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‘ ،ءاعبرألأ مويلأ ،لسصفي نأأ رظتنŸأ نم
0202-9102 يور˘˘˘˘ك˘˘˘˘لأ م˘˘˘˘˘سسوŸأ Òسصم
،ي˘سضاŸأ سسرا˘م61 مو˘ي ذ˘ن˘˘م ق˘˘ل˘˘عŸأ
سسوÒف ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘˘ج ي˘˘سشف˘˘ت بب˘˘سسب
عامتجلأ بقع ،(91-ديفوك) دجتسسŸأ
ةيدا–Ó˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ بت˘ك˘م˘ل˘ل ئرا˘ط˘لأ
(فا˘˘˘ف˘˘˘لأ) مد˘˘˘ق˘˘˘لأ ةر˘˘˘˘ك˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ئأز÷أ
ةرا˘سشت˘سسلأ ج˘ئا˘˘ت˘˘ن ة˘˘سسأرد˘˘ل سصسصıأ
.سضرغلأ أذهل اهتدمتعأ يتلأ ةيباتكلأ
ة˘ي˘ب˘ل˘˘غأأ تد˘˘بأأ ،ع˘˘ل˘˘ط˘˘م رد˘˘سصم بسسحو
عم ،مسسوŸأ فيقوت ‘ اهتبغر ةيدنألأ

‘ ل˘ث˘م˘تŸأ ثلا˘ث˘لأ را˘ي˘خ˘ل˘ل ا˘هرا˘˘ي˘˘ت˘˘خأ
،¤وألأ ةيدنألأ دوعسص ،ÚجوتŸأ Úيعت)
راظتنأ ‘ ،(ةÒخألأ ةيدنألأ لوزن نود
ا˘م و˘هو ،›أرد˘ي˘˘ف˘˘لأ بت˘˘كŸأ ة˘˘قدا˘˘سصم
دأدزولب بابسشل لمتÙأ جيوتتلأ ينعي
،22 ةلو÷أ دنع ¤وألأ ةطبأرلأ بقلب
نأأ عقوتي امك .هخيرات ‘ عباسسلأ بقللاب
ـب ¤وألأ ةطبأرلل ديد÷أ مسسوŸأ نوكي
ةيناثلأ ةطبأرلأ لكسشتت امنيب ،ايدان02
.ايدان81 امهنم دحأو لك مسضي Úجوفب

61 صص

 ةÒخألا ةعاسس42 ـلا ‘ ةافو11و ةباسصإا246

ىحصضألا ديع يموي ةجرد54 ¤إا لصصت رح ةجوم
عم ،ةراحو ةسسمسشم ءأوجأأ ،كرابŸأ ىحسضألأ ديع يموي ،نطولل ةيلامسشلأ تايلولأ دهسشتسس
.ةيوئم ةجرد54 ¤إأ لسصت ةعفترم ةرأرح تاجرد
ةرأر◊أ تاجرد نإأ ةيو÷أ داسصرأÓل ينطولأ نأويدلاب مÓعإلاب ةفلكŸأ ةطقر نب ةيرأوه تلاقو
تاعفترمو ةنخاسسلأ ةيئأوهلأ لتكلأ اهببسس ايلاح رئأز÷أ اهسشيعت يتلأ ر◊أ تاجومو ةعفترŸأ
.يوأرحسصلأ يو÷أ طغسضلأ
ةسصاخ ،نطولل ةيلامسشلأ تايلولأ ىلع ةعفترم ىقبتسس ةرأر◊أ تاجرد نأأ ةطقر نب تفاسضأأو
.ىطسسولأ تايلولأ ىلع مويلأ فيفط عجأرت عم ةيبرغلأ ةيلخأدلأ
تايلولأ ىلع ةجرد54 ىدعتت ةيناث رح ةجوم عقوتت ةيو÷أ داسصرألأ نأأ ةثدحتŸأ تفسشكو
تايلولأ ىلع ةجرد04 اسضيأأ ىدعتتو ،ةعم÷أ موي ىتحو سسيمÿأ موي نم ةيأدب ،ةيبرغلأ
.ةيقرسشلأو ىطسسولأ

¤إا ““يفيل يÔه رانرب““ ةرايز ببسسب
 ..ةنوهرتو ةتارسصم

ةيبعصش ةصضراعم
برغلا ‘ ةيمصسرو
 يبيللا

ةهبج نع ÚيماÙا زربأا ىدحإا تناك
ينطولا ريرحتلا

 ةعفادŸا ةافو
 اصشابوب ةليمج نع
 يميلح ليزيج

61 صص

نايكلا كبري ””هللا بزح””
 حجنيو Êويهصصلا

باصصعألا برح ‘

مويلا0202-9102 مسسوم Òسصم مسسح

تفقوت ثيح ةلوطبلا ءاهنإا حجرت رابخأا
فافلا رقم مامأا نوجتحي ةيدولوŸا راسصنأا

EL HOURRIAةــــيرابخإ ةــــــــيموي

11و (91-ديفوك) انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإأ246 ءاثÓثلأ سسمأأ ،تلجسس
693 لثا“ يذلأ تقولأ ‘ ،رئأز÷أ ‘ ةÒخألأ ةعاسس42 ـلأ لÓخ تايفو
,انوروك سسوÒف ةعباتمو دسصر ةنجلل يمسسرلأ قطانلأ بسسحو .ءافسشلل اسضيرم

›امجإأ عفرت ةديد÷أ ةيمويلأ ةليسص◊أ هذه نإاف ،رأروف لامج روتكدلأ
.4711 ¤إأ تايفولأ ›امجإأ عفرت امك .ءابولأ ةيأدب ذنم ،51682 ¤إأ تاباسصإلأ

30-20 صص

دوعت انورك ةليصصح
ديعلا ةيصشع عافترÓل



Ÿيحاسضألا حبذ طاسشن ةلواز 

ديع يموي لÓخ سشار◊ا حبذم حتف
كرابŸا ىحصضألا
Òيسست˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ير˘يدŸأ تن˘ل˘عأأ
ح˘بذ˘م ح˘ت˘ف ن˘ع ر˘˘ئأز÷أ ة˘˘يلو˘˘ب ة˘˘ك˘˘م˘˘سسŸأو ح˘˘بأذŸأ
ديع يموي لÓخ يحاسضألأ حبذ طاسشن ةلوأزŸ سشأر◊أ
ة˘سسسسؤوŸأ ة˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع ر˘سشن نا˘ي˘ب ح˘˘سضوأأو .ى˘˘ح˘˘سضألأ
ةسسسسؤوملل ةماعلأ ةيريدŸأ نأأ كوبسسيافلأ ىلع ةيئلولأ
رئأز÷أ ة˘يلو˘ب ة˘ك˘م˘سسŸأو ح˘بأذŸأ Òي˘سست˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
ديع يموي لÓخ هيف طاسشنلأ ةلوأزمو حبذŸأ حتفيسس““
لابقتسسل تبسسلأو ةعمجلل فداسصŸأ كرابŸأ ىحسضألأ
تامدÿأ ةفاك Ëدقتو اهحبذ لجأل ÚنطأوŸأ يحاسضأ
لÓخ ةيداع ةفسصب هطاسشن حبذŸأ لسصأوي امك ،ةمزÓلأ
ر˘ه˘سس نا˘ي˘˘ب˘˘لأ د˘˘كأأ ىر˘˘خأأ ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م  ““.ة˘˘ي˘˘لأوŸأ ما˘˘يألأ
ة˘فا˘ك Òفو˘ت ى˘ل˘ع م˘ئأد˘لأ ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لأ ة˘˘ير˘˘يدŸأ
ةيرورسضلأ تامدÿأ Ëدقتل ةيرسشبلأو ةيداŸأ لئاسسولأ
.ماعلأ قفرŸاب ةطبترŸأ

 ركسسلا نم ةمدقتم ةلاح ‘ ناك

فظوم ناهأا سصخصش دصض سسبح ماع
 ةديلبلاب ةرقوب ةدايعب
ماعب امكح ،كيرافوب ةمكfi ىدل ةماعلأ ةباينلأ تردسصأأ

د˘حأأ د˘سض ة˘ي˘لا˘م ة˘مأر˘غ را˘ن˘˘يد000001و ذ˘فا˘˘ن سسب˘˘ح
ةدا˘ي˘ع˘لا˘ب ة˘˘مرا˘˘ع ءا˘˘سضو˘˘سض ثأد˘˘حإا˘˘ب ما˘˘ق سصا˘˘خ˘˘سشألأ
بسسلأ تأرابعب ةعوبتم ،ةرقوب ةيدلبب تامدÿأ ةددعتŸأ
.ركسسلأ نم ةمدقتم دج ةلاح ‘ وهو متسشلأو
ةŸاكم ةرقوب ةرئأد نمأأ حلاسصم يقلت دعب كلذ يتأايو
تبسسلأ احابسص فسصنلأو دحأولأ ةعاسسلأ دودح ‘ ةيفتاه
ف˘قو ثي˘˘ح ،ا˘˘ق˘˘با˘˘سس ةرو˘˘كذŸأ ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘لأ ن˘˘م ي˘˘سضاŸأ
ةمكfi ىدل ةيروهم÷أ ةباين مامأأ مدقو هيف هبتسشŸأ
ءانثأأ فظوم ةناهإأ ةحنجب هتعباتمو ،Úنثلأ كيرافوب
.رفاسسلأ ينلعلأ ركسسلأ ةفلاflو هماهم هتيدأات

 ءابولا يسشفت ةيادب ذنم

ايراŒ ازكرمو 625fiÓ قلغ
سسادرموبب
،سسأدرموبب تعمسشو يراŒ أزكرمو 625fiÓ تقلغأأ
ءابو يسشفت نم ةياقولأ Òبأدت ةفلاflو قرخ ببسسب
ة˘سسرا˘مŸأ ة˘با˘قر تا˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ ن˘م تل˘ج˘سس ,ا˘نورو˘˘ك
دح ¤إأو ءابولأ يسشفت ةيأدب ذنم سشغلأ عمقو ةيراجتلأ
عمقو كلهتسسŸأ ةيامح ةحلسصم سسيئر حسضوأأو .مويلأ
تايلمع““ نأأ ماحق نيدلأ زع ةراجتلأ ةيريدÃ سشغلأ

رهسست يتلأ ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ ة˘سسرا˘مŸأو سشغ˘لأ ع˘م˘قو ة˘ب˘قأر˘م
نع ءابولأ يسشفت ةيأدب ذنم ترفسسأأ ,““ةقرف62 اهيلع
ديقتلأ مدعل ةيلولأ Èع يراŒ زكرمو ل625fi قلغ““
راجتلأ ةبقاعم ”و .““ءابولأ يسشفت نم ةياقولأ Òبأدتب
ن˘˘م م˘˘ه˘˘ع˘˘ن˘˘م ” ثي˘˘ح ا˘˘يرأدإأ ن˘˘يرو˘˘˘كذŸأ Úف˘˘˘لاıأ

ل˘ج˘سسلأ بح˘سس ع˘م ا˘˘مو˘˘ي03 ةدŸ طا˘˘سشن˘˘˘لأ ة˘˘˘سسرا‡
ى˘ت˘ح د˘يد˘ج ن˘م م˘ه˘ت˘ي˘ع˘سضو ة˘يو˘سست م˘ت˘ي لو يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ
طيلسست ¤إأ تدأأ يتلأ تاظفحتلأ لك عفرب (راجتلأ)وموقي
.ردسصŸأ تأذ دكؤوي ,مهيلع ةروكذŸأ تابوقعلأ
ةرو˘كذŸأ تأءا˘سضف˘لا˘ب ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لأ ة˘˘سسرا˘˘مŸأ ع˘˘ن˘˘م ”و
مسضت يتلأ ةبقأرŸأ قرف مايق رثإأ -لوؤوسسŸأ بسسح-

ةينمألأ ةزهجألأ اهيف اÃ تاعاطق ةدع نع Úلث‡
ةينأديم ةبقأرمو ل˘خد˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع0083 ،ب -ة˘ف˘ل˘˘تıأ

،هنأأ ¤إأ ةراسشإلأ ردŒ .ةروكذŸأ ةينمزلأ ةÎفلأ ةليط
ىدمو سشغلأ عمقو ةيراجتلأ ةسسرامŸأ ةبقأرم راطإأ ‘و
ءا˘بو ي˘سشف˘ت ة˘براfiو ة˘يا˘قو˘لأ Òبأد˘ت˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لأو ذ˘ي˘ف˘ن˘ت
ةينوناق Òغ وأأ ةيئأوسشع عيب ةطقن42 تحيزأأ /انوروك
تايدلب ةيبلاغ Èع ةÒخألأ ةنوآلأ ‘ ترسشتنأ يحاسضأÓل
Èع عيب ةطقن وأأ اعقوم68 تسصسصخ لباقÃو .ةيلولأ
(مانغألأ) يسشأوŸأ عيبل ةهجوم ةيلولأ نم ةيدلب02

Ãىحسضألأ ديع ةبسسان.

‘ اعافترا ةيلولا تلجسس نأا دعب
 ارخؤوم تاباسصإلا

ءابو لوح قق– ةحصصلا ةرازو نم ةن÷
ةركصسبب انوروك
سسمأأ حابسص ةحسصلأ ةرأزوب Úسشتفم نم ةن÷ ترسشاب

دعب ،ةركسسب ةيلوب انوروك ءابو راسشتنأ لوح اهتاقيق–
لÓخ تاباسصإلأ ددع ‘ اعافترأ ةيلولأ تلجسس نأأ
تقلطنأ ،ةرفوتŸأ تامولعŸأ بسسحو .ةقباسسلأ ةÎفلأ
ةيرأو÷أ ةحسصلأ ةسسسسؤوم نم يئابولأ اهقيق– ‘ ةنجللأ

تأد˘حو˘لأ ف˘ل˘تfl طا˘سشن ى˘ل˘ع تع˘ل˘طأ ثي˘ح ة˘˘ق˘˘لو˘˘ط
91 ديفوك تلاح عم لماعتلأ سصخي اميف اهل ةعباتلأ
ل˘سصأو˘ت˘سسو .م˘ه˘ب ل˘ف˘ك˘ت˘لأ ة˘ق˘ير˘طو ى˘سضرŸأ ة˘ي˘ع˘˘سضوو
ةيح˘سصلأ تا˘سسسسؤوŸأ ف˘ل˘تÈ flع ا˘ه˘تا˘ق˘ي˘ق– ة˘ن˘ج˘ل˘لأ
مسضي ةنجللأ فأرسشإأ ت– ءاقل ميظنت راظتنأ ‘ ةيلولاب
ةراسشإÓل .ةيلولأ ميلقأ Èع ةيحسصلأ تاسسسسؤوŸأ ›وؤوسسم
‘ ةيسسايق اماقرأ مايلأ ديدع ‘ ةركسسب ةيلو ،تلجسس
ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ ه˘ب تحر˘سص ا˘م ق˘فو تا˘با˘˘سصلأ دد˘˘ع
Ÿنم دحلل لولح عسضو رظتنمو ،91 ديفوك ءابو ةعبات

نم ةنجللأ هل لسصوتتسس ام قفو ةيلولاب ءابولأ أذه راسشتنأ
.اقحل اهمدقتسس يتلأ اهريراقت لÓخ

 م .ق

2يـنـطو
ـه1441 ةج◊ا وذ80 ـل قفاوŸا م0202 ةليوج92ءاعبرألا el-hourria.com

 ““91-ديفوك““ نم ةياقولا طورسش انئابز ماÎحا مدعل

يبرعلا عراصشب ةيلÙا ةيمنتلا كنب ةلاكو قلغ
ةمصصاعلاب يديهم نب

ةي˘ل˘خ عا˘م˘ت˘جأ بق˘ع ه˘نأأ ةر˘ئأد˘لأ ح˘لا˘سصم تح˘سضوأأو
ة˘ل˘ك˘سشŸأ د˘مfiأأ يد˘ي˘سس ة˘يرأدإلأ ة˘˘ع˘˘طا˘˘قŸأ ة˘˘مزأأ

Ûن˘ثلأ ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ه˘باÚ، يلث‡ رو˘سضح˘بو
تلا˘˘سصتأو ة˘˘ي˘˘ندŸأ ة˘˘يا˘˘م◊أو ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألأ ح˘˘˘لا˘˘˘سصŸأ
رطسسŸأ جمانÈلأ ذيفنت ىدم مييقت سضرغب رئأز÷أ
،ءابولأ يسشفت ةبراحÃ ةقلعتŸأ تاميلعتلأ فلتflو
قلغلأ““ ةماعن ةيزوف ،ةعطاقملل بدتنŸأ ›أولأ ررق
ةد˘جأو˘تŸأ ة˘ي˘لÙأ ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأ كن˘ب ة˘لا˘كو˘˘ل ““يرو˘˘ف˘˘لأ
،ىطسسولأ رئأز÷أ ةيدلبب يديهم نب يبرعلأ عراسشب
Òبأد˘ت˘ل˘ل كن˘˘ب˘˘لأ أذ˘˘ه ن˘˘ئا˘˘بز ““مأÎحأ مد˘˘ع““ ـل كلذو
تا˘ما˘م˘ك˘ل˘ل يرا˘ب˘جإلأ ءأد˘ترلأ مد˘ع ل˘ث˘م ة˘ي˘ئا˘˘قو˘˘لأ
.يعامتجلأ دعابتلأ ةفاسسمو
دعب اهحتف داعيسس ةلاكولأ هذه نأأ ¤إأ ردسصŸأ راسشأأو
ة˘ع˘م÷أ ي˘مو˘ي ه˘ب ل˘ف˘ت˘ح˘ي˘سس يذ˘لأ ،ى˘ح˘˘سضألأ د˘˘ي˘˘ع
.ÚلبقŸأ تبسسلأو
Òبأو˘ط˘لأو تا˘ع˘م˘ج˘ت˘˘لأ ““يدا˘˘ف˘˘ت““ ¤إأ ة˘˘ما˘˘ع˘˘ن تعدو
ذ˘خأأو ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تأءا˘سضف˘لأو ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لأ ن˘˘كا˘˘مألا˘˘ب
عرأوسشلأ ‘ ةسصاخ ةيئاقولأو ةيزأÎحلأ تاطايتحلأ
ة˘ط˘ير˘خ ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘˘ل˘˘حرŸأ ‘ كلذو ة˘˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لأ

ي˘ح˘سصلأ ر˘ج◊أ ن˘م جور˘˘خ˘˘ل˘˘ل ةر˘˘ط˘˘سسŸأ ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ
ةيداسصتقلأو ةيراجتلأ تا˘طا˘سشن˘لأ سضع˘ب فا˘ن˘ئ˘ت˘سسأو
.ةيعامتجلأو
ةنج˘ل˘لأ ة˘ل˘سصأو˘م ““ةرور˘سض““ ى˘ل˘ع ة˘لوؤو˘سسŸأ تدد˘سشو
بتكم ،ةيدلبلأ حلاسصم يلث‡ مسضت يتلأ ةطلتıأ
ةيريدم ،ةينمألأ حلاسصŸأ يلث‡ ةفاظنلأو ةحسصلأ
مأÎحأ ىد˘م ة˘ب˘قأرÊ Ÿأد˘يŸأ ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل ،ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ
تثح ،ةيئاقولأ Òبأدتلل ةيراجتلأ تÙÓأ باحسصأأ
دسصرل ةينأديŸأ تاجرÿأ ““فيثكت““ ىلع ةلوؤوسسŸأ
عم ةيئاقو˘لأ Òبأد˘ت˘ل˘ل ة˘ف˘لاıأ ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تÙÓأ
نم رأرق رأدسصإل عيمسشتلأ عم يروفلأ قلغلأ حأÎقأ

.فلاfl لك ةبقاعم ةيدلبلأ حلاسصم فرط
سسي˘سس– ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ل˘سصأو˘م ة˘˘لوؤو˘˘سسŸأ تحÎقأ ا˘˘م˘˘ك
ى˘ل˘ع م˘ه˘ث◊ ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م ل˘فأو˘ق ق˘ير˘ط ن˘˘ع Úن˘˘طأوŸأ

ةيئاقولأ Òبأدتلل مراسصلأ مأÎحلأو مأزتلأ ةرورسض
ح˘لا˘سصŸأ ة˘كرا˘سشÃو تو˘˘سصلأ تأÈك˘˘م لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
ءا˘˘ي˘˘حألأ تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘جو ة˘˘ي˘˘ندŸأ ة˘˘يا˘˘م◊أو ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مألأ
ميقعتلأ تايل˘م˘ع ة˘ل˘سصأو˘م ¤إأ ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ةد˘م˘ت˘عŸأ
عرأوسشو تايانب ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأو Òه˘ط˘ت˘لأو

سسفن ىلع ةظفاÙأ عم ةيرأدإلأ ةعطاقŸأ ءايحأأو
ةرورسض““ أذكو ءابولأ يسشفت ةيأدب ذنم عبتŸأ ماظنلأ
.““ةيزأوŸأ ةراجتلأ ىلع ءاسضقلأ
تر˘كذ ،ى˘˘ح˘˘سضألأ د˘˘ي˘˘ع˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘تŸأ Òبأد˘˘ت˘˘لأ ن˘˘عو
د˘مfiأ يد˘ي˘سسل ة˘يرأدإلأ ة˘ع˘طا˘˘قŸأ ن˘˘ع ة˘˘لوؤو˘˘سسŸأ
عيمج ““ةبراfi““ ةرورسضب ةطلتıأ ةنجللأ ءاسضعأأ
تا˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع د˘ي˘˘ع˘˘لأ ي˘˘حا˘˘سضأأ ع˘˘ي˘˘ب طا˘˘ق˘˘ن
‘و ““ةيرسضح ةقطنم““ اهرابتعاب ةيرأدإلأ ةعطاقŸأ

حلاسصم يلث‡ ةلوؤوسسŸأ تأذ تعد ،سصوسصÿأ أذه
ةلواfi يأأ دسصرو ةينأديŸأ ةعباتŸأ““ ¤إأ ةينمألأ
تÓ˘م˘ح م˘˘ي˘˘عد˘˘تو ““ي˘˘سشأوŸأ ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل بئأرŸأ ح˘˘ت˘˘ف˘˘ل
تايعم÷أ كأرسشإاب ديعلأ يمويب ةسصاÿأ سسيسسحتلأ
رمحألأ لÓهلأو ةيمÓسسإلأ ةفاسشكلأ لثم ةدمتعŸأ
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب دأد˘˘عإأو Òط˘˘˘سست ن˘˘˘ع كي˘˘˘ها˘˘˘ن ير˘˘˘ئأز÷أ
ة˘ع˘طا˘ق˘م˘ل˘ل Úع˘با˘ت˘لأ ةر˘طا˘ي˘ب˘لأ ءا˘˘ب˘˘طأÓ˘˘ل ة˘˘موأدŸأ
ىحسضألأ ديع يموي لÓخ ةموأدŸأ ءأرجإل ةيرأدإلأ
.كرابŸأ

 م.ق

ميخÃ يحسصلأ رج◊أ ‘ سسمأأ عسضو
لامسش عقأولأ وسصروق ةنيدÃ يلئاع
” ة˘ير˘ئأز˘ج ة˘ي˘عر532 ،سسأدر˘مو˘ب
را˘طإأ ‘ ا˘ي˘˘سسور ة˘˘لود ن˘˘م ا˘˘هؤوÓ˘˘جإأ
ءابو يسشفت نم ةياقولأ Òبأدت ذيفنت
.انوروك
ةيلوب ناكسسلأو ةحسصلأ ةريدم تلاقو
سشماه ىلع ،مايلل ةحيتف سسأدرموب
““ هنأاب ،نيروكذŸأ اياعرلأ لابقتسسإأ
Úير˘˘ئأز÷أ Úن˘˘طأوŸأ ءلؤو˘˘ه ل˘˘˘ق˘˘˘ن
نع ،جراÿأ ‘ Úقلاع أوناك نيذلأ

راط˘م ن˘م ة˘ي˘مو˘م˘ع تÓ˘فا˘ح ق˘ير˘ط
يلئاعلأ ميıأ وحن نيدموب يرأوه
،وسصروقب كأرطانوسس ةسسسسؤوŸ عباتلأ

.““ةديج فورظ ‘
نيروكذŸأ Úيرئأز÷أ اياعرلأ عسضوو
نم تايلو ةدع نم نوردحني نيذللأ
تا˘ط˘ل˘سسلأ م˘ه˘ت˘ل˘جأأ ن˘يذ˘˘لأو ،ن˘˘طو˘˘لأ
اياعرلاب ل˘ف˘ك˘ت˘لأ را˘طإأ ‘ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
ببسسب جراÿأ ‘ Úقلاعلأ Úيرئأز÷أ

ر˘˘ج◊أ ت– ،ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘˘بو ي˘˘˘سشف˘˘˘ت
اموي41 ةدŸ يزأÎحلأ ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصلأ

أذ˘ه ىود˘ع ن˘م م˘ه˘يوذو م˘˘ه˘˘ت˘˘يا˘˘م◊
سسف˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن بسسح ،Òطÿأ سسوÒف˘˘˘˘˘˘˘˘˘لأ
.ردسصŸأ
نع ديزي ام ايلاح يسضقي ،ةراسشإÓل
أرخؤوم رئأز÷أ مهتلجأأ نطأوم006
رج◊أ ةÎف اسسنرفو أدنك يتلود نم
ة˘˘˘ما˘˘˘قإلأ ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ح˘˘˘˘سصلأ
لوÎبلل يرئأز÷أ دهع˘م˘ل˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لأ

Ãي˘حا˘ي˘سس بكر˘مو سسأدر˘مو˘ب ة˘˘ن˘˘يد
يرحبلأ يرومزب سصأوÿأ دحأأ عبات
.ةيلولأ قرسش
تأذ تد˘˘˘˘˘˘˘˘˘كأأ ،را˘˘˘˘˘˘˘˘˘طإلأ أذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه ‘و
ل˘˘ك تع˘˘سضو ة˘˘يلو˘˘لأ نأا˘˘ب ة˘˘˘لوؤو˘˘˘سسŸأ
‘ ة˘يداŸأو ة˘ير˘˘سشب˘˘لأ ا˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإأ
لفك˘ت˘لأو ة˘ق˘فأر˘م ل˘جأأ ن˘م لوا˘ن˘تŸأ
ن˘˘م ن˘˘يد˘˘فأو˘˘لأ Úير˘˘ئأز÷ا˘˘ب د˘˘˘ي÷أ
تأءأر˘˘جإأ ذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت را˘˘˘طإأ ‘ جراÿأ
نم ةياقولل يحسصلأ رج◊أ Òبأدتو

 .91 - ديفوك ءابو يسشفت

نم مداق٥02 ـل يحسصلا رج◊او
 ةبانعب ندرألا
¤إأ ءا˘ثÓ˘ث˘لأ ¤إأ Úن˘˘ثلأ ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل ل˘˘سصو
502 ة˘˘با˘˘ن˘˘ع˘˘ب طا˘˘ط˘˘ي˘˘ب ح˘˘بأر را˘˘ط˘˘˘م
ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لأ ن˘˘˘م ا˘˘˘مودا˘˘˘ق ير˘˘˘ئأز˘˘˘ج
ةيلمع راطإأ ‘ كلذو نامع ةيندرألأ
Úير˘˘˘˘˘˘˘˘ئأز÷أ Úن˘˘˘˘˘˘˘˘طأوŸأ ءÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘جإأ
تا˘ي˘˘عأد˘˘ت ءأر˘˘ج جراÿا˘˘ب Úق˘˘لا˘˘ع˘˘لأ

.91 ديفوك ةحئاج
ةعبات ةرئاط Ïم ىلع ءلؤوه لسصوو
تمدق ة˘ير˘ئأز÷أ ة˘يو÷أ طو˘ط˘خ˘ل˘ل

د˘˘˘جو ثي˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘ندرألأ نا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘م
‘ ن˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لأ سضرأأ ¤إأ نود˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لأ
ن˘ع Úل˘ث‡و Úلوؤو˘سسم م˘ه˘لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسأ
طاسشنلأو ةحايسسلأو ةحسصلأ تاعاطق
.نماسضتلأو يعامتجلأ
نو˘ير˘ئأز÷أ نو˘ن˘˘طأوŸأ ع˘˘سضخ˘˘ي˘˘سسو
ةÎفل ةيندرألأ ةكلمŸأ نم نودئاعلأ

Óمع ا˘مو˘ي41 مود˘ت ي˘ح˘˘سص ر˘˘ج˘˘ح
ةياقولل ةذختŸأ ةيزأÎحلأ Òبأدتلاب
ن˘م ل˘ك˘ب ا˘نورو˘ك سسوÒف ي˘سشف˘˘ت ن˘˘م
““يÈسص»و ““ميهأر˘بإأ يد˘ي˘سس““ ي˘قد˘ن˘ف

Ãفور˘ظ تئ˘ي˘ه ثي˘ح ة˘با˘ن˘˘ع ة˘˘ن˘˘يد
ةيحسصلأ ة˘ع˘با˘تŸا˘ب ل˘ف˘ك˘ت˘لأو ة˘حأر˘لأ
Òسشأأ امك نيدفأولأ عومÛ ةيمويلأ
.هيلإأ
ةرأزو مسساب يمسسرلأ قطانلأ نأأ ركذي
ن˘ب ز˘يز˘ع˘لأ د˘ب˘˘ع ة˘˘ي˘˘جراÿأ نوؤو˘˘سشلأ

ةيلمع نأاب دحألأ دكأأ فيرسشلأ يلع
Úق˘لا˘ع˘لأ Úير˘ئأز÷أ ا˘يا˘عر˘لأ ءÓ˘جإأ

خيرات ذنم تقلطنأ يتلأو جراÿأ ‘
ةياغ ¤إأ تنكم يرا÷أ ةيليوج02
انطأوم8515 ةدا˘˘˘˘˘عإأ ن˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘حألأ

Èع أدلبÚ ‘ 62قلاع أوناك ايرئأزج
Úت˘ير˘ح˘ب Úت˘ل˘حرو ة˘يو˘ج ة˘ل˘˘حر02
0202 ةيليوج03 ةياغ ¤إأ لسصأوتتسسو
5615 ءÓجإل ة‹Èم ةلحرÈ 02ع
.انطأوم

ىوتسسم ىلع ةدجاوتŸاLDB ةيلÙا ةيمنتلا كنب ةلاكول ““يروفلا قلغلاب““ ارارق ،دمfiا يديسس ةيرادإلا ةعطاقŸا حلاسصم تردسصأا
انوروك صسوÒف نم ةيئاقولا Òبادتلل هنئابز ماÎحا مدع ببسسب كلذو ىطسسولا رئاز÷ا ةيدلبل عباتلا يديهم نب يبرعلا عراسش
.حلاسصŸا تاذ صسمأا هتدكأا امبسسح ،دجتسسŸا

ايسسور نم اومدق

سسادرموبب وصصروقب يحصصلا رجحلل نطاوم352 عاصضخإا



سسمأأ ،افيسض لزن يذلأ يدهملب فسسوب فاسضأأو
ةيعأذإلأ ةانقلل حابسصلأ فيسض““ جمانرب ىلع ،ءاثÓثلأ
Òبأدتلأ ذاختأ ىلع ةدهاج لمعت ةرأزولأ نإأ ““¤وألأ
لوح تأروسصت لÓخ نم ،دجاسسŸأ حتفل ةمزÓلأ

لك ىقبي نكلو ،تاحاسسلأو دجاسسŸأ ءانب ةعيبط
،دÓ˘˘ب˘˘لأ ‘ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بو˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘لا˘˘ب نو˘˘هر˘˘م أذ˘˘˘ه
عسضولأ اهرودب ميقت يتلأ ةيملعلأ ةنجللأ ةكراسشÃو
نم ةمئألأ نم ديدعلأ كانه نإأ لب ،نهأرلأ يحسصلأ

.دجاسسŸأ حتف ءاجرإاب أوبلاط
د˘كأأ ،كرا˘بŸأ ى˘ح˘سضألأ د˘ي˘ع ةÒع˘˘سش سصو˘˘سصخ˘˘بو

لظ ‘ يحاسضألأ حبذب حامسسلأ رأرق نأأ يدهملب
Úب رظنلأ تاهجو قباطت دعب ءاج انوروك ةحئاج
،ةسصاÿأ ةيبطلأ ةنجللأو ىوتفلل ةيرأزولأ ةنجللأ
‘ لمأأ ةعرج سسانلل يطعي ءأرجإلأ أذه لثمو
تأءأر˘˘جإأ ق˘˘فو كلذ م˘˘ت˘˘ي نأأ بج˘˘ي ن˘˘ك˘˘˘لو ،ةا˘˘˘ي◊أ
دعابتلأ رأرغ ىلع حبذلأ ةيلمع ‘ ةقيقد ةيزأÎحأ
.ةفاظنلأ طورسشو
‘ نو˘˘ك˘˘ت ن˘˘ل د˘˘ي˘˘ع˘˘لأ ةÓ˘˘سص نإأ““ :يد˘˘ه˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘قو
حامسسلأو ،تويبلأ ‘ اهئأدأاب ءافتكلأ عم ،دجاسسŸأ
““.هللأ تويب لخأد نم تأÒبكتلأ عفرب

زأوج مدع يدهملب Èتعاف ،ج◊أ ةسضيرف نع امأأو
،ة˘عا˘ط˘ت˘سسلأ مد˘ع ن˘م ما˘ع˘لأ أذ˘ه ة˘سضير˘ف˘˘لأ هذ˘˘ه
جحي ⁄ نم لكو ،هتئيسشمو هللأ ردقب ءاسضر أذهو
لوحب مداقلأ ج◊أ ‘ نومسضم هرودف ماعلأ أذه
.هللأ
نم ىودعلأ ةلسسلسس رسسك ¤إأ ماتÿأ ‘ ريزولأ اعدو
هتأذ تقولأ ‘ امرfi ،يعولأ قيرط نع ءابولأ أذه
جورخ هبسشو ،سسوÒفلأ أذهب ةباسصإلأ نع Îسستلأ
.ةتوقوŸأ ةلبنقلأ ةباثÃ ةماعلأ Úب هب باسصŸأ

و .ق

يـنـطو
ـه1441 ةج◊ا وذ80 ـل قفاوŸا م0202 ةليوج92ءاعبرألا

Òخلب يبرعلا لحارلا ل‚ ŸÚ دمحأا عاديإا
تقؤوŸا سسب◊ا
ىدل  قيقحتلأ يسضاق نأأ ،ءاثÓثلأ سسمأأ ،ةيرابخإأ ريراقت تلقن

fiد˘˘م˘˘حأأ عأد˘˘يإا˘˘ب ر˘˘مأأ ة˘˘يأدر˘˘غ ة˘˘م˘˘ك ŸÚ خ˘˘ل˘˘بÒ ‚ر˘يزو ل
لأÔ÷أ ق˘ب˘سسألأ ة˘يرو˘ه˘م÷أ ة˘سسا˘ئر نأو˘يد ر˘يد˘مو ة˘ي˘˘ل˘˘خأد˘˘لأ
.داسسف مهتب ،Òخلب يبرعلأ
مامأأ ،ءاثÓثلأ سسمأأ ،لثم دق  مهتŸأ نإاف ،ريراقتلأ هذه بسسحو
فلŸأ ةلاحإاب رمأأ يذلأ ةيأدرغ ةمكfi ىدل  ةيروهم÷أ ليكو
‘ Úم˘ه˘تŸأ عأد˘يإا˘ب هرود˘ب ر˘مأأ يذ˘لأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ي˘سضا˘ق ى˘˘ل˘˘ع
لثم Òخلب يبرعلأ ل‚ نأأ ¤إأ ةÒسشم ،تقؤوŸأ  سسب◊أ ةيسضقلأ
Úم˘ه˘تŸأ نأأو ،ه˘ب˘ئا˘نو طأو˘غألا˘ب بو˘ب◊أ نأو˘يد ر˘يد˘˘م ة˘˘ق˘˘فر
حمق˘لأ تا˘ن˘ح˘سشب بعÓ˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ع˘ئا˘قو م˘ه˘ل تب˘سس˘ُن ثÓ˘ث˘لأ
.ةينوناق Òغ ةقيرطب اهريودت متي ناك معدŸأ
نم ةدافتسسلاب مهتم Òخلب ŸÚ دمحأأ نإاف ،رداسصŸأ بسسحبو
ةمهت ينعملل تهجوو ،نئاجع ةكرسش مسساب معدم حمق تانحسش
.ةقحتسسم Òغ تأزايتمأ نم ةدافتسسلأ
بوب◊أ نأويد ريدŸ ةيمومع لأومأأ ديدبت ةمهت تهجو امك
حنمو ةفيظولأ لÓغتسسأ ةءاسسإأ مهت نانثلأ اهجأو امك .هبئانو
.ةقحتسسم Òغ تأزايتمأ

و .ق

fiةليم ةمك

 مامأا ””تن ةليم”” تاراطإا ةلاحإا
 ةيروهم÷ا ليكو
سسمأأ حابسص ،ةليم ةيلوب ينطولأ كردلأ ثاحبألأ ةقرف تلاحأأ
مدرلأ زكأرم Òيسستل ةيمومعلأ ةسسسسؤوŸأ نم تأراطإأ ،ءاثÓثلأ
.ةليم ةمكfi ىدل ةيروهم÷أ ليكو مامأأ ينقتلأ
ببسسب فقوأأ يذلأ ةسسسسؤوملل قباسسلأ ريدŸأ فلŸأ ‘ عباتيو
›أولاب عفد ا‡ ،ةسسسسؤوŸأ سسأأر ىلع هدجأوت لامعلأ سضفر
نأو˘يد˘ل˘ل ق˘با˘سسلأ ر˘يدŸأ Úي˘ع˘تو ،ه˘ما˘ه˘م ن˘ع ه˘ف˘ي˘قو˘ت ا˘ه˘˘مو˘˘ي
ةسسسسؤوم Òيسستل هماهم نع رخآلأ وه فوقوŸأ Òهطتلأ ينطولأ
.““تن ةليم““

داسسفلاب قلعتت ةددعتم مهتب سصاخسشأأ9 عباتي رداسصم بسسحو
تاقفسص مأربإاب ةطبترم اياسضق ‘و قيقحتلأ ةلقرعو ةقرسسلأو

flعيرسشتلل ةفلا.
دوهسشللو مهيف هبتسشملل عامسسلأ دعب ،ةيروهم÷أ ليكو لاحأأ دقو
¤وألأ ةفرغلاب قيقحتلأ يسضاق ىلع فلŸأ ،ةيندŸأ فأرطألأو
.فلŸاب Úينعملل عامسسلأ ةظحللأ ةياغل لسصأوي يذلأ

