
باحسصأل ةاناعŸا نم مايأا دعب
 ةيديÈلا تاباسس◊ا

ردصصت ةموك◊ا
Òفوتل تاميلعت
  ةيدقنلا ةلويصسلا

سسمأا لوأا ،دارج زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا سسأارت
ة˘سسارد˘ل سصسصخ ا˘كÎسشم ا˘يرازو ا˘سسل‹ ،ءا˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
بلط مامأا ةيديÈلا ةكبسشلا ‘ ةلويسسلا ةرفو ةيعسضو
تا˘˘با˘˘سس◊ا با˘˘ح˘˘سصأا Èع سسراÁ يذ˘˘لا ن˘˘ئا˘˘˘بز˘˘˘لا
.نويلم22 مهددعو ،ةيرا÷ا ةيديÈلا

20 سص

ةيقفاوت ةغايسص لاجعتسسا ¤إا اعد
يسسايسسلا لاقتنÓل

ةعجارÃ بلاطت ””سسمح»
عم لماعتلا ةيجيتاÎصسإا
 ةيحصصلا ةمزألا

30 سص
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90 ــ80   سص

رقتسسا .يوركلا طسسولا أاجاف تغابم لكسشب
ثلاثلا رايÿا ىلع ›اردفلا بتكŸا رايخ
4 ـل دو˘ع˘سصلاو با˘ب˘˘سشل˘˘ل بق˘˘ل˘˘لا ح˘˘نÁ يذ˘˘لا
تارار˘ق ي˘ه و .طو˘ق˘سسلا ءا˘˘غ˘˘لا ع˘˘م ة˘˘يد˘˘نأا
فافلا اهيف تدمتعا ةلوؤوسسم Òغو ةيلاŒرا

ةرك ةمدخ لدب فارطأا ءاسضر بسسك ىلع
ة˘سسفا˘نŸا حور ى˘ل˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا مد˘˘ق˘˘لا
عبات˘لا ›ارد˘ي˘ف˘لا بت˘كŸا م˘ّسسرو .ة˘ف˘ير˘سشلا
هعامتجإا ‘ مدقلا ةركل يرئاز÷ا دا–إÓل
مسسق˘لا ن˘م ة˘يد˘نأا4 دو˘ع˘سص ءا˘˘ع˘˘برألا سسمأا
ءا˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘لإا ع˘˘˘˘˘م لوألا فÙÎا ¤إا Êا˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘لا
رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا لا˘˘ح ‘ ه˘˘نأا ا˘˘م˘˘ل˘˘˘ع ،طو˘˘˘ق˘˘˘سسلا
ع˘سضب ىو˘سس ا˘ه˘ن˘م ق˘ب˘ت˘ي ⁄ ي˘ت˘˘لا ة˘˘سسفا˘˘نŸا

ةيئاهن ج˘ئا˘ت˘ن زر˘ف نا˘ك˘مإلا˘ب نا˘ك تÓ˘با˘ق˘م
flبقل˘لا بحا˘سصل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ىو˘سس ة˘ف˘ل˘ت ‘

ةدع هيلع سسفانتت يذلا لوألا مسسقلا ةلوطب
رارقب تدافتسسا يتلا قرفلل ةبسسنلاب وأا ةيدنأا

يذلا لوألا مسسقلا ةÒظح ¤إا دوعسصلا نم
.اقيرف02 ب مداقلا مسسوŸا ‘ حبسصيسس
را˘يÿا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب ›ارد˘ي˘ف˘لا بت˘كŸا ل˘˘ل˘˘عو
¤إا ةهجوŸا ةبوتكŸا ةراسشتسسإلا نم ثلاثلا
دا˘ج˘يإا ل˘جأا ن˘م ة˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م÷ا ءا˘˘سضعأا
يور˘ك˘لا م˘سسوŸا ءا˘ه˘نإل ة˘ب˘سسا˘نŸا ة˘غ˘ي˘سصلا
هذه ةيدج نم ققحتلا ةيناكمأا نود ،›ا◊ا
.اهتيفافسش و ةراسشتسسلا

61 سص

ةعاسس42 ‘ ةافو21و ةديدج ةباسصإا416

انوروك نم ¤وألا ةعبرألا رعسشألا لÓخ

ةئاŸا ‘03 ـب تعفترا ةثولŸا ةيئافصشتصسلا تايافنلا
ءابو ةيادب ذنم ،ةيئافسشتسسلا تايافنلا ‘ ةدايز نع نامو لامك تايافنلل ةينطولا ةلاكولا ريدم فسشك
هذه““ نأا احسضوم ،›ا◊ا ماعلا نم ¤وألا رهسشأا ةعبرألا لÓخ ،ةئاŸا ‘03 ةبسسنب ،انوروك سسوÒف
،تامامكلاو ،تازافقلا لثم ،““ةثولم نوكت نأا لمتحي يتلا““ ةيبطلا تايافنلاب يسسيئر لكسشب قلعتت ةدايزلا
Òغ (ةماسسو ةيحيرسشت) ىرخألا تايافنلا عاونأا نأاو ،““ةعطاقلاو ةدا◊ا تاودألاو ،نق◊او ،تادامسضلاو
،تايفسشتسسŸا تايافن ‘ ىرخأا ةدايز كانه نأا دكؤوŸا نم““ ،نامو بسسحو .ةدايزلا هذهب ةقيقح ةينعم
،““انوروك سسوÒفب ةباسصإلا ‘ ةÒبكلا ةدايزلا عم ،ةيليوجو ناوج ةسصاخ ،ةيسضاŸا ةثÓثلا رهسشألا لÓخ
لكايهلا عم ةلاكولا اهترجأا يتلا تانايبلا عمج نم غرفي ىتح ةيلعفلا اهتبسسن ديد– نكÁ ل هنأا ادكؤوم
.ةيئافسشتسسلا

30 سص

ةعطاقم ررقي ةماركلا فÓتئا
 ةسسل÷ا

 :ةصضهنلا ةكرحب يدايق
باون ىلع عزوت ةيتارامإا لاومأا
 يصشونغلا نم ةقثلا بحصسل

مهفيقوت نم ةعاسس42 دعب

يفحصصلا نع جارفإلا
 يصساق تيآا فصصنم
روصصŸاو جرıاو

61 سص

 ..نانبل بونج
ةيلود ىوكصش Ëدقت ررقت توÒب

هتيزهاج نلعي Êويهصصلا نايكلا و
 تاهويرانيصسلا لكل

راودم ةطبارلا سسيئر اهنع باغ عامتجا ‘

Óطب دادزولب بابصش مصسرت فافلا
Ÿيئانثتصسا مصسو

EL HOURRIAةــــيرابخإ ةــــــــيموي

سسوÒفب ةديدج ةباسصإا416 ،ةÒخألا ةعاسس42 ـلا لÓخ ،رئاز÷ا تلجسس
ذنم ةباسصإا فلأا03 ةبتع نم كلذب ةبÎقم ،““91 ديفوك““ دجتسسŸا انوروك

عفتÒل ،ءابولاب ةديدج ةافو21 ةÒخألا ةعاسس42 ـلا تلجسس امك .ءابولا روهظ

ةيملعلا ةنجللا مسساب قطانلا نلعأا ،لباقŸاب .6811 ةافو ¤إا تايفولا ›امجإا
Ÿف ةعباتÒ953 ليجسست نع راروف لامج روتكدلا هراسشتنا دسصرو انوروك سسو
.‘اعت ةلاح29591 ¤إا ›امجإلا ددعلا تعفر ةديدج ءافسش ةلاح

 نم بÎقت رئاز÷ا
انوروكب ةباصصإا فلأا03



عم مهافت ةركذم عقوت كارطانوصس
ةينابصسإلا اصسبيصس ةكرصش
سسمأا ا˘˘سسب˘˘ي˘˘سس ا˘˘ه˘˘ك˘˘ير˘˘سشو كار˘˘˘طا˘˘˘نو˘˘˘سس تع˘˘˘قو
رامثتسسلا تايناكمإا ثحبل مهافت ةركذم ،ءاعبرألا
جاتنإا ريوطتو فاسشكتسسا تلا‹ ‘ كÎسشŸا
.›ودلا ديعسصلا ىلعو رئاز÷ا ‘ تاقورÙا
كارطانوسسل اًسضيأا ةركذŸا هذه عيقوت حمسسيسس
لÓخ ن˘م ،ة˘ي˘لا◊ا ا˘م˘ه˘ت˘كار˘سش ز˘يز˘ع˘ت˘ب ا˘سسب˘ي˘سسو
هب دافأا ام بسسح ،ةديدج نواعت سصرف نع ثحبلا
هذه ماربإا نأا ردسصŸا تاذ حسضوأاو .ةكرسشلل نايب
زيزعت ‘ كارطانوسس ةبغر ىلع دكؤوي ةركذŸا
Òبادتب لمعلا راطإا ‘ ةسصاخ ،ةكارسشلا ةسسايسس
¤إا ،اسضيأا ،ةفداهلا ،تاقورÙا ةطسشنأا نوناق
تايوتسسم عفرو تاقورÙا نم انتاطايتحا ةدايز
.اهجاتنإا

إا .ق

‘ بذبذتلا يدافتل ةيناديم قرف
ديعلا يموي هايŸا عيزوت
ن˘ع ،ي˘قار˘ب ي˘قزرأا ،ة˘ي˘ئاŸا دراوŸا ر˘˘يزو ن˘˘ل˘˘عأا

Œيدافتل ديعلا يموي لخدتلل ةيناديم قرف دين
كÓهتسسا ةيمك اميسسلو ،هايŸا عيزوت ‘ بذبذتلا
ىلع يقارب دكأاو .ةÒبك ةÎفلا هذه لÓخ هايŸا

واودو˘ب˘ب ها˘يŸا ة÷ا˘˘ع˘˘م ة˘˘طÙ ه˘˘ترا˘˘يز سشما˘˘ه
‘ كلهتسست يتلا هايŸا ةيمك نأا ،سسادرموب ةيلو
5 ‘ ديعلا موي كلهتسست ةيداعلا مايألا ‘ ةعاسس42
ا‰إاو ءاملل عطق دجوي ل »: افيسضم ،طقف تاعاسس
‘ ةدجاوتŸا ءايحألا ‘ ةسصاخ غرفت تانازÿا
هنأا ثدحتŸا ركذ رخأا قايسس ‘و .““ايلعلا قطانŸا

ها˘يŸا كÓ˘ه˘ت˘سسا ةرو˘تا˘ف د˘يد˘سست ع˘ط˘ت˘سسي ⁄ ن˘˘م
عطقني لو اقحل اهديدسست هناكمإاب ءابولا لÓخ
عي˘ط˘ت˘سسي ن˘م ن˘ك˘ل»:ه˘لو˘ق˘ب كرد˘ت˘سسي˘ل ،ءاŸا ه˘ن˘ع
ل ى˘ت˘ح ه˘ل ل˘سضفأا ه˘نأل كلذ ل˘ع˘ف˘ي˘ل˘ف ،ا˘هد˘˘يد˘˘سست
.““نويدلا هيلع مكاÎت

إا .ق

سسوÒف ىودع لاقتنل ايدافت
.(91-ديفوك)

ةيندŸا ةيامحلل ةماعلا ةيريدŸا
لامعتصسا ءانثأا رذ◊ا ¤إا وعدت
رحنلا تاودأا
نايب ‘ ،ةيندŸا ةيامحلل ةماعلا ةيريدŸا تعد
رذ◊او ةطي◊اب يلحتلا ¤إا ،ءاعبرألا سسمأا اهل
ةيحسضألا رحنب ةسصاÿا تاودألا لامعتسسا ءانثأا

ة˘˘مÓ˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ظا˘˘ف˘˘ح ى˘˘ح˘˘˘سضألا د˘˘˘ي˘˘˘ع لÓ˘˘˘خ
سسوÒف ىود˘˘˘ع لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نل ا˘˘˘يدا˘˘˘ف˘˘˘تو Úن˘˘˘˘طاوŸا
.(91-ديفوك)
ل˘ظ ‘»و ى˘ح˘سضألا د˘ي˘ع˘ب لا˘˘ف˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل ا˘˘ب˘˘سسح˘˘ت˘˘ف
انوروك ةحئاجب ة˘ق˘ل˘ع˘تŸا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا فور˘ظ˘لا
رحن تاودأا لامعتسسا اياحسض نم ليلقتلاو دحللو
و˘عد˘˘ت ،سسوÒف˘˘لا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضألا
ÚنطاوŸا ةفاك ةيندŸا ةيامحلل ةماعلا ةيريدŸا
ةرو˘˘ط˘˘خ بب˘˘سسب رذ◊او ة˘˘ط˘˘ي◊ا˘˘ب ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لا ¤إا
ايدافت اذكو تاودألا هذهل ÓÊقعلا Òغ لامعتسسلا
.““ىودعلا لقن وأا يقلتل
ةيام˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يدŸا تر˘كذ ،سضر˘غ˘لا اذ˘ه˘ل
تاميلعتلا نم ةلمجب ديقتلا Úعتي هنأاب ةيندŸا
يدا˘˘ف˘˘تو يد˘˘سس÷ا د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا ماÎحا»ـك ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا
Òه˘ط˘ت ع˘م ة˘ي˘ح˘سضألا لو˘ح ةÒث˘ك˘لا تا˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ن˘م ءا˘ه˘ت˘نلا د˘ع˘بو ل˘ب˘ق ح˘بذ˘لا نا˘ك˘˘م ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘تو
.““ةيلمعلا
(ةمامكلا) يقاولا عانقلا سسبل““ اسضيأا بجوتي امك
يدافتو تازافقلا لامعتسسا ةرورسض عم ،ايرابجإا
لا˘م˘ع˘ت˘سسا ل˘ب م˘ف˘لا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضألا خ˘˘ف˘˘ن
¤إا فاسضي ،““كلذ لدب ةيوديلا ةيئاوهلا ةخسضŸا
،لبق ةلمعتسسŸا تاودأا ميقعتب مايقلا““ كلذ لك
لدا˘ب˘ت مد˘ع»و ““ر˘ح˘ن˘لا ن˘م ءا˘ه˘˘ت˘˘نلا د˘˘ع˘˘بو ءا˘˘ن˘˘ثأا
.““سصاخسشألا Úب ةلمعتسسŸا تاودألا
ةيامحلل ةماعلا ةيريدŸا تهبن ،راطإلا تاذ ‘و
يدافتو ماظتناب نيديلا لسسغ ةرورسض““ ¤إا ةيندŸا

Ÿكرتو عسضو مدع»و ““مفلاو فنألاو هجولا سس
ىلع ةوÓع ،““سضرألا ىلع Úكاكسسلا ذحسش تلآا
بي˘با˘نأاو زا˘غ˘لا م˘ظ˘ن˘م ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘سص ةد˘˘م ة˘˘ب˘˘قار˘˘م““
ر˘سصت˘ق˘ي نأا بج˘ي ي˘ت˘لا ي˘ه˘ط˘لا ةز˘ه˘جأل ه˘ل˘ي˘سصو˘˘ت
.هتاذ ردسصŸا فيسضي ،““طقف رابكلا ىلع اهليغسشت
ةز˘ه˘جأا ى˘ل˘˘ع ءا˘˘ق˘˘بإلا Úع˘˘ت˘˘ي““ ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ‘و
بوسشن عنŸ رئاتسسلاو ثاثألا نع اديعب يهطلا
وأا لخاد ءاوسشلا ةيلمعب مايقلا مدع““ عم““قئار◊ا
 .““كلذل ةأايهŸا نكامألا ‘ لب تاباغلا نم برقلاب
تاذ وعدت ،قيرح وأا ثداح يأا عوقو ةلاح ‘و
(1201) نيرسضخألا Úمقرلاب لاسصتلا ¤إا ةه÷ا
ناو˘˘ن˘˘ع˘˘لاو ثدا◊ا ة˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط د˘˘˘يد– ع˘˘˘م (41)وأا
.قيقدتلاب

إا .ق

2يـنـطو
ـه1441 ةج◊ا وذ90 ـل قفاوŸا م0202 ةليوج03 سسيمÿا el-hourria.com

 ةيديÈلا تاباسس◊ا باحسصأل ةاناعŸا نم مايأا دعب

  ةيدقنلا ةلويصسلا Òفوتل تاميلعت ردصصت ةموك◊ا

نإاف ،لوألا ريزولا حلاسصŸ نايب هدروأا ام بسسحو
ن˘م لاو˘مألا بح˘سس تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ›ا˘م˘جإلا غ˘ل˘˘بŸا

رانيد رايلم004 وحن غلبي رئاز÷ا ديرب بتاكم
.رهسشلا ‘ طسسوتم غلبمك
ةمزألا نإاف ،كلذ نع Óسضف““ هنأا نايبلا حسضوأاو
تبترت دق ،انوروك سسوÒفب ةطبترŸا ةيحسصلا

د˘عاو˘ق˘لا ن˘ع ة˘م˘جا˘ن ة˘ي˘فا˘سضإا تا˘بو˘ع˘سص ا˘ه˘ن˘ع
د˘عا˘ب˘ت˘˘لا ماÎحاو ،ل˘˘م˘˘ع˘˘لا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ل ةد˘˘يد÷ا
ل˘ك ¤إاو د˘يÈلا بتا˘˘ك˘˘م ¤إا جو˘˘لو˘˘لاو يد˘˘سس÷ا
Úمدختسسمـلا نم ءزج بايغ اسضيأا فاسضي ،كلذ
،نهلافطأا ةناسضحب نلفكتي يتاوللا ءاسسنلا نم
ىود˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘يا˘˘˘˘ح˘˘˘˘سض Úمد˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسمـلا اذ˘˘˘˘˘كو
.““91-ديفوكب
ع˘سضو˘لا نأا ج˘ت˘ن˘ت˘سسي““ ه˘نأا ى˘˘ل˘˘ع رد˘˘سصŸا دد˘˘سشو

وه لب ،ةلويسسلا رفوت ثيح نم حرطُي ل نهارلا
راثآاب طبترم سصاخ دج فرظ ةجيتن ىرحألاب
ةلجع حب˘ك ‘ تب˘ب˘سست ي˘ت˘لا ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا
بقاوع نم كلذ نع بتÎي ام لك عم داسصتقلا

.““اهتداعتسساو ةلويسسلا لوادت ىلع
،هرثأا نم د◊او عسضولا اذه ةهجاوم لجأا نمو
ر˘˘ئاود˘˘لا ¤إا تا˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت لوألا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا ىد˘˘˘سسأا
ةرورسض ‘ ل˘ث˘م˘ت˘ت ة˘ي˘ن˘عŸا ح˘لا˘سصŸاو ة˘يرازو˘لا
تاسشاعŸاو بتاورلا عفد ديد“ ىلع رهسسلا““

لو˘ط ى˘ل˘ع ة˘لود˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا تاد˘˘عا˘˘سسŸاو
ديÈلا بتاكم لمع تيقاوم فييكتو ،هلك رهسشلا
¤إا جو˘لو˘˘لا ع˘˘ي˘˘سسو˘˘ت ،ه˘˘ن˘˘ع ÈعŸا بل˘˘ط˘˘لا ق˘˘فو
ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘لا لÓ˘خ ن˘م كو˘ن˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘لآلا كي˘با˘˘ب˘˘سشلا
ديÈل ةيدقنلا ةمظنأÓل ينيبلا ليغسشتلا ذيفنتب

‘ ةلولا كارسشإا ةرورسض عم ،كونبلاو رئاز÷ا
لÓ˘˘خ ن˘˘م ،لاو˘˘مألا تا˘˘كر˘˘ح ى˘˘˘ل˘˘˘ع فار˘˘˘سشإلا

ىلع رفوتت يتلا تلاكولا Úب ،اهتقفارم نامسض
.““ةلويسسلا ‘ ازجع Êاعت يتلا كلتو سضئاوف
را˘سسŸا˘ب ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘لا˘ب““ لوألا ر˘يزو˘لا بلا˘˘ط ا˘˘م˘˘ك
ةيلاŸا تا˘سسسسؤوŸاو كو˘ن˘ب˘ل˘ل حا˘م˘سسلا˘ب ل˘ي˘ف˘ك˘لا
¤إا لاومألا ‘ سضئاف نم هيلع رفوتت ام عفدب
ةلعافلا تاه÷ا عيجسشت اÒخأاو ديÈلا بتاكم

‘ ةدعاسسŸا Ëدقت ىلع ÊدŸا عمتÛا ‘
د˘يÈلا بتا˘ك˘م جرا˘خ را˘ظ˘ت˘نلا Òباو˘ط م˘ي˘ظ˘ن˘˘ت
ن˘م يد˘سس÷ا د˘عا˘ب˘ت˘لا د˘عاو˘ق ق˘ي˘ب˘ط˘ت سضر˘˘فو

ةد˘˘نÛا ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘سصÃ ة˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسلا لÓ˘˘˘خ
.““ÚنطاوŸ نمأا لجأا نم رارمتسساب
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ر˘ئاز÷ا د˘يÈل ما˘ع˘لا ر˘يدŸا ن˘ل˘˘عأا
ءاعبرألا سسمأا Êامحد Ëركلا دبع
رئاز÷ا كنب Úب قيسسنتلا زاهج نأا
ةرفو نامسضب ليفك رئاز÷ا ديربو
ى˘ل˘ع ة˘يرور˘سضلا ة˘لو˘˘ي˘˘سسل˘˘ل ةÈت˘˘ع˘˘م
.ديÈلا بتاكم ىوتسسم

ةعاذإلا جاومأا ىلع هل ةلخادم ‘
اذ˘ه نأا Êا˘م˘˘حد حر˘˘سص ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
دسصر نم رئاز÷ا ديرب نكم زاه÷ا

582 غلبم طقف وينوي رهسش لÓخ
كي˘با˘ب˘سش ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع جد را˘˘ي˘˘ل˘˘م
كن˘˘ب˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا عور˘˘ف˘˘لا˘˘ب بح˘˘سسلا
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ئ˘ب˘ع˘ت اذ˘كو ر˘ئاز÷ا

بتا˘كÃ ع˘فد˘لاو بح˘سسلا تا˘ي˘ل˘م˘˘ع
.جد رايلم19 ةميق ديÈلا
،ةنسسلا علطم ذنم““ Óئاق فدرأا امك
جد رايلم2471 رئاز÷ا ديرب بحسس
دسصر نم نك“و رئاز÷ا كنب ىدل
02 ةياغ ¤إا جد رايلم396 نم Ìكأا

ى˘ل˘ع ع˘فد˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م ة˘ي˘ل˘˘يو˘˘ج
¤إا اÒسشم ،ديÈلا بتاكم ىوتسسم
نم تايناكمإلا ةفاك Òفوت ”““ هنأا
ةلويسسلا نم ةميق Èكأا دسصر لجأا
ÚنطاوŸا تايجاح ةيبلتل ةيدقنلا

.““ىحسضألا ديع ةيسشع
ةذ˘˘خ˘˘تŸا تاءار˘˘جإلا سصو˘˘˘سصخ˘˘˘بو

ديسسلا قرطت ،ةلويسسلا لكسشم ل◊
تايلمعب مايقلا ةيناكمإا ¤إا Êامحد
ةعباتلا ةيلآلا كيبابسشلا Èع بحسس
لاق ثيح كونبللو رئاز÷ا ديÈل
ى˘ل˘ع ا˘ي˘لا˘ح ر˘ئاز÷ا د˘ير˘ب ر˘فو˘ت˘˘ي““

نأا ا˘م˘ل˘ع ي˘ك˘˘ن˘˘ب ›آا كا˘˘ب˘˘سش0041
ا˘ه˘ب مو˘ق˘ي ي˘ت˘لا بح˘سسلا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
هذ˘˘˘ه Èع ر˘˘˘ئاز÷ا د˘˘˘ير˘˘˘ب ن˘˘˘ئا˘˘˘˘بز
‘01 ىدعتت ل كونبلاو كيبابسشلا
. ةئاŸا
ديرب نئابز نأا لوؤوسسŸا حسضوأا دقو
ةيدقنلا ةقاطبلاب نيدوزŸا رئاز÷ا
ÚيÓم6 م˘˘هدد˘˘عو ““ة˘˘ي˘˘ب˘˘هذ˘˘˘لا““
بحسس تايلمع ‘ عورسشلا مهناكمإاب

ة˘˘ي˘˘لآلا كي˘˘با˘˘ب˘˘سشلا ىو˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
‘ بارطسضا لجسسي امدنع كونبلل
.ديÈلا ةكبسش ىوتسسم ىلع ةلويسسلا

““ نأا لخدتŸا دكأا نأاسشلا اذه ‘
قاروأÓل ةيلآلا كيبا˘ب˘سشلا لا˘م˘ع˘ت˘سسا
ر˘ئاز÷ا د˘يÈل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا ة˘˘يد˘˘ق˘˘ن˘˘لا
رياني ذنم اهليغسشت ” يتلا كونبللو
د˘˘ير˘˘ب ن˘˘ئا˘˘بز˘˘ل ح˘˘م˘˘˘سس د˘˘˘ق0202
وينوي رهسش لÓخ بحسسب رئاز÷ا
ىوتسسم ىلع جد ÒيÓم8 غلبم طقف
.““ ةيكنبلا ةيلآلا كيبابسشلا
ل˘ئا˘سسو˘لا ة˘ي˘قر˘ت نأا لوؤو˘سسŸا د˘كأاو

ل◊ا ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت ع˘˘فد˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘نوÎك˘˘˘لإلا
ةلويسسلا لكاسشم ةهجاوŸ بسسانŸا
.يئاهن لكسشب
يتلا تاءارجإلا Úب نم هنا““ ركذو
،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ا˘˘ه˘˘تذ˘˘خ˘˘تا

Úب رزآا˘˘ت˘˘لاو نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
وأا اسضئاف ءاوسس فرعت يتلا تايلولا

اذه““ نأا افيسضم ،““ةلويسسلا ‘ ازجع
رواسشتلاب هذاختا ” يذلا ءارجإلا

نيو“ نم نكم دق رئاز÷ا كنب عم
د˘˘˘˘يÈلا بتا˘˘˘˘ك˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م Òب˘˘˘˘ك دد˘˘˘˘ع
تا˘يلو ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا ‘ ة˘˘لو˘˘ي˘˘سسلا˘˘ب
.““نطولا

ةدئافل تاءارجإا ذاختا
دفاوتلا بنجتل نيدعاقتŸا
Òبكلا
ايلاح كانه نا Êامحد ديسسلا دكأاو

(3) ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث ن˘˘˘م د˘˘˘˘يزأا ر˘˘˘˘ئاز÷ا ‘
تا˘با˘سسح م˘ه˘يد˘ل د˘عا˘ق˘ت˘˘م ÚيÓ˘˘م
.ةيديرب ةيراج
تاءارجإا““ نا لوؤوسسŸا تاذ حسضوأاو
نم ةئفلا هذه حلاسص ‘ تذختا دق
ىلع Òبكلا دفاوتلا بنجتل نئابزلا

عسضوب ةسصاخ قلعتتو ديÈلا بتاكم

ةل˘با˘ق) ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلا ة˘لا˘كو˘لا ما˘ظ˘ن
برا˘˘قأا ن˘˘كÁ يذ˘˘لاو (ل˘˘ي˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل
ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا ن˘˘م Úن˘˘سسŸا سصا˘˘˘خ˘˘˘سشألا
.““مهناكم ‘ بحسسلا تايلمعب
ديدمتل ةديدج ةمانزر تعسضو امك»
ح˘˘نŸاو د˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘لا ح˘˘ن˘˘م ع˘˘˘فد ةÎف
ةثÓث ىلع دت“ تناك يتلا ىرخألا
هذه نا دكأاو .““مايأا01 حبسصتل مايأا
ذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا ز˘˘ي˘˘ح تل˘˘خد تاءار˘˘جإلا

ن˘م تن˘ك˘مو ة˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج ر˘˘ه˘˘سش لÓ˘˘خ
نيدعاقتŸا دفاوت ىنحنم سضيفخت

رفوتتو .ديÈلا بتاكم ىوتسسم ىلع
ىلع ايلاح رئاز÷ا ديرب ةسسسسؤوم
باÎلا Èع د˘˘˘ير˘˘˘ب بت˘˘˘ك˘˘˘م050.4
باسسح نو˘ي˘ل˘م72 ى˘ل˘عو ي˘ن˘طو˘˘لا
نويلم22 ا˘˘ه˘˘ن˘˘م يرا˘˘˘ج يد˘˘˘ير˘˘˘ب

ر˘˘يزو˘˘لا نا˘˘كو .ة˘˘ط˘˘سشا˘˘ن تا˘˘با˘˘˘سسح
دق ،دارج زيزعلا دبع ديسسلا ،لوألا
اسسل‹ ،ءاثÓثلا سسمأا لوأا سسأارت
ة˘˘˘سسارد˘˘˘ل سصسصخ ا˘˘˘كÎسشم ا˘˘˘˘يرازو
ة˘ك˘ب˘سشلا ‘ ة˘لو˘ي˘سسلا ةر˘فو ة˘ي˘ع˘˘سضو
بل˘˘ط ‘ ط˘˘غ˘˘سضلا ما˘˘˘مأا ة˘˘˘يد˘˘˘يÈلا
با˘˘ح˘˘سصأا ه˘˘سسراÁ يذ˘˘لا ن˘˘ئا˘˘بز˘˘˘لا
،ة˘˘˘˘يرا÷ا ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘يÈلا تا˘˘˘˘با˘˘˘˘˘سس◊ا
.نويلم22 مهددعو
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ةكبسشلا ‘ ةلويسسلا ةرفو ةيعسضو ةسساردل سصسصخ اكÎسشم ايرازو اسسل‹ ،ءاثÓثلا سسمأا لوأا ،دارج زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا سسأارت
.نويلم22 مهددعو ،ةيرا÷ا ةيديÈلا تاباسس◊ا باحسصأا Èع سسراÁ يذلا نئابزلا بلط مامأا ةيديÈلا

رئاز÷ا كنب- رئاز÷ا ديرب

 ةلويصسلل ةÈتعم ةرفو نامصضب ليفك قيصسنتلا زاهج



نأا ،ة˘˘ير˘˘ئاز÷ا ة˘˘عاذإÓ˘˘ل و˘˘ك˘˘ير˘˘ك ةر˘˘يزو˘˘لا تح˘˘سضوأاو
Úي˘نا˘سسف˘ن˘لا ءا˘ب˘طألا دا˘ف˘يإا ترر˘ق ة˘˘يرازو˘˘لا ا˘˘ه˘˘تر˘˘ئاد
ة˘يراو˘ج ة˘ي˘ل˘˘خ572 ىو˘˘ت˘˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘يد˘˘˘جاو˘˘˘تŸا
ة˘˘ح˘˘سصلا تا˘˘ير˘˘يد˘˘مو ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسلا تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل

Ÿةليط مهلزانم نع مهداعتبا ءارج ايسسفن مهتقفار
سشي÷ا““ هلذبي يذلا Òبكلا دهجلل اريدقت كلذو رهسشأا
.  ““سضيبألا
لÓ˘˘خ تدد˘˘ح ءا˘˘ب˘˘طألا ءلؤو˘˘ه ةرا˘˘يز نأا ¤إا ترا˘˘˘سشأاو
كلذو ،مهتلا˘غ˘سشنلو م˘ه˘ي˘لإا عا˘م˘ت˘سسÓ˘ل ة˘حار˘لا تاÎف
““ ىمسسم ت– ÊوÎكلإا قيبطت قÓطإا  عم ةازاوŸاب
ةحسصلا يمدختسسŸ حمسسي ““Òسشتسسي سضيبألا سشي÷ا““

م˘ه˘ت˘ق˘فارÚ Ÿي˘نا˘سسف˘ن˘لا Úي˘ئا˘سصخألا ع˘م ل˘سصاو˘˘ت˘˘لا˘˘ب
ىلع ةرسشابم لسصاوتلا ىلع مهتردق مدع لاح ‘ ايسسفن
ةعباتم ىلع سصر– اهنأا ةفيسضم مهلمع عقاوم ىوتسسم
.مهتاراسشتسسا جئاتنب رابتعلا Úعب ذخألاو ةيلمعلا هذه
هقلطت قيبطت ثلاث ،وكيرك بسسح ةردابŸا هذه دعتو
،عمتÛا تائف فلتfl عم لسصاوتلل نماسضتلا ةرازو

سصاÿا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا د˘ع˘ب كلذو ،ا˘ه˘ن˘م ة˘سشه˘لا ا˘سصو˘˘سصخ
قيبطتف ،يسضاŸا ليرفأا72 ‘ قلطأا يذلا ÚنسسŸاب

ى˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘ًي ر˘˘˘˘خآاو يوأا˘˘˘˘م نود سصا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘سشألا˘˘˘˘˘ب سصا˘˘˘˘˘خ
.يحسصلا رج◊ا ةÎف لÓخ ةيرسسألا تاراسشتسسلاب
نأا ةريزولا تدكأا ،ةيرسسألا تاراسشتسسلاب قلعتي اميفو

تا˘ق˘˘ي˘˘ق– ءار˘˘جإا˘˘ب ح˘˘م˘˘سسي˘˘سس ÊوÎك˘˘لإلا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا
، لاÛا اذه ‘ يواكسشلا مجح ةفرعم و ةيعامتجا

هذ˘ه لÓ˘خ تا˘ظ˘حŸÓا سضع˘ب تل˘ج˘˘سس ه˘˘نأا ة˘˘ف˘˘ي˘˘سضم
لÓخ نم لافطألا سضعب تايكولسس Òغتب قلعتت ةÎفلا

سضيو˘˘ع˘˘ت˘˘ل ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاوŸ م˘˘˘ه˘˘˘ئو÷
ن˘ما˘سضت˘لا ةر˘يزو تف˘سشك ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘˘م .م˘˘ه˘˘جور˘˘خ
نم ءدب عورسشلا نع ةأارŸا اياسضقو ةرسسألاو ينطولا
ود˘ب˘لا ع˘م ة˘ي˘ن˘ما˘سضت ة˘ل˘فا˘ق Òي˘سست ‘ سسي˘مÿا مو˘˘ي˘˘لا
لم– ةلفاقلا هذه نأا ¤إا ةÒسشم ،ةماعنلا ةيلوب لحرلا

.ودبلا ءلؤوه لافطأل اسصوسصخ ةعونتم تادعاسسم
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يـنـطو
ـه1441 ةج◊ا وذ90 ـل قفاوŸا م0202 ةليوج03 سسيمÿا

ىحسضألا ديع ةيسشع

رباقŸا ةرايز عنÁ طاوغألا ›او
 ولفآاب
ع˘˘˘نÁ ارار˘˘˘ق سسنأا طاو˘˘˘غألا ة˘˘˘˘يلو ›او رد˘˘˘˘سصأا
بارت ىوتسسم ىلع رباقŸا ةرايز نم ÚنطاوŸا
راطإا ‘ اذهو ،ىحسضألا ديع ةبسسانÃ ولفأا ةيدلب
.انوروك ءابو يسشفت نم ّدحلل ةذختŸا تاءارجإلا
ةرايز عنم ىلع ، ›اولا هعقو يذلا رارقلا ّسصنيو
ةدجاوتŸا ة˘ق˘ل˘غŸا وأا ا˘ه˘ن˘م ة˘حو˘ت˘فŸا ر˘با˘قŸا

د˘ي˘ع ة˘ب˘سسا˘نÃ و˘ل˘فأا ة˘يد˘ل˘ب م˘ي˘ل˘قإا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع
.كرابŸا ىحسضألا
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ةيقفاوت ةغايسص لاجعتسسا ¤إا اعد
يسسايسسلا لاقتنÓل

ةعجارÃ بلاطت ””سسمح»
ةمزألا عم لماعتلا ةيجيتاÎصسإا
 ةيحصصلا
ةغايسص لاجعتسسا ¤إا ملسسلا عمت‹ ةكرح تعد
يداسصتقلاو يسسايسسلا لا˘ق˘ت˘نلا ة˘يؤور˘ل ة˘ي˘ق˘فاو˘ت
‘ ةينمألاو ةيعامتجلا تارايهنلا دÓبلا بنجي

.كرحتم يŸاعو يميلقإا نهار لظ
باقعأا ‘ رداسص نايب ‘ تلاق امك ةكر◊ا ىرتو
ةحناسس سسمأا ينطولا يذيفنتلا اهبتكم عامتجا
فوسصوŸاو نهارلا يداسصتقلا عسضولا““ ‘ كلذ
ة˘˘يؤور˘˘لا با˘˘ي˘˘غو ة˘˘ي˘˘ط˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘مد˘˘˘سصلا ة˘˘˘مزأا˘˘˘ب
ة˘ي˘لا˘م ة˘مزأا ¤إا يدؤو˘ت د˘ق ي˘ت˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسŸا
هذه اهارن يتلا نم ةروطخ Ìكأا ةيدقن ةلويسسو
““.ديÈلا زكارم مامأا Òباوطلا لÓخ نم مايألا
دا˘ج ي˘سسا˘ي˘˘سس راو˘˘ح ح˘˘ت˘˘ف ى˘˘ل˘˘ع سسم˘˘ح تد˘˘كأاو
ي˘ق˘˘فاو˘˘ت را˘˘طإا ‘ ة˘˘يرو˘˘ت˘˘سسد ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو ة˘˘غا˘˘ي˘˘سصل
ةقبط˘لا تا˘حÎق˘م با˘ع˘ي˘ت˘سسل كلذو ي˘حÓ˘سصإاو
ةين˘طو˘لا تا˘ي˘سصخ˘سشلاو ة˘ي˘ع˘م˘تÛاو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا
ةدو˘˘سسم ‘ در ة˘˘لا˘˘˘سسر0052 ¤إا تل˘˘سصو ي˘˘ت˘˘˘لاو
ءاتفتسسلا ىلع حÎقيسس يذلا يروتسسدلا ليدعتلا
ققحيو ةلودلاو بعسشلا ةيوه تبثي اÃ يبعسشلا

