
ةلودج ةداعإا ،لÓغتضسا صضورق
Òخأاتلا تامارغ حضسمو نويدلا

ةيكنب تإءإرجإإ ةمزح
ةدعاصسŸ ةيئابجو
““جاصسنأإ““ تاصسصسؤؤم
 ةÌعتŸإ

سسمأا نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ن˘ب نÁأا ة˘ي˘˘لاŸا ر˘˘يزو ن˘˘ل˘˘عأا
تا˘˘صسصسؤوŸا ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل تاءار˘˘˘جإا ة˘˘˘مز˘˘˘ح ن˘˘˘ع لوألا
ل˘ي˘غ˘صشت م˘عد˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘˘لا ةÌع˘˘تŸا
لÓغتصسا سضورق حنم اهصسأار ىلعو ،““جاصسنأا““ بابصشلا
حصسمو ةي˘ب˘ير˘صضلاو ة˘ي˘ك˘ن˘ب˘لا نو˘يد˘لا ة˘لود˘ج ةدا˘عإاو
.Òخأاتلا تامارغ
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ةيمÓضسإلا ةفÒضصلا

ينطؤلإ كنبلل سصيخÎلإ
تاجتنم9 قيؤصستب يرئإز÷إ
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ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا ىد˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا بئا˘˘ن˘˘لا سسم˘˘ت˘˘˘لا
،ر˘˘˘ئاز÷ا ءا˘˘˘صضق سسل˘˘˘جÃ ة˘˘˘ي˘˘˘˘ئاز÷ا
‘ ةبوقعلا ديدصشت ،يصضاŸا سسيمÿا

ن˘˘مأÓ˘˘ل ق˘˘˘با˘˘˘صسلا ما˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘يدŸا ق˘˘˘ح
ÚعباتŸاو لماه Êاغلا دبع ينطولا

،دا˘صسف تا˘ف˘لÃ ة˘ل˘صص تاذ م˘ه˘ت˘˘ب ه˘˘ع˘˘م
Òغ ءاÌلا»و ““لاومألا سضييبت““ اهزربأا
““ذو˘˘˘˘ف˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا»و ““عور˘˘˘˘صشŸا
قرطب ةيراقع ةيعوأا ىلع لوصص◊ا»و
.““ةعورصشم Òغ
ءاصضق سسل‹ ىدل ماعلا بئانلا لاقو
نم Êاثلا مويلا راوطأا لÓخ ،رئاز÷ا

ير˘ت““ :ه˘ت˘˘ع˘˘فار˘˘م ‘ ،ة˘˘م˘˘كاÙا Òصس
نأا لا◊ا ف˘˘ل˘˘م ‘ ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘با˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘لا
نأاو ،ا˘ه˘نا˘كرأا ع˘ي˘م˘ج˘ب ة˘م˘ئا˘ق ةÁر÷ا
اذ˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا Úم˘˘ه˘˘تŸا تا˘˘˘فر˘˘˘صصت
ةبوقعلا ديدصشت ةماعلا ةباينلا سسمتلت

.““ÚمهتŸا ىلع
يد˘ي˘صسب ة˘ي˘ئاد˘ت˘بلا ة˘˘م˘˘كÙا تنا˘˘كو
ليربأا نم —افلا ‘ ،تنادأا دق دمfiأا
ل˘ما˘ه Êا˘غ˘˘لا د˘˘ب˘˘ع م˘˘ه˘˘تŸا ،طرا˘˘ف˘˘لا
اذفان انجصس51 ةبوقعب هيلع تمكحو
.جد ÚيÓم8 اهردق ةيلام ةمارغو
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›اوتلا ىلع ثلاثلا مويلل صضافخنلا لضصاوت انوروك ىودع

Âاغتصسم ئطإؤصشب ““ةقإرح““ يتثج ىلع رؤثعلإ
ةعاصس ‘ ،Âاغتصسم ةيلوب رصضÿ يديصس ةيدلبب Òغصصلا ءانيŸا ئطاصشب رحبلا جاومأا تفذق
.ةيوهلا ةلوه‹ ةثج ،ىحصضألا ديع ةليل نم ةرخأاتم
اهعاصضخإا لجأا نم يلع يديصس ىفصشتصسم ¤إا ةث÷ا لقن ¤إا ةيندŸا ةيام◊ا ناوعأا عراصسو
.ةÒخألا هذه ةيوه لوح قيق– حتف يذلا تقولا ‘ ،حيرصشتلل
ةيوهلا ةلوه‹ ةيناث ةثج سسمأا لوأا ةليل ،تفذق رحبلا جاومأا نإاف ةيلfi رداصصم بصسحو
.ميهاربإا Úع ئطاصشب ،ةنصس03 ›اوح رمعلا نم غلبي ركذ سسنج نم سصخصشل
دوعت اهنأا تاقيقحتلا سضعب دكؤوتو ،ةديج ةلاح ‘ اتناك Úتث÷ا نإاف ،اهصسفن رداصصŸا بصسحو
لÓخ رحبلا سضرع ‘ ابوروأا ¤إا مهلقني ناك يذلا براقلا مط– نيذلا Úيرصسلا نيرجاهملل
Èكأا ‘ ةينابصسإلا ئطاوصشلا وحن ““�ارح““004 نم Ìكأا تداق يتلا ةلحر رخآا ‘ يصضاŸا عوبصسألا
 . ىرخألا ةفصضلا وحن نيرجاهŸ قفدت

ءاغلإل وعدت ةيلاطيإا ةيناŸرب
صسلبارط عم ةمŸÈا تايقافتلا
 ةرجهلا نأاضشب

““ةبصساfi““ـب دّعؤتت ايكرت
 ةيفلخ ىلع تإرامإلإ
 ايبيل ‘ اهلخدت

تارم ةدع رركت ثدا◊ا نإا تلاق
ةماهلا ديعاوŸا ‘

حتفت ةيئاŸإ درإؤŸإ ةرإزو
ةطfi فقؤت ‘ اقيق–
 ةكؤفب هايŸإ ةيل–

50 صص

معد فقول ةلاّعف اهاري ويبموب
 هللا بزح

تابؤقعلإ Èتعي يئنماخ
 ““ةÁرج““ ةيكيرمألإ

لماه Êاغلا دبع ةيضضق
تابؤقعلإ ديدصشت سسمتلت ةماعلإ ةباينلإ

ÚمهتŸإ قح ‘

EL HOURRIAةــــيرابخإ ةــــــــيموي

رئاز÷ا ‘ دجتصسŸا انوروك سسوÒفب ةيمويلا تاباصصإلا ددع لصصاوي
اهنع تفصشك ةيئاصصحإا رخآا بصسح ،›اوتلا ىلع عبارلا مويلل هصضافخنا

.سسمأا ،ةحئا÷ا ةعباتمو دصصر ةن÷
‘ ةباصصإا655 ليجصست راروف لامج روتكدلا ةنجلل يمصسرلا قطانلا دكأاو

ةد˘يد÷ا تا˘با˘صصإلا دد˘ع˘ل ›زا˘ن˘ت˘لا ى˘ح˘نŸا د˘كؤو˘ي ا˘˘م ،ة˘˘عا˘˘صس42 ر˘˘خآا
416 ليجصست مث ،ةلاح246 يصضاŸا ءاثÓثلا ذنم دÓبلا ‘ ةلجصسŸا
.ةعم÷ا لوألا سسمأا ةباصصإا365و سسيمÿا206 اهدعبو ءاعبرألا ةباصصإا
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ةدكؤؤم ةباصصإإ655
 ةديدج ةافو31و



ةيمÓضسإلا ةفÒضصلا
يرئإز÷إ ينطؤلإ كنبلل سصيخÎلإ
ةديدج تاجتنم9 قيؤصستب

ى˘ل˘˘ع سسي˘˘مÿا ير˘˘ئاز÷ا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كن˘˘ب˘˘لا ل˘˘صص–
ة˘صصا˘خ ةد˘يد˘ج تا˘ج˘ت˘ن˘م  ة˘ع˘صست حر˘˘ط˘˘ب سصي˘˘خÎلا
نأا رئاز÷ا كنبل نايب حصضوأاو .ةيمÓصسإلا ةفارصصلاب
ى˘ل˘ع ل˘صصح˘ي كن˘˘ب لوأا ير˘˘ئاز÷ا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كن˘˘ب˘˘لا““
ةفارصصلاب ةصصاخ ةيفرصصم تاجتنم قيوصستل سصيخرت
‘ ةد˘يد˘ج تا˘ج˘ت˘ن˘م ة˘ع˘صست ‘ حر˘ط˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘صسإلا
.““قوصسلا
كصصلا با˘˘صسح˘˘ب -نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا بصسح- ر˘˘مألا ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘يو
با˘صسحو ي˘مÓ˘˘صسإلا يرا÷ا با˘˘صس◊او ،ي˘˘مÓ˘˘صسإلا
ي˘˘مÓ˘˘صسإلا را˘˘خدلا با˘˘˘صسحو ي˘˘˘مÓ˘˘˘صسإلا را˘˘˘خدلا
ديقŸا Òغ يمÓصسإلا رامثتصسلا باصسحو ““بابصشلا““

ةحبارŸاو زيهجتلل ةحبارŸاو ةيراقعلا ةحبارŸاو
ما˘ت˘خ ‘ ر˘ئاز÷ا كن˘ب را˘صشأاو .ةرا˘جإلاو تارا˘˘ي˘˘صسل˘˘ل
م˘ت˘ي˘صس ي˘ت˘لا ،ةد˘يد÷ا تا˘ج˘ت˘نŸا هذ˘ه نأا ¤إا ه˘نا˘ي˘˘ب

نم لبقŸا عوبصسألا نم ارابتعا قاوصسألا ‘ اهحرط
Úل˘˘ما˘˘ع˘˘تŸاو سصاوÿا ن˘˘ئا˘˘بز˘˘ل˘˘ل ح˘˘ي˘˘ت˘˘ت نأا ا˘˘ه˘˘نأا˘˘صش
ل˘م˘ك˘ت ةد˘يد˘ج ة˘˘ي˘˘فر˘˘صصم تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م Úيدا˘˘صصت˘˘قلا

.““ ةقوصسŸا ةيديلقتلا ةيفرصصŸا تاجتنŸا ةعوم‹
إا .ق

جاتنإاو ريوطتلاو فاضشكتضسل
 رئاز÷ا ‘ تاقورÙا

ناعقؤي ““‘ .مأإ .وأإ»و ““كإرطانؤصس»
مهافت ةركذم ىلع
كار˘طا˘نو˘صس تا˘قور˘ح˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘كر˘صشلا تع˘˘قو
ءد˘ب˘ل م˘ها˘˘ف˘˘ت ةر˘˘كذ˘˘م ““‘ مأا.وأا““ ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘كر˘˘صشلاو
Úفر˘ط˘لا تا˘ي˘نا˘ك˘˘مإا د˘˘يد– ل˘˘جأا ن˘˘م تا˘˘صشقا˘˘نŸا
فا˘صشك˘ت˘˘صسلا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ‘ كÎصشŸا را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ل
نايب دكأاو .رئاز÷ا ‘ تاقورÙا جاتنإاو ريوطتلاو
ما˘م˘ت˘ها ر˘ه˘ظ˘ت““ م˘ها˘ف˘ت˘لا ةر˘˘كذ˘˘م نأا كار˘˘طا˘˘نو˘˘صسل
نوناقلا رودصص دعب نواعتلا سصرف مييقتب Úفرطلا
ةيلود ةكرصش ““‘ مأا .وأا““ Èتعتو .““تاقورحملل ديد÷ا

،اصسمنلاب انييف ‘ اهرقم عقي زاغلاو طفنلل ةلماكتم
ليمرب فلأا784 غلب ايموي جاتنإا9102 لÓخ تققح
‘ ة˘ي˘صسا˘صسألا سسمÿا ا˘ه˘ق˘طا˘ن˘م ‘ ،ئ˘فا˘ك˘م ط˘˘ف˘˘ن
رحبو ايقيرفإاو طصسوألا قرصشلاو ابوروأا قرصشو طصسو
.ئداهلا طيÙاو ايصسآاو ايصسورو لامصشلا

ÒضسŸا نوناقلا ةعجارÃ ةيادبلا
عاطقلل

مجانŸإ طاصشن ةيقÎل قيرط ةطراخ
داد˘عإا ن˘˘ع با˘˘قر˘˘ع د˘˘مfi ،م˘˘جا˘˘نŸا ر˘˘يزو ف˘˘صشك

ل˘ك˘صشب ن˘م˘صضت˘ت ،م˘جا˘نŸا عا˘ط˘ق ‘ ق˘ير˘ط ة˘˘طرا˘˘خ
ميظنتو عاطقلا ّريصسُي يذلا نوناقلا ةعجارم سصاخ
داصصتقلا معد فدهب مجانŸا لوح ةينطو تاصسلج
ة˘˘ي˘˘لوألا داوŸا˘˘ب ل˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘لا ىدŸا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ةلاكو عم راوح ‘ باقرع حصضوأاو .ايلاح ةدروتصسŸا
‘ ايلاح ذفنت قيرط ةطراخ نأا ،ةيرئاز÷ا ءابنألا
50-41 مقر نوناقلا ةعجارم نمصضتتو ،مجانŸا عاطق
ىÈك˘˘لا لو˘˘˘ق◊ا ر˘˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘تو ،عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا Òصسي يذ˘˘˘لا
ةديدج ةينطو ةيجولويج ةطراخ دادعإاو ““ةلكيهŸُا““
نم اميصسلو ،بابصشلا نيوكت ىلع ةوÓع ،مجانملل
نوناق ةعجارم سصوصصخبو .بهذلا لÓغتصسا لجأا
يرورصضلا نم هنأا ريزولا Èتعا ،50-41 مقر مجانŸا
اديزم حنÊ Áوناق راطإا لصضفب ،““ةيبذاج Ìكأا هلعج““

ةر˘˘˘فوŸا سصر˘˘˘ف˘˘˘لا ءازإا ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘نورŸا ن˘˘˘˘م
نإاف ،ريزولا بصسحو .بناجألاو ÚيلÙا نيرمثتصسملل

مد˘قُ̆ي˘صسو ،ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ه˘ت˘˘ل˘˘حر˘˘م ‘ نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا عور˘˘صشم
سشاعتنلا ‘ ةمهاصسŸاب عاطقلل حامصسلل ةموكحلل
داوŸاب ة˘ي˘ل˘يو˘ح˘ت˘لا تا˘عا˘ن˘صصلا د˘يوز˘تو يدا˘صصت˘قلا
.ةيرورصضلا ةيلوألا
ةياهن Úب ،مجانŸا لوح ةينطو تاصسلج مظنتتصس امك
عاطقلا ‘ Úلعافلل حمصستصس ،1202 علطمو0202
““Ãا ةصشقانŸةعصساو ةراصشتصسا نع قثبنت يتلا لئاصس
عاطق ريوطتب حمصست يتلا ةيجيتاÎصسإلا لوح ءاÈخلل
‘ قيرطلا ةطراÊ ÿاثلا روÙا لثمتيو .““مجانŸا
اذه ‘و .مجانŸا لاÛ ةلكيهŸُا رواÙا ريوطت
اهريوطت بجو لوقح انفدهتصسا““ ريزولا لوقي ،نأاصشلا
بهذ˘لا م˘جا˘ن˘مو تÓ˘ي˘ب˘ج را˘غ ل˘ث˘م ،كي˘صشو ل˘ك˘˘صشب
،ةياجب˘ب روز˘ي˘مأا يداو˘ب كنز˘لاو سصا˘صصر˘لاو را˘ق˘ه˘لا˘ب
قر˘˘صشلا ل˘˘كو ،ة˘˘صسب˘˘ت˘˘ب ة˘˘بد◊ا دÓ˘˘ب˘˘ب تا˘˘ف˘˘صسو˘˘ف˘˘لاو
ة˘˘ل˘˘ك˘˘ي˘˘هŸُا ع˘˘يرا˘˘صشŸا هذ˘˘ه نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،““ير˘˘˘ئاز÷ا
ةتبثŸُا لوق◊ا هذهب اعيرصس طاصشنلا قÓطإاب حمصستصس
ثلاثلا يجيتاÎصسلا روÙا امأا .لبق نم ةصسوردŸاو

ÿتا˘نا˘ي˘ب˘لا ر˘يو˘ط˘ت سصخ˘ت˘ف عا˘ط˘ق˘لا ق˘˘ير˘˘ط ة˘˘طرا
تا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسا لÓ˘˘خ ن˘˘م ،ة˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ي÷ا
ة˘طرا˘خ داد˘عإا را˘طإا ‘ ،ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘ك˘˘ت˘˘لا

.ينطولا ىوتصسŸا ىلع مجانملل ةديدج ةيجولويج
Ìكأا تانايب كÓتماب قلعتي رمألا““ نأا ريزولا حصضوأاو
،اينطو مجانŸا لا‹ لم‹ سسمتل اعصسوتو ارفوت
لا‹ ‘ ةددfi ةرظن نيرمثتصسŸاو انحنم لجأا نم
ر˘˘ئاز÷ا ‘ ةر˘˘فو˘˘˘تŸا لو˘˘˘ق◊ا هذ˘˘˘ه فا˘˘˘صشك˘˘˘ت˘˘˘صسا
لاŸا سسأار سصخيف ،عبارلا روÙا امأا .““اهلÓغتصساو
.لاÛا اذه ‘ مهنيوكتو بابصشلا كارصشإاب ،يرصشبلا
جماÈلا دادعإا““ ،ريزولا بصسح ،بلطتي رمألا اذهو
نيوكتلاو ›اعلا ميلعتلا يعاطق ةقفر ديج لكصشب
‘وأا ايلfi نيدجاوتŸا Úيرئاز÷ا ءاÿÈاو ينهŸا
.““جراÿا

إا ق
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Òخأاتلا تامارغ حضسمو نويدلا ةلودج ةداعإا ،لÓغتضسا صضورق

 ةÌعتŸإ ““جاصسنأإ““ تاصسصسؤؤم ةدعاصسŸ ةيئابجو ةيكنب تإءإرجإإ ةمزح

عم ةكÎصشم ةيفحصص ةودن ‘ نامحرلا دبع نب حصضوأاو
تاصسصسؤوŸاب فلكŸا لوألا ريزولا ىدل بدتنŸا ريزولا
راو˘ح تا˘صسل˘ج د˘ع˘ب““ ه˘نا ،تا˘فا˘ي˘صض م˘ي˘صسن ،ةر˘˘غ˘˘صصŸا

ءاعبرألا لصصوت ،Úلعافلا فارطألا لك Úب ةينوطارام
لول◊ا نم ةعوم‹ ¤إا ةيلاŸا ةرازو ىوتصسم ىلع
قيعت تناك يتلا ةيكنبلاو ةيبيرصضلاو ةيلاŸا لكاصشملل
ة˘ع˘با˘ت˘لا ةر˘غ˘صصŸا تا˘صسصسؤوŸا ة˘موÁدو ة˘يرار˘˘م˘˘ت˘˘صسا
طاصشنلا ديق تاصسصسؤو˘م˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب˘ف .““جا˘صسنوأا ة˘لا˘كو˘ل
قفتأا ،ةيكنبلا طاصسقألا ديدصست ‘ ةبوعصص دŒ يتلا

ةر˘˘صسع˘˘تŸا تا˘˘صسصسؤوŸا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا ةرود ل˘˘يو“ ى˘˘ل˘˘˘ع
كونبلا لخدتت ثيحب ،ماظنلا اذه راطإا ‘ ةجردنŸا

اهب لومعŸا ةيميظنتلا Òياعملل اقفو ةجا◊ا بصسح
ةيراصسلا سضورقلا حنم طورصش ‘ اهيلع سصوصصنŸاو
ة˘ي˘نو˘يدŸا ة˘لود˘ج ةدا˘عإا ى˘ل˘ع ق˘ف˘˘تا ا˘˘م˘˘ك .لو˘˘ع˘˘فŸا
تامارغ حصسم عم ةطصسبم تاءارجإا قيرط نع ةيكنبلا
ةبصسنب ةدئافلا تلدعم سضفخو اهب ةقلعتŸا Òخأاتلا
ي˘ت˘˘لا تا˘˘صسصسؤوŸا سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘مأا .ة˘˘ئاŸا ‘001
اهدا˘ت˘ع كو˘ن˘ب˘لا تز˘ج˘حو نا˘م˘صضلا قود˘ن˘صص ا˘ه˘صضو˘ع
كونبلا اهزو– يتلا قوق◊ا نأا ىلع قفتاف ،هتعابو
ةئاŸا ‘03 ةبصسنب ةطبترŸا ،عيراصشŸا باحصصأا ىلع
قودنصص نم سضيوعتلل لباق Òغ يكنبلا سضرقلا نم
ةقيرط ددحيصس يذلا قودنصصلا ¤إا لو– ،نامصضلا

.عيراصشŸا باحصصأا عم ةينويدŸا هذه ة÷اعم
نع تفتخا يتلا ةدوجوŸا Òغ تاصسصسؤوŸا سصوصصخبو
قو˘˘ق◊ا ل˘˘يو– ع˘˘م كو˘˘ن˘˘ب˘˘لا سضو˘˘ع˘˘ت˘˘˘صسف ،طا˘˘˘صشن˘˘˘لا
¤إا ةقحتصسŸاو ةيقبتŸا ةيكنبلا سضورقلاب ةطبترŸا

ليصص– ‘ عورصشلا ‘ فلكي يذلا نامصضلا قودنصص
دبع نب فيصضي ،ةيميظنتلا لئاصسولا عيمج Èع نويدلا

Ìكألا““ يه ةقيرطلا هذه ناب Èتعا يذلا نامحرلا
.““اهقوقح ةداعتصسا ‘ كونبلا ةدعاصسŸ ةعا‚

ةع˘برأا ذا˘خ˘تا ” د˘ق˘ف ،ي˘ئا˘ب÷ا ق˘صشلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
ينمزلا لود÷ا ديد“ ةيناكمإا اهلوأا ةيصسيئر تارارق
ن˘م لد˘ب تاو˘ن˘صس ة˘صسم˘خ ¤إا ة˘ي˘ئا˘ب÷ا نو˘يد˘˘لا ع˘˘فد˘˘ل
ماعل ةيلاŸا نوناق ‘ جرديصس يذلا رارقلا وهو ،ةثÓث
تا˘ف˘ل˘م ة˘صسارد ةÒتو ‘ ع˘ير˘صست˘لا م˘˘ت˘˘ي˘˘صس ا˘˘م˘˘ك .1202
تا˘صسصسؤوŸا بئار˘صض ف˘ي˘ف˘خ˘تو ة˘ي˘ئا˘˘ب÷ا تا˘˘عزا˘˘نŸا
.ةيئاز÷ا ىواكصشلا بحصس اذكو ايئاقلت
ىلع ءانب““ تاءارجإلا نم ةمز◊ا هذه رارقإا يتأايو
ليقار˘ع˘ل˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ،ة˘يرو˘ه˘م÷ا سسي˘ئر ن˘م تا˘ه˘ي˘جو˘ت
ةجيت˘ن ة˘ي˘صضاŸا ةÎف˘لا ة˘ل˘ي˘ط تد˘لو˘ت ي˘ت˘لا ل˘كا˘صشŸاو
،ةلاكولل م˘ظ˘نŸا ما˘ع˘لا را˘طإÓ˘ل ع˘جا˘ن˘لا Òغ ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل˘ل
ة˘ي˘ك˘ن˘ب˘لاو ة˘ي˘˘لاŸا ل˘˘كا˘˘صشم˘˘ل˘˘ل را˘˘ب˘˘ت˘˘علا Úع˘˘ب اذ˘˘خأاو
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا رار˘˘م˘˘ت˘˘صسا تقا˘˘عأا ي˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘صضلاو
-ريزولا بصسح- Òبادتلا هذه حمصستصسو .““تاصسصسؤوŸا
ةدا˘عإاو ““جا˘صسنأا““ تا˘صسصسؤوŸ ““ةد˘يد˘ج ة˘ع˘فد““ ءا˘˘ط˘˘عإا˘˘ب
اجامدإا Ìكأاو ةيلاعف Ìكأا““ نوكيل زاه÷ا اذه طيصشنت

نامحرلا دبع نب اعد ،قايصسلا اذه ‘و .““لبقتصسŸا ‘
ةيبيرصض لكاصشم ةجيتن ةفقوتŸا ““جاصسنأا““ تاصسصسؤوم لك
¤إا برقتلا قيرط نع ،اهطاصشن ¤إا ةدوعلل ةيكنب وأا
اهقفاÎصسو ينطولا ىوتصسŸا ىلع ةدوجوŸا تلاكولا

.اهلكاصشم ةلحلح ‘

ةياهن ةياغ ¤إا ةيئاضضقلا تاعباتŸا قيلعت
1٢0٢
ف˘˘ل˘˘كŸا لوألا ر˘˘يزو˘˘لا ىد˘˘ل بد˘˘ت˘˘نŸا ر˘˘˘يزو˘˘˘لا Èت˘˘˘عاو
ةمزح هذه نأا تافايصض ميصسن ،ةرغصصŸا تاصسصسؤوŸاب

سسكعت ““ةقوبصسم Òغ»و ““ةئيرج دج““ تاءارجإا نمصضتت
تا˘صسصسؤوŸا هاŒ ا˘ي˘ل˘ع˘لا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسل˘˘ل ““ة˘˘قدا˘˘صصلا ة˘˘ي˘˘ن˘˘لا““
تابوعصصلا قايصس ‘ اهنم Òثكلا فقوت يتلا ةرغصصŸا
زيم يذلا يصسايصسلا رارقتصسلا مدعو ،دÓبلل ةيداصصتقلا

 .انوروك ةحئاج مث ،9102 ماع
يرجيصس ““جاصسنوأا““ فلم Òيصست نأا ¤إا تافايصض تفلو

Ãا سسك˘ع ¤وألا ة˘˘جرد˘˘لا˘˘ب ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘قا ة˘˘برا˘˘قŸة˘برا˘ق
اذه ‘و .اقباصس هزي“ تناك يتلا ةيصسايصسلاو ةيعامتجلا
ل˘يو“ ةدا˘عإا ة˘ي˘نا˘˘ك˘˘مإا بد˘˘ت˘˘نŸا ر˘˘يزو˘˘لا د˘˘كأا ،قا˘˘ي˘˘صسلا
ىلع رفوتت نأا طرصشب ،اهداتع زجح يتلا تاصسصسؤوŸا
 .طورصش Îفدب مازتللاو حاجنلا طورصش
نم Êاعت اهنكل طاصشنلا ديق تاصسصسؤوŸا ¤إا ةبصسنلاب امأا
لÓ˘غ˘ت˘صسلا سضور˘ق ى˘ل˘ع ةدا˘يز ا˘ه˘نإا˘ف ،ة˘˘لو˘˘ي˘˘صسلا سصق˘˘ن
يذلا تافايصض فيصضي ،ةيمومع تاقفصص نم ديفتصستصس
تارازو عم تايقافتل Òصضحتلا نع راطلا اذه ‘ فصشك
تا˘˘صسصسؤو˘˘م Úك“ ل˘˘جا ن˘˘م ن˘˘ك˘˘صسلاو د˘˘يÈلاو ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا
كارطانوصسو زاغلنوصس عيراصشم ‘ ةلوانŸا نم ““جاصسنأا““

041 ةبارق اهدحول جات– يتلا ““لدع““ ةلاكوو لاطفنو
.ي˘˘ن˘˘ك˘˘صسلا ا˘˘ه‹ا˘˘نر˘˘ب زا‚ل ةر˘˘غ˘˘˘صصم ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م ف˘˘˘لا
‘ ةÌع˘تŸا تا˘صسصسؤوŸا ع˘˘صضو˘˘ل دو˘˘ه÷ا ل˘˘ك لذ˘˘ب˘˘ت˘˘صس»و
ةلاكو فرط نم ةيدج ةقيرطب ايناديم اهتقفارمو ةكصسلا
 .““نامصضلا قودنصصو جاصسنوأا
دصض تاءار˘جإلاو ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا تا˘ع˘با˘تŸا ل˘ك نإا˘ف ،ه˘ي˘ل˘عو
È 1202مصسيد13 ةياغ ¤إا ةÌعتŸا تاصسصسؤوŸا باحصصأا
هذه لÓخ ،ةقلاعلا لكاصشŸا ىوصست نأا ىلع ،فقوتصس
.ةلاحب ةلاح ،ةÎفلا

إا .ق

نأا باقرع دمfi مجانŸا ريزو حصضوأا
دق ةيمجنŸا تاطاصشنلل ةينطولا ةلاكولا

تا˘صصقا˘˘ن˘˘مو طور˘˘صشلا ر˘˘تا˘˘فد تر˘˘صضح
ةدام21 جا˘ت˘نإا˘ب ا˘ع˘ير˘صس ح˘م˘صست˘صس ي˘ت˘لا

ة˘عا˘ن˘صصلا ةد˘ئا˘ف˘ل ر˘ئاز÷ا ‘ ة˘ي˘ند˘˘ع˘˘م
ع˘يرا˘صشم ة˘صسم˘خ˘ب ة˘ياد˘ب˘˘لاو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

.دلبلل ةفاصضم ةميق لم– ةلكيهُم
دق ةيرازولا هترئاد نإاف ريزولا بصسحو
ع˘˘يرا˘˘صشŸا هذ˘˘ه قÓ˘˘˘طإا ى˘˘˘ل˘˘˘ع تمز˘˘˘ع
علط˘م ى˘ت˘ح0202 ة˘يا˘ه˘ن ل˘˘ب˘˘ق ىÈك˘˘لا
.1202 ةنصس نم لوألا يثÓثلا
لثمتي باقرع بصسح كيصشولا عورصشŸاو

ىل˘ع يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا لÓ˘غ˘ت˘صسلا قÓ˘طإا““ ‘
را˘˘˘ق˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب بهذ˘˘˘˘لا قور˘˘˘˘ع ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم
هترئاد تدعأا دقو ““يزيلاو تصساÔ“و

ةصساردلا ديق وهو طورصش Îفد ةيرازولا
.ايلاح قيقدتلاو
لÓ˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسا نأا م˘˘˘جا˘˘˘نŸا ر˘˘˘يزو Èت˘˘˘عاو
نم يديلقتلا هروÈ fiع بهذلا مجانم
م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ن˘˘م با˘˘ب˘˘صشلا ن˘˘كÁ نأا ه˘˘نأا˘˘صش
تا˘˘صسصسؤو˘˘م وأا تا˘˘ي˘˘نوا˘˘ع˘˘ت ‘ م˘˘ه˘˘صسف˘˘˘نأا

مهنيوكت ‘ Úمعدم ةطصسوتمو ةÒغصص
تاد˘˘˘˘عŸا˘˘˘˘˘ب تاÿÈا م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘صست˘˘˘˘˘كاو
را˘˘ج˘˘حأا جار˘˘خ˘˘ت˘˘صسا ة˘˘ي˘˘غ˘˘˘ب ة˘˘˘يرور˘˘˘صضلا
.بهذلا
ليكصشت ىلع اهدعب فكعنصس““ لوقي عباتو
ة˘˘صسصسؤو˘˘م جر˘˘خ˘˘ت˘˘صست بهذ˘˘˘ل˘˘˘ل فر˘˘˘صصم
ى˘ل˘ع ““رو˘ن˘يا““ بهذ˘لا م˘جا˘ن˘م لÓ˘غ˘ت˘صسا

عفدو هم˘ي˘ي˘ق˘تو Úم˘ث˘لا ند˘عŸا هاو˘ت˘صسم
.““هوعمج نيذلا بابصشلا حلاصصل هنمث

Òصضحتب قلعتي رمألا نأا ريزولا حصضوأاو
لÓ˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسلا˘˘˘˘ب سصا˘˘˘˘خ طور˘˘˘˘˘صش Îفد
كيرصش باطقتصسا عم بهذلل يعانصصلا
لÓغتصساب يجولونكتلا بنا÷ا نم ليفك
.مجانŸا هذه
لكيهŸا عورصشŸا نأا ¤إا باقرع راصشأاو
دعت يذلا تÓيبج راغ ‘ لثمتي Êاثلا
‘ ه˘˘ب ة˘˘صصاÿا ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘صسارد˘˘˘لا

.ةيئاهنلا اهتلحرم
ديد◊ا لقح ثلث عورصشŸا اذه سصخيو
نأا دكأاو ،هتاردق نم نط رايلم6.1 يأا
مو˘˘ق˘˘ن˘˘صس ة˘˘يرا÷ا ة˘˘ن˘˘صسلا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ل˘˘ب˘˘ق““
.““كيرصشلا ديدحتب
رخآا لكيهم عورصشم ¤إا ريزولا قرطتو
تغلب يذلا روزيمأا داوب كنزلا لقح وهو

ثيح ةيئاهنلا اهتلحرم ابيرقت اهتصسارد
كيرصش نع ثحبلاو قيقدتلا ¤إا لقتننصس
عورصشملل ¤وألا لكايهلا ‘ عورصشلا ةيغب
.““1202 لوألا يثÓثلا نم اقÓطنا
قرصشب تافصسوفلا عورصشم سصخي اميفو
روط ‘ دجوي هنا باقرع لاق نطولا
.كارطنوصسو ةقاطلا ةرازو عم قيصسنتلا
‘ م˘جا˘نŸا عا˘ط˘˘ق نأا با˘˘قر˘˘ع Èت˘˘عاو
تر˘˘ه˘˘ظأا ذإا ،ي˘˘ن˘˘غو ما˘˘ه د˘˘ج ر˘˘˘ئاز÷ا
مكب رخزت رئاز÷ا نأا ¤وألا تانايبلا

ن˘م ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ند˘˘عŸا داوŸا ن˘˘م ل˘˘ئا˘˘ه
ثاد˘ح˘ت˘صسا ‘ ةو˘ق˘ب ة˘م˘ها˘صسŸا ا˘ه˘نا˘صش
حلاصصل لمعلا بصصانمو ةفاصضŸا ةميقلا
.““ينطولا داصصتقلا

إا .ق

ليغضشت معدل ةينطولا ةلاكولل ةعباتلا ةÌعتŸا تاضسضسؤوŸا ةدئافل تاءارجإا ةمزح نع لوألا صسمأا نامحرلا دبع نب نÁأا ةيلاŸا ريزو نلعأا
.Òخأاتلا تامارغ حضسمو ةيبيرضضلاو ةيكنبلا نويدلا ةلودج ةداعإاو لÓغتضسا صضورق حنم اهضسأار ىلعو ،““جاضسنأا““ بابضشلا

 ابيرق اهقÓطل ةزهاج تاضصقانŸاو طورضشلا رتافد

ابيرق رئإز÷اب ندعم21 نم ديزأإ جاتنإإ



لامج روتكدلا ةنجلل يمصسرلا قطانلا دكأاو
،ةعاصس42 رخآا ‘ ةباصصإا655 ليجصست راروف
تا˘با˘صصإلا دد˘ع˘ل ›زا˘ن˘ت˘لا ى˘ح˘نŸا د˘كؤو˘˘ي ا˘˘م
ءا˘ثÓ˘ث˘لا ذ˘ن˘م دÓ˘ب˘لا ‘ ة˘ل˘˘ج˘˘صسŸا ةد˘˘يد÷ا
ةباصصإا416 ليجصست مث ،ةلاح246 يصضاŸا
ةباصصإا365و سسيمÿا206 اهدعبو ءاعبرألا

.ةعم÷ا لوألا سسمأا
تلا˘˘ح˘˘ل˘˘ل ›ا˘˘م˘˘جإلا دد˘˘ع˘˘لا ع˘˘ف˘˘تر˘˘ي اذ˘˘ه˘˘بو
‘ سسوÒف˘˘لا را˘˘صشت˘˘نا ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘˘ن˘˘˘م ةد˘˘˘كؤوŸا
.ةلاح05903 ¤إا رئاز÷ا
ةافو31 ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست ثد˘˘ح˘˘تŸا سسف˘˘ن ن˘˘ل˘˘عأاو

تعفر ،““91-ديفوك»ـب ةباصصإلا ءارج ةديدج

،ةافو ةلاح3221 ¤إا تايفولل ›امجإلا ددعلا
ةيا˘ن˘ع˘لا ‘ د˘جاو˘ت˘ي ا˘صضير˘م46 نأا ا˘ف˘˘ي˘˘صضم
.ةزكرŸا
88902 تغلب دقف ،ءافصشلا تلاح سصخي اميف
.ةيصضاŸا ةعاصس42ـلا ‘ ‘اعت ةلاح154 اهنم
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يـنـطو
ـه1441 ةج◊ا وذ٢1 ـل قفاوŸا م0٢0٢  توأا٢0 دحألا

 توأا4 نم ةيادب

Úيرئإز÷إ ءÓجإل ةيفاصضإإ ةلحر31
 جراÿإ ‘ Úقلاعلإ
Úير˘ئاز÷ا ءÓ˘جإا ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ل˘حرŸا ق˘ل˘ط˘˘ن˘˘ت
ةÎفلا لÓخ ةلحر  رصشع ةثÓث Èع جراÿا ‘ Úقلاعلا
0توأا9 ¤إا4 نم ةدتمŸا
تاراطم عبرأا نم قلطنت ةعصست تÓحرلا كلت Úب نمو
نادلبلا نم ديدع ‘ Úقلاعلا ÚنطاوŸا  اهيف عمجي ىÈك

ةرازو مصساب يمصسرلا قطانلا سسيمÿا هب دافأا امبصسح
.فيرصش يلع نب زيزعلا دبع ةيجراÿا نوؤوصشلا
ناتلحر هنم اقÓطنا ت‹رب يبد راطم ةيلمعلا لمصشت
‘ Úقلاعلا ÚنطاوŸا ءÓجإل اتصصصصخ توأا7و4 خيراتب
ركاذت ىلع نيزئا◊ا كئلوأاو ةدحتŸا ةيبرعلا تارامإلا
،ة˘ي˘بو˘ن÷ا ا˘يرو˘ك ن˘م ن˘يد˘ئا˘ع˘˘لا تارا˘˘مإلا ناÒط ة˘˘كر˘˘صش
رقصشغدم ،ايلاÎصسأا ،ادنÓيات ،مانتيفلا ،Úصصلا ،سشيدÓغنب
.اينيكو
ةبصسنلاب لوبنطصسإا نم اقÓطنا كلذك ءÓجإلا نوكيصسو
مهيلإا مصضنيصس نيذلا ايكÎب Úقلاعلا Úيرئاز÷ا Úنطاوملل
طوطÿا Ïم ىلع رفصس ركاذت ىلع نوزئا◊ا نونطاوŸا
‘و سصÈق ةر˘يز˘ج لا˘م˘صش ‘ نو˘ق˘لا˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘كÎلا ة˘˘يو÷ا

5 موي ت‹رُب ةلحر Ïم ىلع ةدوعلل ناجيبرذأا ةيروهمج
موي ة‹ŸÈا ¤وألا سصصصخت ناتلحر اهيلإا فاصضت.توأا
سصصصخت اميف ،ايكÎب Úقلاعلا ÚنطاوŸا ءÓجإل توأا6
نم ىقبت ام ءÓجإل توأا9 موي ة‹ŸÈا ةيناثلا ةلحرلا
نونطاوŸا مهيلإا مصضنيصس نيذلا ايكÎب Úقلاعلا ÚنطاوŸا
ة˘ي˘كÎلا ة˘يو÷ا طو˘طÿا ة˘كر˘صش ر˘˘كاذ˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع نوز˘˘ئا◊ا
،ناتصسكابو ر˘ق˘صشغد˘م ،اد˘نÓ˘يا˘ت ،ما˘ن˘ت˘ي˘ف˘لا ن˘م نود˘ئا˘ع˘لا
نيذلا نانبلو ايروصس ‘ Úقلاعلا ÚنطاوŸا ¤إا ةفاصضإا
ةلحرلا هذه طحتصس نيأا ›ودلا توÒب راطم ‘ نوعمجي

