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ىوتشسŸإ ىلع ةيعمج5362 ةشصتıإ تاطلشسلإ تدمتعإ
بلط فلم0004 نم ديزأإ Úب نم ،رهشش فرظ ‘ ،ينطولإ

تÓيهشستلإ راطإإ ‘ ،ةينعŸإ تاه÷إ مامأإ تعدوأإ ضسيشسأات
.لاÛإ ‘ ةدمتعŸإ ةديد÷إ

ةكر◊اب فلكŸإ ةيروهم÷إ ضسيئر ىدل راششتشسŸإ لاقو
لÓخ ،ناشضمرب هيزن جراÿاب ةينطولإ ةيلا÷إو ةيوعم÷إ
زكرÃ ةيوعم÷إ ةكر◊إ نع ÚلثمÃ هعمج يرواششت ءاقل
رهشش فرظ ‘ لجشس هنإإ ،نإرهوب ،دمحأإ نب دمfi تايقافتلإ
ىوتشسŸإ ىلع ةيعمج0004 نم ديزأإ ضسيشسأات تافلم عإديإإ
روط6731 دجوتو ،اهنم5362 اهنم دمتعإ““ ،ينطولإ
ضضفرلإ غلبو ةيعمج143 تافلم تشضفر امنيب ،ةشسإردلإ

ةدم ضصيلقت رإرق ةبشسانŸاب ناشضمرب ركذو.““اهباحشصأل
يذلإ مايأإ01 ¤إإ تايعم÷إ دامتعإ تابلط تافلم ةشسإرد
اهليهشستو طرافلإ نإوج رهشش ةيإدب ةيلخإدلإ ةرإزو هتذختإ
قباشسلإ ‘ اقئاع لكششت““تناك يتلإ تإءإرجإلإ نم Òثكلل
.تايعم÷إ دامتعإ مامأإ

يريزو نم بلط دق نوبت ديÛإ دبع ضسيئرلإ ناكو
،تزرب يتلإ تايعم÷إ فينشصت ،يشضاŸإ ليرفأإ ‘ ،ةيلخإدلإ

رظنلاب ،ةماع ةعفنم تإذ تايعمج ،ةيحشصلإ ةمزألإ لÓخ
عيزوتو نماشضتلإ ‘ ةرهاب جئاتن نم هتققح عم ¤إإ
 .تإدعاشسŸإ
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قبطي ⁄و مايأإ ذنم هنع نلعأإ رإرقلإ

ضسمأإ قيقحتلإ يشضاق اهل اهل عمتشسإ
يديبعل ةريزولا اهماهتا ىلع ةرضصم نونح

نونح ةزيول لامعلا بز◊ ةماعلا ةنيمألل ،دحألا سسمأا ،دمfiأا يديسس ةمكحÃ قيقحتلا يسضاق عمتسسا
ـب ناÈŸلا مامأا ،5102 ةنسس ،اهل اهماهتا دعب ،يديبعل ةيدان بئانلا ريزولا اهدسض اهتعفر يتلا ةيسضقلا ‘

تعفر يديبعل نإا ،يسضاقلا بتكم نم اهجورخ Úح ،نونح تلاقو.““ةفاقثلا عاطق ‘ حلاسصŸا براسضت““
ناÈŸلا ‘ ةوسضعك ةيباقرلا يماهÃ تمق دقل““ ةفيسضم ،9102 ةنسس اهلاقتعا لبق ةعاسس84 ىوكسشلا
ةناسص◊ا ىلع لزانتلل ةدعتسسم يننأا امهل تحرسشو لدعلا ريزوو ايلعلا ةمكÙا سسيئر كاذنآا تلسسارو
اهكسس“ نع Úيفحسصلا مامأا نونح تÈع امك.““ىودج نود نكل ،ةلادعلا ققحتت ىتح ةيناÈŸلا
،““ةباينللو يسضاقلل اهملسسأاسسو ةلدألا يدل““ تلاقو ،نلافألا نع ›ا◊ا بئانلاو ةقباسسلا ةريزولل اهتاماهتاب
.““اهار‹ ذخأات نأا دبل ةلادعلاو ايداع ارمأا““ اهءاعدتسسا نأا ةÈتعم

¥. h

  ..ترشس لوح ةيركشسع تإدإدعتشسإ

جارضسلا لبقتضسي ناغودرأا
 بلاطت ةيبيل لئابقو
  رضصم دضض ىواعد عفرب

يشضاير باطقتشسإ زكرم
رايبأ’ا بعلم ليو– قÓطنا
يضضاير بكرم ¤إا
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 فششكلإ تايلمع عافترإ ببشسب
  ةبراغŸإ فوفشص ‘

ددع عافترا بقÎي برغŸا
 لÓخ ““انوروك““ـب تاباضصإ’ا
  ةمداقلا مايأ’ا

رهشش فرظ ‘ بلطÚ 0004ب نم ةيعمج5362 دامتعإ

بازحأ’ا لدب ةيضسايضسلا نوبت ةقرو ÊدŸا عمتÛا

EL HOURRIAةــــيرابخإ ةــــــــيموي

ءابو يششفت ةعباتمو دشصر ةنجلل يمشسرلإ قطانلإ نلعأإ
ليجشست نع ،دحألإ ضسمأإ ،رإروف لامج ،رئإز÷إ ‘ انوروك
42 ـلإ لÓخ تابفو9و انوروك ضسوÒفب ةديدج ةباشصإإ395
.Òخألإ ةعاشس
تاباشصإلإ ›امجإإ عفتري ،ةديد÷إ ةيمويلإ ةليشص◊إ هذهبو
عفتري امنيب ،ةيلوÈ 84ع ةعزوم ةلاح25762 ¤إإ
.ةافو5411 ¤إإ تايفولإ ›امجإإ

اباشصم593 لثا“ ةÒخألإ ةعاشس42 ـلإ تلجشس لباقŸاب
..اشصخشش17481 ¤إإ ÚفاعتŸإ ›امجإإ عفتÒل ،ءافششلل
اهيف ليجشست ” ةيلو04 نأإ رإروف لامج روتكدلإ فاشضإو
.تاباشصإإ يإ لجشست ⁄ تايلوÚ 8ح ‘ ةديدج تاباشصإإ

ـب ةديد÷إ تاباشصإلإ ددع ‘ ¤وألإ ةبترŸإ ةمشصاعلإ تلتحإو
.ةباشصإإ14 ـب نإرهوف ،ةباشصإإ64 ـب فيطشس اهيلت ،ةباشصإإ49

40-30-20 ضص

ةمضصاعلا لخادم عيمج قلغي كردلا
ةÒخألإ ةعاشس42 ـلإ لÓخ تايفو9و انوروكب ةباشصإإ395

ةديدشش رح ةجوŸ ضضرعتت
نازيلغ تاي’و عضضو
‘ ىلفدلا Úعو فلضشلاو
““›اقترب““ ةظقي ىوتضسم
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Ìكأا دنŒ ةحÓفلا ةرازو
يرطيب0002 نم
عيبلا طاقن ىلع فارضشإÓل
ةير˘ط˘ي˘ب˘لا ح˘لا˘سصŸا ر˘يد˘م بئا˘ن تد˘كأا
زوÒف ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحلفلا ةرازوب
ةيرطيب قرف ليكسشت  نع ،نامحد نب
ÚنطاوŸا ةردق مدع لاح ‘ ةلقنتم
د˘˘ي˘˘ع ة˘˘ب˘˘سسا˘˘نÃ ح˘˘باذŸا ¤إا ه˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘لا
ءابو يسشفت لظ ‘ كرابŸا ىحسضألا
.انوروك
ةفيسض اهلوزن ىدل نامحد نب تراسشأاو
نأا  ،دحألا سسمأا ةينطولا ةعاذإلا ىلع
0002 نم Ìكأا تدنج  ةحلفلا ةرازو
ما˘ع˘لاو سصاÿا Úعا˘ط˘ق˘لا ن˘م ير˘ط˘ي˘ب
ع˘ي˘ب طا˘ق˘ن ى˘ل˘ع فار˘سشلاو  م˘ي˘عد˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ىو˘˘ت˘˘سسŸا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘سصخرŸا ي˘˘حا˘˘سضألا
¤إا ح˘بذ˘لا ل˘كا˘ي˘ه ن˘ع ل˘سضف ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

.ديعلا مايأا للخ ةماودم نامسض بناج
نأا نامحد نب تدكأا لسصتم ديعسص ىلعو
ل˘جأا ن˘م ةد˘ن‹ ة˘ير˘ط˘˘ي˘˘ب˘˘لا ح˘˘لا˘˘سصŸا

ة˘˘ح˘˘سصو ة˘˘ي˘˘ناو˘˘ي◊ا ة˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح
ةيسشاŸا ةكرح نأا ¤إا ةتفل ÚنطاوŸا
عسضختو ةيرطيب ةيحسص ةداهسشب قفرت
¤إا هلوسصو ىدل  ةيرطيب ةيحسص ةباقر
.اهل ددÙا ناكŸا

¤إا نامحد نب تراسشأا رخآا بناج نم
نم سسأار Úيلم ةسسمخ نم Ìكأا دوجو
ة˘سضور˘ع˘مو د˘ي˘ع˘ل˘˘ل ة˘˘سصسصfl ة˘˘ي˘˘سشاŸا
نأا ¤إا ةتفل ةديج ةحسصب عتمتتو عيبلل
عيبلا طاقن سصسصختسس ةيدلبو ةيلو لك
.اهب ةيئابولا ةيعسضولل اقفو ةسصخرŸا

 و .ق

رحنلإ تإودأإ ميقعت

¤إا وعدت ةيندŸا ةيام◊ا
لبق حبذلا ناكم Òهطت
هدعبو رحنلا
،ةيندŸا ةيامحلل ةماعلا ةيريدŸا تعد
ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لا ¤إا Úن˘˘طاوŸا ،د˘˘˘حألا سسمأا
ديعب لافتحلا للخ رذ◊او ةطي◊اب
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م كلذو ،كرا˘˘˘˘بŸا ى˘˘˘˘ح˘˘˘˘سضألا
اذكو انوروك سسوÒف ىودع لقن يدافت
.رحنلا تاودأل Êلقعلا Òغ لامعتسسلا
ى˘ل˘˘ع ،ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ‘ ة˘˘ير˘˘يدŸا تد˘˘كأاو
ةينمألا تاميلعتلا سضعبب ديقتلا ةرورسض
،يدسس÷ا دعابتلا ماÎحا““ رارغ ىلع
لو˘˘ح ةÒث˘˘˘ك˘˘˘لا تا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا يدا˘˘˘ف˘˘˘ت
حبذلا ناكم فيظنتو Òهطت ،ةيحسضألا
ءادترا ،ةيلمعلا نم ءاهتنلا دعبو لبق
لا˘م˘ع˘ت˘سساو (ة˘ما˘م˘ك˘لا) ي˘قاو˘لا عا˘ن˘˘ق˘˘لا
ةيودي˘لا ة˘ي˘ئاو˘ه˘لا ة˘خ˘سضŸاو تازا˘ف˘ق˘لا
.““مفلا قيرط نع ةيحسضألا خفن مدعو
ة˘ي˘ندŸا ة˘يا˘م◊ا ة˘ير˘يد˘م تسصوأا ا˘˘م˘˘ك

ر˘˘ح˘˘ن˘˘لا تاودأا م˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ب ما˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا»ب
د˘ع˘بو ءا˘ن˘ثأاو ل˘ب˘˘ق كلذو ،ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسŸا
تاودألا لدابت مدعو ةيلمعلا نم ءاهتنلا
ن˘˘يد˘˘ي˘˘لا ل˘˘سسغ““ ع˘˘م ،““سصا˘˘˘خ˘˘˘سشألا Úب
ف˘نألا ،ه˘جو˘لا سسŸ يدا˘ف˘تو ما˘ظ˘ت˘˘نا˘˘ب
ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب تاودألا هذ˘ه ع˘˘سضوو م˘˘ف˘˘لاو
.““لافطألا لوانتم
Úكاكسسلا كرتو عسضو مدع““ ¤إا تعدو
مد˘˘˘˘˘˘عو ،سضرألا ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ع Òطاو˘˘˘˘˘˘˘سسلاو
للخ Úكا˘ك˘سسلا ذ˘ح˘سش تلآا لا˘م˘ع˘ت˘سسا
د˘˘ي÷ا ن˘˘يز˘˘خ˘˘ت˘˘لاو ،لا˘˘ف˘˘طألا د˘˘˘جاو˘˘˘ت
(ةنوباط˘لا) ي˘ه˘ط˘لا ةز˘ه˘جأاو ل˘عا˘سشم˘ل˘ل
ا˘ه˘ب ظا˘ف˘ت˘حلاو تا˘˘علو˘˘لاو تيÈك˘˘لاو
ةفاسضإلاب ،““لافطألا لوانتم نع اديعب
زاغلا مظنم ةيحلسص ةدم ةبقارم““ ¤إا
يهطلا ةز˘ه˘جأل زا˘غ˘لا ل˘ي˘سصو˘ت بي˘با˘نأاو
ةزهجأاو لعاسشŸا كرت مدعو اهتملسسو
عنم اذكو ةبقارم نودب ةلعتسشم يهطلا
رانلا رداسصم نم باÎقلا نم لافطألا
ل˘ي˘غ˘سشت م˘ت˘ي نأا بج˘ي ثي˘ح تا˘˘علو˘˘لاو
سصا˘˘˘خ˘˘˘˘سشألا فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف كلذ
.““رابكلا
ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يدŸا تد˘˘˘كأاو
عقوŸا““ نوكي نأا ةرورسض ىلع ةيندŸا
نع ةد˘ي˘ع˘ب ي˘ه˘ط˘لا ةز˘ه˘جأاو ل˘عا˘سشŸاو
،““قئارح بوسشن عنŸ رئاتسسلاو ثاثألا
ءاوسشلا ةيلمعب مايقلا مدع““ ¤إا ةيعاد
يدا˘ف˘ت˘ل تا˘با˘غ˘لا ن˘م بر˘ق˘لا˘ب وأا ل˘خاد
ةسصاخ نكامأا ةئيهت عم قئار◊ا علدنا
.““كلذل
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع Úن˘˘˘˘طاوŸا ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘يدŸا تث˘˘˘˘حو
Ú 1201مقرلا ىلع اه◊اسصÃ لاسصتلا
،قيرحوأا ثداح يأا عوقو ةلاح ‘41و
ناو˘ن˘ع˘لاو ثدا◊ا ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط د˘˘يد– ع˘˘م
.قيقدتلاب
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يئاŸإ ضسيكلإ ضضرم ىودع راششتنإ رطخ يدافتل

ةيئاقولا Òبادتلا ماÎحا ¤إا وعدت ةحضصلا ةرازو
 ةيحضضأ’ا رحن لÓخ

ةاعارم““ ىلع ÚنطاوŸا ،اهل نايب ‘ ةرازولا تثحو
ة˘ح˘ئا˘ج قا˘˘ي˘˘سس ‘ ة˘˘ي˘˘فا˘˘سضإلا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا Òباد˘˘ت˘˘لا
اءدب ،رحنلا ةيلمعل ةلماكلا ةلسسلسسلا Èع91-ديفوك
ىلع ةددسشم ،““ةيحسضتلا موي ةياغ ¤إا عيبلا ناكم نم
نم د◊ا““ رارغ ىلع Òبادتلا سضعبب ديقتلا ةرورسض
،حبذلاو ءارسشلا نكامأا ‘ يرورسضلا Òغ كاكتحلا
لسسغو عانقلا ءادتراو يعامتجلا دعابتلا ماÎحا
ع˘م ل˘ما˘ع˘ت يأا د˘ع˘بو ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘م˘˘هÒه˘˘ط˘˘ت وأا ن˘˘يد˘˘ي˘˘لا
نع ةيحسضألا خفن بنŒ ،(فزن - سسŸ) ةيحسضألا

.““حبذلا ةيلمع للخ مفلا قيرط
عيبلا نكامأا ميقعتو فيظنت““ اسضيأا Òبادتلا هذه نمو
ءام لامعتسساب ةمدختسسŸا تاودألا كلذكو حبذلاو

ءام نم (10) ةعرج)1/01 ¤إا فف21fl ليفاج
لك عمج عم ،(ءاŸا نم تاعرج90 لباقم21 ليفاج
.““اهنم سصلختلاو ءاملل ةمواقم سسايكأا ‘ تايافنلا
Úن˘طاوŸا ع˘ي˘م˘ج ةرازو˘لا تعد ،ة˘ب˘˘سسا˘˘نŸا تاذ˘˘بو
سضع˘ب ماÎحا ¤إا ة˘ي˘ح˘سضت˘لا ر˘ئا˘ع˘˘سش نودؤو˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا
سسيكلا ىودعل رطخ يأا يدافت دسصق تاطايتحلا
سصح˘ف˘ل تا˘ب˘ي˘تÎلا ة˘فا˘ك ذ˘خأا““ ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘مو ،ي˘ئاŸا

،““يرطيبلا بيبطلا فرط نم اهحبذ دعب ةيحسضألا
فرط نم سصحفلا ءارجإا نم نكمتلا مدع ةلاح ‘و
ةيحسضألا ءاسضعأا سصحف بجي““ ،يرطيبلا بيبطلا
نع اثحب ةيانعب ىرخألا ءاسشحألاو (Úتئرلاو دبكلا)
.““(يئام سسيك) تلسصيو◊اوأا سسايكألا
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘سضألا ءا˘سضعأا قر˘ح وأا ي˘ل˘غ““ ي˘غ˘ب˘ن˘ي ا˘م˘˘ك

ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘سضألا ءا˘سضعأا ن˘فد ،ة˘ي˘ئا˘م ا˘سسا˘ي˘كأا ل˘م–
ل ثي˘˘ح˘˘ب (م˘˘سس05) ا˘ق˘ي˘م˘ع ة˘ي˘ئا˘م ا˘سسا˘ي˘كأا ل˘˘م–

نم سصلختلا مدع ،اهلاسشتنا ةلاسضلا بلكلا عيطتسست
‘ اهيمر قيرط نع ةهوبسشŸا ءاسشحألاو ءاسضعألا
ةهوبسشŸا ءاسشحألاو ءاسضعألا ءاطعإا مدع ،ةئيبلا
 نأل (ناÒ÷ا بلكوأا مكبلك ءاوسس) بلكلل

مدعو تايليفطلل انازخ لكسشي ةÒخألا هذه مسسج
تا˘يا˘ف˘ن˘لا ع˘م ة˘هو˘˘ب˘˘سشŸا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضألا ءا˘˘سضعأا ي˘˘مر
““(ةلاسضلا بلكلا اهلكأات دقف ) ةيلزنŸا
ن˘˘م˘˘˘ف ،فورÿا د˘˘˘ل˘˘˘ج ن˘˘˘م سصل˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘لا˘˘˘ح ‘و
ن˘كا˘مألا ‘ ه˘ي˘مر““ -نا˘ي˘ب˘لا ف˘ي˘˘سضي- ن˘˘سسح˘˘ت˘˘سسŸا
ةماعلا دعاوقلا ىلع ظاف◊ا““ عم ““كلذل ةسصسصıا
سسŸ د˘ع˘بو ل˘كألا ل˘ب˘˘ق يد˘˘يألا ل˘˘سسغو ،ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘ل˘˘ل

تاروكŸاوأا ،يئاŸا سسيكلا نإاف ،ةراسشإلل .““بلكلا
ه˘ب˘ب˘سسي د˘ع˘م ي˘ل˘ي˘ف˘ط سضر˘م““و˘ه ،ة˘ي˘ئاŸا ة˘ي˘كو˘˘سشلا
يتلا تاكوسشŸا سضيبل أاطÿا قيرط نع علتبلا
يئاهنلا فيسضŸا دعي يذلا بلكلا مسسج ‘ أاسشنت
ن˘ع ىود˘ع˘لا ثد–و ة˘ي˘ط˘ير˘سشلا ناد˘يد˘ل˘˘ل دا˘˘ت˘˘عŸا

اه˘نو˘ك ن˘م Ìكأا بل˘ك˘لا˘ب ر˘سشا˘بŸا كا˘ك˘ت˘حلا ق˘ير˘ط
اذ˘ه تل˘سضف˘ب ثو˘ل˘تŸا ما˘ع˘ط˘لا لوا˘ن˘ت ن˘ع م˘˘ج˘˘ن˘˘ت
¤إا يدؤوي دق““ يذلا سضرŸا اذه رهظيو  .““Òخألا
لكسشب دجاوتي يئام سسيك نيوكت قيرط نع ،ةافولا
.““Úتئرلاو دبكلا ‘ Èكأا
ةلكسشم ،اندلب ‘ نطوتŸا““ يئاŸا سسيكلا Èتعيو
‘ سضارعأا ةيأا يدبي ل““ ثيحب ،““ةيمومعلا ةحسصلل
ةلحرم ‘ هسصيخسشت متي ام ابلاغو ،هنيوكت ةيادب
،(ءاسضعألا ‘ سسايكألا روهظ) طقف تافعاسضŸا

Òثك ‘ ادقعمو ليقث ايحارج لخدت يعدتسسي ا‡
لماوعلا ىحسضألا ديع للخ عفترت»و ،““نايحألا نم
بسسح- ““سضرŸا اذ˘ه را˘سشت˘نا ى˘˘ل˘˘ع د˘˘عا˘˘سست ي˘˘ت˘˘لا
.-نايبلا

و.ق

Òه˘˘ط˘˘ت˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا مو˘˘ق˘˘ي˘˘سس
Ãماظن لي˘ع˘ف˘ت˘ب ى˘ح˘سضألا د˘ي˘ع ة˘ب˘سسا˘ن
ة˘ح˘˘فا˘˘ك˘˘م ¤إا فد˘˘ه˘˘ي مرا˘˘سص ة˘˘مواد˘˘م
فر˘سصلا تا˘ك˘ب˘سش ق˘ي˘ع˘ت ي˘ت˘لا ل˘كا˘˘سشŸا
ابلاغ يتلاو ة÷اعŸا تاطfiو يحسصلا

رحنلا تايلمع دعب تايافنلا ببسست ام
عسضولا مزأاي ام تاكبسشلا هذه دادسسنا ‘

تاعمجتلا طاسسوأا ‘ اميسسلو ،يئيبلا
.ةيناكسسلا
ناويد˘لا ىد˘ل مل˘عإلا˘ب ة˘ف˘ل˘كŸا تلا˘قو
نم هنإا يحيوأا Ëرم ،Òهطتلل ينطولا
Òخسست متيسس ،ماظنلا اذه قيبطت لجأا

نامسضل ناويدلل ةعباتلا تادحولا عيمج
،ىحسضألا ديع مايأا ‘ اهلمع ةيرارمتسسا
ة˘˘ير˘˘سشب˘˘لا دراوŸا ز˘˘يز˘˘ع˘˘˘ت ن˘˘˘ع ل˘˘˘سضف
ىلع فوقولا سضرغب ةمزللا ةيداŸاو
تا˘ك˘ب˘سش ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع تل˘˘خد˘˘ت˘˘لا ل˘˘ك
ة÷ا˘˘ع˘˘م تا˘˘طfiو ي˘˘ح˘˘˘سصلا فر˘˘˘سصلا

ن˘˘مأا نا˘˘م˘˘سضو ة˘˘ب˘˘قارŸ كلذ˘˘كو ها˘˘˘يŸا
.ناويدلا اهريدي يتلا قفارŸا عيمج
هذ˘˘˘ه ذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس ه˘˘˘نأا تفا˘˘˘˘سضأاو
تاءار˘˘˘˘جإلا ماÎحا ع˘˘˘˘م تل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ةعنقألا ءادترا˘ب يأا ،ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا
Òهطتو يعامتجلا دعابتلا عم ةيقاولا
رطخ يأا بنŒ لجأا نم نكامألا ميقعتو
ى˘˘ح˘˘سضألا د˘˘ي˘˘ع نأا تت˘˘ف˘˘لو .ىود˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل
ع˘سضو ع˘م ما˘ع˘لا اذ˘ه ن˘ماز˘˘ت˘˘ي كرا˘˘بŸا

راسشتنا ببسسب ليثم هل قبسسي ⁄ يحسص
⁄ا˘ع˘˘لا Èع91د˘ي˘˘فو˘˘ك سسوÒف ىود˘˘ع
ين˘طو˘لا ناو˘يد˘لا سصر˘ح˘ي كلذ˘ل هر˘سسأا˘ب
ةيئاقولا تاءارجإلا ذيفنت ىلع Òهطتلل
ىودع راسشتنا دسض ةموك◊ا اهترقا يتلا
ةÒعسشلا هذه ةسسرا‡ للخ91-ديفوك
.ةينيدلا
ح˘˘بذ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل ة˘˘ب˘˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘ب ه˘˘˘نأا تد˘˘˘كأاو
د˘ي˘ق˘ت˘لا Úن˘طاوŸا˘ب رد˘ج˘ي ،ي˘˘حا˘˘سضألا

للغتسسا بنŒ ‘ ةلثمتŸا تايسصوتلاب
ميقعتو رحنلا تايلمع ‘ ماعلا قيرطلا
ليل˘ق˘ت˘لاو ا˘ه˘لدا˘ب˘ت بنŒو ح˘بذ˘لا تاودأا

.حبذلا ةيلمع ‘ ÚكراسشŸا ددع نم
Úن˘طاوŸا كلذ˘ك ح˘˘سصن˘˘ُي ه˘˘نأا تفا˘˘سضأاو

Œتارايزلا رار˘غ ى˘ل˘ع تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا بن
.ىودعلا يدافتل رباقŸاو ةيلئاعلا

نإونع ت– ةيشسيشس– ةلمح
فرشصلإ تاكبشش ىلع إوظفاح““

 ““يحشصلإ
Òه˘ط˘ت˘ل˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا نإا تلا˘˘قو
ةلم◊ا هذه للخ نم ÚنطاوŸا وعدي
د˘ي˘ع˘لا ة˘ب˘سسا˘نÃ ة˘ن˘سس ل˘ك م˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
لثم تايافنلا يمر يدافت ¤إا ،ىحسضألا
‘ ة˘ف˘لا˘ت˘لا ءا˘سشحألاو دو˘˘ل÷او نور˘˘ق˘˘لا
‘ ىتح لو يحسصلا فرسصلا تاكبسش
تاونقلا دادسسنا ¤إا يدؤوت اهنأل ةعيبطلا

تا˘طfi ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘كا˘˘سشم اذ˘˘كو
.Òهطتلا
ى˘˘ل˘˘ع Úن˘˘طاوŸا ناو˘˘يد˘˘لا ثح˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ك
تا˘˘ف˘˘لfl ع˘˘سضو˘˘ل سسا˘˘ي˘˘كأا لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسا
اهئلخإل تايافنلا بكم ‘ يحاسضألا

.ةينعŸا حلاسصŸا لبق نم
ةئ˘ي˘ه Òه˘ط˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا د˘ع˘يو

وهو ةيئاŸا دراوŸا ةرازو ةياسصو ت–
ع˘با˘ط تاذ ة˘ي˘ن˘طوو ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘˘سسسسؤو˘˘م
بجوÃ هؤوا˘˘˘سشنإا ” يراŒو ي˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘˘سص
201 -10 م˘˘قر يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا مو˘˘˘سسرŸا
.1002 ليربأا10 ‘ خرؤوŸا
ايلاح Òهطتل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ناو˘يد˘لا مو˘ق˘يو
012 ب ردقي اÒ Ÿهطتلا ةكبسش Òيسستب
ىلع ةعزوم ةيدلبÈ 841.1ع ملك  .65
451 ناويدلا مسضي امك ةيلو44 ىوتسسم

fiهطت ةطÒ 205وfiعفر ةط.
جأإو

ديع ةبشسانÃ رحنلإ ةيلمعل ةلماكلإ ةلشسلشسلإ لÓخ ةيئاقولإ Òبإدتلإ مإÎحإ ¤إإ ،دحألإ ضسمأإ ،تايفششتشسŸإ حÓشصإإو ناكشسلإو ةحشصلإ ةرإزو تعد
.يئاŸإ ضسيكلإ ضضرم ىودع راششتنإ رطخ يدافتل ةمزÓلإ تاطايتحلاب ديقتلإ ةرورشض ىلع تدكأإو ،91-ديفوك ةحئاج لظ ‘ ،ىحشضألإ

 Òهطتلل ينطولإ نإويدلإ

 يحضصلا فرضصلا تاكبضشب ةطبترŸا لكاضشŸا يدافتل مراضص ةموادم ماظن



عقوŸ ةيمسسرلا ةحفسصلا ‘ ءاج ام بسسحو
نإاف ،ينطولا كردلا ةدايقل ةعباتلا يقيرط
ةمسصاعلا رئاز÷ا ةيلو لخادم عيمج قلغ
سسمأا مو˘ي ن˘م ءاد˘ت˘با ذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت˘˘لا ز˘˘ي˘˘ح ل˘˘خد˘˘ي
سصاخسشألا رارقلا اذه نم ىنثتسسيو ،دحألا
.ةيئانثتسسا لقنت سصخر نولمحي يذلا
ديدŒ ،مايأا ذنم ،تررق دق ةموك◊ا تناكو
›زنŸا رجحلل ةعسضاÿا تايلولا لزع رارق
وأا لوخدلا عنمو ةيلو92 اهددعو يئز÷ا
¤إاو نم رورŸا ةكرح نأا Òغ ،اهنم جورÿا

ع˘˘نÁ ⁄و ةر˘˘م˘˘ت˘˘سسم تي˘˘˘ق˘˘˘ب تا˘˘˘يلو˘˘˘لا هذ˘˘˘ه
وأا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ن˘˘˘م جورÿا ن˘˘˘م نو˘˘˘ن˘˘˘طاوŸا
¤إا ة˘ب˘سسن˘˘لا˘˘ب ر˘˘مألا كلذ˘˘كو ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا لو˘˘خد˘˘لا
هنم مهفي ام وهو ،ةينعŸا ىرخألا تايلولا
نم د◊ا هفده ايلكسش ارارق ناك رارقلا نأا
.تايلولا Úب ÚنطاوŸا لقنت
اعافترا ،ةÒخألا ةنوآلا ‘ ،ةمسصاعلا دهسشتو
،ا˘نورو˘˘ك سسوÒف˘˘ب تا˘˘با˘˘سصإلا دد˘˘ع ‘ اÒب˘˘ك
،تاباسصإلا ‘ ¤وألا ةبترŸا لت– تحبسصأاو

ددع قلغ ¤إا رئاز÷ا ةيلو تاطلسس عفد ام
مز˘˘ت˘˘ل˘˘ت ⁄ ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا تلÙا ن˘˘˘م
ددعو ،اهيلع سصوسصنŸا ةياقولا تاءارجإاب
.قاوسسألا نم

قإوشسأإ3و 613fiÓ طاششن قيلعت
يدإولإ بابب ةيموي

،رئاز÷ا ةيلو حلاسصم تنلعأا ،قايسسلا اذه ‘
ة˘ع˘طا˘ق˘م˘ل˘ل بد˘ت˘نŸا ›او˘لا نأا ،د˘حألا سسمأا
613 طاسشن قيلعت ررق يداولا بابل ةيرادإلا

fi˘˘˘˘را˘˘طإا ‘ ه˘˘ت˘˘ع˘˘طا˘˘˘ق˘˘˘م ‘ قاو˘˘˘سسأا3و ل
نم ةياقولاب ةسصاÿا ةيزاÎحإلا تاءارجإلا
تاميلعتل اقيبطتو ،91 ديفوك انوروك سسوÒف
 .ةموك◊ا
Èع ر˘˘˘˘˘ئاز÷ا ة˘˘˘˘˘يلو ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سصم تح˘˘˘˘˘˘سضوأاو
تارار˘ق˘لا نأا كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص
613 ـل يراجتلا طاسشنلا قيلعتب قلعتت ةيباقعلا

fiل Œا تايدلبب ايراŸبابل ةيرادإلا ةعطاق
071 يداولا باب ةيدلب““ ‘ ةلثمتŸاو يداولا

fiل Œ701 ة˘ب˘سصق˘لا ة˘يد˘˘ل˘˘ب ،ا˘˘يراfiتل
Œ61 سشيرق يداو ةيدلب ،ةيراfiل Œايرا،

ةيدلب ،ايراŒ ل61fi وديمح سسيار ةيدلب
.ةيراŒ تلÚ 70fiغولوب
3 ـل يرا˘ج˘ت˘لا طا˘سشن˘لا ح˘لا˘سصŸا تق˘ل˘ع ا˘˘م˘˘ك
جوز““ قوسسو ،““مهلل““ قوسس يهو ةيموي قاوسسأا

يتاوت ديع˘سس قو˘سسو ،ة˘ب˘سصق˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ““نو˘ي˘ع
.يداولا باب ةيدلبب
ةيراŒ زكارم4 ـل يراجتلا طاسشنلا قلع امك
ة˘يد˘ل˘ب˘ب ““نو˘˘ت˘˘نار˘˘ب““ يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ز˘˘كرŸا ي˘˘هو
زكرŸا ،قافنألا يراجتلا زكرŸا ، ةبسصقلا
يراجتلا زكرŸا و يداولا باب ةقورأا يراجتلا
قيلعت ، يداولا باب ةيدلبب ةفارغ ميهاربا
باب ةيدلبب ““اباغ““ تاÒبوسسل يراجتلا طاسشن
يد˘ي˘سسل ة˘يرادإلا ة˘ع˘طا˘قŸا تنا˘كو.يداولا
قاوسسألا قلغ ،Úموي ذنم ،تررق دق دمfiا
قوسسو ،روكلبب ““سشانط يسشرام““ قوسس ةيمويلا

.يينوسسيم قوسسو حلم يلع
م .ق

يـنـطو
ـه1441 ةج◊إ وذ60 ـل قفإوŸإ م0202 ةليوجÚ72نثإلإ

ةيعشضولإ روطت ¤إإ رظنلاب
اهب ةيئابولإ

›زنŸا رج◊ا تيقاوم ليدعت
تايدلب ثÓثب يئز÷ا
 تضساÔمتب
ة˘ي˘لÙا تا˘عا˘م÷او ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ةرازو تن˘ل˘˘عأا
،اهل نايب ‘ ،دحألا سسمأا ،ةينارمعلا ةئيهتلاو
ي˘ئز÷ا ›ز˘نŸا ر˘ج◊ا تي˘قاو˘م ل˘يد˘ع˘˘ت ن˘˘ع
Úعل ةيرادإلا ةعطاقŸا تايدلب ىوتسسم ىلع
ة˘عا˘سسلا ن˘م ح˘ب˘سصت˘ل ،تسساÔ“ ة˘يلو˘ب ح˘لا˘˘سص
ة˘˘سسماÿا ة˘˘يا˘˘غ ¤إا (00:71) ءا˘˘سسم ة˘˘سسماÿا

مويلا نم ءادتبا ،اموي51 ةدŸ (00:5) احابسص
.Úنثلا
ةيعسضو˘لا رو˘ط˘ت˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب““ ه˘نأا نا˘ي˘ب˘لا ح˘سضوأاو
ةلخادلا ةرازو يهنت ،تسساÔ“ ةيلوب ةيئابولا
¤إا ةينارم˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو ة˘ي˘لÙا تا˘عا˘م÷او
تاطلسسلا ةقفاوم دعب ،ÚنطاوŸا ةفاك ملع
ي˘ئز÷ا ر˘ج◊ا رار˘قإا ،ة˘سصتıا ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
 ةبسسنلاب ›زنŸا
يتلا حلاسص Úع ةيرادإلا ةعطاقŸا تايدلب ¤إا
نم ،راغ نإاو يوزلا ةراقفو حلاسص Úع مسضت
ة˘˘˘يا˘˘˘غ ¤إا (00:71) ءا˘˘سسم ة˘˘سسماÿا ة˘˘عا˘˘˘سسلا
،›اوŸا مو˘˘ي˘˘لا حا˘˘˘ب˘˘˘سص ن˘˘˘م (00:5) ة˘˘˘سسماÿا
Ú 72نثلا موي نم ءادتبا ،اموي51 ةدŸ كلذو
.““0202ويلوي
رج◊ا اذه نع مجني““ هنأا ردسصŸا فاسضأاو
ةرو˘كذŸا تا˘يد˘ل˘ب˘لا ى˘ل˘˘ع ر˘˘قأا يذ˘˘لا ي˘˘ئز÷ا
ةيراجتلا ةطسشنألا لكل ماتلا فيقوتلا ،هلعأا
فيقوت كلذ ‘ اÃ ،ةيعامتجلاو ةيداسصتقلاو