تاطلسسلا Úب لسصفلاو ماظنلا ةعيبط Òيغت حومط
.تاير◊او قوق◊ا دييقت مدعو
ةا˘ي˘ح˘ل˘ل د˘يدŒ لو ر˘يو˘˘ط˘˘ت ل ه˘˘نأا ترا˘˘سشأا ا˘˘م˘˘ك
باز˘˘حألا ة˘˘يو˘˘ق˘˘ت˘˘ب لإا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘ل˘˘خأاو ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘˘سسلا
ةلاح ة÷اعŸ ىلثŸا ةيسسايسسلا ةادألا اهرابتعاب
مامأا لاÛا حتفو يباختنلاو يسسايسسلا فوزعلا
.طرسش وأا ديق نودب كلذ ‘ Úبغارلا
عمتجملل زيمتŸا ءادألا ““سسمح““ نايب نمث امك
‘ ة˘˘ل˘˘ث˘˘مألا عورأا بر˘˘˘سض يذ˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘فŸا ÊدŸا
هÁركت يغبني يذلا هرود وهو ينطولا نماسضتلا
يذ˘لا سسي˘ي˘سست˘ل˘ل ةدارإا يأا ن˘ع اد˘ي˘ع˘˘ب ه˘˘ت˘˘ي˘˘قر˘˘تو
.ةيسساسسألا هفئاظو نع هفرحي
ة˘˘˘ي˘˘˘نÓ˘˘˘ق˘˘˘ع ة˘˘˘ع˘˘˘جارÃ ة˘˘˘كر◊ا تب˘˘˘لا˘˘˘ط ا˘˘˘م˘˘˘˘ك
ا˘م˘ي˘سسلو ة˘ح˘ئا÷ا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تاÎسسل
ة˘˘ح˘˘سص ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ي اÃ ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج◊ا تاءار˘˘جإا
نا˘م˘سضل ة˘م˘ئÓ˘م Ìكأا ا˘سصر˘ف ر˘˘فو˘˘يو Úن˘˘طاوŸا
ءابولا ةهجاوم تامزلتسسم Òفوتب Ëركلا سشيعلا
¤إا تعدو ،تاءار˘˘جلا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ‘ ة˘˘˘مار˘˘˘سصلاو
ءادألا ءانثأا ةلجسسŸا تاقافخلا ةيلوؤوسسم لم–““
““.يلÙاو يزكرŸا
ةايحلل ةيجيردتلا ةدوعلا““ نأا ىلع نايبلا دكأاو
ل ارمأا حبسصأا ةحئا÷ا رارمتسسا عم ةيعيبطلا

ة˘سسا˘سسح تا˘عا˘˘ط˘˘ق ترر˘˘ق ا˘˘م و˘˘هو ه˘˘ن˘˘م ر˘˘ف˘˘م
““.مايألا مداق ‘ هزواŒ ›اعلا ميلعتلاو ةيبÎلاك
ملسسلا عمت‹ ةكرح تعد ،دجاسسŸا سصوسصخبو
طباوسضلاو طورسشلا قفو اهل يجيردتلا حتفلا ¤إا
رواسشتو راوح لfi نوكت نأا يغبني يتلا ةمراسصلا

ظفحي اÃ عاطقلا ءاكرسشو ةسصتıا تاه÷ا عم
.كÓهلا نم سسفنلاو ليطعتلا نم نيدلا

ةذ˘خ˘تŸا تاءار˘جإلا نا˘ي˘˘ب˘˘لا ن˘˘م˘˘ث ،ل˘˘با˘˘قŸا ‘
نيرّرسضتŸا دارفألا سضيوعتو ،تاسسسسؤوŸا حلاسصل

يبطلا كلّسسلاب لفكتلا اذكو ،انوروك ةحئاج نم
مقطألا ايلاع ييحي““ نأا لفغي نأا نود ،هتيامحو
اذه ةهجاوم ‘ روهسش ذنم هلذبت ام ىلع ةيبطلا
““.ءابولا
ةكر◊ا سسيئر نأا ةكرحلل نايبلا حسضوأا ةراسشإÓل

رج◊اب وهو ءافسشلل لثامتي يرقم قازرلا دبع
د˘كأا˘ت د˘ع˘ب ،ا˘ق˘با˘سس كلذ ن˘ع ن˘ل˘عأا ا˘م˘˘ك ›ز˘˘نŸا
.انوروك سسوÒفب هتباسصإا

و .ق

el-hourria.com
3

Ãنماسضتلا ةرازو نم ةرداب 

ايناصسفن ””سضيبألا سشي÷ا”” ةقفارŸ تاردابم قÓطإا
ىرخأاو ءابطأÓل ةقفارم ةيناسسفن تاردابم قÓطإا نع وكيرك رثوك ةأارŸا اياسضقو ةرسسألاو ينطولا نماسضتلا ةريزو تنلعأا
.ÚنسسŸاو ةيرسسألا تاراسشتسسÓل

،ما˘˘ت˘˘خألا ظ˘˘فا˘˘ح لد˘˘ع˘˘لا ر˘˘يزو ح˘˘˘سضوأا
ر˘˘ملا عور˘˘سشم نأا ،ي˘˘تا˘˘م˘˘غز م˘˘سسا˘˘ق˘˘ل˘˘ب
تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘ل م˘˘م˘˘تŸاو لد˘˘عŸا
ة˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح ن˘˘˘سسحأا نا˘˘˘م˘˘˘سض ¤إا ي˘˘˘مار˘˘˘لا

Ÿا ‘ ،ة˘ح˘˘سصلا ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسŸتا˘سسسسؤو
ةمراسص تابوقع سضرفب ،ةيئافسشتسسإلا

ن˘ج˘سسلا ¤إا ل˘سصت د˘ق ،ن˘يد˘ت˘˘عŸا ى˘˘ل˘˘ع
.دبؤوŸا
¤إا زوÈلا د˘˘ع˘˘˘ب ،عور˘˘˘سشŸا اذ˘˘˘ه ءا˘˘˘جو
ةر˘˘˘ها˘˘˘˘ظ ،ةÒخألا ة˘˘˘˘نوآلا ‘ دو˘˘˘˘جو˘˘˘˘لا
ي˘ت˘لاو ،ي˘ب˘ط˘لا كل˘˘سسلا ى˘˘ل˘˘ع ءاد˘˘ت˘˘علا
ئدا˘ب˘مو م˘ي˘˘ق ن˘˘ع ة˘˘ب˘˘ير˘˘غ˘˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ف˘˘سصو

.يرئاز÷ا عمتÛا
ىلع افيسض هلوزن لÓخ يتامغز حسضوأاو
ي˘مو˘م˘ع˘لا نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ن˘˘ما˘˘ث˘˘لا ةر˘˘سشن
ةيمهأا يطعي عورسشŸا اذه نأا ، ءاثÓثلا
.ةيام◊ا لاÛ ةغلاب
قسشلا““ نأا ددسصلا اذه ‘ ريزولا حرسصو
ةيام◊ا نمسضي نوناقلا اذه نم لوألا

Ÿفرعم وه ام بسسح ،ةحسصلا يينه ‘
.ةحسصلا نوناق
نيدو˘سصقŸا ة˘ح˘سصلا و˘ي˘ن˘ه˘م نأا ح˘سضوأاو
،›ديسصلا ،نانسسألا جارج ،بيبطلا مه
ه˘يد˘ل ا˘م ل˘˘ك يأا ،ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ه˘˘ب˘˘سش كل˘˘سسلا

‘ وأا يوادت ‘ وأا ،ةحسصلا ‘ ةمهاسسم
اذ˘˘ه““ ف˘˘ي˘˘سضي˘˘ل ““Òغ˘˘لا ة˘˘ح˘˘سص نا˘˘˘م˘˘˘سض
ا‰إاو ،ةئفلا هذه ىلع رسصتقي ل نوناقلا
،ةيحسصلا تاسسسسؤوŸا يفظوم لك لمسشي
امك ،ةيحسصلا لكايهلا يمدختسسم لكو
تا˘ك˘ل˘ت˘م˘م˘ل˘ل ة˘يا˘م◊ا نو˘نا˘ق˘لا ن˘˘م˘˘سضي
داتعلاو تادعŸاو ،ة˘لو˘ق˘نŸاو ة˘يرا˘ق˘ع˘لا
نم لك ىلع ،ةمراسص تابوقع سضرفيو
.““تاكلتمŸا هذه برخي

تاءاد˘ت˘علا ةر˘ها˘ظ نأا ،ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘ج
ة˘ي˘ب˘ط˘لا ه˘ب˘سشو ة˘ي˘ب˘ط˘لا م˘قاو˘ط˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسŸاو ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا ز˘˘˘كارŸا˘˘˘ب

ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي ه˘˘ب˘˘سش ة˘˘ف˘˘سصب ل˘˘ج˘˘˘سست تح˘˘˘سضأا
ءابطألا تل˘ع˘ج ،ق˘ل˘ق˘م ل˘ك˘سشب ى˘ما˘ن˘ت˘تو
نوحسشم وج ‘ نولمعي Úيبطلا هبسشو
.نمآا Òغو
تا˘سسسسؤوŸا˘ب ف˘ن˘ع˘˘لا ةر˘˘ها˘˘ظ تل˘˘ك˘˘سشو
ح˘˘˘لا˘˘˘سصÃ ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس ل ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسلا
ق˘فار˘م سضع˘ب˘ب ا˘نا˘ي˘حأاو تلا˘ج˘ع˘ت˘˘سسلا
‘ اÒب˘˘˘ك لا˘˘˘غ˘˘˘سشنا ة˘˘˘يراو÷ا ة˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
ع˘سضو ي˘عد˘ت˘سسا ا˘م ،ة˘ي˘ح˘سصلا طا˘سسوألا
لفكت فورظ Òفو˘ت˘ل ا˘ه˘ت˘ه˘باÛ تا˘ي˘لآا
.ىسضرŸاب لسضفأا

 و.ق

:يتامغز ريزولا بسسح

 دبؤوŸا نجصسلا ¤إا لصصت دق ةحصصلا يينهم ىلع نيدتعŸا تابوقع

تايافنلل ةي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا ر˘يد˘م ف˘سشك
تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا ‘ ةدا˘˘يز ن˘˘ع نا˘˘مو لا˘˘˘م˘˘˘ك
سسوÒف ءابو ةيادب ذنم ،ةيئافسشتسسلا
لÓ˘˘˘خ ،ة˘˘˘ئاŸا ‘03 ة˘ب˘سسن˘ب ،ا˘نورو˘˘ك
.›ا◊ا ماعلا نم ¤وألا رهسشأا ةعبرألا
ةدايزلا هذه““ نأا نامو لامك  حسضوأاو
ةيبطلا تايافنلاب ي˘سسي˘ئر ل˘ك˘سشب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
ل˘ث˘م ،““ة˘ثو˘ل˘م نو˘ك˘ت نأا ل˘م˘ت˘˘ح˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا““
،تادا˘م˘سضلاو ،تا˘ما˘م˘ك˘لاو ،تازا˘˘ف˘˘ق˘˘لا
،““ة˘ع˘طا˘˘ق˘˘لاو ةدا◊ا تاودألاو ،ن˘˘ق◊او
ىر˘خألا تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا عاو˘˘نأا نأا ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م
ةقيقح ةين˘ع˘م Òغ (ة˘ما˘سسو ة˘ي˘ح˘ير˘سشت)
.ةدايزلا هذهب
نأا دكؤوŸا نم““ هنأا نامو لامك فاسضأاو
تا˘˘˘˘يا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ن ‘ ىر˘˘˘˘˘خأا ةدا˘˘˘˘˘يز كا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ه
ة˘ثÓ˘ث˘لا ر˘ه˘سشألا لÓ˘خ ،تا˘ي˘ف˘˘سشت˘˘سسŸا
ناو˘˘ج ير˘˘˘ه˘˘˘سش ‘ ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ،ة˘˘˘ي˘˘˘سضاŸا
تلاح ‘ ةÒبكلا ةدايزلا عم ،ةيليوجو
هذ˘ه لÓ˘˘خ ا˘˘نورو˘˘ك سسوÒف˘˘ب ة˘˘با˘˘سصإلا

ة˘لا˘˘كو˘˘ل˘˘ل ن˘˘كÁ ل ه˘˘نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،““ةÎف˘˘لا
ةيلعفلا اهتبسسن ديد– تايافنلل ةينطولا

يتلا تانايبلا عمج ةيلمع نم غرفي ىتح
.ةيئافسشتسسلا لكايهلا عم اهترجأا

ةلاكولل ةينفلا ةريدŸا تدكأا اهبناج نم
اسسراب ءارهزلا ةمطاف ،تايافنلل ةينطولا
‘ ةدا˘˘يز˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘نأا
ةيجÓعلا ةطسشنألا نع ةŒانلا تايافنلا
نأا لإا ،ا˘˘نورو˘˘ك سسوÒف را˘˘سشت˘˘˘نا بب˘˘˘سسب
¤إا ةبسسنلاب مكحتلل Óًباق لاز ل عسضولا

.تايافنلا كلت ة÷اعمو Òيسست لكايه
¤إا ا˘سسرا˘˘ب ءار˘˘هز˘˘لا ة˘˘م˘˘طا˘˘ف ترا˘˘سشأاو
31لا ة˘˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘˘خ تاد˘˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘˘لا تارد˘˘˘˘˘˘ق
تا˘˘يا˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لا ة÷ا˘˘˘ع˘˘˘م ‘ ة˘˘˘سصسصخ˘˘˘تŸا
،اًيونسس نط00054 ـب ةردقŸا ،ةرطÿا
ىلع ةعزوم ةقر461fi ¤إا ةفاسضإلاب

flا ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘تŸا و تا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘˘سشت˘˘˘˘سسŸز˘˘˘كار
.دÓبلل ةيعما÷ا ةيئافسشتسسلا
لكايهلا هذه““ نأا ةثدحتŸا تدكأا امك

تا˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ن Òب˘˘˘˘˘ك د˘˘˘˘˘ح ¤إا ي˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ت
ةمزألا هذه قايسس ‘ ىتح تايفسشتسسŸا
ف˘˘ي˘˘سضت- ،مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘عو .““ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
تاجÓعلا ةطسشنأا جاتنإا نإاف -ةلخدتŸا
ة˘˘˘ل˘˘˘ثا˘˘˘مŸاو ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘عŸا ر˘˘˘˘طاıا تاذ
دح ى˘ل˘ع ،ا˘ًيو˘ن˘سس ن˘ط000.03 زواج˘ت˘ت
.اهلوق
:تا˘ئ˘ف ثÓ˘˘ث ا˘˘ًع˘˘م م˘˘ج◊ا اذ˘˘ه م˘˘سضيو
فرغ نع ةرداسصلا ةيحيرسشتلا تايافنلا
دع˘ب ما˘ع ل˘ك˘سشب ن˘فد˘ت ي˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا
نم يت˘لا ة˘يد˘عŸا تا˘يا˘ف˘ن˘لاو ،Òه˘ط˘ت˘لا
ناسسنإلا ةحسص ىلع رثؤوت نأا لمتÙا
ةطسشنأا ن˘م تا˘يا˘ف˘ن˘لا م˘سسا˘ب ة˘فور˘عŸا)
ة˘˘˘يد˘˘˘عŸا ر˘˘˘طاıا تاذ تا˘˘˘جÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
نم ةنوكŸا ةماسسلا تايافنلاو (ةيلاعلا
ةيحÓسصلا ةيهتنم تاجتنŸاو تافلıا

ة˘ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘ك˘˘لاو ة˘˘ي˘˘نلد˘˘ي˘˘سصلا داوŸا ن˘˘م
تايافنلا كلذكو ،ةيıÈا تاجتنŸاو
ن˘م ة˘ي˘لا˘ع تاز˘ي˘كر˘ت ى˘ل˘ع يو˘ت– ي˘ت˘لا

ة˘ع˘سشŸا داوŸا ل˘ث˘م ة˘ل˘˘ي˘˘ق˘˘ث˘˘لا ندا˘˘عŸا
تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘يذŸاو تو˘˘˘˘يز˘˘˘˘لاو سضا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘حألاو
،ه˘نأا ا˘سسرا˘ب تد˘كأا ا˘م˘˘ك .ة˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسŸا
نإا˘ف ،داوŸا هذ˘ه ةرو˘ط˘خ ¤إا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب
ة˘˘˘مرا˘˘˘سص Úناو˘˘˘ق˘˘˘ل ع˘˘˘سضخ˘˘˘ي ا˘˘˘هÒي˘˘˘سست
¤إا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘سضإلا˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل ةددfiو
.““ÚنوكŸاو ÚلهؤوŸا ÚمدختسسŸا

نع ةلوؤوسسŸا تفسشك ،ددسصلا اذه ‘
اذ˘ه ى˘ل˘ع سصاوÿا Úل˘ما˘˘ع˘˘تŸا لا˘˘ب˘˘قإا
دوجو ىلع ديكأاتلا لÓخ نم ،لاÛا

Úف˘ل˘ك˘م ا˘سصا˘خ Ó˘ما˘ع˘ت˘م Úت˘سس ›او˘˘ح
¤إا تايافنلا هذه لقنو نيزختو عمجب
.سضرغلا اذهل ةدعŸا ة÷اعŸا زكارم
نم نكم دق كلذ““ نأا ¤إا اسسراب تسصلخو
عم ةيئافسشتسسلا لكايهلا ىلع فيفختلا
ىلع تايافنلا هذهل يئيبلا رثألا نم د◊ا
لاÛا ‘ Úل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا Úمد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘˘سسŸا
.““يئيبلاو يبطلا
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انوروك نم ¤وألا ةعبرألا رعسشألا لÓخ

ةئاŸا ‘03 ـب تعفترا ةثولŸا ةيئافصشتصسلا تايافنلا
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رئاسسخلل ةيلوأا ةليسصح ‘

ترايتب وطÓب ةباغ نم راتكه005 ىلع تتأا ناÒنلا
يعقوÃ اميسسلو ،راتكه00٥ ›اوح فÓتإا ‘ ترايت ةيلوب ““وطÓبلا““ ةباغب ارخؤوم ةعلدنŸا قئار◊ا ةجوم تببسست
.ةفوطرقو ترايت يتيدلب ميلقإاب ةيعيبطلا ةيمÙاو ““ةديقزم““

ة˘˘ح˘˘ل˘˘سصم سسي˘˘ئر داو˘˘ع مÓ˘˘عو˘˘˘ب بسسحو
تا˘با˘˘غ˘˘لا ة˘˘ظ˘˘فا˘˘حÃ ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘لاو ةرادإلا
ن˘م م˘ج◊ا اذ˘ه ل˘˘ك˘˘سشي ،ترا˘˘ي˘˘ت ة˘˘يلو˘˘ب
نآلا د˘˘˘˘ح ¤إا ترد˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سسÿا
م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا را˘ظ˘ت˘˘نا ‘ ة˘˘ت˘˘قؤو˘˘م ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصح˘˘ك
تببسست يذلا رئاسسخلل قيقدلاو يئاهنلا
يباغلا ءاسضفلاب ةددجتŸا قئار◊ا اهيف
 .روكذŸا
يتلا ةحاسسŸا نأا داوع مÓعوب حسضوأاو
تعلدنا يتلا قئار◊ا اهفÓتإا ‘ تببسست
ة˘با˘غ˘ب ي˘سضاŸا د˘˘حألا مو˘˘ي ةÒه˘˘ظ ذ˘˘ن˘˘م
تايدلب نم ديدعلا طسسوتت يتلا وطÓبلا
اهنم رات˘ك˘ه005 ›او˘ح˘ب ترد˘ق ترا˘ي˘˘ت
ن˘م ا˘ه˘ب˘ل˘غأا را˘ج˘سشألا ن˘˘م را˘˘ت˘˘ك˘˘ه051
ن˘م را˘ت˘˘ك˘˘ه053و ي˘˘ب˘˘ل◊ا ر˘˘˘بو˘˘˘ن˘˘˘سصلا
ة˘ي˘مÙاو ةد˘ي˘˘قز˘˘م ي˘˘ع˘˘قوÃ سشار˘˘حألا

¤إا ،ة˘فو˘طر˘قو ترا˘ي˘ت ي˘ت˘يد˘ل˘ب م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا˘˘ب
ةوÌلا ‘ ر˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘سسخ ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘سست بنا˘˘˘˘˘ج
هنأا اسضيأا داوع مÓعوب دافأاو .ةيناوي◊ا

تاسسبÓم ديد– لجأا نم حتف اقيق–
اميسس ل ،ةباغلا ‘ قير◊ا اذه علدنا
ن˘م ناÒن˘˘لا ة˘˘ن˘˘سسلأا بو˘˘سشن تفر˘˘ع ا˘˘ه˘˘نأا
هذ˘ه نأا ا˘ت˘فل ،ة˘ن˘يا˘ب˘ت˘مو ةد˘يد˘˘ع طا˘˘ق˘˘ن
ثيح تاونسس5 ذنم Èكألا دعت ةليسص◊ا

هذه لبق ةلجسسŸا رئاسسÿا زواجتت ⁄
.تاراتكهلا تارسشع ةنسسلا
قير◊ا دامخإل لخدتلا تايلمع نأا ركذي
يسضاŸا دحألا موي علدنا يذلا ““لوهŸا““
ن˘˘˘م Òث˘˘˘ك˘˘˘لا تفر˘˘˘ع و˘˘˘طÓ˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘با˘˘˘غ˘˘˘˘ب
ةجرد عافتراو حاير˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن تا˘بو˘ع˘سصلا
تاعمجتلا وحن ناÒنلا فحزو ةرار◊ا
ر˘تو˘ت˘لا طو˘ط˘خ ن˘م ا˘ه˘بر˘˘قو ة˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘سسلا

ىدأا ام ،تاقورÙا لقن بيبانأاو ›اعلا
د˘˘يوز˘˘ت˘˘لا ع˘˘ط˘˘ق˘˘˘ب تاءار˘˘˘جإا ذا˘˘˘خ˘˘˘تا ¤إا
.قطانŸا سضعب ‘ زاغلاو ءابرهكلاب
تدهسش قير◊ا اذه دامخإا ةيلمع نأا امك
ةظفاfi تاعطاقم عيمج قرف ةكراسشم
ةيندŸا ةيام◊ا تادحوو ترايتل تاباغلا

سضعبو ةلقنتŸا لاترألا جامدإا لÓخ نم
نم اهتاÒظنب ةموعدم ةيوناثلا تادحولا
تل˘˘ي˘˘سسم˘˘سسي˘˘تو ة˘˘ف˘˘ل÷او ناز˘˘ي˘˘ل˘˘غ ة˘˘يلو
ناو˘يد˘لاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا لا˘غ˘˘سشألا ح˘˘لا˘˘سصمو
ةي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘سسسسؤوŸاو Òه˘ط˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي÷او ير˘˘سض◊ا Úسسح˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘ف˘ل˘تıا ة˘ي˘ن˘˘مألا كÓ˘˘سسألاو ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘˘سسو كار˘˘˘طا˘˘˘نو˘˘˘سس تا˘˘˘سسسسؤو˘˘˘مو
.ÚنطاوŸاو تايعم÷او

و .ق

سسابعلب يديسس

ةديدج تانكصس ¤إا ةرصسأا06 ليحرت
ةسشهلا تانكسسلا ‘ ةنطاقلا رسسألا نم لوألا رطسشلا ،ءاعبرألا سسمأا ،لحر
نمسض نم ةرسسأا06 اهددع غلابلاو ،ةنابز دمحأا عراسشب نكسسم002 يحب
ةيلÙا تاطلسسلا Òطأاتو فارسشإا ت– ليحÎلا ةيلمع ت“و .021
.ةيدلبلا حلاسصم كلذ ‘ اÃ ،سسابعلب يديسس ةرئادل
ر˘سسألا ل˘ق˘ن نا˘م˘سضل ة˘ير˘˘سشب˘˘لاو ة˘˘يداŸا ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘لا ل˘˘ك د˘˘ي˘˘نŒ ” ا˘˘م˘˘ك
.ةيداع فورظ ‘ ةديد÷ا اهنكاسسم ¤إا ةديفتسسŸا
ةقئل نكاسسم ‘ ناكسسإلا ةداعإا ةيلمع نم نيديفتسسŸا عوم‹ نأا ركذي

عمÛا نم لكب نادجاوتي نيديدج Úينكسس Úيح ¤إا مهليحرت ”
.ةريز÷ا ينكسسلا عمÛاو ةلاسست قيرط ينكسسلا
ةبولطŸا تايرورسضلا لك ىلع رفوتتل ةديد÷ا نكاسسŸا ةئيهت ت“ اميف

Ãاو ءابرهكلا كلذ ‘ اŸبرسشلل ة◊اسصلا هاي.
ةسشهلا تانكسسلاو ءايحألاب Úنطاقلا ليحرت ةيلمع ةلسصاوم سصوسصخبو
ةيلÙا تاطلسسلا نإاف ةيلولا ىوتسسم ىلع اعقوم61 اهددع غلابلا
ةفسصب ليحÎلا ةيلمع لامكتسسل ةددfi ةينمز ةمانزرو جمانرب ترطسس
.ةÒسصق ةÎف رادم ىلعو ةيرود

ةينكصس ةدحو484 حيتافم ميلصست : ةركصسب
يراجيإلا يمومعلا ةغيصص نمصض
ةيدلبب ي˘ع˘ما÷ا بط˘ق˘لا˘ب ة˘يز˘كرŸا ة˘ب˘ت˘كŸا˘ب ،ءا˘ع˘برألا سسمأا ،تم˘ل˘سس
يمومعلا ةغي˘سص ن˘م˘سض ة˘ي˘ن˘ك˘سس ةد˘حو484 ح˘ي˘تا˘ف˘م (ةر˘ك˘سسب) بجا◊ا
. مهيقحتسسŸ يراجيإلا
ة˘ي˘قÎلا ناو˘يد فر˘ط ن˘م ةز˘ج˘نŸا ة˘ي˘˘ن˘˘ك˘˘سسلا تاد˘˘حو˘˘لا هذ˘˘ه عزو˘˘ت˘˘تو
سسيناربو ةقانلا Úعو ةرطنقلا اهنيب نم ةيدلبÈ 31ع يراقعلا Òيسستلاو
.داعيŸا سسأارو
هفارسشإا ىدل ،راون يبأا هللا دبع يلÙا يذيفنتلا زاه÷ا سسيئر دكأاو
ةسص◊ا هذه نم نيديفتسسŸا مئاوق ““ نأا ،حيتافŸا ميلسست ةيلمع ىلع
نوقحتسسŸا اهنم دافتسسا دق““ هنأاب افدرم ،““ةيفافسش لكب تددح ةينكسسلا
.““نكسسلل نويقيق◊ا
تانكسسلا هذه ميلسستب مازتللا ىلع سصر◊ا ”““ هنأا لوؤوسسŸا فاسضأاو

ةيجراÿا ةئيهتلا لاغسشأا اهنم اميسسل طورسشلا لكل ةيفوتسسمو ةزهاج
.““ءابرهكلاو زاغلاو هايŸاب نيومتلا تاكبسشب طبرلاو
لا‹ ‘ ÚنطاوŸا تابلطل ةباجتسسلا راطإا ‘ هنا نع ›اولا فسشك امك
لÓخ ،اهسسفن ةغيسصلا نم ىرخأا سصسصح عزوتسس يعامتجلا نكسسلا
ةمسصاعب اميسسلو ،ةلبقŸا ةينطولا تابسسانŸا ‘و ،ةلبقŸا ةليلقلا مايألا
ةددÙا لاجآلا ماÎحا ىلع سصر– ةيلولا حلاسصم نأاب اديفم ،ةيلولا

قيقدتلاو تافلŸا ةسسارد دعب اهباحسصأل ملسستسس يتلا تانكسسلا زا‚إل
 .نيديفتسسŸا مئاوق ‘
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هايملل ةيرئاز÷ا

هايم عيزوت تاكبصشب يعرصش Òغ Óيصصوت45
ةليÃ برصشلا
يعرسش Òغ Óيسصوت45 نع ةليÃ هايملل ةيرئاز÷ا ةدحو حلاسصم تفسشك
اهÒيسست ىلع فرسشت يتلا تايدلبلا Èع برسشلا هايÃ نيومتلا تاكبسشب

.ةسسسسؤوŸا هذه
Ëادلا دبع نب ةنمآا ةديسسلا اهاوتسسم ىلع مÓعإلاب ةفلكŸا تحسضوأاو
ن˘ع ف˘سشك˘ل˘ل ة˘ل˘م˘ح ‘ يرا÷ا ر˘ه˘سشلا لÓ˘˘خ تعر˘˘سش ة˘˘ل˘˘ي˘˘م ةد˘˘حو نأا
اهÒيسستب ةفلكم ةيدلبÈ 32ع هايŸا عيزوت ةكبسش لاطت يتلا تاءادتعلا

ايئاوسشع Óيسصوت45 فسشكب حمسس اموهو ةيلولا اهيسص–23 لسصأا نم
.تايدلبلا نم ديدعلا Èع نونطاوم هب ماق
امك -““ةرها˘ظ˘لا““ هذ˘ه ءار˘ج ع˘ي˘سضت ي˘ت˘لا ة˘ي˘مو˘ي˘لا ها˘يŸا ة˘ي˘م˘ك لدا˘ع˘تو
حلاسصم قهري -اهبسسح -تاب اموهو ،3م616 -اهتاذ ةثدحتŸا اهتفسصو
نمو ،ةهج نم ةرتوفم Òغ اهنأل ›اŸا بنا÷ا نم هايملل ةيرئاز÷ا

هذه اهب رسشتنت يتلا قطانŸاب ةدحولا نئابز نم Òثكلا مرحي ةيناث ةهج
 ‘ مهقح نم ةينوناقلا Òغ تاسسرامŸا
اهنأل فيسصلا لسصف ‘ اسصوسصخ برسشلا هايم نم ةمزÓلا ةيمكلاب دوزتلا
.اهيف ابذبذتو افعسض ثد–و عيزوتلا ةيلمع ىلع رثؤوت
كلت ‘ ““ هايŸا ةقرسس ““ ةرهاظ نم اررسضت Ìكألا قطانŸا لثمتتو
برسشلا هايÃ اهينطاوم نيو“ ‘ دمتعت مويلا ¤إا لازت ل يتلا تايدلبلا
عجاÎي يتلا ةÒخألا هذه باقنألاو رابآلاك ةيفو÷ا دراوŸا نم اقÓطنا

 .نانياب يعرتو سسارا ةÒمعو ”احوبو ةلامح رارغ ىلع افيسص اهبوسسنم
تدافأا امك ةرمتسسم ةيئاوسشعلا تÓيسصوتلا نع ثحبلا تÓمح ىقبتو
ق◊ انامسضو ،هايŸا ةقرسس ةرهاظ نم دحلل Ëادلا دبع نب ةديسسلا
ÚينعŸا ÚنطاوŸا رابجإا عم ،هايملل ةيرئاز÷ا ةسسسسؤوم كلذكو نوبزلا
لإاو ةيدولا ةقيرطلاب لاجآلا برقأا ‘ مهتايعسضو ةيوسست ىلع رمألاب
لسصفلل ةسصتıا ةيئاسضقلا تاه÷ا ¤إا مهتافلÃ ةسسسسؤوŸا هجوتت““

برسشلا هايÃ ةسسسسؤوŸا نئابز ديوزت ةمدخ Úسس– قايسس ‘و .““اهيف
ةيرا÷ا ةنسسلا ةيادب ذنم ” هنأاب اهاوتسسم ىلع مÓعإلاب ةفلكŸا تراسشأا
ر÷ا تاونق ىوتسسم ىلع لجسس اهنم012 هايملل ابرسست4703 حÓسصإا
.ةيدرفلا طبرلا تاونق سسم8151و عيزوتلا تاونق ىوتسسم ىلع6431و
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““ ي˘˘ع˘˘ما÷ا ز˘˘كرŸا زز˘˘ع˘˘ت˘˘ي˘˘سس
يزيليإاب ““راتfl نب دومآا خيسشلا
م˘سسر˘˘ب ن˘˘يد˘˘يد˘˘ج Úسصسصخ˘˘ت˘˘ب
د˘˘˘˘يد÷ا ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ما÷ا م˘˘˘˘˘سسوŸا
سضر˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ب كلذو (0202-1202)
،ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا ثح˘˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘قر˘˘˘˘ت
تا˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘تŸ ة˘˘˘با˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسلاو
.ةنرسصعلا
روسسيفوÈلا زكرŸا ريدم لاقو
قلعتي رمألا نإا ىسسوم ركب وبأا
›آا مÓ˘˘˘˘˘˘˘عإا ي˘˘˘˘˘˘˘˘سصسصخ˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘ب
ح˘˘م˘˘سسي˘˘سس ا‡ ،تا˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘˘لاو
ن˘˘يو˘˘ك˘˘ت˘˘لا تارا˘˘ي˘˘خ م˘˘ي˘˘عد˘˘ت˘˘˘ب
،ة˘يلو˘لا ة˘ب˘ل˘ط ما˘˘مأا ي˘˘ع˘˘ما÷ا
يعما÷ا زكرŸا نأاو اميسسلو
Úسصسصخ˘ت ى˘ل˘ع ا˘ي˘لا˘ح ر˘فو˘˘ت˘˘ي
ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا مو˘˘ل˘˘ع˘˘لا ‘ ط˘˘ق˘˘ف
.حسضوأا املثم ،ةراŒو داسصتقاو
اذ˘ه ى˘ل˘ع نو˘م˘ئا˘ق˘لا ع˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘يو
ح˘˘ت˘˘ف يذ˘˘لا ي˘˘ع˘˘˘ما÷ا حر˘˘˘سصلا
يعما÷ا مسسوŸا علطم هباوبأا
Òفو˘˘˘˘˘˘˘˘ت ¤إا5102 /4102
ىدŸا ىلع ةديدج تاسصسصخت
تا˘غ˘ل˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘مو بير˘˘ق˘˘لا
ع˘فر لا˘ح ‘ ،ا˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘ك˘˘ت˘˘لاو
000.1 عور˘سشم ن˘ع د˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا

ن˘م يذ˘لا ي˘جو˘غاد˘ي˘˘ب د˘˘ع˘˘ق˘˘م
‘ ““ةيعون ةزفق““ قيق– هنأاسش
يجوغاديبلا لفكتلاب قلعتي ام
تاسصسصخ˘ت ح˘ت˘ف قا˘فآا ع˘ي˘سسو˘تو

تاذ ف˘ي˘سضي ،ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ع˘ما˘ج
.لوؤوسسŸا
م˘سسر˘ب ز˘كرŸا م˘عد˘ت˘˘ي˘˘سس ا˘˘م˘˘ك
اسضيأا ةديد÷ا ةيعما÷ا ةنسسلا
،د˘يد˘˘ج ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب م˘˘قا˘˘ط˘˘ب
.ةبلطلل ديج Òطأات نامسضل
تا˘طا˘سشن˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا لو˘˘حو
فر˘ظ˘لا ل˘ظ ‘ ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا

ي˘˘سشف˘˘ت ر˘˘ثا ن˘˘هار˘˘لا ي˘˘ح˘˘˘سصلا
د˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسŸا ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك سسوÒف
تاذ را˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشأا، (91-ديفوك)
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘خ ءا˘˘˘˘سشنإا ¤إا لوؤو˘˘˘˘سسŸا

ة˘˘ن˘˘سسلا ما˘˘ت˘˘ت˘˘خا Òسس ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م
Òسضح˘˘˘ت˘˘˘لا اذ˘˘˘كو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ما÷ا
.ديد÷ا يعما÷ا مسسوملل
نم ةلمج ليعفتب اسضيأا متهت امك
ىوتسسم ىلع ةيئاقولا Òبادتلا

زكرŸا لكاي˘هو ح˘لا˘سصم ع˘ي˘م˘ج
نا˘˘م˘˘سض بنا˘˘ج ¤إا ،ي˘˘˘ع˘˘˘ما÷ا
‘ ةبلط˘ل˘ل ي˘ج˘يرد˘ت˘لا لو˘خد˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا فور˘˘˘ظ˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘سسحأا
حر˘سش ا˘م˘ل˘ث˘م ،ة˘ي˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لاو
.هتاذ لوؤوسسŸا
ة˘ب˘ل˘ط˘لا داد˘ع˘˘ت نإا˘˘ف ،ةرا˘˘سشإÓ˘˘ل
يز˘˘ي˘˘ل˘˘يإا˘˘ب ي˘˘ع˘˘ما÷ا ز˘˘كرŸا˘˘ب

ةطرافلا ةيعما÷ا ةنسسلا لÓخ
ى˘ل˘ع Úعزو˘م بلا˘˘ط869 غ˘ل˘ب
ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق مو˘˘ل˘˘ع ي˘˘˘ي˘˘˘سصسصخ˘˘˘ت
م˘˘هر˘˘˘طؤو˘˘˘ي ،ةراŒو دا˘˘˘سصت˘˘˘قاو
فلتfl ‘ ذاتسسأا03 نم ديزأا
 .تاداهسشلاو بترلا