و .ق

ةيئابرهكو ةينوÎكلإا تادعم ةقرسس ةيسضق ‘

ت– ةبانعب راج◊ا بكرم نم سصاخصشأا7
 ةيئاصضقلا ةباقرلا

ة˘ي˘سضق ‘ ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأ ة˘با˘قر˘لأ ت– سصا˘خ˘سشأأ ة˘ع˘ب˘˘سس ع˘˘سضو ”
رأديسس بكرم نم ةيئابرهك ىرخأأ و ةينوÎكلإأ تأدعم ةقرسس
.ةبانعب راج◊أ
ينطولأ كردلل ةي˘م˘ي˘ل˘قإلأ ة˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘ل لا˘سصتلأ ة˘ي˘ل˘خ بسسحو
نمسض نم سصخسش نع ةيسضقلأ هذه راطإأ ‘ جرفأأ دقف ،ةبانعب

،يسضاŸأ دحألأ موي ،مدق سصاخسشأأ ةينامث نم نوكتت ةعوم‹
را˘طإأ ‘ كلذو ،را˘ج◊أ ة˘م˘كfi ىد˘ل ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘˘لأ ي˘˘سضا˘˘ق ما˘˘مأأ
رأديسس بكرÃ ةيئابرهك عطأوقو ةينوÎكلإأ تأدعم ةقرسس ةيسضق
.راج◊أ
دق راج◊أ ةرئأد˘ب ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلأ ة˘قر˘ف˘لأ تنا˘كو
مدقت دعب اينمأأ اقيق– ،يرا÷أ ةيليوج رهسش ةيأدب ،تحتف
تأدعم ءافتخأ رثإأ ،لوه‹ دسض ىوكسشب راج◊أ رأديسس بكرم
.2 مقر ›اعلأ نرفلأ ةدحوب ةيئابرهك عطأوق و ةينوÎكلإأ
هنأأ جاحلب اسضر راج◊أ رأديسس بكرŸ ماعلأ ريدŸأ حسضوأأو
تأد˘ع˘م ءا˘ف˘ت˘خأ ة˘ي˘سضق ‘ لو˘˘ه‹ د˘˘سض ىو˘˘ك˘˘سش عأد˘˘يإأ د˘˘ع˘˘ب““
ةينامث فيقوت ىلع بكرŸأ ةرأدإأ تمدقأأ ،ةيئابرهكو ةينوÎكلإأ

ةفسصب ةقرسسلل تسضرعت يتلأ ةقطنŸاب نولمعي Úيئابرهك““ لامع
.““ ةيسضقلأ هذه ة÷اعم Úح ¤إأ كلذو ،ةيظف–

ة˘ي˘نوÎك˘لإلأ تأد˘عŸأ نأا˘ب بكر˘˘م˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لأ ر˘˘يدŸأ دا˘˘فأأ ا˘˘م˘˘ك
مقر ›اعلأ نرفلأ نأأو ،ىرخأاب تسضوع تفتخأ يتلأ ةيئابرهكلأو
،مرسصنŸأ سسرام رهسش ذنم ،طاسشنلأ نع افقوتم لأزي ل يذلأ2

ايلاح وه““91-ديفوك نم ةياقولل ةذختŸأ Òبأدتلأ راطإأ ‘
ىلع ايلاح رفوتي بكرŸأ نأأ افيسضم ،““طاسشنلأ فانئتسسل زهاج

flأ نم فاك نوزŸأ فسصن دأوŸليغسشت نمسضت يتلأ ةعنسص
 .بكرŸاب ةيجاتنإلأ تأدحولأ يقاب

جأاو / و .ق

 ددج Úماع ءانمأا Úعي نوبت سسيئرلا
تارازو6 ‘

‘ ددج Úماع ءانمأأ نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ سسيئر Úع
.تأرأزو تسس
نإاف ةيمسسرلأ ةدير÷أ نم Òخألأ ددعلأ ‘ ءاج ام بسسحو
13 ‘ خرؤوŸأ يسسائرلأ موسسرŸأ ىلع أءانبو ةيروهم÷أ سسيئر
ةرأزول اماع انيمأأ ›اسسك ميهأربأ لامج Úع دق0202 يام
 .ةيلاŸأ
خرؤوŸأ يسسائرلأ موسسرŸأ ىلع ءانب ةيروهم÷أ سسيئر  Úع امك

ةرأزول اماع انيمأأ  ةزعوب قيدسصلأ ركبوب0202 يام13 ‘
.ةينطولأ ةيبÎلأ

و .ق
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٥1 مهنم ‘وت انوروكب اوبيسصأا امامإا661

 دجاصسملل حتف ل :يدهملب فصسوي
ةحئا÷ا ءÓ‚ا دعب لإا

،انوروك ءابو راسشتنا ¤إا ببسسلا اعجرم ،نهارلا تقولا ‘ دجاسسŸا حتف ةداعإا يدهملب فسسوي فاقوألاو ةينيدلا نوؤوسشلا ريزو دعبتسسا
.ةينŸا مهتفاو امامإا٥1 منيب نم صسوÒفلا اذهب امامإا661 ةباسصإا نع افسشاك ،ةÒخألا ةÎفلا ‘ ÚباسصŸا ددعل ظوحلŸا عافترلاو

ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لأ سسي˘˘ئر زا˘˘جأأ
ءأر˘˘سش ،ي˘˘م˘˘ي˘˘ج˘˘ح لو˘˘ل˘˘ج ،ة˘˘م˘˘ئأÓ˘˘˘ل
أر˘ظ˘ن ط˘ي˘سسق˘ت˘لا˘ب د˘ي˘˘ع˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضأأ
يت˘لأ ة˘ي˘لاŸأو ة˘يدا˘سصت˘قلأ فور˘ظ˘ل
ديفو˘ك ي˘سشف˘ت ءأر˘ج دÓ˘ب˘لأ ا˘ه˘فر˘ع˘ت
91.
ح˘˘بذ˘˘لأ ةÒع˘˘سش نأأ ي˘˘م˘˘ي˘˘ج˘˘ح ىر˘˘˘يو
زوجيو ÚملسسŸأ ىلع اسضرف تسسيل
سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘سشألأ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘طا˘˘˘˘ق˘˘˘˘سسإأ
وأأ ءا˘˘بو˘˘لأ را˘˘سشت˘˘نأ ن˘˘م Úفو˘˘˘خ˘˘˘تŸأ
ة˘ي˘لا˘م فور˘˘ظ ن˘˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لأ

.يئانثتسسلأ عسضولأ ءأرج ةبعسص

م˘˘˘سضخ ‘ ي˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح مÓ˘˘˘˘ك ءا˘˘˘˘ج
اهسشيعت ي˘ت˘لأ ة˘يدا˘سصت˘قلأ فور˘ظ˘لأ
يتلأ ،انوروك ءابو راسشتنأ ءأرج دÓبلأ
ءأر˘˘سش زأو˘˘ج ة˘˘ي˘˘سضق  حر˘˘˘ط تدا˘˘˘عأأ
همدع نم طيسسقتلاب ديعلأ ةيحسضأأ
.ÚمتهŸأ ىدل اهسسفن حرطتل

سسي˘˘˘˘˘˘ئر ح˘˘˘˘˘˘سضوأأ دد˘˘˘˘˘˘سصلأ أذ˘˘˘˘˘˘ه ‘
لولج ،ةمئأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لأ

““سسرب قبسس»ـل حيرسصت ‘ ،يميجح
فورظ ‘ يتأاي ةنسسلأ هذه ديعلأ نأأ
انوروك ءابو يسشفت ءأرج ةيئانثتسسأ

Úن˘˘˘طأوŸأ را˘˘˘خدأ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘ثأأ ا˘˘˘˘م

زيجي يذلأ رمألأ ةيلاŸأ مهرداسصمو
‘ Úبغأرلل طيسسقتلاب اهءأرسش مهل
هيلع م˘ي˘هأر˘بأ ا˘ند˘ي˘سس ة˘ن˘سس ق˘ي˘ب˘ط˘ت
›ا◊أ عسضولأ نأأ ¤إأ أÒسشم ،مÓسسلأ

نŸ لإأ ةيحسضألأ رحن مهيلع مزلي ل
ن˘˘م ءأو˘˘سس ل˘˘ي˘˘ب˘˘سس ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإأ عا˘˘ط˘˘ت˘˘سسأ
.›اŸأ وأأ يحسصلأ بنا÷أ
ة˘ن÷ نإا˘ف ي˘م˘ي˘˘ج˘˘ح لو˘˘ل˘˘ج بسسحو
نوؤوسشلأ ةرأزو ىوتسسم ىلع ىوتفلأ
طور˘سش تدد˘ح فا˘قوألأو ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لأ

مأزتللأ عيم÷أ ىلع بجو ةيحسص
.ةيحسضألأ رحن ءانثأأ اهب

ىلع ليلد دجوي ل ايملع““ فاسضأأو
سسمللأ نكل سسوÒفلل يسشأوŸأ لمح
Úن˘˘طأوŸأ سضر˘˘ع˘˘ت تا˘˘ع˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأو

ÿبلطتي يذلأ رمألأ ،ةباسصإلأ رط
اعد لباقŸاب .““رذ◊أو ةطي◊أ ذخأأ
ة˘˘˘ل˘˘˘سصأوÚ Ÿير˘˘˘ئأز÷أ ثد˘˘˘ح˘˘˘˘تŸأ
مهنع فورعŸأ يعامتجلأ لفاكتلأ

م˘ح˘ل˘ب قد˘سصت˘لأو ة˘ب˘سسا˘نŸأ هذ˘˘ه ‘
،Úكا˘˘سسŸأو ءأر˘˘ق˘˘ف˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سضألأ
هللأ ¤إأ عرسضتلأو ءاعدلأ نم راثكإلأو
““.ءابولأ انيلع عفري نأأ لجأأ نم

 و.ق

 ÚملسسŸا ىلع اسضرف تسسيل رحنلا ةÒعسش نإا لاق

طيصسقتلاب ديعلا سشبك ءارصش زيجي يميجح

ةيعم÷ تهّجُو ةلسسأرم ‘ ةيلاŸأ ةرأزو تعد
تا˘سسسسؤوŸأ هذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘لاŸأ تا˘˘سسسسؤوŸأو كو˘˘ن˘˘ب˘˘لأ

ة˘م˘جا˘ن˘لأ رأر˘سضأÓ˘˘ل ي˘˘عو˘˘سضو˘˘م م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت ءأر˘˘جإل
،Úيداسصتقلأ ÚلماعتŸاب تق◊ يتلأ رئاسسÿأو

ءا˘بو ي˘سشف˘ت ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لأ ة˘ي˘ح˘سصلأ ة˘مزألأ ءأر˘ج
ةلسسأرŸأ هذه لÓخ نم ةرأزولأ تثحو .،انوروك،
مييقت ءأرجإأ ىلع ةيلاŸأ تاسسسسؤوŸأو كونبلأ““

ي˘ت˘لأ ر˘ئا˘سسÿأو ة˘م˘جا˘ن˘لأ رأر˘˘سضأÓ˘˘ل ي˘˘عو˘˘سضو˘˘م
ا˘م˘ي˘ف ة˘سصا˘خو Úيدا˘سصت˘قلأ Úل˘ما˘ع˘تŸا˘˘ب تق◊

ة˘˘ط˘˘˘سسو˘˘˘تŸأو ةÒغ˘˘˘سصلأ تا˘˘˘سسسسؤوŸا˘˘˘ب ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي
ءأرجإلأ أذه جردنيو .““ةÒغسصلأ نهŸأ باحسصأأو

لا‹ ‘ ةيمومعلأ تاطلسسلأ ةمهاسسم راطإأ ‘
.ةيحسصلأ ةمزأÓل ةيداسصتقلأ راثآلأ ةحفاكم
ىلع هلقثب يقلي يذلأ مأزتللاب ةرأزولأ تركذ امك

يتلأ ةيلآلأ قيبطت لجأأ نم ةيعم÷أ ءاسضعأأ عيمج
.اهدامتعأ ةيعمجلل قبسس
رأر˘م˘ت˘سسا˘ب““ نو˘بز˘˘ل˘˘ل عا˘˘م˘˘ت˘˘سسلأ ¤إأ ا˘˘سضيأأ تعدو
هد˘يوز˘تو ه˘ل ةرو˘˘سشŸأ Ëد˘˘ق˘˘ت ل˘˘جأأ ن˘˘م ة˘˘يا˘˘ن˘˘عو
.““ةيئانثتسسلأ ةÎفلأ هذه لÓخ مزÓلأ معدلاب
عمتجأ يذلأ ،ءأرزولأ سسل‹ نأأ ¤إأ ةقيثولأ Òسشتو

ل˘˘م˘˘ع ل˘˘ي˘˘ه˘˘سست ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘سش د˘˘˘ق ،د˘˘˘حألأ
ةÎف لأوط مهتقفأرمو Úيداسصتقلأ ÚلماعتŸأ
ىلع تامأرغ وأأ تابوقع يأأ قيبطت مدعو ،رج◊أ

.ةÎفلأ هذه لÓخ ÚلماعتŸأ ءلؤوه
نأأ ةلسسأرŸأ هذه لÓخ نم كلذك ةرأزولأ دكؤوتو
تأءأر˘جإلأ تذ˘خ˘˘تأ د˘˘ق ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ
اÃ داسصتقلأ ةيامحو ÚنطأوŸأ ةيام◊ ةمزÓلأ
فل˘تflو را˘ج˘ت˘لأو Úي˘فر◊أو تا˘سسسسؤوŸأ مد˘خ˘ي
.ةحئا÷أ لعفب اهليخأدم تسصلقت يتلأ تÓئاعلأ
Òبأدت ةيلاŸأ تاسسسسؤوŸأو كونبلأ ترقأأ كلذبو

رهسشأأ ةتسس ةدŸ جاتنإلأ ةأدأأو تاسسسسؤوم ةيامح
Òبأدتلأ هذه لمسشتو .سسرام —افلأ نم ءأدتبأ
‘ اهلجأأ لح يتلأ سضورقلأ لاجأأ ديدŒ وأأ ليجأات
نويدلأ ةلودج ةداعإأو هدعب امو طرافلأ سسرام13
.هيلي امو خيراتلأ أذه ¤إأ ةلسصÙأ Òغ
ةيئاهنلأ ديعأوŸأ ديد“ Òبأدتلأ هذه لمسشت امك
كلذكو ةلجؤوŸأ عفدلأ ةيلمعو سضورقلأ لامعتسسل
ةقحتسسŸأ نويدلل ةب˘سسن˘لا˘ب ر˘خأا˘ت˘لأ ة˘بو˘ق˘ع ءا˘غ˘لإأ
.هدعب امو طرافلأ سسرام13 خيراتب
ةنيزÿأ اهمعدت Òبأدتلأ هذه““ نأاب ةرأزولأ ركذتو

سضيفخت ةزيم ىلع ءاقبإلأ لÓخ نم ةيمومعلأ
نأأ ةفيسضم ،““رامثتسسلأ سضورق ىلع ةدئافلأ ةبسسن
قا˘ف˘تا˘ب كو˘ن˘ب˘لأ تغ˘ل˘بأأ د˘ق ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لأ ة˘˘ن˘˘يزÿأ““

ا˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت ا˘مو˘سسر˘م نأأو ى˘ح˘نŸأ أذ˘ه ‘ ي˘ئد˘ب˘˘م
دد˘سص ‘ ءأر˘جإلأ أذ˘ه ق˘ي˘ب˘ط˘ت تا˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك دد˘˘ح˘˘ي
.““ءاسضمإلأ
عسضو ،داسصتقلأ ةيامح Òبأدت راطإأ ‘ امئأدو
لÓخ نم يئانثتسسأو سصاخ Òبدت رئأز÷أ كنب
0202 ل˘ير˘˘فأأ6 خ˘يرا˘ت˘ب50.022 مقر ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ
Òبأدتلأ نم فيفختلل ةيئانثتسسأ Òبأدتب قلعتŸأ
تا˘سسسسؤوŸأو كو˘ن˘ب˘لأ ى˘ل˘ع ة˘ق˘ب˘طŸأ ة˘˘يزأÎحلأ
ة˘˘سصاÿأ لأو˘˘˘مألأو ة˘˘˘لو˘˘˘ي˘˘˘سسلأ لا‹ ‘ ة˘˘˘ي˘˘˘لاŸأ
دعأوقلأ سضعب فييكت فدهب سضورقلأ فينسصتو
اهسشيعي يتلأ ةيئانثتسسلأ ةيعسضولأ عم ةيزأÎحلأ
.يŸاعلأ داسصتقلأ سس“ يتلأو اندلب
هيف تزرفأأ يذلأ تقولأ ‘ تأءأرجإلأ هذه يتأاتو
ةعجأر ةيبلسس ةيداسصتقأ تاسساكعنأ ةيحسصلأ ةمزألأ
هذه تسسم ذإأ تاطاسشنلأ نم Òبك ددع قيلعت ¤إأ
.Úيداسصتقلأ نأوعألأ لك تاسساكعنلأ

إا .ق

صسرام13 ‘ ةيهتنŸا صضورقلا لاجآا ديدجتل مهتعد

Úيداصصتقلا ÚلماعتŸا رئاصسخ مييقت كونبلا نم ديرت ةيلاŸا ةرازو
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›اوتلا ىلع ثلاثلا مويلل

لامصشب ناÒنلا ةنصسلأا دامخإا تايلمع
 ةلصصاوتم فيطصس

¤إا ترسشتنا مث مÓسسوب ةيدلبب نومقأا ةقطنÃ دحألا تبسش يتلا ناÒنلا دامخإا ةيلمع ›اوتلا ىلع ثلاثلا مويلل لسصاوتت
.فيطسس ةيلو لامسش ىسصقأا ةعقاولا ةنابسش ينب ةيدلب ميلقإاب ةعقاولا يتامج ينب ةقطنم رسشادم يحاون

حلاسصÃ لاسصتلأو مÓعإلاب فلكŸأ حسضوأأ
نأأ ةرمامعل دمحأأ بيقنلأ ،ةيندŸأ ةيام◊أ
أراسشتنأ““ Úنثلأ ءاسسم تفرع دق بهللأ ةنسسلأأ
ثيح اهتورذ ةرأر◊أ تاجرد لوسصوب اعسسأو
تاباغلأ نم ةماه تاحاسسم نأÒنلأ تحاتجأ
سضع˘ب˘ل ا˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح أد˘يد˘ه˘ت تل˘ك˘سشو Úتا˘سسب˘لأو
طيfi تغلب نأأ دعب ناكسسلاب ةلهآلأ قطانŸأ
.““ةرمثŸأ راجسشألأ Úتاسسبو نكاسسŸأ
ةÈتعم تاحاسسم فÓتإأ ‘ قير◊أ ببسستو
سضع˘ب ة˘با˘سصإأ ع˘م ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ تا˘ك˘ل˘ت˘مŸأ ن˘˘م
‘ ة˘بو˘ع˘سصب ن˘سسلأ را˘ب˘˘ك ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل Úن˘˘طأوŸأ
مهئامتحأ مغر ناخدلأ ةفاثك ببسسب سسفنتلأ
م˘ه˘ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ردا˘غ ا˘م˘ي˘ف ،م˘ه˘˘لزا˘˘ن˘˘م ل˘˘خأد
ثيح مهل نأÒنلأ ةرسصاfi نم افوخ مهتويب
مهفاعسسإأ ةيندŸأ ةيامحلل ةدجنلأ قرف تلوت
. ةرمامعل بيقنلأ هركذ ام قفو ،مهئÓجإأو
يلمعلأ زاه÷أ معدت دقف ،ردسصملل أدانتسسأو
ق˘ير◊أ دا˘م˘خإل ة˘ي˘ندŸأ ة˘˘يا˘˘م◊ا˘˘ب سصاÿأ
تا˘ي˘نا˘ك˘مإÓ˘ل ة˘فا˘سضإلا˘ب ة˘نا˘ب˘سش ي˘ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘˘ب
يتيلول ÚلقنتŸأ Úلترلاك ،اقباسس ةرخسسŸأ
ةعبات تا˘فأو˘ط3و جيرير˘عو˘ب جر˘بو ف˘ي˘ط˘سس
تايناكمإاب ،ةيندŸأ ةيامحلل ةماعلأ ةيريدملل

ة˘ح˘فا˘كÃ ة˘سصاÿأ ة˘ل˘ق˘ن˘تŸأ لا˘ترأÓ˘ل ة˘˘ما˘˘ه
ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب تا˘˘يلو˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لأ تا˘˘با˘˘غ˘˘لأ ق˘˘ئأر˘˘ح
.ةليمو ةنيطنسسقو
ة˘ير˘سشب˘˘لأو ة˘˘يداŸأ ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘لأ ›ا˘˘م˘˘جإأ غ˘˘ل˘˘بو
تاعا˘سسلأ ع˘م ا˘ه˘ل˘م˘ع تر˘سشا˘ب ي˘ت˘لأ ةد˘نÛأ
3و ءافطإأ ةنحاسش03 سسمأأ رجف نم ¤وألأ
7و نأوعألأ لقنل Úتلفاحو فاعسسإأ تأرايسس
641 م˘سضت ا˘˘ه˘˘م˘˘قأو˘˘ط ل˘˘ك˘˘ب ةدا˘˘ي˘˘ق تأرا˘˘ي˘˘سس
ةيام◊أ ريدم ةدايقب بترلأ فلتخÃ أرسصنع
ءا˘˘سسؤور ن˘˘م ط˘˘با˘˘سض61و ة˘يلو˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ندŸأ
.لاترألأ ةداقو تأدحولأ
ةينطولأ ةدحولأ تايحورم لخدت رظتني امك
تايناكمإأ نع Óسضف ةيندŸأ ةيامحلل ةيو÷أ

ى˘ل˘ع ةرواÛأ تا˘يد˘ل˘ب˘لأو تا˘با˘غ˘˘لأ ح˘˘لا˘˘سصم
نÓ˘ي˘ثرو ي˘˘ن˘˘بو ة˘˘عا˘˘قو˘˘بو سسأد˘˘ن˘˘عو˘˘ب رأر˘˘غ
ق˘طا˘نŸأ نا˘ك˘سسو ›ا˘هأأ ةد˘عا˘سسÃو ا˘˘هÒغو
.ةررسضتŸأ رسشأدŸأو ىرقلأو
ءابرهكلأ عيزوت زايتمأ ةسسسسؤوم حلاسصم تلوتو
يئابرهكلأ رايتلأ عطق ةمهم اهتهج نم زاغلأو
ةقطنŸاب عيزوتلأ ةكبسش ىلع يعيبطلأ زاغلأو
نم ةيدرفلأ نكاسسŸأ سضعب ءÓخإأ بناج ¤إأ
أر˘ط˘خ ل˘ك˘سشت تنا˘ك ا˘ه˘نأأ را˘ب˘ت˘عا˘ب ا˘ه˘ي˘ن˘كا˘˘سس
بي˘ه˘ل˘لأ ة˘جو˘م رور˘م ة˘يا˘غ ¤إأ كلذو م˘ه˘ي˘ل˘˘ع
ط˘يfi ‘ ق˘ئأر◊أ ا˘يا˘ق˘˘ب دا˘˘م˘˘خإأو نأÒن˘˘لأو

تأذ هركذ امك ،ةرواÛأ Úتاسسبلأو مهلزانم
.ردسصŸأ
‘ طبأرت ةيندŸأ ةيام◊أ قرف كلذب تتاب
زيرحأأ رأرغ ىلع يتامج ينب ةقطنم رسشأدم
ةنابسش ينب ةيدلبل ةعباتلأ فيفع ينبو Ïليليإأو

أررسض قير◊أ فلخ نيذلأ ›اهألأ ةسسأر◊
.مهحأورأل ةيامحو مهيدل أÒبك
حايرلأ تدعاسس يذلأ قير◊أ أذه ببسست دقو
ةيلب÷أ ةعيبطلأو ةعفترŸأ ةرأر◊أ ةجومو
كلاسسŸأ ةبعسص قطانŸأ هذه اهب زيمتت يتلأ

001 ز˘ها˘ن˘ت ة˘˘حا˘˘سسم فÓ˘˘تإأ ‘ ،هرا˘˘سشت˘˘نأ ‘
ةرمثŸأ راجسشألأ Úتاسسبو تاباغلأ نم راتكه
ةليسص◊أ راظتنأ ‘ ةيلوأأ ةليسصح ‘ كلذو
مÓعإلاب فلكŸأ هفاسضأأ ام بسسح ،ةيئاهنلأ
.ةيندŸأ ةيام◊أ حلاسصÃ لاسصتلأو

Ïليليإا ةيرقب لزنم02 ›اوح ررسضت
ةنابسش ينب ةيدلبب
ةنسسلأأ مه˘ت˘لا˘ط لز˘ن˘م02 برا˘˘ق˘˘ي ا˘˘م رر˘˘سضت
ملك01 دعب ىلع ةعقأولأ Ïليليإأ ةيرقب نأÒنلأ

فيطسس لا˘م˘سش ة˘نا˘ب˘سش ي˘ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب ز˘كر˘م ن˘م
دحألأ ءاسسم ذنم علدنأ يذلأ قير◊أ ءأرج

Ãسسوب ةيدلبب نومقأأ ةقطنÓملع ام بسسح ،م
.ةنابسش ينب ةيدلبل يبعسشلأ سسلÛأ نم سسمأأ
موكع نأرقم ةيدلبلأ تأذل ماعلأ Úمألأ دكأأو
ةليل Ïليليإأ ةيرق تلاط دق نأÒنلأ ةنسسلأأ نأاب
ةÈت˘˘˘ع˘˘˘م ة˘˘˘يدا˘˘˘˘م ر˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سسخ تق◊أأو Úن˘˘˘˘ثلأ
ةمسسن009 ›أوح مهدد˘ع غ˘لا˘ب˘لأ ا˘ه˘ي˘ن˘طا˘ق˘ب
مهتانأويحو مهنكاسسم تررسضت نأأ دعب كلذو
ة˘حا˘سسم بنا˘ج ¤إأ ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ م˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘سصاfiو
.ةقطنŸأ كلتب ةيباغلأ ةوÌلأ نم ةÒبك
أورطسضأ دق ةيرقلأ ينطاق نأاب موكع حسضوأأو
لوسصو روف اهئÓخإأو مهنكاسسم ةرداغم ¤إأ
ايئاهن اهدامخإأ ةياغ ¤إأو اهيلإأ بهللأ ةنسسلأأ

ة˘يا˘م◊أ ح˘لا˘سصم فر˘ط ن˘م ءا˘ثÓ˘ث˘˘لأ حا˘˘ب˘˘سص
.كلذل ةماه تايناكمإأ ترخسس يتلأ ةيندŸأ
اهيف مكحتم ةيعسضولأ نإاف ردسصملل أدانتسسأو

ةقطنŸأ ةسسأرح ةيلمع لسصأوتت امك ايلاح
نأÒن˘لأ علد˘نأ يدا˘ف˘ت˘˘ل ةرواÛأ ق˘˘طا˘˘نŸأو

أديد–و ةي˘بر˘غ˘لأ ة˘ق˘ط˘نŸا˘ب ا˘م˘ي˘سسل أدد‹
يتلأ ةرواÛأ ““فيفع ينب““ ةيرق ىوتسسم ىلع
اه˘سسيرا˘سضتو ة˘ما˘ه˘لأ ة˘ي˘با˘غ˘لأ ا˘ه˘توÌب ز˘ي˘م˘ت˘ت
.ةرعولأ اهكلاسسمو ةيلب÷أ
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ةمسصاعلا تاباغ
ناوج ةيادب ذنم قيرح ةرؤوب72

مرصصنŸا
رسضخألأ مأز◊أو تاباغلأ ةيريدم حلاسصم تلجسس
ل˘ب˘˘ق تد˘˘م˘˘خأأ ق˘˘ير˘˘ح ةرؤو˘˘ب72 ر˘˘˘ئأز÷أ ة˘˘˘يلو˘˘˘ل
⁄و ،مر˘سصنŸأ نأو˘ج ر˘ه˘سش ع˘ل˘ط˘م ذ˘ن˘م ا˘˘هرا˘˘سشت˘˘نأ
ءا˘ط˘غ˘لأ ن˘م ن˘يرا˘ت˘ك˘ه˘لأ ق˘ئأر◊أ ة˘حا˘سسم زوا˘ج˘˘ت˘˘ت
.ةسسبايلأ سشئاسش◊أو يباغلأ
،مرسصنŸأ نأوج ةيأدب ذنم قيرح ةرؤوب72 تلجسس
ة˘ير˘يدÃ مÓ˘عإلا˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كŸأ ه˘˘ت˘˘ح˘˘سضوأأ ا˘˘م بسسح
ل˘خد˘ت˘لأ نأأ تد˘كأأ ي˘ت˘لأ يد˘˘ي˘˘ع˘˘سس ناÁإأ ،تا˘˘با˘˘غ˘˘لأ
نم نكم تاباغلأ ةيريدم نأوعأل ¤وألأو عيرسسلأ

ةحاسسم ىلع ¤وألأ اهترأرسش ‘ قئأر◊أ كلت رسصح
ىلع لجسس  يباغلأ ءاطغلأ نم راتكه2 نع ديزت ل
رآأ86 نع ديزي امو ةدلأرزب يدوليم ةباغ ىوتسسم
Èع ة˘˘عزو˘˘م ة˘˘سسبا˘˘ي˘˘لأ سشئا˘˘سش◊أو سشأر˘˘˘حألأ ن˘˘˘م
قئأر◊أ مجح نأأ ةزÈم ،سسوسسم ينبو مانياب تاباغ
نم ةÎفلأ سسفن عم ةنراقم ةنسسلأ هذه اعجأرت فرع
.قيرح ةرؤوب54 اهيف لجسس يتلأ ةيسضاŸأ ةنسسلأ
قلغ ¤إأ عجأر ظوحلŸأ عجأÎلأ أذه نأأ تفاسضأأو
‘ ةمسصاعلاب مامجتسسلأ تاباغو ةيباغلأ تأءاسضفلأ
ا˘˘نورو˘˘ك سسوÒف را˘˘سشت˘˘نأ ن˘˘م د◊أ تأءأر˘˘جإأ را˘˘طإأ
.دجتسسŸأ
تاباغلأ قئأرح ةحفاكم ططfl نأأ يديعسس تركذو
¤إأ فدهي يذلأ مداقلأ ربوتكأأ ةياغل رمتسسيسس يذلأ

ة˘ي˘با˘غ˘˘لأ تا˘˘حا˘˘سسŸأ ن˘˘م را˘˘ت˘˘ك˘˘ه0005 ة˘يا˘˘م˘˘ح
‘ ه˘ي˘ل˘ع لو˘ع˘يو ة˘يدا˘˘ع ةرو˘˘سصب Òسسي ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب
سصيسصخت لÓخ نم ةفلتŸأ تاباغلأ ةحاسسم سصيلقت
ةمزÓلأ لئاسسولأو تأدعŸاب اهديوزتو لخدت قرف3
ن˘م ةد˘ج˘ن˘لأ لو˘سصو ل˘ب˘ق ع˘ير˘سسلأو ›وألأ ل˘خد˘ت˘˘ل˘˘ل

.قير◊أ راسشتنأ لاح ‘ ةيندŸأ ةيام◊أ حلاسصم
تأذ تانحاسشÒ 3خسست ¤إأ تراسشأأ ،ةيناث ةهج نم
راسشŸأ قرفلأ تأرقم Èع ةعزوم ءافطإÓل جيراهسص
هايŸاب دوزتلل طاقن42 سصيسصخت ىلع ةوÓع اهيلإأ
رأرغ ىلع ةيلولاب ىÈكلأ ةيباغلأ تاحاسسŸأ لكب
.نونكع نبو يواسشوبو ةÒخ عطقم
عيرسسلأ لخدتلل انوع45 دنج هنأأ ةثدحتŸأ تركذو
بيسصنت ¤إأ ةفاسضإأ ،ةيندŸأ ةيام◊أ قرفو ›وألأو
““نأوج91““ تاباغ Èع ةعزوم ةبقأرملل جأربأأ5
عطقم»و ““ةسشحوتŸأ ةأأرŸأ““ ““نونكع نب»و ““مانياب»و

.““ةÒخ
قو˘ف˘ت ة˘˘ي˘˘با˘˘غ ةور˘˘ث ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ئأز÷أ ة˘˘يلو ر˘˘فو˘˘ت˘˘تو
،يباغ عقومÈ 311ع ةعزوم راتكه0005 اهتحاسسم
لمسشيو Êأرمعلأ جيسسنلأ Èع دوجوم اهنم ماه ددع
اميف ،تأرات˘ك˘ه8 ¤إأÚ 5.0ب حوأÎت تا˘˘˘حا˘˘˘سسم
Ú 003ب ةمسصاعلاب ىÈكلأ تاباغلأ ةحاسسم توافتت
.راتكه006و
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 يسضاŸا دحألا تبسش
 يتأات قئار◊ا ةلصسلصس
ةوÌلا نم تاراتكه01 ىلع

ةديلبلل ةيباغلا
ءاسسم تبسشن يتلأ تاباغلأ قئأرح ةلسسلسس تببسست
‘ ةديلبلأ ةيلوب ةقرفتم قطانم ىوتسسم ىلع دحألأ
،ةيباغلأ ةوÌلأ نم تأراتكه رسشعلأ ةبأرق فÓتإأ

ة˘ير˘يدŸ مÓ˘عإلأ ة˘ي˘ل˘خ Úن˘ثإلأ ه˘ب تدا˘فأأ ا˘م˘ب˘˘سسح
.ةيندŸأ ةيام◊أ
ة˘ي˘ندŸأ ة˘يا˘م◊أ ةد˘حو تل˘خد˘ت ة˘ف˘سشلأ ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب˘˘ف
نم ةفرعوبو ةيأزوم تأدحو نم لك عم ميعدتلاب
يدأولأ لهأأ ةقطنÃ بسشن ةباغ قيرح دامخإأ لجأأ
نم رات˘ك˘ه5.1 فÓ˘˘تإأ ‘ بب˘˘سست يذ˘˘لأو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ب÷أ
5.1و رسضخألأ طولبلأ راجسشأأ نم راتكهو لاغدألأ

.سشأرحألأ نم راتكه
قيرح بوسشن سسمأأ ءاسسم حلاسصŸأ تأذ تلجسس امك
ةرقوب ةرئأدل ةعباتلأ ةيطأوعسشلأ ةقطنÃ رخآأ ةباغ
راج˘سشأأ ن˘م را˘ت˘ك˘ه5.0 فÓ˘تإأ ن˘ع ر˘˘ف˘˘سسأأ ا˘˘قر˘˘سش
نم راتكه5.1و رسضخألأ طولبلأو يÈلأ نوتيزلأ
.لاغدألأ
ةد˘حو تل˘خد˘ت ا˘قر˘سش ة˘ي˘ل˘ب÷أ نا˘˘حو˘˘سص ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘بو
فÓتإأ ‘ ببسست قيرح دامخإل ةيندŸأ ةيام◊أ
يقابل هراسشتنأ عنمو سشأرحألأ نم تأراتكه ةثÓث
.ةباغلأ

عاطقل ةيندŸأ ةيام◊أ ةدحو تلخدت اهتهج نم
ةيسسيئرلأ ةدحولأ نم لكب ةمعدم ةفرعوب ةيدلب
ةفرعوب ةيدلبب سسوبÙأ ةقطنÃ لقنتŸأ لترلأو
¤إأ ىدأأ نأأ دعب هراسشتنأ عنمو قيرح دامخإأ لجأأ نم
را˘ج˘سشأأ سضع˘بو سشأر˘حألأ ن˘م را˘ت˘˘ك˘˘ه5.0 فÓ˘˘تإأ
.سسوتبيلاكألأ
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تائم فÓتإأ ترايت ةيلو تلجسس
ءأرج ةيلوأأ ةليسصح ‘ تأراتكهلأ
ذنم ،بسش يذلأ ““لوهŸأ““ قير◊أ

ة˘˘با˘˘غ˘˘ب ،ي˘˘سضاŸأ د˘˘˘حألأ ةÒه˘˘˘ظ
دو˘˘ه˘˘ج ل˘˘سصأو˘˘ت˘˘ت ن˘˘يأأ ““و˘˘˘طÓ˘˘˘ب““
Úب ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لأ را˘˘طإأ ‘ هدا˘˘م˘˘خإأ
.ÚلخدتŸأ نم ديدعلأ
ة˘˘˘ظ˘˘˘فاfi ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم تح˘˘˘˘سضوأأو
يذ˘˘لأ ق˘˘ير◊أ أذ˘˘ه نأأ تا˘˘با˘˘غ˘˘لأ
طا˘ق˘ن ن˘˘م د˘˘حألأ ةÒه˘˘ظ ع˘˘لد˘˘نأ

ةنسسلأأ دأدتمأ ددŒ دق ةددعتم
ةماتلأ هبسش ةرطيسسلأ دعب هنأÒن

،Úن˘˘ثلأ را˘˘ه˘˘ن ف˘˘سصت˘˘ن˘˘م ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
¤إأ نآلأ د◊ رفسسأأ دق هنأأ افيسضم
نم تأراتكهلأ نم تائŸأ فÓتإأ
.ةيباغلأ تاحاسسŸأ
عافترأو حايرلأ بوبه مهاسس دقو
ا˘˘ه˘˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ةرأر◊أ ة˘˘˘جرد

را˘ج˘سشأأ د˘جأو˘˘ت أذ˘˘كو ة˘˘ق˘˘ط˘˘نŸأ
لاعتسشÓل ةلباقلأ يبل◊أ ربونسصلأ
،قير◊أ أذه دأدتمأ ‘ عيرسسلأ

،ردسصŸأ سسفن هيلإأ راسشأأ امبسسح
¤إأ كلذك دتمأ قير◊أ نأأ أزÈم
ةروا‹ ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘غ تا˘˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘˘سسم
ةفوطرق لثم ةيناك˘سس تا˘ع˘م˘ج˘ت˘ل
ح˘لا˘سصŸأ تر˘˘ط˘˘سضأو تمد˘˘قا˘˘تو
تقؤوŸأ ع˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘سصتıأ
زاغلأو ءابرهكلاب ديوزتلأ تاكبسشل
بي˘˘با˘˘نأأ ل˘˘ق˘˘ن طا˘˘˘سشن ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘تو
يأأ ثود◊ ا˘˘˘ب˘˘˘نŒ تا˘˘˘˘قورÙأ

