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‘وت يذلا وغنارغ لوب نوج روسسيفوÈلا Èتعي
زهاني رمع نع ةمسصاعلا رئاز÷اب ءاثÓثلا مويلا
رئاز÷ا ‘ ةيمومعلا ةحسصلا داور دحأا ،ةنسس99
‘ ةÈتعم ةمهاسسم مدق ثيح ،لÓقتسسلا دعب ام
.ةيحسصلا ةياعرلا ناديم
همازتلاب ةسصاخ فرُعو اذف افfiÎ ديقفلا ناك

Úب ن˘م Èت˘ع˘يو لا˘˘ف˘˘طألا سضار˘˘مأا ة˘˘ح˘˘فا˘˘ك˘˘م ‘
هذه ،لافطألا حيقل˘ت˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ما˘نزر˘لا يد˘ع˘م
ءاسضقلا نم رئاز÷ا تنك“ اهلسضفب يتلا ةيلمعلا

تفلخ يتلا ةÒطÿا سضارمألا نم ديدعلا ىلع
نم ¤وألا تاونسسلا لÓخ اياحسضلا نم ديدعلا
لاعسسلاو نورمحوبلاو سسوناتيتلا لثم لÓقتسسلا
هب تركذ ام˘ب˘سسح ،ا˘هÒغو ا˘يÒت˘ف˘يد˘لاو ي˘ك˘يد˘لا
.تايفسشتسسŸا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو
‘ Òب˘˘ك ل˘˘ك˘˘سشب هؤوÓ˘˘مزو و˘˘غ˘˘نار˘˘غ م˘˘ها˘˘˘سس د˘˘˘قو

Úيرئازجلل ةاي◊ا لدعمو يحسصلا عسضولا Úسس–
ةيرامعتسسلا ةÎفلا ‘ ةنسس04 نم لقتنا ثيح
.ةÒخألا تاونسسلا لÓخ ةنسس08 ¤إا
يسسنرف لسصأا نم وهو وغنارغ روسسيفوÈلا لاقو

تاو˘˘ن˘˘سس ‘ ة˘˘ير˘˘ئاز÷ا ة˘˘ي˘˘سسن÷ا ى˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘سص–
ءابنألا ةلاكول ةقباسس تاحيرسصت ‘ ،تانيعبسسلا
اهرايتخاو رئازجلل هتمدخ ةركف نأا ةيرئاز÷ا
نم حافكلا ¤إا همامسضنا ذنم هتدوار هل نطوك
42 رمعلا نم غلبي ناك اŸ ةينطولا ةيسضقلا لجأا
ى˘ف˘سشت˘سسم ‘ ا˘م˘ي˘ق˘˘م ا˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘ط نا˘˘ك ثي˘˘ح ،ة˘˘ن˘˘سس
يلسضانم عم تلاسصتا ماقأا نأا دعب اذهو ،راطقلا

1691 يتن˘سس Úب ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج سشي˘ج
يدها‹ اهيف نوÁ ناك يتلا ةÎفلا يهو2691و
.ةيودألاب ةبسصقلا

61 صص

توÒبب موينومألا تاÎن نم نط0072 رأجفنا ‘

ةÒخألا ةعأشس42 ـلا ‘ ةأفو31و ةديدج ةبأشصإا155

يدعاضصتلا اهانحنم ¤إا دوعت انورك
يأا ،ةافو31و ،91-ديفوك سسوÒفب ةديدج ةباسصإاÒ، 155خألا ةعاسس42 ـلا ‘ رئاز÷ا تلجسس
.ءاثÓثلا سسمأا لوأا ةليسصحب ةنراقم تايفو4و ةباسصإا91 ةدايزب
55033 غلب ذإا ،افلأا33 زجاح ةدكؤوŸا تلا◊ا ›امجإا زواجتي ،ةديد÷ا ةيمويلا ةليسص◊ا هذهبو

.ةافو1621 ¤إا تايفولا ›امجإا عفترا امنيب ،ةلاح
20822 ¤إا ÚفاعتŸا ددع عفتÒل ،اباسصم724 ‘اعت ةÒخألا ةعاسس42 ـلا تلجسس لباقŸاب
.اسصخسش

ةقيق◊ا لجأا نم نويروشس““ ةمظنم
 :فششكتو مأثللا طي“ ““ةلادعلاو

 نويروضس نولتاقم
معدل ايضسور مهتدنج
 ايبيل ‘ Îفح

يبط لفكت نم دأفتشسا هنأا تدكأا
جرأÿأب

رارف يفنت عافدلا ةرازو
 باوضص حاتفم ءاوللا

30 صص
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 ةلوه‹ ىقبت بأبشسألا

ليلاحتب ةفلكŸا ةبيبطلا ةلاقتضسا
راضشبب انوروك
ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ءار˘جإا ى˘ل˘ع ة˘لوؤو˘سسŸا ة˘ب˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تمد˘˘ق
““91-د˘ي˘فو˘ك““ ا˘نورو˘˘ك سسوÒف˘˘ب ة˘˘سصاÿا ة˘˘يıÈا
هبتسشŸا وأا Úبا˘سصŸا ةا˘نا˘ع˘م م˘قا˘ف˘ت˘ت˘ل ،ا˘ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘سسا
ةعاسسلا د◊ ددحتت ⁄و .سسوÒفلا اذهب مهتباسصإاب
اهب تمدقت يتلا ةلاقتسسلا هذه تايفلخو بابسسأا
زاÒم˘ي˘لو˘ب˘لا ل˘ي˘ل– زا˘ه˘ج ى˘ل˘ع ة˘فر˘سشŸا ة˘ب˘ي˘ب˘ط˘لا
وأا ““رآا .يسس .يب »ـب اراسصتخا فورعŸا لسسلسستŸا

.““يجولوÒسس““ مدلا لسصم ليلا–

 تأنأحتملا زكارم لخاد أهرفوت بجي

‘ ةيئاقولا تامزلتضسŸا ةمئاق ديد–
““مايبلا»و ““ايرولاكبلا““
ءاردم ¤إا ةميلعت تايلولا ‘ ةيبÎلا ءاردم هجو
ميلعتلا ةداهسش Êاحتماب ةينعŸا ةيوبÎلا تاسسسسؤوŸا
ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق تن˘˘م˘˘سضت ا˘˘يو˘˘لا˘˘ك˘˘ب˘˘لا ةدا˘˘ه˘˘سشو ط˘˘˘سسو˘˘˘تŸا
لو˘كو˘تور˘ب ا˘ه˘ب ءا˘ج ي˘ت˘لا ة˘يرور˘سضلا تا˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘سسŸا
.ءارجإلا زكارÃ ةيحسصلاو ةيئاقولا تاءارجإلا
‘ لامعتسسÓل ةيودي سشر ةخسضم ةمئاقلا تنمسضتو
ة˘ي˘قاو ة˘ع˘ن˘قأاو يرار◊ا ف˘سشك˘لا زا˘ه˘˘جو م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ءارد˘م ن˘م بل˘ط ا˘م˘ك .ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا داو˘˘م ف˘˘ل˘˘تflو
ءانتقل تايدل˘ب˘لا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا ة˘يو˘بÎلا تا˘سسسسؤوŸا

دنع اهلامعتسسل تايافنلا تايواحو ةلزاع زجاوح
ةرازو نأا ةراسشإلا ردŒو.ناحتملا زكارم لخادم
نم ةياقولل يحسص لوكوتورب تعسضو ةينطولا ةيبÎلا
ط˘˘سسو˘˘تŸا ي˘˘تدا˘˘˘ه˘˘˘سش ءار˘˘˘جإا ءا˘˘˘ن˘˘˘ثأا ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ءا˘˘˘بو
.لبقŸا Èمتبسس رهسش ايرولاكبلاو

 ةيشسنوتلا ةيو÷ا طوطÿا Ïم ىلع

Úقلاعلا Úيضسنوتلا ءÓجإ’ ةيوج ةلحر
رئاز÷اب
نع ،رئاز÷اب ة˘ي˘سسنو˘ت˘لا ة˘يرو˘ه˘م÷ا ةرا˘ف˘سس تن˘ل˘عأا
ة˘ي˘سسنو˘ت˘لا طو˘طÿا Ïم ى˘ل˘ع ة˘يو˘ج ة˘ل˘˘حر ة‹ر˘˘ب

مو˘ي كلذو ر˘ئاز÷ا˘ب Úق˘لا˘˘ع˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ن˘˘طاو˘˘م ءÓ˘˘جإل
.0202 توأا21 ءاعبرألا
ÚينعŸا وعدت ةرافسسلا نإاف ،ةرافسسلا نايب بسسحو
:›ا˘ت˘لا ÊوÎك˘لإلا د˘يÈلا Èع م˘ه˘ئا˘م˘سسأا ل˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘ل

moc.liamg@reglasnewtaljiفاسضأاو
ز˘ج◊ا˘ب را˘ه˘ظ˘ت˘سسلا م˘ه˘ي˘ل˘ع بجو˘˘ت˘˘ي ه˘˘نأا ،نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ةروسشنŸاو سضرغلل ةدعŸا قدانفلا دحأاب يقدنفلا
يرابجإلا يحسصلا رج◊ا ءاسضقل ةرافسسلا ةحفسصب
رأا يب““ ليل– ةداهسش نورهظتسسي نيذلل مايأا7 هتدمو
مايقلا نم اونكمتي ⁄ نيذلل مايأا01 ةدŸو ““يسس
.هيلإا راسشŸا ليلحتلاب
ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘ب˘˘ط˘˘˘ي ءار˘˘˘جإلا اذ˘˘˘ه نأا نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا د˘˘˘كأاو
مهتقفرب ناك ولو ىتح ،ءانثتسسا نود ،نيرفاسسŸا
ليجسستلل لجأا رخآا نوكيسس و .ةنسس21 نسس نود ءانبأا
ةرسشاعلا ةعاسسلا ىلع0202 توأا90 دحألا موي

.احابسص
 و.ق

لمعلا تارقÃ ةلقنتم ديرب بتأكم
ديرب تأعشسو

يفظوم ىلع بتاور بحضس ةيلمع ليهضست
ةحضصلا
تايفسشتسسŸا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو تلسسرأا
بحسس سصو˘سصخ˘ب عا˘ط˘ق˘لا ءارد˘م ة˘فا˘ك ¤إا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
.ةحسصلا عاطق لامعو يفظوم بتاور
ماعلا Úمألا فرط نم ةعقوŸا ةميلعتلا تفسشكو
تÓ˘˘سصاوŸاو د˘˘يÈلا ةرازو ع˘˘˘م قا˘˘˘ف˘˘˘تلا ،ةرازو˘˘˘ل˘˘˘ل
بتاور بحسس نوك˘ي نأا ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ك˘ل˘سسÓ˘لاو ة˘ي˘ك˘ل˘سسلا

ل˘˘خاد ن˘˘م ة˘˘ح˘˘سصلا تا˘˘سسسسؤو˘˘م ي˘˘ف˘˘ظو˘˘˘مو لا˘˘˘م˘˘˘ع
يوت– يتلا كلتل ةبسسنلاب ةمدختسسŸا تاسسسسؤوŸا

ق˘ير˘˘ط ن˘˘ع كلذو ،Úف˘˘ظوŸا ن˘˘م Òب˘˘ك دد˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
حلاسصم ق˘ير˘ط ن˘ع ر˘خ˘سست ة˘ل˘ق˘ن˘ت˘م ة˘يد˘ير˘ب بتا˘ك˘م
.مهلمع رقم ىوتسسم ىلع ديÈلا
قيرط نع مهبتاور يسضاقت ةحسصلا لامعل نكÁ امك
ل˘˘ك Èع د˘˘يÈلا ي˘˘عا˘˘˘سسك ل˘˘˘هؤو˘˘˘م ف˘˘˘ظو˘˘˘م Úي˘˘˘ع˘˘˘ت
ةمهم هل لكوت ديرب زكرم برقأا ىدل تاسسسسؤوŸا
كلذ ‘ Úبغارلا ÚفظوŸا مسساب بتاورلا بحسس
.ديÈلا زكارم ¤إا لقنتلا نود
تاسسسسؤوŸا مسساب برقتلا ةرورسضب ةرازولا تبلاطو
ءاردŸا ن˘م ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سسلاو ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما÷ا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
يتلا تابوعسصلا لكب ةرازولا غيلبتو ديÈلل Úيئلولا
.ةيلمعلا هجاوت

 و .ق
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 طشسأبلا دبع يفتك روشسيفوÈلا ةبيورلا ىفششتشسÃ ديفوك ةدحو صسيئر

لوبقم ئطاوضشلاو دجاضسملل يجيردتلا حتفلا
ةيئاقولا تاءارجإ’اب مازتل’ا ةطيرضش

ج˘ما˘نر˘ب ‘ ،ط˘سسا˘ب˘لا د˘ب˘ع ي˘ف˘ت˘ك رو˘سسي˘فوÈلا لا˘قو
رارقلا نم هانمهف ام نإا ،¤وألا ةانقلل ““حابسصلا فيسض““
اÃر يذلا يجيردتلا حتفلل نوهجوتم اننأا يموك◊ا
ىلع ةروطÿا سضعب ليجسست لاح ‘ هنع عجاÎي دق
.لوبقم رارق وهف كلذلو ،ةنيعم تايوتسسم
ل˘ب˘ق ن˘م ذ˘خ˘˘تا ه˘˘نأا ود˘˘ب˘˘ي رار˘˘ق˘˘لا““ ي˘˘ف˘˘ت˘˘ك فا˘˘سضأاو

flسصتÚ ‘ سضع˘˘ب˘˘ل ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘سسا ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م ن˘˘يدا˘˘ي˘˘˘م
Òغ ءابولا نأا هانعم سسيل حتفلا اذه نكل ،تابلطتŸا

ةيداسصتقا ةرورسض هنأل لب هيف مكحتلا ” وأا دوجوم
““.ةيعامتجاو
،يحسصلا لاÛا ‘ Úلماعلا نأا ثدحتŸا حسضوأاو
لظنسس““ لاقو تاطايتحلا عيمج ذاختا نولسصاويسس

ةيئاقولا تاءارجإلا عابتإا ةرورسضب ÚنطاوŸا بلاطن
عم اقÓطإا يخاÎلا مدعو ةمامكلا ءادتراو دعابت نم
““.اÒطخ لازي ل يذلا ءابولا
يفتك روسسيفوÈلا برعأا ،دجاسسŸا حتف ةداعإا نأاسشبو
ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو ذاختا ‘ هتقث نع طسسابلا دبع
ةيئاقولا تاءارجإلا ةفاك ةحسصلا ةرازو عم قيسسنتلاب
نأا افيسضم ،دجاسسŸا حتف ‘ عورسشلا لبق ةبولطŸا

ىرخألا نكامألا ‘ ةياقولا تاءارجإا نم يرسسي ام
.دجاسسŸا ‘ اسضيأا يرسسيسس
ءابو˘لا لا˘ي˘ح ي˘ب˘ط˘لا Òك˘ف˘ت˘لا نأا ثد˘ح˘تŸا د˘ق˘ت˘ع˘يو
ىرخأا بناوج يعاري يذلا ةلودلا Òكفت نع فلتخي

ليÁ يبطلا Òكفتلا نأا ادكؤوم ،يبطلا بنا÷ا Òغ

نم دحلل لماسشلا يحسصلا رج◊ا سضرف ةرورسض ¤إا
نكل ،هيلع ةرطيسسلاو هيف مكحتلا اÃرو ءابولا راسشتنا
ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘قلا بناو÷ا را˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘علا Úع˘˘˘˘˘ب اذ˘˘˘˘˘خأا
ه˘ب˘سش ل˘ما˘سشلا ر˘ج◊ا اذ˘ه نو˘ك˘ي˘سسف ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلاو
ع˘فر˘ل˘ل با˘هذ˘لا““ ،ه˘ب˘سسح م˘هŸا˘ف كلذ˘ل .ل˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘سسم
تارد˘ق ‘ م˘ك˘ح˘ت˘لا ة˘لواfi ع˘م رذ◊او ي˘ج˘يرد˘˘ت˘˘لا
فÎعا راطإلا اذه ‘و .““انتايفسشتسسم تايناكمإاو
ةد˘حو نأا ة˘ب˘يور˘لا ى˘ف˘سشت˘سسÃ د˘ي˘˘فو˘˘ك ةد˘˘حو سسي˘˘ئر
قلعت˘ت ل˘كا˘سشŸا سضع˘ب Êا˘ع˘ت ى˘ف˘سشت˘سسŸا˘ب سشا˘ع˘نإلا
ىسضرŸا ددع باعيتسسا ىلع اهتردق سصقنب اسساسسأا
.ةيرسشبلاو ةيداŸا تايناكمإلا ةلقل
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ةيلÙا تاعام÷او ةيلخادلا ةرازو سسمأا تنلعأا
›زنم رجح رارقإا ،اهل نايب ‘ ،ةينارمعلا ةئيهتلاو

ةسسماÿا ¤إا ءاسسم  ةنماثلا ةعاسسلا نم يئزج
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ›اوŸا مو˘ي˘لا حا˘˘ب˘˘سص ن˘˘م ا˘˘حا˘˘ب˘˘سص
،وزو يزيت ةيلوب ةدخ نب عارذو وزو يزيت يتيدلب
.سسيمÿا مويلا نم ءادتبا اموي41 ةدŸ اذهو
،يئز÷ا رج◊ا اذه نع مجني هنأا نايبلا حسضوأاو
،ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ط˘˘سشنألا ل˘˘ك˘˘˘ل ما˘˘˘ت˘˘˘لا ف˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘لا““
ف˘ي˘قو˘ت كلذ ‘ اÃ ة˘ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلاو ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلا

.““تارايسسلاو نيرفاسسŸا لقن ةكرح
Óمع““ ءارجإلا اذه نأا ¤إا هتاذ ردسصŸا راسشأاو
281-02 م˘˘قر يذ˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا مو˘˘˘سسرŸا ما˘˘˘ك˘˘˘حأا˘˘˘ب
را˘سشت˘نا ن˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ن˘˘م˘˘سضتŸاو
هنم20 ةداŸا اميسسل ،هتحفاكمو انوروك سسوÒف

ليدعت وأا رارقإا ،ةرورسضلا دنع ،ةلولا لوخت يتلا
ي˘ل˘˘ك وأا ي˘˘ئز˘˘ج ›ز˘˘ن˘˘م ر˘˘ج˘˘ح تا˘˘قوأا ط˘˘ب˘˘سض وأا
دهسشت Ìكأا وأا ايح وأا اناكم وأا ةيدلب فدهتسسي
.““ىودعلل ارؤوب

ةيدلب ىلع يئز÷ا رج◊ا ديد“
طششلا ةيدلب نع هعفرو ةلأقلا
فرأطلأب
ةيلÙا تاعام÷او ةيلخادلا ةرازو سسمأا تنلعأا
د˘يد“ ن˘ع ،ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ‘ ،ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لاو
ة˘ع˘˘با˘˘سسلا ة˘˘عا˘˘سسلا ن˘˘م ي˘˘ئز÷ا ›ز˘˘نŸا ر˘˘ج◊ا

ةدŸ ›اوŸا مويلا حابسص نم ةسسماÿا ¤إا ءاسسم
ءادتبا اذهو ،ةلاقلا ةيدلب ىوتسسم ىلع اموي41

نع رج◊ا عفر ررقت اميف ،سسيمÿا مويلا نم
.اهيف ةيئابولا ةيعسضولا نسس– دعب طسشلا ةيدلب
يئز÷ا رج◊ا ديد“ نع مجني هنأا نايبلا حسضوأاو
ةطسشنألا لكل مات˘لا ف˘ي˘قو˘ت˘لا““ ،ة˘لا˘ق˘لا ة˘يد˘ل˘ب ن˘ع
كلذ ‘ اÃ ةيعامتجلاو ةيداسصتقلا ،ةيراجتلا
.““تارايسسلاو نيرفاسسŸا لقن ةكرح فيقوت
Ó˘˘˘م˘˘˘ع““ ءار˘˘˘جإلا  نأا ¤إا ه˘˘˘˘تاذ رد˘˘˘˘سصŸا را˘˘˘˘سشأاو
مقر يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘سسرŸا ن˘م20ةداŸا ماك˘حأا˘ب
راسشتنا نم ةياقولا ماظن زيزعت نمسضتŸا02-281
،ةرورسضلا دنع ،ةلولا لوخت يتلا انوروك سسوÒف
›ز˘ن˘م ر˘ج˘ح تا˘˘قوأا ط˘˘ب˘˘سض وأا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت وأا رار˘˘قإا

وأا ايح وأا اناكم وأا ةيدلب فدهتسسي يلك وأا يئزج
.““ىودعلل ارؤوب دهسشت Ìكأا

 م .ق

يجيردتلا حتفلأب يشضأقلا أيلعلا تأطلشسلا رارقب طشسأبلا دبع يفتك روشسيفوÈلا ةبيورلا ىفششتشسÃ ديفوك ةدحو صسيئر بحر
.أنوروك ءأبو عم لمأعتلا ‘ يخاÎلا نم رذح هنكل ،تأهزنتŸاو ئطاوششلاو دجأشسملل

 Úعوبشسأا ةدŸو مويلا نم ءادتبا

 ةدخ نب عارذو وزو يزيت يتيدلبب يئزج ›زنم رجح

ز˘يز˘ع˘لا د˘˘ب˘˘ع لوألا ر˘˘يزو˘˘لا سسأار˘˘ت
ر˘˘˘ئاز÷ا˘˘˘ب ءا˘˘˘ع˘˘˘برألا سسمأا ،دار˘˘˘ج
اسصسصfl ايرازو اعامتجا ةمسصاعلا
سضيو˘ع˘ت ل˘ب˘سسو تا˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك ة˘˘سسارد˘˘ل
،تا˘با˘غ˘لا ق˘ئار˘ح ن˘م ن˘˘يرر˘˘سضتŸا
ة˘ه˘جاوŸ ةر˘خ˘سسŸا تا˘ي˘نا˘˘ك˘˘مإلاو
ديد˘ع˘لا تسسم ي˘ت˘لا ةر˘ها˘ظ˘لا هذ˘ه
.نطولا Èع قطانŸا نم
نم لك ءارزو عامتجلا اذه رسضحو
تا˘˘عا˘˘م÷او ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لاو ة˘˘ي˘˘˘لاŸا
ة˘˘ي˘˘نار˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘لÙا

نكسسلاو ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلاو
بنا˘˘ج ¤إا ،ة˘˘ن˘˘˘يدŸاو نار˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لاو
ةيام◊او تاباغلل Úماعلا ءاردŸا
  .ةيندŸا
ةفاحسصلل حيرسصت ‘ ،دارج لاقو
،عامتجلا اذه لاغسشأا قÓطنا ليبق
ثحبل سصسصخ عامتجلا اذه““ نإا
ن˘ع ر˘ج˘نŸا ع˘سضو˘لا تارو˘ط˘ت ر˘خآا

ناكسسلا تسسم يتلا تاباغلا قئارح
Èع ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا ق˘˘طا˘˘نŸا سضع˘˘˘ب ‘

هذ˘˘ه تا˘˘سسا˘˘ك˘˘ع˘˘نا ثح˘˘بو ،ن˘˘طو˘˘لا

ي˘ف˘ير˘لا ط˘˘يÙا ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘لا
  .““ةنكاسسلاو
ف˘ك˘ع˘˘ن˘˘سس““ :Ó˘˘ئا˘˘ق دار˘˘ج فا˘˘سضأاو
ى˘ل˘ع عا˘م˘˘ت˘˘جلا اذ˘˘ه لÓ˘˘خ ا˘˘سضيأا
تببسست يتلا ةيداŸا رئاسسÿا مييقت
هلل دم◊او (..) قئار◊ا هذه اهيف

ر˘˘˘ئا˘˘˘سسخ ة˘˘˘يأا  ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ع رـــج˘˘˘ن˘˘˘˘ت ⁄
ا˘سضيأا ثد˘ح˘ت˘ن˘سس““ ع˘با˘تو .““ة˘˘ير˘˘سشب
تا˘˘عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا ل˘˘˘ك ءارزو رو˘˘˘سضح˘˘˘ب
ايلاح ةحاتŸا لئاسسولا نع ةينعŸا
هذ˘˘˘˘˘ه ة˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘جاوŸ ا˘˘˘˘˘˘هÒخ˘˘˘˘˘˘سست˘˘˘˘˘˘ل

ل˘ئا˘سسو˘لا ر˘فو˘ت““ اد˘كؤو˘م ،““ق˘ئار◊ا
ة˘˘مزألا هذ˘˘ه ةد˘˘ح ن˘˘م ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
.““ةيفرظلا
تاءار˘˘˘جإا نأا لوألا ر˘˘˘يزو˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘قو
اذ˘˘˘ه ن˘˘˘ع سضخ˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘ه
ةقلع˘تŸا كل˘ت ا˘م˘ي˘سسلو ،عا˘م˘ت˘جلا
ة˘˘ي˘˘لاŸاو ة˘˘يداŸا تا˘˘سضيو˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
هذ˘˘ه ن˘˘م ن˘˘˘يرر˘˘˘سضتŸا˘˘˘ب ة˘˘˘سصاÿا
سسي˘˘˘˘ئر ا˘˘˘˘هر˘˘˘˘قأا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘˘ئار◊ا
 .نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا
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تأبأغلا قئارح نم نيررشضتŸا صضيوعت ةشساردل يرازو عأمتجا

 ““ةرماؤوŸا““ ركذ راركت ىدافتي دارج



ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘نا˘˘ي˘˘˘ب ‘ عا˘˘˘فد˘˘˘لا ةرازو تدرو
سصاخسشألا سضعب لقانت““ اهنايب ‘ هتفسصو
نو˘ن˘ه˘˘تÁ ن˘˘يذ˘˘لاو ن˘˘طو˘˘لا جرا˘˘خ Úبرا˘˘ه˘˘لا
ة˘ع˘م˘سس ه˘يو˘سشتو ق˘ئا˘ق◊ا ف˘ي˘يز˘تو ءاÎفلا
مهلايخ جسسن نم ةبذاك تامولعم ،نيرخآلا
ةيحانلا دئاق ،باوسص حاتفم ءاوللا نأاب معزت
رارف ةلاح ‘ ناك ،قباسسلا ةيناثلا ةيركسسعلا
ايئاسضق عباتم هنأاو ةيبوروألا نادلبلا دحأاب
ةرازو تدكأاو ““ةيرئاز÷ا ةلادعلا فرط نم
هذ˘ه ي˘ع˘ط˘˘ق ل˘˘ك˘˘سشب د˘˘ن˘˘ف˘˘ت““ ا˘˘ه˘˘نأا عا˘˘فد˘˘لا
““ةبذاكلا تامولعŸا

باحسصأا اهنايب ‘ عافدلا ةرازو تفسصوو
Úي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سص ها˘˘˘ب˘˘˘سشأا»ــب تا˘˘˘مو˘˘˘˘ل˘˘˘˘عŸا كل˘˘˘˘ت
نوعبا˘ت˘م م˘ه˘سسف˘نأا م˘ه““ تلا˘قو ،““ن˘يرو˘جأا˘م
زازتبلا نوسسراÁ ،رارف ةلاح ‘و ايئاسضق
مد˘خ˘ي اÃ ما˘ع˘لا يأار˘لا ه˘ي˘جو˘ت˘ل ط˘ي˘ل˘غ˘ت˘لاو
.““ةسضرغŸا مهفادهأا
باو˘˘سص حا˘˘ت˘˘ف˘˘م ءاو˘˘ل˘˘لا نأا نا˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا ح˘˘˘سضوو
حلاسصŸا فرط نم يبط لفكت نم دافتسسا““
عافدلا ةرازول ةعباتلا ةيعامتجلاو ةيحسصلا
‘ تايفسشتسسŸا دحأا ىوتسسم ىلع ينطولا
⁄ هنأاو0202 يرفيف رهسش ذنم يبوروأا دلب

دلب يأا ‘ جÓعلل ىفسشتسسŸا اذه رداغي
سضرأا ¤إا0202 توأا40 موي داع نأا ¤إا رخآا
نو÷ا˘عŸا هؤوا˘ب˘طأا ه˘ح˘سصن نأا د˘ع˘˘ب ن˘˘طو˘˘لا
ىفسشتسسŸا ىوتسسم ىلع جÓعلا لامكتسساب
سشا˘ق˘ن˘لا Òغ˘سصلا د˘مfi سشي˘ج˘ل˘ل يز˘˘كرŸا
.““ةجعنلا Úعب
اÃ اهنايب ‘ ينطولا عافدلا ةرازو تددنو
اهنأا تدكأاو ،““ةثيبÿا تاسسرامŸا““ هتفسصو
ة˘ب˘سسا˘نŸا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا ذ˘خ˘ت˘ت˘˘سس““

Ÿايئاسضق سصاخسشألا ءلؤوه ةعبات““.
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يـنـطو
ـه1441 ةج◊ا وذ61 ـل قفاوŸا م0202  توأا60 صسيمÿا

دبع نأقبأشسلا ناريزولا أهعم عبأتي
ءاوللاو يزأغ دمfiو نÓعز Êأغلا

لمأه
““ايام مادام““ ةيضضق ليجأات
توأا62 ¤إا
»ز ن““ ةمكاfi ةسسلج ،ةقارسشلا ةمكfi سسمأا تلجأا
¤إا Úلوؤو˘سسŸا ن˘م دد˘ع ع˘م ا˘يا˘م ةد˘ي˘سسلا˘˘ب ة˘˘فور˘˘عŸا
.توأا62 خيرات
نم ددع هيف طروت داسسف تافلم ‘ ايام ةديسسلا عباتتو
ارايلم11 قوفي ام زجح ثيح ،Úقباسسلا ÚلوؤوسسŸا
““يتيروم““ ةماقإاب ةبعسصلا ةلمعلاب ةمخسض غلابمو ميتنسس
Úب ةطاسسولا تايلمع نم اهتقلت تلومع اهنأا دقتعي
.ةلودلا ‘ نيذفانو لامعأا لاجر
دبع Úقباسسلا نيرزولا نم لك فلŸا اذه ‘ عباتيو
ر˘˘يدŸا اذ˘˘كو ه˘˘ل‚و يزا˘˘غ˘˘لا د˘˘مfiو نÓ˘˘عز Êا˘˘˘غ˘˘˘لا
بناج ¤إا لماه Êاغلا دبع ءاوللا ينطولا نمأÓل قباسسلا
.نيرخآا Úمهتم01
كلذ˘كو لا˘م˘عألا لا˘˘جر طا˘˘سسوأا ‘ ة˘˘م˘˘ه˘˘تŸا تفر˘˘عو
،ةقيلفتوب قباسسلا سسيئرلا ةلئاع نم اهبرقب ÚلوؤوسسŸا

عيراسشم ةدع نم ةدافتسسلا نم اهتانب ةقفر اهنكم ام
.ةيلو نم Ìكأا ‘ تازايتماو
ةفلاخÃ ةقلعتŸا مهتلا نم ةلمج ‘ نوينعŸا طروتو
ةكرحو فرسصلا˘ب Úسصاÿا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لاو ع˘ير˘سشت˘لا ما˘ك˘حأا
‘ لاومألا سضييبتو جراÿا ¤إاو نم لاومألا سسوؤور
ةفيظولا لÓغتسسا ةءاسسإا ،ةمظنم ةيمارجإا ةعامج راطإا
.ذوفنلا لÓغتسساو
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 تأبأغ قئارح
¤إا اراتكه5619 تفلتأا ناÒنلا

 يضضاŸا Úنث’ا ةياغ
ناوجÚ 1ب ةÎفلا ‘ تاباغلل ةماعلا ةيريدŸا تلجسس
ةحاسسم فÓتإا ‘ تببسست قيرح ةرؤوب382.1 توأا3 ¤إا
.راتكه561.9 اهردق ةيلامجإا
،هللا دبع نب ديسشر ةيريدŸاب ةياقولا ريدم بسسحو
اقيرح02 ةÎفلا هذه ‘ قئار◊ا علدنا لدعم غلب دقف
ةليسص◊ا هذه نأا ¤إا اÒسشم ،تاراتكه7 طسسوتÃ ايموي

52و ناوجÚ 1ب ةÎفلا ‘ هلجسس ام فعسض ابيرقت لث“
.(راتكه772.4) ةيليوج
نأا لوؤوسسŸا حسضوأا ،قئارحلل Óيجسست Ìكألا مايألا نعو
ةيو÷ا داسصرألا حلاسصم اهسصوسصخب تردسصأا يتلا مايألا
يهو ةعفترŸا ةرار◊ا تاجرد نم رذ– ةسصاخ ةيرسشن
قئار◊ا نم اÈتعم اددع تلجسس ،ةيليوج82و72و62
.ايمو˘ي ق˘ير˘ح96 لد˘˘˘عÃ يأا ،ق˘˘˘ئار˘˘˘ح702ب رد˘ق˘˘ي
940.3 اهدحول ،مايألا هذه لÓخ ،قئار◊ا تمهتلاو
.,تاباغلا نم اراتكه330.1 اهنم ،اراتكه
دقف ,(سسطسسغأا1و ويلوي13) ديعلا يموي سصوسصخب امأا

57و لوألا مويلا ‘ قيرح95) اقيرح431 ليجسست ”
تا˘يلو ي˘سسي˘ئر ل˘ك˘سشب تسسم (Êا˘ث˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا ‘ ق˘˘ير˘˘ح
.وزو يزيتو ةياجبو ةدكيكسسو لجيجو فراطلا
هذه مظعم ‘ يسسيئرلا ببسستŸا نأا لوؤوسسŸا دكأاو
افيسضم ,دسصق Òغب وا دسصقب ءاوسس ناسسنإلا وه قئار◊ا
دعاسسم لماع لإا يه ام ةعفترŸا ةرار◊ا تاجرد نأاب
.قئار◊ا راسشتنا لماوع نم
علدنا ¤إا يدؤوت يتلا ةئطاÿا تاسسرامŸا Úب نمو

¤إا ه˘ل˘لا د˘ب˘ع ن˘برا˘سشأا ،ة˘ي˘با˘غ˘لا ةوÌل˘ل ةر˘مد˘م ق˘ئار˘ح
يتلا اياقبلا قر˘حو ل˘ي˘سصاÙا ما˘مأا ة˘ي˘ق˘ن˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
ةئف نم اميسسل ،ةيحÓفلا يسضارألا باحسصأا اهب موقي
Òفو˘˘ت ةرور˘˘سض) تا˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘حلا ذ˘˘خأا نود ،ن˘˘سسلا را˘˘ب˘˘ك
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع Úم˘ئا˘ق˘لا ن˘م فا˘ك دد˘عو ءا˘م ج˘ير˘ه˘˘سص
.(لمتfi قيرح يأا ءافطإل
ردسصŸا تاذ قئار◊ا علدنا بابسسأا Úب نم د‚ امك
تا˘با˘غ˘لا ى˘ل˘ع Úن˘طاو˘م˘ل˘ل ف˘ث˘كŸا لا˘ب˘˘قإلا ،ير˘˘سشب˘˘لا
كلذ بحاسصي امو ،ئطاوسشلا قلغ لظ ‘ ،هزنتلا سضرغب
،ة˘مزÓ˘لا تا˘طا˘ي˘ت˘حلا ذ˘خأا نود ءاو˘سشلا تا˘ي˘ل˘م˘ع ن˘˘م
ا˘˘ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا قار˘˘حإلا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع كلذ ¤إا فا˘˘سضي
وأا يعرلاو سسرغلل ةقطنŸا عيسسوت سضرغب اهباحسصأا
مكحتم Òغ لكسشب زجنت يتلا يتابنلا ءاطغلا ديدجتل
.هيف
وهو ،““ةلماعلا ديلاو داتعلا سصقن““ نم لوؤوسسŸا ىكتسشأاو
‘ تاباغلا ناوعأا تاردق ىلع رسشابم لكسشب ““رثؤوي ام““
مايقلاو غيلبتلاو ةسسار◊ا لوح ةروحمتŸا مهماهم ءادأا
.ةيلوألا تÓخدتلاب
ردقت يتلا ةيباغلا ةوÌلا ةيامح نأا ¤إا لوؤوسسŸا سصلخو
ةيلوؤوسسم““ يه ،راتكه نويلم1،4 ـب ةيلامجإلا اهتحاسسم
ة˘˘ظ˘˘ق˘˘ي˘˘لا““ ن˘˘م د˘˘يزÚ Ãن˘˘طاوŸا ا˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ““ع˘˘ي˘˘˘م÷ا
.““رذ◊او