م .ق

يزيليإاب1202-0202 يعما÷ا لوخدلا

 راتfl نب دومآا خيصشلا يعما÷ا زكرŸاب ناديدج ناصصصصخت

ة˘˘ن˘˘يدÃ ““ح˘˘ي˘˘بر˘˘ب““ د˘˘يد÷ا ير˘˘سض◊ا بط˘˘ق˘˘لا زز˘˘ع˘˘˘ت
ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘غ˘ي˘سصب ي˘ن˘ك˘سس عور˘سشم مÓ˘ت˘سسا˘ب ،ة˘˘ف˘˘ل÷ا
.ةيلك لاغسشألا اهب تهتنا ،ةدحو0031 ماوقب يراجيإلا
عوبسسألا رحب ،رمع نب دمfi ةيلولا ›او حسضوأاو
ن˘ك˘سسلا عا˘ط˘ق ة˘ي˘ك˘ي˘ما˘ن˘يد ى˘ل˘ع ه˘فو˘قو ىد˘ل ،يرا÷ا
‘ اهزا‚إا يرا÷ا عيراسشŸا اميسسل ،ةفل÷ا ةيدلبب

fl0031 عورسشم ةسشرو ىلع فوقولا ” ،غيسصلا فلت
رمألا ” ثيح ،لاغسشألا اهب ةيهتنŸا ةينكسس ةدحو
ل˘˘جأل ة˘˘مزÓ˘˘لا تاءار˘˘جإلا ل˘˘ك لا˘˘م˘˘ك˘˘ت˘˘˘سسا ةرور˘˘˘سضب

عورسشم ةنياعم ” نأا دعبو .عيزوتلا ةيلمعل اهÒسض–
بطقلا تاذب ةئاŸا ‘04 ةبسسنب هزا‚إا يراج ينكسس
ددسش (ةيراجيإا ةيمومع ةدحو074 مسضي) يرسض◊ا

ديقتلا بناج ىلع ةيلولاب يذيفنتلا زاه÷ا لوؤوسسم
ÃياعÒ مازتللا بجي يتلا زا‚إلا لاجآا اذكو ةدو÷ا

.اهسصيلقت ىتح وأا اهب
Úمئاقلا ة˘ي˘عÃ ،ة˘يلو˘ل˘ل ة˘ي˘لÙا تا˘ط˘ل˘سسلا تن˘يا˘عو
،يراقعلا Òيسستلاو ةيقÎلا ناويدو نكسسلا عاطق ىلع
يوقÎلا ةغيسصب نكسس441 ماوقب ةسصح زا‚إا عورسشم

لاغسشأا ةبسسن فرعت يتلاو ““Úتاسسبلا ““ يحب يراجيإلا
عيرسستب تاميلعت تيدسسأا ثيح ،ةئاŸا ‘55 تزهان
.ةسشرولا ميعدتو زا‚إلا ةÒتو
ةدحو052 ماوقب ينكسس عورسشŸ ةبسسنلاب ،رمألا تاذو

““ ي˘ح˘ب هد˘ي˘سسŒ ير˘ج˘ي م˘عدŸا يو˘˘قÎلا ة˘˘غ˘˘ي˘˘سص ‘
لمع ةفعاسضŸ تاميلعت ةيلولا ›او هجو ،““ةرارحب
Òيا˘عÃ د˘ي˘ق˘ت˘لا اذ˘كو زا‚لا ةد˘م سصي˘ل˘ق˘تو ة˘سشرو˘˘لا
.اهلاجآا سصيلقتو لاغسشألا ‘ ةدو÷او ةيعونلا

م .ق

 ةفل÷اب ““حيبرب““ ديد÷ا يرسض◊ا بطقلا
 ةدحو0031 مصضي ينكصس عورصشم مÓتصسا



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

 ..يصسائرلا قاقحتصسلاو ””ندياب””
Òيغتلا دودح

7مالـقأ

سسافينوب لاكسسب ملقب

ا˘˘سسي˘˘˘ئر ند˘˘˘يا˘˘˘ب و˘˘˘ج بخ˘˘˘ُت˘˘˘نا و˘˘˘ل
عيطتسسيسس له ،ةدحتŸا تايلولل
د˘˘لا˘˘نود ةرادإا ه˘˘ت˘˘ل˘˘ع˘˘˘ف ا˘˘˘م ءا˘˘˘غ˘˘˘لإا
اردا˘ق نو˘ك˘ي˘˘سس «ند˘˘يا˘˘ب» ؟بمار˘˘ت

كلت نع ةفلتfl ةسسايسس ينبت ىلع
بمارت دلانود هفلسس اهانبت يتلا
ام لك ءاغلإا ¤إا ادهاج ىعسس يذلا
ديعسصلا ى˘ل˘ع ا˘ما˘بوأا كارا˘ب ه˘ل˘ع˘ف
ع˘م ة◊ا˘سصŸا ل˘˘ي˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ›ود˘˘لا
ناريإا جمانرب لوح قافتلاو ،ابوك
...خانملل سسيراب ةيقافتاو ،يوونلا
Úح كلذ نم دعبأا ¤إا بهذو لب

ةمظنم نم هدلب بحسس ¤إا دمع
ةحسصلا ةمظن˘م ن˘مو ،و˘ك˘سسي˘نو˘ي˘لا
ةيكÒمألا ةرافسسلا لقنو ،ةيŸاعلا

 .سسدقلا ¤إا بيبأا لت نم
نم رهسشأا ةعبرأا دعب ىلعو ،مويلا

ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘لا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا د˘˘عو˘˘م
قابسسلا «ندياب» ردسصتي ،ةيكÒمألا

.يأار˘لا تا˘˘عÓ˘˘ط˘˘ت˘˘سسا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ‘
‘ مسسحُتسس تاباختنلا نأا حيحسص
حبسصأا هباختنا نأا Òغ ،ةظ◊ رخآا
 .ةيقادسصم اذ لامتحا

ندياب عيطتسسيسس ،هباختنا لاح ‘
نم ةدحتŸا تايلولا جورخ عنم
ل˘ك˘سشب ة˘يŸا˘ع˘لا ة˘ح˘سصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م
دقتنا ،امابوأا رارغ ىلعف .يئاهن
ةيوسضوفلا ة˘ق˘ير˘ط˘لا ةد˘سشب ند˘يا˘ب
-ديفوك ةمزأا بمارت اهب رادأا يتلا
نا˘˘˘˘˘ك ،كلذ ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع ةوÓ˘˘˘˘˘˘عو .91
ن˘˘˘كا˘˘˘مألا ‘ ر˘˘˘ه˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ي «ند˘˘˘˘يا˘˘˘˘ب»
،ةمام˘ك ا˘يد˘تر˘م ا˘م˘ئاد ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ر˘ج◊ا˘ب ا˘مز˘˘ت˘˘ل˘˘م ه˘˘ت˘˘ي˘˘ب ‘ ل˘˘ظو
لاز ا˘˘مو ،ل˘˘يو˘˘ط تقو˘˘ل ي˘˘ح˘˘˘سصلا
.ة˘ما˘ع˘˘لا تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا بن˘˘ج˘˘ت˘˘ي
دكؤوي نأا يقطنŸا نمف ،›اتلابو

‘ ةد˘˘ح˘˘تŸا تا˘˘˘يلو˘˘˘لا نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م ¤إا ة˘˘˘جا˘˘˘˘ح
نل اهباحسسنا نأا ىلعو ،ةيŸاعلا
‘ ا˘م˘ي˘ك˘ح ا˘ي˘سسا˘ي˘سس ارار˘ق نو˘˘ك˘˘ي
 .دÓبلا ةحلسصم
عجاÎي نأا اسضيأا نكÁ ندياب وج
ن˘˘˘م ي˘˘˘كÒمألا با˘˘˘˘ح˘˘˘˘سسنلا ن˘˘˘˘ع
.خا˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل سسيرا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘قا˘˘˘˘ف˘˘˘˘تا
ود˘ب˘ي ،ة˘ط˘ق˘ن˘لا هذ˘ه سصو˘سصخ˘˘ب˘˘ف
.اد˘ج ا˘م˘سسق˘ن˘م ي˘كÒمألا بع˘سشلا

نم مه هراسصنأا نم Òثكلا نأا Òغ
.يخانŸا Òغتلا ةحفاكم يديؤوم
ارو˘ع˘سشو ،«ند˘يا˘ب» نإا˘ف ،›ا˘ت˘لا˘˘بو
نأا ن˘كÁ ،ة˘ي˘لوؤو˘سسŸا سسح˘ب ه˘˘ن˘˘م
ن˘˘م سسيرا˘˘ب ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا ¤إا م˘˘سضن˘˘ي

ة˘ح˘ل˘سصŸا˘˘ب كلذ Ó˘˘ل˘˘ع˘˘م ،د˘˘يد˘˘ج
ة˘ح˘فا˘ك˘م ‘ ة˘ي˘كÒمألا ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا
 .خانŸا Òغت

هيلع بعسصأا نوكيسس اÃر هنأا Òغ
يوونلا لوح قافتلا نع لودعلا
Êاريإلا ماظنلا نأا كلذ .Êاريإلا

تايلولا ‘ ةيب˘ع˘سشل˘ل ر˘ق˘ت˘ف˘م د˘ج
زاجتحا ةلأاسسم نأا امك .ةدحتŸا
ة˘ي˘كÒمألا ةرا˘˘ف˘˘سسلا ‘ ن˘˘ئا˘˘هر˘˘لا
‘ ةيح تلاز ام9791 ‘ نارهطب
ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا ر˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ُي نار˘˘˘يإاو ،نا˘˘˘هذألا
اعزعزمو ايداعم ادلب اهرابتعاب
و˘˘ج بغÒسس ل˘˘ه˘˘ف .رار˘˘ق˘˘ت˘˘سسÓ˘˘˘ل
قافتلا اذه ¤إا ةدوعلا ‘ ندياب
سسيئرلل ابئان ناك امنيح عقُو يذلا
 ؟امابوأا
تقولا سضعب ذنم افورعم تاب دقل
ةرا˘ف˘سسلا ل˘ق˘ن د˘ي˘ع˘ي ن˘ل ند˘يا˘˘ب نأا
ل˘˘ت ¤إا سسد˘˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘كÒمألا
Úب تاقÓعلا نأا ملعن نحنو .بيبأا
يه ةدحتŸا تايلولاو ليئارسسإا
.Úبز◊ا Óك نم قافتا لfi اسضيأا
‘ بهذ دق بمارت ناك نإا ىتحو

هيلإا بهذ ا‡ دعبأا ليئارسسإا معد
لإا ،لبق نم رخآا يكÒمأا سسيئر يأا
.ل˘ي˘ئار˘سسإا سضرا˘ع˘ي ن˘˘ل ند˘˘يا˘˘ب نأا
دّد˘˘ن د˘˘ق ا˘˘ما˘˘بوأا كارا˘˘ب نا˘˘˘ك اذإاو

Ãه˘نإا˘˘ف ،نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘سسلا ة˘˘ل˘˘سصاو ⁄
ءارجإا يأا ذاختا ىلع ادبأا مدقي
اطغسض لّكسشي وأا ليئارسسإا بقاعي

 .اهيلع
هنإاف ،وكسسينويلاب قلعتي ام ‘ امأا
«ندياب» ىلع بعسصلا نم نوكيسس
،رار˘˘ق˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘ع لود˘˘ع˘˘لا ا˘˘سضيأا

Ãمأا نو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ق بجوÒها˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ت ي˘˘˘ك
مامسضنا ذنم هنأا كلذ .سسر‚وكلا
⁄ ،ةيلودلا ةمظنŸا ¤إا Úطسسلف
ع˘ي˘ط˘ت˘سست ةد˘ح˘تŸا تا˘يلو˘لا د˘ع˘ت
 .اهتيوسضع ‘ رارمتسسلا
و˘˘ه كسش لfi سسي˘˘ل يذ˘˘˘لا ر˘˘˘مألا
ءازإا يكÒمألا سسيئرلا فقوم Òغت
زو˘ف لا˘˘ح ‘ Úي˘˘بوروألا ءا˘˘ف˘˘ل◊ا
ةو˘سسق ل˘قأا نو˘˘ك˘˘ي˘˘سس ذإا :«ند˘˘يا˘˘ب»
ند˘˘يا˘˘ب نأا كلذ .Òث˘˘ك˘˘ب ة˘˘نو˘˘سشخو
ة˘˘قÓ˘˘ع ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘سسا ¤إا ى˘˘˘ع˘˘˘سسي˘˘˘سس
ةقÓع كلذ ينعي نأا نودب ،ةيعيبط
غيسص مÎحيسس هنأا Òغ .ةئفاكتم
،اذ˘ه˘لو .Ìكأا ي˘سسل˘طألا ف˘لا˘ح˘ت˘لا
اد˘ي˘يأا˘ت سسا˘ن˘˘لا Ìكأا نأا ح˘˘جار˘˘لا˘˘ف
باختنا نونمتي يسسلطألا فلاحتلل
تاقÓعلا حÓسصإا لجأا نم ندياب
تا˘يلو˘لاو ة˘ي˘بوروألا ناد˘ل˘˘ب˘˘لا Úب
نأا ينعي ل اذه نكلو .ةدحتŸا
ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘˘سسا˘˘ب ل˘˘ب˘˘ق˘˘ي˘˘سس «ند˘˘يا˘˘ب»
 .ةيبوروأا ةيجيتاÎسسا
Úسصلا ءازإا ي˘˘˘˘˘˘˘كÒمألا ف˘˘˘˘˘˘˘قوŸا
ام بمارت .Òيغتلل احسشرم سسيل
هنأا ىلع «مئانلا وج» رّوسصي ئتف
م˘ت˘ن˘˘ك اذإا» لو˘˘ق˘˘يو Úسصلا ح˘˘سشر˘˘م
فقو بجيف ،Úسصلا فقو نوديرت
را˘سصنأا Òسشي ،ل˘با˘قŸا˘بو .«ند˘يا˘ب

،تامجهلا ‘ ةقد Ìكألا ،«نيداب»
ةقيرطلاو بمارت باختنا نأا ¤إا
تاقÓعلا اهب ريدي يتلا ةيوسضوفلا
ةهجو نم ازايتما نÓثÁ ةيلودلا
ح˘م˘سست ه˘ت˘سسا˘ي˘سس نأاو ،Úك˘ب ر˘˘ظ˘˘ن
لك ‘ لهسسأا مدقت قيقحتب Úسصلل
كسش ل ا‡و .ة˘˘ي˘˘لود˘˘˘لا ل˘˘˘فاÙا
Úب يو˘˘ي˘˘ن˘˘ب˘˘لا سسفا˘˘ن˘˘ت˘˘لا نأا ه˘˘ي˘˘˘ف
ى˘ل˘ع ى˘غ˘ط˘ي˘˘سس Úك˘˘بو ن˘˘ط˘˘ن˘˘سشاو
‘ ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘˘تاÎسسلا تا˘˘˘سشا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا
ةسسايسس نكلو ،ماوعألا نم لبقŸا
د˘˘˘˘˘˘حأا ي˘˘˘˘˘˘ه Úك˘˘˘˘˘˘ب ءازإا بمار˘˘˘˘˘˘˘ت
نإا - هتسسايسس ‘ ةليلقلا بناو÷ا

ل يذلا - ديحولا بنا÷ا نكت ⁄
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘م دا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نÓ˘˘˘ل سضر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي
 .«ÚيطارقÁدلا»
ءاو˘ت˘حا ‘ ه˘ت˘˘ب˘˘غر ¤إا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘بو
بغر˘ي د˘˘ق ،ل˘˘سضفأا ل˘˘ك˘˘سشب Úسصلا
ع˘م تا˘قÓ˘˘ع˘˘لا حÓ˘˘سصإا ‘ ند˘˘يا˘˘ب
تءا˘˘سس ي˘˘ت˘˘لا ناد˘˘ل˘˘ب˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘غأا

‘ ةدحتŸا تايلولا عم اهتقÓع
ينعي ل اذه نأا Òغ .بمارت دهع
ادلب حبسصتسس ةدحتŸا تايلولا نأا
Òغ ن˘م ه˘نأا ا˘م˘ك .ا˘˘ما“ ا˘˘يدد˘˘ع˘˘ت
عيرسشتلا قيبطت Òغتي نأا حجرŸا
تايلولا يسضارأا جراخ يكÒمألا
نوبغÒسس نويكÒمألاف .ةدحتŸا
نأا ‘و ة˘ما˘عز˘لا د˘ل˘˘ق˘˘ت ‘ ا˘˘م˘˘ئاد
.Úع˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘م م˘˘˘هؤوا˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ح نو˘˘˘ك˘˘˘˘ي
يرورسضلا نم هنأا كردأا «ندياب»و
فارطألا ةيددعت نم ليلق عسضو

.ةيكÒمألا ةيداحألا ‘
ةيتارامإلا دا–لا

ـه1441 ةج◊ا وذ90 ـل قفاوŸا م0202 ةليوج03 سسيمÿا

ةيلود ةمزأا يأا ليل– نأا كسش ل
لإا ل˘م˘ت˘ك˘ي ل ة˘ي˘لود ة˘˘ل˘˘ك˘˘سشم وأا
ة˘طرو˘تŸا لود˘لا ف˘قاو˘م م˘ه˘ف˘˘ب
لود˘˘˘˘لاو راو÷ا لود ف˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘مو
ما˘˘ظ˘˘ن˘˘˘لا ‘ ة˘˘˘ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لا ىÈك˘˘˘لا
.›ودلا

ايبويثإا فقوم :لوأا
ن˘˘م ي˘˘بو˘˘ي˘˘ثإلا ف˘˘˘قوŸا رو˘˘˘ط˘˘˘ت
هايŸا نم ايبويثإا سصسصح ةلأاسسم
ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا وأا ن˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا لÓ˘˘˘خ
نإا لو˘˘ق˘˘لا ا˘˘ن˘˘ن˘˘كÁو ،ة˘˘˘ي˘˘˘سضاŸا
ةتماسص تناك ةيبويثإلا ةسسايسسلا
اه˘ع˘سضو˘ب ة˘ي˘سضار تنا˘ك ل˘ُق˘ن˘ل وأا
تانÓعإا ةعوم‹ هتسضرف يذلا
ة˘ق˘با˘سسلا تا˘ي˘قا˘ف˘تلاو ئدا˘˘بŸا

نر˘˘ق˘˘لا ن˘˘م تا˘˘ن˘˘ير˘˘سشع˘˘لا ذ˘˘˘ن˘˘˘م
يبويثإلا فقوŸا نكلو .يسضاŸا
ا˘ي˘بÓ˘ت˘سسا ى˘ح˘ن˘م ذ˘خ˘تاو رو˘ط˘ت
ءانب لامكتسسا ‘ لث“ ايديدŒو
ن˘˘م ءا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نلاو ة˘˘˘سضه˘˘˘ن˘˘˘لا د˘˘˘سس
،نازÿا ءلم نم ¤وألا ةلحرŸا
Óيلق لقت دودح ‘ عقت يتلاو
.بعكم Îم تارايلم5 نع
ة˘م˘ق˘لا ته˘ت˘˘نا ،رو˘˘ط˘˘ت ر˘˘خآا ‘و
قيرط نع) ةرغسصŸا ةيقيرفألا
د˘˘سسلا لو˘˘ح ة˘˘ق˘˘ل˘˘˘غŸا ةر˘˘˘ئاد˘˘˘لا
ي˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘فألا دا–لا ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘عر˘˘˘˘ب
ر˘˘˘سصمو ا˘˘˘ي˘˘˘بو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ثإا ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘سشÃو
¤إا ل˘˘˘سصو˘˘˘ت˘˘˘لا نود ،(نادو˘˘˘سسلاو
يذ˘لا تقو˘لا ‘ .ي˘ئا˘˘ه˘˘ن قا˘˘ف˘˘تا
ة˘˘˘ي˘˘˘جراÿا ر˘˘˘˘يزو ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف ى˘˘˘˘عّدا
ّنأا وسشاجرادنأا ديسسلا ،يبويثإلا

:اًلئاق ؛ايبويثإا كلم ةسضهنلا ّدسس
ءاعدا اذه نأا كسش لو .انل لينلا

ه˘˘ن˘˘م دو˘˘سصقŸاو ؛ه˘˘ي˘˘˘ف غ˘˘˘لا˘˘˘ب˘˘˘م
م˘˘عد˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
،ة˘ي˘لا◊ا ة˘مو˘ك˘ح˘˘ل˘˘ل ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
‘ ة˘ي˘بو˘ي˘ثإلا بلا˘طŸا تي˘ب˘˘ث˘˘تو
.يرسصŸا يدحتلا ةهجاوم

فقوŸا سصيخلت اننكÁ فيك
؟ةماه طاقن ‘ يبويثإلا

تاحيرسصتلل انتعباتم لÓخ نم
تا˘سضوا˘فŸا ج˘ئا˘ت˘نو ة˘ي˘˘بو˘˘ي˘˘ثإلا
فقوŸا سصيخلت نكÁ ةقباسسلا
ةي˘بو˘ي˘ثإلا بلا˘طŸا وأا ي˘بو˘ي˘ثإلا
:يلي اميف
ة˘ي˘˘ق˘˘حأا˘˘ب د˘˘يد˘˘سشلا كسسم˘˘ت˘˘لا .1
ن˘˘م د˘˘سسألا بي˘˘سصن ‘ ا˘˘ي˘˘بو˘˘ي˘˘˘ثإا
‘ د˘˘ي˘˘قŸا Òغ ا˘˘ه˘˘ق˘˘حو ها˘˘˘يŸا
.Òمعتلاو ةيمنتلا
ن˘˘م سضوا˘˘ف˘˘ت˘˘لا أاد˘˘ب˘˘م لو˘˘ب˘˘ق .2
متي قافتا يأا نأاو ،أادبŸا ثيح
ًا˘مز˘ل˘م نو˘ك˘˘ي ل ه˘˘ي˘˘لإا ل˘˘سصو˘˘ت˘˘لا

.ايبويثإل
بلا˘˘˘˘˘˘طŸا ع˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ج سضفر .3
ّدسس عوسضوÃ ةسصاÿا ةيرسصŸا
.سصسص◊ا عيزوتو ةسضهنلا
ل نأا ىلع رركتŸا ديكأاتلا .4
نع ايبويثإا فقو عيطتسسي دحأا

لÓخ لماك لكسشب نازÿا ءلم
اهئاعدا مغر ،ةمداقلا تاونسسلا
هنم ررسضتت نل لمعلا اذه نأاب
.نادوسسلا لو رسصم

رسصم فقوم : ايناث
نم يبويثإلا فقوŸا روطت امكو
¤إا اسضرلا نم لينلا هايم ةلأاسسم
نإا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘بÓ˘˘˘ت˘˘˘سسلا ة˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
و˘˘˘ه رو˘˘˘ط˘˘˘ت ير˘˘˘سصŸا ف˘˘˘˘قوŸا
ي˘˘سسك˘˘ع هاŒا ‘ ن˘˘ك˘˘لو ،ر˘˘خآلا
.هحاسضيإا لواح˘ن˘سس ا˘م˘ك ا˘ب˘ير˘ق˘ت
ذ˘˘ن˘˘م ع˘˘ب˘˘ت˘˘ت ر˘˘˘سصم تنا˘˘˘ك د˘˘˘ق˘˘˘ف
ة˘˘ت˘˘با˘˘ث ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس ر˘˘سصا˘˘ن˘˘لاد˘˘˘ب˘˘˘ع
ها˘˘يŸا ة˘˘˘ي˘˘˘سضق هاŒ ةدد˘˘˘سشت˘˘˘مو
لÓخ ةسسايسسلا هذه ترمتسساو

دح ¤إا كرابمو تاداسسلا مكح
اهءارو ّرŒ رسصم تناكو ؛Òبك
ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فألا لود˘˘˘˘لا م˘˘˘˘عد ل˘˘˘˘ك

Ÿثاد˘حأا د˘ع˘بو .تبا˘ث˘لا ا˘ه˘ف˘قو
ر˘˘˘سصم تل˘˘˘خد ،1102 ر˘يا˘ن˘ي52
ا˘ه˘لÓ˘˘خ ىر˘˘ج ف˘˘ع˘˘سض ة˘˘ل˘˘حر˘˘م
يسساي˘سسلا رو˘ط˘ت˘لا ى˘ل˘ع ز˘ي˘كÎلا
ايبويثإا تزهتنا امنيب ،يلخادلا
با˘˘ي˘˘غ˘˘لا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسل ة˘˘˘سصر˘˘˘ف˘˘˘لا
ءادألا ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضو ير˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصŸا
.يجراÿا يسسامولبدلا
وينوي ةروث ىتح لا◊ا رمتسساو
ةيرارمتسسا تدهسش يتلاو ؛3102
نم ة˘ير˘سصŸا ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ةا˘ي◊ا

ةديدج تلواfi ةيادبو ،ديدج
ةيسسامولبدلا تارايهنلا كرادتل
هذ˘˘˘˘˘˘˘˘ه نأا Òغ .ة˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسلا
ا˘ن˘يأار ا˘م˘ك تد˘م˘ت˘˘عا تلواÙا

ى˘ل˘عو ة˘م˘عا˘ن˘لا ة˘سسا˘ي˘سسلا ى˘˘ل˘˘ع
Òغ ترا˘˘˘سص تا˘˘˘ي˘˘˘لآا وأا ل˘˘˘ئا˘˘˘سسو
ة˘سسا˘ي˘˘سسلا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ‘ ة◊ا˘˘سص
،ةديد÷ا ةيبويثإلا ةي˘بÓ˘ي˘ت˘سسلا

ر˘ظ˘ن˘لا ة˘ه˘جو ن˘م ى˘˘ع˘˘سست ي˘˘ت˘˘لا
نم رسصم نامرح ¤إا ةيرسصŸا

‘ ةخسسارلا ةيخيراتلا اهقوقح
.لينلا هايم
فقوŸا سصيخلت اننكÁ فيك
‘ ةيرسصŸا بلاطŸا وأا يرسصŸا
؟ةزجوم طاقن

ف˘˘˘˘قوŸا د˘˘˘˘يد– ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسن
:يلي امك ةيرسصŸا بلاطŸاو
ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘سصŸا قو˘˘˘˘˘ق◊ا ماÎحا .1
ها˘ي˘م ‘ ة˘خ˘سسار˘˘لا ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا
؛سشاقنلل ةلباق Òغ ةلأاسسم لينلا
ىلع Òثأاتلا مدع اهيلع بتÎيو
.ةيونسسلا لينلا تايوتسسم
‘ ة˘˘كرا˘˘سشŸا ‘ ر˘˘˘سصم ق˘˘˘ح .2
.ةسضهنلا ّدسس ةرادإا
(نادو˘˘˘سسلاو) ر˘˘˘˘سصم سضاÎعا .3
ءلŸ ةينمزلا ةÎفلا رادقم ىلع
.ةسضهنلا ّدسس
لك نع فقوتلا ايبويثإا ىلع .4
تا˘˘ح˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ت˘˘لاو تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت˘˘˘لا
ن˘˘م ي˘˘˘مر˘˘˘ت ى˘˘˘ت˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإلاو

تارارقلاب دارفنلا ¤إا اهلÓخ
جرا˘˘˘خ ل˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘لا ها˘˘˘˘يÃ ة˘˘˘˘سصاÿا
.ةيقيرفألا ةعومÛا
¤وألا ةلحرŸا جئاتن ةعباتم .5
نايرج ىوتسسم ىلع ّدسسلا ةئبعتل
دعب رهظت فوسس رسصم ‘ لينلا
دوجو نّيبت اذإاو ؛اموي32 ¤إا81
ةÈ‹ نوكت ايبويثإا نإاف ررسض
ة˘سسو˘بÙا ها˘يŸا ح˘ير˘سست ى˘˘ل˘˘ع
.ًابسصغ

عارصصلاو ةيرصصŸا - ةيبويثإلا تاقÓعلا
لودلا فقاوم ليل– (5)لينلا هايم ىلع

‘ تتاب سسدقلا ىلع ةيلÓتحلا ةمجهلا
اÃ ،تاسسسسؤوŸا عيمج لمسشتو رمتسسم دعاسصت
تاسسسسؤوم بناج ¤ا ،ةينفلاو ةيفاقثلا اهيف
،Òثكلا Òثكلا اهÒغو ،ةينيدلا وا ىرسسلا

اهتلواfi راطا ‘ ،انروك ةحئاج ةلغتسسم
نكÁ ام ةلرسساو ،ةنيدŸا ديوهت ¤ا ةيمارلا
ىرخا فورظ راظتناب ،ةلحرŸا هذه ‘ هتلرسسا
Ÿيغت ةسسايسس ةلسصاوÒ مÓfiةيبرعلا اه
تمهاد مايا لبقف .ةيمÓسسلاو ةينيطسسلفلا

لبقو ،امهيريدم تلقتعاو ينفو ‘اقث نيزكرم
لبق تددمو سسدقلا ظفاfi تلقتعا كلذ
ةلمح بناج ¤ا ،هلاقتعا ةÎف Úموي
ءانبا لاطتو تلاط يتلا بيهÎلاو تلاقتعلا
.ةÁدقلا ةدلبلا ءانبا ةسصاخو سسدقلا

تاماحتقاب ÚنطوتسسŸا ناعطق موقي ايمويو
تاوقو ةطرسش نم ةيامحب ىسصقلا دجسسملل
،هلخاد ‘ ةيدوملت تاولسصب نوموقيو ،لÓتحلا

ام تايعمجو ،ةيناطيتسسلا تامظنŸا ددهتو
ناكم لكيهلا اذه ءانبب ،موعزŸا لكيهلا ىمسسي
لÓتحلا تاطلسس نا امك ،ىسصقلا دجسسŸا

دجسسŸا نم Úنطاوملل داعبا رماوا ايموي ردسصت
هماحتقا ةلسصاوم ÚنطوتسسŸا ناعطقل ىنسستيل
تعاطتسسا نا دعب ايناكم هميسسقتل ةمدقمكو
لودلا ذاختا مدع ءارج اينامز هميسسقت
يل ⁄اعلا لود كلذكو ،ةيمÓسسلاو ةيبرعلا
¤وأاب سسŸا نود لو– اهدسض ةيلمع تاءارجا
Úمر◊ا ثلاثو نيدجسسŸا Êاثو Úتلبقلا
تانايب رادسصاب طقف ءافتكلاو ،Úفيرسشلا
لو نمسست ل تتاب يتلا راكنتسسلاو بجسشلا

يا لÓتحلا ةلود اهل Òعت لو ،عوج نم ينغت
بابسسلا نم اهÒغو كلذ ببسسبو .مامتها

Œتحلا ةلود تأارÓنيدلا لاجر داعبا ىلع ل
،يÈسص ةمركع خيسشلاك ،ىسصقلا دجسسŸا نع
بناج ¤ا ،Òثكلا امهÒغو حÓسص دئار خيسشلاو

fiتحلا ةلود ةزهجا تلواÓةيعمقلا ل،
لوخدلاو ،ةمحرلا باب دجسسم قÓغا ةداعا
ل دجسسم هناب ةاعارم نود مهتيذحاب هلخادب
.هئاذحب هلوخدب دحل حمسسي
اهتاسسرا‡ لÓخ نم لÓتحلا تاطلسس نا

‘ اÃ ةنيدŸا ديوهت ¤ا ةيمارلا اهتاءارجاو
ريدم بتكم قÓغاو ،ميلعتلا ةلرسسا كلذ
ةرمتسسمو ةعسساو ابرح نسشت سسدقلا يحاوسض
مهتاكلت‡و مهتاسسدقمو ÚيسسدقŸا دسض
ةيفاقثو ةيعامتجا نم اهعيمج مهتاسسسسؤومو
،اهنع ليحرلا ىلع مهماغرل ،ةيثارتو ةينفو
اهوعرز نا دعب ،اهيف ةيلقا اوحبسصيل
،ةنيدŸاب ةطيÙا تانطوتسسŸاو ÚنطوتسسŸاب
ةزهجا نم معدب ÚنطوتسسŸا ناعطق ¤وتسساو
،اهيف لزانŸا نم Òثكلا ىلع لÓتحلا ةلود
‘ ،سسنكلا ىسصقلا دجسسŸا ةلابق اوماقاو

fiيغتل ةلواÒ ا ⁄اعمŸاهخيرات ريوزتو ةنيد،
اهترجا يتلا تايرف◊ا عيمج نا نم مغرلاب
⁄ اهل Úعباتلا راثلا ءاملعو لÓتحلا تاطلسس
وا خيرات مهل نا ¤ا Òسشي ءيسش يا ىلع اوÌعي
.ةنيدŸا ‘ ثارت
لÓتحلا ةأاطو ت– نئت يتلا سسدقلا نا

ةيبرعلا لودلا ةمدقŸا ‘و عيم÷ا دسشانت
عقاولا سضرا ىلع يلمعلا كرحتلا ةيمÓسسلاو
.ناولا تاوف لبق ،اهذاقنا لجا نم
لخادلا ‘ انلها مهعمو ةنيدŸا ءانبا نا حيحسص

عفادت ةلتÙا سضرلا ةيقب ‘و ينيطسسلفلا
‘و اهتاسسدقمو ةنيدŸا نع ةيراعلا اهرودسصب
اوعاطتسساو كرابŸا ىسصقلا دجسسŸا ةمدقŸا
لا ،ةيلÓتحلا تاططıا نم Òثكلا لاسشفا
Ëدقتو مهبناج ¤ا فوقولل ةسسام ةجاحب مهنا
ديوهتلا تاططfl طابحا اولسصاويل مهل معدلا

ةينطولا ىوقلا تنسسحا دقو .ةلرسسلاو
معدل سسما انايب اهرادسصاب اعنسص ةيمÓسسلاو
فادهتسسلا نم ءزج مه نيذلا راجتلا
اهترزاؤوŸ عيم÷ا يدانت سسدقلاف .›Óتحلا

يتلا ةسسرسشلا ةيلÓتحلا ةمجهلل يدسصتلاو
عمسسي نم لهو بي‹ نم لهف اهفدهتسست
؟؟؟....ءادنلا

 لهف مكيدانت سسدقلا
؟؟؟بي‹ نم
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 ..نانبل بونج

Êويهصصلا نايكلا و ةيلود ىوكصش Ëدقت ررقت توÒب
 تاهويرانيصسلا لكل هتيزهاج نلعي

ىلع تاعمجتلإ راشصتقإو ةمامكلإ عشضو ةيمإزلإإ
    سصاخششأإ ةرششع

ديدصشتب انوروك ءاوتحل ىعصست اينابصسا
ةيئاقولا تاءارجإلا
تاءارجإلا نم ديزم نع  ، ديردم ةينابسسإلا ةمسصاعلا ةقطنم تنلعأا
ةمامكلا عسضو ةيمازلإا زيزعت لثم ،انوروك ءابو راسشتنا ءاطبإا ¤إا اًيعسس
تاءارجإلا نع نÓعإلا يتأاي .سصاخسشأا ةرسشع ىلع تاعمجتلا راسصتقاو

اسسنرف عفد يذلا رمألا ،اينابسسإا ‘ اًرخؤوم تلا◊ا ددع عفترا تقو ‘
اميف ،اهيف اًررسضت Ìكألا قطانŸا ¤إا رفسسلا مدعب ةيسصوتلا ¤إا ايناŸأاو
ن˘ير˘فا˘سسŸا ى˘ل˘ع ي˘ح˘سصلا ر˘˘ج◊ا سضر˘˘ف ةد˘˘ح˘˘تŸا ة˘˘ك˘˘ل˘˘مŸا تدا˘˘عأا
  .اينابسسإا نم نيدئاعلا
سساسسألا““ :Úيفحسصلل ،ديردم ةقطنم ةسسيئر ،وسسويأا زايد ليبازيإا تلاقو
  .““ىرخأا ةرم انسسفنأا لزع ¤إا رطسضن لأا وه نآلا
عيمج اهلبق نم تلعف املثم ،سصوسصÿا هجو ىلع ةقطنŸا تررقو
عسضو سضرف ،ىرخأا اًدويق كلذك تسضرف يتلاو اًبيرقت ةينابسسإلا قطانŸا
نوكت امدنع ىتح معاطŸاو يهاقŸا تافرسش ىلعو عراسشلا ‘ ةمامكلا
  .Îم5,1 نم ةفاسسŸا
ن˘سس ن˘م ًءاد˘ت˘با دÓ˘ب˘لا ءا˘ح˘نأا ع˘ي˘م˘ج ‘ ل˘ع˘ف˘لا˘ب ي˘ماز˘لإا عا˘ن˘˘ق˘˘لا ع˘˘سضو
¤إا ةفاسضإا .هذه نامألا ةفاسسم ىلع ظاف◊ا نكÁ ل امدنع ةسسداسسلا
تافرسش ىلع سصاخسشأا ةرسشع ىلع تاعامتجلا رسصتقت نأا بجي ،كلذ
ةلحرŸا لÓخ لا◊ا هيلع تناك امك ،ةسصاÿا لزانŸا ‘ وأا يهاقŸا
  .لزعلا نم ¤وألا

‘ اهتافرسش تانا◊او ةيليللا يهŸÓاو معاطŸا لفقت نأا Úعتيو
روثعلا نكÁ ىتح مهئامسسأا ليجسست ءÓمعلا ىلعو .اًحابسص03:1 ةعاسسلا

