة˘˘فا˘˘ك م˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف ر˘˘˘فو˘˘˘ت˘˘˘ت نأ
أذهو لبق˘ت˘صسŸأ د˘ل˘ب˘لأ ¤أ لو˘خد˘ل˘ل
تا˘˘˘˘صصنŸأ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع عل˘˘˘˘ط’أ د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب

.نأدلبلأ هذهل ةيموك◊أ ةينوÎكل’أ
تايلمعلأ هذه نأأ ¤إأ يصسلدنأأ راصشأأو
ةدا˘˘˘عأ ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع را˘˘˘طأ ‘ جرد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت
‘ Úق˘لا˘ع˘لأ Úير˘ئأز÷أ Úن˘˘طأوŸأ
ة˘˘كر˘˘صشلأ ا˘˘ه˘˘ب تردا˘˘ب ي˘˘˘ت˘˘˘لأ جراÿأ
هذه نأأ ا˘ف˘ي˘صضم ,نأÒط˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
ن˘˘˘م دد˘˘˘ع د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صس تأر˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لأ
هذ˘˘˘˘˘ه ‘ Úق˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لأ Úير˘˘˘˘˘ئأز÷أ

و ل˘˘˘˘صسكور˘˘˘˘بو ا˘˘˘˘˘مور) م˘˘˘˘˘صصأو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لأ
ة˘˘حود˘˘لأ و ط˘˘ق˘˘صسمو ترو˘˘ف˘˘ك˘˘نأر˘˘ف
.نطولأ سضرأ ¤أ (ةرهاقلأو
ةيرئأز÷أ ةيو÷أ طوطÿأ تناكو
موي ذنم نطولأ سضرأ ¤أ تداعأأ دق
نطأوم001.1 ن˘˘˘˘˘˘˘م Ìكأ Úن˘˘˘˘˘˘˘ث’أ

و اصسنرف ‘ Úقلاع أوناك يرئأزج
دد˘˘˘ع كلذ˘˘˘ب ح˘˘˘ب˘˘˘صصي˘˘˘ل ة˘˘˘يدو˘˘˘ع˘˘˘˘صسلأ

مهدلب ¤أ وديعأ نيذلأ Úيرئأز÷أ
.ةيحصصلأ ةمزأ’أ ةيأدب ذنم000.41
يو÷أ ءا˘˘˘˘صضف˘˘˘˘لأ نا˘˘˘˘˘ف Òكذ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
91 ذ˘ن˘م ا˘ق˘˘ل˘˘غ˘˘م لأز˘˘ي ’ ير˘˘ئأز÷أ

Òبأد˘ت˘˘لأ را˘˘طإأ ‘ مر˘˘صصنŸأ سسرا˘˘م
راصشتنأ نم دحلل ةذختŸأ ةيئاقولأ

.انوروك ةحئاج
و .ق

ةيرئاز÷ا ةيو÷ا طوطÿا

رئأز÷اب بناجألأ اياعرلأ لقنتسس Úيرئأز÷أ ءÓجإل ةسصسصıأ تÓحرلأ
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 راظنألا نع اديعب عابت ةيسشام

 فيطسس ‘ ةيحسضألأ رحن ةÒعسش نأاسشب لدج
ةيلولا هذه هيف لت– يذلا تقولا ‘ ،ديعلا يحاسضأا رحن نم دحاو فقوم ىلع قافتلا فيطسس ةيلو ينطاوم ىلع بعسصي
.يرا÷ا ةيليوج رهسش ةياهن ةياغ ¤إا ةلاح0002 نم ديزأاب91-ديفوكب ةدكؤوŸا تاباسصإلا ددع ثيح نم ةرادسصلا

 م. ق

ف˘˘ظو˘˘م ،ب.دأد˘˘ق˘˘˘م نرا˘˘˘ق ،نأا˘˘˘صشلأ أذ˘˘˘ه ‘و
Úب ر˘˘م˘˘ع˘˘لأ ن˘˘م تا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘صسمÿأ ‘ د˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘˘م

fiأ ةباصصقلأ تلŸموحللأ عيبت يتلأ ةحوتف
، ةيحصضأ’أ رحن Úبو نأأ ينعي يداع لكصشب
ءأرصش نم ةروطخ Ìكأأ هدنع نوكي نل يذلأ
.““محللأ نم مأرغوليك
يأأر ،ةنصس54 ،ف.ناصسح سسدنهŸأ رطاصشي ’و
تعد يتلأ ““تاطايتح’أ““ نأأ دكؤوي ذإأ ،دأدقم
““ة˘ل˘ي˘ح˘ت˘صسم““ ىو˘ت˘ف˘ل˘ل ة˘يرأزو˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإأ
رحنب طبترت يتلأ تأداعلأ ¤إأ رظنلاب قيبطتلأ
.ديعلأ ةيحصضأأ
نأأ تبثي نامصض يأأ دجوي ’““ ،ناصسح بصسحو
ه˘صسم˘ل˘ت ⁄ ،ن˘طأو˘م يأأ ه˘يÎصشي يذ˘˘لأ سشب˘˘ك˘˘لأ

‘ ةلمعتصسŸأ Úكاكصسلأ نأأو ،يدايأ’أ تأرصشع
ةياقولأ طورصش لك نأأو ةمقعم ةيحصضأ’أ رحن

fiÎةم““.
،ديعلأ ةيحصضأأ رحن لوح ءأرآ’أ نيابت لظ ‘و
نكلو ةي’ولأ ميلقإاب سشابكلأ عيب طاقن رصشتنت
تأو˘˘ن˘˘صسلأ ع˘˘م ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م دد˘˘ع˘˘˘لأ سسف˘˘˘ن˘˘˘ب سسي˘˘˘ل

ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع ي˘˘حأو˘˘صض Èع عزو˘˘˘ت˘˘˘تو ،ة˘˘˘طرا˘˘˘ف˘˘˘لأ
وأأ راظنأ’أ نع أديعب بئأرŸأو ايلعلأ باصضهلأ

ق˘طا˘ن˘م ف˘ل˘ت˘خÃ ة˘ع˘قأو عرأز˘م ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
.ةي’ولأ
أÒبك ’ابقإأ دهصشت ’ نكامأ’أ هذه نأأ ظحليو
نم ةيلاخ تصسيل لباقŸاب اهنكل مويلأ دح ¤إأ
⁄ نيذلأ نمو Úيلوصضفلأ نم انايحأأو ÚمتهŸأ
ناكŸأ ¤إأ أومدقو ةيحصضأ’أ ءأرصش دعب أوررقي
.راعصسأ’أ ىلع علطلل
‘ نكامأأ أذكه ىلع ÚنطأوŸأ لابقإأ لكصشيو

ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب ه˘˘ب نا˘˘ه˘˘ت˘˘صسي ’ أر˘˘˘ط˘˘˘خ““ ه˘˘˘تأذ د˘˘˘ح
اميصس’ عيبلأ طاقن˘ب ل˘ك˘صشت˘ت ي˘ت˘لأ تا˘ع˘م˘ج˘ت˘ل˘ل

مÎحي ’ ةقلغم تاحاصسÃ رمأ’أ قلعتي امدنع
ا˘˘م˘˘ك ،““يد˘˘صس÷أ د˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لأ د˘˘˘عأو˘˘˘ق ا˘˘˘هدأور
يردا˘ق ءأر˘هز˘لأ ة˘م˘طا˘ف ةرو˘ت˘كد˘˘لأ ه˘˘ت˘˘ح˘˘صضوأأ

.ةئبوأ’أ ملع ‘ ةصصتfl ةبيبط
نطأوم لك ناك نإاف ،ةصسرامŸأ ةبيبطلأ بصسحو

رحنلأ ةÒعصش ذيفنت نأاصشب هرأرق ذاختأ ‘ رح
يرور˘صضلأ ن˘م““ ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي ،كلذ ن˘˘ع عا˘˘ن˘˘ت˘˘م’أ وأأ
مولعلأ ةذتاصسأأ عوم‹ يأأر رابتع’أ Úعب ذخأ’أ
ىوتفلل ةيرأزولأ ةنجللأ يأأرو ،ةهج نم ةيبطلأ

.عوصضوŸأ أذه لوح ““ىرخأأ ةهج نم
نإاف ،ةيلا◊أ فراعملل أدانتصسأ““ نأأ اصضيأأ تلاقو
قيرط نع ناصسنإ’أ ¤إأ لقتني ’ انوروك سسوÒف
’““ محللأ كلهتصسأ نإاف ›اتلابو ““تانأوي◊أ
تأونصسلأ نم Ìكأأ رطخ يأأ ،اهبصسح ،لكصشي
.““ةطرافلأ
““Èكأ’أ ر˘˘طÿأ““ نأأ يردا˘˘ق ةرو˘˘ت˘˘كد˘˘لأ تد˘˘كأأو
لعفلأ أذه سسيل ديعلأ ةيحصضأأ رحن نع مجانلأ
متت يت˘لأ تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا‰إأو ه˘تأذ د˘ح˘ب
ءأو˘صس ا˘ن˘ع˘م˘ت˘جÃ ى˘ح˘صضأ’أ د˘ي˘ع لل˘خ ا˘م˘ئأد

،ر˘˘ح˘˘ن˘˘لأ ءا˘˘ن˘˘ثأأ وأأ سشب˘˘ك˘˘˘لأ ءأر˘˘˘صش تقو لل˘˘˘خ
تا˘ي˘كو˘ل˘صسلا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لأ م˘ت˘ي ⁄ ا˘م أذإأ ا˘˘م˘˘ي˘˘صس’و
.““ةيزأÎح’أ
نوررقيصس نيذلأ ÚنطأوŸأ نأأ لوقلاب تصصلخو
د˘ع˘ب ل˘ح˘ي˘صس يذ˘لأ ى˘ح˘صضأ’أ د˘ي˘ع سشب˘ك ر˘˘ح˘˘ن
د˘عا˘ب˘ت˘لأ د˘عأو˘ق مأÎحأ ¤إأ نوو˘عد˘م ،عو˘ب˘صسأأ
ةيدصس÷أ مهتفاظ˘ن ى˘ل˘ع ر˘ه˘صسلأو ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ
فور˘ظ˘لأ ع˘ي˘م˘ج ‘ ة˘ي˘قأو˘لأ ة˘ع˘ن˘˘قأ’أ ءأد˘˘ترأو
،اهرحن للخ وأأ ةيحصضأ’أ ءأرصش للخ ءأوصس
ر˘˘ح˘˘ن˘˘˘لأ ل˘˘˘ئا˘˘˘صسو ل˘˘˘ك Òه˘˘˘ط˘˘˘ت ن˘˘˘م د˘˘˘كأا˘˘˘ت˘˘˘لأو
.ةلمعتصسŸأ

 احابسص ةسسماÿا ¤إا ءاسسم ةسسماÿا ةعاسسلا نم تحبسصأا

 ةليسسŸاب تايدلب6 ــب رج◊أ تيقأوم ليدعت
ليدعت نع ،ةينأرمعلأ ةئيهتلأو ةيلÙأ تاعام÷أو ةيلخأدلأ ةرأزو تنلعأأ

نم حبصصتل ةليصسŸاب تايدلب تصس ىوتصسم ىلع يئز÷أ ›زنŸأ رج◊أ تيقأوم
سسمأأ نم ءأدتبأ مايأأ01 ةدŸ احابصص ةصسماÿأ ¤إأ ءاصسم ةصسماÿأ ةعاصسلأ
.ةي’ولأ تأذب ةيئاقولأ ةيعصضولأ روطتل رظنلاب كلذو ،ةعم÷أ
موهرب ،ةرقم ،ىصسيع يديصس ،ةداعصسوب ،ةليصسŸأ تايدلب ءأرجإ’أ أذه لمصشيو
يئز÷أ رج◊أ أذه نع مجني““ هنأأ حصضوأأ يذلأ هتأذ نايبلأ بصسح ،جأرد د’وأأو
لكل ماتلأ فيقوتلأ ،هلعأأ ةروكذŸأ تايدلبلأ ىوتصسم ىلع هرأرقإأ ” يذلأ
لقن ةكرح فيقوت كلذ ‘ اÃ ةيعامتج’أو ةيداصصتق’أ ،ةيراجتلأ ةطصشنأ’أ
لمع““ رقأأ ءأرجإ’أ أذه نأأ ¤إأ هتأذ ردصصŸأ راصشأأو.““تأرايصسلأو نيرفاصسŸأ
زيزعت نمصضتŸأ ةيليوج9 ‘ خرؤوŸأ281-02 مقر يذيفنتلأ موصسرŸأ ماكحأاب
يتلأ هنم20 ةداŸأ اميصس’ ،هتحفاكمو انوروك سسوÒف راصشتنأ نم ةياقولأ ماظن
›زنŸأ رج◊أ تاقوأأ طبصض وأأ ليدعت وأأ رأرقإاب ةرورصضلأ دنع ة’ولأ مزلت
.““ىودعلل أرؤوب دهصشت Ìكأأ وأأ ايحوأأ ةيدلب وأأ اناكم فدهتصسي يلكلأ وأأ يئز÷أ

 م ق

ıبادت ةفلاÒ انوروك نم ةياقولا

ةعطاقŸاب ايرا071fiÓ Œ نم ديزأأ قلغ
 ةبيورلل ةيرأدإلأ
تأءأرجإ’ Úفلاıأ راجتلأ عدرو ةبقأرÃ ةفلكŸأ ةيئ’ولأ ةنجللأ تماق
ل071fi نم Ìكأأ قلغب ةمصصاعلأ رئأز÷اب انوروك سسوÒف يصشفت دصض ةياقولأ

Œاب ايراŸةبيورلأ ةيرأدإ’أ ةعطاق ⁄ –Îبأدت مÒ ءابولأ نم ةياقولأ.
نقلغأأ دقف ،كوبصسياف ىلع ةيمصسرلأ اهتحفصص ىلع رئأز÷أ ةي’و نايب بصسحو
اهمأÎحأ مدع ببصسب ،ةبيورلأ ةيرأدإ’أ ةعطاقŸاب ل071fi نم ديزأأ
مأÎحأ لجصس اميف دجتصسŸأ انوروك سسوÒف يصشفت دصض ةيئاقولأ تأءأرجإ’أ
.ةيلاثŸأ تلÙأ نم ديدعلأ فرط نم ةيحصصلأ Òبأدتلأ
يراŒ ل002fi نم ديزأأ قلغب عدرلأو ةبقأرŸأ ةن÷ اهلبق تماق امك
قوصسلأو ““ةزمح رأزاب““ تلfi طاصشن قيلعت أذكو ةيرأرد ةيرأدإ’أ ةعطاقŸاب
قيلعت ¤إأ ةفاصضإ’اب ،حأرج سشابو ةبقلأ تايدلبب ““سسينيرب يدوليم““ يدلبلأ
راجتلأ للخإ’ كلذو سشأر◊اب ““يطعموب““ يح ‘ تلÙأ سضعب طاصشن
ىدل يعولأ سصقنو بايغ ليجصستو انوروك ءابو يصشفت نم ةياقولأ تأءأرجإاب
.مهنم سضعبلأ

قيبطتب ةمزتلم ةيلاثم تلfi ىلع فوقولاب ةنياعŸأ تحمصس ،هتأذ قايصسلأ ‘
.ةمصصاعلاب انوروك ءابو يصشفت دصض ةيزأÎح’أ تأءأرجإ’أ

م ق

ةيبط تأدعاسسم مدقي ينيإأ-كأرطانوسس عم‹
Ÿةلقرو تايفسشتسس

عم‹ نم ةردابÃ ةيبطلأ تأدعاصسŸأ نم ةصصح ةلقرو ةي’و تملتصسأ
ةحفاكم ¤إأ ةيمأرلأ ةينطولأ ةينماصضتلأ دوه÷أ نمصض كلذو ،ينيإأ-كأرطانوصس
.ةي’ولأ حلاصصم نم ملع امبصسح ، انوروك سسوÒف يصشفت
ةحصصلأ ةرأزو عم قيصسنتلاب تدصسج يتلأ ةينماصضتلأ ةيلمعلأ هذه نم ىخوتيو
،ةياقولأ لئاصسوو ةيبط ةزهجأأ لمصشت يتلأو تايفصشتصسŸأ حلصصإأو ناكصسلأو
ةيئافصشتصس’أ ةيمومعلأ تاصسصسؤوŸأ ىوتصسم ىلع يحصصلأ لفكتلأ تامدخ زيزعت
›أو دكأأ ،ةبصسانŸابو.91-ديفوك راصشتنأ ةحفاكم راطإأ ‘ كلذو ،ةي’ولاب
حور زÈت ةيلمعلأ هذه نأأ““ ،ةفاحصصلل حيرصصت ‘ ةتصسوب قيدصصلأ ركوبأأ ةي’ولأ
دوه÷أ نمصض ةمهاصسŸأ ‘ ›وÎبلأ عمÛأ أذه ىدل نماصضتلأو ةردابŸأ
دق ه◊اصصم نأأ ،ةتصسوب فاصضأأو.““ةيحصصلأ ةمزأ’أ هذه زواجتل ةينطولأ

ةينأزيم نم رانيد نويلم001 ةميقب ايلامجإأ ايلام افلغ أرخؤوم تصصصصخ
ةيبط ةزهجأأو لئاصسو ءانتقاب سصوصصÿاب قلعتت تايلمع ةدع ليومتل ،ةي’ولأ
‘ ةي’ولاب ةيئافصشتصس’أ ةيمومعلأ تاصسصسؤوŸأ فرصصت ت– اهعصضول ،سشاعنإلل
ىدل أديج اعابطنأ ةردابŸأ هذه تيقلو.سسوÒفلأ أذه يصشفت ةحفاكم راطإأ

ةيلمعلأ هذهل مهنانتمأ““ نع مهرودب أوÈع نيذلأ تايفصشتصسŸأ ›وؤوصسم
‘ ةمهاصسŸأ ةيغب ينيإأ-كأرطانوصس عم‹ اهب ماق يتلأ ءانثلاب ةريد÷أ

.““ÚنطأوŸاب يحصصلأ لفكتلأ فورظ Úصس–
 م ق

 سصاÿا عاطقلا ‘

ةركسسبب انوروك سسوÒف نع فسشكلل flÈ حتف
انوروك سسوÒف نع فصشكلأ ليلا– ءأرجإ’ ،سصاÿأ عاطقلل عبات flÈ حتف
ةحصصلل يئ’ولأ ريدŸأ هب دافأأ ام بصسح ،ةركصسب ةي’وب ““91-ديفوك““ دجتصسŸأ
أذه دمتعأ دقف ،لوؤوصسŸأ سسفنل أدانتصسأو.يصسنوت دمfi ،ةباينلاب ناكصسلأو
ىلع علط’اب ““ةمصصاعلأ رئأز÷أ““ روتصساب دهعم نم ةن÷ مايق دعب ıÈأ

Òياعملل اقفو ت“ يتلأ ةمزللأ براجتلأ ءأرجإأو هتأزيهŒو ıÈأ قفأرم
مامأأ هحتف نإأ ،نامو ةديمح ،ةروتكدلأ ıÈأ ةبحاصص تلاقو.ةبولطŸأ
أذه ‘ ةيرورصضلأ ةجا◊أ ةيطغت ‘ مهاصستصس ةردابم““ نمصض جردني ÚنطوŸأ
نأاب ةفدرم ،““انوروك سسوÒف نع فصشكلأ ليلاحتل يئانثتصس’أ يحصصلأ فرظلأ
ةقلطنأ““ نأاب تدافأأو.““دحأو flÈ نم Ìكأأ زواجتي ةي’ولاب ماعلأ بلطلأ““
flÈ دوجو ي◊اب Úنطاقلأ ناكصسلأ لبقت مدعل ةبوعصص هجأوت ıÈاب لمعلأ
،““ىودعلأ نم افوخ مهانكصس تأرقم نم برقلاب انوروكب سسوÒف نع فصشكلل

لكصشب ميقعتلأ تايلمعب مايقلأ عم ةيئاقولأ Òبأدتلأ ةفاك تذختأ““ هنأاب ةحصضوم
ةركصسب ةي’و نأأ ¤إأ ةراصشإ’أ ردŒ.““ديد÷أ ıÈأ أذه ىوتصسم ىلع لصصأوتم
ةÎفلأ للخ انوروك سسوÒفب تاباصصإ’أ ددع ‘ اصسوملم اعافترأ تفرع دق
حلاصصŸأ ¤إأ سصاخصشأ’أ نم ماه ددع لوصصو ايموي لجصست ثيح ةÒخأ’أ
ثيح91-ديفوكب ةباصصإ’أ سضأرعأأ مهيدل نيذلأ كئلوأأ لابقتصس’ ةصصصصıأ
flÈ ¤إأ اهليو–و مهتباصصإأ هبتصشŸأ نم تانيع ذخأاب اهيفن وأأ اهديكأات متي
.ةنتابب فصشكلأ

م ق

ةافو يت˘لا˘ح ة˘صسب˘ت ة˘ي’و˘ب تل˘ج˘صس
‘91-ديفوكب ةدكؤوم ةباصصإأ53و
ةحصصلأ عاطق يمدختصسم فوفصص
انوروك سسوÒف يصشفتو روهظ ذنم
ملع ام بصسح ،رئأز÷اب دجتصسŸأ

تأذ˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لأ ة˘˘˘ير˘˘˘يدŸأ ن˘˘˘م
.عاطقلأ
ةلاح36 ةيبطلأ حلاصصŸأ تصصحأأ

‘ سسوÒف˘لا˘ب ا˘ه˘˘ت˘˘با˘˘صصإأ ه˘˘ب˘˘ت˘˘صشم
Úصصتflو Úما˘ع ءا˘ب˘طأأ فو˘˘ف˘˘صص
Úيرأدإأو Úي˘˘˘ب˘˘˘ط ه˘˘˘˘ب˘˘˘˘صش نأو˘˘˘˘عأأو
مهنم53 مهتباصصإأ تدكأات نأوعأأو

.ةيقبلأ جئاتن رودصص راظتنأ ‘
ي˘˘ت˘˘لا˘˘ح ح˘˘لا˘˘صصŸأ تأذ تل˘˘ج˘˘صسو
،ه˘˘˘˘صسف˘˘˘˘ن رد˘˘˘˘˘صصŸأ بصسح ،ةا˘˘˘˘˘فو

Ÿا˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي سضر˘˘˘˘˘مŸة˘˘˘˘صسصسؤو
روتكدلأ ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صس’أ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ

ة˘ي’و˘لأ ة˘م˘صصا˘˘ع˘˘ب ح˘˘لا˘˘صص ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع
سصاÿأ عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م بي˘˘˘˘ب˘˘˘˘طو
سسوÒف˘ب ا˘م˘ه˘ت˘با˘˘صصإا˘˘ب ن˘˘ير˘˘ثأا˘˘ت˘˘م
.انوروك
رظنلاب هنأأ هتأذ ردصصŸأ فاصضأأو
ةباصصإ’أ ت’اح ددع ‘ عافترلل
ةيدود◊أ ةي’ولأ هذهب91-ديفوكب

““ يرا÷أ ةيليوج رهصش علطم ذنم
تا˘ط˘ل˘صسلأ ¤إأ ي˘م˘˘صسر بل˘˘ط ع˘˘فر
رجح سضرف رأرق ذاخت’ ةيئ’ولأ

ةءو˘بوŸأ تا˘يد˘ل˘ب˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ئز˘˘ج
رتاعلأ رئبو ةعيرصشلأو ةصسبت يهو
فدهب ةلقعلأو ةزنولأو تانيوعلأو
ة˘ي˘ئا˘بو˘لأ ة˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لأ ‘ م˘˘ك˘˘ح˘˘ت˘˘لأ

د˘ي˘ع لو˘˘ل˘˘ح بأÎقأ ع˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘صس’
.““كرابŸأ ىحصضأ’أ
ةهجأوŸ ةذختŸأ Òبأدتلأ نأاصشبو
ي˘ح˘صص ل˘ف˘ك˘ت نا˘˘م˘˘صضو ة˘˘ح˘˘ئا÷أ
ةصصاخ ةباصصŸأ ت’ا◊اب لصضفأأ

ردصصŸأ تأذ فصشك ،اهنم ةجر◊أ
ةرصسأ’أ ددع عفرل راج لمعلأ““ نأأ
ل˘ف˘ك˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘صصصصıأ ح˘˘لا˘˘صصŸا˘˘ب

Ã91- ىصضرÃنم لك تايفصشتصس
ةز˘نو˘˘لأو ر˘˘تا˘˘ع˘˘لأ ر˘˘ئ˘˘بو ة˘˘ع˘˘ير˘˘صشلأ
” يذلأ ةيراكب أذكو تانيوعلأو
ة˘˘لا◊أ لا˘˘ب˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صس’ ه˘˘˘صصي˘˘˘صصخ˘˘˘ت
.““ةجر◊أ
ةصصاخ ءابطأ’أ نم ددع لوح امك
ةيصسفنتلأ سضأرمأ’أ ‘ Úصصتıأ
¤إأ ة˘فا˘صضإأ سشا˘˘ع˘˘نإ’أو ة˘˘يد˘˘عŸأو

ف˘˘ل˘˘تfl ن˘˘م ي˘˘ب˘˘ط ه˘˘ب˘˘صش م˘˘قا˘˘˘ط

وحن ةي’ولاب ةيحصصلأ تاصسصسؤوŸأ
ى˘˘˘صضرŸ ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘جرŸأ ح˘˘˘لا˘˘˘˘صصŸأ
.91 ديفوك
ةيريدÃ ردصصŸأ تأذل أدانتصسأو
را˘طإأ ‘ ه˘نإا˘˘ف نا˘˘ك˘˘صسلأو ة˘˘ح˘˘صصلأ
يصشفت نم ةياقولل ةيمأرلأ Òبأدتلأ
طاقن تثدحتصسأ ،انوروك سسوÒف
ىلع ةعباتŸأو ةيحصصلأ ةبقأرملل

ة˘ي˘ح˘صصلأ تا˘صسصسؤوŸأ ل˘ك ىو˘ت˘صسم
.ةي’ولأ ميلقإأ Èع ةعزوŸأ

 م ق

ةدكؤوم ةباسصإا53 ىلع ةدايز

ةسسبتب ةحسصلأ عاطق يمدختسسم فوفسص ‘ انوروكب Úتافو

Èمفون لوأأ““ ةيعما÷أ ةيئافصشتصس’أ ةصسصسؤوŸأ تملتصسأ
دأوŸأ نم تانحاصش ثلث ‘ ةلث‡ ةبه نأرهوب ““4591
نوهز““ ةينيصص-ةيرئأزج ةكرصش اهتمدق ةيبطلأ تأدعŸأو
.““نصشكوÎصسنوك لانويصشانÎنأ ام
ثل˘ث˘ب ر˘مأ’أ ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلأ ة˘˘صسصسؤوŸأ هذ˘˘ه بصسحو
سسايق ةزهجأأ يهو ““Îمونام““ ةزهجأاب ةلمfi تانحاصش
ةيقأولأ ةعنقأ’أ لثم ةيام◊أ تأدعم ¤إأ ةفاصضإأ Úجصسكأ’أ
ة˘فا˘ظ˘ن˘لأ تا˘ج˘ت˘ن˘م ف˘ل˘تflو ة˘صصاÿأ ت’د˘ب˘˘لأو رزآاŸأو

.اهÒغو
ةيئاف˘صشت˘صس’أ ة˘صسصسؤوŸأ ›وؤو˘صسŸ ة˘ن˘ح˘صشلأ هذ˘ه تم˘ل˘صسو
،نأرهوب اهرقم يتلأ ةكرصشلأ يÒصسم لبق نم ةروكذŸأ

.هيلإأ Òصشأأ امبصسح
ة˘ير˘ئأز÷أ ة˘كر˘صشلأ ن˘م ة˘م˘ها˘صسم““ ة˘˘ن˘˘ح˘˘صشلأ هذ˘˘ه د˘˘ع˘˘تو
قر˘ف˘لأ ا˘هدو˘ق˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ،91-دي˘ي˘فو˘ك ة˘ه˘با‹ ‘ ة˘ي˘ن˘ي˘صصلأ
لوأأ ةيعما÷أ ةيئافصشتصس’أ ةصسصسؤوملل ةيبطلأ هبصشو ةيبطلأ
.هتأذ ردصصملل اقفو ،““نأرهوب Èمفون

ةكرصشلأ ولوؤوصسم مظن ،هصسفن عقوŸابو ،كلذ ¤إأ ةفاصضإ’اب
ةيبطلأ هبصشو ةيبطلأ قرفلأ فرصش ىلع ايعيجصشت لفح
.انوروك سسوÒف ةحفاكÃ ةفلكŸأ
ÚصضرمŸأو ءابطألل ةيزمر ايأدهو روهز تاقاب تملصسو
اهنولذبي يتلأ ةÒبكلأ دوه÷أ ىلع مهل انافرعوً أريدقت““

دونج عم ةينماصضت ةتفل يه يتلأو ءابولأ روهظ ةيأدب ذنم
 .““سضيبأ’أ سشي÷أ

 م ق

نارهوب ةيعما÷ا ةيئافسشتسسلا ةسسسسؤوŸا

ةينيسص-ةيرئأزج ةكرسش نم ةيبط تأدعÃ عÈت



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

 ..ًاماع68 ذنم ةÓسص لوأا لبقتسسي ””ايفوسص ايآا””

ةدسشاح ةكراسشم طسسو ناغودرأأ روسضحب ماقتسس ةعم÷أ

7مالـقأ

بي˘˘˘˘ط بجر ي˘˘˘˘كÎلأ سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لأ كرا˘˘˘˘صشي
،0202 زو“/ويلوي42 ةعم÷أ ،ناغودرأأ
ا˘ي˘فو˘˘صص ا˘˘يآأ د˘˘ج˘˘صسم ‘ ة˘˘ع˘˘م÷أ ةل˘˘صصب
ةرم لوأ’ ةلصصلأ ماقتصس ذإأ ،لوبنطصسإاب
رد˘˘˘صصأأ نأأ د˘˘˘ع˘˘˘ب كلذو ،ًا˘˘˘ما˘˘˘ع68 ذ˘ن˘˘م
¤إأ ىرخأأ ةرم هتدوعب ًاموصسرم ناغودرأأ

ةيكرت ايلع ةمكfi تلطبأأ امدعب دجصسم
.فحتم ¤إأ هليوحتب ًاÁدق ًاموصسرم
ÚنطأوŸأ نم ةÒفغ دوصشح تأأدب اميف
‘ ايفوصص ايآأ دجصسم ةحاصس ¤إأ دفأوتلاب
نو˘ن˘طأوŸأ بح˘ط˘صصأ ا˘˘م˘˘ك ،لو˘˘ب˘˘ن˘˘ط˘˘صسإأ

عقأوم دأور لوأدتو ،يكÎلأ ملعلأ مهعم
تاهويديفوً أروصص ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ ل˘صصأو˘ت˘لأ

.دجصسŸأ نم
،ةلودلأ سسل‹ قفأو نأأ دعب أذه يتأاي
بلط ىلع ،ايكرت ‘ ةيرأدإأ ةمكfi ىلعأأ

رأر˘ق لا˘˘ط˘˘بإأ ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ةد˘˘ع ن˘˘م
رابتعأ ىلع سصني4391 ماعل دوعي يموكح
رأرقلأ أذه رودصص روفو ،ًافحتم عقوŸأ
.دجصسم ¤إأ هليو– ناغودرأأ نلعأأ
نع راتصسلأ ،سسيمÿأ ،سسيئرلأ حأزأأ اميف
عماج““ اهيلع بتُك ،ايفوصص ايآأ عماج ةحول
دقفت للخ كلذ ءاج ،““Òبكلأ ايفوصص ايآأ
دعت ةرايز ‘ ،عماجلل ناغودرأأ سسيئرلأ
ما˘مأأ ه˘ح˘ت˘ف ل˘ب˘˘ق ،ما˘˘يأأ4 لل˘خ ة˘ي˘نا˘ث˘˘لأ

.مويلأ ةعم÷أ ةلصص عم ةدابعلل ÚلصصŸأ
لو˘˘˘ح تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘عŸ نا˘˘˘غودرأأ ع˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسأو
ريزو نم ،عما÷أ ‘ ةيئاهنلأ تأÒصضحتلأ
،يوصصرأأ يرون دمfi ةحايصسلأو ةفاقثلأ
.اياق ›ري يلع لوبنطصسإأ ›أوو

