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ةيروهم÷ا سسيئر تاميل˘ع˘ت د˘ع˘ب ة˘ل˘ي˘ل˘ق تا˘عا˘سس
ثداو◊ا ‘ تاقيق– حتفب نوبت ديÛا دبع
ةمزأاو قئارح نم دÓبلا اهتفرع يتلا ةÒخألا
ريزو˘لا مز˘ج ،ءا˘بر˘ه˘ك˘لاو ءاŸا عا˘ط˘ق˘ناو ة˘لو˘ي˘سس
مايألا لÓخ ،ثدح ام نأا دارج زيزعلا دبع لوألا
‘ ةنتفلا قلÿ ةيبيرخت لامعأا““ ةباثÃ ،ةيسضاŸا
،دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا نلعأاو .““رئاز÷ا
لو˘ح تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘نا ن˘˘ع ،د˘˘حألا سسمأا
ة˘ي˘سضاŸا ما˘يألا لÓ˘˘خ تع˘˘لد˘˘نا ي˘˘ت˘˘لا ق˘˘ئار◊ا
Èع تا˘با˘غ˘لا ن˘˘م تارا˘˘ت˘˘ك˘˘ه˘˘لا فلآا تم˘˘ه˘˘ت˘˘لاو
ة˘فا˘ح˘سصل˘ل ح˘ير˘سصت ‘ ،اÒسشم ،ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘يلو
قوسس فاسشكتسسل سصسصُخ يرازو عامتجا بقع

ط˘˘ب˘˘سض ¤إا ،ا˘˘نورو˘˘ك سسوÒف˘˘ل دا˘˘سضŸا حا˘˘ق˘˘ل˘˘˘لا
⁄ ا˘م˘ك ،تا˘با˘غ˘لا ق˘ئار˘ح لا˘ع˘سشإا ‘ Úطرو˘ت˘˘م““
مومع مامأا Êويزفلت مهفاÎعا ةيناكمإا دعبتسسي
لامعأا كانه““ نأا اÈتعم ،مهمرجب Úيرئاز÷ا

.““دÓبلا ‘ رارقتسسا مدعو ةنتف قلÿ ةربدم
ببسس لوح حتف اقيق– نأا ¤إا دارج راسشأا امك
،ديÈلا زكارمو كونبلا سضعب ‘ ةلويسسلا سصقن
جور˘خو لو˘خد ع˘ن˘م لوا˘˘ح ن˘˘م كا˘˘ن˘˘ه““ :Ó˘˘ئا˘˘ق
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا د˘ع˘ب˘ف ،د˘يÈلا بتا˘ك˘˘م ن˘˘م ة˘˘لو˘˘ي˘˘سسلا
‘ ةرد˘˘ن ق˘˘لÿ ةر˘˘ماؤوŸا ن˘˘م ا˘˘عو˘˘ن ا˘˘ن˘˘ف˘˘سشت˘˘˘كا
.““ةلويسسلا

20 صص

نوبت نم رمأاب ايكرت نم رئأز÷أ هتملتسسأ

›اردفلا بتكŸا رارق ‘ نعطي فيطسس قافو
ةيناثلا ةبترŸا نم هنامرحب يسضاقلا ›اردفلا بتكŸا رارق ‘ فيطسس قافو يدان نعط
سسأاك بعلب هل حمسسي يذلا ثلاثلا زكرŸا ¤إا هليو–و ايقيرفأا لاطبأا يرود ‘ ةكراسشŸاو
.ةيقيرفألا ةيلاردفنوكلا
ةعباتلا نوعطلا ةن÷ تلسسار ةرادإلا نأا ،دحألا سسمأا هل نايب ‘ ،يفياطسسلا قافولا حسضوأاو
ةحسصلا نم هل سساسسأا ل هيلع دمتعا يذلا نوناقلا نأا اÈتعم ،مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل
.فافلل ةماعلا Úناوقلا ‘ دجوي لو

اهترطيسس نلعت ““بسضغلأ ناكرب““
روزنج Úب ءابرهكلأ تاطfi ىلع
ةتأرسصمو
لو– نم رذ– ةدحتŸا ·ألا
ةيميلقإا برح ¤إا  ايبيل ةمزأا

ةيامحب قلعتŸأ رمألأ عيقوت
ةيمومعلأ ةحسصلأ يمدختسسم

تاسسسسؤوŸا ةيعسضو ريوسصت
هيلع بقاعي ةيئافسشتسسلا
نوناقلا
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 ماعلأ ةياهن لبق حاقلب لمأات اكيرمأأ

 ناÒطلا رظ– تيوكلا
 ةلود13 ¤إاو نم

صصقنو قئأر◊أ ‘ تاقيق– حتف صسيئرلأ رمأأ دعب تاعاسس
هايŸأ عاطقنأو ةلويسسلأ

ةنتفلا ةراثإل ةلعتفم ةÒخألا تامزألا :دارج

EL HOURRIAةــــيرابخإ ةــــــــيموي

دياق لحارلا Òتركسس
قيقحتلا يسضاق مامأا حلاسص

30 صص



نأدلبلأ نمسض رئأز÷أ فينسصت
يبوروألأ دا–لأ لوخد نم ةعونمŸأ

 درت ةيجراÿا ةرازو
ةÒخألا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا˘˘ب ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘جراÿا ةرازو تذ˘˘˘خأا
ميلقإا لوخدب اهينطاوŸ حمسسي يتلا لودلل ةثدÙا
.رئاز÷ا نمسضتت يتلا يبوروألا دا–لا
مامأا اهئجافت نع ةيجراÿا نوؤوسشلا ةرازو تبرعأاو
نأل ارظن ،يلمع رثأا يأا ثدحي ل يذلا ءارجإلا اذه
راطإا ‘ ةقلغم اهدودح ءاقبإا تررق نأاو قبسس رئاز÷ا
تلاح نم اهينطاوم ةيامح أادبÃ مراسصلا اهمازتلا
را˘سشت˘نا ة˘ياد˘ب ءارو تنا˘ك ي˘˘ت˘˘لا ةدرو˘˘ت˘˘سسŸا ىود˘˘ع˘˘لا
ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘لا˘˘ب ةرازو˘˘لا تر˘˘كذو .ر˘˘˘ئاز÷ا ‘ سسوÒف˘˘˘لا
ل يتلاو ةلودلا اهلذبت يتلا ةراب÷ا دوه÷او ةمخسضلا
ليجسست ” نيأا لودلا نم Òثك ىوتسسم ىلع اهل Òظن
ددع فاعسضأا مع لقي ل ام عم ،ةروطخ Ìكأا عاسضوأا

.رئاز÷ا ‘ ةلجسسŸا ةباسصإلا تلاح
و .ق

03 ةياغ ¤إأ انطأوم63٥9 ءÓجإأ
يسضاŸأ ةيليوج

سسنوت ‘ Úقلاعلا ءÓجإا ‘ ءدبلا
ةيÈلا دود◊ا Èع

ةيجراÿا نوؤوسشلا ةرازو مسساب يمسسرلا قطانلا نلعأا
Úير˘ئاز÷ا ا˘يا˘عر˘لا ءÓ˘جإا ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘˘ل˘˘حرŸا نأا
03 -02) انوروك ةحئاج ببسسب جراÿا ‘ Úقلاعلا

سضرأا ¤إا اوداع انطاوم6359 ءÓجإا تفرع (ةيليوج
Úتلحرو ةيوج ةلحرÏ 24م ىلع ،ادلب23 نم نطولا
نوؤوسشلا ةرازو مسساب يمسسرلا قطانلا حسضوأاو .Úتيرحب
ءدبلا““ ررقت هنأا فيرسشلا يلع نب زيزعلا دبع ةيجراÿا

Úقلاعلا Úيرئاز÷ا ÚنطاوŸا نم ىقبت ام ءÓجإا ‘
نع ،0202 توأاÚ 3نثلا مويلا نم ءادتبا ،سسنوت ‘
.““ةيÈلا ةيدود◊ا رباعŸا قيرط
كلذك لمسشتسس““ ةيلمعلا نأا فيرسشلا يلع نب دكأاو
¤إا اولسصو نيذلا Úيرئاز÷ا ÚنطاوŸا نم اددع
Úي˘سسنو˘ت˘لا ا˘يا˘عر˘لا سضع˘بو ىر˘خأا ناد˘ل˘˘ب ن˘˘م سسنو˘˘ت
رظتنŸا نم ثيح ,رئاز÷ا ‘ ÚميقŸا بناجألاو
,““ةيلمعلا هذه ‘ سصخسش005 نع ديزي ام ءÓجإا

سسنوت ‘ ةيلسصنقلا انتايلث‡و انترافسس ““ نأا ¤إا اÒسشم
ي˘ت˘لا Òيا˘عŸا بسسح ،م˘ه˘م˘ئاو˘ق ط˘ب˘سض ى˘ل˘ع ف˘ك˘ع˘˘ت
.““سضرغلا اذهل ةسصتıا تاطلسسلا اهتعسضو
ءÓجإلا تايلمع عيمج““ نأا فيرسشلا يلع نب فاسضأاو

لسضفب ةنسسح فورظ ‘ ت“ ةيناثلا اهتلحرم ‘
تارازولا فلتfl نم ÚلخدتŸا عيمج دوهج رفاسضت
رظتنŸا نمو ,لقنلا تاسسسسؤومو ةينمألا كÓسسألاو
5 خيراتب ءÓجإلا ةيلمع نم ةثلاثلا ةلحرŸا قÓطنا
ا˘ن˘تر˘ئاد˘˘ل ق˘˘ب˘˘سس يذ˘˘لا ج˘˘ما˘˘نÈلا بسسح ،0202 توأا
.““هنع نÓعإلا ةيرازولا
ÚنطاوŸا ددع Úب قرافلا““ يمسسرلا قطانلا عجرأاو
ÚنطاوŸا ددعو جراÿا نم Óعف مهؤوÓجإا ” نيذلا
,ةيلمعلا قÓطإا دنع ءÓجإÓل È›Úم اوناك نيذلا
ةئرا˘ط فور˘ظ˘ل ءÓ˘جإلا طا˘ق˘ن˘ب قا˘ح˘ت˘للا رذ˘ع˘ت ¤إا
ةدوعلا نع رخآلا سضعبلا لودعلو مهنم سضعبلل ةبسسنلاب
.““ةظ◊ رخآا ‘ ةيدارإا ةفسصب رئاز÷ا ¤إا

و .ق

بيجتسست ›اعلأ ميلعتلأ ةرأزو
Ÿأ ءابطألأ بلاطŸميقÚ 

61 نم سصسصختلا ةياهن تاناحتما
لبقŸا يفناج82 ¤إا
›اعلا ميلعتلا ةرازو رارقب نوميقŸا ءابطألا بحر
،سصسصختلا ة˘يا˘ه˘ن نا˘ح˘ت˘ما ءار˘جإا˘ب ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو

ةيمسسر ةقيثو قفو كلذو ،1202 يفناج رهسش لÓخ
نمسضتتو ،0202 ةيليوج03 خيراتب ةرازولا نع ةرداسص
82 ¤إا61 نم ةيداعلا هترود ‘ ناحتملا اذه ءارجإا

81 ¤إا60 نم ةيكاردتسسلا هترودو ،1202 يفناج
 .اهسسفن ةنسسلا  نم سسرام
ميلعتلا ةرازو نم اوبلاط دق نوميقŸا ءابطألا ناكو
‘ اهئارجإاو تاناحتملا دعوم ليجأات مدع ›اعلا

عنŸ ةمزÓ˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا Òباد˘ت˘لا ذا˘خ˘تا ع˘م ا˘هد˘عو˘م
.انوروك سسوÒف راسشتنا

قئار◊ا ‘ يروف قيقحتب رمأاي نوبت
ءابرهكلاو ءاŸا عاطقناو
،دحألا سسمأا ،نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر رمأا
فلتfl بابسسأا ‘ ““اروف““ قيق– حتفب لوألا ريزولا
““يبلسسلا رثألا““ اهل ناكو ،ارخؤوم تلجسس يتلا ثداو◊ا

.ينطولا داسصتقلاو ÚنطاوŸا ةايح ىلع
اذ˘ه ل˘م˘سشي ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م÷ا ة˘˘سسا˘˘ئر ن˘˘م نا˘˘ي˘˘ب بسسحو
يتلا قئار◊ا بابسسأا نع فسشكلا““ يروفلا قيقحتلا
ةلويسسلا سصقنو تاباغلا نم ةعسساسش تاحاسسم تمهتلا

ةطfi فقوتو ةيديÈلا زكارŸاو كونبلا سضعب ‘
نع ءابرهكلاو ءاŸا عاطقناو رحبلا هايم ةيلحتل اكوف
د˘ي˘ع ي˘مو˘ي ىر˘خأا ىÈك ند˘مو ة˘م˘سصا˘˘ع˘˘لا ‘ ءا˘˘ي˘˘حأا
.““قبسسم راعسشإا نود كرابŸا ىحسضألا

و .ق

2يـنـطو
ـه1441 ةج◊أ وذ31 ـل قفأوŸأ م0202  توأأÚ 30نثإلأ el-hourria.com

ةبولطŸأ تايمكلابو هقيوسست ‘ عورسشلأ روف هئانتقأ دسصق

انوروك حاقلل ةجتنŸا رباıاب لاسصتلا لجعتسسي نوبت

دبع لوألا ريزولا سسأارت تاميلعتلا هذه ءوسض ىلعو
لجأا نم قوسسلا فاسشكتسسل اعامتجا دارج زيزعلا
.انوروك سسوÒف حاقل ءانتقا
عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جلا نإا˘˘˘ف ،¤وألا ةرازو˘˘˘لا ن˘˘˘م نا˘˘˘ي˘˘˘ب بسسحو

دبع ةحسصلا ريزو نم لك ،لوألا ريزولا ةيعÃ ،هرسضح
ف˘˘ل˘˘كŸا بد˘˘ت˘˘نŸا ر˘˘يزو˘˘لاو د˘˘يزو˘˘ب ن˘˘ب نا˘˘م˘˘˘حر˘˘˘لا
نب لامج يفطل نمحرلا دبع ةينلديسصلا ةعانسصلاب
.نامحرلا دبع نب نÁأا ةيلاŸا ريزوو دمحاب
د˘˘ب˘˘ع تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسŸا حÓ˘˘سصإاو ة˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘يزو نا˘˘كو
نأا ،تبسسلا سسمأا لوأا ،دكأا دق ديزوب نب نمحرلا

ا˘نورو˘ك سسوÒف˘ل دا˘سضŸا حا˘ق˘ل˘لا ي˘ن˘ت˘ق˘ت˘˘سس ر˘˘ئاز÷ا
هل روتسساب دهعم نأا ¤إا اÒسشم ،هرفوت روف ““91 ديفوك““

اذ˘ه ى˘ل˘ع ل˘غ˘ت˘سشت ي˘ت˘لا ر˘باıا ع˘م ةد˘˘ي˘˘ج ة˘˘قÓ˘˘ع
.حاقللا
تاسضوافم كانه نأا ديزوب نب نمحرلا دبع حسضوأاو
ةدعتسسم رئاز÷او ،حاقللا ىلع لغتسشت ربا5fl عم
سسوÒف حاقل بلŒ يتلا لودلا ¤وأا نم نوكت نأل
.انوروك
حÓ˘˘˘˘˘˘سصإاو نا˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘سسلاو ة˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘سصلا ةرازو تعر˘˘˘˘˘˘˘سشو
ةمزÓلا يعاسسŸاو ثحبلا تايلمع ‘ تايفسشتسسŸا

اهلذبت يتلا دوه÷ا راطإا ‘ ،حاقللا رفوت نم دكأاتلل
دقو .انوروك ةحئاج راسشتنا ةهجاوم لجأا نم ةلودلا
يأا رخدي نل روتسساب دهعم““ نأا ةرازولا نم نايب دكأا

اذ˘ه ما˘مأا تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘لا ىو˘ت˘سسم ‘ نو˘ك˘ي ى˘ت˘ح د˘˘ه˘˘ج
.““ءابولا
نم ددع هققح يذلا مدقتلا““ نأا ةحسصلا ةرازو ىرتو
سسوÒفل داسضŸا حاقللا ريوطت راطإا ‘ ،رباıا
نأا ةحسضوم ،““حاقللا اذه قيوسست برقب رسشبت ،انوروك
.““ةحفاكملل ع‚ألا ةليسسولا لكسشي حيقلتلا

و .ق

سسمأا ،نوبت ديÛا دبع سسيئرلا عقو
نوناقل ممتŸاو لدعŸا رمألا ،دحألا
ايباقع اماظن عسضي يذلا تابوقعلا

عا˘ط˘ق ي˘مد˘خ˘ت˘سسم ة˘يا˘م◊ ا˘م˘˘ئÓ˘˘م
تاءاد˘˘ت˘˘˘علا د˘˘˘ياز˘˘˘ت ما˘˘˘مأا ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا
نوسضرعتي ي˘ت˘لا ة˘يد˘سس÷او ة˘ي˘ظ˘ف˘ل˘لا
.مهماهم ةيدأات لÓخ اهل
نوناقل˘ل ةد˘يد÷ا ما˘ك˘حألا تن˘م˘سضتو
Òخألا ءارزولا سسل‹ هدمتعا يذلا
ع˘˘ي˘˘˘م÷ ة˘˘˘ي˘˘˘ئاز÷ا ة˘˘˘يا˘˘˘م◊ا Òفو˘˘˘ت
ةيح˘سصلا تا˘سسسسؤوŸا˘ب Úمد˘خ˘ت˘سسŸا
تاءاد˘˘ت˘˘علا ن˘˘م ة˘˘سصاÿاو ة˘˘ما˘˘ع˘˘˘لا

ةبقاعم كلذكو ،ةيد˘سس÷او ة˘ي˘ظ˘ف˘ل˘لا
ةلوقنŸاو ةيراقعلا كÓمألا بيرخت

Ÿغ˘˘˘ت˘˘˘˘سساو ،ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا تا˘˘˘˘سسسسؤو˘˘˘Óل
سسملل يعامتجلا ل˘سصاو˘ت˘لا تا˘ك˘ب˘سش
بجاولا ماÎحلاو سضيرŸا ةماركب
.““ىتوملل
ما˘ظ˘ن““ ع˘˘سضو ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا سصن˘˘يو
ي˘مد˘خ˘ت˘سسم ة˘يا˘م◊ م˘ئÓ˘م ي˘با˘˘ق˘˘ع
تاءادتعلا ديازت مامأا ةحسصلا عاطق
ة˘يدأا˘ت لÓ˘خ ،ا˘ه˘˘ل نو˘˘سضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا

عدر““ ¤إا ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘سضإا ،““م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘م
سسا˘˘˘سسŸا ¤إا ة˘˘˘يدؤوŸا تا˘˘˘فر˘˘˘سصت˘˘˘لا

ماÎحلا نم لينلاو ،ىسضرŸا ةماركب
Úفو˘تŸا سصا˘˘خ˘˘سشألا و˘˘ح˘˘ن بجاو˘˘لا

.““تاهويديفلاو روسصلا رسشن Èع
¤إا ر˘˘˘مألا فد˘˘˘ه˘˘˘˘ي ،كلذ بنا˘˘˘˘ج ¤إا
Òغ ن˘˘كا˘˘مألا ة˘˘مر˘˘ح كا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نا عدر““
ل˘˘˘خاد رو˘˘˘ه˘˘˘م÷ا ما˘˘˘مأا ة˘˘˘حو˘˘˘ت˘˘˘˘فŸا
عدر˘لاو ،ة˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسلا تا˘˘سسسسؤوŸا
كÓ˘˘مألا بير˘˘خ˘˘ت لا˘˘م˘˘عأل دد˘˘سشŸا
.““ةيبطلا تازيهجتلاو
د˘سض ة˘مرا˘سص تا˘بو˘ق˘ع ن˘م˘سضت˘ي ا˘م˘˘ك
ن˘˘˘ج˘˘˘سسلا ¤إا ل˘˘˘سصت د˘˘˘ق ن˘˘˘يد˘˘˘ت˘˘˘عŸا
امنيب ،ةيحسضلا ةافو ةلاح ‘ دبؤوŸا

ةدحاو ةنسس نم سسب◊ا ةبوقع حواÎت
ءادتعلا ةلاح ‘ تاونسس ثÓث ¤إا
‘ تاونسس01 ¤إا3 نمو ،يظفللا

بسسح ،يد˘˘˘سس÷ا ءاد˘˘˘ت˘˘˘˘علا ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘فو .ل˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘لا ةرو˘˘˘ط˘˘˘خ
ى˘˘ل˘˘ع ةوÓ˘˘عو ،ة˘˘˘يداŸا ر˘˘˘ئا˘˘˘سسÿا˘˘˘ب
¤إا Úما˘˘ع ن˘˘م سسب◊ا˘˘˘ب ة˘˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا

ة˘ي˘لا˘م ة˘مار˘غ ق˘ب˘ط˘ت ،ماو˘عأا  ةر˘˘سشع
اهيلإا فاسضيو ،جد ÚيÓم3 ـب ردقت

ه˘˘ب مد˘˘ق˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا سضيو˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا بل˘˘˘ط
.ةفدهتسسŸا ةيحسصلا ةأاسشنŸا

و .ق

اهثاحبأأ ‘ تمدقت يتلأ لودلأ عم ةمزÓلأ تلاسصتلأ ‘ عأرسسإلاب لوألأ ريزولل تاميلعت نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ صسيئر هجو
.ةبولطŸأ تايمكلابو هقيوسست ‘ عورسشلأ روف هئانتقأ دسصق ،(91-ديفوك) صسوÒف حاقل جاتنإاب ةسصاÿأ ةيملعلأ

ةيمومعلأ ةحسصلأ يمدختسسم ةيامحب قلعتŸأ رمألأ عقوي نوبت

نوناقلا هيلع بقاعي ةيئافسشتسسلا تاسسسسؤوŸا ةيعسضو ريوسصت

،ةÒخألا ما˘˘يألا ‘ ،ر˘˘ئاز÷ا تد˘˘ه˘˘˘سش
ةد˘ع ى˘ل˘ع تتأا ق˘ئار◊ا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘سسل˘˘سس
.يباغلا يتابنلا ءاطغلا نم تاراتكه
تاباغلل ةماعلا ةيريدŸا تلجسس دقو
رهسش نم —افلا Úب ،قيرح ةرؤوب612.1
ىلع تتأا ،توأا رهسش نم —افلاو ناوج
877.8 ا˘˘هرد˘˘˘ق ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘جإا ة˘˘˘حا˘˘˘سسم
.اراتكه
Úب ا˘م ةد˘ت˘مŸا ةÎف˘ل ¤إا ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘بو
،ةيليوج52و ناو˘ج ر˘ه˘سش ن˘˘م —ا˘˘ف˘˘لا
ىلع تتأا قيرح ةرؤوب418 اهيف لجسسف
اراتكه772.4 اهردق ةيلامجإا ةحاسسم
،تا˘با˘غ˘لا ن˘م ارا˘ت˘˘ك˘˘ه894.1 ا˘ه˘ن˘˘م
945.1و لاغدألا نم اراتكه032.1و
51 لدعÃ يأا ,سشارحألا نم اراتكه
تاراتكه5 ةحاسسمو ،مويلا ‘ ةرؤوب
 .ةدحاولا ةرؤوبلل
Úب ام ةدتمŸا ةÎفلاب سصخي اميف امأا

ةرؤوب823 ليجسست ” دقفويلوي92و52
ا˘هرد˘ق ة˘ي˘لا˘م˘˘جإا ة˘˘حا˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع تتأا
452.1 ة˘حا˘سسم ف˘ل˘تأا را˘ت˘˘ك˘˘ه829.3
نم راتكه418.1و تاباغلا نم راتكه
,سشارحألا ن˘م را˘ت˘ك˘ه078و لا˘˘غدألا
21 ةحاسسمو موي/ةرؤوب74 لدعÃ يأا

 .ةرؤوب لكل راتكه
ةيليوج82و72و62 ما˘˘˘يأا تفر˘˘˘عو
حلاسصم تلسسرأا ذإا ةديدسش رح ةجوم
ةسصاخ ةيوج ةيرسشن ةيو÷ا داسصرألا

تايلو˘ل˘ل تا˘با˘غ˘لا تا˘ظ˘فاfi ع˘ي˘م÷
 .قئار◊اب ةينعŸا
نم ةثÓثلا مايألا هذه لÓخ ” دقو
لك ‘ اقيرح702 ليجسست ر◊ا ةجوم
ناÒنلا اهتلمسش ةحاسسÃ ةيلو42 نم
كلذ ‘ اÃ را˘˘ت˘˘ك˘˘ه9403 ب ترد˘˘˘˘ق
راتكه9931و تاباغلا نم راتكه3301
ن˘م را˘ت˘˘ك˘˘ه716و سشار˘˘˘˘˘˘حألا ن˘˘˘˘˘˘م

مويلا ‘ اقيرح��96 لدعÃ ،لاغدألا
.قيرح لكل اراتكه51 ةحاسسمو
يموي ةلجسسŸا ةليسص◊اب قلعتي اميفو
ةماعلا ة˘ير˘يدŸا ترا˘سشا د˘ق˘ف ،د˘ي˘ع˘لا
95 ا˘ه˘ن˘م ،ق˘˘ير˘˘ح431 ¤إا تا˘با˘˘غ˘˘ل˘˘ل

رد˘˘ق˘˘تو ،لوألا مو˘˘ي˘˘لا لÓ˘˘خ ا˘˘ًق˘˘˘ير˘˘˘ح
ةرر˘سضتŸا ق˘طا˘نŸا ة˘ت˘˘قؤوŸا ما˘˘قرألا

اًراتكه316 ـب Úمو˘ي˘لا ن˘˘يذ˘˘ه لÓ˘˘خ
اًراتكه491و تاباغلا نم اًراتكه551)
ن˘م ارا˘ت˘ك˘˘ه462و سشار˘˘˘˘˘حألا ن˘˘˘˘˘˘م
.(لاغدألا

ة˘˘˘ير˘˘˘يدŸا ترا˘˘˘˘سشأا دد˘˘˘˘سصلا اذ˘˘˘˘ه ‘
ةررسضتم ةيلو62 ¤إا تاباغلل ةماعلا

Úمو˘˘ي˘˘لا ن˘˘يذ˘˘ه لÓ˘˘خ ق˘˘ئار◊ا ن˘˘˘م
72) فرا˘ط˘لا ن˘م ل˘ك˘ب ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘˘يو

يزيتو (اق˘ير˘ح81) لجي˘جو (ا˘ق˘ير˘ح
(امهنم لكل قئارح01) ةدكيكسسو وزو
سسار˘هأا قو˘سسو (ق˘ئار˘˘ح8) ة˘˘يدŸاو

ةنتابو ،(امهنم لكل قئارح6) ةريوبلاو
،(ا˘م˘ه˘ن˘م ل˘ك˘ل ق˘ئار˘˘ح5) ف˘ي˘ط˘˘سسو
قئارحÂ (4اغتسسمو ةديلبلاو ةلسشنخو
مأاو تليسسمسسيتو ةبانعو ،(امهنم لكل
لك˘ل ق˘ئار˘ح3) سسادر˘مو˘بو ي˘قاو˘ب˘˘لا

ةŸاقو ةسسبتو جيريرعوب جربو ،(امهنم
ةلفدلا Úعو سسابعلب يديسسو فلسشلاو
.(امهنم لكل ناقيرح) ةليسسŸاو
ىلع ظفتحيسس هنأا ردسصŸا حسضوأا امك
تا˘با˘غ˘لا ق˘ئار˘ح ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن
ناوج1 ذنم هب لومعŸا اهتحفاكمو
‘ ةررقŸا ،ةلم◊ا ةياهن ىتح0202
.يرا÷ا ربوتكأا13
نم ،ةيلو04 ـب زاه÷ا اذه قلعتيو
ق˘ئار˘ح ن˘م ترر˘˘سضت ة˘˘يلو73 اهن˘ي˘ب
ىتح اهنم ةثÓ˘ث تي˘ن˘ث˘ت˘سساو ،تا˘با˘غ˘لا
 .ةماعنلاو طاوغألاو سضيبلا يهو نآلا

و .ق

Ãمويلأ ‘ اقيرح٥1 لدع

نيرهسش ‘ راتكه0078 نم Ìكأا مهتلت ناÒنلا



سسيئر نم رمأاب““ نملا حلاسصŸ نايب سسمأا حسضوأا
ريزو ةحلسسŸا تاوقلل ىلعألا دئاقلا ةيروهم÷ا
ةينمألا ان◊اسصم Úب قيسسنتلابو ينطولا عافدلا
مÓ˘ت˘سساو م˘˘ي˘˘ل˘˘سست ” ،ة˘˘ي˘˘كÎلا ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘سصمو
د˘˘عا˘˘ق˘˘تŸا لوألا د˘˘عا˘˘سسŸا ي˘˘سضاŸا سسي˘˘مÿا
لثميسس يذلاو ،هدلب نم رافلا ةريونوب طيمرق
““.Úنثلا مويلا يركسسعلا قيقحتلا يسضاق مامأا
ل˘غ˘سشي ةر˘يو˘نو˘ب ط˘ي˘مر˘ق لوألا د˘˘عا˘˘سسŸا نا˘˘كو
دياق دمحأا قيرفلا موحرŸا ةنامأا سسيئر ةفيظو
لوسصحلل هبسصن˘م لÓ˘غ˘ت˘سسا˘ب م˘ه˘ت˘م و˘هو ،ح˘لا˘سص
جرا˘˘خو ل˘˘خاد لاو˘˘مأاو ة˘˘يرا˘˘ق˘˘˘ع كÓ˘˘˘مأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع

ط˘ي˘مر˘ق ق˘با˘˘سسلا ير˘˘ك˘˘سسع˘˘لا ه˘˘جاو˘˘يو .ن˘˘طو˘˘لا
بيرسستو سسÓتخلاب ةقلعتم ةليقث امهت ةريونوب
عا˘˘فد˘˘لا ةرازو ن˘˘م ة˘˘ير˘˘سس تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘˘مو ق˘˘˘ئا˘˘˘ثو
تلاسصتا ‘ هلوخد““ ‘ هابتسشلا اهنم ،ينطولا

‘ Úم˘ي˘ق˘م ة˘لاد˘˘ع˘˘لا ن˘˘م Úبرا˘˘ه Úسضرfi ع˘˘م
قئاثولاو تامولعŸا رسشنو بيرسست دسصق جراÿا
Òتركسس نأا ¤إا ةيمÓعإا ريراقت Òسشتو ““.ةيرسسلا
طا˘˘ب˘˘سض ع˘˘م تلا˘˘سصتا ‘ ل˘˘خد ح˘˘لا˘˘سص د˘˘يا˘˘ق˘˘لا

م˘ه˘ع˘م ق˘سسنو جراÿا ‘ Úم˘ي˘˘ق˘˘م ن˘˘يد˘˘عا˘˘ق˘˘ت˘˘م
.تامولعŸا هذه بيرسست سصوسصخب
طيمرقل ةيوقلا تاقÓعلا ريراقتلا كلت دكؤوت امك

قباسسلا يلخادلا نمأÓل ماعلا ريدŸا عم ةريونوب
قباسسلا ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لا د˘ئا˘قو ةز˘عو˘ب ي˘ن˘ي˘سساو
.Òسصقلب ›اغ
ناوج ‘ ةديلبلاب ةيركسسعلا ةمكÙا تنادأاو
تاونسس ةينامثب ةزعوب ينيسساو لاÔ÷ا يسضاŸا
ة˘نا˘هإاو ة˘ي˘ما˘ظ˘ن ة˘ئ˘˘ي˘˘ه ة˘˘نا˘˘هإا ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ب ن˘˘ج˘˘سس
يران حÓسس ةزايح ةمهت ¤إا ةفاسضإلاب ،سسوؤورم
ر˘يوز˘ت˘لا ة˘م˘ه˘ت ن˘م ه˘تأار˘بو .ع˘بار˘لا ف˘ن˘سصلا ن˘˘م
‘ ه˘ع˘˘م ق˘˘ي˘˘ق– تلازا˘˘مو ،روزŸا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سساو
.ىرخأا ةيسضق

 ي.صص

يـنـطو
ـه1441 ةج◊أ وذ31 ـل قفأوŸأ م0202  توأأÚ 30نثإلأ

ةفÒسصلأ ‘ هل تتفأأ ءاتفإÓل ةينطولأ ةئيهلأ
ةيمÓسسإأ

ةداهسش ىلع لسصحتي يرئاز÷ا ينطولا كنبلا
 ةيعرسشلا ةقباطŸا
ة˘ي˘لاŸا ة˘عا˘ن˘سصل˘ل ءا˘ت˘فإÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘عر˘سشلا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا تق˘فاو
ينطولا كنبلل ةيعرسشلا ةقباطŸا ةداهسش حنم ىلع ةيمÓسسإلا
ة˘ي˘مÓ˘سسإلا ة˘فÒسصلا˘ب ة˘سصا˘خ تا˘ج˘ت˘˘ن˘˘م ق˘˘يو˘˘سست˘˘ب ير˘˘ئاز÷ا

.ىلعألا يمÓسسإلا سسلجملل نايب سسمأا هب دافا امبسسح
ءات˘فإÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘عر˘سشلا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا نا˘ف رد˘سصŸا تاذ بسسحو
‘ ةجردŸا تافلŸا ةسسارد لسصاوت ةيمÓسسإلا ةيلاŸا ةعانسصلل

ةيعرسشلا ةقباطŸا تاداهسش حنŸ قمعم لكسشب اهلامعأا لودج
ةيلامو ةيكنب تاسسسسؤوŸ ةيمÓسسإلا ةفÒسصلا تاجتنم قيوسستل
.ىرخأا
سسلÛا ىوتسسم ىلع يسضاŸا ليرفا1 موي ةئيهلا هذه تبسصنو
يتلا تافلŸا ةسسارد ةمهم اهل تلكوأا ثيح ،ىلعألا يمÓسسإلا
مزتعت يتلا ةيلاŸاو ةيكنبلا تاسسسسؤوŸا فرط نم اهيلإا تدرو
.ةيفرسصŸا اهتامدخ ‘ تاجتنŸا نم عونلا اذه لاخدإا
رئاز÷ا كنب نع رداسصلا ماظنلل اذيفنت »و هنأا نايبلا حسضوأاو
يذلا0202 سسرام51 ـل قفاوŸا0441 بجر02 ‘ خرؤوŸا
دعاوقو ةيمÓسسإلا ةفÒسصلاب ةقلعتŸا ةيكنبلا تايلمعلا ددحي

ة˘سصا˘خو ة˘ي˘لاŸا تا˘سسسسؤوŸاو كو˘ن˘ب˘لا فر˘˘ط ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘سسرا‡
لبق ةمزلم ةيلاŸا ةسسسسؤوŸا وأا كنبلا ناف ،هنم41 ةداŸا
تا˘ج˘ت˘ن˘م ق˘يو˘سست˘ل ر˘ئاز÷ا كن˘ب ىد˘ل سصي˘خÎلا بل˘ط Ëد˘ق˘˘ت
ماكحأل ةقباطŸا ةداهسش ىلع لوسص◊ا ،ةيمÓسسإلا ةفÒسصلا
ءاتفإÓل ةينطولا ةيعرسشلا ةئيهلا فرط نم اهل ملسست ةعيرسشلا
 .ةيمÓسسإلا ةيلاŸا ةعانسصلل

إأ.ق

ذافن ¤إأ بذبذتلأ عجري ““لايسس““ ريدم
:ةكوفو ةدلأرز ‘ تانأزÿأ

‘ هايŸا نم ةيسسايق تلدعم كÓهتسسا
ديعلا مايأا لوأا ةزابيتو ةمسصاعلا
ةسسسسؤوŸا نأا ،لايسس ةكرسشل ماعلا ريدŸا لابيباك سسيرب فسشك
.ديعلل لوألا مويلا ‘ ءاملل اÒبك اكÓهتسسا تلجسس
ة˘ل˘ي˘سصح لو˘ح ،ة˘ي˘ف˘˘ح˘˘سص ةود˘˘ن لÓ˘˘خ ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يدŸا فا˘˘سضأاو
غلب هايملل كÓهتسسإلا لدعم نأا ،ىحسضألا ديع يموي تÓخدتلا
‘ ¤وألا تاعاسس5 لÓخ ةسصاخ مويلا ‘ بعك Îم نويلم6.1
.طقف ةزابيتو ةمسصاعلا