و .ق
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جرأÿأب يبط لفكت نم دأفتشسا هنأا تدكأا

 باوضص حاتفم ءاوللا رارف يفنت عافدلا ةرازو
““رارف ةلأح““ ‘ نأك ،قبأشسلا ةينأثلا ةيركشسعلا ةيحأنلا دئأق ،باوشص حأتفم ءاوللا نأا تمعز ارأبخأا ينطولا عأفدلا ةرازو صسمأا تبذك
.نطولا صضرأا ¤إا ءأثÓثلا دأع هنأاو يبوروأا دلب ‘ جÓعلل يبط لفكت نم دأفتشسا هنأا أهل نأيب ‘ تدكأاو ،جرأÿأب

ل هنأا ،ةيجراÿا ةرازو تنلعأا
يأا ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘سسلا د˘˘˘˘ح ¤إا د˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘ي
اياحسض Úب نم يرئازج نطاوم
ز˘˘˘ه يذ˘˘˘لا را˘˘˘ج˘˘˘˘ف˘˘˘˘نلا ثدا˘˘˘˘ح
.توÒب أافرم ءاثÓثلا
م˘سسا˘ب ي˘م˘سسر˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا لا˘˘قو
ه˘˘˘نا ة˘˘˘ي˘˘˘جراÿا نوؤو˘˘˘˘سشلا ةرازو
ةر˘˘فو˘˘تŸا تا˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘عŸا بسسح““
ل ه˘˘نإا˘˘ف ،ة˘˘عا˘˘سسلا د◊ ا˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘ل
نم يرئازج نطاوم يأا دجوي
را˘˘ج˘˘ف˘˘نلا ثدا˘˘ح ا˘˘يا˘˘ح˘˘سض Úب
أا˘فر˘م توأا4 ة˘ي˘˘سشع ز˘˘ه يذ˘˘لا
ة˘با˘سصإا ا˘ن˘ل˘ج˘سس ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،توÒب
Úن˘˘˘˘ثا Úير˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘ج Úن˘˘˘˘˘طاو˘˘˘˘˘م
غيلبتلا متي ⁄و  ،ةفيفط حورجب
يأا دو˘˘˘˘˘˘جو ن˘˘˘˘˘˘ع نآلا د˘˘˘˘˘˘ح ¤إا

‘ ر˘˘˘˘خآا ير˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘طاو˘˘˘˘˘م
.توÒب تايفسشتسسم
ةرازو ف˘˘ي˘˘سضت- تب˘˘˘ي˘˘˘سصأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
تfiÓو لزا˘˘˘ن˘˘˘م -ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘جراÿا

Œث˘ل ا˘ه˘ت˘ي˘ك˘ل˘م دو˘˘ع˘˘ت ة˘˘يرا˘Óة˘ث
رار˘سضأا˘˘ب ،Úير˘˘ئاز˘˘ج Úن˘˘طاو˘˘م
سضر˘˘ع˘˘ت ¤إا ة˘˘فا˘˘سضإا ،ة˘˘م˘˘ي˘˘سسج
Úيرئاز˘ج Úن˘طاو˘م3 كÓ˘˘˘مأا
ةرا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘سسلا ر˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘مو ،ن˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘خآا
ة˘˘˘ما˘˘˘قإاو توÒب ‘ ة˘˘˘ير˘˘˘˘ئاز÷ا
اد˘ج ة˘ف˘ي˘ف˘ط رار˘سضأا˘˘ب ،Òف˘˘سسلا
.““ذفاونلا سضعب جاجز مط–““

جئاتن نإا ،ةرازولا تدكأاو اذه
ىقبت ،يواسسأاŸا راجفنإلا اذه

fiانتيل˘ث‡ ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ع˘با˘ت˘م ل
هرا˘˘ثآا ر˘˘سص◊ ة˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘بد˘˘˘لا
ة˘ير˘ئاز÷ا ة˘ي˘لا˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
.قيقسشلا نانبل ‘ ةميقŸا
ةيجراخلل يمسسرلا قطانلا ركذو
توÒب ‘ ةيرئاز÷ا ةرافسسلا نأا
ةد˘عا˘سسŸا د˘ي Ëد˘ق˘ت˘ل تل˘خد˘˘ت
Úير˘˘ئاز˘˘ج Úن˘˘طاوŸ ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا
رار˘˘سضأا˘˘ب ا˘˘م˘˘ها˘˘ن˘˘ك˘˘سسم بي˘˘˘سصأا

ادكؤوم ،راجفنلا اذه رثإا ةيدام
ةرا˘ف˘سسلا ح˘˘لا˘˘سصم نأا ما˘˘تÿا ‘

عم رمتسسم لسصاوت ‘و ،ةدن‹““
يأل ةباجتسسÓل ،انتيلاج ءاسضعأا

مهنم ردسصي دق ةدعاسسم بلط
يذ˘لا بع˘سصلا فر˘˘ظ˘˘لا اذ˘˘ه ‘

 .““ةقيقسشلا نانبل هدهسشت
ة˘يرو˘˘ه˘˘م÷ا سسي˘˘ئر ثع˘˘بو اذ˘˘ه
ةيزعت ةيقرب نوبت ديÛا دبع
Êا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لا هÒظ˘˘ن ¤إا ةا˘˘سساو˘˘˘مو

أافرم راجفنا رثإا ،نوع لاسشيم
37 ةا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ب ىدوأا يذ˘˘˘˘لا توÒب
نيرخآا0073 ة˘با˘سصإاو ا˘˘سصخ˘˘سش
.ةيلوأا ةليسصحك ،ةغلاب حورجب
:نوبت سسيئرلا ةيزعت تنمسضتو
أابن ىسسألاو نز◊ا غلابب تيقلت““
أا˘فر˘م ‘ ع˘˘قو يذ˘˘لا را˘˘ج˘˘ف˘˘نلا
ا˘يا˘ح˘سض ن˘م ه˘ف˘˘ّل˘˘خ ا˘˘مو توÒب
.““ةيدام رئاسسخو ىحرجو
:ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م÷ا سسي˘˘˘ئر فا˘˘˘سضأاو
ل˘˘˘ل÷ا با˘˘˘˘سصŸا اذ˘˘˘˘ه ما˘˘˘˘مأاو““
¤إا م˘ك˘لÓ˘خ ن˘مو م˘ك˘ي˘لإا مد˘ق˘تأا
¤إاو ق˘ي˘ق˘سشلا Êا˘ن˘ب˘˘ل˘˘لا بع˘˘سشلا
يزا˘ع˘ت˘لا ر˘حأا˘ب ا˘يا˘˘ح˘˘سضلا ر˘˘سسأا
ن˘ما˘سضت˘لاو ف˘طا˘ع˘˘ت˘˘لا قد˘˘سصأاو
اياح˘سضلا د˘م˘غ˘ت˘ي نأا ه˘ل˘لا ا˘ي˘عاد
ÚباسصŸا لمسشيو هتمحر عسساوب
بعسشلا بنجيو ،هئافسشو هتيفاعب
.““هوركم لك قيقسشلا Êانبللا

ددجأا ذإاو““ نوبت سسيئرلا عباتو
¤إا ا˘ه˘فو˘قوو ر˘˘ئاز÷ا ن˘˘ما˘˘سضت

ة˘ع˘جا˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه ما˘˘مأا م˘˘ك˘˘ب˘˘نا˘˘ج
او˘˘˘ل˘˘˘سضف˘˘˘ت˘˘˘ت نأا و˘˘˘جرأا ،ىÈك˘˘˘˘لا
ريدقتلا تارا˘ب˘ع ى˘م˘سسأا لو˘ب˘ق˘ب
سسيئرلا ىرجأا امك .““ماÎحلاو
ةŸا˘ك˘م ،ءا˘˘ع˘˘برألا سسمأا ،نو˘˘ب˘˘ت

Êا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لا هÒظ˘˘ن ع˘˘م ة˘˘ي˘˘ف˘˘تا˘˘˘ه
نم نايب بسسحو .نوع لاسشيم
نإا˘˘˘˘ف ،ة˘˘˘˘يرو˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘م÷ا ة˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘ئر
تءا˘˘˘ج ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘تا˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا ةŸا˘˘˘˘كŸا
‘ عا˘سضوألا ى˘ل˘ع نا˘˘ن˘˘ئ˘˘م˘˘طÓ˘˘ل
،سسمأا لوأا را˘ج˘ف˘نا د˘ع˘ب نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل

رئاز÷ا يزاعت نوبت اهيف ددج
قيقسشلا هبعسشو Êانبللا سسيئرلل
د˘كأاو ،ا˘يا˘˘ح˘˘سضلا تÓ˘˘ئا˘˘ع ¤إاو
‘ نا˘ن˘ب˘ل ع˘م ل˘ما˘ك˘لا ه˘˘ن˘˘ما˘˘سضت

.ةميلألا ةنÙا هذه
 و .ق

Êأنبللا بعششلا عم رئاز÷ا نمأشضت ددجي نوبت

توÒب راجفنا ‘ ةرافضسلا رقم ررضضتو نايرئازج ناحيرج

ن˘˘م ل˘˘˘ك ،ءا˘˘˘ع˘˘˘برألا سسمأا ،ردا˘˘˘غ
يد˘ي˘سس د˘م˘˘حأاو ير˘˘يدا˘˘ق ر˘˘سسا˘˘ي
د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب ،راردأا ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘سس ،ى˘˘˘˘سسو˘˘˘˘م
.امهتبوقع دافنتسسا
ا˘م˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع راردأا ة˘˘م˘˘كfi تسضقو

ةمهتب ةذفان سسبح رهسشأا ثÓثب
ىلع ،ةينطولا ةدحولاب سساسسŸا
يبعسشلا كار◊ا ‘ امهطاسشن رثإا

Ãراردأا ةيلوب نوميميت ةنيد.
يدي˘سس د˘م˘حأا ط˘سشا˘ن˘لا ل˘ق˘ت˘عاو

ن˘م —ا˘ف˘لا ة˘ع˘م÷ا مو˘˘ي ى˘˘سسو˘˘م
ير˘˘يدا˘˘ق ل˘˘ق˘˘ت˘˘عا Úح ‘ ،يا˘˘م
ا˘˘عدوأاو يا˘˘˘م40 مو˘˘˘ي ر˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ي
.سسب◊ا

 و .ق

 أمهتبوقع ءأفيتشسا دعب

 راردأا نجضس نارداغي ىضسوم يديضسو يريداق ناطضشانلا
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 Òهطتلل ينطولا ناويدلا

يحضصلا فرضصلا تاكبضش Èع Óخدت245
 ىحضض’ا ديع يموي

ـيحشصلا فرشصلا تأكبشش ىلع Óخدت245 ،ىحشضألا ديعلا يموي لÓخ ،Òهطتلل ينطولا ناويدلا تادحو ترجأا
.عفرلا تأطfi صضعبو

ن˘م نا˘ي˘ب بسسح- تÓ˘خد˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه تح˘˘م˘˘سسو
،تاو˘˘ن˘˘ق˘˘لا ‘ تاداد˘˘˘سسنلا كف˘˘˘ب -ة˘˘˘سسسسؤوŸا
فر˘˘سصلا ها˘˘يŸ يدا˘˘ع˘˘لا ف˘˘ير˘˘سصت˘˘˘لا نا˘˘˘م˘˘˘سضو
.ناويدلل ةيلوألا ةليسص◊ا بسسح ،يحسصلا
ينطولا ناويدلا ىدل مÓعإلا ةفلكŸا تركذو
د˘ق نا˘ك ناو˘يد˘لا نأا ى˘ي˘ح˘يوأا Ëر˘م Òه˘˘ط˘˘ت˘˘ل˘˘ل
نا˘˘˘م˘˘˘سضل فد˘˘˘ه˘˘˘ي ا˘˘˘سصا˘˘˘خ ا˘˘˘ط˘˘˘طfl ر˘˘˘ط˘˘˘˘سس
لفكتلاو Òهطتلل ةيمومعلا ةمدÿا ةيرارمتسسا
يموي لÓخ ،ÚنطاوŸا تلاغسشنا لكب عيرسسلا

د˘˘ن˘˘ج ناو˘˘يد˘˘˘لا نأا تد˘˘˘كأاو ،ى˘˘˘ح˘˘˘سضألا د˘˘˘ي˘˘˘ع
ناو˘عأاو تارا˘˘طإا ن˘˘م Ó˘˘ما˘˘ع149 ةب˘سسا˘نŸا˘ب
ةنحاسش411 لمعت˘سساو ،ة˘نا˘ي˘سصلاو لÓ˘غ˘ت˘سسلا

Òبكلا مج◊ا نم ةنحاسش19 اهنم ،Òهطتلل
ةيعابر ةرايسس57و ىرخأا ةيداع ةنحاسش601و
.مدرلاو رف◊ا داتعو عفدلا
ةلمعتسسŸا هايŸا مجح نأا ¤إا ىيحيوأا تتفلو
،ديعلا يموي لÓخ ،اسسوسسfi اعافترا تلجسس
.ةيحابسصلا ةÎفلا لÓخ اسصوسصخ
ىلع ديعلا يموي ةليط ةموادŸا ماظن عسضوو
،ناويدلا تادحو لك Èعو يزكرŸا ىوتسسŸا
ةÒب˘ك ة˘˘ير˘˘سشبو ة˘˘يدا˘˘م تا˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإا تر˘˘خ˘˘سسف
يحسصلا فرسصلا تاكبسشل يداعلا Òسسلا نامسضل
ءاسضقب Úنطاوملل حامسسلاو Òهطتلا تآاسشنمو
.ةنسسح فورظ ‘ ديعلا

ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لا ناو˘˘˘يد˘˘˘لا نأا ى˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘يوأا تفا˘˘˘سضأاو
قيسسنتلاب ديعلل لوألا مويلا ‘ كراسش Òهطتلل

تار˘سشع ‘ ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ف˘ل˘تfl ع˘˘م
دعب ،عراوسشلل مي˘ق˘ع˘ت˘لاو ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
سسوÒف راسشتنا يدافتل يحاسضألا رحن ةيلمع
تحمسس تادوهÛا هذه نإا تلاقو .انوروك
Òسسلا ل˘قر˘ع˘ي نأا ه˘نأا˘سش ن˘م ا˘م ل˘˘ك يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ب
ذإا ،Òهطتلا تآاسشنمو فرسصلا تاونقل نسس◊ا

يتلا Òهطتلا تآاسشنم ‘ للخ يأا لجسسي ⁄
 .ناويدلا اهÒسسي

و .ق

صشور◊أب ةيمومعلا ةغرفŸا ¤إا يدؤوŸا قيرطلا
ةدكيكشس

 رابتع’ا ةداعإ’ جد نويلم67 ضصيضصخت
بو˘ن˘ج) سشور˘ح˘ل˘ل يد˘ل˘ب˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا سسلÛا ح˘˘لا˘˘سصم تسصسصخ
رابتعلا ةداعإل ج.د نويلم67 ب ردقي ايلام افÓغ (ةدكيكسس
ة˘ق˘ط˘نÃ ة˘ب˘˘قارŸا ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘غر˘˘فŸا ¤إا يدؤوŸا ق˘˘ير˘˘ط˘˘ل˘˘ل
.ملك7 ةفاسسم ىلع ،ةيدلبلاب ““سسمسشŸا““

يتلا قيرطلا اذه ةيعسضو““ نأا يدلبلا سسلÛا نم وسضع حسضوأاو
¤إا تا˘يا˘ف˘ن˘لا ي˘مر تا˘ن˘حا˘˘سش لو˘˘سصو ق˘˘ي˘˘ع˘˘ت ةرو˘˘هد˘˘ت˘˘م تح˘˘سضأا
.““تايافنلل يئاوسشعلا يمرلل لاÛا حسسف ا‡ ،ةغرفŸا
عورسشم““ نإاف ،دوموب يداهلا يدلبلا سسلÛا وسضع ¤إا ادانتسساو
سسلÛا ¤إا ةبسسنلاب ةÒبك ةيولوأا لكسشي قيرطلا اذه ليهأات ةداعإا
عورسشŸا لام˘ك˘ت˘سسا˘ب““ ه˘نأا ¤إا ا˘ت˘فل ،““سشور˘ح˘ل˘ل يد˘ل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا
‘ يدل˘ب˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا سسلÛا قرؤو˘ي ل˘ظ ي˘ق˘ي˘ق˘ح ل˘ك˘سشم ى˘ه˘ن˘ي˘سس
ةيمومعلا ةغرفŸا نع ةليدب تايافنلا يمرل نكامأا نع ثحبلا
تناك سشور◊ا ةنيدÃ ةفاظنلا نأا ثدحتŸا زربأا امك .““ةبقارŸا

›ا◊ا يدلبلا يبعسشلا سسلÛا اهرطسس يتلا تايولوألا Úب نم
ةنيدŸا عجÎسست ىتح عقاولا سضرأا ىلع اهديسسŒ نم دب لو

.اهقنورو اهلامج
Œتا˘يا˘ف˘ن˘لا ي˘مر ن˘ع ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا تا˘˘سسا˘˘ك˘˘ع˘˘نا نأا ¤إا ةرا˘˘سشإلا رد

يئاوسشعلا يمرلا راسشتناو سشور◊اب ةبقارŸا ةيمومعلا ةغرفŸاب
تا˘كر◊ا د˘يد˘ع نو˘م˘ظ˘ن˘ي ة˘فا˘ظ˘ن˘لا لا˘م˘ع تل˘ع˘ج ة˘ن˘يدŸا˘ب ا˘ه˘˘ل
ةداعإاب ةينعŸا تاطلسسلا اهلÓخ نم اوبلاط يتلا ةيجاجتحلا
 .قيرطلا اذهل رابتعلا

عيراضشŸا فلتfl دقفتي ةنيطنضسق ›او
ةينكضسلا
دقفتو لمع ةرايز ظيف◊ا دبع يسساسس دمحأا ةيلولا ›او ىرجأا
0004 عورسشم اهلوأا ،ةينكسسلا عيراسشŸا ¤إا هل قفارŸا دفولا ةقفر
يلع ةيرادإلا ةعطاقŸاب ةيبرغلا ةعسسوتلاب يراجيإا يمومع نكسسم
.تانكسسلا لاغسشأا هب تهتنا يذلا يلجنم
59 ¤إا تلسصو دقف ةفلتıا تاكبسشلا فلتخÃ طبرلا لاغسشأا امأا

ةكبسشب طبرلاب ةقلعتŸا لاغسشألا سضعب لإا قبتي ⁄و ،ةئاŸا ‘
.ءابرهكلاب طبرلا لاغسشأا كلذكو ةيلوألاو ةيوناثلا زاغلا
نم اهباحسصأل حيتافŸا ميلسستل عيراسشŸا ءاهنإا ىلع ›اولا ددسشو

يسسردŸا لوخدلا لبقو Èمتبسس رهسش ‘0004 لسصأا نم009 ةسصح
مهتانكسس عقوÃ مهدلوأا ليجسست ءايلوأÓل ىنسستي يك كلذو ،مداقلا
معد˘م يو˘قر˘ت ن˘ك˘سس005 عور˘˘˘سشم ›او˘˘˘لا راز ا˘˘˘م˘˘˘ك . ةد˘˘˘˘يد÷ا

Ÿا لاغسشألاف رادومورب ةسسسسؤوŸكلذك ةيهتنم تانكسسلاب ةقلعت
لإا ىقبتي ⁄و ءاهتنلا ىلع تفراسش دق تاكبسشلاب طبرلا لاغسشأا
ىلع ›اولا ددسش يتلا زاغلا ةكبسشب طبرلاب ةقلعتŸا لاغسشألا سضعب

ربوتكأا ةياهن لبق عورسشŸا ميلسستل ،اموي54 لبق اهئاهنإا ةرورسض
هللا فلÿ معدم يوقرت نكسس009 عورسشم ¤إا ةفاسضإلاب .مداقلا
لاغسشألا لكف يلجنم ىلع ةيرادإلا ةعطاقŸاب ةيبون÷ا ةعسسوتلاب
طبرلل ةيثÓثلا لا˘غ˘سشألا˘ب وأا تا˘ن˘ك˘سسلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘تŸا ءاو˘سس ة˘ي˘ه˘ت˘ن˘م
⁄ ذإا يرا÷ا توأا رهسش ةياهن لبق ملسستسسو ةفلتıا تاكبسشلاب
. عقوملل ةيجراÿا ةئيهتلا لاغسشأا سضعب لإا قبتي

م .ق

هأيملل ةيرئاز÷ا

هايم عيزوت ةعباتŸ ةن÷ بيضصنت
ةضسبتب برضشلا
لماك Èع برسشلا هايم عيزوت ةبقارمو ةعباتÃ ةفلكم ةن÷ تبسصنت
ناكسسلا ن˘يو˘م˘ت˘ب سصا˘خ ج˘ما˘نر˘ب Òط˘سست ر˘ثإا ة˘سسب˘ت ة˘ن˘يد˘م ءا˘ي˘حأا

Ãم فلآا6 لداعي سصقن ليجسست دعب مايأا3 لك ةرم لدعÎ بعكم
.يمويلا عيزوتلل سصسصıا مج◊ا ‘
سسمأا ،دوهده رسضÿ هايملل ةيرئازجلل ةسسبت ةدحو ريدم لاقو
ةسسسسؤوم نم لك نع Úلث‡ مسضت يتلا ةنجللا هذه نإا ،ءاعبرألا
ي˘ب˘ع˘سشلا سسلÛاو ة˘ي˘ئاŸا دراوŸا ة˘ير˘يد˘مو ها˘ي˘م˘ل˘ل ة˘˘ير˘˘ئاز÷ا
Òي˘سست˘لاو ة˘ي˘قÎلا ناو˘يدو ها˘يŸا ة˘طر˘سشو ة˘سسب˘˘ت ةر˘˘ئادو يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
›اجعتسسلا جمانÈلل نسس◊ا Òسسلا نامسض ىلع رهسستسس يراقعلا
عامتسسلاو ةيلولا ةمسصاع ءايحأا لماك Èع هايŸا عيزوتل رطسسŸا

.““ اهب لفكتلا ىلع لمعلاو لاÛا اذه ‘ ÚنطاوŸا تلاغسشنل
ءايحألا فدهتسستسس ةيناديم تاجرخب ةنجللا ءاسضعأا موقيسس امك
هايŸا لوسصو نم دكأاتلاو اهينطاق نم برقتلاو عيزوتلل ة‹ŸÈا
هنا نع فسشك يذلا لوؤوسسŸا تاذ هب حرسص اŸ اقفو ،مهتايفنح ¤إا
لو˘ل◊ا دا˘ج˘يإا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو سصئا˘ق˘ن˘لا ل˘ك ل˘ي˘ج˘سست ا˘سضيأا م˘ت˘˘ي˘˘سس
.اهل ةلاعفلاو ةعيرسسلا
ذنم تلجسس ةسسبتب هايملل ةيرئاز÷ا ةدحو نأا ثدحتŸا فاسضأاو
ةنيدÃ برسشلا هايم عيزوت ةيلمع ‘ ابذبذت مرسصنŸا ناوج رهسش
تاجايتحا نأا ¤إا اتفل ،ةيفو÷ا هايŸا بوسسنم سصقن ببسسب ةسسبت
بعكم Îم فلأا93 ب ردقت برسشلا هايÃ دوزتلا لا‹ ‘ ةنيدŸا
.طقف بعكم Îم فلأا33 عيزوت متي Úح ‘ ايموي
دوهده ديسسلا عجرأا ةيفو÷ا هايŸا بوسسنم سصقن ىلع ةوÓعو
ةمسصاعل ةنو‡ رابآا ةدع فافج ¤إا اسضيأا بذبذتلا اذه ببسس
ام وهو ،يئابرهكلا رايتلل ةرركتŸا تاعاطقنلا ¤إا ةفاسضإا ةيلولا
‘ عورسشلا راظتنا ‘ هايŸا عيزوتو خسض ىلع -هبسسح- ابلسس رثؤوي
دسس لوخدو وÈسش Úع ةقطنÃ ةديدج ةقيمع رابآا3 لÓغتسسا
 .لاجآلا برقأا ‘ ةمدÿا زيح قÓم ة÷و
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ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ع˘˘طا˘˘ق˘˘م ل˘˘ك م˘˘ل˘˘ت˘˘سست˘˘سس
سسادرموب ةيلو ةمسصاعل يبانتجلا
لامسش وسصروق ةيدلب نم دتÁ يذلا
اقرسش42 مقر ينطولا قيرطلا وحن
ز˘ي˘ح ل˘خد˘تو ،سسلد ة˘ن˘يد˘م هاŒا˘ب
Êاثلا يسسادسسلا لÓخ ،لÓغتسسلا

.ريدقت ىسصقأاك1202 نم
ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا لا˘˘غ˘˘سشألا ر˘˘يد˘˘م د˘˘كأاو
لا˘غ˘سشأا نإا نا˘يز˘م ى˘ي˘ح˘ي ة˘يلو˘˘لا˘˘ب
مد˘ق ى˘ل˘ع ا˘ي˘˘لا˘˘ح ة˘˘يرا˘˘ج““ زا‚إلا
كف دوهج““ ةلسصاوم لجأا نم ““قاسسو
سسادر˘˘مو˘˘ب ة˘˘ن˘˘يد˘˘˘م ن˘˘˘ع ““قا˘˘˘نÿا

فايطسصلا مسسوم ةÎف ‘ ةسصاخ
م˘˘ي˘˘ل˘˘˘سستو زا‚إا ما“إا““ لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
اذ˘˘˘ه ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘تŸا ع˘˘˘˘طا˘˘˘˘قŸا
يسسادسسلا لÓخ يوي◊ا عورسشŸا

.““1202 نم Êاثلا
تاÎموليك5 مويلا دح ¤إا تملسسو
51 لم‹ نم اهلÓغتسسا ‘ عرسشو
ةنسس لجسس يذلا عورسشŸا اذه ملك
زا‚إلا ‘ ار˘˘خأا˘˘ت فر˘˘ع˘˘˘يو6102
تاسضاÎعاب اهمهأا قلعتت بابسسأل
سسيرا˘سضت˘لا ة˘˘بو˘˘ع˘˘سصبو Úن˘˘طاوŸا
ي˘ت˘لا تا˘ك˘ب˘سشلا ف˘ل˘تfl ة˘يا˘م˘ح˘بو

ىر˘خأاو ق˘ير˘ط˘لا ع˘طا˘ق˘م ا˘˘ه˘˘ب ر“
يقاب˘لا ا˘مأا .ورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
.ئيهو حطسس دقف اهنم
اذ˘˘ه ه˘˘ن˘˘م˘˘سضت˘˘ي ا˘˘م م˘˘هأا Úب ن˘˘˘مو
سسف˘˘˘˘ن ›إا ادا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسا ،عور˘˘˘˘˘سشŸا
Úتأا˘˘سشن˘˘م زا‚إا ،تا˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘سضو˘˘˘ت˘˘˘لا
امهدحأا Òبكلا مج◊ا نم Úتينف
ةئاŸاب57 اهب زا‚إلا ةبسسن تغلب

ة˘ع˘˘برأاو ة˘˘ئاŸا˘˘ب52 ىر˘˘˘˘˘˘˘خألاو
““ابيرقت تهتنا““ ةيسسيئر تلوfiو
.اعيمج مهب لاغسشألا
زجني يذلا عورسشŸا اذه نأاسش نمو
جد ÒيÓم60 براقي ›ام فÓغب
قا˘˘˘˘˘˘نÿا كف““ -نا˘˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘˘م بسسح-
ذنم ةنيدŸا هسشيعت يذلا ““Òبكلا
رورŸا ة˘˘كر˘˘ح ل˘˘ي˘˘ه˘˘سستو تاو˘˘˘ن˘˘˘سس
فاي˘ط˘سصلا م˘سسو˘م لÓ˘خ ا˘م˘ي˘سسل
ةÒبك ةيومنت قافآا حتف بناج ¤إا
ةرواÛا ق˘طا˘نŸاو ة˘يد˘ل˘ب˘لا هذ˘ه˘ل
.اهل
دق سسادرموب ةنيدم نأا ¤إا راسشي
‘ ،ةÒخألا تاونسسلا ‘ تدافتسسا
قا˘˘˘˘˘نÿا كف م˘˘˘˘˘عد را˘˘˘˘˘˘طإا سسف˘˘˘˘˘˘ن
ع˘يرا˘سشم ةد˘ع ن˘م ،ا˘ه˘ن˘˘ع يرورŸا

ي˘˘با˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘جلا ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘هأا
Úبو اهنيب طبري يذلا يجاودزلا
نم هنيمأاتو5 مقر ينطولا قيرطلا
ي˘˘˘˘سسي˘˘˘˘ئر لوfi زا‚إا˘˘˘˘˘ب ثداو◊ا

(ة˘ن˘يدŸا) ا˘ه˘ط˘بر˘ي هاو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
Ãلا فلتخŒتاها.
فلك يذلا ،عورسشŸا اذه مهاسسيو
،جد نويلم009 زواجتي غلبم هزا‚إا

لخادم لك نع قانتخلا كف ‘
ة˘ه÷ا ا˘م˘ي˘سسل ،سسادر˘مو˘ب ة˘ن˘يد˘م
ق˘ير˘ط˘˘لا بنŒو ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘قر˘˘سشلا
ة˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘م Úب ط˘˘˘˘˘˘بار˘˘˘˘˘˘لا ›ا◊ا
5 مقر ينطولا قيرطلاو سسادرموب
فرعي يذلا ÚبÓجيت ةيدلبب ارورم
.اديدسش اقانتخا تاونسس ذنم
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 صسادرموب ةنيدŸ يبأنتجلا قيرطلا

1202 نم Êاثلا يضسادضسلا ‘ لÓغتضس’ا زيح لوخد

تا˘ف˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘سسسسؤوŸا لا˘م˘˘ع ن˘˘سش
(DANE) (ةر˘يو˘ب˘لا بو˘ن˘ج) نلز˘غ˘لا رو˘˘سسب
عفدب ةبلاطملل ،Úنثلا سسمأا لوأا ،ابارسضإا
ماعلا ريدŸا سسيئرلا دكؤوي Úح ‘ ،مهبتاور
روجألا ةحلسصم نأا ةدواود يليان ،ةسسسسؤوملل
 .ةلأاسسŸا هذهب تلفكت دق
،ة˘˘˘سسسسؤوŸا لا˘˘˘م˘˘˘ع ن˘˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘م‹ تد˘˘˘˘كأاو
ذنم بارسضإا ةكرح ‘ انعرسش اننأا““ ،ءاعبرألا
ىلع طغسضلا لجا نم طرافلا Úنثلا موي
ةقلاعلا انروجأا اوعفدي يكل ةكرسشلا ›وؤوسسم
اذ˘ه ل˘ك˘ب دد˘˘ن˘˘ن ذإا ،ن˘˘ير˘˘ه˘˘سش ن˘˘م Ìكأا ذ˘˘ن˘˘م
او˘˘˘فو˘˘˘ي ⁄ ع˘˘˘ن˘˘˘سصŸا ›وؤو˘˘˘سسم نل Òخأا˘˘˘ت˘˘˘˘لا
 .““مهتامازتلاب
ة˘˘˘سسسسؤوŸا نأا ¤إا نو˘˘˘ج˘˘˘˘تÙا را˘˘˘˘سشأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك

ا‡ ةيلام تابوعسص هجاوت تافظنملل ةينطولا
.ةرم لك ‘ لامعلا بسضغ Òثي
مهنأا ةقيقح نيرخآلا لامعلا سضعب ركنتسساو
راسشتنا عم ةسصاخ ةبعسص فورظ ‘ نولمعي
قايسسلا ‘ اودكأا امك .انوروك سسوÒف ءابو
سسوÒف ن˘م ة˘يا˘م◊ا ل˘ئا˘سسو˘ب““ م˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م
لمعن اننأل ةينهŸا انفورظ Úسس–و انوروك
ةيعسضولاف تازافق نودبو ةيقاو ةعنقأا نودب

نو˘˘بر˘˘سضŸا لا˘˘م˘˘ع˘˘لا را˘˘˘ثأا ا˘˘˘م˘˘˘ك  .““ة˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سص
flمهعنسصم ‘ جاتنإلا فقوت نأاسشب مهفوا،

دو˘جو مد˘ع˘ل ف˘قو˘ت˘˘م جا˘˘ت˘˘نإلا““ نأا ن˘˘يد˘˘كؤو˘˘م
ة˘ي˘ع˘سضو ة˘يو˘سست˘˘ب Úب˘˘لا˘˘ط˘˘م ““ة˘˘ي˘˘لوألا داوŸا
تاونسس ةدع ذنم ÚنيعŸا نيدقاعتŸا لامعلا

.ليغسشتلا لبق ام دوقع راطإا ‘

ةينطولا ةسسسسؤوŸا ماعلا ريدŸا سسيئرلا امأا
حيرسصت ‘ مزتلا دقف ةدواود يليان تافظنملل
ع˘م لا˘م˘ع˘لا بلا˘طÃ ل˘ف˘ك˘ت˘˘لا˘˘ب““ ة˘˘فا˘˘ح˘˘سصل˘˘ل
.““ةحوتفم راو◊ا باوبأا نأا ىلع ديكأاتلا

ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يدŸا سسي˘˘ئر˘˘لا نأا˘˘م˘˘ط ،قا˘˘ي˘˘سسلا ‘
امأا .لامعلا عم مئاد راوح ‘ انأا““ :Óئاق
ة˘ح˘ل˘سصم نإا˘ف ،بتاور˘لا ة˘˘ل˘˘ك˘˘سشŸ ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
،ناو˘˘˘ج ر˘˘˘ه˘˘˘˘سش بتاور ع˘˘˘˘فد دد˘˘˘˘سصب رو˘˘˘˘جألا
نم ةدواود ىفن امك .““ءيسش لكب لفكتيسسو

ف˘قو˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘تŸا تا˘مو˘˘ل˘˘عŸا ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج
ناو طاسشنلا ديق عنسصŸا““ نا ادكؤوم جاتنإلا
د˘جو˘ت Ó˘ف ›ا˘ت˘لا˘بو ةر˘فو˘ت˘م ة˘˘ي˘˘لوألا داوŸا

.““سصوسصÿا اذه ‘ ةلكسشم يأا كانه
م .ق

ةريوبلأب نلزغلا روشسب تأفظنملل ةينطولا ةشسشسؤوŸا

نئمطي ماعلا ريدŸا ضسيئرلاو مهروجأاب نوبلاطي لامعلا



مÓعإلا هلوأنتي ،فقاوم نم ذختي أم و ثادحأا نم يرجي أم فÓتخا بلأغلا ‘ صسكعت ،ةنيأبتم أياوز نم ›ودلا و يبرعلا بنأج ىلع أهءارق علطت نأا ةير◊ا تأأترا دق و.حلأشصŸاو ىؤورلا .كأنه و أنه رششني و بتكي أ‡

