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ىوقلا ةردأبم دÓيم
حÓسصإÓل ةينطولا

ةدوعلاو يحصصلا رج◊ا عفر نÓعإا لبق ةليلق امايأا
اÃ ،يعامتجلا لو˘خد˘لا ة˘ياد˘بو ،ةا˘ي˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
ءاتفتصسÓل Òصضحتلا اهلقأا سسيل ،ديعاوم نم هقفاري

عرا˘صشل˘ل ةا˘ي◊ا د˘ي˘ع˘ت˘صس ي˘ت˘لا رو˘ت˘صسد˘لا ل˘يد˘˘ع˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
ةيباقن تاميظنتو ةيصسايصس بازحأا تنلعأا ،يرئاز÷ا
ةردابم““ اهتمصسأا ةيصسايصس ةردابم نع تايعمجو ةينهمو
ة˘فا˘صضإا نو˘ك˘ت““ ا˘ه˘فد˘ه ،““حÓ˘صصإÓ˘ل ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ىو˘˘ق˘˘لا
ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح تا˘حÓ˘صصإا د˘ي˘صسج˘ت˘ل حاÎقا ةو˘قو ة˘ي˘با˘ج˘يإا

.Òيغتلا ‘ ةيبعصشلا ةدارإلا قق– ةقيمع
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ؤلو ةعم÷ا ةماقإاب بلاطي مامإا
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دجأسسŸا حتف رأسصتقا
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مÓصسلا دبع يمÓعإلاو ،Êانبللا يبعصشلا ر“ؤوŸا ‘ يزكرŸا مÓعلا بتكم لوؤوصسم دعبتصسا
fiا موجهلا ةيصضرف ،فلخ دمŸجفتلل ةبصسنلاب ، ربدÒ ثلا ءاصسم ةينانبللا ةمصصاعلا زه يذلاÓءاث،

ةيصسايصسلا ةقبطلا نأا فاصضأا و.حيرج0005 نع ديزي امو Óيتق ليتق001 نم Ìكأا فلخ يذلا و
.ماعلا لاملل اهبهنب ،ةليوط تاونصس ذنم نانبلو توÒب تلاتغا نم يه ، ةدصسافلا

 ةليم برسضي9،4 ةؤقب لازلز

ةقباسسلا مايأ’اب ةنراقم فيفط عجارت

ةÒخألا ةعأسس42 ـلا ‘ أنوروكب تأيفو9و ةبأسصإا925
مايألاب ةنراقم ،ةعم÷ا سسمأا ،رئاز÷ا ‘ انوروك سسوÒفب ةيمويلا تاباصصإلا ةليصصح تعجارت
42 ـلا لÓخ ،ةديدج ةباصصإا925 ءابولا ةعباتمو دصصر ةن÷ تلجصس ذإا ،اهتقبصس يتلا ةثÓثلا
ةباصصإا235و ،ءاعبرألا موي ةباصصإا155و ،سسيمÿا موي ،ةباصصإا175 لباقم ،ةيصضاŸا ةعاصس
.يصضاŸا ءاثÓثلا
راصشتنا ةيادب ذنم ،ةلاح55143 ¤إا ةدكؤوŸا تلا◊ا ›امجإا عفتري ةديد÷ا ةليصص◊ا هذهبو
.يصضاŸا يرفيف رهصش دÓبلا ‘ سسوÒفلا
تايفو9 ةÒخألا ةعاصس42 ـلا تلجصس ذإا ،ارقتصسم ةيمويلا تايفولا ددع يقب ،ةازاوŸاب

.2821 ¤إا تايفولا ›امجإا عفتÒل ،ةديدج

طفنلل ةينطؤلا ةسسسسؤؤŸا Úكمتل
 يؤي◊ا اهلمع فانئتسسا نم

ءأسشنإل ةيكيرمأا ةوعد
 حÓسسلا ةعوزنم ةقطنم

أيبيل ‘

توÒب أافرم ةثراك دعب

داوŸا دقفتي لقنلا ريزو
 تأيوأ◊أب ةنزıا

رئاز÷ا ءأنيم ‘
30 صص

 :ةدحتŸا ·أ’اب ةهب÷ا لث‡
هحأفك لسصاويسس يوارحسصلا بعسشلا
لجأا نم ةعورسشŸا لئأسسولا لكب

 هلÓقتسساو هتيرح قيق–

دبع ،Êانبللا يبعسشلا ر“ؤؤملل يزكرŸا مÓع’ا بتكم لوؤؤسسم
:ةيرحلل فسشكي فلخ دمfi مÓسسلا

ربدŸا موجهلا ةيسضرف ًادج دعبتسسأا

EL HOURRIAةــــيرابخإ ةــــــــيموي

ىرخأا تأنكسسب تأققسشتو لزأنم رأيهنا

ءانبلا داؤÃ ةلمfi ةنيفسس راحبإا راظتنا ‘

أيناديم أيركسسع ىفسشتسسم لسسرت رئاز÷ا
توÒب ¤إا تادعأسسم تارئأط4و

ررسضتي ⁄ نوراه ينب دسس نأا دكؤؤي دارج

تأينأكمإلا لك Òفوتب رمأأي نوبت
Ÿا ةدعأسسŸنيررسضت 

80 صص

30 صص



ؤلو ةعم÷ا ةماقإاب بلاطي مامإا
 !قئاقد٥ يتبطخب

ىلع دجأسسŸا حتف رأسصتقا
رسصعلاو رهظلا ةÓسص

ح˘ت˘ف د˘ع˘ب ي˘م˘ي˘˘ك˘˘ح م˘˘ي˘˘ل˘˘صس بي˘˘طÿا ما˘˘مإلا ا˘˘عد
ولو عم÷ا ةماقإاب ةمأÓل سصيخÎلا ¤إا ،دجاصسŸا
¤إا ÚلوؤوصسŸا ابلاطم ،قئاقد5 امهتدم Úتبطخب
 .ةعم÷ا لدب رهظلا ةÓصص رارق نع عجاÎلا
فور˘˘عŸا ي˘˘م˘˘ي˘˘ك˘˘ح ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ما˘˘مإلا ف˘˘˘صشك
ةيراردلاب راصصنألا دجصسم مامإا ““ميلصس خيصشلا»ــب
سشتفÃ ة˘م˘ئألا ع˘م˘ج ءا˘ق˘ل لÓ˘خ ه˘نأا ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب
تارارقب مهعÓطل ،ارخؤوم ةينيدلا نوؤوصشلا ةرازو
رصصتقيصس هنأا Úبت ايجيردت دجاصسŸا حتف ةداعإا
ةليط طقف رصصعلاو رهظلا ةÓصص ةماقإا ىلع رمألا
.ىرخألا تاولصصلا نود نم عوبصسألا
هتانق ىلع هرصشن ويديف ‘ ““ميلصس خيصشلا““ حصضوأاو
لأا˘صس عا˘م˘ت˘جلا ة˘يا˘ه˘ن ‘ ه˘نأا ،““بو˘ي˘˘تو˘˘ي˘˘لا““ ى˘˘ل˘˘ع
مأا ةعمج ىلصصت ةعم÷ا موي ‘ تناك نإا سشتفŸا

.ارهظ ىلصصت نأا يه تارارقلا نأا هباجأاف ارهظ
نم حمصس فيك ،يميكح ميلصس خيصشلا برغتصساو
ة˘ما˘قإا˘ب ح˘م˘صسي ⁄و سسرد˘لا ة˘ما˘قإا˘ب رار˘ق˘لا ذ˘خ˘˘تا
لا˘قو ؟ق˘ئا˘˘قد5 ةدŸ و˘˘لو Úت˘˘ب˘˘ط˘˘خ˘˘ب ة˘˘˘ع˘˘˘م÷ا
هل سصخر مامإلا نأاب حرصص سشتفŸا نإا ثدحتŸا
ةماقإاب مامإÓل حمصسي فيك““ بجعتو .سسرد ةماقإاب
Ìكأاوأا ةقيقد02وأا ةعاصس عبر قرغتصسي دق سسرد
5 ةدÚ Ÿتبطخبولو ةعم÷ا ةماقإاب هل سصخري ⁄و
““!ةعم÷ا ةÒعصش لطعت لأل قئاقد
اَي““ ةعم÷ا ةروصس ‘ ءادنلا نأا ميلصس خيصشلا ىريو
صصِللَ يِدوُن اَِذإا اُوَنمآاَ نِيذsلا اَهtيَأا sِةَعُُمْجلاِ مْوَي ِنم ِةَال
سسيلو ةعم÷ا ةÓصصل يه ““.ِ.هsللاِ رْكِذ �¤إا اْوَعْصساَف
.رهظلل
رهظلا ةÓصصب موقن فيك““ ،يميكح مامإلا لءاصستو
مو˘ي ا˘ن˘عا˘م˘ت˘جا نا˘كو د˘ج˘صسŸا ‘ ا˘ن˘ع˘م˘ت˘جا د˘قو
ةعم÷ا ةÓصصو ،ةعم÷ا ةÓصص تقو ‘و ،ةعم÷ا

انرمأا لجو زع هللاو مÓصسإلا رئاعصش مظعأا نم
دعوت ملصسو هيلع هللا ىلصص يبنلاو اهيلإا يعصسلاب
 ““؟رذع Òغ نم ةعم÷ا يكرات
هباجأاو ابدؤوم ناك سشتفŸا نأا يميكح ميلصس راصشأاو
.““تاميلعتلا تدرو اذكه هللاو““ هلوقب هتلؤواصست نع
سسل‹ عا˘م˘ت˘جإا ‘ نو˘ب˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا رر˘˘ق Òكذ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
،دجاصسملل يجيردتلا حتفلا Òخألا نمأÓل ىلعألا
راصشتنا نم دحلل ءارجإاك اهقلغ نم رهصشأا5 دعب
ةداعإاب ةينعŸا دجاصسŸا تددحو .انوروك سسوÒف
عم ،يلصصم0001 نم ديزأل عصستت يتلا كلت حتفلا
دعابتلاك انوروك سسوÒف نم ةياقولا Òبادت ذاختا
.تامامكلا ءادتراو فوفصصلا ‘ ÚلصصŸا Úب

 ي .قيدسص

يحسصلا رج◊ا ةدم صصيلقت
 جرأÿا نم Úمدأقلا Úنطاوملل
مأيأا7 ¤إا
Òي˘صست˘لا ة˘˘صسصسؤوŸ ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يدŸا سسي˘˘ئر˘˘لا ف˘˘صشك
7 حبصصأا يحصصلا رج◊ا نأا جرف يديصسب يقدنفلا
.اموي41 قرغتصسي ناك امدعب ،مايأا
Òيصستلا ةصسصسؤوŸ ماعلا ريدŸا سسيئرلا أا حصضوأاو
0001 ـب تلفكت ةصسصسؤوŸا ن جرف يديصسب يقدنفلا
اياعر لبقتصسنصس““ افيصضم ،ءابولا يصشفت ذنم ةيعر

غ˘ل˘ب˘ي ن˘ير˘خاو تيو˘ك˘˘لاو نادو˘˘صسلا ن˘˘م Úير˘˘ئاز˘˘ج
.““اصصخصش042 ¤اوح مهددع
ة˘˘لا˘˘ح ة˘˘يأا ل˘˘ج˘˘صست ⁄ ه˘˘نأا ¤إا ثد˘˘˘ح˘˘˘تŸا را˘˘˘صشأاو
نم Úمداقلا ÚنطاوŸا طصسو91 ديفوكل ةيباجيا
.ةديج ةحصصب مه عيم÷او ،جراÿا

 ةعسساو ةكرح يرجي نوبت
باونلاو ءأسسؤورلا كلسس ‘

صسلأÛا ىدل Úمأعلا
ةيئأسضقلا
لوأا ،نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر يرج
ءاصسؤورلا كلصس ‘ ةعصساو ةكرح ،سسيمÿا سسمأا
تلمصش ةيئاصضقلا سسلاÛا ىدل Úماعلا باونلاو
.ماهم ءاهنإاو ىرخأا فئاظول ءاعدتصساو تانييعت
هذه تلمصش دقف ،ةيروهم÷ا ةصسائرل نايب بصسحو
Úيعت ،ةيئاصضقلا سسلاÛا ءاصسؤور كلصس ‘ ةكر◊ا
سسيئر71 ماهم ءاهنإاو رخآا81 ليو–و اصسيئر71

Ú 91ع ،Úماعلا باونلا كلصس ‘و .يئاصضق سسل‹
ابئان91 ماهم تيهنأاو رخآا71 لوحو اماع ابئان

ه˘ت˘ف˘صصب بلا˘ط د˘مfi ما˘ه˘˘م تي˘˘ه˘˘نأا ا˘˘م˘˘ك .ا˘˘ما˘˘ع
fiا ىدل ةلودلل اظفاÙةيادرغب ةيرادإلا ةمك

.ىرخأا ةفيظوب هفيلكتل
ةدع ةكر◊ا هذه ‘ تيعور دق““ هنأا نايبلا حصضوأاو
ي˘ئا˘صضق˘لا ل˘م˘ع˘ل˘ل د˘يد˘ج سسف˘ن ءا˘ط˘عإل سسي˘يا˘ق˘م
رابتعلا ةداعإاو ةلادعلل ماعلا قفرŸا ءادأا Úصس–و
.““ءاصضقلا كلصس ‘ ةيعونلا فئاظولل

و .ق
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حÓسصإÓل ةينطولا ىوقلا ةردأبم دÓيم

05 ءاهز مصضت ةردابŸا هذه نإاف ،رداصصم بصسحو
تايعمجو تاباقنو ةيصسايصس بازحأا Úب ام اوصضع
.تايصصخصشو ةينهمو ةيداصصتقا تامظنمو ةينطو
وأا ةصسيورت يأا نم لاخ يمÓعإا نايب ‘ ءاجو

،هنم ةخصسن ىلع ““ةير◊ا““ ةيموي تلصص– متخ
سضع˘بو ة˘ي˘با˘ق˘ن˘لا تا˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا سضع˘ب ه˘ت˘˘ل˘˘قا˘˘ن˘˘تو
د˘ع˘ب““ تد˘˘لو ةردا˘˘بŸا نأا ،ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا باز˘˘حألا

تكراصش لمع تاصشروو تاءاقلو يعاصسمو دوهج
‘) ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘حا˘صسلا ‘ ة˘ل˘عا˘ف تا˘نو˘ك˘م ا˘ه˘ي˘˘ف
– تاباقن – ةيصسايصس بازحأا :نم انوكم05 دودح
– ةينهمو ةيداصصتقا تامظنمو – ةينطو تايعمج
ن˘م ا˘قÓ˘ط˘ناو .(ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو تاءا˘˘ف˘˘كو تا˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش
قÓطإا نع نلعت ةلحرŸا هذه ‘ اهتايلوؤوصسم
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ق˘˘لا ةردا˘˘ب˘˘م““ى˘˘م˘˘صسم ت– ةردا˘˘ب˘˘م
 ““حÓصصإÓل
نإا نا˘ي˘ب˘لا با˘ح˘صصأا لا˘˘ق ةردا˘˘بŸا فاد˘˘هأا ن˘˘عو
،ا˘ه˘خ˘يرا˘ت ن˘م ة˘ما˘˘ه ة˘˘ل˘˘حر˘˘م““ سشي˘˘ع˘˘ت ر˘˘ئاز÷ا

يملصسلا كار◊او ةيبعصشلا ةبهلا اهŸاعم تعنصص
بع˘˘صشلا تا˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت ن˘˘ع ر˘˘˘ّب˘˘˘ع يذ˘˘˘لا يرا˘˘˘صض◊ا
يقيقح Òيغت وحن هتائفو هتانوكم لكب يرئاز÷ا
نمآاو لصضفأا لبقتصسم وحن لايجألا لامآا دصسجي

رطاıاو تايدحتلا مامأا““ نأا Úفيصضم ،““نطولل
ةيحصصلاو ةيعامت˘جلاو ة˘يدا˘صصت˘قلاو ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا
ة˘˘ق˘˘ب˘˘ط˘˘لا بجاو ن˘˘م نإا˘˘ف ،ة˘˘ن˘˘هار˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مألاو
نع اÒبعتو ،ÊدŸا عمتÛاو بخنلاو ةيصسايصسلا
ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘ل ة˘˘كÎصشŸا ةدارإلاو ة˘˘ي˘˘عا˘˘م÷ا حور˘˘لا
،ينطولا لوحتلا راصسم Úمأات ‘ دوصشنŸا Òيغتلا

Ãا˘ه˘ت˘يو˘ه ى˘ل˘ع ظ˘فا˘ح˘يو ة˘مألا ةد˘حو ن˘م˘صضي ا
موقت ةثيدح ةلود ءانبل سسصسؤويو ةينطولا اهتباوثو
لدعلاو ةير◊ا ميقو Èمفون لوأا نايب سسصسأا ىلع
.ةيعامتجلا ةلادعلاو ةيطارقÁدلا سسيركتو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ىو˘ق˘ل˘ل را˘طإا ءا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ةردا˘˘بŸا فد˘˘ه˘˘تو
لوحتلاب ةنمؤوŸا ةينطولا تباوثلل ةيفولا ةهيزنلا
ةيامحو يروتصسدلا راصسŸاو نمآلا يطارقÁدلا

،هتاعل˘ط˘ت د˘ي˘صسŒو ي˘ب˘ع˘صشلا كار◊ا تا˘ب˘صست˘ك˘م
ةد˘حو˘لا ز˘يز˘˘ع˘˘تو ة˘˘مألا ة˘˘يو˘˘ه Úصص– نا˘˘م˘˘صضو
ةيامحو ،ةيطارقÁدلا بصساكŸا معدو ،ةينطولا
ه˘ك˘صسا“ ز˘يز˘ع˘تو ي˘ن˘طو˘لا ي˘ع˘˘م˘˘تÛا ج˘˘ي˘˘صسن˘˘لا
تاءارجإل ةردابŸاو ،هقيز“ تلواË fiرŒو
نطاوملل ةيعامتجلا ةيع˘صضو˘لا˘ب ل˘ف˘ك˘ت˘ل˘ل ة˘ع˘جا˘ن
ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ءار˘˘ج ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا ة˘˘مزألا تا˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘تو
.ينطولا داصصتقلا سشاعنإاو

قÓطإل ءاقل دقع نع ةردابŸا باحصصأا نلعأاو
ءاثÓثلا موي ةينطولا ةحاصسلل اهنÓعإاو مهتردابم
.رئاز÷ا ةمصصاعلاب .لبقŸا توأا11
لبق ةليلق امايأا ةئجافŸا ةردابŸا هذه يتأاتو
ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ةدو˘ع˘لاو ي˘ح˘صصلا ر˘ج◊ا ع˘فر نÓ˘˘عإا
هقفاري اÃ ،يعامتجلا لوخدلا ةيادبو ،ةايحلل

ىلع ءاتفتصسÓل Òصضحتلا اهلقأا سسيل ،ديعاوم نم
عرا˘صشل˘ل ةا˘ي◊ا د˘ي˘ع˘ت˘صس ي˘ت˘لا رو˘ت˘˘صسد˘˘لا ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت
هذهل نوكي نأا دعبتصسي ل يذلا رمألا ،يرئاز÷ا
ةينطولا ىوقلا““ اهتيمصست ¤إا رظنلاب ،ةردابŸا
عانقإا ةلواÒ ‘ fiبك رود اهتبيكرتو ““حÓصصإÓل
تيوصصتلاو ءاتفتصسلا ةيمهأاب يرئاز÷ا عراصشلا

.معنب هيلع
ةينطولا ىوقلا““ ةيمصستلاب اءدب ،نايبلا ةغل يحوتو
نأا˘˘ب ““Òي˘˘غ˘˘ت˘˘لا ىو˘˘ق““ ه˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لا ““حÓ˘˘صصإÓ˘˘ل
ق˘ير˘ط ن˘ع ،ة˘ط˘ل˘صسلا ن˘م بÎق˘ي ل˘ت˘ك˘ت ةردا˘˘بŸا