عم ن˘مأز˘ت˘لا˘بو:حتفلا ةدا˘عإا ةد˘ير˘غ˘ت
ا˘˘ي˘˘فو˘˘صص ا˘˘يآأ د˘˘ج˘˘صسÃ ةل˘˘صص لوأأ ة˘˘ما˘˘قإأ
ًايمصسر ًاباصسح ةيكÎلأ تاطلصسلأ تأاصشنأأ

،ايفو˘صص ا˘يآأ د˘ج˘صسÎ““ Ÿيوت““ ع˘قو˘م ى˘ل˘ع
42 ةعم÷أ ةليل ،هتأديرغت ¤وأأ ترصشنو
لوأأ دهصشي يذلأ مويلأ ،0202 زو“/ويلوي

.4391 ماعذنم هيف ةلصص
،د˘ج˘صسŸأ با˘˘صس◊ ةد˘˘ير˘˘غ˘˘ت لوأأ ‘ ءا˘˘ج
هللأ مصسب““ :ةيبرعلأ ةغللاب ةبوتكم ةلمصسبلأ
ه˘˘حا˘˘ت˘˘ت˘˘ف’ ةرا˘˘˘صشإأ ‘ ،““ميحرلأ ن˘م˘حر˘لأ
.ةلصصلل ةعم÷أ مويلأ
وه ايفوصص ايآأ دجصسم باصسح ‘ تفللأ
ه˘˘ي˘˘ف تح˘˘˘ت˘˘˘ف يذ˘˘˘لأ خ˘˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘لأ را˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خأ
3541 رايأأ/و˘يا˘م92 وهو ةينيط˘ن˘ط˘صسق˘لأ
بي˘ط بجر ي˘كÎلأ سسي˘ئر˘˘لأ دا˘˘عأأ ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘ير˘˘غ˘˘ت˘˘لأ ر˘˘صشنً أر˘˘ج˘˘ف ،نا˘˘˘غودرأأ

.هباصسح
روصص ترهظأأ اميف :ايفوصص ايآأ لخأد نم
يئاهنلأ لكصشلأ ةيكÎلأ ةصسائرلأ اهترصشن

““ا˘ي˘فو˘صص ا˘˘يآأ““ ع˘˘ما÷ ي˘˘ل˘˘خأد˘˘لأ ءز˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل
ا˘ه˘ب ما˘ق ة˘لو˘˘ج لل˘˘خ كلذو ،ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لأ
عل˘طإل˘ل ،نا˘غودرأأ بي˘˘ط بجر سسي˘˘ئر˘˘لأ

ة˘ع˘م˘ج ةل˘صص لوأأ ة˘ي˘˘صشع لا˘˘م˘˘عأ’أ ى˘˘ل˘˘ع
مأوعأأ دعب ماهلأ حرصصلأ أذه ‘ ماقتصس
.ةليوط
ةداعإأ ،ةلوأدتŸأ روصصلأ ‘ ًاتف’ ناك امو
Èن˘م ى˘ل˘ع ةÒه˘صشلأ ح˘ت˘˘ف˘˘لأ ة˘˘يأر ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
تليزأأ دق تناك نأأ دعب قلمعلأ عما÷أ

فحتم ¤إأ ليوحتلأ رأرق رثإأ ناكŸأ نم
تليدعتلأ سضعب نع ًلصضف ،4391 ماع
سضعب ‘ تاموصسرلأ ةيطغت لثم ىرخأ’أ
.ايأوزلأ

01 ‘ هنأأ ¤إأ راصشي :دجسسم ايفوسص ايآا
ةيرأدإ’أ ةمكÙأ تغلأأ ،0202 زو“/ويلوي
رداصصلأ ءأرزولأ سسل‹ رأرق ةيكÎلأ ايلعلأ

،Ê 4391ا˘ث˘لأ ن˘˘ير˘˘صشت/Èم˘˘فو˘˘ن42 ‘
¤إأ ع˘˘˘ما˘˘˘ج ن˘˘˘م ““ا˘ي˘فو˘صص ا˘يآأ““ ل˘يو˘ح˘ت˘ب
.فحتم
نوؤو˘صشلأ سسي˘ئر ن˘ل˘˘عأأ ،Úمو˘˘ي˘˘ب كلذ د˘˘ع˘˘ب
هترايز للخ ،سشابرأأ يلع يكÎلأ ةينيدلأ
ماقتصس سسمÿأ تأولصصلأ نأأ ،““ايفوصص ايآأ““
42 نمً أرابتعأ ،ماظتناب عما÷أ ‘ ًايموي
.يرا÷أ زو“/ويلوي

،ديرف يرامعمو ينف حرصص ““ايفوصص ايآأ»و
ةنيدÃ ““دمحأأ ناطلصسلأ““ ةقطنم ‘ عقي
ةنصس184 ةدŸ مد˘خ˘˘ُت˘˘صسأو ،لو˘˘ب˘˘ن˘˘ط˘˘صسإأ

،4391 ‘ فحتم ¤إأ لو– مث ،ًاعماج
خيرات ‘ ةيرامعŸأ ⁄اعŸأ مهأأ نم وهو
.طصسوأ’أ قرصشلأ ةقطنم

فحتم دعُي:ةيخيراتلا ايفوسص ايآا ةسصق
يŸا˘ع˘لأ ثأÎلأ ع˘قأو˘م ن˘˘م ““ايفو˘صص ا˘يآأ““

Ÿأ ·أ’أ ة˘م˘˘ظ˘˘نŸل˘ل ةد˘ح˘تÎم˘ل˘ع˘لأو ة˘ي˘ب
ط˘ب˘ترأ ه˘نأأ ا˘م˘ك ،(و˘ك˘صسنو˘ي˘˘لأ) ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لأو
ة˘ي˘ح˘ي˘صسŸأ ة˘ي˘ط˘نز˘ي˘˘ب˘˘لأ ة˘˘يرو˘˘طأÈمإ’ا˘˘ب
وهو ،ةيملصسإ’أ ةينامثعلأ ةيروطأÈمإ’أو
لبقي يتلأ ةيرثأ’أ ⁄اعŸأ Ìكأأ دحأأ مويلأ
.ايكرت ‘ اهترايز ىلع سسانلأ
سسداصسلأ نرقلأ ‘ ايفوصص ايآأ ةصسينك تينب

ة˘˘ي˘˘ط˘˘˘نز˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لأ ة˘˘˘يرو˘˘˘طأÈمإ’أ د˘˘˘ه˘˘˘ع ‘
ة˘ي˘كر˘ير˘ط˘ب˘لً أر˘˘ق˘˘م تنا˘˘كو ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘ي˘˘صسŸأ
.لوبنطصسإ’ قباصسلأ مصس’أ ،ةينيطنطصسقلأ
ةنيدŸأ ةينامثعلأ تأوقلأ تحتف امدنعو

—ا˘ف˘لأ د˘مfi نا˘ط˘˘ل˘˘صسلأ ر˘˘مأأ3541 ‘
،دج˘صسم ¤إأ ا˘ي˘فو˘صص ا˘يآأ ة˘صسي˘ن˘ك ل˘يو˘ح˘ت˘ب
ا˘ه˘ت˘˘ب˘˘ق لو˘˘ح ة˘˘ي˘˘مل˘˘صسإ’أ نذآاŸأ تي˘˘ن˘˘بو
.ةيطنزيبلأ
د˘ع˘ب ا˘م ¤إأً أد˘ج˘صسم ا˘ي˘فو˘صص ا˘˘يآأ تي˘˘ق˘˘بو

‘و ،ة˘ي˘نا˘˘م˘˘ث˘˘ع˘˘لأ ة˘˘يرو˘˘طأÈمإ’أ را˘˘ي˘˘ه˘˘نأ
تا˘ط˘ل˘صسلأ تر˘مأأ تا˘ي˘ن˘ي˘ثل˘ث˘لأ ف˘صصت˘ن˘˘م
ا˘˘ه˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م د˘˘˘ه˘˘˘ع ‘ ةد˘˘˘يد÷أ ة˘˘˘ي˘˘˘كÎلأ
¤إأ دجصسŸأ ل˘يو˘ح˘ت˘ب كرو˘تا˘تأأ Êا˘م˘ل˘ع˘لأ

.عيمجلل حوتفم فحتم
ًا˘ي˘ن˘ف ًا˘حر˘صص ا˘ي˘فو˘صص ا˘˘يآأ ى˘˘ن˘˘ب˘˘م Èت˘˘ع˘˘يو
‘ دوجوم وهو ،هعون نمً أديرف ًايرامعمو
برقلاب دمحأأ ناطلصسلأ ةقطنم لوبنطصسإأ

ايآأ دجصسمو .دمحأأ ناطلصسلأ عماج نم
اهانب ةمخصض ةصسينك لبق نم ناك ايفوصص
دقو ،735 ةنصس يطنزيبلأ لوأ’أ ناينتصسج
ديعأأ ةرم رخآأو ،تأرم ةدع اهتبق تطقصس
ةد˘˘˘ع تير˘˘˘جأأ د˘˘˘˘قو ،6431 ة˘ن˘صس ا˘هؤوا˘˘ن˘˘ب
د˘ه˘ع˘لأ ‘ ى˘ن˘ب˘م˘ل˘ل تا˘م˘ي˘˘مر˘˘تو تا˘˘يو˘˘ق˘˘ت
.Êامثعلأ
ىلع لوبنطصسإأ ‘ ايفوصص ايآأ ىنبم ناكو
184 ةدŸو ،ة˘ي˘ئأرد˘تا˘ك ًا˘ما˘˘ع619 رأد˘˘م
حبصصأأ5391 ما˘ع ذ˘ن˘مو ً،أد˘˘ج˘˘صسم ًا˘˘ما˘˘ع
‘ ةيرامعŸأ فحتلأ مهأأ نم وهو ،ًافحتم
ناطلصسلأ رsيغ دقو .طصسوأ’أ قرصشلأ خيرات

fiأ —ا˘˘ف˘˘لأ د˘˘مŸأد˘ج˘صسم نو˘ك˘˘ي˘˘ل ى˘˘ن˘˘ب،ً
ةرانم هيلإأ تفيصضأأ مث ،ةرانم هيلإأ فاصضأأو
نأأ ¤إأ ،Êاثلأ ديزياب ناطلصسلأ نمز ىرخأأ
ايكرت سسصسؤوم كروتاتأأ لامك هليوحتب ماق
.4391 ةنصس فحتم ¤إأ ةيناملعلأ

ـه1441 ةج◊ا وذ40 ـل قفاوŸا م0202 ةليوج52تبسسلا

ىÈك ةيئيب تاديدهت
يلحاسسلا طيرسشلا اههجاوي
‘ Îموليك2261 دادتما ىلع
تاسسرا‡ اهنيب نم رئاز÷ا

كمسسلا ديسص ‘ ةلوؤوسسمل
تاثuولŸا ةلأاسسم ‘ نواهتو

تايافنلا اسصوسصخو ةيرحبلا
يه اهو .ةيكيتسسÓبلا

‘ ةئيبلل ””موه”” ةيعمج
fiةيرئاز÷ا ةزابيت ةظفا

هذه Òيغت ¤إا ىعسست
 .ةروسصلا

 يدعسسب نيدلارون ملقب

نأد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ Èكأأ ر˘˘ئأز÷أ Èت˘˘ع˘˘ت
ةحاصسم يطغت ثيح ةيقيرفإ’أ

دت“ عونتلأ ةينغ سضرأ’أ نم
سضي˘˘بأ’أ ر˘˘ح˘˘ب˘˘لأ ل˘˘حا˘˘˘صس ن˘˘˘م
ةيلمرلأ نابثكلأ ¤إأ طصسوتŸأ

.ىÈكلأ ءأرحصصلأ ‘
لو˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م م˘˘˘˘غر˘˘˘˘لأ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع و
2261 غلابلأ يلحاصسلأ طيرصشلأ
رثأاتلأ ةليلق رئأز÷أ ىقبت ،مك

ة˘˘ي˘˘عا˘˘م÷أ ة˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘صسلأ ة˘˘˘ه÷
.ا˘ه˘ب ة˘ط˘ب˘˘ترŸأ تل˘˘ك˘˘صشŸأو
لحاصسلأ نأأ ينعي ’ أذه نكل

fiثأا˘ت˘لأ د˘˘صض ن˘˘صصÒ ير˘صشب˘لأ
ًاصضوعف .ثولتلأ لثم ،رطÿأ

نو˘˘ق˘˘ل˘˘ي ن˘˘يذ˘˘˘لأ حا˘˘˘ي˘˘˘صسلأ ن˘˘˘ع
ن˘˘م Êا˘˘ع˘˘ي ه˘˘نإا˘˘ف ة˘˘ما˘˘م˘˘ق˘˘لا˘˘ب
ن˘˘ع ة˘˘م˘˘˘جا˘˘˘ن˘˘˘لأ تا˘˘˘جا˘˘˘عزإ’أ
ليبق نم ،يداصصتق’أ طاصشنلأ

تا˘˘˘ن˘˘˘˘ح˘˘˘˘صشو كم˘˘˘˘صسلأ د˘˘˘˘ي˘˘˘˘صص
ها˘ي˘م ى˘ق˘ب˘ت كلذ˘ك .تا˘يا˘ف˘˘ن˘˘لأ
Èكأأ د˘˘˘حأأ ي˘˘˘ح˘˘˘صصلأ فر˘˘˘صصلأ
.ههجأوت يتلأ تأديدهتلأ
ة˘يا˘م◊ Úنأو˘ق د˘جر˘ت ا˘ير˘ط˘ن
أذه نكل ،يرئأز÷أ لحاصسلأ

ىقبتو .ًاقيبطت ىقلي داكي ’
‘ ه˘نأأ ي˘ه ة˘ق˘ل˘قŸأ ة˘ق˘ي˘ق◊أ
،و˘يزرأا˘ك ة˘ي˘عا˘ن˘˘صصلأ ق˘˘طا˘˘نŸأ
ى˘ق˘ل˘ت تأوز˘غ˘لأو ،ةد˘˘ك˘˘ي˘˘ك˘˘صسو
.رح˘ب˘لأ ‘ ةر˘صشا˘ب˘م تا˘يا˘ف˘ن˘لأ
ي˘ت˘˘لأ ن˘˘ف˘˘صسلأ نأأ ن˘˘ع كي˘˘ها˘˘ن
ع˘ئا˘˘صضب˘˘لأو تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لأ ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت
ئ˘˘˘˘˘فأرŸأ ن˘˘˘˘˘مو ¤إأ ىر˘˘˘˘˘خأ’أ

ًأرد˘˘صصم ل˘˘˘ك˘˘˘صشت ،ة˘˘˘ير˘˘˘ئأز÷أ
ي˘˘ط˘˘ف˘˘ن˘˘˘لأ بر˘˘˘صست˘˘˘ل˘˘˘ل ًا˘˘˘م˘˘˘ئأد
تا˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘لأ ›ا˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘بو
.ةينوبركورديهلأ

ةيئيبلا موه ةيعمج
‘ ثو˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘لأ عأو˘˘˘نأأ Ìكأأ ل˘˘˘ع˘˘˘ل
ًا˘حو˘صضو ة˘ي˘ل˘حا˘˘صسلأ ق˘˘طا˘˘نŸأ
،ةبلصصلأ تاياف˘ن˘لأ ي˘ه نا˘ي˘ع˘ل˘ل
لثم اهنم ةيكيتصسلبلأ ةصصاخو
ف˘˘ي˘˘ل˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘لأ دأو˘˘˘مو سسا˘˘˘ي˘˘˘كأ’أ
وأأ حيفصصلأ بلع وأأ ،ةئبعتلأو
قز˘˘˘˘م وأأ ،ةÒب˘˘˘˘˘لأ تا˘˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘جز
.تأراطإ’أ وأأ ،ةيلابلأ لامصسأ’أ
ي˘ت˘لأ سسط˘غ˘لأ ةÈخ ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘نو
ةنصس53 ىدم ىلع اهل ترفوت
ة˘˘ي˘˘ما˘˘صس ة˘˘صصأو˘˘غ˘˘لأ تد˘˘ها˘˘˘صش
يهو تايا˘ف˘ن˘لأ هذ˘ه وÎصسي˘لا˘ب
ي˘˘˘ل˘˘˘حا˘˘˘صسلأ ط˘˘˘ير˘˘˘صشلأ وز˘˘˘غ˘˘˘ت
.ًايجيردت
ة˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن ¤إأ تل˘˘˘صصو˘˘˘˘ت د˘˘˘˘قو
¤إأ ةجاحب رمأ’أ نأأ اهدافم
دقف هيلعو .ةعرصسبو فرصصتلأ
ةيعمج5102 ماع ‘ تصسصسأأ

ةزابيت ‘ اهرقمو ،ةيئيبلأ موه
07 دعبت ةيلحاصس ةنيدم يهو ـ

رئأز÷أ ة˘ن˘يد˘م ن˘عً أÎمو˘ل˘ي˘ك
يهو ،ةيماصس لوقت .قرصشلأ ¤إأ

طصسوتŸأ ر˘ح˘ب˘لا˘ب ة˘يأرد ى˘ل˘ع
نع تبقأرو ،ههوجو ةفاك نم
تدلو““ :ه˘˘ت˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ب رو˘˘˘ط˘˘˘ت بث˘˘˘ك
:ةحلم ةجاح ةي˘ب˘ل˘ت˘ل ة˘ي˘ع˘م÷أ

.““ئطاصشلأو رحبلأ ةيامح
ىلع ةزي‡ ةدهاصش اهرابتعابو
تأأد˘ب ة˘ك˘˘ي˘˘صشو ة˘˘ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب ة˘˘ثرا˘˘ك
لو˘ح ي˘عو˘˘لأ ةدا˘˘يز˘˘ب ة˘˘ي˘˘ما˘˘صس
ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ةر˘ظ˘ت˘نŸأ ر˘˘طاıأ
لعفلأ أذهب تماق دقو .رحبلل

ج˘مأÈلأو ة˘با˘˘ت˘˘ك˘˘لأ لل˘˘خ ن˘˘م
تناكو تجتنأأ دقف .ةيعأذإ’أ
:Ú‹ا˘˘˘˘نر˘˘˘˘ب ‘ ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صضŸأ
نع رخآ’أو ةئيبلأ نع امهدحأأ
.(رحبلأ توصص) نأونعب ،رحبلأ
ًأدودر نا‹انÈلأ نأذه يقل““

⁄ أذ˘ه ن˘˘ك˘˘ل ً،أد˘˘ج ة˘˘ع˘˘ج˘˘صشم
ي˘ع˘نا˘صص ى˘ل˘˘ع ٍر˘˘ثأأ Òَب˘˘ك كÎي
،““Úن˘طأوŸأ كو˘˘ل˘˘صسو رأر˘˘ق˘˘لأ
.ةيماصس لوقت
ةر˘ك˘ف˘ب تجر˘خ د˘ق˘ف ،ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو
ا˘ه˘ي˘˘ف د˘˘ّحو˘˘ي ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ءا˘˘صشنإأ
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لأو ر˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لأ ءا˘˘˘قد˘˘˘صصأأ

Òكفت ةقيرط Òيغتل مهدوهج
تقلطأأ دقو .هلاعفأأو عمتÛأ

ولحي ناك امك ““اهتلفط““ ىلع

ة˘ي˘˘ع˘˘م÷أ و˘˘عد˘˘ت نأأ ة˘˘ي˘˘ما˘˘صسل
-سسو˘˘ثرآأ ا˘˘نا˘˘ي م˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘ل ًءا˘˘˘فو““
ًأÒثأا˘˘ت كر˘˘ت يذ˘˘لأ ،د˘˘نأر˘˘تر˘˘˘ب
.موه مصسأ ،““ّيلعً أÒبك

كمسسلا دايسص””
””لوؤوسسŸا

ثب˘˘ت يذ˘˘لأ ا˘˘ه‹أر˘˘ب د˘˘حأأ ‘
،ر˘صشا˘ب˘م ل˘ك˘صشب ة˘عأذإ’أ ى˘ل˘˘ع
ناكً أدايصص ةيماصس تفاصضتصسأ
ةرم لك ‘ دجي هنأأ نم يكتصشي
ةيكيتصسلبلأ دأوŸأ نمً أديزم

ناك امع لئصس Úحو .هكابصش ‘
دايصص باجأأ ،تايافنلاب هلعفي
اهيمرأأ““ :ةطاصسب لكب كمصسلأ

ةي˘ما˘صس ر˘كذ˘ت˘صست .““!رح˘ب˘لأ ‘
ا˘ه˘ت˘ك˘ل“ ةر˘˘ير˘˘ع˘˘صشق نأأ ف˘˘ي˘˘ك
نا˘˘ك ه˘˘نأ’ كلذ ،بأو÷أ أذ˘˘ه˘˘˘ل
‘ ما˘ع˘لأ سصق˘ن˘لأ ى˘ل˘ع ًل˘ي˘˘لد““
““لا˘˘م˘˘ع˘˘لأ ء’ؤو˘˘ه ىد˘˘ل ي˘˘عو˘˘لأ
د˘˘ج تنا˘˘ك ة˘˘ئ˘˘ي˘˘˘ب سصو˘˘˘صصخ˘˘˘ب

م˘ه˘ت˘صشي˘عŸ ة˘ب˘صسن˘˘لا˘˘ب ة˘˘يو˘˘ي˘˘ح
ناك ل◊أو .مهد’وأأ ةصشيعمو
ام ،مأدتصسŸأ ديصصلأ ‘ نمكي
ةلوؤوصسم تاصسرا‡ ينبت ينعي
.ةئيبلل ةقيدصصو

 ءافعسضلأو ةير◊أ نوعنسصي ل نوفئاÿأ
ةمأركلأ نوقلخي ل

يكز سسابع : ملقب
حتف ةكر◊ ةيزكرŸا ةنجللا وسضع

ويلوي ةروثل86 لأ ىركذلاب اهرصسأاب ةيبرعلأ ةمأ’أ مهعمو نويموقلأو نويرصصانلأ لفتحي
...2591 ماع رصصانلأ دبع لامج لحأرلأ ميعزلأ ةدايقب رأرحأ’أ طابصضلأ دي ىلع زو“/
يرصصŸأ بعصشلأ اهديأأ ةروث ، ثيد◊أ رصصم خيرات هجو Òيغت ‘ تح‚ ءاصضيب ةروث
تبلق ةروث ...جيلÿأ ¤إأ طيÙأ نم ةيبرعلأ ةمأ’أ Òهامج اهعم تلعافتو ،ةوق لكب
رصصم ‘ يلخأدلأ ديعصصلأ ىلع طقف سسيل ةيداصصتق’أو ةيصسايصسلأ ت’داعŸأو نيزأوŸأ
ةيمنتلأ قيق– ىلع ةروثلأ تلمع دقف... ›ودلأو يبرعلأ ىوتصسŸأ ىلع ا‰إأو
كلذبو ...رقفلأ ةبراfiو ةيعامتج’أ ةلأدعلأ سسصسأأ تعصضوو ..ةيعأرزلأو ةيعامتج’أ

دصسلأ ءانب ”و ةقوبصسم Òغ يداصصتقأ و‰ ت’دعم رصصانلأ دبع ةماعزب رصصم تققح
عناصصŸأ ف’آأ ءانبو ءابرهكلأ نم طأواغيŸأ تأرايلم ديلوتل لينلأ رهن ىلع ›اعلأ
بعصشلأ حلاصصل ةيومنتلأ عيراصشŸأ تائم اهÒغو ديد◊أو جيصسنلأ عناصصمو ةيجيتأÎصسإ’أ
ةير◊أ نوعنصصي ’ نوفئاÿأ““ يبرعلأ ⁄اعلأ ¤إأ ةÒهصشلأ هتلوقم ‘ قلطنأو ..يرصصŸأ
ةمأركلأو ةير◊اب روعصشلأ ةيبرعلأ انتمأأ ‘ ييحتل ““ ةمأركلأ نوقلخي ’ ءافعصضلأو
تأروثل ةمدقم تناكف يبنجأ’أ رامعتصس’أ ةبراÙ سضاهنتصس’أو ةيموقلأو ةينطولأ

..ةيبرعلأ سضرأ’أ ‘ يبنجأ’أ ذوفنلأ نم اهللخ تصصلخت يتلأ يبرعلأ نطولأ ‘ ةديدع
يبرعلأ نطولأ ‘ ةيصسايصس ةناكÃ رصصانلأ دبع ميعزلأ ةدايقب رصصم تعت“ كلذبو
مهل تمدقو ةلداعلأ هتيصضقو قيقصشلأ يرئأز÷أ بعصشلأ بناج ¤إأ ةوق لكب تفقوف
‘ كراصشف ⁄اعلأ ¤إأ روبعلأ ‘ ح‚و ..يصسنرفلأ رامعتصس’أ نم سصلختلل حلصسلأ

““ ايفلصسغويو ““ ورهن ل’ رهأوج““ دنهلأ ءامعز بناج ¤إأ5591 ماع غندنواب ر“ؤوم
““ ةيبعصشلأ Úصصلأ ءأرزو سسيئر روصضحب ““ ونراكوصس““ ايصسينودنأو ““ وتيتو زورب فيزوج
يصسايصسلأ ماظنلأ ‘ Òبك Òثأات اهل ناك يتلأ زايحن’أ مدع لود سسيصسأات ”و ““ ي’ نوصش
روكذŸأ ر“ؤوŸأ ‘ ةكراصشملل تمدقت دق تناك ليئأرصسإأ نأاب ركذيو ... كأذنآأ يŸاعلأ
. ةينيطصسلفلأ ةيصضقلأ باصسح ىلع اهتكراصشم اعطاق اصضفر رصصانلأ دبع سضفرف
نم سصلختلأو هتيرح لينل ينيطصسلفلأ بعصشلأ لاصضن معد ‘ رصصانلأ دبع ىصضمو
ةيبرعلأ ةمقلأ ر“ؤوم ‘ ةينيطصسلفلأ ريرحتلأ ةمظنم تدلو ثيح يليئأرصسإ’أ للتح’أ
لكب معد امك ،رصصانلأ دبع لحأرلأ سسيئرلأ ةياعرب4691 ماع ةرهاقلأ ‘ دقع يذلأ
رصصانلأ دبع لاق دقف ،تافرع رصساي دلاÿأ ميعزلأ ةدايقب ةينيطصسلفلأ ةروثلأ ةوق
سشي÷أو نوينيطصسلفلأ نويئأدفلأ اهيف رصصتنأ يتلأ ةمأركلأ ةكرعم دعب تافرع رصسايل
تدجو““ تافرع رصساي اهموي لمكأأو ““ ىقبتل تدجو ةرهاظ لبنأأ حتف ةكرح““ نأأ Êدرأ’أ
ىلع دقع يذلأ موطرÿأ ر“ؤوم ‘ رصصانلأ دبع فقوو ““ سسيئرلأ ةدايصس رصصتنتو ىقبتل
““ ملصستصسأ ’و حلصص ’و سضوافت ’““ ثلثلأ هتأء’ نلعأأو7691 ماع نأريزح ةÁزه رثإأ
يتلأ بوعصشلأ نم اهÒغو ايصسأو ايقيرفإأ ‘ ررحتلأ تاكر◊ ةدناصسŸأو معدلأ مدق امك
هحيلصستو يرصصŸأ سشي÷أ ءانب داعأأو ،ينطولأ اهللقتصسأو اهتيرح لجأأ نم تلصضان
.3791 ماع لو’أ نيرصشت ربوتكأأ راصصتن’ دهم يذلأو ةحلصسأ’أ عأونأأ ثدحأاب
ةصصاخبو اهدا‹أأ اهل ديعيو ةيبرعلأ انتمأأ سضهنتصسي يبرع ميعزل مايأ’أ هذه انجوحأأ ام

ةرمأؤوم ‘ ةيبرعلأ انلود ‘ يرŒ يتلأ ةيلخأدلأ بور◊أو رايهن’أ ةلاح لظ ‘
اهدوقت يتلأو جيلÿأ ¤إأ طيÙأ نم ةمأ’أ هذهل تيتفتلأو تيتصشتلأ فدهتصست
سضرف ىلع لمعي يذلأو بمأرت يكيرمأ’أ سسيئرلأ ةماعزب ةيكيرمأ’أ ةيلايÈمإ’أ
...ةيبرعلأ انبوعصش تأورثو تأردقم ىلع ةلماكلأ ةنميهلأ
ةوقلأ Òغب ق◊أ““ رصصانلأ دبع لحأرلأ ميعزلأ هلاق ام ركذتصسن نأأ نم دب’ انهو
’إأ دÎصسي ’ ةوقلاب ذخأأ امو ملصستصسأ هنع عافدلأ ةردقم Òغب ملصسلأو ...عئاصض
. ““ةوقلاب

لوؤوسسمو مأدتسسم كمسس ديسص
رئأز÷أ ‘ رئاج Òغو
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اتيك ركب وبأا ميهاربإا ةلاقتسساب ةسضراعŸا بلاطت اميف

ةيلاŸأ ةمزألأ لح ¤إأ اًيعسس ›ام ‘ ةقرافأأ ءاسسؤور ةسسمخ

 تاراجفناو قئارح ةلسسلسس ‘ ارود اهبعل لامتحا نم تللق
ةيركسسع تآاسشنم ‘

تذفن اÃر ةيبنجأأ لود نإأ لوقت نأريإأ
اهدسض ةينوÎكلإأ تامجه

ءأرو تناك اÃر ةيبنجأأ تاموكح نأاب ، ةينأريإ’أ ةيجراÿأ ةرأزو تدافأأ
،ةÒخأ’أ ةنوآ’أ ‘ ةينأريإأ تآاصشنم تفدهتصسأ ÊوÎكلإأ للصست تايلمع
‘ تأراجفنأو قئأرح ةلصسلصس ‘ أرود اهبعل لامتحأ نم تللق اهنكل

.اهÒغو ةيركصسع تآاصشنم
عقأوم ‘ ةدع تأراجفنأو قئأرح تثدح ،يصضاŸأ نأوج ةياهن ذنمو
تاطfiو طفن ‘اصصم ‘ كلذكو ،نأريإأ ‘ ةيوونو ةيعانصصو ةيركصسع
.تاكرصشو ءابرهك
ةيوونلأ زنطن ةأاصشنم ‘ بصش دق ناك اقيرح نإأ نوينأريإأ نولوؤوصسم لاقو

رصسفت ⁄و ،ÊوÎكلإأ قأÎخأ نع جتن نوكي دق رهصشلأ أذه سضرأ’أ ت–
.ىرخأأ ثدأوح تاصسبلم نأريإأ
سسابع ةيجراÿأ ةرأزو مصساب ثدحتŸأ نع ةينأريإأ ملعإأ لئاصسو تلقنو
ÊوÎكلإ’أ للصستلأ تايلمع نم ف’آ’أ كانه““ Úيفحصصلل هلوق يوصسوم
،ديد÷اب سسيل رمأأ وهو ،ايموي دلبلل ةيتحتلأ ةينبلأ فدهتصست يتلأ
ةيصضاŸأ رهصشأ’أ نأأ فاصضأأو.““اهمظعŸ ةيعافدلأ انتمظنأأ ىدصصتتو
ةينف تليل– نأأو ،عصسوأأ داعبأأ اهل ÊوÎكلإأ للصست تامجه ةدع تدهصش
.تامجهلأ هذه نع ةلوؤوصسم ““تاعامج وأأ تاموكح““ تددح ةيئانجو
طفنلأ ‘اصصمو تاباغلأ ‘ قئأرح بوصشن نإأ لاق هنكل.ءامصسأأ ركذي ⁄و
ةلاكو هترصشن لاقم لوانتو.فيصصلأ للخ عئاصش عقأوŸأ نم اهÒغو
لامتحاب هفصصو ام رهصشلأ أذه ءابنألل ةيمصسرلأ ةيملصسإ’أ ةيروهم÷أ

نكل ،ةدحتŸأ تاي’ولأو ليئأرصسإأ لثم ءأدعأأ نم دمعتم بيرخت ثودح
سسنزب““ عقوم ناكو.أرصشابم اماهتأ امهنم يأأ ماهتأ نع مجحأأ لاقŸأ
بيبأأ لت نأأ يبوروأأ رخآأو يليئأرصسإأ نيردصصم نع لقن دق““ردياصسنإأ
فدهب ةÒخأ’أ ةÎفلأ نأريإأ ‘ فأدهأ’ قرحو Òجفت تايلمع تذفن
ةيصسائرلأ تاباختن’أ ءأرجإأ دعوم لبق ،نأرهط عم ةهجأوم وحن عفدلأ
لوؤوصسم نع لقن- يكيرمأ’أ عقوŸأ دروأأو.لبقŸأ Èمفون ‘ ةيكÒمأ’أ