ةدحتŸا تأيلولا ‘ يبعششلا يقرعلا درمتلا

ةÒغضص ةيلهأا برح

7مالـقأ

يكشستينبورد يÎيمد

تسسي˘˘ل ا˘˘كÒمأل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لا
ةŒانلا ةيقرعلا تابارطسضلا .ةديدج
ع˘م ا˘ه˘ت˘قÓ˘ع ‘ ة˘˘طر˘˘سشلا ةو˘˘سسق ن˘˘ع
،ماظتناب ع˘لد˘ن˘ت ة˘قرا˘فألا Úي˘ك˘ير˘مألا
¤إا لو˘˘ح˘˘ت˘˘˘ت نا˘˘˘ي˘˘˘حألا ن˘˘˘م Òث˘˘˘ك ‘و
.نمألا تاوق عم تاكابتسشاو تاءادتعا
دحاو تقو ‘ ةنيدم73 لاعتسشا نكل
ن˘م ة˘ف˘ي˘ن˘ع˘لا ة˘ل˘حرŸا ءد˘بو ، ا˘ب˘ير˘ق˘ت
جورخ ىلع موي رورم لبق جاجتحلا
⁄ رمأا - عراوسشلا ¤إا ةبسضاغلا دوسش◊ا
.8691-7691 ماوعأا ذنم اÃر ثدحي

بغسشلا لامعأا يرŒ ، ناكم لك ‘
سسف˘ن ع˘م˘سستو ، ه˘تاذ و˘يرا˘ن˘˘ي˘˘سسلا ق˘˘فو
لامعأا نم اديج ةفورعŸا تاراعسشلا
.5102-4102 ‘ ةد˘˘ح ل˘˘˘قألا بغ˘˘˘سشلا
دوسسلا تاويح““ - تاراعسشلا هذه دحأا

rettaM seviL kcalB,) ““ةمهم
MLB) - ة˘كر˘ح ى˘ل˘ع ق˘ل˘ط˘˘ي ح˘˘ب˘˘سصأا

تافاتهلا نك˘ل .ة˘ي˘لا˘ك˘يدار ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا
اوقلطت ل - مكيديأا اوعفرا““ - ىرخألا
ل““ ، ““!مÓسس ل - ةلادع ل““ ، ““!رانلا
عراوسش ‘ تعمسس - ““سسفنتلا عيطتسسأا
كرويوين ، سسيول تناسس ، نوسسغÒف
.تاونسس تسس - سسمخ لبق روميتلابو
تا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘˘ك ىو˘˘˘˘سس تسسي˘˘˘˘ل هذ˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘ك˘˘˘˘ل
اهل˘ق˘ن˘ت ي˘ت˘لا Úب˘سضا˘غ˘لا ن˘ير˘ها˘ظ˘تŸا
عمسسي يذلا تقولا ‘ ،مÓعإلا لئاسسو
نو˘˘ي˘˘فا˘˘ح˘˘سصلاو ة˘˘طر˘˘سشلا لا˘˘جر ه˘˘ي˘˘ف
ل˘˘ت˘˘ق˘˘ل تاو˘˘˘عد Òث˘˘˘ك˘˘˘ب Ìكأا م˘˘˘هÒغو
ةيموك◊ا ÊابŸا ميط–و ، ةطرسشلا
.““نامسسلا ططقلا““ ةقرسسو

‘ يرجي تابارطسضلا نم Òبك ءزج
ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘لاÈي˘˘ل˘˘لا تا˘˘˘يلو˘˘˘لاو ندŸا
تايدلبلا ءا˘سسؤورو نو˘ظ˘فاÙا م˘ك˘ح˘ي
Òثكلا .دوقعل يطارقÁدلا بز◊ا نم
ةنادإل مهرمأا نم ةلجع ‘ اوسسيل مهنم
م˘ه˘نأا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع ، ن˘ير˘ها˘ظ˘تŸا

مد˘ع““ ن˘ع ر˘خآل تقو ن˘م نو˘˘ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ي
ة˘˘يلو ‘ .““ف˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سصت زاو˘˘˘ج
ر˘˘ظ˘˘ح ن˘˘ع نÓ˘˘عإلا ”  ا˘˘تو˘˘سسي˘˘ن˘˘ي˘˘˘م
تاد˘˘˘حو لا˘˘˘خدإا ”و اÒخأا لو˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
ماعلا يعدŸا نكل ، ينطولا سسر◊ا
نويزف˘ل˘ت˘لا ى˘ل˘ع نو˘سسي˘لإا ثي˘ك ة˘يلو˘ل˘ل
بغسشلا لامعأا ررب ، عقاولا ‘ ،ينطولا
عبطلاب) غنيك رثول نتراÃ ًادهسشتسسم ،
.(Òبك لكسشب هتاملك هوسش ،
ا˘˘ي˘˘ب˘˘مو˘˘لو˘˘ك ة˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م ةد˘˘˘م˘˘˘ع ر˘˘˘مأاو
ة˘طر˘سشلا ، رزو˘ب ل˘يرو˘م ، ة˘ي˘لارد˘ي˘˘ف˘˘لا
مد˘˘عو ن˘˘يدر˘˘م˘˘تŸا زا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حا مد˘˘˘ع˘˘˘ب
Êا˘˘˘بŸا ن˘˘˘ع عا˘˘˘فد˘˘˘لا ‘ ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘سشŸا
دارفأا عفاد ، كلذل ةجيتنو .ةيلارديفلا
سضي˘بألا تي˘ب˘لا ن˘ع ة˘ير˘˘سسلا ة˘˘طر˘˘سشلا
‘ ظ˘حو˘ل ا˘م˘ك .ة˘ف˘˘ل˘˘تıا تارادإلاو
طا˘ب˘سض سضع˘ب ىر˘خأا ند˘مو ن˘ط˘ن˘˘سشاو

Òغ ن˘˘مو ة˘˘ي˘˘ند˘˘م سسبÃÓ ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا
ةطرسش لاجر - ءلؤوه مه نم حسضاولا
وأا ةسصاخ نمأا تاكرسش دارفأا وأا Úيرسس
لك˘سشب نود˘ها˘سشي م˘ه˘ن˘ك˘ل .نو˘عو˘ط˘ت˘م
Úب تا˘˘كا˘˘ب˘˘ت˘˘سشلا را˘˘طإا ‘ د˘˘˘ياز˘˘˘ت˘˘˘م
.نمألا تاوقو ÚبغاسشŸا

نوبيئك لاجر لخدت ، نكامألا سضعب ‘
ةحلسسأاب نوحلسسم رمعلا فسصتنم ‘

تاكلت‡و رجاتم ةيام◊ ةيلآا فسصن
ل ،د˘˘˘حأا م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م بÎق˘˘˘˘ي ل .ىر˘˘˘˘خأا
.نآلا ىتح نورهاظتŸا لو ةطرسشلا
Úب ةحلسسم تاسشوانم تثدح اذإا نكل
ةيلهألا بر◊ا ةحئار نإاف ، ÚيندŸا
.ةيزمر ل ةيقيقح حبسصتسس
‘ Òبك يقرع در“ لك ، ماع لكسشب
عيمج ‘ رسشتني ، ةدحتŸا تايلولا
ةيلهأا برح لعفلاب وه ، دÓبلا ءاحنأا

.ةÒب˘ك ة˘سسا˘ي˘سس ا˘ًسضيأا ا˘ه˘ن˘ك˘˘ل .ةÒغ˘˘سص
نود˘˘˘ه˘˘˘˘ط˘˘˘˘سضŸاو ءار˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا دو˘˘˘˘سسلا
سضار˘غأل ا˘سضيأا ا˘˘ق˘˘با˘˘سس او˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا
يسضاŸا نرقلا تاينيتسس ذنم .ةيسسايسس
نهار ، نوسسنوج نودنيل ةسسائر ذنم ،
ى˘ل˘ع ي˘ك˘ير˘مألا ي˘طار˘قÁد˘لا بز◊ا
ÚيكيرمأÓل ““ةيباخ˘ت˘نلا ة˘لآلا““ ن˘يو˘ك˘ت
⁄ا˘˘ظ˘˘م ل˘˘ك ن˘˘م دا˘˘ف˘˘ت˘˘سساو ة˘˘قرا˘˘فألا
ذ˘ن˘مو .ةرا˘˘هÚ Ãنو˘˘لŸا Úي˘˘ك˘˘ير˘˘مألا
يسضيرحتلا قطنŸا ناك ، Ú◊ا كلذ
، ÚيطارقÁدلل توسص““ :لمعي يئادبلا

.““نويرسصنع Úيروهم÷ا نأل
ع˘˘˘م˘˘˘ق ىر˘˘˘˘ج ، بير˘˘˘˘ق تقو ى˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح

ن˘˘˘ع ة˘˘˘جراÿا دو˘˘˘سسلا تا˘˘˘بار˘˘˘˘ط˘˘˘˘سضا
ءا˘˘سسؤور ما˘˘˘ق اÃر .ةد˘˘˘سشب ةر˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘سسلا
دوعولا Ëدقتب نوظفاÙاو تايدلبلا
⁄ م˘˘ه˘˘ن˘˘ك˘˘ل ، ة˘˘قرا˘˘فألا Úي˘˘ك˘˘ير˘˘مأÓ˘˘˘ل
‘ نمألا تاوق لامعأاب ادبأا اوككسشي
‘ مÓعإلا لئاسسو تناكو .بغسشلا عمق
نع ثدحتت تاينيع˘ب˘سسلاو تا˘ي˘ن˘ي˘ت˘سسلا
تقو ىتح اهنكل ، ““ةطرسشلا ةيرسصنع““

لامعأاب Úمئاقلا عم نماسضتت ⁄ Úعم
دوسسأا سسيئر لوأا ىتح .بهنلاو فنعلا

نع ثد– ، امابوأا كاراب ، اكيرمأل
نوسسغÒف ‘ قر◊او بغسشلا لامعأا
ىلع5102 و4102 ‘) رو˘م˘ي˘ت˘˘لا˘˘بو
عمو .ةلوبقم Òغ رهاوظك ، (›اوتلا
فÎعا تاذ˘˘˘لا˘˘˘ب ه˘˘˘تدا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق ت– كلذ
تا˘م˘ظ˘نŸا˘ب ا˘ي˘ئا˘ه˘ن نو˘ي˘˘طار˘˘قÁد˘˘لا
ىل˘ع دو˘سسلا Úي˘ك˘ير˘مأÓ˘ل ة˘ي˘لا˘ك˘يدار˘لا
.““مهتامظنم““ اهنأا
ه˘˘ت˘˘سسا˘˘ئر تا˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م ا˘˘ما˘˘بوأا ما˘˘قأا

ل - ةلادع ل““ راعسش بتاك عم ةقادسص
ناك وهو .نوتبراسش لآا سسقلا ““مÓسس
عيم÷ا نكل ، سسئانكلا ىدحإا ‘ اسسق
.ةسسينك يأا ‘ ليوط نمز ذنم اوسسن

فfiÎ سضرحمك افورعم راسص لآا نأل
وه هنأا لاقي .بغسشلا لامعأا مظنمو
رامثتسساب سسوروسس جروج عنقأا يذلا

هذهMLB. ‘ لاŸا ن˘˘˘م Òث˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا
هسسفن سسوروسس نكل ، تاعئاسش عبطلاب

هذ˘˘˘ه لو˘˘˘م ه˘˘˘نأا ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح ف˘˘˘خ˘˘˘ي ⁄
.ةمظنŸا

لو˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘ب سسورو˘˘˘˘˘˘سسل ح˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘سس˘˘˘˘˘˘ُي ⁄
ةداق و نوتبراسش لآا نكل ،سسرغنوكلا

MLBا˘˘ما˘˘˘بوأا اوراز ا˘˘˘م ا˘˘˘ًب˘˘˘لا˘˘˘غ ،
تيبلا ملسس ىلع هعم روسصلا اوطقتلاو
ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سسوو ،ة˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘يد◊ا ‘و سضي˘˘˘˘˘بألا
تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ثداÙا تسضر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع مÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘عإلا
لوح دوسسأا سسيئر لوأا عم ةيلوكوتوÈلا
ف˘˘˘سسع˘˘˘ت»و ““ير˘˘˘˘سصن˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا““
فر˘سصت˘ي ل˘يو˘ط ن˘مز ذ˘ن˘م .““ة˘طر˘˘سشلا
ط‰ ق˘فو نو˘ي˘˘لاÈي˘˘ل˘˘لا نو˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا
لو˘ح ة˘ف˘ي˘˘ع˘˘سض تا˘˘م˘˘ل˘˘ك ع˘˘سضب .خ˘˘سسار
ة˘ن˘˘خا˘˘سس تا˘˘جو˘˘لو˘˘نو˘˘م ، ““ Úبرıا““

سسيل) ““يرسصنعلا ماظنلا““ لوح ةليوط
‘ ا˘˘ًسضيأا ن˘˘ك˘˘لو ، ة˘˘طر˘˘سشلا ‘ ط˘˘ق˘˘˘ف
، (لك˘ك ة˘ي˘ك˘ير˘مألا ةد˘ح˘تŸا تا˘يلو˘لا
بسضغ““ اهنأا ىلع تابارطسضلا ريÈتو
دلانود ماهتا - كلذ نم Ìكأاو ““عورسشم
ن˘˘م او˘˘˘ج سسر˘˘˘غ˘˘˘ي““ سصخ˘˘˘سشك بمار˘˘˘ت
ه˘سسف˘ن و˘هو ، ع˘م˘تÛا ‘ ة˘˘ي˘˘هار˘˘ك˘˘لا
.““دÓبلا ‘ يسسيئرلا يرسصنعلا““
.عسضولا اذهل نوحاترم نويطارقÁدلا

نم دوسسلا نويكيرمألا جرخ اذإا هنأل
فوخ نم اوسصلختو ،ةÁر÷او رقفلا
، ““ن˘ير˘خآلا ل˘ث˘م““ او˘ح˘ب˘سصأاو نو˘نا˘ق˘˘لا
‘ مهتط˘ل˘سس نو˘ي˘طار˘قÁد˘لا د˘ق˘ف˘ي˘سس
.ىÈكلا ندŸا
نوي˘ك˘ير˘مألا ه˘ي˘ل˘ع ل˘سصح˘ي ا˘م ، كلذ˘ل
بغ˘˘سشلا لا˘˘م˘˘˘عأا ة˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن ة˘˘˘قرا˘˘˘فألا
و˘˘˘ه ،ة˘˘˘طر˘˘˘سشلا ع˘˘˘م تا˘˘˘كا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘سشلاو
اÃرو ،ةمطÙا عÓسضألاو تامدكلا
نم Êا‹ زافلت ىلع ظوظfi لسصحي
نوجاتحي اعيمج نكل .روا‹ رجتم
ايرذج ام ءيسش Òغتي ىتح ةزجعم ¤إا

.ةيكيرمألا ةدحتŸا تايلولا ‘

ـه1441 ةج◊ا وذ61 ـل قفاوŸا م0202  توأا60 صسيمÿا

ر˘يذ˘ب˘ت˘ب ة˘يدو˘ع˘سسلا ما˘ك˘˘ح ي˘˘ف˘˘ت˘˘ك˘˘ي ل
ى˘ل˘ع تارا˘ي˘لŸا رد˘˘هو د˘˘ل˘˘ب˘˘لا تاور˘˘ث
تارماغŸاو ،‘ارÿا يسصخسشلا خذبلا
ة˘˘ي˘˘ف˘˘سصت˘˘لاو ،ءا˘˘˘ق˘˘˘م◊ا ة˘˘˘ير˘˘˘ك˘˘˘سسع˘˘˘لا
تاقفسص ماربإاو ،Úسضراعملل ةيدسس÷ا
تو˘ك˘سس عا˘ي˘ت˘باو ،ة˘ي˘ك˘ل˘˘ف˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسألا
تا˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع ل˘˘˘يو“و ،⁄ا˘˘˘ع˘˘˘لا ءا˘˘˘يو˘˘˘قأا
د˘˘يÈلاو ف˘˘تاو˘˘ه˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع سسسسج˘˘˘ت˘˘˘لا
تا˘˘ك˘˘˘ب˘˘˘سش ‘ ؤو˘˘˘طاو˘˘˘ت˘˘˘لاو ،ÊوÎك˘˘˘لإلا
نوردسصتي ًاسضيأا مهنإا .رسشبلاب راŒلا
ف˘ي˘ظو˘ت ‘ ة˘طر˘خ˘نŸا ة˘ي˘ل˘˘قألا ة˘˘ئ˘˘ف
تايطارقÁد داسسفإل رلود - وÎبلا
نع ·ذلا ءارسشو كانهو انه ⁄اعلا

تايماركإلاو تابهلاو يواسشرلا قيرط
.ةعورسشŸا Òغ تÓيومتلاو
قباسسلا اينابسسإا كلم وه اياحسضلا رخآا

دÓبلا ةرداغم ررق يذلا سسولراك ناوخ
تايعادتلا ةأاطو ت– ىفنŸا رايتخاو
ققحي يتلا داسسفلا حئاسضفل ةقحÓتŸا
د˘ع˘ب ،ًا˘ي˘لا˘ح Êا˘ب˘سسإلا ءا˘سضق˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف

ءاسضقلا اهارجأا ةلسص تاذ تاقيق–
طبترت فورعم وه امكو .يرسسيوسسلا

ما˘ي˘ق ن˘ع ددر˘ت اÃ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا تا˘ف˘ل˘م
نويلم001 غ˘ل˘ب˘م ل˘يو˘ح˘ت˘ب ة˘يدو˘ع˘سسلا
رسشابم Òغ لكسشب عبتت ةكرسش ¤إا رلود
غلبم كلذكو ،قباسسلا Êابسسإلا كلملل

ءاقل ةيسصخسش ةوسشرك رلود نويلم56
ةقفسص ليهسست ‘ Êابسسإلا جاتلا لخدت
ة˘˘ك˘˘م Úب ة˘˘˘عر˘˘˘سسلا ق˘˘˘ئا˘˘˘ف را˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
.ةنيدŸاو
نأا و˘˘˘ه ه˘˘˘ت˘˘˘ظ˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘م ردŒ ا˘˘˘˘م لوأاو

ىرج ةيلاŸا تÓيوحتلا ىلع قافتلا
Úل˘ها˘ع˘لا Úب تا˘يو˘ت˘سسŸا ى˘ل˘عأا ى˘ل˘ع
ز˘يز˘ع˘لا د˘ب˘ع ن˘ب ه˘ل˘لا د˘ب˘ع يدو˘˘ع˘˘سسلا
ه˘˘˘˘نأاو ،سسو˘˘˘˘لرا˘˘˘˘ك ناو˘˘˘˘خ Êا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسإلاو
«نواعتلا» نم Òسصق Òغ ًانمز قرغتسسا

ا˘م˘ك ،1102و7002 ماو˘عأا ى˘ل˘ع د˘˘ت˘˘ما
Êا˘ب˘سسإلا كلŸا ة˘ق˘ي˘سشع لو˘خد د˘ه˘سش
تناك اهنأا ددرت ذإا طÿا ىلع قباسسلا

ًاءرد لاو˘مألا هذ˘ه سضع˘˘ب عاد˘˘يإا ة˘˘ه˘˘ج
ة˘قÓ˘ع˘لا نأا تفÓ˘لا ن˘مو .تا˘˘ه˘˘ب˘˘سشل˘˘ل
كلŸا رار˘ط˘سضا د˘ع˘ب ى˘˘ت˘˘ح تل˘˘سصاو˘˘ت
سشر˘˘ع˘˘لا ن˘˘ع لزا˘˘ن˘˘ت˘˘˘لا ¤إا Êا˘˘˘ب˘˘˘سسإلا
ما˘ع ‘ سسدا˘سسلا ي˘ب˘ل˘ي˘ف هد˘لو ح˘لا˘˘سصل
›و عم يبظ وبأا ‘ رهظ ْذإا ،4102
دعب ناملسس نب دمfi يدوعسسلا دهعلا
يدو˘ع˘سسلا ‘ا˘ح˘سصلا لا˘ي˘ت˘غا حا˘سضت˘فا

تق˘˘ل˘˘طأا ثي˘˘ح ،ي˘˘ج˘˘ق˘˘˘سشا˘˘˘خ لا˘˘˘م˘˘˘ج
ةرو˘سص» ة˘ف˘سص ة˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلا ة˘˘فا˘˘ح˘˘سصلا
.ءاقللا تقثو يتلا ةطقللا ىلع «راعلا
حئاسضفلل ي˘ج˘يرد˘ت˘لا فا˘سشك˘نلا نا˘كو
كلŸا ةعراسسم ءارو زربألا عفادلا وه
ىأاني نايب رادسصإا ¤إا باسشلا ديد÷ا
لاومأا نم ةدافتسسلا نع هسسفنب هيف
ةيلاŸا تاقفسصلاب هتفرعم ركنيو ،هيبأا

ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا د˘ي˘ع˘يو ،ة˘˘يدو˘˘ع˘˘سسلا ع˘˘م
فلاخي ام ّلك نع هترسسأا دارفأاو هيلخت
ن˘˘ع Óً˘˘سضف ،بألا ثاÒم ‘ نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
كلŸا تاسصسصfl فرسص فقوب رارق
هجولا نإاف ةيدوعسسلا ‘ امأاو .قباسسلا
د˘ه˘ع˘لا ›و «تا˘˘حÓ˘˘سصإا»ـل ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق◊ا
،ًايجيردت تفسشكت ام ناعرسس باسشلا

ةهرافلا توخيلا ءارسش نم أادبت ملف
⁄و ،ةيرايلŸا فسصن تاحوللا ءانتقاو
«نوتلراك زتير» نجسس حراسسم دنع هتنت
ءاسسنلل سصيخÎلا وأا مو‚ ةسسمÿا يذ
لا˘ق˘˘ت˘˘عا ل˘˘با˘˘ق˘˘م تارا˘˘ي˘˘سسلا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب
.ÚسضراعŸاب ليكنتلاو تاطسشانلا
نأا ءر˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ن˘˘˘كÁ ه˘˘˘تاذ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلا ‘و
ةيطارقÁد˘لا ل˘ب˘ق˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ن˘ئ˘م˘ط˘ي
ل˘˘سصفو نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ة˘˘لودو ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘سسإلا
راتخا يذلا لجرلا نأا مغر ،تاطلسسلا
وه داسسفلاب ماهتلا ةيفلخ ىلع ىفنŸا
ةعسساو ةيبعسشب عت“ يذلا لهاعلا هتاذ
لاÔ÷ا ةيروتاتكد نم دÓبلا لقن هنأل
ÊاŸر˘˘ب ي˘˘ك˘˘ل˘˘م ما˘˘ظ˘˘˘ن ¤إا و˘˘˘ك˘˘˘نار˘˘˘ف
يذ˘˘لا و˘˘هو ،7791 ماع˘لا ذ˘ن˘م ر˘ق˘ت˘سسم
را˘˘ط˘˘خأا ا˘˘ي˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘سسإا بي˘˘˘نŒ ءارو نا˘˘˘ك
‘و .1891 ةنسس ‘ يركسسع بÓقنا
لءافتي نأا ءرملل نكÁ فيك لباقŸا
ةرادإا ت– ةيدوعسسلا رظتني Òخ يأاب

ي˘ت˘لا ،ةد˘ب˘ت˘سسŸا ة˘م˘كا◊ا ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه
دد˘ب˘تو نا˘سسنإلا قو˘ق˘ح ط˘سسبأا كه˘ت˘ن˘ت
ىلع تارايلŸا قفنتو ةينطولا تاوÌلا
؟داسسفلاو بارÿا ةعاسشإاو مدقتلا دأاو

يدوعشسلا لأŸاو صسولرأك ناوخ

تايطارقÁدلا داضسفإا ةلداعم

ينطولا صسر◊ا نم تادحو تلخد .عراوششلا فنع ةماود ¤إا تبذ‚ا ةدلب Úعبشس نم Ìكأاو ةيلو ÚثÓث نم Ìكأا .مأيأا ةتشس ةدŸ ةدحتŸا تأيلولا ‘ بغششلا لأمعأا ترمتشسا
لبق نم هزأجتحا ءأنثأا ديولف جروج كÓب لتقم نع م‚ ،صسيلوبأينيم ‘ أيبشسن يملشس جأجتحأب ءيشش لك أادب .Úبنأ÷ا نم ىحر÷ا تارششعو ىلتق ةدع كأنهو ندŸا صضعب
.ةطرششلا
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 ..ةينانبللا ةمسصاعلا زهي مخسض راجفنا

ةبوكنم ةقطنم توÒب نÓعإاو اياحضضلا تائم

 يربابلا دجسسم ضضاقنأا ىلع

 ادبعم نضشدي دنهلا ءارزو ضسيئر
ر˘ج˘ح ءا˘ع˘برألا سسمأا يدو˘م ارد˘ن˘يرا˘˘ن يد˘˘ن˘˘ه˘˘لا ءارزو˘˘لا سسي˘˘ئر ع˘˘سضو

ديُسش يذلا يربابلا دجسسŸا سضاقنأا ىلع ميقأا يسسودنه دبعŸ سساسسألا
.اماع03 لبق سسودنه نوددسشتم همدهو دنهلا لامسش61 ـلا نرقلا ‘
قفوو هنأاسشب فÿÓا نم نرق دعب ديد÷ا يسسودنهلا دبعŸا ينُب دقو

اتاناج ايتاراهب بزح زوف رثإا سسودنهلا حلاسصل ردسص يئاسضق مكح
.ةÒخألا تاباختنلاب
ءانب ةداعإا لجأا نم Úملسسملل ةليدب سضرأا ةعطق سصيسصختب اسضيأا ىسضقو
ةه÷ا تلاقو.سسودنهلا نوددسشتŸا همده يذلا يخيراتلا دجسسŸا
دبعملل يدوم ةرايزل ةرمتسسم تاÒسضحتلا نإا دبعŸا ءانب نع ةلوؤوسسŸا
لامسشب ايدويأا ةدلب ‘ ““مار““ يسسودنهلا برلا/كلŸا ديجمتل ماقي يذلا
›امسش سشيدارب راتوأا ةيلوب ايدويأا ةنيدÃ يرباب دجسسم عقيو.دÓبلا
.سسودنهلا ىدل ةسسدقŸا وكامار ةبسضه ىلع ،دنهلا
،61 ـلا نرقلا ¤إا دوعي دجسسŸا خيرات نأا ¤إا رداسصŸا فلتÒ flسشت و
.رباب دمfi نيدلا Òهظ ملسسŸا ›وغŸا روطاÈمإلا هانب دقو

دبعم سضاقنأا ىلع ينب يرباب دجسسم نأا سسودنهلا نم Òثكلا معزيو
Ãمإلا نأا نومعزيو ،اهلإا هنودعي يذلا امار وأا مار دلوم ناكÈروطا

.دجسسŸا ءانبل8251 ماع مهدبعم مده ملسسŸا ›وغŸا
دجسسم مدهب سسودنهلا نوبسصعتŸا ماق امدنع تاءادتعلا تلسصاوت و
ةيلقألاو سسودنهلا Úب رتوتلا جيجأاتل ىدأا ام ،È 2991مسسيد6 موي يرباب
يفلأا نم Ìكأا تفّلخ ،قاطنلا ةعسساو بغسش لامعأاو ،ةملسسŸا ةيدنهلا
““دوسسأا موي““ ةباثÃ دجسسŸا مده ناكو.ÚملسسسسŸا نم مهمظعم ليتق
ذنم دنهلا ‘ فنعألا ةيفئاطلا تاهجاوŸا هذه تÈتعاو ،Úملسسملل
.7491 ماع اهلÓقتسسا

امنيب ،دجسسŸا ءانب ةداعإاب نوبلاطي Ú◊ا كلذ ذنم نوملسسŸا لظو
ةلمح راطإا ‘ كلذو ،عقوŸا ‘ دبعم ءانبب ةبلاطŸا سسودنهلا لسصاو
.مكا◊ا اتاناج ايتاراهب بزحب ةلسص تاذ ةيسسودنه تاعامج اهنسشت
،ناهÈيل مسسا تلمح عوسضوŸا ‘ قيقحتلل ةن÷ تسسسسأات ،كلذ رثإا ىلعو
Èمفون  ‘ و.ةيسضقلا ‘ رظنلل ةسسلج فلآا ةعبرأا نم Ìكأا تدقعو
ةي˘خ˘يرا˘ت˘لا سضرألا م˘ي˘ل˘سست˘ب ة˘يد˘ن˘ه˘لا ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘م˘كÙا تسضق ،ي˘سضاŸا

Ÿا حنم لباقم ،هيلع دبعم دييسشتل سسودنهلل يرباب دجسسŸملسسÚ اسضرأا
ةيلوب ،ايدويأا ةقطنم ‘ ،اهيلع دجسسم ءانبل ،نيراتكه ةحاسسÃ ةليدب
.سشيدارب راتوأا

رابخألا طيرسش

 اينابسسا

ىفنŸا ¤إا رداغي قباضسلا كلŸا
لوألا سسولراك ناوخ قباسسلا اينابسسإا كلم نإا ةينابسسإا مÓعإا لئاسسو تلاق
يكلŸا رسصقلا نÓعإا نم تاعاسس دعب ناكينيمودلا ةيروهمج ¤إا لسصو
امدعب ةيكلŸا ةيام◊ ةلواfi اهنأاب تفسصو ةوطخ ‘ ةرداغملل هتين
(اماع28) سسولراك ناوخ نإا نايب ‘ رسصقلا لاقو.داسسف ةيسضق تفسشكت
نأا هل ديري هنأا هيف حسضوي سسداسسلا يبيليف كلŸا هنبا ¤إا اباطخ هجو
تببسست يتلا ةماعلا تايعادتلا مسضخ ‘““ بعاتم نود مك◊ا نم نكمتي
قباسسلا كلŸا فاسضأاو.““ةسصاÿا يتايح ‘ اهنيعب ةيسضام ثادحأا اهيف
Êابسسإلا بعسشلا ةحلسصم ‘ ام لسضفأا لعفأا نأا ‘ ةبغرلا Êود–““

اذ˘ه ‘ ا˘ي˘نا˘ب˘سسإا ةردا˘غ˘م -يرار˘ق˘ب م˘ك˘غ˘ل˘بأا .كل˘م˘ك م˘ت˘نأاو ه˘تا˘سسسسؤو˘˘مو
ةيمهألا““ ¤إا اÒسشم هرارق ىلع هدلاو يبيليف كلŸا ركسشو.““تقولا
.اينابسسإا ‘ ةيطارقÁدلل ““هدلاو مكح اهلثÁ يتلا ةيخيراتلا

ناريا

ةيعانضص ةقطنÃ ديدج قيرح
ةيرضشب رئاضسخ ’و

ةي˘نار˘يإلا ة˘م˘سصا˘ع˘لا بر˘ق ة˘ي˘عا˘ن˘سصلا ق˘طا˘نŸا ىد˘حإا ‘ ق˘ير˘ح ع˘لد˘نا
قطانم ‘ تثدح تاراجفناو قئارح ةلسسلسس لوسصف ثدحأا ‘ ،نارهط

flبلا نم ةفلتÓعا رداسصم تركذو.دÓعلدنا قير◊ا نأا  ،ةيناريا ةيم ‘
نود نم حابسصلا اذه سسيدرب ةقطنÃ دورجاج يحب ةيعانسصلا ةقطنŸا
نع ةيناريإلا (انرإا) ءابنأا ةلاكو تلقنو.ةافو تلاح وأا تاباسصإا يأا عوقو
ءافطإلا لاجر نإا هلوق ةظفاÙاب تامزألا ةرادإا بتكم ماع ريدم

ةرودلا ةينقت قفو لمعت يتلا ،ةطÙا ‘ قير◊ا دامخإا نم اونك“
¤إا اÒسشم ،ةيداŸا رئاسسÿا مييقت ىلع راج لمعلا نأا فاسضأاو.ةيبيكÎلا
.قيقحتلا ديق لازي لو ،دعب هديد– متي ⁄ قير◊ا لاعتسشا ببسس نأا
ناتسسناغفأا

ميظنتل موجه بقع انيجضس3971 رارف
نجضس ىلع ““ضشعاد““
ل Úجسس003 نم Ìكأا نأا ،راهرغنن ميلقإا مكاح مسساب ثدحتم نلعأا
‘ نجسس ىلع يباهرإلا ““سشعاد““ ميظنت هنسش موجه دعب ءاقلط نولازي
،Êا˘ي˘جو˘خ ه˘ل˘لا ءا˘ط˘ع لا˘˘قو.نا˘ت˘سسنا˘غ˘فأا ي˘قر˘سش دا˘بآا لÓ˘ج ة˘ن˘˘يد˘˘م
مهددع غلابلا ءانجسسلا Úب نم هنإا ،راهرغنن مكاح مسساب ثدحتŸا
يقب اميف ،برهلا مهتلواfi دعب5201 نم Ìكأا ىلع سضبقلا ” ،3971
أادب موجهلا .نودوقفم نوقابلا““ :Êايجوخ فاسضأاو.نجسسلا لخاد034
ن˘مألا تاو˘قو Úح˘ل˘سسم Úب تا˘˘كا˘˘ب˘˘ت˘˘سشلا تل˘˘سصاو˘˘تو ،سسمأا لوأا ءا˘˘سسم
بيسصأاو مهفتح لقألا ىلع اسصخسش92 يقل اميف ،Úنثلا سسمأا تلسصاوت
يتلا ىحسضألا ديع ةنده مايأا رخآا ‘ موجهلا ءاجو.““حورجب05 نم Ìكأا
موجه نع هتيلوؤوسسم ““سشعاد““ مظنت نلعأا امنيب ،نابلاط ةكرح اهتنلعأا

.““طسسوألا قرسشلا““ ةفيحسص بسسحب ،ةيناغفألا دابآا لÓج ةنيدم ‘

 تلاكو /›ودلا مسسقلا

‘ لوألا سسمأا ءا˘˘˘˘˘˘سسم را˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘نلا ل˘˘˘˘˘˘˘سصح
بقرت طسسو ،توÒب ءانيم ةقطنÃ تاعدوتسسم
سسي˘˘ئر لا˘˘ي˘˘ت˘˘غا نأا˘˘سشب ي˘˘ئا˘˘سضق م˘˘ك˘˘ح رود˘˘سص
.5002 ما˘˘ع ير˘˘ير◊ا ق˘˘ي˘˘فر ق˘˘ب˘˘سسألا ءارزو˘˘لا
را˘ج˘ف˘نلا نأا ة˘ي˘م˘سسر˘لا مÓ˘عإلا ة˘لا˘كو تل˘ق˘˘نو
قر˘˘˘ف نأاو ““ى˘˘˘سص– ل تا˘˘˘با˘˘˘سصإا““ ن˘˘˘ع ر˘˘˘ف˘˘˘سسأا
دقو.ÚباسصŸا لقنل رسشتنت رمحألا بيلسصلا
عيم÷ اماع ارافنتسسا رمحألا بيلسصلا قلطأا
ة˘م˘سصا˘ع˘لا تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم تد˘سشا˘نو ،Úف˘˘ع˘˘سسŸا
لاقو.مد˘لا˘ب عÈت˘ل˘ل ا˘ه˘ي˘لإا ه˘جو˘ت˘لا Úن˘طاوŸا
كانه““ Êانبللا رمحألا بيلسصلل ماعلا Úمألا
تا˘ئŸا˘ب تا˘با˘˘سصإلاو ا˘˘يا˘˘ح˘˘سضلا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
.““ايعيبط سسيل عسضولاو
نإا زÎيورل يبط رخآاو Êانبل ينمأا ردسصم لاقو
تايفسشتسسŸا ¤إا تلقُن لقألا ىلع ثثج رسشع