سسي˘˘˘ئر حر˘˘˘صص تقو ‘ ،ة˘˘˘صضرا˘˘˘عŸا ة˘˘˘صضرا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
عم لمعلا لصضفي هنأا نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا

ع˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ÊدŸا ع˘˘م˘˘تÛا تا˘˘ي˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج
.ةيصسايصسلا بازحألا

دسشارب يدهم

،لوألا ريزولا ردصصي نأا رظتنŸا نم
ايذيفنت اموصسرم ،دارج زيزعلا دبع
،دجاصسŸا حتف ةداعإا ةيلمع مظني
نمأÓل ىلعألا سسلÛا رارقإا دعب
.Òخألا هعامتجا ‘ ،كلذ
ردصصيصس يذلا ،يذيفنتلا موصسرŸا
فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا خ˘يرا˘ت دد˘ح˘ي˘صس ،ا˘ب˘˘ير˘˘ق
،ةدا˘ب˘ع˘لا رود ‘ ة˘عا˘م÷ا تاو˘ل˘˘صص
متيصس يتلا دجاصسŸا ددحيصس امك
ةبارق دعب ÚلصصŸا لبقتصستل اهحتف
ءار˘جإا˘ك ا˘ه˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت ن˘م ر˘ه˘صشأا ة˘˘ت˘˘صس
د˘˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا سضر˘˘˘ف˘˘˘ل ي˘˘˘طا˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا
ل˘˘ئا˘˘صسو م˘˘هأا د˘˘حأا˘˘ك ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ا˘نورو˘˘ك سسوÒف ءا˘˘بو ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا
.دجتصسŸا
،يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘صسرŸا ع˘صضي˘صس ا˘˘م˘˘ك

ى˘˘˘ل˘˘˘ع بجاو˘˘˘لا Òيا˘˘˘عŸا ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ج

اهذاخ˘تا د˘جا˘صسŸا ى˘ل˘ع Úم˘ئا˘ق˘لا
Úب ي˘عا˘م˘ت˘جلا د˘عا˘ب˘ت˘˘لا نا˘˘م˘˘صضل
ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا طور˘˘صش اذ˘˘كو Úل˘˘˘صصŸا
تاولصصلاو ةÓصصلا تاعاق Òهطتو
اتقؤوم دجاصسŸا ‘ اهتيدأاتب ةينعŸا
ي˘قا˘ب ى˘ل˘ع كلذ م˘ي˘م˘˘ع˘˘ت ة˘˘يا˘˘غ ¤إا
.يجيردت لكصشب تاولصصلا
فلتı نوبدتنŸا ةلولا يرجيو
ع˘م ة˘يÒصض– تا˘عا˘م˘ت˘جا ر˘ئاود˘لا
ةدا˘˘عإل ا˘˘ب˘˘صس– ،د˘˘جا˘˘صسŸا ة˘˘˘م˘˘˘ئأا
ة˘ي˘ل˘م˘ع لاز˘ت ا˘˘م Úح ‘ ،ا˘˘ه˘˘ح˘˘ت˘˘ف
ةدا˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘لا رود م˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘تو Òه˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت
نع جار˘فإلا را˘ظ˘ت˘نا ‘ ،ة˘ل˘صصاو˘ت˘م
طور˘˘˘˘صشلا˘˘˘˘ب سصاÿا لو˘˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘توÈلا
ة˘˘˘مÓ˘˘˘صسل ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لاو ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا
رداصص يمصسر نايب لاقو .ÚلصصŸا

ةد˘˘لارز˘˘ل ة˘˘يرادإلا ة˘˘ع˘˘طا˘˘قŸا ن˘˘˘ع

ح˘ت˘˘ف ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع نأا ،ر˘˘ئاز÷ا ة˘˘يلو˘˘ب
رود˘صص د˘ع˘ب لإا م˘ت˘˘ت ن˘˘ل د˘˘جا˘˘صسŸا
د˘˘ي˘˘صسلا ن˘˘ع يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا مو˘˘صسرŸا
خيرات ددحيصس يذلا لوألا ريزولا
ةعام÷اب ةينعŸا تاولصصلا ،حتفلا
ة˘ي˘ح˘صصلا تاءار˘جإلا ة˘ع˘ي˘ب˘˘ط اذ˘˘كو
نم ةياقولا ددصصب اهقيبطت بجاولا
.91 ديفوك انوروك سسوÒف راصشتنا
نوؤو˘˘˘˘˘صشلا ةرازو˘˘˘˘˘ب لوؤو˘˘˘˘˘صسم نا˘˘˘˘˘˘كو
حتفلا ةيلمع نأا حرصص دق ،ةينيدلا
ةÓ˘˘صص ءادأل د˘˘˘جا˘˘˘صسم˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘لوألا
دجصسم فلآا4 ـب قلعتت ،ةعام÷ا

‘ د˘˘ج˘˘صسم ف˘˘لأا81 ›ا˘˘م˘˘جإا ن˘˘م
لا˘˘م˘˘ك˘˘ت˘˘صسا د˘˘ع˘˘ب ،¤وألا ة˘˘ل˘˘حرŸا
،ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا تو˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب Òصض– تاءار˘˘˘˘˘جإا
ق˘˘˘˘فارŸا ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا لو˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘تÈلاو
ةيلم˘ع˘لا ع˘صسو˘ت˘ت نأا ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل

نوؤو˘˘صشلا ر˘˘يزو د˘˘ق˘˘عو .Ó˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسم
،يدهملب فصسوي ،فاقوألاو ةينيدلا
ةصسائرب ةيملعلا ةنجللا نم ءاصضعأاو
ءاثÓثلا ،راروف لامج ةياقولا ريدم
عصضول سصصصخ اعامتجا ،مرصصنŸا
،د˘جا˘صسŸا ح˘ت˘˘ف˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘صضرأا
ة˘ي˘˘ن˘˘يدو ة˘˘ي˘˘ح˘˘صص تا˘˘حÎق˘˘م م˘˘صضت

ة˘˘˘با˘˘˘صصإلا ن˘˘˘م Úل˘˘˘صصŸا ة˘˘˘يا˘˘˘˘م◊
ي˘˘ت˘˘لا Òباد˘˘ت˘˘لا ي˘˘˘هو ،سسوÒف˘˘˘لا˘˘˘ب
ىوتفلا ةن÷ ءاصضعأا ىلع سضرعتصس
ذ˘˘˘خأل ،اŸا˘˘˘ع44 م˘˘˘˘صضت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
اهدعبو ،لو˘كو˘تÈلا ى˘ل˘ع ة˘ق˘فاوŸا
ما˘مأا د˘جا˘صسŸا ح˘ت˘ف ا˘ي˘م˘صسر ن˘ل˘ع˘ي
ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘صص فور˘˘˘˘ظ ‘ Úير˘˘˘˘ئاز÷ا

عصضولا رابتعلا Úعب ذخأات ،ةيتاوم
⁄اعلاو دÓبلا هفرعت يذلا يئابولا
.لكك

اهفده ،““حÓسصإÓل ةينطؤلا ىؤقلا ةردابم““ اهتمسسأا ةيسسايسس ةردابم نع تايعمجو ةينهمو ةيباقن تاميظنتو ةيسسايسس بازحأا تنلعأا
.Òيغتلا ‘ ةيبعسشلا ةدارإ’ا قق– ةقيمع ةيقيقح تاحÓسصإا ديسسجتل حاÎقا ةؤقو ةيباجيإا ةفاسضإا نؤكت““

ادجسسم ف’آا4 ›اؤح صصخي رمأ’ا

دجأسسŸا حتف ةدأعإل يئأقولا لوكوتوÈلا ددحي يذيفنت موسسرم رأظتنا ‘



د˘˘˘صصر˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ز˘˘˘كرŸا بصسحو
‘ ¤وألا ةزه تلجصس دقف ،لزلزلا
9.4 اهتدصش تغلبو ،اصس51:7 ةعاصسلا
ددح دقو .Îصشير ملصس ىلع تاجرد
ةلامح ةيدلب بونج ملك2 ـب اهزكرم
ةيناث ةيصضرأا ةزه اهتعبت ،ةليم ةيلوب
راهنلا فصصتنم ‘ تاجرد5.4 ةدصشب
3 دعب ىلع اهزكرم ددح ،ةقيقد31و
.ةلامح بونج ملك
تبرصض يتلا ةيصضرألا ةزهلا تببصست
ققصشت ‘ ،ةعم÷ا مويلا ،ةليم ةيلو
51 ةوجفو Îم005 ةفاصسÃ قيرطلا
ةيندŸا ةيام◊ا نايب حصضوأاو.مصس
يتلا ةيصضرألا ةزهلا نأا ةليم ةيلول
ملصس ىلع ةجرد9.4 اهتدصش تغلب
ق˘ير˘ط˘لا ق˘ق˘˘صشت ‘ تب˘˘ب˘˘صست ،Îصشير
51 ق˘˘م˘˘˘عو ،Îم005 ة˘فا˘صسم ى˘ل˘˘ع
ما˘ت˘لا را˘ي˘ه˘نلا ي تب˘ب˘صست ا˘م˘ك .م˘˘صس
ةدمعأا ‘ تاققصشتو لزانم ةثÓثل
ةد˘˘ع˘˘ب ا˘˘ه˘˘نارد˘˘جو ىر˘˘خأا تا˘˘ن˘˘ك˘˘˘صس
ل˘˘ج˘˘صست نأا نود ،ة˘˘يلو˘˘˘لا تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب

تبب˘صست د˘قو.حاورألا ‘ ر˘˘ئا˘˘˘صسخ
‘ تا˘˘˘ق˘˘˘ق˘˘˘صشت ‘ ا˘˘˘صضيأا نا˘˘˘تز˘˘˘ه˘˘˘˘لا
ن˘˘˘˘˘م دد˘˘˘˘˘عو نارد÷ا و ةد˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘عألا

لزنم51 ‘ ة˘ي˘˘ئز÷ا تارا˘˘ي˘˘ه˘˘نلا
يحب لزنم11و ،ةÁدقلا ةنيدŸاب
ءاŸا رصصق يحب لزانم5و ،ةبرÿا
.ةليم ةيدلبب
ي˘˘لÙا ر˘˘يدŸا حر˘˘صص ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
يÓصص هللا دبع ةيمومعلا لاغصشأÓل
ةيمك طوقصس ‘ اتببصست Úتزهلا نأا
يأا ليجصست نود راجحألا نم ةÒبك
ةيلمع راطإا ‘““ هنأاب اركذم ،““رارصضأا
،سسيمÿا سسمأا لوأا قلغأا ،ةيقابتصسا

لاغصشأاب مايقلل قيرطلا اذهل ايئزج
يلمعتصسم ددهت يتلا ةراج◊ا عزن

.““روÙا اذه
لاغصشألا حلاصصم““ نأا يÓصص فاصضأاو
،ناكŸا Úعب تلخدت دق ةيمومعلا
ي˘˘ت˘˘لا را˘˘ج˘˘˘حألا عز˘˘˘ن دد˘˘˘صصب ي˘˘˘هو
.““تطقصس
ذنم ،تلجصس دق ةليم ةيلو تناكو
نا˘˘ك ة˘˘ي˘˘صضرأا ةز˘˘ه ،ع˘˘ي˘˘با˘˘صسأا ة˘˘ثÓ˘˘ث
تدا˘˘فأاو ،ناور˘˘م يد˘˘ي˘˘صس ا˘˘هز˘˘كر˘˘م
ةنياعŸا نأا ةيندŸا ةيام◊ا حلاصصم
ةينقتلا ةباقر˘لا ة˘ئ˘ي˘ه ا˘ه˘تر˘جأا ي˘ت˘لا
ةيصضرألا ةزهلا هذه ءارج تايانبلل

تصضر˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ن˘˘ك˘˘صسلا تف˘˘ن˘˘صص

نمصض ةÁدقلا ة˘ن˘يدŸا˘ب تا˘ق˘ق˘صشت˘ل
حلاصصم تفاصضأاو.ةيلاقتÈلا ةناÿا
تا˘˘˘ق˘˘˘ق˘˘˘صشت نأا ة˘˘˘ي˘˘˘ندŸا ة˘˘˘يا˘˘˘˘م◊ا
عوبصسألا ،عقو لازلز ءارج ،تلجصس
لك تايد˘ل˘ب˘ب لزا˘ن˘م ةد˘ع˘ب ،ي˘صضاŸا

”احوبو نانياب يعرتو ةمغÓتلا نم
ةوÓع ،د˘ي˘ع˘لا مو˘غ˘ل˘صشو ة˘ي˘نا˘م˘ث˘ع˘لاو
ق˘ير˘ط˘لا ى˘ل˘ع رو˘خ˘صص را˘ي˘ه˘نا ى˘ل˘˘ع
يتيلو Úب طبارلا72 مقر ينطولا

ينب مامح ةقطنم ‘ لجيجو ةليم
.نوراه

دنفت ةيئاŸا دراؤŸا
ينب دسس غيرفت ةعاسشإا

نوراه
نأا ا˘˘˘هدا˘˘˘ف˘˘˘م را˘˘˘ب˘˘˘˘خأا تل˘˘˘˘قا˘˘˘˘ن˘˘˘˘تو

ينب دصس غيرفتل تعره تاطلصسلا
نأا Òغ ،ةثراك عوقو يدافتل نوراه
،كلذ تدنف ةيئاŸا دراوŸا ةرازو
.ةطولغم رابخأا اهنإا تلاقو
هنأا ةيئاŸا دراوŸا ةرازو تدكأاو

ي˘˘˘ن˘˘˘ب د˘˘˘صسب  رر˘˘˘صض ي�ا ل˘˘˘ج˘˘˘صسي ⁄
نأا ¤إا ةÒصشم ،ةليم ةيلوب نوراه

دصسلل تلق˘ن˘ت ة˘صصتfl ة˘ي˘ن˘ق˘ت ة˘ن÷
بر˘˘صض يذ˘˘لا لاز˘˘لز˘˘˘لا عو˘˘˘قو رو˘˘˘ف
ةوقب ةعم÷ا سسمأا حابصص ،ةقطنŸا
تدا˘˘ف�او ،Îصشير م˘˘ل˘˘صس ى˘˘˘ل˘˘˘ع9،4
مدعب اهتعفر يتلا ةينقتلا ريراقتلا
ى˘ل˘˘ع  رر˘˘صض و�ا ر˘˘ث�ا˘˘ت ي�ا ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست
يتلا ةليم ةيلوب  دودصس3 ىوتصسم

تمواقو ةيصضرألا ةزهلاب رث�اتت  ⁄
.يباجيا لكصشب

ب .م

يـنـطو
ـه1441 ةج◊ا وذ81 ـل قفاؤŸا م0٢0٢  توأا80  تبسسلا

 ةيندŸا ةيام◊ا

تأينأكمإاو نوع فلأا51 نم Ìكأا
تأبأغلا قئارح ةحفأكŸ ةÈتعم

ةÈتعم تايناكمإا ةيندŸا ةيامحلل ةماعلا ةيريدŸا ترخصس �
قئارح ةحفاكم لا‹ ‘ ،›ا◊ا فايطصصلا مصسوم لÓخ،
لÓخ نم ،نطولا قطانم ديدع ‘ ارخؤوم تلجصس يتلا تاباغلا

Œتر56 دينÓ قنتمÓ ةيحورم تارئاط4و لخدت ةدحو505و.
ءافطإا ةنحاصش0521““ تصصصصخ دقف ،ةيريدملل نايب بصسحو
افيصضم ،““بترلا عيمج نم ،انوع266.51 و فاعصسإا ةرايصس075و
نم نوكتت تاباغلا قئارح ةحفاك56Ÿ ـلا ةلقنتŸا لاترألا نأا
ةرايصس56و ءافطإا ةنحاصش056و بترلا عيمج نم نوع003““
.““فاعصسإا

نأا ةيندŸا ةيامحلل ةماعلا ةيريدŸا تدكأا ،ىرخأا ةهج نم
006و بترلا عيمج نم انوع526.21““ مصضت لخدتلا تادحو
ةيو÷ا ةدحولا نأا Úح ‘ ،““فاعصسإا ةرايصس505و ءافطإا ةنحاصش
71وATSUGA 931”““ زارط نم ةيحورم تارئاط4““ لمصشت

”.ينقت02و رايط
ءاعبرألا ،سسأارت يذلا دارج زيزعلا دبع ،لوألا ريزولا ناكو
تا˘ي˘ف˘ي˘ك ة˘صسارد˘ل سصصصخ ا˘كÎصشم ا˘يرازو ا˘عا˘م˘ت˘جا ،ي˘˘صضاŸا
تايناكمإلاو ،هلبصسو تاباغلا قئارح نم نيررصضتŸا سضيوعت
ةن÷ بيصصنت ىلع فرصشأا دق ،ةرهاظلا هذه ةهجاوŸ ةرخصسŸا
.تاباغلا قئارح رئاصسخ مييقت
،ءاعبرألا موي ةياغ ¤إا ،ةلجصسŸا تاباغلا قئارح ةليصصح Òصشتو
ردق˘ت ة˘ي˘لا˘م˘جإا ة˘حا˘صسم ى˘ل˘ع ق˘ير˘ح ةرؤو˘ب1831 ل˘ي˘˘ج˘˘صست ¤إا

اراتكه3655و تاباغلا نم اراتكه8624 اهنم ،اراتكه69441ب
.سشارحألا نم اراتكه5664و لاغدألا نم
ةحاصسم اصضيأا رارصضألا سصخت ،لوألا ريزولا حلاصصم نايب بصسحو
Íت ةمزح128541و Òعصشلاو حمقلا ليصصاfi نم اراتكه5801
.لحن ةيلخ063و ةلخن1115و ةرمثم ةرجصش676401و
عصضو ¤إا تصضفأا اهيف رصشوب يتلا تاقيقحتلا نأا نايبلا فيصضيو

اوعصضخ ،قئار◊ا اولعتفا سصخصش (51) رصشع ةصسمخ طاصشنل دح
‘ (3) ثÓثو ةمركلا Úع ‘ (6) ةتصس مهنيب نم ،باوجتصسÓل
دحاو سصخصشو ةيدŸا ‘ (2) نانثاو ةزابيت ‘ (2) نانثاو ةنتاب
مهنم (3) ةثÓث عدوأا ،فراطلا ‘ رخآا سصخصشو لجيج ‘ (1)
.ةيئاصضقلا ةباقرلا ت– اوعصضو نورخآا ةثÓثو سسب◊ا نهر
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ءانبلا داؤÃ ةلمfi ةنيفسس راحبإا راظتنا ‘

أيناديم أيركسسع ىفسشتسسم لسسرت رئاز÷ا
توÒب ¤إا تادعأسسم تارئأط4و
نم ةيرئازج تارئاط ةعبرأا ،سسيمÿا سسمأا لوأا ءاصسم ،تقلطنا