.““تارايسسلاو نيرفاسسŸا لقن ةكرح
،ءارجلا اذه رارقا ” هنأا ¤إا ردسصŸا راسشأاو

م˘˘قر يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا مو˘˘سسرŸا ما˘˘ك˘˘حأا˘˘ب ل˘˘˘م˘˘˘ع““
1441 ماع ةدعقلا وذ71 ‘ خرؤوŸا02-281
0202 ة˘˘ن˘˘سس و˘˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘ي9ل ق˘˘˘˘فاوŸا ير˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ه
را˘سشت˘نا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ما˘ظ˘ن ز˘يز˘ع˘ت ن˘م˘˘سضتŸاو
،ه˘ت˘ح˘فا˘˘ك˘˘مو (91-د˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ك) ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسوÒف
تاد˘ي˘سسلا مز˘ل˘ت ي˘ت˘لا ه˘ن˘م20 ةداŸا ا˘م˘˘ي˘˘سسل
ليدعت وأا رارقإاب ةرورسضلا دنع ةلولا ةداسسلاو
وأا ي˘˘ئز÷ا ›ز˘˘نŸا ر˘˘ج◊ا تا˘˘قوأا ط˘˘ب˘˘سض وأا
Ìكأا وأا ايح وأا اناكم وأا ةيدلب فدهتسسي يلكلا
.““ىودعلل ارؤوب دهسشت

و .ق

ةينوÎكلا ةمدخ قÓطإا
يضسفنلا معدلا Ëدقتل
 ةيبطلا مقطأÓل

م˘عد˘لا Ëد˘ق˘ت˘ل ة˘˘ي˘˘نوÎك˘˘لا ة˘˘مد˘˘خ قل˘˘طا ”
سشي÷ا““ راعسش ت– ةيبطلا مقطألل يسسفنلا
ةحئا÷ يدسصتلا راطإا ‘ ،““Òسشتسسي سضيبألا
.(91-ديفوك) انوروك
ةرسسألاو ينطولا نماسضتلا ةرازول نايب بسسحو
م˘˘˘ي˘˘˘عد˘˘˘ت ل˘˘˘جأا““ ن˘˘˘م ه˘˘˘نإا˘˘˘ف ،ةأارŸا ا˘˘˘يا˘˘˘˘سضقو
عا˘˘ط˘˘ق ىأا˘˘ترا ،سضي˘˘بألا سشي˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ق˘˘˘فارŸا
ع˘م روا˘سشت˘لا تاو˘ن˘ق ح˘ت˘ف ي˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا
ي˘ي˘ئا˘سصخأا د˘ي˘نŒ لل˘خ ن˘م ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘ق˘˘طألا
ةيلخ572 اهددع غلبي يتلا ةيراو÷ا ايلÿا

لاسصتلا قيرط نع ءاوسس ،ينطولا باÎلا Èع
Èع وأا ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلا تا˘˘سسسسؤوŸا˘˘ب ر˘˘سشا˘˘بŸا

.““سضرغلا اذهل ةسصسصfl ةينوÎكلا ةمدخ
¤ا فاسضت““ ةردابŸا هذه نأا ¤ا نايبلا راسشأاو
ذنم اهقلطا ” يتلا تاردابŸا نم اهتليثم
ح˘ئار˘سشلا ع˘ي˘م˘ج˘˘ب ل˘˘ف˘˘ك˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ح˘˘ئا÷ا ة˘˘ياد˘˘ب
عسضو ‘ نونسسŸا) عاطقلل ةعباتلا ةيعامتجلا

تارا˘سشت˘سسا ،ىوأا˘˘م نود˘˘ب سصا˘˘خ˘˘سشألا ،بع˘˘سص
لاز˘˘ت ل تادو˘˘هÛا““ نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،(...ة˘˘ير˘˘˘سسأا

لك عيج˘سشتو ة˘سشه˘لا ة˘ق˘ب˘ط˘لا م˘عد˘ل ة˘ل˘سصاو˘ت˘م
هذ˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءا˘˘˘سضق˘˘˘لا ى˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسم ‘ طار˘˘˘˘خ˘˘˘˘نا
.““ةحئا÷ا
اذ˘ه ‘ ة˘لوذ˘˘بŸا دو˘˘ه÷ا˘˘ب تدا˘˘سشأا نأا د˘˘ع˘˘بو
عمتÛاو ةيمومعلا تاطلسسلا لبق نم ددسصلا
ن˘ع ي˘ن˘طو˘لا ن˘ما˘سضت˘˘لا ةرازو تبر˘˘عأا ،ÊدŸا
‘ ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘قاو˘ط˘˘لا تا˘˘ي˘˘ح˘˘سضت˘˘ل ا˘˘هر˘˘يد˘˘ق˘˘ت

ةهجوم ،هل يدسصتلاو انوروك سسوÒف ةهبا‹
ابنج حفاكتو رباثت يتلا ةأارملل ةسصاخ ةي–““
ذاقنإل لجرلا اهيخأا عم بنج عم بنج ¤إا
.““Úيرئاز÷ا حاورأا
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قبطي ⁄و مايأإ ذنم هنع نلعأإ رإرقلإ

ةمضصاعلا لخادم عيمج قلغي كردلا
ءابو ةحفاكÃ ةشصاÿإ تإءإرجإلإ قيبطت راطإإ ‘ ،ةمشصاعلإ رئإز÷إ ذفانم لك قلغ ،دحألإ ضسمأإ ،ينطولإ كردلإ ةدايق تنلعأإ

.هراششتنإ عنمو ““91 ديفوك““ انوروك

ءا˘˘˘ب˘˘˘طألا ن˘˘˘م دد˘˘˘˘ع سسمأا د˘˘˘˘كأا
نأا يداو˘لا ة˘يلو˘˘ب Úي˘˘ئا˘˘سصخألا
““ةيعا˘نŸا ة˘با˘ج˘ت˘سسإلا““ ة˘ي˘لا˘ع˘ف
انوروك سسوÒفل يرسشبلا مسسجلل
ةدا˘˘˘عإاو ““91-ديفوك““ د˘ج˘ت˘سسŸا
ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ي÷ا ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘كÎلا ل˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘سشت
ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘ماو˘˘ع˘˘لا ن˘˘م سسوÒف˘˘ل˘˘˘ل
.““سسوÒفلا ةروطخ تفعسضأا““

روتكدلا حرسص ،ددسصلا اذه ‘و
بي˘˘˘ب˘˘˘ط و˘˘˘هو ،ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘خ د˘˘˘˘لا˘˘˘˘خ
تا˘سسوÒف˘لا م˘˘ل˘˘ع ‘ ي˘˘ئا˘˘سصخأا
د˘˘حأاو ة˘˘يو˘˘ي◊ا ا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ي˘˘ب˘˘لاو
د˘ه˘ع˘م ع˘م ا˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت Úل˘˘ما˘˘ع˘˘تŸا
ل˘˘˘سصأا““ نأا“ ،ر˘˘˘ئاز÷ا رو˘˘˘ت˘˘˘سسا˘˘˘ب
م˘سس÷ا بي˘˘سصي يذ˘˘لا سسوÒف˘˘لا
ةايح ىلع هتروطخ لقت يرسشبلا
ىد˘˘مو ن˘˘˘مز˘˘˘لا رورÃ نا˘˘˘سسنإلا
.““دارفألا Úب هراسشتنا عسسوت
ة˘با˘ج˘ت˘سسإلا ة˘ي˘لا˘ع˘ف نأا ح˘˘سضوأاو
زا˘ه˘ج ة˘ق˘ير˘ط ي˘هو ،ة˘ي˘˘عا˘˘نŸا
ىلع فر˘ع˘ت˘ل˘ل ير˘سشب˘لا ة˘عا˘نŸا
ة˘˘ي˘˘جراÿا ة˘˘ب˘˘ير˘˘غ˘˘˘لا ما˘˘˘سسجألا

،اهيلع ءاسضقلاو اهتوق فاعسضإل
ةيني÷ا ةبيكÎلا لكسشت ةداعإاو
ءارو91-د˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘ك سسوÒف˘˘˘ل
ةا˘ي˘ح ى˘ل˘ع ه˘ترو˘˘ط˘˘خ فا˘˘ع˘˘سضإا

.ناسسنإلا
نأا ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘خ رو˘˘˘˘ت˘˘˘˘كد˘˘˘˘لا را˘˘˘˘سشأاو
ة˘˘ي˘˘˘لوألا ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا ثا˘˘˘ح˘˘˘بألا
دكؤوت سسوÒفلا اذه سصوسصخب
ةباسصإلا تلاح راسشتنا ديازت نأا
‘و ةنيعم ة˘ي˘نا˘ك˘سس ة˘ل˘ت˘ك ط˘سسو
يدؤوت ةددfi ةيفارغج ةقطنم
ه˘ترو˘˘ط˘˘خ فا˘˘ع˘˘سضإا ¤إا ا˘˘م˘˘ت˘˘ح
ة˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘سسلا ة˘˘˘عر˘˘˘سسل ار˘˘˘ظ˘˘˘ن
لو–و يرسشبلا مسسجلل ةيعانŸا

.سسوÒفلا اذه تانيج
ربا˘ج رو˘ت˘كد˘لا ىر˘ي ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
‘ يئاسصخأا بيبط وهو ،عيدج
،ةيسسفنتلاو ةيردسصلا سضارمألا
ة˘با˘سصإل˘˘ل ة˘˘ي˘˘سضرŸا سضار˘˘عألا
تفرع91-د˘˘ي˘˘فو˘˘ك سسوÒف˘˘ب
سضار˘˘عأا ن˘˘م تلو˘˘ح˘˘ت˘˘˘ف ،اÒغ˘˘˘ت
زا˘˘˘ه÷ا بي˘˘˘˘سصت ةرو˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ Ìكأا
نسسلا رابك ىدل اميسس يسسفنتلا

ةنمزم سضارمأاب ÚباسصŸا نم
سضر˘مو مد˘˘لا ط˘˘غ˘˘سض عا˘˘ف˘˘ترإا˘˘ك
ل˘˘˘˘˘قأا سضار˘˘˘˘˘عأا ¤إا ير˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘سسلا

ناد˘ق˘ف ى˘ل˘ع ر˘˘سصت˘˘ق˘˘ت ةرو˘˘ط˘˘خ
لا˘˘ع˘˘سسو قوذ˘˘لاو م˘˘سشلا ة˘˘˘سسا˘˘˘ح
.فيفخ
‘ ،ي˘˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘˘سصخألا تاذ د˘˘˘˘˘˘˘˘كأاو

عافترا مغرو هنأا ،هتاذ قايسسلا
ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘برأا ¤إا ة˘˘˘˘با˘˘˘˘سصإلا تلا˘˘˘˘ح
لجسسن اننأا““ لإا فاعسضأا ةسسمخو
،ةيئافسشتسسإلا تلا◊ا ‘ سصقن

نم ةئاŸاب09 نم ديزأا نأا ثيح
اهجلع رسصتقي ةباسصإلا تلاح
عم ›زنŸا يحسصلا رج◊ا ىلع
ففخت يتلا ةيودألا سضعب لوانت
للقتو ةيسضرŸا سضارعألا ةبسسن
.““ةباسصإلا ةروطخ نم
نا˘ك˘سسلاو ة˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘يد˘˘م د˘˘كأاو
،ةيلولاب تايفسشتسسŸا حلسصإاو
نم ،ينيوعل رداقلا دبع روتكدلا

ةفلكŸا ةيبطلا ةنجللا نأا ،هتهج
Ãف ىسضرم ةعباتÒانوروك سسو

تسصل˘خ ،Úي˘ئا˘سصخأا م˘سضت ي˘ت˘˘لا
ة˘ق˘ي˘˘قد˘˘لا ة˘˘ع˘˘با˘˘تŸا لل˘˘خ ن˘˘م
لو–““ ،ةلجسسŸا تايئاسصحإلل

ةيسضرŸا سضارعألا ‘ ظوحلم
يذلا سسوÒفلا اذهب Úباسصملل
ةا˘ي˘ح ى˘ل˘ع ةرو˘ط˘خ ل˘قأا ح˘ب˘˘سصأا
ة˘ي˘˘سضرŸا م˘˘ه˘˘تلا˘˘حو ى˘˘سضرŸا
.““هÒثأات فعسضل ارظن
نأا لوؤو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسŸا تاذ ىر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يو
ةحئا÷ا يسشفت ذنمو تاباسصإلا

تناك ،يسضقنŸا سسرام رهسش ‘

قلعت اميف اميسس ةدقعمو ةÒطخ
رهظت يتلا ةيسضرŸا سضارعألاب
ع˘م ه˘نأا لإا ي˘˘سسف˘˘ن˘˘ت˘˘لا زا˘˘ه÷ا˘˘ب
ر˘ه˘سش ن˘م Êا˘ث˘لا ف˘سصن˘لا ة˘ياد˘ب

م˘˘˘˘˘˘غرو نآلا د˘˘˘˘˘˘ح ¤إاو ناو˘˘˘˘˘˘˘ج
نأا لإا ،ىود˘ع˘˘لا تلا˘˘ح عا˘˘ف˘˘ترا
،ى˘˘˘˘˘سضرŸا ة˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘سصإا سضار˘˘˘˘˘عأا

لو ة˘ف˘ي˘ف˘خ تح˘˘ب˘˘سصأا““ ،ه˘˘ب˘˘سسح
سضيرŸا ىل˘ع ءا˘ق˘ب˘لا ي˘عد˘ت˘سست

سضار˘عألا نأل ،ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسŸا ‘
لقأا ‘ لوزتو ةفيفخ ةيسضرŸا

د˘˘ع˘˘بأا ى˘˘ل˘˘˘ع ما˘˘˘يأا ة˘˘˘سسم˘˘˘خ ن˘˘˘م
.““ريدقت
ديزأا نأا ينيوعل روتكدلا راسشأاو
Úبا˘سصŸا ن˘م ة˘ئاŸا˘˘ب09 ن˘˘م
يداولاب91- د˘ي˘˘فو˘˘ك سسوÒف˘˘ب
د˘˘˘ع˘˘˘ب ى˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسŸا نوردا˘˘˘˘غ˘˘˘˘ي
ةيبط تاسصوحف نم مهتدافتسسإا

نم ةفسصوب ةقوفرم ةسصسصختم
ةيسضرŸا سضارعألا نأل ،ةيودألا
ل ،فاسضأا امك مهيدل ةلجسسŸا
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ة˘˘ع˘˘با˘˘تŸا ي˘˘عد˘˘ت˘˘˘سست
مهعوسضخب نوحسصنيو ،ةمئادلا
ر˘˘ج◊ا تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت ¤إا ط˘˘˘ق˘˘˘ف
.›زنŸا يحسصلا
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 ضسوÒفلل ةيني÷إ ةبيكÎلإ ةداعإإو ““ةيعانŸإ ةباجتشسإلإ““ ةيلاعف ببشسب

 تفعضض انوروك ةروطخ :يداولا نم ءابطأا
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 يونشس ضساشسأإ ىلع

 ناوج ةياهن ةئاŸا ‘1.2 تغلب مخضضتلا ةبضسن
ةيكÓهتشسلإ راعشسألإ روطت Èتعيو .طرافلإ نإوج ةياهن ةئاŸإ ‘1.2 رئإز÷اب يونشس ضساشسإ ىلع مخشضتلإ طشسوتم غلب
ةيليوج رهشش نم يأإ ،إرهشش21 ضساشسأإ ىلع بشستحي يذلإ مخشضتلل يونشسلإ طشسوتŸإ0202 نإوج ¤إإ ةيونشسلإ ةÒتولاب

.9102 نإوج ¤إ8102 ةيليوج نم ةدتمŸإ ةÎفلاب ةنراقم0202 نإوج ¤إ9102

د˘ن˘˘ع را˘˘ع˘˘سسأل˘˘ل ير˘˘ه˘˘سشلا Òغ˘˘ت˘˘لا د˘˘ه˘˘سشو
رعسس رسشؤوم روطت Èتعي يذلا ،كلهتسسلا
ره˘سش ر˘سشؤوÃ ة˘نرا˘ق˘م0202 ناو˘ج ر˘˘ه˘˘سش
‘2.0 ة˘ب˘سسن˘ب ا˘عا˘˘ف˘˘ترا ،مر˘˘سصنŸا يا˘˘م
.ناويدلا هدكأا امبسسح ، ةئاŸا
ة˘ئ˘ف بسسح ير˘˘ه˘˘سشلا Òغ˘˘ت˘˘لا سصو˘˘سصخ˘˘بو
ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داوŸا را˘˘ع˘˘سسأا نا˘˘ف تا˘˘ج˘˘ت˘˘نŸا
Úح ‘ ةئاŸا2.0 ةبسسنب اعجارت تلجسس
اعجارت ةجزاطلا ةيحلفلا داوŸا تفرع
. ةئاŸا ‘5.0ةبسسنب
عجاÎلا اذه نأا ¤ا ردسصŸا تاذ فاسضأاو
لك˘سشب ع˘جار ة˘جزا˘ط˘لا ة˘ي˘حل˘ف˘لا داو˘م˘ل˘ل
ر˘˘˘سضÿا را˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسا ع˘˘˘˘جار˘˘˘˘ت ¤ا ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘سسأا
كا˘م˘˘سسلاو ة˘˘ئاŸا ‘4.11-ــب ةجزا˘ط˘لا
. ةئاŸا ‘2- ةجزاطلا

نأا ¤إا ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م ناو˘˘يد˘˘˘لا را˘˘˘سشأاو
تل˘ج˘سس ىر˘خأا ة˘ي˘كل˘ه˘˘ت˘˘سسا داو˘˘م را˘˘ع˘˘سسا
ل ي˘سضاŸا يا˘م ر˘ه˘سشب ة˘نرا˘ق˘م ا˘˘عا˘˘ف˘˘ترا
ة˘˘ئاŸا ‘2.8+ جا را˘ن˘يد˘لا مو◊ ا˘˘م˘˘ي˘˘سس
ةجزاطلا هكاوفلاو ةئاŸا ‘7.6+ سضيبلاو
.ةئاŸا ‘6.9+ اطاطبلاو ةئاŸا ‘40.3)
،اهتهج نم ،ةيعانسصلا داوŸا تفرع امك
.ةئاŸا ‘2.0 براقي اعافترا
ـب اهراعسسا تفتراف ،ةعنسصŸا علسسلا اما
را˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسا تفر˘˘˘˘ع Úح ‘ ة˘˘˘˘ئاŸا ‘6.0
.ادوكر تامدÿا
دقف تامدÿاو علسسلا تاعوم‹ بسسحبو
ة˘˘˘سسب˘˘˘للا““ تا˘˘˘عو˘˘˘˘م‹ را˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسأا تفر˘˘˘˘ع
كلت و ةئاŸا ‘6.0 ـب اعافترا ““ةيذحلاو
ـب اعافترا ““تلاسصتلاو لقنلا““ ـب ةقلعتŸا

علسسلا ةيقب تفرع Úح ‘ ةئاŸا ‘1
.ايبسسن اروطت تامدÿاو
تدهسش ،0202 ـل لولا يسسادسسلا للخ و
‘52.2 ـب اعافترا ةيكلهتسسلا راعسسألا
راعسسأا سضافخنا نم مغرلا ىلع ،ةئاŸا
مجانلاو ةئاŸا ‘51.0 ـب ةيئاذغلا داوŸا

راعسسأل ةئاŸا ‘7.0 ›اوحب عجارت نع
.ةجزاطلا ةيحلفلا داوŸا
لل˘˘خ ل˘˘ج˘˘سسŸا عا˘˘ف˘˘ترلا اذ˘˘˘ه ر˘˘˘سسف˘˘˘يو
ـب عافتراب ةيلا◊ا ةنسسلل لولا يسسادسسلا
ة˘ي˘˘كل˘˘ه˘˘ت˘˘سسلا داو˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ئاŸا ‘64.0
ة˘˘ئاŸا ‘5 + برا˘˘ق˘˘ي اÃ و ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا
.تامدخلل35.2 +و ةعنسصŸا علسسلل
2 رئاز÷اب مخسضتلا ةبسسن تغلب ،Òكذتلل

.9102 ةنسس ةئاŸا ‘
إإ.ق

 اهعون نم ¤وألإ دعت
ةياهن ةيرحب تارطاق ملتضست كارطانوضس

ةنضسلا
ه˘نأا ،د˘حألا سسمأا ،ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ‘ ،كار˘˘طا˘˘نو˘˘سس ع˘˘م‹ ف˘˘سشك
ةيلfi ةيرحب تارطاق ةثلث ةيرا÷ا ةنسسلا ةياهن ملسستيسس
ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ة˘ير˘ئاز÷ا ة˘كÎسشŸا ة˘كر˘سشلا فر˘ط ن˘م ع˘ن˘سصلا
›وÎب˘˘لا ع˘˘˘مÛا عر˘˘˘ف ح˘˘˘لا˘˘˘سصل كلذو ،““و˘˘˘بÒب بيرو˘˘˘ك˘˘˘يإا““
.ةيرحبلا ةيطفنلا تاطÙا للغتسساو ةرادإا ‘ سصتıا
نم ¤وألا Èتعت ةيلمعلا هذه نأا ¤إا هتاذ ردسصŸا راسشأاو
ةيعانسص ةدعاق ءاسسرإاب حمسست فوسس ثيح رئاز÷ا ‘ اهعون

ة˘فا˘سضم ة˘م˘ي˘ق ق˘ل˘خ و ف˘ي˘ظو˘ت˘لا ع˘ي˘˘ج˘˘سشت ،لاÛا اذ˘˘ه ‘
.ينطولا داسصتقلل

إإ.ق

بلطÚ 0004ب نم ةيعمج5362 دامتعإ
رهشش فرظ ‘

لدب ةيضسايضسلا نوبت ةقرو ÊدŸا عمتÛا
بازحأ’ا
ىوتسسŸا ىلع ةيعمج5362 ةسصتıا تاطلسسلا تدمتعا
بلط فلم0004 نم ديزأا Úب نم ،رهسش فرظ ‘ ،ينطولا
تليهسستلا راطإا ‘ ،ةينعŸا تاه÷ا مامأا تعدوأا سسيسسأات
.لاÛا ‘ ةدمتعŸا ةديد÷ا
ة˘كر◊ا˘ب ف˘ل˘كŸا ة˘يرو˘ه˘م÷ا سسي˘ئر ىد˘ل را˘سشت˘سسŸا لا˘˘قو
للخ ،ناسضمرب هيزن جراÿاب ةينطولا ةيلا÷او ةيوعم÷ا
زكرÃ ةيوعم÷ا ةكر◊ا نع ÚلثمÃ هعمج يرواسشت ءاقل
فرظ ‘ لجسس هنإا ،نارهوب ،دمحأا نب دمfi تايقافتلا
ىلع ةيع˘م˘ج0004 ن˘م د˘يزأا سسي˘سسأا˘ت تا˘ف˘ل˘˘م عاد˘˘يإا ر˘˘ه˘˘سش
6731 دجوتو ،اهنم5362 اهنم دمتعا““ ،ينطولا ىوتسسŸا

سضفرلا غلبو ةيعمج143 تافلم تسضفر امنيب ،ةسساردلا روط
.““اهباحسصأل
تافلم ةسسارد ةدم سصيلقت رارق ةبسسانŸاب ناسضمرب ركذو

ةرازو هتذختا يذلا مايأا01 ¤إا تايعم÷ا دامتعا تابلط
نم Òثكلل اه˘ل˘ي˘ه˘سستو طرا˘ف˘لا ناو˘ج ر˘ه˘سش ة˘ياد˘ب ة˘ي˘ل˘خاد˘لا
دامتعا مامأا قباسسلا ‘ اقئاع لكسشت““تناك يتلا تاءارجإلا
.تايعم÷ا
ير˘˘يزو ن˘˘م بل˘˘ط د˘˘ق نو˘˘ب˘˘ت د˘˘يÛا د˘˘ب˘˘ع سسي˘˘ئر˘˘˘لا نا˘˘˘كو
،تزرب يتلا تايعم÷ا فينسصت ،يسضاŸا ليرفأا ‘ ،ةيلخادلا

رظنلاب ،ةماع ةعفنم تاذ تايعمج ،ةيحسصلا ةمزألا للخ
ع˘يزو˘تو ن˘ما˘˘سضت˘˘لا ‘ ةر˘˘ها˘˘ب ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ن˘˘م ه˘˘ت˘˘ق˘˘ق˘˘ح ع˘˘م ¤إا
 .تادعاسسŸا
تا˘ي˘ع˘م÷ا دا˘م˘ت˘˘عا ‘ عار˘˘سسإلا ى˘˘ل˘˘ع سسي˘˘ئر˘˘لا دد˘˘سش ا˘˘م˘˘ك
يأا نع ةديعب نوكت نأا طرسش ،ايلfi وأا اينطو ةدا÷ا ةيندŸا
.ةيجولويديإا وأا ةيسسايسس ةعزن
ةيرودلا تاءاقللا نم ءاقل رخآا ‘ ،ةحارسص نوبت نلعأا دقو
تايعمج عم لمعلا ¤إا ليÁ““ هنأا ¤إا ،ينطولا ملعإلا عم
رابتعاب ،ةيسسايسسلا بازحألا عم لمعلا ىلع ÊدŸا عمتÛا
رسسفي ام وهو ،““نطاوŸا تلاغسشنا ¤إا برقأا تايعم÷ا
ة˘يو˘ع˘م÷ا ة˘كر◊ا˘ب ى˘˘ن˘˘ع˘˘ي ه˘˘يد˘˘ل را˘˘سشت˘˘سسم بسصن˘˘م ءا˘˘سشنإا
.جراÿا ‘ ةيرئاز÷ا ةيلا÷او
هئامتنا مدع ىلع هديكأات عمو ،نوبت سسيئرلا نأا ايلج ودبيو
ليوعت ىلع لوعي هنأا ،بزح يأا هئاسشنإا مدعو بزح يأا ¤إا
ةدهعلا هذه للخ هÒيسست ‘ ،ÊدŸا عمتÛا ىلع اÒبك
لب ،ىرخأا ةدهع كانه تناك نإا ةلبقŸا ةدهعلاو ،ةيسسائرلا
لو˘˘خد ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘ي˘˘ع˘˘˘م÷ا هذ˘˘˘ه د˘˘˘عا˘˘˘سسي نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘سسي لو
نع هثيدح ليلدب ،يسسايسس ءاطغ نود ةيعيرسشتلا تاسسسسؤوŸا

.ةيباختنلا ديعاوملل حسشÎلا ‘ بابسشلا ةدعاسسم
ب .م

جراÿاب ةيشسإردلإ حنŸإ ديد“
قيرط نع يملعلا مييقتلا جئاتن ليو– ءدب
 ةيضسامولبدلا تايلثمŸا
مييقتلا جئاتن نا يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ةرازو تنلعأا
ة˘ب˘ل˘ط˘لاو ةذ˘تا˘سسلا تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط ن˘˘م ¤ولا ة˘˘ع˘˘فد˘˘ل˘˘ل ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا
جمانÈلا راطا ‘ جراÿاب ةيسسارد حنم نم نيديفتسسŸا
ف˘ل˘تfl ق˘ير˘ط ن˘ع تلو˘˘ح0202/9102 ةعفد ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا
تاسسسسؤوم قيرط نع اذكو جراÿاب ةيسسامولبدلا تايلثمŸا
.Úينعملل اهغيلبتل ةيلسصلا يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا
يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ةرازولل نايب هدروا ام بسسحو
حنŸا ديد“ تابلط اوعدوا نيذلا ةبلطلا سصخت ةيلمعلا نإاف
ةÎف لل˘خ ة˘ح˘نŸا ن˘م ة˘ع˘˘ئا˘˘سضلا ةÎف˘˘لا سضيو˘˘ع˘˘ت سضر˘˘غ˘˘ب
لود فلتخ91Ã ديفوك ءابو نع ةŒانلا يحسصلا رج◊ا
.⁄اعلا
ةرازولا تدرو يتلا تابلطلا يقاب نا ¤إا ةرازولا نايب راسشأاو
Úيملعلا ءاÿÈا نا÷ فرط نم ةسساردلا ديق اهنا ةرخأاتم
.لاجآلا برقا ‘ جئاتنلاب مهغلبإا متيسسو
نوك˘ي˘سس د˘يد˘م˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع نا˘ير˘سس نأا ه˘تاذ رد˘سصŸا ح˘سضوأاو
 .““مداقلا Èمتبسس رهسش نم ءادتبا

و.ق

ة˘˘با˘˘قر˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع تر˘˘˘ف˘˘˘سسأا
يت˘لا سشغ˘لا ع˘م˘قو ة˘يدا˘سصت˘قلا
Úب ةطلتıا قرفلا اهب تماق
ي˘قا˘بو ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو ح˘˘لا˘˘سصم
ع˘ل˘سس ز˘ج˘˘ح ن˘˘ع ،تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
نط38.261ب ا˘ه˘ت˘ي˘م˘ك رد˘ق˘˘ت

0202ل لوألا يسسادسسلا للخ
ة˘˘ئاŸا ‘03.86 عا˘ف˘˘ترا˘˘ب يأا

ماعلا نم ةÎفلا سسفنب ةنراقم
.ملع امبسسح ،يسضاŸا
ع˘˘˘ل˘˘˘سسلا هذ˘˘˘ه ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘˘تو
رانيد نويلم45.293 ةزوجÙا

ران˘يد نو˘ي˘ل˘م22.402 ل˘با˘ق˘˘م
لولا ي˘˘˘سساد˘˘˘سسلا ‘ تل˘˘˘˘ج˘˘˘˘سس
ا˘˘ه˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘سسن ةدا˘˘˘يز˘˘˘ب يأا ،9102ل
بسسح ،ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئاŸا ‘29.12
.ةراجتلا ةرازو ةليسصح
ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘تıا قر˘˘˘ف˘˘˘˘لا تل˘˘˘˘خدو
سشغلا عمقو ةيداسصتقلا ةباقرلل

ةيادب نم ةدتمŸا ةÎفلا للخ
83381 ناوج ةياهن ¤إا يفناج
‘77.51 عا˘˘˘ف˘˘˘ترا˘˘˘ب يأا ةر˘˘˘˘م
نم ةÎفلا سسفنب ةنراقم ةئاŸا
9102.
تن˘يا˘ع ،تل˘خد˘ت˘لا هذ˘˘ه ر˘˘ثإاو
0562fl52.13 ةدايزب ةفلا‘
لوألا يسسادسسلاب ةنراقم ةئاŸا

2832 ر˘ير– ا˘ه˘˘ع˘˘ب˘˘ت ،9102ل
fiا ‘31.64 ةدايزب رسضŸةئا

ن˘م ةر˘ظا˘نŸا ةÎف˘لا˘ب ة˘نرا˘ق˘˘م
9102.
ة˘ط˘ل˘تıا قر˘ف˘لا تن˘يا˘ع ا˘م˘˘ك
رير– نودب ةيراŒ تلماعم
¤وألا ةتسسلا رهسشألا ‘ Òتاوف
74.2215 ةميقب يرا÷ا ماعلل

ة˘˘˘˘نرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘م را˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘يد نو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م
.رانيد نويلم29.50651ب
اعبت ةطلتıا قرفلا تحÎقاو
تما˘ق ي˘ت˘لا ة˘با˘قر˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل
.ل622fi ل ايرادإا اقلغ ،اهب
دو˘˘˘جو ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه زÈتو
تار˘˘سشؤو˘˘˘م سضع˘˘˘ب ‘ ““ن˘˘˘سس–““
ددعب ةقلعتŸا اميسسل ةباقرلا
ر˘˘سضاÙا دد˘˘عو تل˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا

تازو˘˘جÙا ة˘˘ي˘˘م˘˘˘كو ةررÙا
.ةراجتلا ةرازو بسسح ،اهتميقو
ة˘˘با˘˘قر˘˘لا دو˘˘ه˘˘˘ج عزو˘˘˘ت لو˘˘˘حو
ىل˘ع سشغ˘لا ع˘م˘قو ة˘يدا˘سصت˘قلا

flةليسصح رهظت ،قرفلا فلت
ة˘ط˘ل˘تıا ة˘قر˘ف˘˘لا نأا ةرازو˘˘لا
““Œكرامج-بئارسض-ةرا““
لولا ي˘˘˘سساد˘˘˘سسلا ‘ تل˘˘˘خد˘˘˘˘ت
تن˘يا˘ع ،ةر˘˘م855ب0202ـــل

م‚ اموهو ةفلا372fl هللخ
.رسض832fi رير– هنع
تاجتنم ةقرفلا هذه تزجحو
ران˘يد نو˘ي˘ل˘م54.223 ة˘م˘ي˘ق˘ب
ةرتوف نودب تلماعم تنياعو
. رانيد نويلم74.2215 ةميقب
ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘تıا ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘˘مأا
““Œتلخدت د˘ق˘ف ،““ةر˘ط˘ي˘ب-ةرا

ي˘سساد˘سسلا لل˘˘خ ةر˘˘م73321
اهلل˘خ تن˘يا˘عو0202 لولا
0712fl0591 ترر˘˘حو ة˘˘ف˘˘لا

fiةقرفلا هذه تزجحو.رسض
10.141 اهتيمك ردقت تاجتنم
رانيد نويلم86.34 ةميقب نط
ل622fiل يرادإا قلغ حاÎقاو
دعب Úبت ةنيع66 عاطتقا اذكو
اهنم تان˘ي˘ع01 نأا ا˘ه˘ت˘ب˘قار˘م
،ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م.ة˘ق˘با˘ط˘˘م Òغ
ة˘˘ط˘˘ل˘˘تıا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا تل˘˘خد˘˘˘ت
““Œ0601 ““ة˘˘ي˘˘تا˘˘ب˘˘ن ة˘˘ح˘˘سص-ةرا

65 ا˘˘هر˘˘ثإا ى˘˘ل˘˘ع تن˘˘يا˘˘ع ،ةر˘˘م
fl05 ترر˘˘حو ة˘˘ف˘˘لاfiرسض.