ءانيم ةقطنÃ عقو مخسض راجفنا باقعأا ‘
.توÒب
ما˘ع˘لا Úمألا ةا˘فو  ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عا ردا˘˘سصم تل˘˘ق˘˘نو

بيسصأا حارجب ارثأاتم Êانبللا بئاتكلا بز◊
ناتسسخازاك ةرافسس تنلعأاوراجفنلا ءارج اهب

را˘ج˘˘ف˘˘نلا ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن Òف˘˘سسلا ة˘˘با˘˘سصإا توÒب ‘
ريدم لاقوةرافسسلا ىنبم نم ءازجأا ررسضتو
راجفنا سسيل لسصح ام نإا Êانبللا نمألا ماع
تناك راجفنلا ةديدسش داوم لب ، تاعقرفم
ر˘˘يزو حر˘˘سص كلذ˘˘˘كو.تاو˘ن˘سس ل˘ب˘˘ق ةردا˘˘سصم
راجفنلا ةديدسش داوم““ نأاب Êانبللا ةيلخادلا

د˘˘حأا ‘ تر˘˘˘ج˘˘˘ف˘˘˘نا تاو˘˘˘ن˘˘˘سس ذ˘˘˘ن˘˘˘م تردو˘˘˘سص
.““توÒب أافرÃ تاعدوتسسŸا
ةنيدم ةينانبللا ةمسصاعلا توÒب ظفاfi نلعأاو

نإا ةينانبل مÓعإا لئاسسو تلاق امنيب ،ةبوكنم
مجان راجفنلا نأا ¤إا Òسشت ةيلوألا تامولعŸا

‘ تا˘عدو˘ت˘سسŸا د˘حأا ل˘خاد تا˘˘ع˘˘قر˘˘ف˘˘م ن˘˘ع
ط˘˘˘ي˘˘˘˘حÃ رار˘˘˘˘سضأا ‘ بب˘˘˘˘سستو توÒب أا˘˘˘˘فر˘˘˘˘م
قرطلا ل˘ك ة˘ي˘ن˘مألا ىو˘ق˘لا تق˘ل˘غأاو.ةقطنŸا
ن˘˘م نو˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصلا ع˘˘ن˘˘مو ،أا˘˘فرŸا ¤ا ة˘˘يدؤوŸا
فا˘ع˘سسإلا تارا˘˘ي˘˘سسل لإا ح˘˘م˘˘سسي ⁄و .باÎقلا
ءابنألا ةلاكو تلقنو.رورŸاب ÊدŸا عافدلاو
تدهاسش اهنأا ناديŸا ‘ ةيفحسص نع ةيسسنرفلا

ليتوأا““ ىفسشتسسم ¤ا نولسصي ىحر÷ا تارسشع
م˘ه˘ن˘ي˘˘بو ،توÒب قر˘˘سش ‘ ة˘˘ي˘˘فر˘˘سشألا ‘ ““و˘˘يد
ءامدلاب ىطغم مهنم Òبك ددع ناكو .لافطأا

تفاسضأاو.ه˘ي˘˘مد˘˘ق سصم˘˘خأا ى˘˘ت˘˘ح ه˘˘سسأار ن˘˘م
ةفقوتم تارايسس اودهاسش اهييفحسص نأا ةلاكولا
أافرŸا نم بيرقلا عراسشلا طسسو ‘ ةكوÎمو
رارسضأا تق◊ امك .ةغلاب رارسضأا اهتق◊ دقو
.ناكم لك ‘ جاجزلا رثانتو ÊابŸاب ةغلاب
دعب توÒب أافرم ةلابق قÎ– ةرخاب نأا تلقنو
.مخسضلا راجفنلا
نوع لاسشيم Êانبللا سسيئرلا اعد ،هبناج نمو
عا˘فد˘ل˘ل ى˘ل˘عألا سسل˘ج˘م˘ل˘ل ئرا˘ط عا˘م˘˘ت˘˘جا ¤إا
ءارزولا سسيئر نلعأاو.راجفنلا تايعادت ثحبل

دادح موي نوكيسس ءاعبرألا ادغ نأا بايد نسسح
.راجفنلا اياحسض حاورأا ىلع
ارا˘ج˘ف˘نا نإا ة˘ي˘سسنر˘ف˘˘لا ءا˘˘ب˘˘نألا ة˘˘لا˘˘كو تلا˘˘قو
‘ هؤوادسصأا تعمسس»و توÒب ‘ لسصح امخسض
فرعي ⁄ هنأا تفاسضأاو.““ةمسصاعلا ءاحنأا لك
بتكم نكل ،طبسضلاب هعقوم لو راجفنلا ببسس
،راجفنلا ةجيتن ّزتها توÒب طسسو ‘ ةلاكولا
.ة˘م˘سصا˘ع˘لا ءا˘م˘˘سس ‘ ف˘˘ي˘˘ث˘˘ك نا˘˘خد د˘˘ها˘˘سشيو
تاو˘˘˘سصأا عا˘˘˘م˘˘˘سس ،ةرو˘˘˘سصم ع˘˘˘طا˘˘˘ق˘˘˘˘م تق˘˘˘˘ثوو

علدناو ،تايانبل زازت˘هاو ة˘ع˘با˘ت˘ت˘م تارا˘ج˘ف˘نا
نع زÎيور تلقنو.ةعسساو ناخدو بهل ةدمعأا

عقو راجفنلا نأا نايع دهاسشو Úينمأا نيردسصم
ى˘˘˘ل˘˘˘ع يو˘˘˘ت– ي˘˘˘ت˘˘˘لا ءا˘˘˘ن˘˘˘يŸا ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ‘

نإا Êانبللا ةحسصلا ريزو لاقو.تاعدوتسسŸا
نم Òثكلا كانهو““ تاعقرفم نع جتن راجفنلا
تازيزعتب سشي÷ا عفد هبناج نم.““تاباسصإلا
ن˘ع لو˘سضا˘˘نألا تل˘˘ق˘˘نو.ثدا◊ا ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘م ¤إا

راثآا عباتيو Òخب يرير◊ا نأا ةعلطم رداسصم
.هلزنم برق توÒب أافرÃ عقو يذلا راجفنلا
سضيبألا تيبلا نلعأا ،ةيجراÿا لعفلا دودر ‘و
راجفنا بثك نع عباتت ةدحتŸا تايلولا نأا
ةيجراÿا ةرازو مسساب ثدحتم لاقو.توÒب
ريراقتلا بثك نع عباتت ةرازولا نإا ةيكيرمألا

لك““ Ëدقتل ةدعتسسمو توÒب ‘ راجفنا نع
تسسيل ةرازولا نأا ركذو.““ةنكمŸا ةدعاسسŸا
فاسضأاو ،راجفنلا ببسس نع تامولعم اهيدل
ام ةفرعŸ ةيلÙا تاطلسسلا عم نواعتت اهنأا
.ÚباسصŸا نمسض نويكيرمأا كانه ناك اذإا

دمح نب مي“ خيسشلا رطق Òمأا هّجو ،هبناج نم
، نانبل ¤إا ةيناديم تايفسشتسسم لاسسرإاب Êاث لآا
لاسشيم Êانبللا سسيئرلاب ايفتاه لاسصتا ىرجأاو
.نوع
·أÓل ماعلا Úمألا مسساب ثدحتŸا بئان لاقو
نانبل ‘ تاراجفنلا““ نإا قح ناحرف ةدحتŸا

ام لوح تامولعم انيدل سسيلو ةياغلل ةقلقم
نا˘˘ك ءاو˘˘سس - كلذ بب˘˘سس د˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا˘˘˘بو ثد˘˘˘ح
جاتحنسس ›اتلابو - ناسسنإلا عنسص نم وأا اًيسضرع
ليئارسسإا تفن اهرودب““درلل تامولعŸا هذه ¤إا
ةلاكو تلقن ام بسسحب ،راجفنلاب اهل ةلسص يأا
.ةيÈعلا ةفاحسصلا نع لوسضانألا

عراوسشلا نمألا تاوق تقلغأا اميف ،اياحسضلا تائم طوقسس ¤إا توÒب ةينانبللا ةمسصاعلا طسسو ءانيŸا ةقطنم ‘ مخسض راجفنا ىدأا
 .رافنتسسلا ةلاح تايفسشتسسŸا تنلعأاو ثدا◊ا ةقطنŸ ةيدؤوŸا

سسوÒف رو˘ه˘ظ ذ˘ن˘م ¤ولا ةر˘م˘ل˘˘ل
ددع زواŒ دقف قارعلا ‘ انوروك
ة˘سسمÿا ز˘جا˘ح ءا˘بو˘لا˘ب تا˘ي˘فو˘لا
م˘ي˘˘ل˘˘قا سضر˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ة˘˘لا˘˘ح فلا
اقÓغاو لاوجتلل ارظح ناتسسدرك
ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا ةرازو تن˘˘˘ل˘˘˘عاو.اماع
ةلاح38 ليجسست ةيقارعلا ةئيبلاو
‘ انوروك سسوÒفب ةديدج ةافو
ن˘˘ير˘˘سشع˘˘لاو ع˘˘برلا لÓ˘˘خ دÓ˘˘ب˘˘لا
دد˘ع زوا˘ج˘˘ت˘˘ي˘˘ل ة˘˘ي˘˘سضاŸا ة˘˘عا˘˘سس
نم Ìكأا ¤ا ءابولا ببسسب تايفولا

¤ولا ةر˘م˘ل˘ل ة˘لا˘˘ح فآلا ة˘˘سسم˘˘خ
42 ‘ قار˘˘˘ع˘˘˘لا ‘ هرو˘˘˘ه˘˘˘ظ ذ˘˘˘ن˘˘˘م
.يسضاŸا يرفيف
يفحسص نايب ‘ ةرازولا تفاسضاو
ةديدج ةباسصإا6382 تلجسس““ اهنا
عو˘م‹ ع˘ف˘˘تÒل ا˘˘نورو˘˘ك سسوÒف˘˘ب

227و ف˘˘˘لا431 ¤ا تا˘˘˘با˘˘˘˘سصلا
ءافسش ةلاح2991 ليجسستو ةباسصا
¤ا ءافسشلا تلاح عوم‹ دادزيل
%3.17 ةبسسنب ةلاح301و فلا69
.““ة˘˘˘با˘˘˘سصلا تلا˘˘˘ح عو˘˘˘م‹ ن˘˘˘م
لÓخ تلجسس اهنا ةرازولا تلاقو
ةيسضاŸا ةعاسس نيرسشعلاو عبرلا
عو˘م‹ ع˘ف˘تÒل ة˘˘لا˘˘ح38 ا˘˘˘سضيا
71و فلا05 ¤ا دÓبلا ‘ تايفولا
تنلع تن˘ل˘عا ا˘ه˘ب˘نا˘ج ن˘مو.ةافو
ناتسسدرك ميلقإا ‘ ةحسصلا ةارزو
ةباسصإا843 ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست ›ا˘˘˘م˘˘˘سشلا

سسما ا˘˘نورو˘˘˘ك سسوÒف˘˘˘ب ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
ةيلمع0713 تر˘˘جأا ا˘˘ه˘˘نا تلا˘˘قو
تسصخسش ةعاسس42 لÓخ سصحف
” امك ةديدج843 ةباسصإا اهيف
ر˘˘ج◊ا ¤إا ًا˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م03 م˘˘˘˘˘سض

نيروجÙا ددع عفتÒل ،يحسصلا
” امك.ًافلتfl ازكرم61 ‘618
سسوÒفلاب ًاباسصم41 ةافو ليجسست
رجح ” ميلقلإا ‘ هيسشفت ذنمو
17302 مهنم جرخ ًانطاوم78112
ايل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ترر˘ق كلذ ر˘ثاو.

Ÿسضرف ميلقإا ‘ انوروك ةحفاك
م˘ي˘ل˘قإا Úب لاو˘ج˘ت˘ل˘ل ل˘ما˘سش ر˘ظ˘ح
ةيقارعلا تا˘ظ˘فاÙاو نا˘ت˘سسدر˘ك
. عوبسسأا ةدŸ ةلقتسسŸا تارادإلاو
ى˘˘ل˘˘ع بجو˘˘ت˘˘ي ه˘˘نا ى˘˘ل˘˘ع تد˘˘˘كاو
لاÙا ،معاطŸا) ةماعلا نكامألا
ÚنطاوŸا لوخد عنم ،(ةيراجتلا

ةيقاولا تامامكلا نودتريل ن‡
قÓغإÓل عسضختسس اهنم ةفلاıاو
ةمارغ اهيلع سضرفتو مايأا01 ةدم
لدا˘ع˘ي اÃ ي˘قار˘ع را˘ن˘˘يد نو˘˘ي˘˘ل˘˘م

.رلود فلا ›اوح
ى˘˘ل˘˘ع ،قÓ˘˘غإلا سضر˘˘ف ” ا˘˘م˘˘˘ك

،ق˘ئاد◊ا ل˘ث˘˘م ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘كا˘˘مألا
تابسسانŸا ءايحإا عنمو ،يهاقŸاو
تا˘˘˘ب˘˘˘سسا˘˘˘نŸاو ءاز˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا سسلا‹و
ا˘م˘ك ،تلا˘ف˘ت˘حلاو ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا
ة˘حو˘ت˘ف˘م م˘عا˘طŸا باو˘بأا ى˘ق˘˘ب˘˘ت
ة˘˘مد˘˘خو ،ة˘˘ي˘˘جراÿا تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ل
ماز˘˘ت˘˘للا ة˘˘ط˘˘˘ير˘˘˘سش ،ل˘˘˘ي˘˘˘سصو˘˘˘ت˘˘˘لا
اهتررق يتلا ،ةيحسصلا تاءارجإلاب
سضر˘˘ف ” ا˘˘˘م˘˘˘ك.ة˘˘ح˘˘سصلا ةرازو
ى˘ل˘ع ًا˘مو˘˘ي41 ةدŸ قÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘غإلا
،ةيبطلا تادايعلا““ ةيبطلا زكارŸا

تاÈتıاو ،نا˘˘˘ن˘˘˘سسألا ة˘˘˘˘با˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط
.ميلقلا ‘ ““ةيحسصلا

 ناتسسدرك ‘ ماع قÓغاو لاوجتلل رظح

 ف’آا ةضسمÿا ىطختت قارعلا ‘ انوروك تايفو



تلأكو/›ودلا مشسقلا

تا˘ي˘ل˘م˘ع نأا ي˘ف˘ح˘سص ر˘ير˘ق˘ت د˘˘كأا
ما˘ع˘لا ر˘خاوأا ‘ تأاد˘ب د˘˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘ت˘˘لا
،ءاد˘˘يو˘˘سسلا ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م ‘ ي˘˘˘سضاŸا
ةرطينقلا ¤إا دعب اميف تلقتناو
سصمحو ، اهفيرو قسشمدو اعردو
ر˘يدو ة˘قر˘لاو ة˘ك˘˘سس◊او ، ةا˘˘م˘˘حو
 روزلا
ة˘˘ي˘˘سسور˘˘لا تا˘˘˘كر˘˘˘سشلا نأا ح˘˘˘سضوأاو
ة˘ير˘ه˘سش بتاور سصي˘سصخ˘ت˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت
رلودÚ 008-0051˘˘˘˘˘˘ب حواÎ˘˘˘˘˘˘ت
¤إا ،د˘حاو˘لا ل˘تا˘˘ق˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘ك˘˘ير˘˘مأا

لثم ،ىرخأا ةينمأا تايرغم بناج
ةزهجأل ÚبولطŸا ءامسسأا بطسش
ءا˘ف˘عإا كلذ˘˘كو ،يرو˘˘سسلا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
ة˘مدÿا˘ب قا˘ح˘ت˘للا ن˘˘م ل˘˘تا˘˘قŸا
ما˘˘ظ˘˘ن˘˘˘لا سشي˘˘˘ج ‘ ة˘˘˘ير˘˘˘ك˘˘˘سسع˘˘˘لا
تاداهسش ىلع ادانتسساو.يروسسلا

ريرقتلا راسشأا ،ثد◊ا ناكم نم
ةيسسورلا تاكرسشلا سصيسصخت ¤إا
رلود008 غ˘˘ل˘˘ب˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م بتاور
ة˘يا˘˘م˘˘ح ‘ عو˘˘ط˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘ك˘˘ير˘˘مأا

Úح ‘ ،ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ط˘ف˘ن˘لا تآا˘سشن˘˘م
ىل˘ع ل˘تا˘قŸا عو˘ط˘تŸا ى˘سضا˘ق˘ت˘ي
رلود0051 غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘م تا˘˘˘ه˘˘˘˘ب÷ا
لسصحي ةباسصإلا لاح ‘و ،يكيرمأا
هيقلت دعب مئاد بتار ىلع عوطتŸا
ةيبلاغ ¤إا ريرقتلا راسشأاو.جÓعلا

فارسشإا ت– متت دينجتلا تايلمع
،ةيسسورلا ة˘ي˘ن˘مألا ““Ôغا˘ف““ ة˘كر˘سش
،Úيلfi ءÓكو عم نواعتلاب كلذو

.يرو˘˘سسلا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل ÚلاوŸا ن˘˘˘م
¤إا Úل˘˘تا˘˘قŸا ل˘˘ق˘˘ن قر˘˘ط لو˘˘حو
ÚلتاقŸا نأا ريرقتلا حسضوأا ،ايبيل

،ءاد˘˘يو˘˘˘سسلا) بو˘˘˘ن÷ا ءا˘˘˘ن˘˘˘بأا ن˘˘˘م
،(اهفيرو قسشمد ،ةرطينقلا ،اعرد
ةقرفلا““ ةدايق رقم ¤إا مهلقن متي
م˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ي ثي˘˘˘˘˘˘˘ح ،سصم˘˘˘˘˘˘˘ح ‘ ،““81
نأا لبق ،ةيبيردت ةرودل مهعاسضخإا
›ودلا قسشمد راطم ¤إا مهلقن متي
.ميميمح ¤إا هنمو ،ًارب
¤إا ر˘ير˘ق˘ت˘لا را˘˘سشأا ،ة˘˘ك˘˘سس◊ا ‘و

Œا عيمŸلتاقÚ ‘ جوفلا““ رقم
¤إا هنمو ،يلسشماقلا بونج ““451
اوج مهلقن متيو ،يلسشماقلا راطم
‘ ،ًاوج ميميمح ةدعاق راطم ¤إا

سصمح نم ÚلتاقŸا لقن متي Úح
.م˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘م˘˘ح ةد˘˘عا˘˘˘ق ¤إا ةا˘˘˘م˘˘˘حو
لقن ““ماسشلا ةحنجأا““ ةكرسش ¤وتتو
¤إا ،ا˘ي˘ب˘ي˘ل ¤إا Úل˘تا˘قŸا ة˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘غ
ةيركسسع تارئاط تاكرسش بناج
راطم ‘ تÓحرلا طبهتو ،ةيسسور
ةدعاق ‘ كلذكو ،يزاغنبب ““انينب““
،““د˘˘ي˘˘لو ي˘˘ن˘˘ب““ را˘˘ط˘˘مو ،““ةر˘˘ف÷ا““

.يزا˘غ˘ن˘ب قر˘سش ““مداÿا““ ةد˘عا˘˘قو
يا˘م ذ˘ن˘˘م ه˘˘نأا ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا ظ˘˘حلو
دينجتلا تايلمع تأادب ،يسضاŸا
ر˘يدŸا هاز˘ع ا˘م و˘˘هو ،عرا˘˘سست˘˘لا˘˘ب
نم نويروسس““ ة˘م˘ظ˘نŸ يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا
ما˘سسب ،““ة˘لاد˘ع˘˘لاو ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق◊ا ل˘˘جأا
ةموكح““ تاوق مدقت ¤إا ،دمحألا
قطانم ىل˘ع ا˘ه˘تر˘ط˘ي˘سسو ““قا˘فو˘لا

.ايبيل ‘ ةمهم

ةطبترم دينجتلا ةÒتو نأا فاسضأاو
ىلع ةيناديŸا تاروطتلا ةعيبطب
ي˘ت˘لا طا˘ق˘ن˘لا Úب ن˘مو.سضرألا
د˘˘ي˘˘نŒ ،ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘لإا را˘˘˘سشأا
اذه ‘و ،سسورلا لبق نم لافطألا
ديوزت نع ،دمحألا فسشك ددسصلا
ةد˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تŸا ·أÓ˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘نŸا

Ãن˘˘ع ة˘˘ق˘˘ثو˘˘م تا˘˘مو˘˘ل˘˘˘ع Œد˘˘ي˘˘ن
ة˘˘قز˘˘تر˘˘˘م˘˘˘ك Úيرو˘˘˘سسلا لا˘˘˘ف˘˘˘طألا
.ايبيل ‘ لاتقلل

¤إا دمحألا راسشأا ،رخآا بناج نم
‘ Úي˘لÙا ءا˘ط˘˘سسو˘˘ل˘˘ل زرا˘˘ب رود
ى˘ل˘ع د˘ي˘ن˘ج˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
.سضرألا

‘ ةيسسورلا تاكرسشلا فدهتسستو
Úل˘˘تا˘˘قŸا د˘˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘ت˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع
ة˘سضرا˘عŸا ل˘˘ئا˘˘سصف ‘ Úق˘˘با˘˘سسلا
‘و ،ح˘˘سضاو ل˘˘ك˘˘سشب (تا˘˘يو˘˘سست˘˘لا)

‘ ثحابلا Èتعا سصوسصÿا اذه
تا˘˘سسارد˘˘ل˘˘ل ة˘˘يرو˘˘سسلا ة˘˘سسسسؤوŸا““

بي˘ق˘˘ن˘˘لا ،““ما˘˘ع˘˘لا يأار˘˘لا ثا˘˘ح˘˘بأاو
ةيرسشبلا ةقاطلا نأا ،Êاروح ديسشر
Úب سسفانت عسضوم تتاب ةيروسسلا
هذه““ نأا حسضوأاو.عارسصلا فارطأا
ةدد˘ه˘م ةو˘ق ¤إا لو˘ح˘ت˘˘ت ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا
داعتسسا يتلا قطانŸا ‘ ماظنلل
هئافلح عم لمعيو ،اهيلع ةرطيسسلا
قرطب اهرثأا لاطبإاو اهب ةطاحإÓل

تلا˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘غÓ˘˘˘ل ا˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘م ةدد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م
لاتقلل ءاوسس دينجتلا وأا ،ةيفسصتلاو

حلاسصل دينجتلا ناك اذإا ايروسس ‘
د˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ك ا˘˘˘ه˘˘˘جرا˘˘˘خ وأا نار˘˘˘يإا

‘ لاتقلل ايسسور دي ىلع Úيروسسلا
فده نإاف ،Êاروح بسسحو.ايبيل
لاتقلل Úيروسسلا دينŒ نم ايسسور

ايبيل ‘ اهفادهأا قيق– ،ايبيل ‘
هذه عبانم فيفŒ كلذكو ،ًلوأا
ناريإا حلاسصل بهذت ل يك ةوقلا
‘ اهفيظوتو اهت÷دأا ىلع لمعتو
،ا˘يرو˘سس ‘ ا˘ي˘˘سسور د˘˘سض ع˘˘يرا˘˘سشم
با˘ب˘لا اذ˘ه ن˘م““ :ه˘˘لو˘˘ق˘˘ب ا˘˘ه˘˘ب˘˘ن˘˘م
بسسك˘˘ل ةد˘˘ها˘˘˘ج ا˘˘˘ي˘˘˘سسور ى˘˘˘ع˘˘˘سست
ل˘˘˘ظ ‘ م˘˘˘˘هد˘˘˘˘ي˘˘˘˘نŒو Úيرو˘˘˘˘سسلا
ناريإا جارخإا ىلع ›ودلا عامجإلا

.““ايروسس نم
ةموك◊ا تاوق تناك ،مايأا لبقو
د˘ق ،ا˘ي˘لود ا˘ه˘ب فÎعŸا ة˘ي˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا
ة˘يو˘ج تÓ˘˘حر ل˘˘ي˘˘سصا˘˘ف˘˘ت تر˘˘سشن

ÿةعباتلا ،““ماسشلا ةحنجأا““ طوط
ءاوللا تاوق ¤إا ،يروسسلا ماظنلل
رهظتو.Îفح ةفيلخ دعاقتŸا
ايبيل““ ةانق اهتدعأا يتلا ،تانايبلا
،فارغو˘ف˘نإا ل˘ك˘سش ى˘ل˘ع ““رار˘حألا
ة˘˘ح˘˘ن˘˘جأا““ ناÒط تÓ˘˘حر ل˘˘ج˘˘˘سس
ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسألا ل˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ““ما˘˘˘سشلا
رسصانع Èع ،Îفح ¤إا ةقزترŸاو
كلذو ،ة˘ي˘˘سسور˘˘لا ““Ôغا˘˘ف““ ة˘˘كر˘˘سش
يا˘˘˘م ة˘˘˘ياد˘˘˘ب ن˘˘˘م ةÎف˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘خ
ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ج  ة˘˘˘ياد˘˘˘˘ب ¤إا ي˘˘˘˘سضاŸا
 .يسضاŸا
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 :فششكتو مأثللا طي“ ““ةلادعلاو ةقيق◊ا لجأا نم نويروشس““ ةمظنم

معدل ايضسور مهتدنج نويروضس نولتاقم
 ايبيل ‘ Îفح

مأظنلا عم ؤوطاوتب ةيشسور ةينمأا تأكرشش مأيق نع ،““ةلادعلاو ةقيق◊ا لجأا نم نويروشس““ ةمظنم نع ردأشص لّشصفم ريرقت فششك
،Îفح ةفيلخ دعأقتŸا يبيللا ءاوللا تاوقل أمعد ،أيبيل ‘ لأتقلا صضرغل ،يروشس لتأقم فلآا3 نع لقي ل أم دينجتب يروشسلا

  .““قأفولا ةموكح““ تاوق دشض

صسوÒفلل ةيوق ةدوع نم نوفوختم نولوؤوشسم
فيرÿا ‘

نأاضشب يحضصلا عضضولا نأا دكؤوت ضسنوت
ةرطيضسلا ت– ““91-ديفوك““ ضضرم
نأا ، ،خافخفلا سسايلإا ،ةيسسنوتلا لامعألا فيرسصت ةموكح سسيئر دكأا
ت– ،(91-ديفوك) ديد÷ا انوروك سسوÒف سضرم نأاسشب يحسصلا عسضولا
ليجسست نع ةحسصلا ةرازو هيف تنلعأا يذلا تقولا ‘ كلذو ،ةرطيسسلا
ةيملعلا ةنجللا وسضع  لاق تقو ‘ ،سضرŸا اذهب ةديدج ةباسصإا91

Ûف ةهباÒخ هجاوت دق سسنوت نإا ،ةريدغ بيب◊ا ،انوروك سسوÓل
دق ،انوروك سسوÒف نم ةديدج ةجوم ،ÚلبقŸا ءاتسشلاو فيرÿا ةÎف
نايب ‘ ةيسسنوتلا ةموك◊ا ةسسائر تلقنو،اهتقباسس نم ةوسسق دسشأا نوكت
(كردلا) ينطولا سسر◊ا ةنكثل هترايز ءانثأا هلوق خافخفلا نع ،اهل
ةرطيسسلا ت– سسنوت ‘ يسضرŸا عسضولا““ نإا ،ةمسصاعلا سسنوتب

Ìكأا لوخد عم تنمازت ةدفاو تلاح يه تلا◊ا بلغأا نأاو اسصوسصخ
.““جراÿاب Úيسسنوتلاو حايسسلا نم دفاو فلأا002 نم
ةيسضرŸا ةلا◊ا تاروطت لك ةقدب عباتت““ ةيحسصلا تاطلسسلا نأا فاسضأاو
نأا ¤إا تقولا سسفن ‘ اتفل ،““ةيلÙا وأا ةدفاولا تلاحلل ةبسسنلاب ءاوسس
ةعباتم ىلع لمعتسس ““ديد÷ا انوروك سضرم ةهباÛ ةينطولا ةئيهلا
ةبسسن ىلعأا لجسسي يذلا يرا÷ا سسطسسغأا رهسش لÓخ يسضرŸا عسضولا
.““جراÿا نم نيدفاولل
اسساسسأا موقت““ سضرŸا اذه ةهجاوŸ ةلبقŸا ةيجيتاÎسسلا نأا ¤إا راسشأاو
لمح نم ،ةياقولا تاءارجإا ‘ عفرلا Èع سضرŸا عم سشياعتلا ىلع
نم ةفرسشŸا لكايهلا ليعفتو قابتسسلاو ،يدسسج دعابتو تامامكلل

ةلاح نم قايسسلا اذه ‘ رذحو.““ةسصتfl تائيهو تايلمع فرغ
ارسشتنم لازام هنأاو ةسصاخ سضرŸا اذه ةهجاوم ‘ بيسستلاو يخاÎلا
.⁄اعلا ‘ ةÒبك ةفسصب

91 ليجسست نع ،كلذ لبق تنلعأا دق ةيسسنوتلا ةحسصلا ةرازو تناكو
عفتÒل ،ةيلfi ةباسصإا11 اهنم ،ديد÷ا انوروك سضرÃ ةديدج ةباسصإا
¤إا ،ةباسصإا4851 ¤إا دÓبلا ‘ ةلجسسŸُا تاباسصإلا ددع ›امجإا كلذب

.ةافو ةلاح15 ليجسست بناج
بيب◊ا ،انوروك سسوÒف ةهباÛ ةيملعلا ةنجللا وسضع لاق هتهج نمو
،ÚلبقŸا ءاتسشلاو فيرÿا ةÎف لÓخ هجاوت دق سسنوت نإا ،ةريدغ
،اهتقباسس نم ةوسسق دسشأا نوكت دق ،انوروك سسوÒف نم ةديدج ةجوم
سضارمألا ببسسب ،دÓبلا ‘ ةيحسصلا ةموظنŸا لطعت لامتحا ¤إا ًاÒسشم
.اهÒغو ةيمسسوŸا ةلزنلاك ةهباسشŸا

ةمÓسسلا دعاوقب مازتللا مدعو لفاغتلاو يخاÎلا ةلاح““ نأا ¤إا راسشأاو
فيرÿا ةياغ ¤إا ترمتسسا ام اذإا ،انوروك ةحئاج نم يقوتلا راطإا ‘

.دÓبلا ‘ يئابولا عسضولا ىلع ةيبلسس اهتايعادت نوكتسس ،مداقلا

 أنوروك تأبأشصإا عأفترا دعب

ةديدج ةيزاÎحا Òبادت ضضرفي برغŸا
 Úتنيدم ‘

(انوروك) سسوÒفب ةديدج ةباسصإا1201 ليجسست ،برغŸا نلعأا
ماقرألا Òسشتو.ةيسضاŸا ةعاسس42 ـلا لÓخ ،(91 -ديفوك) ،دجتسسŸا
اŸ (انوروك) سسوÒفب تاباسصإلا دادعأا ‘ عافترلا ةدوع ¤إا ةنلعŸا
.Òثكب كلذ نم لقأا تناك نأا دعب ،ًايموي ةباسصإا فلألا قوف
يسشفت ءدب ذنم (انوروك) سسوÒفب ÚباسصŸا ›امجإا عفتري ،كلذبو
.ةحسصلا ةرازو تدافأا ام قفو ،ةلاح71272 ¤إا دÓبلا ‘ ءابولا

(انوروك) اياحسض ›امجإا لسصيل ،ةديدج ةافو ةلاح61 ليجسست ” امك
عفتÎل ،ةيفاسضإا ءافسش ةلاح166 نم دكأاتلا ”و ،714 ¤إا ،ةكلمŸا ‘

.92691 ¤إا Úفاعتملل ةيلامجإلا ةليسص◊ا
تاءارجإاو Òبادت سضرف ، سسما لوأا ةيبرغŸا ةموك◊ا تررقو
ءاعبرألا نم ءادتبا سسافو ةليسصأا ةجنط يتنيدم ىوتسسم ىلع ةيزاÎحا
ةموك◊ا تررق ثيح ،ًءاسسم8 ةعاسسلا نم  يرا÷ا توأا سسماÿا
ةجنط يتنيدم ىوتسسم ىلع ةيزاÎحا تاءارجإاو Òبادت سضرف ةيبرغŸا
.ءاعبرألا سسمأا موي نم ارابتعا سسافو ةليسصأا

ةيزاÎحلا Òبادتلا سضرف ررقت““ هنأا ةيبرغŸا ةموكحلل نايب ركذو
،(91 ديفوك) سسوÒفب تاباسصإلا ددع ‘ Òبكلا عافترلا ¤إا رظنلاب
ةحسص ىلع اظافحو ،ةÒخألا ةنوآلا ‘ ةلجسسŸا تايفولا دادعأاو
.““ÚنطاوŸا ةمÓسسو
سسافو ةجنط يتنيدم ىوتسسم ىلع ةررقŸا Òبادتلا نأا نايبلا فاسضأاو
يتنيدم ¤إاو نم لقنتلل ةيئانثتسسا ةسصخر ىلع لوسص◊ا ةيمازلإا يه
تاهجاولا قÓغإاو ،تاعمجتلا لاكسشأا عيمج عنمو ،سسافو ةجنط
قÓغإاو ،ءاسسم ةرسشاعلا ةعاسسلا دعب يهاقŸاو ىÈكلا ةيراجتلا
،ةيمومعلا قئاد◊او ئطوسشلا قÓغإاو ،ءاسسم11 ةعاسسلا دعب معاطŸا
ةقاطلا سصيلقتو ،ةيسضايرلا تاعاقلاو باعلألا تاعاق قÓغإاو
.%05 ¤إا يمومعلا لقنلا لئاسسول ةيباعيتسسلا

يتلا ةينكسسلا ءايحألا ىوتسسم ىلع ةررقŸا Òبادتلا نأا ¤إا راسشأاو
هذهل ةيدؤوŸا ذفانŸا قÓغإا ÚتنيدŸا اتلك ‘ ءابولل ايلاع ايسشفت دهسشت
ةينعŸا ءايحألا ¤إاو نم لقنتلا عاسضخإاو ،ةينمألا ةمزحألا Èع ءايحألا
،ةيلÙا تاطلسسلا فرط نم ةملسسم لقنتلل ةيئانثتسسا ةسصخرل قÓغإلاب
8 ةعاسسلا نم معاطŸاو يهاقŸاو ىÈكلا ةيراجتلا تاهجاولا قÓغإاو
تامام◊ا قÓغإاو ،ءاسسم ةعبارلا ةعاسسلا نم قاوسسألا قÓغإاو ،ءاسسم
.ليمجتلا تfiÓو
Òبادتلا فلتخÃ مراسصلا ديقتلا ¤إا ÚنطاوŸا ةموك◊ا تعدو
.دجتسسŸا انوروك سسوÒف راسشتنا نم دحلل اهنع نلعŸا ةيزاÎحلا