‘ أÒخأأ تثدح يتلأ تامجهلأ سضعب نأأ -قباصس يليئأرصسإأ يركصسع
لوؤوصسم حيرصصت كلذكو ،ةيليئأرصسإ’أ تأرابختصس’أ اهتذفن نأريإأ
ليئأرصسإأ نإأ هيف لاق ،هلمع سسأأر ىلع لأزي ’ ،يبوروأأ يتأرابختصسأ

.اهزأزفتصسأ Èع نأريإأ عم يركصسع لمع ع’دن’ تططخ

رابخألا طيرسش

ناتسسناغفأا

 ءدبلل ءانجسسلأ لدابت لامكتسسأ طÎسشت نابلاط
‘ fiسسلأ تاثداÓم

ةموك◊أ عم ملصس تاثداfi ءدبل اهأدعتصسأ نابلاط ةكرح تنلعأأ
لدابت ةيلمع لامكتصسأ طرصشب ىحصضأ’أ ديع ةلطع دعب ةيناغفأ’أ
Úهاصش ليهصس نيدرمتŸأ مصساب ثدحتŸأ لاقو.ايلاح ةيرا÷أ ءانجصسلأ

دعب ةيناغفأأ ةيناغفأأ تاصضوافم ءدبل ةدعتصسم““ ةكر◊أ ّنإأ Îيوت ىلع
نع جأرفإ’أ ةيلمع لامتكأ لاح ‘ ةرصشابم ىحصضأ’أ ديع
نمأ’أ تأوق ءانجصس ةيقب نع جأرفإلل ةكر◊أ دأدعتصسأ ىدبأأو.““ءانجصسلأ
ةكر◊أ ىرصسأأ عيمج نع لوباك جأرفإأ ءاقل اهيدل نيزجتÙأ ةيناغفأ’أ
ةموك◊أ ردصصت ⁄ نكل ،تاطلصسلأ ¤إأ ““اهميلصست ” يتلأ ةمئاقلأ بصسح““
اصساصسأأ تاثداÙأ أأدبت نأأ عقوتŸأ نم ناكو.روفلأ ىلع أدر ةيناغفأ’أ

رخأاتو لاتقلأ رأرمتصسأ عم تأرم ةدع اهؤواجرإأ ” نكل ، سسرام01 ‘
.ىرصسأ’أ لدابت ةيلمع ما“إأ

ناتسسكاب

 فسصقلأ ديعسصتب دنهلأ مهتت دابأ مÓسسأ
Òمسشك ميلقإأ ‘

دود◊أ Èع فصصقلأ نم تدعصص دنهلأ نأأ Êاتصسكابلأ سشي÷أ نلعأأ
،Òمصشك ميلقإأ نم يدنهلأو Êاتصسكابلأ Úمصسقلأ Úب لصصفت يتلأ ةيلعفلأ

،زأون نصسحأأ رماع مهتأو.نيدلبلأ Úب يصسامولبدلأ رتوتلأ دأدتصشأ لظ ‘
فرصص ةلواحÃ يدنهلأ سشي÷أ ،Òمصشك ‘ ةيناتصسكابلأ تأوقلأ دئاق
دنهلأ هيلع رطيصست يذلأ مصسقلأ ‘ ةرئأدلأ تابأرطصض’أ نع هابتن’أ

لخدي يذلأ ةبقأرŸأ طخب فرعي ام برق Úيفحصصلل لاقو.ميلقإ’أ نم
عصضولأ متنراق ام أذإأ““ :دوقع ذنم هÈع تاهجأوم ‘ نأدلبلأ اصشيج
.““ماعلأ أذه ديعصصتلأ ‘ ةدايز اعطق كانه نإاف ،ةيصضاŸأ تأونصسلاب
فقو تاكاهتنأ تغلب امدنع ،9102 ماع ‘ هنإأ Êاتصسكابلأ سشي÷أ لاقو
ديزي ام عقو ،تأونصس01 نم Ìكأأ ‘ اهل ىوتصسم ىلعأأ رانلأ قلطإأ
.0202 ‘ نآ’أ ىتح ثداح0081 نع لصضف ،ثداح0053 نع ليلق

ايÒجين

لامع نم5 لتقت ةيباهرإلأ مأرح وكوب ةعامج
ةثاغإلأ
لاÛأ ‘ Úلماعلأ نم ةصسمخ ةيباهرإ’أ مأرح وكوب ةعامج تلتق
ةبرطصضŸأ ونروب ةي’و ‘ أرخؤوم فطخلل أوصضرعت دق أوناك Êاصسنإ’أ

لامعلأ مأدعإأ تاظ◊ رهظأأ ويديف طيرصش ةعام÷أ ترصشنو.ايÒجين ‘
عو÷أ دصض لمعلأ ةيعمجو ةيموك◊أ ئرأوطلأ ةرأدإأ ةلاكو نولثÁ نيذلأ
نودرمتŸأ بلاطو.ةيلودلأ ذاقنإ’أ ةن÷و لانويصشانÎنإأ سشتير ةصسصسؤومو

نع جأرفإلل يكيرمأأ ر’ود فلأأ005 وحنب ردقت ةيدفب قباصس تقو ‘
سسمأأ يراخب دمfi ىÒجينلأ سسيئرلأ نأدأأو.Úفوطıأ لامعلأ

اهدهج ىراصصق لذب لصصأوتصس ةموك◊أ نأأ أدكؤوم ،لتقلأ ةÁرج
.مأرح وكوب لولف لك ىلع ءاصضقلأ نامصضل

تلاكو/›ودلا مسسقلا

ع˘˘صضوو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لأ دو˘˘ي˘˘ق ل˘˘ظ ‘
رأو˘ف˘يد تو˘ك ا˘صسي˘ئر نا˘ك ،ة˘ي˘قأو˘لأ تا˘ما˘م˘˘ك˘˘لأ
لوأأ لا˘˘صس ي˘˘˘كا˘˘˘م لا˘˘˘غ˘˘˘ن˘˘˘صسلأو أرا˘˘˘تأو ن˘˘˘صس◊أ
امهلبقتصسأ ثيح ،وكاماب راطم ¤إأ Úلصصأولأ
رداصصمتل˘˘ق˘˘ن ا˘˘م ق˘˘فو ،›اŸأ ا˘˘م˘˘هÒظ˘˘ن
.ةيملعأ
ة˘˘عو˘˘مÛأ ي˘˘صسا˘˘ئر˘˘لأ د˘˘فو˘˘لأ أذ˘˘ه ل˘˘˘ّث˘˘˘م و˘˘˘ي
لذ˘ب˘ت ي˘ت˘لأ ا˘ي˘ق˘ير˘فإأ بر˘غ لود˘ل ة˘يدا˘˘صصت˘˘ق’أ

كأر˘˘ح زر˘˘بأأ ءو˘˘صشن د˘˘ع˘˘ب ة˘˘طا˘˘صسو˘˘ل˘˘˘ل أًدو˘˘˘ه˘˘˘ج
.2102 ماع بلقنأ ذنم ›ام ‘ يجاجتحأ
يراخب دمfi يÒجينلأ ،امهأÒظن امهعبتو
سسي˘ئر كرا˘صشي˘صسو .و˘فو˘صسو˘ي د˘مfi ر˘ج˘ي˘˘ن˘˘لأو
.عامتج’أ ‘ ودآأ-وفوكأ انان اناغ
ة˘صسمÿأ ءا˘˘صسؤور˘˘لأ ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ي نأأ بق˘˘ترŸأ ن˘˘مو
عِصضو ةمصصاعلأ ‘ قدنف ‘ ›اŸأ مهÒظن

أوقتلي نأأ ىلع ،ةديدصشلأ ةينمأ’أ ةباقرلأ ت–
ّدعي يذلأو ذفانلأ وكيد دومfi مامإ’أ كلذ دعب
.تاجاجتح’أ تايصصخصش زربأ دحأأ
صضيأأ أوقتلي نأأ عقوتŸأ نم امك كأرح ةداق اً
زيمتي فلا– ¤إأ ةراصشإأ ‘ ،نأوج نم سسماÿأ

Ãأ هبراصشŸةيصسايصس تايصصخصش عمجي ،ةددعت
بلاطيو ،ÊدŸأ عمتÛأ نم ىرخأأو ةينيدو
مهترايز ءاهت˘نأ ع˘قو˘تŸأ ن˘مو .ا˘ت˘ي˘ك ة˘لا˘ق˘ت˘صسا˘ب
.يلÙأ تيقوتلأ بصسح ءاصسم
سسماÿأ كأرح نم رهاظتم ةئم وحن عّمŒ و
ةرهاظتŸأ تلاقو .راطŸأ برق نأوج نم
ان˘ئ˘ج““ :(ا˘ًما˘ع32) و˘لا˘يد ة˘نو˘مأا˘˘م ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘لأ
نأأ ف˘˘لا– ةدا˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘غ˘˘ب˘˘ن˘˘ي ’و ،ط˘˘غ˘˘صضل˘˘ل

ةر˘ها˘ظ˘تŸأ تلا˘˘ق ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،““مو˘˘ي˘˘لأ ا˘˘نو˘˘عد˘˘خ˘˘ي
وبأأ ةلاقتصساب بلاطنل انيتأأ““ :ليصس اياي ىرخأ’أ
.““أولتق نيذلأ انؤواقفر ىصسنُي ’ يكو ،اتيك ركب
ذنم ›ام مكحي يذلأ اتيك سسيئرلأ هجأوي و
.نأوج ذنم عراصشلأ ‘ جاجتحأ ةكرح3102
نم ديدعلأ ءأزإأ مهئايتصسأ نع نوجتÙأ Èعيو
نم ًأءدب ،⁄اعلأ لود رقفأأ نم ةدحأو ‘ رومأ’أ
نع تاطلصسلأ زجع ¤إأ ينمأ’أ عصضولأ روهدت
يدا˘صصت˘ق’أ دو˘كر˘لأو دل˘ب˘˘لأ ‘ ف˘˘ن˘˘ع˘˘لأ ف˘˘قو
نم ددع ‘ داصسفلأو ةلودلأ تامدخ لصشفو
.تاصسصسؤوŸأ
جئاتن ءاغلإاب ةيروتصسدلأ ةمكÙأ رأرق فيصضأأو
يتلأ ةيعيرصشتلأ تاباختن’أ ‘ أًدعقم03 وحن
.تامزأ’أ هذه ¤إأ ،ليرفأ -سسرام ‘ تدقعنأ
ىÈك ةرهاظت ثلاث تروطت ، ةيليوج01 ‘و

نأوج5 ةكرح نم ةوعدب ةطلصسلأ دصض دلبلأ ‘
‘ ة˘ي˘مأد˘لأ تا˘بأر˘ط˘صض’أ ن˘م ما˘يأأ ة˘˘ثل˘˘ث ¤إأ
ما˘ع ذ˘ن˘م ة˘م˘صصا˘ع˘˘لأ ‘ أأو˘˘صسأ’أ ي˘˘ه ،و˘˘كا˘˘ما˘˘ب
2102.
يتلأ ›ام ‘ ةيلا◊أ ةيصسايصسلأ ةمزأ’أ Òثتو
ةيداهج فنع لامع’ اهنم عصسأو مصسق عصضخي
،ةيلfi تاعمت‹ تاعأزن نع ةئصشان ىرخأ’ وأ
نأأ ىصشخت يتلأ ةرواÛأ لودلأو اهئافلح قلق
.ىصضوفلأ ‘ دلبلأ قرغت
بر˘غ لود˘ل ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘ق’أ ة˘˘عو˘˘مÛأ تنا˘˘ك و
““اهتايصصوت““ ةلواطلأ ىلع دحأ’أ تعصضو ايقيرفأأ
سسي˘ئر˘لأ ا˘ه˘صضوا˘ف˘م Èع ة˘˘مزأ’أ ن˘˘م جور˘˘خ˘˘ل˘˘ل
تلا˘نو ،نا˘ثا˘نو˘ج ك’دو˘غ ق˘ب˘صسأ’أ يÒج˘ي˘˘ن˘˘لأ
ةد˘ح˘˘تŸأ تا˘˘ي’و˘˘لأو ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأ’أ دا–’أ م˘˘عد
.يبوروأ’أ دا–’أو

نإأ تا˘˘˘صضوا˘˘˘فŸأ ن˘˘˘م بر˘˘˘ق˘˘˘˘م رد˘˘˘˘صصم لا˘˘˘˘قو
دوه÷أ ““زيزعت““ ¤إأ نوعصسيصس ةصسمÿأ ءاصسؤورلأ
.قافتأ ¤إأ ““لصصوتلأ»و ةقباصسلأ ةيصسامولبدلأ
‘ ““سسأ سسأ يأ““ تا˘˘˘صسأرد˘˘˘لأ ز˘˘˘كر˘˘˘˘م Èت˘˘˘˘عأو
ىلع نّيعتي““ هّنأأ ، هرصشن يثحب ريرقت ‘ ،وكاماب
يذلأ قبصسŸأ مك◊أ كأردإأ ةصسمÿأ ءاصسؤورلأ
ةعومÛأ نأأ تابثإأو ›ام ¤إأ مهترايز فلي
ةباقن تصسيل ايقيرفإأ برغ لودل ةيداصصتق’أ
م˘ه˘ن˘ي˘ب ا˘م ‘ نو˘نوا˘ع˘ت˘ي ن˘يذ˘لأ لود˘لأ ءا˘صسؤور˘˘ل
.““مهصسفنأأ نومحيو
بصصانملل اًعيزوت““ نأأ يثحبلأ زكرŸأ فاصضأأو
فأرطأ’أ نم ةئف لكل ةيوئم بصسن ةدعاق ىلع
.ناكصسلل ةقيمعلأ تاعلطتلأ عم لماعتلل يفكي ’
رابتع’أ Úعب ذخأاي نأأ بجي جرfl نع ثحبلأو
تا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لاŸأ تا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘ي Úصس– ¤إأ ة˘˘˘˘˘جا◊أ
.““ÚيلاŸأو
بر˘غ˘ل ة˘يدا˘صصت˘ق’أ ة˘عو˘˘مÛأ ة˘˘ط˘˘خ سصن˘˘تو
ةيروتصسد ةمكÙ ع˘ير˘صس Úي˘ع˘ت ى˘ل˘ع ا˘ي˘ق˘ير˘فأأ

تاباختن’اب قلعتŸأ فلÿأ ةيوصستل ةديدج
.ةينطو ةدحو ةموكح ليكصشت كلذكو ةيعيرصشتلأ
ق˘ير˘ط˘˘لأ ة˘˘طرا˘˘خ سسي˘˘ئر˘˘لأ ر˘˘ك˘˘صسع˘˘م ى˘˘ق˘˘ل˘˘تو
اميف اهتصضفر نأوج5 ةكرح نكل ،ةيباجيإاب
زر˘ب ر˘تو˘ت ة˘م˘ث نأأ ا˘ه˘ي˘لإأ ة˘˘ب˘˘ير˘˘ق ردا˘˘صصم Òصشت
ة˘لا˘ق˘ت˘صسأ ى˘ل˘ع نوّر˘صصي ““رو˘ق˘˘صص““ Úب ا˘˘ه˘˘ل˘˘خأد
.ةيقفأوت Ìكأأ ““مئامح»و سسيئرلأ
،سسيئرلأ طاقصساب مهبلطم لوبق مدع لاح ‘ و
،ةيلودلأ ةعومجملل ةبصسنلاب ““رمحأأ طخ““ وهو
ة˘يا˘˘ه˘˘ن ‘ أو˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ي نأأ ن˘˘كÚ Áصضرا˘˘عŸأ نا˘˘ف
لا˘ق ا˘م˘ك ة˘˘مو˘˘ك◊أ ¤إأ ما˘˘م˘˘صضن’ا˘˘ب فا˘˘طŸأ

.فأرط’أ فلتfl ىقتلأ ردصصم

قيفوتلا ىلع لمعلاب ،وينوي ذنم ةرمتسسŸا ةيلÙا ةمزألاّ لح ¤إا وكاماب ‘ ةيقيرفإا لود سسمخ ءاسسؤور ىعسسي
.هليحرب بلاطت ةسضراعمو اتيك ركب وبأا ميهاربإا سسيئرلا Úب

نأاب Úصصلأ ‘ ةيموكح ملعإأ لئاصسو تدافأأ
دق انوروك سسوÒفل ةلمتÙأ تاحاقللأ دحأأ
ل˘ب˘ق يأأ ،ما˘ع˘لأ ة˘يا˘ه˘ن لو˘˘ل˘˘ح˘˘ب أز˘˘ها˘˘ج نو˘˘ك˘˘ي
.هل عقوتŸأ دعوŸأ
تا˘˘عا˘˘ن˘˘صصل˘˘ل ي˘˘ن˘˘ي˘˘صصلأ ع˘˘مÛأ سسي˘˘ئر لا˘˘˘قو
ةيئاصضفلأ ةانقلل ،ناهزغنيج يول ،ةين’ديصصلأ
ةÒخأ’أ ةلحرŸأ نم غرفتصس هتكرصش نإأ ةينيصصلأ

ةثلث نوصضغ ‘ رصشبلأ ىلع تأرابتخ’أ نم
نعنأوج ‘ تنلعأأ ةكرصشلأ تناكو .رهصشأأ
ددع ةلقل لبقŸأ ماعلأ ¤إأ تأرابتخ’أ رخأات
.Úصصلأ ‘ ةديد÷أ تاباصصإ’أ
تأرا˘˘ب˘˘ت˘˘خأ ءأر˘˘جإأ ‘ تعر˘˘˘صش نآ’أ ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘لو
‘ سصا˘خ˘˘صشأ’أ ف’آأ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لأ ة˘˘ل˘˘حرŸأ
لمعتصست ىرخأأ ةينيصص ةكرصش يرŒو .تأرامإ’أ
حاقل˘ل ر˘صشب˘لأ ى˘ل˘ع تأرا˘ب˘ت˘خأ ة˘ل˘ثا‡ تا˘ي˘ن˘ق˘ت
.ليزأÈلأ ‘ لمتÙأ انوروك سسوÒف
ةظفحتم لأزت ’ ةيŸاعلأ ةحصصلأ ةمظنم نكلو
عقوتت اهنإأ ةلئاق ،لمتÙأ ينيصصلأ حاقللأ ءأزإأ
.لبقŸأ ماعلأ علطم لاعف راقع جاتنإأ
قيرط نع رخآأ لمتfi احاقل Úصصلأ روطتو
ودبي ،ةيركصسعلأ ثوحبلأ ةدحوو ونيصسناك ةكرصش

تا˘ن˘ي˘ع˘˘لأ تر˘˘ه˘˘ظأأ ذإأ ،ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإأ ه˘˘ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن نأأ
ل˘حأرŸأ ‘ سسوÒف˘˘لأ د˘˘صض ة˘˘عا˘˘ن˘˘م ةÈتıأ
ى˘ل˘ع نو˘م˘ئا˘ق˘لأ ثح˘ب˘يو .ة˘صسأرد˘˘لأ ن˘˘م ¤وأ’أ
ةلحرŸأ تأرابتخأ ءأرجإأ ةيناكمإأ نع عورصشŸأ
.Úصصلأ جراخ ةثلاثلأ
ةدحتŸأ تاي’ولأ ‘ تايفولأ ماقرأأ تعفترأ و
ىلع وبري اÃ دجتصسŸأ انوروك سسوÒف ببصسب
د˘ع˘ب كلذو ،›أو˘ت˘لأ ى˘ل˘ع Êا˘ث˘˘لأ مو˘˘ي˘˘ل˘˘ل0011
ا˘ما˘ب’أأ تا˘˘ي’و ‘ ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘ق دأد˘˘عأأ ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست
بصسح˘˘ب ،سسا˘˘صسك˘˘تو أدا˘˘ف˘˘ي˘˘نو ا˘˘ي˘˘نرو˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘كو
ترذح تقو ‘ ،زÎيور اهب تماق تأءاصصحإأ
‘ ءابولل ةميخو بقأوع نم ةدحتŸأ ·أ’أ هيف
.ةيبرعلأ لودلأ
و˘ي˘نو˘ط˘نأأ ةد˘ح˘˘تŸأ ·أل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لأ Úمأ’أ لا˘˘قو
ةصشاصشه تفصشك ةيلا◊أ ةحئا÷أ نإأ سشيÒتوغ
تابوعصصلأو ةيبرعلأ تاعمتÛأو تأداصصتق’أ

،سسوÒفلل ةيبرعلأ ةقطنŸأ نأدلبةباجتصسأ ‘
fiعا˘˘صضوأ’أ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘˘ي˘˘˘خو بقأو˘˘˘ع ن˘˘˘م أرذ

ءأرج ةيبرعلأ نأدلبلاب ةيعامتج’أو ةيصسايصسلأ
.سسوÒفلأ راصشتنأ
ة˘ل˘ي˘صصح ةد˘ح˘تŸأ تا˘ي’و˘لأ د˘ه˘صشت ⁄ ا˘هرود˘ب

ةياهن ذنم Úبقاعتم Úمويل هذهك ةيموي تايفو
‘ تايفولأ تانايب ليلحتل اقفوو ،يصضاŸأ يام
Úعو˘ب˘صسأ’أ ع˘م ة˘نرا˘ق˘م ن˘يÒخأ’أ Úعو˘˘ب˘˘صسأ’أ
‘ ا˘عا˘˘ف˘˘ترأ نآ’أ ة˘˘ي’و32 د˘ه˘صشت ،Úق˘با˘˘صسلأ
تاباصصإلل ›امجإ’أ ددعلأ بÎقيو ،تايفولأ

.ةلاح Úيلم4 نم
أديدج ايصسايق امقر تلجصس دقف ليزأÈلأ امأأ

افلأأ76 غلب انوروكب ةيمويلأ تاباصصإ’أ ددع ‘
ددعلأ لصصيل ،ةافو4821 ¤إأ ةفاصضإ’اب ،068و
Úنو˘ي˘ل˘م ¤إأ دل˘ب˘لأ ‘ تا˘با˘˘صصإل˘˘ل ›ا˘˘م˘˘جإ’أ
افلأأ28 ¤إأ تايفولأو ،ةلاح415و افلأأ722و
ت’ا˘ح˘ل˘ل ›ا˘م˘˘جإ’أ دد˘˘ع˘˘لأ زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ي˘˘لو ،177و
.Úيلم4 ةينيتللأ اكÒمأأ ‘ ةدكؤوŸأ
Êاث ،نروبلم ‘ تاطلصسلأ ترمأأ ،ايلأÎصسأأ ‘و
عصضوب ناكصسلأ سسيمÿأ ،دلبلأ ‘ ندŸأ ىÈك
امدعب91-ديفوك ءأوتح’ ةلواfi ‘ تامامك

‘ تا˘˘با˘˘صصإ’أ ن˘˘م ةد˘˘ع تا˘˘عو˘˘م‹ تر˘˘˘ه˘˘˘ظ
لوأ’أ سسمأأ تل˘ج˘صسو ،دل˘ب˘لأ ي˘˘قر˘˘صش ي˘˘بو˘˘ن˘˘ج
ن˘ع ة˘˘م˘˘جا˘˘ن˘˘لأ تا˘˘ي˘˘فو˘˘ل˘˘ل ي˘˘مو˘˘ي دد˘˘ع ى˘˘ل˘˘عأأ
.رهصشأأ ةثلث للخ سسوÒفلأ

..Êاثلا مويلل اكيرمأاب ةافو0011

ماعلأ ةياهنب هجاتنإأ عقوتت Úسصلأ :انوروك سسوÒف حاقل



 تلاكو /›ودلا مسسقلا

ىلع نإأ نوركام ليوناÁإأ يصسنرفلأ سسيئرلأ لاق
وكصسومو ةرقنأأ هب موقت ام ءأزإأ كرحتلأ ابوروأأ

،ه˘قر˘صشو ط˘˘صسو˘˘تŸأ بو˘˘ن˘˘ج ‘ تأءأر˘˘جإأ ن˘˘م
جاهتنأ لصصأوي نوركام نأأ ايكرت تÈتعأ امنيب
 .ةيبيللأ ةمزأ’أ عم هيطاعت ‘ ءاطخأ’أ سسفن
ة˘ي˘كÎلأ ة˘ي˘جراÿأ ةرأزو م˘صسا˘ب ق˘طا˘ن˘˘لأ لا˘˘قو

يصسنرفلأ سسيئرلأ تاحيرصصت نإأ يوصصقأأ يماح
ر˘ح˘ب˘لأ ‘ ا˘ي˘كر˘ت ة˘ط˘˘صشنأأ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف م˘˘جا˘˘ه ي˘˘ت˘˘لأ
دا–’أ ا˘˘ه˘˘لل˘˘خ بلا˘˘طو ط˘˘صسو˘˘تŸأ سضي˘˘˘بأ’أ
يأأ اهل سسيل ،اهيلع تابوقع سضرفب يبوروأ’أ
 .ةرقنأ’ ةبصسنلاب ةميق
ة˘غ˘ل لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسأ نأأ ي˘˘كÎلأ لوؤو˘˘صسŸأ فا˘˘صضأأو
يأأ ةيحلصص نمصض لخدي ’ ايكرت عم ديدهتلأ
 .ةجيتن يأأ هل نوكت نلو ،دحأأ
نأأ اصسنرف نم رظتني هنأأ يكÎلأ لوؤوصسŸأ دكأأو
ةيعرصشلأ ةموك◊أ Úب زييمتلأ ىلع ةرداق نوكت
راطإأ ‘ ›ودلأ عمتÛأ لبق نم اهب فÎعŸأ
يذ˘˘˘لأ يد˘˘˘ت˘˘˘عŸأو ،ةد˘˘˘ح˘˘˘˘تŸأ ·أ’أ تأرأر˘˘˘˘ق
ماع نم Ìكأ’ ةيبيللأ ةمصصاعلأ ىلع ¤وتصسأ
 .ةيعرصشلأ ةموك◊اب ةحاطإ’أ لواحيو
ددصش ،يصسنرفلأ يكÎلأ لاجصسلأ عم يزأوتلابو
¤إأ ل˘˘صصو˘˘ت˘˘لأ ةرور˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘بوروأ’أ دا–’أ
 .طفنلأ ريدصصت فانئتصسأ حيتت ةئدهت
ة˘˘ي˘˘جراÿأ ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلأو ن˘˘˘مأ’أ لوؤو˘˘˘صسم لا˘˘˘قو
ع˘م تا˘˘ثداfi د˘˘ع˘˘ب ،ل˘˘يرو˘˘ب بيزو˘˘ج دا–’ا˘˘ب
نإأ ،جأرصسلأ زياف ةيبيللأ قافولأ ةموكح سسيئر
قا˘ف˘ت’أو ةر˘ف÷أ تر˘صس لو˘ح د˘ي˘ع˘صصت˘لأ ف˘˘قو
طفنلأ جاتنإأ فانئتصسأو رانلأ قلطإأ فقو ىلع
 .ةكÎصشŸأ تايولوأ’أ نم ،ةعرصسلأ هجو ىلع
ةيفتاه تاثداfi ىرجأأ هنأأ اصضيأأ ليروب نلعأأو

دو˘˘لو˘˘م ي˘˘كÎلأ ة˘˘ي˘˘جراÿأ ر˘˘يزو ع˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘ثا‡
ى˘ل˘ع نا˘ب˘نا÷أ ا˘ه˘لل˘خ ق˘ف˘تأ ،و˘ل˘غوأأ سشيوا˘˘ج
قلطإ’ فقول لصصوتلأ لجأأ نم ايوصس لمعلأ
 .Úلرب ةيلمع راطإأ ‘ ،ايبيل ‘ رانلأ
ة˘ي˘جراÿأ ر˘يزو ع˘م ق˘ف˘تأ ه˘نأأ ل˘˘يرو˘˘ب فا˘˘صضأأو
قر˘صش ‘ ر˘تو˘ت˘لأ ة˘ئد˘ه˘ت ةرور˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘كÎلأ
ءأرزول يمصسرلأ Òغ عامتج’أ لبق طصسوتŸأ

Úلر˘˘ب ‘ رر˘˘قŸأ ي˘˘بوروأ’أ دا–’أ ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ
 .لبقŸأ توأأ رخأوأأ

لمعلأ مصسقل ةماعلأ ةنيمأ’أ تلاق ،اهبناج نم
تد˘ي˘م˘صش ا˘غ˘ل˘ي˘ه ي˘بوروأ’أ دا–’ا˘ب ي˘˘جراÿأ

ة˘يو˘لوأ’أ ُءا˘ط˘عإأ م˘هŸأ ن˘م ه˘نإأ -ةد˘ير˘˘غ˘˘ت ‘-
ÿفانئتصسأو رانلأ قلطإأ فقوو ديعصصتلأ سضف

 .ايبيل ‘ طفنلأ جاتنإأ
ي˘˘صسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لأو ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلأ كأر◊أ ن˘˘˘م˘˘˘صضو
ةيجراÿأ ةرأزو تلاق ؛ةيبيللأ ةمزأ’اب قلعتŸأ
يصسورلأ ةيجراÿأ يريزو نإأ نايب ‘ ةيصسورلأ
ولغوأأ سشيواج دولوم يكÎلأو فورف’ يغÒصس
ةرور˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع -ي˘˘ف˘˘تا˘˘ه لا˘˘صصتأ ‘- ا˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘تأ

فقوو عصضولأ عيبطت لوح ءأرآ’أ لدابت ةلصصأوم
 .ايبيل ‘ ةيلاتقلأ لامعأ’أ
قيصسنتلأ ةلصصأوم ةيمهأأ ىلع نأريزولأ دكأأ امك
·أ’أ ةكراصشÚ Ãيبيللأ Úب رأوح ةماقإأ فدهب
سشيواجو فورف’ نأأ نايبلأ فاصضأأو.ةدحتŸأ
اينيمرأأ Úب Òخأ’أ ديعصصتلأ اصضيأأ اثحب ولغوأأ
 .ةيئانثلأ تاقلعلأ فلمو ،ناجيبرذأأو
‘ ةيكيرمأ’أ ةرافصسلأ تركذ ،رخآأ ديعصص ىلعو
ع˘م ثح˘ب د˘ن’رو˘ن درا˘صشت˘ير Òف˘صسلأ نأأ ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل
قÈط ةنيدم ‘ دقعنŸأ بأونلأ سسل‹ سسيئر
Úك“و ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل ةدا˘˘ي˘˘صس م˘˘عد ،ح˘˘لا˘˘صص ة˘˘ل˘˘ي˘˘ق˘˘ع
فا˘ن˘ئ˘ت˘˘صسأ ن˘˘م ط˘˘ف˘˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘صسصسؤوŸأ

 .اهتايلمع

نأأ -Îيوت ‘ اهباصسح ىلع- ةرافصسلأ تفاصضأأو
لصصوتلأ يفتاه لاصصتأ للخ اصشقان Úبنا÷أ
أأدبي ،يبيللأ عأرصصلل يصضوافت يملصس لح ¤إأ
 .ةرف÷أو ترصس لوح عصضولأ ةئدهتب
ةد˘ح˘تŸأ تا˘˘ي’و˘˘لأ نأأ د˘˘ن’رو˘˘ن Òف˘˘صسلأ د˘˘كأأو
ةيبنجأ’أ ةيركصسعلأ تلخدتلأ عأونأأ لك سضفرت

يذ˘لأ رأو◊أ ل˘ما˘ك ل˘ك˘صشب م˘˘عد˘˘تو ،ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل ‘
 .ةدحتŸأ ·أ’أ هاعرت
سسلÛ عام˘ت˘جأ ل˘ي˘ب˘ق تأرو˘ط˘ت˘لأ هذ˘ه ي˘تأا˘تو
بوجتصسي نأأ ُرظتني ،يرا÷أ رهصشلأ ةياهن نمأ’أ
حل˘صسلأ ر˘˘ظ˘˘ح كا˘˘ه˘˘ت˘˘نأ ‘ ة˘˘طرو˘˘تŸأ لود˘˘لأ
 .طفنلأ بيرهتو
ةدحتŸأ ·أ’أ ىدل مئأدلأ ايبيل بودنم لاقو