تادعاصسÃ ةلمfi (ةديلبلا ةيلو) يركصسعلا كيرافوب راطم
.نانبلب توÒب أافرم راجفنا اياحصضل ةيبطو ةيئاذغ
ةيندŸا ةيام◊ا لاجر نم قيرف نم ةيرئاز÷ا ةثعبلا نوكتتو
،ثراوكلا بط ‘ اصصتfl يبط هبصش انوعو ابيبط02 نم Óكصشم
¤إا فاصضي ،كيتصسيجوللاو تنمجانŸا ‘ اصصصصختم اينقت51و
ةحار÷ا ‘ اصصتfl ابيبط21 نم نوكتم يبط قيرف كلذ
ر˘م˘حألا لÓ˘ه˘لا ن˘م Úف˘ع˘صسم ة˘صسم˘خ ن˘˘م م˘˘ق˘˘طو ،سشا˘˘ع˘˘نإلاو
ة˘يودأاو ة˘ي˘ئاذ˘غ داو˘م تاد˘عا˘صسŸا ن˘˘م˘˘صضت˘˘ت ا˘˘م˘˘ك .ير˘˘ئاز÷ا
.ميخو ةيطغأاو ةرصسأاو اينلديصصو ايبط اداتعو
ىلعو ةيرئازج ةرخاب رحبتصس ،عبرألا تارئاطلا ¤إا ةفاصضإلاب
Òمعتو ءانب ةداعإا ‘ ةدعاصسملل ءانبلا داوم نم تانحصش اهنتم
.راجفنلا هرمد ام
ايناديم ايركصسع ىفصشتصسم ينطولا عافدلا ةرازو تعصضو امك
سسيئر تاميل˘ع˘ت ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ،نا˘ن˘ب˘ل فر˘صصت ت– ا˘ي˘ب˘ط ا˘ق˘ير˘فو
،ةحلصسŸا تاوقلل ىلعألا دئاقلا نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا
.ينطولا عافدلا ريزو
ينطولا سشي÷ا ناكرأا سسيئر ةحيرقنصش ديعصسلا قيرفلا ناكو
عم اًيفتاه ًلاصصتا ،سسيمÿا سسمأا لوأا حابصص ،ىرجأا دق يبعصشلا
ه˘ل مد˘ق ،Êا˘ن˘ب˘ل˘لا سشي÷ا د˘ئا˘˘ق نو˘˘ع ف˘˘يزو˘˘ج لوألا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
أافرم راجفنا بقع رزآاتلاو نماصضتلا رعاصشمو ةصصلاÿا يزاعتلا
Ëد˘ق˘ت˘ل ي˘ب˘ع˘صشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي÷ا داد˘ع˘ت˘صسا ه˘ل اد˘كؤو˘م ،توÒب
.ةيرورصضلا تادعاصسŸا
،ءاثÓثلا سسمأا لوأا ،توÒب أافرم ‘ عقو دق مخصض راجفنا ناكو
احيرج فلآا5 فلخو ،لقألا ىلع اصصخصش731 ةايحب ىدوأا
ىلعألا سسلÛا نلعأا امنيب ،ىوأام نود سصخصش فلأا003و
ررق امك .““ةبوكنم ةنيدم““ توÒب ةمصصاعلا نانبل ‘ عافدلل
.ديدجتلل ةلباق Úعوبصسأا ةدŸ ئراوطلا ةلاح نÓعإا

و .ق

توÒب أافرم ةثراك دعب

تأيوأ◊أب ةنزıا داوŸا دقفتي لقنلا ريزو
رئاز÷ا ءأنيم ‘

ةرايز˘ب ،تب˘صسلا مو˘ي˘لا ة˘ح˘ي˘ب˘صص ،ي˘ن˘ه ر˘هز˘ل ل˘ق˘ن˘لا ر˘يزو مو˘ق˘ي
ةدوجوŸا تايوا◊ا دقفتل ،ةمصصاعلا رئاز÷ا ءانيم ¤إا ةيدقفت
ة˘ل˘با˘ق داو˘م يو– تنا˘ك اذإا ا˘م ة˘فر˘ع˘مو ا˘ه˘صشي˘ت˘ف˘تو ءا˘ن˘˘يŸا˘˘ب
.راجفنÓل
هتفرع يذلا راجفنلا نم ،مايأا ةثÓث دعب ،ةرايزلا هذه يتأاتو
،ةيلوأا ريراقتل اقفو ،هببصس ناك يذلا توÒب ةينانبللا ةمصصاعلا
ذنم ،توÒب أافرÃ ةنزfl موينومألا تاÎن نم نط0072 دوجو
.ةثراكلا ثادحإاو اهراجفنا ‘ ببصست ا‡ ،تاونصس ةدع

و .ق
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 ةليم برسضي9،4 ةؤقب لازلز

ىرخأا تأنكسسب تأققسشتو لزأنم رأيهنا
ررسضتي ⁄ نوراه ينب دسسو ةيرسشب رئاسسخ ’ :دارج

رئاسسخ ‘ تببسست ،ةيقرسشلا تاي’ؤلا نم ديدعلا ناكسس اهب رعسش ،ةليم ةي’و ،ةعم÷ا صسمأا ،ناتيلات‡ ناتيسضرأا ناتزه تبرسض
.ةيرسشب رئاسسخ ليجسست نود ،ةÈتعم ةيدام

د˘˘ب˘˘ع ة˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م÷ا سسي˘˘˘ئر ىد˘˘˘صسأاو
ه◊ا˘صصŸ تا˘م˘ي˘ل˘ع˘˘ت نو˘˘ب˘˘ت د˘˘يÛا
ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘˘لاو ر˘˘صشا˘˘بŸا لا˘˘صصتلا˘˘ب
ةيلÙا تاط˘ل˘صسلاو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو
ل˘ئا˘صسو˘لاو تا˘ي˘نا˘ك˘˘مإلا ل˘˘ك Òفو˘˘ت˘˘ل

Ÿا ةدعاصسŸلازلزلا نم نيررصضت““.
،دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا دكأاو

نأا ،يرئاز÷ا نويزفلتلل حيرصصت ‘
لجأا نم دهج يأا رخدت نل ةلودلا““
ةيرورصضلا تاجايتحلا ةفاك Òفوت

Ÿا ةد˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘صسŸن˘˘˘˘طاوÚ““، ئا˘˘˘˘ق˘˘˘˘Ó:
ع˘˘صضو˘˘لا تارو˘˘ط˘˘ت ع˘˘با˘˘ت˘˘ن ل˘˘ظ˘˘ن˘˘صس““

ل˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘صضرألا ةز˘˘˘ه˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘عاد˘˘˘تو
.““ةقيقد

سسي˘˘˘˘˘ئر““ نأا دار˘˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عأا ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ك
ر˘˘˘يزو ن˘˘˘م Ó˘˘˘ك ر˘˘˘مأا ة˘˘˘˘يرو˘˘˘˘ه˘˘˘˘م÷ا
ة˘˘ي˘˘لÙا تا˘˘عا˘˘م÷او ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا
دو˘ج˘ل˘ب لا˘م˘ك ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت˘˘لاو
ةر˘صسألاو ي˘ن˘طو˘لا ن˘ما˘صضت˘لا ةر˘يزوو
لاقتنلاب وكيرك رثوك ةأارŸا اياصضقو
نع عصضولا ةعباتŸ ناكŸا Úع ¤إا

‘ عارصسإلا»ب دارج ىصصوأاو.““بثك
ةررصضتŸا نكا˘صسŸا م˘ي˘مر˘ت ج˘ما˘نر˘ب
نأا ¤إا اÒصشم ،““اهباحصصأا سضيوعتو
ل˘ع˘ف˘ب رر˘صضت˘ي ⁄““ نورا˘ه ي˘˘ن˘˘ب د˘˘صس
يأا لجصسن ⁄و ،Úتيصضرألا Úتزهلا

.““هب ينقت للخ
ب .م

ررسضتي ⁄ نوراه ينب دسس نأا دكؤؤي دارج

 نيررسضتŸا ةدعأسسŸ تأينأكمإلا لك Òفوتب رمأأي نوبت

لجيج ةي’ؤب ةيسضرأا ةزه
،ةيصضرأا ةزه قئاقد90و61 ةعاصسلا دودح ‘ ،سسيمÿا سسمأا لوأا ،تلجُصس
.Îصشير ملصس ىلع تاجرد4.3 اهتدصش تغلب ،لجيج ةيلوب
،ءايزيفوي÷او ةيكلفلا ءايزيفلاو كلفلا ملع ‘ ثحبلا زكرم نم نايب بصسحو
.ةيلولا سسفنب ةناصسكات قرصش بونج ملك51ـب دّدح ةزهلا عقوم نإاف
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د˘˘ب˘˘ع ن˘˘˘ب نÁأا ة˘˘˘ي˘˘˘لاŸا ر˘˘˘يزو د˘˘˘كأا
ع˘˘مزŸا تا˘˘صضيو˘˘ع˘˘ت˘˘لا نأا ن˘˘م˘˘حر˘˘لا
نم نيررصضتŸاو ÚحÓفلل اهÁدقت

نوكل ،ةيلام نوكت نل تاباغلا قئارح
سسوؤورو را˘˘ج˘˘صشأل جا˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ي حÓ˘˘˘ف˘˘˘لا

‘ ر˘م˘ت˘صسي ى˘˘ت˘˘ح ا˘˘هد˘˘ق˘˘ف ة˘˘ي˘˘صشا˘˘م
.هطاصشن

‘ ،ن˘˘˘˘م˘˘˘˘حر˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘˘ب لا˘˘˘˘˘قو
سسمأا ،ةينطولا ةعاذإÓل تاحيرصصت
عر˘صشي˘صس تا˘صضيو˘ع˘˘ت˘˘لا نإا ،سسي˘˘مÿا
ةصصاÿا ريراقتلا لامكتصسا دعب اهيف
ديدعلا تصسم يتلا رئاصسÿا مييقتب
باÎلا ل˘˘˘˘˘ك Èع ÚحÓ˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘م
.ينطولا

وأا ÚحÓ˘ف˘لا نأا ثد˘˘ح˘˘تŸا ح˘˘صضوأاو
م˘هرا˘ج˘صشأا ترر˘صضت ن˘يذ˘لا ÚلاوŸا
ةجاح ‘ اوصسيل مهتيصشام وأا ةرمثŸا
راجصشأا ¤إا مهتجاح ردقب لاومأا ¤إا
ى˘˘ت˘˘ح ا˘˘˘هود˘˘˘ق˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘صشا˘˘˘م سسوؤورو
.مهطاصشن ‘ اورمتصسي
ةيلاŸا ريزو راصشأا قايصسلا اذه ‘و

نولصضفي نيررصضتŸا مظعم نأا ¤إا
نإا لا˘˘قو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘لا تا˘˘˘صضيو˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا
مج˘ح ر˘ه˘ظ˘ت˘صس ة˘ي˘ناد˘يŸا ة˘ن˘يا˘عŸا
رر˘˘صضت˘˘م ل˘˘ك˘˘ل ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق◊ا ر˘˘ئا˘˘صسÿا
اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘˘ع نو˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘صس سضيو˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لاو
.سساصسألا

و .ق

ةيلاŸا ريزو

أيلأم نوكي نل قئار◊ا نم نيررسضتŸا صضيوعت
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امهحتف ةداعإ’ ابسس–

ةمسصأعلأب نونكع نب ةبأغو ““تÓبأسصلا““ هزتنم ميقعت
،ىÈك ميقعت ةلمح صشار◊اب ““هايŸا عبنم»و نؤنكع نب ةباغو ،““تÓباسصلا““ هزتنم نم لك Èع ،لوأ’ا صسمأا ،تقلطنا
.يجيردت لكسشب تاءاسضفلا هذه ““حتف ةداعإ’ ادادعتسسا““

تاصضايرلا رئاظح ناويدل ماعلا ريدŸا دكأاو
نأا Êا˘ق˘م˘ق سسا˘ي˘لإا ر˘ئاز÷ا ة˘يلو˘ل ة˘ي˘˘ل˘˘صست˘˘لاو
Òهطتو ميقعت ةلمح ميظنت ‘ قلطنا ناويدلا
م˘˘صسو˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن ة˘˘˘يا˘˘˘غ ¤إا ر˘˘˘م˘˘˘صست˘˘˘ت˘˘˘صس ىÈك
ةيدلبب تÓباصصلا هزتنم نم لك Èع فايطصصلا

5 بعلŸ ةلباقŸا نونكع نب ةباغو ياد Úصسح
د˘يد÷ا ““ها˘يŸا ع˘ب˘ن˘م““ هز˘ت˘ن˘˘م اذ˘˘كو ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج
را˘˘˘˘طإا ‘ كلذو سشار◊ا يداو ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘طŸا
Òبادتلا قيبطتب سصاÿا رئاز÷ا ةيلو جمانرب
ابصس–»و91–ديفوك ةحفاكÃ ةصصاÿا ةيئاقولا
ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا ما˘˘يألا ‘ تا˘˘هز˘˘ت˘˘نŸا هذ˘˘ه ح˘˘ت˘˘ف˘˘˘ل
راظتنا ‘ هنأا Êاقمق سسايلإا حصضوأاو.““ةمداقلا
هذه حتف ةداعإا دعوم نع ““ايمصسر نÓعإلا““
ةيروهم÷ا سسيئر رماوأل اقيبطتو تاهزتنŸا

ح˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘تŸا نو˘˘ب˘˘ت د˘˘يÛا د˘˘ب˘˘ع
ة˘˘حاÎصسلا ن˘˘كا˘˘مأاو تا˘˘هز˘˘ت˘˘نŸاو ئ˘˘طاو˘˘صشلا

،يف˘ي˘صصلا م˘صسوŸا اذ˘ه ‘ ة˘صصا˘خ Úن˘طاو˘م˘ل˘ل
رئاظ◊ا ناويد لمعي ،يجيردت لكصشب كلذو
لابقت˘صسل ة˘ي˘ح˘صصلا طور˘صشلا ل˘ك ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ى˘ل˘ع““
ءادترا ةيرابجإا ¤إا هنم ةراصشإا ‘ ،““ÚفاطصصŸا
م˘ق˘عŸا ل˘ئا˘صسلا Òفو˘تو ة˘˘ي˘˘قاو˘˘لا تا˘˘ما˘˘م˘˘ك˘˘لا
م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘˘ت اذ˘˘˘كو يد˘˘˘صس÷ا د˘˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا ماÎحاو
ة˘ي˘تا˘مدÿا ق˘فارŸا ل˘كو ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لا تÙÓا
ى˘ل˘ع ل˘طŸا ،تÓ˘˘با˘˘صصلا هز˘˘ت˘˘نÃ ةد˘˘جاو˘˘تŸا
3 لدعÃ ،ةمصصاعلا رئازجلل ةيرحبلا ةهجاولا

ة˘حا˘صسم““ نأا Êا˘ق˘م˘ق د˘˘كأاو.مو˘ي˘˘لا ‘ تار˘˘م
02 ¤إا لصصت يتلا ةعصساصشلا تÓباصصلا هزتنم
دو˘˘فو لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسل ة˘˘ي˘˘فا˘˘ك نو˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘صس را˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘ه
Úثحابلا بابصشلاو تÓئاعلا نم ÚفاطصصŸا

لاقو ،““مايألا هذه ‘ مامجتصسÓل ةحصسف نع
حتف ةداعإا ““Òصس نصسح نامصض““ لجأا نم هنإا

ناويد˘لا لا˘م˘ع ل˘ك ر˘خ˘صسي˘صس تا˘هز˘ت˘نŸا هذ˘ه

ةفاظنلا ةصسصسؤوم نم ةيفاصضإا مقطأاب مهميعدتو
ة˘نا˘ي˘صص ة˘صسصسؤو˘مو  ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘يا˘م˘حو ة˘˘ير˘˘صض◊ا
قيصسنتلا نع كيهان Òهطتلاو قرطلا تاكبصش
سسي˘صس– ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لا تا˘˘ي˘˘ع˘˘م÷ا ع˘˘م
نم ةياقولا Òبادت ماÎحا ةيمهأاب ÚنطاوŸا
،نأاصشلا تاذ ‘ ،ثدحتŸا فدرأاو.سسوÒفلا
ن˘م نود˘ي˘ف˘ت˘صسي˘صس تÓ˘˘با˘˘صصلا هز˘˘ت˘˘ن˘˘م راوز نأا

ةيهيفÎلا باعلألاو ةيراجتلا تÙÓا تامدخ
يذلا ““سضيبألا دومعلا““ ئطاصش حتف ىلع ةوÓع
.هقحاول لكو حبصسŸاو ،رخآلا وه ئيه
¤إا ÚفاطصصŸا ماعلا ريدŸا اعد Òخألا ‘و
ماز˘ت˘˘للاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا ة˘˘مÓ˘˘صسلا ما˘˘ظ˘˘ن ماÎحا““
نم ةيحصصلا تاه÷ا اهب حصصنت يتلا Òبادتلاب
لÓخ ءابولاب ةديدج تاباصصإا يأا يدافت لجأا
 .““ةمداقلا ةÎفلا
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عفر دعب ةحأبسسلل حوتفم أئطأسش32
ةمسصأعلأب رج◊ا
ة˘حو˘م˘صسŸا ئ˘طاو˘صشلا ة˘م˘ئا˘ق ر˘ئاز÷ا ة˘يلو ح˘لا˘صصم تدد˘ح ةرا˘˘صشإÓ˘˘ل
رارق ديصسجتل ابصس– ÚفاطصصŸا مامأا ةحاتŸاو ،فيصصلا اذهل ةحابصسلل
اهل يتلا ائطاصش62 ةمئاقلا تنمصضتو .ئطاوصشلا حتفب ةيروهم÷ا سسيئر
.ةيئطاصشلا تازيهجتلا بيصصنت ‘ ةيولوألا

انورؤك نم ةياقؤلا تاءارجإا ماÎحا مدعل

يرأŒ ل0006fi نم ديزأا قلغ
 ةمسصأعلأب
Úف˘لاıا را˘ج˘ت˘لا عدرو ة˘ب˘قارÃ ة˘ف˘ل˘كŸا ة˘ط˘ل˘تıا ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا تق˘˘ل˘˘غ
ر˘ئاز÷ا˘ب د˘ج˘ت˘صسŸا ا˘نورو˘˘ك سسوÒف ي˘˘صشف˘˘ت د˘˘صض ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا تاءار˘˘جإل
Èع ةيراجتلا زكارŸاو قاوصسألا نم ددعو يراŒ ل0406fi ةمصصاعلا

flا ف˘˘ل˘˘تŸا سسرا˘م ر˘ه˘صش ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘يرادإلا تا˘˘ع˘˘طا˘˘قŸة˘يا˘غ ¤إا مر˘صصن
اهتحفصص ىلع رصشن رئاز÷ا ةيلو حلاصصم نم نايب بصسحو  .سسيمÿا
ةنجلل ةيناديŸا تاجرÿا ةليصصح نمصضت ،““كوبصسيافلا““ ىلع ةيمصسرلا
ءابو يصشفت نم ةياقولا Òبادتل لاثتملا ىدم ةبقارÃ ةفلكŸا ةطلتıا
0543 قلغأا ،مويلا ةياغ ¤إاو طرافلا سسرام ةيادب ذنمف ،91–ديفوك

fiÓ قوصسوÚ يدلبÚ زكرم طاصشن قيلعتو Œاب دحاو يراŸةعطاق
ايرا172fiÓ Œ طاصشن قيلعت ¤إا ةفاصضإلاب ،ءاصضيبلا رادلا ةيرادإلا

Ãاهل عباتلا ““سسيرصشنولا““ يح قوصس قلغو ةبيورلا ةعطاق. 
‘ قلغ تارارق –نايبلا فيصضي– ةنجللا تردصصأا اهصسفن ةÎفلا لÓخو

قلع Úح ‘ ،يداولا باب ةيرادإلا ةعطاقŸاب يراŒ ل0051fi قح
.ةدلارز ةعطاقÃ ةيراŒ زكارم Êامثو ايرا97fiÓ Œ طاصشن
631 طاصشن ةنجللا تقلع ،ردصصŸا فيصضي ،ياد Úصسح ةعطاقÃ امأا

fiÓ Œقوصس قلغو ايراÚ يدلبÚ، ‘ حÚ اهصسفن تارارقلا تردصصأا ‘
ةتوتلا رئب ةعطاقÃ رخآا191 اذكو ةيراردلا ةعطاق231fiÓ Ã قح
قلغو ايرا182fiÓ Œ طاصشن كلذك قلعو  .اهب يدلب قوصس قلغو
راجتلا لÓخإل كلذو سسيار دارم رئبل ةيرادإلا ةعطاقŸاب Úيدلب Úقوصس
يعولا سصقنو بايغ ليجصستو انوروك ءابو يصشفت نم ةياقولا تاءارجإاب
.مهنم سضعبلا ىدل
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ةحسصلا عاطق معدت ةي’ؤلا حلاسصم