ببسسب تناك ،ةزابيت ةيلو اهتفرع يتلا تابذبذتلا  نأا افيسضم
ةكوفو ةمسصاعلا ‘ ةدلارز ةيدلبب تانازÿا نم هايŸا ذافن
.ةزابيت ةيلوب
ىلع تلجسس هايŸا ‘ تابارطسضإلا نأا ،ثدحتŸا تاذ دكأاو
ناينبلا Úع ،Úغولوب  رارغ ىلع طقف قطانŸا سضعب ىوتسسم
قباوطلا ‘ Úنطاقلا نأا ادكؤوم ،ءايحألا لك سسيلو ،تياف دلواو
قباوطلا ‘ Úنطاقلا لب ،هايŸا سصقن نم اوناعي ⁄ ىلفسسلا
.طغسضلا سضافخنا ببسسب ايلعلا
اذهل لبق نم ةنسس ترسضح لايسس ةسسسسؤوم نأا ،لاييباك لاقو
.هايŸا عيزوتل قرفلاو تايناكمإلا لك تدنج امك ديعلا

و.ق

رامثتسسÓل يقيرفلأ يبرعلأ زكرŸأ ريدم
:ريوطتلأو

جيوÎلا هفده ›ودلا يداسصتقلا ىدتنŸا
ةدعاو ةيرامثتسسا ةهجوك رئازجلل
رامثتسسÓل يقيرفلا يبرعلا زكرŸا ريدم يبلاطوب Úمأا دكأا
8و5و4  مايأا ررقŸا ›ودلا يداسصتقلا ىدتنŸا نأا ريوطتلاو
ةيعمجو ىدتنم سسيئرو ›ود Òبخ94 مسضيسس يرا÷ا توأا
ىلع فرعتلا حيتيسسو  رابك لامعأا لاجرو تايسصخسشو ةيلود
نيرمث˘ت˘سسم˘ل˘ل ر˘ئاز÷ا ا˘ه˘ح˘ن“ ي˘ت˘لا تازا˘ي˘ت˘ملاو تا˘نا˘ك˘ملا
.نيدا÷ا
““حابسصلا فيسض““ جمانرب ىلع افيسض هلوزن ىدل يبلاطوب فاسضأاو
ةيرامثتسسا ةهجوك رئازجلل جيوÎلا وه ىدتنŸا نم فدهلا نأا

¤إا اÒسشم ةيجراÿا تارامثتسسلاو لاومألا سسوؤور باطقتسسل
قيرط نع رئاز÷ا ‘ رامثتسسلا ديرت تاهج ةدع كانه نأا
ايسسورو ايناركوأاو يبرعلا جيلÿا لود نم اسصوسصخ ةكارسشلا
.تاعاطقلا فلتÚ ‘ flسصلاو
رمثتسسملل ةسصرف نوكيسس ىقتلŸا اذه نأا ¤إا يبلاطوب تفلو
ةيعيبطلا اهتايناكمإاب فيرعتلاو تامولعŸا ةفاك ىلع عÓطÓل
ي˘ت˘لا تازا˘ي˘ت˘ملاو تاز˘ي˘ف˘ح˘ت˘لا ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘لاو ة˘يدا˘˘سصت˘˘قلاو

.نيدا÷ا نيرمثتسسملل رئاز÷ا اهحن“
تاءار˘جإلا سصي˘ل˘ق˘˘ت ةرور˘˘سض ¤إا ي˘˘ب˘˘لا˘˘طو˘˘ب ا˘˘عد قا˘˘ي˘˘سسلا ‘و
ة˘ئ˘ي˘ب ر˘ئاز÷ا ل˘ع˘جو لاŸاو تقو˘لا دا˘˘سصت˘˘قل ة˘˘ي˘˘طار˘˘قوÒب˘˘لا
.ةبذاج ةيرامثتسسا
‘ لمعلا فيثكتل رئاز÷ا ءارفسس يبلاطوب ثح ددسصلا اذه ‘و

لاو˘مألا سسوؤور با˘ط˘ق˘ت˘سسل ة˘يدا˘سصت˘قلا ة˘ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘لا لا‹
.اهتدم ديد“و لامعألا لاجرل ةÒسشأاتلا ىلع لوسص◊ا ليهسستو

و.ق
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نوبت نم رمأاب ايكرت نم رئأز÷أ هتملتسسأ

يسضاق مامأا حلاسص دياقلا لحارلا ““Òتركسس““
 مويلا يركسسعلا قيقحتلا

نأأ ىلع ،ايكرت ¤إأ رئأز÷أ نم رافلأ ،ةريونوب طيمرق ،دعاقتŸأ لوألأ دعاسسŸأ ةيركسسعلأ تاطلسسلأ يسضاŸأ صسيمÿأ تملتسسأ
Áتركسس““ لغتسشأ يذلأ فسصلأ طباسض هجأوتو ،يركسسعلأ قيقحتلأ يسضاق مامأأ مويلأ لثÒينطولأ صشيجلل قباسسلأ ناكرألأ دئاقل ““أ

.عافدلأ ةرأزو نم ةيرسس تامولعمو قئاثو بيرسست اهمهأأ ةليقث امهت حلاسص دياق دمحأأ لحأرلأ يبعسشلأ

تا˘˘م˘˘ظ˘˘نŸ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا دا–لا ا˘˘˘عد
عافدلا قوقح ماÎحا““ ـل ÚماÙا

،““ءا˘˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسا نود لاو˘˘˘حألا ل˘˘˘ك ‘
سضفر““ نأا سسمأا هل نايب ‘ اÈتعم
ل˘ي˘جأا˘ت ة˘ي˘ئا˘˘سضق˘˘لا تا˘˘ه÷ا سضع˘˘ب
نم بلطب ةسسلج لوأا ‘ ةيسضقلا
و˘˘˘ه عا˘˘˘فد˘˘˘˘لا Òسضح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل ÚماÙا
اقبط عافدلا قوق◊ حيرسص كاهتنا
تاءار˘جإلا نو˘نا˘ق ن˘م153 ةدام˘ل˘ل
.““ةيئاز÷ا
ءاج ÚماÙا تامظنم دا–إا نايب

يذ˘˘˘لا ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا بل˘˘˘ط ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ادر
يلقتعم نع عافدلا ةئيه هب تمدقت
تدد˘˘˘ن ي˘˘˘ت˘˘˘لا ،ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘سشلا كار◊ا
‘ ا˘˘يا˘˘سضق˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ة‹Èب
دعوم نم ةليلق مايأا لبق فانئتسسلا

،نجسسلا نم اهيف ÚمهتŸا جورخ
ةيسضقو اقباسس وباط Ëرك ةيسضقك
يريداق رسسايو ىسسوم يديسس دمحأا
،راردأا ءاسضق سسل‹ ‘ ة‹ŸÈا
ن˘˘يذ˘˘ه جور˘˘خ ل˘˘ب˘˘ق د˘˘حاو مو˘˘ي يأا
““.نجسسلا نم Úطسشنلا

دا–إا نايب لاق ةيسضقلا هذه لوحو
ماÎحا““ نإا ÚماÙا تا˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘˘م
يسضتق˘ي ة˘لدا˘ع˘لا ة˘م˘كاÙا د˘عاو˘ق
نم هنأا ذإا ،عافدلا قوقح ماÎحا

مامأا ةيسضقلا ةلودج لوقعŸا Òغ
لاجآا ءاهتنا لبق يئاسضقلا سسلÛا
.““فانئتسسلا
نع ىرخأا ةهج نم دا–لا Èعو
ءا˘سضق˘ل˘˘ل يرادإلا Òي˘˘سست˘˘لا““ ه˘˘سضفر
لك ‘ Óقتسسم نوكي نأا بجي يذلا
لك ةعيبط نع رظنلا سضغب لاوحألا

ةيسصخسش نع رظنلا سضغبو ةيسضق
ل˘ك»ب نا˘ي˘ب˘˘لا دد˘˘نو .““ي˘˘سضا˘˘ق˘˘تŸا
عا˘فد˘لا قو˘ق˘ح˘˘ب سسا˘˘سسŸا لا˘˘ك˘˘سشأا
كل˘ت ة˘˘سصا˘˘خ ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ق˘˘ي˘˘ي˘˘سضت˘˘لاو
‘ ةيسضقلا ليجأات سضفرب ةقلعتŸا
Òفو˘ت»ب بلا˘ط ا˘م˘˘ك .““ة˘˘سسل˘˘ج لوأا
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘لدا˘˘ع˘˘لا ة˘˘م˘˘كاÙا طور˘˘سش
نود تا˘م˘كاÙا م˘˘ت˘˘ت نأا ي˘˘سضت˘˘ق˘˘ت
ظ˘˘ف◊ ة˘˘نا˘˘سصرو ءود˘˘ه ‘و عر˘˘˘سست
.““تاير◊او قوق◊ا

و.ق

كأر◊أ يلقتعم نع عافدلأ ةئيه بلط ىلع أدر

ءاسضقلل يرادإلا Òيسستلاب ددني ÚماÙا تامظنم دا–إا

،هاي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز˘ج˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يدŸا سسمأا ح˘سضوأا
مقت ⁄ هايملل ةيرئاز÷ا نأا سشوÒمع ليعامسسا
ل˘ب ،د˘ي˘ع˘لا ي˘مو˘ي Úير˘ئاز÷ا ن˘ع ءاŸا ع˘ط˘ق˘˘ب
.ةينقت لكاسشم اهببسس تابذبذتلا
لكاسشŸا كلت ةيفحسص ةودن ‘ سشوÒمع رربو
Úتعاسس لÓخ هايŸا كÓهتسسا ةبسسن»ـــب ةينقتلا
.ةيداعلا مايلا ‘ تاعاسس5 لداعت ديعلا يموي
ن˘م ة˘ئاŸا˘˘ب57 نأا ¤إا ،سشوÒم˘˘˘˘˘˘˘˘ع را˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشأاو
،را˘˘˘بٱلا ل˘˘˘سضف˘˘˘ب ها˘˘˘يŸا م˘˘˘˘ه˘˘˘˘يد˘˘˘˘ل Úير˘˘˘˘ئاز÷ا
مهيدل مهنم ةئاŸاب41و ،دودسسلاو تاكبسشلاو
ج˘ما˘نÈلا نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم ،Úن˘˘ثا ى˘˘ل˘˘ع مو˘˘ي ها˘˘يŸا
،بذبذتلا ةيعسضو ىلع ءاسضقلل فدهي رطسسŸا
ل˘ب˘قŸا ما˘ع˘لا ع˘˘يرا˘˘سشŸا ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نلا د˘˘ع˘˘ب و

.هايŸا مهيدل ةئاŸاب59 نوكيسس
ىلع هايملل ةيرئازجلل ماعلا ريدŸا ىنثأا امك
لسصي ىتح نيدن‹ مهنإا لاقو ه◊اسصم لامع
.Úيرئاز÷ا لك ¤إا ءاŸا
فقوت تفرع تاسشرولا نأا ،سشوÒمع حسضوأاو

.ناوج لÓخ اهيف قÓطنلا ” نكل ،سسرام ‘
Òيسستب موقتسس ه◊اسصم نأا ،ثدحتŸا فاسضأاو
،ملك051 اهيف يتلا تايدلبلا سضعب ‘ تاكبسشلا

.Óهسس سسيل رمألا نأا ¤إا اÒسشم
نم ليلقتلاو تاكبسشلا ةداعإا نأا سشوÒمع دكأاو
.ةÒبك لاومأا بلطتت ،تابيرسستلا
تغلب يتلا ةكرسشلا نويد ىلع لوؤوسسŸا جرعو
،ينطولا باÎلا Èع يرئازج رانيد رايلم55

ن˘م ءاد˘˘ت˘˘با ارار˘˘ق تذ˘˘خ˘˘تا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا““ لا˘˘قو
‘و سصاوÿا ن˘˘ع ها˘˘يŸا ع˘˘ط˘˘ق مد˘˘˘ع˘˘˘ب سسرا˘˘˘م
هيدل نم كانه نأا انظحل فسسأÓل نكل ،لزانŸا
.““هÒتاوف ديدسست نع عنتماو تايناكمإلا
نوكلتÁ نيذلا ÚنطاوŸا ،لوؤوسسŸا تاذ اعدو
ىتح مهÒتاوف ديدسست ¤إا ،ةيداŸا تايناكمإلا
اذ˘كو ا˘ه˘لا˘م˘ع بتاور ع˘فد ن˘م ة˘كر˘سشلا ن˘ك˘م˘ت˘ت
حÓ˘˘سصا تا˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ك˘˘˘ماو Òه˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لا داو˘˘˘م ءار˘˘˘سش
.تابرسستلا

معدم ءاŸا نأا ،سشوÒمع دكأا ىرخأا ةهج نم
رامثتسسلا سصاوخلل نكÁ لو ةلودلا دنع نم
رامثتسسلا ‘ ركفت ل ايلاح ةموك◊ا نأا ،هيف
.معدم هنأل هايŸا لا‹ ‘ سصاوÿا عم

 :هايملل ةيرئأز÷أ ريدم مايأأ٥ لداعت ديعلأ يتعاسس ‘ هايملل Úيرئأز÷أ لÓهتسسأ ةبسسن نإأ لاق

ةينقت لكاسشم اهنإا ءاŸا عطقت ⁄
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ةديلبلا ‘ هايملل ةيرئاز÷او زاغلنوسس نورسصاحي نونطاوم
يرقم مامأأ ،ةديلبلأ ‘ ةديد÷أ ةنيدŸاب ةسسورمعو ةفسشلأ ةنيدم زكرمو ةعموسصلأ ‘ ةيولح زكرم نم ناكسس صسمأأ مسصتعأ

عيزوت ‘ بذبذتلأو ،يئابرهكلأ رايتلأ فعسضو عاطقنأ ىلع جاجتحÓل ،Úتيراجتلأ زاغلنوسسو هايملل ةيرئأز÷أ يتلاكو
ةرأر◊أ ةجرد عافترأ عم ةنمأزتŸأ ديعلأ مايأأ ‘ اسصوسصخ ،بورسشلأ ءاŸأ

ل˘خد˘ت˘لا ›او˘لا ن˘˘م نو˘˘جـــتÙا بلا˘˘طو
بسضـــغ ط˘˘سسو ة˘˘يـــسضق˘˘˘لا ‘ ير˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لاو
‘ ةسصاخ نيررسضتŸا Úنطاوملل Òــــبك
ةسسورمعو ةيول˘ح ل˘ث˘م ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا ءا˘ي˘حألا
سضع˘ب˘ب ىدأا ا˘م ،ة˘˘ف˘˘سشلا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ز˘˘كر˘˘مو
قاحتللا نم Úفظوم عنم ¤إا ÚجتÙا
ي˘˘ت˘˘لا˘˘كو ةر˘˘سصاfiو ،م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع ن˘˘كا˘˘˘مأا˘˘˘ب
ة˘ف˘سشلا ‘ زا˘غ˘ل˘نوــسسو ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘˘ئاز÷ا
.ةعموسصلاو
بعاتم ‘ هايŸا عيزوت بذبذت تببسستو
ديعلا موي ‘ اهنم اومرحو ،Úنطاوملل
‘ ةسصاخ يرورسض اهÒفوت نوكي يذلا
مهتاناعم نم تدازو ،يحاسضألا رحن تقو

‘ ببسست ا‡ يئابرهكلا رايتلا عاطقنا
.يحاسضألا سضعب مو◊ داسسف
Úن˘˘˘˘˘˘˘طاوŸا سضع˘˘˘˘˘˘˘ب ةدا˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘سش بسسحو
د˘ي˘ع ءا˘سضق˘ل اوز˘هŒ ا˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب Úب˘˘سضا˘˘غ˘˘لا

ءاŸا بايغب سسكعلا ثدح ئداهو احيرم
ىلع ““نوديع˘ي““ م˘ه˘ل˘ع˘ج يذ˘لا ءا˘بر˘ه˘ك˘لاو
.ةيداع Òغ ةرارح طسسوو باسصعألا
ل◊ Úلوؤو˘˘سسŸا ل˘˘خد˘˘ت ءلؤو˘˘ه ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ناو
را˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘لا عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘˘ناو سشط˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘مزأا
ام وهو ،ثدحي ⁄ كلذ نكل ،يئابرهكلا
عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا يÒسسم ما˘˘˘ه˘˘˘تا ¤إا م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘فد
،ة˘ه˘˘ج ن˘˘م ““Òسصق˘˘ت˘˘لا»ــب م˘˘ه˘˘ي˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘مو
باسسح ىلع ءايحأا ليسضفتو زييمتلا»ــبو

ى˘˘˘ندأا Òفو˘˘˘ت ‘ Òي˘˘˘سست˘˘˘لا ءو˘˘˘سسو ىر˘˘˘خأا
 ““.تايرورسضلا
ÚحÓ˘˘ف˘˘لا ¤إا بسضغ˘˘لا ةر˘˘ئاد تع˘˘سسو˘˘˘تو
ددع نكمتي ⁄ ثيح ،ةعموسصلا ‘ اسضيأا

،ة˘ي˘عارز˘لا م˘ه˘ل˘ي˘سصاfi ي˘ق˘سس ن˘م م˘ه˘ن˘م
را˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘ع˘˘˘˘سضو عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘نلا بب˘˘˘˘سسب
ةيو˘ل˘ح ة˘ق˘ط˘ن˘م نأاو ة˘سصا˘خ ،ي˘ئا˘بر˘ه˘ك˘لا
راجسشألا لتاسشم ةعارز ‘ ““ابطق““ Èتعت
ر˘ثأا كلذ نأاو ،ة˘ن˘يز˘لا را˘˘ج˘˘سشأاو ةر˘˘م˘˘ثŸا

سضع˘ب فÓ˘تإاو ر˘ئا˘سسخ م˘هد˘ب˘كو م˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع
ن˘يرر˘سضتŸا ل˘ع˘ج ا˘˘م و˘˘هو ،ل˘˘ي˘˘سصاÙا
مهلاغسشناب مامتهلا ،›اولا نم نوبلاطي
.اهل لولح داجيإاو

 م .ق

 ابوروأأ ¤إأ زاغلأ لقن بوبنأأ مامأأ مسصتعأ

ةسسبتب لمعلاب ةبلاطملل ماعطلا نع برسضي باسش
حوتفم بارسضإا ‘ ةنسس53 رمعلا نم غلبي باسش سسمأا ةحيبسص لخد
¤إا زاغلا لقن بوبنأل رتاعلا رئب ““كارطانوسس““ رقم مامأا ماعطلا نع
.سسنوتو ةسسبت بونج Èع ابوروأا
اعيمج اوبسصن نيرخآا ءÓمز ةقفر فيظوت ةقباسسم ‘ باسشلا ح‚و
ةيريدŸا ءاغلإا رÈم ت– ،7102 ذنم ةدمÛا هتيعسضو ءانثتسساب
ةلاكو فرط نم ةلسسرŸا ةمئاقلا نأا نم مغرلاب بسصنŸا ةماعلا
.همسسا تنمسضت ةيلÙا ليغسشتلا
نأا لبق ،رهسشأا ذنم قباسس تقو ‘ مسصتعإا نأا باسشلا اذهل قبسسو
¤إا ةقلاع تيقب اهنأا Òغ ةيلاكسشإلا سضفب هدعوو ›اولا لخدتي
.اذه انموي
نع راسسفتسسÓل ةماعلا ةيريدŸاب لاسصتلا تلواfi لك حلفت ⁄و

ةلاسسر ‘ ءاجو ،هبسصنم ءاغلإاو Úلطاعلا نم9 بيسصنت تايفلخ
هقح لين ىتح ماعطلا نع بارسضإلا فقوي نل هنإا تاطلسسلل ينعŸا

.Úحجانلا ةيقب عم ةاواسسŸا مدق ىلع فيظوتلا ‘
‘ قيقحتلل لوألا ريزولا لخدت ‘ ةلاسسرلا سصن بسسح لمأايو
هنأا ادكؤوم ،7102 ةيليوج ذنم هل سضرعت ملظ دعب هفاسصنإاو هتيعسضو
ة˘جرد ر˘طاfl ع˘م ةا˘˘ي◊ا ردا˘˘غ نإاو ى˘˘ت˘˘ح بار˘˘سضإلا ف˘˘قو˘˘ي ن˘˘ل
.مايألا هذه ةقطنŸاب ةعفترŸا ةرار◊ا

ةفل÷اب ديزياب يديسس ةيدلب

  ““ةسسابسسبلا““ ةباغب بسشن قيرح ءاوتحا
ةيام◊او تاباغلا ناوعأل ةكÎسشŸا قرفلل عيرسسلا لخدتلا مهاسس
بسشن لوهم قيرح ءاوتحاو ةرسصاfi نم ،ةفل÷ا ةيلوب ةيندŸا
قرسش Îموليك55 ةعقاولا  ديزياب يديسس ةيدلبب ““ةسسابسسبلا ““ ةباغب
.ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصم نم ملع ام بسسح ،ةيلولا
¤إا تبسسلا ةليل بسشن يذلا قير◊ا اذه ‘ يباجيإلا لخدتلا نكمو
راتكهلا ىدعتت ⁄ ةقيسض ةحاسسم ‘ بهللا ةرسصاfi نم ،دحألا
ططfl اهززع يتلا ةكÎسشŸا دوه÷او ةظقيلا لسضفب دحاولا

.تÓخدتلا هذه لثŸ ركبŸا راذنإلاو قئار◊ا ةحفاكم
دبع لوأا مزŸÓا ،ةيندŸا ةيام◊اب مÓعإلاب فلكملل ادانتسساو
اهتفرع يتلا حايرلا ةوقو ةيباغلا ةفاثكلل رظنلابف ،رسضاخ نامحرلا
تبثŸا لقنتŸا لترلا نم ةقرفب ةلخدتŸا ةقرفلا تززعت ةقطنŸا

ةرسصاfi ‘ مهاسس يذلا رملا ،ةسسيئرلا ةدحولا رقم ىوتسسم ىلع
10‘ ةلثمتŸاو تلجسس يتلا رئاسسÿا نم سصيلقتلاو بهللا ةنسسلأا

.يبل◊ا ربونسصلا نم راتكه
ةفل÷ا ةيلوب تاباغلا ةظفاfiو ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصم فكعتو
ق˘ئار◊ا تلا˘ح ‘ ة˘ل˘خد˘تŸا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ن˘م دد˘ع ع˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب
،ةÈتعم ةيدامو ةيرسشب لئاسسوو لخدت تايلآا نامسض ىلع ،ةعسساولا

راتكه فلأا012 ةيلامجإلا اهتحاسسم قوفت ةيباغ ةورث ةيامح لجأل
.ةفل÷ا تÓئاعل سسفنتمو ةقطنŸا ةئر لث“ ،

م .ق

8102 ةيليوج ذنم

راقعلا ةيوسستلل فلم0083 نم ديزأا لابقتسسا
يقاوبلا مأا يحÓفلا
مأا عرف““ ةيحÓفلا يسضارأÓل ينطولا ناويدلا حلاسصم تلبقتسسا
حلاسصملل ةيئلولا ةيريدمل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘عر˘ف˘لا ما˘سسقألاو ““ي˘قاو˘ب˘لا
ةيوسستب سصاخ فلم0083 نم ديزأا8102 ةيليوج ذنم ةيحÓفلا
يلÙا عرفلا ريدم نم سسمأا ملع ام بسسح ،يحÓفلا راقعلا
.ةيحÓفلا يسضارأÓل ينطولا ناويدلل
ددسصلا اذه ‘ تلبقتسسا يتلا تافلŸا نأاب عنام دلاخ حسضوأاو
ةلودلاب ةسصاÿا كÓمأÓل ةعباتلا ةيحÓفلا يسضارألا ةيوسستب قلعتت
راطإا ‘ ،قئاثو وأا تادنسس ةزايح نود نوحÓفلا اهلغتسسي يتلاو
ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا تارازو Úب057 م˘قر ة˘كÎسشŸا ة˘يرازو˘˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ةحÓفلا اذكو ةيلاŸاو ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلÙا تاعام÷او
.يحÓفلا راقعلا Òهطتب ةقلعتŸا ةيفيرلا ةيمنتلاو
عباتت ةيلولا رئاود Èع ةلكسشم انا÷ نأاب ثدحتŸا تاذ فاسضأاو
ةيناديم تانياعÃ مايقلا لÓخ نم ةيحÓفلا يسضارألا هذه ةيعسضو
ةعباتلا ةي˘حÓ˘ف˘لا ي˘سضارأÓ˘ل Úي˘ل˘ع˘ف˘لا Úل˘غ˘ت˘سسŸا ءا˘سصحإا فد˘ه˘ب

.ةلودلا كÓمأل
نود يسضارألا هذهل ÚلغتسسŸا ÚحÓفلا ةيعسضو ةيوسستل طÎسشيو

اونوكي نأا ،عنام بسسح ،زايتما دوقع نم مهنيك“و تادنسس ةزايح
تبثت ةيحÓف تارامثتسسا دجاوتت نأا وأا اهل Úيلعف Úلغتسسم امإا
مدع طرسش ¤إا ةفاسضإلاب ةيوسستلا بلاط لبق نم سضرألا لÓغتسسا
.ردسصŸا تاذل اقفو ةيحÓفلا سضرألا لوح عازن دوجو

يراجيإأ يمومع1241 ةسصح لوح

 لبقŸا Úنثإلا ةنتاب ةيلوب نكسسلا ةعرق
ةد˘ئا˘˘ف˘˘ل ن˘˘ك˘˘سسلا ة˘˘عر˘˘ق ءار˘˘جإا نأا ة˘˘ن˘˘تا˘˘ب ة˘˘يلو ح˘˘لا˘˘سصم تف˘˘سشك
ةنتاب ةيدلبب يراجيإا يمومع نكسس1241 ةسصح نم نيديفتسسمـلا
.Èمفون لوأا يسضايرلا بكرمـلاب توأاÚ 01نثلا موي ىرجتسس
حيتافمـلا ميلسست ةيلمع نأا ،اهل نايب ‘ حلاسصŸا تاذ تفاسضأاو
¤إا نيديفتسسمـلا تعد ثيح ،0202 توأا31 سسيمÿا موي نوكتسس
ا˘˘نورو˘˘ك سسوÒف ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإلا ف˘˘ل˘˘ت˘˘˘خÃ ماز˘˘˘ت˘˘˘للا
دعابتلا تافاسسم ماÎحاو تامامكلا ءادترا رارغ ىلع ،91-ديفوك
.يعامتجلا

 م.ق

Œن˘˘˘م تار˘˘˘سشع˘˘˘لا سسمأا ع˘˘˘م
ءا˘˘˘ي˘˘˘حأا ةد˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘م Úن˘˘˘˘طاوŸا

Ãةيلولا رقم مامأا ةليم ةنيد،
ها˘˘ي˘˘م ة˘˘مزأا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘جا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حا
ءايحأا ةدع تبرسض يتلا برسشلا
.ىرخأا تايدلبو ةليم ةيدلبب
مهئايتسسا نع نونطاوŸا Èعو
لداعلا Òغ عيزوتلا ءازإا ديدسشلا
ة˘˘˘˘مزأا ¤إا ىدأا ا‡ ،ها˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل

،ى˘ح˘سضألا د˘ي˘ع ما˘يأا ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘˘ح
ر˘يزو تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل ا˘فÓ˘˘خ اذ˘˘هو
.ةيئاŸا دراوŸا
تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘ك˘˘˘˘سس سشا˘˘˘˘عو

ة˘ل˘ي˘م ي˘هو ،ة˘يلو˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘م˘˘سشلا
يموي ،ناورم يديسسو مرارقلاو
دوز˘˘˘ت ة˘˘˘مزأا ى˘˘˘ح˘˘˘سضألا د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع
.برسشلل ة◊اسصلا هايŸاب
ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسŸا نا˘˘˘ك˘˘˘سسلا ل˘˘˘م˘˘˘حو
ةليم ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز÷ا ة˘كر˘سشل

،د˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘ت ل ه˘˘˘˘˘نأاو ا˘˘˘˘˘سصو˘˘˘˘˘سصخ
ينب دسسب ةلكسشم ةيأا ،مهبسسح
وأا ة÷اعŸا ةطfi وأا نوراه
ةكبسش ىتحو ةيسسيئرلا تاونقلاب
ةيدلبلاب تددج يتلاو عيزوتلا
.ةروكذŸا
م˘ه˘سضا˘ع˘ت˘ما ن˘ع نا˘ك˘˘سسلا Èعو

ل˘سصاو˘ت˘لا تا˘سصن˘م Èع Òب˘˘ك˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ت– ن˘˘يأا ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ج˘يرا˘ه˘سص ءا˘ن˘ت˘قا م˘ه˘ن˘م Òث˘ك˘˘لا
.ةيلايخ راعسسأاب هايŸا
ى˘ل˘ع ا˘ق˘ل˘ع˘م م˘˘هد˘˘حأا لءا˘˘سستو
ل˘ب˘قأا نأا › ف˘˘ي˘˘ك““ كو˘˘ب˘˘سسيا˘˘ف
دودسس Èكأاو ءاŸا دوجو مدع
نم رجح ىمرم ىلع ايقيرفإا

““؟ينكسسم
سضعب بسسح ةلب Úطلا داز امو
Èع ةسسسسؤوŸا مايق““ ،تاقيلعتلا

كوبسسيافلاب ةيمسسرلا اهتحفسص
نأا د˘˘ع˘˘ب اذ˘˘هو م˘˘هزاز˘˘ف˘˘ت˘˘سسا˘˘ب

ةمزأا دوجو يفني ويديف ترسشن
تاريÈت Ëدقت ¤إا ةفاسضإا هايم
نم داز ام وهو ةيقطنم Òغ
.عسضولا مزأات
ل˘˘خد˘˘ت˘˘ب نا˘˘ك˘˘سسلا بلا˘˘ط ا˘˘م˘˘˘ك
راركت مدع لجأا نم تاطلسسلا

نأا ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘لا◊ا هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م
‘ لاز˘˘˘˘˘ي ل ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سصلا ل˘˘˘˘˘˘سصف
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بو˘˘لا ة˘˘لا◊او ف˘˘سصت˘˘˘نŸا

بلطتي ام وهو ةرمتسسم تلازل
ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسألا ةداŸا هذ˘˘ه ر˘˘فو˘˘˘ت
.يموي لكسشب

 م.ق

ةليم ‘ سشطعلا ببسسب تاجاجتحا

ةسسسسؤو˘م˘ل˘ل ة˘ب˘يور˘لا ةد˘حو تع˘م˘ج
اÎسسكإا““ ةفاظنلاب ةفلكŸا ةيئلولا
ى˘ح˘سضألا د˘ي˘ع ي˘مو˘˘ي لÓ˘˘خ ““تن
دولج نم ةدحو00031 نم ديزأا
ةعطاقŸا تايدلب Èع يحاسضألا
.ةمسصاعلا قرسش ةبيورلل ةيرادإلا
لÓ˘˘˘ب ،ةد˘˘˘حو˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘ئر ح˘˘˘˘سضوأاو
ةفاظنلا ةسسسسؤوم ةدحو نأا ،حوتيت
،““تن اÎسسكإا““ قرسش رئاز÷ا ةيلول

ىحسضألا ديع يموي لÓخ تنك“
نم ةدحو00431 عفر ““نم Òخألا

بق˘ع ة˘ف˘لıا ي˘˘حا˘˘سضألا دو˘˘ل˘˘ج
نم لك Èع كلذو ،رحنلا ةيلمع
ةبيورلاو ةياغرلاو ةاوره تايدلب
.ةبيورلل ةيرادإلا ةعطاقملل ةعباتلا

كلت عم÷ تانحاسش9 تسصسصخ»و
.““دول÷ا
بق˘˘˘ع ه˘˘˘نأا ،ثد˘˘˘ح˘˘˘تŸا فا˘˘˘˘سضأاو
د˘ق˘ع يذ˘لا ي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لا عا˘م˘ت˘˘جلا

›اولا ةقفر ىحسضألا ديع ةيسشع
ن˘ع Úل˘˘ث‡و ة˘˘ب˘˘يور˘˘ل˘˘ل بد˘˘ت˘˘نŸا
اذكو ايعامتجا ةلعافلا تايعم÷ا
ررقت ،ةبيورلا ““تن اÎسسكإا““ ةدحو
تايعمجلل حلŸا نم نط01 حنم““
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ع˘˘يزو˘˘ت د˘˘سصق ة˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا
ةي˘ل˘م˘ع ‘ م˘ه˘كار˘سشإاو ““Úن˘طاوŸا
ن˘˘سسح˘˘ب سسي˘˘سسح˘˘ت˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘ت˘˘˘لا
.دول÷ا هذه يمر وأا مادختسسا

لوؤو˘˘˘سسم د˘˘˘كأا ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
ةيناكسسلا ةفاث˘ك˘لا م˘ك˘ح˘ب ،ةد˘حو˘لا

داد˘ع˘ت˘ب ةÒب˘ك˘لا ة˘يا˘غر˘لا ة˘يد˘ل˘˘ب˘˘ل
ترخ˘سس ،ة˘م˘سسن000031 ›او˘˘˘ح
3 و ةكاكد ةنحاسش11 ةسسسسؤوŸا
نط02 باعيتسسا ةردقب تانحاسش
ةفاسضإا ةفارج ةنحاسش نع ةوÓع
نوع Úب لماع061 نم Ìكأا ¤إا
لمعلا ‘ اوقلطنا Úقئاسسو ةفاظن

‘ ة˘م˘هŸا او˘ه˘نأاو د˘˘ي˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘سشع
اذه نأا لاقو .““طقف مايأا3 فرظ
ل˘ك ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل ““ا˘ي˘فا˘ك““ نا˘ك دا˘˘ت˘˘ع˘˘لا
دقو ةيدلبلا هذهل ةينكسسلا ءايحألا
¤إا اهب ةمامقلا عفر ةبسسن تغلب

001““ -ه˘ب˘˘سسح- د˘˘ي˘˘ع Êا˘˘ث ة˘˘يا˘˘غ
ءادوسس ةطقن يأل دوجو لو ةئاŸاب
.““ديعلاب ةسصاÿا تÓسضفلل

ةفاظنلاو ةئيبلا ةحلسصم نأا ركذي
نأا قبسس ،ةيا˘غر˘لا ة˘يد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا
ة˘ي˘م˘سسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘˘ف˘˘سص Èع تر˘˘سشن

يعامتجلا لسصاو˘ت˘لا ة˘ك˘ب˘سش ى˘ل˘ع
ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا ناو˘˘عأا نأا ،““كو˘˘ب˘˘سسيا˘˘ف““

ميقعت ةيلمع ‘ مهرودب اوعرسش
تاءا˘˘سضف˘˘لا ف˘˘ل˘˘تfl ف˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘تو
يح رارغ ىلع ءايحلاو ةكÎسشŸا

ة˘يرا˘ق˘ع˘لا تا˘ي˘نوا˘ع˘ت˘لاو ير˘˘ف˘˘ع˘˘ج
ةد˘˘عرو˘˘ب ة˘˘يÈلا ة˘˘طÙا راو˘˘ج˘˘˘ب

42 مقر ينطولا قيرطلاو ىسسيع
ة˘ي˘ح˘سصلا Òباد˘ت˘˘لا را˘˘طإا ‘ كلذو
سسوÒف راسشتنا ةحفاكŸ ةيئاقولا
.““91 ديفوك““ دجتسسŸا انوروك

جأأو

ةمسصاعلاب ةبيورلأ ةعطاقم

 ديعلا يحاسضأا دولج نم ةدحو فلأا31 نع ديزي ام عفر
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!عقت ⁄و تعقو يتلا بر◊ا