  .اهدحا ‘ ىودعلا يسشفت لاح ‘ ةلوهسسب مهيلع
،(قرسش لامسش) نوغارأا وأا اينولاتاك نم نآلا ىتح اًررسضت لقأا ديردم و
سضرعŸا ‘ Úحانج زيهÈ Œع اًبسس– دادعتسسلا تررق تاطلسسلا نكل
  .ليرفأاو سسرام يرهسش ‘ Êاديم ىفسشتسسم ةباثÃ ناك يذلا يراجتلا

رابخأ’إ طيرشش

 ناتشسناغفأإ

 ىحصضألا ‘ مايأا ةثÓث رانلا فقوت نابلاط
نكل ،ىحسضألا ديع ةلطع لÓخ مايأا ةثÓث رانلا قÓطإا نابلاط تفقوأا
  .هل سضرعتت موجه يأا ىلع رانلاب دÎسس اهنأا تنلعأا ةكر◊ا
ةلطع لÓخ مايأا ةثÓث هتدم رانلا قÓطإل اًفقو نابلاط ةكرح تنلعأا  و
‘ ناتسسناغفأا اهدهسشت ةنده Êاث ‘ ،ةعم÷ا أادبت يتلا ىحسضألا ديع
 .ليلقب نيرهسش نم Ìكأا نوسضغ
نأا ينغ فرسشأا سسيئرلا نÓعإا نم Òسصق تقو دعب سضرعلا ءاج و

fiسسلا تاثداÓخ““ أادبت دق نابلاط عم مÓعوبسسأا وحن ل““.
تردسص““ :نايب ‘ دها‹ هللا حيبذ نابلاط ةكرح مسساب قطانلا دافأاو
يأا ذيفنت نع عانتملاب (نابلاط رسصانع) نيدهاÛا عيم÷ ...رماوأا

يأا نأا فاسضأا هنكل .““ةثÓثلا ىحسضألا ديع مايأا لÓخ ودعلا دسض تايلمع
 .ةوقلاب لباقُيسس ““ودعلا هّنسشي““ موجه

ندرأ’إ

تارهاظŸاو تابارصضإلا رظح
تاماصصتعلاو
ةيلوؤوسسŸا ةلئاط ت–و ÚفظوŸا ىلع ميلعتلاو ةيبÎلا ةرازو ترظح
وأا فادهأا وأا سضارغأا ةمدÿ مهتفيظو لÓغتسسا ىلع مادقإلا ةيبيدأاتلا

وأا بارسضإا وأا ةرهاظم يأا ‘ كاÎسشلا وأا مايقلا وأا ةيبزح حلاسصم
وأا ،اه◊اسصمو ةلودلا نمأاب سسÁ لمع يأا وأا اهيلع سضيرحتلا وأا ماسصتعا
  .ةلودلاو عمتÛاو ÚنطاوŸا حلاسصم لطعي وأا رسضي
ىلع ميم˘ع˘ت ‘ ،ي˘م˘ي˘ع˘ن˘لا Òسسي˘ت رو˘ت˘كد˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ة˘ي˘بÎلا ر˘يزو د˘كأاو
رماوأاب مازتللاو ديقتلا ىلع ،تاظفاÙا فلتfl ‘ ةيبÎلا يريدم
تاعمجتلا عنÃ اهنم قلعتŸا ةسصاخو ءارزولا سسيئر نع ةرداسصلا عافدلا

ة˘˘يزاÎحلا تاءار˘˘جلا را˘˘طا ‘ كلذو ،ة˘˘ك˘˘ل˘˘مŸا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج ‘
اظافحو انوروك سسوÒف راسشتنا نود ةلوليحلل اهذاختا ” يتلا ةيئاقولاو
  .ةمÓسسلاو ةحسصلا ىلع
تابوقعلاو تاءارجإلا عيمج ءاغلإا ” هنإا نلعأا ،Êدرألا ةيبÎلا ريزو ناكو
  .مهبارسضإا ةجيتن ندرألا يملعم ىلع تعقو يتلا

ناتشسكاب

ةريزغلا راطمألا اياحصض ةليصصح عافترا
 يصشتارك ‘

ةيناتسسكابلا (يسشتارك) ةنيدÃ ةريزغلا راطمألا اياحسض ةليسصح تعفترا
  .ةيمÓعا رداسصŸ اقفو.لقألا ىلع ىلتق01 ¤إا
اوقل اياحسضلا نم7 نأا لوألا سسمأا ،ةيناتسسكاب ةيمÓعا رداسصم تركذو
ة˘قر˘ف˘ت˘م ق˘طا˘نÃ ة˘ل˘سصف˘ن˘م ثداو˘ح ‘ ءا˘بر˘ه˘ك˘لا˘ب ا˘ق˘ع˘˘سص م˘˘ه˘˘عر˘˘سصم
  .ةنيدŸاب
ةينبلا رايهنا ‘ Úموي رادم ىلع تلطه يتلا ةريزغلا راطمألا تببسستو
ةمسصاعل ةيسسيئرلا رواÙا ‘ رورŸا ةكرح بارطسضاو ،ةنيدملل ةيتحتلا
  .““دنسسلا““ ميلقإا
ةثلاث ةجوم بوبه تعقوت دق ةيناتسسكابلا ةيو÷ا داسصرألا ةئيه تناكو
لوطه عم ،ÚيسضاŸا Úمويلا لÓخ يسشتارك ‘ ةيمسسوŸا حايرلا نم
.ةيدعر فسصاوعو ةريزغ راطمأا

ت’اكو/›ودلإ مشسقلإ

ردا˘سصم ن˘ع Ó˘ق˘ن- ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عا ل˘˘ئا˘˘سسو تدا˘˘فأا
Èع نانبل ¤إا تثعب بيبأا لت نأاب -ةيليئارسسإا
ةينعم Òغ اهنأا معزت ةلاسسر Úيلود ءاطسسو
يذلا اهسشيج نكل ،نانبل عم ةهب÷ا ديعسصتب
ةفاكل دعتسسم ديع˘سصت˘لا ةاد˘غ و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن هد˘ق˘ف˘ت
سشي÷ا نإا و˘ها˘ي˘ن˘ت˘˘ن لا˘˘قو  .تا˘˘هو˘˘يرا˘˘ن˘˘ي˘˘سسلا
لك عم لماعتلل ديج لكسشب بهأاتم يليئارسسإلا
لمعلا لسصاون نحنو ،ةلمتÙا تاهويرانيسسلا

‘ Êار˘˘يإلا ير˘˘ك˘˘سسع˘˘لا ز˘˘˘كر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لا طا˘˘˘ب˘˘˘حإل
ام لك لعفتسس ليئارسسإا نأا افيسضم ،انتقطنم
بزح ىلع حÎقأاو ،اهسسفن ةيامح لجأا نم مزلي
ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق◊ا هذ˘˘ه ه˘˘تا˘˘˘با˘˘˘سسح ‘ ع˘˘˘سضي نأا ه˘˘˘ل˘˘˘لا
ل˘ك˘˘ل ةز˘˘ها˘˘ج ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإا نأا ي˘˘هو ،ة˘˘ط˘˘ي˘˘سسب˘˘لا
 .تاهويرانيسسلا
ي˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘سسإلا سشي÷ا نإا  ، ردا˘˘˘سصŸا تلا˘˘˘قو

ةلاح راهظإا ىلع ةيسضاŸا تاعاسسلا ‘ سصرح
،ا˘ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘سسف˘˘ن ع˘˘سضو ي˘˘ت˘˘لا ىو˘˘سصق˘˘لا بهأا˘˘ت˘˘لا

عقاوم ¤إا ةيركسسع تازيزعتب عفدلا Óسصاوم
flاهنكل ،نانبل عم دود◊ا نم برقلاب ةفلت

ىمرم ‘ نوكت ل يكل يفكي اÃ ةديعب تيقب
 .هللا بزح يلتاقم
ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا سشي÷ا م˘سسا˘ب ثد˘˘ح˘˘تŸا ن˘˘ل˘˘عأاو
سشي÷ا ةدايق زيزعت -نايب ‘- يعردأا ياخيفأا
عم دود◊ا نع ةلوؤوسسم) ةيلامسشلا ةيركسسعلا
،ةرو˘ط˘ت˘م ناÒن تا˘مو˘ظ˘نÃ (نا˘˘ن˘˘ب˘˘لو ا˘˘يرو˘˘سس
 .ةسصاخ تاوقو تامولعŸا عيمŒو
ةيرق ¤إا لوخدلا نم ةريز÷ا قيرف نك“و
ة˘يرو˘سسلا دود◊ا ثل˘ث˘م د˘ن˘ع ة˘ع˘قاو˘لا ر˘ج˘˘غ˘˘لا
سشي÷ا بحسس نأا دعب ،ةيليئارسسإلاو ةينانبللا

مئادلا ينمألا زجا◊ا نم هدونج يليئارسسإلا
.ةيرقلا لخدم ىلع ماقŸا
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘ط˘˘عأا ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا سشي÷ا نا˘˘كو
ة˘ي˘ن˘مأا ع˘قاو˘م ‘ ير˘ك˘سسع˘لا دو˘جو˘لا ل˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ب
بز◊ ةلهسس فادهأا ¤إا لوحتت ل ىتح ،ةفولأام
ماع لكسشب يليئارسسإلا سشي÷ا رظحيو ،هللا
.اهناكسسل لإا ةيرقلا هذه ¤إا لوخدلا
Úن˘˘˘ثلا سسمأا ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘سسإلا سشي÷ا ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأاو
ىلع هذيفنت لواح ،هللا بز◊ اموجه هطابحإا

نكل ،ةينانبللا دود◊ا ىلع ةيليئارسسإا عقاوم
ةيلمع يأا ذيفنت ىلع مدقأا هنأا ىفن هللا بزح
تكÈف““ ليئارسسإا نإا لاقو ،Êانبللا بون÷ا ‘

نلعأا نأا يليئارسسإلا سشيجلل قبسسو .““موجهلا
موجهل ابسس– بهأاتلا ةلاح يسضاŸا عوبسسألا

دحأا تلتق ليئارسسإا نإا لاق يذلا ،هللا بزح نم
بر˘ق ع˘قو˘م ى˘ل˘˘ع يو˘˘ج مو˘˘ج˘˘ه ‘ هر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع
ةيليوج02 ‘ ق˘˘سشمد ة˘˘يرو˘˘˘سسلا ة˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لا
سسل‹ مأاتلا يذلا ،Êانبللا بنا÷ا امأا.يرا÷ا
سسوÒفب لاغسشنا Ìكأا ادب دقف ،ىلعألا هعافد
ناسسل ىلع سصرح هنكل ،(91-ديفوك) انوروك
ةو˘عد˘لا ى˘ل˘˘ع با˘˘يد نا˘˘سسح ه˘˘ت˘˘مو˘˘ك˘˘ح سسي˘˘ئر
ليئارسسإا عم ةهجاوŸا نإا Óئاق ،رذ◊ا يخوتل

نا˘ك اÒخأا ه˘ي˘ل˘˘ع تمد˘˘قأا ا˘˘مو ،د˘˘ع˘˘ب ه˘˘ت˘˘ن˘˘ت ⁄
ى˘ف˘ت˘كا د˘ق˘ف ه˘ل˘لا بز˘ح ا˘مأا .اÒط˘خ اد˘ي˘ع˘سصت
،بيرق لجأا ¤إا عازن طبر هبسشي ام نÓعإاب
اببسس Òخألا يمسسرلا هنايب لÓخ نم ايطعم
هدر ةيمتح هاّمسس ام عيم÷ا بقÎيل ايفاسضإا
ة˘مو˘ك◊ا ترر˘ق ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م .ير˘ك˘سسع˘˘لا
ىوكسش Ëدقتب ةيجراÿا ريزو فيلكت ةينانبللا

Ûةيفلخ ىلع ليئارسسإا دسض ›ودلا نمألا سسل
ق˘طا˘نŸا ن˘م ادد˘ع فد˘ه˘ت˘سسا يذ˘˘لا ف˘˘سصق˘˘لا

لانم ةينانبللا مÓعإلا ةر˘يزو تلا˘قو.ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا
نإا -ءارزولا سسلÛ عامتجا دعب- دمسصلا دبع
تاءاد˘˘ت˘˘علا ا˘˘ه˘˘ت˘˘نادإا ن˘˘ع تبر˘˘عأا ة˘˘˘مو˘˘˘ك◊ا
  .نانبل ةدايسس تفدهتسسا يتلا ةيليئارسسإلا
،اتفل ا˘ير˘ك˘سسع اد˘ي˘ع˘سصت نا˘ن˘ب˘ل بو˘ن˘ج د˘ه˘سشو

ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا لÓ˘ت˘حلا سشي˘ج فد˘ه˘ت˘سسا ثي˘ح
ةعيرذب ،ةلتÙا اعبسش عرازم طيfi ‘ عقاوم
،هللا بزح رسصانع لبق نم للسست ةلواfi دسصر
 .كابتسشا وأا للسست يأا عوقو ىفن بز◊ا نأا Òغ
يذ˘˘لا ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا ءاد˘˘ت˘˘˘علا نا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ل نادأا و
Úح ‘ ،دÓبلا بونج قطانم Úنثلا فدهتسسا
هتاوق بهأات رارمتسسا يليئارسسإلا سشي÷ا نلعأا
عقاوم ¤إا ةيركسسع تازيزعتب عفدلا ةلسصاومو

flدرل ابسس– دود◊ا برق ةفلت fiنم لمت
عقوم طيfi فسصقلا فدهتسساو .هللا بزح

““ا˘بو˘سشر˘ف˘ك““ ةد˘˘ل˘˘ب لÓ˘˘ت ‘ ““م˘˘ل˘˘ع˘˘لا تا˘˘سسيور““
طيfi ¤ا ةفاسضإا ،اهبونج ““حوناسش““ ةعرزمو
اهتثب روسص ترهظأا دقو ،ةلتÙا اعبسش عرازم
تاراجفنلا عقاوم ةعباسسلا ةيليئارسسإلا ةانقلا
ل˘ل˘سست˘لا تلوا˘ح ة˘ح˘ل˘سسم ة˘ي˘ل˘خ نإا تلا˘ق ي˘˘ت˘˘لا
.اهيلإا
ءادت˘عا نو˘ع لا˘سشي˘م Êا˘ن˘ب˘ل˘لا سسي˘ئر˘لا Èت˘عاو
اد˘يد˘ه˘ت ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘˘لا ي˘˘سضارألا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإا
ثح˘ب ل˘ي˘ب˘ق ،Êا˘ن˘ب˘ل˘لا بو˘ن÷ا ‘ رار˘ق˘ت˘سسÓ˘˘ل

تاوقل ديدجتلا ةلأاسسم ›ودلا نمألا سسل‹
 .(ليفينوي) نانبل ‘ ةلماعلا ةدحتŸا ·ألا

نإا بايد ناسسح ءارزولا سسيئر لاق ،هتهج نم
تقر˘خو نا˘ن˘ب˘ل ةدا˘ي˘سس ى˘ل˘ع تد˘ت˘عا ل˘ي˘ئار˘سسإا
،Òطخ يركسسع ديعسصت Èع1071 مقر رارقلا

ما˘ه˘م ل˘يد˘ع˘ت˘ل ةد˘ها˘ج ل˘م˘ع˘ت ا˘˘ه˘˘نأا ¤إا اÒسشم
.كابتسشلا دعاوقو ليفينويلا

تاشسيور عقوم طيfiأإ فدهتشسإ يذلإ يليئإرشسإ’إ فشصقلإ نأاششب اهتاقيق– نانبل بونج ‘ ةلماعلإ ةدحتŸإ ·أ’إ تإوق تأإدب
‘ اهنأإ انلعم ،دود◊إ ىلع هتإوق وهاينتن Úماينب ةيليئإرشسإ’إ ةموك◊إ سسيئر دقفت امنيبو .ةينانبللإ ابوششرَفك لÓت ‘ ملعلإ

.يليئإرشسإ’إ ءإدتع’إ نوع لاششيم Êانبللإ سسيئرلإ نإدأإ ،ةلمتÙإ تاهويرانيشسلإ لك عم لماعتلل اهتيزهاج لماك

،ي˘˘˘بوروألا بع˘˘˘سشلا بز˘˘˘ح بلا˘˘˘ط
ل˘˘خاد ة˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ك Èكأا ل˘˘˘ك˘˘˘سشي يذ˘˘˘لا
اروف فسشكلاب ،يبوروألا ناÈŸلا

يدو˘ع˘سسلا د˘˘ه˘˘ع˘˘لا ›و Òسصم ن˘˘ع
ف˘˘يا˘˘ن ن˘˘ب د˘˘مÒ fiمألا ق˘˘با˘˘سسلا
›و دي ى˘ل˘ع ل˘ت˘ق˘لا ن˘م ه˘ت˘يا˘م˘حو
،نا˘م˘ل˘سس ن˘ب د˘مÒ fiمألا د˘ه˘ع˘˘لا
  .بز◊ا هردسصأا نايبل اقفو
غ˘لا˘ب˘لا ه˘ق˘ل˘˘ق ن˘˘ع بز◊ا بر˘˘عأاو
،ف˘˘يا˘˘˘ن ن˘˘˘ب د˘˘˘مÒ fiسصم نأا˘˘˘سشب
¤إا Òسشت ل˘˘˘˘ئلد ة˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ث نإا لا˘˘˘˘˘قو
هنجسس ‘ ةيحسصلا هتلاح روهدت
  .ةيدوعسسلاب

د˘˘˘˘ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا ›و بز◊ا بلا˘˘˘˘˘طو
ءاسضقلا““ ن˘ع عا˘ن˘ت˘ملا˘ب يدو˘ع˘سسلا

ام قفو ،““Úيسسايسسلا هموسصخ ىلع
  .نايبلا ‘ ءاج
نب دمfi لاقتعا نايبلا فسصوو
Úعرسشملل قلق ةاعدم““ هنأاب فيان

ةدا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق بلا˘˘˘˘˘˘˘˘˘طو ،““Úي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘بوروألا
ا˘ه˘تا˘˘ماز˘˘ت˘˘لا ماÎحا˘˘ب ة˘˘يدو˘˘ع˘˘سسلا
ناسسنإلا قوقح لا‹ ‘ ةيلودلا

ةلقتسسم ةمكاfi ءارجإا لÓخ نم
  .ةهيزنو
د˘˘ه˘˘ع˘˘˘لا ›و نأا ¤إا بز◊ا تف˘˘˘لو
بر˘˘غ˘˘ل˘˘ل Ëد˘˘ق ق˘˘يد˘˘سص““ ق˘˘با˘˘˘سسلا
نأا ا˘˘˘ق˘˘˘ح نزÙا ن˘˘˘مو ،ا˘˘˘˘بوروأاو
‘ نجسسلا ‘ هتاناعم نع عمسسن
بابسسأل ةيدوعسسلا ةيبرعلا ةكلمŸا

  .““ةفورعم Òغ
تسسوب ن˘ط˘ن˘سشاو ة˘ف˘ي˘ح˘سص تنا˘كو
ر˘˘ه˘˘سشلا ل˘˘ئاوأا تل˘˘ق˘˘˘ن ة˘˘˘ي˘˘˘كÒمألا
ة˘˘˘يدو˘˘˘ع˘˘˘˘سس ردا˘˘˘˘سصم ن˘˘˘˘ع يرا÷ا
ةحفاكم ةن÷ نإا اهلوق ةيكيرمأاو
د˘˘ه˘˘ع˘˘لا ›و˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لا دا˘˘˘سسف˘˘˘لا
نم ءاهتنلا ىلع كسشوت يدوعسسلا

دا˘سسف م˘عاز˘م ‘ ل˘سصف˘ُم ق˘˘ي˘˘ق–
ن˘˘ب د˘˘مÒ fiمألا ق˘˘ح˘˘ب ة˘˘نا˘˘ي˘˘خو

ىل˘ع ر˘ه˘سشأا4 رور˘م د˘˘ع˘˘ب ف˘˘يا˘˘ن
  .هلاقتعا
ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا نأا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا تفا˘˘سضأاو
نب دمÙ ماه˘تا ه˘ي˘جو˘ت˘ل د˘ع˘ت˘سست
رايلم51 ى˘ل˘ع ءÓ˘ي˘ت˘سسلا˘ب ف˘يا˘ن
ج˘مار˘˘ب ر˘˘يد˘˘ي نا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع رلود
  .ةرازولا ‘ باهرإلا ةحفاكم
ن˘ب د˘مfi د˘سض تا˘كر˘ح˘ت˘لا هذ˘˘هو
ن˘م˘سض ة˘˘ق˘˘ل˘˘ح ثد˘˘حأا ي˘˘ه ف˘˘يا˘˘ن
رظني يتلا تاءارجإلا نم ةلسسلسس
ةوق خيسسÎل Óيبسس اهرابتعاب اهيلإا

fiةر˘سسألا ل˘خاد نا˘م˘ل˘سس ن˘˘ب د˘˘م
يأا ن˘˘˘م سصل˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو ،ة˘˘˘˘م˘˘˘˘كا◊ا
نأا لبق ،هتطلسسل ةلمتfi تاديدهت
كلŸا ةفÓخب فاطŸا هب يهتني
  .سشرعلا نع هلزانت وأا هتافو رثإا
ةيلو نع يروهم÷ا بئانلا ناك و
بلاط ، Êور سسيسسنارف اديرولف
دهعلا ›و ناكم ةفرعم ةرورسضب

نب دمÒ fiمألا قباسسلا يدوعسسلا
  .انمآا ناك اذإا امو اروف فيان
نب نإا““ Îيوت ىلع ةديرغت ‘ لاقو
تايلولا عم ءانب لكسشب لمع فيان
ه˘ل نا˘كو ،ةد˘ع تاو˘ن˘سسل ةد˘˘ح˘˘تŸا
تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م Òفو˘˘˘ت ‘ لا˘˘˘ع˘˘˘ف رود

Ÿ11 ثادحأا دعب باهرإلا ةحفاك
  .““Èمتبسس
تسسوب ن˘ط˘ن˘سشاو ة˘ف˘ي˘ح˘سص تنا˘كو
ة˘ي˘ل˘يو˘˘ج  ن˘˘م سسدا˘˘سسلا ‘ تر˘˘كذ
داسسفلا ةحفاكم ةن÷ نأا يرا÷ا
دمfi ›ا◊ا دهعلا ›ول ةعباتلا
نم ءاهتنلا ىلع كسشوت ناملسس نب

دا˘سسف م˘عاز˘م ‘ ل˘سصف˘م ق˘˘ي˘˘ق–
  .فيان نب دمfi قحب ةنايخو
ةيدوعسسلا تاطلسسلا نأا ¤إا راسشي
ة˘˘˘ما˘˘˘قإلا ‘ ف˘˘˘يا˘˘˘ن ن˘˘˘˘ب تع˘˘˘˘سضو
دهعلا ةيلو نم هلزع ذنم ةيÈ÷ا

  .7102 فسصتنم

ةيدوعشسلاب هنجشس ‘ ةيحشصلإ هتلاح روهدت ¤إإ Òششت لئ’د ةمث نإإ تلاق

 لتقلا نم فيان نب دمfi ةيامحب بلاطت يبوروألا ناÈŸلاب ةلتك Èكأا



  تلاكو/›ودلا مسسقلا

‘ ةسضهنلا ةكرح ةلتك سسيئر لاق
ن˘˘˘يد˘˘˘لا رو˘˘˘ن ي˘˘˘سسنو˘˘˘ت˘˘˘˘لا ناÈŸلا
نم سسرامُت اطوغسض نإا يÒحبلا
لاو˘مأا˘ب ا˘˘ه˘˘جرا˘˘خو دÓ˘˘ب˘˘لا ل˘˘خاد
لجأا نم باونلا ىلع عزوت ةيتارامإا
ناÈŸلا سسيئر نم ةقثلا بحسس
ة˘˘سسل˘˘ج لÓ˘˘خ ي˘˘سشو˘˘ن˘˘غ˘˘˘لا د˘˘˘سشار
سسي˘˘˘˘˘مÿا ةرر˘˘˘˘˘قŸا تيو˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘لا
  .مداقلا
نأا -هل حيرسصت ‘- يÒحبلا دكأا

ا˘˘م ن˘˘˘م˘˘˘سض ي˘˘˘تأا˘˘˘ت ةو˘˘˘طÿا هذ˘˘˘ه
Òمد˘ت˘ل ة˘ي˘تارا˘مإا ة˘ّط˘خ˘ب ا˘ه˘ف˘سصو
،ة˘ي˘سسنو˘ت˘لا ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ة˘مو˘ظ˘نŸا
ناÈŸلا˘ب غار˘ف ثاد˘حإا˘ب ق˘ل˘ط˘˘ن˘˘ت

ةيكزت ليطعتو هسسيئر ةيحنت Èع
ع˘فد˘ي˘سس ا‡ ؛ة˘˘ل˘˘ب˘˘قŸا ة˘˘مو˘˘ك◊ا
د˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع ،غار˘˘ف˘˘لا و˘˘ح˘˘ن دÓ˘˘ب˘˘˘لا
  .هÒبعت

سضعب تادايق تراسشأا ،لباقŸا ‘
نم ةقثلا بحسسل ةمعادلا لتكلا
تاعاذإل تاحيرسصت ‘- يسشونغلا

fiت˘˘عا ا˘˘˘م دو˘˘˘جو ¤إا -ة˘˘˘ي˘˘˘لÈهو
fiباونلا نم ددع ءارغإل تلوا

،م˘ه˘˘ف˘˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع Òثأا˘˘ت˘˘لا فد˘˘ه˘˘ب
نم مهتاعيقوت بحسس ¤إا مهعفدو
  .ةقثلا بجح ةحئل
45) ة˘˘سضه˘˘ن˘˘لا ‘ نو˘˘يدا˘˘ي˘˘ق نا˘˘˘كو
،(ادعقم712 عوم‹ نم ادعقم
ةموكح ةلاقتسسا ىتح تناك يتلا
‘ Èكألا نوكŸا خافخفلا سسايلإا
‘ اورا˘˘سشأا ؛ي˘˘مو˘˘ك◊ا فÓ˘˘ت˘˘ئلا
يمÓعإا يتارامإا معد ¤إا قباسسلا

اهنإا نولو˘ق˘ي تا˘كر˘ح˘ت˘ل ي˘سسا˘ي˘سسو
ةبرجتلا ىلع بÓقنلا فدهتسست
اوسضرعو ،سسنوت ‘ ةيطارقÁدلا
ن˘مو ،م˘ه˘تا˘ح˘ير˘سصت د˘يؤو˘ت ن˘˘ئار˘˘ق
نا˘ف˘ل˘خ ي˘حا˘سض تاد˘ير˘غ˘ت ا˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب
  .يبد ةطرسش دئاق بئان
تاماسصتعلا نأا ¤إا اوراسشأا امك
بز◊ا ة˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ك ا˘˘˘هذ˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ءزج (ادعقم61) ر◊ا يروتسسدلا

ا˘ي˘جرا˘خ ا˘ط˘طfl ه˘˘نوÈت˘˘ع˘˘ي ا‡
ةيطارقÁدلا ةيلمعلا ىلع ءاسضقلل

  .سسنوت ‘
باون سسل‹ دقعي نأا ررقŸا نمو
ةسسلج دغ دعب (ناÈŸلا) بعسشلا
بحسسل ةحئل ىلع اهلÓخ توسصي
4 اهب تمدقت ،يسشونغلا نم ةقثلا
مهتيو ،نولقتسسم باونو ةيباين لتك
ذا˘˘˘خ˘˘˘تا˘˘˘ب ناÈŸلا سسي˘˘˘ئر ءلؤو˘˘˘ه
¤إا ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا نود ن˘˘˘م تارار˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا

ءلدإلاو ،ناÈŸلا بت˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا نأا˘˘سشب تا˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت˘˘˘ب
ةيسسامولبدلا عم ىفانتت ةيجراÿا
سصن ‘ درو ا˘˘م ق˘˘فو ،ة˘˘ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘˘لا
  .ةحئÓلا
،ةيرسس تيوسصت˘لا ة˘سسل˘ج نو˘ك˘ت˘سسو
م˘˘ت˘˘ت˘˘سسو ،سشا˘˘ق˘˘ن يأا د˘˘ه˘˘سشت ن˘˘˘لو
دعب ادحاو باونلا ىلع ةادانŸا
‘ م˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘قاروأا ع˘˘˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘˘ل ر˘˘˘˘˘˘خآلا
سسي˘ئر با˘خ˘ت˘نا نا˘˘كو ،قود˘˘ن˘˘سصلا
  .اهسسفن ةقيرطلاب ىرج ناÈŸلا
يسشونغلا ةيحنتل نوعاسسلا عمجو
نع لقي ل ام ناÈŸلا ةسسائر نم
مزÓ˘لا دد˘ع˘لا و˘هو ،ا˘˘ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت37
نأا سضÎفي امك ،ةحئÓلا ريرمتل

يرو˘ت˘سسد˘لا بز◊ا ة˘˘ل˘˘ت˘˘ك تّو˘˘سصت
دقو .ةقثلا بحسس ةحئل حلاسصل

اي–““ بزح ةلتك نم بئان ثد–
سسيئر ةدايقب (باون01) ““سسنوت
دهاسشلا فسسوي قباسسلا ةموك◊ا

،تاوسصأا901 نم Ìكأا مهعمج نع
بح˘سسل ة˘بو˘ل˘طŸا ة˘ي˘ب˘ل˘غألا ي˘هو
  .ناÈŸلا سسيئر نم ةقثلا
نع مايأا لبق رّبع يسشونغلا ناكو
نوكتسس سسيمÿا ةسسلج نأا ‘ هتقث
اهبحسسل سسيلو ،هيف ةقثلا ديدجتل

رهظ ىلع تأاي ⁄ هنإا لاقو ،هنم
ى˘ل˘ع ه˘سسف˘ن سضر˘ف˘ي ى˘˘ت˘˘ح ة˘˘با˘˘بد
رابتخلا لبق هنأا افيسضم ،باونلا
ن˘˘˘م نا˘˘˘ك ه˘˘˘نأا م˘˘˘غر ،يد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ةقثلا بحسس ةحئل سضفر نكمŸا

  .تلÓخإا تنمسضت اهنأل هنم
ةماركلا فÓتئا لاق ،هل نايب ‘ و
‘ ر˘ظ˘ن˘لا ة˘˘سسل˘˘ج ع˘˘طا˘˘ق˘˘ي˘˘سس ه˘˘نإا
ناÈŸلا سسيئر نم ةقثلا بحسس
ررق هنإاو ،يسشونغلا دسشار يسسنوتلا

مد˘˘عو ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع تيو˘˘˘سصت˘˘˘لا مد˘˘˘ع
باونلا اعد امك ،اهيف ةكراسشŸا
هذ˘˘ه ن˘˘ع م˘˘ه˘˘سسف˘˘نأا˘˘ب يأا˘˘ن˘˘˘لا““ ¤إا
  .““ةّيتسسسشافلا ةكرعŸا
‘ هينعت ل ةسسل÷ا نإا نايبلا لاقو
سسا˘˘سسألا˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘نأا اÈت˘˘˘ع˘˘˘م ،ءي˘˘˘سش
ةدسسافلا يلع نب ةموظنم““ ةكرعم
اهب ترّمدو Úيسسنوتلا تمّسسق يتلا
02 ن˘˘م Ìكأل ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘˘سسلا ةا˘˘˘ي◊ا

  .““اماع
نأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ‘ فÓ˘˘˘ت˘˘˘ئلا Èت˘˘˘عاو
دسشار Òيسست ءوسسب ةحئÓلا بيبسست
ةّلعت لإا يه ام““ سسلجملل يسشونغلا

تا˘سسل˘ج ل˘ك نأاو ،““ة˘بذا˘كو ة˘˘ي˘˘هاو
ام لإا يعيبط لكسشب ت“ سسلÛا
  .““يلع نب ةلتك““ هتدسسفأا
د˘كأا˘ت د˘ق˘ف ،نا˘ي˘ب˘˘لا سصن بسسح˘˘بو
د˘سصر ن˘ع ر˘تاو˘ت˘م ثيد˘ح دو˘˘جو““
ة˘˘˘˘˘ّي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘خاد˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘˘ه÷ا سضع˘˘˘˘˘˘ب
لباقمك ةّيفارخ غلابŸ ةّيجراÿاو
عابسشإا فدهب باونلا ·ذ ءارسشل
ى˘˘˘م˘˘˘عألا د˘˘˘˘ق◊ا تاوز˘˘˘˘ن سضع˘˘˘˘ب
يلع نب ةموظنم تÓسضف سضعبل
داد˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘سسلا ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘˘نأا سضع˘˘˘˘ب˘˘˘˘لو
نم ةدون˘سسŸا يو˘مد˘لا ير˘ك˘سسع˘لا
دادبتسسلاو ةلامعلا ةمظنأا سضعب
ةيطار˘قÁد˘ل˘لو ة˘ير˘ح˘ل˘ل ة˘يدا˘عŸا
ه˘قو˘ت˘لو ي˘بر˘ع˘لا بع˘سشلا تارو˘ث˘˘لو
دادبت˘سسلا ن˘م قا˘ت˘ع˘نÓ˘ل د˘يد˘سشلا
لÓ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حلا ن˘˘˘˘˘مو ي˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘خاد˘˘˘˘˘˘لا
  .““يجراÿا
تيوسصتلا ةحئل فÓتئلا Èتعاو
سسي˘˘ئر ن˘˘م ة˘˘ق˘˘ث˘˘˘لا بح˘˘˘سس ى˘˘˘ل˘˘˘ع
Òغو ة˘ّي˘سسا˘˘ي˘˘سس ة˘˘ح˘˘ئل““ سسلÛا

ةكرعŸ لسصاوت لإا يه امو ةرÈم
Úي˘سسنو˘ت˘لا ن˘م ءز˘ج ع˘م ي˘ل˘˘ع ن˘˘ب

Áكألا ةّيباختنلا ةلتكلا لثÈ ‘
  .““سسنوت
تادّيسسلاو ةداسسلا لك““ نايبلا اعدو
ءا˘˘فر˘˘سشو تا˘˘ف˘˘ير˘˘سش ن˘˘م باو˘˘ن˘˘˘لا
ن˘ع م˘ه˘سسف˘نأا˘˘ب اوأا˘˘ن˘˘ي نأا سسلÛا

نأاو ة˘˘ّي˘˘ت˘˘سسسشا˘˘ف˘˘لا ة˘˘كر˘˘عŸا هذ˘˘ه
،هذه تيو˘سصت˘لا ة˘ّي˘ل˘م˘ع او˘ع˘طا˘ق˘ي
م˘˘ه‡ذ˘˘ل ة˘˘ئÈت كلذ او˘˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘ي نأاو
ءارسشلاو عيبلا تاهبسش نع اداعتباو
ة˘˘لا˘˘م˘˘ع˘˘لا˘˘˘ب تا˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘تلا ى˘˘˘ت˘˘˘حو
.““جراخلل
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 ةسسل÷ا ةعطاقم ررقي ةماركلا فÓتئا

 عزوت ةيتارامإا لاومأا :ةصضهنلا ةكرحب يدايق
 يصشونغلا نم ةقثلا بحصسل باون ىلع

نم باونلا ىلع عزوت ةيتارامإا لاومأاب اهجراخو دÓبلا لخاد نم سسرامُت اطوغسض نأا ، يسسنوتلا ناÈŸلا ‘ ةسضهنلا ةكرح تدكأا
 .مداقلا سسيمÿا ةررقŸا تيوسصتلا ةسسلج لÓخ يسشونغلا دسشار ناÈŸلا سسيئر نم ةقثلا بحسس لجأا

ةيبيللا فارطألا هسشيعت موتكم عارسص

ةيلودلا دوه÷ا ددهت ةيلخاد تافÓخ
ايبيل ‘ لحلل
يسسايسسلا Úب رمتسسم كابتسشا ةلاح ‘ ايبيل ‘ تادجتسسŸا لازت ل
،اهتزهجأا لخاد ةيبيللا فارطألا هسشيعت موتكم عارسص طسسو ،يركسسعلاو
ديسشحتلا دهاسشمو ديعسصتلا ةغل مغر ،اهيف مك◊ا زكارم لسصافم ‘و
  .ةرف÷او ترسس اتقطنم اهدهسشت يتلا يركسسعلا
ةيلمعل يبر◊ا مÓعإلا بتكم مسساب يمسسرلا ثدحتŸا ديكأات لباقمو
طيfi ‘ رذ◊ا ءودهلا رارمتسسا ،ÊدŸا كلاŸا دبع ،““بسضغلا ناكرب““

رماوأل راظتناو رمتسسم يركسسع ديسش– عم انمازت ،دÓبلا طسسو ،ترسس
لسصاوتلا عقاوم تلوادت ،ةنيدŸا هاŒاب ““قافولا““ تاوق مدقتب ةيركسسع
رهظت دهاسشم ،ةيسضاŸا تاعاسسلا لÓخ ،عسساو قاطن ىلع يعامتجلا