ا˘ع˘ل˘سس ة˘قر˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه تز˘˘ج˘˘حو
ةميقب نط35.81 اهتيمك ردقت
امك. را˘ن˘يد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م04.81
ة˘˘ط˘˘ل˘˘تıا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا تل˘˘خد˘˘˘ت
““Œةرم7892 ““ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سص-ةرا

ة˘قر˘ف˘لا هذ˘ه ا˘˘ه˘˘لل˘˘خ تن˘˘يا˘˘ع
نويلم10.8 ةم˘ي˘ق˘ب ن˘ط92.3
ةقرفلا تلخدت Úح ‘ ،رانيد
ة˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘ق-ةراŒ““ ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘تıا
تن˘يا˘˘ع ةر˘˘م6631 ““ة˘ي˘نو˘نا˘˘ق
58 تررحو ةفلا58fl اهللخ

fiارسض.
إإ.ق

 ضشغلإ عمقلإ قرف

 لوأ’ا يضسادضسلا ‘ علضسلا نم نط361 زجح



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

؟ ةينيطضسلفلا ةحلضصŸا نيأا ؟Úتلودلا لح ما ةدحاولا ةلودلا لح

7مالـقأ

تاقيرع للد .د :ملقب

نأا ىتح ،ل◊ا لكسش لوح سشاقنلا Ìكي
نع ثد– قيقسشلا ندرألا ءارزو سسيئر
،ناتسسردم كانه ،مايأا لبق ةينلع رمألا
لثمأا رايخك Úتلودلا لحب يدانت ةدحاو
ىرخأاو يليئارسسلاو ينيطسسلفلا Úبعسشلل
ةيطارقÁدلا ةدحاولا ةلودلا لحب يدانت
.Úبعسشلل
ةينيطسسلفلا ريرح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م تل˘ب˘ق د˘ق˘ل
تسضا˘خ ا˘ه˘ي˘ل˘ع ًءا˘ن˘بو Úت˘لود˘لا ل˘ح ة˘˘يؤور

Œا ةبرŸةميقعلا تاسضواف، Œتأادب ةبر
ةلودب ينيطسسلف فاÎعاب دوقع3 ذنم
ل˘ح˘ب جو˘ت˘ت ⁄ ة˘بر˘ج˘ت˘لا نا لا ،ل˘ي˘˘ئار˘˘سسا
نا ىتح ،مويلا ىتح ةينيطسسلفلا ةلودلا

ى˘ن˘ب˘ت˘ت ي˘ت˘لا ›ود˘لا ع˘م˘تÛا تا˘˘مو˘˘ك˘˘ح
ة˘ك˘ل‡ ءا˘ن˘ث˘ت˘سسا˘ب Úت˘لود˘˘لا ل˘˘ح ى˘˘عر˘˘تو
ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘لود˘لا˘ب فÎع˘ت ⁄ د˘يو˘سسلا

اهارأا ل ةديدع بابسسأل اذه انموي ىتح
Úتلودلا لح نا ةسصلÿا نكلو ،ةيقطنم
.تاسضوافŸا امك ًاما“ ًاميقع ودبي مويلا
دادعأا تداز ،ةيملسسلا ةيلمعلا ءدب ذنمف
تفعاسضتو022 ن˘م Ìكأل تا˘ن˘طو˘ت˘˘سسŸا
فلا027 ن˘م Ìكأل Úن˘طو˘˘ت˘˘سسŸا داد˘˘عأا

‘ فلأا002 مهيف اÃ ةفسضلا ‘ نطوتسسم
ي˘˘سضارألا ةردا˘˘سصم .ة˘˘ي˘˘قر˘˘˘سشلا سسد˘˘˘ق˘˘˘لا

تا˘سسا˘ي˘سسلاو ق˘ئا˘ق◊ا سضر˘˘ف ،ةر˘˘م˘˘ت˘˘سسم
ةيناديŸا تامادعلا ،ةرمتسسم ةيرسصنعلا

ة˘˘ي˘˘هاو˘˘˘لا ن˘˘˘مألا ج˘˘˘ج˘˘˘ح˘˘˘ب بع˘˘˘سشلا د˘˘˘سض
نم ةرمت˘سسم لل˘ت˘حلا لا˘ك˘سشأا ،ةر˘م˘ت˘سسم
لتقلا ¤إا رسسألا ¤ا زاجتحلا ¤ا للذإلا
طغسضلاو ةسصاقŸا لاومأا عاطتقل ًلوسصو
ىسضÎل ةينيطسسلفلا ةدايقلا ىلع رمتسسŸا
رار˘˘م˘˘ت˘˘سسلا ل˘˘با˘˘ق˘˘م ن˘˘هار˘˘˘لا ع˘˘˘سضو˘˘˘لا˘˘˘ب
!دوجولاب

هذه لك ىري نم هجتي نأا يقطنŸا نم
¤ا Úتلودلا لحب قلعتت يتلا ليسصافتلا
Úتلودلا لح ،ةدحاولا ةلودلا لح ينبت
ًاينيطسسلفً ارايخ نكي ⁄ رونلا َري ⁄ يذلا
نوينيطسسلفلا هب يسضر يذلا لزانتلا وه لب

Úط˘˘سسل˘˘ف ن˘˘م�٪22 ب او˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ق Úح
نع يلختلل ءلؤوه أاجلي انهو .ةيبادتنلا

ة˘˘˘لود˘˘˘لا ل◊ ةو˘˘˘˘عد˘˘˘˘لاو Úت˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ح
قو˘ق◊ا ثي˘˘ح ة˘˘ي˘˘طار˘˘قÁد˘˘لا ،ةد˘˘حاو˘˘لا
ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لا سضغ˘ب Úن˘طاو˘م˘ل˘ل ة˘يوا˘سستŸا

!داقتعلا وا نوللا وا نيدلا
يراسض◊ا ويرانيسسلا لث“ ةدحاولا ةلودلا
ي˘سسا˘ي˘سسلا ع˘قاو˘لا ن˘ك˘لو ه˘˘ب م˘˘ل˘˘ح˘˘ن يذ˘˘لا
kitiloP laeRغ سسك˘˘˘˘ع˘˘˘˘يÒ كلذ،
ا˘˘هدو˘˘ق˘˘ي ة˘˘ير˘˘سصن˘˘ع ة˘˘لود ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘سسإاا˘˘˘ف

مهسسأار ىلع بر◊ا يمر‹ نم ةعوم‹
Úناو˘ق˘لا ن˘سسب ر˘˘م˘˘ت˘˘سست ة˘˘لود ،و˘˘ها˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن
يدوهيلا ةيموقلا نوناق اهرخآاو ةيرسصنعلا
ًاÒخأاو ءادهسشلا Úماثج زاجتحا نوناقو

فÎعت ل ةلودلا هذه ،مسضلا ‘ اهططخ
ل˘˘ح نود˘˘ير˘˘ي ل ،دو˘˘ه˘˘ي˘˘لا Òغ˘˘ل قو˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ب
ةد˘˘˘˘حاو ة˘˘˘˘لود نود˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ي لو Úت˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘لا
،يرسصنعلا لسصفل˘ل نو˘ه˘ج˘ت˘ي ،ة˘ي˘طار˘قÁد
Úي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم ن˘˘م ل˘˘ه ا˘˘ن˘˘هو
كسسمتلا وا ةدحاولا ةلودلا نع ثيد◊ا
؟Úتلودلا لحب

Ãلح ماما بابلا تقلغأا ليئارسسا نأا ا
ر˘˘ظ˘˘ن˘˘ن نا ي˘˘ق˘˘ط˘˘˘نŸا ن˘˘˘م˘˘˘ف ،Úت˘˘˘لود˘˘˘لا
ثيد◊اف ،ةدحاولا ةلودلا ل◊ ةيباجيإاب

ام وا فطاوعلل سساكعنا Úتلودلا لح نع
.عقاولا نع درŒ هنكلو نوكي نا ىنمتن
يرا˘سضح ةد˘حاو˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا ن˘˘ع ثيد◊او
نكلو ،ة˘ير˘ك˘ف˘لا ا˘ن˘تا˘ي˘ن˘مأا سسك˘ع˘يو ل˘ي˘ب˘نو
ز˘ي˘كر˘ت ا˘ن˘ت˘ح˘ل˘سصم ن˘م سسي˘˘ل يدا˘˘ق˘˘ت˘˘عا˘˘ب
! ل◊ا لكسش نع ثيد◊ا
ىلع زيكÎلاب نمكت ةينيطسسلفلا ةحلسصŸا
مدعو ةماركلاو ةير◊او قوق◊ا ةيمهأا
ل˘ب ،ل◊ا ل˘ك˘سشب د˘ه÷او تقو˘لا ع˘˘ي˘˘ي˘˘سضت

Ãبع˘سشلا ه˘ل ح˘˘م˘˘ط˘˘ي يذ˘˘لا ل◊ا ىو˘˘ت˘˘ح
ايقيرفا بونج ‘ ةّيرسصنعلا .ينيطسسلفلا

تناك اهنكلو طقف ايقيرفا ةلكسشم نكت ⁄
‘ و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ر˘م˘ت˘سسا اذا ،⁄ا˘ع˘لا ة˘˘ل˘˘ك˘˘سشم
ليئارسسا مدقي وهف ،ةيرسصنعلا هتاسسايسس
...⁄اعلا ةلكسشمك
ط˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘ت˘˘لا ةذا˘˘ت˘˘سسا :تا˘˘ق˘˘ير˘˘˘ع للد -
ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ك ،عار˘˘˘سصلا ل˘˘˘˘حو ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘ي˘˘˘˘تاÎسسلا
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘ع˘˘ما÷ا ،ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا تا˘˘سسارد˘˘لا
.ةيكيرمألا

ـه1441 ةج◊ا وذ60 ـل قفاوŸا م0202 ةليوجÚ72نثإلا

يقارع بتاك* يمÓلا ءÓع ملقب

- ةرا˘˘ب˘˘ع˘˘لا هذ˘˘˘ه تعا˘˘˘سش .«ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا مل˘˘˘سسإلا»
ى˘ت˘ح ،ة˘ي˘سضاŸا ة˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا دو˘˘ق˘˘ع˘˘لا ‘ ح˘˘ل˘˘ط˘˘سصŸا
›ا˘م˘ع˘ت˘سسلا دا˘ي◊او ة˘هاد˘ب˘لا ن˘م ًا˘عو˘ن تب˘˘سست˘˘كا
برع Úثحاب لبِق نم ىتح راسشتنلاو راركتلا لعفب

ة˘ي˘ن˘طو˘لا م˘ه˘تا˘ي˘ج˘ه˘ن˘مو م˘ه˘تا˘ه˘جو˘ت ى˘ل˘ع را˘˘ب˘˘غ ل
‘ ًل˘ّه˘م˘ت˘مو ًا˘ق˘ي˘م˘ع ًا˘ق˘ي˘قد˘ت نأا Òغ .ة˘ي˘مد˘ق˘ت˘لاو
ّكسشل˘ل ًل˘هأا ا˘ه˘ل˘عŒ ًا˘حل˘ط˘˘سصاو ًة˘˘غ˘˘ل ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ها˘˘م
 .ةهبسشلاو ةبيرللو لب ّيدقنلا
¤إا (يسسايسسلا ملسسإلا) ةرابعلا هذه انلي– ،ًةغل
،فور˘ع˘˘م ن˘˘يد˘˘ل م˘˘ل˘˘ع م˘˘سسا˘˘ك - «مل˘˘سسإلا» ف˘˘سصو
نمسض سصيسصخ˘ت˘لا ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘ع ة˘سسا˘ي˘سسلا˘ب ه˘جز˘مو
ن˘م عاو˘نأا دو˘جو˘ب ن˘˘مؤو˘˘ي ا˘˘ه˘˘ل˘˘ئا˘˘ق نأا˘˘كو ،ع˘˘يو˘˘ن˘˘ت˘˘لا
سسي˘˘لو يدا˘˘سصت˘˘قلا مل˘˘سسإلا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ،«تا˘˘مل˘˘سسإا»
نكمُي لاونŸا اذه ىلعو ،«يملسسإلا داسصتقلا»
ّي˘عا˘ن˘سصلا مل˘سسإلا :ل˘ي˘ب˘ق ن˘˘م تارا˘˘ب˘˘ع قا˘˘ق˘˘ت˘˘سشا ،خ˘لإا ..Êّو˘يز˘ف˘ل˘˘ت˘˘لا مل˘˘سسإلاو ّي˘˘عارز˘˘لا مل˘˘سسإلاو
 .اهل ًايوغل ًاغّوسسم لو ىنعم ل ٌغيسص هذهو
،«يسسا˘ي˘سسلا مل˘سسإلا» ح˘ل˘ط˘سصŸا اذ˘ه˘ف ،ًا˘نو˘م˘سضم
فور˘ع˘م ن˘يد م˘سسل ة˘ي˘هاŸا ة˘ه÷ً اد˘ي˘حو˘ت ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي
ةسسايسسلاب «ملسسإلا» وه نايدألا رئاسسك مfiÎو
،هب ةدرف˘م ه˘ل ة˘ي˘ها˘م ا˘ه˘ل˘ع˘جو ،ا˘هر˘ج˘بو ا˘هر˘ج˘ُع˘ب
سصلاخ ّيسسايسس نيد وه ديدج ءيسش كلذ نع جتنيل
لهف !نايدألا رئاسس نع فلتflو كلذ ‘ دّرفتمو
نايدألا رئاسسك نيد هّنأا مأا ،يسسايسس نيد وه ملسسإلا
لهأاو ناطلسسلا لهأاو نوّيسسايسسلا همهلتسسيو هّلغتسسي
م˘ه˘ع˘يرا˘سشم ة˘مدÿ ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا د˘ئا˘˘ق˘˘ع˘˘لاو ر˘˘ك˘˘ف˘˘لا
 ؟ةسصاÿا
،ح˘ل˘ط˘سصŸا اذ˘ه را˘ك˘˘ت˘˘با دد˘˘سصب ،يد˘˘ن˘˘ع ح˘˘ّجرŸا
ة˘نا˘سسÎلا تا˘ج˘ت˘ن˘م ن˘م نو˘ك˘ي نأا ا˘ّمإا˘ف :نلا˘م˘ت˘حا
ة˘ّير˘سصن˘ع˘لا ة˘ّي˘بر˘˘غ˘˘لا ة˘˘ّي˘˘قار˘˘سشت˘˘سسلاو ة˘˘ي˘˘مل˘˘عإلا
ةوفه هّنأا وأا ،ًامومع ÚملسسŸاو ملسسإلل ةيداعŸا

ةزجاعلا ةيسسايسسلا تاحلطسصŸا ركتبم ةغل جاتِن نم
Úفلؤوم لبِق نم حيحسصلا ّيحلسصإلا راكتبلا نع
ىوقأا نوكي دق لّوألا لامتحلاو ،برع ÚمجÎمو
 ؟كلذ فيك !Êاثلا نم
ةغللا ¤إا هتمجرت دعب حلطسصŸا اذه نع تثحب
ةيزيلكنإلاو (euqitilop malsi›L) ةيسسنرفلا
(malsI lacitiloP)، ادو˘˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘م نا˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ف ً‘
،ةغيسصلا هذهب تنلا ةكبسش ىلع ةّر◊ا تاعوسسوŸا
هتمجرت دعب ةرابعلل ّيسسنرفلا فيرعتلا انه جردأاسسو

مسسا وه :يسسايسسلا ملسسإلا) لوقي وهو ،ةيبرعلا ¤إا
¤إا فدهت يتلا ةيجولويديإلا تارايتلا عيم÷ ماع
ىلع ءاوسس ،ملسسإلا ئدابم سساسسأا ىلع ةلود ةماقإا

،ةدعاقكو .عمتÛا ىوتسسم ىلع وأا ةلودلا ىوتسسم
زّكري Òخألا حلطسصŸاو ،ةيوملسسإلل فدارم وه
تاكر◊ا هذهل يسسايسس فيسصوت نم Ìكأا وه ام ىلع
.(ةتحبلا ةينيدلا ةيحانلا نم
دوجومف حلطسصŸا اذهل يزيلكنإلا فيرعتلا اّمأا
ن˘كÁو ،ي˘سسنر˘ف˘لا ن˘ع ًل˘ي˘ل˘ق ف˘ل˘ت˘خ˘ي و˘هو ،ًا˘˘سضيأا
اهÒثي يتلا ةبيرلل ةراثإا لقأاو ًانزاوت Ìكأا هّنإا لوقلا
ف˘ير˘ع˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘جر˘˘ت لو˘˘ق˘˘ت .ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ف˘ير˘ع˘ت ّيأا و˘ه :ي˘سسا˘ي˘˘سسلا مل˘˘سسإلا) يز˘˘ي˘˘ل˘˘ك˘˘نإلا
ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو ة˘˘يو˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ل رد˘˘˘سصم˘˘˘ك مل˘˘˘سسإل˘˘˘ل ّيÒسسف˘˘˘ت
نم ةعسساو ةعوم‹ ¤إا Òسشي نأا نكÁو .يسسايسسلا
ةلودلا ليو– نولواحي نيذلا تاعام÷او دارفألا
نكÁو .ةيملسسإا ئدابم هنوري اŸ ًاقفو عمتÛاو
ملسسإلا مادختسسا ¤إا ًاسضيأا حلطسصŸا Òسشي نأا
فقاوŸا حيسضوتل تاراعتسسلاو ميهافملل ردسصمك
بناوج دحأا «يسسايسسلا ملسسإلا» لّثÁ .ةّيسسايسسلا
‘ تأاد˘ب ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘مل˘˘سسإلا «؟ةو˘˘ح˘˘سصلا» ة˘˘سضه˘˘ن˘˘لا
عيمج ةسشقانم متت ل هنأا ًاملع .نيرسشعلا نرقلا
ت– ÚملسسŸا لبِق نم ّيسسايسسلا طاسشنلا لاكسشأا

 .(يسسايسسلا ملسسإلا ناونع
ا˘م˘ك ،با˘ي˘ترل˘ل ةرا˘ثإا Ìكأا ي˘سسنر˘ف˘لا ف˘ير˘ع˘ت˘˘لا sنإا
اذه رسصح ةلواfi ¤إاً ادادسشنا Ìكأا هنأل ،تلق
ّيفلسسلا وأا ّيداه÷ا ملسسإلا نومسضÃ حلطسصŸا ًا˘ن˘˘يد مل˘˘سسإلا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘م˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت م˘˘ث ن˘˘مو ّ›و˘˘سصألا
ي˘ن˘ع˘ي اذ˘هو ،ه˘ل Úق˘ن˘ت˘ع˘مً ار˘سشبو ةد˘˘ئا˘˘ب ةرا˘˘سضحو
ة˘ّير˘يو˘ن˘ت˘˘لا ة˘˘ّي˘˘مل˘˘سسإلا تارا˘˘ي˘˘ت˘˘لا بط˘˘سش ًا˘˘ن˘˘م˘˘سض
ةنمي˘ه˘لاو لل˘ت˘حل˘ل ة˘موا˘قŸا وأا ة˘ّي˘طار˘قوÁد˘لاو
ا˘ه˘ط˘ل˘خ وأا ةŸا˘سسŸا ة˘ّي˘لو˘سصألا ى˘ت˘ح وأا ة˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا
هيلع نوقلطي xلك نمسض ءازجأاك اهتاواسسمو اهسضعبب
.«يسسايسسلا ملسسإلا»
نم ًائي˘سش ه˘ي˘ف د‚ د˘ق˘ف يز˘ي˘ل˘ك˘نإلا ف˘ير˘ع˘ت˘لا ا˘ّمأا
ه˘ئاو˘ت˘حا ‘ ًا˘سصو˘سصخو ،ىو˘تÙا ‘ ة˘ّي˘عو˘˘سضوŸا

‘و «يسسايسسلا لمعلاو ةيوهلل ردسصمك» ةرابع ىلع
تأادب يتلا ةّيملسسإلا ةسضهنلا بناوج دحأا» هرابتعا

ةوحسصلا» موهفم ¤إا حuملي اÃ «نيرسشعلا نرقلا ‘
ي˘بز◊ا ي˘سسا˘ي˘سسلا Ìن˘˘لا ‘ ع˘˘ئا˘˘سشلا «ة˘˘ّي˘˘مل˘˘سسإلا
نويملسسإلا اهرّركي دق ميهافŸا هذهو ،يملسسإلا
تلاكسشإا نم هÒثت ام مغر تاظّف– وأا دّدرت نود
لِك ْنكلو .ÊومسضŸاو ّيوغللا ليلحتلا ‘ ةيوهام

نا˘ي˘ف˘ن˘˘ي ل ،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ك˘˘نإلاو ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا ،Úف˘˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ناÒثيو ،ةيبرعلا ةغللاب حلطسصلا اذه ةيهوبسشم
‘ هل ليثم وأا Òظن مادعنا نع لؤواسست نم Ìكأا

هّنأاب داقتعلا نكÁ اذلو ،ىرخألا نايدألا تلاح
ةّيسسايسسلا ةلاح˘ل˘ل ًا˘جو˘ت˘ن˘م نو˘ك˘ي ل د˘ق ح˘ل˘ط˘سصم˘ك
ةمجرت وه لب ً،ارهاظ ودبي امك ةّيملسسإلاو ةّيبرعلا

Ÿحلطسصم˘ل˘ل ي˘قار˘سشت˘سسا يو˘فا˘ق˘ثو ي˘ن˘مأا ح˘ل˘ط˘سص
نويلاÈيللاو نويناملع˘لا ه˘ل جsور ة˘ي˘ب˘ن˘جألا تا˘غ˘ل˘لا˘ب
Òغ نم ة˘ي˘بر˘ع˘لا˘ب نو˘م˘ّل˘ك˘تŸاو بر˘ع˘لا نو˘ير˘سشق˘لا
،تقو˘˘لا رورÃو ،م˘˘ث ،ة˘˘يدا˘˘ع˘˘م سضار˘˘غألو بر˘˘˘ع˘˘˘لا
اياونلا ينسسح نم سضيرع روهمج كلذ ‘ مهعبت
 .ÚلsلسضŸاو
ول انّنأا وه ليلدلا ؟جاتنتسسلا اذه ىلع ليلدلا ام
اذهل يذوب وأا يدوهي وأا يحيسسم Òظن ّيأا نع انثحب
،ًليوطو ًايسصخسش تثحب دقو .د‚ نلف حلطسصŸا
عسضاوتم لكسشب امهب ملكتلا ديجأا Úتللا Úتغللابو
ملف ،ة˘يز˘ي˘ل˘ك˘نإلاو ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ا˘م˘هو ،‘اÎحا Òغو
مل˘سسإلا» ح˘ل˘ط˘˘سصŸا اذ˘˘ه˘˘ل ًا˘˘ف˘˘يدر وأاً اÒظ˘˘ن د˘˘جأا
!«يسسايسسلا
ةرابعل ىنعم نع ثحبيلو ةبرجتلا ءاسش نم بّرجيلف
وأا «ةيسسايسسلا ةيدوهيلا» وأا «ةيسسايسسلا ةيحيسسŸا»
ةغل ةّيأا ¤إا ام˘ه˘ت˘م˘جر˘ت د˘ع˘ب «ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ة˘يذو˘ب˘لا»
يذلا جاتن˘ت˘سسلا ¤إا ه˘سسف˘ن˘ب ل˘ّسصو˘ت˘ي˘ل م˘ث ،ة˘ي˘ب˘ن˘جأا
ةيذو˘ب˘لا ة˘نا˘يد˘لا سصو˘سصخ˘بو .ه˘ب ع˘ن˘ت˘ق˘يو ه˘ي˘سضتر˘ي
ل˘ب «ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ة˘يذو˘ب˘لا» ح˘ل˘ط˘سصم د‚ ن˘ل ،ًل˘ث˘˘م
سصو˘˘˘سصخ˘˘˘ب كلذ ل˘˘˘ث˘˘˘مو «ة˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلاو ة˘˘˘يذو˘˘˘ب˘˘˘لاد
.«ةسسايسسلاو ةيدوهيلا» وأا «ةسسايسسلاو ةيحيسسŸا»
ىلع «يسسايسسلا ملسسإلا» حلطسصم رِسصُتقا اذاملف
‘ لو ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘غ˘˘ل˘˘لا˘˘ب ل - او˘˘لو˘˘ق˘˘ي ⁄و مل˘˘سسإلا
اولاق لب «ةسسايسسلاو ملسسإلا» - ةيبنجألا تاغللا
؟«يسسايسسلا ملسسإلا»
؟«يسسا˘ي˘سسلا مل˘سسإلا» ح˘ل˘ط˘سصŸ ل˘يد˘ب كا˘ن˘ه ل˘ه
نكÁ !ًانومسضمو ةغل ةّقد Ìكألاو Òثكلا كانه ،معن
ةي˘سسا˘ي˘سسلا ىو˘ق˘لا ،ة˘ي˘مل˘سسإلا باز˘حألا :لو˘ق˘ن نأا
تارا˘ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘مل˘سسإلا تا˘م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘مل˘˘سسإلا
Ìكأا ليسصفتلا ‘ دّدحن نأا انل نكÁو ،ةيملسسإلا
«ةيداه÷ا ةيفلسسلا»و «ةيسسايسسلا ةيداه÷ا» لوقنف
Úبو ا˘ه˘ن˘ي˘ب ًا˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘ت «ة˘˘يرا˘˘ح˘˘ت˘˘نلا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘سسلا» وأا
سضوخت يتلا ةŸاسسŸا ةّيسسايسسلا ةّيفلسسلا تاكر◊ا
تاناÈŸلا نم ددع ‘ نولّث‡ اهلو ÊاÈŸلا لمعلا
اهركف نع رظنلا ّسضغب برغŸاو تيوكلاك ةيبرعلا
نود نم ،جمارب اهيدل ناك نإا ةيسسايسسلا اه‹اربو

ةّقد Ìكأا نوكيسس لب ،دارŸُا نومسضŸا رّيغتي نأا
فاد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسلاو ة˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘لاو ة˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘سشلا ن˘˘˘عً اد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ُبو
.ّيرسصنعلا ّيقارسشتسسلا

وه حلطسصŸا اذهب كّكسش نم لّوأا ّنأا لّجسسأا ،ًاماتخ
سضرعم ‘ يولعلا يداه لحارلا يذاتسسأاو يقيفر
نورّثأاتŸا اهل جّوري امك ةيرسشقلا ةيناملعلل هدقن
اذكهو) اهنيح بت˘ك د˘قو ،ة˘ّي˘بر˘غ˘لا ة˘ّي˘قار˘سشت˘سسلا˘ب
وه انيفقثم نم ةئاŸاب Úعسستل دحوألا ودعلا حبسصي
«ي˘سسا˘ي˘سسلا» ة˘ق˘حل˘لا هذ˘ه (ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا) مل˘˘سسإلا
ه˘خ˘يرا˘ت :ه˘سسف˘ن مل˘˘سسإلا و˘˘ه ود˘˘ع˘˘لا˘˘ف ،ه˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘ل˘˘ل
يتلا ةيŸاعلا هتازجنمو ميظعلا هثارتو يراسض◊ا

،ةينيسصلا ةراسض◊ا تازجنم عم لماكتلاب ،تدّهم
يئرŸا باتك» نم64سص .ثيد◊ا رسصعلا ةدلول
ناك يولعلا نكلو .(«ةسسايسسلاو بدألا ‘ يئرمللاو
هراوح ‘ (يسسايسسلا ملسسإلا) ةرابع لمعتسسا دق
د˘˘لا˘˘خ ثحا˘˘ب˘˘لا ق˘˘يد˘˘سصلا ع˘˘م ق˘˘˘م˘˘˘عŸاو لّو˘˘˘طŸا
يذ˘لا راو◊ا و˘هو ؛داو˘ج رد˘ي˘ح ه˘ل˘ي˘مزو نا˘م˘˘ي˘˘ل˘˘سس

ةعيلطلا» راد نع هتافو دعب ردسص باتك ¤إا لّو–
- يولعلا يداه) ناونع ت– قسشمد ‘ «ةديد÷ا

لاق باتكلا اذه ‘ .(لبقتسسŸاو رسضا◊ا راوح
ةحاسس حتفُت يتيفوسسلا دا–لا لاوز دعب» :لحارلا
نأا دقتعأاو .برغلا uلكو ملسسإلا سضعب Úب مادسصلا
هتsيسسسسؤوÃ يسسايسسلا ملسسإلا نأل مودي نل عارسصلا
ماهوأل ًافلخ برغلا عم ًايرذج سضقانتي ل ةينيدلا
ل سضقا˘ن˘ت˘لا˘ف. ..Úي˘بر˘غ˘˘لا با˘˘ت˘˘ك˘˘لا تاردا˘˘سصم وأا
هسساسسأا ّنأل تايجولويديألا Úب وأا نايدألا Úب نوكي
سضقانتلا رّذجتي فوسس ،معن ،يداسصتقاو يسسايسس
ملسسإلا ىّنبت اذإا يبرغلاو يسسايسسلا ملسسإلا Úب
نوكيسس ذئدن˘عو ة˘ي˘سسكراŸا ة˘ي˘كاÎسشلا ّي˘سسا˘ي˘سسلا
و˘ه ›ا˘م˘سسأار˘لا دا˘سصت˘قلا ن˘ع ق˘ل˘طŸا عا˘˘ط˘˘ق˘˘نلا
يننكÁ لو .(16 سص) .«يقيق◊او Èكألا سضقانتلا
ه˘˘ت˘˘عا˘˘ن˘˘ق ¤إا ل˘˘ّسصو˘˘ت د˘˘ق يو˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا نا˘˘˘ك ْنإا مز÷ا

Ãوأا لبق «يسسا˘ي˘سسلا مل˘سسإلا» ح˘ل˘ط˘سصم ة˘ي˘هو˘ب˘سش
‘ هأارقن يذلاو سسبتقŸا سصنلا اذهل هتباتك دعب
«ةيوناملع˘لا» تا˘قا˘ي˘سسلا ن˘ع ًل˘ي˘ل˘ق ف˘ل˘تfl قا˘ي˘سس
ملسسإا» دوجو - ًايلامعتسسا - نرقُي وهف ،ةدئاسسلا
هنوك رمألا ودعي ل دقو «يسسايسس برغ» ـب «يسسايسس
نأا لبق ناك هّنأا وأا ،ةركفلا هتبجوأا ًاينآا ًلامعتسسا
‘ ه˘ب ك˘˘ّك˘˘سشيو ح˘˘ل˘˘ط˘˘سصŸا اذ˘˘ه يو˘˘ل˘˘ع˘˘لا سضفر˘˘ي
.لّوألا سسابتقلا

ًانومضضم بيرمو ًةغل سسبتلم حلطضصم «يضسايضسلا مÓضسإ’ا»
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91-ديفوك راصشتنا طصسو لود ةدع ‘ ةيحصصلا Òبادتلا سضرف ةداعإا

ةباصصإا380482 :””ةيŸاعلا ةحصصلا””
 ⁄اعلا ‘ انوروك سسوÒفب ةديدج ةافو0726و

ةير◊ا ىوقو ةموك◊ا ءادأا ىلع اصضاÎعا

Œا عمŸينهÚ ينادوصسلاÚ بحصسني
Òيغتلاو ةير◊ا نÓعإا ىوق فلا– نم

ةمئاقلا لكايهلا لكب هفاÎعا بحسس Úينادوسسلا ÚينهŸا عمŒ نلعأا
،ةيلاقتنلا ةموك◊ا ‘ كراسشŸا ،““Òيغتلاو ةير◊ا نلعإا ىوق““ فلاحتل
هل نايب ‘ عمجتلا لاقو.ةير◊ا ىوقو ةموك◊ا ءادأا ىلع اسضاÎعا كلذو
لكايهلا لكب هفاÎعا بحسس ررق هنإا ،Îيوت عقوم ‘ هباسسح ىلع رسشن
سسلÛا اهسسأار ىلعو Òيغتلاو ةير◊ا نلعإا ىوق فلاحتل ةمئاقلا
.›ا◊ا اهلكسشب لكايهلا هذه نم هباحسسناو ،Òيغتلاو ةيرحلل يزكرŸا
،Òيغتلاو ةير◊ا ىوق فلا– تانوكم زربأا دعي يذلا ،عمجتلا ازعو
ءاج هرارق نأا افيسضم ،نلعإلا دونب ‘ تاقرافŸاو تازواجتلا ¤إا هرارق
ىوق ءادأا مسستا نأا دعبو ،اهماهم ءادأا نع ةموك◊ا زجع هل حسضتا نأا دعب
Ëد˘ق˘تو ،ة˘˘ق˘˘ي˘˘سضلا ح˘˘لا˘˘سصŸا بي˘˘ل˘˘غ˘˘تو ،كا˘˘ب˘˘ترلا˘˘ب Òي˘˘غ˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ير◊ا
عمŒ ررقو.ىÈكلا ةيجيتاÎسسإلا حلاسصŸا ىلع ةيكيتكتلا تارابتعلا
ىوق ةلكيهو ءانب ةداعإا نأاسشب ثحابتلل لجاع ر“ؤوم ميظنت ÚينهŸا
ةيامح ‘ ةحلسصŸا ةبحاسص ىوقلا نع ةÈعم حبسصتل ،Òيغتلاو ةير◊ا

عمجتلا سسل‹ وسضع لاقو.اهيلع ءانبلاوÈ 8102مسسيد ةروث تابسستكم
اهب ماق تامييقتلاو تاسشاقنلا نم ةعوم‹ ةجيتن ءاج رارقلا نإا ، ديلولا

ىوق Úب ةيسسايسسلا ةقيثولا عيقوت ذنم ةقباسسلا ةÎفلا ‘ عمجتلا سسل‹
لخاد هيبودنم Òيغت هرارق دعب كلذكو ،يركسسعلا سسلÛاو Òيغتلا

ةير◊ا ىوقل يزكرŸا سسلÛا سضفرو Òيغتلاو ةير◊ا ىوق لكايه
بكاوم ةوطÿا هذهب لّجع ا‡ هنأا يلع فاسضأاو.دد÷ا Úبودنملل
ةرو˘ث˘لا ما˘ه˘م لا˘م˘ك˘ت˘سسل تعد ي˘ت˘˘لا مر˘˘سصنŸا ناو˘˘ج03 (تاÒ˘سس˘م)
Òغ ءطبب اهع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا ”و ،ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نلا ة˘ط˘ل˘سسلا ل˘كا˘ي˘ه لا˘م˘ك˘ت˘سساو
5 ةيوسضع ديمÚ ŒينهŸا عمŒ نلعأا ،يرا÷ا ةيليوج3 ‘و.موهفم
تائيه Úب ةيلخادلا تافلÿا ةدح دعاسصت دعب هل ةعبات ةينهم ماسسجأا
سسيئرلا دسض يبعسشلا كار◊ا تانوكم زربأا دحأا دعي يذلا ،عمجتلا
ÚينهŸا عمŒ عقو9102 يفناج  نم لوألا ‘و.Òسشبلا رمع لوزعŸا
ةحلسسمو ةيسسايسس تافلا– عم ““Òيغتلاو ةير◊ا نلعإا““ ىلع Úينادوسسلا
ىوق““ ‘ ةحلسسم تاكرحو بازحأا فلا–و ينطولا عامجإلا ىوق تلمسش
.Êدم عمت‹ تامظنمو ،سضراعŸا يدا–لا عمجتلاو ،““نادوسسلا ءادن
ارهسش93 رمتسست ةيلاقتنا ةلحرم يسضاŸا  توا12 موي نادوسسلاب تأادبو
سسلÛا نم لك ةطلسسلا اهللخ مسساقتيو ،تاباختنا ءارجإاب يهتنت
.يبعسشلا كار◊ا تداق يتلا ،Òيغتلاو ةير◊ا نلعإا ىوقو يركسسعلا

رابخألا طيرصش
روفراد

Úحلصسم يديأا ىلع اعرازم02 لتقم
اوناك Úعرازم نم ،لافطأا مهنيب ،لقلا ىلع اسصخسش02 نوحلسسم لتق
،تاونسس ذنم ¤ولا ةرملل نادوسسلا برغ ‘ روفراد ‘ مهيسضارأا نوروزي
يسضارألا هذه نوكلÁ نيذلا Úعرازملل حمُسسو.يلبق ميعز نلعأا ام قفو

ةياعرب نيرهسش لبق هيلإا لسصوتلا ” قافتا بجوÃ ةدوعلاب سساسسألا ‘
.ةموك◊ا

نم هعم لاسصتا ‘ فتاهلا Èع دمحأا ميهاربا ةيرقلا ةدمع حسضوأاو
ةيلو ‘ سساود وبأا ةيرق ‘ مهلوقح ¤إا مهلوسصو روف هنأا موطرÿا

02 لتقم ¤إا ىدأا ام رانلا اوحتفو نوحلسسم لسصو““ ةعم÷ا روفراد بونج
نإا ةقطنŸا نم نايع دهاسش لاقو.““لافطأاو ناتأارما مهنيب اسصخسش
ة˘سشا˘سشر ع˘فاد˘م ل˘م– ا˘ه˘سضع˘ب تارا˘ي˘سس Ïم ى˘ل˘ع او˘مد˘ق Úح˘˘ل˘˘سسŸا““

لا◊ا ‘ لتقف رانلا قلطإاب اوأادبو تاهاŒا ةعبرا نم انب اوطاحاو
نم ةتسس ‘وت و ىفسشتسسŸا ‘ نورخا ةعبسس مهب ق◊ مث سصاخسشأا ةعبسس
.““ىحر÷ا

Úصصلا

 ةيكيرمأا ةيلصصنق قÓغإل تادادعتصسا
يصسامولبد فÓخ طصسو Úكب   ‘

‘ ةيكيرمألا ةيلسصنقلا ىنبم نم ةدحتŸا تايلولا راعسش لامع لازأا
Úكب لبق نم اهقلغإاب رمأا رودسص ىلع موي دعب ، ةينيسصلا ودغنيسش ةنيدم
ىلع ادر ودغنيسش ‘ ةثعبلا قلغإا رمأا ردسصو.تاقلعلا روهدت عقو ىلع
تقو ‘ ،ةيكيرمألا سساسسكت ةيلو ‘ Ïسسويه ‘ Úكب ةيلسصنق قلغإا
⁄و.رطخلل يموقلا امهنم لك نمأا سضيرعتب تاماهتلا نافرطلا لدابت
ثلث تلخدو،ودغنيسشل Úيكيرمألا ةرداغŸ ةيئاهنلا ةلهŸا دعب حسضتت
رهظ دعب ةيكيرمألا ةيلسصنقلا ىنبم طيfi ¤إا ةعتمألا لقنل تانحاسش
نوليزي مهو ةفاظن لامع نأا ¤ا ةيملعا رداسصم تراسشأا و.لوألا سسمأا
را˘˘سشأا و.حا˘ب˘سصلا لل˘خ ة˘ي˘ل˘سصن˘ق˘لا ن˘م ةÒب˘ك ءادو˘سس ة˘ما˘˘م˘˘ق سسا˘˘ي˘˘كأا