بلطل باجتصسأ نمأ’أ سسل‹ نإأ ينصسلأ رهاط
ة˘ن˘ج˘ل˘ل ة˘صصا˘خ عا˘م˘˘ت˘˘صسأ ة˘˘صسل˘˘ج د˘˘ق˘˘ع ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل
 .ءأÿÈأ قيرفو تابوقعلأ
ةصسل÷أ نأأ ةديرغت ‘ يبيللأ بودنŸأ فاصضأأو
لودلأ رو˘صضح˘ب يرا÷أ ر˘ه˘صشلأ ة˘يا˘ه˘ن د˘ق˘ع˘ت˘صس
،ة˘˘˘ي‡أ’أ ر˘˘˘يرا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لأ ‘ ا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘صسأ درو ي˘˘˘ت˘˘˘لأ
ت’واfiو حلصسلأ رظح كاهتنأ ‘ ةطروتŸأو
تأرأر˘ق˘ل قورÿأ ن˘م ا˘هÒغو ط˘ف˘ن˘لأ بير˘ه˘˘ت

.نمأ’أ سسل‹
ةعماج ديمع بئان سسبيليف رفوتصسيرك دقتعيو
ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل ‘ Úبر◊أ نأأ ،ند˘˘ن˘˘ل ‘ يرا˘˘م ن˘˘يو˘˘˘ك
لظ ‘ هنأأو ،بيرغ لكصشب ناتكباصشتم ايروصسو
ل˘خد˘ت˘˘لأو رأر˘˘ق˘˘ت˘˘صس’أ مد˘˘ع ة˘˘لا˘˘ح رأر˘˘م˘˘ت˘˘صسأ
نأأ ةلاfi لف ةيميلقإ’أ ةيواهلأ ةفاحو يبنجأ’أ
 .ىرخأ’أ ىلع امهأدحإأ ‘ عأرصصلأ ىدصص دتري
يآأ تصسيإأ لديم عقوÃ هلاقم ‘ بتاكلأ راصشأأو
‘ لخدتلاب أرخؤوم تدده امدنع رصصم نأأ ¤إأ

 .قصشمد نم لماكلأ دييأاتلأ تقلت ،ايبيل برح
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 ..ةيبيللا ةمزألا ةيفلخ ىلع

 سسيرابو ةرقنأأ Úب دعاسصتم لاجسس
 رانلأ قÓطإأ فقول يسسور يكرت قيسسنتو

اهقافتا ايسسور تنلعأا امنيب ،ةيبيللا ةمزألا ةيفلخ ىلع اسسنرفو ايكرت Úب ةلدابتŸا تاحيرسصتلا ةدح تدعاسصت
 .ايبيل ‘ ةيلاتقلا لامعألا فقوو عسضولا عيبطت نأاسشب ءارآلا لدابت ةلسصاوم ةرورسض ىلع ايكرت عم

 ..اهجراخ نم Úتيسصخسش تحÎقا ةسضهنلا

ةسسائرل اهيحسشرم نلعت ةيسسنوتلأ بأزحألأ
 ةلبقŸأ ةموك◊أ
ءأرزو مهنيب نم ءأرزولأ ةصسائرل Úحصشرم ةيصسنوتلأ بأزحأ’أ تحÎقأ

فلتئأ ليكصشت تأرواصشم ءدبل أديه“ ،نولقتصسمو نوقباصسو نويلاح
ءأرزولأ سسيئرل تاماهتأ اهترجف ةيصسايصس ةمزأأ لظ ‘ ،ديدج يموكح
 .حلاصصŸأ براصضتب خافخفلأ سسايلإأ ليقتصسŸأ
تهتنأو ةيصسنوتلأ ةصسائرلأ اهتددح يتلأ ةلهŸأ نم تاعاصس لبقف
دامع ةصضهنلأ ةكرح مصساب ثدحتŸأ نلعأأ ،ةيصضاŸأ ةليللأ فصصتنم
،‘اكلأ دبع لصضاف قباصسلأ رامثتصس’أ ريزو :نم لك حيصشرت نع يÒمÿأ
دمfi يطأرقÁدلأ لتكتلأ بزح ‘ قباصسلأ يدايقلأو لامعأ’أ لجرو

 .يكÎلأ مايخ
Úتيصصخصشلأ Úتاهل يئاهنلأ ةصضهنلأ ةكرح رايتخأ نإأ يÒمÿأ لاقو
¤إأ ةجا◊أو ،دلبلأ هب ّر“ يذلأ ›اŸأو يداصصتق’أ فرظلأ ¤إأ دوعي
 .لاÛأ ‘ ةصصصصختم تايصصخصش
ةلث‡ تناك ثيح ،ةليقتصسŸأ ةموك◊أ تانوكم Èكأأ يه ةصضهنلأ ةكرحو
عوم‹ نم ابئان45 اهلو ،ناÈŸلأ ‘ ةلتك Èكأأ اهنأأ امك ،ءأرزو6ـب اهيف
تراصص ةموك◊أ سسيئر رايتخ’ ةيروتصسدلأ ةردابŸأ نكلو ،ابئان712

.ةلودلأ سسيئر ديب أدد‹
بقع ةصضهنلأ ترطصضأ ،ةÒبك ةيناŸرب ةيبلغأأ اهكلتمأ مدع ببصسبو
ةدايقل اهجراخ نم ةيصصخصش حيصشرت ¤إأ ةيصضاŸأ ةيعيرصشتلأ تاباختن’أ
،ناÈŸلأ ةقث ىلع لصصحي ⁄ يلم÷أ بيب◊أ اهحصشرم نكل ،ةموك◊أ
 .خافخفلأ ةموكح ةد’وب ىهتنأ Òصسع سضاfl كلذ دعب أأدبيل
نيذللأ نْيحصشرŸأ سسفن (ابئان72) سسنوت بلق بزح حÎقأ ،هرودب
،ةيلfi ملعإأ لئاصسول بز◊أ ‘ نويدايق لاق ام قفو ،ةصضهنلأ امهتمsدق
 .ÚحصشرŸأ سسفن Ëدقت ىلع Úبز◊أ Úب ” اقافتأ نأأ حجري ام وهو
نمصض ‘اكلأ دبع لصضاف قباصسلأ رامثتصس’أ ريزو مصسأ رهظ امك
سسيئر ةدايقب (ابئان11) سسنوت اي– بزح نم لك مهحÎقأ Úحصشرم
ةعوم‹و ،(ابئان11) ةينطولأ ةلتكلأو ،دهاصشلأ فصسوي قباصسلأ ءأرزولأ

Òغ مامأ’أ ¤إأ سسنوت ةكرحو ،سسنوت اي– نم ÚليقتصسŸأ بأونلأ نم
 .ايناŸرب ةلثمŸأ
درو ،تاحيصشÎلأ مئأوق نمصض تأرم5 ‘اكلأ دبع مصسأ ددرت Úح ‘و
‘اكلأ دبع ناكو .تأرم3 ةدومح نب ميكح قباصسلأ ةيلاŸأ ريزو مصسأ
تاهبصش اصضيأأ هتلاط امدعب ،دهاصشلأ ةموكح نم7102 ماع لاقتصسأ
 .حلاصصم براصضت
ةثلثلأ هءأرزو بصصنملل حصشرف (أدعقم22) يطأرقÁدلأ رايتلأ بزح امأأ

دمfi داصسفلأ ةحفاكمو ةمكو◊أ ريزو :مهو ،ةليقتصسŸأ ةموك◊أ ‘
دمfi ةيبÎلأ ريزوو ،يصشأوصشلأ يزاغ ةلودلأ كلمأأ ريزوو ،وبع
 .يدما◊أ
بز◊أو ،(ابئان91) ةمأركلأ فلتئأ نم لك بأون عنتمأ ،لباقŸأ ‘و
هنإأ فلتئ’أ لاق Úح ‘و ،حيصشÎلأ نع (ابئان61) يروتصسدلأ ر◊أ
يروتصسدلأ بز◊أ ركذ ،تأرواصشŸأ ةغيصص ىلع اصضأÎعأ رأرقلأ ذختأ
 .تأوراصشŸأ هذهب ينعم Òغ هنأأ
مصسأ نع تبصسلأ مويلأ دّيعصس سسيق سسيئرلأ نلعي نأأ ررقŸأ نمو
هيلع سصني ام قفو ،ةلبقŸأ ةموك◊أ سسؤوÎل ““ردقأ’أ ةيصصخصشلأ““
 .روتصسدلأ
يطأرقÁدلأ رايتلأ يبزح ‘ Úيدايق تاحيرصصت ترتأوت ،أرخؤومو
وحن) ““ةيطأرقÁدلأ ةلتكلأ““ نيرخآأ عم نلكصشي نيذللأ- بعصشلأ ةكرحو
ةموك◊أ نم ةصضهنلأ ةكرح داعبتصس’ نايعصسيصس امهنأاب -(ابئان04
 .ةلبقŸأ
’ ةموكح نأاب يÒمÿأ دامع ةصضهنلأ ةكرح مصساب ثدحتŸأ ّدرو
 .رأرقتصس’أ نمصضت نل ةصضهنلأ اهيف كراصشت
لكصشت نع ةصضهنلأ ةكرح تنلعأأ ،خافخفلأ نم ةقثلأ بحصس تررق Úحو

بأونو سسنوت بلق بزح بأونو اهبأون نم031 مصضي ÊاŸرب فلا–
 .Úلقتصسمو ةمأركلأ فلتئأ
نم ةقثلأ بحصس ةحئ’ لكصش لبق يصسنوتلأ ناÈŸلأ بتكم نأأ ركذي
رابتعاب نومصضŸأ ثيح نم اهصضفر هنكل خافخفلأ سسيلإأ ةموك◊أ سسيئر
 .هتلاقتصسأ مدق دق Òخأ’أ نأأ
ةموك◊أ سسيئرل تاحيرصصت سسمأأ ةصضهنلأ ةكرح تدقتنأ ،اصضيأأ ايصسايصس
يتلأ يعاصسŸأ تداق اهنأاب اهمهتأ يذلأ خافخفلأ سسايلإأ ليقتصسŸأ
 .هتموكح طاقصسإاب تهتنأ
تاكبصش““ اهامصس امو سسنوت بلقو ةصضهنلأ ةكرح يبزح خافخفلأ مهتأو
سسفن ‘ sرقأأو ،اه◊اصصŸ ةمدخ هتموكح طاقصسإاب ،““ذوفنو حلاصصم
اهيف كلÁ يتلأ تاكرصشلأ فلÃ قلعتي ام ‘ أاطخ بكترأ هنأاب تقولأ
 .ةلودلأ عم تاقفصص تمربأأ يتلأو ،امهصسأأ
يموعÈلأ ليلخ ةصضهنلأ ‘ يدايقلأ لاق ،تاحيرصصتلأ هذه ىلع هدر ‘و
دعب ةصصاخ ،جنصشتلأو لعفلأ ّدر ةناخ ‘ جردنت اهنإأ لوصضانأ’أ ةلاكول
ةكر◊أ نأأ ىلع أددصشم ،ديدج ةموكح ليكصشت ةيأدبو ةموك◊أ ةلاقتصسأ
 .داصسفلأ تماق
نأأ نوملعي سسنوت ‘ ملعإ’أو ماعلأ يأأرلأ““ نأأ يموعÈلأ فاصضأأو
براصضت ةهبصش) تافلŸأ هذهب خافخفلأ زأزفتصسأ لوا– ⁄ ةصضهنلأ
طاقن لغتصسن ’و انقلخأأ تصسيل هذهف ،ةموك◊أ عيصسوتل (حلاصصŸأ

.““سسانلأ فعصض

 نعطي هسسفانم

 ÚماÙأ تاباختناب زوفي يتبأأ دلو
 ايناتيروم ‘

زوف ،Úماحملل ةينطولأ ةئيهلأ تاباختنأ ىلع ةفرصشŸأ ةنجللأ تنلعأ
ىلع هلوصصح دعب ÚماÙأ بيقن بصصنÃ يتبأأ دلو ميهأربإأ يماÙأ
 .تيوصصتلأ ‘ ÚكراصشŸأ تأوصصأأ ةيبلغأأ
لصصح يتبأأ دلو نأأ طوصشكأون ‘ لدعلأ رصصقب باختن’أ ةعاق ‘ نلعأأو
دمfi يماÙأ هصسفانم اهيلع لصصح اتوصص841 لباقم ،ًاتوصص941 ىلع
 .يديصس جا◊أ دلو دمحأأ
،قابصسلأ نم بحصسنأ يذلأ ثلاثلأ حصشرŸأ ،جا◊أ رمع يماÙأ لصصحو
ىلع هولمحو مهحصشرم زوفب يتبأأ دلو راصصنأأ لفتحأو.تأوصصأأ ةثلث ىلع
 .رصصنلأ تافاته نيددرم ،ةعاقلأ طصسو قانعأ’أ
Úبلاطم يتبأأ دلو زوف نلعإأ ‘ أونعط يديصس جا◊أ دلو راصصنأأ نأأ ’إأ
نم Ìكأأ ىلع لصصحي ⁄ ÚحصشرŸأ نمً ايأأ نأ’ ،ٍناث طوصش ¤إأ ءوجللاب

‘ تاباختن’أ ىلع ةفرصشŸأ ةنجللأ تلخدو.ةئاŸأ ‘ Úصسمخ
 .لد÷أ يهني رأرقب يهتنت نأأ رظتنŸأ نم ت’وأدم

 ةيسضاŸا ةعاسس42ـلا لÓخ

 تايفو7و انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإأ203 لجسسي برغŸأ
نع ةيبرغŸأ ةحصصلأ ةرأزو تنلعأأ
ةد˘يد˘ج تا˘˘با˘˘صصإأ203 ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست
ديفوك““ دجتصسŸأ انوروك سسوÒفب
؛ةيصضاŸأ ةعاصس42ـلأ للخ ،�91
81 ¤إأ تا˘با˘صصإ’أ ›ا˘م˘جإأ ع˘˘ف˘˘تÒل
 .دلبلأ ‘462و اًفلأأ
ة˘ي˘بر˘غŸأ ءا˘ب˘نأ’أ ة˘لا˘كو ن˘ع اً̆ل˘ق˘نو
““ةيبرغŸأ ةحصصلأ““ تراصشأأ ،““بام““
ةد˘يد˘ج تا˘ي˘فو ع˘ب˘صس ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست ¤إأ
تايفولأ ›امجإأ عفتÒل ؛سسوÒفلاب
¤إأ ةرأزو˘˘لأ تت˘˘˘ف˘˘˘لو .292 ¤إأ

،ةديدج ‘ا˘ع˘ت ة˘لا˘ح632 لي˘ج˘صست
لصصيل ؛ةيصضاŸأ ةعاصس42ـلأ للخ
ءافصشلل أولثا“ نŸ ›امجإ’أ ددعلأ

 .278و اًفلأأ51 ¤إأ ““91 ديفوك““ نم
تايفو˘ل˘ل ›ا˘م˘جإ’أ دد˘ع˘لأ ل˘صصوو
انوروك سسوÒف ببصسب ؛⁄اعلأ لوح
مو˘˘˘ي˘˘˘˘لأ ،�91 د˘˘ي˘˘فو˘˘ك““ د˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘صسŸأ
فلأأ526 ن˘˘˘˘م Ìكأأ ¤إأ ،سسي˘˘˘˘مÿأ

دد˘˘ع تغ˘˘ل˘˘ب ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ،ةا˘˘˘فو ة˘˘˘لا˘˘˘ح
51 نم Ìكأأ سسوÒفلاب تاباصصإ’أ

 .ةباصصإأ نويلم
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رو˘ع˘صش ى˘ما˘ن˘ت تأو˘ن˘˘صس ر˘˘صشع ن˘˘م Ìكأأ ذ˘˘ن˘˘م˘˘ف
ةين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لأ ة˘ط˘ل˘صسلأ تا˘صسصسؤو˘م رود ع˘جأÎب
ن˘م ع˘صسوأأ ٍتا˘عا˘ط˘ق ل˘ي˘غ˘˘صشت ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ترد˘˘قو
دأر˘˘˘فأ’أ Úب ة˘˘˘ق˘˘˘˘ث ة˘˘˘˘مزأأ تأا˘˘˘˘صشنو ،با˘˘˘˘ب˘˘˘˘صشلأ
Òثأا˘ت˘لأ ةو˘ق تع˘جأر˘تو ،ة˘ط˘˘ل˘˘صسلأ تا˘˘صسصسؤو˘˘مو
عورصشم ةمزأأ تلحفتصسأو ،ةيصسايصسلأ لئاصصفلل
ة˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ي˘˘صسو˘˘صس ةءأر˘˘ق˘˘بو .«Úت˘˘˘لود˘˘˘لأ ل˘˘˘ح»
ع˘م˘تÛأ ‘ ة˘ي˘مو˘ي˘لأ ةا˘ي◊أ ع˘قأو˘ل ة˘يد˘˘ه˘˘صشم
ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م‹ ا˘˘ن˘˘ل ف˘˘صشك˘˘ت˘˘ت ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لأ
Òغو ةدد˘˘˘˘ع˘˘˘˘تŸأ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘˘تÛأ تا˘˘˘˘˘كأر◊أ
ةيأدب لكصشت دقو ،ةمجصسنŸأ وأأ ةصسناجتŸأ

ن˘م ن˘يرد˘ح˘ن˘م Úي˘عا˘م˘ت˘˘جأ Úل˘˘عا˘˘ف˘˘ل رو˘˘ه˘˘ظ
كÎصشŸأ مهمصساق ةفلتfl ةيعامتجأ حئأرصش
يأأ ،ة˘ي˘ع˘م˘˘تÛأ تا˘˘عور˘˘صشŸأ د˘˘حأ’ سضفر˘˘لأ

ل˘جأأ ن˘مو «ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جأ ّود˘˘ع» ّد˘˘صض م˘˘ه˘˘كر–
هذه ىلع انتءأرق ‘ زكترن .ةفلتfl فأدهأأ
.ليلحتلل مظان طيخك تاكأر◊أ

Òهام÷أ نم ءزج ةداعتصسأ ةروÒصس ءدب عم
ما˘ع˘لأ ءا˘صضف˘لأ ‘ Òب˘ع˘ت˘لأ ‘ ا˘ه˘ق˘ح ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ
م˘ظ˘ن˘لأ ى˘ل˘ع تأرو˘ث˘لأ قل˘˘ط˘˘نأ ع˘˘مو ،ه˘˘ك˘˘ل“و
تكر– ،ة˘ي˘بر˘ع˘لأ ة˘يدأد˘ب˘ت˘صس’أ ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ

تط˘˘صشن ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف ة˘˘ي˘˘با˘˘ب˘˘˘صش تا˘˘˘عو˘˘˘م‹
ع˘˘قأو˘˘لأ ‘ ا˘˘ه˘˘كأر˘˘ح تد˘˘صسج م˘˘ث ؛ا˘˘˘ي˘˘˘صضأÎفأ
ز˘ي˘صضأÎف’أ ⁄ا˘ع˘لأ ةآأر˘م هرا˘ب˘ت˘عا˘ب عا˘م˘ت˘˘ج’أ
’ نوينيطصسلف بابصش مه كأر◊أ أذه مأوق

Œعم ةرصشابم ةيئايزيف لصصأوت تاقلع مهعم
تا˘˘كأر◊أ هذ˘˘˘ه ‘ أوؤور ،بر˘˘˘ع˘˘˘لأ م˘˘˘ه˘˘˘نأو˘˘˘خإأ
أَديدج ًايتايوه اًثاعبنأ ة˘ي˘بر˘ع˘لأ تا˘صضا˘ف˘ت˘ن’أو
.اهصسفن تمزقو اهب فختصسأ تأذ ىلعً أديكوتو
ع˘م ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘˘لأ ي˘˘ع˘˘م˘˘تÛأ ل˘˘ثا˘˘م˘˘ث˘˘لأ أذ˘˘ه
’ ة˘ي˘لا◊أ ة˘ي˘بر˘ع˘˘لأ ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ تا˘˘كأر◊أ
ىنعŸاب ةيموقلأ ةركفلأ ةداعتصسأ نمصض فنصصُي
رابتعأ ةداعإأ هنإأ لوقلأ نكÁ نكلو ،بزحŸُأ
ة˘ح˘ل˘م ةرور˘صض ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ة˘˘ي˘˘مو˘˘ق˘˘لأ ةر˘˘ك˘˘ف˘˘ل
بعصشلأ دأرفأأ نم ةÒبك تاعومÛ ًةيتأويحو
اهق˘م˘ع ن˘ع ا˘ي˘ئا˘يز˘ي˘ف ة˘لز˘ع˘نŸأ ى˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لأ
تأرايت˘ل را˘ب˘ت˘خأ رد˘صصم ل˘ك˘صشت ي˘هو .ي˘بر˘ع˘لأ
لود˘لأ ما˘ي˘ق نأأ تد˘ق˘ت˘عأ ي˘ت˘لأ «ة˘ن˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لأ»
د˘ق لل˘ق˘ت˘صس’أ د˘ع˘ب ا˘م «ة˘ير˘ط˘ق˘لأ» ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
نمو .يبرعلأ ىودحولأ عورصشŸأ ملح سضوق
ة˘˘˘ف˘˘˘صضلأ ‘ ة˘˘˘ي˘˘˘لا◊أ تا˘˘˘كأر◊أ نأأ ح˘˘˘صضأو˘˘˘لأ
ينيطصسلفلأ عمتÛأ ‘و ةزغ عاطقو ةيبرغلأ

يموق باطخ ةرولب ديعتÚ 8491طصسلف ‘
ة˘ي˘بر˘ع˘لأ تا˘ي˘صصو˘˘صصÿأ ع˘˘م سشيا˘˘ع˘˘ت˘˘ي د˘˘يد˘˘ج
ة˘ي˘صضق نأأ ا˘ه˘˘ي˘˘ف ي˘˘ل÷أ ن˘˘م ي˘˘ت˘˘لأو ؛ة˘˘ي˘˘لÙأ
بر˘ع˘لأ ة˘ي˘صضق ي˘ه لأز˘ت ا˘˘مو تنا˘˘ك Úط˘˘صسل˘˘ف
ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر تا˘˘با˘˘ط˘˘خ تدا˘˘صس نإأو ى˘˘ت˘˘ح ؛¤وأ’أ

‘ يموقلأ - يلÙأ لخأدتلأ نأ’ ،ًةصشمهُم
ةديدج احور يطعي ةيلا◊أ ةيبرعلأ تأروثلأ

ق˘˘ط˘˘ن˘˘م لل˘˘خ ن˘˘م كلذ ر˘˘ه˘˘ظ˘˘يو .ةدد˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘م
نا˘˘˘ك يذ˘˘˘لأو (رأÒج Êور بصسح˘˘˘˘ب) ةا˘˘˘˘كاÙأ

تأرا˘ع˘صش تر˘صضح˘˘ت˘˘صسُأ ثي˘˘ح ،ةو˘˘ق˘˘ب أًر˘˘صضا˘˘ح
‘ ةيجاجتح’أ تاكأر◊أ ‘ ةيبرعلأ تأروثلأ
لوليأأ ‘ تقلطنأ يتلأ تاجاجتح’أ ‘و1102
.ىصضاŸأ

ةديدج كارح تايلآا
‘ ةد˘˘يد˘˘ج كأر˘˘ح تا˘˘ي˘˘لآأ ل˘˘ك˘˘صشت˘˘تً أذإأ تأأد˘˘ب
تاعوم‹ تأأر ثيح ،ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لأ ع˘م˘تÛأ
مامز ذخأ’ تقولأ ناح دق هنأ ةديدج ةيبابصش
تاياهن ‘ أأدب يذلأ كأر◊أ أذه .ةردابŸأ
رأذأآأ51 ‘ هŸاعم رهظت تأأدبو1102 طابصش
؛Úصسن÷أ نم ةيبابصش تاعوم‹ هتداق1102
ة˘ق˘ب˘ط˘لأ ح˘˘ئأر˘˘صش ¤إأ ا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘صسو˘˘صس ي˘˘م˘˘ت˘˘ن˘˘ت
مهلٌج .ايلعلأ حئأرصشلأ نم ليلقلأو ،ةطصسوتŸأ

مهو ؛ددج Úفظوم نمو تاعما÷أ ةبلط نم
يذ ن˘م ن˘ير˘خآأو Úل˘ق˘ت˘صسم دأر˘فأأ ن˘م ط˘ي˘˘ل˘˘خ

ةبوصسfi رصصانعو ةيلأÈيلو ةيراصسي تاهجوت
.Úيملصسإ’أ نم ليلقو ةيواحتف تأرايت ىلع

ةصسوردم قرطب تاجاجتح’أ هذه ءأوتحأ ”
،ةزغ عاطقو ةيبرغلأ ةفصضلأ نم لك ‘ ةمظنمو
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘لا˘ف˘ت˘˘حأ تا˘˘نا˘˘جر˘˘ه˘˘م ¤إأ تلو˘˘ٌحو

ةر˘ط˘ي˘صسلأ ت“ ثي˘ح ،سسا˘م˘حو ح˘ت˘ف ي˘ت˘˘كر˘˘ح
ف’آأ جز قيرط نع ىعراصشلأ دهصشŸأ ىلع
تا˘˘˘˘صسصسؤوŸأو ةز˘˘˘˘ه˘˘˘˘جأ’أ دأر˘˘˘˘فأأو Úف˘˘˘˘˘ظوŸأ
ء’ؤو˘˘ه ق˘˘ل˘˘طأأ .تأر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لأ ‘ ة˘˘كرا˘˘˘صشم˘˘˘ل˘˘˘ل
ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م‹ تا˘˘كأر◊أ هذ˘˘ه ‘ Úل˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لأ
ءأر˘جإأ :ل˘ث˘م تا˘كر˘ح˘ت˘ل˘ل ن˘يوا˘ن˘ع˘ك تأرا˘˘ع˘˘صشلأ
نم ةهجأولل Úعفأر ّينطولأ سسلÛأ تاباختنأ

Úط˘صسل˘ف ة˘قل˘ع لو˘ح ًاÁد˘ق ًا˘˘صشا˘˘ق˘˘ن د˘˘يد˘˘ج
يقوق˘حو ي˘صسا˘ي˘صسو ي˘ف˘طا˘عو يز˘مر) ز˘كر˘م˘ك
Úط˘˘صسل˘˘ف ة˘˘قل˘˘عو ؛فأر˘˘˘طأ’ا˘˘˘ب (ي˘˘˘تا˘˘˘يو˘˘˘هو
Úحراط ،نطولأ جراخ ةف˘ل˘تıأ ا˘ه˘تا˘ع˘م˘ج˘ت˘ب
هرابتعاب ىنيطصسلفلأ بعصشلأ ةيصضق ديدج نم
’ز˘تfl ا˘ب˘ع˘˘صش سسي˘˘لو ةد˘˘حأو ة˘˘ي˘˘صضق بحا˘˘صص
ىلع رطيصست يتلأ قطانŸأ ناكصس نم نوكتي
تا˘عو˘م‹و ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لأ ة˘ط˘ل˘صسلأ ا˘ه˘˘صضع˘˘ب
لك عم ةصصاخ تاقلع اهنم لك سشيعت ةيتاتصش
تأراعصش اصضيأأ تعفرو .ةدح ىلع ةفيصضم ةلود
فقوو «ولصسوأأ طاقصسإأ»و «تاصضوافŸأ ءاهنإأ»
ة˘صضها˘ن˘مو ،«ل˘ي˘ئأر˘صسإأ» ع˘م ّي˘ن˘مأ’أ ق˘ي˘صسن˘ت˘˘لأ
ن˘ع ًل˘صضف «ل˘ي˘ئأر˘صسإأ» ة˘ع˘طا˘ق˘˘مو ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لأ
.«ماصسقن’أ ءاهنإأ» سسيئرلأ راعصشلأ

عراصشلأ نحصش ىلع اهتردق مدع نم مغر ىلعو
تاعومÛأ هذه تأأدب ام ناعرصس ؛هتدايق وأأ
كرحتت ةرثؤوم ةطغاصض تاعامج ¤أ لوحتت

ةيعمت‹ اياصضق لجأأ نمو ،ةفلتfl دعصص ىلع
flة˘ف˘ل˘˘ت، Œب ع˘مÚ أ تا˘جا˘ج˘ت˘ح’أŸة˘ي˘ب˘ل˘ط

فلتخت يهو ،ةيصسايصسلأ تاجاجتح’أو ةيمويلأ
ةÒخأ’أ ةيعامتج’أ تاجاجتح’أ نع ايرذج
تا˘عا˘م÷أ هذ˘ه ن˘م ءز˘ج ا˘ه˘˘ب كÎصشي ي˘˘ت˘˘لأو
تاجاجتح’أ دوقو نكلو ،ةطغاصضلأ ةيبابصشلأ
ود˘ب˘تو ،ة˘ف˘ل˘تfl ح˘ئأر˘صش ن˘˘م (لو˘˘ل˘˘يأأ) ةÒخأ’أ
تأرايت نم اهوÒصسم مأوق ؛ةّيبلطم ةعيبط تأذ

fiعأرصصلأ دوقت يتلأ حتف ةكرح ىلع ةبوصس ‘
مل˘صس ة˘مو˘ك◊أ سسي˘ئر ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صس د˘˘صض عرا˘˘صشلأ
ببصسب ايصصخصش هدصض لصضاني اهصضعبو ،سضايف
،ةيفصشقتلأ ةيلاŸأ هتصسايصس عم ه◊اصصم مداصصت
ىرخأأ ةيواحتف تأرايتب طبترم رخآ’أ اهصضعبو
تائفلأ هذه ¤أ مصضنت .ايصسايصس هعم فلتخت
،كلذ Òغ ىرخأأو ةيبزح اهعم ةمجصسنم تائف
ةÁدق /ةديدج حئأرصش أذه دهصشŸأ ردصصتتو
أوقلغأأ نيذلأ مهتاباقنو Úقئاصسلأ حئأرصش يهو
تا˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ح’أ ن˘˘˘م أءز˘˘˘ج أودا˘˘˘قو عرأو˘˘˘صشلأ
تا˘˘˘قورÙأ را˘˘˘˘ع˘˘˘˘صسأأ عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ترأ د˘˘˘˘صض ةÒخأ’أ
ةيعامتجأ حئأرصش مهل تمصضنأو .خلأ ..زاغلأو
م˘ه˘ف˘ل˘خ ن˘مو ،Úع˘ئا˘ب˘لأو را˘˘ج˘˘ت˘˘لأ را˘˘غ˘˘صص ن˘˘م

را˘صشت˘نأ Êا˘ع˘ت ة˘ع˘صسأو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جأ تا˘عو˘˘م‹
د˘ع˘ي ⁄و ،ة˘صشي˘عŸأ ءل˘˘غو ة˘˘لا˘˘ط˘˘ب˘˘لأو ر˘˘ق˘˘ف˘˘لأ
كلتمأ عمتÛأ نم ةعصسأو حئأرصش ناكمإاب
ةصسناجتم Òغ يهو ،كلذ لّم– ىلع ةردقلأ
،«ة˘ي˘صضا˘ي˘ف˘لأ ة˘صسا˘ي˘صسلأ» سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ىؤور˘لا˘˘ب
ة˘˘صصصصصصÿأ تا˘˘صسا˘˘ي˘˘صس د˘˘ق˘˘ت˘˘ن˘˘˘ي ا˘˘˘ه˘˘˘صضع˘˘˘ب˘˘˘ف
ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘˘لأ دا˘˘صصت˘˘ق’أ قا◊إأو ة˘˘ي˘˘لأÈي˘˘ل˘˘لأو
قيبطتو ؛يلي˘ئأر˘صس’أ ر˘ِم˘ع˘َت˘صسŸا˘ب ر˘َم˘ع˘َت˘صسŸأ
،›ودلأ دقنلأ قودنصصو ›ودلأ كنبلأ تاصسايصس
ةـــيŸا˘˘ع˘˘لأ ة˘˘يـــلاŸأ تاــصسصسؤو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل طور˘˘˘صشلأو
سصا˘˘˘خ عا˘˘˘ط˘˘˘ق ع˘˘˘م ة˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘˘صسنŸأو ةŸًو˘˘˘˘عŸٌأ
وحن ىلعو موي د˘ع˘ب ا˘مو˘ي م˘ظا˘ع˘ت˘ي ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف
ىلع نوفلتıأ نولعافلأ قفتي .Òظنلأ عطقنم
ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘˘تأÎصس’أو تا˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلأ سضفر
ةماقإأ لجأأ نم ةصسايصسلأ تاصسصسؤوŸأ اهدوقت
را˘م˘ع˘ت˘صس’أ ة˘˘موا˘˘ق˘˘مو «ي˘˘ت’ود˘˘لأ عور˘˘صشŸأ»
.يليئأرصسإ’أ

سشيعŸا عقاولا هوسشت
عرا˘صشلأ ‘ ثد˘ح˘ي ا˘م ف˘ي˘صصو˘ت ا˘ق˘˘ي˘˘قد سسي˘˘لو
اهنع Èعت ةينآأ جاجتحأ ةلاح هنأاب ىنيطصسلفلأ