.ئراط
،جتن دق قير◊أ أذه نأأ فاسضأأو
لعفب ،ةيلوألأ تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ا˘ق˘فو
ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع لأز˘˘ت ل ثي˘˘ح ي˘˘مأر˘˘جإأ
ه˘˘ي˘˘ف م˘˘ك–و ةر˘˘م˘˘ت˘˘سسم هدا˘˘م˘˘˘خإأ
¤إأ اسضيأأ ىدأأ ثيح ““ةÒبك ةبسسنب““

ن˘˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ع عأو˘˘˘˘˘˘نأأ عا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سض
.تانأوي◊أ
ىد˘˘ل مÓ˘˘˘عإلا˘˘˘ب ف˘˘˘ل˘˘˘كŸأ ر˘˘˘كذو
ةيلول ة˘ي˘ندŸأ ة˘يا˘م◊أ ة˘ير˘يد˘م
ه˘نأأ يرا˘خ˘ب ح˘بأر بي˘ق˘ن˘لأ ترا˘ي˘˘ت
يرجيو اتقؤوم قير◊أ ‘ مكحتي““

بق˘˘ع˘˘تو ة˘˘ب˘˘قأرŸأ ت– ه˘˘˘ع˘˘˘سضو
ا˘˘يدا˘˘ف˘˘˘ت ةÒغ˘˘˘سصلأ رؤو˘˘˘ب˘˘˘لأ سضع˘˘˘ب
““.اهبيهل ددجتل
ة˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ هذ˘˘˘˘ه ‘ كرا˘˘˘˘سشتو
ةيام◊أ حلاسصم لخدتلل ““ةÒبكلأ““
أÒبك أداتع تدنج يتلأ ةيندŸأ
نم معدب ةماه ةيرسشب لئاسسوو
¤إأ ةفل÷أو نأزيلغ نم اهتأÒظن

ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘با˘˘غ˘˘لأ ح˘˘˘لا˘˘˘سصم بنا˘˘˘ج
ا˘˘ه˘˘تا˘˘ع˘˘طا˘˘ق˘˘م ع˘˘ي˘˘م˘˘ج تر˘˘خ˘˘˘سس
.ةيلولاب
امعد لخدتلأ ةيلمعلأ تفرع امك

ي˘ن˘طو˘لأ سشي÷أ دأر˘فأأ ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
ح˘˘˘لا˘˘˘سصŸأ ف˘˘˘ل˘˘˘تflو ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلأ
لا˘˘˘غ˘˘˘سشألأ ح˘˘˘لا˘˘˘˘سصمو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘مألأ
ة˘با˘غ˘لأ نأأو ا˘م˘ي˘سسلو ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لأ
““لوهŸأ““ قير◊أ أذهل ةسضرعتŸأ
ةر˘˘˘عو˘˘˘لأ ا˘˘˘ه˘˘˘ك˘˘˘لا˘˘˘سسÃ سصت˘˘˘خ˘˘˘˘ت
.اهسسيراسضت ةبوعسصو
Úن˘طأوŸأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ نأأ ر˘˘كذ˘˘ي
ةيناكسسلأ تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لا˘ب Úن˘طا˘ق˘لأ
‘ أو˘˘˘كرا˘˘˘سش ة˘˘˘با˘˘˘غ˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ةرواÛأ

ةد˘˘عا˘˘سسŸ ل˘˘خد˘˘ت˘˘لأ تا˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
رداب امنيب اهل ةرخسسŸأ حلاسصŸأ
ي˘ل˘ث‡ رأر˘غ ى˘ل˘ع م˘ه˘ن˘م Òث˘ك˘˘لأ
لقن ¤إأ يلÙأ ÊدŸأ عمتÛأ
نأو˘˘˘عأل ة˘˘˘ي˘˘˘ئأذ˘˘˘غ˘˘˘لأ تا˘˘˘ب˘˘˘جو˘˘˘لأ
ة˘˘˘ب˘˘˘ه˘˘˘ك ة˘˘˘ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘تŸأ ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصŸأ
.ةينماسضت
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Œن تددÒاهئافطنا دعب هنا

ترايتب وطÓب ةباغ قيرح رئاصسخ تاراتكهلا تائم
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7مالـقأ

لÓه وبأأ ضسأرف ملقب

ة˘˘ي˘˘سسنو˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘مزألأ ل˘˘˘خد˘˘˘ت
فيلكت ع˘م أد˘يد˘ج ا˘ف˘ط˘ع˘ن˘م
،د˘˘˘˘ّي˘˘˘˘ع˘˘˘˘سس سسي˘˘˘˘ق سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘لأ

ق˘با˘سسلأ Êو˘نا˘ق˘لأ هرا˘سشت˘سسم
ةمو˘ك˘ح ‘ ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ ر˘يزوو
ما˘˘سشه ،لا˘˘م˘˘˘عألأ ف˘˘˘ير˘˘˘سصت
ةموكح لي˘ك˘سشت˘ب ،ي˘سشي˘سشŸأ

سسي˘˘˘ئر˘˘˘ل ا˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘خ ،ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج
سسا˘ي˘لإأ ل˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘سسŸأ ءأرزو˘˘لأ
.خافخفلأ
ه˘˘˘ق˘˘˘ح سسي˘˘˘ئر˘˘˘لأ مد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسأ
را˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘خا˘˘˘˘˘ب يرو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسد˘˘˘˘˘لأ
ا˘˘˘هأر˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘سشلأ
،ة˘˘مو˘˘ك◊أ ة˘˘سسا˘˘ئر˘˘ل رد˘˘قألأ
تاحي˘سشر˘ت ل˘ك زواŒ ه˘ن˘ك˘لو
كلذ ‘ اÃ ،ةيباينلأ لتكلأ
يذ˘˘لأ ‘ا˘˘ك˘˘لأ د˘˘ب˘˘ع ل˘˘˘سضا˘˘˘ف
Úتيباين Úتلتك Èكأأ هتحسشر
.سسنوت بلقو ةسضهنلأ امه
نأاسشلل عباتم يأأ جاتحي لو
كأردإل Òبك ده÷ يسسنوتلأ

اهفلخي دق يتلأ ةمزألأ قمع
:اهمهأأو ،حيسشÎلأ أذه
ل˘˘˘˘يو– ن˘˘˘˘˘م فواıأ :لوأأ
ما˘˘ظ˘˘ن ¤إأ سسنو˘˘ت ‘ م˘˘˘ك◊أ
نأأ ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب ،ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ئر
م˘˘˘ك◊أ ل˘˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘ي رو˘˘˘ت˘˘˘سسد˘˘˘˘لأ
سضÎف˘يو ،ا˘ي˘سسا˘ئر ا˘ي˘ناŸر˘ب
م˘˘ت˘˘ي ة˘˘مو˘˘ك◊أ ل˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘سشت نأأ
ةيباي˘ن˘لأ ة˘ل˘ت˘ك˘لأ تا˘ح˘ي˘سشÎب
سسي˘˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘لو ،Èكألأ
اسضيأأ ايروتسسد اقح مدختسسأ

Áسسي˘˘˘˘ئر را˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خأ ه˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ن
ل˘˘˘˘˘سشف لا˘˘˘˘˘ح ‘ ة˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘ك◊أ
هتراتخأ يذلأ ءأرزولأ سسيئر
ىلع لوسص◊اب ةيباينلأ لتكلأ
 .بأونلأ ةيبلغأأ ةقث
سسل‹ لح ةيلامتحأ :ايناث

لوسصح مدع لاح ‘ بأونلأ
ة˘ق˘ث ى˘ل˘ع ف˘ل˘˘كŸأ سسي˘˘ئر˘˘لأ
يدؤوي دق ام وهو ،ناÈŸلأ
ل˘˘ي˘˘م–و ،ي˘˘سسا˘˘ي˘˘˘سس غأر˘˘˘ف˘˘˘ل

ف˘ي˘لا˘ك˘ت˘˘ل دÓ˘˘ب˘˘لأ ة˘˘ي˘˘نأز˘˘ي˘˘م
.ةركبم تاباختنأ ءأرجإأ
لو˘˘˘˘سصح لا˘˘˘˘˘ح ‘ :ا˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ث
ببسسب ،ةقثلأ ىلع يسشيسشŸأ
ة˘ي˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لأ ل˘˘ت˘˘ك˘˘لأ رأر˘˘ط˘˘سضأ
ل˘˘˘˘˘ح را˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘خ ع˘˘˘˘˘˘نŸ كلذ˘˘˘˘˘˘ل
يدؤوي دق كلذ نإاف ،ناÈŸلأ
ل ةفي˘ع˘سض ة˘مو˘ك˘ح ل˘ي˘ك˘سشت˘ل
،يوق يسسايسس مأزحب عتمتت
Úب ةفكانŸأ نم تأونسسل وأأ
Úبو ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك◊أ سسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئر
ة˘ق˘ث˘لأ ه˘ح˘ن˘م يذ˘˘لأ ناÈŸلأ
.أرأرطسضأ

سسي˘˘˘ئر˘˘˘لأ نأأ ح˘˘˘سضأو˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م
لك˘سشب Ëزأا˘ت˘لأ را˘سسم را˘ت˘خأ
مكحتلأ ديري وهف ،أدج عأو

Ãةيسسايسسلأ ةيل˘م˘ع˘لأ ل˘سصا˘ف
ه˘˘ت˘˘يؤور تا˘˘ب˘˘˘ثإأو ،ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ناÈŸلأ هاŒ ة˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘سشتŸأ
بأزحألأو
وه ،Ìكأأ ةمزألأ قمعي امو
Ìكأأ حŸأأ ديعسس سسيئرلأ نأأ

ةيعرسش فعسض ¤إأ ةرم نم
ن˘˘˘م ىو˘˘˘˘ك˘˘˘˘سش ¤إأو ،ناÈŸلأ
،ا˘˘ه˘˘تا˘˘فÓ˘˘خو بأز˘˘˘حألأ رود
ه˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘غر ¤إأ Òسشي ا˘˘˘م و˘˘˘˘هو
ي˘سسا˘ي˘˘سسلأ ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ Òي˘˘غ˘˘ت˘˘ب
›ا˘ت˘لا˘ب يدؤو˘ي د˘قو ،ه˘˘ت˘˘مر˘˘ب
ة˘ي˘سسا˘ي˘˘سسلأ ة˘˘لا◊أ ل˘˘ت˘˘ق ¤إأ
ذ˘˘˘ن˘˘˘م سسنو˘˘˘ت ‘ ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘سشن˘˘˘˘لأ
نود˘ب ة˘سسا˘˘ي˘˘سس Ó˘˘ف ،ةرو˘˘ث˘˘لأ
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘طأر˘˘˘˘قÁد لو ،بأز˘˘˘˘˘حأأ

يوق ناŸر˘ب نود˘ب ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح
هتايحÓسصو هتيعرسشب عتمتي
ا˘˘ه˘˘ل˘˘ف˘˘ك˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ك˘˘˘لأ
.روتسسدلأ

ا˘˘ح˘˘سشر˘˘˘م سسي˘˘˘ئر˘˘˘لأ را˘˘˘ت˘˘˘خأ
ا˘˘˘˘فÓ˘˘˘˘˘خ ،ه˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م ا˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘م
،ةيناÈŸلأ لتكلأ تاحيسشÎل
Èكأأ ل˘ك˘سشب م˘ك˘ح˘ت˘ل˘ل ا˘˘ي˘˘ع˘˘سس
هنكلو ،ةي˘سسا˘ي˘سسلأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا˘ب
،رطاıا˘ب فو˘فfi را˘ي˘ت˘خأ
ءلو رأرمتسسأ نمسضي ل وهف
لسصح امك هل ةموك◊أ سسيئر

Úب رو˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘سشŸأ فÿÓأ ‘
ي˘˘جا˘˘ب˘˘لأ ل˘˘حأر˘˘لأ سسي˘˘˘ئر˘˘˘لأ
ه˘ت˘مو˘ك˘˘ح سسي˘˘ئرو ي˘˘سسب˘˘سسلأ
ل هنأأ امك ،دهاسشلأ فسسوي
ناÈŸلأ كو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سس ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سضي
ل˘ط˘ع˘ت د˘ق ي˘ت˘لأ ،بأز˘˘حألأو
ا˘˘˘م و˘˘˘هو ،ة˘˘˘مو˘˘˘ك◊أ ةÒسسم

Áع˘˘˘سضو˘˘˘لأ مزؤو˘˘˘˘ي نأأ ن˘˘˘˘ك ‘
ق˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق– ع˘˘˘˘˘نÁو ،دÓ˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لأ
تأزا‚إÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك◊أ
وه نوكيسسو ،اهنم ةبولطŸأ
ل˘˘˘˘˘˘˘سشف نأل Èكألأ ر˘˘˘˘˘˘˘˘سساÿأ
،ه˘ي˘˘ل˘˘ع بسسح˘˘ي˘˘سس ة˘˘مو˘˘ك◊أ
هتموكح رمألأ ةياهن ‘ يهف
.اهسسيئر راتخأ يتلأ
ما˘مأأ ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص تأرا˘˘ي˘˘خ ة˘˘م˘˘ث
،ا˘˘˘سضيأأ ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘لأ ل˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘لأ
Èكألأ ة˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘لأ ا˘˘˘سصو˘˘˘سصخو
يهف ،ةسضهنلأ بز◊ ةلثمŸأ
حبسصتف ةقثلأ بج– نأأ امإأ

‘ ناÈŸلأ لح نع ةلوؤوسسم
وأأ ،Úب˘˘خا˘˘˘ن˘˘˘لأ سضع˘˘˘ب ر˘˘˘ظ˘˘˘ن
رثوت ل ةموكح ‘ كراسشتسس
ةلتك˘لأ ا˘ه˘نأأ م˘غر ا˘ه˘تأرأر˘ق˘ب
ح˘ن˘م˘ت˘سس وأأ ،Èكألأ ة˘ي˘با˘ي˘ن˘˘لأ
ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘˘سشم نود˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘لأ
رأرمتسسأ نم˘سضت˘ل ة˘مو˘ك◊ا˘ب
رو˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘لأ مد˘˘˘˘˘عو ناÈŸلأ
ل˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘عŸأ بز◊أ ةرو˘˘˘˘˘˘˘سصب
ىقبتسسو ،ةيسسايسسلأ ةيلمعلل

ةموك◊أ هاŒ يديألأ ةلبكم
ة˘ي˘لوؤو˘سسŸأ ل˘م˘ح˘ت˘ت ل ى˘ت˘ح

.اهلسشف نع
سسي˘˘˘ئر˘˘˘لأ نأأ ح˘˘˘سضأو˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م
لك˘سشب Ëزأا˘ت˘لأ را˘سسم را˘ت˘خأ
مكحتلأ ديري وهف ،أدج عأو

Ãةيسسايسسلأ ةيل˘م˘ع˘لأ ل˘سصا˘ف
ه˘˘ت˘˘يؤور تا˘˘ب˘˘˘ثإأو ،ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ناÈŸلأ هاŒ ة˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘سشتŸأ
لطعت اهراب˘ت˘عا˘ب بأز˘حألأو
ة˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسلأ ةÒسسŸأ
““Ÿن˘˘م ““ة˘˘ق˘˘ي˘˘سضلأ ا˘˘ه◊ا˘˘˘سص

أذه مغر هنكلو ،ىرخأأ ةهج
ه˘ت˘ي˘لوؤو˘سسÃ ر˘طا˘خ˘ي ي˘عو˘˘لأ

نوكتسس ةمو˘ك˘ح ل˘ي˘ك˘سشت ن˘ع
،لأوحألأ نسسحأأ ‘ ةفيعسض
ثود˘˘˘ح لا˘˘˘ح ‘ ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘سشا˘˘˘˘فو
.أأوسسألأ

جراخ نم ديعسس سسيئرلأ ءاج
،ة˘˘˘ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلأ تا˘˘˘˘سسسسؤوŸأ
ةيروتسسدو ةينوناق ةي˘ف˘ل˘خ˘بو
ه˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح سسرا˘˘˘˘م .ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م
سسايلإأ فيلكت ‘ يروتسسدلأ
ىرخأأ ةرم هسسرامو خافخفلأ
⁄ هنكلو ،يسشيسشŸأ فيلكتب

Áي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلأ سسرا
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ رأر˘˘م˘˘ت˘˘سسأ ن˘˘م˘˘سضت
تأزا‚إأ قيق–و ةيسسايسسلأ

نطأوŸأ اهجات˘ح˘ي ة˘ي˘مو˘ك˘ح
كلذ˘˘˘ب ر˘˘˘ما˘˘˘غو ،ي˘˘˘سسنو˘˘˘ت˘˘˘˘لأ
ناÁإأ بر˘˘˘سض ة˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ك˘˘˘˘مإا˘˘˘˘ب
ة˘ي˘طأر˘قÁد˘˘لا˘˘ب Úي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لأ
لا˘خدإأو ،ةرو˘ث˘لأ تأز˘˘ج˘˘ن˘˘مو
.يريرسس توÃ ةسسايسسلأ
Óب ةقيمع سسنوت ‘ ةمزألأ
سسي˘˘˘ئر˘˘˘ل جا˘˘˘ت– ي˘˘˘هو ،كسش
،ةسسايسسلأ ةسسرا‡ ‘ عدبي

!طقف روتسسدلأ ةءأرق ‘ ل

ـه1441 ةج◊أ وذ80 ـل قفأوŸأ م0202 ةليوج92ءاعبرأ’أ

ة يديأرغوأأ نوسش  ملقب

م˘ج˘ح ة˘˘ه÷ ةد˘˘ح˘˘تŸأ تا˘˘يلو˘˘لأ Úسصلأ زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ت˘˘سس
أذإأ نكل .ةنسس51 اÃرو تأونسس01 لÓخ داسصتقلأ
دو˘ع˘ت˘سسف ،ن˘مز˘لأ ن˘م نر˘ق˘لأ أذ˘ه ة˘يا˘ه˘ن ¤إأ ا˘˘نر˘˘ظ˘˘ن
.ةرأدسصلأ ¤إأ اكÒمأأ
تا˘˘˘سسأرد˘˘˘لأ ن˘˘˘م دد˘˘˘ع Èع لوألأ ع˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘تأا˘˘˘˘يو
(sCIRB) ““سسك˘ير˘ب““ ر˘ير˘ق˘˘ت ل˘˘م˘˘سشت ،ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلأ
02 ل˘ب˘ق ““سسكا˘˘سس نا˘˘مد˘˘لو˘˘غ““ هرد˘˘سصأأ يذ˘˘لأ Òه˘˘سشلأ

راعسسأأ ¤إأ ةدنتسسŸأ ،تاباسس◊أ سضعب قفوو .ًاماع
ةو˘ق˘لأ لدا˘ع˘ت ¤إأ ا˘هرود˘ب د˘ن˘ت˘سست تÓ˘م˘˘ع˘˘لأ فر˘˘سصل
‘ تÓمعلأ فرسصل ةيلعفلأ راعسسألأ نم ًلدب ةيئأرسشلأ
لعفلاب ةدحتŸأ تايلولأ ىلع Úسصلأ تقوفت ،قوسسلأ
.نآلأ
لكسشب تدعاسسو ،ةعسسأو ةياعد تاعقوتلأ هذه تقلو
ةدحتŸأ تايلولاب نامألأ مدعب روعسش ةراثإأ ‘ موهفم
ىلع ،ىزعُت نأأ نكÁو .Úسصلأ ‘ راسصتنلاب روعسشو
نيدلبلأ Úب ةيلا◊أ ةيراجتلأ تأرتوتلأ سضعب ،لقألأ
.يŸاعلأ يداسصتقلأ قوفتلأ ىلع عأرسصلأ ¤إأ
دعب يكÒمألأ داسصتقلأ نإأ لئاقلأ ،Êاثلأ عقوتلأ امأأ
قوفتيو مامألأ ¤إأ عفدنيسس ةينيسصلأ ةنميهلأ نم ةÎف
هنكل .ةياعدلأو جأورلأ نم ًأÒثك لني ملف ،Úسصلأ ىلع
هنم مهأأو لب ،ًاما“ لوألأ عقوتلاك ًاحيحسص › ودبي

.عقأولأ ‘
ومنلأ لوح تاباسس◊أ سضعب ¤إأ Êاثلأ عقوتلأ دنتسسيو
ةدايقب ة˘عو˘م‹ ن˘ع ترد˘سص ،s˘Úي˘نا˘ك˘سسلأ سصل˘ق˘ت˘لأو

يسضاŸأ عوبسسألأ اهترسشنو لتايسس ‘ نطنسشأو ةعماج
تا˘˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘لأ نو˘˘ك˘˘تو .““تسسنل أذ““ ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ ة˘˘يرود˘˘˘لأ

⁄اعلأ ناكسس نأأ حÎقت اهنأل مامتهÓل ةÒثم ةيناكسسلأ
4602 ماع ‘ سصخسش رايلم7.9 غلبت ةورذ نولجسسيسس
ماع لولحب سصخسش رايلم8.8 ¤إأ ًاعجأرت نودهسشيسسو
·ألأ تاعقوت نع Òثكب تاعقوتلأ هذه لقتو .0012
ددع ‘ ةورذ يسضاŸأ ماعلأ ‘ تحجر يتلأ ،ةدحتŸأ
⁄و .0012 ماع ‘ سصخسش رايلم11 ¤إأ لسصت ناكسسلأ
·ألأ ة˘˘سسأرد˘˘ل0202 ما˘˘ع ة˘˘ع˘˘جأر˘˘˘م د˘˘˘ع˘˘˘ب رد˘˘˘سصت
.ةدحتŸأ
ي˘˘˘ت˘˘˘عو˘˘˘م‹ ن˘˘˘م يأأ لو˘˘˘ح سشا˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘لأ نأأ ن˘˘˘˘ظأأ لو
ًاسشاقن نوكيسس حجرألأ ىلع حسصألأ يه تاباسس◊أ

ر˘˘سشب˘˘لأ دد˘˘ع ع˘˘جأر˘˘ت نأأ ن˘˘م م˘˘غر˘˘لأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ًا˘˘˘يد‹
ةدحتŸأ ·أÓلو .بكوكلأ ىلع رغسصأأ ًائبع سضرفيسس

Œتنا˘˘كو ،تأءا˘˘سصحإلأ هذ˘˘ه ءأر˘˘جإأ ‘ ة˘˘م˘˘ه˘˘م ة˘˘˘بر
tniop-dim ة˘ي˘ئا˘˘سصحإأ تا˘˘ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م ا˘˘ه˘˘تأر˘˘يد˘˘ق˘˘ت
setamitseخ ًأد˘˘ج ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘قد˘˘Ó03ـلأ تأو˘˘ن˘˘سسلأ ل
ذخأات ةديد÷أ تاباسس◊أ هذه نكل .ًابيرقت ةيسضاŸأ

وهو ،Úسصلأ ‘ ةبوسصÿأ لدعم رايهنأ رابتعلأ ‘
.يدج لكسشب هيف رظنلأ بجيو ،Òبك رايهنأ
ةÒث˘م ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘˘م˘˘ث ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب ر˘˘ظ˘˘ن ة˘˘ه˘˘جو ن˘˘مو
Ìكألأ دل˘ب˘لأ ةد˘ح˘تŸأ ة˘ك˘ل˘مŸأ ح˘ب˘سصت˘سس :ما˘م˘ت˘هÓ˘ل
¤إأ اهقيرط ‘ ايناŸأأ ةزواجتم ،ابوروأأ ‘ ًاناكسس
دنهلأ نأأ ماقرألأ هذه دكؤوت ،يدنه روظنم نمو .كلذ
⁄اعلأ ‘ ًاناكسس Ìكألأ دلبلأ حبسصتل Úسصلأ زواجتتسس
انرظن ولو .روظنŸأ لبقتسسŸأ لÓخ كلذك ىقبتسسو

ايÒجين ةزفق زÈتسس ،ايقيرفأاب نحنو ماقرألأ هذه ‘
،⁄ا˘ع˘لأ ‘ ًا˘نا˘ك˘سس ⁄ا˘˘ع˘˘لأ نأد˘˘ل˘˘ب Ìكأأ Êا˘˘ث ح˘˘ب˘˘سصت˘˘ل

نويلم008 غ˘ل˘ب˘ت ة˘ي˘نا˘ك˘سس ة˘ل˘ت˘ك˘ب ،Úسصلأ ةزوا˘˘ج˘˘ت˘˘م
.سصخسش

يكÒمألأ عأرسصلأ زÈيسسف ،ةيŸاع ةيوأز نم ًأرظن امأأ
‘ تأريدقتلأ سضعب نوثحابلأ فيسضيو .ينيسصلأ -
¤إأ ›امجإلأ يلÙأ œانلأ نم درفلأ ةسصح نأاسش
ماجحأل يŸاع بيترت Ëدقت فدهب ،ةفلتıأ لودلأ
زواجتتسس ،نابسس◊أ ‘ كلذ انذخأأ أذإأو .اهتأداسصتقأ
نكل ،5302 ماع ‘ ةدحتŸأ تايلولأ لعفلاب Úسصلأ
.8902 ماع ‘ ةرأدسصلأ ¤إأ دوعتسس اكÒمأأ
ةرمث يه تاعقوتلأ هذه نإأ :يحسص ريذ– ةمث نآلأو

ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي ه˘ي˘ل˘ع ل˘سصح˘ن ا˘˘م˘˘ف .ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قأ جذا‰
يتلأ تاسضأÎفلأو رابتعلأ ‘ اهذخأان يتلأ ماقرألأ
كلذ ‘ اÃ ،تأÒغ˘تŸأ ن˘˘م ة˘˘ل˘˘سسل˘˘سس لو˘˘ح ا˘˘ه˘˘ع˘˘سضن
ة˘ي˘جا˘ت˘نإلأو ةر˘ج˘ه˘لأو تا˘ي˘فو˘لأو ة˘بو˘سصÿأ تلد˘ع˘˘م
ىتحو .كلذ ¤إأ امو دعاقتلأ نسسو ةلامعلأ ةكراسشمو
ل ،ليحتسسم أذهو ،ةيناكسسلأ لتكلأ ريدقت انبسصأأ ول
.ةلامعلأ ةكراسشم وأأ ةيجاتنإلأ تلدعم عقوت عيطتسسن
تا˘يلو˘لأ زوا˘ج˘ت˘ت˘سس Úسصلأ نإأ ة˘ل˘ئا˘ق˘لأ ةر˘ك˘ف˘لأ ن˘˘ك˘˘ل
¤وألأ ىلع قوفتت نأأ ثبلت نل ةÒخألأ نكل ةدحتŸأ
.ةيمتح هبسشو لب ،ًأدج ةلمتfi › ودبت

زواجتتسس Úسصلأ نأأ ةعيرسس تاباسسح حÎقت عقأولأ ‘
نأأو0302 ماع وه ركبم تقو ‘ ةدحتŸأ تايلولأ
نر˘ق˘لأ تا˘ي˘ن˘ي˘˘ت˘˘سس ‘ Úسصلأ زواŒ دوا˘˘ع˘˘ت˘˘سس ا˘˘كÒمأأ
‘ Úسصلأ عبرت مودي نل كلذل .نيرسشعلأو يدا◊أ
امك ةنسس06 سسيلو ،ةنسس03 وحن ىوسس لوألأ عقوŸأ
.نطنسشأو ةعماج ماقرأأ حÎقت
تايلولأ ¤إأ ةرجهلأ نأأ لوألأ .كلذ ءأرو ناببسس ةمثو
.ع˘قو˘تŸأ ن˘م Èكأأ ح˘جرألأ ى˘ل˘˘ع نو˘˘ك˘˘ت˘˘سس ةد˘˘ح˘˘تŸأ
نيرجاهŸأ مظعŸ ةلسضفŸأ ةهجولأ اكÒمأأ ىقبتسسو
‘ نÃ ،ًاميلعت لسضفألأ مهنم اميسس ل ،ÚلمتÙأ

نل لباقŸأ ‘و .دنهلأو ينيسصلأ Èلأ نم Ìك كلذ
كلذ˘ل ،ن˘˘ير˘˘جا˘˘ه˘˘م˘˘ل˘˘ل ًا˘˘بأذ˘˘ج ًا˘˘ع˘˘قو˘˘م Úسصلأ نو˘˘ك˘˘ت
يتلأ بهأوŸأ ةعوم‹ ىلع لاكتلأ ¤إأ رطسضتسس
عتمتتسسو ،ةمخسض هذه بهأوŸأ ةعوم‹و .اهدّلوت
نأأ ¤إأ ةراسشإلأ ردŒو .ديأزتم لكسش ‘ نسسح ميلعتب
‘ ًأدج ةيلاع جئاتن نوققحي ياهغناسش ‘ بابسشلأ
نواعتلأ ةمظنŸ عباتلأ Úيلودلأ بÓطلأ مييقت جمانرب
يسسردŸأ ليسصحتلاب سصاÿأو ةيمنتلأو يداسصتقلأ
،ةنيدŸأ ةلودلأ ،ةروفاغنسس نوينيسصلأ لعجو .بÓطلل

ًابيرق ›امجإلأ يلÙأ œانلأ نم درفلل ًابيسصن قق–
ةبعسصلأ ةقيق◊أ نكل .ةدحتŸأ تايلولأ ‘ هÒظن نم
ءاجرأأ نم نوfiاطلأ بابسشلأ راتخي .ةلثام لأزت ل
نأأ نوراتخي لو .اكÒمأأ ‘ أوسسردي نأأ هلك ⁄اعلأ
.ينيسصلأ Èلأ ‘ أوسسردي
›امجإلأ يلÙأ œانلأ نم درفلأ ةسصح نأأ Êاثلأو
اهنم ىلعأأ ةدحتŸأ تايلولأ ‘ ىقبت نأأ حجرألأ نم

لثمتت تاعقوتلأ هذه ‘ ةوجفلأ نأأ ودبيو .Úسصلأ ‘
عقأوب ىلعأأ نوكتسس درفلل ةيكÒمألأ ةيجاتنإلأ نأأ ‘

طقف نكل ،ةينيسصلأ اهتÒظنب ةنراقم ًابيرقت Úفعسضلأ
عسسوأأ ةوجفلأ نوكت نأأ دكؤوŸأ نمو .Úفعسضلأ عقأوب
عتمتت يتلأ لوسصولأ ةيناكمإأ ءوسض ‘ اميسس ل ،كلذ نم
.يŸاعلأ يرسشبلأ لاŸأ سسأأر ¤إأ اكÒمأأ اهب
.ةدحتŸأ تايلولل لاÛأ أذه ‘ تأريذ– ةمثو
ينعي أذهو .ًابأذجو ًاحتفنم ًاعمت‹ ىقبت نأأ اهيلع
بنا˘ج ¤إأ ،ة˘ي˘قر˘ع˘لأو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأ تÓ˘ك˘سشŸأ ه˘ب˘ج
ةديعبلأ تاعقوتلأ نكل .ةيميلعتلأو ةيئيبلأ تÓكسشŸأ
.ًاسضيأأ هركذ بجي رمأأ أذهو ،ةيباجيإأ Ìكأأ لجألأ

مودي نل كلذ نكل ⁄اعلاب Èكألا داصصتقلا حبصصت نأا ¤إا اهقيرط ‘ Úكب

دوعسس نب ردب ملقب

ميظنتل ةيقافتأ تعقو ،يزيل‚إ’أ رامعتسس’أ مايأأÒ 9591مفون ‘
نويرسصŸأ يطعأأ دقو ،نأدوسسلأو رسصم Úب لينلأ هايم مأدختسسأ

لهاŒ ”و ،لقأأ ةينأدوسس ةسص◊ ةفاسضإ’اب لينلأ نم ةÒبك ةسصح
،قرزأ’أ لينلأ هايم ‘ ديحولأو ثلاثلأ كيرسشلأ اهنأأ مغر ايبويثإأ

مهقح ىلع ذأوـحتسس’أ نم مهنكÁ دـسس ءانب ‘ نويبويثإ’أركفو
ةلودك مهروسضح ضضرف ىلع مهدعاسسيو ،قرزأ’أ لينلأ ‘ يعيبطلأ

‘ ةسضهنلأ دسس ءانبل ة–اف لكسش ام وهو ،يقيرفأ’أ نرقلأ ‘ ةرثؤوم
ويلوي51 ‘ ¤وأ’أ هتلحرم ‘ هليغسشت أأدب يذلأ ،1102 ليربأأ
.يرا÷أ
¤إأ لسصت ةيئابرهك ةقاط جتنيسس هلامتكأ دنع يبويثإ’أ ةسضهنلأ دسس
اÃ يرسصŸأ ›اعلأ دسسلأ جاتنإأ زواجتي أذهو ،طأواغيم ف’آأ ةتسس
ايبويثإأ Úب ةرمتسسم تاسضوافم كانهو ،فاعسضأأ ةثÓث براقي
لداعلأ مأدختسس’أ قيقحتل ،نأدوسسلأو رسصم بسصŸأ يتلودو
هنأ’ ،دسسلأ نم ةديفتسسم نأدوسسلأ تناك اÃرو ،لينلأ هايŸ نزأوتŸأو
نم قباسسلأ ‘ هتعنم يتلأ ،ةرمدŸأ ةيمسسوŸأ تاناسضيفلأ فقويسس
ةلا◊أ ‘ هنكلو ،ةبسصÿأ هيسضأرأأ نم %02 ىلع ديزي ام ةعأرز
.ةثراكب رسشبي ةيرسصŸأ
دسسلأ ليغسشت ‘ ليجعتلاف ،موهفم ةسضهنلأ دسس لوح يرسصŸأ رتوتلأ

تأرايلم5 نم رسصم مرحيسس ،تأونسس رسشع نع لقت ةدم لÓخ هؤولمو
،يئام فافج ةلحرم ‘ اهلخديو ،ةنسسلأ ‘ هايŸأ نم بعكم Îم
دامتعاب ةئيسسلأ تاهويرانيسسلأ قابتسسأ لوا– ةيرسصŸأ ةلودلأو
ىلع تابوقع ضضرفل ةفاسضإ’اب ،هايŸأ كÓهتسسأ ديسشÎل تاسسايسس
.ءاŸأ مأدختسسأ ‘ فأرسسإ’أ

ةلود Èكأأ نوكت نأأ ‘ ايبويثإأ تاحومط ىلع ضضÎعي دحأأ ’
دعاسسيسس دسسلأو ،ءأرمسسلأ ةراقلأ ‘ ةيئابرهكلأ ةقاطلل ةردسصم
ةدايز اهعمو ،ةيمنتلأ ‘و فدهلأ أذه قيق– ‘ ديكأاتلاب Úيبويثإ’أ

ةيتحتلأ ةينبلأ ريوطتو ،يبويثإ’أ لخأدلأ ‘ تأرامثتسس’أ مجح
ةيقافتأ قفو ةسضهنلأ دسسو ،ةÒقفلأ قطانŸأ ‘ تÓسصأوŸأو قرطلاك
ديلوتل ا‰إأو هايŸأ كÓهتسس’ ضسيل ،5102 ةنسس ‘ ئدابŸأ نÓعإأ
هنم جرختو دسسلأ ¤إأ لخدتسس هايŸأ نأأ ينعي ام ،ةيئابرهكلأ ةقاطلأ

’و رسصم ةسصح رثأاتت نل ةلا◊أ هذه ‘و ،اهب ظافتح’أ متي نلو
يدؤويسس امنيب ،انحسضوأأ املثم ةديفتسسم ةيناثلأ تناك نأأو ،نأدوسسلأ
حومسسŸأ هايŸأ ت’دعم ‘ رثؤوم ضضافخنأ ¤إأ دسسلأ هايم كÓهتسسأ
.نأدوسسلأو رسصŸ اهروبعب
ام دسسلأ لوح يميلقإأ رأوح يأأ ‘ ايسسيئر افرط نوكت نأأ بجي ةكلمŸأ

‘ ةـسصاÿأو ةيموك◊أ اهتأرامثتسسأ نأ’ ؛هيلإأ ةوعدلاب ردابت ⁄
،ابيرقت ر’ود رايلم97 هتميق اÃ ردقت ايبويثإأو نأدوسسلأو رـسصم
مظعمو ،لودلأ هذه ‘ رابكلأ نيرمثتسسŸأ نم اهرابتعأ نكÁو
ةفلتıأ ليسصاÙأ ةعأرز ىلع زكرت ةيدوعسسلأ تأرامثتسس’أ

ةبسسانم لئأدب رفويو ،ءاŸأ ¤إأ جاتحي امهÓكو ةينأوي◊أ ةوÌلأو
قافتأ ¤إأ لوسصولأ مدعو ،ةيŸاعلأ ءأذغلأ قأوسسأأ ‘ ةعفترŸأ راعسسأÓل
حلاسصم ىلعرثؤويسس ةسضهنلأ دـسس لوح فأرطأ’أ لك نم لوبقم
.اهتأرامثتسسأو ةكلمŸأ

ظاكع ةديرج

رطخ ةصضهنلا دصس
ةكلمŸا ىلع
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  ةافو فلآا ةثÓث ةبتع ىطختت Úتنجرألا

لوح انويلم61 زواجتي انوروكب    تاباصصإلا ددع
     اررصضت Ìكألا ليزاÈلاو اكيرمأاو ⁄اعلا

Êويهصصلا نايكلا كبري ””هللا بزح””
باصصعألا برح ‘ حجنيو
بر◊أ Èع يليئأرسسإلأ ودعلأ كابرإأ ‘ ديعب ّدح ¤إأ ““هللأ بزح““ ح‚

لماك يلع هلتاقم طوقسسل ¤وألأ ةظحللأ ذنم هدسض اهنسش يتلأ ةيسسفنلأ
fiعو˘˘˘ب˘˘˘سسلأ ر˘˘˘خأوأأ ق˘˘˘سشمد ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئأر˘˘˘˘سسإلأ ةرا˘˘˘˘غ˘˘˘˘لأ ‘ ن˘˘˘˘سس

أدب ام أذهو ،هتايونعمو هباسصعأأ ىلع بعللأ نم نّك“و.يسضاŸأ
،سسملاب هفوفسص أداسس نيذللأ عايسضلأ لاحو طبختلأ لÓخ نم اًحسضأو
تأد˘حو˘لأ ل˘خأد ق˘ي˘سسن˘ت˘لأ مد˘ع ن˘ع œا˘˘ن˘˘لأ ي˘˘ن˘˘مألأ ثدا◊أ ر˘˘ثأ ى˘˘ل˘˘ع
‘ سضقانت طسسو ،ةلتÙأ يسضأرأÓل ةيلامسشلأ دود◊أ ىلع ةرفنتسسŸأ
وأأ ركسسعلأ لخأد ءأوسس ،كابرإلأ لاح تدأز يتلأو ،ةلوأدتŸأ تامولعŸأ