.مهئÓجإل
ةب˘صسن˘لا˘ب توأا8 مو˘˘ي ة˘˘ل˘˘حر ت‹ر˘˘˘ب ة˘˘˘حود˘˘˘لا را˘˘˘طÃو
نو˘ن˘طاوŸا م˘ه˘ي˘لإا م˘صضن˘ي ،ر˘ط˘ق˘ب Úق˘˘لا˘˘ع˘˘لا Úن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
نودئاعلا ةيرطقلا ناÒطلا ةكرصشل رفصسلا ركاذتل نولما◊ا

،نا˘با˘ي˘لا ،سشيدÓ˘غ˘˘ن˘˘ب ،نا˘˘ت˘˘صسكا˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘بو˘˘ن÷ا ا˘˘يرو˘˘ك ن˘˘م
.اينازنتو اينيك ،رقصشغدم ،ايلاÎصسأا ،ادنÓيات
4 مايأا تÓحر  ثÓث ت‹رب سسيراب راطم نم اقÓطناو
‘ Úق˘˘لا˘˘ع˘˘لا Úن˘˘˘طاوŸا ءÓ˘˘˘جإل سصصصخ˘˘˘ت توأا9و5و
ةكرصش ركاذتل نولما◊ا نونطاوŸا مهيلإا مصضنيو .اصسنرف
،كيصسكŸا ،ابوك ،ليزاÈلا نم نودئاعلا ةيصسنرفلا ناÒطلا
ةيطارقÁد˘لا و˘غ˘نو˘ك˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج ،ا˘ي˘ب˘مو˘لو˘ك ،Úت˘ن˘جرألا
.ىرخألا ةيقيرفإلا لودلا سضعبو
ىرخأا تÓحر  ةعبرأا ة‹رب ¤إا هصسفن ردصصŸا راصشأاو

تا˘يلو˘لا˘ب ن˘ط˘˘ن˘˘صشاو ن˘˘م ا˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا ةÎف˘˘لا سسف˘˘ن لÓ˘˘خ
ن˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت ا˘˘م ءÓ˘˘جإل توأا5 مو˘ي ة˘ي˘ك˘ير˘مألا ةد˘ح˘˘تŸا
ةدجو ةيكيرمألا ةدحتŸا تايلولا ‘ Úقلاعلا ÚنطاوŸا
غروب˘صسنا˘هو˘جو توأا6 مو˘ي ة˘يدو˘ع˘صسلا ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘ك˘ل˘˘مŸا
ادــناوـ˘ل ن˘ـ˘ـ˘م ل˘ـ˘ك˘ـ˘ب ارور˘ـ˘م توأا6 مو˘ي ا˘ي˘ق˘ير˘فإا بو˘ن˘ج˘ب
اÒخأاو راوفيد توكب ناجديبأاو نوباغلاب ليفوÈيل ،لوغنأاب
.تيوكلاب ارورم توأا8 موي دادغب
ىرخأا تÓحر ميظنت ة‹Èلاو ةصساردلا ديق دجوي امك
ام ءÓجإا فلم ¤إا ةفاصضإلاب اهÒغو مصصاوعلا هذه نم
سسنو˘˘ت ‘ Úق˘˘لا˘˘ع˘˘لا Úير˘˘ئاز÷ا Úن˘˘طاوŸا ن˘˘م ى˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ت
.ايناتيرومو
Úير˘˘ئاز÷ا Úن˘˘طاوŸا دد˘˘ع نأا˘˘ب ه˘˘صسف˘˘ن رد˘˘صصŸا ر˘˘كذو
راطإا ‘ نطولا سضرأا ¤إا اوديعأا نيذلا جراÿا ‘ Úقلاعلا
تقلطنا يتلا مهئÓجإل ة‹ŸÈا ةيناثلا ةلحرŸا لصصاوت

82 موي ةياغ ¤إا انطاوم1158 غلب يرا÷ا ةيليوج02 ‘
ةيلمعلاب ÚينعŸا ÚنطاوŸا ةيقب ءÓجإا راظتنا ‘ ةيليوج
ةيليوج03 خيرات ةياغ ¤إا ة‹ŸÈا تÓحرلا Ïم ىلع
.يرا÷ا
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›اوتلا ىلع ثلاثلا مويلل صضافخنلا لضصاوت انوروك ىودع

 ةديدج ةافو31و ةدكؤؤم ةباصصإإ655
ةيئاضصحإا رخآا بضسح ،›اوتلا ىلع عبارلا مويلل هضضافخنا رئاز÷ا ‘ دجتضسŸا انوروك صسوÒفب ةيمويلا تاباضصإلا ددع لضصاوي
.صسمأا ،ةحئا÷ا ةعباتمو دضصر ةن÷ اهنع تفضشك

نا˘˘ك˘˘صسلاو ة˘˘ح˘˘˘صصلا ر˘˘˘يزو حر˘˘˘صص
د˘˘ب˘˘ع تا˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسŸا حÓ˘˘˘صصإاو
ع˘صضو˘لا نأا د˘يزو˘ب ن˘˘ب نا˘˘م˘˘حر˘˘لا

تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسŸا ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ظو˘˘ح˘˘ل˘˘م ن˘˘صس– ‘و ر˘˘ق˘˘ت˘˘صسم““

ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘يزو˘˘لا لا˘˘قو .““د˘˘˘ياز˘˘˘ت˘˘˘م
تايفصشتصسم سضعب ةرايز سشماه
نإا ةعم÷ا لوألا سسمأا ةمصصاعلا
ىو˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘صسم ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع ع˘˘˘˘˘˘صضو˘˘˘˘˘˘˘لا““
ل˘˘صضف˘˘ب ل˘˘ج˘˘صس تا˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسŸا
‘ ةذختŸا ةديد÷ا تاءارجإلا
سصا˘˘˘خ˘˘˘صشألا˘˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘لا را˘˘˘طإا
ةحفاكمو91-ديفوكب ÚباصصŸا
لجصسو رقتصسم ءابولا اذه راصشتنا

” ام نأا افيصضم ““اديازتم انصس–
ة˘˘˘عا˘˘˘صسلا د˘˘˘ح ¤إا ““ ه˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘˘ق–““

ىل˘ع ة˘يرازو˘لا ه˘تر˘ئاد د˘عا˘صسي˘صس
.ةررقŸا تابيتÎلا Úصس–

د˘يزو˘ب ن˘˘ب رو˘˘صسي˘˘فوÈلا ح˘˘صضوأاو
ر˘˘يزو˘˘لا˘˘˘ب ا˘˘˘قو˘˘˘فر˘˘˘م نا˘˘˘ك يذ˘˘˘لا
حÓ˘˘˘صصإا˘˘˘ب ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘كŸا بد˘˘˘˘ت˘˘˘˘نŸا
ة˘ح˘صصلا ر˘يدÃو تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسŸا
ةرازولا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
ةرايزلا لÓخ ميحرلا دبع ىلعي
يذ˘لا ط˘˘غ˘˘صضلا““ نأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ناد˘˘يŸا
د˘ق تا˘ي˘ف˘صشت˘صسŸا هد˘ه˘صشت تنا˘ك
““ةر˘˘صسألا Òفو˘˘ت د˘˘ع˘˘˘ب سضف˘˘˘خ˘˘˘نا
.ةديد÷ا Òبادتلا ةجيتن
01 ذنم ةحصصلا ةرازو تدمتعاو

ة˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘تاÎصسإا ي˘˘˘صضاŸا ناو˘˘˘ج
ةÎف سصيلقت ىلع ةمئاق ةديدج
تاي˘ف˘صشت˘صسŸا˘ب ى˘صضرŸا ثو˘ك˘م
ة˘ي˘نا˘ث ة˘ل˘˘حر˘˘م ‘و ما˘˘يأا5 ¤إا

ي˘عد˘ت˘صست ي˘ت˘لا تلا◊ا د˘˘يد–
بصسح˘˘ب لو˘˘˘طأا ءا˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسا ةÎف
عم ةلا◊ا دقعتو ةروطخ ةجرد

نود˘˘˘˘˘˘ب سصا˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘صشألا عا˘˘˘˘˘˘صضخإا
ةيبط ةعباتم ¤إا ةرهاظ سضارعأا

.ىفصشتصسŸا جراخ
ةد˘˘يد÷ا تاءار˘˘جإلا تح˘˘˘م˘˘˘صسو
ريرصس0003 ن˘˘˘˘م Ìكأا Òفو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب
ناو˘ج ر˘ه˘صش ع˘ل˘ط˘م ذ˘ن˘˘م ‘ا˘˘صضإا
ريرصس59331 ¤إا اهددع عفتÒل
لئاصسوو تاردقلا عفر ىلع ةدايز
لئاصسو نم ديزŸا Òفوتب جÓعلا
.ةيام◊او فصشكلا

ءا˘˘ب˘˘طأا بر˘˘˘عأا ،دد˘˘˘صصلا اذ˘˘˘ه ‘

ف˘ل˘ت˘˘خÃ ي˘˘ب˘˘ط ه˘˘ب˘˘صشلا ناو˘˘عأاو
ريزولا اهراز يتلا تايفصشتصسŸا

طغصضلا““ عجاÎل ““مهحايترا““ نع
.مه◊اصصم ىلع ““

-ديفوك تادحو ولوؤوصسم دكأا امك
91Ãع تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘˘صسÚ ة˘˘يا˘˘ط
سضا˘˘ف˘˘خ˘˘نا““ ةد˘˘لارزو را˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لاو
ىلع ةÒصصق ةÎف ذنم طغصضلا
تادايعلا كارصشإا دعب مهتادحو
ل˘ف˘ك˘˘ت˘˘لا ‘ تا˘˘مدÿا ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م
م˘˘ه˘˘ت˘˘˘با˘˘˘صصإا ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ى˘˘˘صضرŸا˘˘˘ب

.““ةفيفخ
ر˘˘يزو˘˘لا دد˘˘صش ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
Úعب مهاقتلا يذلا Úمدختصسملل
¤إا ه˘˘˘˘ترا˘˘˘˘يز نأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع نا˘˘˘˘˘كŸا
‘ جرد˘˘ن˘˘ت91-د˘ي˘فو˘ك تاد˘حو
كل˘˘صسلا ““ ع˘˘ي˘˘ج˘˘صشتو م˘˘عد ““را˘˘طإا
اذ˘ه ‘ ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ه˘˘ب˘˘صشو ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
¤إا انلقنت““ Óئاق بعصصلا فرظلا

اد˘ي˘ع˘صس اد˘ي˘ع م˘ك˘ل ى˘ن˘م˘ت˘ن˘ل ا˘ن˘ه
مكتمه˘م ءادأا ى˘ل˘ع م˘ك˘ع˘ي˘ج˘صشت˘لو
 .““ةليبنلا

:ديزوب نب ةحضصلا ريزو بضسح

ظؤحلم ““نصس– ‘»و ““رقتصسم““ تايفصشتصسŸإ ىؤتصسم ىلع عصضؤلإ

د˘ب˘˘ع تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسŸا حÓ˘˘صصإاو ة˘˘ح˘˘صصلا ر˘˘يزو د˘˘كأا
حا˘ق˘ل˘لا ي˘ن˘ت˘ق˘ت˘صس ر˘ئاز÷ا نأا د˘يزو˘˘ب ن˘˘ب ن˘˘م˘˘حر˘˘لا
،هرفوت روف ““91 ديفوك““ انوروك سسوÒفل داصضŸا

عم ةديج ةقÓع هل روتصساب دهعم نأا ¤إا اÒصشم
.حاقللا اذه ىلع لغتصشت يتلا رباıا
Ëركت سشماه ىلع ،ديزوب نب نمحرلا دبع حصضوأاو
،ةحصصلا عاطق ‘ تÓماعلا ءاصسنلل نماصضتلا ةرازو
ىل˘ع ل˘غ˘ت˘صشت ر˘با5fl ع˘م تا˘˘صضوا˘˘ف˘˘م كا˘˘ن˘˘ه نإا
لودلا ¤وأا نم نوكت نأل ةدعتصسم رئاز÷او ،حاقللا
.انوروك سسوÒف حاقل بلŒ يتلا
حÓ˘˘˘˘˘صصإاو نا˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘صسلاو ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘صصلا ةرازو تعر˘˘˘˘˘˘صشو
ةمزÓلا يعاصسŸاو ثحبلا تايلمع ‘ تايفصشتصسŸا
اهلذبت يتلا دوه÷ا راطإا ‘ حاقللا رفوت نم دكأاتلل
،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج را˘صشت˘نا ة˘ه˘جاو˘م ل˘جأا ن˘م ة˘لود˘لا

.ةرازولل نايب بصسح
نأا ي˘˘صضاŸا سسي˘˘مÿا ردا˘˘صصلا ةرازو˘˘لا نا˘˘ي˘˘ب د˘˘كأاو
‘ نوكي ىتح دهج يأا رخدي نل روتصساب دهعم““

.““ءابولا اذه مامأا تاعلطتلا ىوتصسم
ن˘م دد˘ع ه˘ق˘ق˘ح يذ˘˘لا مد˘˘ق˘˘ت˘˘لا““ نأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ىر˘˘يو
سسوÒفل داصضŸا حاقللا ريوطت راطإا ‘ رباıا

.““حاقللا اذه قيوصست برقب رصشبت انوروك
ةلودلا دوهج راطإا ‘““ هنأا ةرازولا تحصضوأا امك
ناف ،اندلب ‘ انوروك سسوÒف راصشتنا ىلع ءاصضقلل
نأا ةفيصضم ““ةحفاكملل ع‚ألا ةليصسولا لكصشي حيقلتلا
دعابتلاو ةفاظنلا دعاوق ماÎحا اميصسل ةياقولا““

ةعا‚ Ìكألا ةليصسولا ىقبت ةيزاÎحلا تاءارجإلاو
Ÿءابولا اذه ةحفاك““.
عيمج مامصضناو ةظقيلا ناف““ ،نايبلا سصلخ ،هيلعو
ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ح˘فا˘ك˘م حا‚ نو˘بر˘ع ل˘˘ك˘˘صشي Úن˘˘طاوŸا
 .91-دييفوك

يتلا تاردابŸا لك ةحصصلا ريزو نمث ،رخآا قايصس ‘
ءابو ةهجاوم ‘ ،ءابطألا ةقفارم ليبصس ‘ تلذب
تنا˘˘ك ءاو˘˘صس ،تاردا˘˘بŸا هذ˘˘ه نأا اÈت˘˘ع˘˘م ،ا˘˘نورو˘˘˘ك

هذ˘ه ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ‘ تد˘˘عا˘˘صس ،ة˘˘يدر˘˘ف وأا ة˘˘ي˘˘مو˘˘ك˘˘ح
.ةحئا÷ا
تا˘صسرا˘ف““ ـب م˘ها˘م˘صسأا ن˘م د˘يزو˘ب ن˘ب ر˘يزو˘لا أا˘˘ن˘˘هو
ةموادملل جذو‰““ نهنأا اÈتعم ،““ةيحصصلا مقطألا
سسوÒف ر˘طÏ ÿه˘جاو˘˘م لÓ˘˘خ ن˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لا بحو
.انوروك
ةرازوو ،ينطولا نماصضتلا ةرازو نم لك تمركو اذه

تÓماعلا ةيبطلا مقطألا ءاصسن ،تبصسلا سسمأا ،لمعلا
،ا˘نورو˘ك سسوÒف ة˘ه˘˘جاوŸ ة˘˘ي˘˘ما˘˘مألا طو˘˘طÿا ‘
Ãىحصضألا ديع ةبصسان.
هذهب ةم˘ل˘ك ،و˘ك˘ير˘ك ر˘ثو˘ك ن˘ما˘صضت˘لا ةر˘يزو ته˘جوو
،ةلماعلا ةأارملل ةرازولا معد اهيف تدكأا ،ةبصسانŸا

،ايعامتجا تانمؤوŸا لماو◊ا ءاصسنلا نهنم ةصصاخ
ءا˘صسن˘لا ن˘م ن˘هÒغ˘ك ن˘ه˘قو˘ق˘ح˘ب ن˘ع˘ت˘م˘ت˘ي ي˘˘تاو˘˘ل˘˘لا
.تيبلاب تاثكاŸا
ةيقرت ةيمهأاب ،ةلودلا نم اناÁا““ :ةريزولا تدروأاو
ع˘˘م بن˘˘ج ¤إا ا˘˘ب˘˘ن˘˘ج ،ع˘˘م˘˘تÛا ‘ ةأارŸا ة˘˘نا˘˘ك˘˘˘م
لازت لو ،ةديد÷ا ةيروهم÷ا سسصسأا ءانبل ،لجرلا

يوقÎلا ىعصسŸا اذه ريوطتل ،ةلصصاوتم انتادوه‹
لك ىلع ،ةريزولا تمحرت امك .““ةدعصصألا عيمج ىلع
.ةحئا÷ا هذه ‘ مهاندقف نم
ةيرئاز÷ا ةأارŸا ،ةريزولا تأانه ،اهتملك ماتخ ‘و
اهيعاصسم معدب ةدهعتم ،نيدايŸا ىتصش ‘ ةدماصصلا
ه˘˘نأا ةد˘˘كؤو˘˘م ،سضي˘˘بألا سشي÷ا ى˘˘ع˘˘صسمو ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘لا
اذ˘ه ى˘ل˘ع ر˘صصت˘ن˘ن˘صس ،ة˘ي˘ن˘ما˘صضت˘˘لا ةدارإلا بجوÃو
.ءابولا

 و .ق

رباıا عم ةبيط تاقÓع هل روتضساب دهعم نإا لاق

هرفؤت رؤف انورؤك حاقل ينتقنصس :ديزؤب نب



5يلحم
ـه1441 ةج◊ا وذ21 ـل قفاوŸا م0202  توأا20 دحألا el-hourria.com

ةماهلا ديعاوŸا ‘ تارم ةدع رركت ثدا◊ا نإا تلاق

 اقيق– حتفت ةيئاŸإ درإؤŸإ ةرإزو
 ةكؤفب هايŸإ ةيل– ةطfi فقؤت ‘
ةطfi فقوت ‘  ،تايلوؤوضسŸا ديد– فدهب نمألا حلاضصم ىدل ىوكضش تمدقو اقيق– ةيئاŸا دراوŸا ةرازو تحتف

.يضضاŸا سسيمÿا ةزابيت ةيلوب ةكوفب هايŸا ةيل–

هذ˘ه ل˘ث˘م نإا˘˘ف ،ةرازو˘˘لا ن˘˘م نا˘˘ي˘˘ب بصسحو
ة˘˘ي˘˘˘صشع ،ةر˘˘˘م ن˘˘˘م Ìكأا ‘ ،ءا˘˘˘ج ثداو◊ا

يه املثم ،يرئاز÷ا بعصشلل ةمهم ديعاوم
سسي˘مÿا مو˘˘ي ثدا˘˘ح ¤إا ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب لا◊ا
.ىحصضألا ديع ةيصشع ءاج يذلا
،ة˘ي˘ئاŸا دراوŸا ر˘يزو نأا نا˘ي˘˘ب˘˘لا فا˘˘صضأاو
هذه لثم لبقتي نأا هنكÁ ل““ ،يقارب يقزرأا
اÒب˘˘˘˘ك ا˘˘˘˘جر˘˘˘˘ح بب˘˘˘˘صست ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا عا˘˘˘˘˘صضوألا

ŸنطاوÚ““.فقوت ثداح ببصستو fiةط
مو˘˘ي ل˘˘صصح يذ˘˘لا ة˘˘كو˘˘˘ف˘˘˘ب ها˘˘˘يŸا ة˘˘˘ي˘˘˘ل–

ة˘ع˘بار˘لا ة˘عا˘صسلا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘صضاŸا سسي˘˘مÿا
ها˘يÃ دوز˘˘ت بذ˘˘بذ˘˘ت ‘ ،ا˘˘حا˘˘ب˘˘صص ف˘˘صصنو
رئاز÷ا يتيلوب تايدلب ةدع ‘ برصشلا
.ةزابيتو
ةكوفل ةيلحتلا ةطfi نأا ¤إا ةرازولا تتفلو
““ةرر˘ك˘ت˘م ة˘ف˘صصب““ ة˘˘ل˘˘ثا‡ ثداو˘˘ح د˘˘ه˘˘صشت

‘ لصصح امك ،ماتلا اهفقوتل يدؤوي اهصضعبو
ثدا◊ا ببصس يذلا لكصشŸا يوصسو.9102
لمعلل ةطÙا تداعو ةÒهظلا ةيادب عم
ناب دكأا يذلا نايبلل اقفو ،اهتقاط لماكب
نامصضل Òبادتلا لك تذختا ““لايصس““ ةكرصش
تانازخب ىحصضألا ديع موي هايŸاب نيومتلا

 .ةئلت‡
و .ق

““91-ديفوك““ نم ةياقولا Òبادت ذاختاب تنأامط

مإÎحل ؤعدت نإرهؤب ةحصصلإ ةيريدم
 لافطألإ حيقلتل ينمزلإ لود÷إ
لود÷ا ماÎحل ءايلوألا ¤إا ءادن نارهوب ةحصصلا ةيريدم تهجو
Òبادتلاو تاءارجإلا لك ذاختاب مهتنأامط عم مهلافطأا حيقلتل ينمزلا
.91-ديفوك نم ةياقولا سصوصصخب
ةحصصلا ةيريدÃ لاصصتلاب فلكŸا يراخوب فصسوي روتكدلا حرصصو
حيقلت ‘ ءايلوألا نم Òثكلا ددرت ظحول هنأا نارهو ةيلول ناكصسلاو
حيقلتلا ةيمهأا ىلع اددصشم ،يجاتلا سسوÒفلا نم افوخ مهلافطأا

ةيئاقولا تاءارجإلا لك تماد ام ةيحصصلا ةمزألا هذه ةÎف ‘ ىتح
.تذختا دق ةحئا÷ا يصشفت دصض
ةيمومعلا تاصسصسؤوŸاب حيقلتلا حلاصصم لك ليو– ” هنأا ““ حصضوأاو
حلاصصم ¤إا91-ديفوكل سصحفلل ةحلصصم اهب يتلا ةيراو÷ا ةحصصلل

ل˘ك ذا˘خ˘تا ¤إا ا˘ت˘فل ، ““ىود˘ع˘ل˘ل ر˘ط˘خ يأا يدا˘ف˘ت˘˘ل ىر˘˘خأا ة˘˘ي˘˘ح˘˘صص
.حيقلتلل ينمزلا لود÷ا ماÎحا نامصضب ةليفكلا تاءارجإلا
قفو مويلا ‘ Óفط04 طقف ة‹رب ،تاءارجإلا هذه نمصض نمو
دنع يقاولا عانقلا ءادترا ةيمازلإاو دحاو قفارÃ حامصسلاو ،ديعاوم
.يدصس÷ا دعابتلا بناج ¤إا راظتنلا تاعاق لوخد
ةياقولا ةحلصصم سسيئر بصصنم اصضيأا لغصشي يذلا ثدحتŸا تاذ دكأاو

Ãحا نأا نا˘˘ك˘˘صسلاو ة˘˘ح˘˘صصلا ة˘˘ير˘˘يدÎح˘ي˘ق˘ل˘ت˘˘ل ي˘˘ن˘˘مز˘˘لا لود÷ا ما
طقف لفطلا و‰ ةلحرم ‘ ايلاح نأا ““ ارذfi ،““يمازلإا رمأا ““لافطألا
.““ افيfl نوكي دق فيرÿا لصصف ‘ يداع ماكز
ىلع ةروطخ نودب ““ ايلاح ودبي91- ديفوك نأا يراخوب روتكدلا ركذو
ةحلصصم Óخدا نيÒغصص Úلفط طقف نأا ¤إا اÒصشم ،““ لافطألا
هزنŸاب لافطألا بط ‘ ةصصصصختŸا ةيمومعلا ةصسصسؤوŸاب سشاعنإلا
.““لاتصسانك““

و .ق

 عمتÛا ةرظن Òيغت فدهب

بإرطصضاك دحؤتلإ فيرعت ¤إإ ةؤعدلإ
سضرمك سسيلو
¤إا دحوتلاب ÚباصصŸا جمد لوح ينطو ءاقل لاغصشأا ‘ نوكراصشم اعد
ةفلتfl ةلاحك دحوتلا بارطصضاب فيرعتلل ةيوعوتلا تÓم◊ا زيزعت
ل˘ف˘ط˘لا ا˘ه˘ن˘م Êا˘ع˘ي ة˘ل˘ع وأا سضر˘م˘˘ك هÁد˘˘ق˘˘ت لد˘˘ب ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
.يدحوتلا
سسيمÿا ءاصسم مظن يذلا ينطولا ءاقللا اذه ‘ نوكراصشŸا دكأاو
لفطلا فيرعت ةرورصض ىلع ،يئرŸا بطاختلا ةينقت Èع يصضاŸا
سصخصشك سسيلو لصصاوتلا ‘ ةصصاÿا هتقيرط هل سصخصشك يدحوتلا

لÓخ نم كلذو ةئفلا هذهل عمتÛا ةرظن Òيغت فدهب سضيرم
فارصشإا ت– ةيمومعلا نكامألا ىوتصسم ىلع ةيصسيصس– تÓمح

flصصتÚ يناصسفنÚ ينوفطرأاÚ.
ةمهاصسملل ÊدŸا عمتÛا هبعلي يذلا ماهلا رودلا ¤إا ءاقللا قرطتو

ىلع مهتدعاصسمو بارطصضلا اذهب Úباصصملل عمتÛا لبقت ‘
.ةلوهصسب جامدنلا
دحوتلا لافطأا ءايلوأاو بابحأا ةيعمج ةصسيئر تدكأا قايصسلا اذه ‘و
رداب يذلا ءاقللا اذه نم فدهلا نأا ،رمع ةديعصس ةذاتصسألا ،فلصشلاب
ىلع ءوصضلا ءاقلإا وه ،دحوتلا تايعم÷ ينطولا دا–لا هميظنت ¤إا
جمد ‘ ةمهاصسملل ÊدŸا عمتÛا هبعلي نأا نكÁ يذلا Òبكلا رودلا
سصخ˘صشك ه˘ل Òخألا اذ˘ه ل˘ب˘ق˘تو ع˘م˘تÛا ‘ د˘˘حو˘˘ت˘˘لا˘˘ب Úبا˘˘صصŸا

flقيق– فدهبو .سضيرم ناصسنإا هنا ىلع هتلماعم نع فكلاو فلت
‘ Úصصتfl نم ينطولا ءاقللا اذه ‘ نوكراصشŸا دكأا ىعصسŸا اذه
ى˘ل˘ع ،د˘حو˘ت˘لا لا˘ف˘طأا˘ب ى˘ن˘ع˘ت تا˘ي˘ع˘م˘ج ءا˘صسؤور اذ˘كو لاÛا اذ˘˘ه
رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يو˘˘ع˘˘م÷ا تا˘˘طا˘˘صشن˘˘لا ف˘˘ل˘˘تfl ‘ م˘˘ه‹د ةرور˘˘صض
Úيدحوتلا كاكتحا لجأا نم تايعم÷او يداونلاب ماصسقأا سصيصصخت
.ةيفيصصلا تاميıا ‘ مهكارصشإا اذكو Úيداعلا مهنارقأا عم
ءاقللا اذه ‘ اهتكراصشم لÓخ نم ةيمÓصسإلا ةفاصشكلا تحÎقا امك
مهجامدإا فدهب دحوتلا لافطأاب ةصصاخ ةيفصشك جاوفأا حتف ةيناكمإا

‘ ةكرا˘صشŸا ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘ك“و ة˘ف˘ل˘تıا ة˘ي˘ف˘صشك˘لا تاد˘حو˘لا ن˘م˘صض
flةيفصشكلا ةطصشنألا فلت.

قيعت يتلا بناو÷ا ¤إا ءاقللا ‘ نوكراصشŸا قرطت ىرخأا ةهج نم
ةيمومعلاو ةصصاÿا زكارŸا سصقن رارغ ىلع يدحوتلا لفطلا جامدإا
ناديŸا ‘ Úصصتıا سصقن اذكو ةئفلا هذهب لفكتلاب ةصصاÿا
لافطألا نم ةحيرصشلا هذهل عمتجملل ةيبلصسلا ةرظنلا نع Óصضف
.Úيداعلا لافطألا نم ةبترم لقأا مهرابتعاو مهتايكولصس لبقت مدعو

و .ق

فيظنتو عمج ةصسصسؤوم تصصصصخ
002 ““موكتان““ رئاز÷ا ةيلو طصسو

فلتÈ flع ةعزوم ةديدج ةيواح
ميظنتل عراوصشلاو ةينكصسلا ءايحألا
ل˘˘ي˘˘ه˘˘صست˘˘ل ي˘˘حا˘˘صضألا د˘˘ل˘˘ج ي˘˘مر

.ةفاظنلا ناوعأا لبق نم اهعمج
ي˘ن˘ق˘ت˘لا م˘صسق˘لا ة˘صسي˘ئر تح˘صضوأاو
،يبوقعي ةميصسن ةصسصسؤوŸاب ةئيبلاو
تصصصصخ ““مو˘˘ك˘˘تا˘˘˘ن““ ة˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م نأا
م˘ي˘˘عد˘˘ت˘˘ل ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘يوا˘˘ح002
Èع ا˘ق˘˘با˘˘صس ةدو˘˘جوŸا تا˘˘يوا◊ا

flا ي˘˘مر˘˘لا طا˘˘ق˘˘ن ف˘˘ل˘˘تÙةدد
فدهب ،ةمصصاعلا رئاز÷ا طصسوب

دلج يمر ىلع ÚنطاوŸا زيف–
ل˘ي˘ه˘صست˘ل اذ˘كو ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ي˘˘حا˘˘صضألا

ةصسصسؤوŸا ناوعأا لبق نم اهعمج
ءايحألا فلتfl فيظنتب ÚفلكŸا
.عراوصشلاو ةينكصسلا
ذنم تعزو اه◊اصصم نأا تفاصضأاو
تا˘يوا◊ا هذ˘ه ي˘صضاŸا ءا˘˘ع˘˘برألا
ف˘˘˘ل˘˘˘تÈ flع ““وا˘˘˘صست˘˘˘م ل˘˘˘ك˘˘˘˘صشب““
62 ـل ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا عراو˘˘صشلاو ءا˘˘ي˘˘حألا
هذه ةيطغت لا‹ ‘ عقت ةيدلب
نأا ة˘ح˘صضو˘م ،ة˘ي˘˘ئلو˘˘لا ة˘˘صسصسؤوŸا
Ò 066ب˘˘ك˘˘لا م˘˘ج◊ا ن˘˘م ة˘˘˘يوا◊ا
يقاب نع اهزيÁ سضيبأا اهنول ،Îل
ل˘˘˘˘˘˘˘˘م–و ىر˘˘˘˘˘˘˘˘˘خألا تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘يوا◊ا

دا˘˘صشرإل ة˘˘ي˘˘ح˘˘ي˘˘صضو˘˘ت تا˘˘˘ق˘˘˘صصل˘˘˘م
ا˘ه˘لا˘م˘ع˘˘ت˘˘صسا ةرور˘˘صضب Úن˘˘طاوŸا

نود فورÿا د˘˘˘˘˘ل÷ ا˘˘˘˘˘˘صصي˘˘˘˘˘˘صصخ
.ةيحصضألا تافلfl نم اهÒغ
هذ˘ه ع˘˘صضو نإا ة˘˘ثد˘˘ح˘˘تŸا تلا˘˘قو
““ةيميظ˘ن˘ت ةردا˘ب˘م““ ي˘ه تا˘يوا◊ا

Ÿىلع ةفاظنلا يصسدنهم ةدعاصس
د˘ي˘˘ع ما˘˘يأا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ط م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ه˘˘م ءادأا
““ة˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف Ìكأا““ ل˘˘ك˘˘صشب ى˘˘ح˘˘صضألا

اهدجاوت طاقن رصصح““ ىلع ةوÓع
طا˘ق˘ن يدا˘ف˘تو ةددfi ن˘˘كا˘˘مأا ‘

لك رركتت يتلا ةيئاوصشعلا يمرلا
تقو˘لا ‘ ا˘ه˘ع˘م˘ج بع˘˘صصيو ة˘˘ن˘˘صس
.““بصسانŸا

قايصسلا ‘ ،ةلوؤوصسŸا تراصشأا امك
عمŒ يحاصضألا دولج نأا ¤إا ،هتاذ
رظنلاب ةحوتفم تانحاصش Ïم ىلع
اهتايمكو ةفلتıا اهماجحأا ¤إا
ة˘ي˘ن˘ك˘صس ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م Úب ة˘˘ن˘˘يا˘˘ب˘˘تŸا
ىلع اهلمح يدافتل اصضيأاو ،ىرخأاو
عم اهطلخو ةكاكد تانحاصش Ïم
رصضي دق يذلا ةيلزنŸا تايافنلا
.داتعلاب
سضعب““ نأا ،نأاصشلا تاذ ‘ تفصشكو
Úصسحو يداولا باب لثم تايدلبلا
موكتان عم تقفتا سشار◊او ياد
كلت عمج لجأا نم لمعلا قيصسنتل
ر˘ها˘˘ظ˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘صضق˘˘لاو دو˘˘ل÷ا
ل˘˘˘ف˘˘˘صسأا ي˘˘˘ئاو˘˘˘صشع˘˘˘لا ا˘˘˘هرا˘˘˘صشت˘˘˘˘نا
.““تاحاصسلاو تارامعلا
تصصصصخ ،ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صسا˘˘˘˘˘نŸا هذ˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘بو
نم ةنحاصش003““ موكتان ةصسصسؤوم

fl(ةحوتفمو ةكاكد) عاونألا فلت
4““ تر˘خ˘˘صسو ،““ها˘˘يŸا ج˘˘يرا˘˘ه˘˘صصو
ة˘فا˘ظ˘ن سسد˘ن˘ه˘م Úب ل˘ما˘ع فلآا
ا˘صضيأاو سسا˘˘ن˘˘كو ة˘˘ن˘˘حا˘˘صش ق˘˘ئا˘˘صسو

تايلمع ةعبا˘ت˘م م˘ه˘ت˘م˘ه˘م Úيرادإا
Úبقارم نياعيصس ثيح ،““سشيتفتلا
طاقن روهظ عم ةصصاخ لمعلا Òصس
تارد˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘نŸا ‘ ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ئاو˘˘˘˘˘˘صشع
.تارمŸاو
م˘قا˘ط˘˘لا اذ˘˘ه ل˘˘م˘˘ع نأا تفا˘˘صضأاو
ىلع لصصاو˘ت˘ي˘صس يرادإلاو ي˘ن˘ق˘ت˘لا

ي˘مو˘ي ي˘ل˘˘ي يذ˘˘لا عو˘˘ب˘˘صسألا راد˘˘م
ة˘ف˘عا˘صضم م˘˘ت˘˘ي˘˘صس ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،د˘˘ي˘˘ع˘˘لا
ن˘م ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا تا˘ن˘حا˘صش تا˘˘يرود
ىلع مويلا ‘ تارم4 ¤إا Úترم
ل˘صسغ˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا اذ˘˘ه ل˘˘ك ع˘˘ب˘˘ت˘˘ي نأا
دوز˘˘م ءاÃ ة˘˘كÎصشŸا تاءا˘˘صضف˘˘لا

Ãم˘˘˘˘ع كلذو ة˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م ةدا˘˘˘˘Ó
ة˘ح˘فا˘كŸ ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإلا˘˘ب
.انوروك سسوÒف يصشفت
ى˘ح˘صضأا د˘ي˘ع ة˘ي˘صصو˘صصÿ ار˘ظ˘˘نو
ة˘ح˘ئا˘ج ع˘م ن˘ماز˘ت˘ي ه˘˘نو˘˘ك ،0202
نأا ي˘˘بو˘˘ق˘˘ع˘˘ي تد˘˘كأا ،““91 د˘ي˘فو˘ك““

““ةÒبك““ نوكتصس نطاوŸا ةيلوؤوصسم
تاذ˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘حرŸا هذ˘˘˘˘˘˘ه ‘
د˘˘˘ل˘˘˘ج ع˘˘˘صضو˘˘˘ب ““بلا˘˘˘˘ط˘˘˘˘م““و˘˘˘˘ه˘˘˘˘ف

ىرخألا تايافنلا يقابو ةيحصضألا
ة˘˘ق˘˘ل˘˘غ˘˘مو ة˘˘ل˘˘صصف˘˘ن˘˘˘م سسا˘˘˘ي˘˘˘كأا ‘
ةددfi ن˘˘˘˘˘كا˘˘˘˘˘مأا ‘ ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘صضوو
ا˘كو˘ل˘صس““ كلذ تÈت˘عاو ة˘˘م˘˘ئÓ˘˘مو
رطاıا زواجتب حمصسي ““ايرابجإا
ا˘مو ر˘ح˘ن˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ط˘˘ي– ي˘˘ت˘˘لا
.ةيلزنمو ةيوصضع اياقب نم اهعبتي
تاد˘˘˘˘حو نأا ة˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘صسŸا تر˘˘˘˘كذو
تاو˘˘ن˘˘صسلا ‘ تدو˘˘ع˘˘ت ““مو˘˘˘ك˘˘˘تا˘˘˘ن““
تا˘˘ي˘˘م˘˘ك ع˘˘م˘˘ج““ ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘صضاŸا

ن˘م ل˘صصت تا˘يا˘ف˘ن˘لا ن˘م ة˘ع˘ف˘تر˘˘م
‘ ن˘˘˘˘˘ط فلآا3 ¤إا ن˘˘˘˘˘ط0021
نأا˘˘˘˘˘˘˘ب كلذ تر˘˘˘˘˘˘˘صسفو ،““مو˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘لا

سسي˘˘ل““ عا˘˘˘ف˘˘˘ترلا اذ˘˘˘ه سصئا˘˘˘صصخ
تاف˘لfl ا‰إاو ة˘يدا˘ع˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا
ةئاŸاب001 ي˘ه ي˘ت˘˘لا ى˘˘ح˘˘صضألا

ةجرد ت– اهب ىقلي ةيوصضع ةدام
¤إا سضر˘ع˘ت˘ت˘˘ف ة˘˘ع˘˘ف˘˘تر˘˘م ةرار◊ا
ح˘ئاور دو˘ع˘صصو ع˘˘ير˘˘صسلا ل˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لا
.““سضارمأÓل راصشتناو ةهيرك

م .ق

 عوبضسألا رادم ىلع ةرمتضسم ةيلمعلا

 ةمصصاعلاب يحاصضألإ دلج عم÷ ةديدج ةيواح002 ترخصس ““مؤكتان““

د˘ي˘ع ن˘م لوألا مو˘ي˘لا ة˘مواد˘م ة˘ي˘ط˘غ˘ت ة˘ب˘صسن تغ˘˘ل˘˘ب
‘38.99 ينطولا ىوتصسŸا ىلع كرابŸا ىحصضألا
نامصضل نيرخصسŸا راجتلا ددع عوم‹ نم ةئاŸا

.علصسلا فلتخÚ ÃنطاوŸا نيو“
تققح اهنأا ،اهل نايب ‘ ،ةراجتلا ةرازو تحصضوأاو
لÓخ ةموادŸا جمانÈب مازتللا نم ىوتصسŸا اذه
فر˘ظ˘لا ن˘م م˘غر˘لا˘ب““ ى˘ح˘صضألا د˘˘ي˘˘ع˘˘ل لوألا مو˘˘ي˘˘لا
لود يقاب رارغ ىلع دÓبلا هصشيعت يذلا يحصصلا
لقنتلا عنم تاءارجإاو يحصصلا رجحلل ةفاصضإا ،⁄اعلا
ةيطغت بصسن عيزوت سصوصصخبو .““ تايلولا سضعب Úب
ل˘صصأا ن˘م ة˘يو˘ه˘ج تا˘ير˘يد˘م ة˘صسم˘خ نا˘˘ف ة˘˘موادŸا
.ةئاŸا ‘001 يأا ةلماك ةيطغت ةبصسن تققح ةعبصس