ىلع ةزكرم ةيأنعو صشأعنإا ةزهجأا عيزوت
أبيرق جيريرعوب جرب تأيفسشتسسم
سشاعنإا ةزهجأا ةعصست نم جيريرعوب جرب ةيلوب ةحصصلا عاطق دافتصسا
ةيلولاب ةيئافصشتصسلا ةيمومعلا تاصسصسؤوŸا ىلع عزوتتصس ةزكرم ةيانعو
ةحصصلل ةيلÙا ةيريدŸا تحصضوأاو .91–ديفوك ةحفاكم دوهج معدل
عامتجلا دعب ،ةيلولا حلاصصم نم معدلا اذه Ëدقت ررقت هنأا ناكصسلاو
ةحصصلا عاطق يمدختصسم ¤إا ةعصسوŸا ةينمألا ةيئلولا ةنجلل Òخألا

اديفم ،كلام نب دمfi ،يلÙا يذيفنتلا زاه÷ا سسيئر فارصشإا ت–
ةيبطلا هبصشو ةيبطلا مقطألا تلاغصشنل ءاقللا اذه لÓخ يغصصأا هنأاب
تا˘ب˘ي˘تÎلا عو˘م‹و ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ه˘جاو˘م ة˘ي˘ج˘ي˘˘تاÎصسإا ة˘˘صشقا˘˘ن˘˘مو
.فيصصلا ةÎف لÓخ اهنم ةيئاقولا
ى˘ل˘ع ةرو˘ط˘تŸا ة˘ي˘ب˘ط˘لا ةز˘ه˘جألا هذ˘ه عزو˘ت˘صس ه˘˘نأا˘˘ب رد˘˘صصŸا فا˘˘صضأاو
ةيلولا ةمصصاعب اهنم ةعبرأا ةيلولاب ةيئافصشتصسلا ةيمومعلا تاصسصسؤوŸا

ةيمومعلا ةصسصسؤوŸاو رصضÿ يديزوب ةيئافصشتصسلا ةصسصسؤوŸا رارغ ىلع
.ةلوفطلاو ةمومألا ‘ ةصصتıا ةيئافصشتصسلا
ةزهجأا ةثÓث نم يداولا سسأارب ةيئافصشتصسلا ةصسصسؤوŸا ديفتصستصس امك
ل˘ك˘ل د˘حاو زا˘ه˘ج ن˘م ر˘يد˘غ˘لا جر˘بو ةرو˘صصنŸا ي˘˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘ب ي˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسمو
ىلع ةدنجتŸا ةيبطلا هبصشو ةيبطلا قرفلا ةدعاصسŸ كلذو ىفصشتصسم
دجتصسŸا انوروك سسوÒفب Úباصصملل ةمزÓلا ةيحصصلا ةياعرلا نامصض
ىلع رفوتت تناك جيريرعوب جرب ةيلو نأا ¤إا ةراصشإلا ردŒ .““91–ديفوك““

د˘يد˘ع دو˘ه˘ج ر˘فا˘صضت˘بو ا˘نورو˘ك ة˘مزأا ة˘ياد˘ب لÓ˘خ سشا˘˘ع˘˘نإا ر˘˘ير˘˘صس21
هذه ةبراÙ اديدج سشاعنإا ريرصس73 ـب تايفصشتصسŸا تمعدت فارطألا
 .ةÒطÿا ةحئا÷ا

م .ق

لو˘˘˘كو˘˘˘توÈلا ةد˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘˘صسب ع˘˘˘˘صضو
91–د˘ي˘فو˘ك ن˘م ي˘ئا˘قو˘لا ي˘ح˘صصلا
ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ما÷ا لو˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب سصاÿا
02 ة˘ع˘ما˘ج ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع د˘يد÷ا
توأا32 ‘ رر˘˘˘˘˘˘قŸا5591 توأا
بئا˘ن ن˘م م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ب˘˘صسح ،يرا÷ا

ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘كŸا ة˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ما÷ا ر˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘م
.ديداحوب سسراف  ،ايجوغاديبلاب
اذ˘˘˘˘˘ه نأا د˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘˘ب  ح˘˘˘˘˘˘صضوأاو
بناو˘ج ى˘ل˘ع م˘ئا˘ق˘˘لا لو˘˘كو˘˘توÈلا
نم دحلل ةيئاقو ىرخأاو ةيميظنت
دعب عصضو انوروك سسوÒف راصشتنا
ةيئابولا ةي˘ع˘صضو˘لا م˘ي˘ي˘ق˘تو ة˘صسارد
ه˘نأا˘˘ب اد˘˘ي˘˘ف˘˘م ،ةد˘˘ك˘˘ي˘˘ك˘˘صس ة˘˘يلو˘˘ب
يعماج لوخد نامصض ىلع لمعيصس
ةذتاصسألاو ةبلطل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ““ن˘مآا““

.لامعلا اذكو
تدد˘˘ح ه˘˘˘نأا د˘˘˘يدا˘˘˘حو˘˘˘ب فا˘˘˘صضأاو
توأاÚ 32ب ةد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘مŸا ةÎف˘˘˘˘˘˘لا
Èم˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘صس ن˘˘˘˘م —ا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لاو يرا÷ا
هارو˘ت˘كد˘لا ة˘ب˘ل˘ط لو˘خد˘ل ل˘˘ب˘˘قŸا
Úح ‘ Îصسا˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ث ة˘˘˘ن˘˘˘˘صسلاو
Îصسام ¤وأا ةنصسلا ةبلط لبقتصسي
51وÚ 1ب سسنا˘˘صسي˘˘ل ة˘˘˘ث˘˘˘لا˘˘˘ث˘˘˘لاو
ة˘ن˘صسلا ة˘˘ب˘˘ل˘˘طو ل˘˘ب˘˘قŸا Èم˘˘ت˘˘ب˘˘صس
61 ن˘م ءاد˘ت˘با سسنا˘˘صسي˘˘ل ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا
ةنصسلا ةبلط قحتليصس امنيب Èمتبصس
Úب ة˘˘˘ع˘˘˘ما÷ا˘˘˘ب سسنا˘˘˘صسي˘˘˘ل ¤وألا
سسفن نم51و لبقŸا ربوتكأا —افلا
.رهصشلا

ميصسقت رر˘ق˘ت ه˘نأا˘ب د˘يدا˘حو˘ب د˘كأاو
ةÒغصص جاوفأا ¤إا ةصساردلا جاوفأا

لك ‘ ةبلطلا ددع زواجتي نل ثيح
عي˘م÷ا ة˘مÓ˘صس نا˘م˘صضل01 جو˘˘ف
ماصسقألاو تاجردŸا مقعتصس اميف
.سسرد لك ءاهتنا دعب
ر˘خآاو لو˘خد˘ل˘ل با˘ب سصصصخ ا˘˘م˘˘ك
تارادإلاو تايلكلا لك Èع جورخلل
ع˘م ي˘ع˘ما÷ا مر◊ا˘˘ب ةد˘˘جاو˘˘تŸا
ةبقارمو ةمامكلا ءادترا ةيرابجإا
¤إا دفاو سصخصش لك ةرارح ةجرد
‘ ا˘ه˘تا˘باو˘ب ع˘ي˘م˘ج Èع ة˘ع˘˘ما÷ا

لخاد تاعمجتلا لك عنميصس Úح
بلاط لك ىلعو يعما÷ا مر◊ا
مر◊ا ةردا˘˘˘غ˘˘˘م ه˘˘˘ت˘˘˘صسارد ى˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأا
ه˘فا˘صضأا ا˘م˘ب˘صسح ،““ارو˘ف ي˘ع˘˘ما÷ا

.ديداحوب
اذ˘˘˘˘˘ه لÓ˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘م دد˘˘˘˘˘صش ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك
دوجو مدع نامصض ىلع لوكوتوÈلا
مر◊ا˘ب بلا˘ط ف˘˘لأا21 ن˘˘˘˘م Ìكأا
لÓ˘خ ن˘م اذ˘هو ا˘ي˘مو˘ي ي˘ع˘˘ما÷ا
،د˘˘عأا يذ˘˘لا ي˘˘صسارد˘˘لا ج˘˘ما˘˘˘نÈلا

ةد˘ك˘˘ي˘˘ك˘˘صس ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج نأا ¤إا اÒصشم
دعقم فلأا03 نم ديزأا ىلع رفوتت
ةيلم˘ع ل˘ه˘صسي˘صس ا‡ ،ي˘جو˘غاد˘ي˘ب
.سسيردتلا ءانثأا يدصس÷ا دعابتلا
ةعبا˘تŸ ة˘ي˘لfi ة˘ي˘ل˘خ تب˘صصن ا˘م˘ك
ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما÷ا ة˘˘ن˘˘صسلا ما˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘خا Òصس
ي˘ع˘ما÷ا لو˘خد˘لاو9102/0202
سسيئر نم ة˘نو˘ك˘ت˘م0202/1202
ة˘˘لوؤو˘˘صسمو ه˘˘باو˘˘ن ل˘˘˘كو ة˘˘˘ع˘˘˘ما÷ا
تاباقنلا يلث‡و ةعما÷اب بطلا

ةعبات˘م ا˘ه˘ت˘م˘ه˘م ة˘ب˘ل˘ط˘لا ي˘ل˘ث‡و
،ةيئابولا ةيعصضولا روطت ليصصافت

ثد– يذلا ردصصŸا تاذ بصسح
لوكوتوÈلا اذه Òيغت ةيناكمإا نع

ةيئابولا ةيعصضولا مقافت ةلاح ‘
اهؤوارجإا عمزŸا تاناحتملا دعب
.لبقŸا ربوتكأا ةياهن

Œعم ايصشا“ هنأا ¤إا ةراصشإلا رد
دÓبلاب ةدئاصسلا ةيحصصلا ةيعصضولا
توأا02 ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج ةرادإا تمز˘˘˘ت˘˘˘لا
ةرازولا تاهيجوتب ةدكيكصسب5591
ط‰ دام˘ت˘عا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘تŸا ة˘ي˘صصو˘لا
Ëدقت ةلصصاومو دعب نع ميلعتلا
ة˘ن˘صسلا لا˘م˘كإل د˘ع˘ب ن˘˘ع سسورد˘˘لا
 .9102/0202 ةيعما÷ا
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ةدكيكسسب٥٥91 توأا0٢ ةعماج

ديد÷ا يعمأ÷ا لوخدلل يحسصلا لوكوتوÈلا عسضو

ةيعما÷ا ةيئافصشتصسلا ةصسصسؤوŸا تلجصس
ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘ي ل ا˘˘م ““Èم˘˘فو˘˘ن لوأا““ نار˘˘هو˘˘ل
ة˘˘˘صصا˘˘˘خ ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘ط ةرا˘˘˘˘صشت˘˘˘˘صسا00071
ا˘م˘ك ة˘ح˘ئا÷ا ة˘˘ياد˘˘ب ذ˘˘ن˘˘م91–ديفوكب
يصس يب““ عون نم ليل–0007 ءاهز ترجأا
نايب لوألا سسمأا هب دافأا امبصسح ، ““را
.ةصسصسؤوŸا تاذل
تارا˘˘˘˘صشت˘˘˘˘صسلا نأا ¤إا رد˘˘˘˘صصŸا را˘˘˘˘صشأاو
ديفوك ةلاح4892 نع ترفصسأا ةيبطلا

ى˘˘˘صضرŸا دد˘˘˘ع نأا ا˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضم ،ةد˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘م
.ةلاح0002 ¤إا عفترا ÚفاعتŸا
اوقلت سضيرم053 ءاهز نأا نايبلا زربأاو
قيبط˘ت ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م م˘ه˘تو˘ي˘ب ‘ م˘ه˘جÓ˘ع
حÓصصإاو ناكصسلاو ةحصصلا ةرازو تاميلعت
ى˘صضرŸا ى˘ل˘ع ءا˘ق˘بإلا˘ب تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسŸا
،مهتويب ‘ تاديقعت نم نوناعي ل نيذلا

نوثكÁ نيذلا ىصضرŸا ددع نأا افدرم
.082 ب ردقي ىفصشتصسŸا ‘ ايلاح

ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘صشت˘˘˘صسلا ة˘˘˘صسصسؤوŸا تر˘˘˘خ˘˘˘˘صسو
ةرفوتŸا لئاصسولا لك نارهوب ةيعما÷ا
تأايه ثيح ،91–ديفوك ىصضرÃ لفكتلل

03 ل ةد˘˘حاو ل˘˘ك ع˘˘صست˘˘ت ح˘˘˘لا˘˘˘صصم ر˘˘˘صشع
ر˘غ˘صصم ى˘ف˘صشت˘˘صسم ¤إا ة˘˘فا˘˘صضإا ،ار˘˘ير˘˘صس
021 ة˘ع˘صسب سشا˘˘ع˘˘نإÓ˘˘ل ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم ل˘˘م˘˘صشي
.ريرصس
ف˘˘ل˘˘تfl ‘ بي˘˘ب˘˘˘ط005 تد˘˘ن˘˘ج ا˘˘م˘˘˘ك
ن˘ع ل˘ق˘ي ل ا˘م م˘هد˘عا˘صسي تا˘صصصصخ˘ت˘لا

.يبطلا هبصش كلصسلا نم فلأا
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تا˘˘طا˘˘صشن˘˘لا نأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا د˘˘˘كأاو
ىلع تظفاح91–ديفوك جراخ ةصسصسؤوملل
قلعتي امي˘ف ة˘صصا˘خ ،ة˘يدا˘ي˘ت˘علا ا˘ه˘تÒتو
ناطرصسلا سضارمأل راظنŸاب ةحار÷اب
بل˘˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘حار˘˘˘جو ة˘˘˘ي˘˘˘عوألا ة˘˘˘˘حار˘˘˘˘جو
ة˘˘حار˘˘جو ة˘˘ي˘˘لو˘˘ب˘˘لا كلا˘˘صسŸا ة˘˘˘حار˘˘˘جو
 .ماظعلا ةحارجو باصصعألا

 م .ق

نارهؤل ةيئافسشتسس’ا ةسسسسؤؤŸاب
 ةحئأ÷ا ةيادب ذنم91- ديفوكل ةيبط ةرأسشتسسا00071
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هتوÒب رعأسشلا ركذت أمدنع

7مالـقأ

سسلوب داوج

تبّذكو ،ىرخأا ةرم توÒب انتمدصص
جذصسلا بارصس ،محرت ل ةّبر ةنوعرب
،فلألا ةرملل ترعو ،ÚلئافتŸا كليلو
دقل .Úنصص حوفصس ىلع قئاقصشلا ممصش
ر˘م˘حألا ا˘ه˘ل˘ي˘ل ‘ «ا˘ن˘ت˘م˘˘ي˘˘خ» تدا˘˘عأا
انتَرّكذو ،ديلتلا هانعم قرصشلل ،يمادلا
¤إا فيكو بارخ نم ةافغلا دلوي فيك

.نودوعي بارخ
تاهوف ىلع فقن نحنو ،حصصي ل دق
‘ ءا˘˘عد˘˘لاو تم˘˘صصلا لإا ،ا˘˘ن˘˘تا˘˘ق˘˘ه˘˘˘صش

fiوأا انلوقع دقفن لأاو ،زجعلا بيرا
امك ،ريدق ءيصش لك ىلع نÃ انناÁإا
دباعŸا ‘ عوصشخب نوعكارلا نمؤوي ناك
راطصشنا لبق ،مدلا أافرم نم ةبيرقلا
نكلو .ةيقصشلا توÒب ءامصس قوف رمقلا
⁄ نا˘ن˘ب˘ل˘˘ف ،Òصضي ل ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق◊ا سضع˘˘ب
،ميلصس يدايصس نايكك سشعي ⁄و دلوي
ناك لو ،ةيعيبط ةلود موي تاذ نكي ⁄و
دقل .ةلصشافلا ⁄اعلا لود يقاب هبصشي

نر˘˘˘ق˘˘˘لا ‘ ⁄ا˘˘˘ع˘˘˘لا ةا˘˘˘عر ه˘˘˘˘صسد˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه
،ه˘ل˘هأا ع˘ي˘م˘ج فر˘˘ع˘˘ي ا˘˘م˘˘ك ،مر˘˘صصنŸا
مظعم كراصشت «ةعقوق» در‹ نوكيل

ءا˘صسف˘ي˘صسف ءا˘ن˘ب ‘ ة˘ي˘ن˘يد˘˘لا ه˘˘ف˘˘ئاو˘˘ط
اهلخاد ‘ سشيعيو ،يجراÿا اهعرد
ا˘م˘ك ،نو˘˘ن˘˘طاو˘˘م ل ، **«نو˘˘ف˘˘طاو˘˘م»
دعأا ل .ةثيد◊ا لودلا رصصع ‘ يغبني
ل يننكل ،نانبل خيراتب اÒًبخ يصسفن
¤إا ةجاحب هتاصسأام سصيخصشت نأا دقتعا
‘ ءاملع تاصسارد ¤إا وأا ،ءاÈخ ةبرد
.اهتاوخأاو ةصسايصسلا

،لخادلا يينيطصسلف نحن ،انل حَتُت ⁄
تلا˘˘ح ‘و اًر˘˘خؤو˘˘م لإا نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ةرا˘˘˘يز
،نآلا ةحاتم دُعت ⁄ ،ادج ةيئانثتصسا
،ماوعأا ةثÓث لبق انل تحنصس يتلا كلتك

تا˘˘˘˘عو˘˘˘˘مÛا سضع˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل ح˘˘˘˘م˘˘˘˘ُصس Úح
ا˘ن˘ت˘عو˘م‹ ا˘ه˘ن˘مو ،ه˘˘ترا˘˘يز ةÒغ˘˘صصلا
ت– ،ءاقدصصأا جاوزأا ةعبصس نم ةفلؤوŸا

⁄! ةينيدلا ةحايصسلا وأا جيج◊ا ناونع
تلز ام .توÒب راطم ‘ اننأا قدصصن
نأا لواحي وهو يبلق ترجز فيك رعصشأا
هتاقد عمصسأا تنك .يعلصضأا Úب نم لطي
ىتح لو ،ددfi فده وحن رظنأا لو
ةظ◊ ‘ تصشعف ،يقافر هوجو بوصص
اًفوخ يصساوح اهيف تلّطع ،ةيدمرصس
ا˘ًم˘ل˘ح سشي˘˘عأا ي˘˘ن˘˘نأل ف˘˘صشت˘˘كأا نأا ن˘˘م
ىلع نحنو توÒب ليل فصصتنا .اًيرهز
لوخدلا تÓماع˘م ا˘ن˘ي˘ه˘نأا˘ف ،ا˘ه˘ت˘فر˘صش
ام ةعومÛا تمصصو ةلفا◊ا انبكرو
اهلي˘ل ن˘صضت– ا˘ن˘ن˘ي˘عأاو ،اً̆ي˘غا˘ط كف˘نا

ا˘ن˘م ل˘كو «ا˘ي˘ند˘لا تصسب» ق˘ي˘ل˘ي ءود˘ه˘˘ب
نم ناك يت˘صصا˘خ˘ف ،ه˘نا˘ن˘ب˘ل ر˘صضح˘ت˘صسي
‘ دو˘ق˘ع˘ل ا˘ه˘ُتأا˘˘ب˘˘خ Êا˘˘مأاو د˘˘عوو زرأا

اًدوقع انديصشانأا ‘ اهتصسدكو انيباوخ
فرعأا ل .ماÁ بارصسأاو ،رانلج نم
مكمامأا سشبنأا نأا يبلق › حمصسيصس ىتم
وأا ،ناÈج /ير˘˘صشب تا˘˘صشو˘˘صشو ى˘˘ل˘˘حأا
تا˘ج˘ن˘˘غ وأا «بر˘˘لا زرأا» تا˘˘يا˘˘ن ة˘˘ح˘˘ب
.«كبلعب» ‘ دÛا تامهمهو «ةلحز»
ة˘صصغ˘لا با˘ع˘ي˘ت˘صسا د˘ع˘ب ،اÃر ،دو˘عأا˘صس
ىقبت ام ةفصصرأا ىلع Ìنأا يك ،ةيلا◊ا

ن˘م ا˘ها˘ن˘ف˘ط˘ق ا˘ن˘ك ا˘ًمو‚ ،ر˘م˘˘ع ن˘˘م
ىكزأاو عوصضأا يكو ،اتنكصسب «بورخصش»
ريد» نمو «نو÷ا Úتاصسب» نم روطعلا
.«رمقلا
ةصشهد˘لا ما˘ق˘م مو˘ي˘لا ما˘قŸاو ،ي˘ن˘ن˘ك˘ل
تنا˘˘ك ف˘˘ي˘˘ك م˘˘ك˘˘ثد˘˘˘حأا˘˘˘صس ،ةر˘˘˘صس◊او