Úماينب ودعلأ ةموكح سسيئر ¤دأأ ثيح ،ةيسسايسسلأ تأدايقلأ ىوتسسم ىلع
رفنتسسŸأ ودعلأ اهسشيعي يتلأ كابرإلأ لاح هنم ّمتسشُي حيرسصتب وهاينتن
ىلع اًليلدتو.““هللأ بزح»ـل ديكأأو لمتfi ّدرل اًبسس– هتيزوهج ىلعأاب

‘ ةيعفدم فئأذق قÓطإأ ¤إأ يليئأرسسإلأ سشي÷أ عراسس كابرإلأ لاح
fiأ ةينانبللأ ابوسشرفك ةقطنم ‘ ملعلأ تاسسيور طيÙردسصأأو ،ةلت

،لزانŸأ ‘ ءاقبلل ،نانبل عم ةيدود◊أ ةقطنŸأ ناكسس ¤إأ تاميلعت
لا˘م˘عألأ ا˘ه˘ي˘ف اÃ ،ة˘حو˘ت˘فŸأ ة˘ق˘ط˘نŸأ ‘ ة˘ط˘˘سشنألأ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ر˘˘ظ˘˘حو
مأد˘خ˘ت˘سسأ مد˘ع نا˘ك˘سسلأ ن˘م سشي÷أ بل˘ط ا˘م˘ك .ة˘ي˘حا˘ي˘سسلأو ة˘ي˘عأرز˘˘لأ
طبختلأو عايسضلأ ويرانيسسل اًلامكتسسإأو.ةيرورسض Òغ فأدهأل تابكرŸأ
‘  ““هللأ بزح»ـل ةيلمعل اطابحإأ هامسسأأ امع يليئأرسسإلأ سشي÷أ نلعأأ

ةيلمع ““طابحإأ““ نم نّك“ هّنإأ لاقو ،اعبسش عرأزم ‘ سسور لبج ةقطنم
ٍراتمأاب دود◊أ تزاتجأ ،رسصانع4 ¤إأ3 نم ةنوكم ةّيلخ اهب تماق
.““ةرّتوتمو ةدّقعم مايأأ انمامأأ““ هنأأ فاسضأأو .ةدودعم

رابخألا طيرسش
Úبيليفلا

مئارج يبكترŸ مادعإلاب بلاطي سسيئرلا
تاردıا
يبكترم مأدعإاب  لوألأ سسمأأ يتÒتود وغيردور ينيبيليفلأ سسيئرلأ بلاط
ةداعإل ديدج ىعسسم ‘ ،ةتيمŸأ نق◊أ ةطسسأوب تأردıأ مئأرج
لتقم ¤أ تدأأ يتلأ تأردıأ ىلع هبرح نمسض ةبوقعلأ هذه سضرف
قرطت يذلأ ““ةمألأ لاح““ لوح هباطخ ‘و.ءاسضقلأ قاطن جراخ فلآلأ
سسوÒفل ةموك◊أ ةهجأوم نأاب اسضيأأ يتÒتود فÎعأ ،ةÒثك اياسضق ¤أ
نم Ìكأأ ¤أ تاباسصإلأ ددع ›امجأ عفترأ ثيح ،““ةيلاثم نكت ⁄““ انوروك
هباطخ يتÒتود لغتسسي نأأ عقوتŸأ نم ناكو.Úفلأأ ¤أ تايفولأو افلأأ28
يداسصتقلأ ‘اعتلل قيرط ةطيرخ عسضو ىلع ÚعرسشŸأ سض◊ يونسسلأ
ةعبرأأ نم Ìكأأ لÓخ فئاظولأ ÚيÓم ينيبيليفلأ داسصتقلأ ةراسسخ دعب
نم لدبو.نأاسشلأ أذهب ةبسضتقم ليسصافت مّدق هنأ لأ ،قÓغإلأ نم رهسشأأ
هيلع رطيسسي يذلأ سسرغنوكلأ عفدل أدد‹ ةسصرفلأ يتÒتود زهتنأ كلذ

⁄ يتلأ ةيباختنلأ هدوهع دحأأ وهو ،مأدعإلأ ةبوقع رأرقأ ةداعإل هؤوافلح
دعو امدنع6102 ماع تاباختنأ ‘ هزوفب تمهاسسو نآلأ ىتح ققحتت
.ةÁر÷أ ةحفاكم ‘ ددسشتلاب Úبخانلأ

ايناطيرب

 رامثتصسلا بتكŸ ةيئاصضق ةكرعم
ندنل ‘ يتيوكلا
ة˘ئ˘ي˘ه بت˘ك˘م Úب ة˘ن˘خا˘سس ة˘كر˘ع˘م Êا˘˘ط˘˘يÈلأ ءا˘˘سضق˘˘لأ تا˘˘حا˘˘سس د˘˘ه˘˘سش
‘ را˘ب˘ك Úق˘با˘سس Úيذ˘ي˘ف˘ن˘ت Úف˘ظو˘مو ند˘ن˘ل ‘ ة˘ي˘ت˘يو˘ك˘˘لأ را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسلأ
.روجألأ ‘ ةينوناق Òغ تأدايز حنŸ رمآاتلأ ةمهتب يدايسسلأ قودنسصلأ
مامأأ اهلوأدت يرجي يتلأ ةيسضقلأ نإأ (زÁات لاسشننياف) ةفيحسص تلاقو
قودنسصلأ Úب ،عسسوأأ عأزن نم ءزج يه ،ةيناطيÈلأ ايلعلأ ةمكÙأ
ÚفظوŸأ نم ددع Úبو رلود رايلم006 هتميق غلبت يذلأ يدايسسلأ
لسصأأ نم03 نم Ìكأأ كرت دقف ،Úعلطم سصاخسشأل اقفوو.Úقباسسلأ
،8102 ماع ةيأدب ذنم يتيوكلأ رامثتسسلأ بتكم ‘ مهلمع فظوم001
‘ تقلطنأ دق ةيئاسضقلأ تأءأرجإلأ تناكو.ةفيحسصلأ ريرقت بسسحب
ببسسب0202 رياني ‘ Úيذيفنتلأ ÚلوؤوسسŸأ نم Úنثأ درط دعب ندنل

ىو˘عد ،ه˘ت˘لا˘قإأ ل˘ب˘ق ع˘فر م˘هد˘حأأ نا˘كو .ة˘م˘ي˘سسج كو˘ل˘سس ءو˘˘سس م˘˘عأز˘˘م
هسضرعتو هب ررسض قا◊إأ ايعدم ،يتيوكلأ رامثتسسلأ بتكم دسض ةيئاسضق
،درطت نأأ لبق ىرخأأ ةلوؤوسسم تعفر امك.نسسلأ سساسسأأ ىلع زييمتلل
،سشرحتلأ معأزم ببسسب لمعلأ ةمكfi ‘ بتكŸأ دسض ةيئاسضق ىوعد
.زييمتلأو ،ةلماعŸأ ءوسسو

ةيلامسشلا ايروك

يتلا يه ةيوونلا انتحلصسأا :نوأا غنوج ميك
بر◊ا انبنŒو اننمأا نمصضت
ةيوونلأ غناي غنويب ةحلسسأأ نأأ نوأأ غنوج ميك ةيلامسشلأ ايروك ميعز نلعأأ

نع ىلختت نل هدÓب نأأ ىلع ديكأاتلأ أدد‹ ،اهنمأأ نمسضت يتلأ يه
ةيروكلأ ةيزكرŸأ ءابنألأ ةلاكو تلقنو.ةيمÓعأ رداسصŸ اقفو .اهتناسسرت
عافدلل لاعفلأو هب قوثوŸأ يوونلأ انعدر لسضفب““ هلوق ميك نع ةيلامسشلأ

فاسضأأو .““سضرألأ هذه ىلع برح ةملك أدبأأ كانه نوكت نل سسفنلأ نع
هباطخ ميك ىقلأأو.““دبألأ ¤إأ انلبقتسسمو يموقلأ اننمأأ نامسض متيسس““

ةيروكلأ بر◊أ ءاهتنل76ـلأ ىركذلأ ‘ ىمأدقلأ Úبراحملل ءاقل لÓخ
‘ يروك ÚيÓم3 وحن لتقو.3591و0591 يماع Úب تلعتسشأ يتلأ
⁄ ةندهلأ نكل ،ةيروكلأ ةريز÷أ هبسش ‘ تأونسس3 رمتسسأ يذلأ عأزنلأ
.برح ةلاح ‘ اينقت بون÷أو لامسشلأ لظيل ،مÓسس ةدهاعم ¤إأ لوحتت

تلاكو/›ودلا مسسقلا
ةباسصإأ93و افلأأ75 ةدحتŸأ تايلولأ تلجسس
نوسضغ ‘ دجتسسŸأ انوروك سسوÒفب ةديدج
4 ¤إأ اهيف ›امجإلأ ددعلأ عفتÒل ،ةعاسس42
دأدعتل اقفو ،ةباسصإأ366و افلأأ682و ÚيÓم
ةليسصح تغ˘ل˘ب ا˘م˘ي˘ف ،ز˘ن˘ك˘بو˘ه ز˘نو˘ج ة˘ع˘ما˘ج
ةافو976 ليجسست دعب885و افلأأ741 تايفولأ

تربور ةباسصإأ سضيبألأ تيبلأ نلعأأو .ةديدج
نمأÓ˘ل ي˘ك˘ير˘مألأ سسي˘ئر˘لأ را˘سشت˘سسم ن˘يأر˘بوأأ
عفرأأ وهو ،دجتسسŸأ انوروك سسوÒفب يموقلأ

تبثت بمأرت دلانود سسيئرلأ ةرأدإأ ‘ لوؤوسسم
قتلي ⁄ هنأأ بمأرت دكأأو.سسوÒفلاب هتباسصإأ

تيقوتلاب هل ملع ل هنأأو ،نيأربوأأ عم أرخؤوم
سسوÒف˘ب ةر˘م لوأأ ه˘ت˘با˘سصإأ ه˘˘ي˘˘ف تت˘˘ب˘˘ث يذ˘˘لأ
افلأأ244و Úنويلم ليزأÈلأ تلجسسو.انوروك
افلأأ78 اهيف تايفولأ ددع غلبو ،ةباسصإأ573و
‘ عافترلأ تاباسصإلأ تلسصأوو ،ةافو816و
‘و.ةحئا÷أ نم أررسضت ⁄اعلأ لود Ìكأأ Êاث
زنكبوه زنوج ةعماج تانايب تلاق ،كيسسكŸأ
افلأأ593 تغلب انوروك سسوÒفب تاباسصإلأ نإأ
افلأأ44 ¤إأ تايفولأ ددع لسصو اميف ،984و
تا˘˘ي˘˘فو دد˘˘ع ى˘˘ل˘˘˘عأأ ع˘˘˘بأر و˘˘˘هو ،ةا˘˘˘فو22و
د˘ق˘ف ا˘˘سسنر˘˘ف ‘ ا˘˘مأأ.⁄ا˘ع˘لأ ‘ سسوÒف˘لا˘˘ب
دد˘ع نأا˘˘ب ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ ة˘˘ح˘˘سصلأ ة˘˘سسسسؤو˘˘م تدا˘˘فأأ
212 نم Ìكأأ ¤إأ لسصو سسوÒفلاب تاباسصإلأ
03 نم Ìكأأ ¤إأ تايفولأ ددع عفترأو ،افلأأ

ة˘˘ح˘˘سصلأ ةرأزو تن˘˘ل˘˘عأأ ،ا˘˘ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م.افلأأ
Úبا˘سصŸأ دد˘ع ›ا˘م˘جإأ عا˘˘ف˘˘ترأ ة˘˘يد˘˘ن˘˘لو˘˘ب˘˘لأ
دعب ،ةلاح204و افلأأ34 ¤إأ انوروك سسوÒفب
ةيفاسضإأ ة˘با˘سصإأ733 تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ تد˘˘سصر نأأ

 .ةيسضاŸأ ةعاسس42ـلأ لÓخ
ليجسست ةينابسسإلأ ةحسصلأ ةرأزو تنلعأأ امك
،ةيسضاŸأ ةعاسس42ـلأ ‘ انوروكب ةباسصإأ558
، ايبرع.105و افلأأ913 غلب تاباسصإأ ›امجإاب
ةديدج ةباسصإأ024 ليجسست رسصم ‘ نلعأأ
عم ، ةلاح974 نم لوزن ،انوروك سسوÒفب
ىد˘م ى˘ل˘ع تا˘با˘سصإلأ ‘ ع˘˘جأÎلأ رأر˘˘م˘˘ت˘˘سسأ
” هنإأ ةحسصلأ ةرأزو تلاقو ،ةيسضاŸأ مايألأ
‘و.84 ل˘˘با˘˘ق˘˘م Úن˘˘ثلأ ةا˘˘فو64 ل˘ي˘ج˘سست
ليجسست Úنثلأ ةحسصلأ ةرأزو تنلعأأ ،Úطسسلف
¤إأ ةفاسضإأ ،انوروكب ةباسصإأ333و تايفو3
ةنجللأ تدافأأ ،اهبناج نم.فاعت ةلاح967
ن˘م˘ي˘لأ ‘ ا˘نورو˘ك ة˘ح˘فا˘كŸ ا˘ي˘ل˘ع˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘˘لأ
‘اعت ¤إأ ةفاسضإأ سسوÒفلاب تايفو4 ليجسستب
نأأ نا˘ي˘ب ‘ ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لأ تح˘˘سضوأأو.ا˘˘سضير˘˘م63
384 اهنم ،1961 ¤إأ عفترأ تاباسصإلأ ›امجإأ
،Úت˘˘ن˘˘˘جرألأ ‘ و.فاعت ة˘لا˘ح338و ،ةا˘˘فو
91-ديفوكب تايفولأ نأأ ةحسصلأ ةرأزو تنلعأأ
‘ ،دÓبلأ ‘ لوألأ سسمأأ فلآأ3 ةبتع تطخت

ةيبون÷أ اكيرمأأ ‘ ةعقأولأ ةلودلأ رظنت Úح
لÓخ لجسسو.قÓغإلأ Òبأدت زيزعت لامتحاب
Èكأأ وهو ،121 اهدحو ةيسضاŸأ ةعاسس42ـلأ

يسشفت ءدب ذنم دÓبلأ ‘ يموي تايفو ددع
تا˘ي˘˘فو˘˘ل˘˘ل ›ا˘˘م˘˘جإلأ دد˘˘ع˘˘لأ غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي˘˘ل ،ءا˘˘بو˘˘لأ
304و افلأأÚ 461تنجرألأ تسصحأأ امك.9503
.دحأو موي ‘ ةباسصإأ0984 اهنيب ،تاباسصإأ
ةزكرŸأ ةيانعلأ ¤إأ سضيرم2001 لاخدإأ ”و

أذه ‘ لاغسشإلأ ةبسسن تغلبو ،ىفسشتسسŸأ ‘
ين˘طو˘لأ د˘ي˘ع˘سصلأ ى˘ل˘ع ة˘ئŸا˘ب2,45 م˘سسق˘˘لأ
سسر˘˘يآأ سسن˘˘يو˘˘ب ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ‘ ة˘˘ئŸا˘˘ب5,36و
تا˘با˘سصإلأ ن˘م ة˘ئŸا˘˘ب09 ز˘˘˘كÎتو.اهدحو
نأ لإأ ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘حأو˘˘سضو ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لأ ‘ ةد˘˘يد÷أ
‘ ءابولأ يسشفت نع تنلعأأ ةيحسصلأ تاطلسسلأ

ة˘ق˘ط˘ن˘م تأأد˘بو .دÓ˘ب˘لأ تا˘ع˘طا˘˘ق˘˘م م˘˘ظ˘˘ع˘˘م
عوبسسألأ رج◊أ تأءأرجإأ فيفخت ةمسصاعلأ
ًايئدبم يهتني نأأ ررقŸأ نم يذلأو ،يسضاŸأ

¤إأ ف˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘لأ أذ˘˘ه ىدأأ د˘˘قو.توأأ2 ‘
‘ ل˘˘م˘˘ع˘˘لأو تا˘˘عا˘˘ن˘˘سصلأ طا˘˘سشن فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘˘سسأ
ة˘ط˘سشنألأ سضع˘ب˘ب ما˘ي˘ق˘لأو ة˘ي˘˘لÙأ ر˘˘جا˘˘تŸأ
دايترأو ةسضايرلأ ةسسرا‡ نع Óسضف ةينهŸأ
ة˘مرا˘سصلأ دو˘ي˘ق˘لأ ف˘ي˘ف˘خ˘ت ”و .ةدا˘ب˘ع˘˘لأ رود
،اه˘ت˘ق˘ط˘ن˘مو سسر˘يآأ سسن˘يو˘ب ى˘ل˘ع ة˘سضور˘فŸأ

ةداعإأ ل˘ب˘ق ،سصخ˘سش نو˘ي˘ل˘م41 سشي˘ع˘ي ثي˘˘ح
ةجوم ةهجأوŸ ةيليوج71 ¤إأ1 نم اهسضرف
.تاباسصإلأ نم ةيناث

Œكأا مهنم ‘وت ،افلأا26٥و انويلم61 ⁄اعلا لوح انوروك يباسصم ددع زواÌ م01 ىلع ديزي ام ىفاعتو ،افلأا4٥6 نمÓيÚ ٧41و
 .صسوÒفلا تاءاسصحإا دسصر ‘ صصسصختŸا Îيم دلرو عقوم قفو ،افلأا

‘ ا˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لأ ة˘˘˘م˘˘˘كÙأ تنأدأأ
قباسسلأ ءأرزولأ سسيئر روبŸلأوك

لمسشت مهت7ـب قأزرلأ دبع بي‚
ةنا˘ي˘خو ة˘ط˘ل˘سسلأ لÓ˘غ˘ت˘سسأ ءو˘سس
لأومأأ سسÓتخأ ةيسضق ‘ ةنامألأ
.يدايسسلأ قودنسصلأ عورف دحأاب
ا˘ي˘ل˘ع˘˘لأ ة˘˘م˘˘كÙأ ي˘˘سضا˘˘ق لا˘˘قو

fiعافدلأ ةئيه نإأ نلزن دم ⁄
ة˘لدألأ ‘ كي˘ك˘سشت˘لأ ن˘م ن˘ك˘م˘ت˘˘ت

01 يقلتب مهتŸأ قأزرلأ دبع دسض
تيغنير نويلم24) رلود ÚيÓم
ي˘سصخ˘سشلأ ه˘با˘سسح ‘ (يز˘˘ي˘˘لا˘˘م
ي˘˘سس رآأ سسإأ““ ة˘˘كر˘˘سش لأو˘˘مأأ ن˘˘˘م
ةعبات تناك يتلأ  ““لانويسشانÎنإأ
تسضفرو.يدا˘ي˘سسلأ قود˘ن˘سصل˘˘ل
عا˘فد˘˘لأ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه ن˘˘ع˘˘ط ة˘˘م˘˘كÙأ
نأأ دقتعأ قأزرلأ دبع نإأ لوقلاب
ه˘˘˘˘با˘˘˘˘سسح ل˘˘˘˘خد يذ˘˘˘˘لأ غ˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘بŸأ
ة˘لود ن˘م ا˘˘عÈت نا˘˘ك ي˘˘سصخ˘˘سشلأ

ءأرزو˘˘˘˘لأ سسي˘˘˘˘ئر نإأو ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘ع
غلبŸأ نأاب ملع ىلع ناك قباسسلأ

بأرع هنأاب فورعŸأ ول وج نم
هذه د˘ع˘تو.ايز˘ي˘لا˘م ‘ دا˘سسف˘لأ
اياسضق5 ن˘˘م ةد˘˘حأو ة˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لأ
د˘˘ب˘˘ع بي‚ ا˘˘ه˘˘ب˘˘جوÃ م˘˘كا˘˘˘ح˘˘˘ي
يتلأ مهتلأ عوم‹ لسصيو ،قأزرلأ
لمسشت ةم˘ه˘ت24 ¤إأ ا˘ه˘ب ع˘˘با˘˘ت˘˘ي

لأو˘˘مأأ ل˘˘سسغو ة˘˘نا˘˘مألأ ة˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘خ
ردا˘˘سصم تلا˘˘˘قو.ى˘سشر ي˘ق˘ل˘˘تو
ةيسضقلأ نإأ ايزيلام ‘  ،ةيمÓعأ
اهي˘ل˘عو دÓ˘ب˘لأ خ˘يرا˘ت ‘ ة˘ق˘با˘سس
ع˘˘قأو˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ةÒب˘˘ك تا˘˘˘ي˘˘˘عأد˘˘˘ت
نأأ افيسضم ،يسسايسسلأ لبقتسسŸأو
دق قأزرلأ دبعل ةيئاهنلأ ةنأدإلأ

Œةيبل˘غألأ ر˘سسخ˘ت ة˘مو˘ك◊أ ل˘ع
¤إأ با˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘هذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لأو ناÈŸلأ ‘

تدكأأو.ابيرق ةركبم تاباختنأ
ه˘˘˘˘˘˘نإأ لا˘˘˘˘˘˘ق قأزر˘˘˘˘˘˘لأ د˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘ع نأأ

41 ه˘ما˘مأأو ،م˘ك◊أ ف˘˘نأا˘˘ت˘˘سسي˘˘سس
ليكو لاق اميف ،كلذ لعفيل ايموي
⁄ ه˘ي˘ماfiو م˘ه˘تŸأ نإأ ة˘با˘ي˘˘ن˘˘لأ
دنفت ل˘ئلد Ëد˘ق˘ت ن˘م أو˘ن˘ك˘م˘ت˘ي
تأرا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘م تقر˘˘˘˘سسو.مهتلأ
نأو““ قود˘˘˘˘ن˘˘˘˘سص ن˘˘˘˘م تأرلود˘˘˘˘لأ

، ““درا˘هر˘ب تنÃو˘ل˘ف˘يد ا˘يز˘ي˘˘لا˘˘م
تخي نم تايÎسشم ىلع تقفنأأو
‘ ،ةنيمث ةينف لامعأأ ¤إأ رخاف
لاطت اهنأأ د˘ق˘ت˘ع˘ي دا˘سسف ة˘ي˘ل˘م˘ع

فÓتئأو.ه˘ن˘م Úبر˘˘ق˘˘مو بي‚
6 دÓ˘˘˘ب˘˘˘لأ م˘˘˘˘ك˘˘˘˘ح يذ˘˘˘˘لأ- بي‚
ماع ةطلسسلأ نم هب حيطأأ -دوقع
ة˘ح˘ي˘سضف ا˘ه˘ن˘م ،با˘ب˘˘سسأل8102
مامأأ لثÁو ،روكذŸأ قودنسصلأ
تناكو.دا˘سسف م˘ه˘ت˘˘ب ة˘˘م˘˘كÙأ

ةدا˘ع˘ت˘سسأ تأأد˘ب Òتا˘ه˘م ة˘مو˘ك˘˘ح
ا˘ه˘نأأ د˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘ي جراÿأ ن˘˘م لأو˘˘مأأ
تزرب اميف ،قودنسصلأ نم تبهن

flسسكعني نأأ لامتحأ نم فوا
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ظ˘˘˘˘نŸأ دو˘˘˘˘جو
(بي‚ بزح) ةدحتŸأ ةيزيلاŸأ
ىل˘ع د˘يد÷أ م˘كا◊أ فÓ˘ت˘ئلا˘ب

fiا˘˘م ‘ ن˘˘ير˘˘خآأو بي‚ ة˘˘م˘˘˘كا
ركذي.قودنسصلأ ةحيسضفب قلعتي
‘ دا˘سسف˘لأ ة˘˘ح˘˘فا˘˘ك˘˘م ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه نأأ

Ó˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست  تر˘˘˘سشن ،ا˘˘˘يز˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘˘م
Ÿا˘˘كŸتÚ ت˘ي˘ف˘تا˘˘هÚ بÚ سسي˘ئر

د˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع بي‚ ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلأ ءأرزو˘˘˘˘لأ
دمfi يبظ وبأأ دهع ›وو قأزرلأ
سضي˘ي˘ب˘ت ة˘ي˘ل˘م˘˘ع نأا˘˘سشب د˘˘يأز ن˘˘ب
ةسصاخ ةدحتŸأ تايلولاب لأومأأ
ا˘يز˘ي˘لا˘م““ يدا˘ي˘˘سسلأ قود˘˘ن˘˘سصلا˘˘ب
فور˘˘˘عŸأ ““ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل ةد˘˘˘حأو
 .““يب يد مأأ نأو““ أراسصتخأ

..ايزيلام خيراتب ةقباسس ‘

 سسÓتخاو داصسف مهتب قازرلا دبع بي‚ ةنادإا



تلاكو/›ودلا مسسقلا

يدو˘˘ه˘˘ي˘˘لأ بتا˘˘ك˘˘˘لأ ةرا˘˘˘يز ترا˘˘˘ثأأ
را˘نر˘ب““ لد˘ج˘ل˘˘ل ÒثŸأ ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لأ

نم ةعبوز ايبيل ¤إأ ،““يفيل يÔه
ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘نŸأ ‘ ة˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘خ لد÷أ
ةيبيللأ ةموك◊أ تحتفو ،ةيبرغلأ

هل تهجو يتلأ ةه÷أ لوح اقيق–
‘ ةيعام÷أ رباقŸأ ةرايزل ةوعد
نأأ ة˘قرا˘فŸأو. ةنوهر˘ت ة˘ن˘يد˘م
ة˘ن˘يد˘م ‘ ل˘ب˘ق˘ت˘سسأ يذ˘لأ ،ي˘˘ف˘˘ي˘˘ل
لابقتسسأ ،1102 ‘ (قرسش) يزاغنب
عا˘˘ن˘˘سص عا˘˘ن˘˘قإأ ‘ هرود˘˘ل لا˘˘ط˘˘بألأ
ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب ا˘˘˘سسنر˘˘˘ف ‘ رأر˘˘˘ق˘˘˘˘لأ

دسض ةيبيللأ ةروثلأ حلاسصل ايركسسع
ى˘˘˘قل ،‘أذ˘˘˘ق˘˘˘لأ ر˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘م ما˘˘˘ظ˘˘˘ن
سسمألأ رأوث نم ةديدسش ةسضراعم
تا˘˘˘ك˘˘˘ب˘˘˘سش ‘ Úي˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ل ءا˘˘˘ط˘˘˘˘سشنو
رأز امدن˘ع ي˘عا˘م˘ت˘جلأ ل˘سصأو˘ت˘لأ

قرسش م˘ل˘ك002) ة˘تأر˘سصم ة˘ن˘يد˘م
ل˘˘ك لوا˘˘حو ،تب˘˘˘سسلأ ،(سسل˘˘˘بأر˘˘˘ط
.ةرا˘يز˘لأ هذ˘ه ن˘م ؤوÈت˘˘لأ لوؤو˘˘سسم
ي˘ب»ب أرا˘سصت˘خأ بق˘لŸأ ،ي˘ف˘ي˘ل˘ف
هÁدقت سضعبلأ لواحي ،““لآأ سشآأ

لامسش فلح لخدت بأرع هنأأ ىلع
عانقإأ ‘ هرودل ،ايبيل ‘ يسسلطألأ
لوكين قبا˘سسلأ ي˘سسنر˘ف˘لأ سسي˘ئر˘لأ
›ود ف˘لا– ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ل ،يزو˘˘كرا˘˘سس
نأأ د˘ع˘ب ‘أذ˘ق˘لأ ما˘˘ظ˘˘ن طا˘˘ق˘˘سسإل
هب ةحاطإلأ رأوثلأ ىلع ىسصعتسسأ

ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لأ وأأ تأر˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘ظŸأ Èع
¤إأ يفيل ةرايز راسصنأأو.يركسسعلأ
‘ ةف˘سشت˘كŸأ ة˘ي˘عا˘م÷أ ر˘با˘قŸأ
نأأ نود˘ق˘ت˘ع˘ي ،ة˘ل˘ق م˘هو ،ة˘نو˘هر˘˘ت

ماعلأ يأأرلأ ىلع Òثأاتلأ هناكمإاب
رأرقلأ عانسص ىلع ىتحو ،›ودلأ

يبÓقنلأ لأÔ÷أ ر÷ ،⁄اعلأ ‘
ةمكاfi ¤إأ ،Îفح ةفيلخ يبيللأ
لعف ا˘م˘ل˘ث˘م ،ه˘م˘ئأر˘ج ى˘ل˘ع ة˘ي˘لود
امدنع ،كسسرهلأو ةنسسوبلأ ‘ كلذ
ح˘بأذ˘م ى˘ل˘ع ءو˘سضلأ ي˘ف˘ي˘˘ل ط˘˘ل˘˘سس
اعدو ،برسصلأ دي ىلع ÚملسسŸأ
 .بر◊أ ‘ لخدتلأ ¤إأ وتانلأ
يركسسع كر– كلذ ةجيتن ناكو
‘ بر◊أ ىهنأأ يبوروأأ يكيرمأأ
ة˘ل˘سسل˘سس د˘ع˘ب كسسر˘ه˘لأو ة˘ن˘سسو˘ب˘˘لأ

تÈجأأ ة˘ل˘سصأو˘˘ت˘˘م ة˘˘يو˘˘ج تأرا˘˘غ
،مÓسستسسلأ ىل˘ع ة˘ن˘سسو˘ب˘لأ بر˘سص
سسي˘˘˘ئر˘˘˘لأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع سضب˘˘˘ق˘˘˘لأ ” م˘˘˘˘ث
،سشتيفيسسوليم نأدوبولسس يبرسصلأ
‘ مهتمكاfiو هتلأÔج نم ددعو
ة˘ي˘˘عا˘˘م÷أ ةدا˘˘بإلأ م˘˘ه˘˘ت˘˘ب يا˘˘هل
ة˘ي˘نا˘سسنإلأ د˘سض م˘ئأر˘ج با˘˘ك˘˘ترأو
لÓ˘˘˘˘خ لÓ˘˘˘˘خ ،بر˘˘˘˘ح م˘˘˘˘ئأر˘˘˘˘جو
كانه ايبيل ‘ نكل.تانيعسستلأ
¤إأ يفيل ةرايز سضفري ،بلاغ يأأر
ه˘˘ف˘˘قأو˘˘م ¤إأ ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب ،م˘˘هدÓ˘˘˘ب
هرابتعاب ،ةينويهسصلأ نع ةعفأدŸأ
ي˘ن˘ب ة˘ن˘يد˘م د˘ي˘˘لأو˘˘م ن˘˘م يدو˘˘ه˘˘ي

،0491 ‘ ر˘˘ئأز÷أ ي˘˘بر˘˘غ فا˘˘˘سص
ل˘ي˘حر ع˘م ا˘سسنر˘ف ¤إأ ل˘حر ه˘ن˘˘ك˘˘ل
تأرايتلأ نع هتاباتكو.لÓتحلأ
Èتعيو ،ةفر˘ط˘ت˘م د˘ج ة˘ي˘مÓ˘سسإلأ
ي˘ه ““ة˘يو˘مÓ˘سسإلأ““ ه˘ي˘م˘سسي ا˘˘م نأأ
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘ل˘˘˘طأأ ءأدو˘˘˘سس ةؤو˘˘˘لؤو˘˘˘ل ر˘˘˘خآأ““
اهÒغو بابسسألأ هذهو.““ةيزانلأ

ءأو˘˘سس Úي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لأ م˘˘ظ˘˘ع˘˘م تل˘˘˘ع˘˘˘ج
وأأ ة˘ي˘عر˘سشلأ ة˘مو˘ك˘ح˘ل˘ل ن˘يد˘يؤوŸأ

‘أذقلأ راسصنأأ وأأ Îف◊ Úعباتلأ
يÔهرا˘نÈل دو Òث˘ك نو˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ي ل
راطم ‘ هلوزن درجمبف.يفيل

تأد˘˘˘يد˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لأ تلأو˘˘˘ت ،ة˘˘˘تأر˘˘˘˘سصم
ة˘نا˘˘يÿأ م˘˘ه˘˘ت ه˘˘ي˘˘جو˘˘تو ه˘˘ترا˘˘يز˘˘ب
أأÈت اميف.هتفاسضتسسأ يتلأ تاهجلل
ةيبيللأ ةموكحلل يسسائرلأ سسلÛأ

قيق– حتفب رمأأو ةرايزلأ هذه نم
يذلأ بلطŸأ سسفن وهو ،رمألأ ‘
سسي˘ئر ،ير˘سشŸأ د˘لا˘خ ه˘˘ي˘˘لإأ ا˘˘عد
نك“و.ةلودلل ىلعألأ سسلÛأ
، ةنوهرت ¤إأ لوسصولأ نم ،يفيل
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م÷أ ر˘˘با˘˘قŸأ ىد˘˘˘حإأ رأزو
تايناك˘لأ ا˘ي˘سشي˘ل˘م ا˘ه˘ت˘ب˘ك˘ترأ ي˘ت˘لأ
تايسشيلŸ ةعباتلأ (عسساتلأ ءأوللأ)

ق˘ير˘ط ‘ ن˘ك˘ل ،ة˘ق˘ط˘نŸا˘ب Îف˘˘ح
““ةطرسشلأ““ ةيامحب اقوفرم هعوجر
سضÎعأ ة˘˘˘˘˘تأر˘˘˘˘˘سصم ¤إأ أد˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ع
نود مهقيرط نوبسضاغ نوحلسسم
،ر˘خآلأ فر˘ط˘لأ ى˘ل˘˘ع.مهئأذيإأ
را˘˘˘سصنأأو Îف˘˘˘ح عا˘˘˘ب˘˘˘تأأ ل˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسأ
ةتأرسصم ¤إأ يفيل ةرايز ،‘أذقلأ
دسض مه˘ما˘ه˘سس ه˘ي˘جو˘ت˘ل ،ة˘نو˘هر˘تو
ل د˘ق ن˘ك˘˘ل.ةيعرسشلأ ة˘مو˘ك◊أ
رانÈل ةي˘نو˘ي˘ه˘سصلأ ة˘ي˘ف˘لÿأ نو˘ك˘ت

أذ˘ه بب˘سس ا˘هد˘حو ،ي˘˘ف˘˘ي˘˘ل يÔه
اقابسس ناك Îفح نأأ ذإأ ،موجهلأ
‘ ،5102 ذنم ليئأرسسإأ معد بلطل

نمو.ةطلسسلأ ¤إأ لوسصولل هبرح
د˘˘سض Îف˘˘ح نأأ دا˘˘ق˘˘ت˘˘علأ ثب˘˘ع˘˘˘لأ
ةد˘ع تثد– ا˘م˘ي˘ف ،ة˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلأ
معد نع ةيبرغو ةيليئأرسسإأ ريراقت
جعزي ام نكل.Îف◊ بيبأأ لت
ي˘ت˘لأ ةد˘ير˘غ˘ت˘لأ ،قر˘سشلأ ر˘˘ك˘˘سسع˘˘م

““Îف˘ح ءÓ˘كو““ ،ي˘ف˘ي˘ل ا˘ه˘ي˘ف م˘˘ه˘˘تأ
.ةيعام÷أ رباقŸأ ءأرو فوقولاب
در‹ سسيل يفيل نأأ ¤إأ رظنلابو
ل˘جر و˘ه˘ف ،يدا˘ع ي˘ف˘ح˘˘سص بتا˘˘ك
ة˘˘˘˘ل‹ ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘مو ير˘˘˘˘˘ث لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘عأأ
ا˘˘˘سضيأأ ف˘˘˘سصو˘˘˘يو تسسيرا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسو
توسص ه˘لو ،فو˘سسل˘ي˘ف˘لأو ر˘ك˘فŸا˘ب
‘ رأرقلأ عانسص ةقورأأ Úب عومسسم
ةدحتŸأ تايلولأو ابوروأأو اسسنرف
مÓعإأ لئاسسو ثدحتتو ،ةيكيرمألأ
ءأرو ف˘ق˘ي Êو˘ي˘ه˘˘سصلأ ي˘˘بو˘˘ل˘˘لأ نأأ
رباقŸأ ببسسبف.هذوفنو هترهسش
‘ ما˘˘غ˘˘لألأ لو˘˘ق˘˘˘حو ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م÷أ

،ة˘˘نو˘˘˘هر˘˘˘تو سسل˘˘˘بأر˘˘˘ط ي˘˘˘بو˘˘˘ن˘˘˘ج
ىد˘ل أÒث˘ك Îف˘˘ح ةرو˘˘سص تهو˘˘سشت
ولو اهعيملت لواح هنأأ مغر ،برغلأ
تاكرسش ىلع ةÒبك لأومأأ فرسصب
ةد˘˘˘ح˘˘˘تŸأ تا˘˘˘يلو˘˘˘لأ ‘ ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘عد
داسسوŸأ اهءأرو ف˘ق˘ي ة˘ي˘ك˘ير˘مألأ
،دد˘˘سصلأ أذ˘˘˘ه ‘و.يليئأرسسإلأ
،Îف◊ ق˘با˘سسلأ را˘سشت˘سسŸأ لو˘˘ق˘˘ي
ميقŸأ ،Òسصيوب دمfi سسدنهŸأ
ى˘ل˘ع Îف˘ح““ ،ةد˘ح˘تŸأ تا˘يلو˘لا˘ب
سسيل ،5102 ذنم ليئأرسسإاب لاسصتأ
نكلو ،Úيفحسصلأ لو Úيسسايسسلاب
،(نا˘مأأ) ة˘ير˘ك˘سسع˘˘لأ تأر˘˘باıا˘˘ب
ن˘ب Òئا˘م ه˘˘ل تح˘˘سشر ى˘˘ت˘˘لأ ى˘˘هو
نو˘˘ك˘˘ي˘˘ل ق˘˘با˘˘سسلأ ا˘˘ه˘˘ل˘˘جر ،ه˘˘سشن˘˘م
هعم عقو دقو ،اكيرمأأ ىف هتيعأد
رلود نو˘ي˘ل˘م5.5 ة˘م˘ي˘ق˘ب أد˘ق˘˘ع
ه˘ل˘ّج˘َسس ،ن˘ط˘ن˘سشو ى˘ف ه˘ل ج˘˘يوÎل˘˘ل
ة˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘جراÿأ ةرأزو ى˘˘˘˘˘˘˘˘ف Òخألأ
.““(ةيكيرمألأ)
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 ..ةنوهرتو ةتارسصم ¤إا ““يفيل يÔه رانرب““ ةرايز ببسسب