،Úعم رايت ى˘ل˘ع ة˘بو˘صسfi ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جأ ح˘ئأر˘صش
ن˘˘م ةÒب˘˘ك تا˘˘عا˘˘ط˘˘˘ق ة˘˘˘م˘˘˘ث نأأ د˘˘˘كؤوŸأ ن˘˘˘مو
اهتردق ع˘جأÎب ر˘ع˘صشت ى˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لأ ع˘م˘تÛأ
اهتاجاح ةيبلت ىلع اهتردق مدعبو ةيئأرصشلأ
تا˘صسا˘ي˘صسلأ ع˘م سضقا˘ن˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأو ،ة˘˘ي˘˘صسا˘˘صسأ’أ
ىلع موقي «يعير داصصتقاب» ةطبترŸاب ةماعلأ
تا˘فا˘ق˘ث˘ل ةز˘َف˘ِحŸٌأو ،ة˘ي˘جراÿأ تأد˘عا˘˘صسŸأ
جذامنب ةطبترم ةيصشيعم طا‰أأو ةيوَكلهتصسأ
ةيكل˘ه˘ت˘صس’أ تا˘عز˘ن˘لأو «ي˘صضأر˘ق’أ سشي˘ع˘لأ»
نم ةÒبك تاعومÛ مدقُت يتلأو ،ةمظاعتŸأ
Èع نا˘˘˘ب˘˘˘صشلأو تا˘˘˘˘با˘˘˘˘صشلأو دد÷أ Úف˘˘˘˘ظوŸأ

Úنطأوملل لغاصشلأ لغصشلأ اهيف حبصصي تاباطخ
ة˘˘م˘˘عد˘˘م ةرا˘˘ي˘˘صسو ة˘˘ق˘˘صش ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘˘صص◊أ و˘˘˘ه
نا˘ك˘صسلأ ل˘ج ن˘م ل˘عŒ ة˘ي˘فر˘˘صصم تا˘˘صسا˘˘ي˘˘صسب
ةيعامتج’أ ىؤورلأ ىلع رثؤوي ا‡ ،ÚصضÎقم
ىلع مهتردقب ةطبترŸأ ةينطولأو ةيعمتÛأو
.ةديدج ةيرايعم ملحأاب روعصشلأ

سشاـــعŸُأ ىرا˘م˘ع˘ت˘صس’أ ع˘قأو˘˘ل˘˘ل هو˘˘ُصش˘˘َت˘˘لأ أذ˘˘ه
لمعت يتلأ تاباطÿأ نم ةعوم‹ رصضحـــتصسي
ىلع Òثأاتلأ ةفلتfl عانق’أ لئاصسو للخ نم

ةاي◊أ نع ةيعم÷أ مهتليُختو سسانلأ تلُث“َ
«رر˘ح˘ت˘لأ» ع˘يرا˘صشم بي˘غ˘ُتو .را˘م˘ع˘ت˘˘صس’أ ت–

.رامعتصس’أ ةمواقمو «يعوطلأ لمعلأ» ميقو
«ة˘يدا˘صصت˘ق’أ ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأ» تا˘با˘ط˘خ˘ب لد˘ب˘ت˘صستو
،«ةلودلأ ةيزهاج» نع ›ودلأ كنبلل ريراقتو
تاقاقحتصس’ رظنت ةيقوقح ةينوناق تاباطخو

عمتÛأ لعŒ ةيلودلأ لفاÙأ ‘ ةيقوقح
.هلُغصشِتو ةجرُفو بقرتو راظتنأ ةلاح ‘ هلماكب
ة˘˘يد˘˘ق˘˘˘ن ت’ؤوا˘˘˘صست˘˘˘ل ه˘˘˘تأذ تقو˘˘˘لا˘˘˘ب سسصسؤو˘˘˘ُتو

ى˘ل˘ع لو˘صص◊أ ي˘عا˘صسم ل˘صشف ن˘ع ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ت‹
·أ’أ ‘ ةرر˘˘˘ك˘˘˘تŸأ تا˘˘˘با˘˘˘طÿأ Èع ة˘˘˘لود˘˘˘لأ
ةنصس نيرصشع براجتل عيرذلأ لصشفلأو ةدحتŸأ

ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلأ تأدا˘ي˘ق˘لأ ط˘ب˘خ˘تو ،سضوا˘ف˘ت˘لأ ن˘م
سضرأ’أ ى˘ل˘ع ق˘ئا˘ق◊أ Òغ˘ت ل˘با˘ق˘م ،ا˘ه˘˘ل˘˘صشفو
ةي˘ل˘ي˘ئأر˘صسإ’أ ة˘ي˘نا˘ط˘ي˘ت˘صس’أ ع˘يرا˘صشŸأ ح˘لا˘صصل
ةرأدإأ اه˘صضر˘ف˘ت ي˘ت˘لأ ع˘قأو˘لأ ر˘مأ’أ تا˘صسا˘ي˘صسو
دوجوب مويلأ نوينيطصسلفلأ رعصشيو .رامعتصس’أ

با˘ي˘˘غو ،ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو تا˘˘صسصسؤوŸ با˘˘ي˘˘غ
تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘جرŸ با˘˘˘˘ي˘˘˘˘غو ،ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو ج˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘نÈل
ا˘صضيأأ ف˘˘صشك˘˘ن˘˘تو ،ة˘˘ح˘˘صضأو تا˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تأÎصس’و
ا˘ه˘صضع˘ب ة˘ف˘ل˘تfl تا˘ي˘˘عور˘˘صشم Úب تا˘˘عأر˘˘صص
،تايعورصشŸأ هذه دأور سضعب يصضاŸ يمتني
،اهل «ةيروتصسد» ’و «ةيعرصش» ’ تايعرصش Úبو
ى˘˘ل˘˘ع زا˘˘ك˘˘تر’أ لوا– ةد˘˘عا˘˘صص ح˘˘ئأر˘˘صش Úبو

د˘ع˘صصلأ ى˘ل˘ع ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ را˘˘م˘˘ت˘˘خ’أ ت’ا˘˘ح
لجأأ نم ةيصسايصسلأو ةيعامتج’أو ةيداصصتق’أ
تأرأوح قلخي ا‡ ،ةديدج تايعورصشم ةرولب

نإأو ىتح ركذلأ ةقباصس اياصضقلأ لوح ةبخاصص
.فقوŸأ ةديصس يه «ةيبلطŸأ» اينآأ تدب

رمعتسسŸا دسض يعامتجلا كار◊ا
تاكأر◊أ هذه لأزتخأ نكÁ له انه انلؤواصست
بييغتو «ةيجاجتح’أ ةيبلطŸاب» ةيعامتج’أ
ّنأ’ ؛’ لو˘˘˘ق˘˘˘ت ثأد˘˘˘حأ’أ ةءأر˘˘˘ق ؟ي˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلأ
ّنأ’و ،ة˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلأ ‘ لز˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘ُي ’ ي˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلأ
كلتو ،لكصش نم Ìكأأ ذخأات ةيصسايصسلأ ةمواقŸأ

ن˘م ة˘صسا˘ي˘صسلأ زور˘˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ن˘˘هÈي ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
ةديدج ةيعامتجأ تائف عولطو «ةصسايصسللأ»
Úلعافو ؛رولبتلأ ديق ةديدج ةيصسايصس ىوقو
نأوعأ’أ رأودأأ نم نولقتنيصس ،ددج Úيعامتجأ
نإأ مغر ،(نيروت ىنعÃ) Úلعافلأ رأودأأ ¤إأ
دعب ام لقح ‘ ةديد÷أ ةيصسايصسلأ تاصسرامŸأ
ةينئابزو ةيلاكتأ ةفاقث تقلخ هلبق امو ولصسوأأ
كأر◊أ ‘ دوعصصلأ ةفاقث تصسرك ةيبوصسfiو
امك ؛هلحأرم قرح تأزفحُم Èع يعامتج’أ
ة˘صصلاÿأ ة˘˘يرا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صس’أ طور˘˘صشلأ ل˘˘ي˘˘خ˘˘ت نأأ
’ سسا˘ن˘لأ نأا˘˘ب عا˘˘ب˘˘ط˘˘ن’أ ي˘˘ط˘˘ع˘˘ي ة˘˘هو˘˘صشŸأو
طقف نوعقي ا‰إأو ةيرامعتصسأ اطورصش نوصشيعي

ةلاح قلخي ا‡ ،«ىركصسعلأ للتح’أ» ت–
ة˘ما˘قإأ لل˘خ ن˘م سشا˘ع˘ت ة˘ير˘˘ًم˘˘ع˘˘َت˘˘صس˘˘ُم هو˘˘ٌصش˘˘َت

ع˘˘˘˘م ةددfi ح˘˘˘˘ئأر˘˘˘˘˘صشل ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘ي تا˘˘˘˘˘قل˘˘˘˘˘ع

مهعم لماعتلأو مهعئاصضب ءأرصشو نيرمعتصسŸأ
ةرأدإ’أ ي˘˘˘ع˘˘˘صس ع˘˘˘م كلذ ق˘˘˘فأÎي .ا˘˘˘يدا˘˘˘صصت˘˘˘قأ
«تليهصستلأ» ةرئأد عيصسوتل اينآأ ةيرامعتصس’أ
Úينيطصسلفلأ لوح˘ت˘ل «ل˘ي˘ئأر˘صسإأ» ¤إأ لو˘خد˘ل˘ل

ŸكلهتصسÚ اهقوصس ىف ءاطصسو نود نيرصشابم
ة˘ي˘صصا˘خ» ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لأ ة˘ط˘ل˘صسلأ ن˘م عز˘ت˘˘ن˘˘تو
ىد˘حإأ ي˘هو ،ة˘صسفا˘ن˘م را˘ع˘صسأا˘˘بو ،«ل˘˘ي˘˘غ˘˘صشت˘˘لأ
ءاقب ىلع ةظحللأ ىتح تلمع يتلأ تايصصاÿأ
دصس ى˘ل˘ع ا˘ه˘ترد˘ق˘ب ةÒخأ’أ طا˘ب˘تر’ ة˘ط˘ل˘صسلأ
لمعت يت˘لأو ،ة˘ع˘صسأو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جأ ح˘ئأر˘صش تو˘ق
ةقلعلأ ليو–و Ìكأأ دهصشŸأ هيوصشت ىلع اهلك
ةقلع ¤إأ (ىميم) ةيرمعتصسŸأ /ةيرامعتصس’أ

ي˘هو ،ة˘ت˘قؤو˘م تأÒغ˘ت˘˘لأ هذ˘˘ه ل˘˘ج .ة˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط
حئأرصش اهصشيعت يتلأ طابح’أ ةلا◊ سساكعنأ
لبق ىنيطصسلفلأ عمتÛأ ةلا◊ ئراقلأو ،ةÒبك
لبق ام دح ¤إأو ،¤وأ’أ ةينيطصسلفلأ ةصضافتن’أ
نإأ لوقت ةجيتن ¤إأ سصـــلخي ،ةيـــناثلأ ةصضافتن’أ

عيراصشŸأ عجأÎب ةطورصشم يه ت’ا◊أ هذه
لاكصشأ’أ ةوقو مخز عجأرتو ؛ىÈكلأ ةينطولأ
ة˘˘˘موا˘˘˘ق˘˘˘م دو˘˘˘ع˘˘˘˘ت ةر˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك ‘و .ة˘˘˘˘موا˘˘˘˘قŸأ
ةد˘يد˘ج قر˘˘ط˘˘ب ةر˘˘م ل˘˘ك ن˘˘ك˘˘لو ،را˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صس’أ
كلذو ،اهنع Òبعتلأ لاكصشأأ فلتختو ةرياغمو
:Úببصسل
د˘لو˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ ة˘˘كر◊أ نأ’ :’وأأ
نع جتنت ،أرتوتم ايعامتجأ اقصسن اهرابتعاب
وأأ ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صس وأأ ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جأ را˘˘˘صسم فأر˘˘˘ح˘˘˘نأ
يوطنت نأأ امإأ Úيحنم وحنت يهو ،يداصصتقأ
‘ ةينلعلأ ¤إأ رهظت نأأ امإأو ،ÎتصسŸأ ⁄اع ¤إأ
ىنيطصسلفلأ عمتÛأ نأأ اÃو .ماعلأ ءاصضفلأ

سسكعبو ،ةيلاع ةيعامتجأ ةيكرح سشيعي عمت‹
هؤواصضف اموي نكي ⁄و ،ىرخأأ ةيبرع تاعمت‹

وأأ ة˘ي˘م˘صسر˘لأ ع˘م˘ق˘لأ ةز˘ه˘جأأ ى˘ل˘ع أر˘ك˘ح ما˘ع˘لأ
تاعومÛأ هذه نإاف ،ةيت’ودلأ Òثأاتلأ لئاصسو
ةليصصأأ دعأوق ىلع زكترت ةيعمتÛأو ةيبابصشلأ
م˘كأر˘ي ي˘مو˘ي Îت˘صسم با˘ط˘خ˘ب سسا˘ن˘لأ ن˘˘ح˘˘صشت

با˘طÿ سسصسؤو˘ي˘ل هر˘مذ˘تو ه˘نا˘˘ق˘˘ت˘˘حأو ه˘˘ب˘˘صضغ
ماعلأ ءاصضفلأ ‘ هنع Òبعتلأ متي داصضم ينلع
›اŒر’أ ل˘م˘ع˘لأ نأأ ا˘م˘ي˘صس ’ ،ى˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لأ
تاكبصش يهو ،ةيع˘م˘ت‹ تا˘ك˘ب˘صش ى˘ل˘ع ز˘ك˘تر˘ي
ةجردب ومنت يهو ،عمتÛأ ‘ ةصسرغنم ةليصصأأ

بخ˘ن˘لأ ن˘ع أد˘ي˘ع˘ب ة˘ي˘تأذ˘لأ ة˘ي˘لل˘ق˘ت˘˘صس’أ ن˘˘م
ة˘فا˘ق˘˘ث˘˘ل˘˘ل ةدا˘˘صضم ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث ئ˘˘صشن˘˘تو ،ة˘˘م˘˘كا◊أ
فوز˘ع ةءأر˘ق ا˘ن˘ل ن˘كÁ ›ا˘ت˘لا˘بو .ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر˘˘لأ
ة˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلأ تا˘˘صسرا˘˘مŸأ ن˘˘ع با˘˘ب˘˘صشلأ سضع˘˘ب

Ãةمواقم لاعفأاك ماظتن’أ ىنع.
ا˘مو تنا˘ك ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘صس’أ طور˘صشلأ نأ’و :ا˘ي˘نا˘ث
را˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صس’أ تا˘˘˘صسرا‡ Èع ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ق تلأز
اهتا˘صسرا‡ نأ’و ،م˘ظا˘ع˘ت˘ت ي˘ت˘لأ ،ي˘ل˘ي˘ئأر˘صسإ’أ
تاعمتجمك اهدوجو عم سضقانتت ةيرامعتصس’أ

ةهوصشŸأ طورصشلأ هذه نإاف ،ةرمعتصسم Òغ
كأر◊أ نأأ دكؤوŸأ نمو .اهتمواقÃ يهتنتصس
دصض ةياهنلأ ‘ هجويصس ينيطصسلفلأ يعامتج’أ
تائفلأ سضعب هنمث تعفد نإأو ىتح رمعتصسŸأ
،ا˘ي˘نآأ ةر˘ط˘ي˘صسŸأ ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أو ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلأ
رو˘ه˘ظ˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جأ تا˘˘ي˘˘فا˘˘ن˘˘صصل ح˘˘م˘˘صسي˘˘صسو
سضرفتصسو ،يصسايصسلأ لق◊أ ‘ ددج Úلعافلو
ةيلا◊أ رامتخ’أ ةلاح .ةديدج لاغتصشأ دعأوق
.Êآأ روعصش دّر‹ تصسيلو ةيعامتجأ ةينب نذإأ
ا˘ه˘لا˘غ˘ت˘صشأ د˘عأو˘ق ا˘ه˘ل ّنإا˘ف ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ب تنا˘˘ك اŸّو
ت’و˘ق˘مو تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘˘تو تا˘˘صس˘˘ّصسؤو˘˘م ج˘˘ت˘˘ن˘˘ت˘˘صسو
.ددج Úلعافو تاباطخو

و تاسسايسسلا ثاحبأل ينيطسسلفلا زكرŸا
تاراسسم -ةيجيتاÎسسلا تاسساردلا



ةنوبسشل غنيتروبسس Òهامج مامأا جرح فقوم ‘ هعسضو

ةطرو ‘ Êاميلسس عسضي اكيفنب بردم

رورم ثداحِل هسضّرعت دعب

““ةيز نب““ ـل ةيحسصلأ ةيعسضولأ ديدج
نع تامولعم ،يصسنرفلأ نوجيد قيرف بردم رابوج نافيتصس ينقتلأ مّدق
.ةيز نب Úصساي قباصسلأ يرئأز÷أ ›ودلأ هبعلل ةيحصصلأ ةيعصضولأ
هصضّرعت دعب ،ىرصسيلأ هدي ‘ Úَتيحأرج Úَتيلمع ةيز نب Úصساي ىرجأأو
ةبكرم دوقي ناك امنيح ،يصضاŸأ يام نم82 ـلأ ‘ Òطخ رورم ثداحِل

.يصسنرفلأ قرصشلاِب كاصس ول يينيفاصس ةيدلبِب (يغوب) ةفيفخ
هدي نم ىفصشُي نأأ ماّيأ’أ هذه ةيز نب لمأاي““ :رابوج نافيتصس لاقو
.““هرظتني Òٍبك xد– وه .اهكير– نم نّكمتيو ،ىرصسيلأ
:ةيصسنرفلأ ةفاحصصلأ اهتلقن تاحيرصصت ‘ نوجيد قيرف بردم فاصضأأو
““Áىلع هعّجصشُي ام وهو ،ةيوق ةينهذ ةيز نب كل Œفلأ هذه زواÎة
.““ةبيصصعلأ ةيحصصلأ
لجاعلأ ءافصشلأ ىّن“أأ ،يرودِب““ :لئاق هتاحيرصصت رابوج نافيتصس متتخأو
.““›ا◊أ ماعلأ رخأوأأ ‘ ةصسفانŸأ ¤إأ دوعي نأأ عّقوتأأو ،ةيز Íِل
نم نوجيد يدان عم (ةنصس52) ةيز نب Úصساي باعلأ’أ عناصص طبتريو
.3202 فيصص هتّدم يصضقنت ،دقعِب يصسنرفلأ لّوأ’أ مصسقلأ

ر.ق

 :يتانود وميسسام ،قباسسلا ””يÒنوسسورلا”” طسسو طخ م‚

 لسشكي و Óًهذم ىوتسسم غلب رسصان نب
عئأر يئانث ييسسيك عم
ةصصرف رصصان نب ليعامصسإأ  ّلغتصسأ
·أأ سسأاكيف رئأز÷أ عم ةكراصشŸأ
زيمŸأ هأوتصسم دّكؤويل ،9102 ايقيرفأأ

ةزئاجو بقللأ قّقحيو ،›وبمإأ عم
اهدعب لصصأوي مث ،بع’ نصسحأأ

لانيو ،نليŸ هلاقتناب زيمŸأ هروهظ
.Úقباصسلأ قيرفلأ مو‚ ةقث
““يÒنوصسورلأ““ طصسو طخ م‚ زربأأو
‘ ،يتانود وميصسام ،قباصسلأ
وتاكÒم وتوت““ ويدأرل تاحيرصصت
نب دودرÃ ديدصشلأ هباجعإأ ،““بيو
،ةصصاخ ةÒخأ’أ ةÎفلأ ‘ رصصان
قيرفلل ماعلأ دودرŸأ نّصس–““ :حّرصصف
ىوتصسمف ،باهذلأ ةلحرÃ ةنراقم
.“ً“أÒثك جئاتنلأ نّصسح ام وهو ،ظوحلم لكصشب رّوطت Úبعللأ
رصصان نب ليعامصسإأ ،سصوصصÿأ هجو ىلع يملكب دصصقأأ““ فدرأأ مث
احبصصيل ،ةيأدبلأ ‘ ًابذبذتم امهدودرم ناك نيذللأ ،هيصسيك كنأرفو
بعللأ عنصصي لوأ’اف ،امهنواعتو امهمهافتب ،ةليكصشتلل يرقفلأ دومعلأ
.““ةيمهأ’أ غلاب رمأأ أذهو ،هتيطغتب موقيو عفأدي رخآأو
ةبقترم ةدوع ‘ مهاصس ،ًايوق ًءأدأأ مّدقي يقيرفأ’أ يئانثلأ ىحصضأأو

Ÿسسفانيصس ثيح ،يبوروأ’أ يرودلأ ةصسفانم ‘ ةكراصشم لجأأ نم نلي
Úتطقن و فأدهأ’أ قرافب هيلع ناقوفتي نيذللأ امورو ›وبان يدانلأ

.““ويصشتلاكلأ““ ةياهن نع عيباصسأأ4 لبق كلذو ،›أوتلأ ىلع
رداغŸأ و ينيدلام ،ةرأدإ’أ سسل‹ يوصضع تاحيرصصت ىلع ةدايزو
،نيرخآأ امو‚و ينيزوÈمأأ نإاف ،رصصان Íب ةديصشم تناك يتلأو ،نابوب
›ودلأ نوكي نأأ ‘ مهتقث نع ،ةقباصس تاحيرصصت ‘ أوÈع دق أوناك
هيلع دمتعيصس ًايلبقتصسم ًابع’و ،نليم ‘ ًامهنمً أرصصنع يرئأز÷أ
.ةلبقŸأ تاقاقحتصس’أ ‘ قيرفلأ

يدانلا فادهأا لسضفأا نمسض حسشÎل هل Úفده رايتخا

fiةيناث ةيسصخسش ةزئاجب زوفلل حسشرم زر
يتيسسلأ عم

ةيصصخصش ةزئاج لجأ نم سضرfi سضاير يرئأز÷أ ›ودلأ سسفانيصس
بقع ،يتيصس Îصسصشنام هقيرف عم همدق يذلأ زيمŸأ مصسوŸأ دعب ةيناث
نم مصسوŸأ أذهل يدانلأ فأدهأأ لصضفأأ نمصض حصشÎل هل Úفده رايتخأ

ىلع سسفانتل همصسإأ عصضو امدعب ““نأزيتيصسلأ““ يعجصشم تيوصصت للخ
. مصسوملل بع’ لصضفأأ ةزئاج
يدان دصض زرfi سضاير نم ليم÷أ فدهلأ راتخإأ يتيصس Îصسصشنام يدان
بجي يتلأ فأدهأ’أ لمجأأ ةمئاق نمصض ةرصشابم ةرح ةلكر نم نوترفيإأ
امنيح ليف نوتصسأأ يدان مامأأ ناكف Êاثلأ فدهلأ امأأ اهيلع تيوصصتلأ
. كابصشلأ ‘ ةركلأ نكصسي نأأ لبق Úبعللأ نم ديدعلأ غوأر
‘ مصسوŸأ أذه ةيصصخصشلأ زئأو÷أ ىدحإاب زرfi زوفي نأأ رظتنŸأ نم و
. تايرابŸأ نم ديدعلأ ‘ أدج ليمج ءأدأأ دعب يتيصس Îصسصشنام يدان
عامطأأ لfi ،رصصان نب ليعامصسإأ ،يرئأز÷أ ›ودلأ بعللأ دجأوتيو
نليم قيرف عم تفللأ هقلأات بقع ،ةيبوروأ’أ ةيدنأ’أ نم ديدعلأ
.›اطيإ’أ
طغصضي زرfi سضاير يرئأز÷أ بعللأ نإاف ،““01trops““ عقوم بصسحو
.ينطولأ بختنŸأ ‘ هليمز عم دقاعتلأ لجأأ نم يتيصسلأ قيرف ةرأدإأ ىلع
بعلب ايفتاه ’ويدرأوغ بيب لاصصتإأ تدكأأ دق ““CMR““ ةانق تناكو
يتيصسلأ نأولأأ لمحب هعانقإأ لجأأ نم ، رصصان نب ليعامصسإأ نليŸأ
.لبقŸأ مصسوŸأ

ر.ق

ةـضاـير
ـه1441 ةج◊ا وذ40 ـل قفاوŸا م0202 ةليوج52تبسسلا
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وغنيمÓف عم ةحجان ةبرŒ دعب ،اكيفنب يدان بيردت ¤إا ًايمسسر سسوسسيج يخروخ ›اغتÈلا ينفلا ريدŸا داع
،ةيلا◊ا ةيفيسصلا تلاقتنلا ةÎف ‘ مهفادهتسسا متيسس نيذلا ÚبعÓلا ءامسسأا عسضو ‘ أادب هنمو ،يليزاÈلا

.وتروب Ëرغلا حلاسصل يرودلا ةراسسخ دعب باقلألاب زوفلل ةدوعلا لمأا ىلع

يŸا˘ع˘لأ درو˘ك˘صسو˘ه ع˘قو˘˘م ن˘˘ل˘˘عأأ
ن˘˘˘ع تا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صصح’أ ‘ سصتıأ
نا˘˘ي˘˘ب˘˘ما˘˘صشلا˘˘ب بع’ ل˘˘صضفأ بق˘˘ل
نم ناك يذلأ و مصسوŸأ أذه بيصش
نب ديعصس دروفتنيرب م‚ بيصصن
.ةمحر
أذ˘ه بصسك د˘ق ة˘م˘حر ن˘˘ب نو˘˘ك˘˘يو
هقلات دعب يصصخصشلأ قاقحتصس’أ

‘ هل مصسوم Êاث ‘  هقيرف عم
¤أ فده71 هليجصستب ،أÎل‚أ

هنوك و ةمصساح تأرير“8 بناج
تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘غوأرŸأ ‘ ح‚ بع’ Ìكأ
سصرف قلخ نم Ìكأ و ةحيحصصلأ
 فيدهتلل Èكأ
سصتıأ ع˘˘قوŸأ ل˘˘ع˘˘ج ا˘˘م و˘˘˘هو
لصضف’أ ةمحر نب ديعصس  راتخي
ي˘˘ب˘˘ع’ Úب ن˘˘م عزا˘˘˘ن˘˘˘م نود ن˘˘˘م
.بيصش نايبماصشلأ
‘ ل˘˘صشف درو˘˘ف˘˘ت˘˘ن˘˘ير˘˘ب  نأ ر˘˘كذ˘˘˘ي

يرودلل رصشابŸأ دوعصصلأ قيق–
ةيصساق ةراصسخب زاتمŸأ يزيل‚’أ

بي˘تÎلأ ل˘يذ˘ت˘م ما˘مأ ه˘صضرأ ى˘ل˘ع
.يلصسنراب
ة˘˘ل˘˘حرŸ كلذ˘˘ب ل˘˘˘هأا˘˘˘ت ه˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘ل  و
ه˘˘˘جأو˘˘˘ي˘˘˘˘صس ن˘˘˘˘يأ ““فوأ يل˘˘˘˘ب˘˘˘˘لأ““

.دح’أ موي يتيصس يزنأوصس
هل ثيدح ‘ ةمحر نب ثد–و

Ÿلأ ليم يليد عقوÈنع ةيناطي
هلبقتصسم لوح رومأ’أ نم ديدعلأ

انأأ ““ : دروفتنيرب ›ا◊أ هقيرف عم
ةيدنأ’أ سضعب مامتهإاب أدج روخف
ينن˘ك˘ل ي˘تا˘مد˘خ˘ب غ˘ي˘لرÈÁلأ ن˘م
انأاف نأ’أ أذهب أÒثك متهم تصسل

ع˘م دو˘ع˘صصلأ ق˘ي˘ق– ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘كر˘˘م
مكيل˘ع بذ˘كأأ ن˘ل ن˘ك˘ل درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب

. ““ أÒثك Êدعصسي رمأأ أذه
تا˘كرا˘م Òف˘صسنأر˘˘ت ع˘˘قو˘˘م ر˘˘صشنو

برد˘م ا˘هد˘ير˘ي ي˘ت˘لأ ة˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘صشت˘˘لأ
مصسوŸأ “اصسليب“ دتيانوي زديل يدان
¤أ دو˘ع˘صصلأ نا˘م˘صض د˘ع˘ب ل˘˘ب˘˘قŸأ
.غيلرÈÁلأ
لو’أ زكرŸأ دتيانوي زديل لتحأ و

د˘˘ع˘˘صصي˘˘ل بي˘˘˘صش نو˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ما˘˘˘صشلأ ‘
ةنصس61 دعب غيلرÈÁلأ ¤أ قيرفلأ

. بايغلأ نم
تاكرام Òفصسنأرت عقوم فصشك و
ثي˘ح د˘ت˘يا˘نو˘ي زد˘ي˘ل ة˘ل˘ي˘ك˘صشت ن˘ع
م˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لأ ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لأ مو˘˘˘ج˘˘˘ه م˘˘˘صض
و ة˘˘م˘˘حر ن˘˘ب د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘صس ير˘˘˘ئأز÷أ

نا˘˘مÒج نا˘˘صس سسيرا˘˘˘ب م˘˘˘جا˘˘˘ه˘˘˘م
عم هدقع يهتنيصس يذلأ و Êافاك
.فيصصلأ أذه يصسيرابلأ قيرفلأ
هرأو˘˘ح ‘ ة˘˘م˘˘حر ن˘˘˘ب حŸأأ د˘˘˘ق و
‘ هءاقب ةيناكمإأ ¤إأ عقوŸأ أذهل
لا˘ح ‘ ل˘ب˘قŸأ م˘˘صسوŸأ ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف
‘ بع˘ل˘لأ م˘ل˘ح ه˘ق˘ي˘ق–و هدو˘ع˘صص

““ : لا˘˘˘ق ثي˘˘˘ح زا˘˘˘ت˘˘˘مŸأ يرود˘˘˘لأ
‘ Òب˘ك˘لأ ل˘صضف˘لأ ه˘ل درو˘ف˘ت˘ن˘˘ير˘˘ب
ة˘ق˘ث˘لأ Êا˘ط˘عأأ ق˘ير˘ف˘لأ ،يرو˘˘ط˘˘ت
نكأأ ⁄ ،قلأاتلأ لجأأ نم ةمزللأ
تنك اŸ يتايناكمإأ نم أÒثك قثأو

تا˘˘ي˘˘ط˘˘عŸأ ن˘˘ك˘˘ل سسي˘˘ن يدا˘˘˘ن ‘
براحأأ فوصس ،انه أÒثك تفلتخإأ

¤إأ لاقتنإ’أ لجأأ نم قيرفلأ عم
. ““ ىرخأأ ةلحرم
امئأد ““ : هصسفن قايصسلأ ‘  متتخإأ و
بحأأ ،غيلرÈÁلأ تايرابم دهاصشأأ
و لا˘˘˘ن˘˘˘صسرأ ،ي˘˘˘˘صسل˘˘˘˘ي˘˘˘˘صشت ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘نأأ

يتلوفط ذ˘ن˘م ،د˘ت˘يا˘نو˘ي Îصسصشنا˘م
،غيلرÈÁلأ ‘ بعللاب ملحأأ تنك
اهيف بعللأ وه ‘ده › ةبصسنلاب
““دروفتنيرب يدان عم
يرئأز÷أ ›ودلأ بعللأ أاجليصسو
دروفتنيرب هقيرفو ةمحر نب ديعصس
،““ةر˘˘ّغ˘˘صص˘˘ُم ة˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب““ سضو˘˘˘خ ¤إأ