ن˘م ا˘ن˘ل˘ق˘ت˘نا ا˘م˘ل˘ك فز˘˘ن˘˘ت ي˘˘تر˘˘صصا˘˘خ
لكف ،ةيناث ةرصضاح ¤إا ةينانبل ةرصضاح
قطانم نصصح يصسايصس بزح وأا ةفئاط
رو˘صصبو ه˘مÓ˘عأا˘ب ا˘˘هر˘˘صصا˘˘حو هذو˘˘ف˘˘ن
يذلا نانبل تاب ىتح ،هئادهصشو هتداق
وأا «بلعلاب اياده» نم Ìكا سسيل هانئج
ة˘ع˘ي˘˘صض ن˘˘با ل˘˘يواو˘˘م ا˘˘ه˘˘فد˘˘ن˘˘ت تا˘˘هآا
«امصس نم ةعطق» Òصصتل Òطتف «احين»
ت–» ة˘˘˘يزوÒف ج˘˘˘يزا˘˘˘˘هأا ح˘˘˘˘يÎصست وأا

،ر˘ئاز˘لا ئ˘ط˘خ˘ي ن˘ل .«بن˘ع˘لا تا˘ن˘ف˘˘ج

،نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل بح˘˘ب ا˘˘˘ف˘˘˘ند˘˘˘م نا˘˘˘ك ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م
هعاق˘ب لا˘م˘ج˘بو ه˘ت˘ع˘ي˘ب˘ط˘ب اًرو˘ح˘صسمو
،زفتصسŸا ّرŸا عقاولا كلذ «هفوصش«و
عصضخت تلاز ام ةيفارغج ةقطنم لكف
د˘˘ن˘˘عو هد˘˘ن˘˘ع اذ˘˘هو ،م˘˘ي˘˘عز˘˘ل وأا لاو˘˘ل

ةز˘ها˘ج ا˘ي˘صشي˘ل˘ي˘م ه˘ت˘ف˘ئا˘˘طو ه˘˘ت˘˘ل˘˘ئا˘˘ع
ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ه˘تر˘صضا˘ح ن˘عو ه˘ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘ل˘˘ل
سضعب ىلع لصسكب نانبل سشيج دجاوتي
ى˘ل˘ع ة˘ما˘قŸا ،ة˘˘ير˘˘ك˘˘صسع˘˘لا ز˘˘جاو◊ا

عقاوم ‘و ،ةيصسيئرلا تاقرطلا قرافم
ذو˘ف˘ن ي˘ت˘ق˘ط˘˘ن˘˘م Úب ا˘˘ًي˘˘ل˘˘م˘˘ع ل˘˘صصف˘˘ت
.Ìكأا وأا ÚتفلتÚ flته÷ Úتعبات

ىلع يŸاعلا ماظنلا وصسدنهم فكعي
ى˘ل˘عو ،د˘يد˘ج ط˘صسوأا قر˘صش ة˘˘صسد˘˘ن˘˘ه
نانبل ذخأايل رثانتت نأا توÒب ءÓصشأا
مد˘لا ة˘ط˘ير˘خ ى˘ل˘ع ه˘نا˘ك˘م ف˘ئاو˘ط˘˘لا
ةديد÷ا

ا˘˘ن˘˘˘تارا˘˘˘يز ‘ ها˘˘˘ند˘˘˘ها˘˘˘صش ا˘˘˘م سسنأا ⁄
بعصشف ،نانبل ىلع يتآلا نم ‘وخو
ثدحأا تنك اذكه – فوÿا همكحي
،ةيلهألا هبورح يصسآام نم – يئاقدصصأا
تار˘ماؤو˘مو ع˘ما˘ط˘˘م ما˘˘مأا د˘˘م˘˘صصي ن˘˘ل
ناصصي ل هدحو فوÿابف ، ءاصسخألا
ِوترن ⁄ .ناطوألا ىنبت لو يلهأا ملصس
نأا ى˘ل˘ع ا˘ن˘صصر˘حو ،ةرا˘˘يز˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘م
ق˘ير˘لا ‘ ة˘ف˘صشر ع˘قو˘م ل˘ك ن˘مَ ي˘ق˘˘ب˘˘ُن

ة˘صصح تنا˘كو ،سشا˘ع˘˘ت˘˘نÓ˘˘لو ىر˘˘كذ˘˘ل˘˘ل
يتلا توÒب ،ىقبألاو Èكألا يه توÒب
تاصضقانتلا نطوم ،ةمهاصس اهاندجو
¤إا ِغصصن ⁄ .ةليحتصسŸا تازاÛاو
،ةلماك اًعرج اهانصسفنت لب ،اهتاديهنت
ا˘˘ه˘˘ق˘˘ل˘˘ق˘˘بو بع˘˘تŸا ا˘˘هر˘˘ح˘˘ب ر˘˘يد˘˘ه˘˘˘ب
يدرو˘لا ا˘هد˘نز ى˘ل˘ع ا˘ن˘م˘ن˘˘ف ،ن˘˘مزŸا
.ددŸÎا ا˘˘هر˘˘ج˘˘˘ف ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘نو˘˘˘ح˘˘˘صصو
انيلصصو ،ميغ نم ةلفاح ‘ اهانعدو
،توŸا ناك دقف ،اهتمÓصس لجأا نم
،اهنع اندعتبا امدنع انصسصسحأا اذكه
.تابن÷ا لك نم اهبلقب سصبÎي
موي لصصح يذلا راجفنلا ةوق انتأاجاف
ا˘ن˘ت˘ع˘ج˘فأاو ،توÒب أا˘فر˘م ‘ ءا˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
ة˘˘م˘˘ي˘˘قو ،ة˘˘ير˘˘صشب˘˘لا ا˘˘يا˘˘ح˘˘صضلا داد˘˘عأا
سضعبلا بهذ ىتح ،ةيداŸا رئاصسÿا

Ãة˘ل˘˘ب˘˘ن˘˘ق˘˘لا˘˘ب را˘˘ج˘˘ف˘˘نلا اذ˘˘ه ة˘˘نرا˘˘ق
ة˘ن˘يد˘م ى˘ل˘ع تي˘ق˘لأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ك˘˘ير˘˘مألا

ةتفل ةبراقم اهنإا .ةينابايلا اميصشوÒه
يذ˘لا را˘مد˘لا ما˘يأا˘ب ا˘˘ًي˘˘ل˘˘م˘˘ع ا˘˘نر˘˘كذ˘˘ت

ر˘˘˘ه˘˘˘صش تا˘˘˘ياد˘˘˘˘ب ‘ توÒب ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘فر˘˘˘˘ع
ة˘˘ع˘˘برأا ن˘˘م ل˘˘قأا ل˘˘˘ب˘˘˘ق سسط˘˘˘صسغأا/بآا

،اًدد‹ أارقن نأا ازخاو ناك مك .دوقع
كل˘˘ت ف˘˘˘صصو ،اد˘˘˘يد– بآا ر˘˘˘ه˘˘˘صش ‘و
انرعاصش اهدصصر يتلا ةيمنه÷ا مايألا
.«نايصسنلل ةركاذ» هباتك ‘ سشيوردلا
¤إا قرطتن نأا ليحتصسŸا نم نوكي دق
،ركذتصسن نأا نود نم ةيتوÒبلا ةاصسأاŸا
بحاصص ليحر ىركذ ةرصضح ‘ نحنو
ل˘˘˘ظ˘˘˘لا ح˘˘˘˘يد˘˘˘˘م»و «توÒب» د˘˘˘˘ئا˘˘˘˘صصق
ة˘˘قÓ˘˘˘ع «Îعز˘˘˘لا د˘˘˘م˘˘˘حأا»و «›ا˘˘˘ع˘˘˘لا
ن˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘˘ل اŸ كلذو ،توÒب˘˘˘˘ب سشيورد
انمايأا ‘ باوصصو ةقÓع تاذ تللد
.هذه
ن˘ع ة˘با˘ت˘ك˘ل˘ل تط˘ط˘خ ي˘ن˘نأا ة˘ق˘ي˘ق◊ا

fiفداصصت يتلا هليحر ىركذ ‘ دوم
ن˘˘م ي˘˘تآلا مد˘˘ع˘˘لا خار˘˘صص ن˘˘ك˘˘˘ل ،اًد˘˘˘غ
كÎي ⁄ «ة˘˘˘حا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا توÒب» ءÓ˘˘˘˘صشأا

⁄اع ‘ ..كحصضي نأا بلقلل» اًلا‹
اهبحأا املثم توÒب بحن نحن .«كلهي
ل˘ئ˘صس ا˘مد˘ن˘ع˘ف ،Ìكأا سسي˘لو ،سشيورد˘لا
،هبتنا ⁄» :باجأا اهبحأا اذإا ةرم تاذ
كنأا نم ديكاتلا ¤إا جات– ام اردانف

ليلد Óب اهيف دوجوم كنأل توÒب ‘
توصص .ناهرب Óب كيف ةدوجوم يهو
،توÒب ىلع لدي يذلا وه سصاصصرلا

تاراعصشلا خارصص وأا سصاصصرلا توصص
اهانرز Úح عمصسن ⁄ .» نارد÷ا ىلع
نم ،انرعصشتصسا اننكل ،سصاصصرلا توصص
،نانبل عوبر ‘ ةيبز◊ا مÓعألا خارصص
ةنيدŸا نأا ،نارد÷ا ىلع تاراعصشلاو

.رطخ ‘
ناك نمع اوثحبي نأا نوÒثكلا لواحي
ا˘˘مو نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ‘ ل˘˘صصا◊ا بارÿا ءارو
ل! Òخألا ي˘˘ماد˘˘لا را˘˘ج˘˘˘ف˘˘˘نلا بب˘˘˘صس
بعصش لثم نمف ،سشيتفتلا نم ىودج
فر˘ع˘ي ،ه˘ئا˘فر˘صشبو ه˘ئا˘ط˘صسب˘ب ،نا˘ن˘˘ب˘˘ل
ةروفfi تيقب نيوانعلا لك .ةقيق◊ا

،2891 ماع ذنم توÒب ناردج ىلع
ا˘م ة˘ي˘ل˘هألا ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘˘لا بر◊ا ءار˘˘مأاو
،مهدÓب ةاجنل ةقراب لك نودئي اولاز
برعلا ءاقصشلا ةمظنأا لكايه تلاز امو
ل˘˘ك ‘ .. ُبصصق م˘˘ه˘˘صشور˘˘˘عو» ا˘˘˘ًب˘˘˘صصق
نإا سسلدنأل وعدي ُ،بصصتغمو ٍواح ةيواز

.““ُبلح ترصصوح
ى˘ل˘˘ع ة˘˘يرذ˘˘لا ة˘˘ل˘˘ب˘˘ن˘˘ق˘˘لا تي˘˘ق˘˘لأا د˘˘ق˘˘ل

،اًيئاهن نابايلا ملصستصست يك اميصشوÒه
ىلع اهمزÓم ءافل◊ا لود قبطُت يكو
اوصسدنه يذلا ،يŸاعلا ماظنلا ةبقر
.ةيناثلا ةيŸاعلا بر◊ا نابإا
فكعي ،دوقع ةعبصس رورم دعبو ،مويلاو
ةصسدنه ىلع يŸاعلا ماظنلا وصسدنهم
ءÓصشأا ىلع ثيح ،ديدج طصسوأا قرصش
فئاوطلا نانبل ذخأايل رثانتت نأا توÒب
،ةد˘يد÷ا مد˘لا ة˘ط˘ير˘خ ى˘ل˘ع ه˘نا˘˘ك˘˘م
وأا ،لودلا هابصشأا رئاصس عم لصصح املثم
امك ،ركذي ءيصشلاب ءيصشلاو ،اندرأا اذإا
دوقع ةعبرألا ›اوح لبق رعاصشلا بتك

نوكتصس» :برعلا اميصشوÒه ةيزا‹ ‘
ح˘ي˘ف˘صص ن˘م ةÒب˘˘ك ة˘˘ب˘˘ق توÒب ءا˘˘م˘˘صس
اهتواخر رصشنت ةقبطŸا ةÒهظلا ،نكاد

يدا˘مر˘لا ن˘م حو˘ل ق˘˘فألا .ما˘˘ظ˘˘ع˘˘لا ‘
.تارئاطلا ثبع ىوصس هنولي ل يداعلا
نأا ي˘ع˘صسو ‘ .ا˘م˘ي˘صشوÒه ن˘˘م ءا˘˘م˘˘صس
ام حوللا ىلع بتكأاو ةروصشبط لوانتأا
ينتبذتجا .تاقيلعتو ءامصسا نم ءاصشأا
¤إا تدعصص ول بتكأا اذام .ةرطاÿا
.اهوبتك ؟اورÁ نل :ةيلاع ةيانب حطصس

.ا˘˘هو˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ك ؟ن˘˘˘طو˘˘˘لا ا˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ل تو‰
فور◊ا تصشاط .اهوبتك ؟اميصشوÒه
تيصسن .يعباصصأا نمو يتركاذ نم اهلك
فور˘˘˘ح Òغ ر˘˘˘كذ˘˘˘تا ⁄ .ة˘˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘˘بألا

لثم مويلا نحنو .«ت و ر ي ب :ةصسمخ
اهيلع ىصشخنو توÒب ركذتن انرعاصش
صضيأا ركذتنو م :ىرخا ةصسمخ اًفورح اً
.. د و م ح
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غياشصلا يرشصنل ديشصرلا **
.““نوفطاوŸا““ حلطشصم تحان

ةنعارف ةدامح

كÎي ل ا˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘˘ح ةÁر÷ا م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ‘
هراثأاو هتيصصخصش ىلع ًلادً ارثأا مرÛا
ديفتصسŸا نع نمألا ثحبي ،هتامصصبو
ه˘ل ن˘م˘ف ،ةÁر÷ا هذ˘ه ج˘ئا˘ت˘نو ل˘ع˘ف˘˘ل

توÒب ءانيم Òجفت ةÁرج ‘ ةحلصصم
ًارا˘صصح نا˘ن˘˘ب˘˘ل ه˘˘جاو˘˘ي –1 :ت˘˘˘˘˘˘قو ‘
ًايليئارصسإا ًايكÒمأا ًا˘يدا˘صصت˘قا ًا˘ي˘صسا˘ي˘صس
‘ ه˘ل˘لا بز˘ح ة˘كرا˘صشم ة˘ي˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع
،ًايموكحوً ا˘ي˘ناŸر˘ب ة˘لود˘لا تا˘صسصسؤو˘م
ةدا˘˘ي˘˘صسل˘˘ل ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘م تا˘˘كا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نا –2
تارد˘ق لوا˘ط˘تو ة˘يرو˘صسلاو ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘˘لا
تا˘ح˘˘ير˘˘صصت –3 ،ا˘ه˘ي˘ل˘ع ةر˘م˘ع˘˘ت˘˘صسŸا
ه˘جو ه˘نأا ةر˘م˘ع˘ت˘صسŸا ة˘مو˘ك˘˘ح سسي˘˘ئر

ن˘˘˘مأا˘˘˘ب سسŸا لوا˘˘˘˘ح نŸ ه˘˘˘˘تا˘˘˘˘بر˘˘˘˘صض
ن˘م ح˘˘ير˘˘صصت˘˘لا بح˘˘صسو ةر˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسŸا
–4 ،ة˘˘˘ي˘˘˘لاوŸا ة˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘عإلا ع˘˘˘˘قاوŸا
بمارت يكÒمألا سسيئرلا تاحيرصصت
لعا˘ف ل˘ع˘ف ة˘ل˘ي˘صصح Òج˘ف˘ت˘لا ل˘ع˘ف نأا
نأا لبق زا‚إا هنأا ىلع ىهابتي داكو
‘ Êد˘م ع˘قوŸا نأا ه˘˘ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ت
Úي˘˘ندŸا ن˘˘م ا˘˘يا˘˘ح˘˘صضلا نأاو ءا˘˘ن˘˘يŸا
.هلاق ام لقي ⁄ هنأاكو بمارت عجاÎف
رافلا فورعŸا مرÛا نأا ىقبي كلذل

ة˘لاد˘عو ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا ة˘لاد˘˘ع˘˘لا ه˘˘جو ن˘˘م
ن˘م ه˘فر˘ق ا˘م ى˘ل˘˘ع ›ود˘˘لا ع˘˘م˘˘تÛا

ل ي˘هو ه˘ب˘ع˘صشو نا˘ن˘˘ب˘˘ل ق˘˘ح˘˘ب م˘˘ئار˘˘ج
ا˘˘هر˘˘خأا ن˘˘ك˘˘ي ⁄و ،د˘˘ع˘˘ُت لو ى˘˘˘صصح˘˘˘ُت
ما˘ع نا˘ن˘ب˘ل ى˘˘ل˘˘ع سشحا˘˘ف˘˘لا ءاد˘˘ت˘˘علا
ف˘قو رار˘˘ق ن˘˘ع ر˘˘ف˘˘صسأا يذ˘˘لاو ،6002
‘ً اد˘˘˘˘ما˘˘˘˘صص لاز ا˘˘˘˘م را˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا قÓ˘˘˘˘طإا
ىلع متت تاكاكتحلا نكلو ،بون÷ا

بز˘حو ةر˘م˘ع˘ت˘صسŸا Úب ا˘يرو˘˘صس سضرأا
.هللا
بتك يمصساوقلا ماصسب زيزعلا قيدصصلا
توÒب» سسمأا ي˘ت˘لا˘ق˘م ى˘ل˘ع ًا˘˘ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت

–Îاذام» :اهيف لاق «اهعم انبولقو ق
تم˘صسر ،تا˘ح˘ن˘لاو ما˘صسر˘لا ا˘ه˘يأا لو˘˘قأا

ا˘ه˘ت˘فا˘˘ق˘˘ثو ا˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘ج˘˘ب نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ةرو˘˘صص
ا˘˘˘هÈكو ا˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صضتو ا˘˘˘˘هزو˘˘˘˘مرو
دافأا ،بتك نم لك سسيلو ،اهناوفنعو
.«يقيدصص اي داجأاو
درو ق˘صشعو بجاو › ة˘ب˘صسن˘لا˘ب نا˘ن˘˘ب˘˘ل

تاونصسو رهصشأاوً امايأا تيصضق ،ليمج
مامح رفكو ابوصش رفك ‘ هبونج ‘
ة˘˘˘صسيد˘˘˘ع˘˘˘لاو سسيد˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لاو ما˘˘˘˘يÿاو
فا˘˘˘ف˘˘˘صض لو˘˘˘ط ى˘˘˘ل˘˘˘˘عو ة˘˘˘˘يد˘˘˘˘يÛاو
‘ ÚحÓ˘˘ف˘˘لا ع˘˘˘م تصشع ،Êا˘˘˘ب˘˘˘صص◊ا
ةعما÷ا دعب يصضاŸا نرقلا تاينيعبصس
دود◊ا نم برقلاب مهمانغأا مهل ىعرأا

اهتهجاوم ‘و ،ةينيطصسلف˘لا ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا
دا˘˘صصح ‘ ي˘˘قا˘˘فر ع˘˘˘م م˘˘˘هد˘˘˘عا˘˘˘صسأاو
تم˘ل˘ع˘تو ،بن˘ع˘لاو نو˘˘ت˘˘يز˘˘لاو بورÿا

ىلع تفرعتو ةينطولاو بيطلا مهنم
كÎصشŸا ءاد˘ع˘لاو Úط˘صسل˘˘ف˘˘ل م˘˘ه˘˘ب˘˘ح
ي˘ن˘يد˘لاو ي˘مو˘˘ق˘˘لاو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ود˘˘ع˘˘ل˘˘ل
‘ ًاعم لمعنو فقن ثيح Êاصسنإلاو
ةر˘ها˘ظ ز˘يز˘ع˘ت ‘ يرودو ،ه˘ت˘˘ه˘˘جاو˘˘م
ةنصضاح لكصش بعصشل انبناج نم ةبÙا