ءأبولا ةهجاوŸ ›ودلا كنبلا نم معد

  ايناتيروÃ انوروك ضسوÒفب ةديدج ةباضصا63
ةلاح53 ليجسست  نع ، ةحسصلا ةرازو تنلعأا
انورو˘ك سسوÒف˘ب ةد˘يد˘ج ة˘با˘سصإا63 و ،ءا˘˘ف˘˘سش
ة˘˘عا˘˘سس ن˘˘ير˘˘سشع˘˘لاو ع˘˘برألا لÓ˘˘خ د˘˘ج˘˘ت˘˘˘سسŸا
ةلجسسŸا تاباسصإلا تناك نأا دعبو.ةيسضاŸا

مايألا لÓخ ةليلق انوروك سضرÃ ايناتيروم ‘
لوأا  ةيناتيروŸا ةحسصلا ةرازو تنلعأا ،ةÒخألا
تثد–و.ةديدج ةباسصإا95 ليجسست نع سسمأا

نم ءافسشلا تلاح نم هسسفن ددعلا ليجسست نع
.سسوÒفلا
ةئف نم مه ،دد÷ا ÚباسصŸا عيمج نأا» تدكأاو
تلوحو.«Úق˘˘با˘˘سس Úبا˘˘سصÚ Ÿط˘˘˘لاıا»

نم انوروكب سصاÿا ‘احسصلا اهر“ؤوم ةرازولا
دادعأا لق نأا دعب يعوبسسأا ¤إا يموي ر“ؤوم
.انوروك ءابوب ÚباسصŸا

سسمأا ايناتيروم تنلعأا ،ءابولا اذه ةهجاوŸو
ةرادإا سسل‹ نم ةيلام ةحنم ىلع اهلوسصح نع

رلود نويلم07 اهردق ›ودلا كنبلا ةعوم‹
.يكيرمأا

عرف لوؤوسسم ،غناوسشتاسشت دولكا ناج حسضوأا و
ريزول ةلاسسر ‘ ،›ودلا كنبلا ‘ ايناتيروم
ة˘ح˘نŸا نأا» Êا˘ت˘يروŸا ة˘عا˘ن˘˘سصلاو دا˘˘سصت˘˘قلا
›اŸا معدلا جمانرب راطإا ‘ ىتأات ةروكذŸا

ة˘ح˘ئا÷ يد˘سصت˘˘لا ‘ ةد˘˘عا˘˘سسم˘˘ل˘˘ل سصسصıا
.«91 -ديفوك
ايناتيروم معدل ىعسسي جمانÈلا نأا» ¤إا راسشأاو

راثآل يدسصتلا لجأا نم ةلوذبŸا اهدوهج ‘
نم ةÒقفلا تاقبطلا ةيامح ¤إا ةفداهلاو ءابولا
ءاسسرإا لÓخ نم راثآلا كلت نع ةمجانلا ءابعألا
ةيعيبطلا ةاي◊ا ةدوع نم نك“ ةيوق مئاعد
ة˘˘ط˘˘سسو˘˘˘تŸاو ةÒغ˘˘˘سصلا تلوا˘˘˘قŸا م˘˘˘عد Èع
ن˘يد˘لا لا‹ ‘ ة˘ي˘فا˘ف˘سشلا ز˘يز˘ع˘ت˘˘ب حا˘˘م˘˘سسلاو
.«يجراÿا
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 اـــهباــحشصأل درــت ل ةدــير÷ا درــت ةــــقيثو لــك
رـــششنت ⁄ مأا ترـــششن ءاوـــشس

رفعج ماششه

Òيغتلاب ةقÓعلا تاراشسم
Áتارا˘˘˘سسم ن˘˘˘ع ثيد◊ا ن˘˘˘ك

هذ˘˘ه ا˘˘˘هذ˘˘˘خأا˘˘˘ت اÃر ،ة˘˘˘ع˘˘˘برأا
:ةقÓعلا
Òيا˘˘ع˘˘م ة˘˘غا˘˘ي˘˘سص ةدا˘˘˘عإا ،لوأا
يأا لو˘˘ح عار˘˘سصلا :ما˘˘ك˘˘ت˘˘˘حلا
رسشبلا مك– نأا بجي ÒياعŸا

ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصلا عار˘˘˘˘سصلا بل˘˘˘˘ق ‘
نم Óك نأا حيحسص ،يكÒمألا
Úسصلاو ةد˘˘˘ح˘˘˘تŸا تا˘˘˘˘يلو˘˘˘˘لا

Áياعملل اًقفو لمعلا ¤إا ليÒ
بسسا˘ن˘ت ا˘مد˘ن˘ع ا˘ه˘ب لو˘م˘˘عŸا

نÓ˘˘ها˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘يو ،ا˘˘˘م˘˘˘ه◊ا˘˘˘سصم
ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسألا ئدا˘˘بŸا ة˘˘عر˘˘˘سسب
كلذ نو˘˘ك˘˘ي ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ما˘˘ظ˘˘ن˘˘ل˘˘ل

دادز˘ي˘سس د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘بو .ا˘ًب˘سسا˘˘ن˘˘م
ع˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سص ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع Úسصلا Òثأا˘˘˘˘˘ت
لوط ى˘ل˘ع˘ف ،ة˘ي˘لود˘لا Òيا˘عŸا

ع˘مو ،(لا˘˘ث˘˘م) ر˘˘ير◊ا ق˘˘ير˘˘ط
ل˘˘سسÓ˘˘˘سس ن˘˘˘م د˘˘˘يز˘˘˘م رو˘˘˘ط˘˘˘ت
،Úسصلا لوح دادمإلاو ةراجتلا
ÒياعŸا ليكسشتب اهل حمسسيسس
كك˘˘سسلا ‘ Ó˘˘ث˘˘˘م ،ة˘˘˘يŸا˘˘˘ع˘˘˘لا
وأا ة˘عر˘سسلا ة˘ي˘لا˘˘ع ة˘˘يد˘˘يد◊ا
ةدا˘˘يز لÓ˘˘خ ن˘˘م ،تلا˘˘سصتلا

ىو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسمو Úسصلا سصسصح
،ة˘ي˘سساروألا لود˘لا ‘ ا˘هذو˘ف˘ن
ل˘عا˘ف˘˘ت˘˘لا ل˘˘ئا˘˘سسو ح˘˘ب˘˘سصت˘˘سسو
لكسشب قيبطتلل ةلباق ىرخألا

اًراثآا مازحلل نأا امك ،ديازتم
اهلقأا سسيل ،ةÒبك ةيسسايسسويج
Úسصلا ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سش بب˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسب
.ا˘˘ي˘˘سسور ع˘˘م ة˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘تاÎسسلا
ما˘ظ˘ن˘لا د˘سض ا˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘سضرا˘˘ع˘˘مو
تا˘˘˘˘يلو˘˘˘˘لا ةدا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب ›ود˘˘˘˘لا
لث“و ،Úتوقلا دحوت ةدحتŸا
نيدلبلل ةيجيتاÎسسلا ةكارسشلا
ما˘ظ˘ن˘ل˘ل ة˘يو˘ق ة˘سضرا˘ع˘م ا˘ًسضيأا
تا˘˘يلو˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ب ›اÈي˘˘˘ل˘˘˘لا
تاوسصأا لÓخ نمو .ةدحتŸا
لواحتسس ،رير◊ا قيرط لود
ليكسشت ،ديازتم لكسشب ،Úسصلا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘ي˘˘˘ها˘˘˘فŸاو Òيا˘˘˘˘عŸا
ىلع ةوÓع .يŸاعلا ىوتسسŸا
دادز˘˘ي نأا ع˘˘˘قو˘˘˘تŸا ن˘˘˘م ،كلذ
ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع ماد˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سسا
كلذ ‘ اÃ ،ا˘ها˘ي˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘ك˘˘تو
ءا˘˘ح˘˘نأا ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ‘ ة˘˘˘ب˘˘˘قارŸا
.⁄اعلا
ة˘ي˘سسور˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘سصلا Òيا˘˘عŸا

تاسسرامŸاو م˘ي˘ق˘ل˘ل ة˘سضها˘ن˘م
،ناسسنإلا قوقحو ةيطارقÁدلا
تا˘˘با˘˘قر سضر˘˘ف ي˘˘ل˘˘ع مو˘˘ق˘˘تو
ع˘م ،Úن˘طاوŸا ى˘ل˘˘ع ة˘˘مرا˘˘سص
ن˘م ⁄ا˘ع˘لا ع˘م م˘ه˘ل˘سصاو˘ت ع˘ن˘م
ع˘ن˘م ¤إا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ،م˘˘ه˘˘لو˘˘ح
امك ،تامولعملل ر◊ا قفدتلا

.ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج ‘ ىر˘˘˘˘ج
ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘سضق˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘لإا فا˘˘سضي
ي˘˘ن˘˘يد˘˘لاو ي˘˘قر˘˘˘ع˘˘˘لا دد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
تار˘˘ك˘˘سسع˘˘م Èع ،تا˘˘ي˘˘ل˘˘قأÓ˘˘˘ل
ميلقإا ‘ امك ،ليهأاتلا ةداعإا
‘و .ة˘˘˘ي˘˘˘قر˘˘˘˘سشلا نا˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسكر˘˘˘˘ت
ة˘ي˘طار˘قÁد˘لا ل˘ت– ،ل˘با˘قŸا
‘ امهم انزو ناسسنإلا قوقحو
،ةد˘ح˘˘تŸا تا˘˘يلو˘˘لا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
،ايسسورو Úسصلا عم ةيسسفانتلا
عار˘˘˘˘سصلا رواfi د˘˘˘˘حأا ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ف
د˘حأاو ،ا˘م˘ه˘ع˘م ي˘جو˘لو˘˘يد˘˘يألا

ةيراجتلا ةكارسشلا ءانب لخادم
يركسسعلا /ينمألا ف˘لا˘ح˘ت˘لاو
وه لب ،ةفلتıا نادلبلا عم
Èعي ›ود ماظن ءانبل سساسسألا

ن˘م˘سضت˘ي ة˘ي˘كÒمألا م˘ي˘ق˘لا ن˘ع
ل˘˘با˘˘ق˘˘م ‘ تا˘˘ي˘˘˘طار˘˘˘قÁد˘˘˘لا
ة˘˘˘˘˘يداد˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسلا م˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘لا
نأا ح˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص .ة˘˘˘ي˘˘˘˘عو˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشلاو
مّد˘˘ق˘˘ت ل ةد˘˘ح˘˘تŸا تا˘˘˘يلو˘˘˘لا
م˘˘ظ˘˘ن ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ا˘˘ح˘˘˘سضاو ا˘˘˘م˘˘˘عد
له نكلو .ةرقتسسم ةيطارقÁد

Áيغتلا ىوق ديفتسست نأا نكÒ
ي˘جو˘لو˘˘يد˘˘يألا سسفا˘˘ن˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
مك◊ا ءانبل يكÒمألا ينيسصلا
؟ديسشرلا

ةيشسورلا ةينيشصلا ÒياعŸا
ميقلل ةشضهانم
ةيطارقÁدلا تاشسرامŸاو
موقتو ،ناشسنإلا قوقحو
تاباقر ضضرف ىلع
ÚنطاوŸا ىلع ةمراشص

ةقÓع مكح :رارقتسسلا ،ايناث
ة˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘نŸا˘˘˘ب ىÈك˘˘˘لا ىو˘˘˘ق˘˘˘لا
بر◊ا ءا˘ه˘ت˘نا د˘ع˘ب ،ة˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
ىل˘ع ظا˘ف◊ا ق˘ط˘ن˘م ،ةدرا˘ب˘لا
لخدت لّثم دقو .مئاقلا عسضولا
سشو˘˘ب ،Úي˘˘كÒمألا Úسسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
11““ تا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ه د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب ،ن˘˘˘˘بلا
،1002 ما˘˘˘ع˘˘˘˘لا ‘ ““Èم˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب˘˘˘˘سس
ءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ثأا ‘ ا˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘بوأا كارا˘˘˘˘˘بو
،ي˘بر˘ع˘لا ع˘ي˘بر˘˘لا تا˘˘سضا˘˘ف˘˘ت˘˘نا
ةرا˘˘ب˘˘ع˘˘ب .كلذ ن˘˘م ءا˘˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسا
ن˘˘˘˘م بل˘˘˘˘˘ط كا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ه ،ىر˘˘˘˘˘خأا
ىلع اعيمج Úيلودلا Úلعافلا
نكلو ،ةقطنŸا ‘ رارقتسسلا

ىلع زيكÎلا مهعسسو ‘ نكي ⁄
‘ ةديد˘ج ة˘ي˘ن˘مأا ة˘ي˘ن˘ب ج˘يور˘ت
ط˘˘˘سسوألا قر˘˘˘سشلا ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ط˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ب ،ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأا لا˘˘م˘˘سشو
ماد˘˘ع˘˘نل ‘ار˘˘غ÷ا ءاو˘˘˘ت˘˘˘حلا
،ىرخأا ةرابعب .يميلقإلا نمألا
ن˘مز““ او˘ل˘ب˘ق˘ي نأا م˘ه˘ي˘ل˘˘ع تا˘˘ب
ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ““تا˘˘˘˘˘بار˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘سضلا
ةر˘ها˘ظ هرا˘ب˘ت˘عا˘˘ب ،ر˘˘م˘˘ت˘˘سسŸا
يتلاو ،اًفلسس ةدّدfi ةيخيرات

Òثأات ةيجراÿا تاهجلل نوكي
fiنإا ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘يا˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘ل دود

مهفده راسص .Òثأات يأا تدجو
““حÓسصإا““ ةلواfi بجي ل هنأا
ن˘˘˘˘م د◊ا ا‰إاو ،ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘نŸا
تÓ˘˘ك˘˘سشŸ ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘سسلا را˘˘˘ثآلا
ق˘طا˘ن˘م ى˘ل˘ع ط˘سسوألا قر˘سشلا
.ىرخأا

نكÁ ةيجراخ لماوع دجوت ل
ى˘˘ل˘˘˘ع Òب˘˘˘ك ل˘˘˘ك˘˘˘سشب ر˘˘˘ثؤو˘˘˘ت نأا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جلا تاÒغ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلاو ة˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلاو
قر˘سشلا ة˘ق˘ط˘ن˘م ‘ ة˘ي˘سسا˘سسألا
ذنم ايقيرفأا لامسشو طسسوألا
ن˘˘م .ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ع˘˘ي˘˘بر˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب
‘ ةقطنŸا نوكت نأا لمتÙا
ثيح ،طقف ليوط لو– ةيادب
ةي˘م˘ي˘ل˘قإلا تا˘ي˘ما˘ن˘يد˘لا نو˘ك˘ت
ن˘˘˘˘˘م Òث˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘ب ًا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘سسح Ìكأا
 ..ةيجراÿا تاÒثأاتلا
‘ ىÈكلا ىوقلا روظنم نمو
ة˘˘˘˘˘مزأا ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘حرŸا هذ˘˘˘˘˘ه
بناو÷ا ةدّد˘ع˘˘ت˘˘م ،ة˘˘ق˘˘ط˘˘نŸا
Òغ ن˘˘م نو˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘سس ،دا˘˘˘ع˘˘˘بألاو
ل˘˘ح يأا ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘˘لا يدÛا
،ةيميل˘قإلا تÓ˘ك˘سشم˘ل˘ل ل˘ما˘سش
ح˘ج˘˘ن˘˘ي نأا ح˘˘جرŸا Òغ ن˘˘م˘˘ف
بسسا˘˘ن˘˘ي د˘˘حاو سسا˘˘ق˘˘م““ ج˘˘ه˘˘ن
نأا ةيجاتنإا Ìكأا ودبي .““عيم÷ا
ن˘ع ثح˘ب˘لا ‘ ا˘˘ًج˘˘ه˘˘ن ذ˘˘خ˘˘ت˘˘ت

عازن ةلاح لكل ةدّدfi ٍلولح
نأا ن˘م م˘غر˘لا ى˘˘ل˘˘عو .ة˘˘يدر˘˘ف
ل ط˘˘سسوألا قر˘˘سشلا ة˘˘ق˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م
Òثأا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا لا‹ Èت˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت
Úسصلل يسساسسألا يسسايسسوي÷ا
قر˘˘سشل سصسصfl ز˘˘ي˘˘ي“ و˘˘هو)
اهنأا لإا ،(يبون÷ا Úسصلا رحب
تقو يأا نم Úكبل Èكأا ةيمهأا

اهيلإا نآلا Úسصلا رظنت .ىسضم
،ا˘ه˘فار˘طأل داد˘ت˘ما ا˘ه˘نأا ى˘ل˘˘ع
تاقÓ˘ع˘لا ر˘يو˘ط˘ت ¤إا ى˘ع˘سستو
Úمأا˘˘˘ت˘˘˘ل ،ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘نŸا لود ع˘˘˘م
Úمأا˘˘˘˘˘تو ،ة˘˘˘˘˘قا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘لا تادراو
ي˘˘ت˘˘لا قر˘˘ط˘˘لا Èع تاردا˘˘سصلا

ى˘˘˘ل˘˘˘عو ،ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ط˘˘˘˘نŸا Èع ر“
اهذوفن ةدايزو ،ليوطلا ىدŸا
تا˘يلو˘لا د˘ير˘سشتو ي˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلا
.طسسوألا قرسشلا ‘ ةدحتŸا
حا‚ قافآا مييقت بجي نكلو
‘ ر˘˘˘˘ير◊ا ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ط عور˘˘˘˘˘سشم
قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس ‘ ط˘˘˘˘سسوألا قر˘˘˘˘˘سشلا
تايدحتلاو اياسضقلاو تامسسلا
ة˘سصاÿا ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا
نيدلا هذه لمسشتو .ةقطنŸاب
م˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا ما˘˘˘ظ˘˘˘نو ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘سسإلا
ةيقبطلا تاوجف˘لاو ،ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا
تÓ˘˘ك˘˘سشŸاو ،ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا
¤إا دت“و ،ةي˘ن˘يد˘لاو ة˘ي˘قر˘ع˘لا

حئاوللاب Úينيسصلا ةفرعم مدع
تا˘˘عاز˘˘ن˘˘لا كلذ˘˘كو ،ة˘˘ي˘˘لÙا
.ةيراجتلاو ةيلامعلا

حاجنل يشساشسألا حاتفŸا
وه رير◊ا قيرط ةردابم
قرششلا ‘ رارقتشسلا
فده اذهو ،طشسوألا
ةردقلا زواجتي هنأا ودبي
Úشصلل ةيشسايشسوي÷ا

حا˘˘ج˘˘ن˘˘˘ل ي˘˘˘سسا˘˘˘سسألا حا˘˘˘ت˘˘˘فŸا
و˘˘˘ه ر˘˘˘ير◊ا ق˘˘˘ير˘˘˘ط ةردا˘˘˘ب˘˘˘م
،طسسوألا قرسشلا ‘ رارقتسسلا
زواجتي هنأا ودبي فده اذهو
،Úسصلل ةيسسا˘ي˘سسو˘ي÷ا ةرد˘ق˘لا
‘ اًيداسصتقا تطرخنا املكف
Úسصلا سضّر˘ع˘ت داز ،ة˘ق˘˘ط˘˘نŸا
رار˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسلا مد˘˘˘˘ع بقاو˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل
نام˘سضلو .ي˘لÙاو ي˘م˘ي˘ل˘قإلا

نأا Úسصلا ىلع ،ةردابŸا حا‚
‘ تاعازنلا ةيوسست ‘ مهاسست
ا˘ه˘يد˘ل ل˘ه˘ف ،ط˘˘سسوألا قر˘˘سشلا
ى˘ت˘ح ؛كلذ ل˘ع˘ف ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘˘لا
،ةيسسايسسلا ةدارإلا تلكتما نإاو
،اًيداسصتقا نزولا ةليقث““ :يهو
نزوو ،يسسامولبد نزو ةفخ عم
قر˘˘˘˘˘سشلا ‘ ““ير˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘سسع سشير
ةسسارد اهتفسصو امك ،طسسوألا

.دنار ةسسسسؤوŸ ةثيدح
:تا˘˘سسسسؤوŸا ة˘˘م˘˘كو˘˘ح ،ا˘˘ث˘˘لا˘˘ث

نم تارام˘ث˘ت˘سسلا سسك˘ع ى˘ل˘ع
ا˘م ا˘˘ًب˘˘لا˘˘غ ،ا˘˘ي˘˘سسور وأا بر˘˘غ˘˘لا
ايباجيإا ةيقلتŸا لودلا رظنت
Úسصلا ع˘˘˘˘˘˘م نوا˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘لا ¤إا
يتأات ل اهنأل ،اهنم سضورقلاو
ل Úسصلا .ة˘˘˘ق˘˘˘فر˘˘˘˘م طور˘˘˘˘سشب
وأا ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ف˘˘˘˘سشلا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘سصت
وأا ة˘˘˘ي˘˘˘طار˘˘˘˘قÁد˘˘˘˘لا Òيا˘˘˘˘عŸا
لعفي امك يداسصتقلا رّرحتلا
¤إا وعدت ل اهنأا امك ،برغلا
ام˘ك ة˘يرو˘ف ة˘ي˘سسا˘ي˘سس تلزا˘ن˘ت
اهج˘ه˘نو Úسصلا .ا˘ي˘سسور ل˘ع˘ف˘ت
زّز˘ع˘ي ة˘لود˘لا لو˘ح ز˘كر˘˘م˘˘تŸا
،كلذ ع˘مو .ة˘م˘ئا˘ق˘لا ة˘م˘ظ˘نألا
Èع ةد˘˘يد˘˘ع ٌة˘˘م˘˘ظ˘˘˘نأا تت˘˘˘ب˘˘˘ثأا
ة˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘ف Òغ ا˘˘˘ه˘˘˘نأا ا˘˘˘ي˘˘˘˘سساروأا
روذب عرز˘ت ›ا˘ت˘لا˘بو ،ةد˘سسا˘فو
.لبقتسسŸا ‘ رارقتسسلا مدع
ا˘˘م ا˘˘ًب˘˘لا˘˘غ ،كلذ ى˘˘ل˘˘ع ةوÓ˘˘˘ع
‘ ة˘˘˘ب˘˘˘غار Òغ Úسصلا نو˘˘˘ك˘˘˘˘ت
ة˘˘˘˘ماد˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسلا نأا˘˘˘˘˘ب فاÎعلا
‘ ل˘˘˘˘جألا ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘ط و˘˘˘˘م˘˘˘˘ن˘˘˘˘لاو
ءا˘˘˘سشنإا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م) ا˘˘˘ي˘˘˘سساروأا
تا˘حÓ˘سصإا نا˘ب˘ل˘ط˘ت˘˘ي (ماز◊ا

.ةيسسسسؤوم
لماعت نم ةÒثك ةلثمأا دكؤوتو
نأا ة˘ي˘ما˘˘ن˘˘لا لود˘˘لا ع˘˘م Úسصلا
فعسض لثم ،ةيلكيهلا اياسضقلا

ةردقلا سصقنو ،نوناقلا ةدايسس
ة˘˘˘ي˘˘˘بو˘˘˘˘سسÙاو ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسسسؤوŸا
و˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘لا تقا˘˘˘عأا ،ة˘˘˘ي˘˘˘سشف˘˘˘تŸا
ا˘ي˘سسآا ي˘ف˘ف ،ا˘ه˘ي˘ف ثيد˘ح˘ت˘˘لاو
نو˘لوؤو˘سسŸا ع˘قو˘ت˘ي ،ى˘ط˘سسو˘لا
›اوح اورسسخي نأا نوينيسصلا
ببسسب م˘ه˘تارا˘م˘ث˘ت˘سسا ن˘م 03%
ة˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘مألا د˘˘˘حأا ‘و .دا˘˘˘سسف˘˘˘لا
ينيسصلا كنبلا فقوأا ،ةÒخألا
ءا˘ن˘ب ل˘يو“ ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘˘ل˘˘ل

ة˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘يد◊ا كك˘˘˘˘˘˘سسلا ط˘˘˘˘˘˘خ
ة˘˘˘˘م˘˘˘˘سصا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا ‘ ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘فÿا
،ناط˘ل˘سس رو˘ن ة˘ي˘نا˘ت˘سسخازا˘ك˘لا
.يفتخت لاومألا تأادب نأا دعب
اًسضيأا رسشتنم داسسفلا نأا اÃو

،سصاÿاو ماعلا ،Úعاطقلا ‘
ن˘˘˘م نو˘˘˘ك˘˘˘ي د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف ،Úسصلا ‘

عيراسشŸا نأا سضاÎفا يعيبطلا
تاعوفدم لمسشت˘سس ة˘قÓ˘م˘ع˘لا

يأا نم ةدئاز اًموسسر وأا ةيبناج
.Úبنا÷ا نم

Òغ Úشصلا نوكت ام اًبلاغ
نأاب فاÎعلا ‘ ةبغار
ليوط ومنلاو ةمادتشسلا
نم) ايشساروأا ‘ لجألا

(ماز◊ا ءاششنإا لÓخ
تاحÓشصإا نابلطتي
ةيشسشسؤوم

/ةيعامتجلا تاتوافتلا ،اعبار
ةÈخ لÓ˘خ ن˘م :ة˘يدا˘سصت˘˘قلا
؛ايسساروأا ‘ ينيسصلا لماعتلا
ءاÿÈا تا˘˘˘˘ما˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ها رود˘˘˘˘ت
ا˘˘يا˘˘سضق ثÓ˘˘ث لو˘˘ح بع˘˘˘سشلاو
دامت˘علا ¤إا ر˘ظ˘ن˘ُي :ة˘ي˘سسا˘سسأا

¤إا و˘˘˘عد˘˘˘ي ه˘˘˘نأا Úسصلا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
مقافت ¤إا يدؤويو ،ةرطاıا
عم نواعتلا .ةمئاقلا تاتوافتلا
ةد˘˘سسا˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘لÙا بخ˘˘˘ن˘˘˘لا
ىد˘ل Úي˘ن˘ي˘سصلا ة˘ع˘م˘˘سس سضّو˘˘ق
Úب˘˘˘قارŸاو ن˘˘˘ير˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسŸا
ف˘˘˘˘˘سشك˘˘˘˘˘˘ت ،اÒًخأا .Úي˘˘˘˘˘˘لÙا
كو˘ك˘سش ن˘ع ةÒث˘ك تا˘˘ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
ي˘˘ف˘˘ف ؛Úسصلا لو˘˘ح ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسأا

نور˘˘ه˘˘ظ˘˘ي Úي˘˘ن˘˘ي˘˘˘سصلا نأا Úح
‘ ي˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘سش سسا˘˘˘˘سسأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ،ه˘˘˘˘˘نأا لإا ،ا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سساروأا
ا˘م ا˘ًب˘˘لا˘˘غ ،ع˘˘سسوألا ىو˘˘ت˘˘سسŸا
ةفرعŸا نم ليلق كانه نوكي

ءارو ةنماكلا ةيجيتاÎسسلا نع
ةقثلل راقتفلا .Úسصلا ةكراسشم

ل˘ع˘ج˘ي ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا م˘ه˘ب˘˘خ˘˘ن ‘
ن˘˘يد˘˘يد˘˘ع Úي˘˘سساروأا ا˘˘نا˘˘˘ك˘˘˘سس
نومدخي دق مهنأا ‘ نوهبتسشي
ن˘˘م Ìكأا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘سصلا لاو˘˘˘مألا
.ةينطولا حلاسصŸا



قيرفلا ‘ بعل لشضفأا هنأا نوعمجي نويلأطيلا

 ليحر ضضÎعي نل نÓيم :ةيلاطيإا ةفيحضص
ديردم لاير ¤إا رضصان نب

رويشسلشسكإا يكيجلبلا يكلŸا  يدأنلل أيلأح بعلي

ةكراضشŸاب ملحأا““ :فيرتوب ريديإا
““2202 ناك ‘

. رويسسلسسكإا يكيجلبلا يكلŸا  يدانلل باسشلا يرئاز÷ا مجاهŸا برعأا
ايقيرفإا ·أا سسأاك تايئاهن ‘ ةكراسشŸاب هتينمأا نع ““فيرتوب ريديإا““

.يرئاز÷ا بختنŸا ةقفر2202
عم لوطم اراوح مدقلا ةركل يرئاز÷ا دا–إÓل يمسسرلا عقوŸا رسشنو
تسشع دقل»:هيف لاق يذلا ›اطيإلا ايرودبماسس قيرفل قباسسلا بعÓلا

يتل˘ئا˘ع ى˘ت˘حو ،Òب˘ك ر˘خ˘ف˘ب ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ·أا سسأا˘ك بق˘ل˘ب ج˘يو˘ت˘ت˘لا تا˘ظ◊
انبختنم جوتي نا عئارلا نم هنإاو ،جيوتتلا كلذب اÒثك انلفتحإا يئاقدسصأاو
““ةيقيرفإلا ةحاسسلا
اندعسسو ،رخآا يرئازج بعلو انأا تنك رويسسلسسكإل قيرف ‘ ““ :فاسضأاو
Úبعلا نم Êاهتلا ىتح انيقلتو ،يسضاŸا ماعلا رسضÿا جيوتتب اÒثك
.““نيرخآلا
ملح هنكل › ةبسسنلاب فده تسسيل ايقيرفإا ·أا سسأاك تايئاهن ‘ ةراسشŸا»
بختنŸاب قاحللا بعسصلا نمو اهقÓطنإا ىلع دحاو ماع انلسصفي هنأل
ةكراسشŸا لاح ‘ ادج روخف نوكأاسسو ،ةÒسصقلا ةÎفلا هذه ‘ ينطولا

.““ةمداقلا ةلوطبلا ‘
ر…ق

أشسمنلا ‘ صسين تاÒشض– زكرم يوادوب ردأغ

قÓطنا لبق ةضساكتن’ ضضرعتي يوادوب
ديد÷ا مضسوŸا
،ةبكرلا ‘ ةباسصإل ،يوادوب ماسشه سضّرعت نع يسسنرفلا سسين يدان نلعأا
ًابسس– ،اسسمنلا ‘ هميقي يذلا قيرفلا ركسسعم ةرداغم ىلع هتÈجأا

.يرا÷ا توأا42 ‘ يلÙا يرودلا قÓطنل
لجأا نم ،اسسنرف بوسص هجوت يوادوب نأا هنايب ‘ سسين يدان فسشكو
رداغ ““ :هيف ءاج ثيح ،ةباسصإلا هذه لوح ةقمعم تاسصوحف ¤إا عوسضÿا
نم اسسنرف ¤إا هجوتسس ثيح ،اسسمنلا ‘ قيرفلا تاÒسض– زكرم يوادوب
‘ اهل عسضخ يتلا كلت ¤إا فاسضت ،ةديدج تاسصوحف ¤إا عوسضÿا لجأا
.““اسسمنلا
‘ يوق لخدتل هسضرعت دعب تءاج يوادوب ةباسصإا نأا كلذك نايبلا دكأاو
سساد يسس فأا دسض يسضاŸا تبسسلا موي هقيرف هبعل يذلا يدولا ءاقللا
.(6/0) ةجيتنب سسينل ًاحسساك ًازوفو بعÓلا قلأات فرعو ،يكافولسسلا
،سسين يدانل ينفلا ريدملل ةراسس Òغ ةأاجافم ةباثÃ يوادوب ةباسصإا Èتعتو
ةÒخألا تايرابŸا ذنم باسشلا هبعل ىلع ًاÒثك لوعي يذلا ،اÒيف كيرتاب

‘ همامسضنا دعب يدان عم لوألا همسسوم ناك يذلاو ،يسضاŸا مسسوŸا ‘
،يرئاز÷ا وداراب يدان نم ًامداق ،9102 ماعل ةيفيسصلا تلاقتنلا ةÎف
.يرئاز÷ا يرودلا نم ليو– ةقفسص ىلغأا نوكتل ،وروي ÚيÓم4 لباقم

ر…ق

يرئاز÷ا بعل ةقيرطب ًادج بجعم ،يغازنإا

ضسراف ّمضض قابضس ‘ ةلواطلا بلقي ويضست’
قوسس ‘ هتميق ىلع ،سسراف ميلسس دمfi ،يرئاز÷ا عفادŸا ظفاح
بب˘سسب ،بعŸÓا ن˘ع ًاد˘ج ل˘يو˘ط˘لا ه˘با˘ي˘غ م˘غر ،ا˘ي˘لا˘ط˘يإا˘ب تلا˘ق˘˘ت˘˘نلا
ذنم اهسضاخ ي˘ت˘لا ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا تا˘يرا˘بŸا سضع˘ب تنا˘ك˘ف ،ة˘با˘سصإÓ˘ل ه˘سضّر˘ع˘ت

.ىرخأا ةّرم هتامدخ ىلع قابسسلا لعسشتل ةيفاك ،هتدوع
لابسس يدان Úب قافتلا نإاف ،لوديب وديرفلأا ،Òهسشلا ‘احسصلل ًاقفوو
سسراف لاقتناب يسضقي يذلا ،ونيروت يدانو ،بعÓلا دقع كلتÁ يذلا

هتلسصو ةديدج سضورع ببسسب ،ءاŸا ‘ طقسس دق ،وروي نويلم11 لباقم
.›اطيإلا يرودلا عبار ،ويسستلو انيتنرويف يدان نم
ًادج بجعم ،يغازنإا Êوميسس ،ينفلا ريدŸا نأا ،ردسصŸا تاذ فسشكو
Òهظلا بسصنم لغسشي يكل هّمسضل ةيولوأا هعسضيو ،سسراف بعل ةقيرطب
ةرسشابم تاسضوافم ‘ لخدي ““›ايسستÓلا““ ةرادإا سسل‹ لعج ام ،رسسيألا

.هتامدخ ىلع
،لابسس يدان سسيئرب ،ًايسصخسش ،وتيتول ويدوÓك ،يدانلا كلام لسصاوتو
حمسسيل ،هلاقتناب حمسست يتلا تاسضوافŸا ليهسست لجأا نم ًلوطم اثدا–و
انيتنرويفك ةمتهŸا ةيدنألا ةيقب ىلع مّدقتي نأاب ،ةمسصاعلا يدانل لاسصتلا
نأا دعب ،تقولاب ةطبترم لابسس نع سسراف ليحر ةيسضق ىقبتو.ونيروتو
دوعي نأا ىبأاي ثيح ،““يب يÒسس““ وحن قيرفلا لوزن دنع هترداغم طÎسشا
دحأاو ،رئاز÷ا بختنŸا عم ايقيرفأا لطب وهو ،فلÿا وحن تاوطخب
.““ويسشتلاكلا““ ـب هزكرم ‘ ÚبعÓلا زربأا

ر…ق

ةيلّوأا ةيقيرفإا ةمئأق نمشض دجوي

لايدنوم ‘ كراضشُيَضس ““لابرغ““ مك◊ا
2202

ةحاسس ماكح6 ّمسضت ةيلّوأا ةمئاق نمسض لابرغ ىفطسصم يرئاز÷ا دجوي
اهميظنت رّرقŸا ،⁄اعلا سسأاك ةسسفانم ‘ ءارمّسسلا ةراقلا نولّثمُي ،ةقرافأا
.È 2202مسسيدو Èمفون Úب ام رطقِب
ما˘ق ،مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ي˘ق˘ير˘فإلا دا–إلا˘ِب مÓ˘عإلا بت˘ك˘م ه˘ي˘˘ل˘˘ع بأاد ا˘˘م˘˘كو
هرودِب رسشن يذلا ،ءارمسسلا ةراقلا نم ÚيمÓعإلا دحأاِل ةمئاقلا بيرسستِب
.““Îيوت““ يعامتجإلا لسصاوتلا عقوم Èع ةحئÓلا
ءÓمز ةقفر ةمئاقلا ‘ لابرغ ىفطسصم يرئاز÷ا ةحاسسلا مكح دجويو
.ايبويثإاو ةيطارقوÁدلا وغنوكلاو لاغينسسلاو برغŸاو رسصم :نم هل
ةراسش - نانسسألا بيبطو نارهو نبا - (ةنسس43) لابرغ ىفطسصم كلÁو
ةيلود تارهاظت ‘ ةكراسشŸا هل قبسس دقو ،4102 ماع ذنم ةيلودلا افيفلا
ÚبعÓل ايقير˘فإا ة˘لو˘ط˘بو9102 ا˘ي˘ق˘ير˘فإا ·أا سسأا˘ك رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،ةÒب˘˘ك
،9102 طسساوأÓل ⁄اعلا سسأاكو9102 ةيدنألا لايدنوموÚ 8102يلÙا
.امهل ةÒخألا خسسنلا ‘ ““فاكلا““ سسأاكو ايقيرفإا لاطبأا ةطبارو
:امهو ،Úَيرئازج ةكراسشم فرع8102 ايسسور لايدنوم نإاف ،ةراسشإÓل