7مالـقأ

لوؤواسش لوبلوؤواسش لوب

بزح» Úب (ةسضÎفŸا) ةÒخألا بر◊ا
ةينانبللا دود◊ا ىلع ليئارسسإاو «هللا
ع˘˘ق˘˘ت ⁄ وأا ،ع˘˘ق˘˘ت ⁄و تع˘˘قو ة˘˘ي˘˘بو˘˘ن÷ا
:ةل˘ئ˘سسألا ي˘هو .سسا˘ب˘ت˘للا ه˘نإا !تع˘قوو
طÿا «هللا بزح» ةعوم‹ ترَبع له
ى˘ل˘ع ًا˘مو˘˘ج˘˘ه ن˘˘سشت˘˘ل ل˘˘سصا˘˘ف˘˘لا قرزألا
تح‚ ل˘˘˘˘ه ؟Èع˘˘˘˘ت ⁄ مأا ،ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئار˘˘˘˘˘سسإا
مأا ،بز◊ا ةيلمع لاسشفإا ‘ ليئارسسإا
؟هلسشفت يكل لسصحي ⁄ موجهلا نأا
تاحيرسصتلاو تللدلا لك نأا ،عقاولا
تد˘ّه˘م ،بز˘ح˘˘ل˘˘ل ا˘˘هاو˘˘سسو ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإلا

لتقل ًاماقتنا ،درلا اذه ثودح لامتحل
‘ بز◊ا ر˘˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع د˘˘˘حأا ل˘˘˘ي˘˘˘˘ئار˘˘˘˘سسإا
،اÃر ؟ا˘يرو˘سس ‘ در˘لا نو˘˘ك˘˘يأا :ا˘˘يرو˘˘سس
نم هب اوحمسسي ⁄ سسورلا نأا ودبي نكل

،ًا˘ن˘سسح .نا˘ن˘ب˘ل ى˘ل˘ع هو˘لا˘˘حأا˘˘ف ،كا˘˘ن˘˘ه
ر˘سصن ن˘سسح «ة˘ي˘قد˘سص»و ق˘فاو˘ت˘ي اذ˘˘هو
تل˘ت˘ق نإا هد˘يد˘ه˘˘ت˘˘ب (ة˘˘فو˘˘سصوŸا) ه˘˘ل˘˘لا
،(Êاميلسس دعب) هرسصانع دحأا ليئارسسإا
‘ ردقأا وهف ،نانبل ‘ درلا نوكيسسف
،ة˘˘˘كر˘˘˘ع˘˘˘م سضو˘˘˘خ ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع «زرألا دÓ˘˘˘˘ب»
ة˘مو˘ك◊ا ى˘ل˘ع ر˘ط˘˘ي˘˘سسي ه˘˘نأا را˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب
يركسسعلا رارقلا ىلعو باونلا سسل‹و
!هلئاسسي دحأا Óف ،يئاسضقلاو ينمألاو
نا˘˘˘ك˘˘˘م د˘˘˘يد– ن˘˘˘˘م ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘نÁ د˘˘˘˘حأا لو
،سساسسألا اذه ىلعو .اهنامزو ةزرابŸا

مÓ˘عإلا ل˘ئا˘سسو ه˘˘ت˘˘ث˘˘ب ا˘˘م ل˘˘ك ن˘˘م اد˘˘ب
ي˘˘˘˘سضاŸا Úن˘˘˘˘ثلا مو˘˘˘˘ي نأا ف˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلاو
:تأادب يه اهو ..ةهجاوŸا موي نوكيسس

fiا ةز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لا تا˘˘طÙة˘ي˘بر˘ع˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ل
ىلع اهتاÒماك ترّمسس ،ةيŸاعلا ىتحو

‘و .ةكرعŸا راظتناب سسامتلا طوطخ
Òغ) بز◊ا تاهج نع تردسص ،ءانثألا

ةيلآا ىلع ًاخوراسص قلطأا هنأا (ةيمسسرلا
تح˘˘سص اذإا .ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘سسإا ة˘˘˘ير˘˘˘ك˘˘˘سسع
:(ةأاجافŸا رسصنع طقسس يأا) تاعقوتلا
قو˘˘˘ف ق˘˘˘ّل˘˘˘ح˘˘˘ي ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘سسإلا ناÒط˘˘˘لا
ن˘˘ك˘˘˘ل ..توÒب ¤إا ًلو˘˘˘سصو ،ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘نŸا
نإاو ،«نيرابتŸا» نع ءيسش ل ًايمÓعإا
هاو˘˘فأا ن˘˘م ق˘˘فد˘˘ت˘˘ت ل˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا تحار

!تا˘˘سشا˘˘˘سشلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع Úسصتıاو ءاÿÈا
دعب نكل ،ةكرعŸا سضرأا ىلع تمسصلا
،تمسصلا رسسكت ليئارسسإا يه اه ،رهظلا
ه˘ب تما˘ق ًا˘مو˘ج˘ه تّد˘سص ا˘ه˘˘نأا ن˘˘ل˘˘ع˘˘تو

بزح» نم رسصانع ةعبرأا نم ةعوم‹
تلتق اهنأاو ،قرزألا طÿا تÈع «هللا
تف˘ن ،ل˘ي˘˘ل˘˘ق د˘˘ع˘˘بو ،م˘˘ث !م˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ثÓ˘˘ث
أاد˘ب) !ى˘حر˘جو ى˘ل˘˘ت˘˘ق عو˘˘قو ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإا
.(سسابتللا
تا˘ياد˘ب ى˘ت˘ح ،ًا˘مز˘ت˘ل˘˘م لازا˘˘م ،بز◊ا
لو ةملك ل ؛«لوهلا يبأا» تمسص ،ليللا
ةراثإلا ةبعل اهنإا ..ةمولعم لو ةراسشإا
را˘سصت˘نلا نÓ˘عإا ل˘ب˘ق ،نذإا ،ق˘يو˘سشت˘˘لاو
 !رّفظŸا
تاÒما˘˘ك˘˘لا تلاز ا˘˘مو ،ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ي ل˘˘˘ك˘˘˘لا

،ن˘ك˘ل ،سسا˘م˘ت˘لا طو˘ط˘خ ى˘ل˘ع ة˘ط˘ل˘˘سسم
ًاÒخأا يغلي بز◊ا وه اه ،ةقرافمللايو
ى˘ت˘ح ر˘ك˘ن˘يو !ا˘ه˘عو˘قو ل˘ب˘˘ق «ةارا˘˘بŸا»
يأا ّن˘˘˘سشي ⁄ ه˘˘˘نأا د˘˘˘ّكأا د˘˘˘قو !ا˘˘˘هدو˘˘˘˘جو
ةÒخألا م˘ه˘تاو !ل˘ي˘ئار˘سسإا ى˘ل˘ع مو˘˘ج˘˘ه
تارا˘سصت˘نا ن˘ل˘ع˘تو بيذا˘كأا ثب˘˘ت ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ب
ىتح لو .كانه ءيسش ل نذإا ،ةيمهو
لو ،ة˘˘ي˘˘لز˘˘ه وأا ة˘˘يد˘˘ي˘˘جار˘˘ت ة˘˘ي˘˘حر˘˘سسم

،ليئارسسإا نأا يأا ..تاروكيد لو نولث‡
رادو ،ا˘ه˘سسف˘˘ن ته˘˘جاو ،بز◊ا بسسح˘˘ب

ًاموجه تدرو ،اهناÒط لوح اهناÒط
وهاينتن نكل .لÓظلاو ،حابسشألا هنسشت

ِهتنت ⁄ رومألا نأاب تاسشاسشلا ىلع حّرسص

ًارّكذم !تهتنا نإاو أادهت ⁄ ،تأاده نإاو
ةمات ةيزوهج ىلع ظفاحيسس هسشيج نأاب
.رخآا موجه يأا درل
ودوÒج ناج ةيحرسسÃ كلذ لك Êرّكذي
ام نكل ،«عقت نل ةداورط برح» ناونعب
اذاŸ ً:اد˘ج ة˘ط˘ي˘˘سسب˘˘لا ي˘˘تلؤوا˘˘سست را˘˘ثأا
نم ةرخأاتم ةعاسس ىتح بز◊ا رخأات
اهنإا لوقيو ،ةيلمعلا لك يفني يك ،ليللا

؟ديعب نم لو بيرق نم ل ثد– ⁄
(ينئجافي ⁄و) ًاسضيأا يهابتنا تفل ا‡و
ا˘˘˘ع˘˘˘˘ب˘˘˘˘سش عراز˘˘˘˘م» ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘ي ⁄ بز◊ا نأا
لتقŸ ماقتنلا ىلع زّكر لب ،«ةلتÙا

ًابولطم ناك لهف ..هرسصانع نم رسصنع
ه˘ي˘جو˘تو ة˘كر˘˘عŸا را˘˘سسم م˘˘ي˘˘ج– ه˘˘ن˘˘م
لب ؟ليئارسسإاو اكÒمأا ¤إا ةيناريإا ةلاسسر
لكسشلا ىلع ًاموسسرم ويرانيسسلا ناك له
هنم ًابولطم ناك لهو ؟هب ىهتنا يذلا
هنأا ىرخأا ةرم ⁄اعلل رِهظي نأا طقف
‘ م˘ل˘سسلاو بر◊ا رار˘ق ى˘ل˘ع ر˘˘ط˘˘ي˘˘سسي
ة˘˘لود˘˘لا ل˘˘سصا˘˘˘ف˘˘˘م ل˘˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘عو نا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ل
(Òفسص كريرطبلا ءادن دعب ًاسصوسصخ)
مÓك در‹ وه ،داي◊ا نع مÓك لك نأاو

؟ءاوهلا ‘
Êانبل بتاك*
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ليدنق ميل◊أ دبع

لبق ىرج يذلا نع ةبراسضتŸا تاياورلا مغر
اعبسش عرازم ةقطنم ‘ «سسور لبج» دنع مايأا
نأا هل حسصي ل ادحأا نإاف ،ةلتÙا ةينانبللا
عسساو يبرح راجفنا ثودح لامتحا دعبتسسي
.يليئارسسإلا باسصتغلا نايكو «هللا بزح» Úب
نأا ـ نلعم وه امك ـ تلاق لÓتحلا نايك ةياور

،رانلا تقلطأاو تللسست «هللا بزح» نم ةيلخ
تاعاسس دعبو ،ءوسسب بسصي ⁄ ايليئارسسإا نأاو
يأا «هللا بزح» ىفن ،يكيتكتلا تمسصلا نم

ة˘˘ياور˘˘لا ف˘˘سصوو ،هر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م كر–
رداب لÓتحلا نإا لاقو ،ةبذاكلاب ةيليئارسسإلا
وحن ىلعو ،نانبل بونج ‘ قطانم فسصق ¤إا

بزح» در نم هقلقو هفوخ سسكعي ،يئاوسشع
هيمسسي ام ¤إا ةراسشإا ‘ ،امتح لبقŸا «هللا
دعب اهنتسسا يتلا ،عدرلا ةلداعم «هللا بزح»
ةيليئارسسإا ةراغ ‘ هرسصانع نم Úنثا لايتغا

عÓ˘ط˘ت˘سسا ي˘˘تر˘˘ئا˘˘ط طو˘˘ق˘˘سسو ،ا˘˘يرو˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع
ةيحاسضلا ةقطنم ىلع ÚتÒسسم Úتيليئارسسإا
،9102 بآا/سسطسسغأا رخاوأا توÒبب ةيبون÷ا
ة˘˘ير˘˘ك˘˘سسع ة˘˘ي˘˘لآا ف˘˘سصق˘˘ب ا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘قو بز◊ا درو
فقوم وهو ،«ميفيفأا» ةقطنم ‘ ةيليئارسسإا
،يسضقنŸا زو“/و˘ي˘لو˘ي02 ‘ ه˘ل˘˘ي˘˘ث˘˘م رر˘˘ك˘˘ت
ةرا˘˘غ ‘ ه˘˘ل˘˘لا بز˘˘ح ن˘˘م ر˘˘سصن˘˘˘ع لا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘غا˘˘˘ب
تعقوتو ،قسشمد راطم نم برقلاب ةيليئارسسإا
ترو˘سصو ،عدر˘لا ة˘لدا˘عŸ ا˘ق˘ب˘ط ادر ل˘ي˘ئار˘˘سسإا
،رظتنŸا درلا هنأاك Òخألا بوذكŸا ثدا◊ا
،درلا قحب ظفتحاو ،«هللا بزح» هافن ام وهو
يفني ل هنكل ،اوت ةÒبك ابرح لعسشي ل دق يذلا
.ةلم÷اب اهتلامتحا
برح عقوت مدع ¤إا ءارآلا بلغأا لي“ دقو
،لÓتحلا نايكل ةيلامسشلا ةهب÷ا ىلع ةلماسش
ل ليئارسسإا نأا اهنيب ،ةهيجو ودبت بابسسألو
سسيئر نأاو ،«هللا بزح» عم ةبيرق ابرح ديرت
ةيلخاد بعاتÃ لوغسشم وهاينتن ودعلا ءارزو
ةيداسصت˘قلا تا˘ف˘عا˘سضŸا عو˘ن ن˘م ،ة˘م˘قا˘ف˘ت˘م

تار˘ها˘ظŸا ةÒتو د˘ياز˘˘تو ،ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا÷
ه˘ت˘مو˘ك˘ح رار˘ق˘ت˘سسا ف˘ع˘سضو ،هد˘سض ة˘ب˘سضا˘˘غ˘˘لا
ءارزو˘لا سسي˘˘ئر سست˘˘نا˘˘غ ي˘˘ن˘˘ي˘˘ب ع˘˘م ة˘˘كÎسشŸا
انئمطم ودبي ل يذلا ،عافدلا ريزوو ،ليدبلا

ر˘ك˘ف˘ي د˘˘ق يذ˘˘لا ،و˘˘ها˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن ا˘˘ياو˘˘ن ¤إا ا˘˘ما“
،اهناوأا لبق ةعبار تاباختنا ةلوج ¤إا ةوعدلاب
¤إا ،سستناغ دوعسص سصرف ىلع قيرطلا عطقيو
قا˘ف˘تا بسسح ،ا˘ي˘م˘سسر ءارزو˘˘لا سسي˘˘ئر بسصن˘˘م
اسضرأا وهاينتن بسسكي نأا لمأا ىلعو ،مسساقتلا

هتنادإا تلامتحا اهب رداسصي ،ةديدج ةيباختنا
‘ fiا داسسفلا تامكاŸلئاوأا اهفانئتسسا ررق

وها˘ي˘ن˘ت˘ن نأا ي˘ن˘ع˘ي د˘ق ا˘م و˘هو ،ل˘ب˘قŸا ما˘ع˘لا
fiنوكي ل دق ،برطسضم ىلخاد عسضوب طا

بز˘ح» د˘سض ا˘بر˘ح سضو˘˘خ˘˘ي نأا ،ه˘˘ع˘˘م اد˘˘ي˘˘ف˘˘م
نايك حلاسصل ةموسسfi اهجئاتن ودبت ل ،«هللا
.لÓتحلا
ةبيرق ابرح ليئارسسإاو هللا بزح ديري ل دق
،ا˘˘˘ه˘˘˘عو˘˘˘قو ع˘˘˘نÁ ل كلذ نا˘˘˘ك نإاو ،ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘سش
دانزلا ىلع عباسصألاو ،ةدودسشم باسصعألاف
عاسضوأاب ّرÁ ،رخآلا وه «هللا بزح» نإا مث
روهدتلا مقافت عم ،ةيتاوم ودبت ل ةيسسايسس
يكيرمألا راسص◊ا ديدسشتو ،نانبل ‘ يسشيعŸا
بز◊ تاماهتلا ةجوم دعاسصتو ،يجيلÿاو
مزلي دق ام وهو ،نانبل ةمزأا ‘ ببسستلاب هللا
ةردابŸا مدعو ،ءودهلا ¤إا نوكرلاب بز◊ا
ىلعو ،روظنŸا ىدŸا ‘ ودعلا عم برح ¤إا
Úمألا بئان مسساق ميعن خيسشلا هنعÈع ام وحن
يأا ـ اننإا خيسشلا لاق ،مايأا لبق بزحلل ماعلا

ل هنإاو ،«برح ¤إا جردتسسن» نل ـ هللا بزح
ة˘فا˘˘سضإا ،ة˘˘ل˘˘ب˘˘قŸا رو˘˘ه˘˘سشلا ‘ ا˘˘بر˘˘ح ع˘˘قو˘˘ت˘˘ي

Ÿوهو ،هللا بز◊ ديحولا معادلا ناريإا فقو
ل نارهطف ،اعبط مسساق خيسشلا هركذي ⁄ ام
راظتنا لسضفتو ،ةبيرق بر◊ ةسسمحتم ودبت
اهلمأاو ،ةيكيرمألا ةيسسائرلا تاباختنلا جئاتن

وج زوفو ،بمارت طوقسس ةيناكمإا ‘ ىفخي ل
مهافتلا نكÁ دق يذلا ،يطارقÁدلا ندياب
يكيرمألا راسص◊ا فيفختل طورسش ىلع هعم
.ناريإا ىلع ةوسسقب طغاسضلا
ة˘ب˘ير˘ق ا˘بر˘ح ل˘ع˘ف˘لا˘ب نا˘فر˘ط˘لا د˘ير˘ي ل د˘˘قو
،ا˘˘˘ه˘˘˘عو˘˘˘قو ع˘˘˘نÁ ل كلذ نا˘˘˘ك نإاو ،ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘سش
،دانزلا ىلع عباسصألاو ،ةدودسشم باسصعألاف
تابر˘سضلاو تا˘م˘ك˘ل˘لا ‘ م˘ك˘ح˘ت˘لا تا˘ي˘نا˘ك˘مإاو
ن˘م˘سضت لو ،ر˘ثألا ةد˘كؤو˘م ود˘ب˘ت ل ،ة˘˘لدا˘˘ب˘˘تŸا

سصرح ول ىتح ،ةعسساو برح ¤إا قلزنلا مدع
،ا˘ه˘لا˘ع˘ت˘سشا تي˘قاو˘م ل˘ي˘جأا˘ت ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘فر˘˘ط˘˘لا

،ن˘˘˘مز ن˘˘˘م ةز˘˘˘˘ها˘˘˘˘ج ط˘˘˘˘طÿا نأا ا˘˘˘˘سصو˘˘˘˘سصخ
،تلاوت تاروانŸاو تابيردتلاو تادادعتسسلاو
Óيوط سشياعتي نأا لÓتحلا نايك عسسوب سسيلف
رطخ Èكأا وهو ،«هللا بزح» مجحب رطخ عم
نإا مث ،ةيلامسشلا ةهب÷ا ىلع هددهتي يدوجو

وه ،يليئارسسإا روظنم نم فاسضي رخآا ارطخ
،ايروسس ‘ ديازتŸا Êاريإلا يركسسعلا دوجولا
نارهط Úب يركسسع قافتاب اننقم راسص يذلا
هاسشخت امو ،قسشمد ‘ دسسألا راسشب ةموكحو
ىسشخت لب ،عبطلاب ايروسس Òسصم سسيل ليئارسسإا

بزح» هبسشي نايك داجيإل نارهط ىعسس نم
طارخنابو ،ةمطÙا ايروسس ‘ Êانبللا «هللا
لامعأل Òسضحتلا ‘ هسسفن «هللا بزح» رداوك
اذ˘ك˘هو ،ل˘تÙا نلو÷ا ة˘ه˘ب˘ج ى˘ل˘ع ة˘ي˘لا˘ت˘˘ق
ناريإا هديرت وحن ىلع ،افعاسضم رطÿا حبسصي
،ةمواقŸا مسساب ةديدج طغسض ةقرو بسسكل
ةيركسسعلا اهدي قÓطإا ديرت ليئارسسإا امنيب
ليئارسسإا ةسسايسس رسسفي ام وهو ،قئاوع Óب
هسسفانيو ،وهاينتن اهب رخافتي يتلا ،ةنلعŸا
نود ةلولي◊ا اهناونعو ،سستناغ لاÔ÷ا اهيف

د˘˘عاو˘˘ق ءا˘˘ن˘˘بو ع˘˘سضو˘˘م˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘م نار˘˘˘يإا Úك“
ة˘˘يو˘˘ج تا˘˘بر˘˘سض ن˘˘سشب ،ا˘˘يرو˘˘سس ‘ ةر˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسم
نلع˘ت ل د˘ق ،ة˘م˘ظ˘ت˘ن˘مو ة˘ع˘با˘ت˘ت˘م ة˘ي˘خورا˘سصو
،ادبأا يفنت ل اهنكل ،اهنع اهتيلوؤوسسم ليئارسسإا

‘ ا˘ه˘طرو˘ت ن˘ع ل˘ي˘ق ا˘˘م ف˘˘ن˘˘ت ⁄ ا˘˘م˘˘ك ا˘˘ما“
نار˘يإا ل˘خاد ة˘سسا˘سسح ة˘يوو˘ن تآا˘سشن˘˘م Òج˘˘ف˘˘ت
ن˘م رد˘ق ءا˘ف˘سضإا د˘ير˘˘ت ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإا˘˘ف ،ا˘˘ه˘˘سسف˘˘ن
اهديفي ،ناريإا عدرل اهتايلمع ىلع سضومغلا
ي˘ت˘˘لا ،ا˘˘ي˘˘سسور ع˘˘م ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ة˘˘مادإا ‘ ا˘˘سضيأا
ن˘ك˘ل ،ا˘ي˘˘م˘˘سسر نار˘˘يإل ة˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘ح ا˘˘ه˘˘نأا سضÎف˘˘ي
ىطخ˘ت˘ي نأا Êار˘يإلا ذو˘ف˘ن˘ل˘ل د˘ير˘ت ل و˘ك˘سسو˘م
ليغسشت ‘ مكحتتو ،ايروسس ‘ اهنيعب ادودح
لو ،ايروسس ‘ ةمدقتŸا يو÷ا عافدلا تادعم
،ةنيعم دودحو فورظ ‘ لإا اهتاقاط قلطت
Úب ةينمسضلا ةطا˘سسو˘لا ة˘سصر˘ف ا˘ي˘سسور˘ل ى˘ق˘ب˘ت

ةد˘ت˘مŸا ة˘طا˘سسو˘لا ي˘˘هو ،بي˘˘بأا ل˘˘تو نار˘˘ه˘˘ط
فد˘ه˘ب ،«ه˘ل˘لا بز˘ح» ةدا˘˘ي˘˘ق ¤إا ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا˘˘ب

عدرلا ةلداعم قايسس ‘ ،بز◊ا دودر ميج–
ةيليئارسسإلا رئاودلا هفخت ⁄ ام وهو ،يزمرلا

،ا˘˘˘˘سضيأا تد˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘سش ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ،ةÒخألا ما˘˘˘˘˘يألا ‘
ا˘عا˘م˘ت˘˘جا ،0202 و˘ي˘˘لو˘˘ي52 ‘ اد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يد–و
ع˘م˘˘ج ،2102 ما˘ع ذ˘ن˘م رر˘ك˘ت˘ي ⁄ ا˘ي˘ئا˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا
عم ةكÎسشŸا ةيكيرمألا ناكرألا ةئيه سسيئر
⁄ ،تارباıا ةزهجأاو لÓتحلا سشيج ةدايق
ثدحتي ،سضافسضف يمومع مÓك Òغ هنع عذي

،ةقطنŸا ‘ ةينمألا رطاıاو تايدحتلا نع
،ة˘ن˘ط˘˘ف˘˘لا ن˘˘م Òث˘˘ك ¤إا د˘˘حأا جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي ل د˘˘قو
بل˘˘ق ‘ نا˘˘˘ك Êار˘˘˘يإلا عو˘˘˘سضوŸا نأا كرد˘˘˘ي˘˘˘ل
ىر˘ج ه˘نأاو ،ر˘ير˘ق˘˘ت˘˘لاو ق˘˘ي˘˘قد˘˘ت˘˘لاو ثحا˘˘ب˘˘ت˘˘لا
ليئار˘سسإا ة˘كر˘ح سشماو˘ه ى˘ل˘ع ا˘ب˘لا˘غ قا˘ف˘تلا

ةيليئارسسإا تايولوأابو ،اهتاعامجو ناريإا دسض
ع˘˘نا“ ل د˘˘ق˘˘ف ،Ó˘˘يو˘˘ط ارا˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا ل˘˘˘م˘˘˘ت– ل
م˘˘عدو ،ل˘˘ي˘˘ئار˘˘˘سسإا د˘˘˘ي قÓ˘˘˘طإا ‘ ن˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘سشاو
دودح ¤إاو ،Êاريإلا ذوفنلا ةعزعزل اهتايلمع
لمكت ،«هللا بزح» دسض برح نسشل لسصت دق
،نانبل راسصتعل يرا÷ا يكيرمألا ده÷ا اهب

حÓ˘˘سس ع˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت ف˘˘طا˘˘ع˘˘ت ل˘˘ك «جرو سضخ«و
فيلحو عارذ ىوقأا وه Òخألاو ،«هللا بزح»
ق˘˘نÿاو ط˘˘غ˘˘˘سضلا ط˘˘˘ق˘˘˘سسي ⁄ ي˘˘˘ت˘˘˘لا ،نار˘˘˘يإل
ل˘ع˘˘ج لو ،ا˘˘ه˘˘ما˘˘ظ˘˘ن ي˘˘ك˘˘ير˘˘مألا يدا˘˘سصت˘˘قلا
،نطنسشاو يهتسشت امك ،اكيسشو ابيرق هطوقسس
،ةيكيرمألا ططخلل مداسص فرسصت ¤إا هعفد لب
م˘˘خ˘˘سضألا و˘˘ه Êار˘˘يإا قا˘˘ف˘˘˘تا ما“إا بر˘˘˘ق ع˘˘˘م
Úكب هيف دهعتت ،Úسصلا عم هعون نم رطخألاو
رايلم004 غ˘ل˘ب˘ت نار˘يإل تارا˘م˘ث˘ت˘سسا Ëد˘ق˘ت˘˘ب
ةينبلا تلا‹ ‘ ،ةلبقم ةنسسÈ 52ع رلود
تارا˘˘ط˘˘ق˘˘لاو ئ˘˘ناوŸاو قر˘˘ط˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
را˘ك˘ت˘حا ل˘با˘ق˘م ،ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘˘لاو تلا˘˘سصتلاو
ن˘م ة˘ل˘ئا˘ه˘˘لا نار˘˘يإا دراوŸ ما˘˘ت ه˘˘ب˘˘سش ي˘˘ن˘˘ي˘˘سص
،ةر˘سسي˘م را˘ع˘سسأا˘بو ،ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا زا˘غ˘لاو لوÎب˘˘لا
لو رلود˘˘لا˘˘ب م˘˘ت˘˘ي ل ،Òب˘˘˘ك يراŒ لدا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘بو
Úسصل˘˘ل Úت˘˘ي˘˘لÙا Úت˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا˘˘ب ل˘˘ب ،ورو˘˘ي˘˘لا˘˘ب
‘ ثلاث فرطك ايسسور لوخد عقوت عم ،ناريإاو
ة˘ي˘سسور ة˘ح˘ل˘سسأا د˘˘يرو˘˘ت˘˘ب د˘˘ه˘˘ع˘˘ت˘˘لاو ،قا˘˘ف˘˘تلا
عقاوم ةحاتإا لباقم ،ناريإل ةمدقتم ةينيسصو
ي˘˘ن˘˘ي˘˘سص ير˘˘ك˘˘سسع طا˘˘سشن˘˘ل ا˘˘ه˘˘ئ˘˘ناو˘˘مو نار˘˘يإا
،ة˘ي˘ثÓ˘ث ة˘ير˘ح˘ب تاروا˘ن˘م ه˘ل تد˘ه˘م ،ي˘سسورو

رحبو جيلÿا ئطاوسش دنع روهسش لبق ترج
نيزاوم ‘ Óماسش ابÓقنا ينعي ام وهو ،برعلا
يرا÷ا يŸا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا عار˘˘˘˘سصلا ‘و ،ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ط˘˘˘˘نŸا
دŒ ل اÃرو ،اكيرمأاو Úسصلا Úب مدتÙا
ىوسس ،Òطÿا ديد÷ا روطتلا عدرل ةÒخألا
ىتح ،هسضاهجإا فدهب ةيبر◊ا ةوقلل أاجلت نأا
تي˘˘˘ب˘˘˘˘لا ¤إا ند˘˘˘˘يا˘˘˘˘ب ءا˘˘˘˘جو بمار˘˘˘˘ت بهذ و˘˘˘˘ل
عسضت نأا ةلوهسسب نطنسشاو لبقت نلف ،سضيبألا
.ناريإا ‘ اهتبقر ىلع Úكسسلا Úكب
ةÒغسص بورح ددسصب نوكن ل دقف ،ةلم÷ابو
ثداوح نإا لب ،بسسحف ةعطقتم تاسشوانمو
ة˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘˘هو ،ا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘تاذ ةدودÙا بور◊ا
رر˘سشب Ó˘سصت˘م اد˘ي˘ه“ نو˘˘ك˘˘ت د˘˘ق ،ةر˘˘تاو˘˘ت˘˘مو
ه˘ح˘باو˘ك ود˘˘ب˘˘ت ل ،ل˘˘ما˘˘سش ق˘˘ير˘˘ح ¤إا ناÒن˘˘لا

تاناهر ودبت لو ،ليوط ىدم ¤إا ةلاعف ةديفم
اهل دبل لاتقل ةئبعت لكف ،هعنŸ ةيفاك ةئدهتلا
ةيلود ةئيب ‘ تاذلابو ،بر◊ا ¤إا ىهتنت نأا

ةرط˘ي˘سس ن˘م ى˘ق˘ب˘ت ا˘م ا˘ه˘ي˘ف دد˘ه˘ت˘ي ،ة˘لو˘ح˘ت˘م
تاذلابو ،⁄اعلا نوؤوسش ىلع ةدرفنŸا اكيرمأا

¤إا تلو– ي˘ت˘لا ،ا˘ه˘لو˘˘ح ا˘˘مو ا˘˘ن˘˘ت˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ‘
ىلع توسص اهيف ولعي ل ،ةلايسس ءامد بعÓم
راظتنابو ،يرجيو ىرج يذلا رامدلا تاوسصأا
.ةلبقŸا مايألا فك ‘ ءورقم عسسوأا رامد

يرسصم بتاك*

ةلجؤوŸا بر◊ا
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 ةلود13 ¤إاو نم ناÒطلا رظ– تيوكلا

تاباختنل يمظاكلا ةوعدب قارعلا ‘ عسساو بيحرت
 ةركبم ةيعيرسشت

ةيقارع ةيسسايسس بازحأاو ىوق تبحر
ةيقارعلا ةموك◊ا سسيئر رارقب

‘ ةركبم ةيعيرسشت تاباختنا ءارجإل دعوم ديدحتب يمظاكلا ىفطسصم
،2202 يام نم لدب Úيلود Úبقارم فارسشإاب لبقŸا ماعلا نم  ناوج6

اعدو .دعوŸا ليجعتب يسسوبل◊ا دمfi ناÈŸلا سسيئر بلاط Úح ‘
ىوقلاو ثلثلا تاسسائرلا روسضحب ناÈŸلل ةئراط ةسسلج ¤إا يسسوبل◊ا
ديد– ¤وألا نم ناك هنأا اÈتعم ،تاباختنلا دعوم ةسشقانŸ ةيسسايسسلا

دعوم نلعإا نعو.يمظاكلا هيلإا اعد يذلا دعوŸا نم برقأا دعوم
حان÷ا ““نوقداسص““ ةلتك نع بئانلا يدوبعلا ميعن بحر ،تاباختنلا
تاباختنلا نإا لاقو ،ةموك◊ا ةوطخب ق◊ا لهأا بئاسصعل يسسايسسلا
ناهرب بحر امك .ةيقارعلا لتكلاو بازحألل يقيق◊ا لقثلا ددحتسس
را˘ي˘ت˘لا م˘ي˘عز ن˘م مو˘عدŸا ““نور˘ئا˘سس““ ف˘لا– ‘ يدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا يرو˘˘م˘˘عŸا
دكأاو .ركبم تقو ‘ تاباختنلا ءارجإا نلعإاب ردسصلا ىدتقم يردسصلا

تاباختنلا نوناق لامكتسسا ىلع لمعيسس هنأا ÊاÈŸلا حتفلا فلا–
حتفلا فلا– نإا نابغلا دمfi فلاحتلا سسيئر لاقو ،اهئارجإل اديه“
ةيسسايسسلا لتكلا نم بلطب تددح نأا قبسس ةركبم تاباختنا ءارجإا عم
ج˘ما˘نÈلا تا˘يو˘لوأا ن˘م نو˘ك˘ت نأا ى˘ل˘ع -ح˘ت˘ف˘لا ف˘لا– ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘˘م ‘و-
لتكلا يقاب عم لمعيسس هفلا– نأا ¤إا تفلو .ةيلا◊ا ةموكحلل يموك◊ا
ةيدا–لا ةمكÙاو تاباخ˘ت˘نلا نو˘نا˘ق ع˘ير˘سشت لا˘م˘ك˘ت˘سسل ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا

ةهبج تÈعو .ررقŸا اهدعوم ‘ ةركبم تاباختنا ءارجإل اديه“
رارق ةدناسسمو معد نع ي˘ف˘ي˘ج˘ن˘لا ة˘ما˘سسأا ة˘ما˘عز˘ب ““ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ذا˘ق˘نإلا““
طورسشلا قفو ىرجُت نأاو ،ةركبم تاباختنل دعوم ديد– يمظاكلا
¤إا يفيجنلا اعدو.ةيباختنلا ةيلمعلا ةيفافسش نمسضت يتلا ÒياعŸاو
دامتعاب نيرسشت راوث بلاطمو ،بعسشلا ةدارإا مهلتسسي نوناق رادسصإا““
ةيÎمويابلا ةقاطبلا مادختسساو ،ةددعتŸا رئاودلاو يدرفلا باختنلا

ة˘ب˘ي˘ه ةدا˘عإاو ،ن˘ير˘جا˘تŸاو ن˘يروزŸا ى˘ل˘ع ة˘سصر˘ف˘˘لا تيو˘˘ف˘˘ت˘˘ل ار˘˘سصح
 .““ةلودلا

 رابخألا طيرسش

 نادوسسلا بونج

ةيرق ىلع ايماد اموجه نسشت ايسشيليم
 اهدئاق لاقتعا ىلع ادر روفراد ‘

ادر ،نادوسسلا ‘ روفراد بونج ةيلو ‘ ةيرق ىلع اموجه نوحلسسم ّنسش
دافا ام قفو ،هنع ةطرسشلا Úيورقلا غلبإا دعب مهدئاق لاقتعا ىلع
لكسشو .اياحسضلا نم ددÒ fiغ ددع طوقسس نع ثد– يلبق ميعز
نيدرمتمو ةطلسسلا Úب يسضاŸا دقعلا للخ عازن حرسسم روفراد ميلقا
ثادحأا دهسشت ةقطنŸا لازت لو ،ىلتقلا فلآا تارسشع طوقسس ¤إا ىدأا

ايسشيليم رسصانع مجاه““ لسصألا ةيقيرفإا ةليبق نم ميعز لاقو .فنع
اوقرحا .روفراد بونج ةيلو ةمسصاع لاين بونج ،اغنيروأا ةيرق ةعم÷ا
ةقيقدلا ةليسص◊ا ملعن ل اننكل ،ناكسسلا ىلع رانلا اوقلطأاو لزانم اوبهنو
ةثلث لبق مدق ذإا ،ايماقتنا اموجه ،هل اقفو ،كلذ لثÁو .““اياحسضلل
،ةرداغŸا ناكسسلا نم بلطيل اهسسفن ةيرقلا ¤إا ايسشيليŸا دئاق مايأا
 .هتلقتعا يتلا ةطرسشلاب ءلؤوه لسصتاف

 ايناطيرب

اهتاءارجإا ديدسشت ¤إا اسسنرف وعدت ندنل
Ÿع نيرجاهم روبع ةحفاكÈ اŸسشنا 

روبع ةحفاكŸ اهتاءارجإا ديدسشت ¤إا اسسنرف ةيناطيÈلا ةموك◊ا تعد
ّنأا ةÈتعم ،ةÒغسص براوق Ïم ىلع اههاŒاب Êوناقلا Òغ نيرجاهŸا
،ةعم÷ا دود◊ا دنع ًارجاهم67 ةطرسشلا تفقوأاو .““لوبقم Òغ““ ددعلا
لوسصولا ‘ رجاهم202 ح‚ ،كلذ ةيسشعو .ةيناطيÈلا تاطلسسلا بسسحب
.قوبسسم Òغ يموي مقر ‘ ،ابراقÏ 02م ىلع ةيناطيÈلا ئطاوسشلا ¤إا
ح‚ ،““نسشيايسسوسسا سسرب““ ةيناطيÈلا ءابنألا ةلاكو هترجأا دادعت بسسحبو
تفقوأاو .طقف  ةيليوج رهسش ‘ قيسضŸا روبع ‘ رجاهم فلأا نم Ìكأا
ىلع سشناŸا روبع اولواح لقألا ىلع ارجاهم286 ةيسسنرفلا تاطلسسلا