طئاحو ،ينيطصسلفلا لاصضنلل ةمدقتم
ن˘م ه˘ع˘ن“ ي˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإلا ود˘˘ع˘˘ل˘˘ل د˘˘صص
.للصستلا
ق˘˘ل˘˘قو قار˘˘ف تا˘˘ظ◊ سشي˘˘ع˘˘ي نا˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ل
عفديو ،زايحنلا هيلع سضرفتو ،ددرتو
ل هنأل ،دودÙا زايحنلا رايخ نمث
هللا بزح روfi عم نوكي نأا عيطتصسي
‘ نوكي نأا كلÁ لو ،نارهط قصشمد

،روÙا اذ˘˘˘ه ع˘˘˘م مدا˘˘˘صصت˘˘˘م قد˘˘˘ن˘˘˘خ

.ةÌعتŸا هتارايخ كرصش ‘ عقي كلذلو
نأا ظ˘ح˘ل˘ن نأا ا˘ن˘ي˘ل˘ع ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
لك نم هيتأاي هعم يونعŸا نماصضتلا
فار˘طألا ن˘ك˘˘لو ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا فار˘˘طألا
هذو˘˘ف˘˘نو ه˘˘ل˘˘˘لا بز˘˘˘ح طÿ ة˘˘˘يدا˘˘˘عŸا
›ا˘م فاز˘ن˘ت˘صسا ة˘لا˘˘ح ‘ ،ه˘˘تارا˘˘ي˘˘خو
طوبهو ،ةيبرعلا ةينيبلا بور◊ا ببصسب
ي˘˘كÒمألا رار˘˘ق˘˘لاو ، ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا را˘˘ع˘˘˘صسأا
،نا˘ن˘ب˘ل ى˘ل˘ع را˘صص◊ا سضر˘˘ف˘˘ب مز˘˘لŸا
Òغ ةينيعلا تادعاصسŸا قفدتت كلذلو
عفاودل ،ةيبرعلا فارطألا نم ةيلاŸا
ن˘م و˘ل˘خ˘ت ا˘ه˘ن˘ك˘لو ،ة˘جرfi ة˘ي˘˘نا˘˘صسنإا
هنيعتل اهجاتحي يتلا ةيلاŸا تاقفدتلا

،هراقفإاو هتاصسصسؤوم رامدو هتنfi ىلع
ا˘˘يرو˘˘صس ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘ت ل ة˘˘نfi ‘ نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل
لهف ،لاموصصلاو ايبيلو نميلاو قارعلاو
ذاقنإا اصسنرف عيطتصست له ،Úعم نم
.؟؟نانبل

رخأا رأيخ لو نأنبل عم

‘ ديدج نم قرغنو «Úتششارف Úب يشسنŸا» كلذ وحن ،انعومد جوم ىلع رحبن يك ،ميقعلا اننايشسن نم انيحشصيو انتابتع ىلع هدارج بارشسأا رقنتف دوعي يوامشسلا دامرلا رهشش ،بآاو ..عجولل ةركاذ توÒب ىقبتو
.«ةقيق◊ا نع لاؤوشسلا»
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  :ةيرحلل فسشكي  فلخ دمfi مÓسسلا دبع ،Êانبللا يبعسشلا ر“ؤؤملل يزكرŸا مÓع’ا بتكم لوؤؤسسم

-ربدŸا موجهلا ةيسضرف ًادج ةÒبك ةبسسنب دعبتسسأا-

 ..يمؤكح سضفر طسسو

›ود قيقحتل ةينأنبل تاوعد
 توÒب Òجفت ‘

قيق– ءارجإاب ةيصسايصس ىوقو نانبل ‘ نوقباصس ةموكح ءاصسؤور4 بلاط
¤إا ىدأاو Úموي لبق توÒب أافرم زه يذلا رمدŸا راجفنلا نأاصشب ›ود
يصسنرفلا سسيئرلا نع ردصص Úح ‘ ،سصاخصشألا فلآا حرجو لتقم
ةمزألا نأاصشب تفل حيرصصت –مويلا نانبل راز يذلا– نوركام ليوناÁإا
.راجفنلا تايعادتو ةينانبللا
بي‚و ةروينصسلا داؤوفو يرير◊ا دعصس نوقباصسلا ءارزولا ءاصسؤور اعدو
ةيبرعلا ةعما÷ا وأا ةدحتŸا ·ألا نم بلطلا ¤إا مÓصس ما“و يتاقيم
تاصسبÓم فصشك ‘ اهماهم ةرصشابŸ ةيبرع وأا ةيلود قيق– ةن÷ ليكصشتل
نو˘ق˘با˘صسلا ءارزو˘لا ءا˘صسؤور بلا˘ط ا˘م˘ك ،توÒب ‘ تع˘قو ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ثرا˘˘ك˘˘لا
مدعو راجفنلا حرصسم ىلع ةظفاÙاب توÒب أافرم ‘ ةلماعلا ةزهجألا
 .هب سساصسŸا

تائمو حيرج فلآا5 وحنو Óيتق731 توÒب أافرم راجفنا ّفلخو
لا˘ط حدا˘ف يدا˘م را˘مد فÓ˘خ˘ب ،ة˘ي˘ئا˘ه˘ن Òغ ة˘ل˘˘ي˘˘صصح ‘ ن˘˘يدو˘˘ق˘˘فŸا
  .مهنكاصسم سصخصش فلأا003 نادقفو ،لزانŸاو تآاصشنŸاو قفارŸا
طي– ةÒطخ اكوكصش كانه نإا يرير◊ا ةدايقب لبقتصسŸا ةلتك تلاقو
ة˘ي˘ف˘ي˘كو ع˘قوŸاو فور˘ظ˘لاو تي˘قو˘ت˘لا ثي˘ح ن˘م توÒب أا˘فر˘م را˘ج˘ف˘نا˘ب

  .ةيÒمدتلا بر◊اب لصصح ام تفصصوو ،هلوصصح
ةموك◊ا سسيئر ةصسائرب هتدقع يصضاÎفا عامتجا دعب– ةلتكلا تبلاطو
ع˘صضخ˘ي ل فا˘ف˘صش ي˘ن˘مأاو ي˘ئا˘صضق ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب –ير˘ير◊ا د˘ع˘˘صس ق˘˘با˘˘صسلا
ةصصصصختم نا÷و Úيلود ءاÈخ ةكراصشÃو ،اهÒبعت قفو ،ةمواصسملل
  .ةقيق◊ا فصشك ىلع ةرداق
نيزخت نع رصشابŸا لوؤوصسŸا ةفرعم ىلع لبقتصسŸا ةلتك تددصش امك
  .تاونصس ذنم اهدوجو بابصسأاو ،راجفنلا ةديدصش داوم
قيق– ةنجلب طÓبنج ديلو يكاÎصشلا يمدقتلا بز◊ا سسيئر بلاطو
يفحصص ر“ؤوم ‘– فاصضأاو.أافرŸا راجفنا تاصسبÓم نع فصشكلل ةيلود
.رجفنت ىتح قعاصصلا هامصس ام ¤إا ةجاحب ةرجفتŸا ةداŸا نأا –مويلا

 رابخأ’ا طيرسش

نانؤيلا

تأثحأبم ءدبل أهدادعتسسا دكؤوت ةموك◊ا
أيكرت عم
قطانŸا لوح ايكرت عم تاثحابم ءدبل ةدعتصسم اهنأا نانويلا تنلعأا
رحب ‘ زاغلاو طفنلا فاصشكتصسل نيدلبلا Úب اهيلع عزانتŸا ةيرحبلا
.هجيإا
ةلابق زاغلاو طفنلا فاصشكتصسا تايلمع يصضاŸا رهصشلا ايكرت تقلعو

Úب ر˘˘تو˘˘ت˘˘لا ةد˘˘ح ن˘˘م ةو˘˘طÿا هذ˘˘ه تع˘˘فر نأا د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘نا˘˘نو˘˘ي ةر˘˘يز˘˘ج
ةيليوج82 ‘ ناغودرا بيط بجر يكÎلا سسيئرلا نلعأاو.نيدلبلا
نود نانويلا عم تافÿÓا ةفاك ‘ ثحبلل دعتصسم““ هنا ““ ، يصضاŸا
سساصستيب سسويليتصس ةينانويلا ةموك◊ا مصساب ثدحتŸا لاقو .““طورصش
ىلع اننا .ايدج كلذب مايقلا يونت ايكرت تناك اذإا ام ىÔل رظتنن““
.““›ا◊ا رهصشلا نم ارابتعا دادعتصسا

 Úسصلا

دع˘ب ل˘ت˘ق ةÁر˘ج ن˘م Ó˘جر ئÈت ة˘م˘كÙا
 نجسسلا ‘ ةنسس72 هئأسضق
هحارصس قÓطإا ”و لتقلا ةÁرج نم Úصصلا يقرصش ‘ لجر ةئÈت ت“

.نجصسلا ‘ اماع72 ىصضمأا نأا دعب
ىلع مغُرأاو ةطرصشلا يديأا ىلع بيذعتلل سضرعت هنأا ناوهوي غناصشت دكأاو
.3991 ماع ‘ Úيبصص لتقب فاÎعلا
،املظ نجصسلا ‘ ةدم لوطأا ىصضق يذلا ينيصصلا Úجيصسلا وه غناصشتو
 .يصشغنايج ةعطاقم نجصس ‘ اموي8779 ىصضمأا نأا دعب
تاصضقانت هيف ناك هفاÎعا نإا ةيصضقلا حتف اوداعأا نيذلا نوعدŸا لاقو
نأا د˘ع˘ب ه˘حار˘صس ق˘ل˘طأاو.ة˘ي˘ل˘صصألا ةÁر÷ا تا˘صسبÓ˘م ع˘م ق˘با˘˘ط˘˘ت˘˘ي لو
.هتنادإا رÈت ةيفاك ةلدأا دجوت ل هنأا ايلع ةمكfi تدجو

 ناتسسناغفأا

نأبلأطو ةيموك◊ا تاوقلا Úب تأهجاوم
ةندهلا ءأهتنا دعب
قرصش ‘ ةيناغفألا تاوقلا عم كراعم ‘ نابلاط يلتاقم نم ةرصشع لتق
عو˘قو ى˘ل˘ع ي˘م˘صسر د˘ي˘كأا˘ت لوأا ‘ ، نو˘لوؤو˘صسم ن˘ل˘عأا ا˘م˘˘ك ،نا˘˘ت˘˘صسنا˘˘غ˘˘فأا

  .مايأا ةثÓث ترمتصسا ةنده ءاهتنا دعب Úفرطلا Úبصش تاهجاوم
‘ تعلدنا كراعم نأا ناما داوف عافدلا ةرازو مصساب ثدحتŸا دافأاو
يلتاقم نم ةرصشع لتقم ¤إاً اÒصشم ،ةنزغ ةيلو ‘ دحألا Úتقطنم
،هتهج نم.““تاراصسخ اودبكتو مهموجه رحد ”““ ناما نلعأاو.نابلاط
.كراعŸا عوقو هداز مج هللا ديحو ةنزغ ةيلو مكاح مصساب ثدحتŸا دكأا
ةنيدم برق تاهجاوم لÓخ ةيوج تابرصض ةيناغفألا تاوقلا تنصشو
يوأات ةيركصسع ةدعاق ىلع ًاموجه نابلاط رصصانع قلطأا امدنع ،ةنزغ
.يدنج003

 يمؤلد Ëرم هترواح

، بمارت دلانود يكيرمأ’ا سسيئرلا حجر
ةبسسنلاب ، ةلبنقب مؤجهلا ةيسضرف
تارسشع فلخ يذلا توÒب Òجفتل
تناك ةيلمعلا نأا ينعي اذه له . ىلتقلا

 .؟ ةدؤسصقم و ةربدم
يكيرمألا سسيئرلا نع تردصص  ةقيق◊ا ‘
ثد– ثيح ،ةصضقانتم فقاوم بمارت دلانود

،ةلبنق ركذي ⁄و موجه ةيصضرف نع ةيادبلا ‘
لاق مث ،ثداح ةيصضرف نع ثد–و داع مث
رداصصŸا ةيبلاغ نا Èصسإا كرام هعافد ريزو
‘ ،ثداح ببصسب ناك راجفنلا نا  ¤ا Òصشت
...لوألا بمارت فقوم عم رصشابم Òغ سضقانت
نإاف  ً،ادوصصقم وأاً اربدم راجفنإلا ناك اذإا امأا
دعبتصسأا تنك نإاو ،كلذ رهظت فوصس تاقيقحتلا
 .ربدŸا موجهلا ةيصضرفً ادج ةÒبك ةبصسنب

برق عم راجفن’ا نمازت نورسسفت فيك
fiا ةمكاŸمهتÚ ‘ سسيئر لايتغا

يرير◊ا قيفر لحارلا Êانبللا ءارزؤلا
نانبل هيف Êاعي تقو ‘ اسضيا  و  ،
ةمزأا تايعادت نم رهسشأا ذنم اعاجوأا
يسسايسس باطقتسساو ةيسساق ةيداسصتقا

 ؟داح
راجفنإلا لصصح ءاوصس .نيرمألا Úب ةقÓع ل

” ولو ردصصيصس ةمكÙا رارق نإاف ، ل مأا
تÓيلحتلا لايخ ..يرا÷ا توأا81 ¤ا هليجأات
،يبرعلاو يلÙا نيديعصصلا ىلع ادج عصساو
ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا عار˘˘صصلا ‘ ه˘˘جز م˘˘ت˘˘ي ثد˘˘ح ل˘˘˘كو
نأا ‘ كصش ل نكل ...ةمداقلا تاقاقحتصسلاو
ةي˘ثرا˘ك˘لا ه˘تا˘ي˘عاد˘ت˘ب ف˘ي˘صضي فو˘صس را˘ج˘ف˘نإلا

ةيلاŸا هعاصضوأاو نانبل ىلع تابكنلا نمً اديزم
مج◊ا نع كيهان ،ةيعامتجلاو ةيداصصتقإلاو
.ةŸؤوŸا ةيرصشبلا رئاصسÿا ‘ لئاهلا

دعسس قباسسلا نانبل ءارزو سسيئر Èتعا
.توÒبل ’ايتغا ، ثدا◊ا ،يرير◊ا

ينعي نم نؤفرعي Úينانبللا““ نإا لاقو
كؤكسش كانه““ اسضيا لاق و.““كلذب

هتيقؤتو راجفن’اب طي– ةÒطخ
هلؤسصح ةيفيكو هعقؤمو هفورظو
‘ ،هيف تببسست يتلا ةبهتلŸا داؤŸاو
 ؟كلذب دسصقي ناك اذام مكيأار
نمو يرير◊ا سسيئرلا هنع بيجي لاؤوصس اذه
ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا ة˘ق˘ب˘ط˘لا نأا ة˘ق˘ي˘ق◊ا ن˘ك˘ل ،د˘صصق˘ي
تاو˘ن˘صس ذ˘ن˘م نا˘ن˘ب˘لو توÒب تلا˘ت˘غا ةد˘صسا˘ف˘لا

ماع˘لا لاŸا به˘ن ى˘ل˘ع تل˘م˘ع ا˘مد˘ن˘ع ،ة˘ل˘يو˘ط

Êانبللا بعصشلا ىلع ةلئاهلا نويدلا تمكارتو
⁄و ،سشحوتم يكÓهتصسا يعير يداصصتقا جهنب
دÓبلا ‘ تثاعو ،ةيقيق◊ا اهتاموقÃ ةلود Íت
ذنم هلبقو مويلا هدهصشن امو .ً.اداصسفإاوً اداصسف
امو ..حطصسلا ىلع لايتغإلا اذه وفط وه رهصشأا
تراصس يذلا جهنلل ةيعيبط ةجيتن لإا راجفنلا

¤إا2991 ماعلا ذنم ةي˘صسا˘ي˘صسلا ة˘ق˘ب˘ط˘لا ه˘ي˘ل˘ع
  .مويلا

ءانيŸ ماعلا ريدŸا تاحيرسصت بسسح
نإا -اهيف ءاج -مطيرق نسسح- توÒب
6  ةدم  عدؤتسسŸا ‘ تناك ،ةرجفتŸا داؤŸا
ام ،-ةمكfi رمأا بجؤÃ تاؤنسس
؟كلذ ىلع مكقيلعت
..تايطعŸاو تامولعŸا هترهظأا ام اذه
نم هÒغو مطيرق ديصسلا ردابي ⁄ اذاŸ لاؤوصسلا
¤ا لوصصولا لبق مهتابجاوب مايقلا ¤ا ÚينعŸا

أافرŸا ةرادإا نم ،لوؤوصسم لكلا ..ةبكنلا هذه
ةاصضقلاو ةصصتıا ةزهجألا ¤ا كرام÷ا ¤ا
ÚينعŸا ءارزولا ¤ا ،فلŸا مهلصصو نيذلا
ءاصسؤور ¤ا عوصضوŸاب ةينعŸا ةيباينلا ناجللاو
ماعلا ذنم ÚبقاعتŸا  ةيروهم÷او تاموك◊ا
ًاءزج لم– مهعيمج اونلعي نأا لصضفألا ..4102
ءامد مامأا اولجخيو اوتمصصي وأا ةيلوؤوصسŸا نم
لماصشلا رامدلا مجحو Êانبللا بعصشلا
فصصع يذلا ⁄ألا مجحو Úينانبللا تاباذعو
 .مهب

كرامجلل ماعلا ريدŸا تاحيرسصتل اقفو
نإا لاق ،  ،رهاسض يردب ةينانبللا
ةطلسسلا ¤إا قئاثو6 تلسسرأا كرام÷ا
لّكسشت ةداŸا نأا نم ريذحتلل ةيئاسضقلا

اهخيرات دؤعي ةلاسسر ترذح امك.ارطخ
ريدŸا نم ةهجؤمÈ 7102مسسيد ¤إا
رؤمأ’ا يسضاق ¤إا كرامجلل ماعلا
ةرؤطÿا نم .نانبل ‘ ةلجعتسسŸا
ناكŸا ‘ داؤŸا هذه ءاقب نع ةمجانلا
0572 فÓتا متي ⁄ اذاŸ .هيف ةدؤجؤŸا

فرط نم مؤينؤمأ’ا تاÎن نم انط
ةنزfl تيقب و .ةينانبللا تاطلسسلا

أافرم لخاد نزıا ‘ تاؤنسس6 ةدم
؟توÒب

،ةيلوؤوصسŸا لمحتي لكلا نأا تبجأاو قبصس
ةقبطلاو ةاصضقلاو رهاصض ديصسلا مهلوأاو
لامهإلاو داصسفلا جهن ..ةمكا◊ا ةيصسايصسلا
ىلع دمتعŸا يئاوصشعلا فيظوتلاو بهنلاو
ةطلصسلا زكارمو تاصسصسؤوم لك ‘ تايبوصسÙا
لوؤوصسŸا وه ،ةءافكلا ىلع سسيلو ،ءاصضقلاو

نمو ،نانبل هيلا لصصو يذلا ءاÎهلا ةلاح ىلع
،راجفنلا اذه عقي نا تلق امك يعيبطلا
Úلوؤوصسملل ÚصشŸا ءادآلاو لهÎلا اذه ةجيتن

 .ةلودلا نع
نع رسشا˘بŸا لوؤؤ˘سسŸا ن˘م م˘كدا˘ق˘ت˘عا ‘

بلق ‘ راجف˘ن’ا ةد˘يد˘سش داؤ˘م ن˘يز˘خ˘ت
م˘غر ، أا˘فرŸا ‘ تاؤ˘ن˘˘سس6 ةد˘˘م توÒب
لا˘ح ‘ ه˘نأا ن˘م ةد˘يد˘ع˘لا تار˘يذ˘ح˘ت˘لا
فيكو ، ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘مد˘ت˘سس ا˘هرا˘ج˘ف˘نا
‘ ةدجاؤتŸا ة˘ي˘ن˘مأ’ا ةز˘ه˘جأ’ا تت˘ك˘سس
داؤŸا هذ˘˘˘ه دؤ˘˘˘جو ن˘˘˘ع توÒب أا˘˘˘فر˘˘˘م
 ؟ةÒطÿا