ةرف÷ا ةدعاق نم ةيسسورلا ““Ôغاف““ ةعومÛ عبات يركسسع لتر كر–
  .ترسس ةنيدم هاŒاب
ةفيلخ دعاقتŸا ءاوللا نم ةبرقم  ةيمÓعا رداسصم تلاق ،اهبناج نم
ةمظنأا رسشنب أادب (Îفح تايسشيلم ) سشي÷ا““ نإا ،ءاعبرألا سسمأا ،Îفح
يأل ًابسس– ،ترسس ةنيدم طيfi ‘002-سسإا زارط نم ةيوج عافد
ترسس هاŒاب مدقتلل ““قافولا““ تاوق دادعتسسا ¤إا ةراسشإا ‘ ،““داعم موجه
  .ةظ◊ يأا ‘
ل هنأا امإا ›ودلا عمتÛا““ نأا  ،ةيبيل ةيمÓعا رداسصم تدكأا ،اهتهج نم
ريدي هنأا مأا ،ايبيل ‘ ةديازتŸا ةيلخادلا تاماسسقنلا ةروطخ كردي

‘ ناودبي قافولا ةموك◊ يسسائرلا سسلÛاو ةلودلا سسلجمف ،اهل هرهظ
داعبإاو Îفح تايسشيلم درط فده ‘ امهدحوت مغر رمتسسم فÓخ
  .““سسلبارط نع اهرطخ
ىلع تÓيدعت ءارجإا ‘ هتبغر تدكأا يتلا يرسشŸا تاحيرسصت ¤إا تتفلو
سسلÛا ليكسشت ةداعإاب باونلاو ةلودلا يسسلÛ حمسست يسسايسسلا قافتلا
ل يتلا تافÿÓا رخآا بناج نمو ،هنع قافولا ةموكح لسصفو ،يسسائرلا
  .قافولا ةموكح سسوؤور Úب سسلبارط سسيلاوك ‘ لازت
ةموك◊ يسسائرلا سسلÛا سسيئر مزع نع ةدكؤوم ءابنأا برسست دعبو
ل˘ب˘ق عو˘ب˘سسألا ،ه˘ت˘مو˘ك◊ يرازو ل˘يد˘ع˘ت نÓ˘عإا ،جار˘سسلا ز˘˘يا˘˘ف ،قا˘˘فو˘˘لا
ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو ة˘سضرا˘ع˘م ءا˘ب˘نأا ة˘ي˘ب˘ي˘ل مÓ˘عإا ل˘˘ئا˘˘سسو تر˘˘سشن ،ي˘˘سضاŸا
  .ليدعتلا رارقل ةديدسشلا ،اغاسشاب يحتف ،ةموك◊اب
لك ةقحÃÓ هلÓخ دعوت ،ءاثÓثلا ليل ًايفاحسص ًار“ؤوم اغاسشاب دقعو
تاسسسسؤوŸاو ماعلا بئانلا بتكم عم نواعتلاب تاقيق– حتفو نيدسسافلا
لك ‘ ترسشتسسا ““داسسفلا ةموظنم»ـب اهفسصو نم نأا ¤إا ًاÒسشم ،مهنأاسشب
  .ةسسسسؤوم لك ‘ ةدوجوم تاباسصع اهدوقتو ،ناكم
لكسشب هتاحيرسصت ‘ فدهتسسا ام ًاÒثك اغاسشاب نأاب ÊوهÎلا قلعتو
يسصاونلا ءاول اهنيب نم ،جارسسلاب ةقÓع ىلع ةحلسسم تاعوم‹ رسشابم
ةد˘عا˘ق ‘ سصاÿا هر˘ق˘م ل˘ب ،ة˘ي˘مو˘ك◊ا جار˘˘سسلا تار˘˘ق˘˘م ن˘˘ّمؤو˘˘ي يذ˘˘لا
  .سسلبارط اهيناعت ةديدع تافÓخ ¤إا Òسشي ام ،ةيرحبلا ةتسسوبا

ةفاظنلا دعاوقب مازتللا  ةرورسض ىلع تددج
ةيحسصلا  ةمÓسسلاو

ةديدج ةباصصإا005 لجصسي برغŸا
 انوروك سسوÒفب

انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإا ةلاح005 ةيبرغŸا ةحسصلا ةرازو تلجسس
ىلع ،ةيبرغŸا ةحسصلا ةرازو تاءاسصحإا تءاجو.(91) ديفوك  دجتسسŸا
عفتÒل ،ةعاسس42 لÓخ انوروك سسوÒف يباسصم لوح  ،ةيمسسرلا اهتباوب
¤إا ة˘ك˘ل˘مŸا˘ب سسوÒف˘لا˘˘ب ةد˘˘كؤوŸا ة˘˘با˘˘سصإلا تلا◊ ›ا˘˘م˘˘جإلا دد˘˘ع˘˘لا
  .ةلاح فلأا783.12
غلب سضرŸا نم ءافسشلل تلثا“ يتلا تلا◊ا ددع نأا ،ةرازولا تفاسضأاو
تلاح ددع عفتراو.ءافسشلل ةديدج ةلاح315 لثامتب ،ةلاح فلأا660.71
  .ةديدج ةافو ةلاح11 ليجسستب ،ةلاح723 ¤إا ةافولا
ة˘مÓ˘سسلاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا د˘عاو˘ق˘ب ماز˘ت˘للا ى˘ل˘ع د˘يد˘سشت˘لا ةرازو˘لا ل˘سصاو˘˘تو
تاطلسسلا اهتذختا يتلا ةيزاÎحلا Òبادتلا ‘ طارخنلاو ،ةيحسصلا
  .ةيلوؤوسسمو ةينطو لكب ةيبرغŸا
سسوÒف راسشتنا تاروطت نم اهقلق نع ةيبرغŸا ةموك◊ا تÈع دقو
راسشتنلا نإا تلاقو ،تايفولاو تاباسصإلا ددع عافتراو دجتسسŸا انوروك
⁄ؤوم رارق رجحلل عوجرلا نإاو Òكفتلل ًاتقو يطعي ل سسوÒفلل عيرسسلا

،⁄اعلا ‘ عقيسس اذام يردي دحأا ل نكل ،هيف Òكفتلا بعسصلا نمو ًادج
رج◊ا يدافتو ءابولا ىلع ةرطيسسلل ًاعيمج انيديأا Úب لول◊ا نأا ًاملع
  .ًادج ةيسساق هتايعادت نأل
قوقحب فلكŸا يبرغŸا ةلودلا ريزو ديمرلا ىفطسصم دكأا هتهج نمو
رارقلا نع لوؤوسسم Êامثعلا نيدلا دعسس ةموك◊ا سسيئر نأا ،ناسسنإلا
” هنأاو ،انوروك ءابو راسشتنا ةهجاوÊ Ÿامثلا ندŸا قÓغإا نأاسشب ذختŸا
  .هنأاسشب هعم رواسشتلا
نأا ىلع ““كوبسسيف““ عقوÃ هتحفسص ىلع هرسشن حيسضوت ‘ ديمرلا ددسشو
اهئاسضعأا تارارقب ةينعمو ،اهتاسسايسس نع اينماسضت ةلوؤوسسم ةموك◊ا
أاÈتي ⁄ ةموك◊ا سسيئر نأا اŸاط““ :لاقو ،ةبعسصلا وأا ةدي÷ا اهنم ءاوسس
  .““هنع اسضوع أاÈتي نأا دحأل قح Óف ،كاذ وأا رارقلا اذه نم
ندمل˘ل ر˘ف˘سسلا ع˘نÃ ي˘سضا˘ق˘لا ة˘مو˘ك◊ا ف˘قو˘م ة˘ي˘باو˘سص د˘ي˘مر˘لا دد˘جو
دسسافم هنع تبترت نإاو ،ايرورسض ناك ذختŸا رارقلا نإا““ :لاقو ،Êامثلا
،رخآا رارق يأا نم اءوسسو اداسسف لقأا ىقبي هنأا لإا ،اهنع رذتعن ئواسسمو
 .““حاورألاو ةحسصلا ظفح ىخوت دقف

  ةباسصإا9426 ¤ا لسصو تاباسصإلا ›امجإا

 انوروك سسوÒفب ةديدج ةباصصا14 لجصست ايناتيروم
ليجسست نع ،ةيناتيروŸا ةحسصلا ةرازو تنلعأا
دجتسسŸا انوروك سسوÒف نم ةديدج ةلاح14
9426  تاباسصلا ›امجا غلبيل ،(91-ديفوك)
نم ءافسش ةلاح021  ليجسست ” امك ،باسصم
 .سضرŸا
تا˘مو˘ل˘عŸاو ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘با˘قر˘لا ر˘يد˘م ح˘˘سضوأاو
دومfi دمfi روتكدلا ةحسصلا ةرازوب ةيحسصلا
ة˘ي˘ف˘ح˘سصلا ة˘ط˘ق˘ن˘لا لÓ˘خ ،دو˘مfi ي˘ل˘عا د˘لو
،ايناتيروم ‘ ةيئابولا ةيعسضولا لوح ةيمويلا

ع˘برألا لÓ˘˘خ ا˘˘ًسصح˘˘ف998 ءار˘˘جإا د˘˘˘ع˘˘˘ب ه˘˘˘نأا
ةباسصإا14 ليجسست ” ةيسضاŸا ةعاسس نيرسشعلاو

تابا˘سصإلا ›ا˘م˘جإا ع˘ف˘تÒل سسوÒف˘لا˘ب ةد˘يد˘ج
  .اًباسصم9426 ¤إا ايناتيروم ‘ سسرام41 ذنم
‘اعت كلذك ” هنأا ،يحسصلا لوؤوسسŸا فاسضأاو
¤إا ءافسشلا تلاح ›امجإا لسصيل اًباسصم021
،ةلاح9426 تغلب ةدكؤوŸا تاباسصإلا ›امجإا

  .ةافو ةلاح651و ،ءافسش ةلاح3864 اهنم
ة˘با˘سصإلا تلا˘˘ح نإا دو˘˘مfi ي˘˘ل˘˘عا د˘˘لو لا˘˘قو

اهنيب نم ،تلاح0141 ¤إا ايلاح لسصت ةطسشنلا
اهيدل ة˘لا˘ح13 ،سضار˘˘عأا نود˘˘ب ة˘˘لا˘˘ح6731
تلاح3 ¤إا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ،ة˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ سضار˘˘˘عأا

  .ةجرح
021 ‘اعت كلذك ” هنأا ،ثدحتŸا فاسضاو
3864 ¤إا ءافسشلا تلاح ›امجإا لسصيل اًباسصم
تا˘ي˘فو˘لا دد˘ع ›ا˘م˘جإا نأا ا˘ًح˘سضو˘˘م ،ا˘˘ًسصخ˘˘سش
0141 لسصاوي Úح ‘ اًسصخسش95 ¤إا لسصو
 .تايفسشتسسŸا ‘ مهجÓع سصاخسشأا
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 اـــهباــحسصأل درــت ل ةدــير÷ا درــت ةــــقيثو لــك
رـــسشنت ⁄ مأا ترـــسشن ءاوـــسس

تاسساردلل ةريز÷ا زكرم

مايأا ةدعل ماد بذجو xدسش دعب
،ثÓ˘˘ث˘˘لا ة˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا ز˘˘˘كار˘˘˘م Úب
ف˘sل˘ك ،جا˘طر˘قو ة˘ب˘سصق˘لاو ودرا˘˘ب
،ديعسس سسيق ،ةيروهم÷ا سسيئر
،0202 زو“/و˘ي˘لو˘ي52 تب˘˘˘سسلا

ةيلخادلا ريزو ،يسشيسشŸا ماسشه
،لا˘م˘عألا ف˘ير˘˘سصت ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح ‘
،ق˘با˘˘سسلا Êو˘˘نا˘˘ق˘˘لا هرا˘˘سشت˘˘سسمو
ءا˘ج .ةد˘يد˘ج ة˘مو˘ك˘ح ل˘ي˘ك˘سشت˘˘ب
ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس ة˘˘˘مزأا uم˘˘˘سضخ ‘ كلذ

ة˘˘˘مو˘˘˘ك◊ا سسي˘˘˘ئر تع˘˘˘فد ةدا˘˘˘ح
Ëدقتل ،خافخفلا سسايلإا ،قباسسلا
هل تاماهتا ةيفلخ ىلع هتلاقتسسا
طغسض ت–و ،حلاسصŸا براسضتب

هنم ةقثلا بحسسل ةيناŸرب ةحئل
لتكلا نم ةعوم‹ اهب تمدقت
.ةيباينلا

اًلسصفم خافخفلا ةلاقتسسا تلsثم
ا˘هرداو˘ب تر˘ه˘ظ ة˘مزأا ‘ ا˘vم˘ه˘م
رخاوأا ‘ ةموك◊ا هليكسشت ذنم
،(0202) يسضاŸا طابسش/رياÈف
نأا ¤إا اvيدعاسصت لعافتت تلظو
فÓ˘˘ت˘˘ئلا را˘˘ي˘˘ه˘˘نا sد˘˘˘ح تل˘˘˘سصو
هذه تقلأا دقو .هتمرب يموك◊ا
ل˘م˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘ظ˘˘ب ة˘˘مزألا
‘ اًر˘˘فا˘˘ن˘˘ت˘˘م اد˘˘ب˘˘ف ،ي˘˘˘مو˘˘˘ك◊ا
ن˘ما˘سضت˘لا با˘غو نا˘ي˘حألا سضع˘ب
ا˘˘˘ًنا˘˘˘ي˘˘˘حأا خا˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ف˘˘˘لا ءارزو Úب
ىلع اهلÓظب تقلأا امك .ىرخأا
،ةثÓثلا تاسسائرلا Úب تاقÓعلا
Úب رتوتلاو دوÈلا Úب تحواÎف
ناÈŸلا ةسسائرو ةلودلا ةسسائر
ناÈŸلا ةسسائر Úبو ،ةهج نم
ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م ة˘˘˘مو˘˘˘ك◊ا ة˘˘˘سسا˘˘˘ئرو
ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سست˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘ك˘˘˘˘ي ⁄و .ىر˘˘˘˘˘خأا
ة˘لا˘ق˘ت˘سسلا Ëد˘ق˘ت Úب مو˘مÙا
ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا بح˘˘سس ة˘˘ح˘˘ئل Ëد˘˘˘ق˘˘˘تو
يرو˘ت˘˘سسد˘˘لاو Êو˘˘نا˘˘ق˘˘لا لد÷او
ن˘˘م ا˘˘ًه˘˘جو لإا ا˘˘م˘˘ه˘˘ق˘˘فار يذ˘˘لا
.رتوتلا اذه هوجو
ة˘˘˘˘˘˘˘مزألا تغ˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘ب د˘˘˘˘˘˘˘˘قو ،نآلا
ن˘م ىو˘ت˘˘سسŸا اذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
ا˘ه˘ل˘˘سصف ‘ ته˘˘ت˘˘ناو ،د˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لا
مكا◊ا فÓتئلا رايهناب نهارلا
ن˘˘ع ا˘˘ًل˘˘يد˘˘ب ي˘˘سشي˘˘سشŸا Úي˘˘ع˘˘˘تو
هذ˘˘˘ه با˘˘˘ب˘˘˘سسأا ا˘˘˘م ،خا˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ف˘˘˘لا
كر˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘كو ؟ة˘˘˘˘مزألا
ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا د˘˘ه˘˘˘سشŸا
لكسشتت ديدج نزاوت ¤إا لسصيل

؟ةمداقلا ةموك◊ا هتدعاق ىلع
‘ ةينعŸا فارطألا تاناهر امو
نكمتتسس لهو ؟جراÿاو لخادلا
ة˘ه˘جاو˘م ن˘م ةد˘يد÷ا ة˘مو˘ك◊ا
مأا ةمداقلا ةلحرŸا تاقاقحتسسا
تاباختنا وحن هجتيسس عسضولا نأا
ةلداعم زرفت دق اهناوأل ةقباسس
؟اًرارقتسسا Ìكأا مكح

قيرطلا :9102 تاباختنا
ةمزألا ¤إا دsبعŸا

رود˘سص ذ˘ن˘م اًد˘ع˘ب˘˘ت˘˘سسم ن˘˘ك˘˘ي ⁄
نيرسشت/ربوتكأا تاباخ˘ت˘نا ج˘ئا˘ت˘ن
¤إا رمألا يهتني نأا9102 لوألا

؛ةليلق رهسشأا دعب هيلإا ىهتنا ام

تءا˘ج ة˘ي˘سسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نلا˘˘ف
م˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نŸا جرا˘˘˘خ ن˘˘˘م سسي˘˘˘ئر˘˘˘ب
فرعي لو ،يدي˘ل˘ق˘ت˘لا ي˘سسا˘ي˘سسلا
Òغ Òث˘˘ك˘˘لا ه˘˘ن˘˘ع نو˘˘˘ي˘˘˘سسنو˘˘˘ت˘˘˘لا

باطخو تاراعسشلا نم ةعوم‹
ل˘˘ي˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘لاو ةرو˘˘ث˘˘لا ن˘˘˘ع رر˘˘˘ك˘˘˘م
باز˘حألا رود ع˘جار˘تو ر˘˘سشا˘˘بŸا
ه˘˘ت˘˘سضرا˘˘ع˘˘مو يز˘˘كرŸا م˘˘˘ك◊او
.›ا◊ا يسسايسسلا ماظنلا لكسشل
ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘سسن˘˘˘لا م˘˘˘غرو
هتلسصوأا يتلا ةيبعسشلا تاوسصألا
سضومغلا نأا لإا ،مك◊ا ةsدسس ¤إا
ي˘سسا˘ي˘سسلا ه˘كو˘˘ل˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع بل˘˘غ˘˘ي
رار˘ق˘ل˘ل هذا˘˘خ˘˘تا بو˘˘ل˘˘سسأا ى˘˘ل˘˘عو
نم ةقيسض ةرئاد هيف رثؤوت يذلا
Òغو Úن˘˘˘ل˘˘˘عŸا ن˘˘˘يرا˘˘˘سشت˘˘˘˘سسŸا
لو .هيبsرقمو هتاقث نم ÚنلعŸا
د˘˘˘ق بو˘˘˘ل˘˘˘سسألا اذ˘˘˘˘ه نأا ‘ كسش
ل˘ما˘˘ع˘˘ت ‘ ر˘˘تو˘˘ت˘˘لا سضع˘˘ب ق˘˘ل˘˘خ
ةموظنŸا عم ةسسائرلا ةسسسسؤوم
ناÈŸلا ة˘سسسسؤو˘م ع˘مو ة˘˘ي˘˘بز◊ا
.سصاخ لكسشب
ةيعيرسشتلا تاباختنلا جئاتن امأا
يسسايسس دهسشم نع ترفسسأا دقف
ل˘م˘ع ه˘ي˘ل˘ع سسسسأا˘˘ت˘˘ي نأا بع˘˘سصي

دقف ؛رمتسسم وأا رقتسسم يموكح
Èكأا ا˘˘˘ًي˘˘˘ظ˘˘˘سشت˘˘˘م ا˘˘˘ًناŸر˘˘˘ب نا˘˘˘˘ك
(ةسضهنلا ةكرح) ةزئافلا هبازحأا

دعاقم عبر نم لقأا ىلع لسصح
تع˘˘سستا ،ل˘˘˘با˘˘˘قŸا ‘ .سسلÛا
دد˘ع˘˘ب ةز˘˘ئا˘˘ف˘˘لا باز˘˘حألا ةر˘˘ئاد

fiا نم دودŸكم ام دعاقsاهن
ا˘ه˘تروا˘˘ن˘˘م سشما˘˘ه ع˘˘ي˘˘سسو˘˘ت ن˘˘م
ا˘ًب˘ع˘سص ا˘ه˘ن˘ي˘˘ب فÓ˘˘ت˘˘ئلا ل˘˘ع˘˘جو
ةموكح ليكسشتل اهعم سضوافتلاو
ة˘يÌكأا˘ب ز˘ئا˘ف˘˘لا بز◊ا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب
‘ اميسسل ،اًفلكُم اًرمأا دعاقŸا

ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سس تا˘˘˘˘ما˘˘˘˘سسق˘˘˘˘نا ل˘˘˘˘ظ
.ةداح ةيجولويديأا تاباطقتسساو

تل˘سشف ،ة˘˘لدا˘˘عŸا هذ˘˘ه ءو˘˘سض ‘
ي˘˘˘ت˘˘˘لا ،لوألا را˘˘˘يÿا ة˘˘˘مو˘˘˘˘ك˘˘˘˘ح
‘ ،Èكألا بز◊ا حسشرم اهلsكسش
اهب لدبُتسساو ،ناÈŸلا ةقث لين
يهو ،سسيئرلا ةموكحب يمُسس ام
.ا˘˘˘˘˘vيرو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسد Êا˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘لا را˘˘˘˘˘˘يÿا
ةموكح سسيئر فيلكت ةيحÓسصف
ةيروهم÷ا سسيئر ¤إا لوؤوت ليدب

وأا بز◊ا ز˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح ‘
ل˘ي˘ك˘˘سشت ن˘˘ع ز˘˘ئا˘˘ف˘˘لا فÓ˘˘ت˘˘ئلا
ناÈŸلا سضفر وأا ة˘˘˘˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك◊ا

.ةقثلا اهحنم
اه˘ت˘ح˘سشر ي˘ت˘لا ءا˘م˘سسألا Úب ن˘م
ا˘˘˘ًف˘˘˘َل˘˘˘خ ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا باز˘˘˘حألا
ديعسس سسي˘ئر˘لا را˘ت˘خا ،ي˘ل˘م˘ج˘ل˘ل
ل˘˘ي˘˘ك˘˘سشت˘˘˘ل خا˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ف˘˘˘لا سسا˘˘˘ي˘˘˘لإا
خا˘ف˘˘خ˘˘ف˘˘لا ن˘˘ك˘˘ي ⁄و .ة˘˘مو˘˘ك◊ا

اهيف اÃ بازحألا ةيبلغأا رايخ
اي– رايخ ناك لب ،لوألا بز◊ا
ة˘˘مو˘˘ك◊ا سسي˘˘ئر بز˘˘ح ،سسنو˘˘˘ت
ع˘م ،د˘˘ها˘˘سشلا ف˘˘سسو˘˘ي ،ق˘˘با˘˘سسلا
.يطارقÁد˘لا را˘ي˘ت˘لا ن˘م ة˘ي˘كز˘ت
رسصنع رايتخلا اذه فاسضأا دقو
دهسشŸا ىلع ىفسضأا اًديدج رتوت
،د˘ي˘ق˘ع˘ت˘لا ن˘م اًد˘يز˘م ي˘سسا˘ي˘سسلا
نيزاوملل اًبلق سضعبلا هيف ىأارو
في˘ل˘ك˘ت لÓ˘خ ن˘م ،ا˘ه˘سسأار ى˘ل˘ع

ةدا˘ي˘ق˘ب بع˘سشلا ه˘ب˘خ˘ت˘˘ن˘˘ي ⁄ ن˘˘م
ق˘ب˘سس د˘˘ق˘˘ف .ة˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘نŸا ىو˘˘ق˘˘لا
تاباختنÓل حسشر˘ت نأا خا˘ف˘خ˘ف˘ل˘ل
Ìكأا ىلع لسصحي ⁄و ةيسسائرلا

،Úبخانلا تاوسصأا نم %43.0 نم
ل˘˘ت˘˘ك˘˘ت˘˘لا) ه˘˘˘بز˘˘˘ح ح˘˘˘سشر˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
ل˘م˘ع˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ي˘˘طار˘˘قÁد˘˘لا
تا˘˘˘˘با˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نÓ˘˘˘˘˘ل (تا˘˘˘˘˘ير◊او
اًد˘˘ع˘˘ق˘˘م ل˘˘ن˘˘ي ⁄و ة˘˘ي˘˘ع˘˘ير˘˘˘سشت˘˘˘لا
،ة˘ل˘حرŸا ة˘قد˘ل اًر˘ظ˘˘نو .اًد˘˘حاو
‘ تاباختنلا ةداعإا نم ةيسشخو

،خافخفلا ةموكح تطقسس لاح
ىلع ةيسسايسسلا بازحألا تقفاوت
اهل نsمأا يموكح فÓتئا ليكسشت
ةكرح نم اvلُك مسضو ،ناÈŸلا ةقث
رايتلاو (يمÓسسإا هجوت) ةسضهنلا
يطارقÁد هجو˘ت) ي˘طار˘قÁد˘لا
هجوت) بعسشلا ةكرحو (يعامتجا
ه˘˘˘جو˘˘˘ت) سسنو˘˘˘ت ا˘˘˘ي–و (ي˘˘˘مو˘˘˘ق
ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘ك ¤إا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘سضإا (›اÈي˘˘˘˘˘ل
ن˘م ة˘نو˘ك˘تŸا ي˘ن˘طو˘لا حÓ˘سصإلا
ن˘م ي˘ن˘ث˘ُت˘سساو .Úل˘ق˘˘ت˘˘سسم باو˘˘ن
بزح نم wلك مكا◊ا فÓتئلا
بز˘˘˘˘ح Èكأا Êا˘˘˘˘ث ،سسنو˘˘˘˘ت بل˘˘˘˘ق

فÓ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ئاو ،ناÈŸلا ‘ ل˘˘˘˘˘˘sث‡
،يمÓسسإلا هجوتلا وذ ،ةماركلا
ةدايقب ر◊ا يروتسسدلا بز◊او
ةروثلا يداعت يتلا يسسوم Òبع
نبا ماظن ىلع اًبÓقنا اهÈتعتو
.يلع
م˘˘˘كا◊ا فÓ˘˘˘ت˘˘˘˘ئلا د˘˘˘˘م˘˘˘˘سصي ⁄
تر˘˘ه˘˘ظ ا˘˘م نا˘˘عر˘˘سسف ،ا˘˘ًل˘˘˘يو˘˘˘ط
،هتا˘نو˘ك˘م Úب ر˘فا˘ن˘ت˘لا تا˘مÓ˘ع
تsطغ يتلا انوروك ةحئاج لولو
ذ˘ن˘م ر˘ج˘ف˘نل ه˘˘تا˘˘سضقا˘˘ن˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
،ةموك◊ا بيسصنتل ¤وألا مايألا
دق تناك ةيبلسس تارسشؤوم نإا لب
تدافأا ةمو˘ك◊ا ل˘ي˘ك˘سشت تق˘ب˘سس
فار˘طأا Úب ما˘ج˘سسنلا ة˘بو˘ع˘سصب

اvيلج كلذ رهظ .فÓتئلا اذه
ديد÷ا ناÈŸلا باسصتنا ةظ◊
¤إا ة˘سضه˘ن˘لا ة˘كر˘˘ح تأا÷ ثي˘˘ح
جراخ) سسنوت بلق عم فلاحتلا
،ا˘ه˘ح˘سشر˘˘م لا˘˘سصيإل (فÓ˘˘ت˘˘ئلا
ة˘˘سسا˘˘ئر ¤إا ،ي˘˘سشو˘˘ن˘˘˘غ˘˘˘لا د˘˘˘سشار
قيق– ‘ اهلسشف دعب سسلÛا
رايتلا يتلتك عم قافتلا Èع كلذ
تارسشؤوŸا كلت يuذغت .بعسشلاو

ةدا˘˘ح ة˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘يد˘˘˘يأا تا˘˘˘فÓ˘˘˘خ
ة˘˘ي˘˘بز◊ا تاد˘˘ن˘˘˘جألا نا˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘طو
فÓ˘ت˘ئلا باز˘˘حأل ة˘˘سضرا˘˘ع˘˘تŸا

ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘ن˘جألا با˘سسح ى˘ل˘˘ع
تاروطت تمهسسأا دقف .ةعما÷ا
ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل ،ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قإلا ع˘˘˘سضو˘˘˘لا
ة˘˘˘حا˘˘˘سسلا ‘ ة˘˘˘يرا÷ا ثاد˘˘˘حألا
Òجفتو ةمزألا قيمعت ‘ ،ةيبيللا
سضراعتلا˘ب تع˘فدو ،تا˘سضقا˘ن˘ت˘لا
زواŒ ¤إا ءاقرفلا تادنجأا Úب

ثد˘˘ح ا˘˘م كلذ .ة˘˘ع˘˘˘جر˘˘˘لا ط˘˘˘خ
ا˘هار˘جأا ةŸا˘ك˘˘م د˘˘ع˘˘ب ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب
ع˘م ،ي˘سشو˘ن˘غ˘˘لا ،ناÈŸلا سسي˘˘ئر
دعب ةيبيللا قافولا ةموكح سسيئر
‘ ةيطولا ةدعاق ىلع اهترطيسس
رايأا/ويام رهسش نم رسشع نماثلا
ةعوم‹ تÈتعا دقف ،يسضاŸا

ةكرح اهنيب نم ةيباينلا لتكلا نم

ي˘˘طار˘˘قÁد˘˘لا را˘˘ي˘˘ت˘˘لاو بع˘˘˘سشلا
ةŸا˘˘˘˘كŸا ر◊ا يرو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسد˘˘˘˘˘لاو
ع˘م ا˘vف˘ط˘سصم ا˘vي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس ا˘˘ًف˘˘قو˘˘م
‘ ،رخآا فرط دسض يبيل فرط

flةفلا Ÿا ةلودلا فقوÙديا
ه˘تÈت˘عا ا˘م˘ك ،ي˘ب˘ي˘ل˘لا ف˘لŸا ‘

سسي˘ئر تا˘ي˘حÓ˘سص ى˘ل˘˘ع ا˘˘ًيد˘˘ع˘˘ت
ن˘ع لوؤو˘سسŸا هرا˘ب˘ت˘عا˘˘ب ة˘˘لود˘˘لا
ن˘عو ة˘ي˘سسنو˘ت˘لا ة˘ي˘˘سسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لا
ة˘ي˘جراÿا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا تا˘˘ه˘˘جو˘˘ت
‘ فÿÓا اذ˘ه ن˘ك˘لو .ة˘˘لود˘˘ل˘˘ل
لتكلا ةبلاطم ¤إا روطت فقوŸا
سسي˘˘˘˘˘˘ئر ة˘˘˘˘˘˘لءا˘˘˘˘˘˘سسÃ ةرو˘˘˘˘˘˘كذŸا
تمدقت ةماع ةسسلج ‘ ناÈŸلا
ر◊ا يرو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا ة˘˘ل˘˘ت˘˘ك ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
يجراÿا لخدتلا لوح ةحئÓب

¤إا ةزا˘ح˘ن˘م تÈ˘ُت˘˘عا ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل ‘
ير˘˘˘˘سصŸا/ي˘˘˘˘˘تارا˘˘˘˘˘مإلا روÙا
ةحئÓلا نأا مغرو .Îف◊ معادلا
ةيبلغألا ىلع لوسص◊ا ‘ تلسشف
¤إا تفا˘سضأا ا˘ه˘نأا لإا ة˘˘بو˘˘ل˘˘طŸا
اًديدج اًخرسش مكا◊ا فÓتئلا

د˘˘حأا ا˘˘ه˘˘تد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ل تsو˘˘˘سص ثي˘˘˘ح
.(بعسشلا ةكرح) هتانوكم

¤إا فقاوŸا فÓتخا نم
لماسشلا ةقثلا مادعنا

ىلع بعسشلا ةكرح تيوسصت لsثم
ةو˘ط˘خ ر◊ا يرو˘ت˘سسد˘لا ة˘˘ح˘˘ئل
فÓ˘˘ت˘˘˘ئلا ة˘˘˘مزأا ‘ ة˘˘˘مد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘م
ةسضهنلا ةكرح هتÈتعاو مكا◊ا
تعدو ا˘˘˘˘هد˘˘˘˘سض ا˘˘˘˘ًفا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘سصا
ماز◊ا ع˘˘ي˘˘سسو˘˘ت ¤إا خا˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ف˘˘˘لا
عسضولا““ نأل ةموكحلل يسسايسسلا
،““رار˘م˘ت˘سسÓ˘ل ل˘با˘˘ق Òغ ح˘˘ب˘˘سصأا

مغرو .يسشونغلا حيرسصت بسسح
ماز◊ا ع˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘ت بل˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘م نأا
اًبلطم سسيل ةموكحلل يسسايسسلا

ديكأاتلا نأا لإا ،ةسضهنلل اًديدج
ةيموك◊ا ةمزألا قايسس ‘ هيلع
بز◊ا ةبغر هنم مهُف ةمقافتŸا
سسنو˘˘ت بل˘˘ق لاد˘˘ب˘˘ت˘˘سسا ‘ لوألا
ةقثلا مادعنا دعب بعسشلا ةكرحب
تÓعافت دكت ⁄و .Úفرطلا Úب

تفط ىتح ىراوتت تيوسصتلا اذه
سسيئر طروت ءابنأا حطسسلا ىلع
برا˘˘سضت تا˘˘ه˘˘ب˘˘سش ‘ ة˘˘˘مو˘˘˘ك◊ا

‘ هعقوم اهيف مدختسسا حلاسصم
ةيموم˘ع تا˘ق˘ف˘سص د˘ق˘ع˘ل ة˘لود˘لا
تا˘كر˘سشلا ن˘م ة˘عو˘م‹ ةد˘ئا˘ف˘ل
ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف كلÁ وأا ا˘˘˘ه˘˘˘ك˘˘˘لÁ ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘مزألا قا˘ط˘˘ن ع˘˘سستا˘˘ف ؛ا˘˘ًم˘˘ه˘˘سسأا
يذ˘لا ة˘مو˘˘ك◊ا سسي˘˘ئر ل˘˘م˘˘سشي˘˘ل
.ه˘˘ت˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘سسل تاو˘˘عد˘˘لا تلاو˘˘˘ت
كسسم˘˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع هرار˘˘˘سصإا ما˘˘˘مأاو

Ãةسضهنلا ة˘كر˘ح تن˘ل˘عأا ه˘ب˘سصن،
سسل‹ عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جا ر˘˘˘˘˘ثإا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
زو“/ويلوي21 خيراتب ،اهاروسش
‘ عرسشتسس اهنأا ،(0202) يرا÷ا

ه˘ت˘م˘سسأا ا˘م ل˘ي˘˘ك˘˘سشت˘˘ل تاروا˘˘سشم
.““ليدب يسسايسس دهسشم»ـب

⁄ Œا هذه دÿةباجتسسا ةوط
‘ نلعأا يذلا ةلودلا سسيئر نم
ع˘˘طا˘˘ق˘˘لا ه˘˘سضفر ›ا˘˘˘ت˘˘˘لا مو˘˘˘ي˘˘˘لا
Òي˘˘غ˘˘ت˘˘ل ة˘˘ه˘˘ج ة˘˘يأا ع˘˘م روا˘˘سشت˘˘لا
لازي ل““ خافخفلا نأاو ةموك◊ا

نم .““ةل˘ما˘ك تا˘ي˘حÓ˘سصب ع˘ت˘م˘ت˘ي
اذ˘˘ه خا˘˘ف˘˘خ˘˘ف˘˘لا سضفر ،ه˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج
ءار˘˘جإا ه˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ن ن˘˘˘ل˘˘˘عأاو ف˘˘˘قوŸا

م˘˘ه˘˘ُف ما˘˘يأا لÓ˘˘خ يرازو ر˘˘˘يو–
ن˘م سصل˘خ˘ت˘ل˘ل ط˘ي˘ط˘خ˘˘ت˘˘لا ه˘˘ن˘˘م
اذ˘˘ه قا˘˘ي˘˘سس ‘ .ة˘˘سضه˘˘ن˘˘لا ءارزو
يذ˘˘لا دا˘˘ع˘˘بألا ي˘˘˘ثÓ˘˘˘ث ر˘˘˘تو˘˘˘ت˘˘˘لا
ةيروهم÷ا ةسسائر هيف تطرخنا
ة˘˘مو˘˘˘ك◊ا ة˘˘˘سسا˘˘˘ئر ¤إا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإا
،مكا◊ا فÓتئلا بازحأا Èكأاو

قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘مزألا تجر˘˘˘˘˘خ
عبرأا تمدقتو ةنكمŸا تايوسستلا
ة˘سضه˘˘ن˘˘لا :ي˘˘ه ،ة˘˘ي˘˘ناŸر˘˘ب ل˘˘ت˘˘ك
ة˘˘˘˘˘˘مار˘˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘لاو سسنو˘˘˘˘˘˘˘ت بل˘˘˘˘˘˘˘قو
بح˘˘سسل ة˘˘ح˘˘ئÓ˘˘ب ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسŸاو
51 ‘ ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘ك◊ا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا
تمدقت ،لباقŸا ‘ .زو“/ويلوي

ىر˘˘خأا ل˘˘˘ت˘˘˘ك ،›ا˘˘˘ت˘˘˘لا مو˘˘˘ي˘˘˘لا ‘
‘ ة˘سضه˘ن˘لا ءا˘ف˘ل˘ح ن˘م ا˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘غأا
ة˘˘ح˘˘ئÓ˘˘ب ي˘˘مو˘˘˘ك◊ا فÓ˘˘˘ت˘˘˘ئلا
سسي˘˘˘˘ئر ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘لا بح˘˘˘˘˘سسل
نأا تد˘˘˘˘كأا ةو˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ ‘ ،ناÈŸلا
ل˘˘ك ‘ ل˘˘م˘˘ع˘˘˘ي ة˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا ماد˘˘˘ع˘˘˘نا
ل˘ما˘ع˘لا ح˘ب˘سصأا ه˘˘نأاو تا˘˘هاŒلا
.Úلعافلا فلتÚ flب كÎسشŸا