ةينيسصلا ةيلسصنقلا اهب موقت ةلوبقم Òغ دوهج ¤إا نطنسشاو ‘ نولوؤوسسم
.ةيكيرمأا تاكرسش رارسسأا ةقرسسل Ïسسويه ‘

ندرألا

بئانلا ررقÚتنصسل ÚملعŸا ةباقن قلغ
ناّمع ةيندرألا ةمصصاعلا ‘ ماعلا
Úم˘ل˘عŸا ة˘با˘ق˘ن سسل‹ ءا˘سضعا د˘ي ف˘ك ،تل˘لاد˘ب˘ع˘˘لا ن˘˘سسح رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا
نع ةباقنلا فقوو اهتاراداو عورفلا تائيهو ةيزكرŸا ةئيهلا ءاسضعاو
راسضحا تاركذم رادسصا ررق امك.Úتنسس ةدŸ اهتارقم قلغاو لمعلا
ىلع مهسضرع ¤ا راسصيل ةباقنلا سسل‹ ءاسضعا مهيلع ىكتسشŸا قحب
.مهيلإا ةدنسسŸا مئار÷ا نع مهباوجتسسل سصتıا ماعلا يعدŸا
تناك يتلا ةباقنلا سضير– نع ريراقت لوادت باقعأا ‘ ،رارقلا يتأايو
،وسضع فلأا002 وحن مسضتو ندرألا ‘ Èكألا يهو ،1102 ماعلا تسسسسأات
عفدلاو ،اهتارارق ىلع ÚملسسŸا ناوخإلا ميظنت ةرطيسسب تاماهتا طسسو
.اهتارارقو ةموك◊ا دسض رمتسسŸا سضيرحتلل

تلاكو/›ودلا مصسقلا

نم اهتامولعم عمجي ريرقت ‘ ،ةمظنŸا تدافأا
تا˘˘˘با˘˘˘سصإلا ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘سصح عا˘˘˘ف˘˘˘ترا˘˘˘˘ب ،لوألا سسمأا
لل˘خ ⁄ا˘ع˘لا ‘ د˘ج˘˘ت˘˘سسŸا ا˘˘نورو˘˘ك سسوÒف˘˘ب
،ةلاح380482 عقاوب ةيسضاŸا42ـلا تاعاسسلا
185و انويلم51 ىوتسسم ¤إا ماعلا ددعلا لسصيل
تا˘با˘سصإلا ر˘سشؤو˘م ي˘ق˘بو.تلا˘ح ع˘سستو ا˘˘ف˘˘لأا
ابيرقت ىوتسسŸا سسفن ىلع سسوÒفلاب ةيمويلا

يسسايق مقر دسصر ” امنيح ،ةعم÷ا عم ةنراقم
عراسست نم ةمظنŸا تاريذحتل اديكأات ،ديدج
مو˘˘˘˘ي تل˘˘˘˘ج˘˘˘˘سس نأا ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسو ،سضرŸا را˘˘˘˘سشت˘˘˘˘نا
ةيليوج22 ‘و ،ةباسصإا736312 ةيليوج12
42 ‘و ،522742 ةيليوج32 ‘و ،627202
نأا ¤إا ةمظنŸا ريرقت راسشأاو691482 ةيليوج
‘ اهدسصر ” تاباسصإلل Èكألا تاعافترلا
بو˘ن˘جو د˘ن˘ه˘لاو ل˘يزاÈلاو ةد˘ح˘تŸا تا˘يلو˘˘لا
ةمئاق4ـلا لود˘˘لا هذ˘˘ه رد˘˘سصت˘˘تو ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا
امك.عيباسسأا ةدع رادم ىلع ةديد÷ا تلا◊ا
ءارج اسصخسش0726 ةافو نع ةمظنŸا تنلعأا
،ةيسضاŸا42ـلا تاعاسسلا للخ انوروك سسوÒف
¤إا ةح˘ئا÷ا ا˘يا˘ح˘سضل ›ا˘م˘جإلا دد˘ع˘لا ل˘سصي˘ل

¤إا مقرلا اذه Òسشيو.اسصخسش371536 ىوتسسم
ةنراقم سسوÒفلا ءارج تايفولل سسوملم عجارت
رسشؤوŸا اذه غلب ثيح ،ÚيسضاŸا Úمويلا عم
‘و ،ة˘˘˘لا˘˘˘˘ح3804 ة˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج12 مو˘˘˘˘˘˘˘ي
‘و ،7907  ةيليوج32 ‘و ،6824  ةيليوج22
تأا÷ ،ةلسص يذا قايسس ‘.3579 ةيليوج42

Òباد˘ت˘لا سضر˘ف ةدا˘عإا ¤إا لود˘لا ن˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
،91-ديفوك ءابو راسشتنا عنŸ ةيئاقولا ةيحسصلا

عاقيإاو يسشفتلا ‘ سسوÒفلا رارمتسسا لظ ‘
تحوارتو.Úبا˘سصŸاو ا˘يا˘ح˘˘سضلا ن˘˘م د˘˘يزŸا
نيرفاسسŸا ةبقارم تايلمع ديدسشت Úب دويقلا

بناجألا بلطلا ىلع دويق سضرفو ،ابوروأا ‘
ةيمازلإا تامامكلا لعجو ،ةدحتŸا تايلولا ‘
ةحسصلا ةمظنم تبرعأاو.ةديدع ىرخأا لود ‘

اميف ،ابوروأا ‘ عسضولا لايح اهقلق نع ةيŸاعلا
تا˘يلو˘لا ‘ ا˘عا˘ف˘ترا تا˘با˘˘سصإلا دد˘˘ع د˘˘ه˘˘سشي
ءا˘˘ب˘˘نألا ة˘˘لا˘˘كو˘˘ل ءا˘˘˘سصحإا ر˘˘˘ه˘˘˘ظأاو.ةدحتŸا
،ةيمسسر رداسصم ¤إا ادانتسسا تبسسلا ةيسسنرفلا
نع لقي ل ام ةايحب ىدوأا انوروك سسوÒف نأا
‘ هرو˘ه˘ظ ذ˘ن˘˘م ⁄ا˘˘ع˘˘لا ‘ ا˘˘سصخ˘˘سش189,936
Ìكأا تلجسسو.يسضاŸا Èمسسيد رخاوأا Úسصلا

ادلب691 ‘ ة˘ت˘ب˘ث˘م ة˘با˘˘سصإا038,518,51 ن˘˘م
ىلع001,198,8 ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ى˘فا˘ع˘ت ،ة˘ق˘ط˘ن˘مو
61 ›اوح تاباسصإلا دادعأا زواŒ عم و.لقألا

تازفق ⁄اعلا دهسش ،افلأا446 تايفولاو انويلم
سسوÒفب تايفولاو تاباسصإلا دادعأا ‘ ةيسسايق
ءاسصحإا فسشكو ،““91 - ديفوك““ دجتسسŸا انوروك
⁄ا˘ع˘لا ‘ ة˘˘لود04 و˘ح˘˘ن نأا ““زÎيور““ ة˘˘لا˘˘كو˘˘ل
ةباسصإلا تلاح ددع ‘ ةيسسايق اماقرأا تلجسس
وهو ةيسضاŸا ةعبسسلا مايألا ىدم ىلع ةديد÷ا

قباسسلا عوبسسألاب ةنراقم ابيرقت مقرلا فعسض
عرسسأا ةÒتوب ىسشفتت ةحئا÷ا نأا ¤إا Òسشي ا‡
تقولا ‘ كلذ ءاج و.⁄اعلا قطانم لك ‘

نم ةيŸاعلا ةحسصلا ةمظنم هيف ترذح يذلا

،ابوروأا ‘ اسصوسصخ ءابولا نم ةيناثلا ةجوŸا
،هدسشأا ةيفيسصلا تلطعلا مسسوم اهيف غلب يتلا

ديد÷ا يسسايقلا ددعلا ينثي نأا حجرŸا نم
Úحئاسسلا اينابسسإا ‘ ةيمويلا تلاحلل لجسسŸا

دهسشت يتلا تاهجولا Ìكأا نم يهو اهترايز نع
ةحسصلا ةمظنم تلجسسو.ةراقلا ‘ ةداع لابقإا
ة˘با˘سصإلا تلا˘ح ‘ ة˘ي˘سسا˘˘ي˘˘ق ةدا˘˘يز ة˘˘يŸا˘˘ع˘˘لا
افلأا482 ›او˘ح ا˘هرد˘ق ةدا˘˘يز˘˘ب ، سسوÒف˘˘لا˘˘ب

تا˘˘يلو˘˘لا تل˘˘ك˘˘سش ثي˘˘ح ، ة˘˘عا˘˘˘سس42 لل˘˘˘خ
ف˘˘˘سصن ن˘˘˘م بر˘˘˘ق˘˘˘ي ا˘˘˘م ل˘˘˘يزاÈلاو ةد˘˘˘ح˘˘˘˘تŸا
91 د˘ي˘فو˘ك ن˘م تا˘ي˘فو˘لا تع˘ف˘˘تراو.›امجإلا

Ãكأا يهو ،3579 رادقÈ دحاو موي ‘ ةدايز
03 ‘ ةافو ةلاح7979 غلب يسسايق عافترا ذنم
تايلمع ديدسشت Úب دويقلا تحوارتو.ليرفأا

دو˘ي˘ق سضر˘فو ،ا˘بوروأا ‘ ن˘ير˘فا˘سسŸا ة˘ب˘قار˘˘م
،ةدحتŸا تايلولا ‘ بناجألا بلطلا ىلع
.ةديدع ىرخأا لود ‘ ةيمازلإا تامامكلا لعجو
702 ةافو ¤إا91-ديفوك ءابو ىدأا ،ابوروأا ‘و
Ìكأا تاباسصإلا ددع غلبو ،اسصخسش811و فلآا

ءا˘˘˘ب˘˘˘نألا ة˘˘˘لا˘˘˘˘كو بسسح ،Úيل˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ثل˘˘˘˘ث ن˘˘˘˘م
ةمظ˘ن˘م م˘سسا˘ب ة˘ثد˘ح˘ت˘م تحر˘سصو.ةيسسنرفلا
رو˘ه˘ظ ةدو˘ع نأا˘ب ا˘بوروا ‘ ة˘يŸا˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘سصلا

دعب لودلا سضعب ‘ ارخؤوم91 ديفوك تلاح
ي˘˘ه يد˘˘سس÷ا دا˘˘ع˘˘ت˘˘بلا تاءار˘˘جا ف˘˘ي˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت
.““قلقلل ةاعدم““ ديكأاتلاب

اميف .⁄اعلا ‘ انوروك سسوÒفب ةديدج ةافو0726و ةباصصإا380482 ليجصست نع ،لوألا سسمأا ،ةيŸاعلا ةحصصلا ةمظنم تنلعأا
‘ سسوÒفلا رارمتصسا لظ ‘ ،91-ديفوك ءابو راصشتنا عنŸ ةيئاقولا ةيحصصلا Òبادتلا سضرف ةداعإا ¤إا لودلا نم ديدعلا تأا÷

 .ÚباصصŸاو اياحصضلا نم ديزŸا عاقيإاو يصشفتلا

›ا˘مو˘˘سصلا ءارزو˘˘لا سسي˘˘ئر ي˘˘ف˘˘عأا
ه˘˘ما˘˘ه˘˘م ن˘˘˘م يÒخ ي˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘سسح
بجح ةسسائرلا رارقإا دعب تبسسلا
رداسصم قفو ،هنع ةقثلا ناÈŸلا
دبع دمfi سسيئرلا ناكو .ةيمسسر
يÒخ نّيع (وجامراف) دمfi هللا
.7102 ير˘ف˘ي˘ف ة˘يا˘ه˘ن (ا˘ما˘ع25)
ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م÷ا سسي˘˘ئر ا˘˘عدو
ىلع تيوسصتلا ¤إا باونلا تبسسلا

‘ ،ءارزولا سسيئر نع ةقثلا بجح
او˘˘˘ل˘˘˘سصاو˘˘˘ي نأا ارر˘˘˘ق˘˘˘م نا˘˘˘˘ك تقو
تاباختنلا ميظنت لوح مهلاغسشأا
ن˘ل˘عأاو .1202 ‘ ة˘ل˘ب˘قŸا ة˘ما˘ع˘لا
نأا لاسسرم دمfi ةيعم÷ا سسيئر
اوتوسص اب˘ئا˘نÚ 871ب ن˘˘˘˘˘م071““
.““ةموك◊ا نع ةقثلا بجح حلاسصل
سسيئر ىلع بجي ،هيلعو““ فاسضأاو

قفو ،ةيلاردفلا لاموسصلا ةموكح
سسيئر ةيمسست ،روتسسدلا سصني ام
ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا د˘˘ه“ ة˘˘مو˘˘˘ك˘˘˘حو ءارزو
د˘˘˘˘عوŸا ‘ ما˘˘˘˘ع عاÎقا ءار˘˘˘˘˘جإل
تدافأا ،كلذ باقعأا ‘.““ددÙا
سسي˘˘ئر نأا ة˘˘ي˘˘لا˘˘مو˘˘سصلا ة˘˘سسا˘˘ئر˘˘لا
هنأاو ناÈŸلا رارق لبق ةيروهم÷ا
ءارزو سسي˘ئر اد˘ج ا˘ب˘ير˘ق Úع˘ي˘˘سس““

سسي˘˘ئر˘˘˘لا رد˘˘˘سصأاو.“ً“اديدج
اموسسرم قحل تقو ‘ وجامراف
ءارزولا سسيئر بئان هاسضتقÃ نّيع
¤و˘˘ت˘˘ي˘˘ل د˘˘ي˘˘لو˘˘غ د˘˘˘مfi يد˘˘˘ه˘˘˘م
را˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا ‘ ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لا˘˘˘ب بسصنŸا
نم و.ديدج ءارزو سسيئر ةيمسست
سسيئر اهب ررب يتلا بابسسألا Úب
سسي˘ئر ة˘حازإا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م÷ا
‘ ة˘˘مو˘˘ك◊ا ل˘˘سشف““ ي˘˘ه ءارزو˘˘˘لا

د˘˘ه“ ة˘˘ح˘˘سضاو ة˘˘ط˘˘˘خ ة˘˘˘غا˘˘˘ي˘˘˘سص
عاÎقلا Èع تابا˘خ˘ت˘نل ق˘ير˘ط˘لا
ر˘ط˘ي˘˘سست لو.““1202 ‘ ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
اه˘سسأار˘ي ي˘ت˘لا ة˘يز˘كرŸا ة˘مو˘ك◊ا
ن˘˘م ءز˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع ىو˘˘سس و˘˘جا˘˘مرا˘˘˘ف
هجاوت يهو ةيلاموسصلا يسضارألا

با˘ب˘سشلا ة˘عا˘م˘˘ج ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ادر“
.ةد˘عا˘˘ق˘˘لا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ب ة˘˘ط˘˘ب˘˘ترŸا
م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ¤إا لا˘˘مو˘˘سصلا فد˘˘˘ه˘˘˘تو
ةيادب ماعلا عاÎقلا Èع تاباختنا
¤إا ر˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب د– و˘˘˘˘هو ،1202
تنبتو.ةيدŸÎا ةينمألا عاسضوألا
تاباختنا ما˘ظ˘ن6102 ‘ دل˘˘ب˘˘لا

41 وحن هيف كراسشي رسشابم Òغ
.باونلا رايتخل يلبق بودنم فلأا
تا˘˘˘˘با˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نا ر˘˘˘˘˘خآا تم˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘نو
لبق لاموسصلا ‘ اقح ةيطارقوÁد

.9691 ماع ‘ ،نرق فسصن وحن
ة˘لو˘˘ط˘˘م ةÎف يÒخ ي˘˘ل˘˘ع ي˘˘ق˘˘بو
ام اÒثك دلب ‘ ،بسصنŸا ‘ ايبسسن
هتطلسس سسأار ىلع تارتوتلا تديق
ماو˘˘˘˘˘عألا ‘ ة˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘ك◊ا ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ع
7102 ماع يÒخ عجرو.ةÒخألا
هتدوع دعب يسسايسسلا دهسشŸا ¤إا

ل˘˘ب˘˘ق ل˘˘جر˘˘لا ¤و˘˘تو .جراÿا ن˘˘˘م
ةرادإا يمسسرلا بسصنŸا ‘ هنييعت
دنأا ليوأا““ ةكرسش ‘ ايقيرفإا عرف
يÒخ يمت˘ن˘يو.ةيناط˘يÈلا ““زا˘غ
رد˘ح˘ن˘ي Úح ‘ ة˘يو˘ه ة˘ل˘˘ي˘˘ب˘˘ق ¤إا
سسكعيو ،دوراد ةليبق نم وجامراف
سسأار ىلع يديلقتلا نزاوتلا كلذ
 .لاموسصلا ‘ ةيذيفنتلا ةطلسسلا

 ةموك◊ا نع ةقثلا بجحي تيوصصت

 ءارزولا سسيئر ليقي ›اموصصلا ناÈŸلا



  تلاكو/›ودلإ مشسقلإ

نع لقن  ةيملعا لئاسسو تدافأا
نأاب ،ةيكÎلا ةسسائرلا ‘ رداسصم
‘ جار˘˘˘سسلا ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسا نا˘˘˘˘غودرأا
ة˘لا˘كو تلا˘˘ق Úح ‘ ،لو˘˘ب˘˘ن˘˘ط˘˘سسإا
رسصق ‘ ىرج ءاقللا نإا لوسضانألا
نع اديعب لوبنطسسإاب نيدلا ديحو
  .ملعإلا لئاسسو تاسسدع
ناسسيئرلا ثحبي نأا عقوتŸا نمو

ةيلود تاف˘ل˘م ا˘م˘ه˘عا˘م˘ت˘جا لل˘خ
تادجتسسŸا اهسسأار ىلع ،ةيميلقإاو

تاو˘˘˘طÿاو ي˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘لا نأا˘˘˘˘سشلا ‘
  .ةلبقŸا
ءاقللا نإا  ،ةيملعا رداسصم تلاقو
ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘ع تا˘˘كر– د˘˘ع˘˘ب ي˘˘˘تأا˘˘˘ي
ي˘˘˘˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘سسلا Úيو˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسŸا
  .Úبنا÷ا نم يسسامولبدلاو
ءاقللا نع حسشر ام نأا ¤إا تراسشأاو

د˘˘˘ي˘˘˘كأا˘˘˘ت زوا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ي ل نآلا ى˘˘˘ت˘˘˘˘ح
ىلع امهنيب نواعتلا ىلع Úفرطلا
،يسسايسسلاو يركسسع˘لا ن˘يد˘ي˘ع˘سصلا
ي˘˘ت˘˘لا م˘˘ها˘˘ف˘˘ت˘˘لا تار˘˘كذŸ ا˘˘ق˘˘فو
  .ارخؤوم امهنيب تعقو

يتلا اياسضقلا Úب نم نأا تفاسضأاو
Áا˘˘˘ه˘˘˘سشقا˘˘˘ن د˘˘˘˘ق نو˘˘˘˘ك˘˘˘˘ي نأا ن˘˘˘˘ك

ع˘م ا˘ي˘كر˘ت تا˘˘م˘˘ها˘˘ف˘˘ت نا˘˘فر˘˘ط˘˘لا
م˘˘˘سسر˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘˘سسور˘˘˘˘لا بنا÷ا
ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘سضير˘ع˘لا طو˘˘طÿا
  .ايبيل ‘ ةلبقŸا ةلحرŸا لكسشب
ة˘˘ي˘˘سضرأا ز˘˘ي˘˘هŒ ة˘˘˘لواfi كلذ˘˘˘كو
را˘ن˘لا قل˘طإا ف˘˘قو ¤إا ل˘˘سصو˘˘ت˘˘ل˘˘ل
¤إا ،Úيندملل تادعاسسم لاسصيإاو

ة˘˘ير˘˘ك˘˘سسع˘˘لا تاز˘˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘˘لا بنا˘˘˘ج
  .ترسس ¤إا ةهجتŸا
لاسصتا اسضيأا ىرجأا ناغودرأا ناكو
›اطيإلا ءارزولا سسيئر عم ايفتاه
ه˘˘ع˘˘م ثح˘˘بو ،ي˘˘ت˘˘نو˘˘ك ي˘˘˘ب˘˘˘يزو˘˘˘ج
ى˘ل˘عو ة˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلا تاد˘˘ج˘˘ت˘˘سسŸا
ق˘˘ف˘˘تاو ،ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا ف˘˘لŸا ا˘˘˘ه˘˘˘سسأار
ة˘ل˘سصاو˘م ى˘ل˘ع ي˘ت˘˘نو˘˘كو نا˘˘غودرأا
‘ يسسايسسلا ل◊ا لجأا نم راو◊ا
  .ايبيل
نإا  ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘مل˘˘˘˘عا ردا˘˘˘˘سصم تلا˘˘˘˘قو
اÃر اسضيأا ايلاطيإا عم تاثحابŸا
ناغودرأا هسشقان ام نمسض نم نوكت
كا˘˘ن˘˘˘ه نأا ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس لو ،جار˘˘˘سسلاو
ةموكحو ايكرت نم لك Úب لسصاوت

  .ايلاطيإا عم جارسسلا
تاو˘˘˘ق م˘˘˘سسا˘˘˘ب ثد˘˘˘ح˘˘˘˘تŸا نا˘˘˘˘كو

د˘مfi ي˘ن˘طو˘لا قا˘فو˘˘لا ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح
مدقتت هتاوق نأاب حرسص دق ونونق
تاوق زكر“ ثيح- قرسشلا هاŒاب
-Îف˘ح ة˘ف˘ي˘ل˘خ د˘عا˘ق˘تŸا ءاو˘˘ل˘˘لا
ةنيدم فراسشم ىلع طبارت اهنأاو
‘ ءدبلل تاميلعتلا راظتناب ترسس
،ةيركسسعلا ““رسصنلا بورد““ ةيلمع
نم يه قافولا ةموكح نإا لاق امك

  .ءارم◊ا طوطÿا دد–
ةدا˘ي˘ق˘لا تلا˘˘ق ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ‘و
اي˘ق˘ير˘فأا ‘ ة˘ي˘كÒمألا ة˘ير˘ك˘سسع˘لا
ةديازتم ةلدأا اهيدل نإا (موكيرفأا)

للخ نم لسصاوت ايسسور نأا ىلع
تاد˘˘ع˘˘م ر˘˘˘سشن Ôغا˘˘˘ف ة˘˘˘عو˘˘˘م‹

  .ايبيل ‘ ةيركسسع
نأا نا˘ي˘ب ‘ مو˘ك˘ير˘˘فأا تح˘˘سضوأاو

تاو˘˘˘ق ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘يو÷ا رو˘˘˘˘سصلا
طو˘˘˘˘طÿا ‘ Ôغا˘˘˘˘ف تاد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘مو
نأا ¤إا ةÒسشم ،تر˘˘سسب ة˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘مألا
تاو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘˘ه تدّوز ا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سسور
تا˘˘عرد˘˘مو ة˘˘ل˘˘تا˘˘ق˘˘م تار˘˘ئا˘˘˘ط˘˘˘ب

يو˘˘ج عا˘˘فد ة˘˘م˘˘ظ˘˘نأاو ة˘˘ير˘˘ك˘˘˘سسع

  .تادادمإاو
نا˘˘ي˘˘عأا بلا˘˘ط ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
ا˘ي˘ب˘˘ي˘˘ل ط˘˘سسو ن˘˘م راو˘˘ثو ل˘˘ئا˘˘ب˘˘قو
‘ ة˘˘˘ي˘˘˘˘جراÿا ةرازو ،ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘بر˘˘˘˘غو

داد˘عإا˘ب ي˘ن˘طو˘لا قا˘فو˘لا ة˘مو˘ك˘˘ح
سسل‹ مامأا اياسضق عفرو تاركذم
،ة˘ي˘لود˘لا لد˘ع˘لا ة˘˘م˘˘كfiو ن˘˘مألا

،ير˘˘˘˘˘سصŸا ناÈŸلا رار˘˘˘˘˘ق د˘˘˘˘˘سض
سشي˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل حا˘˘˘م˘˘˘سسلا˘˘˘ب ي˘˘˘سضا˘˘˘ق˘˘˘لا
،ايبيل للتحاو لخدتلاب يرسصŸا

  .نايبلا ‘ ءاج ام بسسح
ةرازو ا˘˘˘˘˘سضيأا نا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘عألا بلا˘˘˘˘˘˘طو
ةلثا‡ تاركذم دادعإاب ةيجراÿا

ايسسورو ةيدوعسسلاو تارامإلا دسض
ة˘˘فا˘˘ك ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ل˘˘ك قرÿ ،ا˘˘سسنر˘˘فو
ةدا˘˘ي˘˘سس ن˘˘ع ة˘˘ع˘˘فادŸا Úناو˘˘˘ق˘˘˘لا
  .لودلا
ىواعد عفرب ءدبلا نايعألا نلعأاو
،Úي˘ب˘ي˘ل Úن˘طاو˘˘م د˘˘سض ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق
،ايب˘ي˘ل ‘ ير˘سصم ل˘خد˘ت˘ب او˘ب˘لا˘ط
ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا نو˘˘ل˘˘ثÁ م˘˘ه˘˘˘نأا Úعد˘˘˘م
  .ةيبيللا
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  ..ترشس لوح ةيركشسع تإدإدعتشسإ

 بلاطت ةيبيل لئابقو جارضسلا لبقتضسي ناغودرأا
  رضصم دضض ىواعد عفرب

يرŒ يذلإ تقولإ ‘ ،لوبنطشسإاب جإرشسلإ زياف ةيبيللإ قافولإ ةموكح ضسيئر  ، ناغودرأإ بيط بجر يكÎلإ ضسيئرلإ لبقتشسإ
  .ايبيل ‘ يرشصŸإ لخدتلإ دشض ةيلود اياشضق عفرب ةيبيل لئابق تبلاط امك ،ترشس ةنيدم لوح ةيركشسع تإدإدعتشسإ هيف

  ةبراغŸإ فوفشص ‘ فششكلإ تايلمع عافترإ ببشسب

تاباضصإ’ا ددع عافترا بقÎي برغŸا
  ةمداقلا مايأ’ا لÓخ ““انوروك““ـب
Êاثلا نسس◊ا ةعماجب تاسسوÒفلا Èتfl ريدم ،يجانلا ىفطسصم Èتعا

““انوروك““ سسوÒفب اهتباسصإا ةدكؤوŸا تلا◊ا ددع نأا ،ءاسضيبلا رادلا ‘
  .بارغتسسلا Òثي ل ارمأا ىقبي ،ةلاح118 غلب يذلا ، ،دجتسسŸا
مايألا نوك ¤إا ،ةينوÎكلإلا سسيÈسسه ةدير÷ حيرسصت ‘ ،يجانلا تفلو
¤إا رظنلاب ،تلا◊ا ددع ‘ Òبك عافترا ليجسست فرعتسس““ ةلبقŸا
لكسشب اهؤوارجإا متي يتلا ،ةبراغŸا فوفسص ‘ فسشكلا تايلمع عافترا
  .““يموي
،تلا◊ا ‘ لجسسŸا عافترلا اذه ءارو فقي ام نأا هتاذ ريدŸا حسضوأاو
ÚنطاوŸا مازتلا مدع بناج ¤إا ،فسشكلا تايلمع عافترا ‘ نمكي
لماعتلا ‘ ةبراغŸا يخارت ةÒخألا ةÎفلا ‘ ادب ذإا ،ةيحسصلا Òبادتلاب
  .ةحئا÷ا هذه عم
م˘ت˘ت ذإا ،يد˘سس÷ا د˘عا˘ب˘ت˘لا با˘ي˘غ ،ه˘ح˘ير˘سصت ن˘م˘˘سض ،ي˘˘جا˘˘ن˘˘لا ل˘˘ج˘˘سسو
تاحاسسلاو عراوسشلاو ،ةماعلا نكامألا ‘ Òبك لكسشب ظاظتكلا ةظحلم
ÚنطاوŸا فوفسص ‘ سسوÒفلا راسشتنا لعجي ام وهو ،اهÒغو قاوسسألاو
  .تاباسصإلا ددع عفتري ›اتلابو ،لهسس
ن˘م Òب˘ك دد˘ع ل˘ي˘ج˘سست فر˘ع˘ت˘سس ى˘ح˘سضألا د˘ي˘ع ةÎف نأا هد˘ي˘كأا˘ت د˘˘ع˘˘بو
ÚنطاوŸا مامأا دجوي يذلا ل◊ا نأا ىلع Èتıا ريدم ددسش ،تاباسصإلا
ةيحسصلا Òبادتلاب مازتللا ىلع لمعلا وه ،عسضولا اذه زواجتل ةبراغŸا
لظ ‘ ،يدسس÷ا دعابتلا ماÎحاو ،ةيمومعلا تاطلسسلا نع ةرداسصلا

  .سسوÒفلا اذه ةهجاوŸ حاقل بايغ
يداسصتقلا قسشلا ذخأاب نومزلم ÚنطاوŸا نأا هسسفن ثدحتŸا حسضوأاو
ىلع““ ›اتلابو ،ءارولا ¤إا عوجرلا ناكمإلاب دعي ⁄ هنأل ،رابتعلا Úعب
  .““بنا÷ا اذه ‘ اهب لومعŸا ةيحسصلا تاميلعتلا ماÎحا ÚنطاوŸا
عسضو ةيرابجإا ‘ لثمتŸا ةيلخادلا ةرازو نع رداسصلا رارقلا سصوسصخبو
ى˘ل˘ع““ ن˘ك˘ل ،اد˘يد˘ج سسي˘ل رار˘ق˘لا نأا ي˘جا˘ن˘لا رو˘ت˘كد˘لا د˘كأا ،تا˘ما˘م˘˘ك˘˘لا
ل هنأل ،ءابولا اذه ةروطخب سسيسسحتلا ىلع لمعلا تاطلسسلاو ÚنطاوŸا

ماÎحاو تامامكلا عسضو بجي اذلو ،Òبادتلا ماÎحا ىوسس انمامأا لح
  .““دعابتلاو ميقعتلاو ةفاظنلا طورسش
سسوÒف˘ب ةد˘يد˘ج ةد˘كؤو˘م ة˘با˘سصإا ة˘لا˘ح118 ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست ” ه˘˘نأا ¤إا را˘˘˘سشي
›امجإلا ددعلا عفتÒل ،ةيسضاŸا ةعاسس42ـلا للخ دجتسسŸا ““انوروك““
  .برغŸا ‘ ةلاح54691 ¤إا سسوÒفلاب Úباسصملل
ىلع لوسص◊ا دعب ،ةدعبتسسŸا تلا◊ا ددع غلب ،ةحسصلا ةرازو قفوو
راسشتنا ةيادب ذنم ةلاح8656011 ،ةيÈتıا ليلاحتلا مهت ةيبلسس جئاتن
  .ينطولا ىوتسسŸا ىلع سسوÒفلا
45 ¤إا عفترا ةباسصإلا تلا◊ يمكاÎلا لدعŸا نأا ةحسصلا ةرازو تزربأاو
اوبيسصأا فلأا001 لك نم ةمسسن2.2 نأاو ،ةمسسن فلأا001 لكل اسصخسش
تلا◊ا رثاكت لدعم عفترا اميف ،ةÒخألا ةعاسس42ـلا للخ سسوÒفلاب

Úح اÒثك سصلقتي رطÿا امنيب ؛95.1 ¤إا لسصيل ينطولا ديعسصلا ىلع
  .ءاÿÈا قفو1 نم ىندأا نوكي

 ةضضفخنم ةليضصح لّجضست ايناتيروم
  ةيمويلا انوروك تاباضصإا نم

” هنأا ،فاحزلا دلو يديسس ،ÊاتيروŸا ةيمومعلا ةحسصلا ريدم فسش
›امجإلا ددعلا عفتÒل ،�91 ديفوك““ ءابوب ةديدج ةباسصإا53 ليجسست
  .دلبلا ‘ ةدكؤوم ةلاح1516 ¤إا Úباسصملل
يمويلا يفحسصلا ر“ؤوŸا للخ ÊاتيروŸا يحسصلا لوؤوسسŸا نلعأاو

رثإا ةديد÷ا تاباسصإلا فاسشتكا نع ،دلبلا ‘ يئابولا عسضولا لوح
ةلاح39 ليجسست نع هسسفن تقولا ‘ اًنلعم ،ًايflÈ ًليل–934 ءارجإا
رارقتسسا ¤إا لوؤوسسŸا راسشأاو.ًاسصخسشÚ 9924فاعتŸا ددع حبسصيل ،ءافسش

  .ةافو ةلاح651 دنع يسسوÒفلا ءابولا نم ÚفوتŸا ددع ‘
يأا لجسست ⁄ اهنأا ،تبسسلا مويلا ،ايناتيروم ‘ ةيحسصلا تاطلسسلا تنلعأاو

  .ةيسضاŸا ةعاسس42 للخ ةديدج ةافو ةلاح
انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإا171 ،ايناتيروم تدسصر ،قباسس تقو ‘و
،ةيسضاŸا ةعاسس42 ـلا للخ ““91 - ديفوك““ سضرŸ ببسسŸا دجتسسŸا
  .ةلاح4892 ¤إا Úباسصملل ›امجإلا ددعلا عفتÒل
ةلسصاوم  ¤ا اهينطاوم ةوعد تددج ، دق ةيناتيروŸا تاطلسسلا تناكو
ديقتلا ىلع سصر◊او ،ءابولا راسشتنا ةهجاوŸ رذ◊او ةطي◊ا مازتلا
،عيم÷ا كولسس ‘ اهلاخدإاو ةيزاÎحا تاءارجإا نم بلطتي اÃ مراسصلا
لسسغو تامامكلا ءادتراو تافاسسŸا ماÎحاو تاعمجتلا يدافت يهو
  ةيمومعلا نكامألا ميقعتو يديألا
لدعÃ ،يسضاŸا سسرام31 ‘ ايناتيروم ‘ انوروك سسوÒف رهظ ةراسشلل
ةيلاÎسسألا ةيسسن÷ا لمحي يبنجأا سصخسشل اهنيب ،تلاح7 غلب تاباسصإا
هتدوع نم مايأا دعب هتباسصإا نم ققحتلا ”و ،سضرŸا سضارعأا هيلع تدب
ةلاح ،يسضاŸا سسرام62 ‘ ،ةيحسصلا تاطلسسلا تلجسسو.جراÿا نم
  ةثلاثلا ةلا◊ا حبسصتل ،دجتسسŸا انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإا
عم ،لمعلا راقÚ ÃفظوŸا دادعأا سصيلقت  تررق دق ايناتيروم تناك امك
،ةدكؤوم تلاح3 ليجسست بقع ،ةيسساسسألا ةمدÿا ةلسصاوŸ ىندألا د◊ا
نم˘سض ،يد˘ي˘ه˘ي˘ك ة˘ن˘يد˘مو طو˘سشكاو˘ن ة˘م˘سصا˘ع˘لا ،سسرا˘م92 مو˘ي ق˘ل˘غ˘ت˘˘ل
   سسوÒفلا راسشتنا نم دحلل ةددسشŸا ةيئاقولا تاءارجإلا

  :ديعشس ضسيق يشسنوتلإ ضسيئرلإ

  سسنوت ‘ ““ةيعرضشلا““ ةعجارم تقو ناح
، سسمأا لوأا ، ديعسس سسيق يسسنوتلا سسيئرلا لاق
‘ ““ة˘˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘سشلا““ ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘جارŸ نا˘˘˘˘ح تقو˘˘˘˘لا نإا
ريزو هفيلكت ىدل ديعسس حيرسصت ءاجو.دلبلا
ة˘مو˘ك˘ح ن˘يو˘ك˘ت˘ب ي˘سشي˘سشŸا ما˘سشه ة˘ي˘ل˘˘خاد˘˘لا

ةموك◊ افلخ رهسش اهاسصقأا ةدم ‘ ةديدج
برا˘سضت ة˘ه˘ب˘سشل ل˘ي˘ق˘ت˘سسŸا خا˘ف˘خ˘ف˘˘لا سسا˘˘ي˘˘لإا