رئازجلل ةيوه÷ا تايريدŸا نم لكب رمألا قلعتيو
ةيريدŸا اهيل˘تو ،ةد˘ي˘ع˘صسو ة˘ن˘تا˘بو ةد˘ي˘ل˘ب˘لاو ة˘ل˘قروو
79.99 تغلب ةموادملل ةيطغت ةبصسنب ةبانع ةيوه÷ا

25.89 ةبصسنب راصشب ةيوه÷ا ةيريدŸا مث ،ةئاŸا ‘
.ةئاŸا ‘
لكل ركصشلا ةراجتلا ةرازو تمدق ،ةبصسانŸا هذهبو
Òغ را˘˘ج˘˘ت˘˘لا سضع˘˘ب ى˘˘ت˘˘حو ن˘˘ير˘˘˘خ˘˘˘صسŸا را˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘مد˘خ Ëد˘ق˘ت˘ب م˘˘ه˘˘ماز˘˘ت˘˘لل ن˘˘ير˘˘خ˘˘صسŸا
.سصاÿا يحصصلا فرظلا اذه ‘ ةصصاخ Úنطاوملل
عو˘ب˘صسألا ة˘ياد˘˘ب تن˘˘ل˘˘عأا د˘˘ق ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو تنا˘˘كو
تايلو لماك Èع ارجاتÒ 99574خصست نع يرا÷ا
ديع ةÎف لÓخ ةموادŸا نامصض لجأا نم نطولا

م˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘م ن˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘ب ح˘˘م˘˘صسي اÃ كرا˘˘بŸا ى˘˘ح˘˘صضألا
ع˘˘صساو˘˘˘لا كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صسلا تاذ داوŸا˘˘˘ب Úن˘˘˘طاو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
را˘ج˘ت˘ل˘ل ›ا˘م˘جإلا دد˘ع˘˘لا اذ˘˘ه ل˘˘م˘˘صشو .تا˘˘مدÿاو
97423و زباıا عاطق ‘ نوطصشنيÚ 3285بوانŸا

هكاوفلاو رصضÿاو ةماعلا ةيئاذغلا داوŸا عاطق ‘
.ةفلتıا تاطاصشنلا عاطق ‘9288و
481 ةيجاتنإا ةدحو864 ةموادŸا جمانرب لمصش امك
.ةيندعم هايم جاتنإا ةدحو24و ةنحطم242 ةنبلم
مايأاب سصاÿا ةموادŸا جمانرب ذيفنت ىدم ةعباتŸو
ةبقارم نوع6591 ةرازولا ترخصس ،ىحصضألا ديع
.ينطولا باÎلا لماك Èع

و .ق

ىحضضألا ديع ةموادم جمانرب

لوألإ مؤيلإ ‘ ةئاŸإ ‘99.38 غلب راجتلإ مإزتلإ



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

Òغتلا ةيادبو «كابيأا» ةروطصسأا

7مالـقأ

يبغز صسميج : ملقب

‘ وصضعل ةدعاصسم نم ةŸاكم تيقلت ،9791 ماع ‘
اناياصضق نم ًاددع اوديأا ن‡ يكÒمألا سسر‚وكلا
تا˘صسا˘ي˘صسلا دا˘ق˘ت˘نا ى˘ل˘˘ع او˘˘بأاد ن‡و ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا Ìكألا
Úناوقلا تاعورصشم ًارارم سضراع دقف .ةيليئارصسإلا
¤إا ًاÒصشم ،معدلا نم ديزŸا ليئارصسإا يطعت يتلا
ينتÈخأاو .ناصسنإلا قوقح لا‹ ‘ يرزŸا اهلجصس
ه˘ع˘م ل˘م˘ع˘ت يذ˘˘لا سسر‚و˘˘ك˘˘لا و˘˘صضع نأا ةد˘˘عا˘˘صسŸا
ةيكÒمألا ةماعلا نوؤوصشلا ةن÷» نم Úلث‡ عم عمتجا
ةرا˘˘ف˘˘صسلا ›وؤو˘˘صسم د˘˘حأاو (كا˘˘ب˘˘يأا) «ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘صسإلا
تركذو .ة˘مد˘تfi ة˘صشقا˘ن˘م كلذ تل˘تو ،ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا
بجي ،يصصخصش ‘ سسر‚وكلا وصضع ةقث ببصسب ،هنأا
⁄ ينكل ،تبهذو .هعم ثد–أاو هبتكم ¤إا بهذأا نأا
ثد– ام ًاردان هنإاف ،ءاقدصصأا انك اننأا مغرو .هلباقأا

دوقعلا رادم ىلع لب ،بصسحف اذه سسيلو .ذئدعب يعم
تuوصصي ⁄ ،سسر‚وكلا ‘ اهاصضق يتلا ةيلاتلا ةليلقلا
ي˘ت˘لا «كا˘ب˘يأا» ن˘م ة˘مو˘عدŸا تا˘ع˘ير˘صشت˘لا د˘صض ط˘ق
ةد˘يؤوŸا ة˘ي˘لاŸا تاد˘عا˘صسŸا Èكأا ى˘ق˘ل˘ت˘˘ت تح˘˘ب˘˘صصأا

.ليئارصسإل
‘ تا˘م˘ها˘صسŸا ةو˘قو ةÁز˘ه˘لا˘ب د˘يد˘ه˘˘ت˘˘لاو فوÿاو
لكصشلاب» توصص اذإا) حصشرŸا حلاصصل امإا ،تÓم◊ا
Òغ ل˘˘˘ك˘˘˘صشلا˘˘˘ب» تو˘˘˘صص اذإا) هد˘˘˘صض وأا ،(«بو˘˘˘˘ل˘˘˘˘طŸا
لكصش ام امه ديدهتلا كاذو فوÿا اذه ،(«حيحصصلا
قلعتت رومأا ‘ سسر‚وكلا اهب فرصصتي يتلا ةقيرطلا

ل˘ع˘ج˘ي ا˘م كا˘ن˘ه سسي˘لو .Úي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لاو ل˘ي˘ئار˘صسإا˘ب
.سضرألا ى˘˘ل˘˘ع سسا˘˘ن˘˘لا ع˘˘ج˘˘صشأا سسر‚و˘˘ك˘˘˘لا ءا˘˘˘صضعأا
غلابŸاو ةصسايصسلا ‘ لاملل دِصسفŸا Òثأاتلا ببصسبف
دجي ،ةيصسايصسلا تÓم◊ا ‘ خصضتو ،ًامود ديازتت يتلا
ل ل˘يو“ ع˘˘م˘˘ج ‘ Úطرو˘˘ت˘˘م م˘˘ه˘˘صسف˘˘نأا نو˘˘لوؤو˘˘صسŸا
وصضع ¤إا لمأا ةبيخ نم هنع ترّبع ام ركذتأاو .فقوتي
ءاصضعأا كانه نأا نم ،زÒنوك نوج قباصسلا سسر‚وكلا
طورصشم Òغ معد Ëدقت ليبصس ‘ رارمتصساب نوتوصصي

حلاصصم دصض ًانايحأاو ،ئدابŸاب مازتلا نود ،ليئارصسإل
يذلا مويلا نم هنإا لاقو كحصضف .ةدحتŸا تايلولا
يذلا ديحولا أادبŸا نإاف ،هيف وصضعلا باختنا يرجي
هب مايقلا هيلع Úعتي هنأا رعصشي ام وه هب دصشÎصسي
ة˘ي˘مو˘ق˘لا ح˘لا˘صصŸا» :لو˘ق˘ي ى˘صضمو .ه˘با˘خ˘ت˘نا دا˘ع˘ي˘˘ل
حلاصصÓ Ÿباقم مهرظن ‘ حبصصت ةدحتŸا تايلولل
ءاصضعألا نم ًاددع كانه نأا حيحصص .«مهباختنا ةداعإا
Èكأا ًاددع كانه نكل ،سسر‚وكلا ‘ ئدابم باحصصأا
ةياغ مهباختنا ةداعإاو لاŸا عمج مهيدل حبصصأا Òثكب

اياصضق مهنم نيÒثك ىدل نأا حيحصصو .اهتاذ دح ‘
مهتاباصسحب نوموقي Úح نكل ،ةماعلا مهتامدخ زّف–

اذاŸ» :مهصسفنأا Úبو مهنيب اميف نولوقي ةيباختنلا
تاكرصش وأا يحصصلا Úمأاتلا وأا كونبلا ماظن سضراعأا
وأا تاصسدصسŸاب ةصصاÿا طغصضلا ةعامج وأا Òقاقعلا
عمج ¤إا لإا يدؤوي نل اذهب مايقلا امنيب ،ليئارصسإا
.«يب ةÁزهلا قا◊إل لاŸا

د˘˘حأا د˘˘صض ه˘˘ع˘˘م˘˘ج ير˘˘ج˘˘ي يذ˘˘لا لاŸا نأا ح˘˘ي˘˘ح˘˘˘صص

م˘صسا◊ا ل˘ما˘ع˘لا سسي˘ل ه˘ن˘ك˘ل ،ي˘ع˘قاو ر˘مأا Úح˘صشرŸا
يتلا ةخصسارلا ةروطصسألا يه ًامصسح Ìكألاو .ديحولا

«كابيأا» تخصسر دقف .رهقُت ل «كابيأا» نأا اهدافم
نرقلا تاينينامث ‘ ركبم تقو ‘ ةروطصسألا هذه
ةÁزهلا قا◊إا ‘ لصضفلا اهل نأا تنلعأا دقف .يصضاŸا
خو˘ي˘صش سسل‹ و˘صضع ا˘م˘هد˘حأا ،ن˘يزرا˘ب Úيرو˘ه˘م˘ج˘˘ب
قوثوم ردصصم نم تملعو .باون سسل‹ وصضع رخآلاو
‘ لاŸا نم Óًئاه ًارادقم تخصض «كابيأا» نأا هيف
ىرخأا ةيويح لماوع نكل ،Úتيباختنلا Úترودلا اتلك

نع «كابيأا» فقوي ⁄ اذه نأا لإا .Úقابصسلا تمصسح
اذه ةمدختصسم اهمصصخ ىلع تبّلغت اهنأاب يهابتلا
.اهتوطصس نم فواıا زيزعتل راصصتنلا
‘ ًامهم ًارود خويصشلا سسل‹ وصضع ةÁزه تبعلو
وصضع رهتصشا ،ةيلاتلا تاونصسلا ‘و .«كابيأا» ةروطصسأا

بطا˘خ˘ي نا˘ك ه˘نأا˘ب ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإل د˘˘يؤو˘˘م خو˘˘ي˘˘صش سسل‹
ةمهŸا اياصضقلا نم حصضاو فقوم Óب نيذلا ءÓمزلا

لوقيو قباصسلا وصضعلا ةÁزهب مهركذيو ،ليئارصسإل
.«؟هل ثدح ام نوديرت له» :مهل
ءاصضعأل يتركاذ ‘ ةمئاقُ تعمج دوقع رادم ىلعو
‘ ًاقح يننإا» :دارفنا ىلع › اولاق نيذلا سسر‚وكلا

ل مهصضعبو .«كابيأا سضراعأا نأا ىصشخأا ينكل ،كفصص
ليئارصسإل نونلعم نوديؤوم مهصضعبو ةعاجصشلاب رهتصشي
انأاو .ةيماصسلل ءاحرصص نيداعم ًاصصاخصشأا لإا اوصسيلو
نم ةيماصسل˘ل نودا˘عŸا» :ًا˘صصا˘خ ًا˘م˘صسا م˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ل˘طأا
دييأاتلا بِصسكي دق فوÿا نأا حيحصص .«ليئارصسإا لجأا

أادب اذه لعلو .تماصص ءايتصسا ¤إا يدؤوي هنكل ،يبعصشلا
يذلا زوفلاو .«ÚيطارقÁدلا» طصسو لقألا ىلع Òغتي

تويليإا» ىلع ةÒخألا ةنوآلا ‘ «ناموب لامج» هققح
¤إا ة˘˘عا˘˘م÷ا ع˘˘فد ،«كا˘˘˘ب˘˘˘يأا» ن˘˘˘م مو˘˘˘عدŸا «ل‚إا
او˘صضرا˘ع˘ي نأا˘ب سسر‚و˘ك˘لا ن˘م ءا˘صضعأل «ح˘ير˘˘صصت˘˘لا»

⁄و .ةيبرغلا ةفصضلا نم سضارأا مصضب ليئارصسإا ططخ
ة˘ي˘جراÿا ر˘يزو˘ل ةÒخألا ة˘˘نوآلا ‘ با˘˘ط˘˘خ ف˘˘ت˘˘ك˘˘ي
ًاروتانيصسو ًاب˘ئا˘ن21 ن˘م ،و˘ي˘ب˘˘مو˘˘ب كيا˘˘م ،ي˘˘كÒمألا

Ãًاطورصش عصضي عيرصشتب ًاصضيأا دعو هنكل ،مصضلا ةصضراع
اهتاصسايصسب اهطبرت ليئارصسإل ةيكÒمألا تادعاصسملل

نأا ى˘ل˘ع Óً˘ي˘لد مد˘ق˘ي اذ˘ه ل˘كو .ة˘ي˘بر˘غ˘˘لا ة˘˘ف˘˘صضلا ‘
.سسر‚وكلا ىلع اهترطيصس دقفت اÃر «كابيأا»
،Òغتلا اذه ¤إا تعفد يتلا بابصسألا سضعب كانهو
،وهاينتن Úماينب نم بصضغلل ةÒثŸا ةصسرطغلا لثم
يه ليئارصسإل ةديؤوŸا ةنميهŸا طغصضلا ةعامج نأاو
لثمو ،يروهم÷ا بزحلل يحيصسŸا ينيميلا حان÷ا
.بمارت دلانود سسيئرلاو وهاينتن Úب مئاقلا فلاحتلا
¤إا ةيدوهيلا ةيلا÷ا ‘ قيمعلا ماصسقنلا ىدأا امك
لد˘ع˘لا ن˘ع ع˘فاد˘ت ةد˘يد˘ج ة˘يو˘ق تا˘˘عا˘˘م˘˘ج قا˘˘ث˘˘ب˘˘نا
Úي˘˘كÒمألا بر˘˘ع˘˘˘لا نأا اذ˘˘˘ه ¤إا فا˘˘˘صضيو .مÓ˘˘˘صسلاو
.مهيأار نع حاصصفإلا نم نوفاخي لو ذوفن مهل حبصصأا
قو˘˘ق˘˘ح˘˘ل˘˘ل د˘˘ياز˘˘تŸا م˘˘عد˘˘لا ،ًا˘˘صضيأا ل˘˘ماو˘˘ع˘˘˘لا ن˘˘˘مو
دو˘˘صسلا Úب˘˘خا˘˘ن˘˘لا ط˘˘صسو ة˘˘صصا˘˘خ˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘˘صسل˘˘˘ف˘˘˘لا
بابصشلاو ةيويصسآا لوصصأا نم ÚيكÒمألاو كنابصسهلاو
ا.ةماع ةفصصب
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ليئارصسإاو ةدحتŸا تايلولا Úب Èكألا هباصشتلا نمكي
لود˘˘ك ،لود˘˘لا هذ˘˘ه˘˘ل ه˘˘تاذ ي˘˘صسي˘˘صسأا˘˘ت˘˘لا ق˘˘ط˘˘˘نŸا ‘

،ةيلايÈمإلا ةيلامصسأارلا نإا ذإا ،ةيناطيتصسا ةيرامعتصسا
رامعتصسلا عورصشŸ ةعفادلا ةَصسيئرلا ةوقلا ّدعُت يتلاو
ينبم ماظنو ،ةيرصصنع ا˘ه˘ت˘ع˘ي˘ب˘ط˘ب ي˘ه ،Êا˘ط˘ي˘ت˘صسلا

لكيهتي ،ةلودلا ءاصشنإا عمف .يرصصنعلا زييمتلا ىلع
لÓ˘غ˘ت˘صسا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ن˘ب˘م ةو˘ق˘ك سسصسأا˘م˘˘ت˘˘يو لاŸا سسأار
ىنعÃ .قيقرلا نم ىتح وأا ،ةصصيخرلا ةلماعلا يديألا
،›ا˘يÈمإلا / سش˘ّحو˘˘تŸا لا˘˘م˘˘صسأار˘˘لا ة˘˘يŸا˘˘ع ،ر˘˘خآا
تاناي˘ك ع˘ي˘م÷ ة˘ما˘ع ه˘با˘صشت ه˘جوأا ي˘ه ،ه˘ت˘ير˘صصن˘عو
قراوف كانه ىقبت ،كلذ عمو .Êاطيتصسلا رامعتصسلا
ة˘ي˘خ˘يرا˘ت ة˘لا˘ح ه˘نو˘ك˘ل ،نا˘ي˘ك ّل˘ك˘ل ةز˘ّي‡ تا˘˘مÓ˘˘عو
.ةدّدfi ةيفاقثو
يرورصضلا نم ،ةÒثك ليصصافت ‘ سضوÿا نود نم
،Êاطيتصسلا رامعتصسلا ةلود ةماقإا ّنأا ¤إا ةراصشإلا
ىلع ليئارصسإا وأا ادنك وأا ةدحتŸا تايلولا تناك ءاوصس
ىلع ءاصضقلا ًلوأا مزلتصست ،رصص◊ا ل لاثŸا ليبصس
ةدحتŸا تايلولا نم ّلك ةلاح ‘ .Úيلصصألا ناكصسلا
ة˘لازإا˘ب Êا˘ط˘ي˘ت˘صسلا را˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسلا أاد˘˘ب ،Óً˘˘ث˘˘م اد˘˘ن˘˘كو
ةدابإلا ىلع يوطنت ةّرمتصسم ةيلمع :ةيلصصألا بوعصشلا
بوعصشلا يصضارأا ىلع ءÓيتصسلاو وÙا / ةيعام÷ا
‘ .سضيبلا Úيبوروألا نيرمعتصسŸا لبق نم ةيلصصألا

ن˘م ة˘ع˘صسا˘صش تا˘حا˘صسم ة˘قر˘صس د˘ع˘ب ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه
ةلماع يديأا ¤إا ةصساŸا ةجا◊ا ترهظ ،يصضارألا

ةÒبك ًادادعأا تبلجتصسا نأا ةجا◊ا هذهل ناكو ،ةÒفغ
بوع˘صشلا دا˘ب˘ع˘ت˘صسا ىر˘ج ،ا˘ن˘ه ن˘مو .Úي˘ق˘ير˘فألا ن˘م
تحا˘تأا Úح ي˘ف˘ف .xقر˘ك ا˘ه˘ماد˘خ˘˘ت˘˘صساو ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فألا

ةماقإا ،Úيلصصألا ناكصسلل ةيعام÷ا ةدابإلا تايلمع
قيقرلا لامعتصساو ةيدوبعلا تلفك ،ةيرامعتصسلا ةلودلا

تا˘˘يلو˘˘لا تب˘˘ل˘˘ج˘˘ت˘˘صسا .ة˘˘ي˘˘كÒمألا ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘يÈمإلا و‰
لكصش ىلع مهدييقت ّ”و ،ديبعك ةقرافألا ةدحتŸا
Úقابلا عيب ّ”و ،ةيلمعلا هذه ‘ ديدعلا لتُق ذإا ،قيقر

ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا ر˘م˘ت˘صسا ،تقو˘لا كلذ ذ˘ن˘˘مو .قر˘˘لا قو˘˘صس ‘
انموي ىتحو Úنصسلا تائŸ ناكصسلا ءلؤوه دصض يقرعلا

.اذه
ي˘ق˘ير˘˘فأا ل˘˘صصأا ن˘˘م Úي˘˘كÒمألا د˘˘صض ة˘˘ير˘˘صصن˘˘ع˘˘لا نإا
ّدب ل .ةرمتصسم ةيلمع ،ÚنّولŸا ناكصسلا نم مهÒغو
لزعلا»ـب فورعŸاو «ورك ميج» نوناق ركذتصسن نأا انه
اهÒغو «رصشع ثلاثلا ليدعتلا» كلذكو ،«يواصستلاو
 يتلا ،ةيرصصنعلا Úناوقلا نم
اهحور ّنأا لإا ،ًاينوناق تيغُلأا اهنأا نم مغرلا ىلع
ل˘ك˘صش ‘ مو˘ي˘˘لا ى˘˘ت˘˘ح سشي˘˘ع˘˘ت لاز˘˘ت ل ا˘˘ه˘˘تا˘˘صسرا‡و
ن˘م ا˘ه˘ت˘ّي˘ب˘لا˘غ ‘ ي˘ت˘لاو ،ة˘ب˘ّكرŸا نو˘ج˘صسلا ة˘عا˘ن˘˘صص
.ًاّيقرع ةدهطصضم ىرخأا تاعوم‹و دوصسلا ناكصسلا

Áناوقلا رّيغت نأا رامعتصسلا ةلودل نكÚ اهيغلت وأا،
نم ،ىرخأا ةرابعب .ةرصضاح ىقبت اهحورو اهتاعبت نكل

قرعل˘ل ة˘يو˘ي˘ن˘ب˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ي˘ف˘ت˘خ˘ت نأا ل˘م˘تÙا Òغ
.ي˘ئا˘صضق˘لا ما˘ظ˘ن˘لا ‘ تاÒي˘˘غ˘˘ت˘˘لا ع˘˘م ة˘˘ير˘˘صصن˘˘ع˘˘لاو
نوناق ةفاصضإا ترج ،ةقباصسلا Úناوقلا ¤إا ةفاصضإلابف
ةراعتصسم ةيمصست ــــــ «ثÓثلا تابرصضلا نوناق» ،ديدج
سضّر˘ع˘ت ة˘لا˘ح ي˘ف˘ف .ة˘ي˘كÒمألا لو˘ب˘صسي˘ب˘لا ة˘ب˘˘ع˘˘ل ن˘˘م

وأا لكصش نع رظنلا ّسضغبو ،Úَقباصس Úَلاقتعل مّهتŸا
ىقلُي ،مهّتŸا ةءارب مدع وأا ةءارب وأا ةمهتلا نومصضم
.دبؤوŸا نجصسلا ‘ Òخألاب
ىدل قّوفتلا ةيلقعو قورع ‘ ًاقيمع ةيرصصنعلا باصسنت
ىري نأا ‘ رِمعتصسŸا بغري دق .سضيبألا رِمعتصسŸا
«يطارقÁد» هنأا ىلع نورخآلا هيلإا رظني نأاو هصسفن
ه˘ج˘ت˘نأا ا˘م ّنأا ل˘ها˘ج˘ت˘ي هّ̆ن˘˘ك˘˘ل ،كلذ ¤إا ا˘˘مو ،«ر˘˘ح»و
ة˘˘يدو˘˘ب˘˘عو ،ي˘˘قر˘˘ع دا˘˘ه˘˘ط˘˘صضا ن˘˘م هزّز˘˘عو ه˘˘صسرا˘˘مو
ماظنلا يأا ،هماظن يقب اŸاط ًايح ّلظيصس ،لÓغتصساو
ةيرصصنعلا .ةاي◊ا ديق ىلع ،Êاطيتصسلا يرامعتصسلا
،يبميبم ليصشآا لو˘ق˘ي ا˘م˘ك ،را˘م˘ع˘ت˘صسلاو ة˘ي˘لا˘م˘صسأار˘لا
:سسوÒفلا ناهبصشي ،ةينيطصسلفلا قوق◊ا نع عفادŸا
.نارصشتنيو نادّدمتي امهنإا
نع فلتخت يه .تاصسوÒفلا هذه دحأا يه ةينويهصصلا
ءاصضيب Òغ اهنأل سسيل ،ءاصضيبلا ةيلاينولوكلا عيراصشŸا
ة˘˘كر˘˘ح تصسي˘˘ل ا˘˘ه˘˘ّنأل لو ،ل˘˘صصألا ة˘˘ي˘˘بوروأا تصسي˘˘˘ل وأا

Êويهصصلا رامعتصسلا زّيمتي .ةينا˘ط˘ي˘ت˘صساو ةر˘م˘ع˘ت˘صسم
،ةيدوه˘ي˘لا ي˘هو ،ة˘ن˘ّي˘ع˘م ا˘ي˘جو˘لو˘يد˘يأا مد˘خ˘ت˘صسي ه˘نأا˘ب
يرا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسلا ه˘˘عور˘˘صشŸ ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صس عردو عاد˘˘˘خ˘˘˘ك
بئا˘صصم ل˘ها˘ج˘ت˘ي نأا د˘˘حأل ن˘˘كÁ ل .Êا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘صسلا
ــــــــ تصسوكولوهلا ـــــــ نويبوروألا اهبكترا يتلا ةقرÙا
¤إا لاوحألا نم لاح يأاب يّدؤوي نأا يغبني ل اذه نكلو
بع˘صشلا ى˘ل˘˘ع ءا˘˘صضق˘˘ل˘˘ل رÈّم˘˘ك ة˘˘قرÙا ماد˘˘خ˘˘ت˘˘صسا
رÈّي نأا بجي ل اذه .ًارصصق هئافخإاو ينيطصسلفلا
ديرصشتو درط ‘ ةيصشحولا ةوقلل Êويهصصلا مادختصسلا
مهلزانم نم ينيطصسلفلا بعصشلا نم ٪08 نم Ìكأا
ذ˘ن˘م .ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لاو ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا م˘ه˘ن˘كا˘˘مأاو م˘˘ه˘˘ي˘˘صضارأاو
يذلاو ،Êويهصصلا يرامعتصسلا عورصشŸا ناك ،ةيادبلا
مهلادبتصساو ،Úيلصصألا Úينيطصسلفلا وfi ¤إا فدهي
:Èكأا فده وحن لمعي ،⁄اعلا ءاحنأا عيمج نم دوهيلاب
لعجي ام ،دوهيلا دصض ةيبوروألا عئاظفلا ءارو ءابتخلا
،ةينويهصصلا ةنيرقو لب ةينويهصصلا ¤إا برقأا ةيدوهيلا
ةلود» ¤إا ،ةيادب ،ةينويهصصلا ةجا◊ا تتأا انه نمو
،ةنصس Úعبصس ىلع ديزي ام دعبو ،«Úطصسلف ‘ ةيدوهي
ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘صصلا ةاوا˘صسم نإا .ة˘لود˘لا ة˘˘يدو˘˘ه˘˘ي نو˘˘نا˘˘ق ¤إا
ةيدوهيلا Úب طلخلل ةدّدجتم ةلواfi يه ،ةيدوهيلاب
ةاداعÃ ةينويهصصلا ةاداعم تعن ›اتلابو ،ةينويهصصلاو
ّمكو تاكصسإل تلواfi ...ةيماصسلا ةاداعمو ةيدوهيلا
ةدقت˘نŸاو ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا قو˘ق◊ا˘ب ة˘يدا˘نŸا هاو˘فألا
 .لÓتحلا ةلودو Êويهصصلا عورصشملل
ِفتخي ⁄ امك ،«ورك ميج نوناق» حور ِفتخت ⁄ ،ًاذإا
ىر˘حألا˘ب وأا ،«يوا˘صست˘لاو لز˘ع˘لا»ـل فر˘ح˘نŸا ع˘قاو˘لا
ءاغلإا دنع ،ًايقرع نيدهطصضŸاو ًايعامتجا ÚلوزعŸا
لاز˘ي ل ،رد˘ن˘صسك˘لأا ل˘ي˘صشي˘م لداŒ ا˘˘م˘˘ك˘˘ف .نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
‘ تاذلابو ةيمويلا انتايح قرؤوي يقرعلا داهطصضلا
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تا˘صسا˘ي˘صس ة˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘صصلا ة˘˘لود˘˘لا تق˘ّ̆ب˘˘ط ،ع˘˘قاو˘˘لا ‘
ىلع ةينبŸاو ةيكÒمألا اهتÒظنل ةلثا‡ تاصسرا‡و
ةليلقلا ةّلقلا .اهمايقل لوألا مويلا ذنم ،يقرعلا لصصفلا

ماع ةبكن دعب مهصضرأا ‘ اوقب نيذلا ،Úينيطصسلفلا نم
ما˘ع ى˘ت˘ح ،ير˘ك˘صسع˘لا م˘ك˘ح˘ل˘ل م˘ه˘عا˘˘صضخإا ّ” ،8491
وأا م˘هار˘ق ةردا˘˘غ˘˘م ن˘˘م Úعو˘˘ن‡ او˘˘نا˘˘ك ا˘˘م˘˘ك ،6691

ءلؤوه .يركصسعلا مكا◊ا نم حيرصصت نود نم مهتادلب
،يبرعلا عاطقلاب ةي˘نو˘ي˘ه˘صصلا ة˘لود˘لا م˘ه˘فّر˘ع˘ت ن˘يذ˘لا
Òبك ّدح ¤إا (Úلوزعم) نيدعبتصسم نولازي لو اوناك
اذ˘ه ي˘ق˘ب د˘ق˘ل .د˘ئا˘صسلا ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا دا˘˘صصت˘˘قلا ن˘˘م
عافترا نم Êاعي ،ليومتلا هصصقني ،رّوطتم Òغ عاطقلا

ةيحصص فورظ ت– عبقي ،ةلاطبلاو رقفلا تلّدعم
ميل˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘ع لو˘صص◊او ن˘ّك˘م˘ت˘لا ءو˘صس Êا˘ع˘يو ة˘ئ˘ي˘صس
ن˘طاوŸا ع˘م يوا˘صست˘˘لا˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا تا˘˘مدÿاو
«ةلادع» زكرم بصسحبو ،7691 ماع ذنم .يدوهيلا
ًانوناق56 لÓ˘ت˘حلا ة˘لود ترد˘˘صصأا ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا

Úي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘˘لا Úن˘˘˘طاوŸا د˘˘˘صض ز˘˘ّ̆ي“ ًا˘˘˘ير˘˘˘صصن˘˘˘ع
،Ú◊ا كلذ ذ˘ن˘مو .ةّ̆ل˘تÙا ي˘صضارألا ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘˘فو
ن˘م فلآلا تا˘ئ˘˘م لا˘˘ق˘˘ت˘˘عا ّ” ،اذ˘˘ه ا˘˘ن˘˘مو˘˘ي ى˘˘ت˘˘حو
.لÓتحلل ةصضهانم ةيصسايصس بابصسأل Úينيطصسلفلا
صسعتلا نجصسلا ّنإا دصض سسراÁ يذلاو ،رمتصسŸاو يفّ
ّل˘˘˘تÙا د˘˘˘صض ،ـــــــ م˘˘˘يŸا ح˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘ب ـــــــ ر˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسŸا
َوهل ،ي˘كÒمألا ي˘ق˘ير˘فألا د˘صض كلذ˘كو ،ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
،Úتلا◊ا اتلك ‘ .Úنايكلا Úب ةمهم ةنراقم ةطقن
ةلودلا ةمدخ ‘ wيصسايصس ٌلمع ،هتاذ ّدحب سسب◊ا ّنإاف
امه Úتلودلاّ نأا ،انه Òكذتلا نم ّدب ل .ةيلاينولوكلا
اوزغت نأا نكÁ امهاتلك .ركصسع ةلودو ةيصسيلوب ةلود
Ó˘ت˘ق˘تو ة˘ي˘لود˘لا Úناو˘ق˘لا ا˘ك˘ه˘ت˘ن˘ت ،ًا˘ناد˘ل˘ب ا˘ف˘˘صصق˘˘تو
امنيب ،ناعيطتصستو ةوقلا ناكل“ امهنأا دّرÛ ،سسانلا
،ءي˘صش يأا ل˘ع˘ف ن˘ع ةز˘جا˘ع ⁄ا˘ع˘لا لود ة˘ي˘˘ق˘˘ب ف˘˘ق˘˘ت
تلّو˘˘ح ،ةد˘˘ح˘˘تŸا تا˘˘˘يلو˘˘˘لا ‘ .د˘˘˘ع˘˘˘ب ن˘˘˘ع بقار˘˘˘ت

نجصسلا ،ةحبرم ةعانصص اهلعجو نوجصسلا ةصصخصصخ
سسأارل ةفاصضŸا ةميقلا ّردي سشحاف حبر ردصصم ¤إا
ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم مد˘˘خ˘˘ت˘˘صست ذإا ،ًا˘˘˘صسا˘˘˘صسأا سش˘˘ّ̆حو˘˘˘تŸا لاŸا
ءانجصسلا ÚيÓم لب ،فلآا تائم ةيكÒمألا نوجصسلا
نم Úبراهلا تاذلاب ،تايلقألا نم مهÒغو دوصسلا
سسخبأاب نولمعي ٍقيقرك ـــــــ ونيتÓلا ـــــــ ةينيتÓلا اكÒمأا
‘ .عصضولا اذه نم قاتعنلا نوعيطتصسي لو ،روجألا
نو˘ي˘صسا˘ي˘صسلا ىر˘صسألا ف˘ط˘ت˘خ˘ُي ،ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘صصلا ة˘لود˘˘لا
نوبلجُيو ،ةّلتÙا يصضارألا نم ًاصساصسأا نوينيطصسلفلا
ـــــــ هنوجصس ‘ نوعصضويو لÓتحلا سشيج ةطصساوب
بيلاصسأا ¤إا ةفاصضإا ـــ ةيلودلا Úناوقلل ةفلاfl لامعأا
ناّكصسلل يرصسقلا ءا˘ف˘خإلاو ةر˘ط˘ي˘صسلاو ع˘م˘ق˘ل˘ل ىر˘خأا
ىلع انه ةلداعŸا رهظت ...لÓتحلا ت– Úيلصصألا
ةدهطصضŸا تاعمتÛاو دوصسلا موقي :›اتلا وحنلا

Ëدقت ّمتيو ،يكÒمألا لاŸا سسأار جاتنإا ةداعإاب ًايقرع
ًايونصس رلود تارايلم4 ـــــــ3 ةبه لكصش ىلع Òخألا
ي˘˘م– ا˘˘هرود˘˘ب ةÒخألا ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،لÓ˘˘ت˘˘حلا ة˘˘˘لود˘˘˘ل
.طصسوألا قرصشلا ‘ ةيكÒمألا ةيلايÈمإلا حلاصصŸا
تاذلابو دوهيلا Úب يأا) قرعلا ىلع ينبŸا توافتلا ّنإا
قلعتي ام ‘ (برعلا Úينيطصسلفلا Úبو ،مهنم Úيبرغلا
يصضارألا ‘ ًاصصو˘صصخو ،Úي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا تو˘مو ل˘ت˘ق˘ب
‘و ،م˘هر˘ق˘ف ‘ توا˘ف˘ت˘لاو ،ة˘ّل˘تÙا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا

ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا تا˘مدÿا ى˘ل˘ع م˘ه˘لو˘صصح
¤إا ،ة˘ّل˘تÙا Úط˘صسل˘ف ءا˘ح˘نأا ع˘ي˘م˘ج ‘ ،ة˘ي˘˘ّح˘˘صصلاو

ليب˘صس ى˘ل˘ع ،ج˘ه˘ن˘مŸاو ي˘ئاو˘صشع˘لا م˘ه˘لا˘ق˘ت˘عا بنا˘ج
نإا ،ةنراقملل ةلباق تاصسرا‡ اهّلك ،رصص◊ا ل لاثŸا

تايلولا ‘ دوصسلاو ةقرافألا عصضول ةلثا‡ نكت ⁄
‘ ،كلذ˘˘ك ،ا˘˘هد‚ تا˘˘˘توا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا هذ˘˘˘هو ،ةد˘˘˘ح˘˘˘تŸا

رامعتصسلا لود ‘ Úيلصصألا ناّكصسلا عصضول انتبراقم
.Óًثم ادنك ،Êاطيتصسلا
تاصسايصس زّيÁ يذلا ،يرصصنعلا لصصفلا حبصصأا دقل
Úي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘ل˘ل ة˘يدا˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘صسلا ة˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘صصلا ة˘˘لود˘˘لا
،7691 ما˘˘ع لÓ˘˘ت˘˘حا د˘˘ع˘˘ب ًا˘˘حو˘˘صضو Ìكأا ،Úي˘˘ل˘˘صصألا
.قطانŸا هذه ‘ Úينيطصسلفلل ةيصشحولا اهتلماعمو
يتلا قنÿاو راصص◊او طغصضلا ىدÃ ةيارد ىلع نحن
،ة˘ّل˘تÙا ي˘صضارألا ‘ نو˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م Êا˘˘ع˘˘ي
ًا˘ير˘بو ًا˘˘يو˘˘ج ،ر˘˘صصاÙا ةّز˘˘غ عا˘˘ط˘˘ق ‘ ًا˘˘صصو˘˘صصخو
ل˘صصف˘لا يÒَب˘خ ع˘فد ا˘م و˘˘ه ع˘˘صضو˘˘لا اذ˘˘ه .ًا˘˘ير˘˘ح˘˘بو
،وتوت دنومزيد فقصسألاو Óيدنام نوصسلين ،يرصصنعلا
أاوصسأا يليئارصسإلا يرصصنعلا لصصفلا ّنأا نÓعإلا ¤إا
ماظن عبّتا امنيبف .ايقيرفأا بونج ‘ كلذ نم Òثكب
لومصشلا قطنم ايقيرفأا بونج ‘ يرصصنعلا لصصفلا
¤إا ًامئاد ىعصست تناك يتلا ليئارصسإا ّنإاف ،لÓغتصسلاو
داعبتصسلا قطنم تمدختصسا ،Úي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ءا˘ف˘ت˘خا
طقف لمعُتصسا دقف ،لÓغتصسلا قطنم امأاو ،عمقلاو
ةّرمتصسŸا تÓم◊ا ‘ ًايلج اذه رهظي .ةجا◊ا دنع
Úن˘طو˘ت˘صسŸا / ن˘ير˘جا˘هŸا ع˘˘ي˘˘ج˘˘صشتو بÓ˘˘ج˘˘ت˘˘صسل
ءانغتصسÓل ىتح وأا ليدب داجيإل ،دوهيلا Òغو دوهيلا

.Úيلصصألا ناكصسلل ةلماعلا يديألا نع
دو˘˘ه˘˘ي˘˘لا نور˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسŸا كردأا ،ة˘˘لود˘˘لا ءو˘˘˘صشن ذ˘˘˘ن˘˘˘م
مهصسفنأا ىلع دامتعلا نوعيطتصسي ل مهّنأا نويبوروألا

،دلبلاو داصصتقلاو سشي÷ا ءانبو ةلودلا ليكصشت ‘
امك ،مهدحولو مهصسفنأاب سضرألا ىلع لمعلا كلذكو
نم ،Úينيطصسلفلا داعبتصساو وfi مهنكÁ ل هّنأا اوكردأا
ة˘يو˘صست˘ل Úن˘طو˘ت˘صسم / ن˘ير˘جا˘هÃ م˘ه˘لاد˘ب˘˘ت˘˘صسا نود
،انه نمو .ةليدب ةصصيخر لمع ةوق Òفوتو سضرألا
تا˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘صسمÿا ‘ لÓ˘˘ت˘˘حلا ة˘˘لود تا˘˘صسا˘˘ي˘˘صس تنا˘˘ك
داÒتصسا ىلع ةينبم ،يصضاŸا نرقلا نم تاينيتصسلاو
يباتك .Úيقرصشلا / برعلا دوهيلا نم فلآلا تائم
ة˘ل˘ما˘عŸا ى˘ل˘ع ءو˘صضلا طّ̆ل˘صسي ،«ل˘ي˘ئار˘˘صسإا ‘ ءا˘˘صسن»
ناّكصس دصض سسيل ،ة˘لود˘لا هذ˘ه˘ل ة˘ير˘صصن˘ع˘لاو ة˘ي˘ع˘م˘ق˘لا
دو˘˘ه˘˘ي˘˘لا ّد˘˘صض كلذ˘˘ك ل˘˘ب ،بصسح˘˘ف Úي˘˘ل˘˘صصألا سضرألا
فور˘ظ˘لا ف˘صصو ‘ با˘˘ه˘˘صسإلا ن˘˘كÁ ثي˘˘ح ،بر˘˘ع˘˘لا
.ةّدع دوقعل اهيف اوعصضُو يتلا ةيناصسنإلا Òغ ةيصشيعŸا