 يبيللا برغلا ‘ ةيمصسرو ةيبعصش ةصضراعم
ىلع Èكألا موجهلا نكل ،ايبيل برغ ‘ ةيمسسرو ةيبعسش ةسضراعم ةنوهرتو ةتارسصم ¤إا يسسنرفلا يدوهيلا بتاكلا ةرايز تقل

 ةيعام÷ا رباقŸا ءارو فوقولاب هئÓكول يفيل ماهتا دعب Îفح ركسسعم نم تءاج ةرايزلا

انوروك صسوÒفب تاباسصإلا ددع ‘ عافترا دعب

يلكلا رج◊ا ¤إا ةدوعلا دعبتصسي ل برغŸا

ةد˘يد˘ج ة˘با˘سصإأ تلا˘ح906 سسمأأ  ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘غŸأ ة˘˘ح˘˘سصلأ ةرأزو تل˘˘ج˘˘˘سس
دÓبلأ ‘ انوروكل يئابولأ عسضولأ نإأ ةدكؤوم ، دجتسسŸأ انوروك سسوÒفب
سضأرعأÓل ةلما◊أو ةجر◊أ تلا◊أ ‘ عافترلأ ببسسب قلقلل وعدي““

ا˘ه˘ت˘بأو˘ب ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘بر˘غŸأ ة˘ح˘سصلأ ةرأزو تأءا˘سصحإأ تءا˘جو““تايفولأو
ددعلأ عفتÒل ،ةعاسس42 لÓخ انوروك سسوÒف يباسصم لوح  ،ةيمسسرلأ
فلأأ788.02 ¤إأ ةكلمŸاب سسوÒفلاب ةدكؤوŸأ ةباسصإلأ تلا◊ ›امجإلأ

نم ءافسشلل تلثا“ يتلأ تلا◊أ ددع نأأ ،ةرأزولأ تفاسضأأو.ةلاح
عفترأو.ءافسشلل ةديدج ةلاح511 لثامتب ،ةلاح فلأأ355.61 غلب سضرŸأ

.ةديدج تايفو تلاح3 ليجسستب ،ةلاح613 ¤إأ ةافولأ تلاح ددع
ة˘مÓ˘سسلأو ة˘فا˘ظ˘ن˘لأ د˘عأو˘ق˘ب مأز˘ت˘للأ ى˘ل˘ع د˘يد˘سشت˘لأ ةرأزو˘لأ ل˘سصأو˘˘تو
تاطلسسلأ اهتذختأ يتلأ ةيزأÎحلأ Òبأدتلأ ‘ طأرخنلأو ،ةيحسصلأ
،بلاطلأ تيآأ دلاخ مسسح هتهج نمو.ةيلوؤوسسمو ةينطو لكب ةيبرغŸأ
لامتحأ نأاسشب ،طابرلاب ةيفحسص ةودن ‘ ،Úنثلأ سسمأأ لوأأ ةحسصلأ ريزو
قايسسلأ ‘ أدكؤوم ةكلمŸأ قطانم فلتخÃ لماسش يحسص رجح سضرف
دحأو عوبسسأأ لÓخ (91-ديفوك) ـب تاباسصإأ نم هليجسست ” ام““ نأأ هتأذ
‘ بلاطلأ تيآأ لاقو.““رهسشأأ ةعبرأأ لÓخ ةلجسسŸأ ةليسص◊أ زواجتي

،برغŸاب يحسصلأ رجحلل ةدوعلأ رأرق نإأ ،مويلأ ،مÓعإلأ لئاسسول روسضح
ذخايك ولك ⁄اعلأو هيف وركفن سشاب““ افيسضم ،““بعسصو ⁄ؤوم دج رايتخأ““
دسسو عجر يلل دحأو دلب ولك ⁄اعلأ ‘ ابأد ؛بيعسص ،ةيئاقولأ تأءأرجإلأ

راسسم راتخأ““  برغŸأ نأأ ىلع ،هسسفن ريزولأ دكأأو.““ناتسسخأزك وه
نأأ أÈتعم ،““هتهباÛ لول◊أ داجيإأو انوروك سسوÒف ةبراfi ‘ جردتلأ
.هيلع ةرطيسسلأو ءابولأ يسشفت عنŸ لولح ىلع رفوتت تلأز ل ةكلمŸأ
ة˘˘لأا˘˘سسŸأ ى˘˘ل˘˘ع ور˘˘ط˘˘ي˘˘˘سسنو Úل˘˘˘ما˘˘˘ك ا˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ب ا˘˘˘قا˘˘˘ب لو˘˘˘ل◊أ““ فدرأأو
سشا˘ب و˘ن˘م و˘بر˘ه˘ن ا˘ن˘ي˘غ˘ب ة˘ي˘سسا˘ق د˘ج ه˘تا˘ي˘عأد˘ت ر˘ج◊أ ..سشو˘طر˘ف˘ن˘˘مو
،برغملل ًأÒبك ًايد– ديد÷أ انوروك سسوÒف لsثمو““هيف سشوركفنم
Òفوت ىلع هتردق فعسضو ،دÓبلأ ‘ سشهلأ يحسصلأ ماظنلأ عم ًاسصوسصخ
تلكسش ،ةÒثك نأدلب رأرغ ىلعو .ةلماسشلأ ةيمومعلأ ةيحسصلأ ةياعرلأ
يد˘سصت˘لأ ¤إأ فد˘ه˘ت بر˘غŸأ ‘ ة˘ف˘ل˘تfl تأرا˘ك˘ت˘بل ًأز˘˘فا˘˘ح ة˘˘ح˘˘ئا÷أ
يسضاŸأ سسرام نم ءأدتبأ ،برغŸأ ‘ ءابولأ راسشتنأ ذنمو .سسوÒفلل
‘ ّبسصت ةفلتfl تاعأÎخأو تأراكتبأ ةكلمŸأ تدهسش ،مويلأ ¤إأ ًلوسصو
.هراسشتنأ نم ّد◊أو ءابولأ ةرسصاfi وه دحأو فده هاŒأ

ةافو6٥1 دنع ةرقتسسم ةافولا تلاح تيقب اميف

ةد˘يد˘ج ة˘با˘˘صصا73 ل˘ج˘صست ا˘ي˘˘نا˘˘ت˘˘يرو˘˘م
انروك سسوÒفب

عفتÒل دجتسسŸأ انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإأ73 ايناتيروم تلجسس
ءابنألأ ةلاكو تلقنو.تاباسصإأ8026 ¤إأ اهيف تاباسصإÓل ›امجإلأ ددعلأ
لÓ˘خ فا˘حز˘لأ د˘لو يد˘ي˘سس ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘ح˘سصلأ ر˘يد˘م ن˘ع ة˘ي˘نا˘ت˘يروŸأ
ليجسست ” هنأأ ،دÓبلأ ‘ يئابولأ عسضولأ لوح يمويلأ يفحسصلأ ر“ؤوŸأ
تيقب اميف ،ًةلاح3654 ¤أ ÚفاعتŸأ ددع عفتÒل ةديدج ءافسش ةلاح331
ةيئابولأ ةباقرلأ ريدم نلعأأ و.ةافو651 دنع ةرقتسسم ةافولأ تلاح
دومfi دمfi روتكدلأ  ةيناتيروŸأ ةحسصلأ ةرأزوب ةيحسصلأ تامولعŸأو
ةيمويلأ ةيفحسصلأ ةطقنلأ لÓخ Úنثإلأ مويلأ ءاسسم دومfi يلعأدلو

ةلاح73و ،ءافسش ةلاح331 ليجسست ايناتيروم ‘ ةيئابولأ ةيعسضولأ لوح
نأأ ةيئابولأ ةباقرلأ ريدم دكأأو.دجتسسŸأ انوروك سسوÒف نم ةديدج
اهنيب نم اسصحف828 ءأرجإأ دعب ةجيتنلأ هذهل تلسصوت ةيحسصلأ حلاسصŸأ
‘ ةد˘كؤوŸأ تا˘با˘سصإلأ ›ا˘م˘جإأ كلذ˘ب ع˘ف˘تÒل .ة˘ع˘با˘ت˘م˘ل˘˘ل ا˘˘سصح˘˘ف651
ةافو651و ،ءافسش ةلاح3654 اهنم ،تلاح8026 ¤إأ نآلأ ىتح ايناتيروم
سسي˘ئر ن˘م ر˘مأا˘ب ة˘ي˘نا˘ت˘يروŸأ ة˘مو˘ك◊أ تذ˘خ˘تأ ا˘نورو˘˘ك˘˘لأ رو˘˘ه˘˘ظ ع˘˘مو
اهتاعاطق فلتÚ flب قيسسنتبو  Êأوزغلأ خيسشلأ دلو دمfi  ةيروهم÷أ
نم تنكم ءابولأ لوخد نم دÓبلأ ةيامح ›أ فدهت ةمسساح تأءأرجأ
،ةياهنلأ ‘ هيلع ءاسضقلأو، هنم  ةلجسسŸأ تلا◊أ ليلقتو، هروهظ Òخأات

ا‡و.هدسض اهتكرعم مسس◊ ةتباث تأوطخب مويلأ ايناتيروم Òسست ثيح
اهسشيعت تناك يتلأ رافنتسسلأ ةلاح هبسش دوه÷أ هذه حا‚إأ ىلع دعاسس
ناك يذلأ رمألأ  لسصأوتŸأ لمعلأو تاحÓسصإلأ ببسسب اهتقو ةرأزولأ

Ãديفوك ةكرعم لوخدل يدأرأ ل دأدعتسسأ وأ ةيم– ةباث.

 ةدكؤوم ةلاح2٥41 ¤إا ›امجإلا ددعلا عافترا

 انوروك سسوÒفب ةديدج تاباصصإا9 لجصست سسنوت
تاباسصإأ9  نع ةيسسنوتلأ ةحسصلأ ةرأزو تنلعأأ
ةلاح اهنيب ،دجتسسŸأ انوروك سسوÒفب ةديدج
تاعاسسلأ لÓخ ةدفأو تلاح8و ةيلfi ةدحأو
›ا˘˘م˘˘جإلأ دد˘˘ع˘˘لأ ع˘˘ف˘˘˘تÒل ،ة˘˘˘ي˘˘˘سضاŸأ42ـلأ
.ةد˘كؤو˘م ة˘لا˘˘ح2541 ¤إأ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف Úبا˘˘˘سصم˘˘˘ل˘˘˘ل
يئابولأ عسضولأ لوح نايب ‘ ةرأزولأ تفاسضأأو
تاباسصإلأ نأأ ،سسمأأ ،انوروك سسوÒفل يمويلأ
Óًيل–035 ءأر˘˘˘جإأ ر˘˘˘ثإأ تف˘˘˘سشت˘˘˘كأ ةد˘˘˘˘يد÷أ

flÈعافترأ ¤إأ تسضفأأ جئاتنلأ نأاب تدافأأو.اي
،ًاسصخسش2411 ¤إأ سسوÒفلأ نم ÚفاعتŸأ ددع
05 دنع تايفولأ ددع رأرقتسسأ عم يزأوتلاب

ًاغÓب ، ،ةموك◊أ ةسسائر تردسصأأ امك.ةلاح
نم درف لك مأزلإأ ةرورسض ىلع هلÓخ نم تدكأأ
ةفنسصŸأ Òغ نأدلبلأ نم ةمداقلأ ةلئاعلأ دأرفأأ

كلذ ‘ اÃ ،ةيلاقتÈلأ وأأ ءأرسضÿأ ةمئاقلاب
ر˘ج◊أ تأءأر˘جإا˘ب ،ة˘˘ن˘˘سس21 نود لا˘˘˘ف˘˘˘˘طألأ
‘ ةموك◊أ ةسسائر تدكأأو.يرابجإلأ يحسصلأ
دأرفأأ نم درف لك مأزلإأ ةرورسض ىلع اهغÓب
ةمئاقلأ نمسض فنسصم دلب نم ةمداقلأ ةلئاعلأ
ل˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لأ ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع رذ˘˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘ق˘˘˘تÈلأ
,RCP-TRÃ21 نود لا˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘طألأ كلذ ‘ ا
مايأأ ةثÓث ةدŸ يرابجإأ يحسص رجحب ،ةنسس
ةرأزو حلاسصم مايق Úح ¤إأ (30 )لقألأ ىلع
دفأولأ ةقفن ىلع بولطŸأ ليلحتلاب ةحسصلأ
تأءأرجإأ قيبطتب هل حمسسي هتيبلسس ةروسص ‘و
ة˘سسا˘˘ئر تلا˘˘قو.ي˘˘تأذ˘˘لأ ي˘˘ح˘˘سصلأ ر˘˘ج◊أ
اًعبت تأءأرجإلأ هذه ذاختإأ ” هنأأ ةموك◊أ
انوروك سسوÒف راسشتنإل ةيئابولأ ةلا◊أ روطتل

سسنوت ‘و ⁄اعلأ قطانم فلتfl ‘ دجتسسŸأ
ن˘م˘سض ىود˘عو تا˘با˘˘سصإأ ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست ر˘˘ثإأ ى˘˘ل˘˘عو
يتأذلأأ يحسصلأ رج◊اب ÚعتمتŸأ نيدفأولأ
.ا˘ندÓ˘ب ‘ سسوÒف˘لأ را˘سشت˘˘نأ د˘˘يزŸ ا˘˘يدا˘˘ف˘˘تو
انوروك سسوÒفب تاباسصإأ3 ليجسست  ” ةراسشإÓل
راطÃ ةيسضرألأ تامدÿأ نأوعأأ فوفسص Úب
.›ودلأ جاطرق سسنوت

ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ د˘˘سصرŸأ ةر˘˘يد˘˘م تح˘˘˘ّجر د˘˘˘قو
ن˘ب فا˘سصن ةد˘ج˘˘ت˘˘سسŸأو ةد˘˘يد÷أ سضأر˘˘مأÓ˘˘ل

ببسس نوكي نأأ ةينطولأ ةانقلل حيرسصت ‘ ةيلع
نيدفأولأ نيرفاسسŸأ دحأأ مأزتلأ مدع ىودعلأ
ةبأرقل ليلا– ءأرجإأ متيسسو .ةياقولأ تأءأرجإاب
 .مايأأ ةثÓث ىدم ىلع نوع0051



صسيسسأات  ‘ ةمهاسسملل اهنم ايعسسو ءارقلاو ةبلطلا نم Òثكلا ةبغر دنع لوزن ةداج ةيركفو ةيملع تاماهسسإاو تاسسارد Ëدقت ةير◊ا لسصاوت
 ..كلذل ÚمزÓلا ةادألاو دازلا نوكلÁ نم Úب يدج صشاقن

01ةـسارد
ـه1441 ةج◊ا وذ80 ـل قفاوŸا م0202 ةليوج92ءاعبرألا

صسيسسأات  ‘ ةمهاسسملل اهنم ايعسسو ءارقلاو ةبلطلا نم Òثكلا ةبغر دنع لوزن ةداج ةيركفو ةيملع تاماهسسإاو تاسسارد Ëدقت ةير◊ا لسصاوت
 ..كلذل ÚمزÓلا ةادألاو دازلا نوكلÁ نم Úب يدج صشاقن

نوثحابلا لمعي
ىلع ⁄اعلا لوح
نم Ìكأا ريوطت
ّدسض اًحاقل0٥1
انوروك صسوÒف
.دجتسسŸا
يه تاحاقللا
Ìكألا ةقيرطلا

ثيح نم ةيلاعف
ةحفاكŸ ةفلكتلا

ءابولا يسشفت
،صضرŸا ةمواقمو
⁄اعلا لّوعُي ذإا

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

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

؟دجتصسŸا انوروك حاقل وحن قابصسلا نم نحن نيأا

 ةيرابخإا ةينطو ةيموي
 ةدودÙا ةيلوؤوسسŸا تاذ ةكرسشلا نع ردسصت

noitidE airuoH lE LRAS
جد00,000001 :يعامتجإلا لامسسأارلا

 :رسشنلا ريدم ماعلا ريدŸا
ةيطع Úسساي

SODIPRESSE

عيزوتلاعــــــــبطلا

:قرسشلا
ةير◊ا:طسسولا

ةير◊ا : بون÷ا

لجنموب يلع عراسش30 :رسشنلاو ريرحتلا ةيريدم
٧6٧41٧120:صسكافلاو فتاهلا

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

(PENA) «راهسشإلاو رسشنلاو لاسصتÓل ةينطولا ةسسسسؤوŸا »ـ لهجوتلا ءاجرلا مكراهسشإل
821٧3٧120-46611٧120:فتاهلا.ةمسصاعلا رئاز÷ا روتسساب عراسش1

91993٧120 -9٥٥93٧120:صسكافلا

AIS :رـــــئاز÷ا
EIS:ةنيطنسسق

ALGRAUO IS:ةلڤرو
OIS:نارهو

 اـــهباــحسصأل درــت ل ةدــير÷ا درــت ةــــقيثو لــك
رـــسشنت ⁄ مأا ترـــسشن ءاوـــسس

انريدوم ةكرسش حاقل
(anredoM) ةيكيرمألا

سضم◊أ حا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل ر˘˘˘˘يو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت ”
يزو˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘لأ يوو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘لأ
3721-ANRmل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘م
ة˘يو˘ي◊أ ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘لأ ة˘كر˘سش
ا˘˘˘˘˘نر˘˘˘˘˘يدو˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘مألأ
(anredoM) ‘ ما˘˘كÈجد˘˘ي،
ليو“ ىرج .سستسسوسشتاسسام
ينطولأ دهعŸأ لبق نم حاقللأ
سضأر˘˘˘˘مألأو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘سسح˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
و˘˘˘˘˘˘هو ،(DIAIN) ة˘˘˘يد˘˘˘عŸأ

ة˘ي˘ن˘طو˘˘لأ د˘˘ها˘˘عŸأ ن˘˘م ءز˘˘ج
È˘ُت˘خأ .ة˘ح˘˘سصل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ك˘˘ير˘˘مألأ
ة˘˘ل˘˘حرŸأ براŒ ‘ حا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لأ
‘ Úعو˘˘˘ط˘˘˘تŸأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ¤وألأ

.لتايسس ‘ ثاحبأأ دهعم
،ل˘م˘تÙأ حا˘ق˘ل˘لأ أذ˘ه ل˘سصح
برا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ¤إأ ه˘˘لو˘˘سصو ذ˘˘˘ن˘˘˘م
›ا˘˘م م˘˘عد ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ير˘˘˘ير˘˘˘سسلأ
نم ،رلود نويلم005 براقي
ءأود˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لأو ءأذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لأ ةرأدإأ
ا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك ،(ADF) ة˘˘ي˘˘ك˘˘ير˘˘˘مألأ

ن˘م ع˘ير˘سسلأ ع˘ب˘˘ت˘˘ت˘˘لا˘˘ب ي˘˘ظ˘˘ح
ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘تلو˘˘˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘˘تور˘˘˘˘˘˘ب لÓ˘˘˘˘˘˘خ
.ةيميظنتلأ
ة˘ل˘˘حرŸأ حا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ أذ˘˘ه ل˘˘سصو
تا˘˘˘˘سسأرد˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لأ
ةيل˘م˘ع ن˘م ءز˘ج˘ك .ة˘ير˘ير˘سسلأ
deepS praWعلطتت؛
براŒ ¤إأ ةيكيرمألأ ةكرسشلأ

تاسسأردلأ نم ةثلاثلأ ةلحرŸأ
،›ا◊أ زو“ ‘ ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ير˘˘˘˘سسلأ
تا˘يلو˘لأ ‘ ىر˘ج˘˘ت˘˘سس ي˘˘ت˘˘لأو
ةنّيع ىلع ،ةيكيرمألأ ةدحتŸأ

ل˘مأا˘تو .سصخ˘سش ف˘لأأ03 ن˘˘م
تا˘˘عر˘˘ج نو˘˘ك˘˘˘ت نأأ ة˘˘˘كر˘˘˘سشلأ
ل˘ئأوأأ لو˘ل˘ح˘ب ةز˘ها˘ج حا˘ق˘ل˘˘لأ

.1202 ماع

كافونيسس ةكرسش حاقل
cavoniSةينيسصلا
ة˘ي˘ن˘ي˘سصلأ ة˘كر˘سشلأ هذ˘ه ل˘م˘ع˘ت
اهحاقل را˘ب˘ت˘خأ ى˘ل˘ع ة˘سصاÿأ
هي˘ل˘ع تق˘ل˘طأأ يذ˘لأ ل˘م˘تÙأ
نمسض،caVanoroC م˘˘˘سسأ
تاسسأردلأ نم ةثلاثلأ ةلحرŸأ
نأأ دعب ،ليزأÈلأ ‘ ةيريرسسلأ
براŒ نأأ نأريزح ‘ تنلعأأ
يتلأو ةيناثلأ /¤وألأ ةلحرŸأ
⁄ اًعوطتم347 ىلع تيرجأأ
ةديدسش ةيبناج راثآأ اهنع جتني
.ةيعانم ةباجتسسأ تثدحأأو

ل˘يو“ ى˘ل˘ع ة˘˘كر˘˘سشلأ تل˘˘سصح
ريوطتل رلود نويلم51 ةميقب
Úت˘˘˘˘كر˘˘˘˘سش ن˘˘˘˘˘م ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل

تل˘˘˘سصح ا˘˘˘م˘˘˘ك Ú.[5]تسصاخ
سضفخنم سضرق ىلع ةكرسشلأ
نويلم5.8 ة˘م˘ي˘ق˘˘ب ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘لأ
ل˘يو˘م˘ت˘ل Úك˘˘ب كن˘˘ب ن˘˘م رلود
.حاقللأ ريوطت
ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ب ا˘˘ًسضيأأ ة˘˘كر˘˘سشلأ مو˘˘˘ق˘˘˘ت

¤إأ ل˘سصي ا˘م ع˘ي˘ن˘سصت˘ل ةأا˘سشن˘˘م
حاقللأ نم ةعرج نويلم001
.اًيونسس

ونيسسناك ةكرسش حاقل
oniSnaC) صسكيجولويب
scigoloiB) ةينيسصلا
ونيسسناك ةكرسش حاقل مدختسسي
يذلأو ،حسشرŸأ سسكي˘جو˘لو˘ي˘ب
م˘˘˘˘˘˘˘سسأ ه˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘ع ق˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘طأأ
VoCn-5dA،اًلقان
ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ل را˘˘˘سض Òغ ا˘˘˘˘ًي˘˘˘˘سسوÒف
د˘˘ّلو˘˘ت˘˘سس ي˘˘ت˘˘لأ تأد˘˘سضت˘˘˘سسŸأ
م˘سسج ¤إأ ة˘ي˘عا˘ن˘م ًة˘با˘ج˘˘ت˘˘سسأ
ة˘ه˘با˘سشم ة˘ي˘لآأ ي˘هو ،نا˘˘سسنإلأ
‘ تمد˘˘خ˘˘ت˘˘سسأ ي˘˘˘ت˘˘˘لأ كل˘˘˘ت˘˘˘ل
” .لو˘˘ب˘˘˘يإلأ حا˘˘˘ق˘˘˘ل ر˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ت
عم كأÎسشلاب حاقللأ ريوطت
ة˘يو˘ي◊أ ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘لأ د˘ه˘ع˘م
ةيبطلأ مولعلأ ةيÁداكأل عباتلأ
.ةيركسسعلأ
Òغ تا˘˘˘˘نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لأ تر˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ظأأ
ةلحرŸأ براŒ نم ةروسشنŸأ
تا˘˘˘˘سسأرد˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لأ
ز˘˘ّف˘˘ح حا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ نأأ ة˘˘ير˘˘ير˘˘˘سسلأ
عفد ام ،ةيوق ةيعانم ةباجتسسأ
ةقفأوŸأ ¤إأ ينيسصلأ سشي÷أ

م˘ي˘ع˘ط˘ت ‘ ه˘مأد˘خ˘ت˘سسأ ى˘˘ل˘˘ع
52 خ˘˘يرا˘˘˘ت˘˘˘ب ،أًر˘˘˘سصح دو˘˘˘ن÷أ

نود ،ما˘˘˘˘ع ةدŸو ،نأر˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘ح
م˘ي˘ع˘ط˘ت˘لأ نا˘˘ك أذإأ ا˘˘م حا˘˘سضيإأ

.دونجلل اًيرايتخأ وأأ اًيمأزلإأ
Œأ يرÙءأرجإل نآلأ تاثدا
Œأ براŸن˘م ة˘ث˘لا˘ث˘˘لأ ة˘˘ل˘˘حر

‘ ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ير˘˘˘˘سسلأ تا˘˘˘˘سسأرد˘˘˘˘لأ
ة˘يدو˘ع˘سسلأ ،ي˘ل˘ي˘سشت˘لأ ،ا˘ي˘˘سسور
.ليزأÈلأو
لوأأ نا˘˘ك حا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ أذ˘˘ه نأأ ع˘˘م
¤إأ اًلوسصو ةينيسصلأ تاحاقللأ

‘ ةيريرسسلأ براجتلأ ةلحرم
فّلختي هنأأ لإأ ،يسضاŸأ رأذآأ
ا˘حا˘ق˘ل ل˘˘سصو نأأ د˘˘ع˘˘ب ،مو˘˘ي˘˘لأ
mrahponiSوcavoniS

ةلحرŸأ ¤إأ لعفلاب ناّينيسصلأ
تا˘˘˘˘سسأرد˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لأ
.ةيريرسسلأ
ةكرسشلل يذيفنتلأ ريدŸأ قفو
د˘ي˘ق د˘˘يد÷أ ا˘˘ه˘˘ع˘˘ن˘˘سصم نإا˘˘ف
ح˘˘م˘˘سسي˘˘سس ،Úسصلأ ‘ ءا˘˘سشنإلأ
نويلم002 -001 جات˘نإا˘ب ا˘ه˘ل

ح˘سشرŸأ ا˘ه˘حا˘ق˘ل ن˘˘م ة˘˘عر˘˘ج
ما˘˘ع ل˘˘ئأوأأ لو˘˘ل˘˘ح˘˘˘ب ا˘˘˘ًيو˘˘˘ن˘˘˘سس
1202.

صشماه ىلع ديدج قابسس
اًسضيأا أادب تاحاقللا قابسس
لو˘سصو˘لأ قا˘ب˘سس ع˘م ن˘مأز˘ت˘لا˘ب
رخآأ قابسس أأدب ،لاّعف حاقل ¤إأ

تأو˘˘ب˘˘ع˘˘لأ تأرا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م جا˘˘˘ت˘˘˘نإل
ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ن˘˘˘ق◊أو ة˘˘˘ي˘˘˘جا˘˘˘جز˘˘˘لأ
د˘˘ن˘˘ع ⁄ا˘˘ع˘˘لأ ا˘˘ه˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘سس
ىلع .لاّعفحاقل ¤إأ لسصوتلأ

تأو˘ب˘ع ن˘م يŸا˘˘ع˘˘لأ جا˘˘ت˘˘نإلأ
د˘يز˘ي نأأ ة˘ي˘˘جا˘˘جز˘˘لأ حا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ
نو˘˘˘˘˘˘˘سضغ ‘ %01 -5 ة˘ب˘سسن˘ب

‘ ةدايزلأ هذه ةيبلتل ،Úماع
تاموك◊أ تأأدب دقو ،بلطلأ
دقع لعفلاب ةيودألأ تاكرسشو
ÚيÓ˘˘˘˘م تا˘˘˘˘ئÃ تا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘سص
ن˘م ا˘ه˘ت˘جا˘ح د˘سسل تأرلود˘لأ
.تأوبعلأ
تأرا˘˘˘˘ك˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘بأ ف˘˘˘˘˘لا– ىÎسشأ
(IPEC) ي˘˘ئا˘˘˘بو˘˘˘لأ بهأا˘˘˘ت˘˘˘لأ

يرايلم يفكت ةيجاجز تأوبع
ثح˘˘ب˘˘يو حا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘عر˘˘˘ج
تأو˘ب˘ع˘لأ هذ˘ه .د˘˘يزŸأ ءأر˘˘سش
تاحاقللأ نم يأل مدختسستسس
‘ ا˘ه˘˘حا‚ د˘˘ن˘˘ع ة˘˘ل˘˘م˘˘تÙأ
،عينسصتلأ ةلحرم ¤إأ لوسصولأ
تاجتنIPECÃ ظفتحي أذل
نكمتي ىتح ،ةد˘حو˘م ة˘ئ˘ب˘ع˘ت˘لأ
مأدختسسأ ن˘م ح˘جا˘ن˘لأ حا˘ق˘ل˘لأ
ًلدب ،ةئبعت˘لأ ءا˘ه˘نإأو تأو˘ب˘ع˘لأ

تاجتنŸأ بسسانتل اهفييكت نم
ر˘˘˘˘مألأ كلذ˘˘˘˘˘كو .ة˘˘˘˘˘يدر˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لأ
ةيطاط˘م تأدأد˘سسل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب
ةيجاجزلأ تأوبعلأ قلغت يتلأ
نم ةعونسصŸأ هجولأ ةيطغأأو
.اهتيطغتل موينمولألأ



 :مسسوŸا فيقوت رارق ميسسرت هئوسض ىلع متيسس

مويلا ›ارديفلا بتكŸا ءاصضعأا يعدتصسي يصشطز

ةراسشتسسلا ىلع قئل Òغلا امهدر ببسسب
اهتمظن يتلا ةيباتكلا

يطاورز و لÓم يفلم حرطتصس فافلا
تايقÓخلا ةن÷ ىلع

هئايتسسأ نع برعأأ يسشطز اهسسيئر نأ فافلأ ‘ لوؤوسسم ردسصم فسشك
ةب˘ي˘ب˘سشو ،ي˘طأورز د˘مfi ةروا˘سسلأ ة˘ب˘ي˘ب˘سش ي˘سسي˘ئر «ة˘جر˘خ» ن˘م Òب˘ك˘لأ
يتلأ ةيباتكلأ ةراسشتسسلأ ىلع امهدر ‘ كلذو ،لÓم فيرسشلأ لئابقلأ
نع ثيدحلل ةسصرفلأ لÓمو يطأورز نم لك لغتسسأ ثيح ،فافلأ اهتمظن
أرأرسصإأ ىدبأأ فافلأ سسيئر نأأ ولو ،ةيدا–لأ عم امههجأوت يتلأ لكاسشŸأ
يطأورز يفلم ةلاحإاب كلذو ،اهب لومعŸأ Úنأوقلأ قيبطت ىلع أÒبك
ا˘م˘ه˘نأأو ا˘م˘ي˘سس ،ة˘سضا˘ير˘لأ تا˘ي˘قÓ˘خأل ة˘ي˘لأرد˘ي˘ف˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ ى˘ل˘ع لÓ˘مو
طاسشنلأ ةلوأزم نم عنŸاب ةيسضاقلأ ةبوقعلأ ةلئاط ت– ايلاح نأدجأوتي
ةبوقعلأ ةدم فعاسضي نأأ هنأاسش نم يذلأ رمألأ ،ةيداع ةروسصب يسضايرلأ
.امهنم دحأو لك ىلع ةطلسسŸأ ،ةيرأدإلأ
مدع ،يطأورز دمfi ،ةرواسسلأ ةبيبسش قيرفل يمسسرلأ قطانلأ لسضفو
ةيعم÷أ ءاسضعأل فافلأ اهتلسسرأأ يتلأ ةيباتكلأ ةراسشتسسإلأ ىلع ةباجإلأ
ةو˘˘˘ط˘˘˘˘خ ‘ ،0202-9102 يور˘ك˘لأ م˘سسوŸأ ر˘ير˘˘ق˘˘ت سصو˘˘سصخ˘˘ب ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ
.ميهأربأ ›أد ىنبم ‘ لولأ لجرلل ةيزأزفتسسأ
: هل اههيجوت ” يتلأ ةيباتكلأ ةراسشتسسإلأ لفسسأأ هتظحÓم يطأورز بتكو
ةسصاخ حلاسصم ةمدÿ ةيوبعسشلأو بعÓتلأ ىلع لدت ةراسشتسسإلأ هذه نإأ ““

.““ةمداقلأ فافلأ ةسسائر تاباختنإل أÒسض– ،ةئيرب Òغو
نيدلأ Òخ فافلأ سسيئر لÓم فيرسش لئابقلأ ةبيبسش سسيئر اعد اميف
ميظنتو هتمهم ‘ لسشف هنوك هبسصنم نم هتلاقتسسإأ Ëدقت ¤إأ يسشطز
سضوع ديدج سسيئر باختنإل رهسش اهاسصقأأ ةدم لÓخ ةقبسسم تاباختنإأ

.1202 سسرام رهسش راظتنغ
و ›أرديفلأ بتكŸأ سصخي اميف حسضأو اندر““  لÓم فيرسش لاقو
قرسشلأو برغلأو طسسولأ ةيدنأ ءاسسؤور عم انعمتجإأ امدنع ،ةطبأرلأ
هانمدقو هيلع انعقو قافتإأ لوكوتورب انمدق ثيح ،تأرأرق انذختإأ
⁄ هتهج نم يذلأ ›أرديفلأ بتكملل همدقي نأأ ىلع رأودم ديسسلل
ءاسسؤور لسسأري ›أرديفلأ بتكŸأ نأأ فيك مهفأأ ⁄و ،هب فÎعي
عامتسسإÓل ةيدنألأ ءاسسؤور ىقتلي ⁄ مسسوŸأ ةليط هنأ املع ةيدنألأ

.انيأرب ذخألأ ديري مويلأو - ثدحتŸأ فيسضي- ،““مهتلاغسشنإل
نع زجاع وهف““ هتمهم ‘ لسشف دق يسشطز سسيئرلأ نأأ لÓم راسشأأو
بسسانŸأ رأرقلأ ذاختإأ ‘ رح ›أرديفلأ بتكŸأ ،مسساح رأرق ذخأأ
ةمدÿ ةمزÓلأ تأرأرقلأ ذاختإل ةيفاكلأ ةعاجسشلأ مهل تسسيل نكل
. ““ةيرئأز÷أ ةركلأ

ر-ق

ةرازولا بسضغ Òثي ةراسشتسسلا جئاتن بيرسست

رصشنب ””ةروووك”” عقوم مهتي ””فافلا””
ةكÈفم تاحيرصصت
يبرعلأ ““ةروووك““ عقوم حنم ،Úنثلأ،مدقلأ ةركل يرئأز÷أ دا–لأ تبذك
.دوبع ياب حلاسص ““فافلأ““ مسساب يمسسرلأ قطانلأ عم ةيرسصح ةلباقم
لوح أÈخ رسشن ““ةروووك““ عقوم ¤إأ يمسسرلأ هعقوم Èع ““فافلأ““ راسشأأو
نم هئايت˘سسأ ن˘ع ا˘ه˘ي˘ف Èع˘ي ة˘ف˘ي˘ح˘سصل˘ل تا˘ح˘ير˘سصت ءلدإلا˘ب دو˘ب˘ع ما˘ي˘ق
.هيلع سشيوسشتلأ سضرغب يرئأز÷أ ةركلأ دا–أ لوح ةقلطم تاعئاسش
ةلأزإل عقوŸأ رير– ةئيه ¤إأ ايمسسر اسضفر لسسرأأ هنإأ ردسصŸأ تأذ لاقو
.ةيمهولأ ةلباقŸأ هذه لوح سضومغ يأأ
ظوفfi ،مدقلأ ةركل ةفÙÎأ ةطبأرلل قباسسلأ سسيئرلأ Èتعأ اميف
‘ لسصفلل ،28 ةداŸأ ليعفت ،›أرديفلأ بتكŸأ ىلع ناك هنأأ ،جابرق
.لأومألأو تقولأ عييسضت لدب ،يرا÷أ مسسوŸأ
نم ناك هنأأ ،ييأأرب اكسسمتم تلزل انأأ““ :سصوسصÿأ أذه ‘ ،جابرق لاقو
.““ةيأدبلأ ذنم ،28 ةداŸأ ،›أرديفلأ بتكŸأ لعفي نأأ سضورفŸأ
ةراسشتسسإلأ““ :مدقلأ ةركل ةفÙÎأ ةطبترلل قباسسلأ سسيئرلأ فاسضأأو
تقو عييسضتو ،لأومأأ فرسص ” هنأأ لوقأأ نكل ،ةراسشتسسأ در‹ ىقبت
.““Òبك
أذه ةيأدب ‘ هنع ثدحتلأ › قبسس جرıأ أذه““ :جابرق ظوفfi عباتو
.““ةيئانثتسسأ Èتعت ةيعسضولأ هذه نأل ،طرافلأ سسرام رهسش يأأ ،ءابولأ

‘ وسضع211 ل فافلأ اهتلسسرأأ يتلأ ةيباتكلأ ةراسشتسسإلأ جئاتن نأ املع
جيوتت و لوزن نودب دوعسص وهو ثلاثلأ رايÿأ حلاسصل بسصت ةماع ةيعمج
.ديد÷أ ةسسفانŸأ ماظن Òيغت و نيردسصتŸأ
،جابرق ظوفfi ،مدقلأ ةركل ةفÙÎأ ةطبأرلل قباسسلأ سسيئرلأ فسشكو
.ريدقت لقأأ ىلع ةيلا◊أ ةÎفلأ ‘ ،ةحاسسلل ةدوعلأ يوني ل هنأاب
ةياغ ¤أ انه نمو ،›ا◊أ تقولأ ‘ ،حسشÎلأ يونأأ ل»: جابرق لاقو
.““لاقم ماقم لكل سسرام
ءيسش لكو ،نآلأ تÒغت رومألأو ،ديحولأ حسشرŸُأ دهع ىهتنإأ»: فدرُيل
.““انك‡ ىقبي
نع ثيد◊أ Ìك امدعب ،دأدزولب بابسشل قبسسألأ سسيئرلأ ةجرخ تءاجو
.Óبقتسسُم فافلأ سسأأر ىلع يسشطز نيدلأ Òخ ةفÓخ ‘ هتين
،جابرق ظوفfi ،مدقلأ ةركل ةفÙÎأ ةطبأرلل قباسسلأ سسيئرلأ فسشكو
مدع هنم بلط ،يلع دلو يداهلأ ،ةسضايرلأو بابسشلل قباسسلأ ريزولأ نأأ
.7102 ةنسس ““فافلأ““ ةسسائرل حسشÎلأ
نآلأو ،ىهتنأ دق ديحولأ حسشرŸأ دهع نأأ تلق نأأو › قبسس““ :،جابرق لاقو
.““قودنسصلل ةملكلأو ،حسشÎلأ هناكمإاب فافلأ ةسسائرل ةبغرلأ هيدل نم لك
،ةسضايرلأو بابسشلل قباسسلأ ريزولأ نم رمأأ تيقلت ،ايسصخسش““ :حسضوأأو
.““7102 ةنسس فافلأ ةسسائرل حسشرتأأ ل يكل ،يلع دلو يداهلأ
‘ ق◊أ كلمأأ ل هنأأ تحرسص ةÎفلأ كلت ‘ انأأ““ :جابرق ظوفfi عباتو
.““Úتيفيظو Úب عم÷أ يننكÁ لو ،ةلود فظوم يننأل حسشÎلأ
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يتلا ةيباتكلا ةراسشتسسلا جئاتن ىلع عÓطإلا دعب ،0202 /9102 يوركلا مسسوŸا Òسصم نع يسشطز نيدلا Òخ بتكم نلعيسس
،راودم Ëركلا دبعو ةئيهلل ماعلا Úمألاو يئاسضق رسضfi ةبقارم ت– ،ةيدا–Óل ةماعلا ةيعم÷ا نم اوسضع89 ¤إا تلسسرأا