ا˘˘ه˘˘ل تا˘˘كر˘˘سش ‘ ا˘˘م˘˘ه˘˘سسأا ه˘˘كل˘˘ت˘˘مل ح˘˘لا˘˘سصم
‘ ءا˘˘سضق˘˘لا ق˘˘ق˘˘ح˘˘يو ،ة˘˘لود˘˘لا ع˘˘م تل˘˘ما˘˘ع˘˘˘ت
  .ةهبسشلا
ناوألا نآا نكل ،اهمÎحن ةيعرسشلا““ ديعسس لاقو

ةدارإا ن˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘قدا˘˘˘˘سص اÒب˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت نو˘˘˘˘ك˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ح
هباختنا ةبسسن انمسض سسيئرلا دسصقيو.““ةيبلغألا
ةسسائرلا تاباختنا ‘ ةئŸاب07 تقاف يتلا
باز˘حألا تاو˘سصأا قا˘˘ف تاو˘˘سصأا دد˘˘ع˘˘بو9102

  ماعلا سسفنل ةيعيرسشتلا تاباختنلا ‘ ةعمت‹
‘ ديعسس اهسشقان يتلا تاحÎقŸا Úب نمو

نم يسسايسسلا ماظنلا ةعجارم ةيباختنلا هتلمح
ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘ل ي˘˘سسا˘˘˘ئر ما˘˘˘ظ˘˘˘ن ¤إا با˘˘˘هذ˘˘˘لا ل˘˘˘جأا

تاطلسسلا تتسشت نم د◊او سسيئرلا تايحلسص
  .ةسسائرلاو ةموك◊او ناÈŸلا Úب
جزÁ يذلا ،سسنوت ‘ يسسايسسلا ماظنلا حنÁو
‘ ة˘ي˘ب˘ل˘˘غألا بز˘˘ح ،ÊاÈŸلاو ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘لا Úب
،ةمو˘ك◊ا ل˘ي˘ك˘سشت˘ل ه˘ح˘سشر˘م را˘ي˘ت˘خا ناÈŸلا

ة˘˘سضه˘˘ن˘˘لا ة˘˘كر˘˘˘ح بز˘˘˘ح ع˘˘˘م ل˘˘˘سصح ا˘˘˘م و˘˘˘هو
  .9102 تاباختناب ةزئافلا ةيملسسإلا
لين ‘ ،يلمج بيب◊ا ،ةسضهنلا حسشرم لسشفو
‘ ىوسصقلا لاجآلا دافنتسسا دعب، ناÈŸلا ةقث
¤إا ةيسسايسسلا ةردابŸا لقن ىرجو ،روتسسدلا
سسيئر راتخا يذلاو ،روتسسدلا بسسحب سسيئرلا
¤وت˘ي˘ل خا˘ف˘خ˘ف˘لا سسا˘ي˘لإا ل˘ي˘ق˘ت˘سسŸا ة˘مو˘ك◊ا

  . هماهم
ةيحلسص ةيروهم÷ا سسيئر روتسسدلا حنÁو

ة˘لا◊ا هذ˘ه ‘ ““رد˘قألا ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا““ را˘˘ي˘˘ت˘˘خا
  .ناÈŸلا ‘ بازحألا بيترت نع رظنلا سضغب
ر˘˘يزو د˘˘ي˘˘ع˘˘سس سسي˘˘ق ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا ف˘˘˘ل
ة˘مو˘ك˘ح ل˘ي˘ك˘سشت˘ب ي˘سشي˘سشŸا ما˘سشه ة˘ي˘ل˘خاد˘لا

ءابنألا ةلاكو هنع تنلعأا ام بسسحب ،ةديدج
  تبسسلا ءاسسم ةيسسنوتلا
ةلقتسسŸا تاءافكلا نم (اماع64) يسشيسشŸاو
مولعلا ‘ ةيعماج تاداهسش ىلع لسصاح وهو
‘ بسصانم ةدع دلقتو ةرادإلا مولعو ةينوناقلا
  .تارازولاو ةيسسنوتلا ةرادإلا
ليكسشتل رهسش اهاسصقأا ةلهم يسشيسشŸا مامأاو

ناÈŸلا ىلع اهسضرع مث نمو ةديدج ةموكح
ى˘ل˘ع لو˘سص◊ا ا˘ه˘ي˘ل˘ع Úع˘ت˘ي ذإا ؛ة˘ق˘˘ث˘˘لا ل˘˘ي˘˘ن˘˘ل
  .ةقلطŸا ةيبلغألا

ءامسسألا سسكع ىلع يسشيسشŸا حيسشرت ءاجو
ي˘ت˘لا ة˘حÎقŸا ءا˘م˘سسألا ة˘م˘ئا˘ق ‘ ة˘لواد˘˘تŸا
¤إا ة˘ي˘ناÈŸلا ل˘ت˘ك˘لاو باز˘حألا ا˘ه˘˘ب تمد˘˘ق˘˘ت
دبع لسضافلا اهنيب نمو ،ديعسس سسيق سسيئرلا
ميكحو ،قباسسلا رامثتسسلاو ةيمنتلا ريزو ‘اكلا
يكÎلا مايخو ،قباسسلا ةيلاŸا ريزو ةدومح نب
ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ل˘˘ت˘˘ك˘˘ت˘˘لا بز˘˘ح˘˘ب يدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا
ة˘ي˘ع˘ما˘ج تادا˘ه˘سش ى˘ل˘ع ل˘˘سصا◊او تا˘˘ير◊او
  .ةراجتلاو لاŸا عاطق ‘ تاÈخو
ح˘سشرŸا را˘ي˘ت˘خا ع˘سضي نأا نو˘ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا ل˘˘مأا˘˘يو
ةيسسايسس ةمزأل ادح يسشيسشŸا ماسشه ديد÷ا
Òطخ يداسصتقا عسضو لظ ‘ سسنوتب فسصعت
‘5.6 دودح ‘ سشامكنا ةبسسنب تاعقوت عم
نم Ìكأا ¤إا ةلاطبلا ةبسسنل ةعقوتم ةدايزو ةئŸا
  .ةئŸا ‘02
‘ را˘ب˘ت˘خا ع˘سضو˘م د˘ي˘ع˘˘سس را˘˘ي˘˘ت˘˘خا نو˘˘ك˘˘ي˘˘سسو
جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي ذإا ،ع˘˘˘قاو˘˘˘لا ر˘˘˘مألا ة˘˘˘با˘˘˘ثÃو ناÈŸلا
عسساو يسسايسس ءاطغ ¤إا لقتسسŸا يسشيسشŸا
لسصحتي ⁄ لاح ‘و ةقلطŸا ةيبلغألا لينل

¤إا لا˘ق˘ت˘نلا˘ب ر˘طا˘˘خ˘˘ي ناÈŸلا نإا˘˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
¤إا ةو˘عد˘لا ي˘هو ا˘يرو˘˘ت˘˘سسد ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘لا ةو˘˘طÿا
.ةركبم تاباختنا



سسيسسأات  ‘ ةمهاسسملل اهنم ايعسسو ءارقلاو ةبلطلا نم Òثكلا ةبغر دنع ’وزن ةداج ةيركفو ةيملع تاماهسسإاو تاسسارد Ëدقت ةير◊ا لسصاوت
 ..كلذل ÚمزÓلا ةادأ’او دازلا نوكلÁ نم Úب يدج سشاقن

01ةـسارد
ـه1441 ةج◊ا وذ60 ـل قفاوŸا م0202 ةليوجÚ72نثإ’ا

سسيسسأات  ‘ ةمهاسسملل اهنم ايعسسو ءارقلاو ةبلطلا نم Òثكلا ةبغر دنع ’وزن ةداج ةيركفو ةيملع تاماهسسإاو تاسسارد Ëدقت ةير◊ا لسصاوت
 ..كلذل ÚمزÓلا ةادأ’او دازلا نوكلÁ نم Úب يدج سشاقن

نوثحابلا لمعي
ىلع ⁄اعلا لوح
نم Ìكأا ريوطت
ّدسض اًحاقل051
انوروك سسوÒف
.دجتسسŸا
يه تاحاقللا
Ìكأ’ا ةقيرطلا

ثيح نم ةيلاعف
ةحفاكŸ ةفلكتلا

ءابولا يسشفت
،سضرŸا ةمواقمو
⁄اعلا لّوعُي ذإا

نم حاقللا ىلع
فقو لجأا
يتلا ،ةحئا÷ا
اهÒثأات دتما
نم Ìكأا بيسصتل

سصخسش نويلم31
⁄اعلا لوح
نم Ìكأا لتقتو
نويلم فسصن
 .مهنم سصخسش

؟دجتضسŸا انوروك حاقل وحن قابضسلا نم نحن نيأا

 ةيرابخإا ةينطو ةيموي
 ةدودÙا ةيلوؤوسسŸا تاذ ةكرسشلا نع ردسصت

noitidE airuoH lE LRAS
جد00,000001 :يعامتجإ’ا لامسسأارلا

 :رسشنلا ريدم ماعلا ريدŸا
ةيطع Úسساي

SODIPRESSE

عيزوتلاعــــــــبطلا

:قرسشلا
ةير◊ا:طسسولا

ةير◊ا : بون÷ا

لجنموب يلع عراسش30 :رسشنلاو ريرحتلا ةيريدم
767417120:سسكافلاو فتاهلا

Ê:moc.liamtoh@airruohleneiditouqوÎكلإ’ا ديÈلا
airegla clp knab bara 36005458510020350620: يكنبلا باسس◊ا

(PENA) «راهسشإ’او رسشنلاو لاسصتÓل ةينطولا ةسسسسؤوŸا »ـ لهجوتلا ءاجرلا مكراهسشإ’
821737120-466117120:فتاهلا.ةمسصاعلا رئاز÷ا روتسساب عراسش1

919937120 -955937120:سسكافلا

AIS :رـــــئاز÷ا
EIS:ةنيطنسسق

ALGRAUO IS:ةلڤرو
OIS:نارهو

 اـــهباــحسصأ’ درــت ’ ةدــير÷ا درــت ةــــقيثو لــك
رـــسشنت ⁄ مأا ترـــسشن ءاوـــسس

ءا˘ط˘بإا ‘ حا˘ق˘ل˘لا جا˘ت˘نإا م˘ها˘سسي˘سس
دج˘ت˘سسŸا ا˘نورو˘ك سسوÒف را˘سشت˘نا

ن˘م Òث˘˘ك˘˘لا ذا˘˘ق˘˘نإاو ،⁄ا˘˘ع˘˘لا لو˘˘ح
.تاوي◊ا

اًمدق يسضŸا نع ثيد◊ا ّلظ ‘
،⁄اعلا لوح تاحاقللا ريوطت ‘

ةÒبك ةعوم‹ حطسسلا ىلع وفطت
تاحاقللا ةعيبط لوح ةلئسسألا نم
ةفاسضإا ،اهريوطت تايلآاو اهرعسسو
نمو ،اهجاتنإل عقوتŸا تقولا ¤إا

ن˘˘م ي˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘ئ˘˘˘ف˘˘˘لاو لود˘˘˘لا ي˘˘˘ه
لبق حاقللا ىلع لسص– نأا نكمŸا

ي˘ت˘لا تا˘كر˘سشلا ي˘˘ه ن˘˘مو ،ا˘˘هÒغ
‘ ة˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘م تاو˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ تط˘˘˘˘خ
لوح ةلئسسألا رهظت امك .هجاتنإا
ندرألا تاءار˘˘˘جإاو تاداد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا
تا˘ق˘ف˘سصلا ّل˘ظ ‘ ،حا˘ق˘ل˘لا Úمأا˘ت˘ل
ع˘م ىÈك˘لا لود˘˘لا ا˘˘ه˘˘ع˘˘قو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

.ةدعاولا تاحاقللا يروطم

؟تاحاقللا ريوطت متي فيك
،مادختسسلل اًحاتم حبسصي نأا لبق

Áر˘˘يو˘˘ط˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ب حا˘˘˘ق˘˘˘ل ّيأا ّر
نامأاو هتيلاعف نم دكأاتلل رابتخاو
ة˘˘ي˘˘سصو˘˘سصخ نأا لإا .ه˘˘ماد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسا

تثد˘˘حأا د˘˘˘ق91-دي˘فو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
ةيلمعلا هذه ىلع تاÒغتلا سضعب
حا˘ق˘ل ¤إا لو˘سصو˘لا ع˘ير˘سست فد˘˘ه˘˘ب
.لاّعف

ةيلمع أادبت ؛يدايتعا ويرانيسس ‘
ة˘ل˘حرŸا ن˘م تا˘حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت
ع˘م ق˘ل˘ط˘ن˘ت ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘فا˘˘سشك˘˘ت˘˘سسلا
فاسشتكا لجأا نم يıÈا ثحبلا

ة˘ي˘عا˘ن˘سص وأا ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط تاد˘سضت˘˘سسم
.سضرŸا ع˘˘ن˘˘م وأا جل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ع˘˘سسو˘˘ب
نم ةلحرŸا هذه رمتسست ،ةداعلاب
ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ت ،تاو˘˘ن˘˘سس ع˘˘برأا ¤إا Úت˘˘ن˘˘سس
ي˘ت˘لا ة˘ير˘ير˘سسلا ل˘ب˘ق ا˘م ة˘ل˘˘حرŸا

Œا تاسصوحفلا اهيف ىرıÈةي
وأا ة˘˘ج˘˘سسنألا ى˘˘ل˘˘ع تارا˘˘ب˘˘ت˘˘˘خلاو
وأا نارئفلاك تاناوي◊او ،ايلÿا
حاقللا ناك اذإا ام ةفرعŸ دورقلا
ةلحرŸا هذه رمتسست دقو ،لمعيسس
ن˘م Òث˘ك˘لا .Úت˘˘ن˘˘سس ¤إا ة˘˘ن˘˘سس ن˘˘م
هذه ‘ لسشفت ةلمتÙا تاحاقللا
ةباجتسسلا اهثادحإا مدعل ةلحرŸا
لاح ‘ ن˘ك˘ل ،ة˘بو˘ل˘طŸا ة˘ي˘عا˘نŸا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘عŸا تا˘˘سسسسؤوŸا نإا˘˘ف تح‚
‘ ءدبلل رسضخألا ءوسضلا اهيطعتسس
.ةيريرسسلا تارابتخلا
¤إا ة˘ير˘ير˘سسلا تا˘سسارد˘لا م˘سسق˘ن˘˘ت
رابتخا اهيف يرجي لحارم ثلث
قر˘غ˘ت˘˘سست ؛نا˘˘سسنإلا ى˘˘ل˘˘ع حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
¤إا ة˘˘˘ن˘˘˘˘سس ن˘˘˘˘م  ¤وألا ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘حرŸا
001 نم لقأا ىلع ىرŒو ،Úتنسس
نا˘˘˘مأا را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘خا فد˘˘˘ه˘˘˘ب ،سصخ˘˘˘سش
ة˘˘جردو عو˘˘ن ¤إا ًة˘˘فا˘˘سضإا ،حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
.اهثدحي يتلا ةيعانŸا ةباجتسسلا
¤إا ة˘˘ل˘˘م˘˘تÙا تا˘˘حا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا Èع˘˘˘ت
تا˘سسارد˘لا ن˘م ة˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘ل˘˘حرŸا
Úت˘ن˘سس قر˘غ˘ت˘سست ي˘ت˘لا ،ة˘ير˘ير˘˘سسلا
ن˘˘˘م تا˘˘˘˘ئ˘˘˘˘م ع˘˘˘˘سضب ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ىرŒو
را˘˘ب˘˘ت˘˘خا ¤إا فد˘˘ه˘˘تو سصا˘˘خ˘˘سشألا
ةيعانŸا ةباجتسسلاو حاقللا نامأا
ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘طو ة˘˘˘˘˘حÎقŸا ة˘˘˘˘˘عر÷او
ة˘ن˘ي˘ع ع˘سسو˘ت˘ت .م˘سس÷ا ‘ ه˘لا˘˘سصيإا
ن˘م ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ل˘حرŸا ‘ را˘ب˘ت˘˘خلا
¤إا ل˘سصت˘ل ة˘˘ير˘˘ير˘˘سسلا تا˘˘سسارد˘˘لا
ا˘ه˘ي˘˘ف ير˘˘ج˘˘يو ،سصا˘˘خ˘˘سشألا فلآا
حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا» ما˘˘مأا حا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘خا
،(obecalP) [1]«يمهولا
4 ¤إا3 نم ةيلمعلا هذه قرغتسستو
ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘سست ،بلا˘˘˘غ˘˘˘لا ‘ .تاو˘˘˘ن˘˘˘سس

رو˘˘˘ب˘˘˘ع تا˘˘˘حا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لا ثل˘˘˘ث ›او˘˘˘˘ح
ةلحرŸا نم ةيريرسسلا تارابتخلا
.ةيئاهنلا ةقفاوŸا ىتحو ¤وألا
ة˘ق˘فاوŸا ة˘ي˘ل˘م˘˘ع كلذ د˘˘ع˘˘ب أاد˘˘ب˘˘ت
لل˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م ،سصي˘˘˘˘˘خاÎلا ح˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘مو
ءاملعلا لبق نم تانايبلا ةعجارم
ءاود˘˘˘لاو ءاذ˘˘˘غ˘˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م ع˘˘˘˘م
ةزا˘جإا ن˘ع ة˘لوؤو˘سسŸا تا˘ط˘˘ل˘˘سسلاو
ع˘ي˘˘ن˘˘سصت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع أاد˘˘ب˘˘ت˘˘ل ،حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
نم ةب˘قار˘م ع˘نا˘سصم ‘ تا˘حا˘ق˘ل˘لا
يأا وأا ءاود˘˘لاو ءاذ˘˘غ˘˘لا ةرادإا ل˘˘ب˘˘˘ق
رمتسست امك .ةلوؤوسسم ىرخأا ةهج
‘ اهحرط دعب تاحاقللا ةبقارم
ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ه˘˘ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سساو قاو˘˘سسألا
.اهتيلاعفو ا˘ه˘نا˘مأا نا˘م˘سضل سسا˘ن˘لا
‘ ةيلمعلا هذه ‘ رّيغت يذلا امف
حاقلب جورخلل انوروك ةحئاج ّلظ
؟يسسايق نمز ‘

ريوطت عيرسست يرجي فيك
؟91-ديفوك حاقل

لودج نمسض حاقل ريوطت قبسسي ⁄
حÎقŸا لود÷ا ردقب حومط ينمز
رد˘˘ق˘˘ي .91-د˘ي˘فو˘ك حا˘ق˘ل ر˘يو˘ط˘ت˘ل
حا˘ق˘ل˘لا ر˘يو˘ط˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا ءاÿÈا
ل˘سصو˘ت نأا ن˘كÁ ع˘˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘لا ة˘˘ع˘˘ير˘˘سس
‘ قيوسستلل اًحجان اًحسشرم اًحاقل

مهاسست .اًرهسش81 ¤إا21 ›اوح
‘ اًنك‡ كلذ لعج ‘ لماوع ةدع
دا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسا ذإا ؛91-د˘ي˘فو˘ك ة˘˘لا˘˘ح
لوح ةقباسسلا ثاحبألا نم ءاملعلا
ي˘ت˘لا ،ىر˘˘خألا ا˘˘نورو˘˘ك تا˘˘سسوÒف
يسسفنتلا باهتللا ةمزلتم ببسست
قرسشلا ةمزلتمو (سسراسس) دا◊ا
‘ ،(سسÒم) ة˘ي˘˘سسف˘˘ن˘˘ت˘˘لا ط˘˘سسوألا
ا˘˘م و˘˘˘هو ،91-ديفوك حا˘ق˘ل ر˘يو˘ط˘ت
.اًيئزج ةيلمعلا عيرسست ‘ مهاسس
ة˘˘˘حا˘˘˘تإا ة˘˘˘عر˘˘˘سس تم˘˘˘ها˘˘˘˘سس ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
ىلع ،سسوÒف˘ل˘ل ي˘ن˘ي÷ا ل˘سسل˘سست˘لا
ير˘ير˘سسلا ز˘كرŸا ن˘م Úث˘˘حا˘˘ب د˘˘ي
ةعماجو ياهغنسشب ةماعلا ةحسصلل
عقوم Èع هرسشنو (ياهغنسش) نادوف
(gro.lacigoloriv) ةر˘˘˘˘˘م لوأل،

هذ˘˘ه˘˘ل ل˘˘ي˘˘˘ل– ن˘˘˘م كلذ ع˘˘˘ب˘˘˘ت ا˘˘˘مو
عيرسست ‘ ،اهيلع ةفاسضإاو تانايبلا
هذه حيتت ذإا ،حاقللا ريوطت ةلحر
‘ ًة˘˘ل˘˘م˘˘تfi ا˘˘ًفاد˘˘˘هأا تا˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
ا˘ه˘ن˘م قل˘ط˘نلا ير˘ج˘ي ،سسوÒف˘لا
.تاحاقللا ريوطتل
سضيأا يرجي ريوطت ةيلمع نمسض اً
ل˘حار˘م ج˘مد91-ديفوك تا˘حا˘ق˘ل
ن˘م ا˘˘ًلد˘˘ب ،ة˘˘ير˘˘ير˘˘سسلا تا˘˘سسارد˘˘لا
؛لاثŸا ليبسس ىلع .اًعابت اهئارجإا
ةلحرمل˘ل ع˘سضخ˘ت تا˘حا˘ق˘ل˘لا سضع˘ب
تا˘سسارد˘لا ن˘م ة˘ث˘لا˘ث˘˘لاو ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ىلع Èتخت اهنأا يأا ،اًعم ةيريرسسلا

د˘ق .¤وألا ةر˘˘م˘˘ل˘˘ل سسا˘˘ن˘˘لا تا˘˘ئ˘˘م
راظتنا مدع رخآا ويرانيسس لمسشي
تاناوي◊ا ى˘ل˘ع تا˘سسارد˘لا ج˘ئا˘ت˘ن
ىلع تاسساردلا ¤إا لاقتنلا لبق
‘ Úت˘ل˘˘حرŸا˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لاو ،ر˘˘سشب˘˘لا
ع˘˘˘˘ير˘˘˘˘سست بنا˘˘˘˘ج ¤إا .د˘˘˘˘حاو تقو
ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا تاءار˘˘˘˘جإلا

رخآا ل˘ما˘ع .سصي˘خار˘تو تا˘ق˘فاو˘م
لجأا نم ةيل˘م˘ع˘لا ع˘ير˘سست˘ب م˘ها˘سسي
و˘˘˘˘˘ه ،تقو˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘يزŸا بسسك
ءا˘˘ن˘˘ثأا تا˘˘حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا سضع˘˘ب ع˘˘ي˘˘ن˘˘سصت
Òغ ا˘ه˘نأا ح˘˘سضتا اذإاو .ا˘˘هرا˘˘ب˘˘ت˘˘خا
.اهمادختسسا متي نلف ،ةلاعف
ي˘ك˘ير˘مألا سسي˘ئر˘لا ةرادإا تق˘˘ل˘˘طأا
praW) م˘˘˘˘˘سسا بمار˘˘˘˘˘ت د˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘نود
deeps) ىعسست يتلا ةيلمعلا ىلع
نويلمÒ 003فوت ¤إا اهللخ نم
لو˘ل˘ح˘ب لا˘ع˘فو ن˘مآا حا˘˘ق˘˘ل ة˘˘عر˘˘ج
لل˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘م ،Ê 1202ا˘˘ث˘˘لا نو˘˘نا˘˘˘ك
‘ تارلودلا تارايلÃ رامثتسسلا

فد˘ه˘ب ،حا˘ق˘ل˘˘لا ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت ع˘˘يرا˘˘سشم
ÒياعÃ مازتللا عم ةيلمعلا عيرسست
.ةيلاعفلاو ةملسسلا

مد˘قŸا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا م˘˘عد˘˘لا ع˘˘م
رد˘˘˘˘Œ ،91-د˘ي˘فو˘ك حا˘ق˘ل ر˘يو˘ط˘ت˘ل
تاسسوÒف تاحاقل نأا ¤إا ةراسشإلا
سسراسسلل ةببسسŸا ةقباسسلا انوروك
ط˘˘˘˘سسوألا قر˘˘˘˘سشلا ة˘˘˘˘مزل˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م وأا
نم ن˘ك˘م˘ت˘ت ⁄ (سسÒم) ة˘ي˘سسف˘ن˘ت˘لا
ة˘˘ير˘˘ير˘˘سسلا تارا˘˘ب˘˘ت˘˘خلا زا˘˘ي˘˘ت˘˘جا

حا˘˘ق˘˘ل لو˘˘˘سصو د˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ف ،ة˘˘˘مرا˘˘˘سصلا
fiتارابتخلل سسراسسلا دسض لمت

ّ” د˘ق ة˘ح˘ئا÷ا تنا˘ك ،ة˘ير˘ير˘˘سسلا
ل˘˘يو“ ا˘˘ه˘˘ع˘˘م ّف˘˘جو ،ا˘˘˘هءاو˘˘˘ت˘˘˘حا
لا˘˘˘م˘˘˘كإا نود لا˘˘˘ح ا˘˘˘˘م ثا˘˘˘˘ح˘˘˘˘بألا
يسشفت ءاوتحا نأا امك ،تارابتخلا

ةيسسفنتلا طسسوألا قرسشلا ةمزلتم
Ìكألا تا˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘مÛا Úب ى˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ح
قيق– نود لاح ،ةباسصإلل ةسضرع
ة˘˘ير˘˘ير˘˘سسلا تارا˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘خلا طور˘˘˘سش
01 نم Ìكأا مزلتسست يتلا ةعسسّوŸا
حر˘˘˘ط˘˘˘ي ا˘˘˘˘م و˘˘˘˘هو .كرا˘˘˘˘سشم فلآا
د˘˘˘ق تنا˘˘˘ك اذإا ا˘˘˘م لو˘˘˘ح ا˘˘˘˘ًلؤوا˘˘˘˘سست
ة˘˘ي˘˘فا˘˘ك ة˘˘ق˘˘با˘˘سس تاÈخ تم˘˘˘كار˘˘˘ت
ي˘ف˘ن˘ي ل ا˘م˘ك ،حا˘ق˘ل˘لا اذ˘ه حا˘ج˘ن˘ل
تارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘خا ءار˘˘˘˘جإا ¤إا ة˘˘˘˘جا◊ا
.هيلع ةمراسصو ةعسسوم ةيريرسس
يذ˘˘لا حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ن˘˘ع ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا سضغ˘˘˘ب
¤إا لو˘˘˘˘˘˘سصو˘˘˘˘˘˘لا ‘ ح˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سس
تأاد˘ب د˘ق˘ف ،ير˘سشب˘لا كل˘ه˘ت˘˘سسلا
تانايب رفاوت ةرورسض ¤إا تاوعدلا

،هم˘عد˘ل ة˘ل˘سصف˘مو ة˘ل˘ما˘سشو ة˘ب˘ل˘سص
Ãتا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ءار˘˘˘˘جإا ح˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي ا
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘قدو ة˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘سضو˘˘˘م
نأل .ع˘˘سسوألا ي˘˘م˘˘ل˘˘ع˘˘˘لا ع˘˘˘م˘˘˘تÛا
ة˘ل˘ما˘ك˘لا ة˘ي˘فا˘ف˘سشلا ¤إا را˘˘ق˘˘ت˘˘فلا
.قلقلل ةاعدم نوكيسس

‘ حاقللا رعسس نوكيسس له
؟ديلا لوانتم
ةيودألا راعسسأا ديد– متي ام ةداع
Ãقيق– ةيودألا تاكرسشل حمسسي ا

ةÒبك غلابم اهرامثتسسا دعب ،حبرلا
ةلأاسسم نكل .ريوطتلاو ثحبلا ‘

،ما˘ع ل˘ك˘سشب .ة˘ف˘ل˘تfl تا˘حا˘ق˘˘ل˘˘لا
تاحا˘ق˘ل˘لا ة˘يودألا تا˘كر˘سش ر˘ّع˘سست
تا˘مو˘ك◊ا ه˘ع˘فد˘ت ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ًءا˘˘ن˘˘ب
عفدت نأا ينعي دق اذه .اهلباقم
Èكأا غ˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م ًءار˘˘˘˘ث Ìكألا لود˘˘˘˘لا

لودلا كÎي ام ،تاحاقللا لباقم
؛راظ˘ت˘نلا ة˘م˘ئا˘ق ر˘خآا ‘ ةÒق˘ف˘لا
فلاحتلا عفدي ،انه نم اًقلطنا
Úسصح˘˘ت˘˘لاو تا˘˘حا˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل يŸا˘˘˘ع˘˘˘لا

- ivaGماز˘ت˘للا ة˘ل˘˘م˘˘ح ن˘˘م˘˘سض
-(CMA) قو˘˘˘˘˘˘سسل˘˘˘˘˘˘ل ق˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘سسŸا

Ÿنآلا ن˘˘م تا˘˘حا˘˘ق˘˘ل˘˘˘لا ي˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘سص،
ةÒق˘ف˘لا لود˘لا د˘يوز˘ت ن˘م د˘كأا˘ت˘ل˘ل
.اهجاتنإا دنع تاحاقللاب
تاحاق˘ل˘لا حا˘ت˘ت نأاivaG ح˘ّجر˘ي
رطÿ ةسضرع Ìكألا تائفلل اًلوأا
Úلماعلا لثم ،سسوÒفلاب ةباسصإلا

Úن˘˘˘˘˘˘سسŸا ،ي˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘سصلا لاÛا ‘
ن˘˘˘م نو˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘سضرŸاو
،اًلثم ير˘ك˘سسلا˘ك ،ىر˘خأا تل˘ك˘سشم
قاطن ىلع حاقللا رفاوتي نأا ¤إا
ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م تحّر˘˘˘سص د˘˘˘قو .ع˘˘˘˘سسوأا
تا˘ئ˘م ع˘سضب نأا ة˘يŸا˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘سصلا
حا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل تا˘˘˘˘˘عر˘˘˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘˘م ÚيلŸا
ا˘ه˘جا˘ت˘نإا ن˘كÁ ط˘ق˘˘ف91-ديفوك
،›اتلاب .ماعلا اذه ةياهن لولحب
Ìكأا ح˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسي˘˘˘˘سس
ة˘˘˘با˘˘˘سصإل˘˘˘ل ًة˘˘˘سضر˘˘˘ع سصا˘˘˘خ˘˘˘˘سشألا
.سسوÒفلاب
د˘˘ه˘˘عŸ يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا ر˘˘˘يدŸا ىر˘˘˘ي
ع˘˘˘ّن˘˘˘سص˘˘˘ُم Èكأا ،د˘˘˘ن˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا ‘ موÒسس
ن˘˘˘˘˘˘م نإا [2]،⁄ا˘ع˘لا ‘ تا˘حا˘ق˘˘ل
رعسس ىلع ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ه˘ناوأل ق˘با˘سسلا
ه˘نأا لإا ،ة˘ل˘حرŸا هذ˘˘ه ‘ حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
لمأايو ،«ديلا لوانتم ‘» نوكيسس
لبق نم هعيزوتو هؤوارسش متي» نأا
Úح ‘ .«لباقم نود تاموك◊ا

اي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘لاو مو˘ل˘ع˘لا ر˘يزو حّر˘سص
Úسصلا نأاب يسضاŸا رهسشلا ينيسصلا
ة˘ما˘ع ة˘ع˘ف˘ن˘م» ا˘ه˘حا˘ق˘ل ل˘ع˘˘ج˘˘ت˘˘سس
اهدهعت˘ب ي˘ف˘ت˘سس» ا˘ه˘نأاو ،«ة˘يŸا˘ع
لا˘ع˘فو ن˘مآا حا˘ق˘ل˘ب ⁄ا˘ع˘لا د˘يوز˘ت˘ب
،اًزهاج نوكي امدنع ةدو÷ا ›اعو
‘ حاقللا اذه لعج ‘ دعاسستسسو
را˘ع˘سسأا˘بو ة˘ي˘ما˘ن˘لا لود˘لا لوا˘ن˘˘ت˘˘م
.«ةلوقعم
د˘˘˘ق درو˘˘˘ف˘˘˘سسكوأا ة˘˘˘ع˘˘˘˘ما˘˘˘˘ج تنا˘˘˘˘ك
اًحاتم نوكيسس حاقللا نأاب تحرسص
تنلعأا امك ،يحبر Òغ سساسسأا ىلع
اهنأا نوسسنوج دنآا نوسسنوج ةكرسش
ا˘˘˘ه˘˘˘حا˘˘˘ق˘˘˘˘ل حا‚ لا˘˘˘˘ح ‘ يو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت
ةعرج رايلم لوأا Òفوت ،لمتÙا
01 ›اوح غلبي ،يحبر Òغ رعسسب
تع˘قو ا˘م˘ك .ة˘عر˘˘ج ل˘˘ك˘˘ل تارلود
ا˘˘˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘يزاÎسسأا ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘˘˘˘سش
(aceneZartsA) ع˘˘˘م ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف˘˘˘˘سص
ن˘م˘سضت˘ت ،د˘ن˘ه˘لا ‘ موÒسس د˘ه˘˘ع˘˘م
ن˘م ة˘عر˘ج را˘ي˘لŸ موÒسس ع˘ي˘˘ن˘˘سصت
ةطسسوتم نادلبلل دروفسسكوأا حاقل
.لخدلا ةيندتمو
ندرألا ‘ ا˘˘˘˘ك˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘يزاÎسسا ر˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م
نأا È◊ حرسص ،يسسيدلا Ëركلادبع
ة˘ح˘سصلا ةرازو˘ل تح˘˘سضوأا ة˘˘كر˘˘سشلا
،حاقللا ىلع لوسصحلل زج◊ا ةيلآا

‘ ةكرسش001 نم Ìكأا نأا ادكؤوم
41 اهنيب حاقللا جاتنإل لمعت ⁄اعلا
ن˘ل ذإا ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ل˘حار˘م˘ل˘˘ل تل˘˘سصو
ن˘م .حا˘ق˘ل˘ل را˘ك˘ت˘حا كا˘ن˘˘ه نو˘˘ك˘˘ي

قطانلا ،تاديبع ريذن Òسشي ،هتهج
ةفلكت نأا ¤إا ةئبوألا ةن÷ مسساب
ةحسضاو تسسيل ندرألا ىلع حاقللا

ةيل˘م˘ع˘ك تسسي˘ل ز˘ج◊ا ة˘ي˘ل˘م˘ع نأل
‘ حنميسس هرفوت لاح ‘و ،ءارسشلا
اًسضّرعت Ìكألا تائفلل ةيادب ندرألا

ıفلا رطاÒسسو.