 .يفناج  نم لوألا ذنم ًةحابسس وأا براوق Ïم

دنهلا

مهلوانت دعب رومÿا ينمدم نم01 ةافو
لوحكلا ىلع يوت– تارهطم
ةيلوحك تارهطم اوبرسش نأا دعب مهعرسصم لقألا ىلع سصاخسشأا01 يق

لاقو .ةيدنهلا سشيدارب اردنأا ةيلو ‘ رومÿا عيب تلfi قلغإا دعب
اوتام نيذلا سصاخسشألا نإا ،لاسشوك ثراهديسس ،ةقطنŸا ةطرسش سسيئر

Úنمدم اوناك مهنأا فاسضأاو.ةيزاغلا تابورسشŸاو ءاŸاب رهطŸا اوطلخ
دكأاو .مايأا ةرسشعب مهتافو لبق طيلÿا برسشب اوأادبو ،لوحكلا ىلع
رهطŸا ناك اذإا اميف قق– ةطرسشلا نأا ،ةيفحسص تاحيرسصت ‘ ،لاسشوك
نم تانيع نأا ةطرسشلا سسيئر فاسضأاو.ىرخأا ةماسس داوم يأا ىلع يوتحي
سضعب““ نأا ةيلود ملعأا لئاسسول لاقو .يئايميكلا ليلحتلل تلسسرأا رهطŸا
،ةلوهسسب ةحاتŸا نيديلا تامقعم نولوانتي اوناك لوحكلا نامدإا يديدسش
ةيلارديفلا ةموك◊ا تناكو .““قلغإلا ببسسب حاتم Òغ لوحكلا نوك
رايهنا ثودح عنŸ ةيراجتلا لامعألا مظعم حتف تداعأا دق ةيدنهلا
 .ديدسش يداسصتقا

 تلاكو/›ودلا مسسقلا

هنإا ةيباين ةن÷ مامأا هتداهسش ‘ يسشتواف لاق
ا˘˘ن˘˘مآا حا˘˘ق˘˘ل˘˘لا كلذ نو˘˘ك˘˘ي نأا نا˘˘م˘˘˘سض ن˘˘˘م ا˘˘˘م
ةايحب دجتسسŸا انوروك سسوÒف ىدوأاو.لاعفو
عيمج ‘ لقألا ىلع سصخسش فلأا086 نم Ìكأا
ةحسصلا ةمظنم بتكم غلبأا نأا ذنم ⁄اعلا ءاحنأا
ةياهن ‘ سضرŸا روهظ نع Úسصلا ‘ ةيŸاعلا
6.71 نم Ìكأا ةباسصإا تسصخُسشو .È 9102مسسيد
ادلب691 ‘ ةيمسسر ريراقت قفو سصخسش نويلم
1.01 ي˘ف˘سش د˘قو ،ءا˘بو˘لا ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘مو
دقف ايسسور ‘ امأا .لقألا ىلع سصخسش Úيلم
ة˘ح˘سصلا ر˘يزو نأا ة˘ي˘˘لfi ءا˘˘ب˘˘نأا تلا˘˘كو تر˘˘كذ
ة˘ل˘م◊ ز˘ه˘ج˘ي و˘ك˘سشارو˘م ل˘ي˘ئا˘خ˘˘ي˘˘م ي˘˘سسور˘˘لا
دجتسسŸا انوروك سسوÒف دسض يعامج ميعطت

ةيريرسسلا براج˘ت˘لا لا˘م˘ك˘ت˘سسا د˘ع˘ب ر˘بو˘ت˘كأا ‘
سسكا˘فÎنإا ة˘لا˘كو تل˘˘ق˘˘نو .تا˘حا˘ق˘ل˘˘لا د˘˘حأل
ا˘ي˘لا˘ما˘ج د˘ه˘ع˘م““ نإا ه˘لو˘ق ر˘يزو˘لا ن˘ع ءا˘ب˘نأل˘˘ل
ل˘م˘ك˘ت˘سسا و˘ك˘سسو˘م ‘ ة˘لود˘ل˘ل ع˘با˘ت˘لا ي˘ث˘˘ح˘˘ب˘˘لا
ا˘ي˘لا˘ح ير˘ج˘˘يو حا˘˘ق˘˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘ير˘˘سسلا برا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
ءابطألا نأا دكأاو.““هليجسست تاءارجإل دادعتسسلا
مهميعطت يرجي نم لوأا نونوكيسس ÚملعŸاو
حاقل001 نم Ìكأا ريوطت يرجيو .حاقللاب

fiةحئاج فقول ايعسس ⁄اعلا ىوتسسم ىلع لمت
ةيŸاعلا ةحسصلا ةمظنم تانايب Òسشتو ،انوروك
¤إا تل˘سصو ل˘˘قألا ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘حا˘˘ق˘˘ل4 نأا ¤إا
ى˘ل˘ع برا˘ج˘ت˘لا ن˘م ةÒخألا ة˘ث˘لا˘ث˘˘لا ة˘˘ل˘˘حرŸا

‘ حاقلو Úسصلا ‘ تاحاقل3 يهو ،رسشبلا
ة˘ما˘ع˘لا ةرادإلا تن˘˘ل˘˘عأا ،ا˘˘ي˘˘بر˘˘ع .اي˘نا˘ط˘ير˘ب
ناÒطلا رظح تيوكلا ةلود ‘ ÊدŸا ناÒطلل
عم قفارت نلعإا ‘ ادلب13 ¤إاو نم يراجتلا
تل˘حر˘ل˘ل ي˘ج˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشت˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا
ببسسب رهسشأا6 ىدم ىلع اهفقوت دعب ةيراجتلا
ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج ة˘˘˘ه˘˘˘جاوŸ ة˘˘˘˘يزاÎحلا تاءار˘˘˘˘جإلا
ناريإاو رسصمك لود ةمئاقلا تمسضو .انوروك
ل˘˘يزاÈلاو Úسصلاو نا˘˘ن˘˘ب˘˘لو قار˘˘ع˘˘لاو ا˘˘يرو˘˘˘سسو
نا˘ت˘سسكا˘بو ا˘ي˘سسي˘˘نود˘˘نإاو ا˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإاو Úب˘˘ل˘˘ف˘˘لاو
ÊدŸا ناÒط˘˘˘لا ةرادإا تح˘˘˘˘سضوأاو .ايلا˘ط˘يإاو
ةوطÿا هذه نأا Îيوت ‘ اهباسسح Èع ةيتيوكلا
ةيح˘سصلا تا˘ط˘ل˘سسلا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ي˘تأا˘ت
راسشتنا ىلع ةبتŸÎا تايعادتلاو عسضولل ارظنو
.ةروطÿا ةيلاع لودلا نأاسشب انوروك سسوÒف

نا˘ت˘سسدر˘ك م˘ي˘ل˘قإا ة˘مو˘ك˘ح ترر˘ق ،ل˘˘با˘˘قŸا ‘
ةيناميلسسلاو ليبرأا يراطم حاتتفا ةداعإا قارعلا
ة˘ي˘ل˘خاد˘لاو ة˘ي˘جراÿا ة˘يو÷ا تل˘حر˘˘لا ما˘˘مأا

يسشفت ببسسب رهسشأا5 نم Ìكأا ماد قلغإا بقع
ةيناميلسسلا راطم ريدم لاقو .انوروك سسوÒف
مزلت ةديد÷ا تاءارجإلا““ نإا هللا دبع رهاط
تازا˘ف˘ق˘لاو تا˘ما˘م˘ك˘˘لا ءاد˘˘ترا˘˘ب ن˘˘ير˘˘فا˘˘سسŸا
د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا ة˘˘فا˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف◊او ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
مدع ن˘م د˘كأا˘ت˘ل˘ل سصح˘ف ءار˘جإاو ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا

ةطلسس تناكو .““انوروك سسوÒف رفاسسŸا لمح
حتف ةداعإا تررق دق ةيقارعلا ÊدŸا ناÒطلا
،يسضاŸا  ةيليوج32 ‘ ةيقارعلا تاراطŸا

‘ ثيÎلا اررق ةيناميلسسلاو ليبرأا يراطم نكل
لامكتسسل ، توأا نم لوألا ىتح رارقلا قيبطت
‘ ق˘ب˘ط˘ت˘سس ي˘ت˘لا ةد˘يد÷ا تاءار˘˘جإلا تا˘˘ي˘˘لآا
.ا˘نورو˘ك سسوÒف ي˘سشف˘ت ن˘م د˘ح˘ل˘˘ل تارا˘˘طŸا
‘ ئراوطلا ةلاح تاطلسسلا تنلعأا ،نابايلا ‘و
““دا◊ا راسشتنلا““ دعب ةيحايسسلا اوانيكوأا ةقطنم
ر˘˘ج˘˘ح ¤إا نا˘˘ك˘˘سسلا ي˘˘عدو ،ا˘˘نورو˘˘ك سسوÒف˘˘˘ل
لاقو .Úعو˘˘ب˘˘سسأا ةدŸ لزا˘˘نŸا ‘ م˘˘ه˘˘سسف˘˘˘نأا

ملعإا لئا˘سسو˘ل ي˘كا˘ما˘ت ي˘ن˘يد ة˘ق˘ط˘نŸا م˘كا˘ح
ةلاح نلعن نحن ،ىودعلل افيثك اراسشتنا دهسشن““
نأا ا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سضم ،““ توا51 ى˘˘ت˘˘˘ح ئراو˘˘˘ط˘˘˘لا
‘ دا◊ا عافترلا ببسسب تألتما تايفسشتسسŸا

تاباسصإلا مظ˘ع˘م تل˘ج˘سسو .تا˘با˘سصإلا دد˘˘ع
‘ ةريز÷ا هذه ‘ ةفسشتكŸا91-ديفوك ءابوب

.ةيكيرمأا ة˘ير˘ك˘سسع د˘عاو˘ق˘ب ل˘ي˘ب˘خرألا بو˘ن˘ج
ة˘ق˘ط˘ن˘م ‘ ةد˘يد˘ج ة˘با˘سصإا17 فا˘˘سشت˘˘˘كا ”و
اهيف اÃ ةباسصإا593 عومÛا حبسصيل ،اوانيكوأا
تاطل˘سسل˘ل ا˘ق˘فو ة˘ي˘ك˘ير˘مألا د˘عاو˘ق˘لا ‘842
Úبو ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ر˘˘تو˘˘˘ت ¤إا ىدأا ا‡ ،ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘با˘˘˘ي˘˘˘لا
كانهو .ةقطنŸا ‘ Úيكيرمألا ÚلوؤوسسŸا

‘ ةيكيرمألا ةيرحبلا نم يدنج فلأا02 ›اوح
ىرخألا تاوقلا فلآا ¤إا ةفاسضإلاب ،اوانيكوأا

اŸاطلو ،ىرخأا ةيكÒمأا ةيركسسع تادحو نم
 .ةسساسسح ةيسضق ةريز÷ا ‘ مهدوجو ناك

ضسوÒفل حاقل ¤إا لسصوتلا ‘ لمأا كانه““ نإا يسشتواف Êوتنأا ةيسساسس◊او ةيدعŸا ضضارمألل يكيرمألا ينطولا دهعŸا ريدم لاق
ةرادإلا تنلعأا Úح ‘ ،لبقŸا ربوتكأا ‘ ضسوÒفلا دسض يعامج ميعطت ةلم◊ ايسسور دعتسست اميف ،““›ا◊ا ماعلا ةياهنب انوروك
.ةلود13و ¤إاو نم يراجتلا ناÒطلا رظح تيوكلا ةلود ‘ ÊدŸا ناÒطلل ةماعلا

عبارلا عوبسسألل تارهاظم تجرخ
ى˘سصقأا˘˘ب كسسفورا˘˘ب˘˘خ ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ‘
جارفإلاب ةبلاطم˘ل˘ل ا˘ي˘سسور ي˘قر˘سش
،ل˘ق˘˘ت˘˘عŸا ة˘˘ق˘˘ط˘˘نŸا م˘˘كا˘˘ح ن˘˘ع
سسي˘˘ئر˘˘لا تا˘˘سسا˘˘ي˘˘سسب د˘˘يد˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لاو
سسقطلا مغرو .Úتوب ÁÒدلف
عراو˘˘˘سش ¤إا فلآلا لز˘˘˘ن ،ر˘˘˘طاŸا

بونج Îموليك0016) كسسفورابخ
تارا˘ع˘سش Úل˘ما˘ح (و˘ك˘سسو˘م قر˘˘سش
ة˘ق˘ط˘نŸا م˘كا˘ح لا˘ق˘˘ت˘˘عا˘˘ب دد˘˘ن˘˘ت
Úيعتو (اماع05) لاغروف يغÒسس
ا˘م˘كا˘˘ح فو˘˘يÒت˘˘ك˘˘يد ل˘˘ي˘˘ئا˘˘خ˘˘ي˘˘م
لدا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ع˘طا˘ق˘˘م˘˘ل˘˘ل اد˘˘يد˘˘ج
نويلم6.1 م˘سضتو ا˘ي˘كر˘ت ة˘حا˘˘سسم
تجر˘خ ،ن˘ماز˘ت˘˘لا˘˘بو .ن˘˘˘كا˘˘˘˘سس
رسشع ‘ ببسسلا سسفنل تارهاظم
تاوق اهللخ تلقتعا ىرخأا ندم
ةمظ˘ن˘م ق˘فو ،ا˘سصخ˘سش55 ن˘˘مألا
تلا˘˘ق˘˘ت˘˘علا˘˘ب ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘سسور
نا˘سسو و˘ك˘˘سسو˘˘م ‘و .ةي˘سسا˘ي˘سسلا
نمألا تاوق تلقتعا ،غروبسسرطب

قيرفت ءانثأا نيرهاظتŸا نم اددع
ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا تعد ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘سضت تا˘˘˘ف˘˘˘قو

ا˘˘م˘˘عد ،ةد˘˘ع ند˘˘م ‘ ة˘˘سضرا˘˘عŸا
‘ ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘تŸا تا˘˘جا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حل˘˘˘ل

ا˘م ¤إا ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘بو .كسسفورا˘ب˘˘خ
د˘˘˘ق˘˘˘ف ،كسسفورا˘˘˘ب˘˘˘خ ‘ ير˘˘˘˘ج˘˘˘˘ي

Œنآلا ى˘˘ت˘˘˘ح ن˘˘˘مألا تاو˘˘˘ق تب˘˘˘ن
هذه نأا مغر Úجتحملل يدسصتلا
ن˘مو ،ة˘سصخر˘م Òغ تار˘˘ها˘˘ظŸا

اثيدح ÚعŸا مكا◊ا مهتا هبناج
تاهج نم معد يقلتب ÚجتÙا

.ة˘˘سضرÙا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ف˘˘سصو ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ
لاغروف تلقتعا تاطلسسلا تناكو

يسضاŸا  ةيليوج  نم عسساتلا ‘
،لا˘م˘عأا ي˘˘ل˘˘جر لا˘˘ي˘˘ت˘˘غا ة˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ب
يماع Úب ثلاث لتق ‘ عورسشلاو
ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ح يرŒو ،6002و5002
نأا ركذي .ةمسصاعلا ‘ ةمكاÙا
بز◊ا˘ب و˘˘سضع ل˘˘ق˘˘ت˘˘عŸا م˘˘كا◊ا
Úح ‘و .يطارقÁدلا ›اÈيللا
،ةيئانج ةيسضق˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا Èت˘ع˘ت
نإا Úتوب تاسسايسسل نودقتنم لوقي
51 وحن دعب نآلا لاغروف لاقتعا

،هيلإا ةبوسسنŸا مئار÷ا ىلع اماع
Òمد˘ت˘ل ة˘لواfi ،ا˘ه˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ي ي˘˘ت˘˘لاو

مز˘ه ه˘نأل ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم
تا˘با˘خ˘ت˘نلا˘ب Úل˘˘مر˘˘ك˘˘لا ح˘˘سشر˘˘م
كسسفورابخ ‘ ترج يتلا ةيلÙا

‘ تار˘ها˘ظ˘˘م ‘و .8102 ما˘˘ع
نور˘˘ها˘˘ظ˘˘تŸا ددر ،كسسفورا˘˘ب˘˘˘خ
““Úتوب اي لحرا““ اهنيب نم تافاته
نودب ايسسور““ اهنيب تاتفل اوعفرو
امك .““انتدارإاب انئج ،ةيرح ،Úتوب

نماسضتلا نع Èعت تاتفل اولمح
هتمكاfi يرŒ يذلا لاغروف عم
لجر اهيف ناك ةÎف ¤إا دوعت مهتب
ةاي◊ا اقحل لخدي نأا لبق لامعأا
ةÒب˘ك ةÁز˘ه ق˘ح˘ل˘يو ،ة˘ي˘سسا˘ي˘˘سسلا

Ãا ا˘ي˘سسور““ بز˘ح ح˘˘سشرŸةد˘ح˘ت““
.ةيلÙا8102 تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نا ‘
كسسفورا˘˘ب˘˘˘خ تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سس ترد˘˘˘قو
تار˘ها˘ظ˘م ‘ Úكرا˘˘سشŸا داد˘˘عأا
Úح ‘ ،ر˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘م0053 و˘ح˘ن˘ب
اÃ ةيلfi ملعإا لئاسسو اهتردق
نإا تلاق اهنكل ،فلآا01 براقي
تاجاجتحا نم لقأا تناك دوسش◊ا
تارسشع ناكو .يسضاŸا عوبسسألا
تبسسلا تارهاظÃ اوكراسش فلآلا

نو˘كرا˘سشŸا ددر ي˘˘ت˘˘لاو ،ي˘˘سضاŸا
Úتوب اهسضعب تعني تافاته اهيف
ن˘ع جار˘فإلا˘ب Úب˘˘لا˘˘ط˘˘م ،سصل˘˘لا˘˘ب
ط˘˘ق˘˘سسÃ ه˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘كاfiو لا˘˘˘غرو˘˘˘ف
لا˘غرو˘ف ة˘ي˘ب˘ع˘˘سش تدادزاو .ه˘˘سسأار
كل˘ت سسفا˘ن˘ت˘ل ا˘ي˘لÒ fiب˘ك ل˘˘ك˘˘سشب
تببسستو .Úتوب اهب ىظحي يتلا
قر˘˘˘˘سشلا ى˘˘˘˘سصقأا تا˘˘˘˘جا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حا
ا˘يد–و Úتو˘˘ب˘˘ل ا˘˘جر˘˘ح ي˘˘سسور˘˘لا
،ة˘ط˘ل˘سسلا ى˘ل˘ع ة˘يو˘ق˘لا ه˘˘ت˘˘سضب˘˘ق˘˘ل
تل˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب تزز˘˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
نم هنك“ يتلا ةÒخألا ةيروتسسدلا
.6302 ماع ىتح مك◊ا ‘ ءاقبلا
يذ˘˘غ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘ماو˘˘ع˘˘˘لا Úب ن˘˘˘مو
قر˘سشلا ى˘سصقأا ‘ تا˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حلا
ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘˘م سشي˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا
نم فواıاو ،وكسسوÃ ةيزكرŸا
ى˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ة˘˘˘مزأا تا˘˘˘ي˘˘˘عاد˘˘˘ت
ة˘˘م˘˘خا˘˘تŸا ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘نŸا دا˘˘˘سصت˘˘˘قا
م˘˘ظ˘˘ع˘˘م ط˘˘سشن˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ،Úسصل˘˘˘ل
ن˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘لا تلا‹ ‘ ا˘˘ه˘˘˘نا˘˘˘ك˘˘˘سس
 .تاباغلاو محفلا جارختسساو

..عبارلا عوبسسألل

 Úلمركلاو Úتوب دسض ايسسور ‘ تارهاظم



تلاكو/›ودلأ مسسقلأ

اهل تاحيرسصت ‘- زمايلو تلاق
ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘˘لا ¤إا ا˘˘˘ه˘˘˘ترا˘˘˘يز لÓ˘˘˘خ
دو˘˘جو““ نإا ، ند˘˘ن˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ط˘˘˘يÈلا
يتلا ةيجراÿا تاه÷ا نم ديدعلا
،(ةمزألا ‘) ةسصاخ تادنجأا اهيدل
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م علد˘˘نا ر˘˘ط˘˘خ ل˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘ي
تفاسضأاو.““اعفتر˘م ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا
كه˘ن˘م ي˘ب˘ي˘ل˘لا بع˘˘سشلا““ :ز˘˘ما˘˘ي˘˘لو
اومئسس دقل ،ردقلا سسفنب فئاخو
مهنكل ،مÓسسلا نوديريو ،بر◊ا
..مهيديأاب سسيل رمألا نأا نوسشخي
قÓطإا فقوو ،Óح نوديري مهنإا
Òمد˘˘˘ت و˘˘˘ه ل˘˘˘يد˘˘˘ب˘˘˘لا نأل ،را˘˘˘ن˘˘˘لا
Úب ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘ع˘˘˘˘م هذ˘˘˘˘ه ..م˘˘˘˘˘هدÓ˘˘˘˘˘ب
يه ام ردقب ،Úيجراخ Úسسفانم
ا˘ه˘ي˘˘ف د˘˘ق˘˘ف˘˘ي ،نآلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘هأا بر˘˘ح
سسيمÿا مويو.““مهتدايسس نويبيللا
¤إا Úيبيللا زمايلو تعد ،يسضاŸا
ى˘˘ح˘˘سضألا د˘˘ي˘˘ع ة˘˘سصر˘˘ف زا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نا
ءا˘˘ه˘˘نإاو ءا˘˘خإلا ط˘˘باور بي˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘ل
اهلمأا زمايلو تدبأا امك ،لاتتقلا

حماسستلاو ةبÙا ةغل دوسست نأا ‘
بسسح ،يبيللا بعسشلا Úب ةدحولاو
،لباقŸا ‘.ديعلاب ةئنهت ةلاسسر
ِنا˘كر˘˘ب ِتا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ُة˘˘فر˘˘غْ تن˘˘ل˘˘عأا
قا˘فو˘لا ة˘مو˘ك◊ ة˘ع˘با˘ت˘لا بسضغ˘˘لا
ِتاطfi ِلك ىلع اهَترطيسس ةيبيللا
روزنج ةنيدم نم ءابرهكلا ِديلوت
قافولا ُتاوقْ تناكو.ةتارسصم ¤إا
ّنأا˘˘˘ب ق˘˘˘با˘˘˘سس ٍتقو ‘ ْتدا˘˘˘فأا د˘˘˘˘ق
ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سسŸا ِتا˘˘˘عو˘˘˘مÛا َسضع˘˘˘ب

Îفح ةفيلخ ÒسشŸا تاوقل ةعباتلا
َيبرغ تاطÙا ىدحإاْ تفدهتسسا

ُةكرسشلاْ تثد–و.ترسس ِةنيدم
ِلوخد نع ةيبيللا ءابرهكلل ةماعلا

ِقرسش ِةطfi ¤إا ةحلسسم ٍةعوم‹
اذ˘˘˘ه ّنأا ن˘˘˘˘م ًةرذfi ،سسل˘˘˘˘بار˘˘˘˘ط
ُددهيو ،ةكبسشلا َءانب ُلقرعي َلمعلا
ىلع.اهَرارقت˘سساو ا˘ه˘َت˘مÓ˘سس
تاو˘˘˘ق تر˘˘˘سشن˘˘˘ن ،ر˘˘˘خا د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘سص
ا˘ه˘ب فÎعŸا ة˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا ة˘˘مو˘˘ك◊ا
ة˘˘يو˘˘ج تÓ˘˘حر ل˘˘ي˘˘سصا˘˘ف˘˘ت ا˘˘ي˘˘˘لود

ÿةعباتلا ،““ماسشلا ةحنجأا““ طوط
ءاوللا تاوق ¤إا ،يروسسلا ماظنلل
و.Îف˘ح ة˘ف˘ي˘ل˘خ د˘عا˘ق˘˘تŸا
تÓحر لجسس ، ،تانايبلا ترهظأا

لقنت يتلا ““ماسشلا ةحنجأا““ ناÒط
،Îف˘ح ¤إا ة˘˘قز˘˘ترŸاو ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسألا

““Ôغا˘˘˘ف““ ة˘˘˘كر˘˘˘سش ر˘˘˘˘سصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع Èع
نم ةÎفلا لÓخ كلذو ،ةيسسورلا
¤إا ي˘˘˘˘˘˘˘سضاŸا يا˘˘˘˘˘˘˘˘م  ة˘˘˘˘˘˘˘˘ياد˘˘˘˘˘˘˘˘ب
علقتو.يرا÷ا  ةيليوج ةيادب
تر˘˘سشن ا˘˘م بسسح˘˘˘ب ،تار˘˘˘ئا˘˘˘ط˘˘˘لا

““بسضغ˘لا نا˘كر˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع““ ة˘ح˘ف˘˘سص
نم ،ةيبيللا ةموك◊ا تاوقل ةعباتلا

““ميميمح““ ةدعاقو قسشمد يراطم
‘ طبهتو ،ةيقذÓلا ‘ ةيسسورلا

ةدعاق وأا يزاغنب ‘ انينب راطم
.““جرŸا““ بونج ةيتارامإلا مداÿا
ة˘م˘ئا˘ق˘لا ‘ ¤وألا ة˘˘ل˘˘حر˘˘لا ن˘˘ك˘˘ل
ة˘ي˘ندرألا ة˘م˘سصا˘ع˘لا ن˘م تق˘ل˘˘ط˘˘نا

،يسضاŸا يام6 ‘ كلذو ،نامع
نود ،ا˘˘ن˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ب را˘˘˘ط˘˘˘م ‘ تط˘˘˘حو
ة˘ع˘ي˘ب˘ط وأا ا˘ه˘ت˘م˘هŸ تا˘˘ح˘˘ي˘˘سضو˘˘ت

ناكرب““ ةحفسص تتفلو.اهتلومح
م˘˘ت˘˘ي ا˘˘م ا˘˘ب˘˘لا˘˘غ ه˘˘نأا ¤إا ““بسضغ˘˘˘لا
ة˘ح˘ن˘جأا““ تار˘˘ئا˘˘ط را˘˘سسم ءا˘˘ف˘˘خإا
ماع ذنم ايكيرمأا ةبقاعŸا ،““ماسشلا
اهلوخد درجÃ رادارلا نم ،6102
.ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل ءاو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘جأل
تسضفر ،ي˘˘˘˘˘˘˘سضاŸا  ناو˘˘˘˘˘˘˘˘ج  ‘و
ام يفن وأا ديكأات ةيندرألا ةموك◊ا
،Îفح تاوقل اهمعد نأاسشب ددÎي
لسصوتلا ةرورسض ىلع تددسش اهنكل
،ة˘مزأÓ˘ل ل˘ما˘سش ي˘سسا˘ي˘˘سس ل˘˘ح ¤إا
ة˘ي˘عر˘سشل˘ل نا˘م˘ع ةد˘نا˘˘سسم ى˘˘ل˘˘عو
ن˘˘˘˘مأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ظا˘˘˘˘˘ف◊ا ةرور˘˘˘˘˘سضو
يأا سضفرو ،ايبيل ةدحوو رارقتسساو
.ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘جرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ تÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت
لا˘˘˘˘ق ،ي˘˘˘˘سضاŸا  ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف  ‘و
نإا ىوتسسŸا عيفر ي‡أا لوؤوسسم
ايسسورو ندرألاو تارامإلاو رسصم
ةÒسسŸا تارئاطلا تامجه ءارو
‘ Îفح تاوق اهنسشت يتلا ““نورد““
ل˘˘ث˘˘مŸا بئا˘˘˘ن ح˘˘˘سضوأاو.ايبيل
ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل ‘ ما˘˘ع˘˘˘لا ÚمأÓ˘˘˘ل سصاÿا
بوقعي ،ميقŸا ي‡ألا قسسنŸاو
ديوزتب موقت لودلا كلت““ نأا ،ول◊ا

مو˘ق˘ت وأا نورد˘لا تار˘ئا˘ط˘˘ب Îف˘˘ح
هذ˘˘˘˘ه Òي˘˘˘˘سست˘˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘سسف˘˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘˘ه
كل˘˘˘˘ت نأا فا˘˘˘˘سضأاو.““تارئاطلا
مادختسسا نأا اما“ كردت““ لودلا
ى˘˘ل˘˘ع ار˘˘سصا˘˘ق نو˘˘ك˘˘ي ن˘˘ل نورد˘˘˘لا

اهنإا لب بسسحف ةيركسسع تآاسشنم
ىذألا قحلتسسو ÚيندŸا بيسصتسس
سسرادŸا˘˘ك ة˘˘ي˘˘˘ندŸا تآا˘˘˘سشنŸا˘˘˘ب
ن˘كÁ اذ˘ه ل˘˘كو تا˘˘ي˘˘ف˘˘سشت˘˘سسŸاو

:عباتو.““بر˘ح ةÁر˘ج هرا˘ب˘ت˘عا
ا˘ع˘ي˘م˘ج ا˘ن˘ل ة˘فور˘ع˘م لود كا˘ن˘ه““
ر˘˘سصم ل˘˘ث˘˘م Îف˘˘ح تاو˘˘ق د˘˘نا˘˘˘سست
ا˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘سسورو ندرألاو تارا˘˘˘˘˘˘˘˘مإلاو
ا˘˘˘ه˘˘˘نإا لو˘˘˘ق˘˘˘˘ن نأا ن˘˘˘˘كÁ ةÒخألاو

دسصقي) ةلتا˘ق˘م ة˘ي˘سسور تا˘عا˘م˘ج
ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت Òغ (Ôغا˘˘˘˘ف ة˘˘˘˘عو˘˘˘˘م‹

ا˘ند˘ه˘سش د˘ق˘ف ندرألا ا˘مأا ،ة˘لود˘˘ل˘˘ل
تارئاط تسس عيبب اهمايق ارخؤوم
.Îفح تاوقل ““عنسصلا ةينيسص نورد
سسيئر اوفاسضتسسا ةبراغŸا ناك و

حلاسص ةليقع يبيللا باونلا سسل‹
ة˘لود˘ل˘ل ى˘˘ل˘˘عألا سسلÛا سسي˘˘ئرو

ثحبلل ةلواfi ‘ يرسشŸا دلاخ
ءانبلا نكÁ ةكÎسشم مسساوق نع
عمج ‘ اوحجني ⁄ نئلو .اهيلع
،ةد˘˘حاو ةد˘˘ئا˘˘˘م لو˘˘˘ح Úفر˘˘˘ط˘˘˘لا
ةرو˘ل˘ب ‘ ا˘مد˘ق˘ت او˘ق˘˘ق˘˘ح م˘˘ه˘˘نإا˘˘ف
‘ مهاسست دق يتلا طاقنلا سضعب
بسسح ،تاÒخ˘سصلا قا˘ف˘تا ل˘يد˘ع˘ت
عّقوو.ةمي˘ل˘ع ة˘ي˘بر˘غ˘م ردا˘سصم
Èم˘سسيد ‘ ،ي˘ب˘ي˘ل˘لا عاز˘ن˘لا ا˘فر˘ط
ة˘ن˘يدÃ ا˘ي˘سسا˘ي˘سس ا˘˘قا˘˘ف˘˘تا5102
ه˘ن˘ع ج˘ت˘ن ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘غŸا تاÒخ˘˘سصلا
دو˘˘ق˘˘˘ي ي˘˘˘سسا˘˘˘ئر سسل‹ ل˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘سشت

¤إا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإا ،قا˘˘˘فو˘˘˘لا ة˘˘˘مو˘˘˘ك˘˘˘˘ح
ءاسشنإاو ،باونلا سسلÛ ديدمتلا

Îف˘ح ن˘ك˘ل .ة˘لود˘ل˘ل ى˘ل˘عأا سسل‹
ل˘ي˘ط˘ع˘ت ¤إا تاو˘ن˘سس ة˘ل˘ي˘ط ى˘˘ع˘˘سس
.هطاقسسإاو قافتلا
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ةتأرسصمو روزنج Úب ءابرهكلأ تاطfi ىلع اهترطيسس نلعت ““بسضغلأ ناكرب““

ايبيل ةمزأا لو– نم رذ– ةدحتŸا ·ألا
ةيميلقإا برح ¤إا
برح ¤إأ ةيبيللأ ةمزألأ لو– نم ،زمايلو Êافيتسس ،ةبانإلاب ايبيل ‘ ةدحتŸأ ·أÓل ماعلأ ÚمأÓل ةسصاÿأ ةلثمŸأ ترذح

ِتايلمع ُةفرغ ْتنلعأأ اميف .ةيبيللأ طسسولأ ةبأوب تدافأأ امبسسح ،Úيجراÿأ ÚبعÓلاب ةسصاÿأ تÓخدتلأ ببسسب ةيميلقإأ
 .ةتأرسصم ¤إأ روزنج ةنيدم نم ءابرهكلأ ِديلوت ِتاطfi ِلك ىلع اهَترطيسس ةيبيللأ قافولأ ةموك◊ ةعباتلأ بسضغلأ ِناكرب

 صسنوتب انوروك صسوÒفب ةدحأو ةافو ليجسست دعب

 ةلاح15 ¤ا تايفولا ددع عافترا
دعب ،ةافو ةلاح15 غلبيل ،سسنوت ‘ انوروك سسوÒفب تايفولا ددع عفترا
اهغÓب ‘ ةحسصلا ةرازو هتنلعأا ام قفو،91 ديفوكب ةديدج ةافو ليجسست
ليجسست نع ةحسصلا ةرازو تفسشك تقو ‘ ،يئابولا عسضولا لوح يمويلا
ةافولا ةلاح نإا ةرازولا تلاقوانوروك سسور�فب ةد�دج ةباسصإا71
.قباسس تقو ‘ انوروكب هتباسصإا ليجسست ” سصخسشل يه ةديد÷ا

ا�ن�ب ،““91-ديفوك““ انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإا71 ،سسنوت تلجسس و
غلي اميف ،2551 اهيدل تاباسصإلا ›امجإا كلذب غلبيل.ة�لfi ةباسصإا61
نا�ب ‘ ةرازولا تحسضوأاو.7121 ءافسشلا تلاحو ،15 تايفولا ددع
نع ترفسسا ً،ا�flÈ ًل�ل–133 ة�سضاŸا42 ـلا تاعاسسلا ‘ ترجأا ا�نأا
61 ي�و ،ةد�دج ةباسصا ةلاح71 م�ن�ب نم ً،ا�باج�إا ًل�ل–52 ل�جسست
ةقباسس ةباسصإا تلا◊ ة�باج�إا ل�لا–8و ،ةدفاو ةباسصإاو ة�لfi ةباسصإا

.سسور�فلل ةلماح لازت ل
م�ن�ب ،2551 غلب سسور�فلا اذ�ب ن�باسصملل ›امجإلا ددعلا نأا تنّيبو
ةلماح لازت ل ةباسصإا ةلاح482و ،ةافو ةلاح15و ،ءافسش ةلاح7121
، سسما لوأا ،ةبونم ةيلو تلجسس امك.ةعباتŸا ددسصب ي�و ،سسور�فلل
دورو دعب كلذو ،دجتسسŸا ““انوروك““ سسوÒفب ةيلfi ةباسصإا تلاح ثÓث
يداوو ةبونم نم جاطرق سسنوت راطÃ نولمعي ناوعأا ةثÓث ليلا– جئاتن
ةليبن ،ةبونÃ ةحسصلل ةيوه÷ا ةريدŸا هتدكأا ام بسسح ،ةيباجيإا ،ليللا
تانيع عفرل يرولفنÃ يّبطلا فاعسسإلا زكرم ناوعأا لخدتو.رودق
ةرادإلا ترسشاب امك ،ىودعلا نم مهتمÓسس نم دكأاتلاو ،ليلحتلل مهنم
ÚلماعتŸا ةفاك دسصرل تاباسصإلا طيfi لوح اثحب ةحسصلل ةيوه÷ا

.مهعم
ةه÷اب ةدكؤوŸا ةباسصإلا تلاح ددع عفتري ،تلا◊ا هذه باسستحابو
5 اهنم ،سسنوت ‘ ““انوروك““ سسوÒفب تاباسصإلا ةيادب ذنم ،ةلاح85 ¤إا