يفكي نكلو ،هقح عوصضوŸا اذه ءافيإا ،انه ،انعصسي ل
يرامعتصسا يرصصنع عورصشم يه ةينويهصصلا ّنإا لوقلا
.Êاطيتصسا

ىدم ة˘يŸا˘ع˘لا Òي˘غ˘ت˘لا تا˘كر˘ح ى˘ل˘ع ًا˘ي˘فا˘خ د˘ع˘ي ⁄
‘ يلج اذهو ،ةيعمقلا اهتلودو ةينويهصصلا ةيرصصنع
ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘˘ف˘˘˘لا بع˘˘˘صشلا قو˘˘˘ق◊ ةرِزاؤوŸا ِتا˘˘˘كر◊ا
يدو˘ه˘ي˘لا تو˘صصلا) ل˘ث˘م ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘صصل˘˘ل ة˘˘صضها˘˘نŸاو
نا˘تا˘هو .(ل˘ق˘ت˘˘صسŸا يدو˘˘ه˘˘ي˘˘لا تو˘˘صصلا) و (مÓ˘˘صسل˘˘ل

Óب نÓمعت ،ادنكو اكÒمأا ‘ دوهيلا نم ناتعوم‹
هذ˘ه ¤إا .ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘˘لا ق◊او تو˘˘صصلا ءÓ˘˘عإل ل˘˘ل˘˘ك
،«ةيرصصنعلا ّدصض يŸاعلا عّمجتلا» فاصضُي ،تاكر◊ا
عم يŸاعلا نماصضتلا .كلذ ¤إا امو ،«يمصساب سسيل»
ةفاصضم ةميقو ةيقادصصم يفصضي ،«ةمهم دوصسلا ةايح»
نم Òثكلا نإا ذإا .Úينيطصسلفلا عم يŸاعلا نماصضتلل

ةيني˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘ي˘صضق˘لا نود˘يؤو˘ي كار◊ا اذ˘ه يد˘يؤو˘م
كلذك

فلتıا هيبصشلا :ليئارصسإاو اكÒمأا Úب ةيماظنلا ةيرصصنعلا
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““انوروك حاقل““ نم ةعرج نويلم003 زجحي يبوروأ’ا دا–’ا

:ةحصصلإ ةمظنمو انؤيلم11 نؤطختي نؤفاعتŸإ
 إدؤقع دتمتصس ةحئا÷إ تايعإدت

  هللا بزح معد فقول ةلاّعف اهاري ويبموب

ةيكيرمألإ تابؤقعلإ Èتعي يئنماخ
 ““ةÁرج““
دصض ةÁرج ةيكÒمألا تابوقعلا نإا يئنماخ يلع Êاريإلا دصشرŸا لاق
Úح ‘ ،تابوقعلاب اهفادهأا قق– نل نطنصشاو نإاو Êاريإلا بعصشلا
‘ تح‚ نطنصشاو نأا ويبموب كيام يكÒمألا ةيجراÿا ريزو Èتعا
‘ ةيعيصشلا تايصشيلŸاو هللا بزح معد ىلع نارهط ةردق ىلع ءاصضقلا
يمصسرلا نويزفلتلا اهثب ىحصضألا ديع ةبصسانÃ هل ةملك ‘و .قارعلا

ةددعتم فادهأا اهل نطنصشاو نأا يئنماخ فاصضأا ،ةعم÷ا مويلا ةرصشابم
¤إا اÒصشم ،دÓبلا ‘ تاصسصسؤوŸا دصضو ماظنلا دصض بعصشلا كير– اهلوأا
  .لصشف دق ططıا اذه نأا
ديرŒ ديرت اهنأل ةدحتŸا تايلولا عم سضوافتت نل هدÓب نأا دكأا امك
ىلع دمتعت تابوقعلا ةهجاوم نأا ¤إا يئنماخ راصشأاو .اهتاردق نم ناريإا
 .ةوقلا رصصانع نع يلختلاب سسيلو ةينطولا تاردقلا

ة˘ق˘ط˘نŸا لود ¤إا ا˘هد˘ي د˘م ة˘ي˘نار˘يإلا ة˘ي˘جراÿا تن˘ل˘عأا ،ا˘ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م
مصساب ثدحتŸا لاقو ،رارقتصسلاو نمألا قيق– لجأا نم اهعم نواعتلاو
لصضفأا اقيدصص دŒ نل لودلا هذه نإا يوصسوم سسابع ةيناريإلا ةيجراÿا

  .فدهلا كلذ قيق– لجأا نم ناريإا نم
نأاو ،ةقطنŸا ‘ عاصضوألا ءازإا قلقلاب رعصشت نارهط نأا يوصسوم فاصضأاو

اددصشم ،اهلود Úب نواعتلا زيزعتب طونم اهيف رارقتصسلاو نمألا قيق–
يأل دح عصضوو رتوتلا نم د◊ا ىلع لمعلا يه ناريإا ةصسايصس نأا ىلع
  .هÒبعت دح ىلع ،ةقطنŸا لود عم مهف ءوصس
ةيكيرمألا تابوقعلا ىلع تداتعا ناريإا نأا يوصسوم دكأا ،رخآا قايصس ‘و
ىلع دامتعلاو ىوصصقلا طوغصضلا ةهجاوم ىلع موقت اهتيجيتاÎصسإا نأاو
  .ةيتاذلا اهتاناكمإا

طوغصضلا ةلمح نإا ويبموب كيام يكيرمألا ةيجراÿا ريزو لاق ،هبناج نم
اهتردق ىلع ءاصضقلا ‘ تح‚ ناريإا ىلع هدÓب اهصضرفت يتلا ىوصصقلا

  .قارعلا ‘ ةيعيصشلا تايصشيلŸاو هللا بزح معد ىلع
سسلجÃ ةيجراÿا تاقÓعلا ةن÷ اهتدقع ةصسلج ‘ ،ويبموب فاصضأاو
تابوقعلا هتققح يذلا Òثأاتلاب ةديعصس نطنصشاو نأا ،يكيرمألا خويصشلا
  .نارهط ىلع ةصضورفŸا

رابخألا طيرصش

 روفراد

ءإذغلإ نم لفط فلأإ41 مرحي فنعلإ
 رؤفرإد ‘ ةياعرلإو
فلأا41 نم Ìكأا نادوصسلا برغب روفراد ميلقإا ‘ رعتصسŸا فنعلا مرح
““نردليصشت تاذ فيصس““ ةمظنم تدكأا ام قفو ،ةياعرلاو ءاذغلا نم لفط
  .ةعم÷ا لافطألاب ىنعُت يتلا ةيموك◊ا Òغ
ىلع ةعقاولا يÒتصسم ةيرق ويلوي52 ‘ حّلصسم005 وحن مجاه دقو
،روفراد برغ ةيلو ةمصصاع ةنين÷ا ةنيدم نم ًاÎموليك84 ةفاصسم
ةلاح ‘53 مهنيب ،88 اوحرجو تيلاصسŸا ةليبق نم اصصخصش16 اولتقو

  .ةقطنŸا ‘ فنعلا ثداوح نم ةلصسلصس ‘ Òخألا وه موجهلاو.ةجرح
لافطأا ةصسمخ ىلتقلا Úب نم ناك هنإا ““نردليصشت اذ فيصس““ ةمظنم تلاقو
‘ يلبقلا فنعلا علدنا““ نأا ىلع تددصشو .حورجب نورخآا ةعصست بيصصأاو
اننأل ةيحصصلا تامدÿا نم لفط فلأا41 نم Ìكأا مرح روفراد برغ
نأا تفاصضأاو .““يÒتصسم ‘ يلfi بتكمو Úتدايع قÓغإل انررطصضا

ءاذغ اصضيأا نكلو ةيحصصلا تامدÿا““ نامدقت اتناك ÚتصسصسؤوŸا Úتاه
.““ةقطنŸا هذه لافطأل

ايناŸأا

ىصضرŸإ ÚئجÓلإ تإرصشع لبقتصست Úلرب
 نانؤيلإ نم
ىصضرŸا رصصقلا ÚئجÓلا نم ةديدج ةعفد لوألا سسمأا ايناŸأا تلبقتصسا
  .نانويلا نم Úمداق مهرصسأا نم دارفأاو
09 اهنتم ىلع ةرئاط نإاف ةيناŸألا ةيلخادلا ةرازو تنلعأا ام بصسحبو
  .ÚلÈب ““دليفنوصش““ راطم ‘ تطح ةرصسأا22 نم ًادرف
ÚقهارŸاو لافطألا نم مهنم ادرف22 نإاف ،ةرازولا تانايب بصسحبو
  .مهتÓئاع دارفأا نم نيرجاهŸا يقابو ،ىصضرŸا
نم81و ،ناتصسناغفأا نم نوردحني مهنم ًادرف64 نإاف ،تانايبلل اقفوو
نم لك نم3و ،ةينيطصسلفلا قطانŸا نم7و ،قارعلا نم11و ،ايروصس
  .لاموصصلا نم2و ،وغنوكلاو نوÒماكلا

 اكيجلب

رجاتŸإ ‘ ةديدج Òبإدت ذيفنت أإدب
Ÿانورؤك ةحفاك

ددع عافترإا دعب ةديدج Òبادت ذنم سضرف ةيكيجلبلا تاطلصسلا تأادب
قوصستلا ةدم سصيلقت Òبادتلا هذه Úب نمو ،انوروك سسوÒفب تاباصصإلا
  .ليمع لكل ةقيقد03 ¤إا
ما˘ي˘ق˘لا˘ب ة˘طر˘صشلا تد˘عو ،ذ˘ي˘ف˘ت˘لا ز˘ي˘ح ةد˘يد÷ا Òباد˘ت˘لا لو˘خد ع˘˘م و
ÚنطاوŸا ىتحو رجاتŸا مازتلإا ىدم ةبقارŸ ةرمتصسم سشيتفت تايلمعب
لصسكورب لامصش ةطرصش تلخدت كيبراكصس يفف ،ةديد÷ا تاءارجإلاب

نم ةلجع ‘ ءÓمعلا نم Òثكلا ناك ودبيام ىلعف نوصسكا رجتم قÓغإل
  .ةينمألا Òبادتلا لهاŒ ةجردل مهرمأا
لصسكورب لامصش ةطرصش ةقطنم تقلغأا ،ةيكيجلب ةيمÓعا رداŸ اًقفوو
قفدتلا ‘ مكحتلل ةمزÓلا تاوطÿا ذختي ⁄ هنأا ثيح ،نوصسكا رجتم
  .ءÓمعلا نم اًدج Òبك ددع كانه ناكو هتار‡ ¤إا
لوقتو.رجتم˘ل˘ل ىرادإلا قÓ˘غإلا كي˘برا˘ك˘صس ةد˘م˘ع تب˘ل˘ط ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو
رجاتŸا ىلع ةرطيصسلل اهتايرود لصصاوتصس اهنأا لصسكورب لامصش ةطرصش
 .ىرخألا ةماعلا نكامألاو

ت’اكو/›ودلا مشسقلا

سسورديت ةيŸاعلا ةحصصلا ةمظنم ريدم لاق دق
يصشفت نإا ةعم÷ا مويلا سسوصسيÈيغ موناهدأا
ثراوكلا نم ⁄اعلا ءاحنأا ‘ انوروك سسوÒف
‘ ل˘˘˘يو˘˘˘ط تقو ¤إا ا˘˘˘هر˘˘˘ثأا د˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘صس ي˘˘˘ت˘˘˘لا
  .لبقتصسŸا
ة˘ن˘ج˘ل˘ل عا˘م˘ت˘جا لÓ˘˘خ- سسو˘˘صسÈي˘˘غ فا˘˘صضأاو
ةمزأا انوروك ةحئاج““ نأا -ةمظنŸا ‘ ئراوطلا

لظتصس اهتاعبتو نرق لك ةرم ثد– ةيحصص
fiةلبقم دوقعل ةصسوصس““.  

‘ ءابولا روهظ ةدوع نإا لاق سسوصسيÈيغ ناكو
فا˘ف˘خ˘ت˘صسا ¤إا ا˘ي˘ئز˘˘ج دو˘˘ع˘˘ت ناد˘˘ل˘˘ب˘˘لا سضع˘˘ب
فصصن ‘ فيصصلا لصصف لÓخ Òبادتلاب بابصشلا
  .›امصشلا ةركلا
ةمظنم تدب ،ة˘ي˘صضاŸا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ع˘ي˘با˘صسألا ‘و
ة˘ي˘نا˘ك˘مإا لا˘ي˘ح ة˘م˘ئا˘صشت˘˘م ة˘˘يŸا˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘صصلا
رذح ماعلا اهريدم نإا لب ،ءابولا ىلع ةرطيصسلا

ةمظنŸا ترذحو ،دعب تأاي ⁄ أاوصسألا نأا نم
تعر˘˘صست لا˘˘ح ‘ د˘˘يز˘˘ت˘˘صس تا˘˘با˘˘صصإلا نأا ن˘˘م
تا˘صسا˘ي˘صسلا ذ˘خ˘ت˘ت ⁄و دو˘ي˘˘ق˘˘لا ع˘˘فر ‘ لود˘˘لا
سسوÒفلا عبتتو فصشكلا لمصشت يتلاو ،ةبصسانŸا
  .يحصصلا رج◊او لزعلاو
سسوÒف˘˘ب Úبا˘˘˘صصŸا دد˘˘˘ع مو˘˘˘ي˘˘˘لا زواŒ د˘˘˘قو
Ú 876فوتŸاو ،انويلم5.71 ⁄اعلا لوح انوروك
Ú 11فا˘˘ع˘˘˘تŸا دد˘˘˘ع ى˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘ت Úح ‘ ،ا˘˘˘ف˘˘˘لأا

  .انويلم
‘ ةعفترم ةÒتوب سسوÒفلا يصشفت لصصاوتيو
ثي˘ح ،ا˘ي˘ق˘ير˘فأاو Úت˘ك˘ير˘مألاو ا˘ي˘صسآا˘ب ق˘طا˘ن˘م
فلآا ةد˘ع Úب حواÎت ة˘ي˘مو˘˘ي ة˘˘ل˘˘ي˘˘صصح ل˘˘ج˘˘صس
  .فلآلا تارصشعو

ة˘يدو˘ع˘صسلا بنا˘ج ¤إا Èت˘ع˘ي يذ˘˘لا ،قار˘˘ع˘˘لا ‘

،ة˘ي˘بر˘ع˘لا لود˘لا ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ارر˘˘صضت Ìكألا
Ìكأاو ةافو07  لوألا سسمأا تاطلصسلا تصصحأا

ذنم ةيموي ةليصصح ىلعأا يهو ،ةباصصإا0033 نم
ير˘ف˘ي˘ف ف˘صصت˘ن˘م دÓ˘ب˘˘لا ‘ سسوÒف˘˘لا رو˘˘ه˘˘ظ
 .يصضاŸا
ةلاح42 نع لوألا سسمأا نلعأا ،ةيدوعصسلا ‘و
جاجح ولخ عم ةديدج ةباصصإا0071 وحنو ةافو
  .سسوÒفلاب تاباصصإا يأا نم مار◊ا هللا تيب
نادوصسلا ‘ ةعفترم تايفو ةليصصح تلجصس امك
ن˘م ل˘ك ‘ تا˘˘ي˘˘فو تل˘˘ج˘˘صسو ،ةا˘˘فو12 ع˘قاو˘ب
  .رطقو Úطصسلفو تيوكلاو تارامإلا

ءارزولا سسيئر نلعأا ،⁄اعلاب ىرخأا قطانم ‘و
ق˘ي˘ب˘ط˘ت ل˘ي˘جأا˘ت نو˘˘صسنو˘˘ج سسيرو˘˘ب Êا˘˘ط˘˘يÈلا
ماعلا لزعلا دويق فيفخت نم ةلبقŸا ةلحرŸا

Ÿعوبصسأا ةدÚ ةررقم تناك امدعب ،لقألا ىلع
›امصش ‘ دويقلا هذه سضعب ديدصشت عم ،ادغ
ا˘˘نورو˘˘ك سسوÒف˘˘˘ل رؤو˘˘˘ب رو˘˘˘ه˘˘˘ظ بب˘˘˘صسب اÎل‚إا
  .اهيف
سضعب هيف ديعت تقو ‘ روطتلا اذه يتأايو
ةيئزج ةدوع ،اينابصسإا اهنمو ،ةيبوروألا لودلا
ة˘يدا˘˘صصت˘˘قلا ة˘˘م˘˘ظ˘˘نألا سضع˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع دو˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ل
ا˘نورو˘ك سسوÒف˘ل رؤو˘ب رو˘ه˘ظ ع˘م ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو
›امصش) اينولاتك ميلقإا ‘ ثدح ام رارغ ىلع
  .(اينابصسإا
ةباصصإا فلأا55 نم Ìكأا مويلا تلجصس ،دنهلا ‘و

نويلم6.1 قو˘˘ف ›ا˘˘م˘˘جإلا ع˘˘ف˘˘˘تÒل ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
رظح عفر ةموك◊ا تررق كلذ مغرو ،ةباصصإا
سسرام ذنم اصضورفم ناك يذلا يليللا لوجتلا
  .يصضاŸا
Êا˘با˘ي˘لا ءارزو˘˘لا سسي˘˘ئر Èع ،ا˘˘صضيأا ا˘˘ي˘˘صسآا ‘و
ةيمويلا ةليصص◊ا عافترا نم هقلق نع يبآا وزنصش
امك.ويكوط ةمصصاعلاب كلذ ‘ اÃ ،تاباصصإÓل

ةديدج ةباصصإا فلأا11 ايقيرفأا بونج تلجصس
  .افلأا284 ¤إا ›امجإلا عفتÒل
ةدم ذنم دهصشت يتلا ةدحتŸا تايلولا ‘و
،افلأا07و افلأاÚ 05ب حواÎت ةيموي تاباصصإا

نروبيÓك سسميج يطارقÁدلا روتانيصسلا رذح
نوتوÁ دق نيرخآا يكيرمأا فلأا051 نأا نم
تاÒيغت عقت ⁄ لاح ‘ انوروك سسوÒف ءارج
  .روفلا ىلع
ةيدعŸا سضارمألا دهعم ريدم لاق ،هتهج نم

052 نإا يصشتواف Êوطنأا ةدحتŸا تايلولا ‘
ىلع براŒ ‘ ةكراصشملل مهءامصسأا اولجصس افلأا
  .انوروك دصض ةلمتfi تاحاقل

““‘وناصس““ Úب قافتا نع مويلا نلعأا ،ءانثألا ‘
ل˘˘صص– ةد˘˘ح˘˘تŸا تا˘˘يلو˘˘لاو ““ي˘˘ك سسإا ي˘˘ج»و

Ãخألا هبجوÒتغلبو ،ةعرج نويلم ةئم ىلع ة
  .رلود رايلم1.2 دقعلا ةميق
ةعومÛا عم قافتا ¤إا نابايلا تلصصوت امك
لوصصحلل ““رزياف-كتنويب““ ةيكÒمألا ةيناŸألا

ل˘م˘ع˘ت حا˘˘ق˘˘ل ن˘˘م ة˘˘عر˘˘ج نو˘˘ي˘˘ل˘˘م021 ى˘˘ل˘˘ع
  .هيلع ةعومÛا

اهّنأا ةي˘بوروألا ة˘ي˘صضو˘فŸا تن˘ل˘عأا ،ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
نويلم003 ،72لا ءاصضعألا لودلا مصساب تزجح
هيلع لمعت91-ديفوك ّدصض راقع نم ةعرج
ّنإا نايبلا لاقو .‘وناصس ةيصسنرفلا ةعومÛا
ع˘م ““ة˘ف˘ث˘ك˘م تا˘صشقا˘ن˘˘م““ ل˘˘صصاو˘˘ت ة˘˘ي˘˘صضو˘˘فŸا

.لثا‡ حاقل جاتنا ىلع لمعت ىرخأا تاعوم‹
رّفويصس““ ‘وناصس عم دقعلا ّنإاف ،لصسكوÈل ًاقفوو
.““حاقللا ءارصشل ءاصضعألا لودلا لكل ةصصرفلا
ة˘˘ي˘˘˘صضو˘˘˘فŸا Úب تا˘˘˘صضوا˘˘˘فŸا تحا˘˘˘تأا د˘˘˘ق˘˘˘ف
ءارصشل ًاراطإا عصضي قافتا ¤إا لصصوتلا ‘وناصسو
حا˘ق˘˘ل جا˘˘ت˘˘نا ّ” لا˘˘ح ‘ ة˘˘عر˘˘ج نو˘˘ي˘˘ل˘˘م003
.““لاعفو نومأام““

ت’دعÃ ءابولا يششفت لشصاوتي Úح ‘و ،ةمداق دوقعل دتمتشس انوروك سسوÒف تايعادت نأا نم ةيŸاعلا ةحشصلا ةمظنم ترذح
دق هدÓب ‘ تايفولا نأا نم يكيرمأا روتانيشس رذحو ،ةليقث ةيموي ةليشصح لجشس يذلا قارعلا اهيف اÃ ،ةدع لود ‘ ةعفترم
 .فعاشضتت

Úيناتصسكاب ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘م7 ل˘˘ت˘˘˘ُق
رثإا ،حارجب نورخآا بيصصأاو ناغفأاو
ن˘˘˘˘مأا دار˘˘˘˘فأا ع˘˘˘˘م م˘˘˘˘ه˘˘˘˘كا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘صشا
““ن˘م˘صشت““ Èع˘م ة˘لا˘ب˘ق Úي˘نا˘ت˘صسكا˘ب
نا˘ت˘صسكا˘ب Úب ل˘صصا˘ف˘˘لا ،يدود◊ا
  .ناتصسناغفأاو
نأا˘˘ب  ،ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عا ردا˘˘صصم تدا˘˘فأاو
رو˘˘ب˘˘˘ع ‘ Úب˘˘˘غار˘˘˘لا ن˘˘˘م تا˘˘˘ئ˘˘˘م
ن˘مألا ىو˘ق ع˘م او˘ك˘ب˘˘ت˘˘صشا دود◊ا

ةيناتصسكابلا تاطلصسلا قÓغإا ءارج
  .عوبصسألا ةياهن يدود◊ا ÈعŸا
نإا Êا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسكا˘˘˘˘˘ب لوؤو˘˘˘˘˘صسم لا˘˘˘˘˘قو
لا˘˘م˘˘عأا˘˘ب او˘˘ما˘˘ق ن˘˘ير˘˘ها˘˘ظ˘˘˘تŸا““

بتا˘˘ك˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع اود˘˘˘ت˘˘˘عاو ،بغ˘˘˘صش
؛نمصشت Èعم طيfi ‘ ةيموكح

سسر˘˘˘حو ن˘˘˘˘مألا تاو˘˘˘˘ق ع˘˘˘˘فد ا‡

  .““ةوقلا مادختصسل دود◊ا
ناتصسكاب تمهتا ،لصصتم قايصس ‘و
Èعم ‘ ةلماعلا ةيناغفألا تاوقلا
Úب ل˘˘˘صصا˘˘˘ف˘˘˘لا يدود◊ا ن˘˘˘م˘˘˘˘صشت
را˘˘ن قÓ˘˘طإا˘˘ب ءد˘˘ب˘˘لا˘˘˘ب ن˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا

سسمأا رÈم Òغو ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئاو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشع
ل˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘م ¤إا ىدأا ا‡ سسي˘˘˘˘˘مÿا

قا◊إاو ناغفأاو Úيناتصسكاب Úيندم
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ح تار˘˘˘˘˘قÃ رار˘˘˘˘˘صضأا
  .ةيناتصسكاب
‘ ةينا˘ت˘صسكا˘ب˘لا ة˘ي˘جراÿا تلا˘قو
دود◊ا سسرح ةوق نإا يمصسر نايب
ردا˘صصم ى˘ل˘ع تدر ة˘ي˘˘نا˘˘ت˘˘صسكا˘˘ب˘˘لا
Êاغفألا بنا÷ا نم رانلا قÓطإا
مÓصسإا نأا ¤إا تراصشأا امك ،لثŸاب
ةيصسامولبدلا اهتلاصصتا تلعف دابآا

ل˘˘ي˘˘ت˘˘ف عز˘˘ن فد˘˘ه˘˘ب ة˘˘ير˘˘ك˘˘صسع˘˘لاو
  .رتوتلا

ناغفأا نولوؤوصسم لاق ،لباقŸا ‘
ناتصسكاب اهتقلطأا ةيعفدم ناÒن نإا

ىلع ايندم51 تلتق دود◊ا Èع
ع˘˘فد ا‡ ، نا˘˘ت˘˘صسنا˘˘غ˘˘فأا ‘ ل˘˘قألا
ة˘˘يÈلا ا˘˘ه˘˘تاو˘˘ق ع˘˘صضو ¤إا لو˘˘˘با˘˘˘ك
  .بهأات ةلاح ‘ ةيو÷او

د˘˘˘ع˘˘˘ب ي˘˘˘ع˘˘˘فدŸا ف˘˘˘صصق˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘ج
ن˘˘˘˘مألا تاو˘˘˘˘ق Úب تا˘˘˘˘كا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘صشا
Èعم دنع ةيناغفألاو ةيناتصسكابلا
،ق˘ل˘غŸا كاد˘˘لو˘˘ب Úب˘˘صس-نا˘˘ما˘˘صش
ي˘ن˘طاو˘م ن˘م دو˘˘صشح تنا˘˘ك ثي˘˘ح
Úب˘نا÷ا ى˘ل˘ع ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ت ن˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
  .ىحصضألا ديع لبق روبعلل
‘ اقلغم ناك يذلا ÈعŸا حتفو

لÓخ ةاصشŸا مامأا تاقوألا بلغأا
ةز˘˘ي˘˘جو ةÎف˘˘ل ،ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج
ح˘ت˘ف˘ي˘صس نا˘كو ،ي˘˘صضاŸا ءا˘˘ع˘˘برألا

حامصسلل سسيمÿا سسمأا ىرخأا ةرم
Ÿرو˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘لا˘˘˘ب ن˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا ي˘˘˘ن˘˘˘طاو

فدا˘صصي يذ˘لا د˘ي˘ع˘لا˘ب لا˘ف˘ت˘حÓ˘ل
‘ تبصسلاو ناتصسناغفأا ‘ ةعم÷ا
  .ناتصسكاب
د˘˘ن˘˘˘ع Êا˘˘˘ت˘˘˘صسكا˘˘˘ب لوؤو˘˘˘صسم لا˘˘˘قو
⁄ ا˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع ه˘˘˘نإا زÎيور˘˘˘ل دود◊ا
Òب˘˘ك د˘˘صشح ع˘˘مÈ ŒعŸا ح˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ي
رجحلل ازكرم اوقرحأاو جاجتحÓل
ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ك˘˘˘ح ةأا˘˘˘˘صشن˘˘˘˘مو ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا
نأا ادكؤوم ،ÈعŸا دنع ةيناتصسكاب
لاز˘˘˘˘ي ل دود◊ا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ع˘˘˘˘صضو˘˘˘˘لا

.ارتوتم

..تاماهتا لدابتو تاكابتششا

ناتصسناغفأإو ناتصسكاب Úب يدودح ÈعÃ ىحرجو ىلتق



تلاكو /›ودلا مضسقلا

يصصولخ يكÎلا عافدلا ريزو لاق
لامعأا تبكترا يبظوبأا““ نإا راكأا

ادعو˘ت˘م ““ا˘يرو˘صسو ا˘ي˘ب˘ي˘ل ‘ ةرا˘صض
‘ ا˘ه˘ب˘صسا˘ح˘˘ن˘˘صس““ لو˘˘ق˘˘لا˘˘ب ا˘˘ها˘˘يإا
  .““ÚبصسانŸا نامزلاو ناكŸا
ة˘˘˘ي˘˘˘كÎلا عا˘˘˘فد˘˘˘لا ةرازو  تلا˘˘˘˘ق و
ع˘فاد˘لا ا˘م ي˘ب˘ظو˘بأا لاؤو˘صس بج˘˘ي““
،ةئيصسلا اياونلا هذه ،ةيئادعلا هذهل

  .““ةÒغلا هذه
تيقوت ‘ راكأا تاحيرصصت يتأاتو
لودلا Úب ادعاصصتم ارتوت دهصشي
‘ ر˘ئاد˘لا عاز˘ن˘˘لا ‘ ة˘˘طر˘˘خ˘˘نŸا
فÎعŸا قافولا ةموكح Úب ايبيل
ا˘هر˘ق˘مو ةد˘ح˘تŸا ·ألا ن˘م ا˘˘ه˘˘ب

،Îفح ةفيلخ ÒصشŸاو ،سسلبارط
يبيللا قرصشلا ىلع رطيصسي يذلا
  .دÓبلا بونج نم مصسقو
ة˘مو˘ك˘ح ا˘ير˘ك˘صسع ا˘ي˘كر˘˘ت م˘˘عد˘˘تو
Îف˘˘ح ى˘˘ظ˘˘ح˘˘˘ي Úح ‘ ،قا˘˘˘فو˘˘˘لا
ةيدوعصسلاو تارامإلاو رصصم معدب
  .ايصسورو
داعتبلاب رصصم حصصنأا““ راكأا لاقو
مد˘خ˘ت ل ي˘ت˘لا تا˘ح˘ير˘˘صصت˘˘لا ن˘˘ع
بر◊ا ج˘جؤو˘ت ل˘ب ا˘ي˘ب˘ي˘˘ل˘˘ب مÓ˘˘صسلا
ة˘˘م˘˘عاد˘˘لا لود˘˘لا ا˘˘ي˘˘عاد ،““ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف

Óئاق همعد نع فقوتلا ¤إا Îف◊
ةيدوعصسلاو تارامإلا فقوت ⁄ اذإا““

م˘˘˘عد ا˘˘˘صسنر˘˘˘فو ا˘˘˘ي˘˘˘صسورو ر˘˘˘صصمو
ر˘˘ق˘˘ت˘˘صست ن˘˘ل˘˘ف Îف˘˘ح ي˘˘بÓ˘˘˘ق˘˘˘نلا
  .““ايبيل

عيباصسألا ‘ تارتوتلا تدعاصصتو
لخدتلاب رصصم حيولت عم ،ةÒخألا

تاوق تمّدقت نإا ايبيل ‘ ايركصسع
ة˘ق˘ط˘ن˘م هاŒا˘ب قا˘فو˘˘لا ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح
لوقت ام وهو ،ةيجيتاÎصسلا ترصس
مايقلا مزتعت اهنإا سسلبارط تاوق
  .هب
مئاقلا رتوتلا ايبيل ‘ عازنلا مقافو
تروهدت Úتللا يبظوبأاو ةرقنأا Úب
تاو˘ن˘صسلا ‘ ا˘م˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا
ذو˘˘ف˘˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘خ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةÒخألا
‘ ر˘ط˘ق˘ل ا˘ي˘كر˘ت م˘عدو ي˘م˘ي˘ل˘قإلا
Úبو ة˘حود˘لا Úب م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا عاز˘˘ن˘˘لا
ة˘˘ما˘˘نŸاو ي˘˘ب˘˘ظو˘˘بأاو ة˘˘يدو˘˘˘ع˘˘˘صسلا
ايكرت ّبنجتت Úح ‘و.ةرهاقلاو
¤إا ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م تادا˘˘ق˘˘ت˘˘نا ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت
دا˘ق˘ت˘نا ن˘ع ى˘ناو˘ت˘ت ل ة˘˘يدو˘˘ع˘˘صسلا
  .تارامإلا
ىلع ايكرت تقلطأا8102 ماعلا ‘و
ةرا˘˘ف˘˘صسلا ه˘˘ي˘˘˘ف ع˘˘˘ق˘˘˘ت يذ˘˘˘لا ي◊ا
قا˘قز““ م˘صسا ةر˘ق˘نأا ‘ ة˘˘ي˘˘تارا˘˘مإلا
مكا◊اب انميت ““اصشاب نيدلا رخف
تارا˘مإلا ه˘م˘ه˘ّت˘ت يذ˘لا Êا˘م˘ث˘˘ع˘˘لا
نا˘˘ك˘˘صس ّد˘˘˘صض م˘˘˘ئار˘˘˘ج با˘˘˘ك˘˘˘ترا˘˘˘ب
  .ةرونŸا ةنيدŸا
ءاغلإا ¤إا ةيلاطيإا ةيناŸرب تعد
ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ل Úي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘مألا Úمو˘˘˘˘˘صسرŸا
،ينيفلاصس ويتام قباصسلا ةيلخادلا
ع˘˘م ة˘˘مŸÈا تا˘˘قا˘˘ف˘˘تلا كلذ˘˘˘كو
  .ةرجهلا نأاصشب ايبيل
نم باونلا سسل‹ وصضع تفاصضأاو
ا˘ّل˘ي˘صسور (نووا˘صست˘مو رار˘حأا) را˘ي˘ت

بجي““ هنأا ، تاحيرصصت ‘ ،Êوروم
نأا ةيناÈŸلا ةيبلغألا هذه ىلع
،““ا˘ًما“ ةر˘ج˘ه˘لا تا˘صسا˘ي˘صس رّ̆ي˘˘غ˘˘ت
ميصسارŸا ءاغلإا لÓخ نم““ كلذو
عم ةنيصشŸا تاي˘قا˘ف˘تلاو ة˘ي˘ن˘مألا

بصسح˘ب ““ي˘ب˘ي˘ل˘لا ل˘˘حاو˘˘صسلا ر˘˘ف˘˘خ
  .يكآا ةلاكو
نأا لو˘˘˘ق˘˘˘لا ¤ا Êورو˘˘˘م تصصل˘˘˘˘خو
ة˘نا˘ي˘خ ي˘ن˘ع˘ي كلذ˘ب ما˘ي˘ق˘لا مد˘ع““
انأا اهلجأل انمق يتلا بابصسألا دحأا
ن˘ير˘خآلا ي˘˘ئÓ˘˘مز ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لاو

Ãى˘ت˘ح ة˘مو˘ك◊ا هذ˘ه˘ل ة˘ق˘ث˘لا ح˘ن
  .““نآلا
ايبيل ‘ مويلا اصضماغ ءيصش ل و
لك .›اطيإلا رودلا سضومغ لثم
نم˘صض ا˘ه˘ع˘قو˘م˘ت˘ل ة˘م˘صسا˘ح ىو˘ق˘لا
تيقب .ايلاطيإا لإا حلاصصŸا ةبعل
ةلأاصسŸا ‘ نأاك .هاŒا Óب حجرأاتت
قلزنلا نم فوخت وأا بارطصضا
ي˘˘ه .ا˘˘هد˘˘ير˘˘ت ل تارا˘˘صسم و˘˘ح˘˘˘ن
ي˘ت˘لا ةو˘ق˘لا˘˘ب تصسي˘˘ل ا˘˘ه˘˘نأا فر˘˘ع˘˘ت

Œكلذ ىلعو اهتاذ سضرفت اهلع
ن˘ع ثحا˘ب˘لا ل˘ث˘م تي˘ق˘ب سسا˘صسألا

نمصضي يكل لاحوألا طصسو قيرط
ا˘ي˘لا˘ط˘يإا نأا تبا˘˘ث˘˘لا ن˘˘ك˘˘ل .ه˘˘تا‚

ةي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘مزألا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘ت مو˘ي˘لا
ةلود تصسيل يه ؛داصصتقلا راعصشب
ثحبلا ةلود اهنكل تارارقلا سضرف
حاون نم رغم ءاصضف ‘ ةصص◊ا نع
  .ىتصش
⁄ م˘˘ه˘˘نأا Úي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلا ة˘˘˘ل˘˘˘ك˘˘˘صشم و
⁄ .خيراتلا ةرطيصس نم اوصصلختي

ةر˘ك˘ف˘ب لإا ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل ع˘˘م او˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘ي
نأا ديري ل يذلا Ëدقلا رمعتصسŸا
‘ اÃر نكل ،ءيصش لك ¤إا زفقي
.ءيصش لك دقفيصس تازفقلا ىدحإا

قطنم لك Òكفت عقاولا ‘ اذه
هترعمتصسم ‘ رّكفي ل يرامعتصسا
اذ˘˘ه ن˘˘ك˘˘ل ،ع˘˘م˘˘˘ط˘˘˘لا ةر˘˘˘ك˘˘˘ف˘˘˘ب لإا
د˘˘ع˘˘ي ⁄ مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘˘ط˘˘˘نŸا

.اهÒغ عم لو ايبيل عم ل ايد‹
ر˘م˘ع˘م ل˘حار˘لا د˘ي˘ق˘ع˘˘لا أاد˘˘ب د˘˘قو
Èع راكفألا كلت Òيغت ‘ ‘اذقلا
يتلاو امور عم ةمŸÈا ةيقافتلا
و˘ها˘م ي˘صسا˘ي˘˘صسلا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف زوا˘˘ج˘˘ت˘˘ي
‘ ة˘ق˘با˘صس ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب يدا˘صصت˘˘قا
، هتارمعتصسم عم رمعتصسŸا لماعت
د˘ي˘ع˘ي راذ˘ت˘عا ل˘ي˘صص– لÓ˘خ ن˘˘م
Úتللا ةماركلاو ةبيهلا نم اءزج
  .رامعتصسلا مايأا اتكهتنا
‘ ة˘ي˘لا˘ط˘يإلا ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا تا˘قÓ˘˘ع˘˘لا
ذ˘˘ن˘˘م ،ةد˘˘يد˘˘ج تصسي˘˘ل دا˘˘صصت˘˘˘قلا
نو˘ي˘لا˘ط˘يإلا ل˘خد ة˘ي˘ك˘لŸا ةÎف˘لا
فدهب رامثتصسلا ةياغب ايبيل ¤إا
طفنلا ‘ لامعألا نم ةصص◊ا لين
اه˘ل نا˘ك ا˘صضيأا ا˘ي˘فار˘غ÷ا .زا˘غ˘لاو
تصضرف يتلا ةقÓعلا كلت ‘ رود
نيد˘ل˘ب˘لا حا˘ت˘ف˘نل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ا˘ه˘صسف˘ن

جراخ ىتح .طصسوتŸا رحبلا ىلع
‘ بهذتصس تناك رومألا امهتدارإا
 .هاŒلا كلذ
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 ةرجهلا نأاضشب صسلبارط عم ةمŸÈا تايقافتلا ءاغلإل وعدت ةيلاطيإا ةيناŸرب

ةيفلخ ىلع تإرامإلإ ““ةبصساfi““ـب دّعؤتت ايكرت
 ايبيل ‘ اهلخدت

ةرقنأا نأا ةدكؤوم ،ةلتاقتم افارطأا نادلبلا معدي ثيح ايبيل ‘ تارامإلا اهتبكترا ““ةراضض لامعأا»ـب ةعم÷ا ةدضشب ايكرت تددن
كلذكو ،ينيفلاضس ويتام قباضسلا ةيلخادلا ريزول Úينمألا ÚموضسرŸا ءاغلإا ¤إا ةيلاطيإا ةيناŸرب تعد اميف.يبظوبأا ““بضساحتضس““
 .ةرجهلا نأاضشب ايبيل عم ةمŸÈا تاقافتلا

 ةضضماغ فورظ ‘ ىفتخا انوروكب باضصم ةقحÓم

ءدب ذنم91-ديفؤك تاباصصإإ لدعم عافترإ
 انورؤك ‘ ءابؤلإ يصشفتلإ

نم ÚفاعتŸاو تايفولاو ÚباصصŸا ددع ةيبرغŸا ةحصصلا ةرازو تنلعأا
  .عوبصسألا ةياهن كلذو «91-ديفوك» دجتصسŸا انوروك سسوÒف
انوروك سسوÒفب ةديدج ةباصصإا6401 ليجصست ةيبرغŸا ةرازولا تدكأاو
ام ،انوروك سسوÒفب ةافو41 ليجصست بناج ¤إا «91-ديفوك» دجتصسŸا
  .سسوÒفلا يصشفت ءدب ذنم دÓبلا ‘ يموي ةباصصإا لدعم ىلعأا دعي
ى˘ت˘ح لد˘ع˘م ى˘ل˘عأا ل˘ي˘ج˘صست بر˘غŸا ة˘ك˘ل‡ ‘ ة˘ح˘˘صصلا ةرازو تن˘˘ل˘˘عأاو
،ءابولا يصشفت ءدب ذنم «91-ديفوك» دجتصسŸا انوروك سسوÒفب  ءاعبرألا