ةيبرعلإ تابختنŸإ ضسأاك ‘ كراششت رئإز÷إ

رضضÿاب بعلل يضضاملب ةقفاوم رظتنت فافلا

اشسنرف ضساك يئاهن ‘ قلأات امدعب

يضضاملبل زوبدوب نم ةضصاخ ةلاضسر
‘ نامÒج ناسس سسيراب مامأاً ادن فوقولا ‘ نايتيإا تناسس يدان ح‚

م˘ج˘ن˘لا ه˘ل˘ّج˘سس د˘ي˘حو فد˘ه قرا˘ف˘ب ةÁز˘ه˘لا م˘غر ،ا˘سسنر˘ف سسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن
Òبكلا لمعلا لسضفب كلذو ،ةعاسس عبر لوأا ‘ ،افليسس اد رامين يليزاÈلا
.زوبدوب سضاير يرئاز÷ا نم ديكأاتب ءاقللا قبسس يذلا
ةانقل تاحيرسصت ‘ ،ةيئاهنلا ةارابŸا ةياهن دعب  يرئاز÷ا مجنلا لاقو
هب رهظ يذلا عاجسشلا ءادألا دعب ةداعسسلاب رعسشي هّنإا ،““سستروبسس نإا يب““

سضح““ :لاقف ،Úبعل ةرسشعب ةعاسس ةبارق بعل يذلا هقيرف ةارابملل انرّ
نورطÁ مهنإاف ،سسيرابل ةسصرفلا يطعت امدنع هنأاب ملعن اننأل ،ةيدجب
.““فادهأا ةتسس وأا ةسسمخب ككابسش
انّنأا ةسصاخ ،نامÒج ناسس سسيراب مامأا هانمّدق اÃ رخفلاب رعسشن““ عبات مث
لسصح اŸ فسسآا انأاو ،يددعلا سصقنلا نم Êاعن نحنو ءاقللا انيهنأا
.““ةلماك ةارابŸا بعلي نأا ‘ لمأاي ناك يذلا ،ناÒب كيول يليمزل
‘ ةيدنألا ىوقأا Úب نم Èتعي سسفانŸا نأا دكؤوŸا نم““ :زوبدوب لاقو
ةيلاعفب هانقبط ،تاÒسضحتلا ةÎف للخ هانمّدق يذلا لمعلا ّنكل ،ابوروأا
.““انبردم ةّطخ ىلع دّوعتلا انعطتسساو ،ةÒبك
هملك متتخاف ،ةيبرعلا لودلاو رئاز÷ا ‘ هيعباتŸ هركسش زوبدوب هجوو
نمو ً،اÒثك Êدناسسي يذلا يرئاز÷ا بعسشلا ركسشأا نأا ديرأا ًلوأا““ لوقلاب
نأا عئارلا نم نوكيسسو ،يبرعلا روهم÷ا معدو مهعيجسشت لانأا نأا ليم÷ا
.““بختنملل دوعأا
تناسس هقيرفو زوبدوب سضاير قباسسلا يرئاز÷ا ›ودلا بعللا لسشفو
.اسسنرف سسأاك زارحإا ‘ ،ةعم÷ا ءاسسم نايتيإا
ناسس سسيراب سسفانŸُا مامأا (0-1) ةجيتنِب نايتيإا تناسس قيرف رسسخو

.اسسنرف سسأاك يئاهن مسسرِب ،نامÒج
‘ ،نايتيإا تناسس قيرف ّيزِب ايسساسسأا زوبدوب سضاير باعلألا عناسص كراسشو
.57 ـلا ةقيقدلا ‘ لدبتسسُي نأا لبق .نامÒج ناسس سسيراب يدان ةهجاوم
عفادŸا درط دعب ،Úبعل ةرسشعِب ةارابŸا نايتيإا تناسس قيرف لمكأاو
نا˘سس سسيرا˘ب نا˘ك ا˘ه˘ن˘ي˘˘حو ،13 ـلا ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا ‘ يÁر كيو˘˘ل مر˘˘˘سضıا

.رفسصِل فدهِب ةجيتنلا ‘ امّدقتُم نامÒج
نكلو ،يسضاŸا ليرفأا نم52 ـلا ‘ ةارابŸا هذه ةماقإا سضÎفُي ناكو
.““انوروك““ سسوÒف رطاfl رارمتسسا ببسسِب تلّجأات
هراوسشم ‘ سسأاك وأا بقل ةزايح (ةنسس03) زوبدوب سضاير بعلل قبسسي ⁄و
يئاهن رسسخ اŸّ ،5102 ةنسس ويرانيسس رّرك دقو تابو ،‘اÎحإلا يوركلا
.ايتسساب - كاذنآا - هقيرف عم ةيسسنرفلا ةطبارلا سسأاك
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بعل لشضفأل ›ا◊إ مشسوŸإ تاحيششرت نع باغ
““غيلرÈÁلإ ““ ‘

fiنضسحأا ةمئاق ‘  افرضشم ازكرم لتحي زر
⁄اعلا ‘ ةحنجأا01

‘ ةحنجألا لسضفأل عسساتلا زكرŸا ‘ زرfi سضاير ““يتيسسلا ““ م‚ لح
ينيتنجرألا اهّردسصتو ءامسسأا01 تمسض ةمئاق ‘ ›ا◊ا مسسوملل ⁄اعلا
.يسسيم لينويل
دعب زرfi بيترت ءاجو ،ىرخأا ءامسسأاو رامين يبابم نم لك تمسضو
““يتيسسلا ““ ةقفر ةلماك فادهأا01 ليجسست ‘ مهاسس ثيح زّيمتŸا همسسوم
.ةمسساح تارير“9 ¤إا ةفاسضإا
قباسسلا يتيسس Îسسيل بعل باغ ،ةمئاقلا هذه ‘ هدجاوت  سسكع ىلعو
يتلاو ““غيلرÈÁلا ““ ‘ بعل لسضفأل ›ا◊ا مسسوŸا تاحيسشرت نع
.اÎل‚إا ‘ نويفحسصلا اهدعي
غنيلÎسس ،نيورب يد رارغ ىلع ““يتيسسلا ““ نم ءامسسأا3 رايتخا ”و
ءامسسألا لك نأل يقطنم ةمئاقلا هذه جراخ زرfi دجاوت ودبيو ،وريوغأاو
.Òثكب هنم نسسحأا ماقرأا تققح اهيحسشرت ” يتلا
،““زديرلا““ دئاق ،نوسسردنه نادروج لوبرفيل يدان طسسو طخ بعل لانو

ة˘ي˘ع˘م˘ج را˘ي˘ت˘خا˘ب ،زا˘ت˘مŸا يز˘ي˘ل˘ك˘نإلا يرود˘لا ‘ بعل ن˘سسحأا ةز˘ئا˘˘ج
يتلا ءامسسألا نم ديدعلا ىلع ًاقوفتمو ،ةيزيلكنإلا مدقلا ةرك ييفاحسص
.مسسوŸا اذه تقّلأات
زيلكنإلا Úيملعإلا نم نوتوسصŸا لهاŒ ،ةعّقوتم Òغ ةأاجافم ‘و
،توسص يأا لاني ⁄ ثيح ،زرfi سضايرو حلسص دمÚ fiيبرعلا Úمجنلا
يتيسس Îسسسشنامو لوبرفيل عم اهاققح يتلا ةÒبكلا ماقرألا نم مغرلاب

.›اوتلا ىلع
لكسشب زاتمŸا يزيلكنإلا يرودلا بقلب لوبرفيل جيوتت ‘ حلسص مهاسسو
،هقيرف ‘ فاّده نسسحأا ناك ثيح ،ًاماع Úثلثل دتما بايغ دعب ،رسشابم
ًلطب هتلعج ،ةمسساح تارير“01 هÁدقت نع ًلسضف ،ًافده91 هليجسستب

Ÿا اذه للخ ““زديرلا““ ةمحلŸمسسو.
Îسسسشنام عم حلسص نم ةيمهأا ّلقأا زرfi سضاير يرئاز÷ا نكي ⁄و
،اهيف كراسش يتلا تايرابŸا ددعل رظنلاب ةزّي‡ ًاماقرأا قّقح ذإا ،يتيسس
لسصحي ⁄ هّنأا Òغ ،ةمسساح تارير“9 حنمو ،ةلماك فادهأا01 لّجسسو
.دحاو توسص ىلع ولو
زنفيإا Êوج :يتيسس Îسسيل يئانثك ،ًاقّلأات ّلقأا تناك ًءامسسأا ةمئاقلا تلمحو
ذإا ،سشتيليرغ كاج ليف نوتسسأا بعل ىتحو ،نوسسيدام سسميج هليمزو
.تارايÿا كلت ‘ رود هل ناك رخآا وأا دان عيجسشت وحن ليŸا نأا ودبي
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ماعلإ ةرم لوأل ماقتشس يتلإ ةيبرعلإ تابختنŸإ ضسأاك ‘ ةكراششŸإ لجأإ نم ةيبرعلإ تابختنŸإ  ““ افيفلإ ““ ›ودلإ دا–إلإ لشسإر
. رطق ةلودب لبقŸإ

ة˘˘يز˘˘ي˘˘ل‚إلا ة˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘سصلا تف˘˘˘سشك
يدا˘˘ن نأا ى˘˘ل˘˘ع تب˘˘سسلا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘سص
ن˘م ةو˘ق˘ب قا˘ب˘سسلا ل˘خد ي˘سسل˘ي˘˘سشت
ير˘˘˘˘˘ئاز÷ا ›ود˘˘˘˘˘لا م˘˘˘˘˘سض ل˘˘˘˘˘˘جا
د˘˘ت˘˘سشي˘˘ل ،ر˘˘سصا˘˘ن ن˘˘ب ل˘˘ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘سسا
ة˘˘˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘˘نأا Úب اÒث˘˘˘˘˘˘˘˘ك عار˘˘˘˘˘˘˘˘سصلا
.غيلرÈÁلا

Îسسسشنام ةنيدم يبطق نم ةسصاخ
يذ˘لا ع˘ئار˘لا م˘˘سسوŸا ع˘˘م ةازاو˘˘م
،ق˘˘با˘˘سسلا ›و˘˘بÁإا بعل ه˘˘ّمد˘˘ق˘˘ي
نب هيف سضفر تقو ‘ اذه ثدحي
سضور˘˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘˘ع ثيد◊ا ر˘˘˘˘سصا˘˘˘˘ن

.ايلاح
نإا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف ردا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصŸا تاذ بسسحو

ى˘˘ع˘˘سسي درا˘˘ب˘˘˘مل كنار˘˘˘ف بردŸا
يو˘˘˘ق ق˘˘˘ير˘˘˘ف ءا˘˘˘ن˘˘˘ب ¤إا اد˘˘˘˘ها˘˘˘˘ج
ةسسفانملل ةدوعلاو مداقلا مسسوŸا

.باقلألا ىلع
د˘ع˘ب ءا˘م˘˘سسألا ل˘˘سضفأا د˘˘ير˘˘ي و˘˘هو
عسضيو ،رنÒفو سشايز عم دقاعتلا
سضيوعت لجأا نم ةيولوأاك رسصان نب
.لمتÙا وينيجروج ليحر
““سسيÈسسكإا اذ““ ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سصل ًا˘˘ق˘˘فوو
ي˘ن˘ف˘لا ر˘يدŸا نإا˘ف ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘يÈلا

ŸسسسشناÎ لويدراوغ بيب ،يتيسس،
سضا˘ير ،ه˘ق˘˘ير˘˘ف م˘˘ج˘˘ن˘˘ب نا˘˘ع˘˘ت˘˘سسا

fiهليمز عانقإا لجأا نم ،زر ‘
ل˘ي˘عا˘م˘سسإا ،ير˘˘ئاز÷ا بخ˘˘ت˘˘نŸا

مام˘سضنلا سضر˘ع لو˘ب˘ق˘ب ،ر˘سصا˘ن˘ب
.فيسصلا اذه ““زنسسيتيسسلا““ ¤إا
،زرfi نأا ،ردسصŸا تاذ فسشكو
ًلوطم ثّد–و ًايسصخسش لسصتا دق
لقنل ،نليم طسسو طخ بعل عم
نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب ،ه˘˘˘بّرد˘˘˘م مل˘˘˘كو ةر˘˘˘ك˘˘˘ف
‘ ًايفتاه لويدراوغ هعم لسصاوت
ن˘ع ه˘ل رّ̆ب˘˘ع يذ˘˘لاو ،ق˘˘با˘˘سس تقو
عم همّدقي يذلا هدودرÃ هباجعإا

.نليم
بردŸا نأا ،ةفيحسصلا تدكأا امك
ا˘ب˘عل ر˘سصا˘˘ن˘˘ب ‘ ىر˘˘ي Êا˘˘ب˘˘سسإلا

د˘ي˘ف˘يد Êا˘˘ب˘˘سسإلا ة˘˘فلÿ ا˘˘م˘˘ه˘˘م
ةياهن ةرداغŸا ررق يذلا ،افليسس

Úب˘˘˘˘˘عل دو˘˘˘˘˘جو م˘˘˘˘˘غر ،م˘˘˘˘˘سسوŸا
لثم ،هزكرم لغسش مهنكÁ نيرخآا
ÊاŸألاو ن˘˘˘يدو˘˘˘ف ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف با˘˘˘˘سشلا
.ناغدنوغ ياكليإا
هتبغرل لويدراوغ تاديكأات مغرو
نأا Òغ ،ه˘ي˘˘ب˘˘عل ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف◊ا˘˘ب
،ةرŸا هذ˘ه ف˘ل˘ت˘خ˘ت˘سس ه˘ت˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
،ةباسش بهاوم مسض ىلع هزيكÎب

يدانل باسشلا مجاهŸا رارغ ىلع
نوكي دقو ،سسيروت ناÒف ،ايسسنلاف
،ةديد÷ا هتعوم‹ نمسض رسصانب
حامسسلا ›اطيإلا هيدان سضفر مغر
.ًايلاح ليحرلاب هل
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 مداقلإ مشسوŸإ يوق قيرف ءانب ¤إإ إدهاج ىعشسي

رضصان نب تامدخ ىلع ““يتيضسلا ““ سسفاني يضسلضشت
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نم تابختنŸا اه˘ي˘ف كرا˘سشي˘سس ي˘ت˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
ة˘كرا˘سشم فر˘ع˘ت˘سس ا˘ي˘ق˘ير˘فإا و ا˘ي˘˘سسأا Úترا˘˘ق˘˘لا
ة˘سصر˘ف ي˘ت˘لا و ير˘ئاز÷ا ي˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘نŸا
بقللا اذهب زوفلا و قلأاتلا لجأا نم Úيرئازجلل
ايقيرفإا ·أا سسأاك ةلوطبب زوفلا دعب يلıا
9102Ãرسص .
بختنم22ل ةوعد افيفلا ›ودلا دا–لا هجو
برعلا لايدنوم ‘ ةكراسشŸا لجا نم يبرع
‘1202 ةنسس نم Èمسسيد رهسش ماقيسس يذلا
نم يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا نوكيسس و رطق
. ةلوطبلا هذه ‘ ةكراسشŸاب ÚينعŸا Úب
يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا ةكراسشم فرعتسس و
ا˘ه˘ي˘ف ى˘ع˘سسي˘سس و ، ي˘بر˘ع بخ˘ت˘ن˘م ه˘نأا م˘ك˘ح˘˘ب

خيراتلا عنسص ةلسصاوم و قلأاتلل يسضاملب لابسشأا
9102 ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ·أا سسأا˘ك ة˘لو˘ط˘ب˘ب زو˘ف˘لا د˘˘ع˘˘ب

Ãرسص.
لا˘˘م˘˘ج سشتو˘˘ك˘˘لا كرا˘˘سشي نأا ر˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نŸا ن˘˘˘مو
ا˘ه˘ت˘خ˘سسن فر˘ع˘ت˘سس ي˘ت˘لا) ةرود˘لا ‘ ي˘سضا˘م˘ل˘ب
ءا˘ط˘عإا ل˘جأا ن˘˘م ي˘˘لÙا بخ˘˘ت˘˘نŸا˘˘ب (¤وألا
سصي˘م˘ق ءاد˘ترإا نو˘ق˘ح˘ت˘سسي Úب˘عل˘ل ة˘سصر˘˘ف˘˘لا
تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘سسإل˘ل م˘هÒسض– و لوألا بخ˘ت˘˘نŸا
لاح ‘2202 ⁄اعلا سسأاكل Òسضحتلا و ةلبقŸا
.لهأاتلا
ةو˘عد ة˘ي˘بر˘ع˘لا تا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘نŸا تادا–ا تق˘˘ل˘˘تو
ةر˘ك˘ل ›ود˘لا دا–لا سسي˘ئر ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘˘م˘˘سسر
ةلوطب ‘ ةكراسشم˘ل˘ل ،و˘ن˘ي˘ت˘نا˘ف˘نإا Êا˘ي˘ج مد˘ق˘لا
.1202 ماع برعلا
ل˘سسرŸا ةو˘عد˘لا با˘ت˘ك ‘ ،و˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘نا˘˘ف˘˘نإا لا˘˘قو
فرسشتأا نأاً ادج Êدعسسي““ ،ةيبرعلا تابختنملل

‘ ةكراسشملل ينطولا مكبختنم ةوعدب ًايسصخسش
‘ يرجتسس يتلاو1202 برعلا سسأاك ةلوطب
زيمŸاو سصاÿا ثد◊ا اذهل نوكيسس .رطق
ىلعأا ىلع ةيسسفانتلا مدقلا ةرك ‘ زراب رثأا
ًابختنم22 عمجيسسو ،ةقطنŸا ‘ تايوتسسŸا

،ميقلاو تافاقثلا سسفن امهعمÚ Œتراق نم
.““مدقلا ةركب Òبكلا قلعتلاو فغسشلل ةفاسضإا
ةرادإا رفوتسس““ لوقلاب هثيدح ونيتنافنإا متخو
ةسسفانŸا لوح ليسصافتلا نمً اديزم ًابيرق افيف

Ãا ةمانزر كلذ ‘ اŸةرودلا لكسشو تايراب.
،م˘ك˘ت˘كرا˘سشم د˘ي˘كأا˘ت عا˘م˘سسل ةد˘˘سشب ع˘˘ل˘˘ط˘˘تأا Êإا
سسفانتي وهو رطق ‘ مكبختنم عم مكتيؤورو
نوكي نأاب فرسشتسسن .برعلا سسأاكل لطب جوتيل

يبرعلا مدقلا ةرك عمتÛو افيفلل اÒثم اثدح
.““هلمكأاب

بو˘سص ،سسرا˘ف م˘ي˘ل˘˘سس د˘˘مfi ع˘˘فادŸا ه˘˘ج˘ّ̆ت˘˘ي
عم قافتا ¤إا لّسصوت امدعب ،لابسس هيدان ةرداغم
ةوطخ قيقحتل عّلطتي ذإا ،ديد÷ا هقيرف ةرادإا
ةيلاعلا هتاردق تبثأا نأا دعب ،هراوسشم ‘ ةÒبك

.مدقلا ةركل ›اطيإلا يرودلا ‘
نإا˘ف ،›ا˘ط˘يإلا ““و˘تا˘كÒم و˘تو˘ت““ ع˘قوŸ ًا˘ق˘˘فوو
يئاهن قافتا ¤إا تلّسصوت دق ونيروت يدان ةرادإا

لقتني لك ،لابسس هقيرفو يرئاز÷ا عفادŸا عم
،وروي نويلم11 براقت ةقفسص ‘ هفوفسص ¤إا
.ةلماك تاونسس عبرأا ةدŸ هطبÒسس دقعب

،ةرّكبم سسرافب ¤وألا ونيروت تامامتها تناكو
يدا˘ن˘لا ّل˘غ˘ت˘سسا ذإا ،ي˘سضاŸا ي˘ف˘نا˘ج ر˘˘ه˘˘سش ‘
،يز˘˘ي˘˘فا˘˘نو˘˘ب Úف˘˘ي˘˘ك بعل˘˘ل ه˘˘ترا˘˘عإا ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص
ىلع لوسص◊ا لجأا نم طغسض ةقروك اهلمعتسسيل
نع لابسس زجع دعب كلذو ،يرئاز÷ا مجنلا
‘ كلتما يذلا راعŸا بعللا ةميق ديدسست

.ًايئاهن هّمسض ىلع مهÈجيً ادنب هدقع
بعللا نم هدلجب باسشلا رسسيألا Òهظلا رّفيسسو

بق˘˘ع ،›ا˘˘ط˘˘يإلا ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘جرد˘˘˘لا يرود ‘
ه˘ي˘ل˘ع تعا˘سض نأا د˘ع˘ب ،ًا˘ي˘م˘سسر لا˘ب˘سس طو˘ق˘˘سس

ًابيرق ناك يذلا ،نليم Îنإا عم بعللا ةسصرف
نأا لبق ،يسضاŸا مسسوŸا ‘ هيلإا مامسضنلا نم
بي˘غ˘ي ه˘ت˘ل˘ع˘ج ة˘با˘سصإا بب˘سسب ،ة˘ق˘ف˘سصلا ل˘سشف˘˘ت

.نيدايŸا نع ًليوط
Úب˘˘˘عل˘˘˘˘لا Úب ن˘˘˘˘م سسرا˘˘˘˘ف د˘˘˘˘مÈ fiت˘˘˘˘ع˘˘˘˘ُيو
ايقيرفأا ·أا سسأاكب اوكراسش نيذلا Úيرئاز÷ا
كراسش ذإا ،هئلمز ةقفر اهب جّوت يتلاو ،ةÒخألا

ما˘مأا ،لوألا يرود˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا ةارا˘˘بŸا ‘
فادهأا ةثلثب تهتنا يتلاو ،اينازنت بختنم
.Úتّرم ىلع سسانوأاو Êاميلسس اهلّجسس ةفيظن

ر-ق

وروي نويلم11 براقت ةقفشص ‘

سسراف عم يئاهن قافت’ لّضصوتي ونيروت



هقيرف عم تابيردتلل ديدج نم ةدوعلا لجأا نم تاطلسسلا ةقفاوم رظتني

سسيئر لكرل وعديو ..ونيتنافنإا دقتني انودارام
قباضسلا Úتنجرأ’ا

روينوج زنوج يار هنطاوم دسض يسضارعتسسا لازن

 ةمكŸÓا تابلح ¤إا دوعي نوضسيات
دعوŸا اذه ‘

هنأا ،نوسسيات كيام يكÒمألا ليقثلا نزولل قباسسلا ⁄اعلا لطب فسشك
،Úسسمÿاو ةعبارلا نسس ‘ Èمتبسس ‘ ،ةمكلŸا تابلح ¤إا دوعيسس

ÿ(ًاماع15) روينوج زنوج يار هنطاوم دسض يسضارعتسسا لازن سضو.
يرود““ د˘˘يد÷ا ه˘˘˘عور˘˘˘سشÊ ŸوÎك˘˘˘لإلا ع˘˘˘قوŸا Èع ،نو˘˘˘سسيا˘˘˘ت ف˘˘˘سشكو
دسض تلوج Êامث نم ًايسضارعتسسا ًلازن سضوخيسس هنأا ،““طقف Òطاسسألا

.Èمتبسس21 ‘ ،ةيكÒمألا سسيل‚أا سسول ةنيدم ‘ ،زنوج
ماع هلازتعا نلعأاو ،ةمكلŸا Òطاسسأا نم دعي يذلا يكÒمألا لاقو
سسنار˘ف““ ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن تا˘ح˘ير˘سصت ‘ كلذو ،““ًل˘هذ˘م ر˘مألا نو˘ك˘˘ي˘˘سس““ ،5002
.““سسرب
ًاحسضوم ،ÚمكلŸا ىلع يحسص رطخ يأا لكسشي نل لازنلا ّنأا ىلع ددسشو
ةيلو Úناوق ّنأاً ادكؤوم ،““ماري ام ىلع نوكنسس .انسسفنأا يمحن فيك فرعن““

سسفانŸا مازلإا لمسشي اÃ ،اهقيبطت متيسس اينروفيلاك َÚ ٍقاو ءاطغ ءادتراب
.سسأارلل
،رهسشأا ةعبرأاو ًاماع02 نسس ‘ وهو (ًاماع54) نوسسيات كيام حبسصأاو
نميهو ،7891 ماع ‘ ،ةمكلŸا ‘ ليقثلا نزولا ‘ ⁄اعلل لطب رغسصأا

طبترا لكاسشم ةلسسلسس نم ىناعو ،ةيلاتلا رهسشألا ‘ تاسسفانŸا ىلع
.اهجراخ هتافرسصتب رخآلا سضعبلاو ،تابل◊اب اهسضعب
هنع جرفي نأا لبق ،نجسسلا ‘ تاونسس ثلث1991 ماعلا ‘ نوسسيات فقوأاو
،يŸاعلا بقللا هتدوع دعب داعتسساو .ةبل◊ا ‘ تاسسفانŸا ¤إا دوعيو
‘ امهادحإا ،دليفيلوه ردنافيإا هنطاوم مامأا Úترم ًاقحل رسسخ هنكل
.ةمكلملل ثيد◊ا خيراتلا ‘ رهسشألا نم دعيÈ 6991مفون ‘ لازن
همايق رثإا ،هدعب نمً ارهسش81ـل هفيقوت ”و لازنلا نم نوسسيات يسصقأاو
.اهنم ءزج مسضقو هسسفانم نذأا ّسضعب

ءانغتسسلا مدع زيÒب ونيتنرولف نم بلط ناديز
وكسسيإا نع

 ليب هل سضرعتي ا‡ نوجعزنم :سسورك
ديردم لاير ‘

هل سضرعتي ام ،Êابسسإلا ديردم لاير م‚ ،سسورك Êوت ÊاŸألا دقتنا
.يكلŸا قيرفلا عم ةكراسشŸا نع هداعتباو ،ليب ثيراج يزليولا هليمز
تاباسسح نع ،مات بايغ نم ،اماع13ـلا بحاسص ليب ثيراج Êاعيو
‘ لايرلا ةبغرب ديفت ءابنأا طسسو ،ناديز نيدلا نيز يسسنرفلا بردŸا
.فيسصلا اذه هعيب
:ةينابسسإلا ““وفيتروبيد ودنوم““ ةفيحسص اهتلقن تاحيرسصت ‘ سسورك لاقو
جا˘عز˘نا Òث˘ت ةÎف˘لا هذ˘˘ه لل˘˘خ ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ‘ ل˘˘ي˘˘ب ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو نأا كسش ل““
.““عيم÷ا
نم ليلقلا مكلا اذه بعليل هعم دقاعتي ⁄ لايرلا ديكأات لكب““ :فاسضأاو
ليب نأا ،أادبŸا ثيح نم دقتعأاو ،مسسوŸا اذه اهب كراسش يتلا ،قئاقدلا
رمألا اذه ىلع هتقفاوم ىطعأا يدانلاو ،يسضاŸا فيسصلا ‘ ليحرلا دارأا

.““كلذ دعب اهنع عجارت هنكل ،ةيادبلا ‘
معن ،قيسضلاب هرعسشي لازي ل عوسضوŸا اذه ناك نإا اًدكأاتم تسسل““ :لمكأاو
اًعيمج نحنف ،هب اهريوسصت متي يتلا ةجردلاب سسيل نكل ،قرؤوم عوسضوم هنإا

.““سسبلŸا ةفرغ ‘ نودحتم
اًمئاد هماÎحا رهظيو ،لكاسشم يأا Òثي ل ليب نأا ،سسورك دكأا ،كلذ عمو
سسيل ليب نع ملعإلا لئاسسو ‘ لاقُي ام““ :لاق ثيح ،ديردم لايرل

،تاونسس6 ذنم هفرعأا ،قيرفلا ‘ ماري ام ىلع ءيسش لك ،اًحيحسص
.““ىÈكلا باقلألا نم ديدعلا دسصح ‘ ةدŸا كلت للخ انعطتسساو
نم هباÎقا نم مغرلا ىلع ،ديردم لايرل هلاقتنا نع سسورك ثد–و
دتيانوي Îسسسشنام لبق نم مامتها كانه ناك““ :اًلئاق ،دتيانوي Îسسسشنام
لاير مامتهاب ÈÊخأاو يب لسصتا ›امعأا ليكو نكل ،⁄اعلا سسأاك لبق
.““ديردم
مث ،كفلخ Îسسسشنام عسضت ،ديردم لاير كعم ثدحتي امدنع““ :”أاو

دجوت ل هنأا ÈÊخأاو ،اًديعسس ناك دقلو (ايناŸأا بردم) فول عم تثد–
.““لايدنوŸا للخ ام ءيسش نأاسشب سضوافتلل تررطسضا اذإا ةلكسشم
مغر ،هيبعل دحأا نع ،ديردم لايرل ينفلا ريدŸا ناديز نيدلا نيز عفادو
.مسسوŸا اذه يسساسسأا لكسشب هروهظ مدع
،يدانلا سسيئر نم بلط ناديز sنإاف ،““لاÎنسس اسسنفيد““ عقوŸ اًقفوو
‘ هراجفنا ىلع نهارو ،وكسسيإا نع ءانغتسسلا مدع ،زيÒب ونيتنرولف
.ديد÷ا مسسوŸا
سصخي سضرع يأل عامتسسلا مدع ،زيÒب نم بلط ناديز نأا ¤إا راسشأاو
مسسوŸا للخ هيدل ةخسسن لسضفأا رهظيسس Êابسسإلا بعللا نأل ،وكسسيإا
.لبقŸا
زجحي ⁄ Òخألا نأا مغر ،وكسسيإا ‘ ةلماك ةقث هيدل ناديز نأا حسضوأاو
.مسسوŸا اذه ديردم لايرل يسساسسألا ليكسشتلا ‘ اًتباث اًدعقم
اهلغتسسي قيرفلا نم ةمهم ةعطق ،وكسسيإا ىري وزيز نإا عقوŸا لاقو
بعسصي ،دوهعŸا هاوتسسم ‘ نوكي امدنع بعللا نأل ،ÚسسفانŸا قاهرإل
.3-3-4و2-4-4 يتطخ ‘ هفيظوت نكÁ امك ،هفاقيإا
وكسسيإا مسضب مامتها دوجو مغر ،ناديز يأار ىلع قفاو زيÒب نأا فاسضأاو
.يتيسس Îسسسشنام يدان بناج نم

ةـضاـير
ـه1441 ةج◊ا وذ60 ـل قفاوŸا م0202 ةليوجÚ72نثإلا
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Êا˘ي˘ج ير˘سسيو˘سسلا نإا ،تب˘˘سسلا ،ا˘˘نودارا˘˘م و˘˘ج˘˘ي˘˘يد ةرو˘˘ط˘˘سسألا لا˘˘ق
،طابحإلاب هباسصأا ،(افيف) مدقلا ةركل ›ودلا دا–لا سسيئر ،ونيتنافنإا
.يركام ويسسيروام ،قباسسلا ينيتنجرألا سسيئرلا ةوقب مجاه امك
تثد–““ ةينويزفيلتلا (N5C) ةانقل تاحيرسصت ‘ ،انودارام حسضوأاو
اوحنÁ نأا ىرأا ..طابحإلاب رعسشأا ينلعجو ،ام رمأا لوح ونيتنافنإا عم
.““هترخؤوم ‘ هلكرن نأا بجي ؟اذام ىلع ةزئاج ،يركاŸ ةزئاج
،(ليسشيم) ينيتلب نم لك داع امك““ اتلب ل ايسسانميخ بردم فاسضأاو
عيزوتب اوماقو ،ديدج نم اهتعيبطل تداع هايŸاو ،(فيزوج) رتلبو
كرتأا اذه لك لجأل ..ءيسش يأا دحأا دري ⁄ ،مهنيب اميف لاومألا
.““افيفلا

نم ديدعلا كانه““ :اماع95ـلا بحاسص ددسش ،يركاÃ قلعتي اميفو
بهذي نأا هيلع ،طيسسب رمألا ..تاÒنويلم اوحبسصأا نيذلا هئاقدسصأا
.““هعابتأا لك عم نجسسلل
نوفرعي Úينيتنجرألا عيمجو ،ءابو نم Êاعت تناك دلبلا““ :فدرأاو
.““ءيسش لك قرسس يركام ..عوج ءابو ىلع Úلبقم انك اننأا
روطتل اراظتنا ،عوبسسألا اذه ،اتلب ل ةنيدŸ لقتنا دق انودارام ناكو
تابيردتلل ديدج نم ةدوعلا لجأا نم ،دجتسسŸا انوروك سسوÒف ةمزأا

.ةموك◊ا ةقفاوم ىلع لوسص◊ا درجÃ ،هقيرف عم

Ÿا ةمزألا ةهجاوŸف يسشفت اهببسس يتلا ةيلاÒانوروك سسو

2202 لبق ىفاعتي نل سسنتلا :تافÙÎا دا–ا سسيئر
دا–ل يذيفنتلا سسيئرلا ،نوÁاسس فيتسس لوقي

fiÎسسا هيدل دا–لا نإا ،سسنتلا تافÎةيجيتا
Ÿا ة˘مزألا ة˘ه˘جاوŸيسشف˘ت ا˘ه˘ب˘ب˘سس ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘لا
ن˘ل عا˘سضوألا ن˘ك˘ل ،د˘ج˘ت˘˘سسŸا ا˘˘نورو˘˘ك سسوÒف
.2202 ماع لبق اهتعيبط ¤إا لكسش يأاب دوعت
د˘ق˘˘ف يذ˘˘لا ،تا˘˘فÙÎا دا–ا ف˘˘نأا˘˘ت˘˘سسي˘˘سسو
‘ ،ةبعللا فقوت ذنم هتلوطب نم اÒبك اددع
ةماقإاب ديدج نم هطاسشن ،يسضاŸا راذآا سسرام
3 نم ةيادب ،تاديسسلل ةحوتفŸا ومÒلاب ةلوطب
.لبقŸا توأا
ةررقم تناك يتلا هتلوطب عيمج دا–لا ىغلأاو

ةرازو تن˘˘ل˘˘عأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،ما˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه ،Úسصلا ‘
ثادحأا يأا ةفاسضتسسا مدع ةينيسصلا ةسضايرلا
دا˘ي˘بŸوأا براŒ اد˘ع ا˘م˘ي˘ف ،ة˘يŸا˘ع ة˘ي˘سضا˘˘ير
.يوتسشلاÚ 2202كب
ل ،سسن˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘فfiÎ دا–ا““ نوÁا˘˘˘سس لا˘˘˘قو
،⁄ا˘ع˘لا اذ˘˘ه ‘ ر˘˘خآا لا‹ يأا ن˘˘ع ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘ي
.““ةمزألا هذهب ايلام رثأات لكلاو
نم Òثكلا لثم ،اÒثك نحن انرثأات دقل““ عباتو
ل˘م˘ع˘˘لا ن˘˘ع تف˘˘قو˘˘ت اذإا ..ىر˘˘خألا تا˘˘كر˘˘سشلا
ك‹انرب نم ةئŸا ‘06وÚ 05ب ام تدقفو
سضفخنتسس كتاداريإاو كتليو“ نإاف ،يونسسلا

.““لئاه لكسشب
تا˘يد˘ح˘ت˘لا سضع˘ب ه˘جاو˘ن ن˘˘ح˘˘ن ل˘˘ه““ فا˘˘سضأاو
ا˘ن˘يد˘ل ن˘ك˘ل ،د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب م˘˘ع˘˘ن ؟ةÒب˘˘ك˘˘لا ة˘˘ي˘˘لاŸا
نكمتنسس ةطخ ان˘يد˘ل د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب ..ة˘ي˘ج˘ي˘تاÎسسا

.““لمعلا ‘ رارمتسسلا نم اهÈع
‘ ›ا◊ا هبسصنم ¤وت يذلا نوÁاسس لاقو
نم ىقبت ام للخ رولبتتسس ططÿا نإا ،5102
دا–لا زواŒ ن˘˘م˘˘سضت ا˘˘ه˘˘ن˘˘ك˘˘ل ،›ا◊ا ما˘˘ع˘˘لا
ا˘ه˘ت˘ب˘ب˘سس ي˘ت˘˘لا ،ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلا ة˘˘مزألا تاÒثأا˘˘ت
.ةيحسصلا ةلكسشŸا
نإا˘ف ،ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ف˘˘تŸا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ة˘˘ه˘˘جو ن˘˘م““ فدرأاو
زواجتتسسو ،اسضيأا ةرقتسسمو ةيوق ودبت انتلوطب
نيأا فرعي دحأا ل ..ةيلاŸا ةمزألا تاÒثأات

Áنأا ودبي نكل ،تلوطبلا ىدحإا رسسخن نأا نك
ام اذإا ،وه امك لظيسس انتلوطب جمانرب مظعم
ةيسضاير˘لا ثاد˘حألا ة˘ما˘قإا˘ب عا˘سضوألا تح˘م˘سس
.““ايلاح ودبي امبسسح ،اهل ططfl وه امك
‘ تلو˘˘ط˘˘ب ع˘˘ب˘˘˘سس تا˘˘˘ب˘˘˘عل˘˘˘لا دا–ا ع˘˘˘سضوو
نم ىقبت اŸ يئدبŸا لود÷ا نمسض ،Úسصلا

مسسوŸ ةيماتÿا ةلوطبلا اهنيب نمو ،0202 ماع
عوم‹ غلابلاو ،Úسشتنيسش ‘ تاديسسلا سسنت

.رلود نويلم41 اهزئاوج

ةديدج ةباسصإا ةلاح فلأا002 وحن روهظ عمو
ل˘˘ظ ‘و ،مو˘˘ي ل˘˘ك ⁄ا˘˘˘ع˘˘˘لا لو˘˘˘ح ،سسوÒف˘˘˘لا˘˘˘ب
دكأا ،كر˘ح˘ت˘لاو ر˘ف˘سسلا دو˘ي˘ق سضر˘ف رار˘م˘ت˘سسا
،ابيرقت ةعاسس لك ‘ Òغتت ططÿا نأا نوÁاسس
عا˘سضوألا ى˘ل˘ع يدا˘مر˘لا نو˘ل˘لا ر˘ط˘ي˘سسي ا˘م˘ن˘ي˘ب

.›ا◊ا ماعلا ةياهن ىتح
دوعنسس اننأا دقتعأا ل““ كلذ نع نوÁاسس لاقو
2202 لبق ،يعيبطلا عسضولا هÈتعن انك ام ¤إا