لfi ةلاح11 اهنم ،ةباسصإا ةلاح41و مات ءافسش ةلاح93و ،ةافو تلاح
مهلزانم ‘ (ةديد÷ا ةيلÙا تلا◊ا اهنم) يتاذ يحسص رجح
Ã3و ،ليللا يداوو ةبونم يتنيدfiيبوجو يحسص رجح ل Ãديفوك وكر

.ÒتسسنŸاب91ـ
رؤوب نم نيدئاعلا دحأل مات ءافسش ةلاح سسمأا تلجسس ةه÷ا تناكو
.ÒتسسنŸاب يبوجولا رج◊اب هؤواويا ” يذلاو ،ىودعلا

برغŸاب91 - ديفوكب ةباسصم ةلاح فلأأ٥2 نم Ìكأأ

ديدج لوكوتورب دامتعل هجتت طابرلا
انوروك يباسصم جÓعل

سسوÒفب Úباسصملل ديدج يجÓع لوكوتورب دامتعا ¤إا برغŸا هجتي
نم ةرقتسسŸا تلا◊ا داعبتسسا لÓخ نم ،دجتسسŸا انوروك
زكارŸا لخاد طقف ةجر◊ا تلا◊ا ىلع ءاقبإلاو ،تايفسشتسسŸا
تايفوو تاباسصإا ‘ ظوحلم عافترا بقع رارقلا اذه يتأايو.ةيبطلا
.““91 ديفوك““ سضرم حبك لجأل ندŸا نم ددع قÓغإا نع Óسضف ،ءابولا
Òبك طغسض Èع دÓبلا ‘ يحسصلا ماظنلل ىسضرŸا ةÌك كاهنإا لظ ‘و
دامتعا ¤إا ةيبرغŸا ةحسصلا ةرازو تهŒا ،ةيباعيتسسلا ةقاطلا ىلع
نم ةرقتسسŸا تلا◊ا داعبتسسا ىلع دمتعي ديدج لوكوتورب
مهلزانم لخاد ،جÓعلل ةيرورسضلا تاعر÷اب مهديوزتو ،تايفسشتسسŸا

.ةقيقد لزع Òبادت راطإا ‘
لخاد ةيبطلا ةياعرلا Ëدقتب ءافتكلا متيسس ،كلذ نوسضغ ‘

. ةنمزم سضارمأاب Úباسصمللو ةجر◊ا تلاحلل ،تايفسشتسسŸا
ةلاح ءاوتحا ‘ دعاسست دق ديد÷ا ةيجيتاÎسسلا نأا ءاÿÈا ىريو
دادعأا عافترا ببسسب ،تايفسشتسسŸا نم ديدعلا اهب ر“ يتلا طغسضلا
ىودعلا ةلحرم ¤إا سسوÒفلا لاقتنا نم تاطلسسلا فوختتو.ÚباسصŸا
ىلع ÚنطاوŸا ثح ¤إا دÓبلا ‘ ةحسصلا ةرازو عفد ام وهو ،ةيعام÷ا

.يخاÎلا مدع
تاءارجإا سضرف يسضتقي ،›ا◊ا هجوتلا نأا ىلع ةرازولا تددسشو
¤إا ةدوعلا وأا ىوسصق ةيحسص ئراوط ةلاح نÓعإا يعدتسست ،ةمراسص
.ةكلمŸا تاهج ةفاك ىلع يحسصلا رج◊ا سضرف

ةلاح ديدمتل ديدج موسسرم ىلع ةموك◊ا قداسصت نأا بقترŸا نمو
رهسشلا نم رسشاعلا ‘ اهعفر رظتنŸا نم ناك يتلا ،ةيحسصلا ئراوطلا
نع ، سسما لوأا  ،تنلعأا دق ةيبرغŸا ةحسصلا ةرازو تناكو.يرا÷ا
203و ،دجتسسŸا انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإا ةلاح396 ليجسست

.ةمرسصنŸا ةعاسس42ـلا لÓخ ةافو ةلاح41و ،ءافسش تلاح
ةيراسسلا سضارمألا مسسق سسيئر بسسحب ةديد÷ا ةليسص◊ا تعفرو

Ãركلا دبع ةحسصلا ةرازول ةعباتلا سضارمألا ةحفاكمو ةئبوألا ةيريدË
¤إا برغŸاب ةدكؤوŸا ةباسصإلا تلا◊ ›امجإلا ددعلا ،هيقفلب نايزم
يسضاŸا سسرام2 ‘ ةلاح لوأا نع نÓعإلا ذنم ةلاح51و فلأا52

Ãح ‘ ،ةمسسن فلأا001 لكل ةباسصإا96 لدعÚ تلاح عوم‹ لسصو
.ةئŸا ‘27 قوفت فاعت ةبسسنب يأا ،ةلاح069و فلأا71 ¤إا ماتلا ءافسشلا

 ةلاح9136 ¤إأ ›امجإلأ ددعلأ عافترأ

ايناتيروÃ انوروك سسوÒفب ةديدج تاباسصإا9
سسمأا لوأا ،ة˘ي˘نا˘ت˘يروŸا ة˘ح˘˘سصلا ةرازو تن˘˘ل˘˘عأا
ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘با˘˘سصإا تلا˘˘ح ع˘˘سست ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست  ن˘˘ع،
لÓخ (91 ديفوك - دجتسسŸا انوروك) سسوÒفب
›ا˘م˘جإا كلذ˘ب ع˘ف˘تÒل ،ة˘ي˘سضاŸا ة˘عا˘سس42ـلا
فسشك و.ةلاح9136 ¤إا دÓبلا ‘ تاباسصإلا

،فاحزلا دلو يديسس ةيمومعلا ةحسصلا ريدم
ةلاح18 ليجسست ،نع تبسسلا سسمأا لوأا ءاسسم
انوروك سسوÒفب ةديدج تاباسصإا9 و ،ءافسش
تلا◊ا عزو˘ت˘تو. ا˘ي˘نا˘ت˘يرو˘م ‘ د˘ج˘ت˘سسŸا
ةدحاو ةلاح دوبما  :›اتلا وحنلا ىلع ةديد÷ا
ةلاح ةنيز غرفت ،5  رسصكل ، ةدحاو ةلاح راطا،
ر˘يد˘م د˘كأاو.ةد˘حاو ة˘لا˘˘ح ترا˘˘ي˘˘ت، ةد˘˘حاو
ةيف˘ح˘سصلا ة˘ط˘ق˘ن˘لا لÓ˘خ ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ح˘سصلا
، ةيئابولا ةيعسضولا لوح ةحسصلا ةرازول ةيمويلا
دعب ةجيتنلا هذهل تلسصوت ةيحسصلا حلاسصŸا نأا
اسصحف28 ا˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ا˘˘سصح˘˘ف071 ءار˘˘˘˘جإا

ةي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ح˘سصلا ر˘يد˘م ح˘سضوأاو.ةعباتملل
ر“ؤوŸا ‘ ،فا˘˘حز˘˘لا د˘˘لو يد˘˘ي˘˘سس رو˘˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لا
سسوÒف تاد˘ج˘ت˘سسم لو˘ح ي˘مو˘ي˘˘لا ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصلا
ءافسش ةلاح18 ليجسست ” هنأا ،دÓبلاب (انوروك)
3405 ¤إا ÚفاعتŸا ددع عوم‹ كلذب عفتÒل

ةا˘فو ة˘لا˘ح يأا ل˘ي˘ج˘˘سست م˘˘ت˘˘ي ⁄ ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ة˘˘لا˘˘ح
وةافو ةلاح751 دنع تايفولا ›امجإا رقتسسيل

ءافسشلا بسسن˘ل ا˘ت˘فل ارو˘ط˘ت ا˘ي˘نا˘ت˘يرو˘م تفر˘ع
ةÎف““ ‘ تغ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ن˘م ءا˘ف˘سش ة˘˘لا˘˘ح269,4ليجسستب%46.87““ةزيجو

سسمأا مو˘˘ي دود˘˘ح ¤إا تغ˘˘ل˘˘ب تا˘˘با˘˘سصإا ة˘˘ل˘˘م˘˘˘ج
تلاح امأا ،ةدكؤوم ةيلمج ةباسصإا013,6ةعم÷ا
ةليسصح ‘ ةافو ةلاح751 تغلب دقف ةافولا
ناك و .ةيناتيروŸا ةحسصلا بسسح ةليقث Èتعت
““اراجفنا ““ دهسش دق ايناتيروÃ يئابولا عسضولا
مغر دÓبلاب ءابولل تفلم رارقتسسا دعب ايئجف

تدكأا و.راو÷ا لود و ⁄اعلا ‘ قلقنلا هيسشفت
عسضولا نأا ةيناتيروŸا ةحسصلا ةرازوب رداسصم
مغر اظوحلم اجارفنا دهسشي دÓبلاب يئابولا
ةبرجتلا و ماعلا عسضولا بحاسصت يتلا فواıا
.دÓبلا هتدهسش يذلا يئابولا راجفنÓل ةقباسسلا
ن تنلعأا دق ةيناتيروŸا ةحسصلا ةرازو تناكو
انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإا51 ليجسست  نع
ة˘ف˘سشا˘ك  ،ة˘ي˘˘سضاŸا ة˘˘ع˘˘م÷ا مو˘˘ي ،د˘˘ج˘˘ت˘˘سسŸا
045 ءارجإا دعب هنأا هتاذ قايسسلا ‘ ةرازولا
عفتÒل سسوÒفلاب ةباسصإا51 ليجسست ” اسصحف
سسرا˘م ر˘سشع ع˘بار˘لا ذ˘ن˘م تا˘با˘˘سصإلا ¤ا˘˘م˘˘جإا
امك ،Úباسصم0136 ¤ا ايناتيروم ىف طرافلا

¤امجا ل˘سصي˘ل ا˘با˘سصم46 ى˘˘فا˘˘ع˘˘ت كلذ˘˘˘ك  ”
.اسصخسش2694 ¤إا ءافسشلا تلاح
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 اـــهباــحسصأل درــت ل ةدــير÷أ درــت ةــــقيثو لــك
رـــسشنت ⁄ مأأ ترـــسشن ءأوـــسس

يرسشمهلأ ديم◊أ دبع

flطي– ةمج رطا Ãةقطن
ءار˘˘˘˘˘˘˘ج ، ط˘˘˘˘˘˘˘سسوألا قر˘˘˘˘˘˘˘سشلا

ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘˘ت دا˘˘˘ك˘˘˘ت ل تÓ˘˘˘ك˘˘˘سشم
ديدج نم رجفتتل ، اهادحإا
ن˘˘˘˘˘˘عً ار˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘خ Ìكأا ىر˘˘˘˘˘˘˘خأا
تÓكسشم  كانهف .. اهتقباسس
ةقطنŸا ىف يرسشتسست ىÈك
ة˘ي˘لfi تا˘عد˘سصت ‘ بب˘˘سست˘˘ت
ةيلود تارتوتل دوقتو ةيميلقإاو
ل لا˘ثŸا ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘˘م ،
دا˘˘ك˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ها˘˘˘يŸا  ر˘˘˘سص◊ا
بور◊ دوقت ، ةمزأل لوحتت
ة˘˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لا  ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ت ،  دو˘˘˘جو
دو˘˘˘جو˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
، ا˘˘ه˘˘˘سضرأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع Êو˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘سصلا
، ةيكÎلاو ةيناريإلا ةسسايسسلاف
يكيرمألا سسيئر˘لا تا˘ه˘جو˘ت˘ف
ذختي يذلا  ، بمارت دلانود
‘ دوق˘ت ة˘سضقا˘ن˘ت˘م تا˘سسا˘ي˘سس
حلاسصم ةمدÿ فاطŸا ةياهن
لواحي وهف ، اهئافلحو هدÓب

ط˘ب˘خ˘ت˘ي  ⁄ا˘ع˘لا كر˘˘ت هد˘˘ه˘˘ج
Ãطإاو  هتاعارسصو هلكاسشÓق

حرسستل ةيÈعلا ةلودلل نانعلا
ط˘˘˘˘˘˘سسوألا قر˘˘˘˘˘˘˘سشلا ‘ حر“و
‘ رارمتسسلا عم هيف مكحتتل
ة˘ير˘سصن˘ع˘لا ا˘ه˘˘تا˘˘سسا˘˘ي˘˘سس م˘˘عد
د˘˘˘˘˘˘˘سض ة˘˘˘˘˘˘˘يزاز˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘سسلاو
سضرفو ،برعلاو Úينيطسسلفلا
با˘هرإلا ة˘براfi ‘ ه˘بو˘˘ل˘˘سسأا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع تا˘˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘ع سضر˘˘˘ف ‘و
‘ سضرا˘ع˘ت˘ت ا˘ه˘ن˘ي˘ع˘˘ب بو˘˘ع˘˘سش
هدÓب تاسسايسس عم اهتاسسايسس
نم برقتلل بوؤودلا هيعسسو ،
ًايلبقتسسم ًافيلح نوكتل ايسسور
، تناك امك ًايخيراتً اودع ل
مام˘ت˘هلا خ˘ي˘سسر˘ت ا˘ه˘ل فا˘سضي
ةي˘ك˘ير˘مألا ة˘ي˘لÙا نو˘ئ˘سشلا˘ب
‘ ءا˘˘ف˘˘ل◊ا ة˘˘نأا˘˘م˘˘ط ع˘˘م Ìكأا
ع˘˘˘م ه˘˘˘˘نأا ءا˘˘˘˘ح˘˘˘˘يإلا˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘بوروأا
ةنأامطو  ، يبوروألا دا–لا
ةسسايسس معدي هنأا نم Úسصلا

هدا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘عاو ةد˘˘˘˘˘˘˘حاو Úسص
‘ ةركتبم ة˘ي˘ئا˘م˘ح تا˘سسا˘ي˘سس
ةراجتلا مجح سصلقت ةراجتلا
تادراو ن˘˘م د–و ،ة˘˘يŸا˘˘ع˘˘˘لا
ق˘˘م˘˘ع˘˘تو،ةد˘˘ح˘˘تŸا تا˘˘˘يلو˘˘˘لا
ل˘˘˘كا˘˘˘سشŸاو ط˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لا تا˘˘˘مزأا
⁄اعلا ‘ ةيلاŸاو ةيفرسصŸا
رو˘˘˘˘سصت را˘˘˘˘سصت˘˘˘˘خا˘˘˘˘ب هذ˘˘˘˘˘ه ..
، ةيلبقتسسŸا بمارت تاهجوت

را˘˘ط˘˘خأا هدد˘˘ه˘˘ت˘˘ت ⁄ا˘˘ع˘˘˘لا نأل
ن˘˘كÁ ل  ، دار˘˘طا˘˘ب م˘˘قا˘˘ف˘˘ت˘˘ت
ناك امهم اهيف رود بعل ةلودل

ة˘يدا˘سصت˘قلا ا˘ه˘˘تارد˘˘ق م˘˘ج˘˘ح
. ةيركسسعلاو
تتا˘˘ب ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘˘نŸا˘˘˘ف

ءارج ، ةمج ثراوك اهددهتت
هنم Êاعت يذلا يئاŸا رقفلا
ة˘ل˘ئا˘ه˘˘لا ة˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘سسلا ةدا˘˘يز˘˘ل˘˘ل
ي˘عارز˘لاو ي˘عا˘ن˘سصلا و˘م˘˘ن˘˘لاو
بو˘˘سضن ن˘˘م ة˘˘ي˘˘سشخ كا˘˘ن˘˘˘هو،
ة˘˘˘˘عارز˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ة◊ا˘˘˘˘سصلا ها˘˘˘˘يŸا
تا˘جا˘ي˘ت˘حا د˘سسو ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلاو
نأاو ة˘سصا˘˘خ ، ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف نا˘˘ك˘˘سسلا
لكسشت بل˘غألا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ي˘سضارأا

اهÈع يرŒ راهنأل تابسصم
نيذللا تارفلاو ةلجد يرهنك
تارفلا ، ايكر˘ت ن˘م ا˘م˘ه˘ع˘ب˘ن˘م
ن˘م ه˘نا˘ير˘ج ل˘سصاو˘ي ا˘˘م˘˘ه˘˘ن˘˘م
ةيروسسلا ةريز÷اً ارباع ايكرت
ايكرت نم ةلجدو  ، قارعلاف
، ة˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا ي˘˘سضارألاً ار˘˘با˘˘ع
ًادحاو ًابسصم Óكسشيل نايقتليو
، ةرسصبلا ‘ برعلا طسش دنع
لينلا رهنل ةبسسنلاب لا◊ا اذكو
ي˘˘سضارألا ‘ ه˘˘ع˘˘با˘˘˘ن˘˘˘م يذ˘˘˘لا
Èع ير˘˘˘˘ج˘˘˘˘يو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘بو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ثألا
ةيرسصŸا ةينادوسسلا يسضارألا

ر˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘لا ‘ بسصي ثي˘˘˘˘˘˘˘˘ح
يذلا ندرألا رهنو ، طسسوتŸا

Èع نانبلو ايروسس نم هعبانم
، Êا˘˘˘ب˘˘˘˘سصا◊ا ثÓ˘˘˘˘ث د˘˘˘˘فاور
ر˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ف سسا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘˘ب و ، ناد˘˘˘˘لا
ة˘˘˘˘˘˘˘˘لود تما˘˘˘˘˘˘˘˘ق ، كو˘˘˘˘˘˘˘˘˘مÒلا
ليو˘ح˘ت˘ب Êو˘ي˘ه˘سصلا لÓ˘ت˘حلا

بق˘ن˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ¤إا ه˘˘ها˘˘ي˘˘م
ءار˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا Òم˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت د˘˘˘˘سصق˘˘˘˘ب

نيرجاهŸا ÚيÓم باعيتسسل
.دد÷ا
م˘˘ك˘˘ح˘˘ت˘˘لا لوا– ع˘˘ب˘˘˘نŸا لود

Ãة˘˘ما˘˘قإا˘˘ب را˘˘ه˘˘نألا هذ˘˘˘ه ها˘˘˘ي
متي ⁄ نإا يدؤوتسس اهيلع دودسس
ىل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل روا˘سشت˘لا˘ب كلذ
كلت دوعت نأا ، عيم÷ا حلاسصم
دÓ˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع رر˘˘سضلا˘˘ب دود˘˘˘سسلا
‘ ل˘˘سصا˘˘ح و˘˘ه ا˘˘˘م˘˘˘ك بسصŸا
ايكرت ‘ تميقأا يتلا دودسسلا

تار˘ف˘لاو ة˘˘ل˘˘جد ير˘˘ه˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع
رهن ىلع تميقأا يتلا دودسسلاو
نم ةسضهنلا دسس ةسصاخ لينلا
.ايبويثأا لبق
‘ مداقلا  عارسصلا نإاف نذإا

قفو طسسوألا قرسشلا ةقطنم
ى˘ل˘ع نو˘ك˘ي ن˘ل ع˘قو˘ت˘م و˘ه ا˘م
دراوŸا ىلع لب عسسوت وأا طفن
و˘˘˘ه ا˘˘˘م˘˘˘ك  اذ˘˘˘هو ،  ة˘˘˘ي˘˘˘˘ئاŸا

ةيروfi ةطقن لكسشي فورعم
ذ˘ن˘م ة˘يŸا˘ع˘لا تا˘عار˘˘سصلا ‘

ا˘ن˘مو˘ي ى˘ت˘حو خ˘يرا˘ت˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب
ًلا˘ك˘سشأا تذ˘˘خ˘˘تا ي˘˘ت˘˘لاو اذ˘˘ه
ى˘ل˘ع وأا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسم ،  ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م
Òغ ¤إا ة˘يدا˘سصت˘قا تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع
لودلا اهلÓخ نم ىعسست ، كل
ىلع اهتنميه سضرفل ىÈكلا
  . ىرخألا ⁄اعلا لود

ءار˘˘˘ج ها˘˘˘يŸا فاز˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ف
أارط يذلا Òبكلا كÓهتسسلا
نا˘ك˘سس دد˘ع ف˘˘عا˘˘سضت بب˘˘سسب
يذلا0091 ما˘ع ذ˘ن˘م ⁄ا˘˘ع˘˘لا
‘ ل˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ه دا˘˘˘˘˘يدزا ه˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ت
ها˘ي˘م˘ل˘ل يو˘ن˘سسلا كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسلا
د˘يز˘ي ا˘˘م ¤إا ف˘˘عا˘˘سضت يذ˘˘لا

نا˘ك ا˘م˘ع تار˘م ع˘ب˘˘سسلا ى˘˘ل˘˘ع
Êاكسسلا يمانتلا ةجيتن هيلع
يعا˘ن˘سص ي˘ما˘ن˘ت ن˘م هÓ˘ت ا˘مو
ها˘˘˘˘يŸا تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘˘م ع˘˘˘˘˘فر
وحنل ةعانسصلا ‘ ةمدختسسŸا
ديزي امو ًافعسض ““02““ نع ديزي

تاطاسشنلا ‘ فاعسضأا ““6““ نع
ن˘م ع˘فر اذ˘˘ه ل˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘عارز˘˘لا

نم درفلا كÓهتسسا  طسسوتم
‘ ًايونسس3م042 نم  هايŸا
¤إا ن˘ير˘سشع˘لا نر˘ق˘لا تا˘˘ياد˘˘ب

ماعلا ‘ كلذ فاعسضأا سسمخ
يمانتلا اذه لظ ‘ وهو0202
نا˘˘ك˘˘سسلا دد˘˘ع ‘ در˘˘ط˘˘˘سضŸا
كÓهتسسا ‘ يما˘ن˘ت ه˘ب˘ق˘ع˘ي˘سس
يŸا˘ع˘لا ىو˘ت˘سسŸا ى˘ل˘ع ءاŸا
.اهدحو ةقطنŸا سسيلو
كلذ نو˘ك˘ي˘سس لا◊ا ة˘ع˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ب
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ما˘˘ه˘˘لا با˘˘ب˘˘سسألا ن˘˘˘م
‘ هايملل ةمزأا اهنع دلوتيسس
ا˘م ط˘سسوألا قر˘سشلا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م
ًا˘ي˘لود ًا˘عار˘سص ه˘ع˘م ر˘ج˘˘ف˘˘ي˘˘سس
ىتح هرداسصم Òفوتل  ًايميلقإاو
با˘˘˘سسح ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع كلذ نا˘˘˘˘ك و˘˘˘˘ل
‘ ل˘˘˘سصح ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك ، ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘خآلا
ير˘ه˘ن ى˘ل˘ع ة˘ما˘قŸا دود˘˘سسلا
ىلع  ايكرت ‘ تارفلاو ةلجد

قار˘˘˘˘ع˘˘˘˘لاو ا˘˘˘˘يرو˘˘˘˘سس  با˘˘˘˘˘سسح
ا˘م˘ه˘ي˘ت˘سصح ن˘م ا˘م˘ه˘نا˘مر˘˘ح˘˘ب
و نيرهنلا هايم نم Úتيعيبطلا

fiع˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘لا تلواÈة˘˘˘˘ي
نم نانبل نامرح نم ةرركتŸا

نامرحو Êاطيللا يرهن هايم
ها˘ي˘م ن˘˘م Úب˘˘ط˘˘سسل˘˘فو ندرألا
،هد˘˘˘˘˘˘˘˘˘فاورو ندرألا ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن
‘ يÈع˘لا نا˘ي˘ك˘لا ةد˘˘عا˘˘سسمو
ءا˘˘ن˘˘ب ‘ ا˘˘ي˘˘بو˘˘ي˘˘ثإل Úط˘˘˘سسل˘˘˘ف
لينلا رهن ىلع ةمخسض دودسس
ة˘سضه˘ن˘لا د˘سس ا˘ه˘ي˘ف ر˘ط˘˘خألاو
ًا˘˘˘ير˘˘˘سصم ًا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ق Òث˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لا
ةبسسن سضا˘ف˘خ˘نا ن˘م ًا˘ي˘نادو˘سس
ر˘˘سصم و˘˘ح˘˘ن ة˘˘ب˘˘ئا˘˘˘سسلا ها˘˘˘يŸا
رحسصتل يدؤويسس ام نادوسسلاو
ة˘˘م˘˘خ˘˘سض ة˘˘ي˘˘عارز تا˘˘˘حا˘˘˘سسم
نم لعتفŸا هايŸا سصقن ءارج
ءادتعا لكسشي اذهو ، ايبويثأا

ي˘ئاذ˘غ˘لا ن˘مألا ى˘ل˘ع ًا˘خرا˘سص
، بسصŸا ي˘˘˘ت˘˘˘لود˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘ئاŸاو
ةيÈعلا ةلودلا لا◊ا ةعيبطب
ا˘ي˘بو˘˘ي˘˘ثأل م˘˘عد˘˘لا اذ˘˘ه مد˘˘ق˘˘ت
ل˘ي˘ن˘لا ا˘هلوأا ةد˘يد˘ع ل˘ماو˘ع˘ل

ل˘˘ق˘˘نو ، نادو˘˘سسلاو ر˘˘سصم ن˘˘م

¤إا د˘˘سسلا ها˘˘ي˘˘م ن˘˘م تا˘˘ي˘˘م˘˘˘ك
را˘˘م˘˘عإل ة˘˘˘ل˘˘˘تÙا Úط˘˘˘سسل˘˘˘ف
بناج ¤إا ، بقنلا اهئارحسص
ةرجهب حامسسلا  ‘ رارمتسسلا
ي˘سضارألا ¤إا ا˘سشÓ˘˘ف˘˘لا دو˘˘ه˘˘ي
نإا˘ف ه˘ي˘˘ل˘˘عو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ةقا˘ط˘لا لو˘ح م˘ئا˘ق˘لا فÿÓا
ءار˘ج د˘سسلا اذ˘ه˘ل ة˘ي˘ن˘يز˘خ˘ت˘لا
رتوتلا ‘ ببسست  كلذ ‘ ءدبلا
نادو˘سسلاو ر˘سصم Úب د˘˘يد˘˘سشلا

ة˘ه˘ج ن˘م ا˘ي˘بو˘ي˘ثإاو ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
سضر˘ع˘ب بر˘سضت ي˘ت˘˘لاو ىر˘˘خأا
ة˘ير˘سصŸا بلا˘طŸا˘ب ط˘˘ئا◊ا
اهمامتها Òعت لو ةينادوسسلا
ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأا وأا ›ود د˘˘ه˘˘ج يأا˘˘˘ب

لوسصولل مئاقلا فÿÓا ل◊
دو˘˘˘ع˘˘˘ت ة˘˘˘كÎسشم م˘˘˘سساو˘˘˘˘ق ¤إا
ن˘˘م  ع˘˘ي˘˘م÷ا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘˘هÒخ˘˘˘ب

ه˘تÒح˘ب م˘ج˘ح ل˘يد˘˘ع˘˘ت لÓ˘˘خ
بسسا˘˘ن˘˘˘ي اÃو ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘يز˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لا
دودسسلا نوزfl ىلع ظاف◊ا

يذ˘˘˘˘لاو نادو˘˘˘˘سسلاو ر˘˘˘˘˘سصم ‘
لاح ‘ حلسسم عازنل لوحتيسس
نم موعدŸا يبويثألا بلسصتلا

ة˘˘يÈع˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘حلا ة˘˘˘مو˘˘˘ك˘˘˘ح
اهتطخ ذيفنت ىلع اهرارسصإاو
ة˘ي˘ن˘يز˘خ˘ت˘لا ة˘ع˘سسل˘ل ة˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
. دسسلل
ن˘م ي˘ئاŸا ن˘مألا ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ف
ا˘˘ه˘˘سضر˘˘ف˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘يو˘˘˘لوألا
ا˘م ق˘فو˘ف ،ة˘ل˘ب˘˘قŸا ة˘˘ل˘˘حرŸا
لو˘˘˘ح ةردا˘˘˘سص ة˘˘˘سسارد تر˘˘˘كذ
د˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘عŸ ط˘˘˘˘˘˘سسوألا قر˘˘˘˘˘˘سشلا
‘ ة˘ي˘ج˘ي˘تاÎسسإلا تا˘˘سسارد˘˘لا
نإاف9891 ما˘˘˘ع˘˘˘لا ‘ ند˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل
ًا˘˘بر˘˘ح د˘˘˘ه˘˘˘سشت˘˘˘سس ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘نŸا
هايŸا رداسصم ىلع ةرطيسسلل
نا˘˘ك˘˘سسلا دد˘˘ع د˘˘ياز˘˘˘ت بب˘˘˘سسب
و˘˘م˘˘ن˘˘لا ج˘˘مار˘˘ب ةدا˘˘يزو ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف
تايمكلا ع˘جار˘تو يدا˘سصت˘قلا
اذ˘˘هو ،ها˘˘يŸا ن˘˘˘م ةر˘˘˘فو˘˘˘تŸا
طباورلا مطحي عازنل يدؤويسس
،ةقطنŸا هذه لود Úب ةسشهلا
ر˘˘يزو د˘˘عا˘˘سسم قر˘˘ط˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
دلوراه) يك˘ير˘مألا ة˘ي˘جراÿا
لو˘ح ه˘ل ر˘ير˘ق˘˘ت ‘ (زرد˘˘نو˘˘سس
رطÿا نأا ¤إا طسسوألا قرسشلا

ىلع عازنلا نم طقف يتأاي ل
رخآا ردسصم كانه لب طفنلا
‘ لثمت˘ي ة˘ق˘ط˘نŸا ‘ ق˘ل˘ق˘ل˘ل
بتاكلا رذح اميف ،هايŸا ةردن
نأا نم (›وك لوج) يكيرمألا

ط˘˘˘سسوألا قر˘˘˘سشلا ة˘˘˘ق˘˘˘˘ط˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
دعب هايŸا ىلع ًابرح دهسشتسس
ةيمنتلا ططخ نأل طفنلا ذافن
،Óً˘ب˘ق˘ت˘سسم ا˘ه˘ي˘ل˘ع د˘م˘ت˘˘ع˘˘ت˘˘سس
يأا نأا ىرخأا ةسسارد تأار امنيب
هايŸا ةلكسشم جلاعي ل قافتا
لود˘˘لاو ة˘˘يÈع˘˘˘لا ة˘˘˘لود˘˘˘لا Úب

هل بتك˘ي ن˘ل ة˘ي˘ن˘عŸا ة˘ي˘بر˘ع˘لا
لدج راثم نوكيسس هنأل حاجنلا
Úمأا˘ت˘ف ..رار˘م˘ت˘سسا˘˘ب عار˘˘سصو
قيق–و ةيئاŸا تامزلتسسŸا
ل˘˘˘ك˘˘˘سشي تا˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘ئاŸا ن˘˘˘˘مألا

ل˘˘هأل ًا˘˘سسجا˘˘هوً اÒب˘˘ك ًا˘˘يد–
مقافتتسس ةمزأا يهو ةقطنŸا

درطسضŸا Êاكسسلا ديازتلا عم
ةجا◊ا ‘ ديازت هقفاري يذلا
عسضيسس يذلا رمألا ،ءاŸا ¤إا
ةمدقم ‘ هعم يئاŸا نمألا
هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ة˘ح˘˘لŸا تا˘˘يو˘˘لوألا
قوفتلاو يئاذغلا نمأÓلً ادفار
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لاو ير˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘سسع˘˘˘˘˘لا
رو˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘قلا
ىقلم تاب هيلعو ، يعامتجلا

ةد˘˘ح˘˘تŸا ·لا  ق˘˘تا˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
““ ـب سضو˘˘ه˘˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع  ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا
ليتف عزنل  ““ هايŸا ةيسسامولبد
‘ ة˘سصا˘خ ا˘˘ه˘˘نأا˘˘سشب ر˘˘تو˘˘ت يأا
لا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سشو ط˘˘˘˘˘سسولا قر˘˘˘˘˘سشلا
يدؤوي نأا نكÁ ثيح ،ايقيرفا
¤ا ا˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ف دراوŸا ح˘˘˘˘˘˘˘˘سش
ا˘م˘ك ل˘ب˘ق˘ت˘سسŸا ‘ تا˘عار˘˘سص
ن˘˘ملا سسل‹ ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘غ˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘ي
ز˘يز˘ع˘ت˘ل  ل˘ب˘سس دا˘ج˘˘يا ›ود˘˘لا
‘ ها˘˘˘˘يŸا نأا˘˘˘˘سشب نوا˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ةكÎسشŸا راهنألا وأا تاÒحبلا
،  تار˘˘ف˘˘لاو ة˘˘ل˘˘جدو ل˘˘ي˘˘ن˘˘لا˘˘˘ك
ط˘سسولا قر˘سشلا ي˘ت˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م˘˘ف
Ìكلا ا˘م˘ه ا˘ي˘ق˘ير˘فا لا˘˘م˘˘سشو
ببسسب عارسصلا رطÿ ةسضرع
وحن لاطيسس يذلاو هايŸا حسش
فلتfl نأا ثيح اهلود نم81
ن˘م Êا˘ع˘ت˘سس ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا لود˘˘لا
و˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘لا ءار˘˘˘ج ها˘˘˘يŸا سصق˘˘˘˘ن
رو˘˘ط˘˘ت˘˘لاو در˘˘˘طŸا Êا˘˘˘ك˘˘˘سسلا
، ي˘˘˘˘˘عارز˘˘˘˘˘لاو ي˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘سصلا
يÈع˘˘لا نا˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘لا ل˘˘˘ك˘˘˘سشي˘˘˘سسو

ا‡ كلذ ‘ ًا˘ط˘غا˘˘سضً ار˘˘ط˘˘خ
امك  .رتوتلا رارمتسسا ينعيسس
اذ˘˘ه ر˘˘˘طاfl كراد˘˘˘ت˘˘˘لو ه˘˘˘نأا
ل يبرعلا ىوتسسŸا ىلع رمألا
دمتعت لئادب داجيإا نم  دب
هايŸا لقن تاكبسش ةءافك عفر
ع˘فر ،ا˘هر˘يو˘ط˘تو ا˘ه˘ت˘˘نا˘˘ي˘˘سصو
Òي˘غ˘˘ت ،ي˘˘ل˘˘ق◊ا ير˘˘لا ةءا˘˘ف˘˘ك
ٍل˘˘˘ْك˘˘˘َسشب ›و˘˘˘سصÙا بي˘˘˘كÎلا
ة˘˘ي˘˘ئاŸا دراوŸا ع˘˘˘م ق˘˘˘ِسس˘˘˘sت˘˘˘ي
، يرلا مظن ريوطت ، ةحاتŸا
فا˘ن˘سصأاو تلÓ˘سس طا˘ب˘ن˘˘ت˘˘سسا

،ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصاÙا ن˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ج
ة˘سسد˘ن˘˘ه˘˘لا مو˘˘ل˘˘ع˘˘ب ما˘˘م˘˘ت˘˘هلا
، اهتاقيبطتو ةيتابنلا ةيثارولا
تا˘˘˘˘نازÿاو دود˘˘˘˘˘سسلا ءا˘˘˘˘˘سشنإا
نم دوقفŸا ةبسسن لuلَقُت يتلا
.رحبلا هايم ةيل–و ، هايŸا



Úيسضايرلأو Úينفلأ نيريدŸأو تأدا–لأ ءاسسؤورب  عمتجي يدلاخ

 Úيسضايرلا ةدوع ةطخ ““لقرعي““ انوروك
تابيردتلل Úيرئاز÷ا

““صسين““ يدانل يمسسرلأ عقوŸأ عم هأرجأأ رأوح ‘

حمطنو غيل ابوروألا ‘ سسفاننسس““ :لاطع
 ““›اثم مسسوم Ëدقتل
اذه ةديدج فادهأا هيدل قيرفلا نأا ،““سسين““ م‚ ،““لاطع فسسوي““ دكأا
 .““غيل ابوروألا““ ةسسفانم ‘ ةيراقلا ةكراسشŸا عم ةسصاخ ،مسسوŸا
ةدوعلا““ :““سسين““ يدانل يمسسرلا عقوŸا عم هارجأا راوح ‘ ““لاطع““ لاقو
ببسسب رهسشأل ابئاغ تنك Êوك ةسصاخ › ةبسسنلاب ةلهسس نكت ⁄ تابيردتلل
 .““ةباسصإلا
دوعأا نل يننأا ملعأا تنكو ةوقب ةدوعلا لجأا نم اديج تلمع““ :فاسضأاو