.يلعسشتيإا ق◊ا دبع دعاسسŸا مك◊او ،فراسش ديبع يدهم ةحاسسلا مكح
ر…ق

ةـضاـير
ـه1441 ةج◊ا وذ61 ـل قفاوŸا م0202  توأا60 صسيمÿا
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ةيفيشصلا تلأقتنلا ةÎف لÓخ ليحرلل ،نÓيم يشس يإا هيدأن نم رشضخألا ءوشضلا ،رشصأن نب ليعأمشسا يرئاز÷ا ›ودلا ىقلت
.ةيلأطيإا ةيمÓعإا ريرأقت هترششن أم قفو ةيلأ◊ا

ر…ق

تيزاغل““ عقوم هركذ ام بسسحو
نإا˘˘ف  ،›ا˘˘ط˘˘يإلا ““ترو˘˘ب˘˘سس و˘˘˘ل˘˘˘يد
سضÎعي نل ،““نÓيم يسس يأا““ قيرف
دو˘جو لا˘˘ح ‘ ر˘˘سصا˘˘ن ن˘˘ب ل˘˘ي˘˘حر
يتلا ةيدنألا نم مهمو رغم سضرع
ل˘ظ ‘ ة˘سصا˘خ ،ه˘تا˘مد˘˘خ بل˘˘ط˘˘ت
هعم دقاعتلا ‘ ديردم لاير ةبغر
.وÒميسساك بعÓل Óيدب نوكيل
لا˘˘ير نأا ،ىر˘˘خأا ردا˘˘˘سصم تد˘˘˘كأاو
Êاد ةسضياقم ةركف سسردي ديردم
ع˘م سشت˘ي˘˘فو˘˘ي ا˘˘كو˘˘لو سسو˘˘يا˘˘ب˘˘ي˘˘سس
›ودلا ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘ل˘ل يÒنو˘سسور˘لا
هنع تفسشك ام بسسحبويرئاز÷ا

““تروبسس وليد ا˘ت˘يزا˘غل““ ة˘ف˘ي˘ح˘سص
نأا عوسضوŸا سصوسصخب ةيلاطيلا
ل ه˘نا ود˘ب˘ي ““يدرا˘ب˘م˘ل˘لا““ يدا˘˘ن˘˘لا

‘ نا˘ك ا˘م˘ك ه˘ع˘ي˘ب ةر˘ك˘ف سضرا˘˘ع˘˘ي
نا ةفيحسصلا تدكا ثيج ،ةيادبلا
تح˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ““ يÒنو˘˘˘˘˘سسور˘˘˘˘˘لا““ ةرادا
›و˘˘ب˘˘ما م˘˘ج˘˘ن˘˘ل ر˘˘˘سضخلا ءو˘˘˘سضلا
‘ ق˘ير˘ف˘لا ن˘ع ل˘ي˘حر˘ل˘˘ل ق˘˘با˘˘سسلا

ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘سصلا تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا ة˘˘ل˘˘حر˘˘˘م
ةرادا نأا ريرقتلا فيسضيل ،ةيلا◊ا
بعÓ˘لا ع˘ي˘ب سضرا˘ع˘ت ن˘ل نÓ˘˘يŸا
سضرع لوسصو ةلاح ‘ يرئاز÷ا

يذلا سضرعلا ةلكاسش ىلع يرغم
حÎقا يذ˘لا د˘يرد˘˘م لا˘˘ير ه˘˘مد˘˘ق
Êاد˘˘ب ه˘˘ت˘˘سضيا˘˘ق˘˘م نÓ˘˘يŸا ى˘˘ل˘˘ع
اكولو لا˘ن˘سسرل را˘عŸا سسو˘يا˘ب˘ي˘سس
‘ ناديز بغري يذلاو سشتيفوي

يليزاÈلا مجنلل Óيدب نوكيل همسض
حلاسص ‘ نوكي نل نأا لإا وÒميسساك
ىدحا دعي يذلا ““ايقيرفا لطب““
ة˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘سشت ‘ ة˘˘ي˘˘سسا˘˘سسلا ع˘˘ط˘˘ق˘˘لا

.›ويب ›اطيلا ينقنتلا
همدق يذلا Òبكلا مسسوŸا دعبو
›ود˘˘لا ر˘˘˘سصا˘˘˘ن ن˘˘˘ب ل˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘سسإا
نÓيم يسسأا قيرف عم يرئاز÷ا
دا˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘لا فÎعأا ›ا˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘يإلا
‘ بعل لسضفأا هنأاب نويلاطيإلا
.›ويب ةليكسشت

ةيلاطيا ةيفحسص ريراقت تفسشكو
نأاب نوفÎعي Úيلاطيإلا داقنلا نأا
ناد˘˘˘ي˘˘˘م ط˘˘˘سسو˘˘˘ت˘˘˘˘م ر˘˘˘˘سصا˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘ب
‘ بعل لسضفأا ينطولا بختنŸا
او˘ع˘˘جرأاو ،م˘˘سسوŸا اذ˘˘ه نÓ˘˘يŸا
ةديدج حور حنم نم هنكمتل كلذ
قيرفلاب هقا◊ا ذنم يÒنوسسورلل

نأا نيدكؤوم ،يسضاŸا فيسصلا ‘
fiعم هتلاسض دجو ءارحسصلا برا

،دوسسألاو رمحألا Úنوللا باحسصأا
حبسصأا ثيح اظوحلم اروطت ىدبأاو

ى˘˘˘ت˘˘˘حو ،رو˘˘˘مألا ما˘˘˘مز˘˘˘ب ذ˘˘˘˘خأا˘˘˘˘ي
،ا˘ي˘لا˘ث˘م ح˘ب˘سصأا ةر˘˘ك˘˘لا˘˘ب ه˘˘جور˘˘خ
ة˘ط˘ق˘ن˘لا نأا ى˘ل˘ع دا˘ق˘ن˘˘لا ع˘˘م˘˘جأاو
‘ بعل لسضفأل ةديحولا ةيبلسسلا
اÒث˘˘ك ه˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت و˘˘˘ه9102 نا˘˘˘˘˘˘ك
.ءارفسصلا تاقاطبلل
22 بحاسص رسصان نب نأا ةراسشإÓلو
ىÈك نم سضورع ةدع ىقلت اماع
يدان رارغ ىلع ةيبوروألا ةيدنألا
سسيرا˘˘ب ،Êا˘˘ب˘˘سسإلا د˘˘يرد˘˘م لا˘˘˘ير
ي˘˘˘˘˘˘سسنر˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘˘˘˘مÒج نا˘˘˘˘˘˘˘سس
،يز˘ي˘ل‚إلا ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس Îسسي˘˘سشنا˘˘مو
عفدل اهدادعتسسا نع تنابأا يتلاو
ةرادإا لزانت لباقم وروا نويلم05
‘ ““ءارحسصلا براfi““ نع نÓيم
 .ةيلا◊ا تÓيوحتلا ةÎف

ن˘˘ع يز˘˘ي˘˘ل‚إلا ““لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل““ Òها˘˘م˘˘ج تد˘˘بأا
،““يد˘نا˘م ى˘سسي˘ع““ ة˘ق˘ف˘سص م˘سسح ن˘م ا˘ه˘لؤوا˘˘ف˘˘ت
.قيرفلل ةفاسضإا نوكيسس Òخألا اذه نأا نيدكؤوم
عم لاعفأا دودر ‘ ““زديرلا““ Òهامج تفسشكو
ع˘فادŸا نأا ،““يد˘نا˘˘م““ ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص م˘˘سسح باÎقا
““Êام““ فاقيإا ‘ ح‚و ايقيرفإا لطب يرئاز÷ا

.ايقيرفإا سسأاك يئاهن ‘
لا˘ير““ ما˘مأا ه˘تارا˘ه˘م سضر˘ع˘ت˘سسي سضع˘˘ب˘˘لا حارو
.““ةنولسشرب““ مامأا اسضيأاو ““ديردم
نم طقف ةوطخ سضعب ىلع ““يدنام““ نأا ركذي
5.1 ـف ،““لوبرفيل““ يدان ¤إا همامسضنا ميسسرت
.زديرلا عم هدقع عيقوت نع هنÓسصفي
ن˘ع ، ،ة˘يز˘ي˘˘ل‚ا ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تف˘˘سشكو
م‚ تامدخ ىلع لوسص◊اب لوبرفيل طابترا

ة˘ي˘ف˘ي˘˘سصلا تلا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا ةÎف لÓ˘˘خ ،ير˘˘ئاز˘˘ج
.ةلبقŸا
نع Óقن ةيزيل‚لا ““روÒم““ ةفيحسص تدافأاو

سضرعب مد˘ق˘ت لو˘بر˘ف˘ي˘ل نأا˘ب ،ة˘ي˘نا˘ب˘سسإا ردا˘سصم
لاير عفادم ،يدنام ىسسيع عم دقاعتلل ›وأا
ه˘ي˘ن˘ج ÚيÓ˘م9 ل˘با˘ق˘˘م ،Êا˘˘ب˘˘سسإلا سسي˘˘ت˘˘ي˘˘ب
.ينيلÎسسإا
بلاط Êابسسلا يدانلا نأا ،ةفيحسصلا تدكأاو
هين˘ج نو˘ي˘ل˘م8.1 راد˘˘قÃ سضر˘˘ع˘˘˘لا ةدا˘˘˘يز˘˘˘ب
.ينيلÎسسإا
يروfi عفادم عم دقاعتلا ىلع لوبرفيل رسصيو
نا˘˘سس تي˘˘ن˘˘يز ¤إا ن˘˘˘ير˘˘˘فو˘˘˘ل نا˘˘˘يد ع˘˘˘ي˘˘˘ب د˘˘˘ع˘˘˘ب
دعي يرئاز÷ا عفادŸا نأا ىريو ،غÈسسرطب

،تامادخ˘ت˘سسلا دد˘ع˘ت˘م ه˘نأا اÃ ا˘ي˘لا˘ث˘م ارا˘ي˘خ
.يفلÿا طÿا ‘ ناكم يأا ‘ بعللا هنكÁو
‘ يئاز÷ا طرسشلا ةميق نأا ةفيحسصلا تدكأاو
لإا ،وروي نويلم03 غلبت (اًماع82) يدنام دقع
سضفfl سضرع لوبقل دادعتسسا ىلع سسيتيب نأا
نم ةÒخألا ةنسسلا ‘ هنأا اÃ ،بعÓلا عيبل

.يدانلا عم هدقع

دقع ‘ يئاز÷ا طرسشلا ةميق نأا تحسضوأاو
ىلع سسيتيب نأا لإا ،وروي نويلم03 غلبت ،يدنام
،بعÓلا عيبل سضفfl سضرع لوبقل دادعتسسا

Ãخألا ةنسسلا ‘ هنأا اÒيدانلا عم هدقع نم ة،
لظ ‘ ،هدقاعت ددجي نأا حجرŸا Òغ نمو
.Úفرطلا Úب تاسضوافŸا Ìعت
يروfi عفادم عم دقاعتلا ىلع لوبرفيل رسصيو
تي˘ن˘يز ¤إا ن˘ير˘فو˘ل نا˘يد ي˘تاور˘ك˘لا ع˘˘ي˘˘ب د˘˘ع˘˘ب
ع˘˘˘فادŸا نأا ىر˘˘˘يو ،ي˘˘˘سسور˘˘˘لا غرو˘˘˘ب˘˘˘سسر˘˘˘ط˘˘˘˘ب
دد˘ع˘ت˘م ه˘نأا اÃ ا˘ي˘لا˘ث˘م ارا˘ي˘خ د˘ع˘ي ير˘˘ئاز÷ا
‘ ناكم يأا ‘ بعللا هنكÁو ،تامادختسسلا
.يفلÿا طÿا
ع˘م جو˘˘ت يذ˘˘لا ،(ا˘˘ما˘˘ع92) يد˘˘نا˘˘م سضا˘˘خو
‘ ايقيرفإا ·أا سسأاك بقلب رئاز÷ا بختنم
‘ سسيتيب لاير عم ةارابم03 ،يسضاŸا ماعلا

.مسسوŸا اذه تاقباسسŸا عيمج
ر…ق

زديرلا عم هدقع عيقوت نع هنÓشصفي5.1

““يدنام““ ةقفضصب بحرت ““لوبرفيل““ Òهامج

،ة˘˘م˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لا دا–إا ةرادإا تل˘˘˘سسار
،مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا ةيدا–إلا
يور˘˘ك˘˘لا م˘˘˘سسوŸا نأا ا˘˘˘هÒكذ˘˘˘ت˘˘˘ل
ةبسسنلاب دعب هتني ⁄ ،9102/0202
رحأا ىلعو رظ˘ت˘ن˘ي يذ˘لا ،ق˘ير˘ف˘ل˘ل

م˘˘ك◊ا هرا˘˘سصنأا ة˘˘ق˘˘فر ر˘˘م˘˘ج ن˘˘م
81ـلا موي ““يبرادلا ““ فلÃ سصاÿا

.يرا÷ا رهسشلا نم

ة˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘سصلا Èع ر˘˘˘سشن نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب ‘و
تدكأا ،ءاثÓثلا  يدانلل ةيمسسرلا
يوركلا مسسوŸا نأا ،دا–إلا ةرادإا

رود˘سص ر˘ظ˘ت˘ن˘تو ،د˘ع˘ب ي˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي ⁄
ة˘˘م˘˘كÙا ن˘˘م ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘˘لا م˘˘˘ك◊ا
‘ لسصفتسس يتلا ةيلودلا ةيسضايرلا
ة˘يدو˘لو˘م د˘سض ““ي˘براد˘لا ““ ة˘˘ي˘˘سضق
اعسساو لدج تعنسص يتلاو رئاز÷ا

.مسسوŸا اذه
دا–ا را˘˘˘˘˘˘سصنأا نإا˘˘˘˘˘˘ف ةرا˘˘˘˘˘˘سشإÓ˘˘˘˘˘˘ل
يئاهنلا رارقلا راظتنإا ‘ ةمسصاعلا
اميف ةيلودلا ةيسضايرلا ةمكحملل
د˘˘˘سض ي˘˘˘˘براد˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضق سصخ˘˘˘˘ي
81 موي جمŸÈا رئاز÷ا ةيدولوم
.0202 توا
عبتتب ةمسصاعلا دا–ا ةرادإا موقت

تماق ثيح برق نع فلŸا اذه
Ãة˘˘ي˘˘لارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘سسار

نأا Òكذتلل مدقلا ةركل ةيرئاز÷ا
⁄9102/0202 يور˘ك˘لا م˘˘سسوŸا
دا–ا قيرفل ةبسسنلاب دعب يهتني
رود˘سص ة˘يا˘غ ¤ا اذ˘هو ة˘م˘سصا˘ع˘لا
فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا م˘˘˘˘ك◊ا
. ةيلودلا ةيسضايرلا ةمكÙا

ر…ق

… يبرادلا ةيشضق صصوشصخب

““ضساتلا““ مكح راظتنإاب نحنو دعب هتني ⁄ مضسوŸا : ““فافلا ““ لضساري ةمضصاعلا دا–ا



 لوبقم Òغ ًأفرشصت حبشصُيشس قشصبلا

““لاعضسلاو ضسطعلا““ دمعتي بع’ يأ’ درطلا
““غيلÈÁÒلا““ ‘

ةعبقلا هل نوعفري هيدقتنم ىتح لعج أم

ديحولا يئانثتضس’ا ةÁزنب
 ابوروأا يمجاهم Úب
سسيل ،اهعون نم ةديرف ةلاح ةÁزنب Ëرك يسسنرفلا مجاهŸا لكسشي
‘ ىÈكلا ةيدنألا يمجاهم ىوتسسم ىلع لب ،ديردم لاير قيرف ‘ طقف
.ةعبقلا هل نوعفري هيدقتنم ىتح لعج ام وهو ،ابوروأا
لÓخ ““يكلŸا““ يدانلا ‘ ةبر◊ا سسأار زكرم ‘ هسسفن ةÁزنب سضرفو
عم ًايسساسسأا بعليل هلوح كوكسشلا لكل ىدسصتو ،سسفانم نود ًامسسوم11
.رخآا مجاهم يأا هناكم نم هحزي ⁄و ،ÚبردŸا لك
لÓخ يسسنرفلا فادهلا ةÒسسم ‘ ةمهبŸا ةديحولا ةÎفلا تناك اÃرو
مظعم ًايسساسسأا لظ هنكل ،وينيروم هيزوج بردŸا عم ¤وألا هتاونسس
.ةددfi تاÎفل رويابيدأا مث نياوغيإا عم سسفانتلا مغر تقولا
ىوسس ةيرارمتسسلا هذهب ًامجاهم ““يكلŸا““ يدانلا خيرات فرعي ⁄و
نأا لبق ،ابيرقت ًامسسوم71 ةدŸ ًايسساسسأا ناك يذلا ،انايتناسس ةروطسسألا
.زيسشناسس وغوه ¤إا ةيارلا ملسسي
،ىÈكلا ةيدنألا Úب اهسسفن ةدŸابو ةهباسشم ةلاح دجوت ل ابوروأا ‘و
ىلع9 زكرŸا ‘ ةنولسشرب دمتعا ،لايرلا ‘ اهسسفن ةÁزنب ةبقح يفف
رقتسسا ًاÒخأاو ،زيسشناسس سسيسسكيلأاو ايف ديفيد مث سشتيفوميهاربإا ناتلز
.4102 ماع ذنم زيراوسس سسيول
واكلافو وريوغأاو نلروف نم لك زكرŸا ىلع بقاعت ديردم وكيتلتأا ‘و
ودنانرف دئاعلاو سشتيكوزنامو نامزيرغو ايف ديفدو اتسسوك وغييدو
.اتاروم اÒخأاو سسيروت
ذنم يتيسس ÎسسسشناŸ يخيراتلا فادهلا وريوغأا ويخرسس حبسصأاو
نكي ⁄ هنكل ةدŸا لوط مغرو ،9002 ‘ يزيلكنلا يدانلا ¤إا همامسضنا
رويابيدأا هعم همسساقتو ،ةÁزنب لثم هزكرم ىلع ةسسفانŸا ‘ ًاديحو
.سسوسسيخ لييرباغ ًايلاحو زيفيتو وكيجدو يليتولابو
خنويم نرياب قيرف موجه ‘ ةنوقيأا ¤إا يكسسفودنافيل تربور لو–و
سشتيكوزدنام ويرامو زيموغ ويرام هقبسس نكل ،3102 ماع ذنم ÊاŸألا

.““يكلŸا““ يدانلا عم اهسسفن ةÁزنب ةÎف ‘
Úب ،ونايتسسيرك دهع لبق ءامسسألا تلاوت ›اطيإلا سسوتنفوي قيرف ‘و
يتنيرويو زيفيت ءاج مث ،سشتينيتوفو يرتام وردناسسيلأاو يبيب Êوميسس
.نياوغيإاو اتارومو سشتيكوزنامو
حÓسص دوجو ‘ ًايلاح حيرسص ةبرح سسأار ىلع لوبرفيل قيرف دمتعي لو
لوراك يدنأا ءاج ةزيمŸا سسيروت ةÎف دعب نكل ،ونيمÒفو Êامو
زكرŸا ىلع بقاعت يسسليسشت قيرف ‘و .ركذي حا‚ نود يليتولابو
،ةÒخألا تاونسسلا ‘ يÁرو وÒجو اتسسوكو وكاكولو ياوسشتابو اتاروم
.ةيبهذلا ابغورد ةÎف دعب

مشسوŸا ‘ وروي فلأا006و نويلم71 هتميق بتارب

وضشناضس مضضل هقيرط ‘ دتيانوي Îضسضشنام
دنو“رود نم
هنطاوم عم قافتل لسصوت يزيلكنإلا دتيانوي Îسسسشنام نأا  ريراقت تركذ

أادبي ⁄ هنكل لبقŸا مسسوŸا ‘ هفوفسصل مامسضنÓل وسشناسس نوداج
.ÊاŸألا دنو“رود ايسسورب ،هيدان عم سضوافتلا
Îسسسشنام عم قافتل لسصوت وسشناسس نإاف ةيناŸألا (دليب) ةفيحسصل اقفوو
فلأا006و نويلم71 هتميق بتارب مسساوم ةسسمخ ةدŸ عيقوتلل دتيانوي
.مسسوŸا ‘ وروي
ىلع ايلاح لسصحيو2202 ‘ دنو“رود ايسسورب عم وسشناسس دقع يهتنيو
.مسسوŸا ‘ وروي ÚيÓم ةتسس هتميق بتار
دتيانوي نام Úب تلاسصتلا نأا اهبناج نم (ركيك) ةل‹ تركذو
رعسس ددح ÊاŸألا يدانلا نأا ¤إا ةÒسشم ،نآلا ىتح أادبت ⁄ دنو“رودو
اهعفد ةرورسض عم ،همسض ‘ بغري دان يأا مامأا وروي نويلم021ـب بعÓلا
.يرا÷ا عوبسسألا ةياهن لبق
Úب اًيئاهن ةقفسصلا مسسح عقوتŸا نم هنإا ةيناŸألا ةفيحسصلا تلاقو
.لبقŸا عوبسسألا ،دنو“رودو رم◊ا Úطايسشلا
ينيلÎسسإا نويلم36 عفد ديري دتيانوي نأا ةيفحسص ريراقت تمعزو
81و ،لبقŸا فيسصلا ‘ ينيلÎسسإا نويلم72 دنو“رود حنم مث ،اًمدقم
.2202 فيسص ‘ ينيلÎسسإا نويلم
عم دقاعتلا Úمأاتل ةديدج ةطخ عسضو دتيانوي Îسسسشنام فدهتسسبو

نأا لإا ،فيسصلا اذه دنو“رود ايسسوروب فوفسص نم وسشناسس نوداج
.لاقتنلا ما“إل دحاو عوبسسأا ىوسس مهمامأا سسيل رم◊ا Úطايسشلا
نأا لإا ،اًماع02 رمعلا نم غلابلا بعÓلا مسض ‘ دتيانويلا بغريو
021) ينيلÎسسإا هينج ÚيÓم801 ىلع لوسص◊اب كسسمتي دنو“رود
.هتامدخ ‘ طيرفتلل (وروي نويلم
36 عفدب دتيانوي Îسسسشنام بغري ،ةيناŸألا ““دليب““ ةفيحسص بسسحبو
انويلم81و انويلم72 عفدي نأا ىلع ،فيسصلا اذه ينيلÎسسإا هينج نويلم

.ÚلبقŸا Úفيسصلا ‘
وسشناسس عم قفتا دتيانوي نإاف ،ايناŸأا تروبسس ياكسس ةكبسش بسسحبو
.تاونسس5 ةدŸ هعم دقاعتلا ىلع ايئدبم
بعÓلا مسضنا لاح يفف ،دحاو عوبسسأا ىوسس دتيانوي Îسسسشنام كلÁ لو

Ÿا توأا01 موي ديد÷ا مسسوملل يدادعإلا دنو“رود ركسسعŸلبق،
.فيسصلا اذه ةقفسصلا ما“إا بعسصلا نم نوكيسسف
بعل يابيد سسيف‡ نأا ¤إا تراسشأا ةيفحسصلا ريراقتلا سضعب نأا ركذي
هÈتعي ثيح ،ةقفسصلا كلت نم لهسسي دق ،قباسسلا دتيانوي Îسسسشنام
.وسشناسسل بسسانŸا ليدبلا دنو“رود
مسسوملل ادادعتسسا هركسسعم يرا÷ا عوبسسألا ةياهن دنو“رود أادبيو
ىلع بجوتيسس ،قبسسم قافتل لسصوتلا متي ⁄ نإاو ارسسيوسس ‘ ديد÷ا
.هعم مسسوŸا لامكإاو قيرفلا عم رفسسلا وسشناسس

ةـضاـير
ـه1441 ةج◊ا وذ61 ـل قفاوŸا م0202  توأا60 صسيمÿا
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ليدعتلا ،مدقلا ةركل يزيلكنإلا دا–لا لسصاوي
‘ هدامتعا متيسس يذلا يحسصلا لوكوتÈلا ‘

متي ثيح ،““غيلÈÁÒلا““ ‘ ديد÷ا ‘ مسسوŸا
ة˘نرا˘ق˘م ،ةد˘يد˘ج د˘عاو˘ق ة˘فا˘سضإا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا
ببسسب ،يسضاŸا مسسوŸا ‘ اهدامتعا ” يتلاب
.انوروك يسشفت رارمتسسا
نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ط˘˘يÈلا ““زÁا˘˘ت““ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصل ًا˘˘ق˘˘فوو
‘ اهدامتعا متيسس ” يتلا ةديد÷ا Úناوقلا
نمسضتت ،لبقŸا مسسوŸا ةيادب ““غيلÈÁÒلا““

‘ سسطعلا وأا لاعسسلا دمعتي بعل يأا درط

نم ًافوخ يزاÎحا ءارجإاك اذهو ،همسصخ هجو
.انوروك سسوÒف ىودع لقن ةيناكمإا
هيجوتب ءافت˘كلا ما˘ك◊ا نا˘ك˘مإا˘ب نو˘ك˘ي˘سس ا˘م˘ك
بعÓ˘لا ن˘ك˘ي ⁄ لا˘ح ‘ ،ءار˘ف˘سصلا ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘لا

بو˘سص سسط˘ع˘لا وأا لا˘ع˘˘سسلا ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت ًاد˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘م
بعÓلا ىلع كلذك قبطني ام اذهو ،همسصخ
ةطقنلا يهو ،سضرألا ىلع قسصبلا سصوسصخب
،اهيلع ÚبعÓلا هيبنت ماك◊ا ىلع نوكيسس يتلا
دو˘جو ع˘م اذ˘ه ،نا˘ك˘مإلا رد˘ق ى˘ل˘ع ا˘ه˘ب˘ن˘ج˘˘ت˘˘ل
¤إا ءار˘م◊ا ة˘قا˘ط˘ب˘لا ه˘ي˘جو˘ت˘ب ي˘سضق˘ي نو˘نا˘ق

وأا همسصخ ىلع قسصبلا هدّمعت ةلاح ‘ ،بعÓلا
.ءاقللا ماكح دحأا
،ةد˘˘˘˘˘يد÷ا تادا˘˘˘˘˘سشرإلا ‘ ما˘˘˘˘˘ك◊ا ى˘˘˘˘˘سصوأاو
‘ Óً˘يو˘ط ءا˘ق˘ب˘لا ن˘م Úب˘عÓ˘لا ع˘ن˘˘م ةرور˘˘سضب
تÓكرلاو ةر◊ا تÓكرلا دنع ةقطنŸا سسفن
لاسصتÓ˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب لا◊ا سسف˘ن و˘هو ،ة˘ي˘ن˘كر˘لا
يبعل Úب فادهألاب لافتحلا دنع يدسس÷ا
نوكي نلف كلذ ثدح نإا نكل ،قيرفلا سسفن
.ةقاطب يأا هيجوتب ًابلاطم مك◊ا

دعب ،ًايمسسر مدقلا ةرك هلازتعا  ،سسايسساك ركيإا Êابسسإلا سسرا◊ا نلعأا
ةبعللا رسسختل ،ةيŸاعلاو ةيبوروألا مدقلا ةرك بعÓم ‘ اهاسضق ةنسس22
اوجوت نيذلا ىمرŸا سسارح مظعأا نم ًادحاو ⁄اعلا ‘ ¤وألا ةيبعسشلا
.›ودلاو يلÙا نيديعسصلا ىلع ةنكمŸا باقلألا لكب
هباسسح ‘ اهرسشن ةديرغت Èع ،ةيوركلا هتÒسسم ةياهن سسايسساك نلعأاو
هلÓخ رفاسست يذلا راسسŸا وه مهŸا ءيسشلا““ :بتكو ،““Îيوت““ ‘ يمسسرلا
كلذ نأل ،اهيلإا كذخأات يتلا ةهجولا سسيلو ،كنوقفاري نيذلا سصاخسشألاو
نود نم لوقلا عيطتسسأا يننأا دقتعأاو ،هدرفÃ يتأاي ده÷او لمعلا عم
.““مل◊ا ةهجوو قيرطلا تناك اهنإا ،ددرت
ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م Èع سسا˘˘ي˘˘سسا˘˘ك لاز˘˘ت˘˘عا Èخ ر˘˘سشت˘˘نا ا˘˘م نا˘˘˘عر˘˘˘سسو
امك ،ةيبهذلا هتÒسسم ىلع سسرا◊ا ركسشت Òهام÷ا تأادبو ،يعامتجلا
ديسشت تاديرغت ترسشنو ،ًاعيرسس ليم÷ا اهعم بعل يتلا ةيدنألا تدر
لاير عم ًاسصوسصخو ،مدقلا ةرك بعÓم ‘ همدق ام لك ىلع سسرا◊اب
ًايمسسر ًانايب ““يكلŸا““ يدانلا ردسصأاو .›اغتÈلا وتروبو Êابسسإلا ديردم
قيرفلل همدق ءيسش لك ىلع سسايسساك هيف ركسش ،ÊوÎكلإلا هعقوم Èع

لاير خيرات ‘ سسراح لسضفأا““ :نايبلا ركذو .5102و9991 تاونسس Úب
قيرفلا نع عفاد .تاونسس9 هرمعو انيلإا ءاج ةينابسسإلا ةركلاو ديردم
ركيإا .قيرفلل ةداق لسضفأا نم ًادحاو دبألا ¤إا ىقبيسس ،ةنسس52 ىدم ىلع
.““يدانلا لثمُت يتلا ميقلل رايعم وهو ديردم لاير بح بسستكا سسايسساك
سسايسساك اهيف ركسش ةديرغت ““Îيوت““ ىلع وتروب قيرف باسسح رسشنو امك
:ةديرغتلا ‘ بتكو ،›اغتÈلا قيرفلا عم سسمÿا تاونسسلا ةÒسسم ىلع
.““انم ًادحاو دبألا ¤إا ،سسايسساك ركيإا Óًيزج ًاركسش““

،ًامسسوم61 ›اوحو ةارابم527 ةيوركلا هتÒسسم لÓخ سسايسساك بعلو
لايدنوم3 ،ابوروأا لاطبأا يرود3 :ًابقل91 ديردم لاير عم ققحو
‘ باقلأا4 ،كلم سسأاك2 ،يرود باقلأا5 ،يبوروألا ربوسسلا2 ،ةيدنألا
سسأاكلا يبقلو Úترم يرودلا بقل ققح وتروب عمو .Êابسسإلا ربوسسلا
761 ‘ اينابسسإا بختنم لثمو امك ،امهنم لكل ةرم ›اغتÈلا ربوسسلاو
،““وروي““ ابوروأا ةلوطب ‘ Úبقلو ،ةرم ⁄اعلا سسأاك بقل ققحو ةارابم
ةيدرفلا زئاو÷ا نع ادع اذه ،ةنسس02 ت– ⁄اعلا سسأاك بقلل ةفاسضإلاب
.اهققح يتلا ةÒثكلا

›ودلاو يلÙا نيديعشصلا ىلع ةنكمŸا بأقلألا لكب جوت

ميظع ضسرا◊ ةياهنلا ةطقن:مدقلا ةرك لزتعي ضسايضساك ركيإا

¤إا يمسسر بلطب لوينابسسإا يدان ةرادإا تمدقت
ةبلاطملل ،مدقلا ةركل Êابسسإلا يرودلا ةطبار
بب˘سسب ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘جرد˘˘لا ¤إا ه˘˘طو˘˘ب˘˘ه ءا˘˘غ˘˘لإا˘˘ب
ببسسب ،قيرفلا اهيف رم يتلا ةرهاقلا فورظلا
ءابو ¤إا لو– يذلا ،انوروك سسوÒف يسشفت

Òخألا زكرŸا لوينابسسإا يدان لتحاو .يŸاع
مسسوم ‘ Êابسسإلا يرودلا بيترت لودج ‘
د˘˘يرد˘˘م لا˘˘˘ير عا˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘سسا يذ˘˘˘لا ،9102/0202

قيرفلا لعج ام ،هخيرات ‘43ـلا ةرملل هقيق–
تاسسفانم ¤إا يم˘سسر ل˘ك˘سشب ط˘ب˘ه˘ي Êو˘لا˘ت˘ك˘لا
.ةيناثلا ةجردلا
،ةينابسسإلا ““وفيتروبيد ودنوم““ ةفيحسص تلقنو

Òبك ررسضل سضّرعت هنإا هلوق لوينابسسإا يدان نع
ؤوفاكت مدع ¤إا ًاÒسشم ،انوروك سسوÒف ببسسب
ءابو˘لا˘ب ه˘ي˘ب˘عل ن˘م8 ة˘با˘سصإا د˘˘ع˘˘ب ،سصر˘˘ف˘˘لا
ةدو˘ع بق˘ع م˘ه˘ج˘ئا˘ت˘ن ى˘ل˘ع ر˘ثأا ا˘˘م ،يŸا˘˘ع˘˘لا
.ةيسضايرلا تاسسفانŸا
ةطبار نم بلط لوينابسسإا يدان ّنأا تفاسضأاو
¤وألا Úت˘جرد˘لا ‘ طو˘ب˘ه˘˘لا ءا˘˘غ˘˘لإا ““ا˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘لا““

ةركل Êابسسإلا دا–لا نأا ¤إا ًاÒسشم ،ةيناثلاو
يتلا تاقباسسŸا ‘ طوبهلا ءاغلإاب ماق ،مدقلا
م˘سسق˘لا ن˘م تا˘يرود˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت) ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘سشي
(اهدعبو ثلاثلا
بلطب ““اغيللا““ ةطبار رّكذ لوينابسسإا ّنأا تعباتو

مسسو˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ةرور˘سضب ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا ة˘يد˘نألا
تاداريإا ىلع لوسص◊ا لجأا نم ،9102/0202
مجح للقي ⁄ كلذ نكل ،تاهجاوŸا ثب قوقح
يذلا ،Êولاتكلا قيرفلاب تق◊ يتلا رئاسسÿا
¤إا هطوبه دعب ةيلاŸا هرئاسسخ فعاسضتتسس
.ةيناثلا ةجردلا يرود
ةثلاثلا ةرملل طبه دق ،لوينابسسإا يدان ّنأا ركذي

،ةينابسسإلا ةيناثلا ةجردلا يرود ¤إا هخيرات ‘
Òها˘م÷ا د˘ق˘ف˘˘ت˘˘ل ،3991 ما˘˘˘ع ذ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ¤وألاو
مسسوŸا ‘ ةينولاتكلا ةنيدŸا يبريد ةيسضايرلا
Óًث‡ يقب ةنولسشرب نوك ،““اغيللا““ نم لبقŸا
.ةيلÙا ةقباسسŸا ‘ ًاديحو