لبسس ‘ ثحبن نآلا نحنف اذل ..حجرألا ىلع
ل يننأل ،1202 ‘ عاسضوألا عم يطاعتلا ةيفيك
.““يفناج لولحب Òغتتسس اهنأا دقتعأا
ل تاهويرانيسسو لئاه طيطخت كانه““ لسصاوو

اذه ‘ عسضولا هيلع نوكيسس امع ،اهل رسصح
،ةعباتŸاو ةبقارŸا ‘ نورمتسسم اننكل ..ماعلا
ى˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘ل˘˘ل ة˘˘ح˘˘سصلا ءاÈخ ع˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
انططخ ذيفنت ىلع لمعلا كلذ دعبو ،مهئارآا
لمعلا انل ىنسستي ىتح ،ةنك‡ ةروسص لسضفأاب
.““ةنك‡ ةملسسو ةءافك ىسصقأاب

،بو˘˘ل˘˘ك ن˘˘˘جرو˘˘˘ي ÊاŸألا ل˘˘˘سصاو
،لو˘بر˘ف˘ي˘ل يدا˘ن˘ل ي˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يدŸا
هدقع لمكتسسي نل هنأا ىلع ديكأاتلا
.زديرلا عم ةياهنلل
،يا˘ك˘سس ة˘طÙ تا˘ح˘ير˘سصت ‘و
ع˘م د˘ق˘ع˘ب ط˘˘ب˘˘تر˘˘م““ بو˘˘ل˘˘ك لا˘˘ق
،تاونسس4 ةدŸ لو˘˘˘˘بر˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل
ل ،›ا◊ا روظنŸا نم ديكأاتلابو
ىلع دقعلا اذه لمكأا نأا مزتعأا

.““لقألا
هنأاب لبق نم حرسص دق بولك ناكو
ع˘˘˘˘م هد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع د˘˘˘˘يدŒ يو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ي ل
.4202 ‘ يهتني يذلا ،لوبرفيل
ةدا˘˘ي˘˘ق ه˘˘ي˘˘لو˘˘ت ة˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘˘مإا لو˘˘˘حو
نإا يردأا ل““ قلع ،هدلب بختنم
رمألا اذه جردني نأا بجي ناك
.““لامعألا لودج ىلع
طق Êابسسح ‘ عسضأا ⁄ انأا““ عباتو

وأا ÊاŸألا يرودلل اًلطب حبسصأا نأا
نأا امك ،رخآا ءيسش يأا وأا سسأاكلا

ن˘˘˘˘م Òث˘˘˘˘ك ‘ ثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي ⁄ اذ˘˘˘˘˘ه
فلآا جراÿا ‘ كانهو ،لاوحألا
اذه نم اونك“ نيذلا ÚبردŸا
.““Ìكأا
لمعلا ه˘لاز˘ت˘عا د˘ع˘ب ه˘تا˘ي˘ح ن˘عو
نأا يقطنŸا نم““ قلع ،بردمك
،ةايحلل ةفلتfl ةرظن كيدل نوكت

‘ يبنا÷ا طÿا ىلع فقت لأاو
،ر˘˘طŸا ت– ،عو˘˘ب˘˘سسألا ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن
عم وأا نيرخآا Úبردم عم لداجتت
.““قرف
ار˘˘خؤو˘˘م حر˘˘سص د˘˘ق بو˘˘ل˘˘˘ك نا˘˘˘كو
ىلع مزاع““ هنأابRWS ةعاذإل
ءا˘ه˘ت˘نا د˘˘ع˘˘ب ا˘˘ي˘˘ناŸأا ¤إا ةدو˘˘ع˘˘لا

‘ ادج حجرألا ىلعو ،يراوسشم
.““زنيام

تاونسس4 ةدŸ غيلÒمÈلا لطب عم دقعب طبترم

لوبرفيل عم يدقع لمكأا نأا مزتعأا ’ :بولك



هقيرف عم تابيردتلل ديدج نم ةدوعلا لجأا نم تاطلسسلا ةقفاوم رظتني

سسيئر لكرل وعديو ..ونيتنافنإا دقتني انودارام
قباضسلا Úتنجرأ’ا

روينوج زنوج يار هنطاوم دسض يسضارعتسسا لازن

 ةمكŸÓا تابلح ¤إا دوعي نوضسيات
دعوŸا اذه ‘

هنأا ،نوسسيات كيام يكÒمألا ليقثلا نزولل قباسسلا ⁄اعلا لطب فسشك
،Úسسمÿاو ةعبارلا نسس ‘ Èمتبسس ‘ ،ةمكلŸا تابلح ¤إا دوعيسس

ÿ(ًاماع15) روينوج زنوج يار هنطاوم دسض يسضارعتسسا لازن سضو.
يرود““ د˘˘يد÷ا ه˘˘˘عور˘˘˘سشÊ ŸوÎك˘˘˘لإلا ع˘˘˘قوŸا Èع ،نو˘˘˘سسيا˘˘˘ت ف˘˘˘سشكو
دسض تلوج Êامث نم ًايسضارعتسسا ًلازن سضوخيسس هنأا ،““طقف Òطاسسألا

.Èمتبسس21 ‘ ،ةيكÒمألا سسيل‚أا سسول ةنيدم ‘ ،زنوج
ماع هلازتعا نلعأاو ،ةمكلŸا Òطاسسأا نم دعي يذلا يكÒمألا لاقو
سسنار˘ف““ ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن تا˘ح˘ير˘سصت ‘ كلذو ،““ًل˘هذ˘م ر˘مألا نو˘ك˘˘ي˘˘سس““ ،5002
.““سسرب
ًاحسضوم ،ÚمكلŸا ىلع يحسص رطخ يأا لكسشي نل لازنلا ّنأا ىلع ددسشو
ةيلو Úناوق ّنأاً ادكؤوم ،““ماري ام ىلع نوكنسس .انسسفنأا يمحن فيك فرعن““

سسفانŸا مازلإا لمسشي اÃ ،اهقيبطت متيسس اينروفيلاك َÚ ٍقاو ءاطغ ءادتراب
.سسأارلل
،رهسشأا ةعبرأاو ًاماع02 نسس ‘ وهو (ًاماع54) نوسسيات كيام حبسصأاو
نميهو ،7891 ماع ‘ ،ةمكلŸا ‘ ليقثلا نزولا ‘ ⁄اعلل لطب رغسصأا

طبترا لكاسشم ةلسسلسس نم ىناعو ،ةيلاتلا رهسشألا ‘ تاسسفانŸا ىلع
.اهجراخ هتافرسصتب رخآلا سضعبلاو ،تابل◊اب اهسضعب
هنع جرفي نأا لبق ،نجسسلا ‘ تاونسس ثلث1991 ماعلا ‘ نوسسيات فقوأاو
،يŸاعلا بقللا هتدوع دعب داعتسساو .ةبل◊ا ‘ تاسسفانŸا ¤إا دوعيو
‘ امهادحإا ،دليفيلوه ردنافيإا هنطاوم مامأا Úترم ًاقحل رسسخ هنكل
.ةمكلملل ثيد◊ا خيراتلا ‘ رهسشألا نم دعيÈ 6991مفون ‘ لازن
همايق رثإا ،هدعب نمً ارهسش81ـل هفيقوت ”و لازنلا نم نوسسيات يسصقأاو
.اهنم ءزج مسضقو هسسفانم نذأا ّسضعب

ءانغتسسلا مدع زيÒب ونيتنرولف نم بلط ناديز
وكسسيإا نع

 ليب هل سضرعتي ا‡ نوجعزنم :سسورك
ديردم لاير ‘

هل سضرعتي ام ،Êابسسإلا ديردم لاير م‚ ،سسورك Êوت ÊاŸألا دقتنا
.يكلŸا قيرفلا عم ةكراسشŸا نع هداعتباو ،ليب ثيراج يزليولا هليمز
تاباسسح نع ،مات بايغ نم ،اماع13ـلا بحاسص ليب ثيراج Êاعيو
‘ لايرلا ةبغرب ديفت ءابنأا طسسو ،ناديز نيدلا نيز يسسنرفلا بردŸا
.فيسصلا اذه هعيب
:ةينابسسإلا ““وفيتروبيد ودنوم““ ةفيحسص اهتلقن تاحيرسصت ‘ سسورك لاقو
جا˘عز˘نا Òث˘ت ةÎف˘لا هذ˘˘ه لل˘˘خ ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ‘ ل˘˘ي˘˘ب ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو نأا كسش ل““
.““عيم÷ا
نم ليلقلا مكلا اذه بعليل هعم دقاعتي ⁄ لايرلا ديكأات لكب““ :فاسضأاو
ليب نأا ،أادبŸا ثيح نم دقتعأاو ،مسسوŸا اذه اهب كراسش يتلا ،قئاقدلا
رمألا اذه ىلع هتقفاوم ىطعأا يدانلاو ،يسضاŸا فيسصلا ‘ ليحرلا دارأا

.““كلذ دعب اهنع عجارت هنكل ،ةيادبلا ‘
معن ،قيسضلاب هرعسشي لازي ل عوسضوŸا اذه ناك نإا اًدكأاتم تسسل““ :لمكأاو
اًعيمج نحنف ،هب اهريوسصت متي يتلا ةجردلاب سسيل نكل ،قرؤوم عوسضوم هنإا

.““سسبلŸا ةفرغ ‘ نودحتم
اًمئاد هماÎحا رهظيو ،لكاسشم يأا Òثي ل ليب نأا ،سسورك دكأا ،كلذ عمو
سسيل ليب نع ملعإلا لئاسسو ‘ لاقُي ام““ :لاق ثيح ،ديردم لايرل

،تاونسس6 ذنم هفرعأا ،قيرفلا ‘ ماري ام ىلع ءيسش لك ،اًحيحسص
.““ىÈكلا باقلألا نم ديدعلا دسصح ‘ ةدŸا كلت للخ انعطتسساو
نم هباÎقا نم مغرلا ىلع ،ديردم لايرل هلاقتنا نع سسورك ثد–و
دتيانوي Îسسسشنام لبق نم مامتها كانه ناك““ :اًلئاق ،دتيانوي Îسسسشنام
لاير مامتهاب ÈÊخأاو يب لسصتا ›امعأا ليكو نكل ،⁄اعلا سسأاك لبق
.““ديردم
مث ،كفلخ Îسسسشنام عسضت ،ديردم لاير كعم ثدحتي امدنع““ :”أاو

دجوت ل هنأا ÈÊخأاو ،اًديعسس ناك دقلو (ايناŸأا بردم) فول عم تثد–
.““لايدنوŸا للخ ام ءيسش نأاسشب سضوافتلل تررطسضا اذإا ةلكسشم
مغر ،هيبعل دحأا نع ،ديردم لايرل ينفلا ريدŸا ناديز نيدلا نيز عفادو
.مسسوŸا اذه يسساسسأا لكسشب هروهظ مدع
،يدانلا سسيئر نم بلط ناديز sنإاف ،““لاÎنسس اسسنفيد““ عقوŸ اًقفوو
‘ هراجفنا ىلع نهارو ،وكسسيإا نع ءانغتسسلا مدع ،زيÒب ونيتنرولف
.ديد÷ا مسسوŸا
سصخي سضرع يأل عامتسسلا مدع ،زيÒب نم بلط ناديز نأا ¤إا راسشأاو
مسسوŸا للخ هيدل ةخسسن لسضفأا رهظيسس Êابسسإلا بعللا نأل ،وكسسيإا
.لبقŸا
زجحي ⁄ Òخألا نأا مغر ،وكسسيإا ‘ ةلماك ةقث هيدل ناديز نأا حسضوأاو
.مسسوŸا اذه ديردم لايرل يسساسسألا ليكسشتلا ‘ اًتباث اًدعقم
اهلغتسسي قيرفلا نم ةمهم ةعطق ،وكسسيإا ىري وزيز نإا عقوŸا لاقو
بعسصي ،دوهعŸا هاوتسسم ‘ نوكي امدنع بعللا نأل ،ÚسسفانŸا قاهرإل
.3-3-4و2-4-4 يتطخ ‘ هفيظوت نكÁ امك ،هفاقيإا
وكسسيإا مسضب مامتها دوجو مغر ،ناديز يأار ىلع قفاو زيÒب نأا فاسضأاو
.يتيسس Îسسسشنام يدان بناج نم

ةـضاـير
ـه1441 ةج◊ا وذ60 ـل قفاوŸا م0202 ةليوجÚ72نثإلا
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Êا˘ي˘ج ير˘سسيو˘سسلا نإا ،تب˘˘سسلا ،ا˘˘نودارا˘˘م و˘˘ج˘˘ي˘˘يد ةرو˘˘ط˘˘سسألا لا˘˘ق
،طابحإلاب هباسصأا ،(افيف) مدقلا ةركل ›ودلا دا–لا سسيئر ،ونيتنافنإا
.يركام ويسسيروام ،قباسسلا ينيتنجرألا سسيئرلا ةوقب مجاه امك
تثد–““ ةينويزفيلتلا (N5C) ةانقل تاحيرسصت ‘ ،انودارام حسضوأاو
اوحنÁ نأا ىرأا ..طابحإلاب رعسشأا ينلعجو ،ام رمأا لوح ونيتنافنإا عم
.““هترخؤوم ‘ هلكرن نأا بجي ؟اذام ىلع ةزئاج ،يركاŸ ةزئاج
،(ليسشيم) ينيتلب نم لك داع امك““ اتلب ل ايسسانميخ بردم فاسضأاو
عيزوتب اوماقو ،ديدج نم اهتعيبطل تداع هايŸاو ،(فيزوج) رتلبو
كرتأا اذه لك لجأل ..ءيسش يأا دحأا دري ⁄ ،مهنيب اميف لاومألا
.““افيفلا

نم ديدعلا كانه““ :اماع95ـلا بحاسص ددسش ،يركاÃ قلعتي اميفو
بهذي نأا هيلع ،طيسسب رمألا ..تاÒنويلم اوحبسصأا نيذلا هئاقدسصأا
.““هعابتأا لك عم نجسسلل
نوفرعي Úينيتنجرألا عيمجو ،ءابو نم Êاعت تناك دلبلا““ :فدرأاو
.““ءيسش لك قرسس يركام ..عوج ءابو ىلع Úلبقم انك اننأا
روطتل اراظتنا ،عوبسسألا اذه ،اتلب ل ةنيدŸ لقتنا دق انودارام ناكو
تابيردتلل ديدج نم ةدوعلا لجأا نم ،دجتسسŸا انوروك سسوÒف ةمزأا

.ةموك◊ا ةقفاوم ىلع لوسص◊ا درجÃ ،هقيرف عم

Ÿا ةمزألا ةهجاوŸف يسشفت اهببسس يتلا ةيلاÒانوروك سسو

2202 لبق ىفاعتي نل سسنتلا :تافÙÎا دا–ا سسيئر
دا–ل يذيفنتلا سسيئرلا ،نوÁاسس فيتسس لوقي

fiÎسسا هيدل دا–لا نإا ،سسنتلا تافÎةيجيتا
Ÿا ة˘مزألا ة˘ه˘جاوŸيسشف˘ت ا˘ه˘ب˘ب˘سس ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘لا
ن˘ل عا˘سضوألا ن˘ك˘ل ،د˘ج˘ت˘˘سسŸا ا˘˘نورو˘˘ك سسوÒف
.2202 ماع لبق اهتعيبط ¤إا لكسش يأاب دوعت
د˘ق˘˘ف يذ˘˘لا ،تا˘˘فÙÎا دا–ا ف˘˘نأا˘˘ت˘˘سسي˘˘سسو
‘ ،ةبعللا فقوت ذنم هتلوطب نم اÒبك اددع
ةماقإاب ديدج نم هطاسشن ،يسضاŸا راذآا سسرام
3 نم ةيادب ،تاديسسلل ةحوتفŸا ومÒلاب ةلوطب
.لبقŸا توأا
ةررقم تناك يتلا هتلوطب عيمج دا–لا ىغلأاو

ةرازو تن˘˘ل˘˘عأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،ما˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه ،Úسصلا ‘
ثادحأا يأا ةفاسضتسسا مدع ةينيسصلا ةسضايرلا
دا˘ي˘بŸوأا براŒ اد˘ع ا˘م˘ي˘ف ،ة˘يŸا˘ع ة˘ي˘سضا˘˘ير
.يوتسشلاÚ 2202كب
ل ،سسن˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘فfiÎ دا–ا““ نوÁا˘˘˘سس لا˘˘˘قو
،⁄ا˘ع˘لا اذ˘˘ه ‘ ر˘˘خآا لا‹ يأا ن˘˘ع ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘ي
.““ةمزألا هذهب ايلام رثأات لكلاو
نم Òثكلا لثم ،اÒثك نحن انرثأات دقل““ عباتو
ل˘م˘ع˘˘لا ن˘˘ع تف˘˘قو˘˘ت اذإا ..ىر˘˘خألا تا˘˘كر˘˘سشلا
ك‹انرب نم ةئŸا ‘06وÚ 05ب ام تدقفو
سضفخنتسس كتاداريإاو كتليو“ نإاف ،يونسسلا

.““لئاه لكسشب
تا˘يد˘ح˘ت˘لا سضع˘ب ه˘جاو˘ن ن˘˘ح˘˘ن ل˘˘ه““ فا˘˘سضأاو
ا˘ن˘يد˘ل ن˘ك˘ل ،د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب م˘˘ع˘˘ن ؟ةÒب˘˘ك˘˘لا ة˘˘ي˘˘لاŸا
نكمتنسس ةطخ ان˘يد˘ل د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب ..ة˘ي˘ج˘ي˘تاÎسسا

.““لمعلا ‘ رارمتسسلا نم اهÈع
‘ ›ا◊ا هبسصنم ¤وت يذلا نوÁاسس لاقو
نم ىقبت ام للخ رولبتتسس ططÿا نإا ،5102
دا–لا زواŒ ن˘˘م˘˘سضت ا˘˘ه˘˘ن˘˘ك˘˘ل ،›ا◊ا ما˘˘ع˘˘لا
ا˘ه˘ت˘ب˘ب˘سس ي˘ت˘˘لا ،ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلا ة˘˘مزألا تاÒثأا˘˘ت
.ةيحسصلا ةلكسشŸا
نإا˘ف ،ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ف˘˘تŸا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ة˘˘ه˘˘جو ن˘˘م““ فدرأاو
زواجتتسسو ،اسضيأا ةرقتسسمو ةيوق ودبت انتلوطب
نيأا فرعي دحأا ل ..ةيلاŸا ةمزألا تاÒثأات

Áنأا ودبي نكل ،تلوطبلا ىدحإا رسسخن نأا نك
ام اذإا ،وه امك لظيسس انتلوطب جمانرب مظعم
ةيسضاير˘لا ثاد˘حألا ة˘ما˘قإا˘ب عا˘سضوألا تح˘م˘سس
.““ايلاح ودبي امبسسح ،اهل ططfl وه امك
‘ تلو˘˘ط˘˘ب ع˘˘ب˘˘˘سس تا˘˘˘ب˘˘˘عل˘˘˘لا دا–ا ع˘˘˘سضوو
نم ىقبت اŸ يئدبŸا لود÷ا نمسض ،Úسصلا

مسسوŸ ةيماتÿا ةلوطبلا اهنيب نمو ،0202 ماع
عوم‹ غلابلاو ،Úسشتنيسش ‘ تاديسسلا سسنت

.رلود نويلم41 اهزئاوج

ةديدج ةباسصإا ةلاح فلأا002 وحن روهظ عمو
ل˘˘ظ ‘و ،مو˘˘ي ل˘˘ك ⁄ا˘˘˘ع˘˘˘لا لو˘˘˘ح ،سسوÒف˘˘˘لا˘˘˘ب
دكأا ،كر˘ح˘ت˘لاو ر˘ف˘سسلا دو˘ي˘ق سضر˘ف رار˘م˘ت˘سسا
،ابيرقت ةعاسس لك ‘ Òغتت ططÿا نأا نوÁاسس
عا˘سضوألا ى˘ل˘ع يدا˘مر˘لا نو˘ل˘لا ر˘ط˘ي˘سسي ا˘م˘ن˘ي˘ب

.›ا◊ا ماعلا ةياهن ىتح
دوعنسس اننأا دقتعأا ل““ كلذ نع نوÁاسس لاقو
2202 لبق ،يعيبطلا عسضولا هÈتعن انك ام ¤إا

لبسس ‘ ثحبن نآلا نحنف اذل ..حجرألا ىلع
ل يننأل ،1202 ‘ عاسضوألا عم يطاعتلا ةيفيك
.““يفناج لولحب Òغتتسس اهنأا دقتعأا
ل تاهويرانيسسو لئاه طيطخت كانه““ لسصاوو

اذه ‘ عسضولا هيلع نوكيسس امع ،اهل رسصح
،ةعباتŸاو ةبقارŸا ‘ نورمتسسم اننكل ..ماعلا
ى˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘ل˘˘ل ة˘˘ح˘˘سصلا ءاÈخ ع˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو
انططخ ذيفنت ىلع لمعلا كلذ دعبو ،مهئارآا
لمعلا انل ىنسستي ىتح ،ةنك‡ ةروسص لسضفأاب
.““ةنك‡ ةملسسو ةءافك ىسصقأاب

،بو˘˘ل˘˘ك ن˘˘˘جرو˘˘˘ي ÊاŸألا ل˘˘˘سصاو
،لو˘بر˘ف˘ي˘ل يدا˘ن˘ل ي˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يدŸا
هدقع لمكتسسي نل هنأا ىلع ديكأاتلا
.زديرلا عم ةياهنلل
،يا˘ك˘سس ة˘طÙ تا˘ح˘ير˘سصت ‘و
ع˘م د˘ق˘ع˘ب ط˘˘ب˘˘تر˘˘م““ بو˘˘ل˘˘ك لا˘˘ق
،تاونسس4 ةدŸ لو˘˘˘˘بر˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل
ل ،›ا◊ا روظنŸا نم ديكأاتلابو
ىلع دقعلا اذه لمكأا نأا مزتعأا

.““لقألا
هنأاب لبق نم حرسص دق بولك ناكو
ع˘˘˘˘م هد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع د˘˘˘˘يدŒ يو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ي ل
.4202 ‘ يهتني يذلا ،لوبرفيل
ةدا˘˘ي˘˘ق ه˘˘ي˘˘لو˘˘ت ة˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘˘مإا لو˘˘˘حو
نإا يردأا ل““ قلع ،هدلب بختنم
رمألا اذه جردني نأا بجي ناك
.““لامعألا لودج ىلع
طق Êابسسح ‘ عسضأا ⁄ انأا““ عباتو

وأا ÊاŸألا يرودلل اًلطب حبسصأا نأا
نأا امك ،رخآا ءيسش يأا وأا سسأاكلا

ن˘˘˘˘م Òث˘˘˘˘ك ‘ ثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي ⁄ اذ˘˘˘˘˘ه
فلآا جراÿا ‘ كانهو ،لاوحألا
اذه نم اونك“ نيذلا ÚبردŸا
.““Ìكأا
لمعلا ه˘لاز˘ت˘عا د˘ع˘ب ه˘تا˘ي˘ح ن˘عو
نأا يقطنŸا نم““ قلع ،بردمك
،ةايحلل ةفلتfl ةرظن كيدل نوكت

‘ يبنا÷ا طÿا ىلع فقت لأاو
،ر˘˘طŸا ت– ،عو˘˘ب˘˘سسألا ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن
عم وأا نيرخآا Úبردم عم لداجتت
.““قرف
ار˘˘خؤو˘˘م حر˘˘سص د˘˘ق بو˘˘ل˘˘˘ك نا˘˘˘كو
ىلع مزاع““ هنأابRWS ةعاذإل
ءا˘ه˘ت˘نا د˘˘ع˘˘ب ا˘˘ي˘˘ناŸأا ¤إا ةدو˘˘ع˘˘لا

‘ ادج حجرألا ىلعو ،يراوسشم
.““زنيام

تاونسس4 ةدŸ غيلÒمÈلا لطب عم دقعب طبترم

لوبرفيل عم يدقع لمكأا نأا مزتعأا ’ :بولك
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Ãنم امليف54 ةكراشش flاعلإ لود فلت⁄

مليفلل ةيمقرلا ةباوبلا ناجرهم تايلاعف قÓطنا
 ›ودلا Òضصقلا

ث.ق

ةبانع ةيلول ةفاقثلا ريدم حتتفا
نا˘جر˘ه˘م ة˘ب˘˘يدو˘˘ب سسيردإا د˘˘ي˘˘سسلا
Òسصق˘لا م˘ل˘ي˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘م˘قر˘لا ة˘باو˘ب˘لا
نم لك ¤إا هركسشب مsدقتو ،›ودلا
ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا هذ˘˘ه حا‚إا ‘ م˘˘ها˘˘سس
ÚكراسشŸا لكل ديعسس ظح ىsن“و

نا˘جر˘هŸا ن˘˘م ة˘˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘لا هذ˘˘ه ‘
تاي˘لا˘ع˘ف قل˘ط˘نا ةرا˘سشإا ى˘ط˘عأاو
 .ةيليوج ةرود
لود عسست ةكراسشŸا ملفألا لuثمُتو
ا˘يرو˘سس ن˘˘م ل˘˘ك˘˘ب ر˘˘مألا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو
11 ،قارعلا نم ملفأاÚ، 4مليفب
ن˘م مل˘˘فأا9 ،سسنو˘ت ن˘م ا˘˘م˘˘ل˘˘ي˘˘ف
،ا˘ي˘نا˘ت˘يرو˘م ن˘م Úم˘ل˘ي˘ف ،بر˘غŸا
و˘غ˘نو˘ك˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج ن˘˘م Úم˘˘ل˘˘ي˘˘ف
،ايلاطيا ن˘م م˘ل˘ي˘ف ،ة˘ي˘طار˘قÁد˘لا
نم امل˘ي˘ف31و ا˘سسنر˘ف ن˘م م˘ل˘˘ي˘˘ف

flرئاز÷ا تايلو فلت.
ةقيقد نم ملفألا تيقوت حواÎيو
54و ةقيقد92 ةياغ ¤إا ةيناث25و
يتلا ملفألا سضرع ءدب دقو ،ةيناث
ة˘ح˘ف˘سصلا Èع ا˘ه˘تد˘ها˘سشم ن˘ك˘م˘ُي
يتلاو ““كوبسسيافلا““ ىلع ةيمسسرلا

MUMOD““ م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسا ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م–
LAVITSEF““ هدكأا ام بسسح
ناميلسس د˘ي˘سسلا مل˘عإلا˘ب ف˘ل˘كŸا

ءا˘ق˘ت˘نلا ة˘ن÷ را˘ت˘خ˘ت˘سسو .سسا˘˘فر
ميكحتلا ةن÷ ىلع سضرعتسس يتلا

ن˘يز˘ئا˘ف˘لا ة˘يو˘ه را˘ي˘ت˘خا ل˘جأا ن˘م
متيسس يتلاو ةيليوج ةرود زئاوجب
.مداقلا توأا1 موي اهنع نلعإلا
د˘ي˘سسلا نا˘جر˘هŸا سسي˘˘ئر بر˘˘عأاو
ةÒبكلا هتداعسس نع ريدوخلب ليلد
ةكراسشŸا ملفألا ددع عافترا دعب

ي˘ت˘لا ة˘ي˘لود˘لا ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا هذ˘˘ه ‘
‘ ›ود ىد˘˘˘˘سص كل“ تح˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سصأا
ى˘ت˘˘ح نأا فا˘˘سضأاو ،ع˘˘با˘˘سسلا ن˘˘ف˘˘لا

نأاو يقارو ديج ملفألا ىوتسسم
تادوهجÃ نوموقي ملفألا عانسص
م˘˘ه˘˘مل˘˘فأا زا‚إا ل˘˘جأا ن˘˘˘م ةÒب˘˘˘ك
تنلعأا ىرخأا ةهج نم ،ةÒسصقلا

ة˘باو˘ب˘لا نا˘جر˘ه˘م م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه
›ود˘لا Òسصق˘لا م˘ل˘ي˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘م˘قر˘˘لا

ر˘˘˘يد˘˘˘مو ا˘˘˘ه˘˘˘سسي˘˘˘ئر نا˘˘˘سسل ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ريدو˘خ˘ل˘ب ل˘ي˘لد د˘ي˘سسلا نا˘جر˘هŸا

ي˘ه ة˘كار˘˘سش ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا مار˘˘بإا ن˘˘ع
Úب رئاز÷ا ‘ اهعون نم ¤وألا

مليفلل ة˘ي˘م˘قر˘لا ة˘باو˘ب˘لا نا˘جر˘ه˘م
ع˘˘م ة˘˘كار˘˘سشلا˘˘بو ›ود˘˘˘لا Òسصق˘˘˘لا
هريدمو امنيسسلل يرئاز÷ا زكرŸا
ل˘˘˘ث‡ را˘˘˘ق˘˘˘˘ع م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘سس د˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا
اهسسأار ىلعو ةبانع ““كيتامنيسس»ـب
نم دمfi ةيباسشق ديسسلا ريدŸا

ةدادر˘ك ما˘˘يأا نا˘˘جر˘˘ه˘˘م Úب ة˘˘ه˘˘ج

ي˘˘ق˘˘ئا˘˘˘ثو˘˘˘لاو Òسصق˘˘˘لا م˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل
ريدŸا د˘ي˘سسلا˘ب ل˘ث‡ ةدا˘ع˘سسو˘ب˘ب
ن˘م ن˘يد˘˘لا رو˘˘ن ح˘˘بار˘˘ب سسسسؤوŸاو

ه˘ب˘جوÃ م˘ت˘ي يذ˘˘لاو ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج
ةدادرك مايأا تايلاعف لماك سضرع
ى˘ل˘ع ي˘ق˘ئا˘ثو˘لاو Òسصق˘لا م˘ل˘ي˘ف˘ل˘˘ل

ةبانع ““كيتامنيسسلا““ ةعاق ىوتسسم
لفحب ًءاهتناو حاتتفلا لفحب ةيادب
ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘ب ج˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘لاو ما˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘خلا
““xelpuD““ اذه نوكي نأا ىلع
Úت˘˘˘ن˘˘˘يدŸا Úب ن˘˘˘ماز˘˘˘تŸا ثب˘˘˘˘لا
يبانعلا روهمجلل ىنسستيل ايلعافت
مل˘˘˘فألا ةد˘˘˘ها˘˘˘سشم ط˘˘˘ق˘˘˘ف سسي˘˘˘˘ل
ى˘ت˘ح ل˘ب سضور˘ع˘لاو تا˘ج˘يو˘ت˘ت˘لاو
رو˘˘ه˘˘˘م÷ا ةز˘˘˘ئا˘˘˘ج ‘ تيو˘˘˘سصت˘˘˘لا
تار˘˘˘˘˘˘سضاÙا ‘ ة˘˘˘˘˘˘˘كرا˘˘˘˘˘˘˘سشŸاو
دعب نع اهعم لعافتلاو تاودنلاو
اهعون نم ةقباسس ةبرجتلا هذهو
.رئاز÷ا ‘ ¤وألا Èتعتو
ة˘ي˘لود˘لا م˘ي˘ك˘ح˘ت˘لا ة˘ن÷ نو˘˘ك˘˘ت˘˘تو
ةيمقرلا ةباوبلا ناجرهŸ ةمئادلا
اهسسيئر نم ›ودلا Òسصقلا مليفلل
نم يدوعسسŸا بيعسشوبأا روتكدلا
نيدلا رون ديسسلا وسضعلاو برغŸا
ديسسلا وسضعلاو رئاز÷ا نم حبارب
.سسنوت نم يسسلبارط ناورم
بحا˘˘˘سصو نو˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘˘نŸا را˘˘˘˘ت˘˘˘˘خاو
ةن÷ ريدوخلب ليلد ديسسلا ةركفلا

ن˘م نو˘ك˘ت˘ت ة˘م˘ئاد ة˘˘ي˘˘لود ءا˘˘ق˘˘ت˘˘نا
يماج˘ع˘لا ةر˘هز ةد˘ي˘سسلا ة˘سسي˘ئر˘لا
رئاز÷ا نم راوحو ويرانيسس ةبتاك
تل˘سسل˘سسŸا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ا˘ه˘يد˘˘لو
نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا ‘ ا˘˘ه˘˘سضر˘˘ع ” ي˘˘ت˘˘لا
لا˘˘م˘˘عأاو ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ير˘˘˘ئاز÷ا
ا˘مأا ،ا˘˘سضيأا ة˘˘ي˘˘ها˘˘ك˘˘فو ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت
را˘ي˘ت˘خلاو ءا˘ق˘ت˘نلا ة˘˘ن÷ ءا˘˘سضعأا
نم ليعامسسإا ناهيج ةديسسلا مهف
ة˘˘˘˘جرflو ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ث‡ ي˘˘˘˘هو سسنو˘˘˘˘ت
سسنو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت ‘ حر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسŸا تسسرد
ىلع تلسصحو رسصم ‘ امنيسسلاو
تارهاظتلا ‘ زئاو÷ا نم ديدعلا
د˘ها‹ د˘مfi د˘˘ي˘˘سسلا ،ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا
سساف ةنيدم نم تسسيرانيسسو بتاك
ن˘˘م د˘˘نار˘˘غ سسا˘˘مو˘˘ت ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘غŸا
ج˘ت˘ن˘م ،جا˘ت˘نإا راد بحا˘سص ا˘˘سسنر˘˘ف
،بي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كÎلا ‘ سصتflو جرflو
بتاكو جرfl ركاسش قراط ديسسلا
ءلع ديسسلا ،قارعلا نم ويرانيسس
رسصم نم رسصن داج رسصن نيدلا
نا˘˘جر˘˘ه˘˘م سسي˘˘ئرو سسسسؤو˘˘˘م و˘˘˘هو
ملفألل ›ودلا ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘سسلا ““ما˘ك““
‘ا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ث را˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘˘سسمو ةÒسصق˘˘˘˘˘˘لا
Úنانف˘ل˘ل ما˘ع˘لا دا–ل˘ل ي˘مل˘عإاو
.برعلا

 ““رئإز÷إ خيرات ‘ تامشصب نكرت ءاشسن““ ديد÷إ هباتك ‘

ةأارŸا تاراضسم عsبتتي يطايخ ىفطضصم
ةنيابتم ةيخيرات تاÎف ‘ ةيرئاز÷ا
ءاسسن »ـب موسسوŸا ديد÷ا هفلؤوم ‘ يطايخ ىفطسصم روسسيفوÈلا داعأا
ةيرئاز÷ا ةأارŸا تاراسسم ةركاذلا ¤إا ““رئاز÷ا خيرات ‘ تامسصب نكرت

رسصاعŸا تقولا ¤إا ةÁدقلا روسصعلا نمً اءدب ةنيابتم ةيخيرات تاÎف ‘
تابهارو تايسسايسسو تلسضانŸ ةزراب ءامسسأا لمسش Ëوقتلا نم عون ‘
. تايسضايرو تانانفو
رسشنلل ةينطولا ةسسسسؤوŸا تاروسشنم نع رداسصلا فلؤوŸا اذه يطعي
‘ راثآا نكرت ءاسسن ةايح نع هذبن ةحفسص053 ‘ عقي يذلا راهسشإلاو
ةيجاطرق ةÒمأا (م ق302- م ق532) ابسسينوفوسص نم ءدب رئاز÷ا خيرات
بر◊ا للخ سسكافيسس نم تجوزت اهنكل اسسينيسساŸ ةبوطfl تناك
اذه ‘ ةيسضاير تانوقيأا ءامسسأا فلؤوŸا نمسضت امك ةيناثلا ةيقينوبلا
ةلطبو دادح ةيروسصو يركاوسس ةميلسس ودو÷ا يتبعل رارغ ىلع رسصعلا
.ةدينب- حارم ةيرون م0051 ـلا قابسس
تابهارو تابراfi ةÁدقلا روسصعلا نم ءاسسن جذا‰ بتاكلا مدق امك
ابوي ةجوز ( م6-م ق04) ةيناثلا ينيليسس اÎبويلك لثم ةلود ءاسسن اذكو
لكو نانيهنيتو (434-483) ىبور ةبراÙاو ةنهاكلاو ةÒمألاو Êاثلا
ةيقÎلا ةفاقثلا ‘ ةيروÙا ةيسصخسشلا هذه نع تليق يتلا Òطاسسألا
.ةنهاك مسساب تفرع يتلا ايهيد ةيربÈلا ةكلاŸا اذكو
دعب Òبكلا برغŸا ‘ ةأارŸاب اÒبك امامتها يطايخ ىفطسصم ىدبأاو
‘ ة˘ي˘سضا˘بلا ةأارŸا ة˘نا˘كŸ ا˘سصا˘˘خ از˘˘ي˘˘ح در˘˘فا ثي˘˘ح ه˘˘نا˘˘ك˘˘سس مل˘˘سسإا
.ةيمتسسرلا ةلودلا للخ مك◊ا نيدايم فلتfl ‘ اهÒثأاتو عمتÛا