  .يصضاŸا سسرام2 ‘ تلا◊ا ¤وأا تلجصس ثيح
ءارجإا ‘ ةيبرغŸا ةكلمŸا عصسوت لظ ‘ ةيمقرلا ةرفطلا هذه يتأات  و
دÓبلا ‘ «91-ديفوك» دجتصسŸا انوروك سسوÒفب ةصصاÿا تاصصوحفلا
  .يئابولا يصشفتلا ةهجاوم تاءارجإا نم ءاهتنلا ةعرصسل
د˘˘ج˘˘ت˘˘صسŸا ا˘˘نورو˘˘ك سسوÒف رو˘˘ه˘˘ظ ن˘˘م ن˘˘ما˘˘ث˘˘لا ر˘˘ه˘˘صشلا ة˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن ع˘˘˘مو
لتاقلا سسوÒفلا ديدهت لصصاوتي ،ةيصضرألا ةركلا حطصس ىلع ،«91-ديفوك»
اهنصشي لاز ل يتلا ةصسرصشلا ةمجهلا لظ ‘ ،ةيصضرألا ةركلا ناكصس لكل

  .ابيرقت ⁄اعلا لود بلغأا ددع ىلع
ىلع روثعلا ‘ ءابطألاو ءاملعلاو ⁄اعلا تاموكح نم مات زجع لظ ‘و
«91-ديفوك» دجتصسŸا انوروك سسوÒف راصشتنا فقو ىلع رداق حاقل
ام ،موي لك هببصسب نوطقصسي نيذلا اياحصضلا دصصر لصصاوتي ،هيلع ءاصضقلاو
  .⁄اعلا لوح ةلود891 نم Ìكأا ‘ ،باصصم وأا ‘وتم Úب
ديدج ددع نع يمصسر لكصشب ةعاصس42 لك ةيŸاعلا ةحصصلا ةمظنم نلعتو
عمو ،⁄اعلا لوح ،«91-ديفوك» دجتصسŸا انوروك سسوÒفب ÚباصصŸا نم
ةمظنم نع ةرداصصلا ماقرألا رخأا تفصشك  ، يصضاŸا سسيمÿا موي لولح
د˘˘ج˘˘ت˘˘صسŸا ا˘˘نورو˘˘ك سسوÒف˘˘ب Úبا˘˘صصŸا دد˘˘ع نأا ،ة˘˘˘يŸا˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘صصلا
ًابيرقت سصخصش فلأا802و ًانويلم71 ـلا زجاح ىطخت دق ،«91-ديفوك»

076 نم Ìكأا ¤إا لصصو دق ،⁄اعلا لوح ÚفوتŸا ددع نأاو ،⁄اعلا لوح
  .ةباصصإا ةلاح فلأا327و ÚيÓم01 وحن ءافصش ” امك ،ةلاح فلأا

ثحبلاب برغŸا ‘ ةيحصصلاو ةينمألا ةزهجألا تلغصشنا ،رخا قايصس ‘
تعطقناو ىرخأا ¤إا ةنيدم نم لقتنا انوروك سسوريافب باصصم نع
نوفرعي ل ًاصسانأا هتطلاfl ءانثأا ىودعلا هرصشن نم ًافوخ ،اهيف هرابخأا

Ãهصضر.  
ةنيدم طصسو باصصŸا نع ،›اوتلا ىلع Êاثلا مويلل ،ثحبلا لصصاوتو
ةيflÈ ليلاحتل عصضخ ثيح ،مايأا لبق ةجنط ةنيدم نم مدق يذلا ،نازو
  .ةيباجيإا اهتجيتن تءاج91 ديفوك نع فصشكلل
رابتخل عصضخ ينعŸا سصخصشلا نأا  ،ةيبرغم ةيمÓعا رداصصم تركذو
نازو ةنيدم ¤إا هجوت مث ،ةجنط ةنيدÃ يجاتلا سسوريافلا نع فصشكلا
  .ةصضماغ فورظ ‘ ،ةجيتنلا روهظ لبق
باصصŸاب لاصصتلا تلواح ةصصتıا تاه÷ا نأا اهتاذ رداصصŸا تفاصضأاو
¤إا هب ¤دأا يذلا ناونعلا ¤إا تلقتنا امك ،لاقنلا هفتاه Èع ًايفتاه
  .ةنامصضلا رادب ةيبعصشلا ءايحألا دحأاب ةصصتıا تاه÷ا

ءارحضصلل يعرضشلا Òغ يبرغŸا لÓتحإلا ءاهنإل
  ةيبرغلا

قيبطتل ةدحتŸإ ·ألإ ؤعدت ““ ؤكؤكيإإ ““
  رامعتصسإلإ ةيفصصتب ةلصصلإ تإذ تإدهاعŸإ
بع˘صشلا ع˘م ن˘ما˘صضت˘ل˘ل ة˘ي˘بوروألا ة˘ي˘ق˘ي˘صسن˘˘ت˘˘لا سسي˘˘ئر ،نلا˘˘غ را˘˘ي˘˘ب ا˘˘عد
لمعلا ¤ا ،سشيÒتوغ وينوطنأا ةدحتŸا ·أÓل ماعلا Úمألا ،يوارحصصلا

ةداج تاصضوافم ثعب لÓخ نم ةحلصسŸا تاعازنلل دح عصضو لجأا نم
را˘م˘ع˘ت˘صسإلا ة˘ي˘ف˘صصت ¤إا ة˘فدا˘ه˘لا تا˘ي˘قا˘˘ف˘˘تلاو تاد˘˘ها˘˘عŸا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘تو
نع اعافد ،ةيبرغلا ءارحصصلا ‘ كلذ ‘ اÃ ،يعرصشلا Òغ لÓتحإلاو

  .ÒصصŸا ريرقت ‘ فرصصتلل لباقلا Òغ يوارحصصلا بعصشلا قح
بعصشلا عم نماصضتلل ةيبوروألا ةيقيصسنتلا نأا ،هتلاصسر ‘ نلاغ دكأاو
،57ـلا اهصسيصسأات ىركذ ةبصسانÃ ةدحتŸا ·أÓل اهمعد ددŒ يوارحصصلا

اهئدابم زيزعت ةرورصضو ةيمهأاب سشيÒتوغ وينوطنأا ماعلا Úمألا اركذم
قوق◊ يŸاعلا نÓعإلا نم03 ةداŸا ةصصاخ ،مهنع عافدلاو اهقاثيمو
›ود ملظ ببصسب Êاعت يتلا ةلتÙا ةيبرغلا ءارحصصلا ميلقإا ‘ ،ناصسنإلا
ما˘ع˘لا Úمألا Òكذ˘ت ،ة˘ي˘ق˘ي˘صسن˘ت˘لا سسي˘ئر دد˘ج ىر˘خأا ة˘ه˘˘ج ن˘˘م .د˘˘يد˘˘صش
ىلع ادكؤوم ،ةيبرغلا ءارحصصلا ‘ مÓصسلا ةيلمع ‘ لصصا◊ا Òخأاتلاب
ثعبل ،نك‡ تقو برقأا ‘ ديدج ثوعبم داجيإل ةحلŸا ةرورصضلا

نمصضي سساصسأا ىلع ةيصضقلا هذهل يئاهن لح ¤إا يصضفت ةداج تاصضوافم
ءاهنإل ،ÒصصŸا ريرقت ‘ فرصصتلل لباقلا Òغ هقح يوارحصصلا بعصشلل

  .اماع54ـلا ءاهز تماد يتلا هتاناعم
›ودلا عمتÛا Òكذتب ،هتلاصسر نلاغ رايب ديصسلا ،وكوكيإا سسيئر متتخأاو
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل د˘ي˘حو˘لا ن˘ما˘صضلاو ل˘ي˘ب˘صسلا ي˘ه ة˘ي˘لود˘لا ة˘لاد˘ع˘لاو مÓ˘˘صسلا نأا
  .Ëركلا سشيعلاو ةير◊ا ‘ بوعصشلا تاعلطت
مصضت ،يوارحصصلا بعصشلا عم نماصضتلل ةيبوروألا ةيقيصسنتلا نأا ¤إا راصشي
قيصسنت ىلع لمعت ،ابوروأا ةراقلا نادلب فلتfl نم تايعم÷ا تائم
ذيفنت ىلع رهصسلاو تلاÛا فلتfl ‘ اهدفاور فلتÚ flب لمعلا

flيتلا يوارحصصلا بعصشلا عم نماصضتلل ةيلودلا ةودنلا تايصصوتو تاجر
 .ةيبوروألا نادلبلا ىدحإا ‘ ةنصس لك مظنت

 مهتاعلطت قيق– ¤ا ىعضستضس اهنإا لاق

 Úيصسنؤتلإ عيمج يصضÎصس ةديد÷إ ةمؤك◊إ نأإ دكؤؤي يصشيصشŸإ
ماصشه ةيصسنوتلا ةموك◊ا ليكصشتب فلكŸا تفل
ةموك◊ا ليكصشت تارواصشم نإا ¤ا ،يصشيصشŸا
نوكتصس““ اهنأا ادكؤوم ،ةلصصاوتم لازت ل ةبقترŸا

قي˘ق– ل ى˘ع˘صست˘صسو Úي˘صسنو˘ت˘لا ة˘فا˘ك ة˘مو˘ك˘ح
 .““مهتاعلطت
يصسنوتلا ءارزولا سسيئر يصشيصشŸا ماصشه  دكأا و
ة˘˘˘مو˘˘˘ك◊ا ل˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘صشت تاروا˘˘˘صشم نأا ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘كŸا
ا˘م ¤ا ا˘ت˘فل ،““ة˘ل˘صصاو˘ت˘˘م لاز˘˘ت ل““ ة˘˘ب˘˘ق˘˘ترŸا
ةلحرملل تاصشاقن نم يصضاŸا عوبصسلا هدهصش
ةيصسنوتلا ةحاصسلا نم ةمهم تانوكم عم ةلبقŸا

تاءا˘ف˘كو تا˘ي˘صصخ˘صشو ة˘ي˘ن˘طو تا˘م˘ظ˘˘ن˘˘م ن˘˘م
  .ةيملع ةيÁداكأا تاماقو ةيعامتجا ةيداصصتقا
سسنو˘˘ت ة˘˘لا˘˘كو˘˘ل ح˘˘ير˘˘صصت ‘ ،ي˘˘صشي˘˘صشŸا لا˘˘قو

نوكتصس ةلبقŸا ةموك◊ا نإا““ ءابنأÓل ايقيرفا
قيق– ¤ا ىعصست ..Úيصسنوتلا ةفاكل ةموكح
  .““مهتاعلطت
،ةموك◊ا ‘ ةأارŸا روصضح ةبصسن سصوصصخبو
تاعاطقلا لكب اهدوجو تصضرف ةأارŸا نإا لاق
رد˘ق ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل˘ي˘ث“ نو˘ك˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ي˘˘صسو

نأا ىلع اددصشم..تاعاطقلا لك ‘ اهروصضح
نم نوكتصس ةيعامتجلاو ةيداصصتقلا ةلأاصسŸا
بي˘ج˘˘ت˘˘صست ى˘˘ت˘˘ح ة˘˘ل˘˘ب˘˘قŸا ة˘˘مو˘˘ك◊ا تا˘˘ي˘˘لوأا
  .Úيصسنوتلا تاعلطتل

رارقتصسا ¤إا يصشيصشŸا راصشأا ،ىرخأا ةيحان نم
تاو˘ق˘لا نأا˘ب ا˘هو˘ن˘م ..دÓ˘ب˘لا˘ب ي˘ن˘ملا ع˘صضو˘˘لا
،““دادعتصسلاو ةبهلا تاجرد ىلعا ‘““ ةينملا

امئاق لازام““ باهرلا رطخ نا ¤ا كلذك اتفل
ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع تا˘حا˘ج˘ن˘لا د˘يد˘ع ق˘ي˘ق– م˘غر
  .““ةيباهرلا تاعومÛا ىلع ءاصضقلا
فلك دق ،ديعصس سسيق يصسنوتلا سسيئرلا ناكو
يصشيصشŸا ماصشه ديصسلا ،يصضاŸا /دحألا/ موي
ف˘ير˘صصت ة˘مو˘ك˘˘ح ‘ ›ا◊ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ر˘˘يزو
ديصسلل افلخ ةلبقŸا ةموك◊ا ليكصشتب ،لامعألا
  . خافخفلا سسايلا
12 سسنوت تلجصس، انروك سسوÒفب قلعتي اميفو
4 ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ا˘نورو˘ك سسوÒف˘ب ةد˘يد˘˘ج ة˘˘با˘˘صصا
تلا◊ ةيباجيإا ليلا–60و و ةيلfi تاباصصا
بصسح ،سسوÒفلل ةلماح لازت ل ةقباصس ةباصصإا

 ةحصصلا ةرازو هنع تنلعأا ام
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 اـــهباــحضصأل درــت ل ةدــير÷ا درــت ةــــقيثو لــك
رـــضشنت ⁄ مأا ترـــضشن ءاوـــضس

تاضساردلل ةريز÷ا زكرم

تاناهرو ةبقترŸا ةموك◊ا
flىوقلا فلت

ه˘ي˘ل˘ع نا˘ك ا˘م˘˘ك د˘˘ه˘˘صشŸا د˘˘ع˘˘ي ⁄
،9102 تا˘با˘خ˘ت˘نا د˘˘ع˘˘ب ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م
هتعفدو هب تفصصع يتلا ةمزألاف
ىوقلا راودأا ترsيغ رايهنلا ¤إا
ا˘ه˘نازوأاو ة˘ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا
نأا حيحصص .ةلدا˘ب˘تŸا ا˘ه˘تا˘قÓ˘عو
اًناŸرب تزرفأا تاباختنلا جئاتن
ددعلا ةÒثك ةيباين لتكب اًيظصشتم
جراخ نم اًصسيئرو ،ليثمتلا ةفيعصض
ةيدي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا ة˘مو˘ظ˘نŸا
ي˘˘˘بز˘˘˘ح وأا ي˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صس د˘˘˘ن˘˘˘صس نود
كل˘˘˘ت ل˘˘˘ئا˘˘˘˘صسر ن˘˘˘˘ك˘˘˘˘لو ،مو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
،ةحصضاوو ةيوق تناك تاباختنلا
ه˘˘˘ب˘˘˘صشي ا˘˘˘م ل˘˘˘صصح ا˘˘˘ه˘˘˘˘ئو˘˘˘˘صض ‘و
دو˘ق˘ت˘صس ي˘ت˘لا ة˘ب˘خ˘ن˘ل˘ل سضيو˘ف˘˘ت˘˘لا
حور ماز˘˘ت˘˘لا˘˘ب ةد˘˘يد÷ا ة˘˘ل˘˘˘حرŸا
تايجيتاÎصسا ةهجاوم ‘ ةروثلا
ا˘˘ًع˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو ،ةدا˘˘صضŸا ةرو˘˘˘ث˘˘˘لا

Ùهتاكبصش كيكفتو داصسفلا ةبرا،
ةيداصصتقلا تايدح˘ت˘لا ة˘ه˘جاو˘مو
لمت– دعت ⁄ يتلا ةيعامتجلاو
ةÒخألا ة˘مزألا تر˘sي˘غ .ل˘ي˘جأا˘ت˘˘لا

ىلع سسنوت تعصضوو ةهجولا هذه
نا˘˘هر˘˘لا تلو˘˘حو ف˘˘ل˘˘˘تfl را˘˘˘صسم
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئز˘˘˘˘ج تا˘˘˘˘نا˘˘˘˘هر ¤إا ع˘˘˘˘ما÷ا

ا˘م˘ي˘ف ا˘ه˘ل˘ي˘صصف˘ت ن˘كÁ ة˘صسفا˘ن˘ت˘˘م
:يلي

ككفتل قيرطلا ةمزألا هذه تأاsيه
يرو˘ث˘˘لا طÿا˘˘ب ف˘˘صصو˘˘ي نا˘˘ك ا˘˘م
فÓ˘˘˘ت˘˘˘ئلا دو˘˘˘م˘˘˘ع ل˘˘˘sك˘˘˘˘صش يذ˘˘˘˘لا
Úب تل˘˘خدو ،را˘˘ه˘˘نŸا ي˘˘˘مو˘˘˘ك◊ا

يروتصسدلا بز◊ا ةصسيئر هفوفصص
ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ث‡ ،ي˘˘˘˘˘صسو˘˘˘˘˘˘م Òب˘˘˘˘˘˘ع ،ر◊ا
ةينلع ةدنجأاب ةقباصسلا ةموظنŸا

ا˘˘هرو˘˘ت˘˘صسدو ةرو˘˘˘ث˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘صضها˘˘˘ن˘˘˘م
ا˘˘ه˘˘تاز˘˘ج˘˘ن˘˘م ل˘˘كو ا˘˘ه˘˘تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘مو
عيم÷ا ناك Úح ‘و .ةيصسايصسلا
ع˘م ل˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا ن˘˘ع ه˘˘صسف˘˘ن˘˘ب ىأا˘˘ن˘˘ي

نآلا تحبصصأا ،ةمزألا لبق اهبزح
ه˘˘˘ل بصسح˘˘˘ُي ا˘˘˘vي˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صس ا˘˘˘˘ًل˘˘˘˘عا˘˘˘˘ف
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ن˘˘هار˘˘ت ةو˘˘˘قو ،با˘˘˘صس◊ا
.““يروثلا فصصلا““ تانوكم سضعب
ن˘˘˘˘م Òخألا ل˘˘˘˘صصف˘˘˘˘لا د˘˘˘˘كأا د˘˘˘˘˘قو
Úح هجوتلا اذه ةنهارلا ةمزألا
بحصسل اهتوعد ‘ ،يصسوم ،تقتلا
ع˘˘˘م ناÈŸلا سسي˘˘˘ئر ن˘˘˘م ة˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا

ةكرحو يطارقÁدلا رايتلا ،يبزح
اvيعوصضوم ءاقتلا ادب امو .بعصشلا
‘ ي˘صشو˘ن˘غ˘لا ن˘م سصل˘خ˘ت˘ل˘˘ل ا˘˘vي˘˘نآا
‘ لو˘ح˘˘ت˘˘ي د˘˘ق ،ناÈŸلا ة˘˘صسا˘˘ئر
هذه نuكÁ فلا– ¤إا لبقتصسŸا
ل ة˘مو˘ك˘ح ل˘ي˘ك˘صشت ن˘م فار˘˘طألا
وأا .اهتانوكم دحأا ةصضهنلا نوكت

ى˘ل˘ع ا˘ه˘ترد˘ق زز˘ع˘ي ،ل˘˘قألا ى˘˘ل˘˘ع
‘ ددfi اÃرو ر˘˘˘ثؤو˘˘˘˘م رود بع˘˘˘˘ل
ة˘مدا˘ق˘لا ة˘مو˘ك◊ا ع˘˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا
اهصضرع ءانثأا مأا اهليكصشت ‘ ءاوصس
.ناÈŸلا ىلع

ةمزألا هذه تحصسف ،لباقŸا ‘
رصسكل ةصضهنلا ةكرح مامأا لاÛا

هÈت˘ع˘ت تنا˘˘ك ا˘˘م ل˘˘خاد ا˘˘ه˘˘ت˘˘لز˘˘ع
اًدد‹ نهاÎل ،ةرورصضلا فÓتئا

نع اًليدب اًكيرصش سسنوت بلق ىلع
ا˘˘ي–و بع˘˘صشلاو را˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘لا باز˘˘˘حأا
،سسنوت بلق عم ةكارصشلاف .سسنوت
ا˘ه˘ل ن˘م˘صضت˘صس ا˘ه˘نو˘ك ¤إا ة˘˘فا˘˘صضإا
ة˘صسا˘˘ئر ‘ ي˘˘صشو˘˘ن˘˘غ˘˘لا رار˘˘م˘˘ت˘˘صسا

Úفرطلا نuكمتصس ،بعصشلا سسل‹

ةمداقلا ةموك◊ا لكصش ديد– نم
ما˘˘˘˘مأا ا˘˘˘˘هÒصصم ‘ م˘˘˘˘ك˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لاو
ط˘˘˘˘بار˘˘˘˘˘ت د˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسو ،ناÈŸلا
،ÊاÈŸلاو ي˘مو˘ك◊ا ،ن˘يرا˘˘صسŸا

تقو˘˘لا ‘ نا˘˘بز◊ا ل˘˘م˘˘ع˘˘ي ثي˘˘˘ح
ةصسائر ‘ بنج ¤إا اًبنج نهارلا
نم ددعو ¤وألا هتباينو ناÈŸلا

نأا د˘ع˘ب˘ت˘صس˘˘ُي ل .ة˘˘صصتıا ه˘˘نا÷
بل˘ق˘˘ل ا˘˘ًنا˘˘هر را˘˘يÿا اذ˘˘ه نو˘˘ك˘˘ي
ن˘م ي˘˘صصقُأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ا˘˘ًصضيأا سسنو˘˘ت

ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع خا˘ف˘خ˘˘ف˘˘لا ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح
،يورقلا ليب˘ن ،ه˘صسي˘ئر˘ل تا˘ما˘ه˘تا
رمألا سسف˘ن .ي˘ب˘ير˘صضلا بر˘ه˘ت˘لا˘ب
بيرقلا ةماركلا فÓتئا نع لاقي
عمو اهعم عsقو يذلاو ةصضهنلا نم
نم ةقثلا بحصس ةحئل سسنوت بلق
ة˘˘˘˘˘كار˘˘˘˘˘صشف .ة˘˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘˘ك◊ا سسي˘˘˘˘˘˘ئر
Úبز◊ا ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘ه ع˘˘˘˘م فÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ئلا
ة˘˘˘مو˘˘˘ك◊ا لو˘˘˘خد ه˘˘˘ل ن˘˘˘م˘˘˘صضت˘˘˘صس
ي˘صسا˘˘ي˘˘صس رود بع˘˘ل ن˘˘م ه˘˘ن˘˘uك˘˘م˘˘ُتو
.ةيلعاف Ìكأا ÊاŸربو
ود˘˘ب˘˘ي يذ˘˘لاو ة˘˘لود˘˘لا سسي˘˘ئر ا˘˘مأا
دقف ،ةمزألا نم نيديفتصسŸا Ìكأا
باز˘حألا ةرو˘˘صص ه˘˘يو˘˘صشت ‘ د˘˘جو
ا˘vي˘فا˘صضإا اًرÈم ÊاÈŸلا ل˘م˘˘ع˘˘لاو

ما˘ظ˘ن˘لا د˘صض ما˘ع˘لا يأار˘˘لا د˘˘صش◊
و˘ح˘ن ع˘فد˘لاو م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا
ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ل˘˘ك˘˘صشل ة˘˘صصاÿا ه˘˘˘ت˘˘˘يؤور
با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لو ي˘˘˘صسلاÛا
يدؤوي لمع يأاف .هيلإا وعدي يذلا
ن˘م ه˘ع˘ن˘مو ناÈŸلا ل˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘ت ¤إا
فا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘صضإا وأا ،ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ظو ءادأا
‘ ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا ناد˘˘˘˘ق˘˘˘˘فو باز˘˘˘˘˘حألا
‘ بصصي ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بز◊ا ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘ظ˘˘˘˘نŸا

هفقوم نم ززعيو سسيئرلا ةحلصصم
ىأار ،كلذ˘ل .ه˘ت˘ي˘عر˘صشو ه˘ت˘ط˘ل˘صسو
يهو ةمزأÓل هتبقارم ‘ سضعبلا
ة˘˘يأا ‘ ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا نود ل˘˘ح˘˘ف˘˘ت˘˘˘صست
اهق˘يو˘ط˘ت˘ل ا˘ه˘ل˘حار˘م ن˘م ة˘ل˘حر˘م
هكر– مدع ‘و ،اهجرحدت عنمو
يرو˘ت˘صسد˘لا ة˘ل˘ت˘ك ما˘صصت˘عا ف˘قو˘ل
ل˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ل ناÈŸلا ل˘˘˘خاد ر◊ا
اÃ عيباصسأا ةدعل سسلÛا لاغصشأا

باختنا ةصسلج داقعنا عنم كلذ ‘
ة˘˘يرو˘˘ت˘˘صسد˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘كÙا ءا˘˘˘صضعأا
ةقفاوم ،زو“/و˘ي˘لو˘ي61 خ˘يرا˘ت˘ب
.يرجي ام ىلع ةينمصض ولو
يتلا ةيئز÷ا تاناهرلا هذه قوف
Èكأا ناهر دجوي ،ةصضراعتم ودبت
ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘لا ÒصصÃ ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘ي م˘˘˘هأاو
نم هلث“ اÃ اهتاذ ةيطارقÁدلا

ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد ىو˘˘ق˘˘ل ر˘˘م˘˘ت˘˘˘صسم عاد˘˘˘صص
‘ نويصسنوتلا ناك اذإاف .ةيميلقإاو
مهجذو‰ لو˘ح Úف˘ت˘ل˘م م˘ه˘مو˘م˘ع
عا˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘صسا يذ˘˘˘لا ي˘˘˘طار˘˘˘قÁد˘˘˘لا
ر˘˘˘صشع ن˘˘˘م بر˘˘˘ق˘˘˘ي اŸ دو˘˘˘م˘˘˘˘صصلا
ي˘˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘˘ع ط˘˘˘˘˘˘يfi ‘ تاو˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘صس
نادلبب فرعُي ام نإاف ،برطصضم
اًد˘ه˘ج ر˘خد˘ت ⁄ ةدا˘صضŸا ةرو˘˘ث˘˘لا

ن˘˘˘ع ه˘˘˘فر˘˘˘حو هÁزأا˘˘˘تو ه˘˘˘˘كا˘˘˘˘برإل
دق نويصسنوتلا ناك اذإاو .هراصسم

ةرادإا ن˘˘˘م نآلا uد˘˘˘ح ¤إا او˘˘˘˘ن˘˘˘˘sك“
بو˘ل˘صسأا˘ب ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا م˘ه˘تا˘عار˘صص
ف˘˘˘ق˘˘˘صس ت– ا˘˘˘ه˘˘˘ئا˘˘˘˘ق˘˘˘˘بإاو Êد˘˘˘˘م
تلاز ام ىوقلا كلت نإاف ،روتصسدلا
ةبرجتلا هذه طاقصسإا ىلع نهارت
ع˘ي˘بر˘لا براŒ ة˘ي˘ق˘˘ب˘˘ب ا˘˘ه˘˘قا◊إاو
رؤو˘˘˘ب ¤إا تلو– ي˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘بر˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
تا˘عار˘˘صصلاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘هألا بور˘˘ح˘˘ل˘˘ل
.ةيب˘ن˘جألا تÓ˘خد˘ت˘لاو ة˘ح˘ل˘صسŸا
ةÒخألا ة˘˘˘مزألا م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘كÁ لو
ن˘˘˘ع ما˘˘˘ت لز˘˘˘عÃ ا˘˘˘ه˘˘˘تÓ˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘˘تو

Úب ة˘˘ي˘˘فا˘˘خ د˘˘ع˘˘ت ⁄ تا˘˘ع˘˘طا˘˘˘ق˘˘˘ت
.ةيجراÿاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا تاد˘ن˘جألا
‘ مدتÙا عارصصلا نأا كصش لو
ه˘ل نو˘ك˘ت˘صس ،ا˘ي˘ب˘˘ي˘˘ل لو˘˘حو ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل
ة˘˘حا˘˘صسلا ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م تاÒثأا˘˘˘ت
ة˘مزألا تلآا˘م ى˘˘ل˘˘عو ة˘˘ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لا
Úتحاصسلا ط˘باÎل اًر˘ظ˘ن ة˘ن˘هار˘لا

ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ا˘م˘ه˘تا˘نو˘ك˘م ثي˘˘ح ن˘˘م
تاذ ذو˘ف˘ن لا‹ ‘ ا˘م˘ه˘˘عو˘˘قو˘˘لو
.ةعراصصتŸا ىوقلا
تا˘با˘صسحو تا˘نا˘˘هر˘˘لا هذ˘˘ه ما˘˘مأا
،جراÿاو ل˘˘خاد˘˘˘لا ‘ Úل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لا
يصسايصسلا دهصشŸا لكصشتيصس فيك
،سسي˘˘ئر˘˘لا را˘˘ي˘˘ت˘˘خا د˘˘ع˘˘ب د˘˘˘يد÷ا
ةفÿÓ ،يصشيصشŸا ماصشه ،ديعصس
ة˘حا˘تŸا قاروألا ا˘مو ؟خا˘ف˘˘خ˘˘ف˘˘لا
‘ ءاوصس هعقوم زيزعتل فرط لكل
ا˘˘مو ؟ة˘˘صضرا˘˘عŸا ‘ مأا ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا

‘ ةد˘˘˘يد÷ا ة˘˘˘مو˘˘˘ك◊ا ظو˘˘˘ظ˘˘˘˘ح
Œ؟ةنهارلا ةمزألا زوا

لضصف تلامتحاو يضشيضشŸا
ةمزألا نم ديدج
يذ˘لا ،د˘ي˘ع˘صس سسي˘ئر˘لا ما˘˘مأا نا˘˘ك
ف˘ي˘ل˘ك˘ت ة˘ط˘ل˘˘صس اًدد‹ ه˘˘ي˘˘لإا تلآا
،تارا˘ي˘خ ة˘ثÓ˘ث ،ة˘مو˘ك◊ا سسي˘ئر
طقف سسي˘ل ،ه˘تا˘ي˘عاد˘ت را˘ي˘خ ل˘ك˘ل

هتانزاوتب يصسايصسلا دهصشŸا ىلع
ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي ا˘˘˘مو ة˘˘˘ي˘˘˘بز◊ا

كلذك ا‰إاو ،تاناهرو تاعقو“
را˘˘˘˘˘˘صسŸا ل˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘صسم ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع
‘و ه˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ج ‘ ي˘˘˘طار˘˘˘قÁد˘˘˘˘لا
نأا :ةيجراÿاو ةيلخادلا هتاناهر
،ْي˘˘بز˘˘ح ي˘˘ح˘˘صشر˘˘م د˘˘حأا را˘˘ت˘˘خ˘˘˘ي
ن˘˘يذ˘˘ل˘˘لا ،سسنو˘˘ت بل˘˘قو ة˘˘صضه˘˘ن˘˘˘لا
امهئاقتلا دعب فلا˘ح˘ت˘ل˘ل نا˘ه˘ج˘ت˘ي

سسي˘˘ئر ن˘˘م ة˘˘ق˘˘ث˘˘˘لا بح˘˘˘صس ى˘˘˘ل˘˘˘ع
را˘ت˘خ˘˘ي نأا وأا ،ق˘˘با˘˘صسلا ة˘˘مو˘˘ك◊ا
يطارقÁدلا رايتلا يحصشرم دحأا
ة˘ح˘ئÓ˘ب او˘مد˘ق˘ت ن‡ ه˘˘ئا˘˘ف˘˘ل˘˘حو
،ناÈŸلا سسيئر نم ةقثلا بحصسل
جرا˘˘خ ن˘˘م ا˘˘ًصصخ˘˘صش ن˘˘uي˘˘˘ع˘˘˘ي نأا وأا
ة˘ط˘ل˘صسلا˘ف ،باز˘حألا تا˘ح˘ي˘صشر˘˘ت
ة˘˘ي˘˘صصخ˘˘صشلا““ نأا˘˘صشب ة˘˘ير˘˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ة˘مو˘ك◊ا ل˘ي˘˘ك˘˘صشت ى˘˘ل˘˘ع ““رد˘˘قألا
ى˘˘صضت˘˘قÃ هÒغ نود ه˘˘˘ي˘˘˘لإا دو˘˘˘ع˘˘˘ت
سسيئرلا تارايخ نكلو .روتصسدلا
تناك لب ةحوتفم نكت ⁄ ثÓثلا
ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ب ةدودfi ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘ك
:اهزربأا ،تايدحتلا

سسي˘ئر˘لا ف˘ي˘ل˘ك˘ت :ق˘˘با˘˘صس ل˘˘صشف -
رهصشأا فرظ ‘ يصشيصشملل ديعصس
،ه˘˘ف˘˘ل˘˘صس ف˘˘ي˘˘ل˘˘ك˘˘ت ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق
ىلع هتردق ‘ كuكصشي ،خافخفلا
.““رد˘˘قألا ة˘˘ي˘˘صصخ˘˘˘صشلا““ را˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خا
را˘ت˘خا ن˘م ه˘صسف˘˘ن و˘˘ه سسي˘˘ئر˘˘لا˘˘ف
ا˘ًع˘ير˘˘صس ط˘˘ق˘˘صس يذ˘˘لا خا˘˘ف˘˘خ˘˘ف˘˘لا
د˘ق ح˘لا˘صصŸا ‘ برا˘صضت ة˘ه˘˘ب˘˘صشب
نا˘كو ،ءا˘˘صضق˘˘لا ما˘˘مأا ه˘˘ب ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ت
را˘ب˘ت˘علا Úع˘ب ذ˘خؤو˘ي نأا ي˘˘غ˘˘ب˘˘ن˘˘ي
فيلكتلا ‘ ديعصس سسيئرلا قافخإا
.ديد÷ا

ف˘ي˘ل˘ك˘ت ءا˘ج :ة˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غألا را˘˘ي˘˘خ -
،ة˘ي˘ب˘ل˘غألا را˘ي˘خ د˘˘صض ي˘˘صشي˘˘صشŸا
بازحألا اهتمدق تاحاÎقا دعبو
ءاقتلا اهلÓخ نم Úبت ةيصسايصسلا
ديصسلا حاÎقا ىلع ةعصساو ةيبلغأا

fiدقف .‘اكلا دبع لصضافلا دم
ل˘جر ،‘ا˘ك˘لا د˘˘ب˘˘ع د˘˘ي˘˘صسلا ح˘˘sصشَر
،ق˘˘˘˘با˘˘˘˘صسلا ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لاو دا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘قلا
سسنو˘˘˘ت بل˘˘˘قو ة˘˘˘صضه˘˘˘ن˘˘˘لا ُباز˘˘˘حأا
،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘ت˘ك˘˘لاو سسنو˘˘ت ا˘˘ي–و

نم ÚلقتصسŸا باونلا ¤إا ةفاصضإا
سسنوت ةكرحو سسنوت اي– ةكرح
‘ ة˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘sث˘˘˘˘˘˘˘مŸا Òغ ما˘˘˘˘˘˘˘مألا ¤إا
ناك هرايتخا نأا ينعي ام ،ناÈŸلا
اًعصساو اvيصسايصس اًمازح هل نمصضيصس
؛ة˘˘ح˘˘ير˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ناŸر˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘غأاو
⁄ د– ةيبلغألا رايخ ةصضراعمف
.رابتعلا Úعب  سسيئرلا هذخأاي
را˘ي˘ت˘خا ءا˘ج :ة˘ل˘ح˘ف˘ت˘صسم ة˘˘مزأا -
ة˘مزأا م˘صضخ ‘ خا˘ف˘خ˘ف˘لا ة˘ف˘ي˘ل˘˘خ
داح يصسايصس ماصسقناو ةلحفتصسم
ع˘˘ي˘˘م÷ا د˘˘ق˘˘فأاو ه˘˘ف˘˘ل˘˘صسب ف˘˘˘صصع
ى˘ل˘ع تأا˘ي ⁄و ،ع˘ي˘م÷ا ‘ ة˘ق˘˘ث˘˘لا
فور˘˘˘ظ ‘ وأا تا˘˘˘با˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا ر˘˘˘˘ثإا

ة˘˘˘مزألا ن˘˘˘م جورÿا .ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط
ةهجاومو رارصضألا فخأاب ةنهارلا
ةدا˘ع˘ت˘صسا ى˘˘ل˘˘ع ةرد˘˘ق˘˘لاو ا˘˘هرا˘˘ثآا
د˘˘˘ه˘˘˘صشŸا تا˘˘˘نو˘˘˘ك˘˘˘م Úب ة˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا
را˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خا ¤إا ع˘˘˘فد˘˘˘ي ي˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلا
ةرد˘˘˘ق تاذ ة˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج ة˘˘˘ي˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘صش
قفاوتب ى˘ظ–و ة˘ي˘لا˘ع ة˘ي˘صضوا˘ف˘ت
اذ˘˘ه ن˘˘ك˘˘ل ،ءا˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لا ن˘˘˘م ع˘˘˘صساو
تا˘˘˘با˘˘˘صسح ‘ ر˘˘˘uثؤو˘˘˘ي ⁄ ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا
.ديعصس سسيئرلا

نأا ح˘˘ي˘˘ح˘˘صص :ة˘˘˘مزألا د˘˘˘ع˘˘˘ب ا˘˘˘م -
ي˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ه ة˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ة˘˘˘˘مزألا
،قزأاŸا اذه ¤إا دÓبلا تلصصوأا
ي˘˘ه تصسي˘˘ل د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘لو
ة˘يدا˘˘صصت˘˘قلا ة˘˘مزألا˘˘ف ؛ر˘˘ط˘˘خألا
ي˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ق˘˘ناÿا ة˘˘ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلاو
رطخأا يه انوروك ةحئاج اهتقsمع
ةلحرŸا ‘ سسنوت ههجاوتصس ام
ةيصصخصشلا نأا ينعي كلذ ؛ةمداقلا
تاذ نوكت نأا يغبني ناك ةفلكŸا
تا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لŸا ةرادإا ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع ةرد˘˘˘˘˘˘ق
ع˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘صست ى˘˘˘ت˘˘˘ح ة˘˘˘يدا˘˘˘صصت˘˘˘قإلا

فيفختلاو راطخألا هذه ةهجاوم
يتلا ةيعا˘م˘ت˘جلا ا˘ه˘تا˘ي˘عاد˘ت ن˘م
ل˘˘ك˘˘صش ‘ زÈت ا˘˘ه˘˘صضار˘˘˘عأا تأاد˘˘˘ب
.ةدودfi ةيعصضوم تارتوت
نأا ي˘صشي˘صشŸا ف˘ي˘ل˘ك˘ت ن˘م ح˘صضت˘˘ي
تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘˘لا ذ˘˘˘خأا˘˘˘ي ⁄ سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
،را˘˘ب˘˘ت˘˘علا Úع˘˘ب ر˘˘كذ˘˘لا ة˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘صس
.باز˘˘˘حألا تا˘˘˘حÎق˘˘˘م ة˘˘˘صصا˘˘˘˘خو
ليكصشت ‘ هظوظح نوكتصس فيكف
ةمزألا زواŒو ةديد÷ا ةموك◊ا
ل˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘صس ف˘˘˘ي˘˘˘كو ؟ة˘˘˘ن˘˘˘هار˘˘˘لا
اذ˘˘ه ع˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلا فار˘˘˘طألا
؟رايتخلا
ن˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘صش ي˘˘˘˘˘صشي˘˘˘˘˘صشŸا ما˘˘˘˘˘˘مأا
نأا ل˘˘ب˘˘˘ق ة˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘صصلا تا˘˘˘صضوا˘˘˘فŸا
لينل ناÈŸلا ىلع هقيرف سضرعي
تناك نإا ُدعب اًحصضاو سسيلو .ةقثلا
نم ة˘مو˘ك˘ح ل˘ي˘ك˘صشت˘ل ه˘ج˘ت˘ت ه˘ت˘ي˘ن
تا˘˘˘ي˘˘˘صصخ˘˘˘˘صشلا ن˘˘˘˘م مأا باز˘˘˘˘حألا
Úب اًجيزم نوكتصس مأا ةلقتصسŸا
ه˘˘نإا˘˘ف ،هرا˘˘ي˘˘خ نا˘˘ك ا˘˘vيأاو .Úن˘˘ثلا