أنوروك صسوÒف يششفت عم ةرهأقلا فورظلا ببشسب

ةيناثلا ةجردلل هطوبه ءاغلإاب ““اغيللا““ بلاطي لوينابضسإا



 لوبقم Òغ ًأفرشصت حبشصُيشس قشصبلا

““لاعضسلاو ضسطعلا““ دمعتي بع’ يأ’ درطلا
““غيلÈÁÒلا““ ‘

ةعبقلا هل نوعفري هيدقتنم ىتح لعج أم

ديحولا يئانثتضس’ا ةÁزنب
 ابوروأا يمجاهم Úب
سسيل ،اهعون نم ةديرف ةلاح ةÁزنب Ëرك يسسنرفلا مجاهŸا لكسشي
‘ ىÈكلا ةيدنألا يمجاهم ىوتسسم ىلع لب ،ديردم لاير قيرف ‘ طقف
.ةعبقلا هل نوعفري هيدقتنم ىتح لعج ام وهو ،ابوروأا
لÓخ ““يكلŸا““ يدانلا ‘ ةبر◊ا سسأار زكرم ‘ هسسفن ةÁزنب سضرفو
عم ًايسساسسأا بعليل هلوح كوكسشلا لكل ىدسصتو ،سسفانم نود ًامسسوم11
.رخآا مجاهم يأا هناكم نم هحزي ⁄و ،ÚبردŸا لك
لÓخ يسسنرفلا فادهلا ةÒسسم ‘ ةمهبŸا ةديحولا ةÎفلا تناك اÃرو
مظعم ًايسساسسأا لظ هنكل ،وينيروم هيزوج بردŸا عم ¤وألا هتاونسس
.ةددfi تاÎفل رويابيدأا مث نياوغيإا عم سسفانتلا مغر تقولا
ىوسس ةيرارمتسسلا هذهب ًامجاهم ““يكلŸا““ يدانلا خيرات فرعي ⁄و
نأا لبق ،ابيرقت ًامسسوم71 ةدŸ ًايسساسسأا ناك يذلا ،انايتناسس ةروطسسألا
.زيسشناسس وغوه ¤إا ةيارلا ملسسي
،ىÈكلا ةيدنألا Úب اهسسفن ةدŸابو ةهباسشم ةلاح دجوت ل ابوروأا ‘و
ىلع9 زكرŸا ‘ ةنولسشرب دمتعا ،لايرلا ‘ اهسسفن ةÁزنب ةبقح يفف
رقتسسا ًاÒخأاو ،زيسشناسس سسيسسكيلأاو ايف ديفيد مث سشتيفوميهاربإا ناتلز
.4102 ماع ذنم زيراوسس سسيول
واكلافو وريوغأاو نلروف نم لك زكرŸا ىلع بقاعت ديردم وكيتلتأا ‘و
ودنانرف دئاعلاو سشتيكوزنامو نامزيرغو ايف ديفدو اتسسوك وغييدو
.اتاروم اÒخأاو سسيروت
ذنم يتيسس ÎسسسشناŸ يخيراتلا فادهلا وريوغأا ويخرسس حبسصأاو
نكي ⁄ هنكل ةدŸا لوط مغرو ،9002 ‘ يزيلكنلا يدانلا ¤إا همامسضنا
رويابيدأا هعم همسساقتو ،ةÁزنب لثم هزكرم ىلع ةسسفانŸا ‘ ًاديحو
.سسوسسيخ لييرباغ ًايلاحو زيفيتو وكيجدو يليتولابو
خنويم نرياب قيرف موجه ‘ ةنوقيأا ¤إا يكسسفودنافيل تربور لو–و
سشتيكوزدنام ويرامو زيموغ ويرام هقبسس نكل ،3102 ماع ذنم ÊاŸألا

.““يكلŸا““ يدانلا عم اهسسفن ةÁزنب ةÎف ‘
Úب ،ونايتسسيرك دهع لبق ءامسسألا تلاوت ›اطيإلا سسوتنفوي قيرف ‘و
يتنيرويو زيفيت ءاج مث ،سشتينيتوفو يرتام وردناسسيلأاو يبيب Êوميسس
.نياوغيإاو اتارومو سشتيكوزنامو
حÓسص دوجو ‘ ًايلاح حيرسص ةبرح سسأار ىلع لوبرفيل قيرف دمتعي لو
لوراك يدنأا ءاج ةزيمŸا سسيروت ةÎف دعب نكل ،ونيمÒفو Êامو
زكرŸا ىلع بقاعت يسسليسشت قيرف ‘و .ركذي حا‚ نود يليتولابو
،ةÒخألا تاونسسلا ‘ يÁرو وÒجو اتسسوكو وكاكولو ياوسشتابو اتاروم
.ةيبهذلا ابغورد ةÎف دعب

مشسوŸا ‘ وروي فلأا006و نويلم71 هتميق بتارب

وضشناضس مضضل هقيرط ‘ دتيانوي Îضسضشنام
دنو“رود نم
هنطاوم عم قافتل لسصوت يزيلكنإلا دتيانوي Îسسسشنام نأا  ريراقت تركذ

أادبي ⁄ هنكل لبقŸا مسسوŸا ‘ هفوفسصل مامسضنÓل وسشناسس نوداج
.ÊاŸألا دنو“رود ايسسورب ،هيدان عم سضوافتلا
Îسسسشنام عم قافتل لسصوت وسشناسس نإاف ةيناŸألا (دليب) ةفيحسصل اقفوو
فلأا006و نويلم71 هتميق بتارب مسساوم ةسسمخ ةدŸ عيقوتلل دتيانوي
.مسسوŸا ‘ وروي
ىلع ايلاح لسصحيو2202 ‘ دنو“رود ايسسورب عم وسشناسس دقع يهتنيو
.مسسوŸا ‘ وروي ÚيÓم ةتسس هتميق بتار
دتيانوي نام Úب تلاسصتلا نأا اهبناج نم (ركيك) ةل‹ تركذو
رعسس ددح ÊاŸألا يدانلا نأا ¤إا ةÒسشم ،نآلا ىتح أادبت ⁄ دنو“رودو
اهعفد ةرورسض عم ،همسض ‘ بغري دان يأا مامأا وروي نويلم021ـب بعÓلا
.يرا÷ا عوبسسألا ةياهن لبق
Úب اًيئاهن ةقفسصلا مسسح عقوتŸا نم هنإا ةيناŸألا ةفيحسصلا تلاقو
.لبقŸا عوبسسألا ،دنو“رودو رم◊ا Úطايسشلا
ينيلÎسسإا نويلم36 عفد ديري دتيانوي نأا ةيفحسص ريراقت تمعزو
81و ،لبقŸا فيسصلا ‘ ينيلÎسسإا نويلم72 دنو“رود حنم مث ،اًمدقم
.2202 فيسص ‘ ينيلÎسسإا نويلم
عم دقاعتلا Úمأاتل ةديدج ةطخ عسضو دتيانوي Îسسسشنام فدهتسسبو

نأا لإا ،فيسصلا اذه دنو“رود ايسسوروب فوفسص نم وسشناسس نوداج
.لاقتنلا ما“إل دحاو عوبسسأا ىوسس مهمامأا سسيل رم◊ا Úطايسشلا
نأا لإا ،اًماع02 رمعلا نم غلابلا بعÓلا مسض ‘ دتيانويلا بغريو
021) ينيلÎسسإا هينج ÚيÓم801 ىلع لوسص◊اب كسسمتي دنو“رود
.هتامدخ ‘ طيرفتلل (وروي نويلم
36 عفدب دتيانوي Îسسسشنام بغري ،ةيناŸألا ““دليب““ ةفيحسص بسسحبو
انويلم81و انويلم72 عفدي نأا ىلع ،فيسصلا اذه ينيلÎسسإا هينج نويلم

.ÚلبقŸا Úفيسصلا ‘
وسشناسس عم قفتا دتيانوي نإاف ،ايناŸأا تروبسس ياكسس ةكبسش بسسحبو
.تاونسس5 ةدŸ هعم دقاعتلا ىلع ايئدبم
بعÓلا مسضنا لاح يفف ،دحاو عوبسسأا ىوسس دتيانوي Îسسسشنام كلÁ لو

Ÿا توأا01 موي ديد÷ا مسسوملل يدادعإلا دنو“رود ركسسعŸلبق،
.فيسصلا اذه ةقفسصلا ما“إا بعسصلا نم نوكيسسف
بعل يابيد سسيف‡ نأا ¤إا تراسشأا ةيفحسصلا ريراقتلا سضعب نأا ركذي
هÈتعي ثيح ،ةقفسصلا كلت نم لهسسي دق ،قباسسلا دتيانوي Îسسسشنام
.وسشناسسل بسسانŸا ليدبلا دنو“رود
مسسوملل ادادعتسسا هركسسعم يرا÷ا عوبسسألا ةياهن دنو“رود أادبيو
ىلع بجوتيسس ،قبسسم قافتل لسصوتلا متي ⁄ نإاو ارسسيوسس ‘ ديد÷ا
.هعم مسسوŸا لامكإاو قيرفلا عم رفسسلا وسشناسس

ةـضاـير
ـه1441 ةج◊ا وذ61 ـل قفاوŸا م0202  توأا60 صسيمÿا
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ليدعتلا ،مدقلا ةركل يزيلكنإلا دا–لا لسصاوي
‘ هدامتعا متيسس يذلا يحسصلا لوكوتÈلا ‘

متي ثيح ،““غيلÈÁÒلا““ ‘ ديد÷ا ‘ مسسوŸا
ة˘نرا˘ق˘م ،ةد˘يد˘ج د˘عاو˘ق ة˘فا˘سضإا ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا
ببسسب ،يسضاŸا مسسوŸا ‘ اهدامتعا ” يتلاب
.انوروك يسشفت رارمتسسا
نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ط˘˘يÈلا ““زÁا˘˘ت““ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصل ًا˘˘ق˘˘فوو
‘ اهدامتعا متيسس ” يتلا ةديد÷ا Úناوقلا
نمسضتت ،لبقŸا مسسوŸا ةيادب ““غيلÈÁÒلا““

‘ سسطعلا وأا لاعسسلا دمعتي بعل يأا درط

نم ًافوخ يزاÎحا ءارجإاك اذهو ،همسصخ هجو
.انوروك سسوÒف ىودع لقن ةيناكمإا
هيجوتب ءافت˘كلا ما˘ك◊ا نا˘ك˘مإا˘ب نو˘ك˘ي˘سس ا˘م˘ك
بعÓ˘لا ن˘ك˘ي ⁄ لا˘ح ‘ ،ءار˘ف˘سصلا ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘لا

بو˘سص سسط˘ع˘لا وأا لا˘ع˘˘سسلا ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت ًاد˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘م
بعÓلا ىلع كلذك قبطني ام اذهو ،همسصخ
ةطقنلا يهو ،سضرألا ىلع قسصبلا سصوسصخب
،اهيلع ÚبعÓلا هيبنت ماك◊ا ىلع نوكيسس يتلا
دو˘جو ع˘م اذ˘ه ،نا˘ك˘مإلا رد˘ق ى˘ل˘ع ا˘ه˘ب˘ن˘ج˘˘ت˘˘ل
¤إا ءار˘م◊ا ة˘قا˘ط˘ب˘لا ه˘ي˘جو˘ت˘ب ي˘سضق˘ي نو˘نا˘ق

وأا همسصخ ىلع قسصبلا هدّمعت ةلاح ‘ ،بعÓلا
.ءاقللا ماكح دحأا
،ةد˘˘˘˘˘يد÷ا تادا˘˘˘˘˘سشرإلا ‘ ما˘˘˘˘˘ك◊ا ى˘˘˘˘˘سصوأاو
‘ Óً˘يو˘ط ءا˘ق˘ب˘لا ن˘م Úب˘عÓ˘لا ع˘ن˘˘م ةرور˘˘سضب
تÓكرلاو ةر◊ا تÓكرلا دنع ةقطنŸا سسفن
لاسصتÓ˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب لا◊ا سسف˘ن و˘هو ،ة˘ي˘ن˘كر˘لا
يبعل Úب فادهألاب لافتحلا دنع يدسس÷ا
نوكي نلف كلذ ثدح نإا نكل ،قيرفلا سسفن
.ةقاطب يأا هيجوتب ًابلاطم مك◊ا

دعب ،ًايمسسر مدقلا ةرك هلازتعا  ،سسايسساك ركيإا Êابسسإلا سسرا◊ا نلعأا
ةبعللا رسسختل ،ةيŸاعلاو ةيبوروألا مدقلا ةرك بعÓم ‘ اهاسضق ةنسس22
اوجوت نيذلا ىمرŸا سسارح مظعأا نم ًادحاو ⁄اعلا ‘ ¤وألا ةيبعسشلا
.›ودلاو يلÙا نيديعسصلا ىلع ةنكمŸا باقلألا لكب
هباسسح ‘ اهرسشن ةديرغت Èع ،ةيوركلا هتÒسسم ةياهن سسايسساك نلعأاو
هلÓخ رفاسست يذلا راسسŸا وه مهŸا ءيسشلا““ :بتكو ،““Îيوت““ ‘ يمسسرلا
كلذ نأل ،اهيلإا كذخأات يتلا ةهجولا سسيلو ،كنوقفاري نيذلا سصاخسشألاو
نود نم لوقلا عيطتسسأا يننأا دقتعأاو ،هدرفÃ يتأاي ده÷او لمعلا عم
.““مل◊ا ةهجوو قيرطلا تناك اهنإا ،ددرت
ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م Èع سسا˘˘ي˘˘سسا˘˘ك لاز˘˘ت˘˘عا Èخ ر˘˘سشت˘˘نا ا˘˘م نا˘˘˘عر˘˘˘سسو
امك ،ةيبهذلا هتÒسسم ىلع سسرا◊ا ركسشت Òهام÷ا تأادبو ،يعامتجلا
ديسشت تاديرغت ترسشنو ،ًاعيرسس ليم÷ا اهعم بعل يتلا ةيدنألا تدر
لاير عم ًاسصوسصخو ،مدقلا ةرك بعÓم ‘ همدق ام لك ىلع سسرا◊اب
ًايمسسر ًانايب ““يكلŸا““ يدانلا ردسصأاو .›اغتÈلا وتروبو Êابسسإلا ديردم
قيرفلل همدق ءيسش لك ىلع سسايسساك هيف ركسش ،ÊوÎكلإلا هعقوم Èع

لاير خيرات ‘ سسراح لسضفأا““ :نايبلا ركذو .5102و9991 تاونسس Úب
قيرفلا نع عفاد .تاونسس9 هرمعو انيلإا ءاج ةينابسسإلا ةركلاو ديردم
ركيإا .قيرفلل ةداق لسضفأا نم ًادحاو دبألا ¤إا ىقبيسس ،ةنسس52 ىدم ىلع
.““يدانلا لثمُت يتلا ميقلل رايعم وهو ديردم لاير بح بسستكا سسايسساك
سسايسساك اهيف ركسش ةديرغت ““Îيوت““ ىلع وتروب قيرف باسسح رسشنو امك
:ةديرغتلا ‘ بتكو ،›اغتÈلا قيرفلا عم سسمÿا تاونسسلا ةÒسسم ىلع
.““انم ًادحاو دبألا ¤إا ،سسايسساك ركيإا Óًيزج ًاركسش““

،ًامسسوم61 ›اوحو ةارابم527 ةيوركلا هتÒسسم لÓخ سسايسساك بعلو
لايدنوم3 ،ابوروأا لاطبأا يرود3 :ًابقل91 ديردم لاير عم ققحو
‘ باقلأا4 ،كلم سسأاك2 ،يرود باقلأا5 ،يبوروألا ربوسسلا2 ،ةيدنألا
سسأاكلا يبقلو Úترم يرودلا بقل ققح وتروب عمو .Êابسسإلا ربوسسلا
761 ‘ اينابسسإا بختنم لثمو امك ،امهنم لكل ةرم ›اغتÈلا ربوسسلاو
،““وروي““ ابوروأا ةلوطب ‘ Úبقلو ،ةرم ⁄اعلا سسأاك بقل ققحو ةارابم
ةيدرفلا زئاو÷ا نع ادع اذه ،ةنسس02 ت– ⁄اعلا سسأاك بقلل ةفاسضإلاب
.اهققح يتلا ةÒثكلا

›ودلاو يلÙا نيديعشصلا ىلع ةنكمŸا بأقلألا لكب جوت

ميظع ضسرا◊ ةياهنلا ةطقن:مدقلا ةرك لزتعي ضسايضساك ركيإا

¤إا يمسسر بلطب لوينابسسإا يدان ةرادإا تمدقت
ةبلاطملل ،مدقلا ةركل Êابسسإلا يرودلا ةطبار
بب˘سسب ،ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘جرد˘˘لا ¤إا ه˘˘طو˘˘ب˘˘ه ءا˘˘غ˘˘لإا˘˘ب
ببسسب ،قيرفلا اهيف رم يتلا ةرهاقلا فورظلا
ءابو ¤إا لو– يذلا ،انوروك سسوÒف يسشفت

Òخألا زكرŸا لوينابسسإا يدان لتحاو .يŸاع
مسسوم ‘ Êابسسإلا يرودلا بيترت لودج ‘
د˘˘يرد˘˘م لا˘˘˘ير عا˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘سسا يذ˘˘˘لا ،9102/0202

قيرفلا لعج ام ،هخيرات ‘43ـلا ةرملل هقيق–
تاسسفانم ¤إا يم˘سسر ل˘ك˘سشب ط˘ب˘ه˘ي Êو˘لا˘ت˘ك˘لا
.ةيناثلا ةجردلا
،ةينابسسإلا ““وفيتروبيد ودنوم““ ةفيحسص تلقنو

Òبك ررسضل سضّرعت هنإا هلوق لوينابسسإا يدان نع
ؤوفاكت مدع ¤إا ًاÒسشم ،انوروك سسوÒف ببسسب
ءابو˘لا˘ب ه˘ي˘ب˘عل ن˘م8 ة˘با˘سصإا د˘˘ع˘˘ب ،سصر˘˘ف˘˘لا
ةدو˘ع بق˘ع م˘ه˘ج˘ئا˘ت˘ن ى˘ل˘ع ر˘ثأا ا˘˘م ،يŸا˘˘ع˘˘لا
.ةيسضايرلا تاسسفانŸا
ةطبار نم بلط لوينابسسإا يدان ّنأا تفاسضأاو
¤وألا Úت˘جرد˘لا ‘ طو˘ب˘ه˘˘لا ءا˘˘غ˘˘لإا ““ا˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘لا““

ةركل Êابسسإلا دا–لا نأا ¤إا ًاÒسشم ،ةيناثلاو
يتلا تاقباسسŸا ‘ طوبهلا ءاغلإاب ماق ،مدقلا
م˘سسق˘لا ن˘م تا˘يرود˘لا م˘ي˘ظ˘ن˘ت) ا˘ه˘ي˘ل˘ع فر˘سشي
(اهدعبو ثلاثلا
بلطب ““اغيللا““ ةطبار رّكذ لوينابسسإا ّنأا تعباتو

مسسو˘م فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا ةرور˘سضب ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا ة˘يد˘نألا
تاداريإا ىلع لوسص◊ا لجأا نم ،9102/0202
مجح للقي ⁄ كلذ نكل ،تاهجاوŸا ثب قوقح
يذلا ،Êولاتكلا قيرفلاب تق◊ يتلا رئاسسÿا
¤إا هطوبه دعب ةيلاŸا هرئاسسخ فعاسضتتسس
.ةيناثلا ةجردلا يرود
ةثلاثلا ةرملل طبه دق ،لوينابسسإا يدان ّنأا ركذي

،ةينابسسإلا ةيناثلا ةجردلا يرود ¤إا هخيرات ‘
Òها˘م÷ا د˘ق˘ف˘˘ت˘˘ل ،3991 ما˘˘˘ع ذ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ¤وألاو
مسسوŸا ‘ ةينولاتكلا ةنيدŸا يبريد ةيسضايرلا
Óًث‡ يقب ةنولسشرب نوك ،““اغيللا““ نم لبقŸا
.ةيلÙا ةقباسسŸا ‘ ًاديحو

أنوروك صسوÒف يششفت عم ةرهأقلا فورظلا ببشسب

ةيناثلا ةجردلل هطوبه ءاغلإاب ““اغيللا““ بلاطي لوينابضسإا
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ليسصألا يرئاز÷ا ثوروŸا نم ةاحوتسسم ضصوسصنلا

 ¤وم ¤وم““ ردضصُي يحام قيدضص يتاوك◊ا
““ىرخأا تاياكحو

ث.ق

هذ˘˘ه نأا ئرا˘˘ق˘˘لا ف˘˘سشت˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘سسو
ةرداسصلا ةيرو˘ط˘سسألا تا˘يا˘ك◊ا

اهحنم يبرعلا سسدقلا راد نع
عم لسصاوتلا ىلع ةردق اهبتاك
ةو˘˘˘˘ق ل˘˘˘˘سضف˘˘˘˘˘ب ›ا◊ا ع˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘لا
دارأا يتلا تاءاحيإلاو ةيزمرلا
ه˘ل˘ئا˘سسر ل˘˘ي˘˘سصو˘˘ت بتا˘˘ك˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب
لئاسسŸا نم Òثكلا نع Òبعتلاو
. بابسشلا مهت يتلا
تمد˘˘ق يذ˘˘˘لا با˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘لا اذ˘˘˘ه˘˘˘ف
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا Úت˘˘غ˘˘ل˘˘لا˘˘ب ه˘˘تا˘˘يا˘˘ك˘˘ح
ةحفسص09 ‘ ع˘ق˘ي ة˘ي˘سسنر˘ف˘˘لاو

يو˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘لا ه˘˘˘بو˘˘˘ل˘˘˘سسأا ‘ ظ˘˘˘فا˘˘˘ح
ىدل ءاقلإلا حور ىلع هتبيكرتو
ا˘˘˘˘سضيأاو هدر˘˘˘˘˘سس ‘ ي˘˘˘˘˘تاو˘˘˘˘˘ك◊ا
ة“ا˘خو ة˘مد˘ق˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ئا˘˘ق˘˘بإا
ل˘˘ك ‘ رر˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘سصق˘˘˘لا

ف˘˘لؤوŸا را˘˘ت˘˘خا ا˘˘م˘˘ك .ة˘˘يا˘˘˘ك˘˘˘ح
⁄او˘ع˘ب ع˘ب˘سشتŸا ي˘حا˘م ق˘يد˘سص
ة˘نا˘كÃ ي˘˘عاو˘˘لاو لاو˘˘ق˘˘لا حورو
يرئاز÷ا عمتÛا ‘ نفلا اذه
‘و ةيلخادلا ندŸا ‘ اميسسل
ة˘قو˘سشمو ة˘بذ˘˘ه˘˘م ة˘˘غ˘˘ل بو˘˘ن÷ا

نم قاسسني يذلا ئراقلا بل÷
يوار˘˘˘˘لا ءارو ¤وألا ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘هو˘˘˘˘˘لا
هعم سصوغيو تارم هعم قلحيو
ة˘لو˘هŸا ر˘ح˘˘ب˘˘لا ها˘˘ي˘˘م ‘ ا˘˘سضيأا

.ةياك◊ا نمزو ناكم بسسحب
هذ˘˘˘˘ه ‘ ئرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ف˘˘˘˘سشت˘˘˘˘ك˘˘˘˘يو
لا˘˘يÿا˘˘ب ة˘˘ع˘˘ب˘˘سشŸا تا˘˘يا˘˘˘ك◊ا
نع Òثكلا ة˘ب˘ي˘ج˘ع˘لا Òطا˘سسألاو
Úلاوقلا ةغÓبو يوفسشلا ثاÎلا
‘ Òب˘˘ك رود م˘˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ك ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
اسضيأاو لاي˘جألا ة˘ي˘بر˘تو ف˘ي˘ق˘ث˘ت
.سسانلا نع هيفÎلا
تا˘يا˘ك˘ح ثÓ˘ث ف˘لؤوŸا ل˘˘م˘˘سشو
ي˘ب˘ع˘سشلا ثاÎلا ن˘م ة˘م˘ه˘ل˘ت˘˘سسم
ة˘˘يز˘˘مر˘˘˘لا ن˘˘˘م Òث˘˘˘ك˘˘˘لا ل˘˘˘م–و
نم Òثك نع Òبعتلل تاءاحيإلاو
اهسشيعي يتلا لئاسسŸاو فقاوŸا
.›ا◊ا عمتÛا
ة˘˘يا˘˘ك◊ا ‘ بتا˘˘ك˘˘لا دا˘˘ع د˘˘˘قو
¤و˘˘˘˘˘˘م““ ـب ة˘˘˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘˘˘سسوŸا ¤وألا

¤إاو ةرباغلا ةنمزألا ¤إا ““¤وم
Úت لل““ قراو˘˘ت˘˘لا ة˘˘ك˘˘ل˘˘م ة˘˘˘سصق
هذ˘ه ‘و ،ا˘ها˘م˘سس ا˘م˘ك ““نا˘ن˘ي˘ه
ه˘˘سصسصق ي˘˘قا˘˘ب˘˘ك ا˘˘سضيأا ة˘˘سصق˘˘لا

وأا ر˘˘ئا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ل ير˘˘˘هو˘˘˘ج رو˘˘˘سضح
ةيرحلل ةيوق ةراسشإا ‘ ““Òطلا““
ناسسنإلا دوجو سساسسأا يه يتلا
.يغيزامألا
ةأارŸا ةناكم اهيف بتاكلا زÈيو
ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا ا˘˘سضيأاو ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘˘ك˘˘˘حو
،ي˘˘قÎلا ع˘˘م˘˘˘تÛا ‘ رزآا˘˘˘ت˘˘˘لاو
هذه ءازجأا عمجب بتاكلا ماقو
‘ يتاوكحك هلمع ءانثأا ةسصقلا

.راقهألا ةقطنم
ة˘˘˘يا˘˘˘ك◊ا ‘ ف˘˘˘˘لؤوŸا ذ˘˘˘˘خأا˘˘˘˘يو
““رسضخأا هراقن˘م Òط˘لا““ ة˘ي˘نا˘ث˘لا
Òطا˘˘˘˘سسألا م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ¤إا ئرا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
تا˘˘ناو˘˘˘ي◊ا دو˘˘˘جوو ة˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘غ˘˘˘لا
نوكت دق يتلا ةبيجعلا رويطلاو

‘ نا˘سسنإلا ةا˘ي˘ح ى˘˘ل˘˘ع ار˘˘ط˘˘خ
نكÁ اسضيأا اهنكل ،باغلا ⁄اع
ه˘ت˘لا˘سض نا˘سسنإلا ا˘ه˘ي˘ف د˘˘ج˘˘ي نأا

هذ˘˘ه ز˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘˘تو ،ة˘˘˘جا◊ا د˘˘˘ن˘˘˘ع
ة˘˘يز˘˘مر˘˘لا ن˘˘م Òث˘˘ك˘˘ب ة˘˘˘يا˘˘˘ك◊ا
قير˘ط˘لا ءي˘سضت ة˘يو˘ق تارا˘سشإاو
ي˘ق˘ل˘ت˘ل با˘ت˘ك˘˘لا ح˘˘ف˘˘سصت˘˘م ما˘˘مأا
.اهزومر كفو ةلاسسرلا

اهنونع يتلا ةثلاثلا ةياك◊ا ‘
يذلا رئاطلا اذه ““سسرونلا““ ـب
ءا˘˘بدألا ىد˘˘ل ةÒب˘˘ك ة˘˘نا˘˘ك˘˘˘م ه˘˘˘ل
لا˘˘حÎل˘˘˘ل ز˘˘˘مر˘˘˘ي ذإا ءار˘˘˘ع˘˘˘سشلاو
هذ˘هو .ةد˘حو˘ل˘ل ا˘سضيأاو قو˘˘سشلاو
ى˘ل˘˘ع ق˘˘ب˘˘ط˘˘ن˘˘ت ةÒخألا ة˘˘ف˘˘سصلا
اهيف ذخأا يتلا ةÒخألا ةسصقلا

¤إا ي˘˘ق˘˘ل˘˘˘تŸا ي˘˘˘حا˘˘˘م ق˘˘˘يد˘˘˘سص
ن˘م هر˘طاflو ه˘جاو˘مأاو ر˘ح˘ب˘˘لا

ةرسسأا نم نيوخأا ةياكح لÓخ
.ةينغ
›و˘ت˘سسي د˘لاو˘لا ةا˘فو د˘ن˘ع ن˘˘ك˘˘ل
ثاŸÒا ل˘˘˘˘ك ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع Èكألا خألا
لاوهأا يد– ¤إا هيخأاب عفديو
ةمقل نع اثحب ةرماغŸاو رحبلا

ة˘يو˘ق ةرا˘سشإا ا˘ن˘ه د‚و سشي˘˘ع˘˘لا
ابلاغ نيذلا ةقار◊ا ⁄اع ¤إا

.ةيوسسأام  مهتياهن نوكت ام
ر˘˘˘ثأا˘˘˘ت تا˘˘˘يا˘˘˘ك◊ا هذ˘˘˘ه د˘˘˘كؤو˘˘˘˘ت
تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا ه˘˘تد˘˘لاو˘˘˘ب بتا˘˘˘ك˘˘˘لا

رود اسضيأاو لوألا هماهلإا ردسصم
ة˘ي˘م˘ن˘ت ‘ لاو˘ق˘لا وأا ي˘˘تاو˘˘ك◊ا

اسضيأاو درسسلا ‘ نانفلا ةبهوم
نم ةسصاخ اهبسستكا يتلا هتاكرح

Œا ‘ ه˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘برŸي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو حر˘˘˘˘سس
‘ روطسسلا Èع اسضيأا اهفسشتسسن
ه˘˘˘سصو˘˘˘خ˘˘˘سش تار˘˘˘ما˘˘˘غŸ هدر˘˘˘˘سس
بتاكلا ىطعأا امك ،ةيروطسسألا
م˘ل˘قأا˘ت˘ل˘˘ل ةو˘˘ق تا˘˘يا˘˘ك◊ا هذ˘˘ه˘˘ل
ة˘فو˘لأا˘م Òغ تا˘يا˘ه˘˘ن را˘˘ي˘˘ت˘˘خاو
⁄ا˘ع ‘ ا˘م˘ك ة˘ب˘ي˘ج˘ع ا˘˘نا˘˘ي˘˘حأاو
.Òطاسسألا
همسساو يحام قيدسص نأا ركذي
ن˘˘م ق˘˘يد˘˘سص م˘˘ل˘˘سسم ي˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق◊ا

هل سسابعلب يديسسب0691 ديلاوم
Œا ‘ ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘برŸما˘˘˘˘˘˘˘˘قو ،حر˘˘˘˘˘˘˘˘سس

ا˘˘ه˘˘ن˘˘˘م لا˘˘˘م˘˘˘عأا ةد˘˘˘ع ة˘˘˘م˘˘˘جÎب
ط˘سشنو ير˘م˘ع˘م دو˘˘لوŸ سصسصق
رئاز÷ا ‘ ةينيوكت تاسشرو ةدع
اسسنرفو يبرعلا جيلÿاو سسنوتو
ج˘˘˘مار˘˘˘ب ط˘˘˘سشن ا˘˘˘م˘˘˘˘ك ،ا˘˘˘˘هÒغو
تاءاسضف˘لا ل˘ك ل˘غ˘ت˘سسيو ة˘ي˘عاذإا
ه˘˘تا˘˘عاد˘˘˘بإا لا˘˘˘سصيإاو Òب˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
.Úقلتملل

 ““برعلا رعاسش““ ةيرعسشلا ةقباسسŸا

ةيماضسو يقازر نيدلا رون نايرئاز÷ا
ميكحتلا ةن÷ نمضض لافج

نمسض يقازر نيدلا رونو لافج ةيماسس نايرئاز÷ا نارعاسشلا Òتخا
اهقلطأا يتلا ““برعلا رعاسش““ ةيرعسشلا ةقباسسŸا ميك– ةن÷ ءاسضعأا
 .برعلا Úفقثملل ›ودلا دا–لا
ى˘ل˘ع ب˘sجو˘ت˘ي يذ˘لا عو˘سضوŸا نأا ة˘ق˘˘با˘˘سسŸا ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ح˘˘سضوأاو
نا˘ي˘ب بسسح عو˘سضو˘˘م و˘˘هو ،““ر˘˘عا˘˘سشŸا““ و˘˘ه ه˘˘ي˘˘ف ة˘˘با˘˘ت˘˘ك˘˘لا Úكرا˘˘سشŸا
ةمجرت ‘ اوقّلأاتو ءارعسشلا عدبأا اŸاطل ذإا ،È◊ا ليسسُي““ ةقباسسŸا

اومسسرو Úن◊او باتعلاو قارفلاو ءاقللاو مايهلاو قسشعلاو ب◊ا رعاسشم
.““رعسشلاو ةملكلا قاّسشع ّلإا ههقفي ل اŸاع مهدئاسصقو مهفورحب
ذإا ،رعسشلا لا‹ ‘ تاقباسسŸا مخسضأا برعلا رعاسش ةقباسسم tدعُتو
نوسسفانتيو نوقباسستي ةفلتfl ةيبرع نادلب نم ءارعسش اهيف كراسشيسس
رارغ ىلع ،ةماه تاÁركتو زئاوج دسصرت امك ،¤وألا بتارŸا لين ىلع
ةدا˘ه˘سش ه˘ل ح˘ن˘م˘ت˘سسو ،““بر˘ع˘لا ر˘عا˘سش““ بق˘ل ل˘م˘ح˘ي˘˘سس ن˘˘م و˘˘هو ““كلŸا““

ةخيسشلا عيقوتو متخ لم–و تيوكلا ةلود نم ةموتflو ةعوبطم هاروتكد
موتfl يقيقح عرد ،برعلا Úفقثملل ›ودلا دا–لا سسيئر حابسصلا لاون
.ةعقومو ةموتfl ايلع ةيفرسش ةداهسشو لاون ةخيسشلا نم عقومو
ةيرخف ةداهسش ىلع نولsسصحتيسسف ¤وألا ةثÓثلا زكارŸا باحسصأا امأا

ة˘ع˘قو˘م لا˘ت˘سسير˘ك˘لا ن˘˘م عاد˘˘بإاو ز˘˘ي“ عورد ،ة˘˘مو˘˘تflو ة˘˘ع˘˘قو˘˘م ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع
تاكراسشم ثÓث لمكأا نŸ حن“ ةيرخف هاروتكد تاداهسش ،ةموتflو
نع كيهان ،ايلع ةيفرسش تاداهسش اذكو تايبألا عورأاب هتاكراسشم تزي“و
.ءاسضعألا تاكراسشم لسضفأل عادبإاو زي“ ةداهسش002
ةقباسسŸا هذه ‘ ءارعسشلا نم هب سسأاب ل ددع كراسشي نأا عّقوتŸا نمو
ةم˘ي˘ق˘لاو ةدو÷او دد˘ع˘لا ة˘ي˘حا˘ن ن˘م ة˘ير˘ثو ة˘ي˘ن˘غ تا˘كرا˘سشŸا نو˘ك˘ت˘سسو
ءارعسشلاو ءابدألا ةÒخ مسضت ةدياfi ميك– ةن÷ فيلكت ” اذهل ةيبدألا