حبصصتو داصسفلا دوصسيو لامهإلا ىصشفتي امدنع
¤وتي امدنعو ،هللا ةدابع نم مهأا لاŸا ةدابع
باو÷ا حبصصي ،اهل Óًهأا سسيل نم ةيلوؤوصسŸا

 .ثبع ‘ ًاثبع لاؤوصسلا اذه ىلع

’اعف ايداسصتقا ارود توÒب أافرم بعلي
%07 نم Ìكأا هÈع رÁ ثيح ،نانبل ‘
رامدلا فلكيسس و .دÓبلا ةراŒ نم
هدهسش يذلا لئاهلا راجفن’ا ببسسب

ةمزأا Êاعت ةلودل ةÒبك رئاسسخ
نأا ،ينعي اذه له .ةداح ةيداسصتقا
‘ دÓبلا لاخدا راجفن’ا نم فدهلا
 ؟هنم جرخي نأا نكÁ ’ لماسش رايهنا
عا˘ق ‘ را˘ج˘ف˘نلا ل˘˘ب˘˘ق دو˘˘جو˘˘م نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل Ó˘˘صصأا
فيصضتصس ةبكنلا هذه نا ‘ كصش لو ..رايهنلا
ثيد◊ا امأا ..ةدوجوŸا تابكنلا ¤ا ىÈك ةبكن

دلبلا لاخدا هفده راجفنلا نم فدهلا نا نع
اذهف ،هنم جرخي نا نكÁ ل لماصش رايهنا ‘
نأا نكÁ راجفنلا نأا ةيرظن ¤ا دنتصسي ليل–

 ..قيقحتلل هكÎن اذهو ً،اربدم نوكي
جرخت ،Òبكلا ⁄ألا اذه طصسو لاوحألا لكب

اهنم ،Úينانبللا مامأا قيرطلا ءيصضت لعاصشم
مظعم دنع تلŒ يتلا ةاناعŸاو ⁄ألا ةدحو
Úبو˘ك˘نŸا ةد‚ ¤ا م˘ه˘ت˘عرا˘صسمو Úي˘نا˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لا
يبر˘ع˘لا رد˘قŸا ن˘ما˘صضت˘لا كلذ˘كو ،را˘ج˘ف˘نلا˘ب
مظعم ةعراصسمو ،Úينانبللا عم عصساولا ›ودلاو
لا˘˘صسراو نو˘˘ع˘˘لا د˘˘ي د˘˘˘م ¤ا ةرو˘˘˘ك˘˘˘صشم لود˘˘˘لا
هذه تايعادت نم دحلل ةمزÓلا تادعاصسŸا
نأا مهعيمج نوينانبللا يعي نأا لمأا ىلع ،ةبكنلا

‘ نيدصسافلا ةقبط طاقصساب نوكي مهصصÓخ
ةد˘يد˘ج ة˘ط˘ل˘صس ح˘لا˘صصل ،تا˘با˘خ˘ت˘نلا قود˘ن˘˘صص
ةيقيق◊ا ةيندŸا ةلودلا ءانب ىلع ًايلعف لمعت
ة˘ي˘ب˘هذŸاو ة˘ي˘ف˘˘ئا˘˘ط˘˘لا عرازŸا تÓ˘˘يود قو˘˘ف
نطاوŸاو نطو˘لا قو˘ق˘ح نو˘ك˘ت˘ل ،ة˘ي˘عا˘ط˘قلاو
 .رابتعا يأا قوف

ربدŸا مؤجهلا ةيسضرف  ،فلخ دمfi مÓسسلا دبع يمÓعإ’او ،Êانبللا يبعسشلا ر“ؤؤŸا ‘ يزكرŸا مÓع’ا بتكم لوؤؤسسم دعبتسسا
0005 نع ديزي امو Óيتق ليتق001 نم Ìكأا فلخ يذلا و ،ءاثÓثلا ءاسسم ةينانبللا ةمسصاعلا زه يذلا Òجفتلل ةبسسنلاب ،

.ماعلا لاملل اهبهنب ،ةليؤط تاؤنسس ذنم نانبلو توÒب تلاتغا نم يه ، ةدسسافلا ةيسسايسسلا ةقبطلا نأا فاسضأا و  .حيرج

لكصشب ةن÷ ليكصشتب  ،يمظاكلا ىفطصصم ةيقارعلا ةموك◊ا سسيئر ررق
ةينما ةزهجا يلث‡ ةيوصضعو ةيدود◊ا ذفانŸا ريدم ةصسائرب لجاع
ة˘يوا˘ي˘م˘ي˘ك داو˘م م˘صضت ي˘ت˘لا ةرو˘طÿا ة˘ي˘لا˘ع تا˘يوا◊ا در÷ ة˘˘يدود˘˘حو
  . اينوملا تاÎن كلذكو مادختصسلا ةجودزم ىرخاو
تررق ثيح ، قارعلا ‘ توÒب ةثراك راركتل ابنŒ ،ءارجلا اذه ءاج و
تا˘يوا˘ح ع˘ي˘م˘ج جار˘خل ة˘ل˘جا˘ع ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ة˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا ة˘˘مو˘˘ك◊ا
27 لÓخ ندŸا نع ةديعب ةيئان قطانم ¤ا اينوملا تاÎنو تايوايميكلا

امنيب انوروكب ةيموي تاباصصا ىلعا سسيمÿا قارعلا لجصس اميف .. ةعاصس
  .ةحئاجلل نيدصصتŸا سضيبلا سشي÷ا اياحصض Ëركتب يمظاكلا هجو
ةزو˘˘جÙاو ة˘˘صسد˘˘ك˘˘تŸا تا˘˘يوا◊ا در˘˘˘ج˘˘˘ب ة˘˘˘صصتıا تارادلا ه˘˘˘جوو
نكاما ¤ا اهئÓخا ىلع لمعلاو ةيدود◊ا ذفانŸا لخاد ‘ ةدوجوŸا
سصخي ام ‘ قارعلا ئناوŸ ةماعلا ةكرصشلا لبق نم سصصصخت ةيئان
لقنلا ةكرصشو تاراطŸا سصخي ام ‘و ÊدŸا ناÒطلا ةطلصسو ئناوŸا
  .ةيÈلا ذفانŸا سصخي ام ‘و يÈلا

 توÒب ةثرأك راركت بنجتل قارعلا ‘  ةلجأع تاءارجإا



 ت’اكو/›ودلا مسسقلا

،بوجÙا د˘لا˘خ د˘ي˘م˘ع˘لا لا˘ق
‘ يونعŸا هيجوتلا ةرادإا ريدم
تاجرfl ىلع ديكأاتلا““ :نإا ،ايبيل
تا˘˘˘جرfl ع˘˘˘م ى˘˘˘صشا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘ي ،5+5
ةردا˘˘˘ب˘˘˘م ع˘˘˘˘م سشي÷ا نأاو ،Úلر˘˘˘˘ب
اهدير˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘صسا˘صسألا طور˘صشلا
جور˘˘˘خ ي˘˘˘هو ي˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا بع˘˘˘˘صشلا
،تا˘˘ي˘˘صشي˘˘˘لŸا ل˘˘˘حو ““ة˘˘˘قز˘˘˘ترŸا““

ى˘ل˘ع رار˘˘ق˘˘ت˘˘صسلاو ن˘˘مألا ط˘˘صسبو
   .““ةيبيللا ةلودلا لماك
ةد˘˘ح˘˘˘تŸا تا˘˘˘يلو˘˘˘لا نأا فا˘˘˘صضأاو
،نمألاو مل˘صسلا ا˘ه˘م˘ه˘ي ة˘ي˘ك˘ير˘مألا
ةيباهرإلا تاعام÷ا راصشتنا نأاو
  .رمألا اذه ددهي
د˘مfi بئا˘ن˘لا لا˘ق ه˘˘ت˘˘ي˘˘حا˘˘ن ن˘˘م
ى˘˘ل˘˘عألا سسلÛا و˘˘صضع ،بز˘˘˘ع˘˘˘م
ةداعإا لاح ‘ هنإا ،ايبيلب ةلودلل
ام ¤إا ،ةرف÷ا – ترصس طيرصش
ن˘م ة˘ي˘˘لا˘˘خ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع نا˘˘ك
عبتت ةيندم ةطلصس ت–و ،حÓصسلا

فا˘ن˘ئ˘ت˘˘صسا ع˘˘م ،قا˘˘فو˘˘لا ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح
نأا قافولل نكÁ ،طفنلا ريدصصت
  .اهتاعبتو برحلل ءرد لبقت
¤إا رتوتلا رارمتصسا نإا““ : فاصضأاو

يدؤويصس يصسايصس ل◊ لوصصولا Úح
ىر˘˘خأا ةر˘˘م بر◊ا لا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صشا ¤إا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ماد نو˘˘˘˘ك˘˘˘˘ت˘˘˘˘صس ةرŸا هذ˘˘˘˘˘هو
  .““ةيثراكو
اذإا رخآلا بنا÷ا نإا““ :هلوقب عباتو
دنع فقوتي نل Îف◊ نانعلا كرت
مد˘ق˘ت˘لا لوا˘ح˘˘ي نآلا ه˘˘نأاو ،تر˘˘صس

¤إا لو˘˘صصو˘˘˘ل˘˘˘ل  ،د˘˘˘ي˘˘˘لو ي˘˘˘ن˘˘˘ب Èع
م˘˘ك˘˘ح ‘ ه˘˘عور˘˘صشم نأاو ،نا˘˘ير˘˘˘غ
هحومطو ،ةقرب ميلقإا سسيلو ،ايبيل

¤إا ةقطنŸا رجيصسو ،دعب ذفني ⁄
  .““ةريرمو ةليوط برح
بئان قيل◊ا يصسونصسلا لاق اميف
خ˘يا˘صشŸ ى˘˘ل˘˘عألا سسلÛا سسي˘˘ئر
يأل حوتفم بابلا نإا ،ايبيل نايعأاو
  .ةيصسايصس تاردابم
يقطنŸا Òغ نم هنأا ، فاصضأاو
‘ ءارصضخ ةقطنم نع ثيد◊ا

ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا تاو˘˘ق دو˘˘جو ل˘˘ظ
رمألا ةيدج نأاو ،ةيبيللا سضرألا
ةد˘يد˘ج ة˘مو˘ك˘ح ل˘˘ي˘˘ك˘˘صشت بل˘˘ط˘˘ت

عارصصلا ةماود نم ةلودلا جارخإل
  .ايبيل هصشيعت يذلا
ةوعد ةدحتŸا تايلولا تهجو و

Úكمتل ةلوؤوصسŸا فارطألا عيم÷
ن˘م ط˘ف˘ن˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘صسصسؤوŸا
ةيفافصشب يوي◊ا اهلمع فانئتصسا
ة˘ح˘ل˘صسألا ر˘ظ˘ح ماÎحاو ،ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك
  .ةدحتŸا ·ألا هصضرفت يذلا

،بوجÙا دلاخ ديمعلا لاق و
‘ يونعŸا هيجوتلا ةرادإا ريدم
تاجرfl ىلع ديكأاتلا““ :نإا ،ايبيل
تا˘˘˘جرfl ع˘˘˘م ى˘˘˘صشا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘ي ،5+5
ةردا˘˘˘ب˘˘˘م ع˘˘˘˘م سشي÷ا نأاو ،Úلر˘˘˘˘ب
اهدير˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘صسا˘صسألا طور˘صشلا
جور˘˘˘خ ي˘˘˘هو ي˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا بع˘˘˘˘صشلا
،تا˘˘ي˘˘صشي˘˘˘لŸا ل˘˘˘حو ““ة˘˘˘قز˘˘˘ترŸا““

ى˘ل˘ع رار˘˘ق˘˘ت˘˘صسلاو ن˘˘مألا ط˘˘صسبو
   .““ةيبيللا ةلودلا لماك
ةد˘˘ح˘˘˘تŸا تا˘˘˘يلو˘˘˘لا نأا فا˘˘˘صضأاو

،نمألاو مل˘صسلا ا˘ه˘م˘ه˘ي ة˘ي˘ك˘ير˘مألا
ةيباهرإلا تاعام÷ا راصشتنا نأاو
  .رمألا اذه ددهي
د˘مfi بئا˘ن˘لا لا˘ق ه˘˘ت˘˘ي˘˘حا˘˘ن ن˘˘م
ى˘˘ل˘˘عألا سسلÛا و˘˘صضع ،بز˘˘˘ع˘˘˘م
ةداعإا لاح ‘ هنإا ،ايبيلب ةلودلل
ام ¤إا ،ةرف÷ا – ترصس طيرصش
ن˘م ة˘ي˘˘لا˘˘خ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع نا˘˘ك
عبتت ةيندم ةطلصس ت–و ،حÓصسلا

فا˘ن˘ئ˘ت˘˘صسا ع˘˘م ،قا˘˘فو˘˘لا ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح
نأا قافولل نكÁ ،طفنلا ريدصصت
  .اهتاعبتو برحلل ءرد لبقت
¤إا رتوتلا رارمتصسا نإا““ : فاصضأاو

يدؤويصس يصسايصس ل◊ لوصصولا Úح
ىر˘˘خأا ةر˘˘م بر◊ا لا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صشا ¤إا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ماد نو˘˘˘˘ك˘˘˘˘ت˘˘˘˘صس ةرŸا هذ˘˘˘˘˘هو
  .““ةيثراكو
اذإا رخآلا بنا÷ا نإا““ :هلوقب عباتو
دنع فقوتي نل Îف◊ نانعلا كرت
مد˘ق˘ت˘لا لوا˘ح˘˘ي نآلا ه˘˘نأاو ،تر˘˘صس
¤إا لو˘˘صصو˘˘˘ل˘˘˘ل  ،د˘˘˘ي˘˘˘لو ي˘˘˘ن˘˘˘ب Èع
م˘˘ك˘˘ح ‘ ه˘˘عور˘˘صشم نأاو ،نا˘˘ير˘˘˘غ
هحومطو ،ةقرب ميلقإا سسيلو ،ايبيل

¤إا ةقطنŸا رجيصسو ،دعب ذفني ⁄
  .““ةريرمو ةليوط برح
بئان قيل◊ا يصسونصسلا لاق اميف
خ˘يا˘صشŸ ى˘˘ل˘˘عألا سسلÛا سسي˘˘ئر
يأل حوتفم بابلا نإا ،ايبيل نايعأاو
  .ةيصسايصس تاردابم
يقطنŸا Òغ نم هنأا ، فاصضأاو
‘ ءارصضخ ةقطنم نع ثيد◊ا

ى˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأا تاو˘˘ق دو˘˘جو ل˘˘ظ
رمألا ةيدج نأاو ،ةيبيللا سضرألا

ةد˘يد˘ج ة˘مو˘ك˘ح ل˘˘ي˘˘ك˘˘صشت بل˘˘ط˘˘ت
عارصصلا ةماود نم ةلودلا جارخإل
  .ايبيل هصشيعت يذلا
ل˘˘˘ئا˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا سضفر ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع دد˘˘˘˘صشو
تر˘˘˘صس ن˘˘˘م تاو˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا با˘˘˘˘ح˘˘˘˘صسنا
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج در˘˘˘ط˘˘˘ت ⁄ ا˘˘˘م ةر˘˘˘ف÷او
يصضارألا ن˘م ة˘ي˘ب˘ن˘جألا ر˘صصا˘ن˘ع˘لا
  .ةيبيللا
ةرافصسلا تبرعأا قباصس تقو ‘و
اهئايتصسا نع ،ايبيل ‘ ةيكيرمألا
‘ عازنلا ةّدح دعاصصت نم ديدصشلا
  .ايبيل
ع˘قوŸا ى˘ل˘ع ر˘صشن نا˘˘ي˘˘ب ‘ ءا˘˘جو
ةد˘صشب سضرا˘ع˘ن ن˘ح˘˘ن»: ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا
‘ اÃ ،يبنجألا يركصسعلا لخدتلا
ة˘˘˘˘˘˘قز˘˘˘˘˘˘ترŸا ماد˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘صسا كلذ
سصاوÿا Úيركصسعلا نيدّهعتŸاو
  .““فارطألا عيمج لبق نم
،ةياغلا هذه لجأا نم»: نايبلا عباتو
ءاوصس ،فارطألا عيمج وعدن انّنإاف
د˘˘ي˘˘ع˘˘صصت˘˘لا ن˘˘˘ع ة˘˘˘لوؤو˘˘˘صسŸا كل˘˘˘ت
¤إا ى˘˘ع˘˘صست ي˘˘ت˘˘لا كل˘˘˘ت وأا ،›ا◊ا
ة˘˘˘˘صسصسؤوŸا Úك“ ¤إا ،ه˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘نإا
فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا ن˘م ط˘ف˘ن˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

،ةلماك ةي˘فا˘ف˘صشب ،يو˘ي◊ا ا˘ه˘ل˘م˘ع
‘ حÓ˘صسلا عوز˘˘ن˘˘م ّل˘˘ح ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘تو
ر˘˘ظ˘˘˘ح ماÎحاو ،ةر˘˘˘ف÷او تر˘˘˘صس
·ألا ه˘˘صضر˘˘ف˘˘ت يذ˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صسألا
ة˘غ˘ي˘˘صص ¤إا ل˘˘صصو˘˘ت˘˘لاو ،ةد˘˘ح˘˘تŸا
بجوÃ رانلا قÓطإا فقول ةيئاهن

fi5+5 ةيركصسع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تا˘ثدا
 .““ةدحتŸا ·ألا ةياعرب
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 يؤي◊ا اهلمع فانئتسسا نم طفنلل ةينطؤلا ةسسسسؤؤŸا Úكمتل

أيبيل ‘ حÓسسلا ةعوزنم ةقطنم ءأسشنإل ةيكيرمأا ةوعد
ةيفافسشب يؤي◊ا اهلمع فانئتسسا نم طفنلل ةينطؤلا ةسسسسؤؤŸا Úكمتل ةلوؤؤسسŸا فارطأ’ا عيم÷ ةؤعد ةدحتŸا تاي’ؤلا تهجو
.ةدحتŸا ·أ’ا هسضرفت يذلا ةحلسسأ’ا رظح ماÎحاو ،ةلماك

 ..انورؤك تاباسصإا عافترا دعب

 ئراوطلا ةلأح ددÁ برغŸا
ئراوطلا ةلاح ديد“  ،عوبصسألا ةياهن ،ةيبرغŸا ةموك◊ا تنلعأا
ءابوب ÚباصصŸا دادعأا ىلع أارط يذلا عافترلا دعب ،دÓبلا ‘ ةيحصصلا
  .انوروك
ديد“ تررق ةموك◊ا نأاب ،ةيمصسرلا ةيبرغŸا ءابنألا ةلاكو تدافأاو

  .لبقŸا Èمتبصس نم رصشاعلا ىتح ةيحصصلا ئراوطلا ةلاح
ةلوذبŸا دوه÷ا راطإا ‘ يتأاي رارقلا نإا ةيبرغŸا ةموك◊ا تلاقو

Ÿا انوروك ءابو يصشفت ةحفاكŸديفوك““ سضرم ببصسي يذلا ،دجتصس–
،““اعقوتم ناك““ رارقلا نأاب برغŸا ‘ ةيلfi مÓعإا لئاصسو تركذو  .““91

يهتنت نأا سضÎفŸا نم ناكو.سسوÒفلاب ÚباصصŸا دادعأا عافترا لظ ‘
  .يرا÷ا توأا نم01 ـلا ‘ برغŸا ‘ ئراوطلا ةلاح
اراطإا ،سسرام ذنم ةكلمŸا ‘ ةصضورفŸا ةيحصصلا ئراوطلا ةلاح لث“و
ناك ،91–ديفوك راصشتنل يدصصتلل ةيئانثتصسا تاءارجإا ذاختل اينوناق
  .ةيئانثتصسا تلاح ‘ لإا ،تÓقنتلا دييقتو يحصص قÓغإا سضرف اهزربأا
.ةÒخألا ةنوآلا ‘ اظوحلم اعافترا سسوÒفلاب ÚباصصŸا ماقرأا تدهصشو
ةباصصإا فلأا نم Ìكأا ÚيصضاŸا ةعم÷او سسيمÿا تاباصصإلا تزواŒو