Áفر˘˘˘ظ˘˘˘لا ة˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘صص م˘˘˘˘غر ،كل،
ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘عا اذإا حا˘ج˘ن˘ل˘ل ا˘ًصشما˘ه
ةعصساو ةيصسايصس تاقفاوت ليكصشت
ن˘ع ه˘لÓ˘ق˘˘ت˘˘صسا كلذ ‘ ل˘˘غ˘˘ت˘˘صساو
ة˘فا˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ظ˘˘فا˘˘حو باز˘˘حألا
فار˘˘˘˘طألا ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘حاو
هب تتأا يتلا ةمزألاف .ةعزانتŸا
دحأا لو عيم÷ا تكهنأا مك◊ا ¤إا

ىصشخي لكلاو ،اًبصسكم اهنم قsقح
لا˘˘ح ‘ ةر˘˘˘ك˘˘˘بŸا تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نلا
ة˘˘˘ق˘˘˘ث ل˘˘˘ي˘˘˘ن ‘ ة˘˘˘مو˘˘˘ك◊ا تل˘˘˘˘صشف
.ناÈŸلا
يصشيصشŸا ةقÓع نأا حجرألا نكلو
نوكت نل اًمومع يبز◊ا مظتنŸاب
ي˘ت˘لا ل˘ت˘ك˘لا ع˘م ا˘م˘ي˘˘صسل ،ة˘˘ل˘˘ه˘˘صس

نم ةقثلا بحصسل ةصضيرعب تمدقت
ا˘˘ًصسا˘˘صسأا م˘˘صضت ي˘˘ت˘˘لاو خا˘˘ف˘˘خ˘˘ف˘˘˘لا
زواجتيو ،Êاثلاو لوألا ،Úبز◊ا

ر˘م˘ت˘صسا اذإاو .ة˘ئŸا ا˘ه˘˘باو˘˘ن دد˘˘ع
تلو– وأا اهتانوكم Úب قيصسنتلا
اهناكمإاب نإاف ،ÊاŸرب فلا– ¤إا

يصشيصشŸا ةموكح نع ةقثلا عنم
ىتحو .قحل تقو ‘ اهبحصس وأا
د˘ع˘˘ب ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا ل˘˘ي˘˘ن ن˘˘م تن˘˘ك“ اذإا
،حsجرم اذهو ،ة˘ي˘فر˘ظ تا˘م˘ها˘ف˘ت
ةيناŸرب ةيبلغأا ىلع لصص– نلف
يصسايصس مازحب عتمتت نلو ةحيرم
،لتكلا ةيقب امأا .رقتصسمو عصساو
ةصضيرع راطإا ‘ تعمتجا يتلاو
‘و ناÈŸلا ن˘˘˘م ة˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا بح˘˘˘صس
را˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ،ا˘˘˘˘بز˘˘˘˘ح ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘م
،بع˘˘صشلا ة˘˘كر˘˘˘حو ي˘˘˘طار˘˘˘قÁد˘˘˘لا
د˘˘ن˘˘˘صسلا ه˘˘˘ل مد˘˘˘ق˘˘˘ت نأا ع˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘ُي˘˘˘ف
د˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘صسلا اذ˘˘˘˘˘˘ه نأا لإا .ÊاÈŸلا
ا˘˘˘ًكر˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘مو اًدودfi نو˘˘˘˘ك˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس
Úب مئادلا ماجصسنلاب اًطورصشمو
هنامصض نكÁ ل ام وهو هتانوكم
اذه لظ ‘ .ليوطلا ىدŸا ىلع
ل˘˘خد˘˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘صس˘˘ُي ل ،ع˘˘صضو˘˘لا
ديدج لصصف ‘ ةمداقلا ةموك◊ا

نم دقعأا نوكي اÃر ،ةمزألا نم
ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا ة˘˘مزألا نأل ه˘˘ق˘˘˘با˘˘˘صس
عم ةمداقلا رهصشألا ‘ لخادتتصس
ةيعامت˘جلاو ة˘يدا˘صصت˘قلا ة˘مزألا
ا˘ه˘˘تداز ي˘˘ت˘˘لاو ا˘˘هر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

   .اًلاحفتصسا انوروك ةحئاج
،ف˘˘ي˘˘ل˘˘ك˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه ‘ م˘˘هألا ر˘˘ثألا
ىلع ةلمتÙا ةيبلصسلا هتاصساكعنا
عقوم ىلعو ،يطارقÁدلا راصسŸا
‘ ا˘هرودو ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا باز˘˘حألا

،ديعصس سسيئرلاف .مك◊ا ةموظنم
ن˘م ة˘مو˘ك˘ح˘ل˘ل ا˘ًصسي˘ئر هرا˘˘ي˘˘ت˘˘خا˘˘ب

جرا˘˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘˘مو باز˘˘˘˘˘˘حألا جرا˘˘˘˘˘˘˘خ
أا˘˘sي˘˘ه د˘˘ق نو˘˘ك˘˘˘ي ا˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘صشر˘˘˘ت
لخدتلاب هل حمصست يتلا ةيصضرألا
نوؤوصشل ةيذيفنتلا ةرادإلا ‘ Ìكأا
ما˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ل ه˘˘˘ت˘˘˘يؤور سضر˘˘˘فو م˘˘˘˘ك◊ا
.ةفلتfl ةقيرطب لكيهم يصسايصس
ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘˘صشي˘˘˘صشŸا را˘˘˘ت˘˘˘خا اذإاو
جرا˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘م ا˘˘˘˘˘˘ًصضيأا ي˘˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘˘ك◊ا
ه˘˘˘جو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه نإا˘˘˘˘ف ،باز˘˘˘˘حألا
رتوتلا دعاصصتيصسو ،Ìكأا دكأاتيصس
ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ير˘˘˘صشت˘˘˘لا ،Úت˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘صسلا Úب
ة˘م˘كÙا با˘ي˘غ ‘ ،ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘˘لاو
ىوقلا جاتحتصس اهنيح .ةيروتصسدلا
ليجع˘ت˘لا ¤إا ة˘صسي˘ئر˘لا ة˘ي˘ناÈŸلا

ة˘يرو˘ت˘صسد˘˘لا ة˘˘م˘˘كÙا ءا˘˘صسرإا ‘
ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا نو˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا ل˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘تو
‘ ةصسائرلا نم ةردابŸا ةداعتصسل
ةقباصس ةيعيرصشت تاباختنا راظتنا

يصسايصسلا دهصشملل ديعت دق اهنوأل
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا ي˘˘ط˘˘ع˘˘تو ه˘˘نزاو˘˘ت سضع˘˘ب
.اًديدج اًصسَفَن ةيطارقÁدلا



ايقيرفإا لاطبأل ،ويديف عطقم رضشنت فافلا

fiإ مؤ‚و زرÿيرئإز÷إ بعصشلإ نؤئنهي رصض
Ãىحصضألإ ديع ةبصسان

ليحدلا مامأا هم‚ ديعتضسي ةفارغلا

نايرلإ عم يقلأات ءإرو رإرصسأإ ل :يميهإرب
ةارابم ةيمهأا ىلع ،نايرلا م‚ ،يميهارب Úصساي يرئاز÷ا ›ودلا ددصش
.يرطقلا يرودلا رمع نم91 ةلو÷ا راطإا ‘ يبرعلا عم هقيرف
،ةبعصص نوكتصس يبرعلا ةهجاوم““ يÁدقتلا ر“ؤوŸا ‘ يميهارب لاقو
انفده قيق– لجأا نم انزيكرت ةمق ‘و نيدعتصسم نوكن نأا انيلع بجي
.““يرودلا عرد ىلع ةصسفانŸا ‘ رارمتصسلاو زوفلا وهو
ردصصتم ليحدلا عم Úتطقنلا قراف ىلع ،لقألا ىلع ءاقبإÓل علطتن““ عباتو

.““ةلوطبلا بيترت لودج
،رارصسأا ل““ قلع ،قيرفلا عم لوألا همصسوم ‘ ،نايرلا عم هقلأات رارصسأا نعو
عئار قيرف نايرلا نأا امك ،ÚبعÓلا نم ةزي‡ ةعوم‹ عم بعلأا طقف
.““ةياغلل ةبيط يدانلا لخاد ءاوجألاو
لمعلا ةلصصاوم انيلع ،ةيباجيإا جئاتن ققحنو ديج لكصشب بعلن““ فاصضأاو
ىن“أا ،› ةبصسنلاب مهم رمأا وهو ،يرودلا ىلع لوصص◊ا انفده نأل
.““جيوتتلا ‘ قيرفلا ةدعاصسم
‘ ،ينه نا˘ي˘ف˘صس ير˘ئاز÷ا ه˘ب˘عل دو˘ه˘ج ،ير˘ط˘ق˘لا ة˘فار˘غ˘لا د˘ي˘ع˘ت˘صسيو
يرود تاصسفانم نم ةرصشع ةعصساتلا ةلو÷اب ،ليحدلا مامأا ةلبقŸا هتارابم

.رطق مو‚
ةنماثلا ةلو÷ا ‘ Òخألا يبرعلا ءاقل نع باغ دق ،ينه نايفصس ناكو
.تاقاطبلا مكارت ببصسب ةرصشع
ةهجاوم ‘ ،ةفارغلل ينفلا زاه÷ا ىدل قاروألا مهأا نم ينه نوكيصسو
.دصسلا يدانب دمح نب مصساج بعلم ىلع ،لبقŸا دحألا
ة˘ثÓ˘ث˘لا تلو÷ا لÓ˘خ تا˘يو˘ت˘صسŸا ل˘صضفأا Ëد˘ق˘˘ت˘˘ل ة˘˘فار˘˘غ˘˘لا ى˘˘ع˘˘صسيو
طخ معدت نأا اهنأاصش نم يتلا ،ينه بعÓلا ةدوع عم ةصصاخ ،ةلبقŸا
.ةقباصسŸا لودج ‘ مدقتم زكرم لÓتحل ىعصسي يذلا قيرفلل موجهلا

ر-ق

لبقŸا مضسوŸا نÓيم عم Èكألا هحومط فضشك

““ابوروأإ لاطبأإ يرود ‘ نؤكن نأإ ديرن ““: رصصان نب
Èكألا هحومط نع ““رصصان نب ليعامصسإا““ يرئاز÷ا ›ودلا مجنلا فصشك
.لبقŸا مصسوŸا ›اطيإلا نÓيم هقيرف عم
يرودل لهأاتلا نأا دكأا9102 ايقيرفإا ·أا سسأاك ةصسفانم ‘ بعل لصضفأا
.يصسيئرلا هفده نوكيصس ابوروأا لاطبأا
نوكن نأا ديرن ، لبقŸا ماعلا ‘»:““ايلاطيإا سستروبصس ياكصسل لاق ““امصسإا»

.““ابوروأا لاطبأا يرود ‘
،›اطيإلا نÓيم طصسو بعل ،رصصان نب ليعامصسإا يرئاز÷ا داصشاو
‘ ،يÒنوصسورلل مصضنا يذلا ،سشتيفوميهاربإا ناتلز يديوصسلا هليمزب

.يصضاŸا يفناج
:““ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ترو˘ب˘صس يا˘ك˘˘صس““ ة˘˘ك˘˘ب˘˘صشل تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت ‘ ،ر˘˘صصا˘˘ن ن˘˘ب لا˘˘قو
نأا ديرت بعلŸا ‘ هراوجب نوكت امدنع ،اÒًثك كدعاصسي سشتيفوميهاربإا““
““ةركلا ةراصسخ ‘ اًدبأا بغرت لو ،ديزŸا مدقت
ىراصصق لذبت نأا بجي““ :اماع22ـلا بحاصص رصصان نب ليعامصسإا فاصضأاو

،رمألا اذه هحن“ ⁄ اذإاو ،لامكلا نع ثحبي سشتيفوميهاربإا نأل ،كدهج
متي نأا حيحصصلا نم ،قح ىلع هنكل ،ةروصصلا هذهب هنإا““ :”أاو .““كلتقيصسف
لمعب موقت امدنع ءيصش يأا لاقي لو ،أاطخ بكترت امدنع كيلع خارصصلا

.““ىوتصسم ىلعأا ىلع اًبعل حبصصتو ملعتت بولصسألا اذهب ،ديج
رصصان نب يرئاز÷ا فدرأا ،يصسيك كنارف يجاعلا هليمز عم هتكارصش نع
،بعلŸا سضرأا ىلع انيدل ام لصضفأا Ëدقت لواحن .Òخب انأا كنارف عم““

ديعصس انأا ةقيق◊ا ‘ .قيرفللو انل رومألا تنصس– ًاعم Ìكأا انبعل املكو
.““انقيرف طصسو طخب
،امورانود يجيولناج باصشلا سسرا◊ا هليمز نع رصصان نب ثد– امك
ىلع قبطني ام اذهو ،لصضفأا قيرفلا ناك ةداقلا ددع داز املك““ لاقف
ثدحتي هنإا ،هنصس رغصص مغر نÓيم يدان ‘ قحب دئاق هنإا ،وجيج
.““ًاÒثك قيرفلا دعاصسيو
درف ،يرايلاك سسفانŸا دصض مصسوŸا ‘ ةيماتÿا ةارابŸا سصوصصخب امأا
،Òهامجلل ءيصش لك لبق ًلوأا ديج لمعب موقن نأا بجي““ لوقلاب رصصان نب
ققحنو ،مهل ءيصش لك يطعن نأا بجي ،انم ءزج مهنكلو انعم اوصسيل مهف
.““اهيف نوبغري يتلا جئاتنلا

ر-ق

ةـضاـير
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ىحضضألا ديع ةبضسانÃ ،يرئاز÷ا بعضشلل ةئنهتلا تاÈع ،ينطولا بختنŸا مو‚و ،زرfi صضاير يرئاز÷ا ›ودلا هّجو
.كارابŸا

بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا ر˘˘˘يدŸا ف˘˘˘خ˘˘˘ي ⁄
‘ ه˘ت˘ب˘غر ،ي˘صضا˘م˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج ،ير˘˘ئاز÷ا
بخ˘˘˘ت˘˘˘نŸا ع˘˘˘م ة˘˘˘يدو ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م ة˘˘˘ما˘˘˘قإا
ةارا˘ب˘˘م˘˘ل˘˘ل ةر˘˘كاذ˘˘لا˘˘ب ًاد˘˘ئا˘˘ع ،ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
ماع ًايدو ÚبختنŸا تعمج يتلا ةÒهصشلا
زو˘˘ف تفر˘˘عو ،““ا˘˘صسنر˘˘ف دا˘˘ت˘˘صسا»ـب1002
.(4/1) ““كويدلا““ بختنم
فد˘˘ه ل˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صست ءارو ي˘˘˘صضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب نا˘˘˘كو
نكل ،ةعئار ةفلاfl نم ديحولا ““رصضÿا““
Òهام÷ا وزغ ببصسب لمكتصست ⁄ ةارابŸا
لبق ةعاصس عبر ةارابŸا بعلŸ ةيرئاز÷ا
نوكيصس““ :يصضاملب لاق كلذ نعو ،ةياهنلا

كلذ ‘ ثدح ام نإا لوقلا بذكلا نم
ي˘ف˘خأا ل اذ˘ه˘لو ،ةÒغ˘صص ة˘˘مد˘˘صص ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
دصض ةد˘يد˘ج ة˘ه˘جاو˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت ‘ ي˘ت˘ب˘غر
اذهو ،⁄اعلا لاطبأا مه .اصسنرف بختنم
.““Ìكأا روطتلاب انل حمصسيصس ديكأاتلاب
ةل‹ عم هل راوح ‘ يصضاملب فÎعاو
جذو‰ يأا كلÁ ل هنأاب ،ةيصسنرفلا ““بيكيل““

هباجعإا فخي ⁄ هنكل ،بيردتلا ⁄اع ‘
نيدلا نيز ،ديردم لايرل ينفلا ريدŸاب
نكل ،ًاقح جذو‰ يدل سسيل““ عباتف ،ناديز
،بو˘ل˘ك ه˘ل˘ع˘˘ف˘˘ي ا˘˘م ةد˘˘ها˘˘صشم ‘ ددر˘˘تأا ل
نأا مك كردت ل تنأا ...لويرداوغو ناديز
وأا وينيروم انيأار ول ،ميظع بردم ناديز
ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود˘ب نازو˘ف˘ي لو˘يرداو˘غ

نع ثدحتن ىقبنصس ةيلاتتم تارم ثÓث
.““تاونصس لاوط امهئاكذ
نم انيأارو كلذ ققح ناديز نكل““ فاصضأاو
ثدحُي ⁄ هنأا نم مغرلا ىلع ،يرقبعلا وه
ًانايحأا نكل ،مدقلا ةرك ‘ ةيكيتكت ةروث يأا
⁄ مهو Úبردم ةفصسلف نع ثدحتن ىقبن
مكحن اذام ىلع عقاولا ‘و ،ًائيصش اوققحي
؟ة˘˘ف˘˘صسل˘˘ف˘˘لا وأا ؟زو˘˘ف˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ه ؟ن˘˘ح˘˘ن
وأا اهيدانل ًابردم كارت امدنع Òهام÷ا

زو˘ف˘ل˘ل لإا كد˘ير˘ت ل ي˘ن˘طو˘لا ا˘ه˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م
.““كلذ Òغ ءيصش لو باقلألاب
تاحومطلا نع باصشلا بردŸا ثد–و
بخ˘ت˘ن˘م ‘ ه˘ي˘ب˘˘عل ع˘˘م ا˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ح˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
،رطق لايدنوŸ لهأاتلا لاح ‘ رئاز÷ا
ىرت نأا ،قدصصي ل رمألا““  نأا ¤إا راصشأاف
Êاطعأا يذلاو هيف تصشع يذلا دلبلا رطق
م˘ظ˘ن˘˘ي˘˘صس ًا˘˘برد˘˘م ح˘˘ب˘˘صصأا ي˘˘ك˘˘ل ة˘˘صصر˘˘ف˘˘لا
.رئازجلل ًابردم نوكأاصس انأاو ،لايدنوŸا

تنا˘ك ر˘مألا اذ˘˘ه ثود◊ ي˘˘ع˘˘قو˘˘ت ة˘˘ب˘˘صسن
10.0٪““.
‘ Òك˘ف˘ت˘لا ل˘ب˘ق ن˘ك˘ل““ ي˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب فدرأاو
اذه ًاعبطو ،ًلوأا لهأاتلا انيلع لايدنوŸا
كل‰ عبطلاب اننأا مغر ،Óًهصس نوكي نل

نأا انيلع انحا‚ لاح ‘و ،كلذل اظوظح
نأا بج˘يو ،ل˘ي˘ح˘˘ت˘˘صسŸا˘˘ب Úن˘˘مؤو˘˘م نو˘˘ك˘˘ن
با˘هذ˘لا ل˘جأا ن˘م ًاÒب˘ك ًا˘حو˘م˘ط ل˘˘م˘˘ح˘˘ن
.““ةصسفانŸا ‘ ًاديعب
لماوعلا مهأا نع فصشكيل يصضاملب داعو
ي˘˘براfi““ ةدا˘˘ي˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘تد˘˘عا˘˘˘صس ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ا˘ي˘ق˘ير˘فأا ·أا ة˘لو˘ط˘ب˘ب زو˘ف˘ل˘˘ل ““ءار˘˘ح˘˘صصلا
9102Ãا˘˘˘ن˘˘˘تارا˘˘˘ب˘˘˘م““ لا˘˘˘ق˘˘˘˘ف ،ر˘˘˘˘صص ‘
حاتفم تناك وغوت بختنم دصض تايفصصتلا
جراخ زوفلا قيق– انعطتصسا كانهف ،كلذ
انÒغ مث ،فاجع تاونصس3 دعب رايدلا
ح˘˘ن˘˘مو ،(4/3/3) ¤إا بخ˘˘ت˘˘نŸا كي˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘ت
ةراصش ميلصستو يرمعلبو يليÓبل ةصصرفلا
.““زرfi سضايرل ةدايقلا
نم““ هنأا قباصسلا ليحدلا بردم حصضوأاو
ي˘ه ،فد˘ه˘ك ا˘ه˘ت˘ع˘˘صضو ي˘˘ت˘˘لا رو˘˘مألا Ìكأا
لبقو ،بختنŸا عم ًاحجان زرfi يتيؤور
ًلو˘˘ط˘˘م ه˘˘ع˘˘˘م تثد– و˘˘˘غو˘˘˘ت ة˘˘˘ه˘˘˘جاو˘˘˘م
ًاعئار ناك مكو ،عقاولا رمألا مامأا هتعصضوو
كل˘ت ‘ Úفد˘ه ل˘ج˘صسي و˘˘هو ه˘˘ل ي˘˘ت˘˘يؤور˘˘ب
Úصساي بعÓل هعانقإا ّرصس نعو .““ةارابŸا

‘ ًايطايت˘حا ًا˘ب˘عل ح˘ب˘صصي نأا˘ب ي˘م˘ي˘هار˘ب
ه˘˘تد˘˘م˘˘عأا د˘˘حأا نا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،بخ˘˘˘ت˘˘˘نŸا
ي˘ن˘ب˘ج˘ع˘ت““ ه˘نأا ي˘صضا˘م˘ل˘ب د˘كأا ،ة˘ي˘صسا˘˘صسألا

لثم لمعي ناك دقل .بعÓلا اذه ةيلقع
هعم تثد– تارŸا ىدحإا ‘و ،نونÛا
ًاعنتقم تابو بعصص رمألا نأاب › فÎعاو
هلعف ام .هناكم ةصصرف قحتصسي يليÓب نأاب
ل˘ع˘جو ة˘عو˘م˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل ةو˘˘ق ى˘˘ط˘˘عأا Úصسا˘˘ي
.““هاطخ ىلع نوصشÁ نيرخآلا
ةيلا÷ا لعف در عم هتصصق يصضاملب درصسو
حاجنلا عم ةصصاخ ،سسيراب ‘ ةيرئاز÷ا
امدنع““ رئاز÷ا بختنم عم هققح يذلا
سضعب ‘ ،ًائيصش عفدأا ل سسيراب ‘ نوكأا
ع˘م ةر˘˘جأا ةرا˘˘ي˘˘صس ل˘˘ق˘˘ت˘˘صسأا Ó˘˘ث˘˘م تارŸا

،هترجأا مل˘صست ق˘ئا˘صسلا ل˘ب˘ق˘ي Ó˘ف ي˘ت˘ل˘ئا˘ع
.““كلذك معاطŸا ‘ › ثدحي ام اذهو
مجحب رع˘صشأا ي˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي ثد˘ح˘ي ا˘م““ م˘ت˘خو
ل انأاو ،رصصم ‘ هانققح يذلا زا‚إلا
¤إا تتأا ي˘˘ت˘˘لا ةÒب˘˘ك˘˘لا Òها˘˘˘م÷ا ى˘˘˘صسنأا

،ةيدولا اي˘ب˘مو˘لو˘ك ة˘ه˘جاو˘م ‘ ل˘ي˘ل بع˘ل˘م
ن˘م تا˘عا˘صس د˘ع˘ب ر˘كاذ˘ت˘لا تد˘ف˘ن ف˘˘ي˘˘كو

لا˘˘ب˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسلا ل˘˘˘ف˘˘˘غ˘˘˘ن نأا نود ،ا˘˘˘ه˘˘˘حر˘˘˘ط
انتدوع دعب هب انيظح يذلا يÒهام÷ا
قوفت ةصصق اهنإا Óًعف .رئاز÷ا ¤إا بقللاب
.““لايÿا

ر-ق

ةيضسنرفلا ““بيكيل““ ةل‹ عم هل راوح ‘

اصسنرف ةهجإؤم ديرأإ ببصسلإ إذهلو يرقبع نإديز :يصضاملب

ر-ق

ةركل يرئاز÷ا دا–Óل يمصسرلا عقوŸا رصشنو
لÓخ ،ايقيرفإا لاطبأل ،ويديف عطقم ،مدقلا
،ير˘ئاز÷ا بع˘صشل˘ل د˘ي˘ع˘لا Êا˘˘ه˘˘ت˘˘ب م˘˘ه˘˘ه˘˘جو˘˘ت
.رصضÿا راصصنأاو

بعضشلا ئنهي ةضضايرلاو بابضشلا ريزو
ىحضضألا ديعب يرئاز÷ا

ي˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘صس ،ة˘˘صضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘صشلا ر˘˘يزو ر˘˘ّب˘˘ع
،يرئاز÷ا بعصشلل ةيبلقلا هيناهت نع ،يدلاخ
ى˘ح˘صضألا د˘ي˘ع ة˘ب˘صسا˘نÃ ،ة˘ي˘˘مÓ˘˘صسلا ة˘˘مألاو
.كرابŸا
هذ˘ه˘ب ،ة˘لو˘ط˘م ة˘لا˘صسر ،يد˘لا˘خ ر˘˘يزو˘˘لا ر˘˘صشنو
،هردق و هللا ءاصضق ءاصشي““ :اهيف ءاج ،ةبصسانŸا
هذه ‘ ،كرابŸا ىحصضألا ديع انيلع لحي نأا
““ةيئانثتصسلا فورظلا

انتمرح ،ةيئانثتصسلا فورظلا هذه ““ :فاصضأاو
ءادأا نم ،ءاعمج ةيمÓصسلا ةمألا رارغ ىلع
‘ د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لا ةÓ˘˘˘˘صص ءادأا ن˘˘˘˘مو ج◊ا كصسا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
ا˘ند˘ي˘صس ل˘ي˘لÿا ة˘ن˘صس ءا˘˘ي˘˘حإا ن˘˘مو ،د˘˘جا˘˘صسŸا
،ماحرألا ةلصص زيزعتو ،مÓصسلا هيلع ميهاربإا
.““¤وŸا رادقأا ىلع Èصصلا لإا انل امف
مدقتأا ،ةليل÷ا ةبصسانŸا هذهب““ :ريزولا عباتو
سصل˘˘˘خأا˘˘˘ب ،ي˘˘˘بألا ير˘˘˘ئاز÷ا بع˘˘˘صشلا ل˘˘˘˘ك ¤ا
¤وŸا ¤إا اعرصضتم ،Êامألا بيطأاو Êاهتلا
ةحصصلا روفوÃ انيلع هديعي نأا ،ريدقلا يلعلا
،ىد˘فŸا ا˘ن˘ن˘طو ى˘ل˘عو ،ة˘ي˘˘فا˘˘ع˘˘لاو ةدا˘˘ع˘˘صسلاو
،رار˘ق˘ت˘صسلاو را˘هدزلاو ي˘˘قر˘˘لا ن˘˘م د˘˘يزŸا˘˘ب
نميلاو ÿÒاب ،ةبطاق ةيمÓصسلا انتمأا ىلعو
.““تاكÈلاو
ي˘ل˘ع د˘ي˘˘صس ة˘˘صضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘صشلا ر˘˘يزو م˘˘ت˘˘خو

ءابولا انع عفرا مهللا““ :هذه هتلاصسر ،يدلاخ
اننطوو انبعصش ظفحأاو اناتوم محرأاو ،ءÓبلاو

تنأاو ،ررصض وأا ءوصس وأا هوركم يأا نم زيزعلا
.““Úظفا◊ا Òخ
،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ير˘˘ئاز÷ا دا–إلا أا˘˘ن˘˘ه ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
ةبصسانÃ ،مدقلا ةرك ةلئاعو ،يرئاز÷ا بعصشلا

.كرابŸا رطفلا ديع
،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز÷ا ة˘˘يدا–إلا تر˘˘صشنو
با˘صس◊ا Èع ة˘ب˘صسا˘نŸا هذ˘ه˘ب ،ة˘ئ˘ن˘ه˘ت ة˘˘لا˘˘صسر
يعامتجلا لصصاوتلا عقوم ىلع اهل يمصسرلا
.اهيف ءاج يتلاو ““كوب سسياف““
ديع مكل نمتي ،مدقلا ةركل يرئاز÷ا دا–لا»
.““Òخ فلأاب متنأاو ماع لك ،كابم حصصأا
،هذ˘˘ه ة˘˘ئ˘˘ن˘˘ه˘˘ت˘˘لا تارا˘˘ب˘˘ع ،““فا˘˘ف˘˘لا““ تق˘˘فرأاو
امئاد اهك اصصرح ،““انيمحي انيعو““ ،““كاتصشاه»ـب
ءابو نم Úيرئاز÷ا سسيصس– ‘ ةمهاصسملل
.““انوروك““



يضسايقلا همقر دعب ةيئامنيضس ةيضصخضشب هضسفن هبضش

سشتيفؤميهإربإإ سصؤصصخب نÓيم ‘ ةحرفم رابخأإ
ينيدلامو

؟ديردم وينيروم وأا لوبرفيل بولك

ههجإو بردم بعصصأإ راتخي لؤيدرإؤغ

““نزاد““ عقوم عم ةلباقم ‘ ،لويدراوغ بيب Êابصسإلا بردŸا فصشك
هتÒصسم ‘ ههجاو يذلا بعصصألا بردŸا ةيوه نع ،ÊاطيÈلا يصضايرلا
ÊاŸألا هدوقي يذلا لوبرفيل قيرف Úب ةلصضافŸا تناك ًاعبطو ،ةيوركلا
ه˘يزو˘ج ›ا˘غ˘تÈلا هدا˘ق يذ˘لا Êا˘˘ب˘˘صسإلا د˘˘يرد˘˘م لا˘˘يرو ،بو˘˘ل˘˘ك ن˘˘غرو˘˘ي
.وينيروم
نا˘ك ة˘يور˘ك˘لا ي˘تÒصسم ‘ ه˘ت˘ه˘جاو سسفا˘˘ن˘˘م بع˘˘صصأا““ :لو˘˘يدراو˘˘غ لا˘˘قو
ت– كصسفن تكرت اذإا .ًاصضيأا مصسوŸا اذهو يصضاŸا مصسوŸا ‘ لوبرفيل
.““ًادبأا برهلا نكÁ لو كتقطنم كيلع نوقلغُيصس ،ةرطيصسلا
تاحاصسŸا ¤إا نوبرهي ،مهيلع رطيصسُت امدنعو““ :هثيدح لويدراوغ عباتو
مه .ةبعرŸا ةيعافدلا ةدوعلاو ةعرصسلاب نوعتمتي ،رخآا قيرف يأاك سسيل
،اهل ليثم ل ةينهذ ةوق نوكلÁ نوبعÓلاو ،بعللا ةيجيتاÎصسا ‘ ءايوقأا
.““همزه ةيفيكب ًاÒثك ركفأا ينلعج يذلا سسفانŸا وه بولك نغروي

سضاخو ،Êابصسإلا ةنولصشرب عم ةزي‡ ةÒصسم لويدراوغ سشاع ،لباقŸا ‘
قيرفل ًابردم ناك امدنع وينيروم هيزوج ›اغتÈلا دصض ةÒثم تاهجاوم
وه ديردم لاير ّنإا ًامئاد لوقأا تنك““ راطإلا اذه ‘ لاقو ،ديردم لاير
ًاديج ًابردم حبصصأا نأا ىلع Êدعاصس دقل ،يتÒصسم ‘ هتهجاو يوق قيرف
.““ينيرغيليب ليونامو وينيروم دصض ةبعصصلا تايرابŸا ببصسب
،هتهجاو يذلا بعصصألا سسفانŸا ناك نم ينتلأاصس اذإا““ لويدراوغ فاصضأاو
لوبرفيل ناك ،اÎلكنإا ¤إا تلصصو امدنع .لوبرفيل ةحارصص لكب اهلوقأاصس
وه ...لوبرفيل مويلا .ىوقأا ناك ديردم لايرو مويلاب ًةنراقم ًافيعصض
.““ةيوركلا يتÒصسم ‘ بعصصألا مصصÿا
دعب تلاقتنلا قوصس ‘ لوخدلل ةوقب ًادعتصسم يتيصس Îصسصشنام حبصصاو
هذه لويدراوغ بيب بردŸا زكÒصسو ،يبوروألا فاقيإلا ةبوقع عفر
.يزيلكنإلا يرودلا بقل عايصض دعب عافدلا Úصس– ىلع ةرŸا
ةينازيم ىلع لصصحيصس لويدراوغ نأا ةينولاتكلا (تروبصس) ةفيحصص تركذو
›اطيإلا يرودلا وحن هراظنأا هجوو ،Úبعل ءارصشل وروي نويلم033 ةميقب
.عافدلا زيزعتل
›وبان عفادم نأا ةيلاطيإلا (تروبصس وليد يريروك) ةفيحصص تحصضوأاو
‘ يتيصس تايولوأا سسأار ىلع نوكيصس ،›ابيلوك وديلاك لاغنصسلا بختنمو
نÓيم Îنإا عفادم ،راينيركصش بناجب ،وتاكŸÒا
Ìك هفّنصصو ،ةÒخألا تاونصسلا ‘ ›وبان عم ةعئار تاÎف ›ابيلوك سشاعو
.كياد نافو سسومار ويخرصس بناج ¤إا ،⁄اعلا يعفادم لصضفأا نمصض
لÓخ ›اطيإلا يدانلا ‘ رارمتصسلا نمصضي ل هنأاب ›ابيلوك فÎعاو
.لبقŸا مصسوŸا
،فيصصلا اذه Îصسصشنام يبطق Úب عارصص روfi نوكيصس ›ابيلوك نأا ودبيو

،بلصصلا يقيرفألا عفادŸا مصض ‘ ،ةليوط ةÎف ذنم دتيانوي ةبغر لظ ‘
Ÿاعلا ‘ عفادم ىلغأا ،رياوغم يراه ةنواع⁄.

 ةيقيرفأا تلوطب ةّدع ‘ لمع نأا قبضس

ل تاحيرصصتب طّرؤتي يكيجلب بّردم
هÒهامج هاŒ ةيناصسنإإ

Œا زواŸازنتلا زناكيرفأا غنوي قيرفل يكيجلبلا بردÊ، أا كولÁليا،
ر“ؤوŸا لÓ˘خ ة˘ير˘صصن˘ع تا˘ح˘ير˘˘صصت˘˘ب ه˘˘ئلدإا د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘صسنإلا دود˘˘ح
‘ Êاثلا زكرŸا هنامصض ةّجحب ،ةÒخألا ةهجاوŸا بقعأا يذلا ‘احصصلا
.هتهجاو يتلا ةÒثكلا تاداقتنلا ىلع ّدر ذإا ،ماعلا بيتÎلا
يب يت رأا““ عقوم اهلقن ةحيبق تارابعب هقيرف Òهامج لياÁأا فصصوو
،فرقلاب رعصشأا .ةيبÎلا وئيصس مكّنأل ،اينازنت ‘ ًاحاترم تصسل““ :لاقف ،““فأا

.““تنÎنإا ةكبصش لو ةصصاخ ةرايصس كلتمأا ل
بÓكلاو ةدرقلا لثم Òهام÷ا““ :فاصضأاف ،Òهام÷ا وحن هماهصس بّوصصو
ةرك دا–ا امأا .مدقلا ةرك ‘ ًائيصش نوفرعي ل مهو ،نوخرصصي امدنع
.““لطبلا بقل هحنÃ ،ابميصس يدان ةدعاصسمو ىصشرلا ىلع دمتعيف ،مدقلا
ة˘لا˘قإا Êاز˘ن˘ت˘لا ق˘ير˘˘ف˘˘لا ةرادإا ترّر˘˘ق ،ةÒطÿا تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت˘˘لا ل˘˘ظ ‘و
عامصس دعب Òبك نزحب رعصشن““ :هيف ءاج يمصسر نايب Èع ةرصشابم بردŸا
هتلاقإا انرّرقو ،لياÁأا كول اهب ¤دأا يتلا ةيرصصنعلاو ةŸاظلا تاظحŸÓا
.““ًاروف
دا–Óل راذتعاب هّجوتن““ :لوقلاب نايبلا تاذ ‘ ةرادإلا سسل‹ رذتعاو
نمؤون نحنف ،تارابعلا هذه دعب ،ةماع ÚنطاوŸاو انÒهام÷و ،Êازنتلا
.““ةيرصصنعلا لاكصشأا لك سسكاعت انتعمصسو ،ماÎحلاب
قبصس يذلا يكيجلبلا بردŸا نأا ،ةيّلÙا مÓعإلا لئاصسو سضعب تركذو
يتلا فارطألا لكل تاراذتعاب مّدقت ةيقيرفأا تلوطب ةّدع ‘ لمع نأا
هتلا◊ عجري همÓك نأا ““يتوبصسناوم““ ةفيحصصل حّرصصو ،همÓك اهلمصش
ىلع ًاير˘صصن˘ع ًا˘صصخ˘صش سسي˘ل ه˘ّنأاو ،لا˘م˘هإلا˘ب هرو˘ع˘صشو ة˘ئ˘ي˘صسلا ة˘ي˘ن˘هذ˘لا
.قÓطإلا

ةـضاـير
ـه1441 ةج◊ا وذ٢1 ـل قفاوŸا م0٢0٢  توأا٢0 دحألا
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دعب بقع ىلع ًاصسأار نÓيم ‘ عاصضوألا ترّيغت
يرود˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسا بق˘˘˘ع ةÒخألا ةو˘˘˘ح˘˘˘صصلا
ل˘يد˘ع˘ت˘ل يدا˘ن˘لا ةرادإا ا˘عد ا˘م و˘هو ،›ا˘ط˘˘يإلا

نا˘˘تلز ل˘˘ث˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا زو˘˘مر نأا˘˘صشب ا˘˘ه˘˘ف˘˘قو˘˘م
 .ينيدلام ولوابو سشتيفوميهاربإا
ينيدلاÃ ةحاطإÓل ططخت نÓيم ةرادإا تناكو
،مصسوŸا ءاهتنا دعب ينقتلا ريدŸا بصصنم نم
يدا˘˘ن˘˘لا ر˘˘يد˘˘م ن˘˘ع ءا˘˘ن˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسلا بق˘˘˘ع كلذو
اذ˘˘ه ن˘˘م ق˘˘با˘˘˘صس تقو ‘ نا˘˘˘بو˘˘˘ب Òم˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘فز
فاد˘ه˘لا د˘ق˘˘ع د˘˘يد“ مد˘˘ع كلذ˘˘كو ،م˘˘صسوŸا
 .سشتيفوميهاربإا ناتلز مرصضıا
بردŸا نع ءانغتصسÓل ًاصضيأا ةرادإلا تططخو
،هيلوت ذنم ةزيمتŸا جئاتنلا مغر ›ويب ونافيتصس
ي˘صضا˘ير˘لا ر˘يدŸاو بردŸا ي˘ب˘صصن˘م ح˘ن˘م ع˘˘م
ل˘ب˘قŸا م˘صسوŸا ‘ كي˘˘ن˘˘غ˘˘نار ف˘˘لار ÊاŸأÓ˘˘ل

 .ريوطت عورصشم نمصض
ررق ةيÒهام÷او ةيمÓعإلا طوغصضلا ت–و
د˘يد“و ،›و˘ي˘ب بردŸا ى˘ل˘ع ءا˘ق˘˘بإلا نÓ˘˘ي˘˘م
‘ ةكراصشŸا ةيحÓصص هحنم عم Úماعل هدقع

عورصشم داعبتصساو ،ةديد÷ا تاقفصصلا رايتخا
وليد اتيزاغل) ة˘ف˘ي˘ح˘صص تر˘كذ ا˘م˘ك ،كي˘ن˘غ˘نار
ظف˘ت˘ح˘ي˘صس يدرا˘ب˘مو˘ل˘لا يدا˘ن˘لا نأا  ،(ترو˘ب˘صس
 .سشتيفوميهاربإاو ينيدلاÃ ًاصضيأا
سصيمقل ةياعدلا لÓخ سشتيفوميهاربإا رهظو
ىلع يوق رصشؤوم ‘ ،لبقŸا مصسوŸا ‘ نÓيم