.ةÒخألا ةيمÓعإلا هتجرخ ببسسب ةدعبتسسم Òخألا ةكراسشم نكلو

ج˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ن نأا˘˘˘˘˘ب ردا˘˘˘˘˘سصم تف˘˘˘˘˘سشك
اهتهجو يتلأ ،ةيباتكلأ ةراسشتسسإلأ
ةلعافلأ ةيوركلأ فأرطأÓل فافلأ

.رئأز÷أ ‘
نأا˘˘˘˘ب ،ردا˘˘˘˘˘سصŸأ تأذ تح˘˘˘˘˘سضوأأو
و˘˘ه ،عا˘˘م˘˘جإلأ لا˘˘ن يذ˘˘لأ را˘˘˘يÿأ

عم لوزن نود دوعسصب مسسوم رايخ
ل˘ط˘˘ب˘˘ك دأدزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘سش م˘˘ي˘˘سسر˘˘ت
.يرودلل
بت˘˘˘˘كŸأ ن˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ُي نأأ بق˘˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘ُيو
،ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لأ هرأر˘˘ق ن˘˘ع ›أرد˘˘ي˘˘ف˘˘لأ
عا˘˘م˘˘ت˘˘جإأ لÓ˘˘خ ،ءا˘˘ع˘˘برألأ مو˘˘ي˘˘لأ
›أد ‘ هرقÃ ما˘ق˘ُي˘سس ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسإأ
.ميهأرب
ةلتك نإاف ،ردسصŸأ سسفن بسسحو
تل˘سضف ة˘ي˘بر˘غ˘لأ ةد˘عا˘˘ق˘˘لأ ة˘˘يد˘˘نأأ
كلذو ،د˘˘˘˘حأو برد ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع Òسسلأ
ة˘لو˘ط˘ب˘لأ ف˘ي˘قو˘ت حÎق˘م ة˘ي˘كز˘ت˘˘ب
ام وهو ،لوزن نود دوعسص دامتعأو
ةيعمجو ةيدولوم قرف هيلإأ تبهذ
دأدو ،و˘˘˘˘˘˘˘يزرأأ ي˘˘˘˘˘˘˘بŸوأأ ،نأر˘˘˘˘˘˘˘هو
ةيدولومو نأزيليغ عيرسس ،ناسسملت
سسابعلب دا–أ عنسص امنيب ،ةديعسس
ةيكزتب ةدعاقلأ هذه ‘ ءانثتسسلأ
،سضي˘˘بألأ م˘˘سسوŸأ حÎق˘˘م ه˘˘˘ترأدإأ
ىلع تراسس يذلأ جهنلأ سسفن وهو
ة˘˘يد˘˘نأأ ـ ا˘˘نرد˘˘سصم بسسح ـ ه˘˘˘ع˘˘˘قو
دا–أو ةيدولو˘م ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ ة˘ب˘ي˘ب˘سش
‘ ،يأد Úسسح ر˘˘˘˘˘˘سصن ،ر˘˘˘˘˘˘ئأز÷أ

ةرأدإأ ه˘ي˘˘ف تد˘˘نا˘˘سس يذ˘˘لأ تقو˘˘لأ
حأÎقلأ ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘م Úع ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج
نود دو˘ع˘˘سص دا˘˘م˘˘ت˘˘عا˘˘ب ي˘˘سضا˘˘ق˘˘لأ
ةركسسب دا–أ نأاسش اهنأاسش ،طوقسس
ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأر˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م ودأرا˘˘˘˘ب يدا˘˘˘˘˘نو
¤إأ ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ،¤وألأ ة˘˘فÙÎأ
ةيدŸأ يبŸوأأو ةد˘ك˘ي˘ك˘سس ة˘ب˘ي˘ب˘سش
.ةيناثلأ ةطبأرلأ نم
نإاف تايطعŸأ هذه نم اقÓطنأو

دامتعأ عم ةلوطبلأ فيقوت رايتخأ
،حجرألأ ىقبي لوزن نود دوعسصلأ
رأودم ةطبأرلأ سسيئر ناك امدعب
ولو ،اقبسسم ةجيتنلأ نع نلعأأ دق
فا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لأ سضفر ن˘˘˘˘˘ع ثيد◊أ نأأ
ةطبأرلأ هب تمدقت يذلأ ،حÎقملل
،يدأو˘ن˘لأ فر˘ط ن˘م ه˘ت˘ي˘كز˘ت د˘ع˘ب
ى˘˘˘ل˘˘˘ع تÓ˘˘˘˘يوأا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ با˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ف
›وؤو˘˘˘سسم ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘جو ،ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘عأر˘˘˘˘سصم

فوز˘ع ن˘م نو˘فو˘خ˘˘ت˘˘ي ة˘˘يدا–لأ
،تيو˘˘˘سصت˘˘˘لأ ن˘˘˘ع قر˘˘˘ف˘˘˘لأ ءا˘˘˘˘سسؤور
،ةيلمعلأ ةعطاقم ›اتلابو
ة˘˘˘مزألأ ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ تد˘˘˘ق˘˘˘˘عو ،أذ˘˘˘˘ه
فا˘ف˘لأ ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ط˘˘سشا˘˘ن˘˘لأ
سصسصخ˘˘ت ل˘˘م˘˘ع ة˘˘سسل˘˘˘ج ،Úن˘˘˘ثإلأ
ةسصاÿأ تأوسصألأ زرفل سساسسألاب
فأرسشإأ ت– أذهو ،ةراسشتسسإلاب

fiىلع متي نأأ ىلع ،يئاسضق رسض
ر˘ير– ة˘ل˘ج˘سسŸأ ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لأ ءو˘˘سض

fiخ سضر˘˘ع˘˘ي ،ي˘˘م˘˘˘سسر ر˘˘˘سض˘˘Óل
بت˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ل˘˘˘ب˘˘˘قŸأ عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘جلأ
ءاسضعأأ اهد˘ع˘ب ى˘ن˘ب˘ي˘ل ،›أرد˘ي˘ف˘لأ
يذلأ رايتخلأ ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘لأ
ة˘ي˘ع˘م÷أ ءا˘سضعأأ ة˘ي˘ب˘ل˘˘غأأ ه˘˘ي˘˘كز˘˘ت
ةداملل اقبط رأرقلأ نوكيو ،ةماعلأ
نأل ،ي˘سسا˘سسألأ نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ ن˘˘م28
ذ˘خأل ا˘ه˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ” ةرا˘˘سشت˘˘سسلأ
ءاسضعأأ فقوم نع ةحسضأو ةرظن
،ةيسضقلأ هذه نم ةماعلأ ةيعم÷أ
رأر˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘لأ بنŒ ›ا˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘˘بو
هذ˘˘˘ه ف˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘تو ،«يدأر˘˘˘ف˘˘˘˘نلأ»
اهب لومعŸأ Úنأوقلأ عم ةوطÿأ
ةطلسسلأ ةداعتسسأ فافلأ ىلع متحي
‘ ›أرد˘ي˘ف˘لأ بت˘ك˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘لوıأ
تأرأرق ذاختاب كلذو ،28 ةداŸأ

.ةرهاقلأ فورظلأ ‘
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فافلا اهب تماق يتلا ةيباتكلا ةراسشتسسإلا جئاتن هذه

لوزن نود دوعصص و ةلوطبلا فيقوتل ماع هاŒا
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تا˘˘˘˘حÎقŸأ ›أرد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ بت˘˘˘˘كŸأ سضر˘˘˘˘عو
ةيعم÷أ ىلع ةيليوج51 عامتجأ نع ةقثبنŸأ
،اهلوأأ ،يوركلأ مسسوŸأ Òسصم ديدحتل ةماعلأ

وهو رج◊أ عفر دعب ةلوطبلأ تايرابم ةلسصأوم
أذهو ة˘لو˘ط˘ب˘لأ ف˘ي˘قو˘ت ا˘ي˘نا˘ثو ،د˘ع˘ب˘ت˘سسم ر˘مأأ

ثÓثلأ نم ةبسسانŸأ ةغيسصلأ رايتخاب نÎقم
نع نÓعإلأ يهو ،ةرامتسسلأ ىلع ةروكذŸأ

Úيعت وأأ ،جئاتنلأ لك ءاغلإأ يأأ ،سضيبأ مسسوم
ي˘ت˘لأ قر˘ف˘لأو ما˘سسقألأ ل˘ك ‘ ة˘ل˘ط˘ب˘لأ ة˘يد˘˘نألأ
قر˘˘ف˘˘لأو م˘˘سسوŸأ لا˘˘˘ط˘˘˘بأأ Úي˘˘˘ع˘˘˘ت وأأ ط˘˘˘ق˘˘˘سست
.طوقسسلأ ءاغلإأ عم ةدعاسصلأ
ةر˘ك˘ل ة˘ير˘ئأز÷أ ة˘يدا–لأ سسي˘ئر ى˘عد˘˘ت˘˘سسأو
ةسسلج دقعل ›أرديفلأ بتكŸأ ءاسضعأأ ،مدقلأ

،فا˘˘ف˘˘لأ ر˘˘قÃ مدا˘˘ق˘˘لأ ءا˘˘ع˘˘برألأ مو˘˘ي˘˘لأ ل˘˘م˘˘ع
تأرو˘ط˘ت˘لأ ر˘خآأ ة˘سسأرد˘ل سسا˘˘سسألا˘˘ب سصسصخ˘˘ت
اميسس ،ةينطولأ ةيوركلأ ةحاسسلأ اهدهسشت يتلأ
ف˘قو˘ت˘لأ لو˘˘خد نأل ،ق˘˘لا˘˘ع˘˘لأ م˘˘سسوŸأ ة˘˘ي˘˘سضق
ة˘جرد ن˘م دأز ،سسماÿأ هر˘˘ه˘˘سش يرأر˘˘ط˘˘سضلأ
دعب ةسصاخ ،ةيدا–لأ ىلع سضورفŸأ طغسضلأ
نإاف هيلعو ،«مسساح» رأرق ذاختأ ‘ رخأاتلأ
ل˘سصف˘ل˘ل ،عا˘م˘ت˘جلأ أذ˘ه ى˘ل˘ع ن˘هأر˘˘ي ي˘˘سشطز
رأر˘ق˘لا˘ب جورÿأو ،ة˘ي˘لا˘ك˘سشإلأ هذ˘ه ‘ ا˘ي˘ئا˘ه˘˘ن
ة˘ي˘ب˘ل˘غأأ ه˘ت˘كز يذ˘لأ را˘ي˘ت˘خلأ ر˘يا˘˘سسي˘˘سس يذ˘˘لأ
ةراسشتسسلأ لÓخ نم ،ةماعلأ ةيعم÷أ ءاسضعأأ
لك نأأ ولو ،ةيلأرديفلأ اهيلإأ تأا÷ يتلأ ةيباتكلأ
جرخي نل ،رظتنŸأ رأرقلأ نأاب دكؤوت تايطعŸأ

نود دوعسص دامتعأو ،ةلوطبلأ فيقوت راطإأ نع
.لوزن

روسض◊ ةوعدلا دهل هجوت ⁄ راودم
فافلا عامتجا

ر˘˘سصح رر˘˘˘ق ي˘˘˘سشطز نأأ د˘˘˘كأ فا˘˘˘ف˘˘˘لأ رد˘˘˘سصم
ءا˘˘سضعأأ ‘ ة˘˘م˘˘˘سسا◊أ ة˘˘˘سسل÷أ ‘ ة˘˘˘كرا˘˘˘سشŸأ
ةر˘ئأد ع˘ي˘سسو˘ت نود ،ط˘ق˘ف ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لأ
أوداتعأ نيذلأ ،تاطبأرلأ ءاسسؤور ¤إأ سشاقنلأ

رأر˘غ ى˘ل˘ع ،ة˘يرا˘سشت˘سسأ ةرو˘سصب رو˘سض◊أ ى˘ل˘ع
رأودم Ëركلأ دبع ةفÙÎأ ةطبأرلأ سسيئر
يلع تاه÷أ Úب امو ةأوهلأ يتطبأرل هيÒظنو
سسي˘ئر ¤إأ ة˘˘فا˘˘سضإأ ،È‹ ن˘˘ب ف˘˘سسو˘˘يو كلا˘˘م
ي˘ح˘سسا˘ق لا˘م˘ج ة˘يو˘سسن˘لأ مد˘ق˘˘لأ ةر˘˘ك ة˘˘ط˘˘بأر
لامج ةعاقلأ لخأد مدقلأ ةرك ةطبأر سسيئرو
بت˘كŸأ ءا˘سضعأأ ءا˘عد˘ت˘سسا˘ب ءا˘˘ف˘˘ت˘˘كلأو ،ما˘˘مز
ةد˘˘يد÷أ تا˘˘ي˘˘ط˘˘عŸأ ة˘˘سشقا˘˘˘نŸ ›أرد˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لأ
.ةلوطبلأ لبقتسسم سصوسصخب



›اطيإلا يرودلا ةقباسسم ‘ افده13 لجسس

 ‘ويلا دصصح ‘ ودلانور قلأات مهاصس فيك
؟ويصشتلاكلا بقل

ذنم Êولاتكلا يدانلا تازا‚إا ‘ Òبكلا مهرودل
مهمودق

لصضفألا ةأاجافم ...زيراوصسو لاديف
ةنولصشرب ‘ ًايموجه

‘ ÚمجاهŸأ لسضفأأ Úب نم زيرأوسس سسيول Êايوغوروألأ مجاهŸأ Èتعي
Êولاتكلأ يدانلأ تأزا‚إأ ‘ Òبكلأ هرودل ،4102 ‘ همودق ذنم ةنولسشرب
،مسسوŸأ أذه لأديف وروترأأ يليسشتلاب هتنراقم تّ“ ول نكل ،همودق ذنم
يسضاŸأ مسسوŸأ ذنم طقف مداقلأ Òخألأ حلاسصل ليمتسس ةفكلأ تناكل
.انأرغوÓبلل
ققحي نأأ Êابسسإلأ يرودلأ ءاهتنأ دعب عاطتسسأ لأديف نأأ ةيئاسصحإأ تركذو
فأدهأأ8 زرحأأ امدعب ،هرمع نم33ـلأ ‘ وهو ةيفيدهتلأ همسسأوم لسضفأأ

ّلك ‘ فده طسسوتÃ ةنولسشرب هقيرف عم اهسضاخ ةقيقد366و فلأأ ‘
.قئاقد802
‘ فأدهألأ نم طسسوتŸأ أذه قيق– نم طسسولأ بعل نكمتي ⁄و
11 لأديف زرحأأ4102-3102 مسسوم يفف ؛سسوتنفوج عم همسسأوم لسضفأأ

لك ‘ فده طسسوتÃ ةقيقد144و Úفلأأ ‘ ›اطيإلأ يرودلأ ‘ افده
.(‘إأ) بسسحب ماعلأ أذه ىتح يسسايقلأ همقر ناك اميف ،ةقيقد222
(1102 ىتحو7002 نم) نزوكرفيل رياب عم ًلوأأ ،ايناŸأاب هرأوسشم ‘ امأأ
لأديفل لدعم لسضفأأ ناكف (8102 ىتحو5102 نم) خنويم نرياب عم مث

6 هزأرحإأ لسضفب8102-7102 مسسوم ‘ كلذو ،ةقيقد342 لك ‘ فده
.اهسضاخ ةقيقد754و فلأأ ‘ فأدهأأ
لدعم أأوسسأأ ،ةنولسشرب عم هل لوألأ ،يسضاŸأ مسسوŸأ دهسش دق لأديف ناكو
ةقيقد829و فلأأ ‘ فأدهأأ ةثÓثب0102-9002 مسسوم ذنم هل يفيدهت
.ةقيقد346 لك ‘ فده يأأ
لاطبألأ يرود ‘ ةنولسشرب عم فده يأأ لأديف زرحي ⁄ ،نآلأ ىتحو
يئاهنلأ نمث بايإأ ‘ لبقŸأ رهسشلأ نم نماثلأ ‘ اسسÈلأ هفنأاتسسي يذلأ
.›وبان مامأأ

سسيول مجاهملل لسضفألأ وه9102/0202 مسسوم نكي ⁄ ،سضيقنلأ ىلع
اهسضاخ ةأرابم82 لÓخ افده61 ليجسستب ““اغيللأ““ ىهنأأ يذلأ ،زيرأوسس
(Ãأ ‘ افده75. لدعŸةدحأولأ ةأراب)، ذنم هل يفيدهت لجسس أأوسسأأ وهو
.4102 ماع ةنولسشرب قيرفل همامسضنأ
قيرفلأ فوفسص ‘ هل مسسوم لوأأ لجسس نم لقأأ لجسسلأ أذه لأزي لو
ةأرابم72 لÓخ نكلو اسضيأأ افده61 هلÓخ لجسس يذلأو ،4102/5102
.طقف
ةبوقعلأ ببسسب تايرابŸأ نم Òثكلأ نع مجاهŸأ باغ ،مسسوŸأ أذه ‘و
4 ةدŸ فاقيإلاب ““افيف““ مدقلأ ةركل ›ودلأ دا–لأ لبق نم هيلع ةعقوŸأ
لايدنوم ‘ ينيلليك ›اطيإلأ عفأدملل ةÒهسشلأ ““ةسضعلأ““ ببسسب رهسشأأ
.4102 ليزأÈلأ
ام ،ىنميلأ هتبكر ‘ ةباسصإلأ حبسش زيرأوسس دراط ،›ا◊أ مسسوŸأ ‘و
فان˘ئ˘ت˘سسأ ى˘ت˘حو ي˘سضاŸأ ي˘ف˘نا˘ج ف˘سصت˘ن˘م ذ˘ن˘م ة˘كرا˘سشŸأ ن˘ع هد˘ع˘بأأ

.انوروك ةحئاج ببسسب اهفقوت دعب ““اغيللأ““ ةقباسسم
،1102/2102 مسسوم ‘ قÓطإلأ ىلع بعÓل يفيدهت لجسس أأوسسأأ ناكو
Êاثلأ هماع ‘ اهب كراسش ةأرابم13 لÓخ طقف افده11 زرحأأ امدنع
.““غيلÈÁÒلأ““ ‘ لوبرفيل قيرف عم
04 زرحأأ امدنع زيرأوسسل يفيدهت لجسس لسضفأأ ناك ،رخآأ بناج ىلعو
قيرفلأ عم (ةأرابŸأ ‘ فده41.1 لدعÃ) ةأرابم53 لÓخ افده
.6102 ماع يبهذلأ ءأذ◊أ ةزئاجب زاف كلذل ،Êولاتكلأ

ميلقإا ‘ انوروك صسوÒفب ةباسصإلا دادعأا ديازت
اينولاتك

 ةنولصشرب ةارابم لقنل طغصضي دق ›وبان
ون بماك نم

،ابوروأأ لاطبأأ يرود ‘ هدوهج ّلك زيكÎب همسسوم ذاقنإأ ةنولسشرب لواحيسس
›وبان ةفاسضتسسل هتأدأدعتسسأ لÓخ ةعقوتم Òغ ةبرسض هجأوي دق هنكل

.لبقŸأ رهسشلأ61ـلأ رود بايإأ ‘
مايألأ ‘ اينولاتك ميلقإأ ‘ انوروك سسوÒفب ةباسصإلأ دأدعأأ تديأزتو
ةبلاطملل ›اطيإلأ سسفانŸأ نم طغسض ةقرو هذه نوكت دقو ،ةيسضاŸأ
.ون بماك جراخ ¤إأ لاقتنلأو ،بعلŸأ Òيغتب
سصوسصخب Úيفاحسصلأ ةلئسسأأ ىلع ،›وبان بردم ،وزوتاغ ورانيج ّدرو
،ةحزم تسسيل اهنإأ ،يبوروألأ دا–لأ تأرأرقب قثن““ :Óًئاق ،ةلأاسسŸأ هذه
.““سسوÒفلأ عم لهاسستلأ نكÁ لو
،Úعوبسسأأ نم ّلقأأ دعب ءاقللأ سضوÿ اينولاتك ¤إأ رفسسلل ›وبان رطسضيسسو
.ميلقإلأ ‘ ءابولأ تأروطت عباتيسس هنكل
لوخد ،هبعلم ىلع ًاباهذ1-1 لداعت يذلأ ،وزوتاغ قيرف ىلع نّيعت أذإأو

Òيغتب حجرألأ ىلع بلاطيسس هنإاف ،ةيبطلأ تايسصوتلأ بسسحب يحسص رجح
.ةأرابŸأ ّرقم

ةـضاـير
ـه1441 ةج◊ا وذ80 ـل قفاوŸا م0202 ةليوج92ءاعبرألا

21

سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ه˘ق˘ير˘ف ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘˘سسير˘˘ك دا˘˘ق
،مد˘ق˘لأ ةر˘ك˘ل ›ا˘˘ط˘˘يإلأ يرود˘˘لأ بق˘˘ل د˘˘سص◊

ة˘ق˘با˘سسم ‘ ه˘ت˘م˘سصب ›ا˘غ˘تÈلأ م˘ج˘ن˘˘لأ ع˘˘سضي˘˘ل
بق˘ل˘ب ““يÒنو˘ك˘نا˘ي˘ب˘لأ““ ع˘م جو˘ت ثي˘ح ،ةد˘يد˘ج
ةد˘ي˘سسلأ““ خ˘˘يرا˘˘ت ‘63 م˘قر يرود˘˘لأ ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب
.““زوجعلأ
نأأ دعب ،ةديدج ةيليجسست ةمحلم ودلانور بتكو
،›اطيإلأ يرودلأ ةقباسسم ‘ افده13 لجسس
رهظأأ ،8102 فيسص ‘ ونيروت ¤إأ هلوسصو ذنمو
ع˘م ف˘ي˘ك˘ت˘لأ ى˘ل˘ع ه˘ترد˘ق ىر˘خأأ ةر˘م ““نود˘˘لأ““
ًايروف ًاعابطنأ كرت هنأأ امك ،ديد÷أ طيÙأ
Îسسسشنام نم لك عم اهلعف يتلأ ةقيرطلأ سسفنب
.ديردم لايرو دتيانوي
ن˘˘م بÎق˘˘ي يذ˘˘˘لأ د˘˘˘ي˘˘˘حو˘˘˘لأ سصخ˘˘˘سشلأ نا˘˘˘كو
ة˘ي˘سسا˘ي˘ق˘لأ ة˘يدر˘ف˘لأ تأزا‚إلأو تا˘ي˘ئا˘سصحإلأ
،يسسيم لينويل يديلقتلأ هÁرغ وه ،ودلانورل

أذه ةيبهذلأ ةركلأ ةزئاج ءاغلإأ نأأ Úح ‘
ام نأأ لإأ ،ايمسسر سسفانتلأ نم مهعنميسس ماعلأ

ناسسفانتي Úمجنلأ Óك نأأ كسشلأ نم بÎقي ل
.رخآأ بعل يأأ نم ىلعأأ ىوتسسم ىلع
ناك ،Úماع لبق سسوتنفوج ¤إأ لسصو امدنع
بع˘ل˘لأ بو˘ل˘سسأأ ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث ل˘˘ث“ نأأ ع˘˘قو˘˘تŸأ ن˘˘م
وناي˘ت˘سسير˘ك˘ل ة˘يا˘غ˘ل˘ل ا˘ف˘ل˘تfl ا˘يد– ›ا˘ط˘يإلأ
عم Êابسسإلأ يرودلأ ‘ هيلع ناك امع ودلانور
.ديردم لاير
بولسسأل عافدلأ ماظن ةدايسس نإاف ،كلذ عمو
ةمئاق دعت ⁄ ايلاطيإأ ‘ هبولسسأأو ““وسشنيتاك»ـلأ
ÚبردŸأ نم ديزŸأ عم ،نوÒثكلأ دقتعي امك
.احاتفنأ Ìكأأ ابعل نآلأ نونبتي نيذلأ Úيلاطيإلأ

لÓ˘غ˘ت˘سسأ ن˘م ود˘لا˘نور ن˘ك“ ،كلذ˘ل ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘نو
ة˘˘ي˘˘عا˘˘فد˘˘لأ طو˘˘طÿأ Úب ة˘˘˘فا˘˘˘سسŸأو تقو˘˘˘لأ
اهيوحي يتلأ ةيعأدبإلأ بهأوŸأ عم ،موسصخلل

‘ لابيد ولواب لثم Úبعل دوجوب سسوتنفوج
.معد رود
›ا◊أ ي˘ن˘ف˘لأ ر˘يدŸأ ما˘˘ق ،لا◊أ ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘بو
نم يرغيلأأ ونايليميسسامو ،يراسس ويسستيروام
لسضفأأ Ëدقت ىلع سسوتنفوج يبعل ءانبب هلبق
ن˘م ًأد˘حأو و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك Èت˘˘ع˘˘يو ،م˘˘ه˘˘يد˘˘ل ا˘˘م
بلق ىلع مهنم لك رداقلأ لئÓقلأ ÚبعÓلأ

لوأأ ح˘ب˘سصيو ه˘ق˘لأا˘ت ل˘سصأو˘˘ي˘˘ل ،هدر˘˘فÃ ةأرا˘˘ب˘˘م
‘ ا˘فد˘ه13 ل˘ج˘سسيو سسو˘ت˘ن˘˘فو˘˘ج ن˘˘م بعل
.ةنسس68 ذنم ›اطيإلأ يرودلأ ‘ دحأو مسسوم
ةر˘˘م لوأل ه˘˘ت˘˘م˘˘سصب ›ا˘˘غ˘˘تÈلأ م˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لأ ع˘˘˘سضو
لجسس ا˘مد˘ن˘عÈ 8102م˘ت˘ب˘سس ‘ و˘ي˘سشت˘لا˘ك˘لا˘ب

،ولوسساسس هفيسض ىلع سسوتنفو÷ زوفلأ ‘ده
‘ ةبيرق ةفاسسم نم لوألأ فدهلأ زرحأأ ثيح
ه˘ت˘لو˘ج ى˘ه˘˘نأأ نأأ د˘˘ع˘˘ب ،Êا˘˘ث˘˘لأ طو˘˘سشلأ ة˘˘يأد˘˘ب
هيدان عم يرودلأ ‘ تايرابم ثÓث ‘ ةيبلسسلأ
.ةيوق ةديدسستب Êاثلأ ةعرسسب فاسضأأو ،ديد÷أ
دق ةبكرلأ راتوأأ ‘ ةباسصإلأ نأأ نم مغرلأ ىلعو
هذهب ةÒخألأ لحأرŸأ ‘ هتكراسشم نم تللق
13 ‘ افده12 لجسس ودلانور نأأ لإأ ،تلو÷أ

هرأر˘ق نأأ ل˘ع˘ف˘لا˘ب ح˘سضأو˘˘لأ ن˘˘م نا˘˘كو ،ةأرا˘˘ب˘˘م
Ãنل ديردم لاير ةرداغ Áعجأرت ةيأدب لث ‘
Ìكأأ نأأ ن˘˘م م˘˘غر˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘هŸأ ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘ح
.عقأولأ وه كلذ نأأ أوÈتعأ ÚبقأرŸأ

اهبعل ›اطيإلأ يرودلأ ‘ ةأرابم13 لسصأأ نم
،اهنم42 ‘ لجسس ،مسسوŸأ أذه نآلأ ىتح

د˘ق˘ف ،يرا˘ي˘لا˘ك د˘سض كير˘تا˘ه ¤إأ ة˘فا˘˘سضإلا˘˘بو
،انيتنرويف ،امراب ،يزينيدوأأ دسض Úفده لجسس
.ويسستل دسضو ،اتنلاتأأ
وÒسشت عم سسرسش عأرسص ‘ ودلانور سشيعيو
ةزئاج ىلع قابسسلأ ‘ ويسستل م‚ يليبوÁإأ

‘ فأدهأأ5 ¤إأ جاتحي كلذكو ،مسسوŸأ فأده
م˘˘قر˘˘لأ ¤إأ لو˘˘سصو˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘تŸأ تا˘˘˘يرا˘˘˘بŸأ
ونيروت) يتيسسور ونيج هلجسس يذلأو ،يسسايقلأ
،›و˘با˘ن) ن˘يأو˘غ˘ي˘˘ه و˘˘لأز˘˘نو˘˘غو ، (8291/9291
.افده63 عقأوب (5102/6102
ديلأ لوانتم ‘ فأدهأأ كانه لأزت ل نكلو
فانئتسسأ دعب ،يلÙأ يرودلأ بقل نم Ìكأأ

ا˘بوروأأ لا˘ط˘بأأ يرود˘ب ه˘تا˘ه˘جأو˘م سسو˘ت˘ن˘فو˘˘ج
ىلع بلغت˘ل˘ل نو˘جا˘ت˘ح˘ي ثي˘ح ،ل˘ب˘قŸأ ر˘ه˘سشلأ
ابا˘هذ ةÁز˘ه˘لأ د˘ع˘ب ،ي˘سسنر˘ف˘لأ نو˘ي˘ل كي˘بŸوأأ
.در نود فدهب
يرود ةقباسسم ‘ باقلأأ ةسسمخ ودلانور كلÁو
سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ع˘م بق˘ل˘˘لأ ن˘˘ك˘˘لو ،ا˘˘بوروأأ لا˘˘ط˘˘بأأ
قوتي قلأاتو ،ديدج عون نم ٍد– وه هيلإأ ةبسسنلاب
‘ يدانلأ عم هل Úمسسوم لوأأ ‘ مهاسسيل ،هيلإأ
ديدج لسصف رْفح ‘و لاطبألأو يرودلأ بقل

ءي˘لŸأو ل˘يو˘ط˘لأ ““زو˘ج˘ع˘لأ ةد˘ي˘سسلأ““ خ˘يرا˘˘ت ‘
ر˘مألأ أذ˘ه ن˘ك˘لو ،يرا˘ق˘لأو ي˘لÙأ حا˘ج˘ن˘˘لا˘˘ب
بعÓلأو يدانلأ Úب ةقÓعلأ ىلع Ìكأأ رثؤويسس
قÓمعل لقتني نأأ لبق تأأدب يتلأ Òهام÷أو
وعجسشم داسشأأ ،8102 ليرفإأ ‘ ثيح ،ايلاطيإأ

ةيسصقم نم ءاج يذلأ عئأرلأ هفدهب سسوتنفوج
.مهبعلم ‘و مهقيرف دسض ةرهبم

نا˘˘˘˘˘˘سس سسيرا˘˘˘˘˘˘ب يدا˘˘˘˘˘˘˘ن ف˘˘˘˘˘˘˘سشك
ه˘˘˘˘م‚ ف˘˘˘˘قو˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ع ،نا˘˘˘˘مÒج
يذلأ ،ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك ي˘سسنر˘ف˘لأ
ةÒطخ ةباسصإل ،ًأÒخأأ ،سضرعت

‘ نا˘ي˘ت˘يإأ تنا˘˘سس ةأرا˘˘ب˘˘م لÓ˘˘خ
ةركل اسسنرف سسأاك ةقباسسم يئاهن
نا˘˘ي˘˘ب ‘ يدا˘˘ن˘˘لأ بت˘˘كو .مد˘˘ق˘˘لأ
ةأرابŸأ دعب نلعأأ امك““ يمسسر
د˘سض ا˘˘سسنر˘˘ف سسأا˘˘ك˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لأ
يبابم نايليك عسضخ ،نايتإأ تناسس

Ÿتا˘˘˘سصو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يز ‘
سضر˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لأ نÁألأ ل˘˘˘حا˘˘˘ك˘˘˘لأ
فسشكلأ جئاتن تدكأأو ،ةباسصإÓل
لحاكلأ ‘ ءأوتلأ دوجو ةÒخألأ

نم .يجراÿأ طابرلاب فلت عم
ةدŸ بعÓلأ بيغي نأأ عقوتŸأ
.““ًابيرقت عيباسسأأ ةثÓث
با˘ي˘غ ن˘م د˘كأا˘ت˘لأ ” ،›ا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
ة˘ه˘جأو˘م ن˘ع ي˘سسنر˘ف˘˘لأ م˘˘ج˘˘ن˘˘لأ

ة˘ق˘با˘سسم ي˘ئا˘ه˘ن ع˘بر ‘ ا˘ت˘نلا˘تأأ
ي˘˘˘ت˘˘˘˘لأو ،ا˘˘˘˘بوروأأ لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأأ يرود
.لبقŸأ توأأ21 موي ماقتسس
ءاقل نع ًاسضيأأ بعÓلأ بيغيسسو
دسض مداقلأ نامÒج ناسس سسيراب

نم13ـلأ ‘ نويل كيبŸوأأ هÁرغ
ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن ‘ يرا÷أ ة˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘ج
ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأر˘˘˘˘لأ سسأا˘˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘سسم
.ةيسسنرفلأ
برد˘م ،ل˘ي˘خو˘ت سسا˘مو˘ت ه˘˘جأو˘˘ي
فلخ ةمزأأ ،نامÒج ناسس سسيراب
ق˘ير˘ف˘لأ ج˘يو˘ت˘ت م˘غر ،سسي˘لأو˘ك˘˘لأ

زوفلأ دعب ،اسسنرف سسأاكب أرخؤوم
.(0/1) نايتيإأ تناسس ىلع
و˘˘˘ل““ ة˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سص تر˘˘˘˘كذ د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف
سضع˘ب نأأ ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لأ ““نا˘يز˘يرا˘ب

أوأأد˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘ج سسإأ ي˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘عل
ةيكيتكتلأ تأردقلأ ‘ كيكسشتلأ
يه ام““ نولءاسستي ثيح ،ليخوتل

.““؟قيرفلأ ةطخ
Úب˘˘˘عÓ˘˘˘˘لأ ءلؤو˘˘˘˘ه نأأ تفا˘˘˘˘سضأأو
بردŸأ نأا˘˘˘ب ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘ق م˘˘˘ه˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل
ر˘ير“ م˘ه˘ي˘ل˘ع سضر˘˘ف˘˘ي ،ÊاŸألأ
راظتنأ مث ،يبابمو رامينل ةركلأ

.كلذ دعب ثدحيسس ام
،ليخوت تاب˘يرد˘ت نود˘ق˘ت˘ن˘ي ا˘م˘ك
نم Òثكلأ دقتفت اهنأأ نودقتعيو
ط˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘سضلأو ة˘˘˘˘˘سسأر˘˘˘˘˘سشلأو ةد◊أ
ن˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘نŸأ Úب زÈيو .‘ا˘˘ك˘˘˘لأ
.يياغ اسسيردإأ ،›اغنسسلأ مجنلأ
¤إأ اسضيأأ ““نايزيراب ول““ تقرطتو
Úب˘˘عÓ˘˘لأ سضع˘˘ب ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘ق مد˘˘˘ع
ايبأراسس ولباب ةسصاخ ،مهرأودأاب
ر˘˘كو÷أ““ رود˘˘ب ظ˘˘ف˘˘ت˘˘ح˘˘ي يذ˘˘˘لأ
.““رخافلأ
رأرسصإأ لوح تلؤواسست رودت امك
و˘˘جا˘˘ي˘˘ت كأر˘˘سشإأ ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ي˘˘˘خو˘˘˘ت
ةدا˘˘ي˘˘ق ةرا˘˘سش ه˘˘ح˘˘ن˘˘مو ،ا˘˘ف˘˘ل˘˘ي˘˘سس

ءانغتسسلأ ررقت هنأأ مغر ،قيرفلأ
هد˘˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت د˘˘˘يد“ ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ،ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع
.نيرهسشل
كوكسشلأ نأأ ة˘ف˘ي˘ح˘سصلأ تع˘قو˘تو
ىسشÓتت نل ،ليخوت لوح ةراثŸأ
ق˘ير˘ف˘لأ د˘ع˘ت˘سسي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ا˘ع˘ير˘˘سس

Ÿيئاهن عبر ‘ ،اتنلاتأأ ةهجأو
.ابوروأأ لاطبأأ يرود
بردŸأ ط˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘خ تسضر˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘تو
ةبر˘سضل ل˘ي˘خو˘ت سسا˘مو˘ت ÊاŸألأ

فأده بايغ ديكأات دعب ،ةعجوم
سسفنلأ ينÁ ناك ثيح ،قيرفلأ

يرود ة˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘جأو˘˘˘˘˘˘م سضو˘˘˘˘˘˘˘خ ‘
Òسسلأو ،هرسصانع ةفاكب لاطبألأ
،قر˘˘عألأ ة˘˘ق˘˘با˘˘سسŸأ ‘ ًأد˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب

““ا˘˘ف˘˘يو˘˘ي““ رأر˘˘ق د˘˘ع˘˘ب ًا˘˘˘سصو˘˘˘سصخ
رود نم ًأءدب تايرابŸأ ةماقإاب
،ةدحأو ةهجأوم نم يئاهنلأ عبر
.ةيلاغتÈلأ ةنوبسشل ةنيدÃو