Ÿهيلإا ىعسسأا ام اذهو ايجيردت لب ،ةرسشابم ياوتسس““. 
ه˘ق˘ير˘ف ع˘م د˘يد÷ا م˘سسوŸا ‘ ه˘حو˘م˘ط ن˘ع ““لا˘˘ط˘˘ع ف˘˘سسو˘˘ي““ ف˘˘سشكو
 .يسضاŸا مسسوŸا نم Êاثلا فسصنلا ‘ اباسصم ناك هنأا ةسصاخ ،““سسين““

:يسسنرفلا قيرفلل يمسسرلا عقوŸا عم هارجأا راوح ‘ ““لاطع““ لاقو
 .““ةديدج ةباسصإل سضرعتأا ل نأا لوألا فدهلا““

اÒبك اطسسق ذخأاو ةيحسصو ةمظتنم ةفسصب لكأاو ادهاج بردتأا““ :فاسضأاو
 .““ىرخأا ةباسصإل سضرعتأا ل ىتح لزنŸا ‘ ةحارلا نم
⁄ اذإاف ،كدسسجب متهت نأا ىنعم اديج تفرع يتباسصإا ةÎف ‘““ :عباتو
 .““كب متهي نل رخآلا وهف ،هب متهت
ةكراسشملل انلهأات دقل ،مسسوŸا اذه ةديدج فادهأا هيدل قيرفلا““ :عباتو

 .““اعئار امسسوم مدقن نأا ىن“أاو ““غيل ابوروألا““ ةسسفانم ‘
امك ،ةيبوروألاو ةيلÙا ةلوطبلا ةيادبل قاتسشم انأا““ :همÓك متخ Úح ‘

 .““Òهامجللو بعلملل اسضيأا قاتسشا
ر-ق

ويزام يد اكولنايج ›اطيإلأ يفحسصلأ بسسح

سسراف دمfi مسضب نامتهم انيتنرويفو ويزل
ةيلاطيإا ةيدنأا ةدع راظنأا ت– سسراف دمfi يرئاز÷ا ›ودلا دجاوتي

.يفيسصلا وتاكŸÒا ‘ هعم دقاعتلل ابسس–
ىلع ويزام يد اكولنايج Òهسشلا ›اطيإلا يفحسصلا لقن ام بسسحو

ييدان فرط نم مامتها لfi اماع42 بحاسص نإاف ““Îيوتلا““ ‘ هباسسح
.ونيروت يدان لقأا ةجردبو ،انيتنرويفو ويزل
عم مسسوŸا اذه اÒثك9102 ““ناك““ ‘ ““رسضÿا““ عم ايقيرفإا لطب بعلي ⁄و
،اهل سضرعت يتلا ةÒطÿا ةباسصإلا ببسسب »أا يÒسسلا““ ‘ لابسس هقيرف
.فده يأا ليجسست نود تاكراسشم عبسسب ايفتكم
ةيلاطيإلا ةيناثلا ةجردلا ¤إا لابسس يدان طوقسس عرسسي نأا رظتنŸا نمو
.هتامدخب ةمتهŸا يداونلا دحأا ¤إا سسراف دمfi لاقتنا ةيلمع نم

ر-ق

‘ ةّرم لوأل ““Òبابدلأ““ ةقفر دوعسصلأ قيقحتل
خيراتلأ

ةمحر نب ىلع لّوعي دروفنتيرب بردم
مسس◊ا  ءاقل ‘

نم ةيئاهنلا  ةارابŸا ‘ ،يتيسس يزناوسس هفيسض دروفنتيرب يدان يقÓي
ماهلوف ماما ،زاتمŸا يزيلكنإلا يرودلا وحن دوعسصلا ““فوأا يÓب““
نب ديعسس يرئاز÷ا هم‚ ىلعً اÒثك كنارف بردŸا لّوعي ثيح Êدنللا
.ةمحر
ةيقبو ،ةمحر نب ديعسس هم‚ ،كنارف سساموت ينفلا ريدŸا زّفحو
‘ غي˘لÒمÈل˘ل او˘ل˘هأا˘ت˘يو ،ةارا˘بŸا ة˘ج˘ي˘ت˘ن او˘م˘سسح˘ي ي˘ك˘ل ،Úم˘جا˘هŸا
كلتÁ ةمحر نب نأا دقتعأا““ :لاقف ،““تب ياكسس““ ةكبسشل تاحيرسصت
و˘ه˘ف ،ة˘ّم˘هŸا تا˘ه˘جاوŸا ‘ ا˘هر˘ه˘ظ˘ي˘سسو ،Òب˘ك˘لا بعÓ˘لا ة˘ي˘سصخ˘سش
.““فغسشب مج◊ا اذه نم ةارابم رظتني
سسنيكتاوو ديعسس قلأاتب ىوسس كلذ نوكي نلو ،لهأاتلاو زوفلا انيلع““ عباتو
تاردقلا نو˘ك˘ل˘تÁ م˘ه˘ف ،م˘ه˘تادو˘ه‹ او˘ف˘عا˘سضي نأا م˘ه˘ي˘ل˘ع ،وÁو˘ب˘مو
ن˘م Òث˘ك˘لا او˘ل˘ج˘سسيو ،ناد˘˘يŸا ة˘˘ي˘˘سضرأا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘هود˘˘كؤو˘˘ي˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘فا˘˘ك˘˘لا
.““فادهألا
يذلا طغسضلا مج◊ ،Úتهجاوم رخآا ‘ قلأاتلا نع ةمحر نب باغو
ىلع ةجئارلا رابخألا نع Óًسضف ،جئاتنلا ‘ عجاŸÎا هيدان هدهسش
ة˘يد˘نأا و˘ح˘ن ه˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا˘˘ب ه˘˘ت˘˘ط˘˘بر ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘يÈلا مÓ˘˘عإلا ل˘˘ئا˘˘سسو
.دتيانوي ماه تسسيو ىتحو Óيف نوتسسأاو يسسلسشتك ،““غيلÈÁÒلا““

لمأاب ،راوسشم نم ىقبت ام ىلع زيكÎلا يرئاز÷ا ›ودلا لّسضفيو
نوكيسس ذإا ،مهخيرات ‘ ةّرم لوأل ،““Òبابدلا““ ةقفر دوعسصلا قيق–
‘ هتهجاو يتلا تابوعسصلا دعب ،قباسسلا سسين بعÓل ةبسسنلاب ًاملح
.يسسنرفلا يرودلا ‘ هتبهوم Òجفت
قيرف اسضيأا وهو ماهلوف قيرفب توأا نم عبارلا ‘ دروفتنيرب يقتليسسو
ةارابŸا نوكتسسو ،زاتمŸا يرودلا ‘ بعللا هل قبسس ،فورعم Êدنل
‘ بعل نسسحأا ةمحر نب ديعسسل ةحناسس اهتبسسانمو اهناكمو اهتيقوتب
اذه ةعور هرسسأاب ⁄اعلا دهاسشي ىتح بهذ نم ةسصرف ““بيسشنويبماسشلا““
‘ مهاسسو ةيندبلا هتقايلو هتاينف ةمق ‘ ناك اذإاو ،هتبهومو بعÓلا
نم ةسصرف يلبماو دعوم نوكي دقف ،قيفوتلا نم Òثكلا عم هقيرف زوف
ول ىتحو ،مدقلا ةرك دلب ‘ Èكأا قيرف ¤إا ةمحر نب ديعسس لقنتل بهذ
نب ديعسس نأل ابّيfl رمألا نوكي نلف دوعسصلا ةلاح ‘ هيدان عم يقب
لوبرفيل لثم ةÒبك ةيدنأا ةهجاوم ‘ هتايناكمإا رابتخل ةجاح ‘ ةمحر
نيرسشعلاو ةعبارلا ‘ لازام هّنسس ماد ام ،امهÒغو دتيانوي Îسسسشنامو
.Ìكأا قلأاتلاو بعللا لجأل تاونسس همامأاو طقف
ةقرو ىلع لوسص◊ا لجأا نم ماهلوف مامأا ةيئاهنلا ةارابŸا يرجتسس
⁄اعلا بعÓم لمجأا وهو يلبماو بعلم ‘ موجنلا يرودل دوعسصلا
بايغ نم مغرلاب بعلŸا كلتÁ ثيح ،هيف بعللا موجنلا لك ملحو
حنÁ ا‡ ،جارخإلا ⁄اع ‘ تاÒماكلا نسسحأا نم اددع ،Òهام÷ا
نم عبارلا موي بعلتسس ةهجاوŸا نأا امك ،ةف– ريوسصتب ةارابم دهاسشملل
ا‡ ،زوجعلا ةراقلا تايرود ‘ ةارابم يأا هيف يرŒ ل موي وهو توأا
يبعل نم ةسصاخو رسشبلا نم ÚيŸÓا تائم اهعباتيسس ةارابŸا نأا ينعي
ةقيرعلا تلوطبلا نم اهنأا ¤إا ةفاسضإا ،ةريدتسسŸا ةركلا ⁄اع يبردمو
ام وهو ،نامزلا نم نرقلا اهتسسفانم نسس قاف يتلاو ،دوعسصلا يئاهن يأا
نأاو اهيف اوكراسش نيذلا ÚبعÓلا نم Òثكل قبسس ةÒبك ةارابم اهنأاب دكؤوي
‘ سسيل ادج ةÒبك ةيدنأا عم بعل دوقع ىلع اولسصحو باجعإلا اولان
ل˘ب˘ق بع˘ل˘ُت˘سس ا˘ه˘نأا ¤إا ة˘˘فا˘˘سضإا ،ا˘˘بروأا ل˘˘ما˘˘ك ‘ ا‰إاو ،ط˘˘ق˘˘ف اÎل‚إا
.ابروأا لاطبأا ةطبار تايرابم ةدوع نم تاعاسس

ر-ق

ةـضاـير
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ÚينعŸأ ،Úيسضايرلأو Úينفلأ نيريدŸأو تأدا–لأ ءاسسؤورب ،Úنثلأ ،يدلاخ يلع ديسس ةسضايرلأو بابسشلأ ريزو عمتجي
.ةلبقŸأ تاقاقحتسسÓل تأÒسضحتلأ فانئتسساب

تايرابم نمسض  ،يبرعلاو نايرلا ““يبريد““ ىلع يبلسسلا لداعتلا مّيخ
Êاثلا Èتعي يذلا ءاقللا وهو ،رطق مو‚ يرود نم (91)ـلا عوبسسألا
ةمزأا ببسسب ره˘سشأل ا˘ه˘ف˘قو˘ت د˘ع˘ب ة˘سسفا˘نŸا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ذ˘ن˘م ،Úق˘ير˘ف˘ل˘ل
.انوروك سسوÒف
ىلع مهزربأا ناك ،ÚبعÓلا نم ديدعلا ةارابŸا هذه ‘ ءاوسضألا فطخو
نم ديدعلاب ماق يذلا ،ىدنوبأا ميهاربإا دومfi ،يبرعلا سسراح قÓطإلا
ةسصاخ ،ليجسستلا نم ““بيهرلا““ مو‚ تمرح يتلا ةلهذŸا تÓخدتلا
Úفد˘ه ن˘م سسرا◊ا اذ˘ه ه˘مر˘ح يذ˘˘لا ،ي˘˘م˘˘ي˘˘هار˘˘ب Úسسا˘˘ي ير˘˘ئاز÷ا

.Úققحُم
ةرحاسسلا هتاغوارÃً ارسضاح ناك يميهارب ّنأا لإا ،لجسسي ⁄ هنأا مغرو

طوسشلا ‘ تناك يتلا كلت رارغ ىلع ،اهل ةيحسض يبرعلا وبعل ناك يتلا
ا˘ه˘ب ر˘ه˘ت˘سشا ي˘ت˘لا ة˘ق˘ير˘ط˘لا ى˘ل˘ع ة˘غوارÚ، Ãب˘عل ة˘ثÓ˘ث ما˘˘مأا Êا˘˘ث˘˘لا
.ناديز نيدلا نيز يسسنرفلا ةروطسسألا
ةلكرل يوابر◊ا يدمح يسسنوتلا مجنلا رادهإا تفرع ةارابŸا ّنأا ركذُي

سسرا◊ نÁألا مئاقلا بناجب هترك ترم امدعب ،(03)ـلا ةقيقدلا ‘ ءازج
ويديفلا ةينقت ¤إا ءوجللا دعب اهباسستحا ” يتلاو ،سسنوي دهف ،نايرلا
.““راف““

ةرادسص ¤إا ءاقترلا ةسصرف ،يبلسسلا لداعتلا اذه دعب نايرلا عيسضو
ةهجاوم هرظتنت يذلا ،ليحدلا يدان مامأا ًاتقؤوم ولو يرطقلا يرودلا

.دحألا موي ةفارغلا يدان دسض ةبعسص
ر-ق

Ãيسسنرفلأ ةروطسسألأ اهب رهتسشأ يتلأ ةقيرطلأ ىلع ةغوأر

ناديز ةقيرط ىلع ةغوارÃ ءاوسضألا فطخي يميهارب

ر-ق

زكرŸا هيف كراسشيسس يذلا عامتجلا دقعيسسو
ة˘ي˘ن˘ق˘ت ق˘ير˘ط ن˘ع ،ة˘سضا˘˘ير˘˘لا بط˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نا ح˘جر˘ي ثي˘ح ،د˘ع˘ب ن˘ع ي˘ئرŸا ر˘سضا˘˘ح˘˘ت˘˘لا
دويقلا لظ ‘ تابيردتلل ةدوعلا ططfl لوانتي
.انوروك ةحئاج اهسضرفت يتلا

تقو ‘ تنلعأا ،ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو تناك
اونمسض نيذلا Úيسضايرلل حمسستسس اهنا ،قباسس
نيذلاو ،ويكوط دايبŸوأا ‘ ةكراسشملل مهلهأات
ةدوعلاب ،فدهلا سسفن قيق– لجا نم نوسسفاني

.تابيردتلا فانئتسسل
نآلا ى˘ت˘ح ه˘جاو˘ي ،اذ˘ه ةدو˘ع˘˘لا ط˘˘طfl ن˘˘ك˘˘ل

ن˘˘م دد˘˘ع ر˘˘خأا˘˘ت ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت تا˘˘بو˘˘ع˘˘˘سص
ن˘˘ع ف˘˘سشك˘˘لا را˘˘ب˘˘ت˘˘خا ءار˘˘جإا ‘ Úي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا

،ةدو˘ع˘˘ل˘˘ل ي˘˘سسا˘˘سسألا طر˘˘سشلا ،ا˘˘نورو˘˘ك سسوÒف
هنكÁ ل ةسضايرلا بط زكرم نا Úبت امدعب
سضع˘˘˘˘ب˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘فد ا‡ ،““ة˘˘˘˘مدÿا ““ هذ˘˘˘˘ه Òفو˘˘˘˘ت
.ةسصاخ زكارم ¤إا ءوجلل تادا–لا
ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو ناف  تامولعم بسسحو
،انوروك سسوÒف نع فسشكلا زاهج ءانتقل هجتت
فانئتسسا راسسم مامأا تابقعلا ليلذت لجأا نم
.عيم÷ا لمأا ىقبي يذلا تابيردتلا

تط˘بر ي˘ت˘˘لا تا˘˘عا˘˘سشإلا تلّو–
ى˘˘˘˘˘سسي˘˘˘˘˘˘ع ،ير˘˘˘˘˘˘ئاز÷ا ›ود˘˘˘˘˘˘لا

يدا˘˘ن و˘˘ح˘˘ن لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا˘˘ب ،يد˘˘˘نا˘˘˘م
نأا د˘ع˘ب ،ة˘ق˘ي˘ق˘˘ح ¤إا لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
،سضر˘ع لوأا سسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير ى˘ق˘ل˘˘ت
بعÓلا عيبب مهعانقإا لجأا نم
ىو˘سس هد˘ق˘ع ن˘م ق˘ب˘˘ت˘˘ي ⁄ يذ˘˘لا
ة˘ف˘ي˘ح˘˘سصل ًا˘˘ق˘˘فوو.ةد˘˘حاو ة˘˘ن˘˘سس
ريدŸا نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا ““ي˘بو˘ك““
مّد˘ق د˘ق ،بو˘ل˘ك ن˘˘غرو˘˘ي ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا

،ورو˘ي ÚيÓ˘م01 ةمي˘ق˘ب ًا˘سضر˘ع
لي˘حر˘ل ًا˘سضيو˘ع˘ت ه˘ّم˘سض ل˘جأا ن˘م
لقتنŸا ،نرفول نايد ،يتاوركلا
.يسسورلا تينيز فوفسص وحن
سسل‹ نأا ،ردسصŸا تاذ فسشكو
د˘˘ق ““ي˘˘سسلد˘˘˘نألا““ يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ةرادإا
ةسسارد ‘ رسشابو ،سضرعلا ىقلت

تامدخب هكّسس“ مغر هليسصافت
Òي˘˘غ˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع ّر˘˘˘سصŸا ،يد˘˘˘نا˘˘˘م
ة˘˘˘ع˘˘˘برأا ه˘˘˘ئا˘˘˘سضق د˘˘˘ع˘˘˘ب ءاو˘˘˘جألا

سضي˘˘˘˘بألا Úنو˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب م˘˘˘˘˘سساو˘˘˘˘˘م
ًامامتها يدنام لانيو .رسضخألاو
يز˘ي˘ل˘˘ك˘˘نإلا يرود˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأا ن˘˘م
،لسساكوي˘ن˘ل ق˘ب˘سس ثي˘ح ،زا˘ت˘مŸا
م˘˘سضل هداد˘˘ع˘˘ت˘˘˘سسا ن˘˘˘ع ر˘˘˘ّب˘˘˘ع نأا
““زد˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘لا““ نأا Òغ ،ير˘˘˘˘˘ئاز÷ا
ل˘˘˘˘ظ ‘ ،ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج Ìكألا او˘˘˘˘نا˘˘˘˘ك
هفرعي يذلا يدعاسصتلا ىحنŸا

.بعÓلا راوسشم
ل˘حر˘ي نأا ،سسي˘ت˘ي˘ب لا˘˘ير ل˘˘مأا˘˘يو

،هدقع خسسف ةميق لباقم هم‚
لإا ،وروي نويلم ÚثÓثب ةرّدقŸا
ميق يواهتو ،ةيلا◊ا فورظلا نأا
ي˘˘سشف˘˘ت Òثأا˘˘ت بب˘˘˘سسب Úب˘˘˘عÓ˘˘˘لا

ة˘˘˘ن˘˘˘سس ءا˘˘˘ق˘˘˘بو ،ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسوÒف
بولك لعŒ دق ،هدقع نم ةدحاو
زي‡ بعل ّمسضب ةسصرفلا ّلغتسسي
.ةنك‡ ةميق لقأاب
ّم˘˘سضي˘˘سس لو˘˘˘بر˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل نأا ّكسش لو
،Ó˘˘يد˘˘ب ا˘˘ب˘˘عل نو˘˘ك˘˘ي˘˘ل يد˘˘˘نا˘˘˘م
نا˘ف ل˘ي˘ج˘ير˘ف ق˘ّلأا˘تŸا ي˘ئا˘ن˘ث˘˘ل˘˘ل
وج ىتحو بيتام ليوجو كياد
نوكتسس ةسصرفلا نأا Òغ ،زيموغ
بردŸا ةقث لينل همامأا ةحاتم
ن˘م˘سض ة˘˘نا˘˘ك˘˘م ز˘˘ج˘˘حو ،ÊاŸألا
اŸ رظن˘لا˘ب ي˘سسا˘سسألا ل˘ي˘ك˘سشت˘لا

Áبك تاردق نم هكلتÒة.
ما˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه تسساو يدا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن ما˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘قو
›ودلا ةيعسضو نع راسسفتسسإلاب
ةيغُب ،يدنام ىسسيع ،يرئاز÷ا

ة˘يرا÷ا ة˘ف˘ئا˘˘سصلا لÓ˘˘خ ه˘˘م˘˘سض

.عافدلا طخ ميعدتل
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘عإا ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘سسو تف˘˘˘˘˘سشكو
د˘ي˘فاد بردŸا نأا˘ب ،ة˘ي˘نا˘ط˘˘ير˘˘ب
براحُم ىو˘ت˘سسÃُ بج˘ع˘ُم ،ز˘يو˘م
ه˘ت˘ل˘ي˘ك˘سشت ‘ هد˘ير˘يو ،ءار˘ح˘سصلا

.مداقلا مسسوŸا لÓخ
‘ ““زرماهلا““ كرحتي نأا بقترُيو
بعل لجأا نم ،ةمداقلا مايألا
ود˘ب˘˘ي ل يذ˘˘لا ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا ل˘˘ط˘˘ب
هقيرف عم رارمت˘سسإÓ˘ل ا˘سسم˘ح˘ت˘ُم
.سسيتيب لاير
،سسمار ةسسردم جيرخ نأاب ركذُي
رادار ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘سضيأا د˘˘˘˘جاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م
جاتحي يذلا ،لو˘بر˘ف˘ي˘ل قÓ˘م˘ع˘لا

Ùل˘˘˘ي˘˘˘حر د˘˘˘ع˘˘˘˘ب د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج يرو
.نيرفول نايد يتاوركلا

ر-ق

هنع نورسسفتسسي ““زرماهلأ»

يدنام ّمسضل لوألا هسضرع مّدقي بولك



مسسوŸأ أذه دÓبلأ ‘ مدقلأ ةرك مسسوŸ ةيماتÿأ ةعقوŸأ

سسأاك لانسسرآا يدهيو يسسلسشت رهقي غنايمابوا
يزيلكنإلا دا–لا

يتلأ درمتلأ ةلاح نم ديدسشلأ هبسضغ ىدبأأ
يليزأÈلأ اهنلعأأ

..رÈم Òغ رثرآا رارق :ويموتراب
رخآا مسسوŸ قاب Úتيسسو

نم ديدسشلا هبسضغ ،ةنولسشرب يدان سسيئر ويموتراب ايرام بيسسوج ىدبأا
هسضفرو ،وليم رثرآا يليزاÈلا طسسولا طخ بعل اهنلعأا يتلا درمتلا ةلاح
.لوبقم Òغ فرسصت هنأا ¤إا اÒًسشُم ،لاطبألا يرود ‘ بعللا
؟رثرآا ةمزأا““ :ةينابسسإلا ““تروبسس““ ةفيحسصل هراوح لÓخ ،ويموتراب لاقو
يذلا غلبŸاب ةنولسشرب عم هدقع ديدŒ هنكÁ ل بعل نع ثدحتن نحن
ةرداغŸا ررق اذل ،هتقباطم اننكÁ لو لسضفأا سضرع هيدل ناكو ،هديري
.““سسوتنفوج ¤إا هلقن ةيلمع تأادبو
نأا ديري قيرفلا نأل ،هئÓمزل ماÎحا مدع وه رثرآا هلعف ام““ :فاسضأاو
بيغي نأا يقطنŸا نم سسيلو ،لاطبألا يرود ةلوطب ‘ ديج لكسشب Òسسي

Òغو رÈُم Òغ بعللا مدعب بعÓلا رارقو ،ةقباسسŸا هذه لثم نع
.““اًما“ موهفم
يرودو اجيللا ةياهن ىتح انعم بعللا ‘ رمتسسيسس هنأا انقفتا دقل““ :عباتو
،انتدعاسسم هنكÁو قيرفلا ‘ ةنيعم ةيمهأا وذ بعل وهف ،ابوروأا لاطبأا
.““لوبقم Òغ هفرسصتو ،ةلطعلا ةياهن دعب هئÓمز ةيقب عم دعي ⁄ هنكل
ةجح دجوت ل هنأل ،ةيبيدأاتلا تاءارجإلا فلم حتف انررق دقل““ :فدرأاو
اذهو ،(ليزاÈلا ‘ ىقبأاسسو دوعأا نل) لاقو لسصتا وهف ،هبايغل ةرÈُم
.““اًنذإا دحأا هحنÁ ملف هرارق
اندقاعت Úحو ،انعم دقعب طبترم وه““ :قلع ،Úتيسس بردŸا Òسصم نعو
دعب بردم مييقتو ،هيلي امو مسسوŸا اذهل عورسشم هنأا هل انحسضوأا هعم
لاديفو ،ةياغلل ادقعم رمألا حبسصأا انوروك ءابو يسشفت عمو رهسشأا ةعسضب

.““بردŸا لمع ىلع تقولا نم ليلقلا رم هنأا لعفلاب حرسص
نأا ملعأاو ،بردŸا Òيغت ‘ تاقوألا نم تقو يأا ‘ ركفن ⁄““ :لمكتسساو
تايرابŸاب Úتيسس زفي ⁄ اذإا هنإا لوقت تجرخ يتلا تامولعŸا سضعب
ىلع هتسشقانم متت ⁄ اذه نكل ،اتنيميب ايسسراجب هÒيغتب موقنسس
،ةرادإلا سسل‹ ‘ لو سسينÓب نومار عم لو لاديبأا عم ل ،قÓطإلا
.““انبردم وه Úتيسسو
،هلجأا نم يمسسر سضرع يأا انلسصي ⁄““ :باجأا ،يتاف وسسنأا ليحر لوحو
.““ل وه اندر اًمئادو ،ةيدنألا سضعب نم مامتها كانه ناك نكل
لثÁو ،يدانلا اذه لبقتسسŸ يرورسض وهف ،عيبلل سسيل وسسنأا““ :متتخاو
قيرفلا نومعديو نوملعتي نيذلا نوبعÓلا اهنم جرخي يتلا ةسسردŸا
.““لوألا

ًاماع31 مأد بايغ دعب

““يبهذلا ءاذ◊ا““ ةزئاج ديعي يليبوÁإا
 ايلاطيإل

يبهذلا ءاذ◊ا ةزئاجب ،ويسستل قيرف م‚ ،يليبوÁإا وÒسشت جوت
ةبقع زواŒ نأا دعب ،زوجعلا ةراقلا فادهل حنÁ يذلا ،يبوروألا
زرحأا يذلا ،خنويم نرياب قيرف م‚ ،يكسسيفودنافيل تربور يدنلوبلا
ًافده43
دسض ةÒخألا ةلو÷ا ةهجاوم لبق ىتح بقللا ويسشتلاكلا فاده دسصحو
ونايتسسيرك ›اغتÈلا وهو ،هيسسفانم رخآا ةكراسشم مدع دكأات دعب ،ويسستل
13 دنع هديسصر دمجتيل ،امور هجاو يذلا سسوتنفوج ءاقل لÓخ ودلانور
قيرف م‚ ¤إا يبهذلا ءاذ◊او يرودلا فاده اتزئاج بهذتلو ،ًافده
.ويسستل
ىلع يليبوÁإل ديحولا سسفانŸا وه ةظ◊ رخآا ىتح ودلانور ناكو

Úتلو÷ا لÓخ نكلو ،يبهذلا ءاذ◊او يرودلا فاده يتزئاج
هتبعج ‘ حبسصأاو ›اغتÈلا مجنلا ىلع ويسستل مجاهم قّوفت ÚتÒخألا
ًارمأا قرافلا اذه سضيوعت لعج ام وهو ،ودلانورل13 لباقم ًافده53
.هقيق– بعسص
يرودلا ةلوطب ‘ مسسوŸا اذه ًافده53 ليجسست ‘ هحا‚ دعبو
ءاذ◊ا»و يرودلا فاده يتزئاجب ًايمسسر يليبوÁإا زاف ،›اطيإلا
مجاهم ،يكسسفودنافيل تربور يدنلوبلا ىلع هقّوفت دعب ،““0202 يبهذلا
.““اغيلسسدنوب““ ‘ ًافده43 زرحأا يذلا ،خنويم نرياب
ذنم ايلاطيإا نع ةبئاغلا ““يبهذلا ءاذ◊ا““ ةزئاج ويسستل مجاهم داعأاو
بائذلل قباسسلا دئاقلا وه اهب زاف نم رخآا ناك ثيح ،7002 ماع
.يتوت وكسسيسشنارف

 تاجردŸأ ¤إأ يجيردت لكسشب راسصنألأ ةداعإأ
لبقŸأ مسسوŸأ ‘

Òهامجلل حتفت ““ةيبط رفسس تازاوج““
اÎلكنإا بعÓم باوبأا
لوخدل ÚعجسشŸا ةدوعل ،زاتمŸا يزيلكنإلا يرودلا ةطبار ططخت
ةداعإا ىلع لمعي ،ديدج حÎقم لÓخ نم كلذو ،مدقلا ةرك بعÓم
بايغ دعب ،لبقŸا مسسوŸا ‘ تاجردŸا ¤إا يجيردت لكسشب راسصنألا

.انوروك ةمزأا ذنم
دراسشتير ،ةقباسسŸا سسيئر فسشك ،““زÁات““ ةفيحسصل ريرقت لÓخو
،ÚعجسشŸا ةدوع ميظنتل ،““ةيبط رفسس تازاوج““ ـل حÎقم نع ،زÎسسام
هليم– ÚمدختسسŸا ىلع Úعتي اقيبطت لمسشت ةموظنŸا نأا ¤إا اÒسشم
سضارعأا يأا دسصر هتطسساوب نكÁ يذلاو ،بعŸÓا ¤إا مهباهذ لبق
.ىرخأا تارسشؤومو انوروك سسوÒفل
لئلد قيرط نع مدقلا ةرك ةدناسسŸ نودعتسسم نحن““ :زÎسسام فاسضأاو
لولح لسضفأا Ëدقتو تاينقتلا ‘ رامثتسسلا Èع ،هلعف نكÁ ام ىلع
.““بعŸÓا ¤إا ÚعجسشŸا ةدوعو رطاıا سصيلقتل
.اودوعي يك ةÒبك ةدعاسسم مدقتسس بقعتلا تايلمعو تاسصوحفلا““ عباتو
ةلحرم نم ةيادب ،تايرابŸا مايأا لجأا نم تارايÿا عيمج ‘ ركفن
ةفلتıا لوخدلا تاتيقوتو ،تاجردŸا ‘ ÚعجسشŸا عيزوتو ركاذتلا
.““دعقŸا ¤إا تابورسشŸاو ةمعطألا لاسصيإاو ةرار◊ا تاجرد سسايقو
21 ‘ يزيلكنإلا يرودلا نم ديد÷ا مسسوŸا قلطني نأا رظتنŸا نمو
ةيناطيÈلا ةموك◊ا دقتعتو ،اتقؤوم روهمج نودب نكل ،لبقŸا Èمتبسس
ربوتكأا نم ارابتعا بعÓملل ةدوعلا مهعسسوب نوكيسس ÚعجسشŸا نأا
.دعب كلذ نع ايمسسر نÓعإلا مدع مغر لبقŸا

ةـضاـير
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دا–لا سسأا˘˘ك˘˘ل Ó˘˘˘ط˘˘˘ب لا˘˘˘ن˘˘˘سسرآا ق˘˘˘ير˘˘˘ف جو˘˘˘ت
هÒظن ىلع زاف امدعب مدقلا ةركل يزيلكنإلا
ةيئاهنلا ““ندنل يبريد““ ةارابم ‘1-2 يسسلسشت
يلبÁو بعلم ىلع تبسسلا  ترج يتلا ةÒثŸا
مدقلا ةرك مسسوŸ ةيماتÿا ةعقوŸاو ،Òهسشلا

.مسسوŸا اذه دÓبلا ‘
Êوباغلا همجنل بقللاب هزوفل لانسسرآا نيديو
‘د˘ه ل˘ج˘سس يذ˘لا غ˘نا˘˘ي˘˘ما˘˘بوأا كيÁÒإا-Òي˘˘ب
تاسصنŸ لانسسرآا ديعيل ،ءاقللا ‘ ةيجعفدŸا
هديسصر قيرفلا عفريو ،ليوط بايغ دعب جيوتتلا

Ìكأا حبسصيل باقلأا7 ¤إا سسأاكلا باقلأا نم
›ا◊ا نرقلا لÓخ سسأاكلا بقل دسصح قيرف

لا˘˘نو ،نآلا ى˘˘ت˘˘حو0002-9991 م˘سسو˘م ذ˘˘ن˘˘م
.قيرفلا عم هل بقل لوأا اتيترأا هبردم
لوألا فدهلا غنايمابوأا Êوباغلا مجنلا لجسسو
فدهلا ىلع دÒل82 ةقيقدلا ‘ ءازج ةلكر نم
نا˘ي˘ت˘سسير˘ك Èع ي˘سسل˘سشت ه˘ل˘ج˘سس يذ˘لا ر˘ك˘بŸا
بقللا يدهي نأا لبق ،5 ةقيقدلا ‘ سشتيسسيلوب
هل Êاثلا فدهلا Óجسسم86 ةقيقدلا ‘ زÔغلل
.قيرفللو
Úق˘ير˘ف˘لا Úب ة˘يد˘نو ةرا˘˘ثإا ةارا˘˘بŸا تد˘˘ه˘˘سشو
Óك بوسص رطÿا ليكسشت ىلع اقباسست ناذللا
Úتبرسضل اهلÓخ سضرعت يسسلسشت نكل ،ÚمرŸا

راز˘ي˘˘سس ه˘˘ي˘˘ب˘˘عل ة˘˘با˘˘سصإا˘˘ب ا˘˘ت˘˘ل˘˘ث“ Úت˘˘ع˘˘جو˘˘م

سضرعت اميف سشتيسسيلوب نايتسسيركواتيوكيليبزأا
ورديب سضر˘ع˘ت م˘ث ،در˘ط˘ل˘ل سشت˘ي˘سسا˘فو˘ك و˘ي˘تا˘م
ءاقللا ةياهن عم هفتك ‘ ةيوق ةباسصإل ليدبلا
.قيرفلا بعاسصم دادزتل
ق˘ير˘ف˘لا ن˘˘م˘˘سض بق˘˘ل˘˘لا˘˘ب لا˘˘ن˘˘سسرآا زو˘˘ف د˘˘ع˘˘بو
ي˘˘˘بوروألا يرود˘˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سسم ‘ ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘سشŸا
‘ بيıا راوسشŸا اسضوعم لبقŸا مسسوŸاب
مسسوŸا جيوتت نم يسسلسشت اعنامو ،غيلÈÁÒلا
يذلا قيرفلا عم درابمل كنارف بردملل لوألا

م˘سسوŸا ‘ لا˘ط˘بألا يرود˘ب ه˘ت˘كرا˘سشم ن˘˘م˘˘سض
‘ عبارلا زكرŸا لÓتحا لÓخ نم ،لبقŸا
.مسسوŸا اذه يزيلكنإلا يرودلا

كيرÁإا Òي˘˘˘ب Êو˘˘˘با˘˘˘غ˘˘˘لا ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘سس
Úفده ،لانسسرآا مجاهم ،عنايمابوأا
،ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت كا˘˘ب˘˘سش ‘ زر˘˘نا˘˘ج˘˘ل˘˘ل
‘ ،ي˘ل˘بÁو بع˘ل˘م ى˘˘ل˘˘ع ،تب˘˘سسلا
.اÎل‚إا سسأاك يئاهن
““ا˘˘˘˘كاو˘˘˘˘ك˘˘˘˘سس““ ة˘˘˘˘ك˘˘˘˘ب˘˘˘˘سش بسسح˘˘˘˘بو
ع˘نا˘˘ي˘˘ما˘˘بوأا نإا˘˘ف ،تا˘˘ي˘˘ئا˘˘سصحإÓ˘˘ل
لانسسرآا خيرات ‘ بعل لوأا حبسصأا
ةارابم نم Ìكأا ‘ Úفده لجسسي

يلبÁو بعلم ىلع
زو˘˘ف ‘د˘˘ه ع˘˘نا˘˘ي˘˘ما˘˘˘بوأا ل˘˘˘ج˘˘˘سسو
‘ يتيسس Îسسسشنام ىلع لانسسرآا
نأا ل˘˘ب˘˘ق ،ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ف˘˘سصن رود˘˘لا
.يسسليسشت كابسش ‘ Úفده لجسسي
دقف ،““سستروبسس ياكسس““ ةكبسش امأا
ل˘ج˘سس ،ع˘نا˘ي˘ما˘˘بوأا نأا ¤إا ترا˘˘سشأا

ةارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م لÓ˘˘˘˘˘خ Ìكأا وأا Úفد˘˘˘˘˘ه
عيمجب ة˘ب˘سسا˘ن˘م71 ‘ ةد˘˘˘˘˘˘˘˘حاو
¤إا ه˘ما˘م˘سضنا ذ˘ن˘م ،تا˘ق˘˘با˘˘سسŸا
.لانسسرآا
5 قرا˘˘ف˘˘ب قو˘˘ف˘˘ت˘˘ي ه˘˘نأا تح˘˘˘سضوأاو
ن˘م ه˘ي˘سسفا˘˘ن˘˘م بر˘˘قأا ن˘˘ع تار˘˘م
كل˘˘ت لÓ˘˘خ غ˘˘ي˘˘˘لÈÁÒلا ي˘˘˘ب˘˘˘عل
.ةÎفلا
هقيرفل ةجيتنلا  Êوباغلا لداعو
سسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن ‘ ،ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت ما˘˘مأا
لجسس امدعب ،يزيل‚إلا دا–لا

.ءاز÷ا ةمÓع نم اًفده
د˘˘نو“رود ا˘˘˘ي˘˘˘سسورو˘˘˘ب م‚ دا˘˘˘عو
Êا˘ث˘لا فد˘ه˘لا ل˘ج˘˘سسي˘˘ل ،ق˘˘با˘˘سسلا
.86 ةقيقدلا ‘ ،(1-2) هقيرفل
““ا˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘بوأا““ ة˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘سش بسسح˘˘˘˘˘˘˘بو
عفر عنايمابوأا نإاف ،تايئاسصحإÓل

اًفده07 ¤إا هد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سصر كلذ˘˘˘˘˘˘ب
ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ‘ ،لا˘˘˘ن˘˘˘سسرآا سصي˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘ب
ه˘تÒسسم ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ،تا˘ق˘با˘سسŸا

.8102 يرفيف ‘ زرناغلا عم
ن˘˘˘˘م بعل Ìكأا Êو˘˘˘˘با÷ا تا˘˘˘˘˘بو
فاد˘هأÓ˘ل ا˘ًل˘ي˘ج˘سست ،غ˘˘ي˘˘لÈÁÒلا

ى˘ل˘ع ا˘ًقو˘ف˘ت˘م ،ةÎف˘لا هذ˘ه لÓ˘خ
،حÓسص دمfi يرسصŸا نوعرفلا

86 زر˘˘حأا يذ˘˘لا ،لو˘˘بر˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل م‚
.اًفده

بعل Èكأا ع˘نا˘ي˘ما˘بوأا ح˘ب˘سصأا ا˘م˘ك
ي˘ئا˘ه˘ن ‘ لا˘ن˘سسرآل ل˘ج˘سسي ،اً̆ن˘˘سس
كلذو ،يز˘˘ي˘˘˘ل‚إلا دا–لا سسأا˘˘˘ك
ذنم ،اًموي44و اًماع13 رمع نع
كا˘˘˘ب˘˘˘˘سش ز˘˘˘˘ه يذ˘˘˘˘لا نو˘˘˘˘ج بو˘˘˘˘ب
33 هر˘˘م˘˘عو ،2391 ماع ل˘سسا˘كو˘ي˘ن

.اًموي08و اًماع
،ا˘ت˘ي˘˘ترأا ل˘˘ي˘˘ك˘˘ي˘˘م Êا˘˘ب˘˘سسإلا دا˘˘قو
ه˘ق˘ير˘ف ،لا˘ن˘سسرآل ي˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يدŸا
يزيل‚إلا دا–لا سسأاكب جيوتتلل

دعب  ،يسسليسشت هÁرغ باسسح ىلع
،ةيئاهنلا ةارابŸا ‘ (1-2) زوفلا

ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب ي˘ل˘بÁو بع˘˘ل˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
.ندنل ةيناطيÈلا
““ا˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘بوأا““ ة˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘سش بسسح˘˘˘˘˘˘˘بو
لوأا ا˘ت˘˘ي˘˘ترأا تا˘˘ب ،تا˘˘ي˘˘ئا˘˘سصحإÓ˘˘ل
سسأاكب زوفي ،قÓطإلا ىلع سصخسش
.بردمو قيرفل دئاقك اÎل‚إا
سسف˘ن˘ب جو˘ت نأا Êا˘˘ب˘˘سسإÓ˘˘ل ق˘˘ب˘˘سسو
.زرناجلل ادئاق ناك امدنع ،بقللا
سضيأا ةكبسشلا تحسضوأاو ،اتيترأا نأا اً
ققحي ةيجعفدملل بردم لوأا تاب
،قيرفلا عم لوألا همسسوم ‘ اًبقل

م˘˘سسو˘˘م ‘ ما˘˘هار˘˘غ جرو˘˘ج ذ˘˘ن˘˘˘م
(6891/7891).
دا–لا سسأاك بقلب لانسسرآا جوتو
،هخيرات ‘41ـلا ةرملل يزيل‚إلا
ي˘سسل˘ي˘سشت ى˘ل˘ع ه˘ب˘ل˘غ˘ت د˘˘ع˘˘ب كلذو
،ةيئاهنلا ةارابŸا ‘ ،1-2 ةجيتنب

.يلبÁو بعلم ىلع
““ا˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘بوأا““ ة˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘سش بسسح˘˘˘˘˘˘˘بو
لسصاو لانسسرآا نإاف ،تايئاسصحإÓل
ي˘سسا˘ي˘ق˘لا ه˘ل˘˘ج˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف◊ا
اÎل‚إا سسأاكب اًجيوتت قيرف Ìكأاك
.ةرم41 ديسصرب
سضيأا تراسشأا امك لانسسرآا نأا ¤إا اً
اÎل‚إا ‘ د˘˘ي˘˘حو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا و˘˘ه
م˘سصÿا سسف˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع بل˘˘غ˘˘ت يذ˘˘لا
ةفلتfl تايئاهن3 ‘ (يسسليسشت)
.سسأاكلا ةلوطبل

هب زاف سسأاك رخآا نأا ركذلاب ريدج
يسسليسشت باسسح ىلع ناك لانسسرآا
سضيأا .7102 ماع اً

يلبÁو بعلم ىلع ةأرابم نم Ìكأأ ‘ Úفده لجسس

تاقباسسŸا عيمجب لانسسرآا عم خيراتلا بتكي عنايمابوأا



مسسوŸأ أذه دÓبلأ ‘ مدقلأ ةرك مسسوŸ ةيماتÿأ ةعقوŸأ

سسأاك لانسسرآا يدهيو يسسلسشت رهقي غنايمابوا
يزيلكنإلا دا–لا

يتلأ درمتلأ ةلاح نم ديدسشلأ هبسضغ ىدبأأ
يليزأÈلأ اهنلعأأ

..رÈم Òغ رثرآا رارق :ويموتراب
رخآا مسسوŸ قاب Úتيسسو

نم ديدسشلا هبسضغ ،ةنولسشرب يدان سسيئر ويموتراب ايرام بيسسوج ىدبأا
هسضفرو ،وليم رثرآا يليزاÈلا طسسولا طخ بعل اهنلعأا يتلا درمتلا ةلاح
.لوبقم Òغ فرسصت هنأا ¤إا اÒًسشُم ،لاطبألا يرود ‘ بعللا
؟رثرآا ةمزأا““ :ةينابسسإلا ““تروبسس““ ةفيحسصل هراوح لÓخ ،ويموتراب لاقو
يذلا غلبŸاب ةنولسشرب عم هدقع ديدŒ هنكÁ ل بعل نع ثدحتن نحن
ةرداغŸا ررق اذل ،هتقباطم اننكÁ لو لسضفأا سضرع هيدل ناكو ،هديري
.““سسوتنفوج ¤إا هلقن ةيلمع تأادبو
نأا ديري قيرفلا نأل ،هئÓمزل ماÎحا مدع وه رثرآا هلعف ام““ :فاسضأاو
بيغي نأا يقطنŸا نم سسيلو ،لاطبألا يرود ةلوطب ‘ ديج لكسشب Òسسي

Òغو رÈُم Òغ بعللا مدعب بعÓلا رارقو ،ةقباسسŸا هذه لثم نع
.““اًما“ موهفم
يرودو اجيللا ةياهن ىتح انعم بعللا ‘ رمتسسيسس هنأا انقفتا دقل““ :عباتو
،انتدعاسسم هنكÁو قيرفلا ‘ ةنيعم ةيمهأا وذ بعل وهف ،ابوروأا لاطبأا
.““لوبقم Òغ هفرسصتو ،ةلطعلا ةياهن دعب هئÓمز ةيقب عم دعي ⁄ هنكل
ةجح دجوت ل هنأل ،ةيبيدأاتلا تاءارجإلا فلم حتف انررق دقل““ :فدرأاو
اذهو ،(ليزاÈلا ‘ ىقبأاسسو دوعأا نل) لاقو لسصتا وهف ،هبايغل ةرÈُم
.““اًنذإا دحأا هحنÁ ملف هرارق
اندقاعت Úحو ،انعم دقعب طبترم وه““ :قلع ،Úتيسس بردŸا Òسصم نعو
دعب بردم مييقتو ،هيلي امو مسسوŸا اذهل عورسشم هنأا هل انحسضوأا هعم
لاديفو ،ةياغلل ادقعم رمألا حبسصأا انوروك ءابو يسشفت عمو رهسشأا ةعسضب

.““بردŸا لمع ىلع تقولا نم ليلقلا رم هنأا لعفلاب حرسص
نأا ملعأاو ،بردŸا Òيغت ‘ تاقوألا نم تقو يأا ‘ ركفن ⁄““ :لمكتسساو
تايرابŸاب Úتيسس زفي ⁄ اذإا هنإا لوقت تجرخ يتلا تامولعŸا سضعب
ىلع هتسشقانم متت ⁄ اذه نكل ،اتنيميب ايسسراجب هÒيغتب موقنسس
،ةرادإلا سسل‹ ‘ لو سسينÓب نومار عم لو لاديبأا عم ل ،قÓطإلا
.““انبردم وه Úتيسسو
،هلجأا نم يمسسر سضرع يأا انلسصي ⁄““ :باجأا ،يتاف وسسنأا ليحر لوحو
.““ل وه اندر اًمئادو ،ةيدنألا سضعب نم مامتها كانه ناك نكل
لثÁو ،يدانلا اذه لبقتسسŸ يرورسض وهف ،عيبلل سسيل وسسنأا““ :متتخاو
قيرفلا نومعديو نوملعتي نيذلا نوبعÓلا اهنم جرخي يتلا ةسسردŸا
.““لوألا

ًاماع31 مأد بايغ دعب

““يبهذلا ءاذ◊ا““ ةزئاج ديعي يليبوÁإا
 ايلاطيإل

يبهذلا ءاذ◊ا ةزئاجب ،ويسستل قيرف م‚ ،يليبوÁإا وÒسشت جوت
ةبقع زواŒ نأا دعب ،زوجعلا ةراقلا فادهل حنÁ يذلا ،يبوروألا
زرحأا يذلا ،خنويم نرياب قيرف م‚ ،يكسسيفودنافيل تربور يدنلوبلا
ًافده43
دسض ةÒخألا ةلو÷ا ةهجاوم لبق ىتح بقللا ويسشتلاكلا فاده دسصحو
ونايتسسيرك ›اغتÈلا وهو ،هيسسفانم رخآا ةكراسشم مدع دكأات دعب ،ويسستل
13 دنع هديسصر دمجتيل ،امور هجاو يذلا سسوتنفوج ءاقل لÓخ ودلانور
قيرف م‚ ¤إا يبهذلا ءاذ◊او يرودلا فاده اتزئاج بهذتلو ،ًافده
.ويسستل
ىلع يليبوÁإل ديحولا سسفانŸا وه ةظ◊ رخآا ىتح ودلانور ناكو

Úتلو÷ا لÓخ نكلو ،يبهذلا ءاذ◊او يرودلا فاده يتزئاج
هتبعج ‘ حبسصأاو ›اغتÈلا مجنلا ىلع ويسستل مجاهم قّوفت ÚتÒخألا
ًارمأا قرافلا اذه سضيوعت لعج ام وهو ،ودلانورل13 لباقم ًافده53
.هقيق– بعسص
يرودلا ةلوطب ‘ مسسوŸا اذه ًافده53 ليجسست ‘ هحا‚ دعبو
ءاذ◊ا»و يرودلا فاده يتزئاجب ًايمسسر يليبوÁإا زاف ،›اطيإلا
مجاهم ،يكسسفودنافيل تربور يدنلوبلا ىلع هقّوفت دعب ،““0202 يبهذلا
.““اغيلسسدنوب““ ‘ ًافده43 زرحأا يذلا ،خنويم نرياب
ذنم ايلاطيإا نع ةبئاغلا ““يبهذلا ءاذ◊ا““ ةزئاج ويسستل مجاهم داعأاو
بائذلل قباسسلا دئاقلا وه اهب زاف نم رخآا ناك ثيح ،7002 ماع
.يتوت وكسسيسشنارف

 تاجردŸأ ¤إأ يجيردت لكسشب راسصنألأ ةداعإأ
لبقŸأ مسسوŸأ ‘

Òهامجلل حتفت ““ةيبط رفسس تازاوج““
اÎلكنإا بعÓم باوبأا
لوخدل ÚعجسشŸا ةدوعل ،زاتمŸا يزيلكنإلا يرودلا ةطبار ططخت
ةداعإا ىلع لمعي ،ديدج حÎقم لÓخ نم كلذو ،مدقلا ةرك بعÓم
بايغ دعب ،لبقŸا مسسوŸا ‘ تاجردŸا ¤إا يجيردت لكسشب راسصنألا

.انوروك ةمزأا ذنم
دراسشتير ،ةقباسسŸا سسيئر فسشك ،““زÁات““ ةفيحسصل ريرقت لÓخو
،ÚعجسشŸا ةدوع ميظنتل ،““ةيبط رفسس تازاوج““ ـل حÎقم نع ،زÎسسام
هليم– ÚمدختسسŸا ىلع Úعتي اقيبطت لمسشت ةموظنŸا نأا ¤إا اÒسشم
سضارعأا يأا دسصر هتطسساوب نكÁ يذلاو ،بعŸÓا ¤إا مهباهذ لبق
.ىرخأا تارسشؤومو انوروك سسوÒفل
لئلد قيرط نع مدقلا ةرك ةدناسسŸ نودعتسسم نحن““ :زÎسسام فاسضأاو
لولح لسضفأا Ëدقتو تاينقتلا ‘ رامثتسسلا Èع ،هلعف نكÁ ام ىلع
.““بعŸÓا ¤إا ÚعجسشŸا ةدوعو رطاıا سصيلقتل
.اودوعي يك ةÒبك ةدعاسسم مدقتسس بقعتلا تايلمعو تاسصوحفلا““ عباتو
ةلحرم نم ةيادب ،تايرابŸا مايأا لجأا نم تارايÿا عيمج ‘ ركفن
ةفلتıا لوخدلا تاتيقوتو ،تاجردŸا ‘ ÚعجسشŸا عيزوتو ركاذتلا
.““دعقŸا ¤إا تابورسشŸاو ةمعطألا لاسصيإاو ةرار◊ا تاجرد سسايقو
21 ‘ يزيلكنإلا يرودلا نم ديد÷ا مسسوŸا قلطني نأا رظتنŸا نمو
ةيناطيÈلا ةموك◊ا دقتعتو ،اتقؤوم روهمج نودب نكل ،لبقŸا Èمتبسس
ربوتكأا نم ارابتعا بعÓملل ةدوعلا مهعسسوب نوكيسس ÚعجسشŸا نأا
.دعب كلذ نع ايمسسر نÓعإلا مدع مغر لبقŸا

ةـضاـير
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دا–لا سسأا˘˘ك˘˘ل Ó˘˘˘ط˘˘˘ب لا˘˘˘ن˘˘˘سسرآا ق˘˘˘ير˘˘˘ف جو˘˘˘ت
هÒظن ىلع زاف امدعب مدقلا ةركل يزيلكنإلا
ةيئاهنلا ““ندنل يبريد““ ةارابم ‘1-2 يسسلسشت
يلبÁو بعلم ىلع تبسسلا  ترج يتلا ةÒثŸا
مدقلا ةرك مسسوŸ ةيماتÿا ةعقوŸاو ،Òهسشلا

.مسسوŸا اذه دÓبلا ‘
Êوباغلا همجنل بقللاب هزوفل لانسسرآا نيديو
‘د˘ه ل˘ج˘سس يذ˘لا غ˘نا˘˘ي˘˘ما˘˘بوأا كيÁÒإا-Òي˘˘ب
تاسصنŸ لانسسرآا ديعيل ،ءاقللا ‘ ةيجعفدŸا
هديسصر قيرفلا عفريو ،ليوط بايغ دعب جيوتتلا

Ìكأا حبسصيل باقلأا7 ¤إا سسأاكلا باقلأا نم
›ا◊ا نرقلا لÓخ سسأاكلا بقل دسصح قيرف

لا˘˘نو ،نآلا ى˘˘ت˘˘حو0002-9991 م˘سسو˘م ذ˘˘ن˘˘م
.قيرفلا عم هل بقل لوأا اتيترأا هبردم
لوألا فدهلا غنايمابوأا Êوباغلا مجنلا لجسسو
فدهلا ىلع دÒل82 ةقيقدلا ‘ ءازج ةلكر نم
نا˘ي˘ت˘سسير˘ك Èع ي˘سسل˘سشت ه˘ل˘ج˘سس يذ˘لا ر˘ك˘بŸا
بقللا يدهي نأا لبق ،5 ةقيقدلا ‘ سشتيسسيلوب
هل Êاثلا فدهلا Óجسسم86 ةقيقدلا ‘ زÔغلل
.قيرفللو
Úق˘ير˘ف˘لا Úب ة˘يد˘نو ةرا˘˘ثإا ةارا˘˘بŸا تد˘˘ه˘˘سشو
Óك بوسص رطÿا ليكسشت ىلع اقباسست ناذللا
Úتبرسضل اهلÓخ سضرعت يسسلسشت نكل ،ÚمرŸا

راز˘ي˘˘سس ه˘˘ي˘˘ب˘˘عل ة˘˘با˘˘سصإا˘˘ب ا˘˘ت˘˘ل˘˘ث“ Úت˘˘ع˘˘جو˘˘م

سضرعت اميف سشتيسسيلوب نايتسسيركواتيوكيليبزأا
ورديب سضر˘ع˘ت م˘ث ،در˘ط˘ل˘ل سشت˘ي˘سسا˘فو˘ك و˘ي˘تا˘م
ءاقللا ةياهن عم هفتك ‘ ةيوق ةباسصإل ليدبلا
.قيرفلا بعاسصم دادزتل
ق˘ير˘ف˘لا ن˘˘م˘˘سض بق˘˘ل˘˘لا˘˘ب لا˘˘ن˘˘سسرآا زو˘˘ف د˘˘ع˘˘بو
ي˘˘˘بوروألا يرود˘˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سسم ‘ ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘سشŸا
‘ بيıا راوسشŸا اسضوعم لبقŸا مسسوŸاب
مسسوŸا جيوتت نم يسسلسشت اعنامو ،غيلÈÁÒلا
يذلا قيرفلا عم درابمل كنارف بردملل لوألا

م˘سسوŸا ‘ لا˘ط˘بألا يرود˘ب ه˘ت˘كرا˘سشم ن˘˘م˘˘سض
‘ عبارلا زكرŸا لÓتحا لÓخ نم ،لبقŸا
.مسسوŸا اذه يزيلكنإلا يرودلا

كيرÁإا Òي˘˘˘ب Êو˘˘˘با˘˘˘غ˘˘˘لا ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘سس
Úفده ،لانسسرآا مجاهم ،عنايمابوأا
،ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت كا˘˘ب˘˘سش ‘ زر˘˘نا˘˘ج˘˘ل˘˘ل
‘ ،ي˘ل˘بÁو بع˘ل˘م ى˘˘ل˘˘ع ،تب˘˘سسلا
.اÎل‚إا سسأاك يئاهن
““ا˘˘˘˘كاو˘˘˘˘ك˘˘˘˘سس““ ة˘˘˘˘ك˘˘˘˘ب˘˘˘˘سش بسسح˘˘˘˘بو
ع˘نا˘˘ي˘˘ما˘˘بوأا نإا˘˘ف ،تا˘˘ي˘˘ئا˘˘سصحإÓ˘˘ل
لانسسرآا خيرات ‘ بعل لوأا حبسصأا
ةارابم نم Ìكأا ‘ Úفده لجسسي

يلبÁو بعلم ىلع
زو˘˘ف ‘د˘˘ه ع˘˘نا˘˘ي˘˘ما˘˘˘بوأا ل˘˘˘ج˘˘˘سسو
‘ يتيسس Îسسسشنام ىلع لانسسرآا
نأا ل˘˘ب˘˘ق ،ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ف˘˘سصن رود˘˘لا
.يسسليسشت كابسش ‘ Úفده لجسسي
دقف ،““سستروبسس ياكسس““ ةكبسش امأا
ل˘ج˘سس ،ع˘نا˘ي˘ما˘˘بوأا نأا ¤إا ترا˘˘سشأا

ةارا˘˘˘˘ب˘˘˘˘م لÓ˘˘˘˘˘خ Ìكأا وأا Úفد˘˘˘˘˘ه
عيمجب ة˘ب˘سسا˘ن˘م71 ‘ ةد˘˘˘˘˘˘˘˘حاو
¤إا ه˘ما˘م˘سضنا ذ˘ن˘م ،تا˘ق˘˘با˘˘سسŸا
.لانسسرآا
5 قرا˘˘ف˘˘ب قو˘˘ف˘˘ت˘˘ي ه˘˘نأا تح˘˘˘سضوأاو
ن˘م ه˘ي˘سسفا˘˘ن˘˘م بر˘˘قأا ن˘˘ع تار˘˘م
كل˘˘ت لÓ˘˘خ غ˘˘ي˘˘˘لÈÁÒلا ي˘˘˘ب˘˘˘عل
.ةÎفلا
هقيرفل ةجيتنلا  Êوباغلا لداعو
سسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن ‘ ،ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت ما˘˘مأا
لجسس امدعب ،يزيل‚إلا دا–لا

.ءاز÷ا ةمÓع نم اًفده
د˘˘نو“رود ا˘˘˘ي˘˘˘سسورو˘˘˘ب م‚ دا˘˘˘عو
Êا˘ث˘لا فد˘ه˘لا ل˘ج˘˘سسي˘˘ل ،ق˘˘با˘˘سسلا
.86 ةقيقدلا ‘ ،(1-2) هقيرفل
““ا˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘بوأا““ ة˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘سش بسسح˘˘˘˘˘˘˘بو
عفر عنايمابوأا نإاف ،تايئاسصحإÓل

اًفده07 ¤إا هد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سصر كلذ˘˘˘˘˘˘ب
ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ‘ ،لا˘˘˘ن˘˘˘سسرآا سصي˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘ب
ه˘تÒسسم ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ،تا˘ق˘با˘سسŸا

.8102 يرفيف ‘ زرناغلا عم
ن˘˘˘˘م بعل Ìكأا Êو˘˘˘˘با÷ا تا˘˘˘˘˘بو
فاد˘هأÓ˘ل ا˘ًل˘ي˘ج˘سست ،غ˘˘ي˘˘لÈÁÒلا

ى˘ل˘ع ا˘ًقو˘ف˘ت˘م ،ةÎف˘لا هذ˘ه لÓ˘خ
،حÓسص دمfi يرسصŸا نوعرفلا

86 زر˘˘حأا يذ˘˘لا ،لو˘˘بر˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل م‚
.اًفده

بعل Èكأا ع˘نا˘ي˘ما˘بوأا ح˘ب˘سصأا ا˘م˘ك
ي˘ئا˘ه˘ن ‘ لا˘ن˘سسرآل ل˘ج˘سسي ،اً̆ن˘˘سس
كلذو ،يز˘˘ي˘˘˘ل‚إلا دا–لا سسأا˘˘˘ك
ذنم ،اًموي44و اًماع13 رمع نع
كا˘˘˘ب˘˘˘˘سش ز˘˘˘˘ه يذ˘˘˘˘لا نو˘˘˘˘ج بو˘˘˘˘ب
33 هر˘˘م˘˘عو ،2391 ماع ل˘سسا˘كو˘ي˘ن

.اًموي08و اًماع
،ا˘ت˘ي˘˘ترأا ل˘˘ي˘˘ك˘˘ي˘˘م Êا˘˘ب˘˘سسإلا دا˘˘قو
ه˘ق˘ير˘ف ،لا˘ن˘سسرآل ي˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘يدŸا
يزيل‚إلا دا–لا سسأاكب جيوتتلل

دعب  ،يسسليسشت هÁرغ باسسح ىلع
،ةيئاهنلا ةارابŸا ‘ (1-2) زوفلا

ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب ي˘ل˘بÁو بع˘˘ل˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
.ندنل ةيناطيÈلا
““ا˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘بوأا““ ة˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘سش بسسح˘˘˘˘˘˘˘بو
لوأا ا˘ت˘˘ي˘˘ترأا تا˘˘ب ،تا˘˘ي˘˘ئا˘˘سصحإÓ˘˘ل
سسأاكب زوفي ،قÓطإلا ىلع سصخسش
.بردمو قيرفل دئاقك اÎل‚إا
سسف˘ن˘ب جو˘ت نأا Êا˘˘ب˘˘سسإÓ˘˘ل ق˘˘ب˘˘سسو
.زرناجلل ادئاق ناك امدنع ،بقللا
سضيأا ةكبسشلا تحسضوأاو ،اتيترأا نأا اً
ققحي ةيجعفدملل بردم لوأا تاب
،قيرفلا عم لوألا همسسوم ‘ اًبقل

م˘˘سسو˘˘م ‘ ما˘˘هار˘˘غ جرو˘˘ج ذ˘˘ن˘˘˘م
(6891/7891).
دا–لا سسأاك بقلب لانسسرآا جوتو
،هخيرات ‘41ـلا ةرملل يزيل‚إلا
ي˘سسل˘ي˘سشت ى˘ل˘ع ه˘ب˘ل˘غ˘ت د˘˘ع˘˘ب كلذو
،ةيئاهنلا ةارابŸا ‘ ،1-2 ةجيتنب

.يلبÁو بعلم ىلع
““ا˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘بوأا““ ة˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘سش بسسح˘˘˘˘˘˘˘بو
لسصاو لانسسرآا نإاف ،تايئاسصحإÓل
ي˘سسا˘ي˘ق˘لا ه˘ل˘˘ج˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف◊ا
اÎل‚إا سسأاكب اًجيوتت قيرف Ìكأاك
.ةرم41 ديسصرب
سضيأا تراسشأا امك لانسسرآا نأا ¤إا اً
اÎل‚إا ‘ د˘˘ي˘˘حو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا و˘˘ه
م˘سصÿا سسف˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع بل˘˘غ˘˘ت يذ˘˘لا
ةفلتfl تايئاهن3 ‘ (يسسليسشت)
.سسأاكلا ةلوطبل

هب زاف سسأاك رخآا نأا ركذلاب ريدج
يسسليسشت باسسح ىلع ناك لانسسرآا
سضيأا .7102 ماع اً

يلبÁو بعلم ىلع ةأرابم نم Ìكأأ ‘ Úفده لجسس

تاقباسسŸا عيمجب لانسسرآا عم خيراتلا بتكي عنايمابوأا
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““فحاتŸا دناكيو““ ةرهاظت راطإا ‘

يمومعلا فحتŸاب فuرعُت ““انريازج ثارت““
فيطسسب ينطولا

ث.ق

ي˘ت˘لا ““ف˘حا˘تŸا د˘نا˘ك˘يو““ ةر˘ها˘˘ظ˘˘ت تسص˘˘sسصخ
اه˘م˘uظ˘ن˘ت ة˘ي˘م˘ل˘ع تار˘سضاfi ة˘ل˘سسل˘سس ن˘sم˘سضت˘ت
““ا˘نر˘ياز˘ج ثار˘ت““ ثاÎل˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م÷ا
،مووز ةسصنم Èع ،ةفاقثلا ةرازو عم قيسسنتلاب

يمومعلا فحتŸا نع ثيدحلل Òخألا اهددع
فحتŸا ةريدم تمدق نيأا ،فيطسسب ينطولا
فيرعتلاب اهتلهتسسا ةرسضاfi هللا فلخ ةيداسش
ثا˘ح˘بألا بسسح- tد˘ع˘ت ي˘ت˘لا ف˘ي˘ط˘˘سس خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ب
اهبو ،ايقيرفإا لامسش ‘ ةيرسشبلا دهم -ةÒخألا
وهو ايبويثإاب انوغ عقوم دعب يŸاع عقوم Êاث
عقاوم نع تجsرع امك ،طيرسشوب Úع عقوم
يتلاو خيراتلا لبق ام ةÎفل دوعت ةماه ةيرثأا

ةيارز عقوم لثم ةيرخسص سشوقن ىلع يوت–
عقوم لثم ةÁدق ةيرثأا عقاومو ،قولزمو زا‹و
ام˘ك ،سسي˘ف˘ي˘ت˘سس ع˘قو˘مو سصنو˘م ع˘قو˘م ،ل˘ك˘يو˘ك
يتلاو ةيمطافلا ةلودلل ةرامإا مدقأا ىلع تجsرع
،““ايلاح زيز˘ع ي˘ن˘ب““ نا˘ج˘قا ة˘ق˘ط˘نÃ ت˘َسس˘sسسأا˘ت
خيرات نوطبري ثيح ،نوخرؤوŸا اهلمهأا يتلاو
ر˘كذ نود ،ةر˘سشا˘ب˘م ر˘سصÃ ة˘ي˘م˘طا˘˘ف˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا

هتفرع يذلا روطتلا ‘ اهرودو ¤وألا ةرامإلا
ة˘يدا˘سش ةذا˘ت˘سسألا تهّو˘نو ،ة˘ي˘م˘˘طا˘˘ف˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا
ي˘مÓ˘سسإلا خ˘يرا˘ت˘لا ‘ نا˘ج˘قإا ع˘قو˘م ة˘ي˘م˘˘هأا˘˘ب
.ةقطنملل طقف سسيلو لكك رئازجلل
تا˘˘عو˘˘مÛا م˘˘هأا ن˘˘ع ا˘˘حور˘˘سش تمsد˘˘ق ا˘˘م˘˘ك
،ف˘ي˘ط˘سس ف˘ح˘ت˘م ا˘ه˘ن˘سضت˘ح˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ف˘ح˘تŸا

Úع تا˘˘ير˘˘ف˘˘ح ‘ ه˘˘˘فا˘˘˘سشت˘˘˘كا ” ا˘˘˘م ة˘˘˘سصا˘˘˘خ
ره˘ب˘نا ي˘ت˘لا ءا˘سسف˘ي˘سسف˘لا تا˘عو˘م‹و ،سشن◊ا
،سسوخاب ءا˘سسف˘ي˘سسف ة˘سصا˘خو ،ا˘ه˘ب نو˘كرا˘سشŸا
تاÎف˘ل˘ل دو˘ع˘ت ي˘ت˘لا تا˘عو˘˘مÛا ¤إا ة˘˘فا˘˘سضإا
افيرعت تمدق ذإا ،تاكوكسسŸا لثم ةيمÓسسإلا
روسصعلا ذنم ،فيطسس ةنيدم خيرات نع Óماسش
ةقفرم ةيرامعتسسلا ةÎفلا ةياغ ¤إا ةيرج◊ا
ل˘˘حارŸا ل˘˘ك˘˘ل ة˘˘ير˘˘ثأا ة˘˘يدا˘˘م ة˘˘لدأا˘˘ك رو˘˘سصلا˘˘ب
.ةيخيراتلا
لا˘˘م˘˘عأا م˘˘هأا ة˘˘يدا˘˘سش ةذا˘˘ت˘˘سسألا تسضر˘˘ع˘˘ت˘˘سساو
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘لا تا˘˘سشرو˘˘لاو ه˘˘تا˘˘طا˘˘سشنو ف˘˘ح˘˘تŸا
ةد˘ئا˘ف˘ل تم˘uظ˘ُن ي˘ت˘لا ة˘يو˘بÎلاو ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا
تايقتلŸاو سضراعŸا مهأا ¤إا ةفاسضإا ،لافطألا
ف˘ح˘تŸا ا˘ه˘مuد˘َق˘ُي ي˘ت˘لا ة˘ما˘˘ه˘˘لا تارو˘˘سشنŸاو
لÓ˘خ تمuد˘ُق ي˘ت˘˘لا تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لا ن˘˘ع تثد–و

لمعلا ىلع عيم÷ا تsثحو يحسصلا رج◊ا ةÎف
ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا تا˘˘ك˘˘ل˘˘ت˘˘˘مŸا در÷ Ìكأا
.اهنوسصو اهيلع ظاف◊ا
ق˘ي˘ثو˘ت ةرور˘سض ¤إا ة˘ب˘سسا˘˘نŸا˘˘ب ة˘˘يدا˘˘سش تعدو
ظاف◊ا ‘ اهتيمهأاو ةيرثألا لامعألا ةنمقرو
ةلاسسر تمsدقو ،ينطولا ‘اقثلا ثوروŸا ىلع
Òم˘سضو بح˘ب ل˘م˘ع˘لا ى˘ل˘˘ع Úير˘˘ثألا با˘˘ب˘˘سشل˘˘ل

.ثاÎلا اذه ةيام◊
ثارت““ ثاÎلل ةينطولا ةيعم÷ا ةسسيئر ترادأاو

يملعلا سشاقنلا سشاير ةزياف ةذاتسسألا ““انريازج
‘ Úسصتfl نم ةماه ةكراسشم فرع يذلا
رارغ ىلع ةيبرع لود نم فحاتŸاو ثاÎلا
سسنو˘˘˘تو قار˘˘˘ع˘˘˘لاو ن˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘لاو ر˘˘˘سصمو ا˘˘˘˘يرو˘˘˘˘سس
ن˘˘˘م ةÒب˘˘˘ك ة˘˘˘كرا˘˘˘سشم ¤إا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإا ،بر˘˘˘˘غŸاو
.رئاز÷ا نم راثآلا ملع ‘ Úسصتıا
ةياغ ¤إا ““فحاتŸا دناكيو““ ةرهاظت رمتسستو
بي˘ت˘ك ر˘سشن˘ب ل˘ل˘ك˘ت˘سس ثي˘ح ،توأا ر˘ه˘سش ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
يذلاو ة˘ير˘ئاز÷ا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ف˘حا˘تŸا˘ب فuر˘ع˘ُي
ة˘˘يو˘˘بÎلا تا˘˘سسسسؤوŸا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ق˘˘˘حل عsزو˘˘˘ي˘˘˘سس
ةيفحتŸا ةفاقثلل جيوÎلل تاراطŸاو ةينطولاو

.رئاز÷ا ‘

““ةينمأا““ ديد÷ا اهموبلأا نم

““تنأاو انأا““ بيلك ويديف قلطُت يسسام داعسس
““تنأاو انأا““ ناونعب ةديدج ةينغأا يسسام داعسس ةيرئاز÷ا ةبرطŸا تقلطأا

اهيبجعمو اهروهمج بولق فطخ ،““بويتويلا““ ىلع ةيمسسرلا اهتانق Èع
.زيجو فرظ ‘
يذلا ““ةينمأا““ ديد÷ا اهموبلأا نم ةنانفلا هحرطت يذلا لوألا بيلكلا دعيو
““ملعتن Êار»و ““مÓسس““ ةيسسنرفلاو ةيبرعلاب اهتمدق ،تاينغأا01 مسضي
.““يسش لك ناب»و
‘ يئانغ موبلأا لسضفأا ةزئا÷ حسشÎلا ةقاطب تسصنتقا دق يسسام تناكو
كلذب نوكتل .ةيŸاعلاsenilgnoS زئاوج نمسض ،0202 ماعل ايقيرفإا
هذهل ءارمسسلا ةراقلا نع ÚحسشرŸا ةمئاق ‘ ةديحولا ةيبرعلا ةثدحتŸا
يتاوللا تانانفلا نم اهليج تانب Úب نم ةديحولا يسسام tدعتو .ةنسسلا