سسي˘˘˘ئر ن˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ي ،ه˘˘˘تاذ مو˘˘˘ي˘˘˘لا ‘
ة˘مو˘ك◊ا سسي˘ئر نأا ة˘يرو˘˘ه˘˘م÷ا
.ا˘ه˘َل˘ِب˘َق ه˘نأاو ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘سسا˘˘ب مد˘˘ق˘˘ت
ي˘سسا˘˘ئر˘˘لا نÓ˘˘عإلا اذ˘˘ه بح˘˘سس
لد÷ا نم رخآا عبرم ¤إا ةمزألا
دا˘˘˘ك يرو˘˘˘ت˘˘˘سسد˘˘˘لاو ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
ة˘˘يرو˘˘ت˘˘سسد ة˘˘˘مزأا ¤إا ا˘˘˘ه˘˘˘لuو˘˘˘ح˘˘˘ي
بحسس ةيولوأا اهروfi ةلسصفنم
ةردابم لكلف ،ةلاقتسسلا مأا ةقثلا
ةيولوأاف .ةيروتسسدلا اهتاسساكعنا
ة˘ه÷ا دد˘ح˘ي ا˘م ي˘ه ا˘م˘هاد˘˘حإا
ف˘ي˘˘ل˘˘ك˘˘ت ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘سص كل“ ي˘˘ت˘˘لا
ي˘ف˘ف .د˘يد÷ا ة˘˘مو˘˘ك◊ا سسي˘˘ئر

ةقثلا بحسس ةحئل دامتعا لاح
فيلكتلا ةيحÓسص دوعت ،سساسسأاك
اÃ ¤وألا ةيناÈŸلا ةوقلا ¤إا
ةردابŸا ةداعتسسا نم كلذ هينعي

ة˘˘˘ل˘˘˘حرŸا ل˘˘˘ك˘˘˘سش ة˘˘˘سسد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه ‘
تدمُتعا لاح ‘ امأا .ةمداقلا
ة˘ي˘حÓ˘سص نإا˘ف ،ا˘ًلوأا ة˘لا˘ق˘˘ت˘˘سسلا
.ةلودلا سسيئر ¤إا دوعت فيلكتلا
ن˘م ة˘ياد˘˘ب˘˘لا ‘ ددر˘˘ت ا˘˘م م˘˘غرو
ة˘ح˘ئÓ˘لا ةردا˘ب˘م ي˘عا˘بر رار˘سصإا

نم ةقثلا بحسس ‘ يسضŸا ىلع
رو˘˘مألا نأا لإا ة˘˘˘مو˘˘˘ك◊ا سسي˘˘˘ئر
م˘˘ي˘˘ل˘˘سست˘˘˘لا ¤إا Òخألا ‘ تهŒا
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘سست˘˘ب ة˘˘لود˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر˘˘˘ل
وهف ،ة˘مدا˘ق˘لا ة˘مو˘ك◊ا دو˘ق˘ي˘سس
ليوأات ‘ ايلعلا ةملكلا بحاسص
‘و ،ع˘قاو˘˘لا م˘˘ك˘˘ح˘˘ب ،رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا

يتلا ةيروتسسدلا ةمكÙا بايغ
لد÷ا لازي لو دعب بسصتنت ⁄
.اًمئاق اهئاسضعأا رايتخا نأاسشب



رطق ‘ “برعلا لايدنوم“ب جيوتتلا لاح

رصضÿا رظتنت رلود نويلم5 لا ةزئاج

طقف دحاو مسسوم سسيتيب لاير عم هدقعب ىقبتي

بعللا باتعأا ىلع يدنام”” :””لوڤ”” عقوم
””لوبرفيلل
ىلع ،““يدنام ىسسيع““ يرئاز÷ا مجنلا نأا يŸاعلا ““لوڤ ““ عقوم فسشك
.““لوبرفيل““ يدانل مامسضنلاو ““غيلÈÁÒلا““ باتعأا
يبرع م‚““ :يŸاعلا عقوملل يمسسرلا باسس◊ا اهرسشن ةديرغت ‘ ءاجو

.““غيلÈÁÒلا باتعأا ىلع ديدج
يزيل‚لا لوبرفيل يدان مامتها نع اريرقت Òهسشلا “لوج“ عقوم رسشنو
.يدنام ىسسيع سسيتيب لاير يدانل يرئاز÷ا ›ودلا عفادŸاب
متهم لوبرفيل يدان ناب تدكا دق ةيبورولا مÓعلا لئاسسو ديدع تناكو
.وروي نويلم51لا زواجتت نل ةقفسص ‘ يدنام ىسسيع عم دقاعتلاب لعفلاب
عفادŸا ليحر نع ايمسسر سسما موي نلعا دق يزيل‚لا يدانلا ناك و
يسسورلا تينيز يدان ¤ا نيرفول يتاوركلا
نم وتاكŸÒا لوخد ىلع ةÈ‹ زديرلا ةرادا لعجيسس يذلا رمألا وه و
. قباسسلا نوتبماهثواسس عفادŸ ليدب عم دقاعتلا لجا
لÓخ لوبرفيل يدان ‘ عقوتلا لجا نم قاور لسضفا ‘ يدنام دجاوتي و
.ةلبقŸا تلاقتنلا ةÎف
““لتسساكوين““ نم لك مامتها تزربأا دق تناك ،ةيزيل‚إلا فحسصلا نأا ركذي
.رسضÿا عفادم تامدخب ““لوبرفيل»و

ر-ق

 وروي ÚيÓم8 ب يرئاز÷ا بعÓلا عيبل ططخت

لبقتصسم مصس– يتيصس Îصسيل ةرادا
قيرفلا عم Êاميلصس

يزيل‚لا يتيسس Îسسيل يدان ةرادا نأاب ةيناطيرب ةيمÓعا ريراقت تفسشك
. Êاميلسس مÓسسا يرئاز÷ا بعÓلاب ظافتحلا يونت ل
بعÓ˘لا ع˘ي˘ب˘ل ط˘ط˘خ˘ت ي˘ت˘ي˘سس Îسسي˘ل ةرادا نأا˘ب ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا تاذ تد˘˘كا و
. وروي ÚيÓم8 نع لقي ل غلبÃ ›ا◊ا وتاكŸÒا لÓخ يرئاز÷ا
ةيجيلÿا و ةيبورولا ةيدنلا نم ديدعلا مامتها لÊ fiاميلسس دجاوتيو
.يسسنرفلا ايليسسرام كيبŸوا رارغ ىلع
Òخألا مسسا حاÎقاب Êاميلسس مÓسسا يرئاز÷ا ›ودلا لامعأا ليكو ماق
يتيسس Îسسيل ›ا◊ا هقيرف رارق دعب ،يزيل‚إلا ماهنتوت يدان ةرادإا ىلع
.ةمداقلا ةيفيسصلا تÓيوحتلا ةÎف لÓخ هتامدخ نع يلختلا
يدان ةلواط ىلع تاب Êاميلسس مسسا نأا ةيناطيرب ةيمÓعإا ريراقت تفسشك
›ود˘لا باد˘ت˘نا ة˘ي˘سضق ‘ د˘ع˘ب ل˘˘سصف˘˘ي ⁄ يذ˘˘لا ،يز˘˘ي˘˘ل‚إلا ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت
و˘ي˘ن˘يرو˘م يزو˘ج برد˘م˘ل˘ل دو˘ع˘ي˘سس Òخألا رار˘˘ق˘˘لاو هد˘˘ع ن˘˘م ير˘˘ئاز÷ا

.ةÒخألا ةملكلا بحاسص
يزيل‚إلا يدانلا ةرادإا لعف در ¤إا رسشت ⁄ رداسصŸا تاذ نأا مغرو
ودبي ةقفاوŸا رارق نأا لإا ،ةقفسصلا هذه نأاسشب ةيلوألا اهرظن ةهجوو
فيسصلا ‘ يدانلا نع ليحرلا Úك يراه مجاهŸا ررق اذإا لإا ابعسص
،ماهنتوت سسيئر نم دعو ىلع لسصح دق ناك وينيروم نأا ملعلا عم ،›ا◊ا
تلاقتنلا مسسوم ‘ عيبلل Úك يراه مجنلا حرط مدعب ،يفيل لييناد
.لبقŸا يفيسصلا
عم يزيل‚إلا بعÓلا لبقتسسم لوح ةوقب تانهكتلا ترسشتنا نأا قبسسو
،›ا◊ا مسسوŸا ةياهن ماهنتوت نع ليحرلا ةوطخب طبترا ثيح ،““كويدلا““

بغرت يتلا ةيدنألا نم ديدعلا كانه نأا ةفلتfl ةيفحسص ريراقت تركذو
.دتيانوي Îسسسشنامو سسوتنفوجو ديردم لاير لثم ،Úك مسض ‘
وتاكŸÒا ‘ Úك يراه عيبل أاجلي دق ماهنتوت نأا ىرخأا ريراقت تدكأاو
غلابŸا دعب ة˘سصا˘خ ،ةÒب˘ك ة˘ي˘لا˘م ةدا˘ف˘ت˘سسا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل بق˘ترŸا ي˘ف˘ي˘سصلا
نأا دكأا وينيروم نكلو ،ديد÷ا بعلŸا ءانبل يدانلا اهعفد يتلا ةظهابلا

،Úيسساسسألا ÚبعÓلا تامدخ نع ءانغتسسلا نووني ل ماهنتوت ›وؤوسسم
““نسص اذ““ ةفيحسص اهترسشن تاحيرسصت ‘ لاقو ،Úك يراه مهسسأار ىلعو
Úبعل عيبن نل اننأاب يدانلا نم تانامسض ىلع تلسصح له»:ةيزيل‚إلا
¤إا Êاميلسس مادقتسسا رارق نإاف ›اتلابو ،““معن ..؟فيسصلا اذه Úيسسيئر
‘ فاده ع˘بار ل˘ب˘ق˘ت˘سسÃ ا˘سسا˘سسأا ا˘ط˘ب˘تر˘م ى˘ق˘ب˘ي ،يز˘ي˘ل‚إلا ما˘ه˘ن˘تو˘ت
.Úك يراه ““غيلÈÁÒلا““

ر-ق

وروأا نويلم11 طÎسشت لابسس يدان ةرادإا

 ماربإا ””لّطعُت”” ةيلاŸا ةميقلا
سسراف ةقفصص

›ودلا بعÓلا لاقتنا تاسضوافم ‘ ديحولا قئاعلا ›اŸا بلطŸا ىقبي
.Úَيلاطيإلا ونيروت يدان ¤إا لابسس قيرف نم ،سسراف دمfi يرئاز÷ا
حيرسست Òظن ،وروأا نويلم11 غلبم مÓتسسا لابسس يدان ةرادإا طÎسشتو

fiةفئاسصلا هذه ونيروت قيرف ¤إا سسراف دم.
هتركذ امك ،ةيلاŸا ةميقلا سضيفختِب ونيروت يدان ةرادإا بلاطُت ،لباقŸاِبو
ةقفسص نأا تفاسضأا يتلا .نأاسشلا اذهِب ةيلاطيإلا ةيفحسصلا ريراقتلا ثدحأا
.اهماربإا لاح ‘ ،4202 فيسص ىتح فدارŸُا مسساوم4 اهتّدم ليوحتلا
نوكِل ،ةÒبك ةقفسصلا ماربإا ةبسسن نإاف ،اهتاذ مÓعإلا لئاسسو ¤إا ادانتسساو
قيرف ‘ لغتسشي ناك يتايناف يديفاد ونيروت يدانِل يسضايرلا ريدŸا
انوÒف سسÓيه يدان ¤إا سسراف دمfi بلج نأا هل قبسس امك ،لابسس
.3102 ماع ›اطيإلا
،دقعِب ›اطيإلا لابسس يدان عم (ةنسس42) سسراف دمfi عفادŸا طبتريو
¤إا لزن قيرفلا اذه نأا املِع .2202 ناوج نم03 ـلا ‘ هتّدم يسضقنت
ايقيرفإا لطب يرئاز÷ا ›ودلا سضّرحُي ام وهو ،ةيناثلا ةجردلا ةلوطب

.›ا◊ا فيسصلا ‘ ءاوجألا Òيغت ىلع
ر-ق

ةـضاـير
ـه1441 ةج◊ا وذ90 ـل قفاوŸا م0202 ةليوج03 سسيمÿا
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يتلا ةأافاكŸا نع كوبسسياف يعامتجلا لسصاوت عقوم ‘ ةيمسسرلا هتحفسص Èع لامج دمfi يرئاز÷ا يفحسصلا فسشك
.لبقŸا مسسوŸا برعلا لايدنوم لطب اهيلع لسصحتيسس

،ةمحر نب ديعسس يرئاز÷ا سضرف
هسسفن ،يزيل‚إلا دروفتنيرب بعل
‘ Úب˘˘عÓ˘˘لا ل˘˘˘سضفأا ن˘˘˘م اد˘˘˘حاو
ة˘˘˘خ˘˘˘سسن لÓ˘˘˘˘خ حا˘˘˘˘ن÷ا  ز˘˘˘˘كر˘˘˘˘م
ة˘˘جرد˘˘لا يرود ن˘˘م9102-0202
يز˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل‚إلا ¤وألا
““بيسشنويبماسشتلا““

Úب ،افده32 ‘ بعÓلا مهسسأاو
م˘˘سسوŸا ‘ ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘سستو ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سص
ةارابم93 لÓ˘˘˘˘˘˘˘˘خ كلذو ،›ا◊ا
ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘تfl ‘ ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ف كرا˘˘˘˘˘˘سش
.تاقباسسŸا
ة˘م˘حر ن˘ب ل˘˘ع˘˘ج تفÓ˘˘لا ق˘˘لأا˘˘ت˘˘لا
ة˘يد˘نأا ةد˘ع ما˘م˘ت˘ها ةر˘ئاد ل˘خد˘˘ي
نأا Òغ ،““غيلÒيÈÁلا““ ‘ طسشنت

ه˘ت˘ه˘جو ل˘عŒ د˘ق ل˘ماو˘ع كا˘˘ن˘˘ه
.يسسليسشتل برقأا ةلبقŸا

مارغتسسنأا قيلعت
م˘ج˘ن˘لا ه˘ب ما˘ق ر˘سشا˘ب˘˘م ثب لÓ˘˘خ
يم˘سسر˘لا ه˘با˘سسح ى˘ل˘ع ير˘ئاز÷ا

هأا˘ن˘ه ،““مار˘غ˘ت˘سسنأا““ ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ى˘ل˘ع ‘و˘م د˘ه˘ف ي˘بر˘غŸا م˘ج˘ن˘لا

.يسسليسشتل هلاقتنا ةقفسص
رسشابŸا ثبلا ‘ اقيلعت كرت ‘وم
ير˘˘ئاز÷ا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا ه˘˘ب ما˘˘ق يذ˘˘لا

ي˘خأا كئ˘ن˘هآا““ ي˘ل˘ي ا˘م˘ك ه˘نو˘م˘سضم
.““يسسليسشتل كلاقتناب
‘و˘˘˘˘˘˘˘˘˘م نأا ¤إا ةرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشإلا ردŒو
نب عم ةيوق ةقادسص ةقÓعب طبتري
‘ ا˘م˘ه˘طا˘سشن ةÎف˘ل دو˘ع˘ت ة˘˘م˘˘حر

.يسسنرفلا يرودلا

CMR تابيرسست
تفسشك ةيسسنرفلا ““يسس مإا رآا““ ةانق
ةوط˘خ˘ب ي˘سسل˘ي˘سشت ةرادإا ما˘ي˘ق ن˘ع
عم دقاعتلا فلم ‘ ¤وأا ةيمسسر
باب حتفب كلذو ،يرئاز÷ا حان÷ا
.دروفتنيرب ›وؤوسسم عم سضوافتلا
ظوظحب Êدنللا يدا˘ن˘لا ق˘ل˘ط˘ن˘يو

تا˘مد˘خ˘ب زو˘ف˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ةر˘˘فاو
لÓ˘˘˘˘˘˘خ ة˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ئاز÷ا ةر˘˘˘˘˘˘هو÷ا
امعد فيسضيل ،يفيسصلا وتاكŸÒا

دقاعتلا دعب هفوفسص ¤إا اديدج
سشا˘˘˘˘يز م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘غŸا ع˘˘˘˘م
.رنÒف وميت ÊاŸألاو
هفوفسص ز˘يز˘ع˘ت˘ل ““زو˘ل˘ب˘لا““ ى˘ع˘سسيو
ءا˘ن˘ب ل˘˘مأا ى˘˘ل˘˘ع ،ءا˘˘ف˘˘كأا Úب˘˘عÓ˘˘ب
ةدا˘ع˘ت˘سسا ى˘ل˘ع ردا˘˘ق يو˘˘ق ق˘˘ير˘˘ف

لÓ˘˘خ ا˘˘يرا˘˘قو ا˘˘˘ي˘˘˘لfi ه˘˘˘ج˘˘˘هو˘˘˘ت
.ةلبقŸا تاونسسلا

 نايليوو ورديب
ه˘حا˘ن˘ج تا˘مد˘خ ي˘سسل˘ي˘سشت د˘˘ق˘˘ف
امدعب ،زيغيردور ورديب Êابسسإلا
امور يدانل مامسضنلا ىلع قفاو
.›اطيإلا
قافتل قيرفلا ةرادإا لسصوتت ⁄و
ن˘م نا˘ي˘ل˘يو ي˘ل˘يزاÈلا م˘ج˘ن˘˘لا ع˘˘م
ي˘ه˘ت˘ن˘ي يذ˘لا هد˘ق˘˘ع د˘˘يد“ ل˘˘جأا
.›ا◊ا مسسوŸا ةياهنب
تقو ‘ ،ح‚ يذلا Êدنللا يدانلا
م˘ي˘ك˘ح ي˘˘بر˘˘غŸا م˘˘سض ‘ ،ق˘˘با˘˘سس
هفوفسص ةيوقت نع ثحبي ،سشايز
ا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سس– كلذو ،ر˘˘˘˘خآا حا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ب

Ÿا تاسسفانŸمداقلا مسسو.
ةينا˘ط˘ير˘ب مÓ˘عا ل˘ئا˘سسو تف˘سشكو
يز˘ي˘ل‚لا درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘˘ب ةرادا نأا˘˘ب
ديع˘سس ير˘ئاز÷ا بعÓ˘لا ع˘ي˘ب˘ت˘سس
¤ا دوعسصلا مدع لاح ‘ ةمحر نب
.لبقŸا مسسوŸا غيلرÈÁلا
لملا نأاب ريراقتلا تاذ تدكا و
عانقا لجا نم دروفتنيÈل ديحولا
¤ا دوعسصلا وه ءاقبلاب ةمحر نب
. غيلرÈÁلا
ريراقتلا تاذ تدكا هتهج نم و
يلختلا تررق دروفتنيرب ةرادا نأاب

لسصي سضرع لباقم ةمحر نب نع
. وروي نويلم03 ¤ا

ر-ق

وروا نويلم03ب هلاقتنا  ةميق دد– دروفتنيرب ةرادا

يصسليصشت نم ةمحر نب يرئاز÷ا برقت تارصشؤوم3

ر-ق

ةوعدلا هجو دق افيفلا ›ودلا دا–لا ناك و
هذه ‘ ةكراسشŸا لجا نم ةيبرع ةلود22ل
.رطق ‘ لبقŸا ماعلا ماقتسس يتلا ةلوطبلا
5 هرد˘ق ›ا˘م غ˘ل˘ب˘م ى˘ل˘ع ز˘ئا˘ف˘لا ل˘سصح˘ت˘ي˘سس و
ةميق يه و (رايلم56 نم Ìكأا)رلود ÚيÓم
نم رسضÿا اهيلع لسص– يتلا نم Èكأا ةيلام
·أا سسأا˘ك˘˘ب ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت بق˘˘ع ي˘˘ق˘˘ير˘˘فلا دا–لا
. ةÒخلا ايقيرفا
ةقباسسŸا هذه ‘ لطبلا فيسصو لسصحتيسس و
. وروي ÚيÓم3 غلبم ىلع
ةفاسضتسسل ةحودلا ةيرطقلا ةمسصاعلا دعتسستو
كلذو ،1202 لبقŸا ماعلا برعلا سسأاك ةلوطب
‘ Èكألا يŸا˘˘˘ع˘˘˘لا ثد◊ا ن˘˘˘م ة˘˘˘ن˘˘˘˘سس ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق

لايد˘نو˘م ة˘ما˘قإا˘ب ،ي˘بر˘ع˘لا ج˘ي˘لÿاو ة˘ق˘ط˘نŸا
مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ›ود˘˘لا دا–لا ل˘˘سسرأا ذإا ،2202
،ةيبرعلا تادا–لا ¤إا ةيمسسرلا هتوعد ““افيف““

Ÿب تابختنم ةكراسشÓةلوطبلا ‘ اهد.
اÈخ ةيرطقلا ““سستروبسس نإا يب““ ةكبسش تلقنو
تابختنŸا ةلوطبل ةمظنŸا ةنجللا نأا دكؤوي
ة˘سسم˘خ غ˘ل˘ب˘م تسصسصخ مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
Úكرا˘سشم˘ل˘ل ز˘ئاو˘ج˘ك رلود نو˘˘ي˘˘ل˘˘م ن˘˘ير˘˘سشعو
.¤وألا زكارŸاب نيزئافلاو
‘ بق˘˘ل˘˘لا˘˘ب ز˘˘ئا˘˘ف˘˘لا ةز˘˘˘ئا˘˘˘ج نأا ¤إا ترا˘˘˘سشأاو
Êاثلاو ،رلود ÚيÓم ةسسمخ ¤إا لسصت ةلوطبلا
يقاب عيزوت متيسس امنيب ،رلود ÚيÓم ةثÓث
ي˘هو ،ىر˘خألا ز˘كارŸا با˘ح˘سصأا ى˘ل˘ع غ˘ل˘˘بŸا
ة˘لو˘ط˘ب˘ل سصسصخ˘ت ة˘ي˘لا˘م ةز˘ئا÷ ة˘م˘ي˘ق ى˘˘ل˘˘عأا

ةيبر˘ع˘لا تا˘ب˘خ˘ت˘نŸا تادا–ا تق˘ل˘تو .ة˘ي˘بر˘ع

›ودلا دا–لا سسيئر لبق نم ةيمسسر ةوعد
‘ ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل ،و˘ن˘ي˘ت˘نا˘ف˘نإا Êا˘ي˘ج مد˘ق˘لا ةر˘ك˘˘ل
كلت نم ديدعلا درو ،1202 ماع برعلا ةلوطب
يتلاو ةلوطبلا ‘ ةكراسشŸا ديكأاتب تادا–لا
لبق ،1202 ماع Èمسسيدو Èمفون ‘ ماقتسس
‘ ⁄ا˘ع سسأا˘ك ة˘لو˘ط˘ب لوأا قÓ˘ط˘˘نا ن˘˘م ة˘˘ن˘˘سس
.ةقطنŸا
ةيبرعلا تابختنŸا ة˘لو˘ط˘ب˘ل ة˘م˘ظ˘نŸا ة˘ن˘ج˘ل˘لا
ة˘م˘سصا˘ع˘لا ‘ ا˘ه˘˘ت˘˘ما˘˘قإا رر˘˘قŸا مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل
نويلم52 سصسصخت1202 ماع ةحودلا ةيرطقلا
نيزئافلاو Úكراسشم˘ل˘ل ز˘ئاو˘ج˘ك ي˘ك˘ير˘مأا رلود
 .¤وألا زكارŸاب
تدكأا مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا نا ركذي

يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا نا  يمسسر نايب ‘
.يلÙا بختنŸاب ةلوطبلا هذه ‘ كراسشيسس



›وبان ةهجاوم لبق ةنولسشÈل ةديدج ةطرو

لاطبألا ةليل ‘ هصسوباك نم وجني اصسرابلا

ونÓيم ‘ هلزنم ¤إا داع هنا لاق

عيقوتلاو ..يراج يصسيم دلاو :يتاروم
نآلا لهصسأا

ةيناكمإا نع ،نÓيم Îنإل قباسسلا سسيئرلا ،يتاروم وميسسام ثد–
،›اطيإلا يرودلا ¤إا ةنولسشرب دئاق ،يسسيم لينويل ينيتنجرألا لاقتنا
.يروزتاÒنلا سصيمقب بعلل
ل““ :ةيلاطيإلا ““تروبسس وتوت““ ةفيحسص اهتلقن تاحيرسصت ‘ يتاروم لاقو
بردŸا لعج لجأا نم لمعي (›ا◊ا Îنإا سسيئر) „اسشت نأا لوقلا نم دب

.““لبقŸا ماعلا ‘ لسضفأا نونوكيسسو ،اًدج ةديج ةلاح ‘
هلزنم ¤إا داع يسسيم دلاو““ :لاق ،Îنإا ¤إا يسسيم لاقتنا ةيناكمإا لوحو

لهسسألا نم نوكي اÃر كلذل ،نÓيم Îنإا رقم راوجب وهو ،ونÓيم ‘
ققحتت نايحألا سضعب ‘و ،يتأايسس اÃر ،دقعلا عيقوتو باهذلا نآلا
.““مÓحألا
هنكÁ ›وبان نأا ىتح ،نك‡ ءيسش لك ،مدقلا ةرك ‘““ :يتاروم عباتو
ودبي نكلو ،ةياغلل ديج لكسشب بعلي ›اطيإلا قيرفلا ،ةنولسشرب ‘ زوفلا

.““ةسصاخ ةÎفب رÁ انارجولبلا نأا ›
،›اطيإلا يرودلاب ›اوتلا ىلع عسساتلا بقللاب سسوتنفوج جيوتت نعو
لوا– ىرخآلا قرفلاو ،ةياغلل ديج لمعب نوموقي مهنإا““ :Óئاق قلع
زكرŸا نع Úسضار اونوكي نأا Úسسفانملل نكÁ ل نآلا نكل ،باÎقلا
.““Êاثلا
مويداتسس زنايلأا لخدم دنع اوبتكي نأا سسوتنفوج ىلع ناك““ :يتاروم ”أاو
،ةقيق◊ا ‘ يقيدسص (سسوتنفوج سسيئر) يليينآا ايردنأا ،83 نم اًلدب63
.““ءيسشلا كلذ هاŒ رخفلاب ترعسش اŸ هناكم تنك ول نكل

هتبكرب ةيحارج ةيلمع هئارجإا ةيناكمإا عم
ابيرق

 ةنولصشرب تاباصسح طلخي نغيتصش
ديد÷ا مصسوŸا لبق
نغيتسش Òت هيردنأا كرام ةنولسشرب يدان م‚و ÊاŸألا سسرا◊ا تاب
قيرفلا Òهامج كلذكو يدانلاب ÚلوؤوسسŸا سسوؤور ‘ ًاعادسص لكسشُي
،ابيرق هتبكرب ةيحارج ةيلمع هئارجإا ةيناكمإا عم اذهو ،Êولاتكلا
.هدقع ديدجتب ةقلعتŸا ةقاسشلا تاسضوافŸا ¤إا فاسضتل
،ةيدسسج بعاتم نم Êاعُي نغيتسش نإاف ،ةينابسسإلا ““سسآا““ ةفيحسصل ًاقفوو
زاه÷ا عم قافتلابو سسردي هتلعج ،ىنميلا هقاسس رتو ‘ طبسضلابو
ءاهتنلا دعب ،ةيحارج ةيلمع ءارجإا لامتحا ،ةنولسشرب يدان ‘ يبطلا

توأا رهسش ‘ فنأاتسستسس يتلا ،ابوروأا لاطبأا يرودب هتامازتلا نم
بعلم ىلع ›اطيإلا ›وبان دسض (61)ـلا رودلا بايإا ةهجاوÃ ،لبقŸا
.““ون بماك““

ايسسوروب يدانل قباسسلا سسرا◊ا نأا اهتاذ ةفيحسصلا تدكأاو
نم ديد÷ا مسسوŸا قÓطنا نع بايغلاب ًاددهُم حبسصأا ،خابدÓغنسشنوم
اذهو Èمسسيد لبق نوكت نل هتدوعو ،Èمتبسس رهسش ‘ Êابسسإلا يرودلا

يطايتحا سسراح بايغ لظ ‘ ةسصاخ ،““انارغولبلا““ بعاتم نم ديزي ام
.نغيتسش هكÎيسس يذلا غارفلا ءلم هنكمُي
تاب نغيتسش نأا تدكأا دق ةينولاتكلا ““وفيتروبيد ودنوم““ ةفيحسص تناكو
ماع يهتني يذلا هدقع ديدŒ ىلع ةنولسشرب عم قافتلا نم ًادج ًابيرق
ويميتراب ايرام بيسسوج سسيئرلا عم تاسضوافŸا تلسصو امدعب ،2202
.هفطخ ‘ يزيلكنإلا يسسلسشت ةبغر عم ةسصاخ ،قافو ةطقنل

سسوÒف ةمزأا ببسسب داتعŸا ماظنلا رثأات امدعب
انوروك

لدعŸا هماظن فصشكي ””فاكاكنوكلا””
2202 رطق لايدنوŸ لهأاتلل
ماظنلا نع ،““فاكاكنوكلا““ مدقلا ةركل ةيلامسشلا اكÒمأا دا–ا فسشك
2202 رطق ‘ ماقتسس يتلا ،⁄اعلا سسأاك ةلوطبل لهأاتلا لجأا نم لدعŸا

ببسسب داتعŸا ماظنلا رثأات امدعب ،طسسوألا قرسشلا خيرات ‘ ةرم لوأل
.Òطخ ءابو ¤إا لو– يذلا ،انوروك سسوÒف ةمزأا
ماظنلا ميسسقتب ،ًابختنم53 هيف كراسشي يذلا ،““فاكاكنوكلا““ ماقو
Èمفونو ،ربوتكأا رهسش ‘ لوألا رودلا ماقي نأا ىلع ،راودأا3 ¤إا ديد÷ا
ًاقفو53 ىتح سسداسسلا نم فينسصتلا باحسصأا تابختنŸا Úب ،ÚلبقŸا
.›ا◊ا ويلوي فينسصتل
اميف ،قرف ةسسمخ اهنم لك مسضت ،تاعوم‹ تسس ¤إا تابختنŸا مسسقتو
ةرادسصلا باحسصأا بعلي ثيح ،1202 ماع سسرام ‘ Êاثلا رودلا قلطني

Úح ‘ ،Òخألا رودلا ¤إا ÚلهأاتŸا ديدحتل تسسلا تاعومÛا ‘
‘ افينسصت تابختنم ةسسمخ ىلعأا ¤إا Êاثلا رودلا ‘ نوزئافلا مسضنيسس
،اكيراتسسوكو ،ةدحتŸا تايلولاو كيسسكŸا يهو ،““فاكاكنوكلا““

.سسارودنهو اكياماجو
41 بختنم لك بعلي نأا ىلع بايإلاو باهذلا ماظنب Òخألا رودلا ماقيو
،Òخألا رودلا نم ¤وألا ةثÓثلا زكارŸا باحسصأا لهأاتي اميف ،ةارابم
Úح ‘ ،⁄اعلا سسأاك تايئاهن ¤إا ،1202 ناريزح وينوي ‘ قلطني يذلا
وينوي ‘ ماقت يتلا ةيŸاعلا تايفسصتلا عبارلا زكرŸا بحاسص سضوخي
2202.
،ويديفلا ةينقت Èع ر“ؤوم ‘ فاكاكنوكلا سسيئر Êايلاتنوم روتكيف لاقو
ديعاوم ديد– ةداعإا اهنيب نم ةليدب ةطخ هب ديد÷ا ماظنلا نإا

Ÿخ تايرابÓف لÎل ›ودلا فقوتلا ةÓ–يأا ثدح ول ““افيف““ ›ودلا دا
.انوروك سسوÒفب قلعتم رمأا
ول لئادبل ءوجللا ىلع اندعاسست يتلا تايلآلا سضعب انعسضو دقل““ فاسضأاو
⁄اع نأا دقتعاف0202 لثم1202 ماع أادب اذإا نكل .كلذ ¤إا ةجاحب انك
.““طقف فاكاكنوكلا سسيلو لئادب ‘ Òكفتلا ةداعإا هيلع بجي مدقلا ةرك

ةـضاـير
ـه1441 ةج◊ا وذ90 ـل قفاوŸا م0202 ةليوج03 سسيمÿا
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ناد˘˘ق˘˘ف ن˘˘ع ›ا˘˘ط˘˘يإلا ›و˘˘با˘˘ن ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘˘ل˘˘˘عأا
ةارابم ‘ ،سسلونام سساتسسوك ،هم‚ تامدخ
لاطبأا يرودل يئاهنلا نمث رودلا بايإا ةّمق
ه˘ق˘ير˘ف ةارا˘ب˘م ‘ ه˘ت˘با˘سصإا د˘ع˘˘ب كلذو ،ا˘˘بوروأا
يتلا ةارابŸا ‘ ولووسساسس لباق امدنع ةÒخألا
.ديحو فدهب هÿاسصل تهتنا
ع˘فادŸا ة˘با˘سصإا ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا تا˘˘فو˘˘سشك˘˘لا تن˘˘ّي˘˘بو
سصفقلا ىوتسسم ىلع رسسكب Êانويلا يروÙا
ذإا ،ةسسماÿاو ةعبارلا Úترقفلا ‘ يردسصلا
ةيرابجإا ةحار ةÎفل عوسضÿاب ةباسصإلا همزلتسس
ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ق˘ير˘ف ةارا˘ب˘م د˘ع˘ب ه˘تدو˘ع نو˘ك˘ت˘سسو
.Êابسسإلا
بايغب ًاظوظÊ““ fiولا˘ت˘ك˘لا““ يدا˘ن˘لا نو˘ك˘ي˘سسو
يدانل ةيوقلا ةدوعلا هÒهامج رّكذتت ذإا هسسوباك
،ابوروأا لاطبأا يرود ‘ ،Úمسسوم لبق ،امور
ناولأا لمحي ناك يذلا سسلونام لّجسس نأا دعب
‘ مهاسسيل  هقيرفل ثلاثلا فدهلا ،““بائذلا““
. يئاهنلا عبر رودلل هلّهأات
ةÎف د˘˘يد– ““يا˘˘بو˘˘ن˘˘ي˘˘ترا˘˘ب˘˘لا““ ق˘˘ير˘˘ف سضفرو
رداسصم ةّدعو ““لوغ““ ةفيحسص نأا Òغ بايغلا
ه˘قا˘ح˘ت˘لا ة˘لا˘ح˘˘ت˘˘سسا تد˘˘ّكأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا

،ًابيرقت مايأا ةرسشع دعب بعلتسس يتلا ةارابŸاب
هتلاح تاروطت ›اطيإلا يدانلا بقاÒسس ذإا
‘ يئاهنلا لسصفلا لبق يموي لكسشب ةيحسصلا

.همدع وأا هروسضح
ةبيخ دعب همسسوم ذاقنإل ةنولسشرب قيرف ىعسسيو

لÓ˘غ˘ت˘سساو ،هÁر˘غ ح˘لا˘˘سصل ““ا˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘لا““ ةرا˘˘سسخ
لك ‘ فدهب تهتنا يتلا باهذلا ةارابم ةجيتن
تآاجافŸا نأا لإا ،““ولواب ناسس““ بعلم ‘ ىمرم
راودألا ‘ لا◊ا هيلع املثم ةرسضاح نوكت دق
ةيبوروألا ةلوطبلا نم ةÒخألا مسساوملل ةيئاهنلا
ةهجاوم لب˘ق ،ةد˘يد˘ج ة˘طرو ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ه˘جاو˘ي
يرود ةقباسسم نم61ـلا رود بايإا ‘ ،›وبان
.ابوروأا لاطبأا
ةرادإا سسل‹ وسضع ،Úليتسسيرك انيلفيإا تدكأاو
ةيلامتحا ،(افيوي) مدقلا ةركل يبوروألا دا–لا
 .لاغتÈلا ¤إا ةارابŸا لقن
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ًف˘˘ي˘˘سض ›و˘˘با˘˘ن ل˘˘ح˘˘˘ي نأا رر˘˘˘قŸا ن˘˘˘مو
بماك بعلم ىلع ،لبقŸا توأا8 موي ةنولسشرب
‘ انوروك سسوÒفب تاباسصإلا مقافت نكل ،ون
دد˘ه˘ي ،ا˘ي˘نو˘لا˘ت˘ك م˘ي˘ل˘قإا ‘ اًد˘يد–و ،ا˘ي˘نا˘ب˘˘سسإا
.ةارابŸا ةماقإا

:ة˘ي˘˘عاذإا تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ‘ Úل˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك تلا˘˘قو
و˘˘˘ترو˘˘˘بو سشت˘˘˘يارا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘غ ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘˘م داد˘˘˘˘عإا““
ام˘هو ،تقو˘لا سضع˘ب˘لB ةطخك Úت˘ي˘لا˘غ˘تÈلا

.““ىرخأا ةبعسص فقاوŸ نارايخ
بعللا رارق ىقبي ،›ا◊ا تقولا ‘““ :تفاسضأاو

يئاهنلا دعوŸا وه ام فرعأا لو ،ون بماك ‘
،B ةطÿا يه ام فرعأا يننكل ،رمألا مسس◊

نم ةيسصوت ىلع ًءانب رارقلا ذاختا متيسس كلذل
.““ةينابسسإلا ةموك◊ا

ةنوبسشل ةيلاغتÈلا ةمسصاعلا نأا ركذلاب ريدج
نم اًءدب ،لاطبألا يرود تايرابم فيسضتسستسس
 .يئاهنلا عبر رودلا
،عافدلا طخ ‘ ىÈك ةمزأا نم ةنولسشرب Êاعيو

ل عسضو ‘ ،ينفلا ريدŸا ،Úتيسس يكيك تلعج
ه˘ي˘ك˘ي˘ب ىو˘سس ه˘يد˘ل د˘جو˘ي ل ذإا ،ه˘ي˘ل˘˘ع د˘˘سسح˘˘ُي
كرا˘سش˘ُي ن˘ل ثي˘ح ،ز˘˘ها÷ا د˘˘ي˘˘حو˘˘لا ع˘˘فادŸا
‘ تاجاعزنا نم ىفاعتي تيلغنيلو ،يتيتموأا
.وخوارأا ةباسصإل ةفاسضإلاب ،ذخفلا

ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا بعل فÎعا
ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل ق˘˘˘با˘˘˘سسلا يرو˘˘˘ط˘˘˘˘سسألا
نأا ،زيدنا˘نÒه ‘ا˘سشت ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
وه لازي لو ناك يسسيئرلا هفده““
موي ‘ Êولاتكلا قيرفلا بيردت
‘ ز˘˘ّكر˘˘ي ه˘˘نأا م˘˘غر ،““ما˘˘يألا ن˘˘م
دسسلا ةدايق ىلع ›ا◊ا تقولا
.يرطقلا
““اكرام““ ةفيحسص عم ةلباقم ‘و
يفخأا ل““ :‘اسشت لاق ،ةينابسسإلا
‘د˘˘˘ه ،ا˘˘˘ًم˘˘˘ئاد ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘˘قو ،كلذ
،هقيق– نكÁ امدنع ،يسسيئرلا

 .““ةنولسشرب بيردت وه
نع عفاد يذلا ،بعÓلا فاسضأاو
¤إا8991 ن˘م ة˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ناو˘˘لأا

ادد‹ ه˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سسا ر˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ظو ،5102
ةينف˘لا ةرادإلا مÓ˘ت˘سسل ح˘سشر˘م˘ك
بق˘ل ةرا˘سسخ بق˘ع ،ا˘نار˘غو˘ل˘ب˘ل˘ل
ح˘˘لا˘˘سصل م˘˘سسوŸا اذ˘˘˘ه ا˘˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لا
نوكيسسو ،يتيب وه اذه““ :لايرلا
ن˘ك˘ل““ :ع˘با˘تو .““ا˘م˘ل˘ح (ه˘ب˘˘يرد˘˘ت)
‘ ،د˘˘˘سسلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ز˘˘˘˘كرأا ،مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا
امدنع ،لبقŸا مسسوŸا راظتنا
¤إا مود˘˘˘ق˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع Úع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس
ةÎفل كلذ ناك ءاوسس ،ةنولسشرب
.““ر˘˘سضحأا˘˘سس ،ة˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ط وأا ةÒسصق
ل˘ك ل˘˘ب˘˘ق““ :د˘˘سسلا برد˘˘م فدرأاو
ي˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘ك مÎحأا نأا بج˘˘˘ي ،ءي˘˘˘˘سش
،›ا◊ا ةنولسشرب بردم) Úتيسس
قيرفلل ىن“أاو ،(ةلاقإلاب ددهŸا

.““قيفوتلا لك
بعلي نايحألا سضعب ‘““ :حسضوأاو
،اد˘˘ج د˘˘ي˘˘ج ل˘˘ك˘˘سشب ة˘˘نو˘˘ل˘˘˘سشر˘˘˘ب
‘و ،ديج لكسشب ىرخأا انايحأاو
ل˘ك˘سشب بع˘˘ل˘˘ي ل نا˘˘ي˘˘حألا سضع˘˘ب

Úتيسس راكفأا بحأا يننكل .ديج
اهبرد يتلا قرفلا عمو ،ةيلا◊ا
بولسسأا Ëدقتو ةرطيسسلا :اقباسس
 .““عت‡ بعل
،و˘ي˘مو˘ترا˘ب ا˘يرا˘م بي˘سسو˘˘ج نا˘˘ك
،دحألا لاق دق ،ةنولسشرب سسيئر

ودنوم““ ةف˘ي˘ح˘سص ع˘م ة˘ل˘با˘ق˘م ‘
تا˘˘قÓ˘˘ع يد˘˘ل““ :““و˘˘ف˘˘ي˘˘˘ترو˘˘˘ب˘˘˘يد

نع ثدحتنو ‘اسشت عم ةزات‡
‘ ن˘ك˘ل .ع˘ي˘سضاوŸا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا

يكيك عم دقع انيدل لبقŸا ماعلا
.““Úتيسس
ة˘لا˘ح˘ب ه˘عا˘ت˘م˘ت˘سسا ‘ا˘˘سشت د˘˘كأاو
نلعأا ناك امدعب ،ةديج ةيحسص
بي˘˘˘˘سصأا ه˘˘˘˘˘نأا ي˘˘˘˘˘سضاŸا تب˘˘˘˘˘سسلا
ر˘ع˘سشأا““ :لا˘قو ،ا˘نورو˘ك سسوÒف˘˘ب
لزعلا مغر ةديج ةلاح ‘ يننأاب
Èسصلا غرا˘ف˘ب ع˘˘ل˘˘ط˘˘تأا .ي˘˘ح˘˘سصلا
.““يقيرف بيردتل اعيرسس ةدوعلل
¤إا ز˘˘يد˘˘نا˘˘نÒه ‘ا˘˘˘سشت م˘˘˘سضناو
،5102 ماع بعÓك دسسلا فوفسص
ماعلا ةينفلا هترادإا ملتسسي نأا لبق
ر˘ه˘سشلا ع˘ل˘˘ط˘˘م دد˘˘جو ،ي˘˘سضاŸا
م˘سسو˘م ى˘ت˘ح ه˘ع˘م هد˘ق˘˘ع ›ا◊ا
0202-1202.