لبقŸا توأا21 موي ةهجاوم نع يسسنرفلا مجنلا بايغ

 اتنÓتأا ةارابم نم يبابم فقوم فصشكي نامÒج ناصس سسيراب



›اطيإلا يرودلا ةقباسسم ‘ افده13 لجسس

 ‘ويلا دصصح ‘ ودلانور قلأات مهاصس فيك
؟ويصشتلاكلا بقل

ذنم Êولاتكلا يدانلا تازا‚إا ‘ Òبكلا مهرودل
مهمودق

لصضفألا ةأاجافم ...زيراوصسو لاديف
ةنولصشرب ‘ ًايموجه

‘ ÚمجاهŸأ لسضفأأ Úب نم زيرأوسس سسيول Êايوغوروألأ مجاهŸأ Èتعي
Êولاتكلأ يدانلأ تأزا‚إأ ‘ Òبكلأ هرودل ،4102 ‘ همودق ذنم ةنولسشرب
،مسسوŸأ أذه لأديف وروترأأ يليسشتلاب هتنراقم تّ“ ول نكل ،همودق ذنم
يسضاŸأ مسسوŸأ ذنم طقف مداقلأ Òخألأ حلاسصل ليمتسس ةفكلأ تناكل
.انأرغوÓبلل
ققحي نأأ Êابسسإلأ يرودلأ ءاهتنأ دعب عاطتسسأ لأديف نأأ ةيئاسصحإأ تركذو
فأدهأأ8 زرحأأ امدعب ،هرمع نم33ـلأ ‘ وهو ةيفيدهتلأ همسسأوم لسضفأأ

ّلك ‘ فده طسسوتÃ ةنولسشرب هقيرف عم اهسضاخ ةقيقد366و فلأأ ‘
.قئاقد802
‘ فأدهألأ نم طسسوتŸأ أذه قيق– نم طسسولأ بعل نكمتي ⁄و
11 لأديف زرحأأ4102-3102 مسسوم يفف ؛سسوتنفوج عم همسسأوم لسضفأأ

لك ‘ فده طسسوتÃ ةقيقد144و Úفلأأ ‘ ›اطيإلأ يرودلأ ‘ افده
.(‘إأ) بسسحب ماعلأ أذه ىتح يسسايقلأ همقر ناك اميف ،ةقيقد222
(1102 ىتحو7002 نم) نزوكرفيل رياب عم ًلوأأ ،ايناŸأاب هرأوسشم ‘ امأأ
لأديفل لدعم لسضفأأ ناكف (8102 ىتحو5102 نم) خنويم نرياب عم مث

6 هزأرحإأ لسضفب8102-7102 مسسوم ‘ كلذو ،ةقيقد342 لك ‘ فده
.اهسضاخ ةقيقد754و فلأأ ‘ فأدهأأ
لدعم أأوسسأأ ،ةنولسشرب عم هل لوألأ ،يسضاŸأ مسسوŸأ دهسش دق لأديف ناكو
ةقيقد829و فلأأ ‘ فأدهأأ ةثÓثب0102-9002 مسسوم ذنم هل يفيدهت
.ةقيقد346 لك ‘ فده يأأ
لاطبألأ يرود ‘ ةنولسشرب عم فده يأأ لأديف زرحي ⁄ ،نآلأ ىتحو
يئاهنلأ نمث بايإأ ‘ لبقŸأ رهسشلأ نم نماثلأ ‘ اسسÈلأ هفنأاتسسي يذلأ
.›وبان مامأأ

سسيول مجاهملل لسضفألأ وه9102/0202 مسسوم نكي ⁄ ،سضيقنلأ ىلع
اهسضاخ ةأرابم82 لÓخ افده61 ليجسستب ““اغيللأ““ ىهنأأ يذلأ ،زيرأوسس
(Ãأ ‘ افده75. لدعŸةدحأولأ ةأراب)، ذنم هل يفيدهت لجسس أأوسسأأ وهو
.4102 ماع ةنولسشرب قيرفل همامسضنأ
قيرفلأ فوفسص ‘ هل مسسوم لوأأ لجسس نم لقأأ لجسسلأ أذه لأزي لو
ةأرابم72 لÓخ نكلو اسضيأأ افده61 هلÓخ لجسس يذلأو ،4102/5102
.طقف
ةبوقعلأ ببسسب تايرابŸأ نم Òثكلأ نع مجاهŸأ باغ ،مسسوŸأ أذه ‘و
4 ةدŸ فاقيإلاب ““افيف““ مدقلأ ةركل ›ودلأ دا–لأ لبق نم هيلع ةعقوŸأ
لايدنوم ‘ ينيلليك ›اطيإلأ عفأدملل ةÒهسشلأ ““ةسضعلأ““ ببسسب رهسشأأ
.4102 ليزأÈلأ
ام ،ىنميلأ هتبكر ‘ ةباسصإلأ حبسش زيرأوسس دراط ،›ا◊أ مسسوŸأ ‘و
فان˘ئ˘ت˘سسأ ى˘ت˘حو ي˘سضاŸأ ي˘ف˘نا˘ج ف˘سصت˘ن˘م ذ˘ن˘م ة˘كرا˘سشŸأ ن˘ع هد˘ع˘بأأ

.انوروك ةحئاج ببسسب اهفقوت دعب ““اغيللأ““ ةقباسسم
،1102/2102 مسسوم ‘ قÓطإلأ ىلع بعÓل يفيدهت لجسس أأوسسأأ ناكو
Êاثلأ هماع ‘ اهب كراسش ةأرابم13 لÓخ طقف افده11 زرحأأ امدنع
.““غيلÈÁÒلأ““ ‘ لوبرفيل قيرف عم
04 زرحأأ امدنع زيرأوسسل يفيدهت لجسس لسضفأأ ناك ،رخآأ بناج ىلعو
قيرفلأ عم (ةأرابŸأ ‘ فده41.1 لدعÃ) ةأرابم53 لÓخ افده
.6102 ماع يبهذلأ ءأذ◊أ ةزئاجب زاف كلذل ،Êولاتكلأ

ميلقإا ‘ انوروك صسوÒفب ةباسصإلا دادعأا ديازت
اينولاتك

 ةنولصشرب ةارابم لقنل طغصضي دق ›وبان
ون بماك نم

،ابوروأأ لاطبأأ يرود ‘ هدوهج ّلك زيكÎب همسسوم ذاقنإأ ةنولسشرب لواحيسس
›وبان ةفاسضتسسل هتأدأدعتسسأ لÓخ ةعقوتم Òغ ةبرسض هجأوي دق هنكل

.لبقŸأ رهسشلأ61ـلأ رود بايإأ ‘
مايألأ ‘ اينولاتك ميلقإأ ‘ انوروك سسوÒفب ةباسصإلأ دأدعأأ تديأزتو
ةبلاطملل ›اطيإلأ سسفانŸأ نم طغسض ةقرو هذه نوكت دقو ،ةيسضاŸأ
.ون بماك جراخ ¤إأ لاقتنلأو ،بعلŸأ Òيغتب
سصوسصخب Úيفاحسصلأ ةلئسسأأ ىلع ،›وبان بردم ،وزوتاغ ورانيج ّدرو
،ةحزم تسسيل اهنإأ ،يبوروألأ دا–لأ تأرأرقب قثن““ :Óًئاق ،ةلأاسسŸأ هذه
.““سسوÒفلأ عم لهاسستلأ نكÁ لو
،Úعوبسسأأ نم ّلقأأ دعب ءاقللأ سضوÿ اينولاتك ¤إأ رفسسلل ›وبان رطسضيسسو
.ميلقإلأ ‘ ءابولأ تأروطت عباتيسس هنكل
لوخد ،هبعلم ىلع ًاباهذ1-1 لداعت يذلأ ،وزوتاغ قيرف ىلع نّيعت أذإأو

Òيغتب حجرألأ ىلع بلاطيسس هنإاف ،ةيبطلأ تايسصوتلأ بسسحب يحسص رجح
.ةأرابŸأ ّرقم

ةـضاـير
ـه1441 ةج◊ا وذ80 ـل قفاوŸا م0202 ةليوج92ءاعبرألا
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سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ه˘ق˘ير˘ف ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘˘سسير˘˘ك دا˘˘ق
،مد˘ق˘لأ ةر˘ك˘ل ›ا˘˘ط˘˘يإلأ يرود˘˘لأ بق˘˘ل د˘˘سص◊

ة˘ق˘با˘سسم ‘ ه˘ت˘م˘سصب ›ا˘غ˘تÈلأ م˘ج˘ن˘˘لأ ع˘˘سضي˘˘ل
بق˘ل˘ب ““يÒنو˘ك˘نا˘ي˘ب˘لأ““ ع˘م جو˘ت ثي˘ح ،ةد˘يد˘ج
ةد˘ي˘سسلأ““ خ˘˘يرا˘˘ت ‘63 م˘قر يرود˘˘لأ ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب
.““زوجعلأ
نأأ دعب ،ةديدج ةيليجسست ةمحلم ودلانور بتكو
،›اطيإلأ يرودلأ ةقباسسم ‘ افده13 لجسس
رهظأأ ،8102 فيسص ‘ ونيروت ¤إأ هلوسصو ذنمو
ع˘م ف˘ي˘ك˘ت˘لأ ى˘ل˘ع ه˘ترد˘ق ىر˘خأأ ةر˘م ““نود˘˘لأ““
ًايروف ًاعابطنأ كرت هنأأ امك ،ديد÷أ طيÙأ
Îسسسشنام نم لك عم اهلعف يتلأ ةقيرطلأ سسفنب
.ديردم لايرو دتيانوي
ن˘˘م بÎق˘˘ي يذ˘˘˘لأ د˘˘˘ي˘˘˘حو˘˘˘لأ سصخ˘˘˘سشلأ نا˘˘˘كو
ة˘ي˘سسا˘ي˘ق˘لأ ة˘يدر˘ف˘لأ تأزا‚إلأو تا˘ي˘ئا˘سصحإلأ
،يسسيم لينويل يديلقتلأ هÁرغ وه ،ودلانورل

أذه ةيبهذلأ ةركلأ ةزئاج ءاغلإأ نأأ Úح ‘
ام نأأ لإأ ،ايمسسر سسفانتلأ نم مهعنميسس ماعلأ

ناسسفانتي Úمجنلأ Óك نأأ كسشلأ نم بÎقي ل
.رخآأ بعل يأأ نم ىلعأأ ىوتسسم ىلع
ناك ،Úماع لبق سسوتنفوج ¤إأ لسصو امدنع
بع˘ل˘لأ بو˘ل˘سسأأ ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث ل˘˘ث“ نأأ ع˘˘قو˘˘تŸأ ن˘˘م
وناي˘ت˘سسير˘ك˘ل ة˘يا˘غ˘ل˘ل ا˘ف˘ل˘تfl ا˘يد– ›ا˘ط˘يإلأ
عم Êابسسإلأ يرودلأ ‘ هيلع ناك امع ودلانور
.ديردم لاير
بولسسأل عافدلأ ماظن ةدايسس نإاف ،كلذ عمو
ةمئاق دعت ⁄ ايلاطيإأ ‘ هبولسسأأو ““وسشنيتاك»ـلأ
ÚبردŸأ نم ديزŸأ عم ،نوÒثكلأ دقتعي امك
.احاتفنأ Ìكأأ ابعل نآلأ نونبتي نيذلأ Úيلاطيإلأ

لÓ˘غ˘ت˘سسأ ن˘م ود˘لا˘نور ن˘ك“ ،كلذ˘ل ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘نو
ة˘˘ي˘˘عا˘˘فد˘˘لأ طو˘˘طÿأ Úب ة˘˘˘فا˘˘˘سسŸأو تقو˘˘˘لأ
اهيوحي يتلأ ةيعأدبإلأ بهأوŸأ عم ،موسصخلل

‘ لابيد ولواب لثم Úبعل دوجوب سسوتنفوج
.معد رود
›ا◊أ ي˘ن˘ف˘لأ ر˘يدŸأ ما˘˘ق ،لا◊أ ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘بو
نم يرغيلأأ ونايليميسسامو ،يراسس ويسستيروام
لسضفأأ Ëدقت ىلع سسوتنفوج يبعل ءانبب هلبق
ن˘م ًأد˘حأو و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك Èت˘˘ع˘˘يو ،م˘˘ه˘˘يد˘˘ل ا˘˘م
بلق ىلع مهنم لك رداقلأ لئÓقلأ ÚبعÓلأ

لوأأ ح˘ب˘سصيو ه˘ق˘لأا˘ت ل˘سصأو˘˘ي˘˘ل ،هدر˘˘فÃ ةأرا˘˘ب˘˘م
‘ ا˘فد˘ه13 ل˘ج˘سسيو سسو˘ت˘ن˘˘فو˘˘ج ن˘˘م بعل
.ةنسس68 ذنم ›اطيإلأ يرودلأ ‘ دحأو مسسوم
ةر˘˘م لوأل ه˘˘ت˘˘م˘˘سصب ›ا˘˘غ˘˘تÈلأ م˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لأ ع˘˘˘سضو
لجسس ا˘مد˘ن˘عÈ 8102م˘ت˘ب˘سس ‘ و˘ي˘سشت˘لا˘ك˘لا˘ب

،ولوسساسس هفيسض ىلع سسوتنفو÷ زوفلأ ‘ده
‘ ةبيرق ةفاسسم نم لوألأ فدهلأ زرحأأ ثيح
ه˘ت˘لو˘ج ى˘ه˘˘نأأ نأأ د˘˘ع˘˘ب ،Êا˘˘ث˘˘لأ طو˘˘سشلأ ة˘˘يأد˘˘ب
هيدان عم يرودلأ ‘ تايرابم ثÓث ‘ ةيبلسسلأ
.ةيوق ةديدسستب Êاثلأ ةعرسسب فاسضأأو ،ديد÷أ
دق ةبكرلأ راتوأأ ‘ ةباسصإلأ نأأ نم مغرلأ ىلعو
هذهب ةÒخألأ لحأرŸأ ‘ هتكراسشم نم تللق
13 ‘ افده12 لجسس ودلانور نأأ لإأ ،تلو÷أ

هرأر˘ق نأأ ل˘ع˘ف˘لا˘ب ح˘سضأو˘˘لأ ن˘˘م نا˘˘كو ،ةأرا˘˘ب˘˘م
Ãنل ديردم لاير ةرداغ Áعجأرت ةيأدب لث ‘
Ìكأأ نأأ ن˘˘م م˘˘غر˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘هŸأ ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘ح
.عقأولأ وه كلذ نأأ أوÈتعأ ÚبقأرŸأ

اهبعل ›اطيإلأ يرودلأ ‘ ةأرابم13 لسصأأ نم
،اهنم42 ‘ لجسس ،مسسوŸأ أذه نآلأ ىتح

د˘ق˘ف ،يرا˘ي˘لا˘ك د˘سض كير˘تا˘ه ¤إأ ة˘فا˘˘سضإلا˘˘بو
،انيتنرويف ،امراب ،يزينيدوأأ دسض Úفده لجسس
.ويسستل دسضو ،اتنلاتأأ
وÒسشت عم سسرسش عأرسص ‘ ودلانور سشيعيو
ةزئاج ىلع قابسسلأ ‘ ويسستل م‚ يليبوÁإأ

‘ فأدهأأ5 ¤إأ جاتحي كلذكو ،مسسوŸأ فأده
م˘˘قر˘˘لأ ¤إأ لو˘˘سصو˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘تŸأ تا˘˘˘يرا˘˘˘بŸأ
ونيروت) يتيسسور ونيج هلجسس يذلأو ،يسسايقلأ
،›و˘با˘ن) ن˘يأو˘غ˘ي˘˘ه و˘˘لأز˘˘نو˘˘غو ، (8291/9291
.افده63 عقأوب (5102/6102
ديلأ لوانتم ‘ فأدهأأ كانه لأزت ل نكلو
فانئتسسأ دعب ،يلÙأ يرودلأ بقل نم Ìكأأ

ا˘بوروأأ لا˘ط˘بأأ يرود˘ب ه˘تا˘ه˘جأو˘م سسو˘ت˘ن˘فو˘˘ج
ىلع بلغت˘ل˘ل نو˘جا˘ت˘ح˘ي ثي˘ح ،ل˘ب˘قŸأ ر˘ه˘سشلأ
ابا˘هذ ةÁز˘ه˘لأ د˘ع˘ب ،ي˘سسنر˘ف˘لأ نو˘ي˘ل كي˘بŸوأأ
.در نود فدهب
يرود ةقباسسم ‘ باقلأأ ةسسمخ ودلانور كلÁو
سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ع˘م بق˘ل˘˘لأ ن˘˘ك˘˘لو ،ا˘˘بوروأأ لا˘˘ط˘˘بأأ
قوتي قلأاتو ،ديدج عون نم ٍد– وه هيلإأ ةبسسنلاب
‘ يدانلأ عم هل Úمسسوم لوأأ ‘ مهاسسيل ،هيلإأ
ديدج لسصف رْفح ‘و لاطبألأو يرودلأ بقل

ءي˘لŸأو ل˘يو˘ط˘لأ ““زو˘ج˘ع˘لأ ةد˘ي˘سسلأ““ خ˘يرا˘˘ت ‘
ر˘مألأ أذ˘ه ن˘ك˘لو ،يرا˘ق˘لأو ي˘لÙأ حا˘ج˘ن˘˘لا˘˘ب
بعÓلأو يدانلأ Úب ةقÓعلأ ىلع Ìكأأ رثؤويسس
قÓمعل لقتني نأأ لبق تأأدب يتلأ Òهام÷أو
وعجسشم داسشأأ ،8102 ليرفإأ ‘ ثيح ،ايلاطيإأ

ةيسصقم نم ءاج يذلأ عئأرلأ هفدهب سسوتنفوج
.مهبعلم ‘و مهقيرف دسض ةرهبم

نا˘˘˘˘˘˘سس سسيرا˘˘˘˘˘˘ب يدا˘˘˘˘˘˘˘ن ف˘˘˘˘˘˘˘سشك
ه˘˘˘˘م‚ ف˘˘˘˘قو˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ع ،نا˘˘˘˘مÒج
يذلأ ،ي˘با˘ب˘م نا˘ي˘ل˘ي˘ك ي˘سسنر˘ف˘لأ
ةÒطخ ةباسصإل ،ًأÒخأأ ،سضرعت

‘ نا˘ي˘ت˘يإأ تنا˘˘سس ةأرا˘˘ب˘˘م لÓ˘˘خ
ةركل اسسنرف سسأاك ةقباسسم يئاهن
نا˘˘ي˘˘ب ‘ يدا˘˘ن˘˘لأ بت˘˘كو .مد˘˘ق˘˘لأ
ةأرابŸأ دعب نلعأأ امك““ يمسسر
د˘سض ا˘˘سسنر˘˘ف سسأا˘˘ك˘˘ل ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لأ
يبابم نايليك عسضخ ،نايتإأ تناسس

Ÿتا˘˘˘سصو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يز ‘
سضر˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لأ نÁألأ ل˘˘˘حا˘˘˘ك˘˘˘لأ
فسشكلأ جئاتن تدكأأو ،ةباسصإÓل
لحاكلأ ‘ ءأوتلأ دوجو ةÒخألأ

نم .يجراÿأ طابرلاب فلت عم
ةدŸ بعÓلأ بيغي نأأ عقوتŸأ
.““ًابيرقت عيباسسأأ ةثÓث
با˘ي˘غ ن˘م د˘كأا˘ت˘لأ ” ،›ا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
ة˘ه˘جأو˘م ن˘ع ي˘سسنر˘ف˘˘لأ م˘˘ج˘˘ن˘˘لأ

ة˘ق˘با˘سسم ي˘ئا˘ه˘ن ع˘بر ‘ ا˘ت˘نلا˘تأأ
ي˘˘˘ت˘˘˘˘لأو ،ا˘˘˘˘بوروأأ لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأأ يرود
.لبقŸأ توأأ21 موي ماقتسس
ءاقل نع ًاسضيأأ بعÓلأ بيغيسسو
دسض مداقلأ نامÒج ناسس سسيراب

نم13ـلأ ‘ نويل كيبŸوأأ هÁرغ
ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن ‘ يرا÷أ ة˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘ج
ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأر˘˘˘˘لأ سسأا˘˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘سسم
.ةيسسنرفلأ
برد˘م ،ل˘ي˘خو˘ت سسا˘مو˘ت ه˘˘جأو˘˘ي
فلخ ةمزأأ ،نامÒج ناسس سسيراب
ق˘ير˘ف˘لأ ج˘يو˘ت˘ت م˘غر ،سسي˘لأو˘ك˘˘لأ

زوفلأ دعب ،اسسنرف سسأاكب أرخؤوم
.(0/1) نايتيإأ تناسس ىلع
و˘˘˘ل““ ة˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سص تر˘˘˘˘كذ د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف
سضع˘ب نأأ ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لأ ““نا˘يز˘يرا˘ب

أوأأد˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘ج سسإأ ي˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘عل
ةيكيتكتلأ تأردقلأ ‘ كيكسشتلأ
يه ام““ نولءاسستي ثيح ،ليخوتل

.““؟قيرفلأ ةطخ
Úب˘˘˘عÓ˘˘˘˘لأ ءلؤو˘˘˘˘ه نأأ تفا˘˘˘˘سضأأو
بردŸأ نأا˘˘˘ب ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘ق م˘˘˘ه˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل
ر˘ير“ م˘ه˘ي˘ل˘ع سضر˘˘ف˘˘ي ،ÊاŸألأ
راظتنأ مث ،يبابمو رامينل ةركلأ

.كلذ دعب ثدحيسس ام
،ليخوت تاب˘يرد˘ت نود˘ق˘ت˘ن˘ي ا˘م˘ك
نم Òثكلأ دقتفت اهنأأ نودقتعيو
ط˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘سضلأو ة˘˘˘˘˘سسأر˘˘˘˘˘سشلأو ةد◊أ
ن˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘نŸأ Úب زÈيو .‘ا˘˘ك˘˘˘لأ
.يياغ اسسيردإأ ،›اغنسسلأ مجنلأ
¤إأ اسضيأأ ““نايزيراب ول““ تقرطتو
Úب˘˘عÓ˘˘لأ سضع˘˘ب ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘ق مد˘˘˘ع
ايبأراسس ولباب ةسصاخ ،مهرأودأاب
ر˘˘كو÷أ““ رود˘˘ب ظ˘˘ف˘˘ت˘˘ح˘˘ي يذ˘˘˘لأ
.““رخافلأ
رأرسصإأ لوح تلؤواسست رودت امك
و˘˘جا˘˘ي˘˘ت كأر˘˘سشإأ ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ي˘˘˘خو˘˘˘ت
ةدا˘˘ي˘˘ق ةرا˘˘سش ه˘˘ح˘˘ن˘˘مو ،ا˘˘ف˘˘ل˘˘ي˘˘سس

ءانغتسسلأ ررقت هنأأ مغر ،قيرفلأ
هد˘˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت د˘˘˘يد“ ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ،ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع
.نيرهسشل
كوكسشلأ نأأ ة˘ف˘ي˘ح˘سصلأ تع˘قو˘تو
ىسشÓتت نل ،ليخوت لوح ةراثŸأ
ق˘ير˘ف˘لأ د˘ع˘ت˘سسي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ا˘ع˘ير˘˘سس

Ÿيئاهن عبر ‘ ،اتنلاتأأ ةهجأو
.ابوروأأ لاطبأأ يرود
بردŸأ ط˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘خ تسضر˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘تو
ةبر˘سضل ل˘ي˘خو˘ت سسا˘مو˘ت ÊاŸألأ

فأده بايغ ديكأات دعب ،ةعجوم
سسفنلأ ينÁ ناك ثيح ،قيرفلأ

يرود ة˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘جأو˘˘˘˘˘˘م سضو˘˘˘˘˘˘˘خ ‘
Òسسلأو ،هرسصانع ةفاكب لاطبألأ
،قر˘˘عألأ ة˘˘ق˘˘با˘˘سسŸأ ‘ ًأد˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب

““ا˘˘ف˘˘يو˘˘ي““ رأر˘˘ق د˘˘ع˘˘ب ًا˘˘˘سصو˘˘˘سصخ
رود نم ًأءدب تايرابŸأ ةماقإاب
،ةدحأو ةهجأوم نم يئاهنلأ عبر
.ةيلاغتÈلأ ةنوبسشل ةنيدÃو

لبقŸا توأا21 موي ةهجاوم نع يسسنرفلا مجنلا بايغ

 اتنÓتأا ةارابم نم يبابم فقوم فصشكي نامÒج ناصس سسيراب
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: نلعُت ةدود نب ةكيلم نونفلاو ةفاقثلا ةريزو

 نمصض نارهوب يوه÷ا حرصسŸا فينصصت
ينطولا ثاÎلا

ث.ق

‘ ةدود نب ةكيلم ةديسسلأ تلاقو
سشما˘ه ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ح˘˘ير˘˘سصت
ا˘ه˘عا˘ط˘ق˘˘ل د˘˘ق˘˘ف˘˘تو ل˘˘م˘˘ع ةرا˘˘يز
أرأر˘˘ق ا˘˘نذ˘˘خ˘˘تأ د˘˘˘ق˘˘˘ل““ نأر˘˘˘هو˘˘˘ب
يوه÷أ حرسسŸأ فينسصتب يسضقي
نأر˘˘هو˘˘ل ““ة˘˘لو˘˘ل˘˘ع ردا˘˘ق˘˘لأ د˘˘ب˘˘ع““

عأر˘سسإلأو ي˘ن˘طو˘لأ ثأÎلأ ن˘م˘سض
يتلأ ةين˘ف˘لأ ل˘ي˘ثا˘م˘ت˘لأ ة˘نا˘ي˘سص ‘

Èتعت ي˘ت˘لأو حر˘سسŸأ ة˘يا˘ن˘ب و˘ل˘ع˘ت
أذهل ةيرامعŸأ زومرلأ نم أزمر
.‘اقثلأ قفرŸأ
‘ ليثامت˘لأ هذ˘ه ة˘نا˘ي˘سص م˘ت˘ي˘سسو
ة˘˘يرو˘˘ه˘˘˘م÷أ ع˘˘˘م ة˘˘˘كأر˘˘˘سش را˘˘˘طإأ
أذه ليعفت متيسس ثيح ةيكيسشتلأ
فرظلأ أذه زواŒ دعب عورسشŸأ
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ن˘˘ع م˘˘جا˘˘ن˘˘لأ ي˘˘ح˘˘˘سصلأ
هتحسضوأأ امبسسح ،انوروك سسوÒف
‘و““ اهلوقب تفاسضأأ يتلأ ةريزولأ
كانه نوكي نأأ ديرأأ كلذ راظتنأ

ة˘ب˘ل˘ط ه˘ب مو˘ق˘ي ›ا˘ج˘ع˘ت˘سسأ ل˘م˘ع
ةيامح لجأأ نم ةليم÷أ نونفلأ

ن˘˘م ا˘˘هذا˘˘ق˘˘نإأو ل˘˘ي˘˘ثا˘˘م˘˘ت˘˘لأ هذ˘˘ه
.““راثدنلأ
دلبلأ تأذ عم ةكأرسشلأ راطإأ ‘و
ة˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لأ ةرأزو مز˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ت ا˘˘˘سضيأأ
ينطولأ فحتŸأ ةنرسصع نونفلأو
سسي˘يا˘قŸأ ق˘˘فو ““ة˘˘نا˘˘بز د˘˘م˘˘حأأ““
ةريزولأ هتنل˘عأأ ا˘م˘ب˘سسح ،ة˘ي˘لود˘لأ

يسضفيسس نواعتلأ أذه““ نأأ ةتفل
ه˘ل˘ع˘جو ة˘ي˘ل˘ك ى˘ن˘بŸأ ثيد– ¤إأ

flيجذو‰و ةعيبطلأ ‘ سصت ‘
ةلح يسستكي هلعجيسس ا‡ رئأز÷أ

نا˘˘سضت˘˘حأ ع˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل ة˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ج
ر˘ح˘ب˘لأ با˘ع˘لألأ ة˘˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘ل نأر˘˘هو
.““1202 ‘ طسسوتŸأ سضيبألأ
رسصق ة˘ئ˘ي˘ه˘ت عور˘سشم سصو˘سصخ˘بو
ةر˘يزو تدد˘سش نأر˘هو˘ب ة˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لأ
اهتنياعم لÓخ نون˘ف˘لأو ة˘فا˘ق˘ث˘لأ
أذه ميلسست ‘ عأرسسإلأ ىلع““ هل
ةهج نم ةنلعم ““‘اقثلأ حرسصلأ

نأرهوب ةفاقثلأ عاطق““ نأأ ىرخأأ
يحب تأر“ؤوŸأ زكرÃ معدتيسس
زكرم ¤إأ لوحيسس يذلأ حابسصلأ
نانفلل رأدو كيتايدم مسضي ‘اقث

ةفاقثلأ ثعب ةداعإاب حمسسي ا‡
.““ةيلولأ هذهب نفلأو
نأأ ةدود ن˘ب ةد˘˘ي˘˘سسلأ تد˘˘كأأ ا˘˘م˘˘ك
ىلع لمعت نونفلأو ةفاقثلأ ةرأزو
ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسŸأ تأردا˘ب˘م ع˘ي˘ج˘˘سشت
ق˘˘ل˘˘˘خ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأو سصأوÿأ
ندŸأ ‘ ‘ا˘˘ق˘˘ث˘˘لأ را˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسلأ
يلماح بابسشلأ ةدعاسسمو ىÈكلأ
ا˘˘˘هد˘˘˘ي˘˘˘˘سسŒ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘سشŸأ
يد–““ ةعباتŸ نا÷ ثأدحتسسأو
.ةفاقثلأ ‘ رمثتسسŸأ ““بابسشلأ
¤إأ ةريزولأ تعمتسسأ كلذ لبقو
ي˘ن˘طو˘لأ ف˘ح˘تŸأ لو˘˘ح سضور˘˘ع
يوه÷أ حرسسŸأو ““ةنابز دمحأأ““
نأأ ل˘˘ب˘˘ق ““ة˘˘لو˘˘ل˘˘ع ردا˘˘ق˘˘لأ د˘˘ب˘˘˘ع““
Úنانف ةسسمخ Ëركت ىلع فرسشت
““تانسش نب يرأوه““ ينغŸأ مهو

““ر˘˘ها˘˘ط˘˘لأ ير˘˘هأو˘˘ط““ ر˘˘عا˘˘سشلأو
““ف˘˘ير˘˘سش ي˘˘ل˘˘ع نأور““ ي˘˘ئأور˘˘˘لأو
““سسأد˘˘ن˘˘ب ة˘˘ج˘˘يد˘˘˘خ““ ة˘˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘مŸأو
.““موسسيم يره‹““ يحرسسŸأو
نونفلأ ةسسردم ةريزولأ ترأز امك
يو˘˘˘˘ه÷أ د˘˘˘˘ه˘˘˘˘عŸأو ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘م÷أ
عورسشم ىلع تعلطأو ىقيسسوملل
ترأزو ةفاقثلأ رسصق ةئيهت ةداعإأ

ايجو˘لو˘بوÎنألأ ‘ ثح˘ب˘لأ ز˘كر˘م
حرسسمو ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لأو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأ
أذ˘˘˘كو سصاÿأ عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل ع˘˘˘˘با˘˘˘˘ت
ي˘ل˘ث‡ ع˘م ءا˘ق˘ل ى˘˘ل˘˘ع فأر˘˘سشإلأ
ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘تŸا˘˘˘˘ب ÊدŸأ ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘تÛأ
رسصاعŸأو ثيد◊أ نفلل يمومعلأ
.““ومام““

ةدود نب ةكيلم ةريزولأ تلسصأوو
فلتfl ¤إأ ءاثÓثلأ سسمأأ اهترايز
ا˘ه˘˘ن˘˘م نأر˘˘هو˘˘ل ة˘˘ير˘˘ثألأ ⁄ا˘˘عŸأ
.يابلأ رسصقو ““سسينغم سسيتروب““

ةيرئاز÷ا ةيشسامولبدلا ةيرقبع لوح باتكو ةياور

نْيديد÷ا هْيَباتِك مuدقي سسنوي Ëرك
ةمصصاعلاب
ةمسصاعلأ رئأز÷اب Úنثلأ سسمأأ لوأأ سسنوي Ëرك يسسايسسلأو بتاكلأ مvدق
انلابج نم““ باتكو ““ةيعانطسصأ ةنج““ ةيأورب رمألأ قلعتيو هل Úلمع رخآأ
ةيرئأز÷أ ةيسسامولبدلأ ةيرقبع هيف لوانتي ““ةدحتŸأ ·ألأ ةقورأأ ¤إأ
لجأأ نم يعرسشلأ حافكلأو حلسسŸأ حافكلأ حا‚ ‘ قوفتŸأ اهرودو
.رئأز÷أ لÓقتسسأ
نا˘م˘ي˘لأد رأد ن˘ع ترد˘سص ي˘ت˘لأ ““ة˘ي˘عا˘ن˘ط˘سصأ ة˘ن˘˘ج““ ‘ بتا˘˘ك˘˘لأ يور˘˘يو
اهسشاع امأرد ةحفسصelugriv tnioP‘ 341”““ ةبتكم ‘ تسضرعو
بوبÙأ هل‚ بيسصأأ ذإأ ،هلوق دح ىلع هعومد Èحب اهبتكو فلؤوŸأ
¤إأ باهذلل فيسصرلأ ىلع وÎيŸأ لوسصو رظتني ناك امنيح عرسص ةبونب
يقيرفأأ لسصأأ نم ناسصخسش هذقني نأأ لبق ةرف◊أ ‘ طقسسف هلمع ناكم

ةيقيرفألأ تايلاجلل عسسأو قاطن ىلع لاÛأ حتف ا‡ ةقيقد رخآأ ‘
.سسنوي Ëرك ةسصق ‘ اهسسفن دŒ يتلأ اسسنرف ‘ ةميقŸأ
·ألأ ةقورأأ ¤إأ انلابج نم“ هل يخيرات باتك ثدحأأ سسنوي Ëرك مدق امك
راهسشإلأو رسشنلأو لاسصتÓل ةينطولأ ةسسسسؤوŸأ نع أرخؤوم ردسص ““ةدحتŸأ
حافكلأ لحأرم فلتfl ‘ ةيرئأز÷أ ةيسسامولبدلأ ةمهاسسم ءيسضي يذلأو
قباسسلأ ريزولأو Òفسسلأ ةمدقم ‘ ءاج امك يسسايسسلأ لاسضنلأو حلسسŸأ
.يحبأر نسسح ةيبرعلأ ةعماجلل ماعلأ Úمألأ بئانو
ةمواقŸأ ةكرح تايأدب ¤إأ يخيراتلأ لمعلأ أذه ‘ فلؤوŸأ دوعيو
دهع لÓخ اميسس ل لسصأوتم يسسامولبد مخز ¤إأ تدأأ يتلأ ةيسسايسسلأ
.(6391-5781) دلاخ Òمألأ
ريرحتل ةقلطŸأ ةجا◊أ تززع يتلأ5491 يام8 رزا‹ رسضحتسسي امك
لمعلأ““ تدسشحو4591 ةروث علدنأ ¤إأ تدأأو رمعتسسŸأ عسضو نم تأذلأ
.““ةيرئأز÷أ ةيسسامولبدلل مسسا◊أ
ثأدحأÓل ينمز لسسلسستب ““ةدحتŸأ ·ألأ ةقورأأ ¤إأ انلابج نم““ متتخيو
تاظحللأ حسضوي روسص موبلأأو2691 ¤إأ9191 نم ةماهلأ ةيسسامولبدلأ
.ةيرئأز÷أ ةيسسامولبدلل ةماهلأ
رئأز÷أ ةعماج جيرخ وهو ةياجب ‘8491 ماع سسنوي Ëرك دلُو Òكذتلل
ةمظع-رئأز÷أ ¤إأ ايديمون نم““ اهنم تأرأدسصإلأ نم ديدعلأ هيدلو
..ةمواقŸأ نم اًنرق نورسشع : لبقتسسŸأ بأوبأأ ىلع»و (2102) ““ةعيطقو

وأأ ة˘طا˘نر˘˘غ طو˘˘ق˘˘سس““ كلذ˘˘كو (4102) ““لÓ˘ق˘ت˘سسلأ ن˘م ا˘ًما˘ع نو˘˘سسم˘˘خ
ليحتسسŸأ نايسسنلأ وأأ وزغلأ رأذعأأ»و (5102) ““⁄اعلل ةديد÷أ ايفأرغ÷أ
““(7102).