Œترا˘صشأا ا˘م˘ك ،يد˘يو˘صسلا م˘ج˘ن˘˘لا د˘˘ق˘˘ع د˘˘يد
ين˘يد˘لا˘م Úب ي˘با˘ج˘يإا عا˘م˘ت˘جا ¤إا ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا
سسيديزاغ نا˘ف˘يإا يدا˘ن˘ل˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا سسي˘ئر˘لاو
.ةلبقŸا ةÎفلا ‘ ماهŸا ديد– نأاصشب
سشت˘ي˘˘فو˘˘م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا نا˘˘تلز يد˘˘يو˘˘صسلا ل˘˘ج˘˘صسو
ىلع (1 -4) نÓيم قيرف راصصتنا ‘ Úفده
ققحيل ،›اطيإلا يرودلا ‘ ايرودبماصس قيرف
و˘هو و˘نÓ˘ي˘م ي˘ب˘ط˘ق ع˘م ًاردا˘ن ًا˘ي˘صسا˘ي˘˘ق ًا˘˘م˘˘قر
.93ـلا هماع ىلع فرصشي
¤إا سشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا يد˘يو˘صسلا م˘ج˘ن˘لا ل˘صصوو
ÚتÎف لÓخ نÓيم قيرف سصيمقب15 هفده
ًافده05 لجصسي بعل لوأا حبصصيل ،قيرفلا عم
.نÓيم Îنإا هÁرغو نÓيم عم Ìكأا وأا

لجصس سشتيفوميهاربإا نأا ““لوغ““ عقوم حصضوأاو
عم ¤وألا هتÎف لÓخ ةارابم16 ‘ ًافده24
عفرو ،2102و0102 يماع Úب نÓيم قيرف
ماعلا علطم نÓيŸ هتدوع ذنم15 ¤إا هديصصر
نÓ˘ي˘م Îنإا ع˘˘م ة˘˘ق˘˘با˘˘صسلا ه˘˘تÎف ‘و ،يرا÷ا
،9002و6002 يماع Úب ًافده75 ناتلز لجصس
.ةنولصشرب ¤إا هلاقتنا لبق
ة˘طÙ سشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا لا˘ق ،ةارا˘بŸا د˘ع˘بو
ةيصصخ˘صشب ه˘صسف˘ن ا˘ه˘ب˘صشم ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا نÓ˘ي˘م
،نوتوب Úماجنب لثم انأا““ : ةفورعم ةيئامينيصس
‘ نكل ،نصسلا ‘ مدقتأا يننأا سسانلا دقتعي
Ìكأا حبصصأاو ،طقف ءامحإلاب موقأا انأا ةقيق◊ا
ًاÒصشم ،““قÓطإلا ىلع ًازوجع حبصصأا ل ،ًابابصش
تيب دارب يكÒمألا لثمملل Òهصشلا مليفلا ¤إا
Úماج˘ن˘ب د˘لو˘ي ثي˘ح ،را˘ك˘صسوأÓ˘ل ح˘صشر يذ˘لاو
حبصصيو رغصصي Úنصسلا رورم عمو Óهك Óًجر
.لفط ¤إا لوحتي ىتح ابابصش Ìكأا

›ا˘˘ط˘˘يإلا ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘˘يدŸا ل˘˘˘صصف
يتلا تاعاصشإلا ‘ ،يتنوك وينوتنأا
م˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘لاو ةرا˘˘˘˘˘يز تق˘˘˘˘˘فار
¤إا ي˘صسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ي˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرألا

ل˘˘ئا˘˘صسو تد˘˘ّكأا نأا د˘˘ع˘˘ب ،و˘˘نÓ˘˘ي˘˘م
لاقتنا ىلع هصضوافت ،ةيّلfi مÓعإا

.““يروزتاÒنلا““ فوفصص  ¤إا هل‚
دعب تاحيرصصت ‘ ،يتنوك رّبعو
ة˘ف˘ي˘ح˘صص ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن ،›و˘با˘ن ةارا˘ب˘˘م
ةلاحتصسا نع ،““وفيتروبيد ودنوم““

Èع ،نهارلا تقولا ‘ يصسيم ّمصض
نم نوك˘ي˘صس““ :لا˘ق˘ف ،ة˘يو˘ق ة˘ل˘م˘ج
و˘مود ة˘ي˘ئارد˘تا˘˘ك كير– ل˘˘ه˘˘صسلا

.““انفوفصص ¤إا يصسيم مامصضنا ىلع
تقولا ‘ يصسيم مصض بعصصلا نمو
›اŸا بعللا Úناوق ببصسب نهارلا
صسف ام وهو ،فيظنلا دعب يتنوك هرّ
ماد˘ق˘ت˘صسا را˘ت˘˘خأا ل˘˘ه““ فا˘˘صضأا نأا

Úصسمخب ةميق Úبعل4 وأا يصسيم
انصسل ؟مهنم دحاو ّلكل وروي نويلم

لوألا رايÿا قيق– ىلع نيرداق
““Êاثلا لو
سضع˘ب ثاد˘حإا ¤إا ي˘ت˘نو˘ك د˘م˘ع˘˘يو
،ةيلا◊ا هتليكصشت ىلع تاÒيغتلا
لاطبأا يرود بقل ىلع ةصسفانملل
قّوفتلاو ،لبقŸا مصسوŸا ‘ ابوروأا

،““ويصشتلاك˘لا““ ‘ سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ى˘ل˘ع
قّلعف ،Òغتت نل قيرفلا ةاون نأا لإا

Úب˘عÓ˘لا˘ب ق˘ّل˘ع˘ت˘م ا˘نأا““ كلذ ى˘ل˘ع
عم اومجصسنيل مهنّوكأاو ،Úيلا◊ا

م˘هر˘ك˘صشأا اذ˘ه˘لو ،ي˘ل˘م˘ع ة˘ق˘ير˘˘ط
.““هنولذبي يذلا دوهÛا ىلع
ىلع ،ءاثÓثلا ،ونÓيم Îنإا قّوفتو
تا˘يرا˘ب˘م ة˘ّم˘ق ‘ ،›و˘با˘ن ه˘ف˘ي˘صض
،›اطيإلا يرودلا نم73 عوبصسألا
و˘˘˘˘˘˘˘˘يزوÈماد ع˘˘˘˘˘˘˘˘فادŸا دا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق ذإا
،زنيترام وراتول ليدبلا مجاهŸاو
¤إا هداعأا ،مهم زوف ¤إا امهقيرف
،ىرخأا ةّمق لبق ةفاصصولا زكرم
.اتنÓتأا هفيصضم مامأا  تبصسلا

ينيتنجرألا مجنلا دلاو ةرايز تقفار يتلا تاعاضشإلا

يصسيم ّمصض نم نؤهأإ ؤمود ةيئإردتاك كير– :يتنؤك

¤إا همامصضنا ذنم ةÒبك تايوتصسم ،زيدنانÒف ونورب ›اغتÈلا مجنلا مّدق
،ةيصضاŸا ةيوتصشلا تلاقتنلا ةÎف ‘ يزيلكنإلا دتيانوي Îصسصشنام يدان
لا˘ط˘بأا يرود ة˘ق˘با˘صسŸ ل˘هأا˘ت˘لاو ثلا˘ث˘لا ز˘كرŸا لÓ˘ت˘حا ‘ هد˘˘عا˘˘صسي˘˘ل
.وينيروم هيزوج هنطاوم ةيرخصس نم هجني ⁄ كلذ نكل ،ابوروأا
ة˘ف˘ي˘ح˘صصل تا˘ح˘ير˘صصت ‘ و˘ي˘ن˘يرو˘˘م ه˘˘يزو˘˘ج مر˘˘صضıا بردŸا ق˘ّ̆ل˘˘عو
““غيلÈÁÒلا““ ‘ زيدنانÒف همدق يذلا ءادألا ىلع ،ةيلاغتÈلا ““دروكير““

Îصسصشنام عم ملقأاتلا ‘ ًاعيرصس ناك مك انيأارو ونورب مصضنا““ :لاق ثيح
.““تاونصس ذنم قيرفلا ءادأا سصقنت تناك يتلا ةدو÷ا مدق دقل ،دتيانوي
اننأا كلذك ىصسنن ل نكل““ ًارخاصس هلوقب ماهنتوت يدانل ينفلا ريدŸا عباتو
⁄اعلا ‘ لصضفألا Èتعي هنإا ،ءاز÷ا تÓكر ذيفنت ‘ زي‡ وه مك انيأار

ءازج ةلكر02 هل تحيتأا امدعب كلذ تابثإا نم نك“ دقل ،بنا÷ا اذه ‘
.““مصسوŸا ‘
وهو ،مصسوŸا اذه ءازج ةلكر41 ىلع لصصح دق دتيانوي Îصسصشنام ناكو
ا˘هد˘يد˘صست ى˘ل˘ع لواد˘ت ،د˘حاو م˘صسوÃ ““غ˘ي˘لÈÁÒلا““ ‘ ي˘˘صسا˘˘ي˘˘ق دد˘˘ع
و˘نور˘ب ة˘صصا˘خو ،ا˘ب˘غو˘بو درو˘ف˘صشار رار˘غ ى˘ل˘ع ،Úب˘عÓ˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
.بايإلا ةلحرم ‘ قيرفلل همامصضنا ذنم زيدنانÒف
ذنم يزيلكنإلا يرودلا ‘ ةارابم41 ‘ رهظ دق زيدنانÒف ونورب ناكو
7و فادهأا8 ليجصست ‘ ح‚ ثيح ،دتيانوي Îصسصشنام ¤إا همامصضنا

““رم◊ا Úطايصشلا““ ةدوع ‘ هتامهاصسم تزربأا هنمو ،ةمصساح تارير“
.ابوروأا لاطبأا يرود ‘ ةكراصشملل

““غيلÈÁÒلا““ ‘ زيدنانÒف همدق يذلا ءادألا ىلع

Òثُم حيرصصتب دتيانؤيلإ م‚ نم رخصسي ؤينيرؤم



يضسايقلا همقر دعب ةيئامنيضس ةيضصخضشب هضسفن هبضش

سشتيفؤميهإربإإ سصؤصصخب نÓيم ‘ ةحرفم رابخأإ
ينيدلامو

؟ديردم وينيروم وأا لوبرفيل بولك

ههجإو بردم بعصصأإ راتخي لؤيدرإؤغ

““نزاد““ عقوم عم ةلباقم ‘ ،لويدراوغ بيب Êابصسإلا بردŸا فصشك
هتÒصسم ‘ ههجاو يذلا بعصصألا بردŸا ةيوه نع ،ÊاطيÈلا يصضايرلا
ÊاŸألا هدوقي يذلا لوبرفيل قيرف Úب ةلصضافŸا تناك ًاعبطو ،ةيوركلا
ه˘يزو˘ج ›ا˘غ˘تÈلا هدا˘ق يذ˘لا Êا˘˘ب˘˘صسإلا د˘˘يرد˘˘م لا˘˘يرو ،بو˘˘ل˘˘ك ن˘˘غرو˘˘ي
.وينيروم
نا˘ك ة˘يور˘ك˘لا ي˘تÒصسم ‘ ه˘ت˘ه˘جاو سسفا˘˘ن˘˘م بع˘˘صصأا““ :لو˘˘يدراو˘˘غ لا˘˘قو
ت– كصسفن تكرت اذإا .ًاصضيأا مصسوŸا اذهو يصضاŸا مصسوŸا ‘ لوبرفيل
.““ًادبأا برهلا نكÁ لو كتقطنم كيلع نوقلغُيصس ،ةرطيصسلا
تاحاصسŸا ¤إا نوبرهي ،مهيلع رطيصسُت امدنعو““ :هثيدح لويدراوغ عباتو
مه .ةبعرŸا ةيعافدلا ةدوعلاو ةعرصسلاب نوعتمتي ،رخآا قيرف يأاك سسيل
،اهل ليثم ل ةينهذ ةوق نوكلÁ نوبعÓلاو ،بعللا ةيجيتاÎصسا ‘ ءايوقأا
.““همزه ةيفيكب ًاÒثك ركفأا ينلعج يذلا سسفانŸا وه بولك نغروي

سضاخو ،Êابصسإلا ةنولصشرب عم ةزي‡ ةÒصسم لويدراوغ سشاع ،لباقŸا ‘
قيرفل ًابردم ناك امدنع وينيروم هيزوج ›اغتÈلا دصض ةÒثم تاهجاوم
وه ديردم لاير ّنإا ًامئاد لوقأا تنك““ راطإلا اذه ‘ لاقو ،ديردم لاير
ًاديج ًابردم حبصصأا نأا ىلع Êدعاصس دقل ،يتÒصسم ‘ هتهجاو يوق قيرف
.““ينيرغيليب ليونامو وينيروم دصض ةبعصصلا تايرابŸا ببصسب
،هتهجاو يذلا بعصصألا سسفانŸا ناك نم ينتلأاصس اذإا““ لويدراوغ فاصضأاو
لوبرفيل ناك ،اÎلكنإا ¤إا تلصصو امدنع .لوبرفيل ةحارصص لكب اهلوقأاصس
وه ...لوبرفيل مويلا .ىوقأا ناك ديردم لايرو مويلاب ًةنراقم ًافيعصض
.““ةيوركلا يتÒصسم ‘ بعصصألا مصصÿا
دعب تلاقتنلا قوصس ‘ لوخدلل ةوقب ًادعتصسم يتيصس Îصسصشنام حبصصاو
هذه لويدراوغ بيب بردŸا زكÒصسو ،يبوروألا فاقيإلا ةبوقع عفر
.يزيلكنإلا يرودلا بقل عايصض دعب عافدلا Úصس– ىلع ةرŸا
ةينازيم ىلع لصصحيصس لويدراوغ نأا ةينولاتكلا (تروبصس) ةفيحصص تركذو
›اطيإلا يرودلا وحن هراظنأا هجوو ،Úبعل ءارصشل وروي نويلم033 ةميقب
.عافدلا زيزعتل
›وبان عفادم نأا ةيلاطيإلا (تروبصس وليد يريروك) ةفيحصص تحصضوأاو
‘ يتيصس تايولوأا سسأار ىلع نوكيصس ،›ابيلوك وديلاك لاغنصسلا بختنمو
نÓيم Îنإا عفادم ،راينيركصش بناجب ،وتاكŸÒا
Ìك هفّنصصو ،ةÒخألا تاونصسلا ‘ ›وبان عم ةعئار تاÎف ›ابيلوك سشاعو
.كياد نافو سسومار ويخرصس بناج ¤إا ،⁄اعلا يعفادم لصضفأا نمصض
لÓخ ›اطيإلا يدانلا ‘ رارمتصسلا نمصضي ل هنأاب ›ابيلوك فÎعاو
.لبقŸا مصسوŸا
،فيصصلا اذه Îصسصشنام يبطق Úب عارصص روfi نوكيصس ›ابيلوك نأا ودبيو

،بلصصلا يقيرفألا عفادŸا مصض ‘ ،ةليوط ةÎف ذنم دتيانوي ةبغر لظ ‘
Ÿاعلا ‘ عفادم ىلغأا ،رياوغم يراه ةنواع⁄.

 ةيقيرفأا تلوطب ةّدع ‘ لمع نأا قبضس

ل تاحيرصصتب طّرؤتي يكيجلب بّردم
هÒهامج هاŒ ةيناصسنإإ

Œا زواŸازنتلا زناكيرفأا غنوي قيرفل يكيجلبلا بردÊ، أا كولÁليا،
ر“ؤوŸا لÓ˘خ ة˘ير˘صصن˘ع تا˘ح˘ير˘˘صصت˘˘ب ه˘˘ئلدإا د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘صسنإلا دود˘˘ح
‘ Êاثلا زكرŸا هنامصض ةّجحب ،ةÒخألا ةهجاوŸا بقعأا يذلا ‘احصصلا
.هتهجاو يتلا ةÒثكلا تاداقتنلا ىلع ّدر ذإا ،ماعلا بيتÎلا
يب يت رأا““ عقوم اهلقن ةحيبق تارابعب هقيرف Òهامج لياÁأا فصصوو
،فرقلاب رعصشأا .ةيبÎلا وئيصس مكّنأل ،اينازنت ‘ ًاحاترم تصسل““ :لاقف ،““فأا

.““تنÎنإا ةكبصش لو ةصصاخ ةرايصس كلتمأا ل
بÓكلاو ةدرقلا لثم Òهام÷ا““ :فاصضأاف ،Òهام÷ا وحن هماهصس بّوصصو
ةرك دا–ا امأا .مدقلا ةرك ‘ ًائيصش نوفرعي ل مهو ،نوخرصصي امدنع
.““لطبلا بقل هحنÃ ،ابميصس يدان ةدعاصسمو ىصشرلا ىلع دمتعيف ،مدقلا
ة˘لا˘قإا Êاز˘ن˘ت˘لا ق˘ير˘˘ف˘˘لا ةرادإا ترّر˘˘ق ،ةÒطÿا تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت˘˘لا ل˘˘ظ ‘و
عامصس دعب Òبك نزحب رعصشن““ :هيف ءاج يمصسر نايب Èع ةرصشابم بردŸا
هتلاقإا انرّرقو ،لياÁأا كول اهب ¤دأا يتلا ةيرصصنعلاو ةŸاظلا تاظحŸÓا
.““ًاروف
دا–Óل راذتعاب هّجوتن““ :لوقلاب نايبلا تاذ ‘ ةرادإلا سسل‹ رذتعاو
نمؤون نحنف ،تارابعلا هذه دعب ،ةماع ÚنطاوŸاو انÒهام÷و ،Êازنتلا
.““ةيرصصنعلا لاكصشأا لك سسكاعت انتعمصسو ،ماÎحلاب
قبصس يذلا يكيجلبلا بردŸا نأا ،ةيّلÙا مÓعإلا لئاصسو سضعب تركذو
يتلا فارطألا لكل تاراذتعاب مّدقت ةيقيرفأا تلوطب ةّدع ‘ لمع نأا
هتلا◊ عجري همÓك نأا ““يتوبصسناوم““ ةفيحصصل حّرصصو ،همÓك اهلمصش
ىلع ًاير˘صصن˘ع ًا˘صصخ˘صش سسي˘ل ه˘ّنأاو ،لا˘م˘هإلا˘ب هرو˘ع˘صشو ة˘ئ˘ي˘صسلا ة˘ي˘ن˘هذ˘لا
.قÓطإلا

ةـضاـير
ـه1441 ةج◊ا وذ٢1 ـل قفاوŸا م0٢0٢  توأا٢0 دحألا
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دعب بقع ىلع ًاصسأار نÓيم ‘ عاصضوألا ترّيغت
يرود˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسا بق˘˘˘ع ةÒخألا ةو˘˘˘ح˘˘˘صصلا
ل˘يد˘ع˘ت˘ل يدا˘ن˘لا ةرادإا ا˘عد ا˘م و˘هو ،›ا˘ط˘˘يإلا

نا˘˘تلز ل˘˘ث˘˘م ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا زو˘˘مر نأا˘˘صشب ا˘˘ه˘˘ف˘˘قو˘˘م
 .ينيدلام ولوابو سشتيفوميهاربإا
ينيدلاÃ ةحاطإÓل ططخت نÓيم ةرادإا تناكو
،مصسوŸا ءاهتنا دعب ينقتلا ريدŸا بصصنم نم
يدا˘˘ن˘˘لا ر˘˘يد˘˘م ن˘˘ع ءا˘˘ن˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسلا بق˘˘˘ع كلذو
اذ˘˘ه ن˘˘م ق˘˘با˘˘˘صس تقو ‘ نا˘˘˘بو˘˘˘ب Òم˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘فز
فاد˘ه˘لا د˘ق˘˘ع د˘˘يد“ مد˘˘ع كلذ˘˘كو ،م˘˘صسوŸا
 .سشتيفوميهاربإا ناتلز مرصضıا
بردŸا نع ءانغتصسÓل ًاصضيأا ةرادإلا تططخو
،هيلوت ذنم ةزيمتŸا جئاتنلا مغر ›ويب ونافيتصس
ي˘صضا˘ير˘لا ر˘يدŸاو بردŸا ي˘ب˘صصن˘م ح˘ن˘م ع˘˘م
ل˘ب˘قŸا م˘صسوŸا ‘ كي˘˘ن˘˘غ˘˘نار ف˘˘لار ÊاŸأÓ˘˘ل

 .ريوطت عورصشم نمصض
ررق ةيÒهام÷او ةيمÓعإلا طوغصضلا ت–و
د˘يد“و ،›و˘ي˘ب بردŸا ى˘ل˘ع ءا˘ق˘˘بإلا نÓ˘˘ي˘˘م
‘ ةكراصشŸا ةيحÓصص هحنم عم Úماعل هدقع

عورصشم داعبتصساو ،ةديد÷ا تاقفصصلا رايتخا
وليد اتيزاغل) ة˘ف˘ي˘ح˘صص تر˘كذ ا˘م˘ك ،كي˘ن˘غ˘نار
ظف˘ت˘ح˘ي˘صس يدرا˘ب˘مو˘ل˘لا يدا˘ن˘لا نأا  ،(ترو˘ب˘صس
 .سشتيفوميهاربإاو ينيدلاÃ ًاصضيأا
سصيمقل ةياعدلا لÓخ سشتيفوميهاربإا رهظو
ىلع يوق رصشؤوم ‘ ،لبقŸا مصسوŸا ‘ نÓيم

Œترا˘صشأا ا˘م˘ك ،يد˘يو˘صسلا م˘ج˘ن˘˘لا د˘˘ق˘˘ع د˘˘يد
ين˘يد˘لا˘م Úب ي˘با˘ج˘يإا عا˘م˘ت˘جا ¤إا ة˘ف˘ي˘ح˘صصلا
سسيديزاغ نا˘ف˘يإا يدا˘ن˘ل˘ل يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا سسي˘ئر˘لاو
.ةلبقŸا ةÎفلا ‘ ماهŸا ديد– نأاصشب
سشت˘ي˘˘فو˘˘م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا نا˘˘تلز يد˘˘يو˘˘صسلا ل˘˘ج˘˘صسو
ىلع (1 -4) نÓيم قيرف راصصتنا ‘ Úفده
ققحيل ،›اطيإلا يرودلا ‘ ايرودبماصس قيرف
و˘هو و˘نÓ˘ي˘م ي˘ب˘ط˘ق ع˘م ًاردا˘ن ًا˘ي˘صسا˘ي˘˘ق ًا˘˘م˘˘قر
.93ـلا هماع ىلع فرصشي
¤إا سشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا يد˘يو˘صسلا م˘ج˘ن˘لا ل˘صصوو
ÚتÎف لÓخ نÓيم قيرف سصيمقب15 هفده
ًافده05 لجصسي بعل لوأا حبصصيل ،قيرفلا عم
.نÓيم Îنإا هÁرغو نÓيم عم Ìكأا وأا

لجصس سشتيفوميهاربإا نأا ““لوغ““ عقوم حصضوأاو
عم ¤وألا هتÎف لÓخ ةارابم16 ‘ ًافده24
عفرو ،2102و0102 يماع Úب نÓيم قيرف
ماعلا علطم نÓيŸ هتدوع ذنم15 ¤إا هديصصر
نÓ˘ي˘م Îنإا ع˘˘م ة˘˘ق˘˘با˘˘صسلا ه˘˘تÎف ‘و ،يرا÷ا
،9002و6002 يماع Úب ًافده75 ناتلز لجصس
.ةنولصشرب ¤إا هلاقتنا لبق
ة˘طÙ سشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هار˘بإا لا˘ق ،ةارا˘بŸا د˘ع˘بو
ةيصصخ˘صشب ه˘صسف˘ن ا˘ه˘ب˘صشم ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا نÓ˘ي˘م
،نوتوب Úماجنب لثم انأا““ : ةفورعم ةيئامينيصس
‘ نكل ،نصسلا ‘ مدقتأا يننأا سسانلا دقتعي
Ìكأا حبصصأاو ،طقف ءامحإلاب موقأا انأا ةقيق◊ا
ًاÒصشم ،““قÓطإلا ىلع ًازوجع حبصصأا ل ،ًابابصش
تيب دارب يكÒمألا لثمملل Òهصشلا مليفلا ¤إا
Úماج˘ن˘ب د˘لو˘ي ثي˘ح ،را˘ك˘صسوأÓ˘ل ح˘صشر يذ˘لاو
حبصصيو رغصصي Úنصسلا رورم عمو Óهك Óًجر
.لفط ¤إا لوحتي ىتح ابابصش Ìكأا

›ا˘˘ط˘˘يإلا ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘˘يدŸا ل˘˘˘صصف
يتلا تاعاصشإلا ‘ ،يتنوك وينوتنأا
م˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘لاو ةرا˘˘˘˘˘يز تق˘˘˘˘˘فار
¤إا ي˘صسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ي˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرألا

ل˘˘ئا˘˘صسو تد˘˘ّكأا نأا د˘˘ع˘˘ب ،و˘˘نÓ˘˘ي˘˘م
لاقتنا ىلع هصضوافت ،ةيّلfi مÓعإا

.““يروزتاÒنلا““ فوفصص  ¤إا هل‚
دعب تاحيرصصت ‘ ،يتنوك رّبعو
ة˘ف˘ي˘ح˘صص ا˘ه˘ت˘ل˘ق˘ن ،›و˘با˘ن ةارا˘ب˘˘م
ةلاحتصسا نع ،““وفيتروبيد ودنوم““

Èع ،نهارلا تقولا ‘ يصسيم ّمصض
نم نوك˘ي˘صس““ :لا˘ق˘ف ،ة˘يو˘ق ة˘ل˘م˘ج
و˘مود ة˘ي˘ئارد˘تا˘˘ك كير– ل˘˘ه˘˘صسلا

.““انفوفصص ¤إا يصسيم مامصضنا ىلع
تقولا ‘ يصسيم مصض بعصصلا نمو
›اŸا بعللا Úناوق ببصسب نهارلا
صسف ام وهو ،فيظنلا دعب يتنوك هرّ
ماد˘ق˘ت˘صسا را˘ت˘˘خأا ل˘˘ه““ فا˘˘صضأا نأا

Úصسمخب ةميق Úبعل4 وأا يصسيم
انصسل ؟مهنم دحاو ّلكل وروي نويلم

لوألا رايÿا قيق– ىلع نيرداق
““Êاثلا لو
سضع˘ب ثاد˘حإا ¤إا ي˘ت˘نو˘ك د˘م˘ع˘˘يو
،ةيلا◊ا هتليكصشت ىلع تاÒيغتلا
لاطبأا يرود بقل ىلع ةصسفانملل
قّوفتلاو ،لبقŸا مصسوŸا ‘ ابوروأا

،““ويصشتلاك˘لا““ ‘ سسو˘ت˘ن˘فو˘ج ى˘ل˘ع
قّلعف ،Òغتت نل قيرفلا ةاون نأا لإا

Úب˘عÓ˘لا˘ب ق˘ّل˘ع˘ت˘م ا˘نأا““ كلذ ى˘ل˘ع
عم اومجصسنيل مهنّوكأاو ،Úيلا◊ا

م˘هر˘ك˘صشأا اذ˘ه˘لو ،ي˘ل˘م˘ع ة˘ق˘ير˘˘ط
.““هنولذبي يذلا دوهÛا ىلع
ىلع ،ءاثÓثلا ،ونÓيم Îنإا قّوفتو
تا˘يرا˘ب˘م ة˘ّم˘ق ‘ ،›و˘با˘ن ه˘ف˘ي˘صض
،›اطيإلا يرودلا نم73 عوبصسألا
و˘˘˘˘˘˘˘˘يزوÈماد ع˘˘˘˘˘˘˘˘فادŸا دا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق ذإا
،زنيترام وراتول ليدبلا مجاهŸاو
¤إا هداعأا ،مهم زوف ¤إا امهقيرف
،ىرخأا ةّمق لبق ةفاصصولا زكرم
.اتنÓتأا هفيصضم مامأا  تبصسلا

ينيتنجرألا مجنلا دلاو ةرايز تقفار يتلا تاعاضشإلا

يصسيم ّمصض نم نؤهأإ ؤمود ةيئإردتاك كير– :يتنؤك

¤إا همامصضنا ذنم ةÒبك تايوتصسم ،زيدنانÒف ونورب ›اغتÈلا مجنلا مّدق
،ةيصضاŸا ةيوتصشلا تلاقتنلا ةÎف ‘ يزيلكنإلا دتيانوي Îصسصشنام يدان
لا˘ط˘بأا يرود ة˘ق˘با˘صسŸ ل˘هأا˘ت˘لاو ثلا˘ث˘لا ز˘كرŸا لÓ˘ت˘حا ‘ هد˘˘عا˘˘صسي˘˘ل
.وينيروم هيزوج هنطاوم ةيرخصس نم هجني ⁄ كلذ نكل ،ابوروأا
ة˘ف˘ي˘ح˘صصل تا˘ح˘ير˘صصت ‘ و˘ي˘ن˘يرو˘˘م ه˘˘يزو˘˘ج مر˘˘صضıا بردŸا ق˘ّ̆ل˘˘عو
““غيلÈÁÒلا““ ‘ زيدنانÒف همدق يذلا ءادألا ىلع ،ةيلاغتÈلا ““دروكير““

Îصسصشنام عم ملقأاتلا ‘ ًاعيرصس ناك مك انيأارو ونورب مصضنا““ :لاق ثيح
.““تاونصس ذنم قيرفلا ءادأا سصقنت تناك يتلا ةدو÷ا مدق دقل ،دتيانوي
اننأا كلذك ىصسنن ل نكل““ ًارخاصس هلوقب ماهنتوت يدانل ينفلا ريدŸا عباتو
⁄اعلا ‘ لصضفألا Èتعي هنإا ،ءاز÷ا تÓكر ذيفنت ‘ زي‡ وه مك انيأار

ءازج ةلكر02 هل تحيتأا امدعب كلذ تابثإا نم نك“ دقل ،بنا÷ا اذه ‘
.““مصسوŸا ‘
وهو ،مصسوŸا اذه ءازج ةلكر41 ىلع لصصح دق دتيانوي Îصسصشنام ناكو
ا˘هد˘يد˘صست ى˘ل˘ع لواد˘ت ،د˘حاو م˘صسوÃ ““غ˘ي˘لÈÁÒلا““ ‘ ي˘˘صسا˘˘ي˘˘ق دد˘˘ع
و˘نور˘ب ة˘صصا˘خو ،ا˘ب˘غو˘بو درو˘ف˘صشار رار˘غ ى˘ل˘ع ،Úب˘عÓ˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
.بايإلا ةلحرم ‘ قيرفلل همامصضنا ذنم زيدنانÒف
ذنم يزيلكنإلا يرودلا ‘ ةارابم41 ‘ رهظ دق زيدنانÒف ونورب ناكو
7و فادهأا8 ليجصست ‘ ح‚ ثيح ،دتيانوي Îصسصشنام ¤إا همامصضنا

““رم◊ا Úطايصشلا““ ةدوع ‘ هتامهاصسم تزربأا هنمو ،ةمصساح تارير“
.ابوروأا لاطبأا يرود ‘ ةكراصشملل

““غيلÈÁÒلا““ ‘ زيدنانÒف همدق يذلا ءادألا ىلع

Òثُم حيرصصتب دتيانؤيلإ م‚ نم رخصسي ؤينيرؤم
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يرا÷ا توأا ثلاثلا نم ًاءدب

سسابلل ةينطؤلإ مايألإ““ مuظنُت ةفاقثلإ ةرإزو
““يرئإز÷إ يديلقتلإ

   ث.ق

ىلع ةظفاÙا راطإا ‘ جردنت يتلا- ةيفاقثلا ةيلاعفلا هذه ىعصستو
ذنم تلذب يتلا دوه÷ا تايد– عفر ¤إا -رئاز÷ا ‘ يدامÓلا ثاÎلا
Úصصتıا نم ماهصسإاب كلذو ،زُِ‚أا ام ءارثإاو لق◊ا اذه ‘3002
 .نايبلا بصسح ناديŸا ‘ ةلعافلا تايعم÷او Úيفر◊او
عوصضوم لوح ةيعوبصسأا ةيصضاÎفا تارصضاfi ةرهاظتلا جمانرب لمصشيو
‘““ ناونعب يرئاز÷ا سسابلل ‘اقث ناجرهمو يدامÓلا ‘اقثلا ثاÎلا
.““يرئاز÷ا سسابللا ةركاذ

يديلقت سسابل مدقأا““ لوح ناتقباصسم ناجرهŸا سشماه ىلع مظنت امك
تاقاطب قÓطإا بناج ¤إا ““يديلقتلا سسابللا ثيد–““ عوصضومو ““يلئاع
لكب ةفاقثلا تايريدم Èع كلذو هدرجو يرئاز÷ا سسابللا فيصصوتل
. تايلولا
‘ يدي˘ل˘ق˘ت˘لا سسا˘ب˘ل˘لا لو˘ح ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘ت تاود˘ن ج˘ما˘نÈلا ا˘صضيأا ل˘م˘صشيو
ليجصست فلم ‘ ةذختŸا تاءارجإلا نع ماثللا ةطامإا سضرغب رئاز÷ا

بناج ¤إا ““وكصسنويلا““ ىدل ايناصسنإا اثارت هرابتعاب يرئازج يثارت رصصنع
‘ ةلعافلا ةيفاقثلا تايعم÷ا ةكراصشÃ نأاصشلا اذه ‘ ىرخأا عيصضاوم
. ÚفÙÎاو Úيليكصشتلاو Úصصتıا اصضيأاو لاÛا

لبقŸا Èمتبشس رهشش علطم

Òصصقلإ اهمليفب كراصشت ةوإرصصم Ëرم
›ودلإ ايصسينيف ناجرهم ‘

‘ ةوارصصم Ëرم ةجرخملل ““ةيواهلا ةفاح ىلع““ Òصصقلا مليفلا كراصشيصس
Úب ام هميظنت عمزŸا ›ودلا يئامنيصسلا ايصسينيف ناجره77Ÿـلا ةعبطلا
ىلع ةرهاظتلا هذه ومظنم هنع فصشك امبصسح مداقلا Èمتبصس21و2
.ناجرهملل سصصصıا تنÎنلا عقوم
ىلع ىرخأا مÓفأا ةدع بناج ¤إا ““ةيواهلا ةفاح ىلع““ مليف قباصستيصسو
لÓخ مليفلا يوريو ،خلا (دنهلا)  ““اتينآا»و (ديوصسلا) ““ليللا راطق““ رارغ
نيرخآلاب اهتاقÓع مهف ةداعإا لوا– ةباصش يهو ةراصس ةصصق ةقيقد51
بجي ُهsنأا فصشتكتل اهرفاظأا مصضق نم اهتدلاو اهتعنم نأا دعب اهصسفنبو
.اهمهف عطتصست نل ةديدج Úناوقل لاثتملا ادعاصصف نآلا نم اهيلع
راطإا ‘  ““داصضم قيق–.. وصصÒم““ يقئاثولا مليفلا سضرعيصس هتهج نم
ع˘يرا˘صشم˘ل˘ل ›ا˘م م˘عد دا˘ج˘يإا ¤إا فد˘ه˘ي يذ˘لاو ل˘يو˘م˘ت˘لا قو˘صس ج˘ما˘نر˘ب
.لاÛا ‘ ÚلماعتŸا Úب ةينهم تاقÓع ةماقإا قيرط نع ةيئامنيصسلا
دعصسيا حلاصصل ““لوصص»و دعاصس سسينأل ““رجاه““ مليف عورصشم ديفتصسيصسو
.جاتنإلا دعب ام ةلحرم ‘ مÓفأÓل ليو“ نع ثحبلل ةصشرو نم

ث.ق

‘اقثلا عاعششإÓل ةيرئاز÷ا ةلاكولا همظنُت

 هلامعأإ مuدقي رماع يمصشاه يليكصشتلإ
 يصضإÎفإ ينف سضرعم ‘

ماصسرلل اي˘صضاÎفا ا˘صضر˘ع˘م ‘ا˘ق˘ث˘لا عا˘ع˘صشإÓ˘ل ة˘ير˘ئاز÷ا ة˘لا˘كو˘لا م˘uظ˘ن˘ت
راطإا ‘و ،ةفاقثلا ةرازو ةياعر ت– اذه»و رماع يمصشاه يليكصشتلا
ةيكوبصسيافلا اهتحفصص هلÓخ نم مدقيصس ثيح ،يصضاÎفلا اه‹انرب
.ينفلا هصضرعم
رج◊ا ‘ هتبرŒ هيف يوري ويديف يمصشاه يليكصشتلا ماصسرلا مدقيو
سضعب Ëدقت لÓخ نم ،انوروك سسوÒف ءارج هيلع سضورفŸا يحصصلا
هراصسم نع ثيد◊ا ¤إا ةفاصضإا ،رج◊ا ‘ اهمصسر يتلا ةينفلا تاحوللا
،طوجح ‘È 9591مفون02 ديلاوم نم وهف ،ناولألاو ةصشيرلا عم ينفلا
ةصسردŸا نم ةماعلا ةينفلا تاصساردلا ‘ ةداهصش ىلع1891 ماع لصص–و
عم مصسرلا ةصشرو ¤إا مصضنا ،ةمصصاعلا رئاز÷ا ‘ ةليم÷ا نونفلل ةينطولا
دمfi عم ةرغصصŸا لمعلا ةصشرو مث ،ىيحي نب اطماصسو زينيترام سسينيد
ينطولا مولبدلا ىلع لsصص– ،5891 ماع ‘و ،غابد نب ىفطصصمو مينر
ماع ‘ رخآا مولبد ُهَعِبَت ،““تامنمنŸا““ سصصصخت ةليم÷ا نونفلا تاصساردل
ةيزكرŸا ةيÁداكألا نم ايلعلا تاصساردلا ‘ سسويرولاكبلا ةجرد ،8891
03 نم Ìكأل تدتما يتلا ةينفلا هتÒصسم تنّكم Úكب ةيقيبطتلا نونفلل

نم ،رئاز÷ا ‘ سضرعلا تاعاق Èكأا ‘ هلامعأا سضرع نم نانفلا اًماع
Âاغتصسم ‘ ““ةدامح““ ةعاق ¤إا ،1891 ماع ةبقلا ةنيدم سسل‹ ةعاق
ماع ةيعارزلا ةصسدنهلا دهعمو (4991) نارهو ‘ افلأا ةلاصص ،(2991)
.Âاغتصسم ‘6991
فصشكلل دود◊ا رماع يمصشاه Èع رئاز÷ا ءاحنأا عيمج ‘ رفاصس نأا دعب

ةدحتŸا تايلولا) نطنصشاو ‘و ،اصسنرف ‘ تارم ةدع هلامعأا نع
سضراعم ،ةيعام÷ا سضراعŸا لÓخ ،(ناريإا) نارهط ‘ مث (ةيكيرمألا
،نطنصشاو ،سساكاراك) جراÿاو رئاز÷ا ‘ اهب رهتصشا يتلا تامنمنŸا
.(...Úكب

ث.ق

Úنانفلاو ÚيقيشسوŸا نم لايجأا هيدي ىلع تنsوكت

ةيصسلدنألإ ىقيصسؤŸإ ديمع ليحر
ةنصس67 نع ينه ليعامصسإإ
ةنصس67 زهان رمع نع ينه ليعامصسإا ةيصسلدنألا يقيصسوŸا ديمع ‘وت
ملع امبصسح ،Úنانفلاو ÚيقيصسوŸا نم لايجأا هيدي ىلع تنsوكت يذلاو
.هتلئاع نم
ةيكيصسÓكلا ىقيصسوŸا ةيقرت لجأا نم رارمتصساب ينه ليعامصسإا لمعو
ة˘ي˘ع˘م÷ ا˘ًصس˘uصسؤو˘م اًو˘ْصض˘ُعو ا˘صسي˘ئر نا˘كو ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف◊او ة˘˘ير˘˘ئاز÷ا
.ةمصصاعلا رئاز÷ا ‘ ““حارصشنلا““

ينه ليعامصسإا سشاع ثيح ،ةمصصاعلا رئاز÷اب ةبصصقلا ‘6491 ماع دلو
ةيلئابق ةينغم تناك يتلا ،ةديج هتمع عم هتلوفط ذنم يقيصسوم وج ‘
بنج ¤إا ابنج لمع ثيح رئاز÷اب يقيصسوŸا دهعŸا نم جرختو ،ةÒبك
قازرلا دبعو ›اد Ëركلا دبع رارغ ىلع ،يصسلدنألأا نفلا رابك ةذتاصسأا عم
.ناقرف ةعمجوبو يجراخف