اقحل Êولاتكلا قيرفلا برديسس

اÒثك Úتيصس راكفأا بحأا :‘اصشت

““نوسسغÒف سسكيلأا““ ةزئاجب ،بولك نغروي ÊاŸألا ينفلا ريدŸا جوت
بقلل لوبرفيل داق نأا دعب ،زاتمŸا يزيلكنإلا يرودلا ‘ بردم لسضفأاك
.مسسوŸا اذه ‘ ةطقن99 دسصح يذلا يدانلل يسسايق مقر ليجسستو
ةياغلل رورسسم انأا““ :يدانلل يمسسرلا عقوملل تاحيرسصت ‘ بولك لاقو
› تحيتأا دقو ،ًاقح ليمج رمأا هنإا .ةعئارلا ةزئا÷ا هذه ىلع لوسصحلل
نأا حسضاولا نمو ،لبق نم اهب زاف نم ىلع ةرظن ءاقلإل لعفلاب ةسصرفلا

لوبرفيل ءامسسأا““ عباتو .““لوبرفيل ‘ ةÒبكلا ءامسسألا نم Òثكلا كانه
سسكيلأا Òسسلاو مهÒغ نمو ،سشيلغلاد ينيكو ،يلكناسش ليب .ةزيمŸا
لوأا ناك .هب بجعم ينكل ،لوبرفيل بردم سسيل هنأا ملعأاو ،نوسسغÒف

ةليوط ةÎف ذنم كلذ ناك .ًاعم راطفإلا انلوانتو ،هتيقتلا Êاطيرب ريدم
¤إا هركذتأاسس يننكل ،كلذ ركذتي لازي ل ناك اذإا ا‡ ًادكأاتم تسسلو
لمحأاسس يننأا ةظحللا كلت ‘ دقتعأا نكأا ⁄““ :Óًئاق ىسضمو .““دبألا
نم Òثكلل ًاركسش لوقأا نأا بجي نكل .همسساب تيمسس يتلاو ،ام ًاموي سسأاكلا
لسصحأا نأا ًاقح ينفرسشي ةزي‡ ةزئاج عم ًادج سصاخ مسسوم .سسانلا

دتيانوي Îسسسشنام بردم ،نوسسغÒف سسكيلأا رهظ ،هتهج نم .““اهيلع
قحتسسي هنإا ،قدسصي ل ،عئار بولك““ نإا هيف لاق ،ويديف عطقم ‘ قباسسلا
فسصنلاو ةثلاثلا ‘ يظاقيإا بولكل رفغأاسس““ ًاحزام فاسضأاو ،““ًاما“ كلذ
.““كل ًاركسش !يزيلكنإلا يرودلاب زاف هنأا يرابخإل ًاحابسص

غيلÈÁÒلاب بردم لسضفأا ةزئاجب جوت

ةعئارلا ةزئا÷ا هذه ىلع لوصصحللرورصسم: بولك



›وبان ةهجاوم لبق ةنولسشÈل ةديدج ةطرو

لاطبألا ةليل ‘ هصسوباك نم وجني اصسرابلا

ونÓيم ‘ هلزنم ¤إا داع هنا لاق

عيقوتلاو ..يراج يصسيم دلاو :يتاروم
نآلا لهصسأا

ةيناكمإا نع ،نÓيم Îنإل قباسسلا سسيئرلا ،يتاروم وميسسام ثد–
،›اطيإلا يرودلا ¤إا ةنولسشرب دئاق ،يسسيم لينويل ينيتنجرألا لاقتنا
.يروزتاÒنلا سصيمقب بعلل
ل““ :ةيلاطيإلا ““تروبسس وتوت““ ةفيحسص اهتلقن تاحيرسصت ‘ يتاروم لاقو
بردŸا لعج لجأا نم لمعي (›ا◊ا Îنإا سسيئر) „اسشت نأا لوقلا نم دب

.““لبقŸا ماعلا ‘ لسضفأا نونوكيسسو ،اًدج ةديج ةلاح ‘
هلزنم ¤إا داع يسسيم دلاو““ :لاق ،Îنإا ¤إا يسسيم لاقتنا ةيناكمإا لوحو

لهسسألا نم نوكي اÃر كلذل ،نÓيم Îنإا رقم راوجب وهو ،ونÓيم ‘
ققحتت نايحألا سضعب ‘و ،يتأايسس اÃر ،دقعلا عيقوتو باهذلا نآلا
.““مÓحألا
هنكÁ ›وبان نأا ىتح ،نك‡ ءيسش لك ،مدقلا ةرك ‘““ :يتاروم عباتو
ودبي نكلو ،ةياغلل ديج لكسشب بعلي ›اطيإلا قيرفلا ،ةنولسشرب ‘ زوفلا

.““ةسصاخ ةÎفب رÁ انارجولبلا نأا ›
،›اطيإلا يرودلاب ›اوتلا ىلع عسساتلا بقللاب سسوتنفوج جيوتت نعو
لوا– ىرخآلا قرفلاو ،ةياغلل ديج لمعب نوموقي مهنإا““ :Óئاق قلع
زكرŸا نع Úسضار اونوكي نأا Úسسفانملل نكÁ ل نآلا نكل ،باÎقلا
.““Êاثلا
مويداتسس زنايلأا لخدم دنع اوبتكي نأا سسوتنفوج ىلع ناك““ :يتاروم ”أاو
،ةقيق◊ا ‘ يقيدسص (سسوتنفوج سسيئر) يليينآا ايردنأا ،83 نم اًلدب63
.““ءيسشلا كلذ هاŒ رخفلاب ترعسش اŸ هناكم تنك ول نكل

هتبكرب ةيحارج ةيلمع هئارجإا ةيناكمإا عم
ابيرق

 ةنولصشرب تاباصسح طلخي نغيتصش
ديد÷ا مصسوŸا لبق
نغيتسش Òت هيردنأا كرام ةنولسشرب يدان م‚و ÊاŸألا سسرا◊ا تاب
قيرفلا Òهامج كلذكو يدانلاب ÚلوؤوسسŸا سسوؤور ‘ ًاعادسص لكسشُي
،ابيرق هتبكرب ةيحارج ةيلمع هئارجإا ةيناكمإا عم اذهو ،Êولاتكلا
.هدقع ديدجتب ةقلعتŸا ةقاسشلا تاسضوافŸا ¤إا فاسضتل
،ةيدسسج بعاتم نم Êاعُي نغيتسش نإاف ،ةينابسسإلا ““سسآا““ ةفيحسصل ًاقفوو
زاه÷ا عم قافتلابو سسردي هتلعج ،ىنميلا هقاسس رتو ‘ طبسضلابو
ءاهتنلا دعب ،ةيحارج ةيلمع ءارجإا لامتحا ،ةنولسشرب يدان ‘ يبطلا

توأا رهسش ‘ فنأاتسستسس يتلا ،ابوروأا لاطبأا يرودب هتامازتلا نم
بعلم ىلع ›اطيإلا ›وبان دسض (61)ـلا رودلا بايإا ةهجاوÃ ،لبقŸا
.““ون بماك““

ايسسوروب يدانل قباسسلا سسرا◊ا نأا اهتاذ ةفيحسصلا تدكأاو
نم ديد÷ا مسسوŸا قÓطنا نع بايغلاب ًاددهُم حبسصأا ،خابدÓغنسشنوم
اذهو Èمسسيد لبق نوكت نل هتدوعو ،Èمتبسس رهسش ‘ Êابسسإلا يرودلا

يطايتحا سسراح بايغ لظ ‘ ةسصاخ ،““انارغولبلا““ بعاتم نم ديزي ام
.نغيتسش هكÎيسس يذلا غارفلا ءلم هنكمُي
تاب نغيتسش نأا تدكأا دق ةينولاتكلا ““وفيتروبيد ودنوم““ ةفيحسص تناكو
ماع يهتني يذلا هدقع ديدŒ ىلع ةنولسشرب عم قافتلا نم ًادج ًابيرق
ويميتراب ايرام بيسسوج سسيئرلا عم تاسضوافŸا تلسصو امدعب ،2202
.هفطخ ‘ يزيلكنإلا يسسلسشت ةبغر عم ةسصاخ ،قافو ةطقنل

سسوÒف ةمزأا ببسسب داتعŸا ماظنلا رثأات امدعب
انوروك

لدعŸا هماظن فصشكي ””فاكاكنوكلا””
2202 رطق لايدنوŸ لهأاتلل
ماظنلا نع ،““فاكاكنوكلا““ مدقلا ةركل ةيلامسشلا اكÒمأا دا–ا فسشك
2202 رطق ‘ ماقتسس يتلا ،⁄اعلا سسأاك ةلوطبل لهأاتلا لجأا نم لدعŸا

ببسسب داتعŸا ماظنلا رثأات امدعب ،طسسوألا قرسشلا خيرات ‘ ةرم لوأل
.Òطخ ءابو ¤إا لو– يذلا ،انوروك سسوÒف ةمزأا
ماظنلا ميسسقتب ،ًابختنم53 هيف كراسشي يذلا ،““فاكاكنوكلا““ ماقو
Èمفونو ،ربوتكأا رهسش ‘ لوألا رودلا ماقي نأا ىلع ،راودأا3 ¤إا ديد÷ا
ًاقفو53 ىتح سسداسسلا نم فينسصتلا باحسصأا تابختنŸا Úب ،ÚلبقŸا
.›ا◊ا ويلوي فينسصتل
اميف ،قرف ةسسمخ اهنم لك مسضت ،تاعوم‹ تسس ¤إا تابختنŸا مسسقتو
ةرادسصلا باحسصأا بعلي ثيح ،1202 ماع سسرام ‘ Êاثلا رودلا قلطني

Úح ‘ ،Òخألا رودلا ¤إا ÚلهأاتŸا ديدحتل تسسلا تاعومÛا ‘
‘ افينسصت تابختنم ةسسمخ ىلعأا ¤إا Êاثلا رودلا ‘ نوزئافلا مسضنيسس
،اكيراتسسوكو ،ةدحتŸا تايلولاو كيسسكŸا يهو ،““فاكاكنوكلا““

.سسارودنهو اكياماجو
41 بختنم لك بعلي نأا ىلع بايإلاو باهذلا ماظنب Òخألا رودلا ماقيو
،Òخألا رودلا نم ¤وألا ةثÓثلا زكارŸا باحسصأا لهأاتي اميف ،ةارابم
Úح ‘ ،⁄اعلا سسأاك تايئاهن ¤إا ،1202 ناريزح وينوي ‘ قلطني يذلا
وينوي ‘ ماقت يتلا ةيŸاعلا تايفسصتلا عبارلا زكرŸا بحاسص سضوخي
2202.
،ويديفلا ةينقت Èع ر“ؤوم ‘ فاكاكنوكلا سسيئر Êايلاتنوم روتكيف لاقو
ديعاوم ديد– ةداعإا اهنيب نم ةليدب ةطخ هب ديد÷ا ماظنلا نإا

Ÿخ تايرابÓف لÎل ›ودلا فقوتلا ةÓ–يأا ثدح ول ““افيف““ ›ودلا دا
.انوروك سسوÒفب قلعتم رمأا
ول لئادبل ءوجللا ىلع اندعاسست يتلا تايلآلا سضعب انعسضو دقل““ فاسضأاو
⁄اع نأا دقتعاف0202 لثم1202 ماع أادب اذإا نكل .كلذ ¤إا ةجاحب انك
.““طقف فاكاكنوكلا سسيلو لئادب ‘ Òكفتلا ةداعإا هيلع بجي مدقلا ةرك

ةـضاـير
ـه1441 ةج◊ا وذ90 ـل قفاوŸا م0202 ةليوج03 سسيمÿا

21

ناد˘˘ق˘˘ف ن˘˘ع ›ا˘˘ط˘˘يإلا ›و˘˘با˘˘ن ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘˘ل˘˘˘عأا
ةارابم ‘ ،سسلونام سساتسسوك ،هم‚ تامدخ
لاطبأا يرودل يئاهنلا نمث رودلا بايإا ةّمق
ه˘ق˘ير˘ف ةارا˘ب˘م ‘ ه˘ت˘با˘سصإا د˘ع˘˘ب كلذو ،ا˘˘بوروأا
يتلا ةارابŸا ‘ ولووسساسس لباق امدنع ةÒخألا
.ديحو فدهب هÿاسصل تهتنا
ع˘فادŸا ة˘با˘سصإا ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا تا˘˘فو˘˘سشك˘˘لا تن˘˘ّي˘˘بو
سصفقلا ىوتسسم ىلع رسسكب Êانويلا يروÙا
ذإا ،ةسسماÿاو ةعبارلا Úترقفلا ‘ يردسصلا
ةيرابجإا ةحار ةÎفل عوسضÿاب ةباسصإلا همزلتسس
ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ق˘ير˘ف ةارا˘ب˘م د˘ع˘ب ه˘تدو˘ع نو˘ك˘ت˘سسو
.Êابسسإلا
بايغب ًاظوظÊ““ fiولا˘ت˘ك˘لا““ يدا˘ن˘لا نو˘ك˘ي˘سسو
يدانل ةيوقلا ةدوعلا هÒهامج رّكذتت ذإا هسسوباك
،ابوروأا لاطبأا يرود ‘ ،Úمسسوم لبق ،امور
ناولأا لمحي ناك يذلا سسلونام لّجسس نأا دعب
‘ مهاسسيل  هقيرفل ثلاثلا فدهلا ،““بائذلا““
. يئاهنلا عبر رودلل هلّهأات
ةÎف د˘˘يد– ““يا˘˘بو˘˘ن˘˘ي˘˘ترا˘˘ب˘˘لا““ ق˘˘ير˘˘ف سضفرو
رداسصم ةّدعو ““لوغ““ ةفيحسص نأا Òغ بايغلا
ه˘قا˘ح˘ت˘لا ة˘لا˘ح˘˘ت˘˘سسا تد˘˘ّكأا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا

،ًابيرقت مايأا ةرسشع دعب بعلتسس يتلا ةارابŸاب
هتلاح تاروطت ›اطيإلا يدانلا بقاÒسس ذإا
‘ يئاهنلا لسصفلا لبق يموي لكسشب ةيحسصلا

.همدع وأا هروسضح
ةبيخ دعب همسسوم ذاقنإل ةنولسشرب قيرف ىعسسيو

لÓ˘غ˘ت˘سساو ،هÁر˘غ ح˘لا˘˘سصل ““ا˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘لا““ ةرا˘˘سسخ
لك ‘ فدهب تهتنا يتلا باهذلا ةارابم ةجيتن
تآاجافŸا نأا لإا ،““ولواب ناسس““ بعلم ‘ ىمرم
راودألا ‘ لا◊ا هيلع املثم ةرسضاح نوكت دق
ةيبوروألا ةلوطبلا نم ةÒخألا مسساوملل ةيئاهنلا
ةهجاوم لب˘ق ،ةد˘يد˘ج ة˘طرو ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ه˘جاو˘ي
يرود ةقباسسم نم61ـلا رود بايإا ‘ ،›وبان
.ابوروأا لاطبأا
ةرادإا سسل‹ وسضع ،Úليتسسيرك انيلفيإا تدكأاو
ةيلامتحا ،(افيوي) مدقلا ةركل يبوروألا دا–لا
 .لاغتÈلا ¤إا ةارابŸا لقن
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ًف˘˘ي˘˘سض ›و˘˘با˘˘ن ل˘˘ح˘˘˘ي نأا رر˘˘˘قŸا ن˘˘˘مو
بماك بعلم ىلع ،لبقŸا توأا8 موي ةنولسشرب
‘ انوروك سسوÒفب تاباسصإلا مقافت نكل ،ون
دد˘ه˘ي ،ا˘ي˘نو˘لا˘ت˘ك م˘ي˘ل˘قإا ‘ اًد˘يد–و ،ا˘ي˘نا˘ب˘˘سسإا
.ةارابŸا ةماقإا

:ة˘ي˘˘عاذإا تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ‘ Úل˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك تلا˘˘قو
و˘˘˘ترو˘˘˘بو سشت˘˘˘يارا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘غ ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘˘م داد˘˘˘˘عإا““
ام˘هو ،تقو˘لا سضع˘ب˘لB ةطخك Úت˘ي˘لا˘غ˘تÈلا

.““ىرخأا ةبعسص فقاوŸ نارايخ
بعللا رارق ىقبي ،›ا◊ا تقولا ‘““ :تفاسضأاو

يئاهنلا دعوŸا وه ام فرعأا لو ،ون بماك ‘
،B ةطÿا يه ام فرعأا يننكل ،رمألا مسس◊

نم ةيسصوت ىلع ًءانب رارقلا ذاختا متيسس كلذل
.““ةينابسسإلا ةموك◊ا

ةنوبسشل ةيلاغتÈلا ةمسصاعلا نأا ركذلاب ريدج
نم اًءدب ،لاطبألا يرود تايرابم فيسضتسستسس
 .يئاهنلا عبر رودلا
،عافدلا طخ ‘ ىÈك ةمزأا نم ةنولسشرب Êاعيو

ل عسضو ‘ ،ينفلا ريدŸا ،Úتيسس يكيك تلعج
ه˘ي˘ك˘ي˘ب ىو˘سس ه˘يد˘ل د˘جو˘ي ل ذإا ،ه˘ي˘ل˘˘ع د˘˘سسح˘˘ُي
كرا˘سش˘ُي ن˘ل ثي˘ح ،ز˘˘ها÷ا د˘˘ي˘˘حو˘˘لا ع˘˘فادŸا
‘ تاجاعزنا نم ىفاعتي تيلغنيلو ،يتيتموأا
.وخوارأا ةباسصإل ةفاسضإلاب ،ذخفلا

ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا بعل فÎعا
ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل ق˘˘˘با˘˘˘سسلا يرو˘˘˘ط˘˘˘˘سسألا
نأا ،زيدنا˘نÒه ‘ا˘سشت ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
وه لازي لو ناك يسسيئرلا هفده““
موي ‘ Êولاتكلا قيرفلا بيردت
‘ ز˘˘ّكر˘˘ي ه˘˘نأا م˘˘غر ،““ما˘˘يألا ن˘˘م
دسسلا ةدايق ىلع ›ا◊ا تقولا
.يرطقلا
““اكرام““ ةفيحسص عم ةلباقم ‘و
يفخأا ل““ :‘اسشت لاق ،ةينابسسإلا
‘د˘˘˘ه ،ا˘˘˘ًم˘˘˘ئاد ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘˘قو ،كلذ
،هقيق– نكÁ امدنع ،يسسيئرلا

 .““ةنولسشرب بيردت وه
نع عفاد يذلا ،بعÓلا فاسضأاو
¤إا8991 ن˘م ة˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ناو˘˘لأا

ادد‹ ه˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سسا ر˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ظو ،5102
ةينف˘لا ةرادإلا مÓ˘ت˘سسل ح˘سشر˘م˘ك
بق˘ل ةرا˘سسخ بق˘ع ،ا˘نار˘غو˘ل˘ب˘ل˘ل
ح˘˘لا˘˘سصل م˘˘سسوŸا اذ˘˘˘ه ا˘˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لا
نوكيسسو ،يتيب وه اذه““ :لايرلا
ن˘ك˘ل““ :ع˘با˘تو .““ا˘م˘ل˘ح (ه˘ب˘˘يرد˘˘ت)
‘ ،د˘˘˘سسلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ز˘˘˘˘كرأا ،مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا
امدنع ،لبقŸا مسسوŸا راظتنا
¤إا مود˘˘˘ق˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع Úع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس
ةÎفل كلذ ناك ءاوسس ،ةنولسشرب
.““ر˘˘سضحأا˘˘سس ،ة˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ط وأا ةÒسصق
ل˘ك ل˘˘ب˘˘ق““ :د˘˘سسلا برد˘˘م فدرأاو
ي˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘ك مÎحأا نأا بج˘˘˘ي ،ءي˘˘˘˘سش
،›ا◊ا ةنولسشرب بردم) Úتيسس
قيرفلل ىن“أاو ،(ةلاقإلاب ددهŸا

.““قيفوتلا لك
بعلي نايحألا سضعب ‘““ :حسضوأاو
،اد˘˘ج د˘˘ي˘˘ج ل˘˘ك˘˘سشب ة˘˘نو˘˘ل˘˘˘سشر˘˘˘ب
‘و ،ديج لكسشب ىرخأا انايحأاو
ل˘ك˘سشب بع˘˘ل˘˘ي ل نا˘˘ي˘˘حألا سضع˘˘ب

Úتيسس راكفأا بحأا يننكل .ديج
اهبرد يتلا قرفلا عمو ،ةيلا◊ا
بولسسأا Ëدقتو ةرطيسسلا :اقباسس
 .““عت‡ بعل
،و˘ي˘مو˘ترا˘ب ا˘يرا˘م بي˘سسو˘˘ج نا˘˘ك
،دحألا لاق دق ،ةنولسشرب سسيئر

ودنوم““ ةف˘ي˘ح˘سص ع˘م ة˘ل˘با˘ق˘م ‘
تا˘˘قÓ˘˘ع يد˘˘ل““ :““و˘˘ف˘˘ي˘˘˘ترو˘˘˘ب˘˘˘يد

نع ثدحتنو ‘اسشت عم ةزات‡
‘ ن˘ك˘ل .ع˘ي˘سضاوŸا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا

يكيك عم دقع انيدل لبقŸا ماعلا
.““Úتيسس
ة˘لا˘ح˘ب ه˘عا˘ت˘م˘ت˘سسا ‘ا˘˘سشت د˘˘كأاو
نلعأا ناك امدعب ،ةديج ةيحسص
بي˘˘˘˘سصأا ه˘˘˘˘˘نأا ي˘˘˘˘˘سضاŸا تب˘˘˘˘˘سسلا
ر˘ع˘سشأا““ :لا˘قو ،ا˘نورو˘ك سسوÒف˘˘ب
لزعلا مغر ةديج ةلاح ‘ يننأاب
Èسصلا غرا˘ف˘ب ع˘˘ل˘˘ط˘˘تأا .ي˘˘ح˘˘سصلا
.““يقيرف بيردتل اعيرسس ةدوعلل
¤إا ز˘˘يد˘˘نا˘˘نÒه ‘ا˘˘˘سشت م˘˘˘سضناو
،5102 ماع بعÓك دسسلا فوفسص
ماعلا ةينفلا هترادإا ملتسسي نأا لبق
ر˘ه˘سشلا ع˘ل˘˘ط˘˘م دد˘˘جو ،ي˘˘سضاŸا
م˘سسو˘م ى˘ت˘ح ه˘ع˘م هد˘ق˘˘ع ›ا◊ا
0202-1202.

اقحل Êولاتكلا قيرفلا برديسس

اÒثك Úتيصس راكفأا بحأا :‘اصشت

““نوسسغÒف سسكيلأا““ ةزئاجب ،بولك نغروي ÊاŸألا ينفلا ريدŸا جوت
بقلل لوبرفيل داق نأا دعب ،زاتمŸا يزيلكنإلا يرودلا ‘ بردم لسضفأاك
.مسسوŸا اذه ‘ ةطقن99 دسصح يذلا يدانلل يسسايق مقر ليجسستو
ةياغلل رورسسم انأا““ :يدانلل يمسسرلا عقوملل تاحيرسصت ‘ بولك لاقو
› تحيتأا دقو ،ًاقح ليمج رمأا هنإا .ةعئارلا ةزئا÷ا هذه ىلع لوسصحلل
نأا حسضاولا نمو ،لبق نم اهب زاف نم ىلع ةرظن ءاقلإل لعفلاب ةسصرفلا

لوبرفيل ءامسسأا““ عباتو .““لوبرفيل ‘ ةÒبكلا ءامسسألا نم Òثكلا كانه
سسكيلأا Òسسلاو مهÒغ نمو ،سشيلغلاد ينيكو ،يلكناسش ليب .ةزيمŸا
لوأا ناك .هب بجعم ينكل ،لوبرفيل بردم سسيل هنأا ملعأاو ،نوسسغÒف

ةليوط ةÎف ذنم كلذ ناك .ًاعم راطفإلا انلوانتو ،هتيقتلا Êاطيرب ريدم
¤إا هركذتأاسس يننكل ،كلذ ركذتي لازي ل ناك اذإا ا‡ ًادكأاتم تسسلو
لمحأاسس يننأا ةظحللا كلت ‘ دقتعأا نكأا ⁄““ :Óًئاق ىسضمو .““دبألا
نم Òثكلل ًاركسش لوقأا نأا بجي نكل .همسساب تيمسس يتلاو ،ام ًاموي سسأاكلا
لسصحأا نأا ًاقح ينفرسشي ةزي‡ ةزئاج عم ًادج سصاخ مسسوم .سسانلا

دتيانوي Îسسسشنام بردم ،نوسسغÒف سسكيلأا رهظ ،هتهج نم .““اهيلع
قحتسسي هنإا ،قدسصي ل ،عئار بولك““ نإا هيف لاق ،ويديف عطقم ‘ قباسسلا
فسصنلاو ةثلاثلا ‘ يظاقيإا بولكل رفغأاسس““ ًاحزام فاسضأاو ،““ًاما“ كلذ
.““كل ًاركسش !يزيلكنإلا يرودلاب زاف هنأا يرابخإل ًاحابسص

غيلÈÁÒلاب بردم لسضفأا ةزئاجب جوت

ةعئارلا ةزئا÷ا هذه ىلع لوصصحللرورصسم: بولك
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: نإرهو نم حuرصصُت ةدود نب ةكيلم نونفلإو ةفاقثلإ ةريزو

يخيراتلا ””اصشابلا دجصسم”” ميمرت ‘ قÓطنلا
رج◊ا ءاهتنا دعب ةرصشابم

ث.ق

‘ ةدود نب ةكيلم ةريزولا تلاقو
سشما˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ح˘˘ير˘˘˘سصت
Êاثلا مويلا ‘ تلمسش يتلا اهترايز
ة˘ير˘ثألا ⁄ا˘عŸا ف˘˘ل˘˘تÒ flخألاو
دجسسم ميمرت ةيلمع““ نأا نارهول
‘ هد˘ي˘سسŒ م˘ت˘ي˘سس يذ˘لا ا˘˘سشا˘˘ب˘˘لا
قلطنتسس كارتألا عم ةيقافتا راطإا

،““رج◊ا نم ءاهتنلا دعب ةرسشابم
نم ءاهتنلا ” دق““ هنأا ¤إا ةتفل
عور˘سشŸا اذ˘ه˘ب ة˘سصاÿا ة˘سسارد˘لا
ه˘م˘ي˘مر˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ق˘ل˘ط˘ن˘ت ⁄ يذ˘لا
ة˘˘يو÷ا ة˘˘حŸÓا ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت بب˘˘˘سسب
.““91-ديفوك ةحئاج نع ةمجانلا
يتلا ةدود نب ةديسسلا تنسسحتسساو
ديسشŸا ينيدلا حرسصلا اذه تنياع

يا˘ب˘لا د˘مfi د˘˘ه˘˘ع ‘7971 ‘
fiب˘ك˘لا د˘مÒ، ئا˘ع˘لا ل˘ي˘حر˘ت˘Óت

م˘ل˘˘عŸا اذ˘˘ه˘˘ب م˘˘ي˘˘ق˘˘ت تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا

تا˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘سس ¤إا ي˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘لا حر˘˘˘سصلاو
تا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلا فر˘˘˘ط ن˘˘˘م ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
ىرخألا يه سصر– يتلا ةيلÙا

عورسشم ديسسŒ ‘ قÓطنلا ىلع
.ميمÎلا
ع˘˘˘م ة˘˘˘كار˘˘˘سشلا را˘˘˘طإا ‘ ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ئادو
ميمرت عورسشم دsسسَجُيسس ،كارتألا
وه قلطنيسس يذلا ““يابلا رسصق““
اذ˘ه ح˘ي˘ِت˘˘ُي˘˘سسو ر˘˘ج◊ا د˘˘ع˘˘ب ر˘˘خآا
ة˘ل˘ما˘˘ع˘˘لا د˘˘ي˘˘لا ن˘˘يو˘˘ك˘˘ت ى˘˘ع˘˘سسŸا
ا˘˘م˘˘ي˘˘سس ل ،لاÛا ‘ ة˘˘ير˘˘ئاز÷ا

ميمÎلا ناديم ‘ ةÿÈا باسستكل
ديسسŒ ‘ ةكراسشملل اهلهؤويسس ا‡

ا˘م˘ب˘سسح ،ىر˘خأا م˘ي˘˘مر˘˘ت ع˘˘يرا˘˘سشم
.ةريزولا هتركذ
عقوŸا ىظحيسس ىرخأا ةهج نمو
نئاكلا ““سسينغم سسيتروب““يخيراتلا
،(نار˘هو قر˘سش) ةو˘˘ي˘˘ط˘˘ب ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب
ةيرثأا اياقب نع ةرابع وه يذلاو

Ÿجيي˘سست ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ،ة˘ي˘نا˘مور ة˘ن˘يد

ةر˘يزو ه˘ت˘ن˘ل˘عأا ا˘م˘ب˘سسح ،ه˘ت˘يا˘˘م◊
ا˘ه˘ترا˘يز لÓ˘خ نو˘ن˘ف˘لاو ة˘فا˘ق˘˘ث˘˘لا
ةحاسسم ىلع عبŸÎا عقوŸا اذهل
8691 ‘ فنسصمو راتكه94ر23
ةسسارد نم1102 ‘ دافتسسا يذلاو
““flسصإاو ةيامح ططÓح.““

يرثألا عقوŸا تاذ ززعتيسس امك
ن˘ع Úل˘˘ث‡ م˘˘سضي بت˘˘ك˘˘م ع˘˘سضو˘˘ب
لبق ام ‘ ثوحبلل ينطولا زكرŸا
خ˘يرا˘ت˘لاو نا˘سسنإلا م˘ل˘عو خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا
را˘ثآلا م˘ل˘˘ع ‘ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ز˘˘كرŸاو
Òي˘˘˘˘سست˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا ناو˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘لاو
ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا تا˘ك˘ل˘ت˘مŸا لÓ˘غ˘ت˘سساو
لا˘˘م˘˘عأا ‘ قÓ˘˘ط˘˘نÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘مÙا

رقم سصي˘سصخ˘تو ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘ير˘ف˘ح
ام˘ب˘سسح ،ة˘ير˘ثألا ف˘ح˘ت˘لا ة˘يا˘م◊

.ةدود نب ةديسسلا هتدكأا
تا˘˘˘عا˘˘˘˘ق لو˘˘˘˘ح لاؤو˘˘˘˘سس ن˘˘˘˘ع اvدرو
يرجي““ هsنإا ةريزولا تلاق ،امنيسسلا
ةرازو ع˘م ة˘غ˘ي˘سص دا˘ج˘يإل Òك˘ف˘ت˘˘لا

عا˘˘˘˘جÎسسا ةدا˘˘˘˘عإل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘خاد˘˘˘˘˘لا
سصاوÿ اهÁدقت اÃرو تاعاقلا

‘ Úب˘غار˘لا با˘ب˘سشلا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
““.لاÛا اذه ‘ رامثتسسلا
ةرا˘يز ن˘م Êا˘ث˘لا مو˘ي˘˘لا َسص˘˘uسص˘˘ُخو
ة˘ن˘يا˘عŸ نو˘ن˘ف˘لاو ة˘فا˘ق˘ث˘لا ةر˘˘يزو
ل˘˘ث˘˘م ىر˘˘خأا ة˘˘ير˘˘ثأا ع˘˘قاو˘˘˘م ةد˘˘˘ع
““ا˘سشا˘ب˘لا د˘ج˘سسم»و ““يا˘ب˘˘لا ر˘˘سصق““
يراو˘ه˘لا يد˘ي˘˘سس ق˘˘ي˘˘ت˘˘ع˘˘لا ي◊ا˘˘ب
لبج ةمقب ““زورك اتنوسس““ نسصحو
زا‚إا عورسشم دقفت اذكو وجاجرم
.ةفاقثلا ةيريدŸ ديد÷ا رقم
ة˘ي˘فا˘ق˘˘ث ق˘˘فار˘˘م ةد˘˘ع تراز ا˘˘م˘˘ك
““ة˘فا˘ق˘ث˘لا ر˘سصق““ ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت عور˘˘سشمو
ÊدŸا عمتÛا يلث‡ عم تقتلاو
ةرايزو ةفاقثلا عاطق ‘ Úلعافلا