ينهŸأ نيوكتلل أريزو ناك ثيح ةلودلل ةيماسسلأ تأراطإلأ نم Èتعي امك
‘ يسضاŸأ يرفيف رهسش هنييعت لبق يبعسشلأ ينطولأ سسلجملل اسسيئر مث
.ةيروهم÷أ طيسسو بسصنم

ث.ق

صصاخ ليومتب ىنبُيشس

ءاوهلاب لفطلل حرصسم ءانب عورصشم قÓطإا
ةلقرو ‘ قلطلا
ىلع Òغسص حرسسم ءانب ‘ لثمتي ايفاقث اعورسشم ةلقروب نونانف قلطأأ
.ةرواÛأ ءايحألأو رماعوب يح لافطأأ ةدئافل هsجوم قلطلأ ءأوهلأ
قفأرملل ةسصّسصfl ةيسضرأأ ىلع زجنُيسس عورسشŸأ نأأ نونانفلأ فسشكو
ىنب˘ُي˘سسو ،Îم0502 ةحاسسم ىلع ةلقرو ة˘يد˘ل˘ب˘ل ا˘ه˘ت˘ي˘ك˘ل˘م دو˘ع˘ت ة˘ما˘ع˘لأ

ر˘ما˘عو˘ب ي˘ح نا˘ك˘سسو با˘ب˘˘سش فر˘˘ط ن˘˘م سصا˘˘خ ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘ب -م˘˘ه˘˘ب˘˘سسح-
‘ ‘اقثلأ طاسشنلاب ÚمتهŸأو Úيوعم÷أ Úطسشانلأ فلتfl ةكراسشÃو
.ةقطنŸأ
ةبسسنلاب ةيحرسسŸأ سضورعلأ ةعباتم ليهسست ‘ زا‚إلأ أذه مهاسسيسسو
تاقرطلأ ةفاح ىلع ماقت تناك نأأ دعب ،ةرواÛأ ءايحألأو ي◊أ لافطأل
ف˘ل˘تfl ة˘فا˘سضت˘سسأ ز˘يز˘ع˘ت ه˘نأا˘سش ن˘˘م ا˘˘م˘˘ك ،لزا˘˘نŸأ ما˘˘مأأو ة˘˘ف˘˘سصرألأو
.ةيحرسسŸأ نونفلأ نم Ìكأأ لفطلأ بيرقتو تاناجرهŸأ
سصقن ليجسست دعب -عورسشŸأ ىلع Úمئاقلأ بسسح- ةركفلأ هذه يتأاتو
ديأزت ¤إأ ةفاسضإأ ،ةيحرسسŸأ سضورعلل ةسصسصıأ نكامألأ وأأ تأءاسضفلأ
،قرطلأ بناج ‘ سضورع ةماقإأو لافطألأ ىدل سضورعلأ ةدهاسشم ةفاقث
حرسسم دوجو ةيمهأأ ¤إأ ةفاسضإأ ،لافطألأ ىلع أرطخ لكسشي ام أذهو
فلتfl ةفاسضتسسأ ىلع رداقو ةمزÓلأ تابلطتŸأ ىلع رفوتم لفطلل
‘ ةمهاسسŸاب هل حمسسي اÃ روهم÷أ باعيتسسأو تاناجرهŸأو سضورعلأ
ىدل لوبق دوجو نع Óسضف ،لافطألأ ىدل يحرسسŸأ نفلأ ةفاقث رسشن
ةهج نمو حرسسŸأ ءانب ىلع لمعلل بابسشلأ فرط نم سسم–و ءايلوألأ
نيوكت ىلع ةدعاسسŸأو ةباسشلأ ةيحرسسŸأ هوجولأ سضعب دوجو ىرخأأ

تأو˘˘ن˘˘سسلأ ‘ تم˘˘ي˘˘قأأ سضور˘˘ع ةد˘˘ع حا‚ ن˘˘ع Ó˘˘سضف ،ي˘˘حر˘˘سسم ل˘˘ي˘˘ج
طسسو ‘ يحرسسم روهمج لكسشتو دوجو ىلع دعاسس يذلأ رمألأ ،ةقباسسلأ
‘ ةيحرسسŸأ هوجولأو قرفلأ لابقتسسأ نإاف تقولأ رورم عمو ،لافطألأ

أذه نم ةوجرŸأ فأدهألأ قيق– نم نكميسس حرسسملل سصسصfl ناكم
ةي˘حر˘سسŸأ سضور˘ع˘لأ ‘ ة˘يرأر˘م˘ت˘سسلأ ى˘ل˘ع د˘عا˘سست˘سس ي˘ت˘لأو عور˘سشŸأ
نفلأ أذه يسسرا‡ باطقتسسأ اسضيأأو فقثمو عأو يحرسسم ليج ةئسشنتو
.لفطلل يونسس ناجرهم ةماقإأو لافطألأ ةئف نم

ث.ق

ةÎف ذنم ةلم◊ا اَقلطأا نايرئاز÷ا نانانفلا

مsلصستي ةمصصاعلاب اصشاب ىفطصصم ىفصشتصسم
وصسنايفو غنيكلوصس تاعÈت
سسمأأ لوأأ ةمسصاعلأ رئأز÷اب اسشاب ىفطسصم ىفسشتسسم ةرأدإأ تملسست
وسسنايف Úيرئأز÷أ Úنانفلأ نم لك اهثعب يتلأ ةيبطلأ تاعÈتلأ Úنثلأ
ةفاسضإلاب ،›وحك لولfiو ةيبط تأدعم تاعÈتلأ تنsمسضتو .غنيكلوسسو
¤إأ تاعÈتلأ نم ءزج بهذ امك .عأونألأ فلتfl نم  تامامك ¤إأ
سضرأاب تايفسشتسسم ةدع ¤إأ ةفاسضإلاب ،حلاسص Úع ىفسشتسسÃ بون÷أ
ا˘نورو˘ك سسوÒف را˘سشت˘˘نأ ة˘˘يأد˘˘ب ع˘˘م ،ة˘˘ل˘˘م◊أ هذ˘˘ه تق˘˘ل˘˘ط˘˘نأو .ن˘˘طو˘˘لأ
ى˘سضرŸأ د˘عا˘سست ا˘ه˘نو˘ك ،ةردا˘بŸأ هذ˘ه ع˘ي˘م÷أ ن˘سسح˘ت˘سسأو ،ر˘ئأز÷ا˘˘ب
راسشتنلأ ‘ ذخآلأ سسوÒفلأ هجو ‘ فوقولأ ىلع سضيبألأ سشي÷أو
ةيمويلأ تاباسصإلأ لزنت ⁄ ذإأ ،Òخألأ رهسشلأ ‘ اميسسل لهذم لكسشب
.ةلاح005ـلأ نع سسوÒفلاب

ث.ق

ثاÎلا نمشض ““ةلولع رداقلا دبع““ يوه÷ا حرشسŸا فينشصت رارق نع نارهوب ةدود نب ةكيلم نونفلاو ةفاقثلا ةريزو تنلعأا
.حرشسŸا ةيانب ولعت يتلا ةينفلا ليثامتلا ةنايشص ‘ عارشسإلاو ينطولا

ـه1441 ةج◊ا وذ80 ـل قفاوŸا م0202 ةليوج92ءاعبرألا

برطملل ةيتأذلأ ةÒسسلأ نع باتك أرخؤوم ردسص
““›زألأ ريديأ““ نأونعب ريديأ ةيلئابقلأ ةينغألأ

د˘ي˘ع˘سسو ي˘ل˘عو ر˘م˘عأ Úي˘فا˘ح˘سصلأ ف˘ي˘لأا˘ت ن˘˘م
‘وت يذلأ نانفلأ ليحر نم نيرهسش دعب دسساك

. ةنسس17ـلأ زهان رمع نع يسضاŸأ يام ‘
““وكوك““ تأروسشنم نع رداسصلأ فلؤوŸأ لوانتي
ينفلأ راسسŸأو ةاي◊أ  ةحفسص951 ‘ عقأولأو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘غألأ Òف˘˘سس Èت˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لأ بر˘˘طŸأ أذ˘˘˘ه˘˘˘ل
تلا˘ج يذ˘لأو ة˘ي˘غ˘يزا˘مألأ ة˘˘غ˘˘ل˘˘لا˘˘ب ة˘˘ير˘˘ئأز÷أ
Úبر˘طŸأ را˘ب˘ك  ا˘هءأدأأ دا˘عأأو ⁄ا˘ع˘لأ ه˘˘ي˘˘نا˘˘غأأ
. نطولأ جراخ و لخأد
‘ ماهسسإلأ ¤إأ يفحسصلأ لمعلأ أذه حمطيو
تأداهسش ¤إأ أدانتسسأ نانفلأ راسسÃ فيرعتلأ
ةيفحسص تلاقم بناج ¤إأ هئاقدسصأأو هئابرقأأ
ع˘م تير˘جأأ ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘˘ل˘˘تو ة˘˘ي˘˘عأذإأ تÓ˘˘با˘˘ق˘˘مو
.نانفلأ
أرسضخ ةنيمسساي Òبكلأ يئأورلأ بتاكلأ داعتسسأو
ريديأ عم لوألأ هءاقل باتكلأ ةمدقم عقو يذلأ

ي˘˘سضاŸأ نر˘˘ق˘˘لأ ن˘˘م تا˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘سسلأ ة˘˘يأد˘˘˘ب ‘
Ãءأدأأ راطإأ ‘ ةعيلقلاب ةروثلأ لابسشأأ ةسسرد

.ةينطولأ ةمدخلل نانفلأ
نمزلأ نم ةنسس05 دعب أرسضخ ةنيمسساي لأز امو

ميظنت اهنيب نم نانفلأ عم تايركذب ظفتحي
فأر˘سشإأ ت– ءا˘˘ن˘˘غ˘˘لأ ‘ ة˘˘ق˘˘با˘˘سسŸ ة˘˘سسردŸأ

امك ،ريديأ مسساب اينف روهسشŸأ طيرسش ديمح
نانف ةروسص برطŸأ نع هتايركذ ‘ ظفتحي
Ëركو ةينفلأ هتماق مغر عسضأوتم لجرو زيمتم
.قيدسص أذكو
فÓسشح زوزع Èتعي فلؤوŸأ أذهل هÁدقت ‘و
دنتسسي باتكلأ نأأ ريديأ برد قيفرو برطŸأ
حا‚ لمأوع مهأأ زÈت ةنيتم وأأ ةيوق قئاثو ¤إأ
.⁄اعلأ ¤إأ دأدجألأ توسص لسصوأأ يذلأ نانفلأ
تبتك يتلأ ةيتأذلأ ةÒسسلأ هذه افلؤوم لواحو
م˘هأأ د˘ن˘ع ا˘ي˘ل˘˘م ف˘˘قو˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص بو˘˘ل˘˘سسأا˘˘ب
وحن هقيرط ‘ هلمع تزيم يتلأ تاطÙأ
.ةيŸاعلأو ةرهسشلأ
ن˘م أءد˘ب نا˘˘ن˘˘ف˘˘لأ ةÒسس با˘˘ت˘˘ك˘˘لأ سضر˘˘ع˘˘ت˘˘سسيو

(وزو يز˘˘ي˘˘ت) ن˘˘سس◊ ثآأ ة˘˘˘ير˘˘˘ق ‘ ه˘˘˘ت˘˘˘لو˘˘˘ف˘˘˘ط
ةسسأردلأ دعاقم نم هتأوطخ يقاب ‘ هبحاسصيل
ملع سسرد ثيح ةمسصاعلأ رئأز÷اب ةيعما÷أ
ةينفلأ هبهأوم هعم Óماح0791 ‘ ايجولوي÷أ
بعأدت ناك ثيح ةطسسوتŸأ ‘ اهأأدب يتلأ
.رامزŸأ ىلع فزعيو ةراتيغلأ راتوأأ هعباسصأأ
يذلأ نانفلأ ةايح ‘ سصوغلأ باتكلأ لسصأويو

كلÁ هدلأو ناكو ةمسصاعلأ ‘ سشيعلل لقتنأ
fiÓ فلأ كلت ‘و .ةيركذتلأ  فحتلأ عيبلÎة

ةغيزامألأ ةغللأ سسوردب همامتهأ ريديأ ىدبأأ
دو˘لو˘م ي˘ع˘ما÷أو بتا˘ك˘لأ ا˘ه˘مد˘ق˘ي نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لأ

.(9891-7191) يرمعم
لئاسسÃ ريديأ ةقÓعل اسضيأأ فلؤوŸأ قرطتيو
نيرجاهŸأ ةايح فورظو ةرجهلأ لثم ةماه
ثدحتيو .5791 ‘ رئأز÷أ رداغ هنأأ ثيح
ة˘˘لدا˘˘ع ا˘˘يا˘˘سضق ل˘˘جأأ ن˘˘˘م ه˘˘˘لا˘˘˘سضن ن˘˘˘ع ا˘˘˘سضيأأ
ثأÎلا˘ب ما˘م˘ت˘هلأ ى˘ل˘˘ع با˘˘ب˘˘سشلأ ه˘˘ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشتو
.يقيسسوŸأ
فوقو باتكلأ اهركذ يتلأ لئاسسŸأ Úب نمو
““عسضأوتŸأ»ـب باتكلأ هفسصو يذلأ ريديأ نانفلأ
دبع لثم بابسشلأ ÚنغŸأ بناج ¤إأ ““Ëركلأ»و
.يزاغلأو ةسسكم رداقلأ
سصو˘سصخ˘ب نا˘ن˘ف˘لأ را˘ك˘˘فأأ ¤إأ با˘˘ت˘˘ك˘˘لأ را˘˘سشأأو
ةيغيزامألأ ةغللأو ةيوهلأ لثم لئاسسŸأ ديدع
هذ˘ه حÎق˘ت ا˘م˘ك ،ا˘هÒغو ة˘ي˘سسا˘˘ي˘˘سسلأ ةا˘˘ي◊أو
بحاسصل ةراتfl سصوسصن ئراقلل ةيتأذلأ ةÒسسلأ
““ودنسسأ»و ““ابوني ابابأ““ ÚتروهسشŸأ Úتينغألأ
.سسيرابب يسضاŸأ يام2 ‘ ةينŸأ هتفو يذلأ

ث.ق

نانفلا ليحر نع نيرهشش دعب

ريديا لحارلا برطŸا ةÒصس يكحي باتك لsوأا رودصص
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مويلا0202-9102 مسسوم Òسصم مسسح

تفقوت ثيح ةلوطبلا ءاهنإا حجرت رابخأا

مسسوŸأ Òسصم ‘ ،ءاعبرألأ مويلأ ،لسصفي نأأ رظتنŸأ نم
سسرام61 مو˘˘ي ذ˘˘ن˘˘˘م ق˘˘˘ل˘˘˘عŸأ0202-9102 يور˘˘ك˘˘لأ
دجتسسŸأ سسوÒف انوروك ةحئاج يسشفت ببسسب ،يسضاŸأ
يذيفنتلأ بتكملل ئراطلأ عامتجلأ بقع ،(91-ديفوك)
سصسصıأ (فافلأ) مدقلأ ةركل ةيرئأز÷أ ةيدا–Óل
أذهل اهتدمتعأ يتلأ ةيباتكلأ ةراسشتسسلأ جئاتن ةسسأردل
مأد فقوت دعب ،ةياهن ‘ فافلأ تأا÷ دقو.سضرغلأ
ةلسصأوم ‘ ةيورك˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘لأ ة˘ب˘غر ه˘تز˘ي˘م ،ر˘ه˘سشأأ ة˘ع˘برأأ
ةماعلأ ةيعم÷أ ءاسضعأل ةيباتكلأ ةراسشتسسÓل ،مسسوŸأ
،““0202-9102““ يور˘ك˘لأ م˘سسوŸأ ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسم ‘ ل˘˘سصف˘˘ل˘˘ل

يتلأ ةماعلأ Úنأوقلل28 ةداŸأ ليعفت ىلع كلذ ةلسضفم
تراتخأو ،رأرقلأ ذاختل تايحÓسصلأ لماك اهل لوخت
ةيعم÷أ ءاسضعأأ ةراسشتسسأ ‘ لثمتت ““ةيطأرقÁد ةغيسص““
ة˘ما˘ع ة˘ي˘ع˘م˘ج م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘˘يا˘˘سصو˘˘لأ سضفر د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ
.ةيئانثتسسأ
211 لأ ءاسضعألأ ›أ اهب تثعب يتلأ ةرامتسسلأ يفف
رايتخأ ءلؤوه ىلع ناك ،ةماعلأ ةيعم÷أ نولكسشي نيذلأ
ةلاح ‘و .هفيقوت وأأ مسسوŸأ ةلسصأوم يأأ بوأأ أأ ةغيسصلأ

Úب نم ةلاح رايتخأ وسضع لك ىلع ،Êاثلأ رايÿأ لوسصح
سضيبأأ مسسوم يأأ (3بوأأ ،2 ب ،1ب) ةثÓثلأ تلا◊أ
،(0202-9102 مسسوŸأ لÓخ ةلجسسŸأ جئاتنلأ لك ءاغلإأ)
Úيعتوأأ ،ةلزانلأو ةدعاسصلأ ةجوتŸأ ةيدنألأ Úيعت وأأ
.لوزن نود ةدعاسصلأ ةيدنألأو ÚجوتŸأ
ىلع Úنثلأ سسمأأ لوأأ ءاسسم ،تفسشك دق فافلأ تناكو
ءا˘سضعألأ عو˘م‹ ن˘˘م أو˘˘سضع69 نأأ يم˘سسر˘لأ ا˘ه˘ع˘قو˘م
ةئاŸأ ‘7،58 يأأ ةماعلأ ةيعم÷أ نونوكي نيذلأ211لأ
مسسوŸأ لبقتسسم لوح ةيباتكلأ ةراسشتسسلأ ىلع أوباجأأ
بب˘سسب سسرا˘˘م61 ذ˘ن˘م ق˘˘ل˘˘عŸأ0202-9102 يور˘ك˘˘لأ

.انوروك ةحئاج

⁄ ةئاŸأ ‘3،41 يأأ أوسضع61 نأأ فافلأ تفاسضأأو
.ةغراف تأرامتسسأ أولسسرأأ3 نأأ Úح ‘ مهيأأر أومدقي
‘ اهتبغر ةيدنألأ ةيبلغأأ تدبأأ ،علطم ردسصم بسسحو
‘ لثمتŸأ ثلاثلأ رايخلل اهرايتخأ عم ،مسسوŸأ فيقوت
لوز˘˘ن نود ،¤وألأ ة˘˘يد˘˘نألأ دو˘˘ع˘˘سص ،Úجو˘˘تŸأ Úي˘˘˘ع˘˘˘ت)
،›أرديفلأ بتكŸأ ةقداسصم راظتنأ ‘ ،(ةÒخألأ ةيدنألأ
بقلب دأدزولب بابسشل لمتÙأ جيوتتلأ ينعي ام وهو
‘ ع˘با˘سسلأ بق˘˘ل˘˘لا˘˘ب ،22 ة˘لو÷أ د˘˘ن˘˘ع ¤وألأ ة˘˘ط˘˘بأر˘˘لأ
ةطبأرلل ديد÷أ مسسوŸأ نوكي نأأ عقوتي امك.هخيرات
Úجوفب ةيناثلأ ةطبأرلأ لكسشتت امنيب ،ايدان02 ـب ¤وألأ
رأرقلأ أذه يسشطز رربو.ايدان81 امهنم دحأو لك مسضي
ةيلاثŸأ ةغيسصلأ داجيإأ ‘ تاحأÎقلأ لثمتت““ :Óئاق
سصخت لو ةيعامج نوكتسس ةيلوئسسŸاف ،ةلوطبلأ فيقوتل
.““فافلأ طقف
نم تأداقتنأ ةراسشتسسلأ هذه تقل ،ىرخأأ ةهج نم
Èتعأ يذلأ رأودم Ëركلأ دبع ةفÙÎأ ةطبأرلأ سسيئر
ةراسشتسسÓل تسسيل »:لاقو .ةينوناق ةدعاق كل“ ل اهنأأ
ىلع فافلأ حلت أذاŸ مهفأأ ل .ةينوناق ةدعاق يأأ ةيباتكلأ
امنيب ،ةلوطبلأ Òسصم ‘ لسصفلل ةماع ةيعمج ميظنت

Áأ كلŸسصلأ لك ›أرديفلأ بتكÓأ) تايحŸنم28 ةدا
ل˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ي ⁄ ه˘˘ن˘˘ك˘˘ل ،رأر˘˘ق˘˘لأ ذا˘˘خ˘˘تل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ Úنأو˘˘ق˘˘لأ

د˘ق نا˘ك ›أرد˘ي˘ف˘لأ بت˘كŸأ نإا˘ف ،Òكذ˘ت˘ل˘ل.““هتيلوئسسم
ليربأأ03 مو˘ي ذ˘خ˘تŸأ رأر˘ق˘˘لا˘˘ب Úت˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م ‘ كسس“
Ãأ ةلسصأوŸسشم ،““0202-9102““ يوركلأ مسسوÒنأأ ¤إأ أ

ةدوع˘لا˘ب ة˘لوıأ ةد˘ي˘حو˘لأ ى˘ق˘ب˘ت ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ
ةرأزو ،نكل ،ةيورك˘لأو ة˘ي˘سضا˘ير˘لأ تا˘طا˘سشن˘ل˘ل ة˘ل˘م˘تÙأ
‘““ اهسضفر ،ة˘ي˘ل˘يو˘ج9 ‘ ،تن˘ل˘عأأ ة˘سضا˘ير˘لأو با˘ب˘˘سشلأ
 .تاسسفانŸأ فانئتسسأ ““نهأرلأ تقولأ

ر .ق

جاجتحا نومظني ةيدولوŸا راسصنأا
فافلا رقم مامأا

›ارديفلا بتكŸا :يدلاخ
ديد– هل لوخي يذلا ديحولا

يوركلا مصسوŸا Òصصم
يدلاخ يلع ديسس ةسضايرلأو بابسشلأ ريزو ّدر
اهتلسسرأأ يتلأ ةيباتكلأ ةراسشتسسلأ جئاتن ىلع
ءا˘سضعأل مد˘ق˘لأ ةر˘ك˘ل ة˘ير˘˘ئأز÷أ ة˘˘يدا–لأ
Òسصم د˘يد– ل˘جأأ ن˘˘م ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م÷أ
.0202-9102 يوركلأ مسسوŸأ
بت˘كŸأ نأأ ة˘سضا˘ير˘˘لأو با˘˘ب˘˘سشلأ ر˘˘يزو د˘˘كأأو
ديد– هل لوخي يذلأ ديحولأ وه ›أرديفلأ

ةداملل اقفو ›ا◊أ يوركلأ مسسوŸأ Òسصم
كلذ ثدحي .فافلل مظنŸأ نوناقلأ نم28

راسصنأأ نم تأرسشع هيف مظن يذلأ تقولأ ‘
رقم مامأأ اجاجتحأ يمأأ رئأز÷أ ةيدولوم
ةيفلخ ىلع اجاجتحأ ميهأرب ›أد ‘ فاقلأ
دأدزولب بابسش نÓعإاب ثلاثلأ رايÿأ دامتعأ
.دان يأأ لوزن نود ةيدنأأ عبرأأ دوعسصو Óطب

ر/ق

نع ÚيماÙا زربأا ىدحإا تناك
ينطولا ريرحتلا ةهبج
اصشابوب ةليمج نع ةعفادŸا ةافو

 يميلح ليزيج
ة˘ي˘ماÙأ سسيرا˘ب˘ب ،ءا˘ثÓ˘ث˘لأ سسمأأ ،تي˘فو˘ت
ىدحإأ ،يميلح ليزيج ةفقثŸأو ةفورعŸأ
لÓخ ةينطولأ ةيسضقلأ نع ÚعفأدŸأ زربأأ

39 زهان رمع نع ةيرئأز÷أ ريرحتلأ برح
¤إأ ةفاسضإلاب ،يميلح لأزيج تعفأدو.ةنسس
نع تاعقوŸأ ىدحإأ اهنوك ،يوسسنلأ اهلاسضنل
ةأأرمأ343 ـلا˘˘ب سصاÿأ رو˘˘ه˘˘سشŸأ نا˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لأ
ةنسس ‘ ،نسضهجأأ نهنأأ انلع نحرسص يتأوللأ
‘ ة˘ل˘سضا˘نŸأ ا˘سشا˘بو˘ب ة˘˘ل˘˘ي˘˘م˘˘ج ن˘˘ع0691
ثي˘ح ي˘ن˘طو˘لأ ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج فو˘˘ف˘˘سص
.اهتايح نع ةيتأذ ةÒسس فلؤوم اهل تسصسصخ
ي˘م˘ي˘ل˘ح ل˘يز˘ي˘ج تم˘سضنأ ،8991 ة˘˘ن˘˘˘سس ‘و
ي˘ت˘لأ ة˘˘عو˘˘مÛأ ¤إأ ةŸو˘˘ع˘˘ل˘˘ل ة˘˘سضها˘˘نŸأ
ل˘جأأ ن˘م ة˘ي˘ع˘م˘ج) ““كا˘تأأ““ ة˘م˘ظ˘ن˘˘م تأا˘˘سشنأأ
ن˘مو ة˘ي˘لاŸأ تا˘ق˘ف˘سصلأ ى˘ل˘ع مو˘سسر سضر˘ف
،كلذ ع˘˘˘م ةأزأو˘˘˘م.(ة˘ن˘طأوŸأ ل˘م˘ع ل˘˘جأأ

ة˘ب˘تا˘ك˘ك ا˘ه˘تÒسسم ة˘ي˘˘ماÙأ هذ˘˘ه تسضا˘˘خ
““ باتك اهنم افلؤوم ةرسشع ةسسمخ دعت ثيح
لو˘ح ““ا˘˘ن˘˘ت˘˘ير˘˘ف »و (2691) ““اسشا˘بو˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ج
يميلح ليزيج تحرسص امك.(9991) اهتدلأو
يميلح جÒسس مهنيب نم ءانبأأ ةثÓثل مأأ يهو
د˘نو˘مو˘ل““ ة˘˘ير˘˘ه˘˘سشلأ ة˘˘لÛأ ر˘˘ير– ر˘˘يد˘˘م
تناك اهنأأ (يسسامولبدلأ ⁄اعلأ) ““كيتامولبيد
اهمأزتلأ ““دسسŒ““ ل تنب اهل نوكت نأأ لسضفت
 .ةأأرŸأ لجأأ نم

ث .ق
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ىحسضألا ديع
ءاملل لوؤوصسم كÓهتصسل وعدت ةرازولا
نماسضتلل ،Úنثلأ مويلأ ،ةيئاŸأ درأوŸأ ةرأزو تعد
ةبسسانÃ ءاملل لوؤوسسم كÓهتسسأ لجأ نم ينطولأ
.ىحسضألأ ديعب لافتحلأ
د˘˘ع˘˘ت˘˘سسي ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب““ ه˘˘˘نأأ ةرأزو˘˘˘لأ ن˘˘˘م نا˘˘˘ي˘˘˘ب ح˘˘˘سضوأأو
ة˘ع˘م÷أ ى˘ح˘سضألأ د˘ي˘ع˘˘ب لا˘˘ف˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل نو˘˘ير˘˘ئأز÷أ
ةيئانثت˘سسأ ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جأو ة˘ي˘ح˘سص فور˘ظ ‘ ة˘ل˘ب˘قŸأ
دنجتلأو نماسضتلأ ¤إأ ةيئاŸأ درأوŸأ ةرأزو وعدت

.““ءاŸأ ريذبت دسض
نع تذختأ ةيئاŸأ درأوŸأ ةرأزو نأأ نايبلأ فاسضأأو

ت– ةيمومعلأ ةمدÿاب ةفلكŸأ تاسسسسؤوŸأ قيرط
درأوم د˘سش◊ ة˘يرور˘سضلأ Òبأد˘ت˘لأ ع˘ي˘م˘ج ا˘ه˘ت˘يا˘سصو
نأأ ةد˘كؤو˘م .Úن˘طأوŸأ تا˘ي˘جا˘ح ة˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘فا˘˘ك
نا˘م˘سضلأ““ ى˘ق˘ب˘ي لوؤو˘سسŸأو ÓÊ˘ق˘ع˘لأ كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسلأ
ا‡ ،ةنسس لك ‘ هيلع فقن يذلأ ريذبتلأ يدافتل
.““يوي◊أ دروŸأ أذه نم ÚنطأوŸأ نم أددع مرحي
ةرأر◊أو ة˘ي˘ح˘سصلأ ة˘ي˘ع˘سضو˘˘لأ نأأ نا˘˘ي˘˘ب˘˘لأ ر˘˘كذ ا˘˘م˘˘ك
‘ ببسستي ÚنطأوŸأ ىدل تأداعلأ Òغتو ةلجسسŸأ
،ىحسضألأ ديع لÓخ““ .ءاملل يئانثتسسأ كÓهتسسأ

ةسصاخ كÓهتسسلأ ‘ أÒبك اعافترأ لجسسن ام ةداع
أذ˘ه بب˘˘سسيو .““ى˘˘ح˘˘سضألأ د˘˘ي˘˘ع مو˘˘ي لوأأ ة˘˘ح˘˘ي˘˘ب˘˘سص
هنع رجني ام تانأزÿأ بوسسنم ‘ اعيرسس اسضافخنأ
.برسشلل ة◊اسصلأ هايŸاب ديوزتلأ ‘ بأرطسضأ

Úنثا Úيباهرإا ىلع ءاصضقلا
Úعب ةÒخذو ةحلصسأا عاجÎصساو
 ىلفدلا
،ءاثÓثلأ مويلأ ،يبعسشلأ ينطولأ سشيجلل ةزرفم تسضق
ة˘يد˘ل˘ب ي˘حأو˘سضب ،ة˘نور˘م˘ع ل˘ب˘ج˘˘ب بسصن Úم˘˘ك ر˘˘ثإأ
Úنثأ Úيباهرإأ ىلع ،ىلفدلأ Úع ةيلو ،ةينيسس◊أ
ةÒخذ˘لأ ن˘م ة˘ي˘م˘كو Úسشا˘سشر Úسسد˘سسم تط˘˘ب˘˘سضو
،ينطولأ عافدلأ ةرأزول نايب بسسحو.ةيودي ةلبنقو
سشيجلل ةزرفم تسضق ،باهرإلأ ةحفاكم راطإأ يفف““
بسصن رثإأ ،0202 ةيليوج82 مويلأ ،يبعسشلأ ينطولأ
،ةيني˘سس◊أ ة˘يد˘ل˘ب ي˘حأو˘سضب ،ة˘نور˘م˘ع ل˘ب˘ج˘ب Úم˘ك
Ú (20)ي˘˘با˘˘هرإأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،1.ع.ن/ى˘ل˘˘فد˘˘لأ Úع ة˘˘يلو
عو˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘˘م Úسشا˘˘˘˘˘˘سشر Ú (20)سسد˘˘˘سسم تط˘˘˘˘ب˘˘˘˘سضو
ةيودي (10) ةلبنقو ةÒخذلأ نم ةيمكو فوكنيسشÓك
سشي÷أ نأأ نايبلأ فاسضأأو.““نأديم (10) ةراظنو
ةلسصأوتŸأ هدوهج لÓخ نم ،ددجي““ يبعسشلأ ينطولأ

ةدراطم ىلع هرأرسصإأو همزع ،باهرإلأ ةحفاكم ‘
Èع أودجو امنيأأ مهيلع ءاسضقلأو ÚمرÛأ ءلؤوه
تلواfi لك سضحد ىلعو ،ينطولأ بأÎلأ لماك
.““دÓبلأ رأرقتسسأو نمأاب سساسسŸأ

‘ ةليم تارداصص وروي فلآا402
ماعلا نم لوألا يصسادصسلا
يسسأدسسلأ لÓخ ةليم ةيلو تأرداسص ةميق تغلب
082و فلآأ402 نع ديزي ام يرا÷أ ماعلأ نم لوألأ
يد˘يرد ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل ي˘˘لÙأ ر˘˘يدŸأ بسسحو.وروي
،ةÎفلأ هذه لÓخ ،غلبŸأ أذه قق– دقف ،يمسساق

ةدام ريدسصت سصخت ةيلمع61 اهنم ،ةيلمع72 ‘
اهيف تردسص ةيلمع11و ،ايلاطيإأ ةلود وحن لسصبلأ

.سسنوت ةلود وحن Îسسيلوبلأ فايلأأ ةدام
ن˘م ة˘يلو˘لأ تأردا˘سصل ة˘ي˘لا˘م˘جإلأ ة˘ي˘م˘˘ك˘˘لأ ترد˘˘قو
نم انط593 اهنم انط785 نم ديزأاب ÚتداŸأ Úتاه
.Îسسيلوب˘لأ فا˘ي˘لأأ ن˘م ا˘ن˘ط291 ن˘˘م Ìكأأو ل˘˘سصب˘˘لأ
ةنسسلأ هذه ةيلولأ تأرداسص نإاف ،ثدحتملل أدانتسسأو
نم اهسسفن ةÎفلاب ةنراقم ،ءيسشلأ سضعب تعجأرت
›أوح ةيلامجإلأ اهتميق تغلب يتلأ ةمرسصنŸأ ةنسسلأ
تردسص ،ةيل˘م˘ع72 ةج˘ي˘ت˘ن ورو˘ي482و فلآأ702
يÈلأ لسصبلأ نم انط4651 نع ديزت ةيمك اهلÓخ
ةيمكب تايراطبلأ ةنيجعو تايلمع50 ‘ ردسص يذلأ
ريدسصتل تايلمع40و ةديحو ةيلمع ‘ نانطأأ3
نم Ìكأأ ريدسصتل ةيلمع41و نط72 ةيمكب نوزل◊أ
ةدي˘حو ة˘ي˘ل˘م˘عو Îسسي˘لو˘ب˘لأ فا˘ي˘لأأ ن˘م نا˘ن˘طأأ303
.تيوكسسبلأ نم نط02لأ تبراق ةيمك اهيف تردسص
بسسح -تل˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ف ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإأ ته˘˘جو ي˘˘ت˘˘لأ لود˘˘لأ ا˘˘مأأ
.اينيغو سسنوتو ايلاطيإأ ‘ -يمسساق
لجسسŸأ عجأÎلأ أذه بابسسأأ ثدحتŸأ عجرأأ دقو

-و ةئاŸأ ‘44،1 -) تأرداسصلأ ةيمكو ةميق ‘
يحسصلأ عسضولأ ¤إأ (›أوتلأ ىلع ةئاŸأ ‘39،42
يتلأ لكاسشŸأ أذكو انوروك ةحئاج ببسسب نهأرلأ
- مهددع عجأÎي ⁄ نيذلأو نوردسصŸأ اههجأوي

ةنراقم0202 نم لوألأ يسسأدسسلأ لÓخ -هبسسح
40 عو˘˘م˘˘جÃ ة˘˘ي˘˘سضاŸأ ة˘˘ن˘˘سسلأ ن˘˘م ةÎف˘˘لأ سسف˘˘ن˘˘˘ب
 .نيردسصم

نمأل ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ةيئلولأ ةحلسصŸأ تنك“
فÎ– ةيمأرجإأ ةكبسش كيكفت نم ،رئأز÷أ ةيلو
‘ ريوزتلأ أذكو ›ودلأ بيرهتلأو تابكرŸأ ةقرسس

fiزجح عم اسصخسش41 نم ةنوكم ةيرأدإأ تأرر
.ةيلام غلابمو ةبكرم32
،ى˘م˘ل˘سس يدو˘ع˘سس ة˘طر˘سشل˘ل لوأأ مزÓ˘م تح˘˘سضوأأو

رسصانع Ëدق˘تو ة˘ي˘سضق˘لأ ل˘ي˘سصا˘ف˘ت سضر˘ع لÓ˘خ
رقÃ ةينطولأ ةفاحسصلأ مامأأ ةيمأرجإلأ ةكبسشلأ
رئأز÷أ بونج) يقأÈب لخدتلأو ثحبلأ ةقرف
اهت÷اعم ت“ ةيعونلأ ةيسضقلأ هذه نأأ ،(ةمسصاعلأ

رئأز÷أ ةيلو نمأل لخدتلأو ثحبلأ ةقرف لبق نم
41 ن˘م نو˘ك˘ت˘ت ة˘ي˘مأر˘جإأ ة˘ك˘ب˘سش كي˘ك˘ف˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ت
تابكرŸأ ة˘قر˘سس أو˘فÎحأ م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشم ا˘سصخ˘سش

روزŸأ لامعتسسأو ريوزتلأ اسضيأأو ›ودلأ بيرهتلأو
‘ fi32 زجح ”و ةيدعاق تافلمو ةيرأدإأ تأرر
.ةبعسصلأو ةينطولأ ةلمعلأ نم ةيلام غلابمو ةبكرم
تا˘حر˘ف تل˘ي˘غ˘ي˘ت ة˘طر˘˘سشلأ ظ˘˘فاfi ح˘˘سضوأأ ا˘˘م˘˘ك

لخدت˘لأو ثح˘ب˘ل˘ل ¤وألأ ة˘ل˘ي˘سصف˘لأ سسي˘ئر ،لا˘م˘ج
ةيلو نمأل ةيئاسضق˘لأ ة˘طر˘سشلأ ة˘ح˘ل˘سصŸ ة˘ع˘با˘ت˘لأ
‘ ثحبلأ ترسشاب ةقرفلأ رسصانع نأأ ،رئأز÷أ

ةينأديم ةمولعم لÓغتسساب ةيعونلأ ةيلمعلأ هذه
ةيدعاق تافلم ريوزتب نوموقي سصاخسشأأ دجأوتب

Ÿل˘ي˘كو را˘ط˘خإأ د˘ع˘بو ،ة˘ي˘ع˘ف˘نو ة˘ي˘حا˘ي˘سس تا˘ب˘كر
ةلي˘سصف˘لأ تر˘سشا˘ب ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإأ سصتıأ ة˘يرو˘ه˘م÷أ
دح عسضو ىلع ترفسسأأ يتلأ ةينأديŸأ تايرحتلأ
ريوزت ‘ ةسصتfl ةمظنم ةيمأرجإأ ةيعمج طاسشنل

.تابكرŸأ لكايهو ةيدعاقلأ تافلŸأ
أذه نأأ ،هتأذ قايسسلأ ‘ ،ةطرسشلأ ظفاfi لاقو
ايناŸأأ نم ةيلودلأ دود◊أ Èع دتمأ سصاسصتخلأ
تايلو سضعب ¤إأ ةفاسضإلاب غروبمسسكولو اسسنرفو
ةبكرم32 عاجÎسساب ةيلمعلأ تللك ثيح ،نطولأ
عاجÎسسأ عم مهيف هبتسشم اسصخسش41 فيقوتو
نويلم06 ـلأ تبراق ةينطولأ ةلمعلاب ةيلام ةميق
يقأرع رانيد0002 ـب تردق ةيبنجأأ ةلمعو ميتنسس
‘ تل˘م˘ع˘ت˘سسأ ي˘ت˘لأ ة˘يرأدإلأ تا˘˘ف˘˘لŸأ ف˘˘ل˘˘تflو
.ريوزتلأ ةيلمع
،اهب لومعŸأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ لامكتسسأ دعب

ةيئاسضقلأ تاه÷أ مامأأ مهيف هبتسشŸأ Ëدقت ”
.هفلم ‘ رظنلل ةّسصتıأ

رئاز÷ا ةيلو نمأا

›ودلا بيرهتلاو تابكرŸا ةقرصس ‘ ةصصتfl ةباصصع كيكفت

فلتخÃ ةيئابرهكلأ لبأوكلأ ةقرسس تايلمع تلأزل
ة˘ف˘ل˘ك˘م ،ءا˘ب˘عأأ ‘ بب˘˘سست˘˘ت ة˘˘يدŸأ ة˘˘يلو ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
يتنسس Úب ةقرسس ةيلمع15 تلجسس يتلأ ةسسسسؤوملل
.0202و9102
ةقرسسلأ نأأ ةيدŸاب عيزوتلأ ةيريدم نم نايب ‘و

ةكبسشلأ ىلع ةيسساحنلأ ةيئابرهكلأ لبأوكلأ تسصخ

ملك51 اهلوط غلبو رتوتلأ ةسضفخنŸأ ةيئابرهكلأ
29و رايلم1 هردق ›ام فÓغ اهل تسصسصخ يتلأ

تأذ فاسضأأو ، ةكبسشلأ حÓسصإأ ةداعإل ميتنسس نويلم
نم ةيدلب42 ىلع تعزوت ةقرسسلأ تايلمع نأأ نايبلأ
.46 لسصأأ

م .ق

ةيدŸاب ةيئابرهكلا لباوكلا نم ملك51 ةقرصس



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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