ةلوطبِل ةلّهؤوُم ةقاطب رخآأ دصصحِل
.يزيل‚إ’أ لّوأ’أ مصسقلأ
ةجيت˘ن˘ِب درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب ق˘ير˘ف ر˘صسخو
يدا˘˘˘˘˘˘ن ف˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘صضلأ ما˘˘˘˘˘˘˘مأأ (1-2)
باصسحِل .ءاعبرأ’أ ءاصسم ،يلصسنراب
رمع نم ةÒخأ’أو64 ـلأ ةلو÷أ
.Êاثلأ مصسقلل ةيزيل‚إ’أ ةلوطبلأ
ةمحر نب ديعصس مجاهŸأ سضاخو
ناكو ،ةأرابŸأ هذه رأوطأأ لماك
درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب ق˘ير˘ف ي˘˘ب˘˘ع’ ل˘˘صضفأأ
.رصضخأ’أ ليطتصسŸأ قوف
هذه دع˘ب درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب ق˘ير˘ف تا˘بو
18 ديصصرِب اثلاث عقومتي ،ةراصسÿأ
دتيانوي زديل دئأّرلأ فلخ ،ةطقن
فيصصولأو ،ةطقن39 عمج يذلأ
38 زا˘˘ح يذ˘˘لأ سشت˘˘˘ي˘˘˘مور˘˘˘ب تصسو
زديل اق˘ير˘ف د˘ع˘صص أذ˘ك˘هو.ة˘ط˘ق˘ن
¤إأ سشت˘˘ي˘˘مور˘˘ب تصسوو د˘˘ت˘˘يا˘˘˘نو˘˘˘ي
بعلي امنيب ،““غيلرÈÁلأ““ ةصسفانم
دروفتنيرب هقيرفو ةمحر نب ديعصس
ةÒصشأات دصصح˘ِل ““ةر˘ّغ˘صص˘ُم ة˘لو˘ط˘ب““
قرف عم ،ةÒخأ’أو ةثلاثلأ دوعصصلأ
ـلأ) يتيصس فيدراكو (4 ـلأ) ماهلوف
.(6 ـلأ) يتيصس يصسنأوصسو (5
ةم˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘صس ق˘ير˘ف سضو˘خ˘يو
ماّيأ’أ ‘ ““ةرّغصصŸُأ ةلوطبلأ““ هذه
ف˘صصن ة˘غ˘ي˘صص˘ِب ،ة˘ل˘ب˘قŸُأ ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘˘لأ
رفظي نأأ ىلع ،يئاهنلأو يئاهنلأ
ة˘˘˘ه˘˘˘جأوŸأ ‘ ز˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘لأ يدا˘˘˘ن˘˘˘˘لأ
¤إأ دو˘ع˘˘صصلأ ةÒصشأا˘˘ت˘˘ِب ة˘˘ي˘˘ما˘˘تÿأ
لّوأ’أ م˘˘˘صسق˘˘˘ل˘˘˘ل أÎل‚إأ ة˘˘˘لو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب
.(غيلرÈÁلأ)
يئاهنلأ فصصن دروفتنيرب بعليصسو
زئافلأ هجأوُيو ،يتيصس يصسنأوصس عم
ماهلوف ةأرابم نع لّهأاتŸُأ امهنم
.يتيصس فيدراكو

ر.ق

””بيسش نايبماسش”” ـلا ‘ بعل لسضفأا

لبقŸأ مسسوŸأ دحأو قيرف ‘ Êافاك و ةمحر نب

ر-ق

لوأأ نإا˘ف ،ة˘ي˘لا˘غ˘تÈلأ ““’و˘بأأ““ ة˘ف˘ي˘ح˘صصل ًا˘ق˘˘فوو
ىلع سسوصسيج بردŸأ اهعصضو يتلأ ءامصسأ’أ
Òغ ًابع’ دعي يذلأ ،Êاميلصس ملصسإأ ،هتمئاق
لمعي يذلأ ،يزيلكنإ’أ يتيصس Îصسيل ‘ بوغرم
.هدقع ةياهن نم ماع لبق هعيب ىلع
Úفراعلأ ÚبردŸأ Ìكأأ دحأأ سسوصسيج دعيو
قلأات دق ناك امدعب ،Êاميلصس ملصسإأ تاناكمإاب

غنيتروبصس ‘ هيلع هفأرصشإأ ةÎف للخ ةدصشب
ةرداغŸأ ايقيرفأأ لطب ررقي نأأ لبق ،ةنوبصشل

ة˘˘ق˘˘ف˘˘صص ‘ ،6102 ما˘˘ع ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس Îصسي˘˘ل بو˘˘صص
.وروي نويلم03ـب اهتميق تردق
مأÎح’أ م˘غر ه˘نأأ ،ا˘ه˘˘تأذ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصلأ تد˘˘كأأو
،سسوصسيج قباصسلأ هبردÊ Ÿاميلصس هنكي يذلأ
،اكيفنب سضرع لوبق ‘ ةبوعصص دجيصس هنأأ ’إأ

Òهامج مامأأ جرح فقوم ‘ هعصضيصس كلذ نأ’
تقلعت يتلأ ،ةنوبصشل غنيتروبصس قباصسلأ هيدان

اهلعجو ،يدانلل بعللأ اهمدق يتلأ تامدÿاب
ه˘ي˘صسو˘خ““ بع˘ل˘م تا˘جرد˘م ‘ ه˘م˘صسا˘ب ى˘ن˘غ˘˘ت˘˘ت
.““يد’افلأأ
مل˘˘صسإأ مر˘˘˘صضıأ ير˘˘˘ئأز÷أ م˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لأ نا˘˘˘كو
ليبصس ىلع ،يصضاŸأ مصسوŸأ ،بعل دق Êاميلصس
قلأات ثيح ،يصسنرفلأ وكانوم يدان عم ةراعإ’أ

‘ ىرخأأ ةيدنأأ مامتهأ كلذب فطخو كانه
مينو ليل ،ايليصسرم كيبŸوأأ رأرغ ىلع ،اصسنرف
.كيبŸوأأ



:ونادلاف  ديردم لاير ةروطسسأا

يسسيم ىلع نأديز قّوفت ًأÒخأأ

فاقيإلا يعادب سسومار ويخرسس بايغ فسسات

 ودلانور نم انرر– :سشتيردوم
 ديردم لاير ‘

أذه ً،أزرابً أرود ديردم لايرل Êدبلأ دعŸأ نوبود يروغيرغ بعل
يتأوركلأ مجنلأ ةصصاخو ،Úمرصضıأ Úبعللأ ةقايل ةداعإأ ‘ ،مصسوŸأ
‘ ًامصساح ناكو ،ًاماع43 هغولب مغر هقلأات داعتصسأ يذلأ ،سشتيردوم اكول

›اغنÈلأ ةوطصس نم ررحتلأ دعب Êابصسإ’أ يرودلأ بقلب جيوتتلأ ةمهم
.ودلانور ونايتصسيرك
وبع’ لصصح ،يصضاŸأ دحأ’أ ،سسيناغيل مامأأ ““اغيللأ““ ‘ ةأرابم رخآأ دعبو
ةهجأوŸ دأدعتصسلل ةدوعلأ لبق ،عوبصسأأ ةدŸ ةحأر ىلع لايرلأ

لاطبأأ يرودب61ـلأ رود بايإأ ‘ ةيÒصصŸأ يزيلكنإ’أ يتيصس Îصسصشنام
.لبقŸأ توأأÎ، ‘ 7صسصشنام ‘ دا–’أ بعلم ىلع ةبقترŸأو ،ابوروأأ
عصضو نوبود ّنأأ ،ةلطع ءاصضقل ايتأورك ¤إأ داع يذلأ سشتيردوم حصضوأأو
ةصسرا‡و ،ءاخÎصس’أ ىلع موقي Êدبلأو ينهذلأ ليهأاتلل ًا‹انرب هل
.ةحابصسلأو سسنتلأ
يكصستروبصس““ ةفيحصصل ،8102 ماع ⁄اعلأ ‘ بع’ لصضفأأ لاقو
ةلطع نوكتصس ،رهصشأأ9 ذنم يدلب ¤إأ دعأأ ⁄““ ،ةيتأوركلأ ““يتصسوفون
،ماعلأ لزعلأ ةÎف ‘ لا◊أ ناك امك ًايندب ًا‹انرب عبتأاصس يننكل ةعيرصس
.““عونتم لكصشبوً أÒثك بردتن انك
Úح ،ديردم ‘2-1 باهذلأ ‘ هتراصسخ سضيوعت لايرلأ ىلع نّيعتيو
ويخرصس Êابصسإ’أ دئاقلأ بايغ ‘ ،لبقŸأ توأأÎ ‘ 7صسصشنام روزي
.فاقيإ’أ يعأدب سسومأر
ةءابع نم جورÿأ دعب اميصس ’ ““يكلŸأ““ هقيرف سشتيردوم حدتمأو
‘ ودلانور ةيمهأأ نع ثيدحلل جاتحن ’““ ًلئاق ،ودلانور ونايتصسيرك
كوكصشلأ طصسو هبايغل كابتر’اب انرعصش اننإأ لوقأأ نأأ بجي نكل ،ديردم
.““هنودب زوفلأ ةلصصأوم ىلع انتردق لوح
اننأ’ ودلانور نودب راصصتن’أ لصصأونصس اننأاب ةعانق ىلع انك““ عباتو
ةوقلأو عيم÷أ قوف يتأاي ًامئأد قيرفلأ ،ةيدرفلأ ةوقلأ نم ررحتنصس
.““Èكأأ ىقبت ةيعام÷أ

ًادد‹  ““اغيللا““ ¤إا ةدوعلا ررق

لايرايف عم ةديدج ةلحر أأدبي يرÁإأ يانوأأ
‘ هباصسحو ،يمصسرلأ ÊوÎكلإ’أ هعقوم Èع Êابصسإ’أ لايرايف يدان نلعأأ
يرÁإأ يانوأأ Êابصسإ’أ بردŸأ عم ًايمصسر دقاعتلأ نع ،سسيمÿأ ،““Îيوت““
¤إأ دوعيو ،1202-0202 مصسوم ‘ ءأرفصصلأ ““تاصصأوغلأ““ قيرف دوقي يكل

.ديدج نم ““اغيللأ““ تاصسفانم
عم قافتأ ¤إأ لصصوت هنأأ ¤إأ ،يمصسر نايب ‘ ،لايرايف قيرف راصشأأو
.ةلبقم مصسأوم ةثلث ‘ قيرفلل ًابردم نوكي يكل يكصسابلأ بردŸأ
‘احصص ر“ؤوم ‘ ،لبقŸأ Úنث’أ موي ،ديد÷أ بردŸأ Ëدقت متيصسو
.ثد◊أ ةيطغت نوديري نيذلأ Úيملعإ’أ عيم÷ حوتفم
ةÒبك ةÈخ كلÁو فfiÎ بردم يرÁإأ يانوأأ““ :هنايب ‘ قيرفلأ ركذو

سسيراب لثم لوأ’أ ىوتصسŸأ نم ةيدنأأ بردو امك ،مدقلأ ةرك ⁄اع ‘
دعبً أديج اغيللأ فرعي وهو ،يزيلكنإ’أ لانصسرأأو يصسنرفلأ نامÒج ناصس
.““ايصسنلافو ةيليبصشإأ قيرف ‘ Úتحجان Úتبقح
022 ‘ ايصسنلافو ،ةأرابم48 ‘ ايŸÒأأ داق يرÁإأ يانوأأ نأأ ركذُي
ةيليبصشإأ مث ،ةأرابم62 ‘ يصسورلأ وكصسوم كاترابصس داق امك ،ةأرابم
411 ‘ يصسنرفلأ نامÒج ناصس سسيرابو ،تايرابمÊ ‘ 502ابصسإ’أ

هتأراصصتنأ ةبصسن ّطختت ⁄و ،ةأرابم87 ‘ يزيلكنإ’أ لانصسرأأو ةأرابم
.(%55) لانصسرأأو (%67) ““يصسيرابلأ““ عم ’إأ %05ـلأ

باقلألا ىلع لوسصحلل هتدايق ىلع لمعلا ررق

 هلبقتسسم فسشكيو لد÷أ يهنُي يبابم
يسسيرابلأ عم
ناصس سسيراب بع’و يصسنرفلأ مجنلأ ىقبي

سسيئر دنع ًاملح ،يبابم نايليك ،نامÒج
كلذكو زيÒب ويتنيرولف ،ديردم لاير
ثيح ،نأديز نيدلأ نيز ينفلأ ريدŸأ
ذنم ““يكلŸأ““ قيرفلل همصض ىلع نلمعي
.تأونصس
لد÷أ أذه ىهنأأ دق يبابم نأأ ودبيو
يدانلأ عم ءاقبلأ ‘ ةحصضأولأ هتبغر اهيف دكأأ ،ةديدج تاحيرصصتب
بقل ةصصاخ ،باقلأ’أ ىلع لوصصحلل هتدايق ىلع لمعلأو ““يصسيرابلأ““

.مصسأوم ذنم قيرفلل لوأ’أ فدهلأ لظي يذلأ ،ابوروأأ لاطبأأ يرود
ىلع هلبقتصسم نع ،ةيصسنرفلأ ““سستروبصس نإأ يب““ ةانقل يبابم ثد–و
كيتليصس دصض نامÒج ناصس سسيراب اهصضاخ يتلأ ةيدولأ ةأرابŸأ سشماه
ةنصسلأ هذه ،عبأرلأ مصسوملل انه انأأ““ :لاق ثيح ،ءاثلثلأ موي يدنلتكصس’أ
ءاقبلأ ّيلع نوكيصس أذهلو ،هلً أدج ةمهم يهو يدانلأ سسيصسأات ذنم05ـلأ

هتدايقو ،نامÒج ناصس سسيراب Òهامج داعصسإأ لجأأ نم ثدح امهم انه
.““باقلأ’اب زوفلل
زواŒ وه ،هقيرف عم (ًاماع12) يبابم نايليكل لوأ’أ فدهلأ نوكيصسو
ثيح ،ابوروأأ لاطبأأ يرود يئاهن عبر ‘ ›اطيإ’أ اتنلتأأ يدان ةبقع
ىلع نيرخآأ مو‚ ةقفر ،ليخوت سساموت ينفلأ ريدŸأ أÒثك هيلع لوعي

زواŒ دق قيرفلأ ناك امدعب ةصصاخ ،افليصسأد رامين يليزأÈلأ رأرغ
.ÊاŸأ’أ دنو“رود ايصسوروب باصسح ىلع لهأاتلاب61ـلأ رودلأ ةدقع

ةـضاـير
ـه1441 ةج◊ا وذ40 ـل قفاوŸا م0202 ةليوج52تبسسلا
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Òهام÷أ ،ونأدلاف يخروخ ،قباصسلأ ديردم لاير ةروطصسأأ كراصش
امك ،مدقلأ ةركل Êابصسإ’أ يرودلاب مهخيرات ‘43 بقللأ لينب مهتداعصس
،زا‚إ’أ أذه قيق– ‘ نأديز نيدلأ نيز هبعل يذلأ ّمهŸأ رودلاب داصشأأ
.جيوتتو رّدصصت ¤إأ بيتÎلأ ‘ هقيرف رّخأات لّوح نأأ دعب
ينفلأ ريدŸأ نأأ ،““لوبتوف سسنأرف““ ةّلÛ تاحيرصصت ‘ ونأدلاف Èتعأو
زاه÷أ سسأأر ىلع وهو ،يصسيم لينويل ينيتنجرأ’اب حاطأأ دق يصسنرفلأ
هّنإأ ،يصسيم ىلعً أÒخأأ قّوفت نأديز““ :لاقف ،““يكلŸأ““ يدانلل ينفلأ

سسيل موجنلاب ّجعت ةعوم‹ Òيصستف ،هتليكصشتل عم’ رّيصسمو ،عئأر بردم
.““نّيهلأ رمأ’اب
فfiÎ وهف ،ةدعصصأ’أ عيمج ىلع نأديز روطتب بجعم انأأ““ فدرأأو
قيق–و بيردتلأ ‘ اهفّظويل بعلك هتÈخ لغتصسيو ،يكذ لجرو
،هصشيعي ناك يذلأ عصضولأ عم مجصسني هقيرف لعج دقل .تأراصصتن’أ
.““هفده قيقحتل ليقأرعلأ لك زواŒو
هجأوي امدنع ً،أدد‹ ةحبأرلأ هقأروأأ جأرخإأ نأديز ىلع نوكيصسو
ةبعصص ةمهŸأ ودبت ذإأ ،ابوروأأ لاطبأأ يرود ةّمق ءاقل ‘ يتيصس Îصسصشنام
داتعأ ““يغنيŸÒأ““ نأأ Òغ ،فده لباقم Úفدهب باهذلأ ةÁزه دعب
31 اهققح يتلأ ةصسفانŸأ ‘ قّلأاتلأو ً،أديقعت Ìكأأ تايعصضو نم جورÿأ

.ةّرم
يرودلل ًلطب جّوتو ،Ëدقلأ اهامصسم ‘ ““افيوي““ سسأاك يبقل ونأدلاف لانو
هتداصشإأ تناكف ،بردمك دحأو ةّرمو ،بعلك تابصسانم عبرأأ ‘ Êابصسإ’أ
بقل ىلع ةنولصشرب ةصسفانم ةبوعصصب هكأردإ’و ،Òبÿأ Úعب نأديزب

.يرودلأ
مدقلأ ةرك ⁄اع ‘ ÚبردŸأ زربأأ نم دحأو هنأأ نأديز بردŸأ تبثأأ

لاير عم ةزيمŸُأ هتÒصسم ¤إأ أديدج ابقل فاصضأأ نأأ دعب كلذو ،ًايلاح
ماع ‘ هرأوصشم ةيأدب ذنم ًابيرقت عيم÷أ ىلع قوفتيل ،Êابصسإ’أ ديردم
لاطبأأ يرود بقلب جيوتتلاب ةÒبك ةروث دهصش يذلأ مصسوŸأ وهو ،6102
.ابوروأأ
،6102 ماع ‘ Êابصسإ’أ ديردم لاير قيرف بيردت ةمهم هيلوت ذنمو

ربوصسلأ بقلو ،Úترم يرودلأ باقلأأ نأديز يصسنرفلأ بردŸأ ققح
بقلو ،ةيلاتتم تأرم3 ابوروأأ لاطبأأ يرود بقلو ،Úترم Êابصسإ’أ
.Úترم ةيدنأ’أ لايدنوم بقلو Úترم يبوروأ’أ ““ربوصسلأ““

نأديز ديصصر ىصسمأأ ،0202-9102 مصسوم ‘ ““اغيللأ““ بقل هقيق– دعبو
’ويدرأوغ ىلع ›اتلاب قوفتيل ،ًابقل11 ديردم لاير عم باقلأ’أ نم
8 ققح يذلأ يرغيلأأ ونايلميصسامو ،6102 ماع ذنم باقلأأ01 ققح يذلأ
4 بولك نغرويو ،باقلأأ5 ليخوت سساموتو ،باقلأأ8 يرÁإأو ،باقلأأ
يتوليصشنأأ ولراكو ،باقلأأ4 وينيروم هيزوجو ،باقلأأ4 سشتافوكو ،باقلأأ
.باقلأأ4
لاطبأأ يرود بايإأ سضوخي امدنع خيراتلأ ةعانصصل نأديز ىعصسيو امك
،(1 -2) باهذلأ ‘ رخأاتم وهو يتيصس Îصسصشنام قيرف مامأأ ابوروأأ
لاطبأأ يرود بقلب جيوتتلل أÒبك أزفاح نوكيصس ةأرابŸأ هذه هيطختو
نوكيصس أذهو ،طقف تأونصس4 فرظ ‘ هخيرات ‘ ةعبأرلأ ةرملل ابوروأأ
.قوبصسم Òغ ايخيرات أزا‚إأ

ويموتراب دناسسي قباسسلا ةنولسشرب سسيئر

يدانلأ نومكحي نوبعÓلأ :ليسسور وردناسس
ة˘نو˘ل˘صشر˘ب يدا˘ن سسي˘ئر ل˘ي˘˘صسور ورد˘˘نا˘˘صس مّد˘˘ق
ه˘ق˘يد˘صصل ،ل˘ما˘ك˘لأ م˘˘عد˘˘لأ ق˘˘با˘˘صسلأ Êا˘˘ب˘˘صسإ’أ
ايرام بيصسوج Êولاتكلأ يدانلل ›ا◊أ سسيئرلأ
مهلخدتو Úبعللأ ةوطصس ¤إأً أÒصشم ،ويموتراب

.ÚبردŸأ لبقتصسمو ““انأرغولبلأ““ ةرأدإأ ‘
ه˘تÒصس ن˘ع با˘ت˘ك˘ل ج˘يوÎلأ ل˘˘ي˘˘صسور ل˘˘صصأو˘˘يو
ةدŸ اهاصضق يتلأ نجصسلأ ةÎف نعو ةيتأذلأ

““ويتروبصسيل““ ةفيحصصل ةلباقم ‘ لاقو ،Úماع
ةرأدإأ ‘ مكحتت اصسÈلأ ةليكصشت““ ّنإأ ،ةينابصسإ’أ
.““هيف غلابم لكصشب ةيلا◊أ ةÎفلاب يدانلأ
د˘ئا˘ق ي˘صسي˘م ل˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ل ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرأ’أ ه˘˘جأو˘˘يو
ل˘ث˘م ق˘ير˘ف˘لا˘ب را˘ب˘˘ك˘˘لأ نو˘˘ب˘˘عل˘˘لأو ““اصسÈلأ““
و˘ي˘جر˘صس ه˘ن˘˘طأو˘˘مو ،ه˘˘ي˘˘ك˘˘ي˘˘ب رأÒج Êا˘˘ب˘˘صسإ’أ
،ز˘يرأو˘صس سسيو˘ل Êا˘˘يو˘˘غوروأ’أو ،سست˘˘ي˘˘ك˘˘صسو˘˘ب
طغصضلأو ÚبردŸأ Òصصم ‘ مكحتلاب تاماهتأ

بردŸأ ع˘م ًا˘ق˘با˘صس ثد˘ح ا˘˘م˘˘ك ،ةرأدإ’أ ى˘˘ل˘˘ع
ثدحيو ،يدÒف˘لا˘ف و˘ت˘صسنرإأ Êا˘ب˘صسإ’أ ق˘با˘صسلأ

يفني Úح ‘ ،Úتيصس يكيكهنطأوم عم ًايلاح
.ًامئأد كلذ يصسيم
سضر˘ف˘ل ةÒب˘ك بر˘ح كا˘ن˘˘ه““ ل˘ي˘صسور فا˘˘صضأأو
سضر˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ت ¤إأً أÒصشم ،““يدا˘ن˘لأ ل˘خأد ذو˘ف˘˘ن˘˘لأ
ايرام بيصسوج ةنولصشرب يدانل ›ا◊أ سسيئرلأ
ةعمصس هيوصشتب هماهتأو ،““ةرمأؤوم““ ¤إأ، ويموتراب
ة˘˘ي˘˘نوÎك˘˘لإأ تا˘˘با˘˘صسح Èع Êو˘˘لا˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘لأ زو˘˘˘مر
.ةهجوم
،تأر˘م ةد˘ع و˘ي˘مو˘ترا˘˘ب ةرأدإأ ي˘˘صسي˘˘م م˘˘جا˘˘هو
ةراصسخ بقع رصشابم Òغ لكصشب Úتيصس دقتنأو
ةصسلج ‘ بردŸأ عم عمتجأ هنكل ،““اغيللأ““ بقل

مايأأ لبق ،هتلاقإأ لوح كوكصشلأ ددبتتل حلصص
لا˘ط˘بأأ يرود تا˘يرا˘ب˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘صسأ ن˘م ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق
‘ ةمصساح ةهجأوم ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ر˘ظ˘ت˘ن˘تو.ا˘بوروأأ
امدنع ،ابوروأأ لاطبأأ يرود نم61ـلأ رودلأ

بماك““ هبعلم ىلع ›اطيإ’أ ›وبان عم يقتلي
ة˘ه˘جأو˘م ّنأأ ًا˘م˘˘ل˘˘ع ،ل˘˘ب˘˘قŸأ توأأ8 ‘ ،““ون
يباجيإ’أ لداعتلاب تهتنأ Úقيرفلأ Úب باهذلأ
ناصس““ بعلم ىلع تميقأأ يتلأ ةرابŸأ ‘ ،1-1
فقوتلأ لبق ،يصضاŸأ يرفيف52 ‘ ،““ولواب
.انوروك سسوÒف ةحئاج ببصسب
بأÎقأ ةقيقح  ،يصسنرف يفحصص ريرقت فصشكو
ناصس سسيرابل قباصسلأ ينفلأ ريدŸأ نلب نأرول

م˘صسوŸأ لل˘خ ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ةدا˘ي˘ق ن˘˘م ،نا˘˘مÒج
.لبقŸأ
وه نلب نأأ تمعز دق ةينابصسإأ ريراقت تناك
ى˘ل˘ع ،Úت˘ي˘صس ي˘ك˘ي˘˘ك ة˘˘فلÿ ءا˘˘م˘˘صسأ’أ بر˘˘قأأ

.اصسرابلل ينفلأ ريدŸأ دعقم

نلب sنإاف ،ةيصسنرفلأ ““بيكيل““ ةفيحصصل اًقفوو
’إأ ،ةنولصشرب ةدايقل ةحصشرŸأ ءامصسأ’أ نمصض
.قلطإ’أ ىلع اًبيرق سسيل هنأأ
نم ت’اصصتأ3 ىقلت ةنولصشرب نأأ ¤إأ تراصشأأو
بردŸأ سضرع ىلع درلأ نأأ ’إأ ،نلب ليكو
.أًدراب ءاج ،يصسنرفلأ
نلب نأأ ىري ةنولصشرب نأأ ةفيحصصلأ تحصضوأأو
وأأ Êاثلأ وأأ لوأ’أ رايÿأ سسيل هنكل ،ديج بردم
.Êولاتكلأ يدانلل ثلاثلأ
‘ا˘˘صشت ل˘˘ث˘˘م ءا˘˘م˘˘˘صسأأ نإأ ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلأ تلا˘˘˘قو
،نلب ىلع قوفتت ناموك دلانورو زيدنانÒه
يرطقلأ دصسلأ عم دقاعتب يئانثلأ طابترأ مغر
.بيتÎلأ ىلع أدنلوه بختنمو



:ونادلاف  ديردم لاير ةروطسسأا

يسسيم ىلع نأديز قّوفت ًأÒخأأ

فاقيإلا يعادب سسومار ويخرسس بايغ فسسات

 ودلانور نم انرر– :سشتيردوم
 ديردم لاير ‘

أذه ً،أزرابً أرود ديردم لايرل Êدبلأ دعŸأ نوبود يروغيرغ بعل
يتأوركلأ مجنلأ ةصصاخو ،Úمرصضıأ Úبعللأ ةقايل ةداعإأ ‘ ،مصسوŸأ
‘ ًامصساح ناكو ،ًاماع43 هغولب مغر هقلأات داعتصسأ يذلأ ،سشتيردوم اكول

›اغنÈلأ ةوطصس نم ررحتلأ دعب Êابصسإ’أ يرودلأ بقلب جيوتتلأ ةمهم
.ودلانور ونايتصسيرك
وبع’ لصصح ،يصضاŸأ دحأ’أ ،سسيناغيل مامأأ ““اغيللأ““ ‘ ةأرابم رخآأ دعبو
ةهجأوŸ دأدعتصسلل ةدوعلأ لبق ،عوبصسأأ ةدŸ ةحأر ىلع لايرلأ

لاطبأأ يرودب61ـلأ رود بايإأ ‘ ةيÒصصŸأ يزيلكنإ’أ يتيصس Îصسصشنام
.لبقŸأ توأأÎ، ‘ 7صسصشنام ‘ دا–’أ بعلم ىلع ةبقترŸأو ،ابوروأأ
عصضو نوبود ّنأأ ،ةلطع ءاصضقل ايتأورك ¤إأ داع يذلأ سشتيردوم حصضوأأو
ةصسرا‡و ،ءاخÎصس’أ ىلع موقي Êدبلأو ينهذلأ ليهأاتلل ًا‹انرب هل
.ةحابصسلأو سسنتلأ
يكصستروبصس““ ةفيحصصل ،8102 ماع ⁄اعلأ ‘ بع’ لصضفأأ لاقو
ةلطع نوكتصس ،رهصشأأ9 ذنم يدلب ¤إأ دعأأ ⁄““ ،ةيتأوركلأ ““يتصسوفون
،ماعلأ لزعلأ ةÎف ‘ لا◊أ ناك امك ًايندب ًا‹انرب عبتأاصس يننكل ةعيرصس
.““عونتم لكصشبوً أÒثك بردتن انك
Úح ،ديردم ‘2-1 باهذلأ ‘ هتراصسخ سضيوعت لايرلأ ىلع نّيعتيو
ويخرصس Êابصسإ’أ دئاقلأ بايغ ‘ ،لبقŸأ توأأÎ ‘ 7صسصشنام روزي
.فاقيإ’أ يعأدب سسومأر
ةءابع نم جورÿأ دعب اميصس ’ ““يكلŸأ““ هقيرف سشتيردوم حدتمأو
‘ ودلانور ةيمهأأ نع ثيدحلل جاتحن ’““ ًلئاق ،ودلانور ونايتصسيرك
كوكصشلأ طصسو هبايغل كابتر’اب انرعصش اننإأ لوقأأ نأأ بجي نكل ،ديردم
.““هنودب زوفلأ ةلصصأوم ىلع انتردق لوح
اننأ’ ودلانور نودب راصصتن’أ لصصأونصس اننأاب ةعانق ىلع انك““ عباتو
ةوقلأو عيم÷أ قوف يتأاي ًامئأد قيرفلأ ،ةيدرفلأ ةوقلأ نم ررحتنصس
.““Èكأأ ىقبت ةيعام÷أ

ًادد‹  ““اغيللا““ ¤إا ةدوعلا ررق

لايرايف عم ةديدج ةلحر أأدبي يرÁإأ يانوأأ
‘ هباصسحو ،يمصسرلأ ÊوÎكلإ’أ هعقوم Èع Êابصسإ’أ لايرايف يدان نلعأأ
يرÁإأ يانوأأ Êابصسإ’أ بردŸأ عم ًايمصسر دقاعتلأ نع ،سسيمÿأ ،““Îيوت““
¤إأ دوعيو ،1202-0202 مصسوم ‘ ءأرفصصلأ ““تاصصأوغلأ““ قيرف دوقي يكل

.ديدج نم ““اغيللأ““ تاصسفانم
عم قافتأ ¤إأ لصصوت هنأأ ¤إأ ،يمصسر نايب ‘ ،لايرايف قيرف راصشأأو
.ةلبقم مصسأوم ةثلث ‘ قيرفلل ًابردم نوكي يكل يكصسابلأ بردŸأ
‘احصص ر“ؤوم ‘ ،لبقŸأ Úنث’أ موي ،ديد÷أ بردŸأ Ëدقت متيصسو
.ثد◊أ ةيطغت نوديري نيذلأ Úيملعإ’أ عيم÷ حوتفم
ةÒبك ةÈخ كلÁو فfiÎ بردم يرÁإأ يانوأأ““ :هنايب ‘ قيرفلأ ركذو

سسيراب لثم لوأ’أ ىوتصسŸأ نم ةيدنأأ بردو امك ،مدقلأ ةرك ⁄اع ‘
دعبً أديج اغيللأ فرعي وهو ،يزيلكنإ’أ لانصسرأأو يصسنرفلأ نامÒج ناصس
.““ايصسنلافو ةيليبصشإأ قيرف ‘ Úتحجان Úتبقح
022 ‘ ايصسنلافو ،ةأرابم48 ‘ ايŸÒأأ داق يرÁإأ يانوأأ نأأ ركذُي
ةيليبصشإأ مث ،ةأرابم62 ‘ يصسورلأ وكصسوم كاترابصس داق امك ،ةأرابم
411 ‘ يصسنرفلأ نامÒج ناصس سسيرابو ،تايرابمÊ ‘ 502ابصسإ’أ

هتأراصصتنأ ةبصسن ّطختت ⁄و ،ةأرابم87 ‘ يزيلكنإ’أ لانصسرأأو ةأرابم
.(%55) لانصسرأأو (%67) ““يصسيرابلأ““ عم ’إأ %05ـلأ

باقلألا ىلع لوسصحلل هتدايق ىلع لمعلا ررق

 هلبقتسسم فسشكيو لد÷أ يهنُي يبابم
يسسيرابلأ عم
ناصس سسيراب بع’و يصسنرفلأ مجنلأ ىقبي

سسيئر دنع ًاملح ،يبابم نايليك ،نامÒج
كلذكو زيÒب ويتنيرولف ،ديردم لاير
ثيح ،نأديز نيدلأ نيز ينفلأ ريدŸأ
ذنم ““يكلŸأ““ قيرفلل همصض ىلع نلمعي
.تأونصس
لد÷أ أذه ىهنأأ دق يبابم نأأ ودبيو
يدانلأ عم ءاقبلأ ‘ ةحصضأولأ هتبغر اهيف دكأأ ،ةديدج تاحيرصصتب
بقل ةصصاخ ،باقلأ’أ ىلع لوصصحلل هتدايق ىلع لمعلأو ““يصسيرابلأ““