‘ ةأارŸاب سصاÿا ينيدلا سسلÛا نع قايسسلا اذه ‘ اسضيأا ثد–
ىلع فرسشت تناك تليلج تاŸاع ءامسسأا نم لكسشŸاو بازيم  يداو
. تانبلاب ةسصاخ سسرادم
‘ ةيفسص لل رارغ ىلع ةيئاسسنلا ةينيدلا هوجولا نم Òثكلا باتكلا ركذو
رداقلا دبع يديسس تنب ةيواسض يقيق◊ا اهمسساو يتسس للو بون÷ا
. ةياجبب ارلبو ولعلا مأا اذكو ناسسملتب ›لي÷ا
ةمطاف  لثم Êامثعلا مك◊ا للخ نزرب ءاسسنل ءامسسأا بتاكلا نود امك
.ةنهاكلا دعب سساروألا مك– ةأارما لوأا يهو (1461 -4451) ترغوزوات
يسسنرفلا يرامعتسسلا دجاوتلا ةبقح ‘ ةأارŸا رود نع ةلثمأا قاسس امك
نم هجو (6881-0381) رموسسنا ةمطاف لل اهنيب نم (4591 -0381)
نع جذا‰ اذكو لئابقلا ةقطنم ‘ يسسنرفلا رامعتسسلا ةمواقم هوجو
تنب ةيقر لثم هءافلخو رداقلا دبع Òمألل يرسسألا طيÙا ‘ ءاسسن
‘ قرطت امك ،خيسشلا يديسس دلوأا ةسضافتنا مايق ‘ تمهاسس يتلا ةمر◊ا
.فورعم Òغ نهددعو نهيفنب رامعتسسلا ماق ءاسسنل باتكلا

ةأارŸا اهب تماق يذلا Òبكلا رودلا يخيراتلا هلمع ‘ يطايخ لفغي ⁄
دنع افقوتم ميلعتلا لا‹ ‘ ةسصاخ يسسنرفلا للتحلا ةÎف للخ
نم ركذو ر◊ا ميلعتلا سسرادم ‘ سسيداب نب ديم◊ا دبع خيسشلا ةردابم
‘ ةملعم تحبسصأا يتلا راوق ةخيلز  ةسسسسؤوŸا هذه ىلع تاددŸÎا Úب
يجفوب ةماسش ةديسسلاو تانيعبسسلا ‘ ةمسصاعلا ‘ ÚفوفكŸا ةسسردم
.يسسنرفلا للتحلا ةÎف للخ ةمسصاعلاب تانبلل سسرادم7 تحتف يتلا
بطلا سسردت ةيرئازج لوأا نيدلا رون ةيجلع نع تامولعم اسضيأا ىطعأاو
.يسسينو روهز  ةريزولاو ةملعŸاو ةبتاكلا نع اسضيأاو
ةجوز ناكسسوب يليÁا لثم ةينطولا ةكر◊ا نم ءاسسن راسسم سضرعتسساو
يرئاز÷ا يعويسشلا بز◊ا نم ءاسسن اسضيأاو دياقلب ةÒخو جا◊ا ›اسصم
يتلا تاملسسŸا ءاسسنلا ةيعمج ةÒخألا هذه تأاسشنأا ةينطولا ةكر◊او
. دومح ةسسيفنو ›اعلا دبع ايمام اهتسسرت
ةليمج لثم تادها‹و تلسضانم نع تامولعم باتكلا حفسصتم دجي
ةرهزو يÒسضÿ ةيماسسو اسشابوب ةليمجو يلعوب نب ةبيسسحو دÒحوب

نك ءاسسنل هتاحفسص ‘ كلذك Òسشيو Ôيتسس Êاو جورق Úلكاجو فيرظ
تدناسس تايبوروأا ءامسسأاو اسسنرفب ينطولا ريرحتلا ةهبج ةيلارديف نمسض
ةسضرع نك يتاوللا كلتو مادعإلاب نهيلع موكÙاو اذك ةيريرحتلا ةروثلا
.ءاسسنلاب ةسصاÿا لاقتعلا تاركسسعم تاديهسشو باسصتغلاو بيذعتلل
ءا˘م˘سسأا زار˘بإا˘ب لل˘ق˘ت˘سسلا د˘˘ع˘˘ب ا˘˘م ة˘˘ل˘˘حرŸ ل˘˘سصف با˘˘ت˘˘ك˘˘لا سصسصخو
. تايسضايرو تانانفو تابيدأاو تايسسايسسو تايفاحسص
ن˘م د˘يد˘ع˘لا ه˘لو ي˘ع˘ما˘ج˘ب ذا˘ت˘سسأاو ثحا˘بو بي˘ب˘ط ي˘˘طا˘˘ي˘˘خ ى˘˘ف˘˘ط˘˘سصم
بطلا خيرات““ ناونعب باتك اهنم يرئاز÷ا بطلا خيرات لوح تافلؤوŸا
““ةروثلاو ءاسضيبلا رزآاŸا»و (3002)““انموي ¤إا Ëدقلا رسصعلا نم يرئاز÷ا
““رئاز÷ا ‘ ةيعيبطلا ثراوكلا و تاعاÛاو ةئبوألا خيرات»و (1102)
دبع Òمألا ““ ناونعب رداقلا دبع Òمألا لوح فلؤوم اسضيأا هلو (1102)
.(8102) ““هؤوادعأاو هؤوافلح ،رداقلا

ث.ق

رخآإ امليف063 وحن بناج ¤إإ

ناجرهم ‘ ““ىليل وبأا““ مليف ةكراضشم
يئامنيضسلا ياهغناضش

جرخملل ““ىليل وبأا““ ليوطلا مليفلا كراسشي
بناج ¤إا نيدموب يديسس Úمأا يرئاز÷ا
32ـلا ة˘ع˘ب˘ط˘لا ‘ ر˘خآا ا˘م˘ل˘ي˘˘ف063 و˘ح˘ن

Ÿود˘لا ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘سسلا يا˘ه˘غ˘ن˘سش نا˘جر˘ه‹
توأا2و يرا÷ا ةيليوجÚ 52ب ام ررقŸا
.لبقŸا
ةسسفانŸا جراخ ““ىليل وبأا““ مليف َجِمرُبو
مليفلا رارغ ىلع ىرخأا ملفأا بناج ¤إا
Êازو˘ت Ëر˘م ة˘جر˘خ˘م˘ل˘ل ““مدآا““ ي˘˘بر˘˘غŸا
تكا˘فرا˘ب ذ““ ÊاŸألا يدو˘ع˘سسلا م˘ل˘ي˘˘ف˘˘لاو
ةجرخملل (›اثŸا حسشرŸا) ““تياديدناك
.روسصنŸا ءافيه
(ةقيقد041) ““ى˘ل˘ي˘ل و˘بأا““ م˘ل˘ي˘ف لوا˘ن˘ت˘˘يو
ر˘˘˘ئاز÷ا Úب كÎسشم جا˘˘˘ت˘˘˘نإا و˘˘˘ه يذ˘˘˘˘لا
ة˘˘يو˘˘سسأاŸا ثاد˘˘حأل˘˘ل ا˘˘˘سسنر˘˘˘فو ر˘˘˘ط˘˘˘قو
سصم˘ق˘تŸا ي˘ف˘ط˘لو Òم˘سس Úبا˘سشلا ة˘سصق لل˘خ ن˘م ءادو˘سسلا ة˘ير˘˘سشع˘˘ل˘˘ل
نيذللاو ،›اوتلا ىلع ⁄اسس سسايلاو يراونب ناميلسس ÚلثمŸا امهرود
.ةيرئاز÷ا ءارحسصلا ‘ ىليل وبأا Òطÿا يباهرإلا نادراطي
¤إا3991 ةنسس رونلا ىأار يذلا يئامنيسسلا ياهغنسش ناجرهم فدهيو
.عباسسلا نفلا لا‹ ‘ ›ود ‘اقث بطق ¤إا لوحتلا

ث.ق

؛لود عشست نولثمُي إÒشصق امليف54 ةكراششÃ (ةيليوج ةرود) ›ودلإ Òشصقلإ مليفلل ةيمقرلإ ةبإوبلإ ناجرهم تايلاعف تقلطنإ
.رئإز÷إ تايلو فلتfl نم امليف31 اهنمشض نمو ،ةيبنجأإو ةيبرع Úب

ـه1441 ةج◊إ وذ60 ـل قفإوŸإ م0202 ةليوجÚ72نثإلإ

ةيرئاز÷ا ةياور˘ل˘ل سسو˘ي˘لو˘بأا ة˘عو˘م‹ تن˘ل˘عأا
جر˘ب تا˘م˘سصب ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا ةود˘ن˘لا ع˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ة˘ق˘با˘سسم ‘ تا˘كرا˘سشŸا ح˘ت˘ف ن˘ع ج˘ير˘ير˘عو˘˘ب
.لوألا اهددع ‘ ةÒسصقلا ةسصقلا
ةيرئاز÷ا ةياورلل سسويلوبأا ةعوم‹ تحسضوأاو
ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قوÃ ا˘ه˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘سص Èع
ح˘˘سشÎلا با˘˘ب ا˘˘ه˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ف ن˘˘˘ع ““كو˘˘˘ب˘˘˘سسيا˘˘˘ف˘˘˘لا““

ةزÈم ،ةÒسصقلا ةسصقلا ةقباسسم ‘ ةكراسشŸاو
3 زر˘ف م˘ت˘ي ،ة˘ي˘عو˘ب˘سسأا نو˘ك˘ت˘˘سس ة˘˘ق˘˘با˘˘سسŸا نأا
ددحي ⁄ لوألا ددعلا ‘و ،ددع لك ‘ نيزئاف
ع˘ي˘سضاوŸا ل˘ك ،ةÒسصق˘لا ة˘سصق˘لا عو˘سضو˘م ه˘ي˘˘ف
رفوتت نأا ىلع ،اهب كراسشŸا سصسصقلاو ،ةلوبقم

ةÒسصقلا ةسصقلا تاينقت ةكراسشŸا سصسصقلا ‘
تا˘كرا˘سشŸا ر˘سشن˘تو ،ا˘ه˘ب لو˘م˘عŸاو ة˘فور˘عŸا

ىلع ةقباسسŸا نع نلعإلا روسشنم ىلع قيلعتك
دقو ،ىرخأا ةقيرط يأا لبقت لو ،““كوبسسيافلا““

ءاثلثلا وه تاكراسشŸا عسضول لجأا رخآا تددح
.ًءاسسم ةنماثلا ةعاسسلا ىلع لبقŸا
فر˘سشُ̆ت˘سس ة˘ق˘با˘سسŸا نإا˘ف ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘ل ا˘ق˘˘فوو
سصاسصقلاو داقنلاو ةذتاسسألا نم ةن÷ اهيلع
ة˘˘˘يزو˘˘˘ف ةرو˘˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لا رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،Úفور˘˘˘عŸا
،دعاسس نب ›ولق سصاقلاو دقانلاو ،روجنغوب
ن˘˘ب ى˘˘سسي˘˘ع سصا˘˘ق˘˘لا ن˘˘م ل˘˘ك ¤إا ة˘˘فا˘˘˘سضإلا˘˘˘ب

fiامأا ،ةيلحاحر ايسسآا ةيئاورلاو ةسصاقلاو ،دوم
ا˘ه˘ب ى˘ظ˘ح˘ي˘سس ي˘ت˘لا ز˘ئاو÷ا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
زئافلا لسصحي دقف ¤وألا بتارŸاب نيزئافلا
امأا ،لايخ راد نم تاياور ثلث ¤وألا ةبترŸاب
Úتياور ىلع لسصحيسسف ةيناثلا ةبترŸاب جوتŸا

لسصحيسسف ةثلاثلا ةبترŸا امأا ،رادلا سسفن نم
رادلا سسفن نمو ةدحاو ةياور ىلع اهبحاسص
.اسضيأا
ع˘م˘ج ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سس ا˘˘ه˘˘نأا ة˘˘لÛا تح˘˘سضوأاو
‘ كراسشيل رسشنيو عماج باتك ‘ سصوسصنلا

flا ف˘ل˘تŸا˘ق˘حل ر˘سشا˘ن˘لا ن˘ع ن˘ل˘ع˘ي ،سضرا˘ع،
ةعوم‹ ‘ رسشنتسس ازي“ Ìكألا سصوسصنلاو
.ةيقرولا ةيرئاز÷ا ةياورلا سسويلوبأا
سضورع نم ،ةرم نم Ìكأا نوزئافلا ديفتسسيو
زئافلا جوتيو ،انا‹ مهلامعأا رسشنل رسشنلا رود
ةزئاجب رسشاعلا ددعلا دعب ،طيقنتلا قيرط نع
ردقتو ،زئاوج نم قبسس ام ىلع دايز ،ةيفاسضإا
.جد00021 ـب ةيلاŸا اهتميق

ث.ق

ةيرئإز÷إ ةيإورلل ضسويلوبأإ ةعوم‹ اهمظنُت

ةÒضصقلا ةضصقلل ةينطو ةقباضسم قÓطإا
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يسضاير باطقتسسا زكرم

 رايبأ’ا بعلم ليو– قÓطنا
يضضاير بكرم ¤إا

ليو– عورسشم قلطنا ةراسشإا ،دحألا سسمأا ،تيطعأا
مسضي ،Òبك يسضاير بكرم ¤إا ةمسصاعلاب رايبألا بعلم
ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ةا˘ي◊ا كر˘ح˘ي نأا ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘م ،ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه ةد˘˘ع
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل با˘ط˘ق˘ت˘سسا ز˘كر˘م ل˘˘ك˘˘سشي نأاو ،ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب
تا˘ي˘ع˘م˘جو ىر˘خأا تا˘يد˘ل˘ب ةد˘ع˘ل اÃرو ا˘ه˘ب ة˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
،يدلب يسضاير بكرمك هتماخسض ¤إا رظنلاب ،ةيسضاير
.هعقوم ¤إا رظنلابو
قلطنا لفح للخ ،تيطعأا يتلا تامولعŸا بسسحو
ج˘ي˘جر˘ك د˘لا˘خ ¤إا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ،هر˘˘سضح يذ˘˘لا عور˘˘سشŸا
ةبحاسص رايبألا ةيدلبل يدلبلا يبعسشلا سسلÛا سسيئر
،ةعيرزوبل ةيرادإلا ةعطاقملل ةبدتنŸا ةيلاولا ،عورسشŸا
ليو– نإاف ،ةفورعم ةيوعمجو ةيسضاير هوجو ¤إا ةفاسضإا
ىلع ،لاغسشأا ةدع نمسضتي بعلم ¤إا يسضايرلا بكرŸا
،يعيبطلا بسشعلا نم ليج رخآاب بعلŸا سشرف اهسسأار
ةئيهت ةداعإاو ،ةيبŸوأا ÒياعÃ بعلŸا رامسضم ةداعإاو
.تاجردŸا
تاسضايرلا ةددعتم ةعاق ءاسشنإا عورسشŸا نمسضتي امك

Ãوأا سسيياقŸوأا فسصن حبسسم زا‚إاو ،ةيبŸةفاسضإا ،يب
.يداع حبسسم ¤إا
ةعيرزوبل ةيرادإلا ةعطاقملل بدتنŸا ›اولا تÈتعا دقو

ةيدلب هب تماق اماه ازا‚إا يسضايرلا بكرŸا عورسشم
را˘ي˘بألا ة˘ب˘ي˘ب˘سشل Òث˘˘ك˘˘لا مد˘˘ق˘˘ي نأا ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘مو ،را˘˘ي˘˘بألا
.تاسصسصختلا لك ‘ ةيسضايرلا
ةئيهت ةداعإا عورسشŸا اسضيأا هنمسضتي ام مهأا Úب نمو
ززعي ام ،بعلŸا ناديم نم برقلاب دوجوŸا قدنفلا
‘ ءاوسس ،ةيسضايرلا قرفلا باطقتسسا ىلع بكرŸا ةردق
اذ˘ه˘ل ي˘ط˘ع˘ي ا˘م ،ىر˘خألا تا˘سضا˘˘ير˘˘لا ‘وأا مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك
ردسصم ¤إا لوحتي نأل ةماه تايناكمإا يسضايرلا بكرŸا

.ةيدلبلا ¤إا ةبسسنلاب ماه ›ام
نم˘حر˘لا د˘ب˘ع““ م˘سسا ي˘سضا˘ير˘لا بكرŸا اذ˘ه ل˘م˘ح˘ي˘سسو
را˘ي˘بأل˘ل ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘سشلا ق˘ير˘ف ي˘ب˘عل د˘حأا ““ر˘ير˘˘با
قيرف دادعت ‘ اسضيأا اوناك نيرخآا بناج ¤إا ىمادقلا

نامحرلا دبع لاثمأا ،مدقلا ةركل ينطولا ريرحتلا ةهبج
د˘˘مfiو نا˘˘كو˘˘سس د˘˘مfiو نا˘˘ك˘˘ي˘˘لاو نار˘˘ق˘˘مأاو نا˘˘كو˘˘˘سس
.سشوعم
ىلعو ،ناك4491 ‘ سسسسأات يذلا قيرفلا اذه نأا مولعمو
هنأا لإا ،¤وألا ةلوطبلا ‘ اموي بعلي ⁄ هنأا نم مغرلا
دانم لامجو سشيوب رسصان لاثمأا اهنم جرخت ةسسردم ناك
.يزاقن نيدلا رونو احوم ديمحو

ر .ق

ةيمارجإا ةكبضش كيكفت
ةدكيكضسب
ة˘م˘كfi ىد˘ل ة˘يرو˘ه˘م÷ا ل˘ي˘˘كو عدوأا
يوذ ن˘م سصا˘خ˘سشأا ة˘سسم˘خ ةد˘ك˘ي˘ك˘سس
سسب◊ا ن˘˘˘هر ،ة˘˘˘ي˘˘˘لد˘˘˘ع˘˘˘لا ق˘˘˘باو˘˘˘˘سسلا
مهف˘ي˘قو˘ت ” م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشŸا تقؤوŸا

ة˘ي˘ع˘م˘ج ن˘يو˘ك˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ا˘يا˘˘سضق ن˘˘ع
ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘ن÷ داد˘˘˘˘عإلا سضر˘˘˘˘غ˘˘˘˘ل رار˘˘˘˘سشأا
ءا˘ي˘سشأا ءا˘˘ف˘˘خإا ،ة˘˘فو˘˘سصوŸا ة˘˘قر˘˘سسلا

.ةقورسسم
ة˘ي˘ئا˘˘سضق˘˘لا ة˘˘ي˘˘ط˘˘ب˘˘سضلا تل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سساو
لfi اهل سضرعت ةقرسس لوح يواكسش

Œة˘˘ب˘˘كر˘˘م ل˘˘˘خاد ن˘˘˘م ة˘˘˘قر˘˘˘سسو يرا
11ـلا ير˘˘سضح˘˘ل˘˘ل ة˘˘طر˘˘سشلا ر˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع
ن˘˘˘˘˘م ءز˘˘˘˘˘ج عا˘˘˘˘˘جÎسسا ن˘˘˘˘˘م تن˘˘˘˘˘ك“

ةحلسسأا زجح ¤إا ةفاسضإا تاقورسسŸا
.Úكاكسس ءاسضيب

و.ق

سسادرموب ‘ لتق ةÁرج
ن˘م تا˘ن˘ي˘ع˘برألا ‘ ن˘˘طاو˘˘م سضر˘˘ع˘˘ت

ة˘يد˘ل˘ب ‘ ،نرا˘مو˘عأا ة˘˘ير˘˘ق˘˘ب ،هر˘˘م˘˘ع
¤إا سسادر˘مو˘ب ة˘يلو˘ل ر˘ما˘ع˘لا ة˘ب˘ع˘˘سش
.ليتق هتدارأا سضيبألا حلسسلاب ةنعط
سسمأا لوأا ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل تع˘˘˘˘˘قو ةÁر÷او
فر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي Êا÷ا نأا ثي˘˘˘˘˘˘ح ،تب˘˘˘˘˘˘سسلا
تا˘فل˘خ ا˘م˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب تنا˘˘كو ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضلا

نآلا د◊و ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لfi ردا˘˘˘˘˘سصم بسسح
 .هيلع سضبقلا قلي ⁄ Êا÷ا

ثداح ‘ سصاخضشأا4 ةافو
ةليÃ ”احوب ةيدلبب رورم
نم اسس54.3 ةعاسسلا دودح ‘ يقل

”احوب ةيدلبب دحألا سسمأا ةحيبسص
مهعرسصم سصاخسشأا ةعبرأا ةليم ةيلوب
.
نإا˘ف ،ةر˘˘فو˘˘تŸا تا˘˘مو˘˘ل˘˘عŸا بسسحو
جرıا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب ثدا◊ا ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘قو ثدا◊ا
Úب مدا˘سصت ر˘˘ثا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م˘˘ل˘˘ل ›ا˘˘م˘˘سشلا
ويلك ونور) ةرايسسو (نامكاسش) ةنحاسش
ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع (سسي˘˘ب˘˘ما˘˘˘ك
اياحسضلا رامعأا حواÎتو ،001 ينطولا
.اماع03و ةنسسÚ 31ب
ةيندŸا ةيام◊ا تلخدت اهتهج نم
”احوبب ة˘يو˘نا˘ث˘لا ةد˘حو˘لا لل˘خ ن˘م
ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘يو˘نا˘ث˘لا ةد˘حو˘لا˘˘ب ة˘˘م˘˘عد˘˘م
لجسس دقو ،ا˘يا˘ح˘سضلا ل˘ق˘ن˘ل ةو˘ي˘جر˘ف
اماع31 رمعلا نم غلابلا لفطلا ةافو
.ىفسشتسسŸا هلوسصو دعب

جاو

www.journal-elhourria.comةــــيرابخإ ةــــــــيموي

ةديدسش رح ةجوŸ سضرعتت
فلضشلاو نازيلغ تاي’و عضضو
ةظقي ىوتضسم ‘ ىلفدلا Úعو
““›اقترب““
تايلو ةيو÷ا داسصرألل ينطولا ناويدلا عسضو
ةظقي ىوتسسم ‘ ىلفدلا Úعو فلسشلاو نازيلغ
اذ˘هو د˘يد˘سشلا ر◊ا ة˘جو˘م بب˘سسب ““›ا˘˘ق˘˘تر˘˘ب““
ةياغ ¤إا دحألا  سسمأا راهن فسصتنم نم ءادتبا
دافا امبسسح ,اسس12 ةعاسسلا ىلع Úنثلا مويلا
.ناويدلل نايب هب
قوفت وأا ةرار◊ا ةجرد لسصت نأا رظتنŸا نمو
ةيرسشنلا ةيحلسص ةدم للخ ةيوئم ةجرد44
 .ةثلثلا تايلولا هذه ىوتسسم ىلع اذهو
حل˘˘˘سصإاو نا˘˘˘ك˘˘˘سسلا و ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ةرازو تر˘˘˘˘كذو
,ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ‘ د˘˘˘حألا سسمأا ,تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسŸا
رثا ىلع كلذو اهذاختا بجاولا تاطايتحلاب
يتلا ةرار◊ا تاجرد ‘ سسوسسÙا عافترلا
 ,نطولا تايلو نم ديدعلا هدهسشت
سصا˘˘خ˘˘سشألا و را˘˘غ˘˘سصلا لا˘˘ف˘˘طألا نأا ة˘˘ف˘˘ي˘˘سضم
تائفلا مه ةنمزŸا سضارمألا يوذ و ÚنسسŸا
.ر◊ا ةجوم رطÿ ةسضرع Ìكألا
,ا˘هذا˘خ˘تا بجاو˘لا تا˘طا˘ي˘˘ت˘˘حلا سصو˘˘سصخ˘˘بو
كي˘˘˘با˘˘˘ب˘˘˘سشلا ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘غ ةرور˘˘˘˘سضب ةرازو˘˘˘˘لا تر˘˘˘˘كذ
ة˘ه˘جاو ى˘ل˘ع ةدو˘جوŸا ر˘ئا˘˘ت˘˘سسلا و ة˘˘ي˘˘جراÿا
ءا˘˘ق˘˘بإا ,سسم˘˘سشلا ة˘˘ع˘˘سشأل ة˘˘سضر˘˘عŸا ن˘˘كا˘˘سسŸا
جراÿا ‘ ةرار◊ا ةجرد اŸاط ةقلغم ذفاونلا
تاقوألا ‘ جورÿا بنŒ ,لخادلا نم ىلعأا
جورÿا نا˘˘˘ك اذإا ه˘˘˘نأا ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘سضم ,ار˘˘˘ح د˘˘˘˘سشألا

ةعاسس ‘ وأا ركابلا حابسصلا ‘ نكيلف ايرورسض
.ءاسسŸا نم ةرخأاتم
نم دبلف ،جورÿا مزلتسسا اذإا هنأا نايبلا دكأاو
ثو˘كŸا ع˘م ة˘ع˘سساو و ة˘ف˘ي˘ف˘خ سسبل˘˘م ءاد˘˘ترا

ر˘م˘˘ت˘˘سسŸا سضر˘˘ع˘˘ت˘˘لا ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب ل˘˘ظ˘˘لا ت–
اذإا مويلا ‘ تارم ةدع مامحتسسلا و سسمسشلل
.كلذ نكمأا
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘فا˘˘ك ة˘˘ي˘˘م˘˘ك لوا˘˘˘ن˘˘˘ت ¤إا ةرازو˘˘˘لا تعدو
ىلع يوت– يتلا كلت يدافت عم تابورسشŸا
عم ,Úيفاكلا ةدام وأا ركسسلا نم ةÒبك ةيمك
،ةنتسسب ،ةسضاير) ةيجراÿا تاطاسشنلا يدافت
.(...ةفلتfl ةطيسسب لامعأا
،ةد˘يد˘سش ر˘ح ة˘جو˘م ءا˘ن˘ثأا ه˘نأا ةرازو˘˘لا تد˘˘كأاو
‘ ملآا :ةيلاتلا سضارعألا ¤إا هابتنلا نم دبل
،ديد˘سشلا سشط˘ع˘لا ،ؤو˘ي˘ق˘ت˘لا ‘ ة˘ب˘غر˘لا ،سسأار˘لا
عم ،ةرسشبلا ةرارح ةجرد ‘ يداع Òغ عافترا
يه و ينهذ سشوسشتلا و فاف÷ا و رارمحلا
.رح ةبرسضب ةباسصإلا ¤إا Òسشت دق سضارعأا

بو˘جو ى˘˘ل˘˘ع ةرازو˘˘لا تدد˘˘سش ,ة˘˘لا◊ا هذ˘˘ه ‘
فاعسسإلاب لاسصتلا للخ نم ةعرسسب فرسصتلا
ة˘يا˘م◊ا ،ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘˘ت˘˘سسلا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تا˘˘مدÿا)
.(ةيندŸا
ةرازولا يسصوت ,فاعسسلا لوسصو راظتنا ‘و
هذه دحأا هيلع رهظي يذلا سصخسشلا عسضوب
برسشلل ءام هحنم عم ،دراب ناكم ‘ سضارعألا
و (للبم سشامقب هتيطغت وأا) درابلا ءاŸاب هسشر و
.هتيوهت

و.ق

ةعيرسشلل ةينطولا ةÒظ◊ا
ةديلبلاب
راتكه ةينامث ىلع يتأات قئار◊ا

 يتابنلا ءاطغلا نم
تبسسلا سسمأا لوأا تبسشن يتلا قئار◊ا تببسست

ةينطولا ةÒظ◊اب ةسشومرم ةباغ ىوتسسم ىلع
ة˘ي˘نا˘م˘ث فل˘تإا ‘ ةد˘ي˘ل˘ب˘˘لا ة˘˘يلو˘˘ب ة˘˘ع˘˘ير˘˘سشل˘˘ل

هب تدافأا امبسسح ,يتابنلا ءاطغلا نم تاراتكه
ةيريدم ىوتسسم ىلع ملعإلا ةيلخ دحألا سسمأا
.ةيندŸا ةيام◊ا
قئار◊ا تببسست دقف رداسصŸا تاذ بسسحبو
ةعقاولا ةسشومرم ةباغ ىوتسسم ىلع تبسشن يتلا
ة˘ع˘با˘ت˘لا (ا˘قر˘سش) نا˘ن˘ي˘عو˘ب ةر˘ئاد لا˘ب˘ج ›ا˘عأا
ةع˘برأا فل˘تإا ‘ ة˘ع˘ير˘سشل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةÒظ˘ح˘ل˘ل

طولبلاو ينيلفلا طولبلا راجسشأا نم تاراتكه
.سشارحألا نم ىرخأا تاراتكه ةعبرأاو رسضخألا
كراسش يتلا ناÒنلا دامخإا ةيلمع نأا تفاسضأاو
ة˘ي˘ندŸا ة˘يا˘م◊ا ةد˘حو ناو˘عأا ن˘˘م ل˘˘ك ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
لخدتلا قرف نم م˘ي˘عد˘ت˘لا˘بو نا˘ن˘ي˘عو˘ب ةر˘ئاد˘ل

Ÿتل˘˘سصاو˘˘ت تا˘˘با˘˘غ˘˘لا ح˘˘لا˘˘سص Ÿن˘˘ع د˘˘يز˘˘ت ةد
ة˘ي˘خا˘ن˘م فور˘ظ ‘ ف˘سصن˘لاو تا˘عا˘سس ة˘سسم˘خ
.ةبعسص كلاسسمو ةرعو سسيراسضتو ةبعسص
” ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصم لخدت رثا ىلعو
ةÒظ◊ا و˘ح˘ن هرا˘سشت˘نا ع˘ن˘˘مو ق˘˘ير◊ا دا˘˘م˘˘خإا
نا˘كŸ ةرواÛا ة˘ير˘ك˘سسع˘لا ة˘ن˘ك˘ث˘لاو ة˘ي˘ن˘طو˘لا
.ةيرسشب رئاسسخ ةيأا ليجسست نود قير◊ا

““سسبا˘ن˘ي˘سس““ تما˘سصلا Òسصق˘لا م˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ت˘˘نا ”
ıةكراسشملل ايمسسر يقورز نيدلا رون هجر ‘

امنيسسلا نا˘جر˘ه0202Ÿ في˘سص ة˘سصاÿا ة˘ع˘ب˘ط˘لا
ةيرسسيوسسلا نازول ةنيدÃ ماقيسس يذلا ““ايقيرفإا““

ةعبطلا ليجأات دعب ،مداقلا سسطسسغأا32 ¤إا02 نم
مليفلا جتنم هب دافأا امبسسح ،لبقŸا ماعلا ¤إا51لا
.بابسشلا امنيسس ةسسسسؤوم Òسسمو
ءاقتنا ” هنأا يقورز ظفاح ميل◊ا دبع حسضوأاو
يذلا ““سسبانيسس““ تماسصلا Òسصقلا مليفلا ايمسسر
نيدلا رون هجرخأاو بابسشلا امنيسس ةسسسسؤوم هتجتنأا
نازولب ناجرهملل ةسصاÿا ةعبطلا هذه ‘ يقورز
 ةجيتن ناجرهملل51 ةعبطلا ليجأات ” نأا دعب
،لبقŸا ماعلا ¤إا نهارلا يŸاعلا يحسصلا عسضولا

م˘ظ˘ن˘ت˘˘سس ““ة˘˘سصاÿا““ ة˘˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘لا هذ˘˘ه نأا ¤إا اÒسشم
نع ةكراسشŸا للخ نم ةيئانثتسسا ةفسصب لكسشب
.ÊوÎكللا لسصاوتلا Èع كلذو دعب

اهنم ىرخأا ملفأا عم ““سسبانيسس““ مليف سسفانتيو
ياوسصرب يده˘م ي˘سسنو˘ت˘لا جر˘خ˘م˘ل˘ل ““سشي˘ع˘ن كي˘ب““

هللا دبع دمحأا يرسصŸا جرخملل ““يجراخ ليل»و
ثدح »و يتنا Êوتنأا Êاغل ““ةديعسس ةليل»و ديسسلا
ىهن ةيرسصŸا ةجرخملل ““ ةوهقلا ىلع ةرم تاذ
يق˘ير˘فإا بو˘ن÷ا جر˘خ˘م˘ل˘ل ““⁄ا˘ع˘لا ة˘يا˘ه˘ن»و لدا˘ع
،ةلاسصألا فلدأا يرسصملل ““حاوسس»و سسويثم لكيم
ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ع˘˘قوŸا ‘ ه˘˘ن˘˘ع نل˘˘عإلا ” ا˘˘˘م˘˘˘ب˘˘˘سسح
Ÿايقيرفإا امنيسس ناجره.
ة˘ما˘ع˘ن˘لا““ ةز˘ئا˘ج˘ب زا˘ف سسبا˘ن˘ي˘˘سس م˘˘ل˘˘ي˘˘ف نأا ر˘˘كذ˘˘ي
طوسشكاون ناجرهŸ ةيلودلا ةقباسسŸا ‘ ““ةيبهذلا
72 ¤إا32 نم مظن يذلا Òسصقلا مليفلل ›ودلا
ناجرهم ‘ كراسش امك ايناتيروÃ يسضاŸا ربوتكأا
امنيسسلل رسصقألا ناجرهمو يبراغŸا مليفلل ةدجو
.ةيقيرفإلا
8102 ةنسس هجاتنإا ” يذلا مليفلا اذه ةسصق رودتو

نع ةŒانلاو ةلفاح باكرل ةسضقانتم تاكولسس لوح
نيوكت ¤إا يدؤوي ام مهنيب يباجيإلا لسصاوتلا مدع
 ةئطاخ راكفأا

يئامنيسسلا لمعلا اذه نأا املع سضعبلا مهسضعب نع
ترا˘ي˘ت ة˘˘يلو ن˘˘م ل˘˘ث‡43 ة˘˘كرا˘˘سشم فر˘˘ع د˘˘ق
.¤وألا ةرملل نولثÁ مهبلغأا
ىلع ““سسبانيسس““ مليفل ةجتنŸا ةسسسسؤوŸا فكعتو
ةدر»و ““دعب سسيل““ اهنم ملفألا نم ديدعلا جاتنإا
¤إا ةفاسضإا نلكسشيو ابيرق ناسضرعيسس ناذللا ““لعف
ةسسسسؤوملل ةيقئا˘ثو˘لاو ة˘ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘سسلا مل˘فألا د˘ي˘سصر
ت–»و رئاز÷ا خيرات لوح ““بعسش ةÒسسم““ اهنم
يلع ديهسشلا نانفلا ةÒسسم لوح ““رئاز÷ا ءامسس
ناجرهŸا ‘ ¤وألا ةبترŸا ىلع ةزئا◊او يسشاعم
3002 ةنسس يقاوبلا مأاب يرسصبلا يعمسسلل ينطولا
 .اهÒغو

ث.ق

 نازولب ““ايقيرفا““ امنيسسلا ناجرهŸ ةسصاÿا ةعبطلا

 ةكراضشملل ““سسبانيضس““ تماضصلا مليفلا ءاقتنا

ةعسساتلا ةعاسسلا ىلع تبسسلا سسمأا لوأا ءاسسم ,تلجسس
ناينبلا Úعب ةيسضرأا ةزه (يلÙا تيقوتلاب ) ةقيقد54و
م˘ل˘سس ى˘ل˘ع تا˘جرد3ر1 ا˘ه˘تد˘سش تغ˘˘ل˘˘ب ر˘˘ئاز÷ا ة˘˘يلو
.Îسشير

ءا˘يز˘ي˘ف˘لاو كل˘ف˘لا م˘ل˘ع ‘ ثح˘ب˘لا ز˘˘كرŸ نا˘˘ي˘˘ب بسسحو
ملك01 ب ةزهلا زكرم ددح دقف ،ءايزيفوي÷او ةيكلفلا
.رحبلا ‘ رئاز÷ا ةيلوب ناينبلا Úع لامسش

و.ق

 ةمضصاعلاب ناينبلا Úعب تاجرد1،3 ةوقب ةيضضرأا ةزه
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