زكرمو سصاوÿا دحأل عبات حرسسم
ا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘بÌنلا ‘ ثح˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا
.ةيفاقثلاو ةيعامتجلا

لبقŸُإ توأإ —افلإ موي ةثÓثلإ ÚجsوتŸإ نع نلعُيصس

ةباوبلا ناجرهم ‘ ايرئازج امليف31
 Òصصقلا مليفلل ›ودلا ةيمقرلا
ةيمقرلا ةباوبلا ناجرهم ‘ رئاز÷ا تايلو فلتfl نم امليف31 كراسشُي
ةيلود ةكراسشÃ مايأا ذنم حِتُتفا يذلا (ةيليوج ةرود) ›ودلا Òسصقلا مليفلل
.ةعسساو
ةباوبلا ناجرهم ةبيدوب سسيردإا ديسسلا ةبانع ةيلول ةفاقثلا ريدم حتتفا
حا‚إا ‘ مهاسس نم لك ¤إا هركسشب مsدقتو ،›ودلا Òسصقلا مليفلل ةيمقرلا

نم ةعبطلا هذه ‘ ÚكراسشŸا لكل ديعسس ظح ىsن“و ةرهاظتلا هذه
.ةيليوج ةرود تايلاعف قÓطنا ةراسشإا ىطعأاو ناجرهŸا
،Úمليفب ايروسس نم لكب رمألا قلعتيو لود عسست ةكراسشŸا مÓفألا لuثمُتو
نم Úمليف ،برغŸا نم مÓفأا9 ،سسنوت نم امليف11 ،قارعلا نم مÓفأا4
،ايلاطيا نم مليف ،ةيطارقÁدلا وغنوكلا ةيروهمج نم Úمليف ،ايناتيروم
.رئاز÷ا تايلو فلتfl نم امليف31و اسسنرف نم مليف
54و ةقيقد92 ةياغ ¤إا ةيناث25و ةقيقد نم مÓفألا تيقوت حواÎيو
ةحفسصلا Èع اهتدهاسشم نكمُي يتلا مÓفألا سضرع ءدب دقو ،ةيناث
ديسسلا مÓ˘عإلا˘ب ف˘ل˘كŸا هد˘كأا ا˘م بسسح ““كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا““ ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘سسر˘لا
.سسافر ناميلسس
دعب ةÒبكلا هتداعسس نع ريدوخلب ليلد ديسسلا ناجرهŸا سسيئر برعأاو
تحبسصأا يتلا ةيلودلا ةرهاظتلا هذه ‘ ةكراسشŸا مÓفألا ددع عافترا

،ةكراسشŸا مÓفألا ىوتسسÃ داسشأا امك ،عباسسلا نفلا ‘ ›ود ىدسص كل“
زا‚إا لجأا نم ةÒبك تادوهجÃ نوموقي مÓفألا عانسص نأا احسضوم
.ةÒسصقلا مهمÓفأا
نع نلعُيسس يتلاو ةيليوج ةرود زئاوجب نيزئافلا ميكحتلا ةن÷ راتختسسو
.لبقŸُا توأا —افلا موي مهئامسسأا

ث.ق
 يبدب نونفلإو ةفاقثلإ ةئيه اهمuظنُت
ةعانصص ةقباصسم ‘ ةكراصشŸا باب حاتتفا
ةÒصصقلا مÓفألا

ةاو˘ه˘لا ما˘مأا ا˘ه˘باو˘بأا ح˘ت˘ف ن˘ع ي˘بد ‘ نو˘ن˘ف˘لاو ة˘فا˘ق˘ث˘لا ة˘ئ˘˘ي˘˘ه تن˘˘ل˘˘عأا
⁄اعلا لود فلتfl نم ةÒسصقلا مÓفألا ةعانسص لا‹ ‘ ÚفÙÎاو
عادبإا““ ناونعب ةÒسصقلا مÓفألا ةعانسص ةقباسسم ‘ ةكراسشŸاب Úبغارلا
نم51 ةياغ ¤إا كلذو ،اهمظنت يتلا ““ةÒسصقلا مÓفألا ةعانسص ‘ يبد
.لبقŸا Èمتبسس
ÚفÙÎاو ةاوهلا لك ،اهل نايب ‘ يبد ‘ نونفلاو ةفاقثلا ةئيه تعدو
قوف امف ةنسس51 نع مهرمع ديزي يذلاو ⁄اعلا لود فلتfl نم
مÓفألا ةعا˘ن˘سص ة˘ق˘با˘سسم ‘ ة˘كرا˘سشŸا ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘سسلا نأا˘سشلا˘ب Úم˘ت˘هŸاو
بابسشلا نم ÚبوهوŸا Úب ةسسفانŸا عيجسشت فدهب يتأات يتلاو ،ةÒسصقلا

فداهلا موهفŸاب زيمتي Òسصق مليف ةعانسص Èع مهتاعادبإا راهظإا ‘
،فيلاكتلا لقأاب ةيجارخإلا تاراهŸا فيظوتو ،ةركفلاو ىوتÙا ةدوجو
زيف–و ةدعاولا ةباسشلا بهاوŸا معدب ةئيهلا مازتلا فدهب يتأات امك
فيظوتو ةÒسصقلا مÓفألا ةعانسص لقح ‘ ةقÿÓsا ةيعادبإلا تاقاطلا
.تاذلا نع Òبعتلاو سصسصقلا ةياور ‘ ةعومسسŸاو ةيئرŸا طئاسسولا
ةياغ ¤إا حوتفم ىقبي ةقباسسŸا ‘ ةكراسشŸا باب نأا نايبلا حسضوأاو
51 ‘ ةزئافلا ةثÓثلا مÓفألا نع نلعُيل ،لبقŸا Èمتبسس رهسش فسصتنم
ةÒسصق˘لا مÓ˘فألا عا˘ن˘˘سص ما˘˘مأا ة˘˘حا˘˘ت˘˘م ي˘˘هو ،ما˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا
.يئامنيسسلا نفلاب ÚمتهŸاو
مامأا حوتفم ةكراسشŸا نأا نايبلا ‘ تدرو يتلا ةكراسشŸا طورسش نمو
اومدقي نأا عون يأا نم سصسصقلا ةياورل فغسش مهيدل نيذلا ÚعدبŸا
لئاسسر لم–و ،ةركتبمو ةديدج راكفأاب ةيلاع ةدوج تاذ ةÒسصق امÓفأا
ي˘ئاور˘لا :ل˘م˘سشت ،مÓ˘فأÓ˘ل تا˘ئ˘ف ع˘برأا ن˘م ةد˘˘حاو ‘ ة˘˘فدا˘˘هو ة˘˘ي˘˘ما˘˘سس
،ةقيقد51 مليفلا ةدم زواجتت لأا ىلع ،يقئاثولاو يديموكلاو تماسصلاو
عيمج قيرط نع اهريوسصت متي يتلا مÓفأÓل ةحوتفم ةقباسسŸا نأا امك
.ةيكذلا ةزهجألا تاÒماك كلذ ‘ اÃ تاÒماكلاو طئاسسولا عاونأا
يتلا ةقباسسŸا ماكحأل ةيفوتسسم نوكت نأا ةكراسشŸا مÓفألا ‘ طÎسشيو
وأا ،ةينويزفلت ةانق يأا ىلع هسضرع وأا هثب قبسس دق مليفلا نوكي لأا نمسضتت
لأا وأا ،اهيلع فراعتم ةماع سضرع ةليسسو يأا وأا ،ÊوÎكلإا وأا يمقر عقوم
كلتÁ نأا بجي ،كلذ ¤إا ةفاسضإا ،ىرخأا تاقباسسم ‘ كراسش دق نوكي
،كراسشŸا مليفلا سضرع ‘ ةيركفلا ةيكلŸا قوقح عيمج كراسشŸا
سضرع ىلع ةقفاوŸاب هبحاسص نم ارارقإا ةقباسسŸا ‘ ةكراسشŸا Èتعتو
‘ همادختسساو ،ةئيهلاب ةسصاÿا يعامتجلا لسصاوتلا تاونق Èع همليف
.ةقباسسŸاب ةسصاخ ةيقيوسست وأا ةيمÓعإا تÓمح يأا
وأا ،اهب حومسسŸا ةدŸا زواجتي مليف يأا داعبتسسا ‘ ق◊ا ةئيهلل امك
نإا وأا ،هسضرع قوعي لكسشب ةروسصلاو توسصلا ‘ ةينقت لكاسشم ىلع يوتحي
لومعŸا فارعأÓل ةفلاfl وأا ةيرسصنع وأا ةئيسسم ةدام ىلع يوتحي ناك
.ةلودلا ‘ اهب

ث.ق

يديصس يحب ““اصشابلإ““ يخيراتلإ دجصسŸإ ميمرت ةيلمع ‘ قÓطن’إ نع نإرهوب ةدود نب ةكيلم نونفلإو ةفاقثلإ ةريزو تنلعأإ
.انوروك سسوÒف يصشفت نع دحلل ةيئاقولإ Òبإدتلإ راطإإ ‘ جردني يذلإ رج◊إ ءاهتنإ دعب ةرصشابم قيتعلإ يرإوهلإ

ـه1441 ةج◊إ وذ90 ـل قفإوŸإ م0202 ةليوج03 سسيمÿإ

ةقباسسم ةليسسŸا ةيلوب ةفاقثلا ةيريدم تقلطأا
زا‚ا ةداعإا ‘ لثمتت يتلاو ““ةسشارفلا ثرا““
‘ كلذو ،ه˘ي˘ن˘يد ن˘يد˘لا ر˘سصا˘ن نا˘ن˘ف˘لا تا˘حو˘˘ل
.لبقŸا توأا21 ¤إاÚ 01ب ام ةÎفلا
‘ ةكراسشملل اطورسش ةمظنŸا ةه÷ا تدsدحو
اهنم ،مايأا ةثÓث رادم ىلع مظنت يتلا اهتايلاعف
ةنسس82 ¤إاÚ 81ب ام حسشŸÎا نسس نوكي نأا

،ط˘ق˘˘ف ةد˘˘حاو ة˘˘حو˘˘ل˘˘ب نو˘˘ك˘˘تو ،Úسسن÷ا ن˘˘م
حو˘ت˘ف˘م سسا˘ي˘ق˘ب نو˘ك˘ت ا˘ه˘ب كرا˘سشŸا ة˘حو˘ل˘لاو
و˘يد˘ي˘ف˘ب لا˘سسرإا ع˘م ة˘ي˘عو˘ن˘لا ع˘ي˘˘فر ر˘˘يو˘˘سصت˘˘بو
زواجتي ل ةحوللا زا‚إا ةداعإا لحارم سصخلي
دارŸا ةحوللا لاسسرإا متي امك ،قئاقد سسمÿا
بجي يتلا ةرا˘م˘ت˘سسلا˘ب ة˘ق˘فر˘م ا˘ه˘ب ة˘كرا˘سشŸا
ل˘˘ك˘˘ب ةَدsوز˘˘م ،ة˘˘ير˘˘يدŸا ع˘˘قو˘˘م ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ب˘˘ح˘˘سس
ةحوللا لسسرت نأا ىلع ،ةبولطŸا تامولعŸا
.لبقŸا توأا رهسش نم01 خيرات لبق
يتلا- ميكحتلا ةن÷ راتخت نأا بقترŸا نمو
نيزئافلا -Úليكسشت Úنانف نم اهؤواسضعأا فلأاتي
.¤وألا ثÓثلا بتارŸاب
ماسسر وه ،هينيد نيدلا رسصن نانفلا sنأا ركذُي
طسسو ‘ م1681 ةنسس سسيراب ‘ دلو ،يسسنرف
¤إا ةيسسارد ةحنم ىلع لسص– ،ةيزاوجرب ةلئاع

ما˘˘ع هراز نأا ه˘˘ل ق˘˘ب˘˘سس يذ˘˘لا د˘˘ل˘˘ب˘˘لا ،ر˘˘˘ئاز÷ا
ةلقرو يتنيدم نم لك راز رئاز÷ا ‘ ،م3881
ة˘ير˘ئاز÷ا ءار˘ح˘سصلا ه˘˘ي˘˘ف تر˘˘ثأاو ،طاو˘˘غألاو
.ةلماك تاونسس سسمخ اهيف ىقبو
هينيد سضرع ،9881 ماع سسيراب ¤إا هتدوع ىدل
‘ ةداعسسو˘ب ة˘ن˘يد˘م ن˘ع ا˘ه˘م˘سسر ي˘ت˘لا ه˘تا˘حو˘ل
نكل ،ةيسضفلا ةيلاديŸاب زافو يŸاعلا سضرعŸا
ةرم داعف هقرافي ⁄ ةيرئاز÷ا ءارحسصلا Òثأات
هذه ىقبيل اهقسشع يتلا ةداعسسوب ¤إا ىرخأا
ىلع Ìكأا فرعت ثيح ،مئاد لكسشب اهيف ةرŸا
ملكتي حبسصأاو ناكسسلا تاداعو ةقطنŸا ديلاقت
ه˘تا˘ي˘ح ق˘ي˘فر ع˘م قدا˘سصتو ،ة˘قÓ˘ط˘ب ة˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
هرمع قيدسص ناك يذلا ميهاربإا نب ناميلسس
‘ سضرا˘˘˘ع˘˘˘م ةد˘˘˘ع ‘ كرا˘˘˘سش .ه˘˘˘برد ق˘˘˘ي˘˘˘فرو
سضرعمو6091 ماعلا سضرعم اهنيب نم رئاز÷ا
Úماسسرلا نم امهم اوسضع حبسصأاف ،2291 ماعلا
هينيد نكلو ،رئاز÷ا ‘ نيدوجوŸا Úيسسنرفلا
رمأا يأا نع اهسسانأاو ءارحسصلا بح هلغسشي ناك
ناميلسس هقيدسص ةبحسصب رفسسلا ‘ ذخأاف رخآا
ةقÓع نعو برق نع ءارحسصلا ىلع فرعتيل
هينيد ن˘ل˘عأا3191 ة˘ن˘˘سس ‘و ،ر˘˘بÈلا˘˘ب بر˘˘ع˘˘لا
¤إا هينيد نايتإا سسنوفلا نم همسسا Òغو همÓسسإا

يسسنر˘ف˘لا ما˘سسر˘لا ح˘ب˘سصي˘ل ،ه˘ي˘ن˘يد ن˘يد˘لا ر˘سصن
طاسسوأا ‘ ةجسض همÓسسإا ثدحأا دقو ،ملسسŸا
ةينفلا ةقبطلا طاسسوأا ‘و Úيسسنرفلا نيرمعŸا

نيدلا رسصن نكلو ،ةنايÿاب هومهتاف اسسنرف ‘
لكبو مهت نم هيلإا لكوأا ام لكب أابعي ⁄ هينيد
مÓسسإلا ذختا هنا كلذ ،هنع كيح يذلا مÓكلا
اعون هبسسكا يذلا رمألا وهو ةعانق لكب انيد
ماع ¤وألا ةيŸاعلا بر◊ا دعبو ،ةوقلا نم
ةعئارلا لامعألا نم ديدعلا نانفلل ردسص م4191
نأا اهب مهباجعإا مغر نويسسنرفلا ثبلي ⁄ يتلا
ةمركŸا ةكم ¤إا هينيد رفاسس ،ةنايÿاب هوفسصو
جا◊ا حبسصأاف ج◊ا ةسضيرف ءادأل م9291 ماع
رفاسس ج◊ا مسسوم ءاهتنا دعبو .نيدلا رسصن
كانه ‘وت ثيح سسيراب ¤إا نيدلا رسصن جا◊ا
لقنو ،مÈ 9291مسسيد42 ‘ ةليلق رهسشأا دعب

حيرسض ‘ ةداعسسوب ةنيدم ¤إا اهدعب هنامثج
.اهقسشع اŸاطل يتلا ةنيدŸا ‘ حيÎسسيل
نرقلا نم تاينيثÓثلا ‘ ءىسشنأا هل ًاديلختو
ةداعسسوبب هينيد نيدلا رسصن فحتم يسضاŸا
Èكأا نم وهو ادوجوم مويلا د◊ لاز ام يذلا
.فحاتŸا

ث.ق

هينيد نيدلإ رصصان نانفلإ تاحول زا‚إ ةداعإإ ‘ لثمتت

 يليكصشتلا نفلا ‘ ةينطو ةقباصسم مظنت ةليصسŸا
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راودم ةطبارلا سسيئر اهنع باغ عامتجا ‘

Óطب دادزولب بابصش مصسرت فافلا
Ÿيئانثتصسا مصسو

رايخ رقتسسا .يوركلا طسسولا أاجاف تغابم لكسشب
حنÁ يذلا ثلاثلا رايÿا ىلع ›اردفلا بتكŸا
ءا˘غ˘لا ع˘م ة˘˘يد˘˘نأا4 ـل دو˘˘ع˘˘سصلاو با˘˘ب˘˘سشل˘˘ل بق˘˘ل˘˘˘لا
ةلوؤوسسم Òغو ةيلاŒرا تارارق يه و .طوقسسلا
لدب فارطأا ءاسضر بسسك ىلع فافلا اهيف تدمتعا

ةسسفانŸا حور ىلع دمتعت يتلا مدقلا ةرك ةمدخ
.ةفيرسشلا
يرئاز÷ا دا–إÓل عباتلا ›ارديفلا بتكŸا مّسسرو
4 دوعسص ءاعبرألا سسمأا هعامتجإا ‘ مدقلا ةركل
ءاغلإا عم لوألا فÙÎا ¤إا Êاثلا مسسقلا نم ةيدنأا
يتلا ةسسفانŸا رارمتسسا لاح ‘ هنأا املع ،طوقسسلا

زرف ناكمإلاب ناك تÓباقم عسضب ىوسس اهنم قبتي ⁄
بقللا بحاسصل ةبسسنلاب ىوسس ةفلتfl ةيئاهن جئاتن

ةدع هيلع سسفانتت يذلا لوألا مسسقلا ةلوطب ‘
نم رارقب تدافتسسا يتلا قرفلل ةبسسنلاب وأا ةيدنأا
‘ حبسصيسس يذلا لوألا مسسقلا ةÒظح ¤إا دوعسصلا
 .اقيرف02 ب مداقلا مسسوŸا
نم ثلاثلا رايÿا قيبطتب ›ارديفلا بتكŸا للعو
ةيعم÷ا ءاسضعأا ¤إا ةهجوŸا ةبوتكŸا ةراسشتسسإلا
ءا˘ه˘نإل ة˘ب˘سسا˘نŸا ة˘غ˘ي˘سصلا دا˘ج˘يإا ل˘جأا ن˘م ة˘ما˘ع˘˘لا
نم ققحتلا ةيناكمأا نود ،›ا◊ا يوركلا مسسوŸا

.اهتيفافسش و ةراسشتسسلا هذه ةيدج
بقلب ايمسسر دادزولب بابسش قيرف جوت رارقلا اذهبو
دو˘ع˘سص ع˘˘م ،0202-9102 ›ا◊ا يور˘˘ك˘˘لا م˘˘˘سسوŸا
،ناسسملت دادو ،نازيليغ عيرسس ،ةيدŸا يبŸوأا ةيدنأا
.طوقسسلا ءاغلإا عم ةدكيكسس ةبيبسشو

لث“ يتلا ةيدنألا يه هذه
لبقŸا مسسوŸا ايراق رئاز÷ا
ةركل يرئاز÷ا دا–إÓل ›ارديفلا بتكŸا دمتعا
يوركلا مسسوŸا ءاهنإل ›ا◊ا بيتÎلا ىلع مدقلا
دادزولب بابسش قيرف جيوتت نÓعإاو ،9102-0202
.ةيمسسر ةفسصب
نم22ـلا ةلو÷ا هيلع تهتنا يذلا بيتÎلل اقفوو
با˘ب˘سش نإا˘ف ،سسي˘ل˘ي˘بو˘م ¤وألا ة˘فÙÎا ة˘ط˘˘بار˘˘لا
ة˘سسفا˘ن˘م ‘ نا˘كرا˘سشي˘سس ف˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘فوو دادزو˘˘ل˘˘ب
ق˘ير˘ف كرا˘سشي˘سس ا˘م˘ي˘ف ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا لا˘˘ط˘˘بأا ة˘˘ط˘˘بار
‘ ةيروهم÷ا سسأاك بقلب زئافلاو رئاز÷ا ةيدولوم
.ةيقيرفإلا ةيلارديفنوكلا ةسسفانم

بتكŸا عامتجا نع بيغي راودم
›ارديفلا

دبع ،مدقلا ةركل ةفÙÎا ةطبارلا سسيئر باغ
›ارد˘ي˘ف˘لا بت˘˘كŸا عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ن˘˘ع ،راود˘˘م Ëر˘˘ك˘˘لا
Òسصم ‘ ل˘سصف˘ل˘ل ءا˘ع˘برألا د˘ق˘ع˘نا يذ˘لاو ،فا˘˘ف˘˘ل˘˘ل
.يرا÷ا مسسوŸا
نع ،راودم Ëركلا دبع بايغ نأا رداسصم تفسشكو
ديÈلا Èع ةوعد هيقلت مدعل دوعي ،عامتجإلا اذه
.ةداعلا هيلع ترج املثم ،روسضحلل ÊوÎكلإلا

ر .ق

ةمدخ نلعت رئاز÷ا تلاصصتإا
ديعلا يموي ةينا‹ تباثلا فتاهلا
‘ ءا˘˘˘ع˘˘˘برلا سسمأا ,ر˘˘˘ئاز÷ا تلا˘˘˘سصتا تعد
تاŸاكم نم ةدافتسسلا ¤إا اهنئابز ,اهل نايب

ي˘˘لÙا تبا˘˘ث˘˘لا و˘˘ح˘˘ن تبا˘˘ث˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘نا‹
ي˘ت˘مد˘خ ع˘ط˘ق˘ت ن˘ل ا˘˘ه˘˘نأا ةد˘˘كؤو˘˘م ,ي˘˘ن˘˘طو˘˘لاو
ىحسضلا ديع يموي لÓخ تنÎنألاو فتاهلا
سسطسسغا13 ي˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘ل فدا˘˘˘سصŸا كرا˘˘˘بŸا
.لبقŸا Èمتبسس نم لولاو
رئاز÷ا تلاسصتا تحسضوأا ,راطلا اذه ‘و
ىلع تنÎنألاو فتاهلا يتمدخ عطقت نل““ اهنأا
مهتاكاÎسشا ةيحÓسص يسضقنت نيذلا نئابزلا

نأا ¤إا ةÒسشم ,““ىحسضألا ديع يموي لÓخ
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ن˘ع ة˘ق˘ح˘ت˘˘سسŸا غ˘˘لا˘˘بŸا
لÓ˘خ ا˘ه˘م˘˘سصخ م˘˘ت˘˘ي˘˘سس““ تنÎنألا تا˘˘كاÎسشا
.““ةلبقŸا ةئبعتلا

ر˘˘ئاز÷ا تلا˘˘˘سصتا تد˘˘˘كأا ,ر˘˘˘خآا بنا˘˘˘ج ن˘˘˘م
ىلع اهتامدخ ةيرارم˘ت˘سسا نا˘م˘سضب ا˘ه˘ماز˘ت˘لا““

Êاثلا مويلا لÓخ ةيراجتلا اهتلاكو ىوتسسم
ىلع كلذو اسس00.31 ¤إا اسس00.90 نم ديعلل

,ياد Úسسح نم لكب ةمسصاعلا رئاز÷ا ىوتسسم
,ريديإا تاسسيع ,ءاسضيبلا رادلا ,يرحبلا جرب
باب ,ةقارسشلا ,سسيار دارم رئب ,يديهم نب
تايلولا ىوتسسم ىلع كلذكو رايبألاو داولا
ة˘˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تلا˘˘كو˘˘˘لا˘˘˘ب ىر˘˘˘خألا
 .ةنيدŸا طسسوب ةدجاوتŸا
ا˘ه˘ماز˘˘ت˘˘لا““ كلذ˘˘ك ر˘˘ئاز÷ا تلا˘˘سصتا د˘˘كؤو˘˘تو
ىلع رهسسلاو اهنئابز ةحارو ةمÓسس نامسضب
ل˘جأا ن˘م م˘ه˘ن˘م بر˘ق˘ت˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تاÎسسا ز˘يز˘ع˘ت
.““هجو لمكأا ىلع مهتاعلطتل ةباجتسسلا
تلا˘˘سصتا و˘˘عد˘˘ت ,تا˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘عŸا ن˘˘˘م د˘˘˘يزŸو
ىلع نئابزلا ةحلسصÃ لاسصتلا ¤إا رئاز÷ا
ÊوÎك˘˘للا ا˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘قو˘˘˘م ةرا˘˘˘يز وأا21 م˘˘قر˘˘˘لا
.zd.moceleteiregla.www

 : ةسسبت
ىلع اودتعا سصاخصشأا3 فيقوت
 ةيبطلا تلاجعتصسلاب Úمدختصسم
عباتلا Êاثلا يرسض◊ا نمألا رسصانع تفقوأا

ءادتعلاب اوماق سصاخسشأا3 ةسسبت ةيلو نمأل
ةيبطلا تلاج˘ع˘ت˘سسلا˘ب Úمد˘خ˘ت˘سسم3 ى˘ل˘˘ع
ة˘يلو˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘ب ة˘فر˘طو˘ب ف˘سسو˘˘ي رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا

كلسسلا تاذ نم ءاعبرألا مويلا ملع ام بسسح
.يماظنلا
اولخدت ةطرسشلا رسصانع نأاب ردسصŸا حسضوأاو
يحسصلا لكيهلا تاذ فرط نم ءادن يقلت رثإا
Úمدختسسم3 سضر˘ع˘ت ر˘˘ثإا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا بل˘˘ط˘˘ل
ثيح مهتناهإا و Úنطاوم فرط نم ءادتعÓل

.ناكŸا Úع ¤إا اروف لقنتلا ”
3 فيقوت نم ÊاديŸا لخدتلا اذه نكم دقو
ةنسس82وÚ 81ب مهرامعأا حواÎت سصاخسشأا
ةراسشلا ت“ املثم , ةيسضقلا ‘ قيق– حتفو
ةمزÓلا تاءارجإلا ةفاك لامكتسسا دعبو . هيلا

ةيئاسضقلا تاه÷ا مامأا ÚفوقوŸا Ëدقت ”
 .ةسصتıا

www.journal-elhourria.comةــــيرابخإ ةــــــــيموي

يصساق تيآا فصصنم يفحصصلا نع جارفإلا
روصصŸاو جرıاو

ن˘˘˘م ل˘˘˘ك ن˘˘˘ع جار˘˘˘فإلا ءا˘˘˘ع˘˘˘برألا سسمأا ءا˘˘˘˘سسم ”
ناسضمر جرıاو يسساق تيآا فسصنم يفحسصلا
مهعاديإا دعب ،Êاسسح فسسوي روسصŸاو Êومحر
ÚماÙا ة˘˘˘عو˘˘˘م‹ م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع نود تقؤوŸا سسب◊ا
مهنع عافدلاب اولفكت نيذلا
سسمأا لوأا تقؤوŸا سسب◊ا اوعدوأا ةثÓثلا ناكو
دارم رئب ةمكfi ىدل قيقحتلا يسضاق نم رمأاب
(42 سسنارف) ةيبنجأا ةانق عم لمعلا ةمهتب ،سسيار
.سصيخرت نودب
ة˘˘عو˘˘م‹ ةرادإا نأا42 سسنار˘˘ف ع˘˘قو˘˘م ‘ ءا˘˘˘جو
لمعت اهنأا ““42 سسنارف““ و ““دنوم ايديم سسنارف““

Êومحر و يسساق تيآا حارسس قÓطإا لجأل ةدهاج
ةيجراÿا ةرازوب ةمزألا ةيلخ تغلبأا اهنأا ةدكؤوم
ليكسشت دعبو اسسنرف نأا يحوي دق ام .ةيسسنرفلا

ى˘ل˘ع ا˘ط˘غ˘˘سض تسسرا˘˘م د˘˘ق ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘مزأا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ
ي˘ئا˘سضق˘لا رار˘ق˘لا ءا˘غ˘لإÓ˘ل ة˘ير˘ئاز÷ا تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا
.Úيفحسصلا سسبحب
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ةبانعب لتıا هيخأا دي ىلع باصش لتقم
ىلع ،ءاعبرألا سسمأا حابسص ةبانع ناكسس قافتسسا
لبتقم ‘ باسش اهتيحسض حار لتق ةÁرج عقو
ه˘ي˘خأا د˘ي ى˘ل˘ع ل˘ت˘ق يذ˘لا ،Êو˘ب˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ر˘م˘ع˘˘لا
. ايلقع لتıا
Óيل تعقو ةثدا◊ا نأا ،ةميلع رداسصم تدافأاو
تانيعبرألا ‘ Êا÷ا نأاو Êوبلا ةيدلبب954 يحب
ة˘فر˘ع˘م را˘ظ˘ت˘نا ‘ ر˘غ˘سصألا خألا ل˘ت˘ق هر˘م˘˘ع ن˘˘م
.ةيسضقلا تاسسبÓم

راسشبو نارهو ،ناسسملت نم لكب
 تاردıا نم ةمخصض ةيمك زجح

،يبعسشلا ينطولا سشيجلل ةكÎسشم زرافم تفقوأا
مارغوليك3,541 تزجحو تاردfl راŒ ةعبسس
لكب ةلسصفنم تايلمع لÓخ جلاعŸا فيكلا نم
نايب هب دافأا امبسسح ،راسشبو نارهو ،ناسسملت نم
.ينطولا عافدلا ةرازول
ي˘ن˘طو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل زرا˘ف˘˘م نأا ه˘˘تاذ رد˘˘سصŸا ر˘˘كذو
ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا ر˘سصا˘ن˘ع ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ي˘ب˘ع˘سشلا
راŒ ة˘˘ثÓ˘˘ث تف˘˘قوأا ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ن˘˘˘مألا ح˘˘˘لا˘˘˘سصمو

flخ سسولهم سصرق69413 تزجحو تاردÓل
في˘ط˘سس ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ن˘م ل˘ك˘ب ة˘قر˘ف˘ت˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع
0001 ز˘ج˘حو بر˘ه˘م ف˘ي˘قو˘ت ” ا˘م˘˘ي˘˘ف ،يداو˘˘لاو

ةبلع0005و د˘ي˘سصلا قدا˘ن˘ب˘ب ة˘سصا˘˘خ ة˘˘سشو˘˘طر˘˘خ
.ةسسبتب رئاجسس
ةيركسسعلا ةيحانلاب راتfl يجاب جربو تسساÔمتبو
ينطولا سشيجلل زرافم تفقوأا ،تناجو ةسسداسسلا
12 ،كرا˘م÷ا ح˘لا˘سصم ع˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
ع˘فد˘لا ة˘ي˘عا˘بر تا˘ب˘˘كر˘˘م4 تز˘˘ج˘˘حو ا˘˘˘سصخ˘˘˘سش
02 ¤إا ةفاسضإلاب دوقولا نم Îل0083و Úتنحاسشو
ةعطق81 و ط˘غ˘سض قرا˘˘ط˘˘م9و ايئابر˘ه˘ك اد˘لو˘م
ىرخأا سضارغأاو قعاسص ليتف راتمأا4و تيمانيد
نع عورسشŸا Òغ بيقنتلا تايلمع ‘ لمعتسست
.بهذلا

تلواfi لحاوسسلا سسارح طبحأا ،ىرخأا ةهج نم
Ïم ىلع اوناك سصاخسشأا301 ــل ةيعرسش Òغ ةرجه
ناسسملتو نارهو نم لكب عنسصلا ةيديلقت براوق
64 فيقوت ” اميف ،فراطلاو ةدكيكسسو ةبانعو
نم لكب ةفلتfl تايسسنج نم يعرسش Òغ ارجاهم
.سسانمأا Úعو راتfl يجاب جرب
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فراطلاب تاباغ ةدعب قئار◊ا علدنا
فراطلا ةيلول ةيندŸا ةيام◊ا ةيريدم تلجسس
ةـيلولا تاباغب قـئارح ةدـع علدنا ،ءاعبرلا سسمأا

.تايدلب6 ىلع ةـعزوم
مأا ة˘˘˘ت˘˘˘سشم ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك˘˘˘˘ب ق˘˘˘˘ئار◊ا ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘سست ”و

ة˘يد˘ل˘ب˘ب) ةدو‹أا ة˘˘ت˘˘سشم ،(نو˘˘ت˘˘يز˘˘لا داو)نا˘˘سص◊
،مسساقل˘ب يد˘ي˘سس ،(ة˘حور˘طŸا)ة˘نار˘ك˘ل ،(سسو˘قو˘ب

ةقنÿا ،(فراطلا ةيدلبب) ةبسصق Úع ،رايخأا Úع
،(ل˘˘سسع˘˘لا Úع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب) ة˘˘با˘˘˘كر˘˘˘لا ،(ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘سشلا)
.حلاسص ينب ةيدلبب ةقاسصفسصلا
نم بترلا فلتخÃ نوـع26 نم Ìكأا Òخسست ”و
لئاسسوو ،كرحتŸا لترلا زاهج و تادحولا ةفاك
ةفيفخ ءافطإا ةنحاسش41 ‘ ةلثمتم ىرخأا ةيدام
.طبر تارايسس3 ،فاعسسإا تارايسس3و ةطسسوتمو
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يعرسشلا Òغ راŒلا ةحفاكم ةقرف تنك“
نم ةسسبت ةيلو نمأل ةعباتلا ةيلقعلا تارثؤوŸاب

سصرق407 و فلأا61 نع لقي ل ام زجح
Úت˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ عاو˘نألا ف˘ل˘تfl ن˘م سسو˘ل˘ه˘˘م
نم ءاعبرألا سسمأا ملع ام بسسح ,Úتلسصفنم
كلسسلا تاذب ةماعلا تاقÓعلا و لاسصتلا ةيلخ
.يماظنلا
ة˘ي˘سضق˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح نأا˘˘ب رد˘˘سصŸا تاذ ح˘˘سضوأاو
اهدا˘ف˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م لÓ˘غ˘ت˘سسا ¤إا دو˘ع˘ت ¤وألا
تارثؤوŸا نم ةÈتعم ةيمك عيبل ةقفسص ماربإا
هنأاب افدرم ,ةسسبت ةيلو تايدلب ىدحإاب ةيلقعلا

ة˘˘ب˘˘كر˘˘م ف˘˘ي˘˘قو˘˘ت ن˘˘ع ر˘˘˘ف˘˘˘سسأا Úم˘˘˘ك بسصن ”

سسولهم سصرق401 و فلأا31 زجحو ةيحايسس
.ةبكرŸا لخاد ماكحإاب Úئبfl اوناك
Úسصخ˘سشلا ف˘ي˘قو˘ت˘ب ن˘مألا ر˘سصا˘ن˘ع ما˘˘ق د˘˘قو
(ةنسس53 و13) ةبكرŸا Ïم ىلع اناك نيذللا
متيل ةروا‹ ةيلو نم امهدحأا ردحني نيذللاو
رئب ةمكحÃ ةيئاسضقلا تاه÷ا مامأا امهÁدقت
امهقح ‘ قيقحتلا يسضاق ردسصأا ثيح رتاعلا
ةمهتب تقؤوŸا سسب◊ا نهر عاديإلاب نيرمأا
ةيلقعلا تارثؤوŸا عيبو سضرعو لقنو داÒتسسا““
ة˘˘عا˘˘م˘˘ج را˘˘طإا ‘ ة˘˘عور˘˘سشم Òغ ة˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘ب
قاطنلا لخاد لقن ةليسسو لامعتسساب ةيمارجإا
ةيلمع ‘ ةقرفلا تاذ تنك“ امك““.يكرم÷ا

0063 ز˘ج˘حو سصا˘خ˘˘سشأا3 ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ة˘ي˘نا˘˘ث
ةبكر˘م سشي˘ت˘ف˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ سسو˘ل˘ه˘م سصر˘ق
.ةروا‹ ةيلو ميقرت لم– ةيحايسس
” ةمزÓلا ةينوناقلا تاءارجإلا لامكتسسابو
ة˘ي˘ئا˘˘سضق˘˘لا تا˘˘ه÷ا ى˘˘ل˘˘ع Úفو˘˘قوŸا سضر˘˘ع
رمأا مهنم Úنثا قح ‘ ردسص ثيح ةسصتıا
ةزا˘˘˘ي˘˘˘حو ءار˘˘˘سشو ع˘˘˘ي˘˘˘ب““ مر˘˘˘ج ن˘˘˘ع عاد˘˘˘يإلا˘˘˘˘ب
‘ ةعورسشم Òغ ةقيرطب ةيلقعلا تارثؤوŸا
دافتسسا اميف ,““ةمظنم ةيمارجإا ةعامج راطإا
سصلخ ام بسسح ,جارفإلا نم ثلاثلا سصخسشلا
 .ينمألا ردسصŸا تاذ هيلإا
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ةسسبت

 Úتلصصفنم Úتيلمع ‘ سسولهم سصرق407 و فلأا61 زجح
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