تا˘نا˘ن˘ف م˘هأا ن˘م Èت˘ع˘ت ثي˘ح ،ة˘حا˘˘سسلا ‘ ن˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘سصب كر˘˘ت ن˘˘م sن˘˘ك“
ىقيسسوŸا Úب جزŸا نم تنك“ اهنوك يبرعلا ⁄اعلاب ةليدبلا ىقيسسوŸا
نرقلا تاينيعسست ‘ اهتلحر تأادب يتلا يهو ،يبرعلا ثاÎلاو ةيرسصعلا
يبرعلا رعسشلا تsنغو ،يبرعلا قرسشŸا لودب اهل اناكم تزجحو ،يسضاŸا
عيوطت ىلع اهتردقو اهتبهوم سسكعت ةينف عيراسشمو تاموبلأا تمsدقو
،““ة˘ير˘ح هوأا““ ،““يوار““ ،““ل˘ي˘ل˘˘لا كسسم““ رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘م˘˘ل˘˘ك˘˘لاو عو˘˘ب˘˘ط˘˘لا
نويع““ لÓخ نم ليثمتلا ‘ ةبرŒ يسسام تسضاخ امك .““نوملكتŸا»و
لبق ،ةينيطسسلفلا ةيسضقلاب اهقلعتو اهفقوم هيف تدsسسج يذلا ““ةيمار◊ا
تاونسس عبرأا ماد بايغ دعب ةينفلا ةحاسسلا ¤إا يداولا باب ةنبا دوعت نأا
.““ةينمأا““ موبلأاب

ث.ق

ةيفوسص ةهكنب ةيدوجو ةلئسسأا

ليوأات بعسص““ ردسصُي ازيإا ديم◊ا دبع
““ليدهلا
ةذفان نم ةيرذسشلا ةباتكلا ازيا دم◊ا دبع يرئاز÷ا بتاكلا محتقي
سسفنب ةقيمع اسصوسصُن مدقيل ““ليدهلا ليوأات بعسص““ هباتك Èع فوسصتلا

ةيفوسصلا براجتلا ىلع اعسساو اعÓطاو ةsيرث ةيتايح ةبرجتب يسشت ‘وسص
سسوماق ‘و ةفوسصتŸا عم تارواÙا ‘ حسضاو لكسشب ىلجتت ،ةÒبكلا
.مهتاراسشإاو ءلؤوه تارابعب حفاطلا نافرعلا
ام ،قاطيل ام ،كراسشي ل ام ،كرديل ام ؛باوبأا ةعبسس ¤إا باتكلا عsزوتيو
¤إا ةعبسس مقرلا ليحيو ،هيلع تكسسيل امو ركنيل ام ،ركَذُيل ام ،لاقيل
نايدألا عيمج ‘ ةفوسصتŸا ىدل اهيسستكي يتلا ةيفÿا ÊاعŸاو ةسسادقلا

عبسس سسئانكلاو عبسس تاوامسسلاف) ،ءايسشأÓل يحورلا بنا÷اب هطابترل
دقو (ةعبسس بكاوكلاو ناولألاو مايأا عبسس ‘ قلÿاو تاكرد عبسس منهجو
ىنعم دوجوب داقتعلاب لاباكلا بهذم يقنتعم ىدل مقرلا اذه طبترا

.فرح لكل يفخ
ةروطخو ةيمهأا ¤إا ““ليدهلا ليوأات بعسص““ تارذسشلا هذه ناونع ليحيو
تللد ىلع حاتفنلاو رذعتلاو ةبوعسصلاف ،فوسصتلا لقح ‘ ةسصاخ ةغللا
ةفسص ليوأاتلا نأا امك ،‘وسصلا باطÿا تامسس ىدحإا يه ةددعتم ةيليوأات
توسص) ليدهلا امأا ،هئايسشأاو ⁄اعلل كاردإلاو مهفلا ةلواحÃ ةقيسصل
دحأا قوسشلل Òثمو جيهم وهف (ءانغلاو حاونلا Úب جيزم وه يذلا مام◊ا
،ءلؤو˘ه سسو˘ما˘ق ‘ ارو˘سضح ا˘هÌكأاو ،ة˘ي˘فو˘سصلا ة˘بر˘ج˘ت˘لا ر˘سصا˘ن˘ع م˘˘هأا
ةبرجتلا قمع ¤إا ليحي ةنكاسسلاو ةدما÷ا ةيمسسلا هتغايسصب ناونعلاو
تقا˘سض ،ةرا˘سشإلا تع˘سستا ا˘م˘ل˘ك :ير˘ف˘ن˘لا ل˘˘ق˘˘ي ⁄أا ،ا˘˘ه˘˘حر˘˘سش ة˘˘بو˘˘ع˘˘سصو
.؟ةرابعلا

ث.ق

ةينغأ’او Úحلتلاو يقيسسوŸا عيزوتلا ةدمعأا دحأا
ةيبابسشلا

روهدت دعب سشولسشوب ديعسس نانفلا ةافو
ةيحسصلا هتلاح

Úحلتلاو يقيسسوŸا عيزوتلا ةدمعأا دحأا سشولسشوب ديعسس نانفلا ‘وت
،ىفسشتسسŸا ‘ ةيحسصلا ةلا◊ا روهدت دعب رئاز÷ا ‘ ةيبابسشلا ةينغألاو
.نطولا جراخ ةلجعتسسم ةيحارج ةيلمع ¤إا جاتحي ناك يذلاو
ةلئاع ¤إا ةدود نب ةكيلم ةفاقثلا ريزو اهب تثعب ةيزعت ةيقرب ‘ ءاجو
لاقتنا أابن انيsقلت ،ىسسألاو نز◊او ةعوللا نم Òثكِب““ ديقفلا يبfiو
دقو ؛هuبر راوج ¤إا ،سشولسشوب ديعسس Ëركلاو بوبÙا نانفلا موحرŸا
هءافسش هيuبfiو هئاقدسصأا لكو ،هلهأاو ،انبقرت ةظ◊ ليِحرلا ةوهسص ىطتما
،ىلعألا سسودرفلا هنكسسأاو ،ديقَفلا هsللا محر ،لعف ءاسش امو هsللا ردق ..
.““ليمَ÷ا sÈسصلا هيوذو هلهَأا مهلأاو
،نانفلل يحسصلا عسضولا ةعباتÃ اهل ةديرغت ‘ تدعو دق ةريزولا تناكو
ةيحسصلا ةلا◊اب انعامسس ىدل رثألا ميظع انرثأات دقل““ اهنيح تبتك نيأا
ةعباتم ىلع لمعنو ؛سشولسش نب ديعسس بوبÙاو لسضافلا نانفلل ةجر◊ا
نأا هللا Úعاد ،هتدناسسم ‘ ادهج رخدن نلو برق نع يحسصلا هعسضو
.““امقسس هدعب ام ءافسش هيفسشي
Èكأا بحاسص وهو ،Êاغأا فلؤومو عزوم ،نحلم سشولسشوب ديعسس tدعُيو
بخ˘˘ت˘˘نŸا Êا˘˘غأا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ئاز÷ا ‘ ا˘˘˘جاور تقل ي˘˘˘ت˘˘˘لا Êا˘˘˘غألا
بيكيل اي–““ ،““ةلاح وريد دلولاي““ ،““رومانوم اي ةميŸ اي يÒ÷ل““ينطولا
.خلا.-““لانويسسان
ريداك لثم Úنانفلا نم Òثكلا تاموبلأا عيزوت ىلع موحرŸا فرسشأا امك
بلغأل هعيزوت ¤إا ةفاسضإلاب ،خلا..ومÒلاب ليلج ،اينوسص ةباسشلا ،Êوبا÷ا
ةنسس نيرسشعلا لاوط اهاندهسش يتلا ةيزفلتلاو ةيئامينسسلا تاكيÔ÷ا
.ةÒخألا

ث.ق

تاعومÛا مهأا نع احورسش ،مووز ةسصنم Èع ،فيطسسب ينطولا يمومعلا فحتŸا ةريدم هللا فلخ ةيداسش ةدuيسسلا تمsدق
،شسوخاب ءاسسفيسسف اهنم ءاسسفيسسفلا تاعوم‹و ،ششن◊ا Úع تايرفح ‘ فِسشُتكا ام ةسصاخ ،فحتŸا اهنسضتحي يتلا ةيفحتŸا
.تاكوكسسŸا لثم ةيمÓسسإ’ا تاÎفلل دوعت يتلا تاعومÛا ¤إا ةفاسضإا
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ا˘ه˘ت˘ياور ‘ ة˘لÓ˘خو˘ب نا˘˘ن˘˘ح ة˘˘ب˘˘تا˘˘ك˘˘لا ذ˘˘خ˘˘ت˘˘ت
Êاكم زيحك رئاز÷ا ةنيدم نم ““ةراطسسوسس““

لكسش ‘ ءاج يذلا لمعلا اذه ثادحأا مهأل
Úب ع˘˘مŒ ة˘˘ي˘˘سسف˘˘ن مو˘˘م˘˘هو ة˘˘ي˘˘تاذ تا˘˘˘فاÎعا
.ةيدوجولا تلؤواسستلاو عقاولاو خيراتلا ثادحأا
يبعسشلا ““ةراطسسوسس““ يحب ةياورلا ثادحأا رودت
ةلÓخوب هتمدق يذلاو ةمسصاعلا رئاز÷ا بلقب
نم اذهو ةقيمعلا رئاز÷ا نع ةرغسصم ةروسصك

ةقلطم ةاتف ،بنيز Úب عمŒ بح ةسصق لÓخ
،ةراطسسوسس نم رمعلا نم نيرسشعلاو ةعبارلا ‘
،بعسص يسسفنو يعامتجا يسضام تاذو ةبيئك
يذ˘لا ““ةرا˘غز˘لا““ رواÛا ي◊ا ن˘م ““و˘ل˘ي˘˘ل˘˘ع»و
ةقÓع امهعمŒو تنÎنلا Èع هيلع فرعتت
.ةيسضاÎفا ““بح““
نا˘ط˘بfi ““و˘ل˘ي˘ل˘ع»و ““بن˘يز““ نÓ˘ط˘˘ب˘˘لا سشي˘˘ع˘˘ي
اهنزح ةسسيبح بنيزف ميلألا امهيسضام اÒسسأاو

اهتقÓع اذكو هب تدلو يذلا جرعلاو Ëدقلا
يذلا اهيبأل Òبكلا اهبحو اهمأا عم ةجنسشتŸا
‘ با˘˘˘˘هرإلا ةÎف ‘ ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘جر نود ى˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خا
Ëد˘ق˘لا ا˘ه˘ق˘سشع ¤إا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،تا˘ي˘ن˘ي˘ع˘سست˘˘لا
تنÎنا ىهقم ‘ لغتسشيف ““وليلع““ امأاو .فسسويل
Úب هئات ،لبقتسسم وأا رسضاح يأا نودب نكلو
سسان˘لا ةا˘ي◊ ن˘يز◊ا ه˘ل˘مأا˘تو سسئا˘ب˘لا ه˘ي˘سضا˘م
هبح ةسصق اسضيأاو ،ةيلخادلا مهŸاوعو ةرباعلا
.Úمسسايل ةقباسسلا
‘ رسشنلل ““لايخ““ راد نع ةرداسصلا- ةياورلا
رعاسشم Úب اهلوسصف Èع عمŒ -ةحفسص231

flب◊اك ةلخادت˘م ة˘ي˘نا˘سسنإا سسجاو˘هو ة˘ط˘ل˘ت
تا˘˘عار˘˘سصلاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ل˘˘كا˘˘سشŸاو ما˘˘ي˘˘ه˘˘˘لاو
ة˘ل˘سشا˘ف˘لا ة˘ي˘جوز˘لا تا˘قÓ˘ع˘لاو ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
مد˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ق˘˘سشع اذ˘˘كو ،را˘˘ح˘˘ت˘˘نلاو سسن÷او
.لسضفأا لبقتسسÃ مئادلا لمألاو

ةمسصاعلا نع ةيماروناب ةروسص اسضيأا مدقت امك
ا˘هŸا˘ع˘م ا˘˘سضيأاو ة˘˘ق˘˘ي˘˘ت˘˘ع˘˘لا ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘حأا سضع˘˘بو
فوكÓ˘م ى˘ه˘ق˘مو ةوا˘سشت˘ك ع˘ما˘ج˘ك ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا
تادعقك اهلهأا ديلاقتو تاداع ¤إا ةفاسضإلاب
سصن˘لا ل˘م˘ح د˘ق˘ف اذ˘ه˘لو د˘يا˘سصق˘لاو ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا
.ةجرادلاب تارابعلا نم ديدعلا

اسضيأا يه -ةيئاورلل ةبسسنلاب- ةمسصاعلا نأا Òغ
ىسضوفلاو رقفلا ‘ ةمئاعلا ةسسيعتلا ةنيدŸا““

ر˘ك˘ف˘لا ة˘ن˘سضا˘ح ا˘ه˘نأا ا˘م˘ك ““خ˘˘سسو˘˘لاو م˘˘ئار÷او
ةأارŸا ى˘ل˘ع ““ف˘ن˘ع˘لا““ سسراÁ يذ˘˘لا يرو˘˘كذ˘˘لا
طو˘˘غ˘˘سضلا ن˘˘م ة˘˘ماود““ ‘ سشي˘˘ع˘˘ت ا˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘يو
tد˘˘˘ع˘˘˘تو .ة˘˘˘ياور˘˘˘˘لا بسسح ،““ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ها˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘لÓ˘خو˘ب˘ل ¤وألا ة˘˘ياور˘˘لا ““ةرا˘˘ط˘˘سسو˘˘سس““

اهنأا اَهُزuيَمُي امو ،ةفاحسصلا لا‹ ‘ تلمع
.ةمسصاعلا رئاز÷ا ةنيدÃ يفت–

ث.ق

ةلÓخوب نانح ةباسشلا ةيئاورلل

 ““ةراطسسوسس““ ةياور ‘ اهمومهو ةمسصاعلا رئاز÷ا ⁄اوع

،ةيرئاز÷ا ةيروهمجلل ةيمسسرلا ةدير÷ا نم Òخألا ددعلا ‘ ردسص
flمثتو ةيام◊ ططÚ اŸيرثألا عقو Ÿهتيامح ةقطنمو نوبيه ةنيد،

ةيلو ‘ قلطلا ءاوهلا ‘ فحتŸا اذهل ايرثأا اعقوم رسشع ينثا نمسضتي
.ةبانع
-ةدود نب ةكيلم نونفلاو ةفاقثلا ةريزو هتعقو يذلا- موسسرŸا سصخيو
ينثلا ةهلآلا دبعمو ،نوبيه حرسسم لثم ةÁدقلا نوبيهل ةيرثألا عقاوŸا

وأا ةيلحاسسلا ءايحألاو تامام◊ا راثآاو ،قوسسلاو ،هيحو موروفلاو ،رسشع

.ةنيدŸا جيراهسص
يبعسشلا سسلÛا سسيئر عم قيسسنتلاب ةبانع ةيلوب ةفاقثلا ريدم فuلُكو
.ططıا اذه Òيسستو ذيفنتب يدلبلا
تدهسش ثيح ،ةÒبك ةيمهأا ةÁدقلا نوبيهل ةيرثألا عقاوŸا يسستكتو
00002 ›اوح نم ةعوم‹ ىلع يوتحي8691 ماع ‘ فحتم ءاسشنإا
.ةعطق

ث.ق

ططıا Òيسستو ذيفنتب فsلكم ةبانع ةي’وب ةفاقثلا ريدم

نوبيه ةنيدŸ يرثألا عقوŸا Úمثتو ةيامح ططfl رادسصإا
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 يبعسشلأ ينطولأ سشيجلل ةيتايلمعلأ ةليسص◊أ

فيقوتو Úيباهرإا5 ىلع ءاسضقلا
 طرافلاويلوي لÓخ رخآا

يبعسشلا ينطولا سشيجلل ةيتايلمعلا ةليسص◊ا تفسشك
ة˘سسم˘خ ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘لا ن˘ع ي˘سضاŸا ة˘ي˘ل˘يو˘ج ر˘ه˘˘سشل
معد رسصانع ةسسمخو رخآا يباهرإا فيقوتو Úيباهرإا
.ةيباهرإلا تاعامجلل
ة˘˘ح˘˘فا˘˘ك˘˘م لا‹ ي˘˘ف˘˘ف ،ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘سص◊ا هذ˘˘˘ه بسسحو
،يبعسشلا ينطولا سشي÷ا تادحو تنك“ ،باهرإلا

ة˘سسم˘خ ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘لا““ ن˘م طرا˘ف˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج لÓ˘˘خ
ةسسمخ ¤إا ةفاسضإلاب ،رخآا فيقوت عم ،Úيباهرإا

ى˘ل˘ع ةوÓ˘ع ،ة˘ي˘با˘هرإلا تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل م˘عد ر˘سصا˘ن˘ع
ةلبنق93و Úي˘با˘هرإÓ˘˘ل أا˘˘بÒ 62flمد˘˘˘تو ف˘˘˘سشك
.““ةيديلقت

اتيقدنب““ ،ةÎفلا هذه لÓخ ،زجح ،هسسفن راطإلا ‘
4و فوكنيسشÓك قدانب5و ةيراركت ةيقدنبو ديسص
0001 اذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كو ،ةÒخذ نزا3flو ة˘ي˘لآا تا˘˘سسد˘˘سسم
.““ةيودي لبانق4و ةسشوطرخ
نع ابقنم473““ فقوأا ،بيرهتلا ةحفاكم راطإا ‘و
902و ط˘غ˘سض ة˘قر˘˘ط˘˘م561 ط˘˘ب˘˘˘سض ع˘˘˘م ،بهذ˘˘˘لا

81و نداعŸا نع فسشك زاهج21و ايئابرهك تادلوم

،ق˘عا˘سصلا ل˘ي˘ت˘ف˘لا ن˘م را˘ت˘˘مأا4و تي˘ما˘ن˘يد ة˘ع˘ط˘ق
.““ةبرع75 ¤إا ةفاسضإلاب
ةبلع04845و غبتلا نم راطنق7،262““ زجح امك
ةوÓع ،““Òظانم4و دوقولا نم اÎل33687و رئاجسس
ةراج◊او بهذلا طيلخ نم اسسيك12““ طبسض ىلع
‘ نا˘مد˘خ˘ت˘سست Úت˘˘ي˘˘لآاو ةرا˘˘ج◊ا Òسسك˘˘ت˘˘ل Úت˘˘لآاو
8402““ ن˘ع Ó˘˘سضف ،““نا˘˘جر˘˘م˘˘ل˘˘ل رو˘˘ظÙا د˘˘ي˘˘سصلا
تابورسشŸا نم ةدحو20893و ةيودألا نم ةدحو
0000922و ة˘يرا˘ن˘لا با˘ع˘لألا ن˘˘م ةد˘˘حو0467061و
.““جد
ةÁر÷او تاردıا ةحفاكÃ لسصتŸا قسشلا ‘و
تط˘ب˘˘سضو تاردfl ر˘˘جا˘˘ت77 ف˘قوأا““ ،ة˘˘م˘˘ظ˘˘نŸا
اسصرق751413و جلاعŸا فيكلا نم اراطنق92،75
.““اسسولهم
فقوأا ،ةيعرسشلا Òغ ةرجهلا ةبراfi لا‹ ‘و
،““تايسسن÷ا فلتfl نم يعرسش Òغ ارجاهم472““

.““ةيعرسش Òغ ةرجه ةلوا265fi““ طابحإا عم
و .ق

نوفزأاب اقارح11 ةرجه طابحإا
‘ نوفزأا ةنيدÃ لحاوسسلا سسارح طبحأا
،د˘حألا ¤إا تب˘˘سسلا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل ،وزو يز˘˘ي˘˘ت ة˘˘يلو

fiغ ةرجهلا اقارح11 ةلواÒ وحن ةيعرسش
.طسسوتŸا نم ةيلامسشلا ةفسضلا
سسارح ىقلأا دقف ،ةيلfi رداسصم بسسحو
سصا˘خ˘سشألا ءلؤو˘ه ى˘ل˘ع سضب˘ق˘˘لا ل˘˘حاو˘˘سسلا
ةيعرسش Òغ ةقيرطب ةرجهلا اولواح نيذلا
ءا˘ن˘ي˘م ن˘ع د˘˘ي˘˘ع˘˘ب Òغ ىر˘˘خألا ة˘˘ف˘˘سضلا ¤إا
.نوفزأا

و .ق

‘ امهتكراسشم ءانثأا Úباسش ةباسصإا
ةنتابب سسيدسسيف ةباغب قيرح دامخإا
نم ،رمعلا نم تاينيثÓثلا ‘ باسش بيسصأا
ىوتسسم ىلع غيلب رسسكب ،ةنتابب ةمرج ةيدلب
قيرح دامخإا ةيلمع ‘ هتكراسشم ءانثأا عارذلا

.سسيدسسيف ةباغ
Úن˘˘طاوŸا فر˘˘ط ن˘˘م با˘˘سشلا ل˘˘ق˘˘ن م˘˘ت˘˘ي˘˘˘ل
ىفسشتسسŸا ¤إا ،ةيندŸا ةيام◊ا رسصانعو
ة˘ي˘ع˘م˘ج تل˘ف˘ك˘ت ن˘يأا ،ة˘سصا˘خ ةدا˘ي˘ع ¤إا م˘ث

.ةيحار◊ا ةيلمعلا فيلاكت لماكب ةيÒخ
لا˘ق˘عو˘˘ب ي˘˘ح ن˘˘م ر˘˘خآا با˘˘سش بي˘˘سصأا ا˘˘م˘˘ك
ءانثأا ،همدق ىوتسسم ىلع ةتوافتم قورحب
.بهللا ةنسسلا دامخا ‘ هتكراسشم
ورزل تايدلب نم بابسشلا تارسشع نأا ركذي
،ة˘ن˘تا˘ب ‘ تنÓ˘سسكا˘تو ة˘مر˘حو سسيد˘سسي˘˘فو
لاعتسشإا عقاوم ¤إا تاعامجو ىدارف اوهجوت
ناÒنلا ةرسصاfi ‘ ةوقب اومهاسسو ،ناÒنلا
تاباغلا حلاسصم عم بنج ¤إا ابنج اهدامخاو
.ةيندŸا ةيام◊او

ئطاسش نم برقلاب ةثج لاسشتنا
تنسشو“ Úعب لولج يديسس
Úع ةيلوب ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصم تلسشتنا

ركذ سصخسش ةثج تبسسلا سسمأا لوأا ،تنسشو“
ةيرخسصلا ةقطنŸاب ةقلاع ةيوهلا لوه‹

ةيدلب) لولج يديسس ئطاسش برغ ةعقاولا
ة˘يا˘م◊ا ح˘لا˘سصم بسسحو .(‘ا˘سصلا يد˘ي˘˘سس
يتلا ةث÷ا لاسشتنا قرغتسسا دقف ،ةيندŸا
Ìكأا ،تانيسسمÿا ‘ لجرل نوكت نأا ردقي
قروز Òخ˘سست تمز˘ل˘ت˘سساو ،تا˘عا˘˘سس3 ن˘˘م
نم انوع11و Úنثا Úسساطغو بلسص فسصن
ةيونا˘ث˘لا ةد˘حو˘ل˘ل ة˘ي˘ندŸا ة˘يا˘م◊ا ح˘لا˘سصم
¤إا ة˘˘ث÷ا تي˘˘ل˘˘جأا ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘بو .فا˘˘سص ي˘˘ن˘˘ب˘˘ب
ةيمومعلا ةسسسسؤوŸاب ثث÷ا ظفح ةحلسصم
حلاسصŸا تحتف ،فاسص ينبب ةيئافسشتسسلا
ديدحتل اقيق– ايميلقإا ةسصتıا ةينمألا

.ةافولا بابسسأا ةفرعمو ةث÷ا ةيوه
م .ق
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قيرفل قباسسلا بعÓلا ةافو
ينطولا ريرحتلا ةهبج
 ةرامع ديعسس

بعÓلا دحألا سسمأا ،هللا ةمحر ¤إا لقتنا
ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج ق˘˘ير˘˘ف˘˘ل ق˘˘ب˘˘سسألا
78 زهان رمع نع ،ةرامع ديعسس دهاÛا
يرووو ،سضرŸا عم ةليوط ةاناعم دعب ،ةنسس
““ر˘م˘ع˘م يد˘ي˘سس““ ةÈقÃ ر˘ه˘ظ˘لا ةÓ˘˘سص د˘˘ع˘˘ب
.ةديعسسب
11 ‘ دلو يذلا ةرامع ديعسس ةيادب تناكو
يدان عم رئاز÷ا برغب ةديعسسب3391 سسرام
قا˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘للا ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق (3591-1591) ةد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سس
.(6591-3591) سسابعلب غنيتروبسسب
ة˘يد˘نألا سضع˘ب ناو˘لأا مو˘حرŸا سصم˘ق˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
،غروبسساÎسس غنيسسار رارغ ىلع ،ةيسسنرفلا

بعل يذلا ييزيب يدانو ،7591-6591 مسسوم
يتلا ةنسسلا يهو ،0691 مسسوم ةياغ ¤إا هل
ريرحتلا ةهبج ق˘ير˘ف فو˘ف˘سصب ا˘ه˘ي˘ف ق˘ح˘ت˘لا
.ينطولا
سسأاك يئاهن ¤إا ديقفلا لسصو ،4691 ةنسس ‘و
‘ دو˘ع˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ،ودرو˘˘ب يدا˘˘ن ع˘˘م ا˘˘سسنر˘˘ف
،ادد‹ نطولا سضرأا ¤إا ›اوŸا مسسوŸا

اهعم جوت يتلاو ةديعسس ةيدولوم عم ايسض‡
.5691 ماع رئاز÷ا سسأاكب
اد˘˘˘ح ق˘˘˘ب˘˘˘سسألا ناد˘˘˘يŸا ط˘˘˘سسو˘˘˘ت˘˘˘م ع˘˘˘˘سضوو

ŸسسÒة˘ب˘ي˘ب˘سش ع˘˘م ،1791 ة˘ن˘سس ،ة˘يور˘˘ك˘˘لا ه˘˘ت
تقولا ‘ ابردمو ابعل اهيف ناك يتلا ترايت
.(1791-8691) هسسفن
،ة˘ي˘ب˘يرد˘ت˘لا ه˘ت˘برŒ لÓ˘خ ،مو˘حرŸا ¤و˘˘تو
‘ ير˘˘˘ئاز÷ا ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا بخ˘˘˘ت˘˘˘نŸا ةدا˘˘˘ي˘˘˘ق
بقلب جوت امك .4791وÚ 2791ب ،Úتبسسانم
›ا˘˘˘غ ع˘˘˘م ،4891 ة˘ن˘سس ة˘ير˘ئاز÷ا ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا

.يهام نانخ بناج ¤إا ركسسعم
ةيدنألا سضعب ةرامعل برد ،كلذ بناج ¤إا
-Â (3791ا˘غ˘ت˘سسم ي˘˘جر˘˘ت ل˘˘ث˘˘م ة˘˘ير˘˘ئاز÷ا
.(9791-6791) نارهو ةيدولومو (4791
د˘˘ح ع˘˘سضو ةرا˘˘م˘˘ع د˘˘ي˘˘ع˘˘سس رر˘˘ق ،9991 ‘و

ŸسسÒهمسسوم ‘ برد نأا دعب ،ةيبيردتلا هت
.يبيللا يزاغنب يلهأا يدان Òخألا
ة˘ما˘ع˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘م÷ا ‘ او˘˘سضع د˘˘ي˘˘ق˘˘ف˘˘لا نا˘˘كو
 .مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل

ىقيسسوم يفلؤوم سسأأر ىلع ناك
 تÓسسلسسŸأ

ديعسس نحلŸا ةافو
 سشولسشوب
د˘˘ي˘˘ع˘˘سس ي˘˘ق˘˘ي˘˘سسوŸا عزوŸاو ف˘˘˘لؤوŸا ‘و˘˘˘ت
رئاز÷اب ،تبسسلا سسمأا لوأا ةليل ،سشولسشوب
دعب ،ةنسس54 ـلا زهان نسس نع ،ةمسصاعلا

دعب هنامثج يرووو ،سضرŸا عم ليوط عارسص
ر˘˘˘ئاز÷ا˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘سسح ا˘˘˘˘با˘˘˘˘ب ةÈقÃ ةÒه˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لا
.ةمسصاعلا
Úح ى˘˘ق˘˘ي˘˘سسوŸا˘˘ب د˘˘ي˘˘ق˘˘ف˘˘لا ما˘˘م˘˘ت˘˘ها أاد˘˘˘بو
ة˘ي˘˘مÓ˘˘سسإلا ة˘˘فا˘˘سشك˘˘لا فو˘˘ف˘˘سصب ه˘˘قا˘˘ح˘˘ت˘˘لا
،ونايبلا ىلع فزعلا اهيف ملعت ،ةيرئاز÷ا
تفل ام ،يقيسسوŸا هسسحو هتبهوم تزربو
ةينويزفلتلا تÓسسلسسŸا يجرfl راظنأا هيلإا
Êا˘غألا ي˘ج˘ت˘ن˘م ¤إا ة˘˘فا˘˘سضإا ،تارا˘˘ه˘˘سشإلاو
‘ عدبأاف ،هبهاوم اهيف تقتفت يتلا ةيرسصعلا
تفر˘ع ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ف˘لا ع˘يرا˘سشŸا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا

.اعسساو احا‚
ف˘˘ي˘˘لأا˘˘ت سشر˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع مو˘˘حرŸا ع˘˘˘بر˘˘˘ت د˘˘˘قو
(كيÒن÷ا) تÓ˘سسل˘سسŸا تارا˘سش ى˘ق˘ي˘سسو˘˘م
،0002و0991 تاو˘˘ن˘˘سس Úب ا˘˘˘م عزا˘˘˘ن˘˘˘م نود
.حرسسŸا ‘ هتافلؤوŸ ةفاسضإا
ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل ه˘˘تÒسسم لÓ˘˘خ د˘˘ي˘˘ق˘˘ف˘˘لا ن◊و
د˘ي˘سسو ،د˘لا˘خ با˘سشلا رار˘غ ى˘ل˘ع ،Úنا˘˘ن˘˘ف˘˘لا
Êوبا÷ا ريداكو  ،ةوÓعو ،يسشار◊ا دمحا
1سسنودنوت““ ناموبلا هل امك .ةليسسك ديسشرو
ة˘ب˘سسا˘نÃ لا˘ف˘طأÓ˘ل ة˘ي˘ن˘غأا ¤إا ة˘فا˘˘سضإا ،““2و
ىقيسسوم نع كيهان ،ةلوفطلل يŸاعلا مويلا
.تايحرسسŸا نم ديدعلا
اهل ن◊ يتلا ةينويزفلتلا لامعألا نع امأا

ىلع ر˘كذ˘ي˘ف ،ا˘ه˘ي˘ف عد˘بأاو ةرا˘سشلا ى˘ق˘ي˘سسو˘م
(6002) دو˘˘˘سسألا ع˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘ثŸا ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘سس
عارسص ‘ بولقو (7002) بعسصلا ناحتملاو
‘ يبهذلا كنفلا هلسضفب لان يذلا (8002)
ةÒخألا ىركذلا لسسلسسم ¤إا ةفاسضإا ،9002
(0102).

ث .ق

ةديلبلا ةيلوب ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصم تلسشتنا
““ور˘جو˘ب““ ي˘ئاŸا ع˘مÛا˘˘ب ق˘˘ير˘˘غ ل˘˘ف˘˘ط ة˘˘ث˘˘ج
Ã(اقرسش) ةعموسصلا ةيدلبب ةخورف زكر.
ةيريدم ىوتسسم ىلع مÓعإلا ةيلخ تحسضوأاو
لفطلا نع ثحبلا ةيلمع نأا ةيندŸا ةيام◊ا
نم لك اهترسشاب يتلا ةنسس31 رمعلا نم غلابلا
ةعموسصلا ةيدلب عاطقل ةيندŸا ةيام◊ا ةدحو
ةيندŸا ةيام◊ا يسساطغ ةقرف نم ميعدتلابو
.فسصنو ةعاسسلا تقاف
نم تنك“ ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصم نأا تفاسضأاو
يئاŸا عمÛا رعق ‘ لفطلا ةثج ىلع روثعلا

سسمأا لوأا ءاسسم نم د02و اسس81 ةعاسسلا ‘
.كيرافوب ىفسشتسسم ¤إا تلقنو ،تبسسلا
ةيريدم وعدت ةلثا‡ ثداوح ليجسستل ايدافتو
يدا˘ف˘ت ¤إا Úن˘طاوŸا ة˘˘فا˘˘ك ة˘˘ي˘˘ندŸا ة˘˘يا˘˘م◊ا
‘ ة˘حا˘ب˘˘سسلا و ةÒطÿا ن˘˘كا˘˘مألا ‘ ة˘˘حا˘˘ب˘˘سسلا

Òب˘ك˘لا رود˘لا ى˘ل˘ع ةد˘كؤو˘م ة˘ي˘˘ئاŸا تا˘˘ع˘˘مÛا
مهعنم و مهئانبأا ةبقارم ‘ ءايلولا هبعلي يذلا

.ةÒطÿا نكامألا هذه لثم ‘ ةحابسسلا نم

باحسصأاو ءايلوأÓل ءادن نويوعمج ءاطسشن عفرو
هيف مهوعد ÚلوؤوسسŸاو ةيتلواقŸا تاسسسسؤوŸا
ن˘˘م م˘˘ه˘˘ع˘˘ن˘˘مو لا˘˘ف˘˘طألا ة˘˘ب˘˘˘قار˘˘˘م ةرور˘˘˘سض ¤إا
ز˘جاو◊او تا˘ح˘ط˘سسŸا هذ˘ه ل˘ث˘م ‘ ة˘حا˘ب˘سسلا
Úت˘ن˘سسلا ‘ تب˘˘ب˘˘سست ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘قÓ˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئاŸا
مهتيبلاغ ،اسصخسش02  وحن قرغ ‘ ،ÚيسضاŸا

تا˘سشرو ‘ ر˘ف◊ا مدرو ،ر˘˘سصق˘˘لا لا˘˘ف˘˘طألا ن˘˘م
ةيلاعلا ةرار◊ا نإا ءادنلا باحسصأا لاقو .ءانبلا
ةحابسسلا ق˘ي˘ل˘ع˘تو ،ن˘طو˘لا تا˘يلو ا˘ه˘فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا
رج◊ا تاءار˘جإا بب˘سسب ،ة˘ي˘ل˘حا˘سسلا ئ˘طاو˘سشلا˘ب
ديفوك سسوÒف نم ىودعلا لاقتنا عنŸ ،يحسصلا
¤إا نوؤوجلي ،بابسشلا ىتحو لافطألا تلعج ،91
Òغ ة˘˘ي˘˘ئاŸا تا˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لاو ة˘˘يدوألا هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م
،مهماسسجأا ةرارح فيطلتو ةحابسسلل ،ةبقارŸا

.ديكألا توملل مهسسفنأا Úسضرعم
م .ق

ةديلبلاب يئام عمجÃ لفط ةثج لاسشتنا

ةعاسس42 ـلا لÓخ ،ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصم تلجسس
لاغدألاو تاباغلا سسم اقيرح25 علدنا ،ةيسضاŸا
فلت اهنع ر‚ا ،ةيعارز ليسصاfi ةدعو سشارحألاو
يتابنلا ءاطغلا نم اراتكه2311
ا˘ه˘نأا ة˘ي˘ندŸا ة˘يا˘م◊ا ح˘˘لا˘˘سصم ن˘˘م نا˘˘ي˘˘ب ح˘˘سضوأاو
‘ اق˘ير˘ح31و ،تا˘با˘غ˘لا ‘ ا˘ق˘˘ير˘˘ح82 ت˘سص˘حأا
تتأا قئارح4و سشئاسش◊ا تّسسم قئارح7و ،لاغدألا

.ةفلتfl ةيعارز ليسصاfi ىلع
نم اراتكه2311 ةراسسخ قئار◊ا هذه نع م‚ دقو
،تاباغلا نم اراتكه863 ‘ تلث“ ،يتابنلا ءاطغلا
ن˘م ارا˘ت˘ك˘ه763و لا˘˘غدألا ن˘˘م ارا˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘ه793و
ةرجسش576و Íت ة˘˘˘مز˘˘˘ح008 اذ˘˘˘كو ،سشئا˘˘˘سش◊ا

.ةرمثم
م .ق

ةعاسس42 ‘ يتابنلا ءاطغلا نم اراتكه2311 فلتت قئار◊ا



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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