.مصسأوم ذنم قيرفلل لوأ’أ فدهلأ لظي يذلأ ،ابوروأأ لاطبأأ يرود
ىلع هلبقتصسم نع ،ةيصسنرفلأ ““سستروبصس نإأ يب““ ةانقل يبابم ثد–و
كيتليصس دصض نامÒج ناصس سسيراب اهصضاخ يتلأ ةيدولأ ةأرابŸأ سشماه
ةنصسلأ هذه ،عبأرلأ مصسوملل انه انأأ““ :لاق ثيح ،ءاثلثلأ موي يدنلتكصس’أ
ءاقبلأ ّيلع نوكيصس أذهلو ،هلً أدج ةمهم يهو يدانلأ سسيصسأات ذنم05ـلأ

هتدايقو ،نامÒج ناصس سسيراب Òهامج داعصسإأ لجأأ نم ثدح امهم انه
.““باقلأ’اب زوفلل
زواŒ وه ،هقيرف عم (ًاماع12) يبابم نايليكل لوأ’أ فدهلأ نوكيصسو
ثيح ،ابوروأأ لاطبأأ يرود يئاهن عبر ‘ ›اطيإ’أ اتنلتأأ يدان ةبقع
ىلع نيرخآأ مو‚ ةقفر ،ليخوت سساموت ينفلأ ريدŸأ أÒثك هيلع لوعي

زواŒ دق قيرفلأ ناك امدعب ةصصاخ ،افليصسأد رامين يليزأÈلأ رأرغ
.ÊاŸأ’أ دنو“رود ايصسوروب باصسح ىلع لهأاتلاب61ـلأ رودلأ ةدقع

ةـضاـير
ـه1441 ةج◊ا وذ40 ـل قفاوŸا م0202 ةليوج52تبسسلا
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Òهام÷أ ،ونأدلاف يخروخ ،قباصسلأ ديردم لاير ةروطصسأأ كراصش
امك ،مدقلأ ةركل Êابصسإ’أ يرودلاب مهخيرات ‘43 بقللأ لينب مهتداعصس
،زا‚إ’أ أذه قيق– ‘ نأديز نيدلأ نيز هبعل يذلأ ّمهŸأ رودلاب داصشأأ
.جيوتتو رّدصصت ¤إأ بيتÎلأ ‘ هقيرف رّخأات لّوح نأأ دعب
ينفلأ ريدŸأ نأأ ،““لوبتوف سسنأرف““ ةّلÛ تاحيرصصت ‘ ونأدلاف Èتعأو
زاه÷أ سسأأر ىلع وهو ،يصسيم لينويل ينيتنجرأ’اب حاطأأ دق يصسنرفلأ
هّنإأ ،يصسيم ىلعً أÒخأأ قّوفت نأديز““ :لاقف ،““يكلŸأ““ يدانلل ينفلأ

سسيل موجنلاب ّجعت ةعوم‹ Òيصستف ،هتليكصشتل عم’ رّيصسمو ،عئأر بردم
.““نّيهلأ رمأ’اب
فfiÎ وهف ،ةدعصصأ’أ عيمج ىلع نأديز روطتب بجعم انأأ““ فدرأأو
قيق–و بيردتلأ ‘ اهفّظويل بعلك هتÈخ لغتصسيو ،يكذ لجرو
،هصشيعي ناك يذلأ عصضولأ عم مجصسني هقيرف لعج دقل .تأراصصتن’أ
.““هفده قيقحتل ليقأرعلأ لك زواŒو
هجأوي امدنع ً،أدد‹ ةحبأرلأ هقأروأأ جأرخإأ نأديز ىلع نوكيصسو
ةبعصص ةمهŸأ ودبت ذإأ ،ابوروأأ لاطبأأ يرود ةّمق ءاقل ‘ يتيصس Îصسصشنام
داتعأ ““يغنيŸÒأ““ نأأ Òغ ،فده لباقم Úفدهب باهذلأ ةÁزه دعب
31 اهققح يتلأ ةصسفانŸأ ‘ قّلأاتلأو ً،أديقعت Ìكأأ تايعصضو نم جورÿأ

.ةّرم
يرودلل ًلطب جّوتو ،Ëدقلأ اهامصسم ‘ ““افيوي““ سسأاك يبقل ونأدلاف لانو
هتداصشإأ تناكف ،بردمك دحأو ةّرمو ،بعلك تابصسانم عبرأأ ‘ Êابصسإ’أ
بقل ىلع ةنولصشرب ةصسفانم ةبوعصصب هكأردإ’و ،Òبÿأ Úعب نأديزب

.يرودلأ
مدقلأ ةرك ⁄اع ‘ ÚبردŸأ زربأأ نم دحأو هنأأ نأديز بردŸأ تبثأأ

لاير عم ةزيمŸُأ هتÒصسم ¤إأ أديدج ابقل فاصضأأ نأأ دعب كلذو ،ًايلاح
ماع ‘ هرأوصشم ةيأدب ذنم ًابيرقت عيم÷أ ىلع قوفتيل ،Êابصسإ’أ ديردم
لاطبأأ يرود بقلب جيوتتلاب ةÒبك ةروث دهصش يذلأ مصسوŸأ وهو ،6102
.ابوروأأ
،6102 ماع ‘ Êابصسإ’أ ديردم لاير قيرف بيردت ةمهم هيلوت ذنمو

ربوصسلأ بقلو ،Úترم يرودلأ باقلأأ نأديز يصسنرفلأ بردŸأ ققح
بقلو ،ةيلاتتم تأرم3 ابوروأأ لاطبأأ يرود بقلو ،Úترم Êابصسإ’أ
.Úترم ةيدنأ’أ لايدنوم بقلو Úترم يبوروأ’أ ““ربوصسلأ““

نأديز ديصصر ىصسمأأ ،0202-9102 مصسوم ‘ ““اغيللأ““ بقل هقيق– دعبو
’ويدرأوغ ىلع ›اتلاب قوفتيل ،ًابقل11 ديردم لاير عم باقلأ’أ نم
8 ققح يذلأ يرغيلأأ ونايلميصسامو ،6102 ماع ذنم باقلأأ01 ققح يذلأ
4 بولك نغرويو ،باقلأأ5 ليخوت سساموتو ،باقلأأ8 يرÁإأو ،باقلأأ
يتوليصشنأأ ولراكو ،باقلأأ4 وينيروم هيزوجو ،باقلأأ4 سشتافوكو ،باقلأأ
.باقلأأ4
لاطبأأ يرود بايإأ سضوخي امدنع خيراتلأ ةعانصصل نأديز ىعصسيو امك
،(1 -2) باهذلأ ‘ رخأاتم وهو يتيصس Îصسصشنام قيرف مامأأ ابوروأأ
لاطبأأ يرود بقلب جيوتتلل أÒبك أزفاح نوكيصس ةأرابŸأ هذه هيطختو
نوكيصس أذهو ،طقف تأونصس4 فرظ ‘ هخيرات ‘ ةعبأرلأ ةرملل ابوروأأ
.قوبصسم Òغ ايخيرات أزا‚إأ

ويموتراب دناسسي قباسسلا ةنولسشرب سسيئر

يدانلأ نومكحي نوبعÓلأ :ليسسور وردناسس
ة˘نو˘ل˘صشر˘ب يدا˘ن سسي˘ئر ل˘ي˘˘صسور ورد˘˘نا˘˘صس مّد˘˘ق
ه˘ق˘يد˘صصل ،ل˘ما˘ك˘لأ م˘˘عد˘˘لأ ق˘˘با˘˘صسلأ Êا˘˘ب˘˘صسإ’أ
ايرام بيصسوج Êولاتكلأ يدانلل ›ا◊أ سسيئرلأ
مهلخدتو Úبعللأ ةوطصس ¤إأً أÒصشم ،ويموتراب

.ÚبردŸأ لبقتصسمو ““انأرغولبلأ““ ةرأدإأ ‘
ه˘تÒصس ن˘ع با˘ت˘ك˘ل ج˘يوÎلأ ل˘˘ي˘˘صسور ل˘˘صصأو˘˘يو
ةدŸ اهاصضق يتلأ نجصسلأ ةÎف نعو ةيتأذلأ

““ويتروبصسيل““ ةفيحصصل ةلباقم ‘ لاقو ،Úماع
ةرأدإأ ‘ مكحتت اصسÈلأ ةليكصشت““ ّنإأ ،ةينابصسإ’أ
.““هيف غلابم لكصشب ةيلا◊أ ةÎفلاب يدانلأ
د˘ئا˘ق ي˘صسي˘م ل˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ل ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرأ’أ ه˘˘جأو˘˘يو
ل˘ث˘م ق˘ير˘ف˘لا˘ب را˘ب˘˘ك˘˘لأ نو˘˘ب˘˘عل˘˘لأو ““اصسÈلأ““
و˘ي˘جر˘صس ه˘ن˘˘طأو˘˘مو ،ه˘˘ي˘˘ك˘˘ي˘˘ب رأÒج Êا˘˘ب˘˘صسإ’أ
،ز˘يرأو˘صس سسيو˘ل Êا˘˘يو˘˘غوروأ’أو ،سست˘˘ي˘˘ك˘˘صسو˘˘ب
طغصضلأو ÚبردŸأ Òصصم ‘ مكحتلاب تاماهتأ

بردŸأ ع˘م ًا˘ق˘با˘صس ثد˘ح ا˘˘م˘˘ك ،ةرأدإ’أ ى˘˘ل˘˘ع
ثدحيو ،يدÒف˘لا˘ف و˘ت˘صسنرإأ Êا˘ب˘صسإ’أ ق˘با˘صسلأ

يفني Úح ‘ ،Úتيصس يكيكهنطأوم عم ًايلاح
.ًامئأد كلذ يصسيم
سضر˘ف˘ل ةÒب˘ك بر˘ح كا˘ن˘˘ه““ ل˘ي˘صسور فا˘˘صضأأو
سضر˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ت ¤إأً أÒصشم ،““يدا˘ن˘لأ ل˘خأد ذو˘ف˘˘ن˘˘لأ
ايرام بيصسوج ةنولصشرب يدانل ›ا◊أ سسيئرلأ
ةعمصس هيوصشتب هماهتأو ،““ةرمأؤوم““ ¤إأ، ويموتراب
ة˘˘ي˘˘نوÎك˘˘لإأ تا˘˘با˘˘صسح Èع Êو˘˘لا˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘لأ زو˘˘˘مر
.ةهجوم
،تأر˘م ةد˘ع و˘ي˘مو˘ترا˘˘ب ةرأدإأ ي˘˘صسي˘˘م م˘˘جا˘˘هو
ةراصسخ بقع رصشابم Òغ لكصشب Úتيصس دقتنأو
ةصسلج ‘ بردŸأ عم عمتجأ هنكل ،““اغيللأ““ بقل

مايأأ لبق ،هتلاقإأ لوح كوكصشلأ ددبتتل حلصص
لا˘ط˘بأأ يرود تا˘يرا˘ب˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘صسأ ن˘م ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق
‘ ةمصساح ةهجأوم ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ر˘ظ˘ت˘ن˘تو.ا˘بوروأأ
امدنع ،ابوروأأ لاطبأأ يرود نم61ـلأ رودلأ

بماك““ هبعلم ىلع ›اطيإ’أ ›وبان عم يقتلي
ة˘ه˘جأو˘م ّنأأ ًا˘م˘˘ل˘˘ع ،ل˘˘ب˘˘قŸأ توأأ8 ‘ ،““ون
يباجيإ’أ لداعتلاب تهتنأ Úقيرفلأ Úب باهذلأ
ناصس““ بعلم ىلع تميقأأ يتلأ ةرابŸأ ‘ ،1-1
فقوتلأ لبق ،يصضاŸأ يرفيف52 ‘ ،““ولواب
.انوروك سسوÒف ةحئاج ببصسب
بأÎقأ ةقيقح  ،يصسنرف يفحصص ريرقت فصشكو
ناصس سسيرابل قباصسلأ ينفلأ ريدŸأ نلب نأرول

م˘صسوŸأ لل˘خ ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ةدا˘ي˘ق ن˘˘م ،نا˘˘مÒج
.لبقŸأ
وه نلب نأأ تمعز دق ةينابصسإأ ريراقت تناك
ى˘ل˘ع ،Úت˘ي˘صس ي˘ك˘ي˘˘ك ة˘˘فلÿ ءا˘˘م˘˘صسأ’أ بر˘˘قأأ

.اصسرابلل ينفلأ ريدŸأ دعقم

نلب sنإاف ،ةيصسنرفلأ ““بيكيل““ ةفيحصصل اًقفوو
’إأ ،ةنولصشرب ةدايقل ةحصشرŸأ ءامصسأ’أ نمصض
.قلطإ’أ ىلع اًبيرق سسيل هنأأ
نم ت’اصصتأ3 ىقلت ةنولصشرب نأأ ¤إأ تراصشأأو
بردŸأ سضرع ىلع درلأ نأأ ’إأ ،نلب ليكو
.أًدراب ءاج ،يصسنرفلأ
نلب نأأ ىري ةنولصشرب نأأ ةفيحصصلأ تحصضوأأو
وأأ Êاثلأ وأأ لوأ’أ رايÿأ سسيل هنكل ،ديج بردم
.Êولاتكلأ يدانلل ثلاثلأ
‘ا˘˘صشت ل˘˘ث˘˘م ءا˘˘م˘˘˘صسأأ نإأ ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلأ تلا˘˘˘قو
،نلب ىلع قوفتت ناموك دلانورو زيدنانÒه
يرطقلأ دصسلأ عم دقاعتب يئانثلأ طابترأ مغر
.بيتÎلأ ىلع أدنلوه بختنمو
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ملقلاو نحsللاب َعَدبأاو ةملكلاو حÓضسلاب َدَهاَج ديقفلا

 يسشيسشب ŸÚ قبسسألأ ريزولأو دهاÛأو نانفلأ ليحر

ث.ق

ةيقرب نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ سسيئر ثعبو
يصشيصشب ŸÚ موحرŸأ دهاÛأ ةلئاع ¤إأ ةيزعت
39 زهان رمع نع سسيمÿأ حابصص ةينŸأ هتفأو يذلأ
نافرعلأو مأÎحلل ديقفلأ قاقحتصسأ نوبت دّكأأو ،ةنصس
““Ÿأ مرا˘˘ك˘˘مو ا˘˘يأز˘˘م ن˘˘م ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘صسأ اÛن˘˘يد˘˘ها

.““ÚفقثŸأو
ل˘جو ز˘ع ¤وŸأ ى˘فو˘ت““ :ة˘يز˘ع˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘قر˘˘ب ‘ ءا˘˘جو
د˘ق˘ف˘ن ه˘ل˘ي˘حر˘بو ،ي˘صشي˘صشب ŸÚ مو˘حرŸأ د˘˘هاÛأ
‘ ةفاقثلأو ركفلأ ملعأأ نم أًدحأو ⁄أأو ةرصسحب
،ًامزتلم اًنا˘ن˘فو ا˘ًف˘ق˘ث˘مو اً̆ي˘ف˘ح˘صصو أًد˘ها‹ ،ا˘ندل˘ب

‘ ةملكلأو ملقلاب ةمواقŸأ ةبخنلأ فوفصص ‘ فرُع
““د˘هاÛأ““ ةد˘ير˘جو ““ة˘ير˘ئأز÷أ ة˘موا˘قŸأ““ ةد˘ير˘ج
.““ةكرابŸأ ةروثلأ نابإأ ““رئأز÷أ توصص““ ةعأذإأو
تأونصس رأدم ىلع ىرثأأ يصشيصشب““ :سسيئرلأ فاصضأأو

،ينطولأ ‘اقثلأ ديصصرلأ ة˘ي˘قأر˘لأ ه˘تا˘عأد˘بإا˘ب ة˘ل˘يو˘ط
اه’وت يتلأ ماهŸأو تايلوؤوصسŸأ عقأوم نم مهاصسف
ءا˘˘ن˘˘ب ةÒصسم ‘ سصل˘˘خإا˘˘˘بو رأد˘˘˘ت˘˘˘قأو ةرأد˘˘˘ج ن˘˘˘ع
ةأد˘غ نو˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لأو ة˘˘عأذإ’أ رأد˘˘ل أًر˘˘يد˘˘م ،ر˘˘ئأز÷أ
أريزوو ةينطولأ ةعأذإلل اًماع أًريدم مث للقتصس’أ
.““لاصصتلل
لحأرلأ ناك دقل““ :لوقلاب نوبت سسيئرلأ درطتصسأو
ايأزم نم عمجتصسأ اŸ نافرعلأو مأÎحلل اقحتصسم
طاحي sلح امنيأاف ،ÚفقثŸأو نيدهاÛأ مراكمو
يتلأ ةينفلأو ةيفاقثلأ تايلاعفلأ لك ‘و ،Ëركتلاب
زأزتعاب هعم لمحي جراÿأو رئأز÷أ ‘ اهرصضحي
هب رخزت ام عدبŸأ نانفلأو ليصصأ’أ فقثŸأ حوربو
.““‘اقث ءأرثو عونتو قمع نم اندلب
أذه مامأأو““ :لئاق هتيقرب ةيروهم÷أ سسيئر متخو
ةرصسأ’أ ¤إأو ديقفلأ ةلئاع ¤إأ هجوتأأ ،ميلأ’أ بطÿأ
رعاصشم قدصصأأو يزاعتلأ سصل˘خأا˘ب ة˘ي˘ن˘ف˘لأو ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لأ
هتمحرب هدمغتي نأأ لجو زع ¤وŸأ ًايعأد ،ةاصسأوŸأ
ءأدهصشلأ هنأوخإاب سسودرفلأ ةنج ‘ هقحليو ةعصسأولأ
،نأو˘ل˘صسلأو Èصصلأ ه˘يوذو ه˘ل˘هأأ م˘ه˘ل˘˘يو ن˘˘يد˘˘هاÛأو
.““نوعجأر هيلإأ انإأو هلل انإأ ..مكرجأأ هللأ مظع

رميحلبو Úنضشو ليجوقو ةدود نبو دارج
يضشيضشب ةلئاع نوّزعي
¤إأ ةيزعت ةيقÈب دأرج زيزعلأ دبع لوأ’أ ريزولأ لصسرأأ
غلابب تيقلت““ :دأرج لاقو ،يصشيصشب ديقفلأ ةرصسأأ دأرفأأ
،هللأ نذإاب هل روفغŸأ ةافو أابن رثأاتلأ قيمعو ىصسأ’أ
هللأ همحر يصشيصشب ŸÚ قبصسأ’أ ريزولأو دهاÛأ
ًافيصضم ،““ًابأوثو ةرفغم هحور ىلع سضافأأو هأرث َبsيطو
رئأز÷أ ا˘ه˘ي˘ف د˘ق˘ف˘ت ي˘ت˘لأ ة˘م˘ي˘لأ’أ ة˘ب˘صسا˘نŸأ هذ˘ه˘ب““

مامأأ كلمأأ ’ يننإاف ،اهيدها‹ نم أًرخآأ أًدها‹
مكنأزحأأو مكم’آأ مكرطاصشأأ نأأ ’إأ هردقو هللأ ءاصضق

مكللخ نمو مكيلإأ مsدقتأأ نأأو لل÷أ باصصŸأ أذه ‘
قدصصأأو ءأزعلأ تأرابع سصلخأاب ةيروثلأ ةرصسأ’أ لك ¤إأ
هحور دsمغتي نأأ لعو لج ¤وŸأ ًايعأد ،ةاصسأوŸأ
حيصسف هن˘ك˘صسيو نأر˘ف˘غ˘لأو ة˘م˘حر˘لأ ع˘صسأو˘ب ةر˘ها˘ط˘لأ
هيوذو مكمهلي نأأ ¤اعتو هناحبصس هلأاصسأأ امك ،نان÷أ

مكيزاجي نأأو نأولصسلأ ميظعو Èصصلأ ليمج اعيمج
.““ريدق هيلعو كلذ ›و هنإأ ،ءأز÷أ Òخ هنع
نع ةدود نب ةكيلم ةفاقثلأ ةريزو تبرعأأ اهبناج نم
تثعبو ،يصشيصشب ŸÚ نانفلأ ليحرب دقفلأ ةحأدف
ةرصس◊أ نم Òثكب تيقلت““ اهيف ءاج ةيزعت ةيقÈب
،يصشيصشب Úمأ’أ ذاتصسأ’أ ،هل روفغŸأ ةافو أابن ،ىصسأ’أو
ف˘ق˘ثŸأو ي˘مل˘عإ’أو ،ق˘ب˘˘صسأ’أ ر˘˘يزو˘˘لأو ،د˘˘هاÛأ
ةّيكزلأ هحور دّمغتي نأأ هللأ ةيعأد ،زيمŸأ نuحلŸأو
،““هنان˘ج ح˘ي˘صسف ه˘ن˘ك˘صسُ̆يو ،ة˘ع˘صسأو˘لأ ه˘ت˘م˘حر بي˘بآا˘صشب
ةرا˘˘صسÿأو ل˘˘ل÷أ با˘˘صصŸأ أذ˘˘˘ه ما˘˘˘مأأو““ ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘صضم
ة˘ي˘ن˘طو˘لأ تا˘ي˘صصخ˘صشلأ زر˘بأأ د˘حأأ نأد˘ق˘ف˘˘ب ،ةÒب˘˘ك˘˘لأ
عيمج ¤إأ مsدقتأأ نأأ ’إأ ينعصسي ’ ةلعافلأ ةيفاقثلأو
سصلخأاب ،ةينفلأو ةيفاقثلأ ةرصسأ’أو ديقفلأ ةرصسأأ دأرفأأ
ةيعأد ،ةقداصصلأ ةيبلقلأ يتاصسأومو ةيوخأ’أ يزاعتلأ
ه˘ت˘م˘حر ع˘صسأو˘ب هد˘sم˘غ˘ت˘ي نأأ ،¤ا˘ع˘تو ه˘نا˘˘ح˘˘ب˘˘صس ه˘˘ل˘˘لأ
.““نأولصسلأو Èصصلأ ليمج مكمهلي نأأو هنأرفغو
ي˘ن˘طو˘لأ ي˘ب˘ع˘صشلأ سسلÛأ سسي˘ئر د˘كأأ ،ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م
يصشيصشب ديقفلأ ّنأأ ،ةيزعت ةيقرب ‘ Úنصش ناميلصس
ة˘فا˘ك Èع ““ة˘ل˘ي˘صصأ’أ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ه˘ئدا˘بŸ ا˘صصلs flل˘ظ““

:ه˘ت˘ي˘قر˘˘ب ‘ Úن˘˘صش بت˘˘كو .ل˘˘فا◊أ هرا˘˘صسم ل˘˘حأر˘˘م
امدنع هدأوج نع رئأز÷أ ناصسرف دحأأ مويلأ لsجرت““

اهلج ىصضمأأ ةنصس Úعصستو ةثلث دعب هحورب داج

ةملكلأو حلصسلاب أدها‹ ،هدلب قح نع احفانم
طخب هدلب ةفاقث اًيÌمو ،ملقلأو نحللاب اًعدبمو
.““قأر مزتلم
ةموكحلل يمصسرلأ قطانلأ لاصصت’أ ريزو لصسرأأ ،هرودب

اًما“ ،يصشيصشب ةرصسأأ ¤إأ ةيزعت ةيقرب رميحلب رامع
.ل˘ي˘جو˘ق ح˘لا˘صص ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ة˘مأ’أ سسل‹ سسي˘ئر ل˘˘ث˘˘م
ه˘ت˘نا˘ك˘مو ،روŸÈأ د˘ي˘ق˘ف˘لأ بقا˘نÃ ه˘يو˘ن˘ت˘˘لأ ىر˘˘جو
هماهصسإأو ةقداصصلأ ةينطولأ ميق تدصسج ةيصصخصشك
ه˘˘تدا˘˘ي˘˘صسو ن˘˘طو˘˘لأ ل˘˘جأأ ن˘˘م حا˘˘ف˘˘ك˘˘˘لأ ‘ ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لأ
.هللقتصسأو
91  ‘ يصشيصشب ŸÚ موحرŸأ نانفلأو دهاÛأ دلوو
نيأأ ،سسأرهأأ قوصس ةي’وب ةتأردصس ‘È 7291مصسيد
ةيعمج ءاصضعأأ نم سضعب دي ىلع ¤وأ’أ هصسورد ىsقلت
ه˘˘تÒصسم أأد˘˘ب˘˘ت˘˘ل Úير˘˘ئأز÷أ Úم˘˘ل˘˘˘صسŸأ ءا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لأ
¤إأ مصضنيل سسنوت ¤إأ رفاصس ثيح6591 ماع ةيملعإ’أ
ةديرج نم ةثلاثلأ ةعبطلأ رأدصصإاب فلكŸأ قيرفلأ
‘ ل˘م˘ع˘ل˘ل ا˘هد˘ع˘ب ل˘ق˘ت˘نأ م˘ث ““ة˘ير˘ئأز÷أ ة˘موا˘قŸأ““

ثيح ““رئأز÷أ توصص ةعأذإأ““ مث ،““دهاÛأ““ ةديرج
.يدوعصسم ىصسيع موحرŸأ  عم بنج ¤إأ ًابنج لغتصشأ
‘ يصشيصشب Úمأ’أ سصتخأ ،رئأز÷أ للقتصسأ دعبو
جمانرب ىقيصسوم اهنم لافطألل ةديدع ٍناغأأ Úحلت
نويزفلتلأ ‘ مدقي ناك يذلأ ،““ةرحاصسلأ ةقيد◊أ““
ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘لأو ة˘˘يأد˘˘ب˘˘لأ ةرا˘˘صش ا˘˘صضيأأ ن˘˘ح˘ّ̆لو ،ير˘˘ئأز÷أ

Ÿناك امك4791 ماع هجاتنإأ ” يذلأ ““قير◊أ““ لصسلصس
ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لأ ة˘˘˘يÁدا˘˘˘كأل˘˘˘ل ÚصسصسؤوŸأ ءا˘˘˘صضعأ’أ د˘˘˘حأأ
ده˘عŸأ ةرأدإأ ا˘هد˘ع˘ب ¤و˘ت˘ي˘ل1791 ماع ىقي˘صسو˘م˘ل˘ل
1991 ي˘ما˘ع Úبا˘م ةÎف˘لأ ‘ ،ى˘ق˘ي˘صسو˘م˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ
ةعأذإلل ةماعلأ ةيريدŸأ ةرأدإأ ¤وتي نأأ لبق5991و
.لاصصتلل أريزو اهدعب Úعيل ةيرئأز÷أ
ةعأذإأ ىلع ءأوصضأأ““ اهنم تافلؤوم ةدع موحرŸأ كرتو
““ن˘˘طو˘˘لأ د˘˘˘ي˘˘˘صشا˘˘˘نأأ»و ““ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كŸأ ةر◊أ ر˘˘˘ئأز÷أ
َفِرُع امك امصسق ديصشن ةمحلم خيرات هيف سضرعتصسأ
لخأد ةيملعإ’أو ةيركفلأ تاماهصسإ’أ نم ديدعلاب
،ملعإ’أو خيراتلأو ةفاقثلأ اياصضق لوح نطولأ جراخو
كراصش يتلأ ةيريرحتلأ ةروثلأ ةÎفب قsلعت ام اميصس’
أذكو ةمواقŸأ ةديرج نمصض يملعإاك هملقب اهيف
.ةحفاكŸأ ةر◊أ رئأز÷أ توصصو ةيرصسلأ ةعأذإ’أ

ةضضايرلاو بابضشلاو ةفاقثلا يترازوو نيدهاÛا ةرازو Úب

ةفاقثلأ رسشنل Úتيقافتأ ىلع عيقوتلأ
 Èمفون ةروث ميق خيسسرتو ةيخيراتلأ

يوذو نيدهاÛأ ةرأزو Úب نواعت يتيقافتأ سسيمÿأ سسمأأ لوأأ تعuقُو
ةفاقثلأ رصشن ةيغب ةصضايرلأو بابصشلأو نونفلأو ةفاقثلأ يترأزوو قوق◊أ
ةئف ىدل Èمفون ةروثل ةيماصسلأ ئدابŸأو ميقلأ خيصسرتو ةيخيراتلأ
.بابصشلأ
يوذو نيدهاÛأ ريزو فرط نم Úتيقافت’أ ىلع عيقوتلأ ىرجو
ريزوو ةدود نب ةكيلم نونفلأو ةفاقثلأ ةريزوو Êوتيز بيطلأ قوق◊أ
ةينطو ةودن سشماه ىلع كلذو ،يدلاخ يلع ديصس ةصضايرلأو بابصشلأ
ةيزمر ةيبعصشلأ ةمواقŸأ ءأدهصش تافرو مجامج عاجÎصسأ““ نأونعب
.نيدهاÛأ ةرأزو اهتمظن ““ت’’دو
غيلبت““ ¤إأ ةفاقثلأو نيدهاÛأ يترأزو Úب ةعقوŸأ ةيقافت’أ فدهتو
لوأأ ةروثل ةيماصسلأ ئدابŸأو ميقلأ خيصسرتو ينطولأ خيراتلأ ةلاصسر
ةيملعإ’أ طئاصسولأ فلتÈ flع ةيخيراتلأ ةفاقثلأ رصشنوÈ 4591مفون
.““ةثيد◊أ تايجولونكتلأ أذكو ةعومصسŸأو ةيئرŸأ
ةيامحو فينصصت لا‹ ‘ نواعتلأ““ ¤إأ ةيقافت’أ فدهت كلذ بناج ¤إأ
يئامنيصسلأ جاتنإ’أ ،خيراتلأ بتكو تأرأدصصإ’أ ةيخيراتلأ ⁄اعŸأ ميمرتو
.““ةيخيراتلأ تابصسانŸأ ءايحإأ أذكو يخيراتلأ يقئاثولأو
بابصشلأو ةصضايرلأو نيدهاÛأ يترأزو Úب ةعقوŸأ نواعتلأ ةيقافتأ امأأ
Úعاطقلأ Úب قيصسنتلأو نواعتلأ زيزعتل ماعلأ راطإ’أ ديد–““ ¤إأ يمÎف
ئدابŸأو ميقلأ خيصسرت للخ نم ةينطولأ ةركأذلأ ىلع ةظفاحملل
.““بابصشلأ ةئف ىدل ينطولأ ريرحتلأ ةروثل ةيماصسلأ
ىدل ةيخيراتلأ ةفاقثلأ موهفم رصشن““ ‘ نواعتلأ ةيقافت’أ لمصشتو
ةكر◊أو ةينيوكتلأ تاصسصسؤوŸأو ةصضايرلأو بابصشلأ تاصسصسؤوم يطرخنم
ةيخيراتلأ بتكلاب ةصضايرلأ عاطقل ةعباتلأ تاصسصسؤوŸأ ديوزت ،ةيوعم÷أ
زكأرم ىوتصسم ىلع تاطاصشن ‘ ةيوعم÷أ تاكر◊أ يطرخنم كأرصشإأو
.““نيدهاجملل ةحأرلأ
ءأدهصش تافرو مجامج عاجÎصسأ لوح ةينطولأ ةودنلأ للخ هتملك ‘و
انتركأذ عم لايجأ’أ لصصأوت““ نأأ Êوتيز ديصسلأ دكأأ ،ةيبعصشلأ ةمواقŸأ
بلطتي ا‡ ،عمتÛأ تاجاحو رصصعلأ عم قفأÎي نأأ يغبني ةينطولأ

ةوق ¤إأ انفلصسأأ اهلجأأ نمو اهب اهصشاع يتلأ ميقلأ ةموظنم ليو–
حمطيو رأربأ’أ ءأدهصشلأ اهب ملح يتلأ ةديد÷أ رئأز÷أ ءانبل  ةعفأد
.““نطولأ أذه ءانبأأ لك اهيلإأ
ىلع ةفرصشŸأ ةيملعلأ ةنجللأ ءاصضعأأ حاجنب هزأزتعأ““ نع برعأأ امك

تلكوأأ يتلأ ةينطولأ ةمهŸأ ‘ ءأدهصشلأ تافرو مجامج ةيوه ديد–
ةكنحو ةÈخ نم هب نوعتمتي اÃ مهنأأ مات Úقي ىلع““ هنأأ أدكؤوم ،““مهيلإأ
قيقحتل فلŸأ أذه ‘ اهب أوقلطنأ يتلأ حورلأ سسفنب لمعلأ نولصصأويصس
.““ةديÛأ ةينطولأ انتركأذل ةمدخ ىرخأأ تأزا‚أ

حرج نع تفصشك تافرلأ ةدوع نإأ““ ةدود نب ةديصسلأ تلاق ،اهتهج نم
ءافولأ ةديقع سسيركت““ ¤إأ يعصسلأ ةرورصض ةدكؤوم ،““فزني لأزام
’إأ ةصسوملم ةقيقح نوكي ’ كلذ لعلو ،دأدجأ’أو ءابآ’أ تايحصضتل
لك ت’اÛأ ىتصش ‘ هب ءاقترلل دنجتلابو نطولأ أذه لجأأ نم لمعلاب
.““Úلماكلأ ءافولأو سصلخإ’ابو هعقوم نم
ةليبن ةلاصسر غيلبت ¤إأ يمرت““ ةبصسانŸأ هذه نأأ يدلاخ ديصسلأ دكأأ ،هرودب
لايجأ’أ ىدل ةيÈمفونلأ يدابŸأ خيصسرتو لايجأ’أ لصصأوت اهأوحف
ىرخأأ كراعم مويلأ انرظتنت““ هنأأ ¤إأ تقولأ تأذ ‘ أÒصشم ،““ةدعاصصلأ

ةكرعم ،ةينطولأ ةدايصسلأ ىلع ظاف◊أ ةكرعم يهو اهيف رصصتنن نأأ دب’
.““ةديد÷أ ةيروهم÷أ ءانبو ةيمنتلأ
دبعوب ىلعأ’أ يملصسإ’أ سسلÛأ سسيئر اهرصضح يتلأ ةودنلأ تللختو
كردلل ةماعلأ ةدايقلأو تأرأزولأ فلتfl نم تأراطإأو هللأ ملغ هللأ
فلم لوح تأرصضاfi ،ينطولأ نمألل ةماعلأ ةيريدŸأو ينطولأ
ةصشطاعزلأ ةروث ،ةيبعصشلأ ةمواقŸأ ءأدهصش تافرو مجامج عاجÎصسأ
.يواقردلأ نصس◊أ نب ىصسوم ةمواقم ةيجيتأÎصسإأو
فلم ةعباتÃ ةفلكŸأ ةنجللأ ءاصضعأأ Ëركت ةبصسانŸاب ىرج امك
اهصسأأري يتلأ ةيبعصشلأ ةمواقŸأ ءأدهصش تافرو مجامج عاجÎصسأ
ىلع ةنجللأ سصرح““ ةبصسانŸاب دكأأ يذلأ جاحلب ديصشر روصسفوÈلأ
اهتÈخ لك لامعتصسأو اهلمع ‘ ةيناصسنإ’أو ةيقلخأ’أ ÒياعŸأ مأÎحأ

.““ةميق جئاتن قيقحتل لاÛأ أذه ‘
ث.ق

sلظ““ يذلا لجرلا وهو ،ةنضس39 زهان رمع نع يضشيضشب ŸÚ قبضسأ’ا ريزولاو دهاÛاو نانفلا سسيمÿا سسمأا لوأا ةحيبضص َ‘وُت
flاضصل Ÿًاعماج»و ،““ةليضصأ’ا ةينطولا هئداب Ÿا مراكمو ايازÛاو نيدهاŸفقثÚ““، ديقفلا فرع نم لك ناضسل ىلع ءاج ام بضسح.