عوسضوم ىلع ةجراÿا تاكراسشŸا فذح ةيحÓسص اهل يبرعلا نطولا ‘
تاكراسشŸا مييقتو ةيوغل ءاطخأا ىلع يوت– يتلا تاكراسشŸاو جمانÈلا
.تاجردلا اهئاطعإاو
رعاسشلا نم Óك ،Úيرئاز÷ا نيرعاسشلا بناج ¤إا ميكحتلا ةن÷ مسضتو
بناج ¤إا ،قارعلا نم ةنجللا سسيئر يبعسشلا زيافلا ميهاربإا روتكدلا
يلع اذكو دمحأا ةدايمو ناردب دهان ،سسراف فيطق ءابدألاو ءارعسشلا

ركباب ،Úطسسلف نم ةوراسصم ناÁإا ةذاتسسألا ،ايروسس نم امسسب Óعم
يدوعسسŸا يلع نب زرfi ،رسصم نم هللا دبع لÓج نادوسسلا نم ةيطع
.قارعلا نم رمعم لآا ىذسشو يليم÷ا دامع اذكو ،سسنوت نم
ةديسصق ‘ ةكراسشŸا ةيرعسشلا تايبألا لمجأا قحل تقو ‘ عمجُتسس امك
كتايبأا تناك نإا““ راعسش ت–و ةيلافتحا نمسض دا–لاب رسشنُتسس ةيمحلم
دا–لا ءابدأل يعامج Ëركت ةباثÃ يهو ،““رعاسش نبا رعاسش تنأاف انه
.اقحل اهنع نلعيسسو

ث.ق
 ةبانعب ““يبو‹ نيدلا زع““ يوه÷ا حرسسŸا

““بويتويلا““ ىلع ““مsدلا ضسرُع““ ةيحرضسم ضضرع
بويتوي عقوم ىلع ةبانعب ““يبو‹ نيدلا زع““ يوه÷ا حرسسŸا مsدق
.دايع فيرسش Êايز5102 ماع اهجتنأا يتلا ““مدلا سسرع““ ةيحرسسم سضرع
رون بتاكلا ةيبرعلا ةغللا ¤إا اهمجرتو اهسسبتقا يتلا ةيحرسسŸا لقنتو
‘ ةخسسارلا ديلاقتلاو تاداعلا لوح ةلسسلسستم تÓيسصفت يدوعسس نيدلا
تاتوبكمو تاعارسصو تاسضقانت ةدع ىلع اهونطاوم سشيعي ةينابسسإا ةيرق

Œخ ن˘˘م د˘˘سس˘˘Óل˘ق˘ن˘ت ة˘عو˘ن˘ت˘م د˘ها˘سشمو م˘ه˘تا˘فر˘سصتو م˘ه˘˘لا˘˘ع˘˘فأا ل ‘
.اكرول ايسسراغ وكيريديرف بتاكلل ةينابسسإا امارد ،ةقيق◊ا
،يماردلا لمعلا اذه جارخإا لÓخ نم دايع فيرسش Êايز جرıا ح‚و

ةطيسسب ةسصق ثادحأا ةعباتم لÓخ نم ةيناسسنإلا ميقلا دنع فوقولا ‘
يورتو ةينابسسإا ةيرق ‘ اهتاير‹ رودت ةسصق نع تمجرُت ةقيمع اهنكل
ل˘ما˘ع˘ت˘لا بي˘لا˘سسأاو م˘ي˘ق˘لا Úب تا˘عار˘سصلاو تا˘عاز˘˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘حور دا˘˘ع˘˘بأا˘˘ب
يذلا قداسصلا قسشعلاو ب◊ا بناج ىلع زيكÎلا عم ،اهعم بواجتلاو
عم Óث‡71 بواŒ عم حكرلل احور ىطعأا ايوق ادهسشم هرودب عنسص
يدسس÷ا Òبعتلا ىلع اÒثك زكري يذلا يحرسسŸا لمعلا اذه ‘ مهراودأا
اوعنسص نورخآاو ،رافرف ناهمسساو ينيرعل ايديل مهنيب ‘ارغيروكلا ءادألاو
نامز لك ع˘م بسسا˘ن˘ت˘ي يذ˘لا ،سضر˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘م˘ج تط˘عأا ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘جر˘ف
،⁄اعلا لك ‘ ةدوجوم ةقيقح لقنت ةيحرسسŸا ثادحأا نأل ،ناكمو
.ةيناسسنإا ةرهاظ جلاعتو

ث.ق

: نلعُي ةرواÛا قوق◊او فلؤوŸا قوق◊ ينطولا ناويدلا

ةحنŸا نم نانف2092 ةدافتضسا
‘اقثلا طاضشنلا فقوت ببضسب ةيئانثتضس’ا
ةدافتسسا نع ةرواÛا قوق◊او فلؤوŸا قوق◊ ينطولا ناويدلا نلعأا
.ةفاقثلا ةرازو اهتsرقأا يتلا ةيئانثتسسلا ةحنŸا نم نانف2092
نأا ““كوبسسيافلا““ ىلع ةيمسسرلا هتحفسص Èع ينطولا ناويدلا فسشكو
ةياغ ¤إا ةرمتسسم ““انوروك““ ءابو نم نيرuرسضتŸا Úنانفلا معد ةيلمع
Èع4801و تنÎنإلا Èع لجسسم7155 ءاسصحإا ىرج هنأاب افيسضم ،مويلا
.ديÈلاو سسكافلاو رسشابŸا ليجسستلا
ةيكنب تاباسسح Èع تاقحتسسم عفدب ماق هنأاب ينطولا ناويدلا دكأاو
ليرفأا82 موي ديفتسسم وسضع913 حلاسصل ¤وأا ةيلمع ‘ ةرسشابم ةغيسصبو
ةمئاق ¤إا ةفاسضإلاب ،ديفتسسم187 تلمسش يام3 موي ةمئاق اهتلت ،طرافلا
ةمئاق مث ،يام71 موي ديفتسسم نانف227و يام01 موي ديفتسسم593 ـب
موي ةمئاق اهيلتل ،ديفتسسم622 تلمسش ىرخأاو ديفتسسم253 ْتsسسم ىرخأا
2092 ¤إا ›ا˘م˘جإلا دد˘ع˘لا ع˘ف˘تÒل ،د˘ي˘ف˘˘ت˘˘سسم701 ْتsمسض ة˘ي˘ل˘يو˘ج12
.ديفتسسم
ةسسارد ¤إا جات– يهو ةرمتسسم لازت ل ةيلمعلا نأا ¤إا ناويدلا ىهنأاو
ادكؤوم ،ناويدلا اهيلع ُرsيَسسُي يتلا Úناوقلا هيلع سصنت ام بسسح ةعجارمو

ةيانع˘لا˘ب ى˘ظ– ا˘ه˘نأا˘ب م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م ÚعدوŸا Úل˘ج˘سسŸا Úنا˘ن˘ف˘لا ع˘ي˘م÷
.ةبولطŸا طورسشلا ةفاك ىلع اهرفوت نم دكأاتلا عم ةرمتسسŸا ةعباتŸاو

ث.ق

هيف يوري ““ةيرئازج تاياكح ..ىرخأا تاياكحو ¤وم ¤وم““ ناونعب ديدج فلؤوم يحام قيدسص لوجتŸا يتاوك◊ا ردسصأا
. ليسصألا يرئاز÷ا ثوروŸا نم ةاحوتسسم ضصسصق يتاوك◊ا وأا لاوقلا ةقيرط ىلع ليمجو قوسشم بولسسأاب

ـه1441 ةج◊ا وذ61 ـل قفاوŸا م0202  توأا60 ضسيمÿا

نو˘˘ن˘˘ف ن˘˘هŸ ›ا˘˘ع˘˘لا د˘˘ه˘˘عŸا ر˘˘يد˘˘م ف˘˘˘سشك
سساركوب دمfi يرسصبلا يعمسسلاو سضرعلا
‘ Îسسا˘م ‘ ل˘ث˘م˘تŸا ن˘˘يو˘˘ك˘˘ت˘˘لا سضر˘˘ع نأا
ةيعما÷ا ةنسسلل حÎقŸاو ةيماردلا ةباتكلا
ى˘ل˘˘ع ف˘˘قو˘˘ت˘˘م هزا‚إاو ه˘˘ق˘˘ي˘˘ق– ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لا
ىلع رئاز÷ا اهفرعت يتلا ةيحسصلا فورظلا

.⁄اعلا لود يقاب رارغ
يذ˘لا ن˘يو˘ك˘˘ت˘˘لا سضر˘˘ع نإا““ سسار˘˘كو˘˘ب لا˘˘قو
ةفاقثلا ةرازو ةياسصو قرط نع دهعŸا همدق
ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ةرازول اسضيأا هعفر مث
ةنجللا عامتجا ىلع فقوتي هقيق–و يملعلا

ةفاقثلاو ›اعلا ميلعتلا يترازو Úب ةيعاطقلا
هرار˘قإا م˘ت˘ي نأا ل˘ب˘˘ق ة˘˘ي˘˘عر˘˘ف˘˘لا نا˘˘ج˘˘ل˘˘لا م˘˘ث
ةد˘˘ير÷ا ‘ هرود˘˘˘سصو ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘قدا˘˘˘سصŸاو
،لو˘ع˘فŸا يرا˘سس ح˘ب˘سصي نأا ل˘ب˘ق ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
ةسصرف ةحاتإا ىدÃ قلعتت تاوطÿا هذهو
ة˘ح˘ئا˘ج بب˘˘سسب ةرو˘˘كذŸا نا˘˘ج˘˘ل˘˘ل عا˘˘م˘˘ت˘˘جا
نأا د˘˘˘˘ه˘˘˘˘عŸا ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘م فا˘˘˘˘˘سضأاو .““ا˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك
ةسساردب بلاطلل حمسسي حÎقŸا سصسصختلا
سصسصختب ماŸإلا هل حيتت تايسسادسس ةعبرأا
حرسسملل ةيماردلا ةباتكلاو ويرانيسسلا ةباتك
ديد÷ا نيوكتلا سضرع يتأايو .نويزفلتلاو

نو˘ن˘ف ن˘هŸ ›ا˘˘ع˘˘لا د˘˘ه˘˘عŸا ه˘˘مد˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لا
را˘˘˘طإا ‘ ير˘˘˘سصب˘˘˘لا ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘سسلاو سضر˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ريدŸا اهنع نلعأا نأاو قبسس يتلا تاوطÿا
““سسامسسيا““ ليهأات ةداعإا لجأا نم ديد÷ا
هرود ليعفتو هدهع قباسس ¤إا دهعŸا ةداعإاو

تا˘˘قا˘˘ط˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا ة˘˘˘حا˘˘˘سسلا د˘˘˘م ‘
حÓسصإاو ليهأات ةداعإا بلطتيو ،تاءافكلاو
قو˘سس تا˘ب˘ل˘ط˘تŸ ا˘ق˘˘فو ة˘˘ي˘˘سسارد˘˘لا ج˘˘ماÈلا
يتلا تاروطتلاو تاÒغتلا عم ايسشا“و لمعلا
.تلاÛا هذه ‘ نيوكتلا اهفرعي

ث.ق

ةمسصاعلاب يرسصبلا يعمسسلاو ضضرعلا نونف نهŸ ›اعلا دهعŸا

 ديد÷ا مضسوŸا ‘ ““ةيمارد ةباتك““ Îضسام جاردإ’ حÎقُم
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 ةنشس99 زهأني رمع نع

ةحضصلا داور دحأاو لضضانŸا ةافو
وغنارغ روضسيفوÈلا ةيمومعلا

مويلا ‘وت يذلا وغنارغ لوب نوج روسسيفوÈلا Èتعي
،ةنسس99 زهاني رمع نع ةمسصاعلا رئاز÷اب ءاثÓثلا
د˘ع˘ب ا˘م ر˘ئاز÷ا ‘ ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘سصلا داور د˘˘حأا
ناديم ‘ ةÈتعم ةمهاسسم مدق ثيح ،لÓقتسسلا
.ةيحسصلا ةياعرلا
‘ همازتلاب ةسصاخ فرُعو اذف افfiÎ ديقفلا ناك
يد˘ع˘م Úب ن˘م Èت˘ع˘يو لا˘ف˘طألا سضار˘مأا ة˘ح˘فا˘ك˘˘م
يتلا ةيلمعلا هذه ،لافطألا حيقلتل ةينطولا ةمانزرلا
نم ديدعلا ىلع ءاسضقلا نم رئاز÷ا تنك“ اهلسضفب
اياحسضلا نم ديدعلا تفلخ يتلا ةÒطÿا سضارمألا

سسوناتيتلا لثم لÓقتسسلا نم ¤وألا تاونسسلا لÓخ
،اهÒغو ايÒتفيدلاو يكيدلا لاعسسلاو نورمحوبلاو

حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو هب تركذ امبسسح
لكسشب هؤوÓمزو وغنارغ مهاسس دقو .تايفسشتسسŸا
ةا˘˘ي◊ا لد˘˘ع˘˘مو ي˘˘ح˘˘سصلا ع˘˘˘سضو˘˘˘لا Úسس– ‘ Òب˘˘˘ك
ةÎف˘لا ‘ ة˘˘ن˘˘سس04 ن˘م ل˘ق˘ت˘نا ثي˘ح Úير˘ئاز˘ج˘˘ل˘˘ل
.ةÒخألا تاونسسلا لÓخ ةنسس08 ¤إا ةيرامعتسسلا
ي˘سسنر˘ف ل˘سصأا ن˘م و˘هو و˘غ˘نار˘غ رو˘˘سسي˘˘فوÈلا لا˘˘قو

تاو˘˘˘ن˘˘˘سس ‘ ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز÷ا ة˘˘˘ي˘˘˘سسن÷ا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘˘سص–
ءا˘ب˘نألا ة˘لا˘كو˘ل ة˘ق˘با˘سس تا˘ح˘ير˘سصت ‘ ،تا˘ن˘ي˘ع˘ب˘˘سسلا
ا˘هرا˘ي˘ت˘خاو ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ه˘ت˘مد˘خ ةر˘ك˘ف نأا ة˘˘ير˘˘ئاز÷ا
لجأا نم حافكلا ¤إا همامسضنا ذنم هتدوار هل نطوك

،ةنسس42 رمعلا نم غلبي ناك اŸ ةينطولا ةيسضقلا
اذهو ،راطقلا ىفسشتسسم ‘ اميقم ابيبط ناك ثيح
ة˘ه˘ب˘ج سشي˘ج ي˘ل˘سضا˘ن˘م ع˘م تلا˘˘سصتا ما˘˘قأا نأا د˘˘ع˘˘ب
ةÎفلا يهو2691و1691 يتنسس Úب ينطولا ريرحتلا
.ةيودألاب ةبسصقلا يدها‹ اهيف نوÁ ناك يتلا
،رخآا لاسضن ‘ باسشلا بيبطلا مزتلا لÓقتسسلا دعب
مامسضنلا لÓخ نم Úيرئاز÷ا ةحسص Úسس– وهو
نب روسسيفوÈلا بناج ¤إا يحسصلا حÓسصإلا ةن÷ ¤إا

ةمانزرلا ثعب ةداعإا ‘ هعم مهاسس يذلا ةدودع
ةحسصلل ةيŸاعلا ةمظنŸا نم معدب حيقلتلل ةينطولا
لث“ تناك يتلا ةيدعŸا سضارمألا ةحفاكم دسصق
.كاذنآا Úيرئاز÷ا ىلع ايقيقح ارطخ
تايفسشتسسŸا حÓسصإاو ناكسسلاو ةحسصلا ريزو Èعو
ةافو رثإا قيمعلا هرثأات نع ديزوب نب نمحرلا دبع
ناك هنأا ¤إا اÒسشم ،وغنارغ لوب نوج روسسيفوÈلا
لجأا نم اوحسض نيذلا Úيبطلا ÚسسرامŸا رابك دحأا
ةلاسسر ‘ ريزولا لاقو  .اهلÓقتسسا اودناسسو رئاز÷ا
ةافو أابن رثأاتلاو ىسسألا نم ديزÃ ىقلت““ هنأا ةيزعت
Úسسرا˘مŸا را˘ب˘ك د˘حأا ،و˘ق˘نر˘˘ق لو˘˘ب نو˘˘ج ذا˘˘ت˘˘سسألا
يذلا وهو ،رئاز÷ا لجأا نم اوحسض نيذلا Úيبطلا
.““اندÓب لÓقتسساو ريرحتلا ةروث دناسس

 و.ق

بهذلا يداو تزه يتلا ةÁر÷ا
ديعلا ةحيبشص ةبأنعب

 نمأ’ا ةضضبق ‘ لامج لتاق
سضبقلا ةبانعب نمألا حلاسصم ،سسمأا ،تقلأا

رمعلا نم غلابلا ،لامج لهكلا لتاق ىلع
يداو يحب ىحسضألا ديع ةحيبسص ةنسس75
.ةبانع ةيدلبب بهذلا
فيقوت ةيلمع نأا ةميلع رداسصم تركذو
يحب ت“ ةنسس92 رمعلا نم غلابلا Êا÷ا
‘ تراسشأا امدعب ،Êوبلا ةيدلبب لورسصلا
ةقطنÃ تثدح فيقوتلا نأا قباسس تقو
.ةبانع ةيدلبب روسشاع يديسس
‘ اردغ تعقو يتلا لتقلا ةثداح تناكو

هتبيطب عيم÷ا دهسشي يذلا موحرŸا قح
ما˘˘ع˘˘لا يأار˘˘لا تز˘˘ه د˘˘ق ه˘˘قÓ˘˘خأا ن˘˘˘سسحو
موي ‘ عيم÷ا رعاسشم تسشدخو ،ةنيدŸاب
.هللا رئاعسش هيف مظعت

م.ق

فلششلأب صسنت

نكضسم002 يحب ئراوط
ةيبقأا ناضضيف ببضسب
تارامعلا
تارامعلا ةيبقأا ناسضيف سسمأا رهظ ببسست
نكسسم002 ي˘ح ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘˘ع ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا
لوسصح ‘ ةÁدقلا سسنتب لاسشرسش قيرطب

ةسصاخو ي◊ا ناكسس طسسو ئراوط ةلاح
ح˘˘ط˘˘سسلا ¤إا ةرذ˘˘ق˘˘لا ها˘˘يŸا بر˘˘سست د˘˘ع˘˘˘ب
.كلاسسŸا سضعبب اهراسشتناو

ينطاق نم ددع بلاط قايسسلا تاذ ‘
دوعسسم ةيلولا ›او لخدتب روكذŸا ي◊ا

ي˘ت˘لا ة˘لا◊ا ى˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لا د˘˘سصق يرا˘˘ج
دادسسنا لظ ‘ تاونسس ذنم اهيف نوطبختي
ها˘يŸا˘ب ة˘ي˘ب˘قألا ءÓ˘ت˘ماو فر˘سصلا تاو˘˘ن˘˘ق
يوا˘˘ك˘˘سشلا ل˘˘ك ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةرذ˘˘ق˘˘لا
ةيقÎلا ناويد ىلع Úمئاقلا ¤إا ةعوفرŸا
.فلسشلاب يراقعلا Òيسستلاو
ناو˘يد ناو˘عأا ه˘ي˘˘ف ل˘˘خد˘˘ت ة˘˘ثدا◊ا د˘˘ع˘˘بو
هايŸا فيرسصتل يراقعلا Òيسستلاو ةيقÎلا
ةوطÿا يهو ،ةيبقألا سضعب نم ةرذقلا
ايفرظ  Óح ي◊ا ونطاق اهÈتعا يتلا

ى˘ق˘ب˘ي تا˘بر˘سست˘لا ر˘ط˘خ نأا را˘ب˘ت˘˘عا ى˘˘ل˘˘ع
مد˘ع ل˘ظ ‘ ا˘م˘ئا˘ق م˘ه˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت بسسح
ىوتسسم ىلع ةلسصا◊ا تادادسسنلا حيلسصت
.ةيبقألا لخاد ةكبسشلا

 م.ق
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قئارح ‘ Úطروتم ةعبضس فيقوت
فراطلاب تاباغلا
7 فراطلاب ينطولا كردلا ةعوم‹ حلاسصم تفقوأا
ق˘ئار˘ح د˘يد˘ع مار˘سضإا ‘ م˘ه˘طرو˘ت ه˘ب˘ت˘˘سشي سصا˘˘خ˘˘سشأا
نم تاراتكهلا تارسشع فÓتإا ‘ تببسست يتلا تاباغلا
Úع ةيدلبب لحن ايÓخو يسشاوم محفتو يتابنلا ءاطغلا
امبسسح ،ةيلولا ةمسصاعل ةعباتلا يتامسس ةقطنمو ةمرك
.يماظنلا كلسسلا تاذب ةباينلاب لاسصتلاب فلكŸا دافأا
دورو ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ه˘نأا˘ب ير˘سصا˘ن لا˘م˘˘ج د˘˘ئار˘˘لا ح˘˘سضوأاو
‘ ÚببسستŸا ءلؤوهل ةيمارجإا لامعأا نأاسشب تامولعم
حلاسصم تحتف رسصاق مهنيب نم نيذلا قئار◊ا مارسضإا
ة˘˘يو˘˘ه د˘˘يد– ن˘˘م ن˘˘ك˘˘م ا˘˘ق˘˘ي˘˘ق– ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘˘لا
ة˘يلو ن˘˘م ن˘˘يرد˘˘ح˘˘نŸاو م˘˘ه˘˘ب ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشŸا سصا˘˘خ˘˘سشألا
سصاخسشأا6 مسضت ¤وأا ةعوم‹ تفقوأا  .فراطلا
ةمرك Úع ةيدلبب ةنسس44وÚ 61ب مهرامعأا حواÎت
لامكتسسل ينطولا كردلا رقم ¤إا اوديتقاو ةيدود◊ا
.قيقحتلا تاءارجإا
حن÷ا ةمكfi ىدل قيقحتلا يسضاق مامأا اولثم اهدعبو
ببسست يذلا تاباغلل دمعلا قر◊ا““ مرج نع راجحوبب

يذ˘لاو ““ة˘ي˘تا˘ب˘ن˘لاو ة˘ي˘ناو˘˘ي◊ا ÚتوÌلا ‘ ر˘˘ئا˘˘سسخ ‘
سسب◊ا نهر عاديإلاب ارمأا مهنم ةثÓث قح ‘ ردسصأا
ةيئاسضقلا ةباقرلا ت– نيرخآا Úنثا عسضو عم تقؤوŸا
عباسسلا سصخسشلا فقوأاو .هئايلوأل رسصاقلا ملسس اميف
ىوتسسم ىلع تاباغلا قئارح مارسضإا ‘ هطروت هبتسشŸا

حن÷ا ةمكfi مامأا ““ابيرق““ مدقيسسو يتامسس ةقطنم
.ردسصŸا تاذ بسسح ،سصاسصتخلا تاذ
ام ¤إا ةفاسضإا تاباغلا نم راتكه003 براقي ام فلتأاو
12و لحن ةيلخ004 نم Ìكأاو ةرمثم ةرجسش007 براقي
ةÎفلا لÓخ ةلجسسŸا تاباغلا قئارح ببسسب اخوك
فلتÈ flع يرا÷ا توأا2 ةيليوجÚ 13ب ةدتمŸا
.ةيدود◊ا ةيلولا هذهل ةعباتلا ةيباغلا عقاوŸا

 م.ق

هأيŸا ةيعون ءوشس ببشسب
نارهوب ““قلاو÷ا““ ئطاضش قلغ

ق˘ل˘غ˘ب ي˘˘سضق˘˘ي ارار˘˘ق نار˘˘هو ة˘˘يلو ح˘˘لا˘˘سصم ترد˘˘سصأا
ءوسس ببسسب نارهو ةيدلبب دجاوتŸا ““قلاو÷ا““ ئطاسش
نا˘ي˘ب ه˘ب دا˘فأا ا˘م˘ب˘سسح ،ة˘ق˘ط˘نŸا هذ˘ه˘ب ها˘يŸا ة˘ي˘عو˘˘ن
.ةيئلولا حلاسصملل
حتفل ابسس– ءاثÓثلا ءاسسم رداسصلا رارقلا اذه ءاجو
ة˘مدا˘ق˘لا ما˘˘يألا لÓ˘˘خ Úفا˘˘ط˘˘سصŸا ما˘˘مأا ئ˘˘طاو˘˘سشلا

تررق ثيح ،ايل˘ع˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا تا˘ه˘ي˘جو˘ت ع˘م ا˘ي˘سشا“
عنم عم اقلغم ““قلاو÷ا““ ئطاسش ءاقبإا نارهو ةيلو
ن˘م حاÎقا ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب اذ˘هو ه˘ب م˘ي˘ي˘˘خ˘˘ت˘˘لاو ة˘˘حا˘˘ب˘˘سسلا

ناك اذإا نايبلا ركذي ⁄ اميف ،ناكسسلاو ةحسصلا ةيريدم
.ايئاهن وأا اتقؤوم رارقلا
ةئيبلا ةيريدÃ لاسصتلا ةلوؤوسسم تزربأا ،اهتهج نمو
ل˘ك˘سشي يذ˘لا ئ˘طا˘سشلا ة˘ع˘ي˘˘ب˘˘ط نأا يرو˘˘سصن˘˘م ة˘˘سشئا˘˘ع
هب تارايتلا ةلق ببسسب هايŸا هب دكرت ام اÒثك اجيلخ
ةيعون ىلع ابلسس رثؤوي ام ،هب تاثولŸا زيكرت نم ديزي
.هايŸا
33 ىلع رفوتت نارهو نأا ةيئلولا حلاسصŸا نايب ركذو
ابيرق ردسصتسس اهنأا ازÈم ،ةحابسسلل حومسسم ئطاسش
تاءار˘جإلا دد˘ح˘ي˘سس لو˘كو˘تور˘ب ا˘˘يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ا˘˘مو˘˘سسر˘˘م
ىوتسسم ىلع ÚفاطسصŸا فرط نم اهذاختا بجاولا
رارق ¤إا ةفاسضإا ،انوروك سسوÒف نم ةياقولل ئطاوسشلا
ةعونمŸاو ةحومسسŸا ئطاوسشلا ةمئاق نمسضتي يئلو
 .0202 فايطسصلا مسسوم لÓخ ةحابسسلل

 م.ق

ىوتشسم ىلع ةيحارج ةيلمعل عشضخ
 ةثدأ◊ا دعب صسأارلا

نمأ’ا باب ““حطن““ نطاوم ةافو
 ةمضصاعلاب ليم÷ا رظنملل يرضض◊ا
اهل نايب ‘ ،ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدŸا تنلعأا
” ةعوم‹ Úب نم نطاوم ةافو نع ،لوألا سسمأا
ن˘مألا ر˘ق˘م ¤إا ي˘سضاŸا ة˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج92 موي ا˘ه˘ه˘ي˘جو˘ت
ةمسصاعلا رئاز÷اب ةبقلاب ليم÷ا رظنŸا يرسض◊ا
سضحÃ رقŸا لخدم باب ىلع هسسأار برسض امدعب““
 .““هتدارإا
يسضاŸا  ةيليوج92 خيراتب““ هنأا ردسصŸا سسفن حسضوأاو
ما˘ع˘لا ما˘ظ˘ن˘لا ماÎحا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘تŸا ا˘ه˘˘ما˘˘ه˘˘م را˘˘طإا ‘و
ياد Úسسح ةرئاد نمأا حلاسصم تهجو ،ةماعلا ةنيكسسلاو
سصاخسشألا نم ةعوم‹ رئاز÷ا ةيلو نمأل ةعباتلا
¤إا اÒسشم ،““ليم÷ا رظنŸا يرسض◊ا نمألا رقم ¤إا
‘ ما˘ق ة˘˘عو˘˘مÛا هذ˘˘ه ن˘˘م˘˘سض Úن˘˘طاوŸا د˘˘حأا““ نأا

ق˘با˘سس نودو ه˘تدارإا سضحÃ ،ل˘˘ي˘˘ل˘˘لا ف˘˘سصت˘˘ن˘˘م دود˘˘ح
،ةحلسصŸا تاذ لخدم باب ىلع هسسأار برسضب ،راذنإا

.““بابلا لزاع ميط– ‘ اببسستم
هيعو دقف ،ةثدا◊ا رثإاو““ ينعŸا نأا ردسصŸا فاسضأاو
ىفسشتسسم ¤إا ةيندŸا ةيام◊ا فرط نم اروف لقنو
اميف عسضخ ثيح ،جÓعلا يقلتل سشار◊اب ›Òمز ميلسس
.““سسأارلا ىوتسسم ىلع ةيحارج ةيلمعل دعب
حلاسصم نأا قايسسلا اذه ‘ احسضوم ةيريدŸا نايب عباتو
،““هتافو أابن توأا40 موي خيراتب تقلت““ يرسض◊ا نمألا

لوح ةيليمكت ةمولعم لك““ نأا تقولا تاذ ‘ ادكؤوم
ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘ط˘ل˘˘سسلا ن˘˘م نا˘˘ي˘˘ب لfi نو˘˘ك˘˘ت ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا
 .““قيقحتلا ‘ ةسصتıا

 م.ق

63 ع˘م ا˘ًعا˘م˘ت˘جا ÊاŸألا يرود˘لا ة˘ط˘بار تد˘˘ق˘˘ع
ة˘جرد˘لاو ا˘غ˘ي˘ل˘سسد˘نو˘ب˘لا ‘ نو˘كرا˘سشي ن‡ ،ا˘˘ًيدا˘˘ن
،تاجردملل ÚعجسشŸا ةدوع رمأا ةسشقانŸ ،ةيناثلا
ةحئاج ببسسب ةيسضاŸا ةÎفلا ‘ مهبايغ دعب كلذو
.انوروك
نع رفسسأا عامتجلا نإاف ،““دليب““ ةفيحسص بسسحبو
‘ ،بعÓملل Òهام÷ا ةدوع ىلع ةيدنألا ةقفاوم
ةطبارلا لوسصح لاح ،1202-0202 لبقŸا مسسوŸا

ةيموك◊ا تاسسسسؤوŸا لبِق نم رسضخألا ءوسضلا ىلع
.ةيحسصلاو
نأا˘سشب ة˘ط˘بار˘لا تا˘حÎق˘م ى˘ل˘ع ة˘يد˘˘نألا تق˘˘فاوو
نود تا˘يرا˘بŸا ة˘ما˘قإا طر˘˘سشب ،Úع˘˘ج˘˘سشŸا ةدو˘˘ع
ماعلا ةياهن ىتح رئازلا قيرفلا يعجسشم روسضح
مامأا راظتنلا فرغ حتف مدع كلذ ¤إا ةفاسضإاو
.لقألا ىلع لبقŸا ربوتكأا13 ىتح Òهام÷ا
،بعŸÓا لخاد ةيلوحكلا تابورسشŸا عنمتسس امك
ÚعجسشŸا ةيوه ىلع فرعتلا ةيمت◊ ةفاسضإلاب
.بعŸÓا لوخد لبق
عا˘˘ن˘˘قإا ة˘˘يد˘˘نألا ة˘˘فا˘˘كو ة˘˘ط˘˘بار˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع Úع˘˘˘ت˘˘˘يو
ن˘˘ك˘˘ل ،رار˘˘ق˘˘لا اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ق˘˘فاوŸا˘˘ب Úلوؤو˘˘سسŸا

،ةفلتfl تابلطتم بعلم لكل نأا ‘ نمكت ةلكسشŸا
›وؤوسسم عم لاسصتا طوطخ حتفل ٍدان لك عفدي ا‡

.ةنيدم لك
سسي˘˘ئر ،تÒف˘˘ي˘˘سس نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك د˘˘كأا ،ه˘˘ب˘˘نا˘˘˘ج ن˘˘˘م
ÚعجسشŸا ةدوع ىلع زكترت ةطÿا نأا ،ةطبارلا
ذا˘˘خ˘˘تا ةرور˘˘سض ع˘˘م ،بعŸÓا ¤إا ي˘˘ئز˘˘ج ل˘˘ك˘˘˘سشب
رمألا““ نأا انيبم ،عيم÷ا ةمÓسس نمسضت تاءارجإا
.““Úيسسايسسلا ةداقلا رارقب قلعتي
روأا) ة˘˘ي˘˘ناŸألا Úع˘˘ج˘˘سشŸا ة˘˘عو˘˘م‹ تد˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ناو
ةر˘˘ك تا˘˘يرا˘˘بÒ Ÿها˘˘م÷ا ةدا˘˘عإا ط˘˘ط˘˘˘خ ،(فÒك
ىلع عوسضوŸا رمألا وهو ،لبقŸا مسسوŸا مدقلا

.ÊاŸألا يرودلا ةطبار لامعأا لودج
رأا) ةعاذإل ةطبارلا سسل‹ وسضع Îيب تسسوغ لاقو
دجتسسŸا انوروك سسوÒف راسشتنا ةمزأا نإا ،( يب يب

تلا◊ا ‘ ةدايز دهسشت اهنأا امك ،ةرمتسسم لازت ل
كلتب حامسسلا ةروطخ دكؤوي يذلا رمألا وهو ارخؤوم
.ةوطÿا
¤إا ةدوعلا ‘ اهكلمأا يتلا ةبغرلا لك عم““ :فاسضأاو
هنأا لوقي قطنŸا ،ةحئاج ‘ سشيعن اننكل ،بعلŸا
.““ةيولوأاك ةيحسصلا ةيام◊ا عسضو متي نأا بجي

نأاب تانامسض مدقت نأا بجي ةيدنألا نأا Îيب عباتو
لإا رخأا ءيسش يأا ‘ مدختسست نل Òهام÷ا تانايب
Òهامجلل حامسسلا لاح ‘ كلذو ،ةيحسصلا ةيام◊ا
.تنÎنإلا Èع ةيسصخسشلا ركاذتلاب ةدوعلاب
بناو˘ج ،Úع˘ج˘سشم˘ل˘ل ىر˘خأا ط˘باور تد˘ق˘ت˘˘نا ا˘˘م˘˘ك

flألا يرودلا ةطبار موهفم نم ةفلتŸاÊ، Ãا ‘
روسضح نم ةرئازلا قرفلا نم ÚعجسشŸا عنم كلذ
. تايرابŸا
يرودلا نم63ـلا ةيدنألا فسشكت نأا سضÎفŸا نمو
اهفقوم نع ،ةيناثلا ةجردلاو (اغيلسسدنوب) ÊاŸألا

نع يئرŸا لاسصتلا Èع ررقŸا عامتجلا لÓخ
تقؤوم عنم ¤إا ةفاسضإلاب ،(سسنارفنوك ويديف) دعب

تا˘بور˘سشŸا ع˘ي˘˘بو فو˘˘قو˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسل
.ةيلوحكلا
يرودلا ةطبار نم ةمدقŸا تاحÎقŸا نمسضتتو
Òها˘˘˘م÷ا ن˘˘˘م دودfi دد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل حا˘˘˘˘م˘˘˘˘سسلا ÊاŸألا
يذ˘لا د˘يد÷ا م˘سسوŸا ع˘˘م تا˘˘جرد˘˘م˘˘ل˘˘ل ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘ب
نم ¤وألا ةلو÷اب لبقŸاÈمتبسس11 ‘ قلطني
ةسصاÿا ةقفاوملل جاتحي دان لك نكل ،ايناŸأا سسأاك
.هتيلو ‘ ةيلÙا ةيحسصلا تاطلسسلا نم

Èمتبشس11 ‘ قلطنيشس ديد÷ا مشسوŸا

Òهام÷ا ةدوع ةطخ ضضراعت ةيناŸأا ةطبار
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