ثيح ،لامعلل ‘اقثلا لمعلا ‘ اًوصضع ينه ليعامصسإا حبصصأا1791 ماع ‘
.ةلصسع دمحأاو مومعز يلعو Úصساي بتاك نم لكب اهلÓخ ىقتلا
‘ تلوج ‘ اهعبات يتلا ةيحرصسŸا ةقرفلا هذهل ًايقيصسوم ناك امك
ت“ Úطصسلف»و ““كتبيقح ذخ دمfi““ لثم تايحرصسŸ اصسنرفو رئاز÷ا

.““ةنصس فلألا برح»و ““اهتنايخ
،““ةيجراخفلا““ ةيعم÷ اًصسصسؤوم اًوصضع حبصصأا ،تاينينامثلا ةيادب ‘و
ةقرفل اًصسيئرو اًصسuصسؤوم اًوصضع لحارلا حبصصأا دقف ،6891 ةنصس ‘ امأا

.““ةيصسدنصسلا““ ةيعمج
ليصشيم يصسنرفلا نحلŸا عم ةديدج ةبون فيلأات ‘4991 ةنصس ‘ ح‚و
.““ةيبراغم ةبون““ لوأا فsلأا5991 ماع ‘و وراناتنوم
يتلا ةعيطقلا دعب رونلا ،رئاز÷اب ““حارصشنلا““ ةيعمج تأار ،7991 ‘و

‘ ةقرفلا سسيئر sرمتصساو ،ةيصسدنصسلا ةيعمجو ينه ليعامصسإا Úب تثدح
.ةديدع تاونصسل ةيعم÷ا بابصش ةدئافل نيوكتلاو سسيردتلا

ث.ق

صسابلل ةينطولا مايألا““ ـب موشسوم يديلقتلا صسابلل صصشصfl يدامÓلا ثاÎلل رهشش قÓطإا نع نونفلاو ةفاقثلا ةرازو تنلعأا
““يتفاقثو يتركاذ يشسابل““ راعشش ت– Èمتبشس نم لوألا عوبشسألا ةياغ ¤إا دتÁو يرا÷ا توأا3 نم ءدب ماقيشس ““يرئاز÷ا

 .ةرازولل نايب  ‘ ءاج ام بشسح

ـه1441 ةج◊ا وذ21 ـل قفاوŸا م0202  توأا20 دحألا

›ود˘˘˘˘˘لا ر“ؤوŸا ‘ نو˘˘˘˘˘˘كرا˘˘˘˘˘˘صشŸا ق˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘تا
Òغ راŒلا ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘˘ك˘˘˘˘م لو˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘صضاÎفلا
اهعاجÎصساو ةيفاقثلا تاكلتمŸاب عورصشŸا

ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب ““و˘ك˘صسي˘صسيإلا““ ه˘تد˘ق˘˘ع يذ˘˘لا-
ى˘˘ل˘˘ع -ة˘˘ير˘˘˘صصŸا را˘˘˘ثآلاو ة˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ةرازو

Òغ راŒلا م˘˘˘ئار˘˘˘˘ج ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘ث“ ا˘˘˘˘م ةرو˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ
ثرإلا ىلع ةيفاقثلا تاكلتمŸا ‘ عورصشŸا
م˘قا˘ف˘ت ع˘م ا˘صصو˘صصخ ،ة˘ي˘نا˘صسنإÓ˘ل يرا˘˘صض◊ا

قاوصسألا ‘ درطŸا يمانتلاو ،مئار÷ا هذه
عطقلا اهب قوصسُت يتلا تادازŸاو ةينوÎكلإلا
ل˘صصاو˘ت˘لا تا˘ك˘˘ب˘˘صش Èع ة˘˘قور˘˘صسŸا ة˘˘ير˘˘ثألا
نم ر“ؤوŸا ‘ نوكراصشŸا دكأاو .يعامتجلا
،لود ةد˘˘˘˘ع ‘ ثاÎلا˘˘˘˘ب Úي˘˘˘˘ن˘˘˘˘عŸا ءارزو˘˘˘˘˘لا
عا˘˘جÎصسا ‘ ن˘˘˘يزرا˘˘˘ب˘˘˘لا Úي˘˘˘لود˘˘˘لا ءاÿÈاو
تا˘˘ع˘˘ير˘˘صشت˘˘لا ثيد– ةرور˘˘˘صض ى˘˘˘ل˘˘˘ع را˘˘˘ثآلا
يتلا ةيلودلا تايقافتلاو لودلا ‘ ةينطولا

روطتلا عم بصسانتي اÃ ،لاÛا اذه مك–
تا˘ك˘ل˘˘ت˘˘مŸا ة˘˘قر˘˘صس م˘˘ئار˘˘ج ه˘˘تد˘˘ه˘˘صش يذ˘˘لا
هذه ةدايزو ،ةÒخألا تاونصسلا لÓخ ةيفاقثلا
مد˘˘ع تاÎفو تا˘˘عاز˘˘ن˘˘لا ل˘˘ظ ‘ تا˘˘قر˘˘˘صسلا
⁄اعلا لود سضعب اهدهصشت يتلا رارقتصسلا
يذلا ر“ؤوŸا لامعأا لودج ناك يمÓصسإلا
روتكدلا اهيف ثد– ةيحاتتفا ةصسلج دهصش
ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘يدŸا كلاŸا د˘˘˘˘˘مfi ن˘˘˘˘˘ب ⁄ا˘˘˘˘˘صس
ر˘يزو Êا˘ن˘ع˘لا د˘لا˘خ رو˘ت˘كد˘لاو ،و˘ك˘صسي˘صسيإÓ˘˘ل
ع˘برأا ا˘ه˘ت˘ب˘ق˘عأاو ،ير˘صصŸا را˘ثآلاو ة˘حا˘ي˘˘صسلا

ة˘لا◊ا ،¤وألا تلوا˘ن˘ت ة˘صصصصخ˘˘ت˘˘م تا˘˘صسل˘˘ج
تاكلتمŸاب عورصشŸا Òغ راŒلا ‘ ةنهارلا
اهلامعأا رادأاو ،يمÓصسإلا ⁄اعلا ‘ ةيفاقثلا
سسم˘˘خ تد˘˘ه˘˘صشو ،Êا˘˘ن˘˘ع˘˘لا د˘˘لا˘˘خ رو˘˘ت˘˘كد˘˘˘لا

ريزو مظان نصسح روتكدلا نم لكل تÓخادم
،قارعلا ةيروهمجب راثآلاو ةحايصسلاو ةفاقثلا
ةحايصسلا ريزو لوبميبأا لاصشيم نوج ديصسلاو
،Úن˘ي˘ب˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج ‘ نو˘˘ن˘˘ف˘˘لاو ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لاو
ةفاقثلا ريزو لث‡ يفيفع هللا دبع ديصسلاو
انيلإا ةديصسلاو ،ةيبرغŸا ةصضايرلاو بابصشلاو
ةصضايرلاو ةفا˘ق˘ث˘لا ةر˘يزو ة˘ل˘ث‡ Êا˘جو˘كا˘ي˘ف
ل˘ث‡ يدرا˘ك˘ير و˘تÒبور د˘ي˘صسلاو ،ة˘ي˘نا˘نو˘ي˘˘لا
.ةيلاطيإلا ةحايصسلاو ةفاقثلا ةرازو
ريدŸا كلاŸا دمfi نب ⁄اصس روتكدلا رادأا
ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘نا˘ث˘˘لا ة˘˘صسل÷ا و˘˘ك˘˘صسي˘˘صسيإÓ˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا
ة˘ح˘فا˘ك˘م ه˘جاو˘ت ي˘ت˘لا تا˘يد˘ح˘˘ت˘˘لا) تلوا˘˘ن˘˘ت

تا˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘مŸا ‘ عور˘˘˘˘˘˘صشŸا Òغ راŒلا
‘ راÓŒل ةثدحت˘صسŸا ل˘ئا˘صسو˘لا :ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا
سسمخ ةصسل÷ا تدهصشو ،(ةيفاقثلا تاكلتمŸا

د˘ي˘ع˘صس ن˘يد˘لا ز˘ع د˘ي˘صسلا ا˘هأاد˘ب ،تÓ˘خاد˘م
ىد˘ل ن˘م˘˘ي˘˘لا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج Òف˘˘صس ،ي˘˘ح˘˘ب˘˘صصألا
بر◊ا نأا ¤إا راصشأا يذلا ،ةيبرغŸا ةكلمŸا
يد˘ح˘ت˘لا تل˘ث˘م ن˘م˘ي˘˘لا ‘ ح˘˘ل˘˘صسŸا عاز˘˘ن˘˘لاو
ةيامح لا‹ ‘ نوينميلا ههجاو يذلا Èكألا
ن˘م˘ي˘لا نأا ¤إا اÒصشم ،ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا تا˘ك˘ل˘ت˘˘مŸا
اهنيب نمو ،ةيفاقثلا تاينتقŸا فلآا تدقف
،لاز˘غ د˘ل˘ج ى˘ل˘ع تب˘ت˘ك نآار˘ق ة˘˘خ˘˘صسن مد˘˘قأا
رو˘ت˘كد˘لا را˘صشأا ا˘م˘ي˘ف .ةارو˘ت˘ل˘ل ة˘خ˘صسن مد˘قأاو
وكصسنويلا ىدل سسنوت Òفصس يريارغلا يزاغ
ثاÎلا ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘حو نو˘˘˘صصب ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘هلا نأا ¤إا
عاونأا يقاب نع ةيمهأا لقي ل هايŸاب رومغŸا
وموصسأا ودنولإا رازل ديصسلا لاقو  .ثاÎلا

‘ ة˘ع˘˘ير˘˘صسلا تÓ˘˘خد˘˘ت˘˘لاو ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ر˘˘يد˘˘م
ةينوناقلا اياصضقلا ذخأا بجي هنإا ““وكصسنويلا““

ة˘ح˘فا˘كŸ د÷ا ل˘˘مfi ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ع˘˘ير˘˘صشت˘˘لاو
تدد˘˘˘˘صشو .را˘˘˘˘ثآلا ‘ عور˘˘˘˘˘صشŸا Òغ راŒلا
ةيامح مصسق سسيئر ،رايبليد ايفوصص ةديصسلا
فحاتملل ›ودلا سسلÛاب نيوكتلاو ثاÎلا
زيزعت ةرورصض ىلع اهتلخادم ‘ ،““موكيألا““
تمتت˘خاو .ا˘هرا˘ثآا ة˘يا˘م◊ ا˘ه˘ل˘ئا˘صسو˘ل لود˘لا
نو˘صستÈلأا اد˘ن˘ي˘ل ةد˘˘ي˘˘صسلا ة˘˘ل˘˘خادÃ ة˘˘صسل÷ا
مئار÷ا ‘ ثحبلا ةيعم÷ يذيفنتلا سسيئرلا

نأا ¤إا تراصشأا يتلاو ،(ACRA) نفلا دصض
ةي˘خ˘يرا˘ت تا˘ف˘ل˘م Òفو˘ت ¤إا ى˘ع˘صست ة˘ي˘ع˘م÷ا

ةحفاكŸ ¤وأا ةوطخك ،ةيرثأا ةعطق يأا لوح
.ةهوبصشŸا تاينتقŸا
يتلا تايدحتلا) لوح ةثلاثلا ةصسل÷ا ترادو
‘ عور˘˘صشŸا Òغ راŒلا ة˘˘ح˘˘فا˘˘ك˘˘م ه˘˘جاو˘˘ت
ة˘ي˘لود˘لا تا˘ي˘قا˘ف˘تلا :ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا تا˘ك˘ل˘ت˘مŸا
دلاخ Òفصسلا اهرادأاو ،(ةيلÙا تاعيرصشتلاو
عو˘ن˘ت˘لاو راو◊ا ةرادإا ر˘˘يد˘˘م ن˘˘م˘˘حر˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف
سسم˘˘خ تد˘˘ه˘˘صشو ،““و˘˘ك˘˘صسي˘˘صسيإلا»ـب ‘ا˘˘ق˘˘ث˘˘لا

ريدŸا ،لوب يتاك ةديصسلا اهتأادب تÓخادم
نع تثد– يتلاو ،راثآا عورصشŸ سسصسؤوŸا
تا˘˘ك˘˘ل˘˘ت˘˘مŸا˘˘˘ب عور˘˘˘صشŸا Òغ راŒلا ع˘˘˘صضو
،يعامت˘جلا ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م Èع ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا
نومو˘ق˘ي ن˘م ع˘ب˘ت˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي عور˘صشŸا نأاو
و˘ناد˘غو˘ب و˘ي˘˘تا˘˘م د˘˘ي˘˘صسلا د˘˘كأا ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،كلذ˘˘ب

كرو˘يو˘ي˘ن ة˘يلو˘˘ب ن˘˘تا˘˘ه˘˘ناŸ ما˘˘ع˘˘لا ي˘˘عدŸا
نوا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘غ˘˘لا˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘هألا ،ة˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘ير˘˘˘مألا
Òغ راŒلا ةحفاكم لا‹ ‘ تاكارصشلاو
لا˘قو .ة˘ي˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا تا˘˘ك˘˘ل˘˘ت˘˘مŸا ‘ عور˘˘صشŸا
‘ ›ودلا Òبÿا يدورب ويتام لين ديصسلا

ىلع لمعلا بجي هنإا““ ‘اقثلا ثاÎلا ةيامح
ةحفاكŸ ثاحبألاب ءاقترلاو Úناوقلا ريوطت

رديانصش انيرام ةديصسلا تدكأاو .““مئار÷ا هذه
سصاÿا نوناقلا ديحوتل ›ودلا دهعŸا ةلث‡

تصسي˘˘ل ن˘˘يÎصشŸا ىد˘˘ل ة˘˘ن˘˘صس◊ا ا˘˘ياو˘˘ن˘˘لا sنأا
يفنت لو ،راثآلا بيرهت نع يصضاغتلل ارÈم

ŒرÁل˘يو˘م˘صص د˘ي˘صسلا ة˘صسل÷ا م˘ت˘˘ت˘˘خاو .ا˘˘ه
Òغ راŒلا ة˘˘˘ح˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك˘˘˘˘م ‘ Òبÿا يدرا˘˘˘˘ه
ة˘ع˘ما˘ج˘ب ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا تا˘ك˘ل˘ت˘مŸا ‘ عور˘صشŸا
اقاوصسأا كانه نإا““ ؛لوقلاب ،جيوÔلاب ولصسوأا
.““ةقورصسŸا راثآÓل ةجئار
‘ وكصسيصسيإلا رود) ةعبارلا ةصسل÷ا تلوانتو
Òغ راŒلا ةحفاكم ‘ لودلا تاردق زيزعت
ا˘هرادأاو ،(ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا تا˘ك˘ل˘ت˘مŸا˘˘ب عور˘˘صشŸا
Òف˘صس ي˘ح˘ب˘صصألا د˘ي˘˘ع˘˘صس ن˘˘يد˘˘لاز˘˘ع د˘˘ي˘˘صسلا
عبرأا تدهصشو ،طابرلا˘ب ة˘ي˘ن˘م˘ي˘لا ة˘يرو˘ه˘م÷ا

داو÷ا دبع نابعصش روتكدلا اهأادب ،تÓخادم
را˘˘˘ثآÓ˘˘˘ل ة˘˘˘يز˘˘˘كرŸا ةرادإلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع فر˘˘˘˘صشŸا
را˘˘˘˘˘˘˘ثآلاو ة˘˘˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘صسلا ةرازو ‘ ةدÎصسŸا
‘ تح‚ رصصم نإا““ لاق يذلاو ،ةيرصصŸا
ح˘˘˘ب˘˘˘صصأاو ،ة˘˘˘ير˘˘˘ثألا ع˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا فلآا دادÎصسا
ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘ك◊ا تا˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘لوأا ن˘˘˘˘˘م را˘˘˘˘˘ثآلا دادÎصسا
مظاك˘لا دا˘يإا رو˘ت˘كد˘لا لا˘ق ا˘م˘ي˘ف .““ة˘ير˘صصŸا

دوهج نإا““ قارعلاب ‘اقثلا ثاÎلا ماع ريدم
فلآا ةداعتصسل لصصاوتت ةيقارعلا تاطلصسلا
Úناو˘˘ق˘˘لا نإاو ،ة˘˘بو˘˘ه˘˘نŸا ة˘˘ير˘˘˘ثألا ع˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
ةروصصب راثآلا ةزايح ةبوقع ددصشت ةيقارعلا

Êامحد لاون ةديصسلا تراصشأاو .““ةينوناق Òغ
Òغ راŒلا فلÃ ةفلكŸا ةيزكرŸا ةريدŸا
نأا ¤إا رئاز÷اب ‘اقثلا ثاÎلا ‘ عورصشŸا
نأا يغبني ل ثاÎلا لا‹ ‘ تاردقلا زيزعت
 .طقف ءاÿÈا ىلع رصصتقي
Úهاصش روتكدلا ةلخادÃ ةصسل÷ا تَمِتُتخاو
،اصسمنلاب ›ودلا نوناقلا ذاتصسأا حوتفلا وبأا
أادبم دامتعا ‘ رصصم ةبرŒ ¤إا راصشأا يذلاو
،مداقتلاب طقصست ل ةÁرج راثآلاب راŒلا نأا
ث.ق.هقيبطتل لودلا عيمج اعدو

: ““وكشسيشسيإلا““ هتدقع يشضاÎفا ›ود ر“ؤوم ‘ نوكراششم

ةيفاقثلإ تاكلتمŸاب عورصشŸإ Òغ راŒلإ ةحفاكŸ ةينطؤلإ تاعيرصشتلإ ثيد– ¤إإ ةؤعدلإ
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لماه Êاغلا دبع ةيضضق

ديدصشت سسمتلت ةماعلإ ةباينلإ
ÚمهتŸإ قح ‘ تابؤقعلإ

ءاصضق سسلجÃ ةيئاز÷ا ةفرغلا ىدل ماعلا بئانلا سسمتلا
ق˘ح ‘ ة˘بو˘ق˘ع˘لا د˘يد˘˘صشت ،ي˘˘صضاŸا سسي˘˘مÿا ،ر˘˘ئاز÷ا
لماه Êاغلا دبع ينطولا نمأÓل قباصسلا ماعلا ريدŸا
اهزربأا ،داصسف تافلÃ ةلصص تاذ مهتب هعم ÚعباتŸاو
لÓ˘غ˘ت˘صسا»و ““عور˘صشŸا Òغ ءاÌلا»و ““لاو˘مألا سضي˘˘ي˘˘ب˘˘ت““
Òغ قر˘ط˘ب ة˘يرا˘ق˘ع ة˘ي˘˘عوأا ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘صص◊ا»و ““ذو˘˘ف˘˘ن˘˘لا

.““ةعورصشم
لÓخ ،رئاز÷ا ءاصضق سسل‹ ىدل ماعلا بئانلا لاقو
يرت““ :هتعفارم ‘ ،ةمكاÙا Òصس نم Êاثلا مويلا راوطأا
عيمجب ةمئاق ةÁر÷ا نأا لا◊ا فلم ‘ ةماعلا ةباينلا
سسمتلت اذل ،ةيمارجإا ÚمهتŸا تافرصصت نأاو ،اهناكرأا
.““ÚمهتŸا ىلع ةبوقعلا ديدصشت ةماعلا ةباينلا
‘ ،تنادأا دق دمfiأا يديصسب ةيئادتبلا ةمكÙا تناكو
ل˘ما˘ه Êا˘غ˘لا د˘ب˘ع م˘ه˘تŸا ،طرا˘ف˘لا ل˘ير˘˘بأا ن˘˘م —ا˘˘ف˘˘لا
ةيلام ةمارغو اذفان انجصس51 ةبوقعب هيلع تمكحو
.جد ÚيÓم8 اهردق
اصسبح تاونصس01 ـب هيلع مكحو ،رايمع هنبا نيدأا امك
8 ـب قيفصش هنباو ،جد ÚيÓم6 ـب ةيلام ةمارغو ،اذفان
دارم هنباو ،جد ÚيÓم5 ـب ةمارغو ،اذفان اصسبح تاونصس
هتنباو ،جد ÚيÓم5 ـب ةمارغو اذفان اصسبح تاونصس7 ـب
5 اهردق ةمارغ عم ،اذفان اصسبح تاونصس3 ـب زانيهصش
مك˘حو ة˘م˘ي˘ل˘صس Êا˘ن˘ع ه˘ت˘جوز تن˘يدأا ا˘م˘ن˘ي˘ب ،جد ÚيÓ˘م
.جد (1) نويلÃ ةمارغو اذفان اصسبح Ú (2)ماعب اهيلع
نيريزولا نم Óك اهصسفن ةيصضقلا ‘ ةمكÙا تنادأاو
نÓ˘عز Êا˘غ˘لا د˘ب˘عو فا˘ي˘صضو˘ب كلاŸا د˘ب˘˘ع Úق˘˘با˘˘صسلا

3 ـب امهيلع تمكحو نارهوب ناقباصس نايلاو امهيتفصصب
.جد (1) نويلÃ ةيلام ةمارغو ،اذفان اصسبح تاونصس
مكحو ناصسملتل اقباصس ايلاو هتفصصب Òبز نابصس نب نيدأاو
ايلاو هتفصصب ىصسوم يÓغو اذفان اصسبح تاونصس3 ـب هيلع
اذفا˘ن ا˘صسب˘ح تاو˘ن˘صس5 ـب ه˘ي˘ل˘ع م˘ك˘حو ةزا˘ب˘ي˘ت˘ل ا˘ق˘با˘صس
ماعلا ريدŸا ةيÁاحر دمfiو جد (1) نويلÃ ةمارغو
،ياد Úصسحب يراقعلا Òيصستلاو ةيقÎلا ناويدل قباصسلا
ةيلا˘م ة˘مار˘غو اذ˘فا˘ن ا˘صسب˘ح تاو˘ن˘صس3 ـب ه˘ي˘ل˘ع م˘˘ك˘˘حو
.جد فلأا005 اهردق
ةلئاع اهكل“ يتلا تاكرصشلا Ëرغتب ةمكÙا تصضق امك
كÓ˘مألا ع˘ي˘م˘ج ةردا˘صصم ع˘˘م جد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م23 ـب ل˘˘ما˘˘˘ه
.ةزوجÙا تلوقنŸاو
¤إا عمتصسا ،ةمكاÙا هذه نم لوألا مويلا راوطأا لÓخو
،رايمع هئانبأاو لماه Êاغلا دبع يصسيئرلا مهتŸا لاوقأا

نيذلا ةميلصس Êانعوب هتجوز اذكو زانيهصشو قيفصش ،دارم
.هيلإا ةهجوŸا مهتلا اوركنأا
ةمكÙا هذه تعمتصسا ماعلا ق◊ا لث‡ سسامتلا لبقو
امهرابتعاب فايصضوب كلاŸا دبعو نÓعز Êاغلا دبعل
Úي˘لاو˘لا ¤إا تع˘م˘˘ت˘˘صسا ا˘˘م˘˘ك .نار˘˘هو˘˘ب Úق˘˘با˘˘صس Úي˘˘لاو
مهتلا ءلؤوه لك ركنأا دقو .ةزابيتو نامصسلتل Úقباصسلا
.هيلإا ةهجوŸا
ا˘ه˘مو˘˘ي ‘ ،ة˘˘م˘˘كاÙا هذ˘˘ه ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘ت نأا رر˘˘قŸا ن˘˘مو
هذه ةئيه هنع تنلعأا ام بصسح ،Úنثلا ادغ ،ثلاثلا
.ةمكÙا

و .ق

جأإؤب قباصسلإ يفحصصلإ
هللإ ةمذ ‘ يوافلخ زيزع

ءا˘ب˘نألا ة˘لا˘كو˘ب ق˘با˘صسلا ي˘ف˘ح˘˘صصلا ‘و˘˘ت
لوأا ،يوا˘ف˘˘ل˘˘خ ز˘˘يز˘˘ع (جأاو) ة˘˘ير˘˘ئاز÷ا
د˘˘˘˘مfi ى˘˘˘˘ف˘˘˘˘صشت˘˘˘˘صسÃ ،ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م÷ا سسمأا
،ةنصس46 رمع نع يقاوبلا مأاب فايصضوب
.يقاوبلا مأا ةÈقÃ هنامثج يروو
ءا˘˘ب˘˘نألا ة˘˘لا˘˘كو˘˘ب د˘˘ي˘˘ق˘˘ف˘˘لا ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا د˘˘قو
د˘يد˘ع˘˘ب ل˘˘م˘˘عو ،6891 ة˘˘ن˘˘صس ة˘˘ير˘˘ئاز÷ا
لصسارمكو ،ةمصصاعلا رئاز÷اب حلاصصŸا
هتاذ بصصنŸا لغصشي نأا لبق ،راردأا ةيلوب
،دعاق˘ت˘لا ى˘ل˘ع ل˘ي˘حأا ن˘يأا ،ي˘قاو˘ب˘لا مأا˘ب
هذهب اهاصضق ةنصس51 دعب ،6102 ةنصس
.ةنيدŸا
كلذ ةرو˘صصب ل˘˘حار˘˘لا ءÓ˘˘مز ظ˘˘ف˘˘ت˘˘ح˘˘يو
ع˘˘˘˘˘˘صضاو˘˘˘˘˘˘تŸاو سشو˘˘˘˘˘˘˘صشب˘˘˘˘˘˘˘لا سصخ˘˘˘˘˘˘˘صشلا
.نواعتŸاو

م .ق

 ةأإرمإ كÓه
‘ سصاخصشأإ30 حرجو
ةليÃ ةرايصس بÓقنإ
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘قو Òصس ثدا˘˘ح بب˘˘˘صست
ةليم ةيدلب ميلقإاب أا97 ينطولا قيرطلا

30 ة˘با˘˘صصإاو (ة˘˘ن˘˘صس52) ةأار˘˘˘ما كÓ˘˘˘˘ه
ة˘˘توا˘˘ف˘˘ت˘˘م حور˘˘ج˘˘ب ن˘˘˘ير˘˘˘خآا سصا˘˘˘خ˘˘˘صشأا
,ةيحايصس ةرايصس Ïم ىلع اوناك ةروطÿا

حلاصصم نم ةعم÷ا مويلا ملع ام بصسح
.ةيندŸا ةيامحلل ةيلÙا ةيريدŸا
ةد˘˘حو˘˘لا ر˘˘صصا˘˘ن˘˘ع نأا رد˘˘صصŸا ح˘˘˘صضوأاو
تل˘خد˘ت ة˘ي˘ندŸا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘لا

““ةبيايطلا““ ةقطنم ىوتصسم ىلع اديد–
ثدا◊ا عو˘قو نا˘ك˘م ،ة˘يلو˘لا ة˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘ب
.ةيحايصس ةبكرم بÓقنا ‘ لث“ يذلا
فارحنا ةلخدتŸا حلاصصŸا تلجصس دقو
،ةليم ةيلو ميقرت لم– ةيحايصس ةبكرم
نم اياحصض40 هنع م‚ ا‡ ،اهبÓقناو
.ناكŸا Úعب ةافوتم ةأارما مهنيب
ة˘ي˘ندŸا ة˘يا˘م◊ا ةد˘حو ر˘صصا˘˘ن˘˘ع مد˘˘قو
ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب˘˘ل ة˘˘مزÓ˘˘لا ة˘˘ي˘˘لوألا تا˘˘فا˘˘˘ع˘˘˘صسإلا
Úب ام مهرامعأا حواÎت نيذلا اياحصضلا
اولقن مث ،ناكŸا Úعب ةنصس55و ةنصس71
تلا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘صسلا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم ¤إا ا˘˘ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج
Ãتحتفو.ة˘ل˘ي˘˘م ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صس

ا˘ي˘م˘ي˘ل˘˘قإا ة˘˘صصتıا ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘صصŸا
ثدا◊ا فور˘˘˘ظ د˘˘˘يد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل ا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق–

.هتاصسبÓمو
م .ق
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ةيدمÙإ ‘ ةفاظن لماع ةافو
Ãقاهرإلإ ببصسب ركصسع

ةرإر◊إو
ديع مايا لوأا ‘ تعقو ةنيزح ةصصق اهنإا
 ثيح ركصسعم ةيلوب ةيدمÙاب يحصضلا
لوأا ،ة˘فا˘˘ظ˘˘ن ل˘˘ما˘˘ع سسور˘˘ع د˘˘مfi ‘و˘˘ت
،ى˘˘ح˘˘صضألا د˘˘ي˘˘ع ما˘˘يأا لوأا ،ة˘˘ع˘˘م÷ا سسمأا

ة˘˘˘ن˘˘˘˘يدÃ ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘صشلا ةرار◊ا˘˘˘˘ب ار˘˘˘˘ثأا˘˘˘˘ت˘˘˘˘م
.ركصسعم ةيلوب ةيدمÙا
لصصاوتلا عقوم تاباصسح هتلقانت ام بصسحو
ة˘ي˘ح˘صضلا نإا˘˘ف ،““كو˘˘ب˘˘صسي˘˘ف““ ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
““fiءا˘ن˘ثأا ،قا˘هرإلا˘ب بي˘صصأا ،““سسور˘ع د˘˘م
ةرار˘˘ح ة˘˘جرد ت– ي˘˘ن˘˘صضŸا ه˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ءادأا

لقني نأا لبق ،هيلع ايصشغم طقصسف ،ةيلاع
ل˘˘ئا˘˘صسو ر˘˘ّفو˘˘ت مد˘˘˘ع˘˘˘لو ،ى˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسŸا ¤إا
.هبر يقل ةيحصصلا ةياعرلا

سصاخصشألإ ىلع رؤثعلإ
رإردأإ ‘ نيدؤقفŸإ
،راردأا ة˘يلو˘ل ة˘ي˘ئلو˘لاا تا˘ط˘ل˘صسلا تن˘ل˘˘عأا
سصا˘خ˘صشألا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘هرو˘˘ث˘˘ع ،تب˘˘صسلا سسمأا
ةنيدم Úب ءارحصصلا ‘ نيدوقفŸا تصسلا
ىلع اوناك نيذلا راتfl يجاب جربو ناقر
كلذو ،نا˘˘م˘˘كا˘˘صش عو˘˘ن ن˘˘م ة˘˘˘ن˘˘˘حا˘˘˘صشلا Ïم
.ةديج ةحصص ‘ مهو ،تفورزنت قيرطب
ÚنطاوŸا لكل ركصشلا ةيلولا تمدق دقو
دار˘فألو ،ثح˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ‘ Úعو˘˘ط˘˘تŸا
 .ينطولا كردلاو يبعصشلا ينطولا سشي÷ا
سسمأا لوأا ،اوهات دق سصاخصشأا ةتصس ناكو
نا˘˘قر ة˘˘ن˘˘يد˘˘م Úب ءار˘˘ح˘˘صصلا ‘ ،ة˘˘ع˘˘م÷ا
را˘˘تfl ي˘˘جا˘˘ب جÈل ة˘˘يرادإلا ة˘˘ع˘˘˘طا˘˘˘قŸاو
.نامكاصش عون نم ةنحاصش Ïم ىلع اوناكو

دؤهيلإ ةنابج يحب لتق ةÁرج
ديعلإ مؤي ةبانعب
هصسافنأا ةنصس75 رمعلا نم غلبي لهك ظفل
،ةبانع ةيدلبب دوهيلا ةنابج يحب ةÒخألا

ل با˘˘صش ن˘˘م سسأار˘˘لا ‘ ة˘˘با˘˘صصإا˘˘ب ار˘˘ثأا˘˘ت˘˘م
ناك يذلا تقولا ‘ ،ةنصس92 هنصس زواجتي
. ديعلا ةيحصضأا رحنب Úلغصشنم ناكصسلا
لازي ل يذلا Êا÷ا نإاف ،رداصصم بصسحو

،هيح ءانبأا دحأا ىلع مجهت رارف ةلاح ‘
ه˘صشر˘ف ،فÿÓا سضف˘ل ة˘ي˘ح˘˘صضلا ل˘˘خد˘˘ت˘˘ف
هلقن ىعدتصسا عومدلل ليصسم زاغب Êا÷ا
اصسلاج ناك هيفاعت دعبو ،ىفصشتصسŸا ¤إا

،هيلإا Êا÷ا داعف ،هيح لخاد يصسرك ىلع
.هلتقي نأا لبق ،متصشلاو بصسلاب هيلع لاهناو
ةادأا˘ب ة˘˘صصاÿا تا˘˘مو˘˘ل˘˘عŸا تن˘˘يا˘˘ب˘˘ت د˘˘قو
نإا لو˘˘ق˘˘ي ن˘˘م Úب ،ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘˘صسŸا ةÁر÷ا
‘ ف˘ي˘صسلا˘ب ة˘بر˘صض ة˘ي˘ح˘صضل˘˘ل ه˘˘جو Êا÷ا
ةيحصضلل هجو هنإا لوقي نم Úبو ،سسأارلا
تنا˘ك ة˘ير˘ح˘ب د˘ي˘صص ة˘˘ي˘˘قد˘˘ن˘˘ب ن˘˘م ا˘˘م˘˘ه˘˘صس
.هتزوحب

ئطاصشب قرغ لفط ةثج لاصشتنإ
زوزع نب ةيدلبب ةمطاف فاك
ةدكيكصسب
ة˘ل˘ي˘ل ،ة˘ي˘ندŸا ة˘يا˘˘م◊ا ح˘˘لا˘˘صصم تل˘˘صشت˘˘نا
ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ل˘ف˘ط ة˘ث˘ج ،تب˘˘صسلا ¤إا ة˘˘ع˘˘م÷ا
فا˘ك ئ˘طا˘صشب ا˘قر˘غ كل˘ه ة˘ن˘صس41 رم˘ع˘لا
حو˘˘˘م˘˘˘صسم Òغو سسورfiا˘˘˘ت Òغ ة˘˘˘م˘˘˘طا˘˘˘˘ف
قر˘صش““ زوز˘ع ن˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب ه˘ي˘˘ف ة˘˘حا˘˘ب˘˘صسلا˘˘ب
.““ةدكيكصس
ةيندŸا ةيام◊ا حلاصصم نم ردصصم لاقو
ةثج اولصشتنا ةيندŸا ةيام◊ا يصساطغ““ نإا
ئ˘طا˘˘صش ن˘˘م اÎم03 د˘ع˘ب ى˘ل˘ع ة˘ي˘ح˘˘صضلا
اهولقنو ،ثحبلا نم تاعاصس دعب ،رحبلا
ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسÃ ثث÷ا ظ˘˘ف˘˘ح ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصم ¤إا

.ةبازع
ةيندŸا ةيام◊ا حلاصصم تددج ،ةبصسانŸاب
Úن˘طاوŸا ل˘ك˘ل ا˘هءاد˘ن ةد˘ك˘ي˘˘ك˘˘صس ة˘˘يلو˘˘ل
ة˘ب˘قارÃ كلذو ،ة˘ي˘لوؤو˘صسŸا حور˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘ل˘ل
نكامألا ‘ ةحابصسلا نم مهعنمو مهدلوأا
 .توŸا رطخ ¤إا يدؤوت اهنأل ،ةعونمŸا

م .ق

جرıاو لثمŸا ،ةعم÷ا ¤إا سسيمÿا ةليل ،‘وت
نع كراب لا˘م˘ج ي˘صسنر˘ف˘لا-ير˘ئاز÷ا ي˘حر˘صسŸا

ع˘˘م ل˘˘يو˘˘ط عار˘˘صص سضع˘˘ب ،ة˘˘ن˘˘˘صس45 ز˘ها˘˘ن ر˘˘م˘˘ع
.سضرŸا
دق ،اصسنرفب رقتصسا نأا دعب ،لحارلا نانفلا ناكو
مليف رارغ ىلع ،ةينف لامعأا ةدع ‘ اراودأا ىدأا
Úل˘صسل˘صسŸاو ،⁄ا˘صس سسا˘ي˘لا جر˘خ˘م˘ل˘˘ل ““Êار˘˘هو˘˘لا““
لبق ،(9102) ““لÓ◊ا دلوأا»و (7102) ““2 ةواÿا““
aL““  ““ةرخآلا ةايح““ مليف ‘ هل رود رخآا لثÁ نأا
sèrpa’d eiv““نآلا وهو ،داعج سسينأا جرخملل
.جاتنإلا دعب ام ةلحرم ‘
حرصسŸا ‘ ينفلا هراوصشم يديموكلا أادب امدعبو
تر˘بور ة˘ما˘ق˘لا تا˘ي˘حر˘˘صسم ‘ راودأا ةد˘˘ع ا˘˘يدؤو˘˘م
كراب لامج لحارلا نهرب ،جروج لاصشيمو Úصسح
،ةيصسنرفلا امنيصسلا ‘ Óث‡ هتفصصب هبهاوم ىلع
Óيوط اينويزفلت امليف06 ›اوح هتبعج ‘ بصسكيو
اهيف لثم ام اÒثك ،تÓصسلصسم ةدع ‘و ،اÒصصقو

هئادأا ‘ �فتف ،““رجاهم““ نبإا وأا ““يبراغŸا““ رود
 .اÒثك
رابك ‘ اراودأا لحارلا نانفلا بعل ،9991 ةنصس ذنمو
““خنويم““ رارغ ىلع ،ةيبنجألاو ةيصسنرفلا مÓفألا
““رار˘˘حأا لا˘˘جر»و ،غÈل˘˘ب˘˘صس ن˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘صس جر˘˘˘خ˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل

¤إا ،وليبماك نبورل ““نودئاعلا»و يخورف ليعامصسإل
““لاجرلا نع اديعب»و ““ءادعأا ةوخإا““ يمليف بناج
ةبصسان4102Ã ةنصس اصضرع نيذللا نفوهلوأا ديفدل
.ةمصصاعلا رئاز÷اب ةيئامينصسلا مايألا
ناونع˘ب ة˘ي˘حر˘صسم د˘ي˘ق˘ف˘لا جر˘خأا ،5002 ة˘˘ن˘˘صس ‘و
نأا ل˘˘ب˘˘ق ،(يÒي˘˘لو˘˘م سسي˘˘˘ل) ““Òي˘˘˘لو˘˘˘م يا˘˘˘م تو˘˘˘ن““
م˘˘صسا ل˘˘˘م– ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘بر9002Œ ما˘˘ع سضو˘˘خ˘˘˘ي
Úب ةبصشÿا ىلع عدبأا اŸاطل هنأا املع ،““لويصسول““

.7002و7891
علطصضا راودأا ةدع لحارلا نانفلل تناك دقو اذه
71 ةليل““ مليف ‘ رصص◊ا ل لاثŸا ليبصس ىلع اهب
م˘ل˘ي˘ف˘لاو ،ا˘م˘صسا˘ت Úلأل ““ة˘م˘˘ل˘˘ظŸا1691 ر˘بو˘ت˘˘كأا
““نوصشتيب““ وأا يمصساق Òمصسل ““دحألا مويلا““ Òصصقلا
نم لوألا ءز÷ا ‘ ىتحو لب ،بتاك اصضر جرخملل

مهمحر»و ““ناطÓب»و ““تافارÿا بتكم““ لصسلصسم
 .““راونور سسيدناك»و ““هللا

ث .ق

ةيŸاعو ةيرئازج تÓضسلضسمو مÓفأا ةدع ‘ كراضش

كراب لامج يصسنرفلإ-يرئإز÷إ لثمŸإ ةافو

‘ ،تبصسلا سسمأا ،ةليم ةيلوب ةيصضرأا ةزه تلجصس
تاجرد3،3 اهتدصش تغلب ،ةقيقد83و31 ةعاصسلا

.Îصشير ملصس ىلع

ءا˘يز˘ي˘ف˘لاو كل˘ف˘لا م˘˘ل˘˘ع ‘ ثح˘˘ب˘˘لا ز˘˘كر˘˘م ح˘˘صضوأاو
ملك5 ـب ددح ةزهلا زكرم نأا ءايزيفوي÷او ةيكلفلا
.ةليم ةيلوب ةقوق-مرارق قرصش-لامصش

 ةليم ةيلؤب تاجرد3,3 ةؤقب ةيصضرأإ ةزه
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