ـه1441 ةج◊ا وذ40 ـل قفاوŸا م0202 ةليوج52تبضسلا

رئأز÷اب ةفاقثلأ رصصقب ةدود نب ةكيلم نونفلأو ةفاقثلأ ةريزو تفرصشأأ
تاصشرو نمصض نونفلأ قوصسب ةصصاÿأ لمعلأ ةصشرو بيصصنت ىلع ةمصصاعلأ
.ةرأزولأ اهتقلطأأ يتلأ ‘اقثلأ حلصصإ’أ
نم Òبك ردق ىلع نفلأ قوصس““ نأأ ةبصسانŸاب ةدود نب ةديصسلأ تدكأأو
يتأات تاصشرولأ هذه نأأ ةدكؤوم ،““ةديدع بنأوج نم هصس“ اŸ ةيمهأ’أ

و˘ح˘ن ه˘جو˘ت˘لأ ةرور˘صضب ي˘صضق˘ي يذ˘لأ ي˘مو˘ك◊أ ل˘م˘ع˘لأ ط˘ّطfl““ ن˘م˘˘صض
.““تاعاطقلأ فلتfl ‘ ةيداصصتق’أ ةيلاعفلأو ةعاجنلأ
سسيل نفلأ قوصسب ةصصاخ لمع ةصشرو قلطإأ““ نأأ ةفاقثلأ ةريزو تÈتعأو

نانفلل ظف– ةيلمع لولح داجيإ’ يقيقح يعصس وه لب ةيصضأرعتصسأ ةكرح
.““Úيرئأز÷أ ةايح ‘ نفلل سسركتو ،ةهج نم ةلومأاŸأ هتناكم
’ ،يحصص ينف دهصشŸ سسيصسأاتلل““ ىعصستصس ةصشرولأ نأأ ةدود نب تلاقو
.““سسصسؤوŸأو بلصصلأ ينفلأ عقأولاب لب ةرباعلأ ءامصسأ’اب طبتري
نمصض يداصصتق’أ روظنŸأ عصضو ةرورصض““ ¤إأ ةصشرولأ ءاصضعأأ تعدو

‘ نفلأ قوصس زف– يتلأ تايلآ’أو لبصسلأ ‘ ثحبلأو Òكفتلأو تايولوأ’أ
‘ نفلأ روصضح ليعفت نمو أدد‹ سسفنتلأ نم نانفلأ نك“و رئأز÷أ
.““يمومعلأ ءاصضفلأ
نانفلأ اهيف سشيعي يتلأ ةلزعلأ رأدقم““ ـب هتفصصو ام دنع ةريزولأ تفقوتو
راصسم رفوت مدعو ،هلمعل جيوÎلل ةيلمع تايلآأ بايغ ببصسب يرئأز÷أ
اعصضو““ ةرورصضلاب جتنأأ ام أذه نأأ ةÈتعم ،““اهزجني يتلأ لامعألل حصضأو
.““اصشه
ةيعجرم هنوكل ايمfi نوكي نأأ سضÎفي نانفلأ““ نأأ ةريزولأ تÈتعأو

تايلآأ بايغ““ يه نانفلأ لكاصشم مهأأ نأأ ىلع ةَدuدصشم ،““ةمألل ةيلامج
.““سصصصختم ‘اقث ملعإأ بايغ““ ¤إأ ةفاصضإ’اب ““قيوصست
ةزمح فأرغونيصسلأو يحرصسŸأ نفلأ قوصس حلصصإأ ةصشرو ىلع فرصشيو

Úصصتıأ نم ةعوم‹ بناج ¤إأ ،ةفاقثلأ ةرأزو تأراطإأ دحأأ هللأ باج
دبع يليكصشتلأو نأور دمfi نانفلأ رأرغ ىلع لاÛأ أذه ‘ Úلعافلأو

.نونفلل ينطولأ فحتŸأ ةريدم يلفروأ ةليلدو ةوقرصس Ëركلأ
حلصصإ’أ تاصشرولأ ¤وأأ قلطإأ ىلع تفرصشأأ دق ةفاقثلأ ةريزو تناكو
فلتfl ‘ حلصصإأ تاصشرو قلطإأ متيصس هنأأ ةنلعم حرصسŸاب قلعتت يتلأو

.اعابت ةفاقثلأ ت’ا‹
ث.ق

تايولوأ’ا نمضض يداضصتق’ا روظنŸا عضضو ىلع زيكÎلا

نـــــــــــــــــــــــــفلأ قوـــــــــــــسس حÓسصإل ةــــــــــــــــــــــسشرو قلطت ةــــــــــــــفاقثلأ ةرأزو
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ةعسشب ةÁرج عقو ىلع زتهت ةليسسŸإ

 اهتلئاع دأرفأأ نم3و هتجوز لتقي يطرسش

م .ق

لتق ةÁرج ،ةعم÷أ سسمأأ ،ةليصسŸاب داكور’ يح دهصش
دأر˘فأأ ن˘م3و ه˘ت˘جوز ق˘ح ‘ ي˘طر˘˘صش ا˘˘ه˘˘فÎقأ ة˘˘ع˘˘صشب

.اهتلئاع
نوع نأأ ينطولأ نمألل ةماعلأ ةيريدŸأ نم نايب حصضوأأو
نيأأ ةليصسŸأ ¤إأ لقنت ةبانع ةي’و نمأاب لمعي ةطرصش
هيلإأ تلقنت تناك يتلأ هتجوز هتلئاع نكصس رقم دجأوتي
،يفيظولأ هصسدصسم نم رانلأ قلطأأو ،يجوز فلخ دعب
‘ ،ة˘ت˘ي‡ تا˘با˘صصإأ ا˘ه˘يد˘لأوو ا˘ه˘ي˘خأأو ه˘ت˘جوز ا˘˘ب˘˘ي˘˘صصم
.دعب دد– ⁄ فورظ
¤إأ كلذ دعب ،هصسفن ملصس يطرصشلأ نأأ نايبلأ فاصضأأو
فرط نم ايلاح حوتفم قيقحتلأ نأأو ،ةي’ولأ نمأأ حلاصصم
عفأودلأو بابصسأ’أ ديدحت˘ل ،ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإأ ة˘صصتıأ ة˘با˘ي˘ن˘لأ
.ةاصسأاŸأ هذه ¤إأ تدأأ يتلأ

لتق ىلع نمأأ نوع اهيف مدقي ةرم لوأأ هذه تصسيلو
ورجوف يحب يطرصش مدقأأ ،يصضاŸأ ليرفأأ يفف ،هتجوز
،سصا˘صصر˘لا˘ب ا˘ي˘مر ه˘ت˘جوز ل˘ت˘ق ى˘ل˘ع ة˘م˘صصا˘ع˘لأ ›ا˘عأا˘˘ب
لبق ةليلق قئاقد اهتايح تهنأأ تاقلط عبرأاب اهايإأ ابيصصم
 .لأوجتلأ رظح ةيأدب
سسابعلب يديصسب ةطرصشلأ سشتفم لتق ،9102 ربوتكأأ ‘و

،اهتلئاع دأرفأأ نم3و اماع34 رمعلأ نم ةغلابلأ هتقيلط
78 رمعلأ ن˘م غ˘لا˘ب˘لأ ن˘صسŸأ ا˘هد˘لأوو ا˘ه˘ت˘ق˘ي˘ق˘صش م˘ه˘ن˘ي˘ب

تأوق ترصصاح ،ةÁر÷أ حرصسم نم هرأرف دعبو .اماع
هدŒ نأأ لبق ،ةلماك مايأأ3 ةدŸ ،هلزنم ةصصاÿأ نمأ’أ
هد˘لأو Èجأأ نأأ د˘ع˘ب ،ه˘لز˘ن˘˘م ما˘˘ح˘˘ت˘˘قأ د˘˘ع˘˘ب ““أر˘˘ح˘˘ت˘˘ن˘˘م““

 .هصسفن ميلصست ىلع هتقيقصشو
لتق ىلع ةدكيكصس ةي’وب يطرصش مدقأأ ،9102 ليرفأأ ‘و
.سضيبأأ حلصسب اصضيأأ ةيطرصشلأ هتجوز

ةماسسأأ يليكسشتلأ نانفلأ ةافو
جيريرعوب جرب يمسساق
ةماسسأإ يليكسشتلإ نانفلإ جيريرعوب جÈب ‘وت
92 زهان رمع نع ،سسيمÿإ سسمأإ لوأإ ،يمسساق
.ةيبلق ةتكسس رثإإ ،ةنسس
ديدعلاب لحإرلل ةينفلإ ةÒسسŸإ تزي“ دقوو
ةدعب ةينطوو ةيلfi تانولاسص ‘ تاكراسشŸإ نم
ةسسردŸإ Úب ةينفلإ هلامعأإ تعونت امك .تايلو
يذلإ ديقفلإ نامثج يرووو.ةدرÛإو ةيعقإولإ

¤إإ لقتني نأإ لبق ةفاقثلإ ةيريدÃ افظوم ناك
دعب ـيÌلإ ،ايفإرغوفنألإ نإديم ‘ ر◊إ لمعلإ

جÈب ةقتب يديسس ةÈقÃ ،ةعم÷إ سسمأإ رهظ
. جيريرعوب

ث .ق

ةديلبلإ ةيسسلدنألإ ىقيسسوŸإ ةدمعأإ دحأإ ناك

,يجيتم يلع جا◊أ نانفلأ ةافو
ىقيسسوŸإ ةدمعأإ دحأإ ،سسيمÿإ سسمأإ لوأإ ،‘وت
يلئاعلإ هلزنÃ يجيتŸإ يلع جا◊إ ةيسسلدنألإ

Ãدعب ،ةنسس58 ـلإ زهان رمع نع ،ةديلبلإ ةنيد
.لاسضع سضرم عم عإرسص
اهأإدب يتلإ لحإرلإ نانفلل ةينفلإ ةÒسسŸإ دت“و
ىلع هذملتتب إءدب ،ةنسس57 وحن ةلوفطلإ ذنم
ةديلبلاب ةيسسلدنألإ ىقيسسوŸإ ةذتاسسأإ رابك دي
إوسضع نوكي نأل هلوخ ام ،ةمسصاعلإ رئإز÷إو
ةعإذإلإ رإدل ةيقيسسوŸإ إÎسسكروألاب
نم لوألإ ليعرلإ ةقفر5691 ةنسس نويزفلتلإو
.Úيرئإز÷إ ÚيقيسسوŸإو Úنانفلإ

ىلع فزاعك ينفلإ هرواسشم ديقفلإ لسصإو امك
ليسصألإ يسسلدنألإ برطلل يدؤومو نامكلإ ةلآإ
Ÿينفلإ ءاطعلإ نم نرق فسصن نع ديزت ةد،
ناجرهم ‘ ةديدع تاكراسشم اهتللخت
.نطولإ جراخو لخإد ةينف تإرهاظتو

ث .ق

Œدليفنأإ بعلم لوح تعم
لافتحأ ةقيرط نيدي لوبرفيل

يرودلأ بقل ملسست دعب هÒهامج
يزيلكنإلإ يرودلإ بقلب لوبرفيل قيرف جوت
مغر نكل ،ًاماع03 ةدŸ مإد بايغ دعب ،زاتمŸإ

ءانثأإ هوفسص ركعي ام ءاج ،Òبكلإ زا‚إلإ إذه
73ـلإ ةلو÷إ ‘ هزوف دعب ،بقللاب قيرفلإ جيوتت

.3-5 يسسلسشت هÁرغ ىلع
لكسشب لفتحتل ””زديرلإ ””Òهامج تجرخو

ناك يذلإ ””ديلفنأإ”” بعلم طيfi لوح Êونج
تاميلعت عيمج نيدحتم ،ةهجإوملل ًاحرسسم
سسوÒف راسشتنإ دعب تءاج يتلإ دعابتلإ

.انوروك
هيف نإدأإ ،عقوم Èع يمسسر نايبب يدانلإ جرخو
هيف ءاجو ،هراسصنأإ سضعب لافتحإ ةقيرط ةدسشب
كئلوأإ ركسشي نأإ مدقلإ ةركل لوبرفيل يدان دوي””
لافتحÓل لزانŸإ ‘ إوقب نيذلإ ÚعجسشŸإ
،ةيسضاŸإ ةليللإ سسأاكلإ عفر يذلإ قيرفلاب
رمتسسŸإ ديدهتلإ نم انتنيدمو مهئابحأإ ةيامحو
نم لمأإ ةبيخب رعسشن ،كلذ عمو .ءابولإ إذهل
ديزŸإ نأإو ةيسضاŸإ ةليللإ دليفنأإ جراخ دهاسشŸإ

‘ لافتحلإ ىلع إوسصرحي ⁄ نيديؤوŸإ نم
‘ انؤواكرسشو يدانلإ لمع”” فاسضأإو.””لزانŸإ
ةنيدم سسل‹و دياسسيسسÒم ةطرسش ،ةنيدŸإ
عيباسسألإ لÓخ لسصإوتم لكسشب ،لوبرفيل
رإرمتسساب Òهام÷إ عيجسشتل ةيسضاŸإ ةينامثلإ

مهركسشن نأإ دونو لزانŸإ نم قيرفلإ معد ىلع
نم انلق امكو .رمتسسŸإ مهنواعتو مهمعد ىلع
،كلذب مايقلإ نمآلإ نم نوكي امدنع ،لبق
ةيامح نوكت Ú◊إ كلذ ىتح ،لفتحنسس
.””ةيولوألإ يه انتنيدم

www.journal-elhourria.comةــــيرابخإ ةــــــــيموي

تقرسس ةباسصع كيكفت
بيكÎب ةسصاÿأ تأدعŸأ
ةلسشنخب ةيبطلأ تأزيهجتلأ
ةيئ’ولأ ةحلصصŸاب ةيئان÷أ ةقرفلأ رصصانع تككف
ةيعمج ةلصشنخ ةي’و نمأاب ةيئاصضقلأ ةطرصشلل
بيكÎب ةصصاÿأ تأدعŸأ ةقرصس تفدهتصسأ رأرصشأأ
سسوÒف نم ةياقولأ ةحلصصŸ ةيبطلأ تأزيهجتلأ
يلع ةيئافصشتصس’أ ةيمومعلأ ةصسصسؤوŸاب انوروك
.ةي’ولأ ةمصصاعب ةباحصسوب
ةماعلأ تاقلعلأو لاصصت’أ ةيلÿ أدانتصسأو
¤إأ دوعت ةيصضقلأ تايثيح نإاف ،ينمأ’أ كلصسلاب
تاكرصشلأ ىدحإاب لماع وه و ةيحصضلأ مدقت
ةقرفلأ ¤إأ ةيبطلأ تأزيهجتلأ بيكÎب ةصصاÿأ
ىوكصش عأديإ’ ةلصشنخ ةي’و نمأاب ةيئان÷أ
لخأد نم رصسكلاب ةقرصسلل هصضرعت سصوصصخب
هللخ نم تفدهتصسأ ،Úلوه‹ دي ىلع هتبكرم

سضرغل لمعتصست يتلأ تأدعŸأ نم ةعوم‹
نم ةياقولأ ةحلصصŸ ةيبطلأ تأزيهجتلأ بيكرت
ةيمومعلأ ةيئافصشتصس’أ ةصسصسؤوŸاب انوروك سسوÒف
ةقرفلأ رصصانع اهرثإأ ىلع لقنتيل ،ةباحصسوب يلع
¤إأ ةيصصخصشلأ قيق– رصصانع ةقفر ةيئان÷أ

ةينأديŸأ ةنياعŸأ ءأرجإ’ مر÷أ عوقو ناكم
.ةينقتلأو
ىلع ›آ’أ فرعتلأ ماظن زاهجب ةناعتصس’ابو
يئان÷أ ثحبلأ جئاتن للغتصسأو تامصصبلأ
تددح ةÁر÷أ حرصسم نم ةعوفرŸأ تامصصبلل

نذإأ بجوÃو .زيجو فرظ ‘ مهب هبتصشŸأ ةيوه
ةمكfi ىدل ةيروهم÷أ ليكو نع رداصص سشيتفتلاب

تللكف ،مهب هبتصشŸأ نكاصسم ¤إأ لقنت ةلصشنخ
ةفاك عاجÎصسأو سصاخصشأأ ةعبرأأ فيقوتب ةيلمعلأ
.تاقورصسŸأ
لامكتصسأ دعبو هنأأ ديكأاتلأ ¤إأ ردصصŸأ سصلخو
ليكو مامأأ مهب هبتصشŸأ مدق قيقحتلأ تأءأرجإأ
فلŸأ لاحأأ يذلأ ةلصشنخ ةمكfi ىدل ةيروهم÷أ
رمأأ يذلأ قيقحتلأ يصضاق مامأأ ةيصضقلأ فأرطأأو
عم ،سسب◊أ نهر يصسيئرلأ هب هبتصشŸأ عأديإاب
،ةيئاصضقلأ ةباقرلأ ت– نيرخآأ سصاخصشأأ3 عصضو
دأدعإ’أ سضرغل رأرصشأأ ةيعمج نيوكت““ مرج نع
ليللأ فورظب ةنÎقŸأ ةقرصسلأو ةيانج باكتر’
،مهبوره ليهصستل ةبكرم راصضحتصسأو ،ددعتلأو
ءايصشأأ ءافخإأو Òغلأ كلŸ يدمعلأ ميطحتلأ أذكو
 .““ةقورصسم

جأإو

باهرإلإ ةحفاكم

لبانق عبسس Òمدتو فسشك
ىلفدلأ Úعب عنسصلأ ةيديلقت
فلسشلأو
،يبعصشلأ ينطولأ سشيجلل زرافم ترمدو تفصشك
،عنصصلأ ةيديلقت لبانق عبصس ،يصضاŸأ ءاعبرأ’أ
Úع نم لكب طيصش“و ثحب تايلمع رثإأ كلذو
.فلصشلأو ىلفدلأ
راطإأ ‘““ هنأأ ينطولأ عافدلأ ةرأزول نايب حصضوأأو
سشيجلل زرافم ترمدو تفصشك ،باهرإ’أ ةحفاكم
(70) عبصس ،0202 ةيليوج22 موي ،يبعصشلأ ينطولأ
ثحب تايلمع رثإأ كلذو ،عنصصلأ ةيديلقت لبانق
فلصشلأو ىلفدلأ Úع نم لكب ةقرفتم طيصش“و
.““¤وأ’أ ةيركصسعلأ ةيحانلاب
بيرهتلأ ةبراfi راطإأ ‘““ هنأأ نايبلأ عباتو
ةثيث◊أ دوهجلل ةلصصأومو ةمظنŸأ ةÁر÷أو
،اندلبب تأردıاب راŒ’أ ةرهاظ دصصل ةفداهلأ

ةقطنÃ دود◊أ برق ،دود◊أ سسأرح طبصض
ةيركصسعلأ ةيحانلاب ةماعنلأ ةي’وب قزروب Úنج
ةثلثب ردقت جلاعŸأ فيكلأ نم ةÒبك ةيمك ،ةيناثلأ
رصصانع فقوأأ اميف ،مأرغوليك (79)و Òطانق (30)
يرجات ،ناصسملتب دود◊أ سسأرحو ينطولأ كردلأ
(20) flنم مأرغوليك (4،03) أوطبصضو تأرد
تفقوأأ امك .سسولهم سصرق (004)و جلاعŸأ فيكلأ

(20) يرجات يبعصشلأ ينطولأ سشيجلل ةزرفم
flسسولهم سصرق (1544) امهتزوحب تأرد

.““ةعبأرلأ ةيركصسعلأ ةيحانلاب يدأولاب
ينطولأ سشيجلل ةزرفم تفقوأأ““ ،ىرخأأ ةهج نم
ةيركصسعلأ ةيحانلاب راتfl يجاب جÈب يبعصشلأ
Ú (20)تبكرم تطبصضو سصاخصشأأ (01) ،ةصسداصسلأ
نداعŸأ نع فصشكلل ةزهجأأ (80)و عفدلأ يتيعابر
طغصض (10) ةقرطمو ايئابرهك (10) أدلومو
نع عورصشŸأ Òغ بيقنتلأ تايلمع ‘ لمعتصست
ةلواfi لحأوصسلأ سسرح طبحأأ اميف ،بهذلأ

ىلع أوناك سصاخصشأأ (01) ـل ةيعرصش Òغ ةرجه
ةيحانلاب ةبانعب عنصصلأ يديلقت براق Ïم
.““ةصسماÿأ ةيركصسعلأ

و .ق

 قباسسلإو ›ا◊إ ŸÒإ مهنيب نم

اًطّروتم02 ّدسض ةذفان انجسس تأونسس01 لسصت ماكحأأ
ةليسسŸاب داسسف اياسضق ‘

ةي’وب حنجلل ةرقم ةمكfi تردصصأأ
،سسي˘˘˘˘˘مÿأ سسمأأ لوأأ ،ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسŸأ
Úب حوأÎت ذفانلأ نجصسلاب اًماكحأأ
تامأرغ عم أًرهصش21و تأونصس01
رانيد نو˘ي˘ل˘مو ف˘لأأÚ 001ب ة˘ي˘لا˘˘م
صصخصش02 ّدصض ديدبت““ ‘ أوطروت اً
للغتصسأ ةءاصسإأ»و ““ةيمومعلأ لأومأ’أ
.ةليصسŸأ ةيدلبب ““ةفيظولأ
ىدل ةماعلأ ةباينلأ نم نايب حصضوأأو

يصسيئر““ نأأ ،ةليصسŸأ ءاصضق سسل‹
ق˘با˘صسلأ يد˘ل˘ب˘˘لأ ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلأ سسلÛأ

م˘ك˘ح ة˘يد˘ل˘ب˘لا˘˘ب Úف˘˘ظو˘˘مو ›ا◊أو
،تأونصس01 ذفانلأ نجصسلاب مهيلع
رأدصصإأو ،رانيد نويلÃ مهÁرغت عم
تهجو نأأ دعب ،مهيلع سضبقلاب رمأأ
لأو˘مأ’أ د˘يد˘ب˘ت»ـب ق˘ل˘ع˘ت˘ت م˘ه˘˘ت م˘˘ه˘˘ل
ةفيظولأ للغتصسأ ةءاصسإأو ةيمومعلأ
مأر˘بإأ د˘ن˘ع Òغ˘ل˘ل تأزا˘ي˘˘ت˘˘مأ ح˘˘ن˘˘مو
ةيعيرصشت˘لأ ما˘ك˘حأل˘ل ة˘ف˘لاfl دو˘ق˘ع
.““ةيميظنتلأو
Úب حوأÎت ما˘˘˘ك˘˘˘حأأ ترد˘˘˘صصأأ ا˘˘˘م˘˘˘˘ك

Úفظوم ¤إأ ةبصسنلاب تأونصس سسمخ

لأو˘مأ’أ د˘يد˘ب˘˘ت““ مر˘˘ج ن˘˘ع ن˘˘ير˘˘خآأ
لل˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسأ ةءا˘˘˘صسإأو ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ
ف˘ظوŸ تأو˘ن˘صس ع˘برأأو ،““ة˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لأ
تحوأرت امنيب ،هتأذ مر÷أ نع رخآأ
تأو˘˘ن˘˘صس ثل˘˘ث Úب ما˘˘ك˘˘حأ’أ ي˘˘قا˘˘ب
.ةذفان Òغ ىرخأأو ةذفان ةنصسو
هذه ‘ قيقحتلأ ّنأأ ركذلاب ريد÷أ
ندل نم هيف عورصشلأ ىرج ،ةيصضقلأ
كردلأ ‘ ةلث‡ ةيئاصضقلأ ةيطبصضلأ
.ةنصس نم ديزأأ ذنم ينطولأ

م .ق

مدقلأ ةرك ةطبأر سسيئر رأودم Ëركلأ دبع نلعأأ
¤إأ باهذلأ رايخ ىلع تيوصصتلأ سضفر هنأأ ةفÙÎأ

›أرديفلأ بتكŸأ هحÎقأ يذلأ ةيئانثتصسأ ةيعمج
بتكملل ةرصشابمو ةنطبم تأداقتنأ اهجوم ،““فافلأ»ـل
ةرود ‘ ةماع ةيعم÷ ةوعدلأ ررق امدعب ،›أرديفلأ

Úنأو˘ق˘لأ ع˘˘م كلذ سضرا˘˘ع˘˘ت م˘˘غر ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صسأ Òغ
.ةيراصسلأ
،ةعم÷أ سسمأأ ،¤وأ’أ ةيعأذإ’أ ةانقلل ،رأودم حرصصو
›أرديفلأ بتكŸأ مأÎحأ مدع ىلع سضأر Òغ هنأأ
ةرور˘صض ى˘˘ل˘˘ع أدد˘˘صشم ،ة˘˘فÙÎأ ة˘˘يد˘˘نأ’أ تأرأر˘˘ق
.ةفÙÎأ مدقلأ ةرك ةطبأر عامصسو توصص مأÎحأ
ةيباختنأ ةلمح““ ‘ سضعبلأ طأرخنأ ¤إأ رأودم راصشأأو
¤إأ اي˘عأد ،ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ح˘ل˘صصŸأ ةا˘عأر˘م نود ““ة˘ق˘ب˘صسم
 نع داعتب’أ
.ةيرئأز÷أ مدقلأ ةركل ةمدخ ةقيصضلأ تاباصس◊أ
رايÿأ وه ىقبي سضيبأ’أ مصسوŸأ نأأ رأودم ددصش امك

›أرديفلأ بتكŸأ نأأ ¤إأ أÒصشم ،عقأولأ ¤إأ برقأ’أ
ةراصشتصس’أ ةجيتن نأأ أÈتعم ،تقولأ نم Òثكلأ عاصضأأ
ةفورعم ةماعلأ ةيعم÷أ ءاصضعأ’ فافلأ اهتلصسرأأ يتلأ

يت˘لأ ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لأ فر˘ع˘ت ر˘ئأز÷أ ل˘ك““ :ل˘ئا˘ق ،ا˘ق˘ب˘صس˘ُم
رايÿأ راتختصس ةيبلغأ’أو ،ةراصشتصس’أ هذه اهيطعتصس
.““ثلاثلأ
ع˘˘ي˘˘˘م÷أو ،ة˘˘˘ح˘˘˘صضأو رو˘˘˘مأ’أ““ نإا˘˘˘ف ،رأود˘˘˘م بصسحو
،مدا˘ق˘لأ م˘صسوŸأ لوز˘ن نود دو˘ع˘صصلأ را˘يÿ ل˘ي˘م˘˘ي˘˘صس
.““قرفلأ ¤إأ ةبصسنلاب يقطنم رمأأ أذهو
نع ثحبي قيرف سسيئر لك لا◊أ ةعيبطب»: متخو
ةحلصصŸأ نع ثحبت نأأ فافلأ ىلع ناكو ،هتحلصصم
تأو˘طÿأ رأود˘م Ëر˘˘ك˘˘لأ د˘˘ب˘˘ع د˘˘ق˘˘ت˘˘نأو .““ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ
ع˘ي˘با˘˘صسأ’أ لل˘˘خ ،فا˘˘ف˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ةÒخأ’أ
‘ ةبغرلأو ةراصشتصس’اب قلعت ام ةصصاخ ،ةيصضاŸأ

.ةيئانثتصسأ ةماع ةيعمج دقع
ةينطولأ ةعأذإلل تاحيرصصت ‘ ةطبأرلأ سسيئر لاقو

ببصس يردأأ ’و ،Êوناق عباط اهل سسيل ةراصشتصسإ’أ»:
بتكŸأ»: لصصأوو .““ةماع ةيعمج دقع ىلع رأرصصإ’أ
’و ،تأرأر˘ق˘لأ ذا˘خ˘ت’ ة˘ي˘حل˘صصلأ ه˘يد˘ل ›أرد˘˘ي˘˘ف˘˘لأ
.““هتيلوؤوصسم لم– نم هعنم يذلأ ام يردأأ
نكلو ،تاحأÎق’أ نم ديدعلأ انمدق دقل»: فدرأأو
يتأات نأأ بجي تاحأÎق’أو ،انل نوعمتصسي ’ فصسأللو
.““لبقُتل ةنيعم فأرطأأ نم
›أرد˘ي˘ف˘لأ بت˘كŸأ نأأ رأود˘م Ëر˘˘ك˘˘لأ د˘˘ب˘˘ع ف˘˘صشكو
،يرا÷أ مصسوŸأ سصوصصخب يئاهنلأ هرأرق نع نلعيصس
’ انأأ““ :لئاق حّرصصو .لخأدلأ عوبصسأ’أ ةياهن لبق
ديد÷أو رابخأ’أ ىلع فرعتأأ Êأ’ ،يمصسرلأ كلتمأأ

ىدل عومصسم Òغ انتوصص نأأو ةصصاخ ،مكلثم يلثم
د˘ق˘ع˘ب ي˘حو˘ت تأر˘صشؤوŸأ ل˘ك““ :أدر˘ط˘ت˘˘صسم ،““فا˘˘ف˘˘لأ
،مدا˘ق˘لأ ءا˘ع˘برأ’أ مو˘ي ›أرد˘ي˘ف˘لأ بت˘ك˘م˘˘ل˘˘ل عا˘˘م˘˘ت˘˘جأ

.““ةيمصسرلأ تأرأرقلأ نلعإ’
ر.ق

اقبسسُم ةفورعم ةماعلإ ةيعم÷إ ءاسضعأل فافلإ ةراسشتسسإ ةجيتن نإإ لاق

 سضيبأأ مسسوم رايÿ ليم كانه :رأودم ةطابرلأ سسيئر
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