  .يصضاŸا سسرام لÓخ داحآلاب ماقرألا تناك Úح ‘ ،امهنم لك ‘
354 بناج ¤إا ،005و افلأا82 برغŸا ‘ تاباصصإلا ددع ›امجإا غلبي و

  .سصخصش فلأا91 نم Ìكأا ىفاعت اميف ،ةافو ةلاح
دادعأا Òصسفتل ،يبرغŸا يحصصلا نأاصشلل ÚعباتŸا نم Òثكلا بهذيو
ليبق ةبراغŸا لقنت ىلع ىغط يذلا كابترلاب ،ةديازتŸا تاباصصإلا

  .ىحصضألا ديع ةلطع
دعب ،ايعيبط ارمأا ÚباصصŸا دادعأا ‘ عافترلا Èتعيف ،رخآا يأار امأا
عافترا نأا ةصصاخ ،دويقلا عفر نم ةمدقتم لحارم دÓبلا لوخد
تذختا يتلا لودلا لك لمصشي لب هدحو برغŸا سصخي ل تاباصصإلا
  .دويقلا هذه نم فيفختلا رارق
تيآا دلاخ يبرغŸا ةحصصلا ريزو تاباصصإÓل ةعفترŸا ماقرألا تعفدو

،““قلقلل وعدت تحبصصأا““ برغŸا ‘ ةيئابولا ةلا◊ا نإا لوقلل ،بلاط
  .ةيزاÎحلا تاءارجإلاب ديقتلا ةرورصض ¤إا ايعاد
Òبادت سضرف ، يصضاŸا ءاثÓثلا  تررق ،ةيبرغŸا ةموك◊ا تناك و
ءادتبا سسافو ةليصصأا ةجنط يتنيدم ىوتصسم ىلع ةيزاÎحا تاءارجإاو
  .ءاصسم8 ةعاصسلا نم سسطصسغأا5 ءاعبرألا نم

 :يسسنؤتلا ةيلخادلا ريزو

تلجسس أيلأطيا ¤ا ةيمأظنلا Òغ ةرجهلا
 أحسضاو أعأفترا
ماصشه ةموك◊ا ليكصشتب فّلكŸاو يصسنوتلا ةيلخادلا ريزو لاق
دعاصستصس يتلا تايناكمإلا ةفعاصضŸ ىعصست تاطلصسلا نإا ،يصشيصشŸا
تلجصس نأا دعب ،ةيماظنلا Òغ ةرجهلا ةرهاظل يدصصتلل ينطولا سسر◊ا

  .احصضاو اعافترا ةÒخألا ةنوآلا ‘
مدعو ةيومنتو ةيعامتجا ةبراقم عصضو ةيمهأا ىلع يصشيصشŸا دكأاو
  .ةرهاظلا هذه جÓعل ةينمألا ةبراقŸا ىلع راصصتقلا
رجاهŸا بابصشلل لمألا حنم ةرورصض نع يصسنوتلا لوؤوصسŸا ثد–و
لمألاو سسنوت ‘ انك‡ لازام مل◊ا““ :Óئاق ،ةيماظن Òغ ةقيرطب
  .““مهدلب ‘ دوجوم
لوصصو نع ةيلاطيإا ةينمأا رداصصم هيف تنلعأا تقو ‘ اذه يتأاي و

ثيح ،ازوديبمل ¤إا Úيصسنوتلا نيرجاهŸا نم ةديدج ةعوم‹
‘ مهو ايصسنوت ارجاهم007 ›اوح ،يصضاŸا ءاعبرألا ةريز÷ا تلبقتصسا
  .يحصصلا رج◊ا ةنيفصس راظتنا
ةيلقصص ةريزج ‘ يلfi لوؤوصسم نع ةيلاطيإلا ءابنألا ةلاكو تلقنو

نم Úمداقلا نيرجاهملل لئاهلا قفدتلا ةلكصشم نإا هلوق ايلاطيإا بونج
انايصشتول ةيلاطيإلا ةيلخادلا ةريزو دوهج مغر ةرمتصسم تلازام سسنوت

دادعأا ديازتل لح نع اثحب سسنوت ¤إا ةرايز ‘ تناك يتلا يزيجرومل
  .اهنم Úمداقلا Úيماظنلا Òغ نيرجاهŸا
ازوديبمÓب نيرجاهŸا لابقتصسا زكرم نإاف اهصسفن رداصصŸا بصسحبو
امنيب نمألا تاوق اهصضعبل تدصصت يعام÷ا بورهلل تلواfi دهصشي

  .رارفلا نم ارجاهم481 نك“
ليعفت نع ثد– دق ويام يد يجيول ›اطيإلا ةيجراÿا ريزو ناكو
ببصس دجوي لو انمآا ادلب اهرابتعاب سسنوت ¤إا نيرجاهŸا ةداعإا تايلمع
Ÿنيدفاولا ءلؤوهل ءوجللا قح حن.  
نوكلتÁ ل نيذلا Úيصسنوتلا لك ةداعإا نإاف ةيلاطيإلا ةيلخادلا بصسحبو
رظنلا ةداعإا بجوتصسي ام رهصشأا8 نع لقي ل ام بلطتي ةينوناق ةيعصضو

تÓحر ةفعاصضم Èع امورو سسنوت Úب ةمŸÈا ةينمألا ةيقافتلا ‘
  .ايعوبصسأا تÓحر عبرأا ¤إا ءÓجإلا
Òغ رجاهم191و فلأا11 لوصصو ¤إا ،ةيلاطيإلا ةيلخادلا تانايب Òصشتو
اوقلطنا مهنم732و فلآا5 ،›ا◊ا ماعلا ةيادب ذنم دÓبلا ¤إا يماظن
  .ةيصسنوتلا ةيصسن÷ا نولمحي فلآا4 مهنيب نمو ،سسنوت لحاوصس نم
Úب نواعتلا ةيمهأا ىلع دّيعصس سسيق يصسنوتلا سسيئرلا دكأا ،هتهج نم

flةديدج لولح نع ثحبلل نادلبلا فلت Ÿغ ةرجهلا ة÷اعÒ ةيماظنلا
‘ نيرجاهŸا ءلؤوه ءاقب فورظ Òفوتل كÎصشŸا يعصسلا لÓخ نم
  .ةيلصصألا مهنادلب
Ïم ىلع ةيرصسلا ةرجهلل تÓحرلا تارصشع ةيصسنوتلا لحاوصسلا دهصشتو
ارركتم تاب دهصشم ‘ ،تÓئاعو لافطأاو ابابصش لقت ةÒغصص براوق
نوقثوي نيرجاهŸا سضعب نأا ىتح ،خانŸا لماوع رارقتصسا عم اصصوصصخ
 .يعامتجلا لصصاوتلا عقاوم ىلع تاهويديف نورصشنيو هذه مهتÓحر

 :ةدحتŸا ·أ’اب ةهب÷ا لث‡

لجأا نم ةعورسشŸا لئأسسولا لكب هحأفك لسصاويسس يوارحسصلا بعسشلا
 هلÓقتسساو هتيرح قيق–

روتكدلا ،ةدحتŸا ·ألاب ةهب÷ا لث‡ كراصش
fiع ة˘ي˘صسارد ة˘ق˘˘ل˘˘ح ‘ ،را˘˘م˘˘ع د˘˘مÈ ة˘ي˘ن˘ق˘ت

ةيبمولوكلا ةكبصشلا اهتمظن دعب نع لصصاوتلا
لك ةيعÃ ،ةيبرغلا ءارحصصلا لوح تاصساردلل

روصسفوÈلاو ،ثيدنانرإا اثناÒبصسأا ةروتكدلا نم
‘ ÚصصتÁÚ flدا˘˘˘˘كأا˘˘˘˘ك ،ورو˘˘˘˘ترأا سسو˘˘˘˘لرا˘˘˘˘˘ك
  .ةيبرغلا ءارحصصلا لوح تاصساردلا
رامع دمfi يديصس روتكدلا ةلخادم تروح“و

·ألا ا˘˘ها˘˘عر˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا مÓ˘˘صسلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع لو˘˘˘ح
¤إا قرطت ثيح ،ةيبرغلا ءارحصصلا ‘ ةدحتŸا
يذلا يقيرفألا ي‡ألا ةيوصستلا ططfl خيرات
،برغŸاو ويراصسيلوبلا ةهبج ،عازنلا افرط هلبق

ا˘ه˘ت˘ه˘جاو ي˘ت˘لا ل˘˘ي˘˘قار˘˘ع˘˘لاو ،8891 توأا ‘
ريرقت ءاتفتصسا ميظنت ةيلمع اههجاوت لازتامو

ة˘يو˘صست˘لا ط˘˘طfl ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع سصن˘˘ي يذ˘˘لا ÒصصŸا
سسل‹ ماجحإاو يبرغŸا ةلقرعلا فقوم ببصسب
د˘ي˘ق˘ت نا˘˘م˘˘صضل ه˘˘ت˘˘ط˘˘ل˘˘صس ة˘˘صسرا‡ ن˘˘ع ن˘˘مألا
ام˘ك .ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘فاو ي˘ت˘لا تا˘ماز˘ت˘للا˘ب بر˘غŸا
ةيوارحصصلا قطانŸا ‘ عصضولا ¤إا ًاصضيأا قرطت
عمق نم نويوارحصصلا هل سضرعتي امو ةلتÙا
لÓ˘˘ت˘˘حلا تا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صس يد˘˘˘يأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع بي˘˘˘هر˘˘˘تو
  .ةيبرغŸا
يد˘ي˘صس رو˘ت˘كد˘لا را˘˘صشأا ،ه˘˘ت˘˘ل˘˘خاد˘˘م ما˘˘ت˘˘خ ‘و

fiألا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع نأا م˘˘غر ه˘˘نأا ¤إا را˘˘م˘˘ع د˘˘م·
ىق˘ب˘ت ة˘ي˘بر˘غ˘لا ءار˘ح˘صصلا ‘ مÓ˘صسل˘ل ةد˘ح˘تŸا

ة˘ل˘قر˘ع˘لا ف˘قو˘م بب˘صسب ًا˘ما“ ًة˘لو˘ل˘صشم ًا˘ي˘لا˘˘ح
فارطألا سضعب ليمو برغŸا لبق نم دوهعŸا
·أÓ˘ل ة˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘نا˘˘مألاو ن˘˘مألا سسل‹ ل˘˘خاد

Úيعتب اهتمرب مÓصسلا ةيلمع طبر ¤إا ةدحتŸا
بع˘˘˘صشلا نإا˘˘˘ف ،د˘˘˘يد˘˘˘˘ج ي˘˘˘˘صصخ˘˘˘˘صش ثو˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب˘˘˘˘م
،و˘˘يرا˘˘صسي˘˘لو˘˘ب˘˘لا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ب ،يوار˘˘ح˘˘صصلا
نم ةعورصشŸا لئاصسولا لكب هحافك لصصاويصس
  .هلÓقتصساو هتيرح قيق– لجأا
روصسفوÈلاو ثيدنانرإا اثناÒبصسأا ةروتكدلا امأا
لوح امهتÓخادم ازكر دقف وروترأا سسولراك

Œةيوارحصصلا ةيصضقلا عم يطاعتلا ‘ امهتبر
نع ليصصفتلاب اثد–و يÁداكألا ىوتصسŸا ىلع
¤إا اهب ا˘ما˘ق ي˘ت˘لا ة˘ي˘ناد˘يŸا تارا˘يز˘لا ج˘ئا˘ت˘ن

flلا تا˘˘م˘˘ي˘˘Óئ˘˘جÚ يوار˘ح˘˘صصلاÚ ي˘صضارألاو
.ةررÙا ةيوارحصصلا
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 اـــهباــحسصأ’ درــت ’ ةدــير÷أ درــت ةــــقيثو لــك
رـــسشنت ⁄ مأأ ترـــسشن ءأوـــسس

:يعيقلأ دومfi رأو◊أ ىرجأأ

نانبل ‘ ثدح اŸ كليل– ام
؟تايعأدتلأو ةل’دلأ ..أÒخأأ
توÒب ءا˘ن˘ي˘م ‘ ع˘قو يذ˘لا Òج˘ف˘˘ت˘˘لا
Òبك ثدح وه يصضاŸا ءاثÓثلا موي

ا˘˘م ه˘˘ل نو˘˘ك˘˘ي˘˘صسو اد˘˘ج Òط˘˘˘خو اد˘˘˘ج
اذإا اÒثك غلابأا يننأا دقتعأا لو ،هدعب
Òبكلا ثد◊ا اذه دعب نانبل نإا تلق
ا˘م˘ع اÒث˘ك ف˘ل˘ت˘خ˘ي˘˘صس اد˘˘ج Òطÿاو
.هلبق ناك

دح ‘ ثدحلل رظنن نأا انلواح اذإا
ن˘˘ع ا˘˘مإا œا˘˘ن ه˘˘نأا د‚ فو˘˘صسف ه˘˘˘تاذ
ءا˘ط˘خأا ه˘ي˘ف تب˘ب˘صست ،م˘ي˘صسج لا˘˘م˘˘هإا

ة˘˘˘مÓ˘˘˘˘صسب ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت ةدو˘˘˘˘صصق˘˘˘˘م Òغ
داوŸا نيزخ˘ت˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘تŸا تاءار˘جإلا
وأا نيزختلا ةدم لوطب وأا ةرجفتŸا
،خلا..ةمدخت˘صسŸا نا˘مألا تاءار˘جإا˘ب
وهو ،دمعتم يمارجإا ثداح نع وأا
ا˘صضيأا هدا˘ع˘ب˘ت˘صسا ي˘غ˘ب˘˘ن˘˘ي ل لا˘˘م˘˘ت˘˘حا

ةر˘˘ج˘˘ف˘˘تŸا داوŸا هذ˘˘˘ه نأاو ة˘˘˘صصا˘˘˘خ
¤إا هÒفوت جاتحي قعاصص ¤إا جات–

ل˘˘˘م˘˘˘ع ¤إا ¤إا يأا د˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘م Òبد˘˘˘˘ت
.يباهرإا

لامهإا نع م‚ دق ثدا◊ا ناك اذإا
ةيلوؤوصسŸا عقت فوصسف ،دمعتم Òغ
ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع ة˘لا◊ا هذ˘ه ‘ ة˘ي˘˘ئا˘˘ن÷ا

تارار˘˘ق ن˘˘ع ن˘˘ير˘˘˘صشا˘˘˘ب˘˘˘م Úلو˘˘˘ئ˘˘˘صسم
داوŸا ن˘˘يز˘˘خ˘˘ت˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ا˘˘هوذ˘˘خ˘˘تا
ا‡ Ìكا تلا˘˘˘˘ط ةÎف˘˘˘˘ل ةر˘˘˘˘ج˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘تŸا
نا˘ك Úلو˘ئ˘صسم ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع وأا ،ي˘غ˘ب˘ن˘ي
¤إا داوŸا هذه ةداعإا مهيلع يغبني
او˘˘نا˘˘ك ءاو˘˘صس ،Úي˘˘ل˘˘صصألا ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘˘صصا
وأا ةرد˘˘˘˘˘صصŸا ة˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ل Úع˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘ت
ق˘تا˘ع ى˘ل˘ع ا˘صضيأا اÃرو ،ةدرو˘˘ت˘˘صسŸا

تاءارجإا ذاختا ‘ اولمهأا Úلوئصسم
سضÎفتي ناك يتلا ةيام◊او Úمأاتلا
هذه ىلع داوم نيزخت دنع ذختت نأا
ن˘م بر˘ق˘لا˘بو ةرو˘طÿا ن˘˘م ة˘˘جرد˘˘لا

.ناكصسلاب ةلوهأام قطانم
دنع ةيئان÷ا ةيلوئصسŸا بعصشتت دقو
ةيصضرف قاي˘صس ‘ ى˘ت˘ح ،تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا
تاهج بيصصتل ،دمعتŸا Òغ لامهإلا
ة˘˘ع˘˘ي˘˘فر ز˘˘كار˘˘م أاو˘˘ب˘˘ت˘˘ت تا˘˘ي˘˘صصخ˘˘صشو
اهنكل رارقلا عنصص عقاوم ‘ ةصساصسحو
نوكت اÃرو تاهبصشلا نع ةديعب تصسيل

برصضت يتلا داصسفلا اياصضق ‘ ةعيلصض
يصسايصسلا ماظنلا قمع ‘ اهروذجب
.ديعب نمز ذنمو ،هلمكأاب Êانبللا

تقولا ‘ كردن نأا Úعتي هنأا Òغ
ادعب هذه لامهإلا ةÁر÷ نأا هصسفن
هتيلوؤوصسم لمحتت نأا يغبني ايصسايصس

ام نأا ةيصضرفب ىتح ،ةلا◊ا هذه ‘
ف˘ل˘تfl ،ع˘˘قو˘˘ت˘˘م Òغ لا˘˘م˘˘هإا ثد˘˘ح
مك◊ا ىلع تبقاعت يتلا تاموك◊ا

داوŸا هذ˘ه ن˘˘يز˘˘خ˘˘ت ذ˘˘ن˘˘م نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ‘
هتركذ اŸ اقفو ،4102 ماع ةرجفتŸا
ة˘ظ◊ ى˘ت˘حو ،ة˘ي˘ف˘˘ح˘˘صصلا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا
.يصضاŸا ءاثÓثلا موي راجفنلا عوقو

يتلاو ،تاقيقحتلا نم Úبت اذإا امأا
نم ةيلاع ةجرد ىلع نوكت نأا يغبني
نأا ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘هŸا ةءا˘˘ف˘˘ك˘˘لاو ة˘˘ي˘˘فا˘˘˘ف˘˘˘صشلا
نو˘ك˘ت˘صسف ل˘عا˘˘ف ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب ع˘˘قو ثدا◊ا
اذه نع فصشكلا نع ةبتŸÎا جئاتنلا
ى˘˘ل˘˘ع اÒثأا˘˘تو ار˘˘ط˘˘˘خ Ìكأا ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لا

ا˘ه˘ل نو˘ك˘ي˘صسو ،ل˘ك˘ك نا˘ن˘ب˘ل ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘صسم
رصصتقت ل دق ىدŸا ةديعب تايعادت

ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘˘ل˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ة˘˘ه˘˘ب÷ا ى˘˘ل˘˘ع
¤إا ا˘˘هرا˘˘ثآا د˘˘ت“ د˘˘ق ا‰إاو ا˘˘هد˘˘˘حو
رمألا ،ة˘ي˘لود˘لاو ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا عا˘صضوألا
ة˘˘ح˘˘˘لŸا تا˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘طŸا ر˘˘˘صسف˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
ت– لمعت ةيلود قيق– ةن÷ ليكصشتب
ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج وأا ةد˘˘ح˘˘˘تŸا ·ألا فار˘˘˘صشإا
هبتنن نأا بجي هنأا Òغ .ةيبرعلا لودلا

نأا يهو ةيمهألا ةغلاب ةلأاصسم ¤إا انه
ةظ◊ ‘ عقو Òطÿا ثدا◊ا اذه
لوحتلا كصشو ىلع نانبل اهيف تدب
ماظنلا زجع ببصسب ،ةلصشاف ةلود ¤إا
ةهجاو˘م ن˘ع ا˘ه˘ي˘ف م˘ئا˘ق˘لا ي˘صسا˘ي˘صسلا
يتلا ةيجراÿاو ةيلخادلا تايدحتلا
اد˘ب ة˘ظ◊ ‘ ا˘صضيأاو ،دÓ˘ب˘˘لا ه˘˘جاو˘˘ت
›ودلاو يميلقإلا Úماظنلا Óك اهيف

ل اذل .ةقوبصسم Òغ ةلويصس ةلاح ‘
اذ˘ه ف˘ي˘ظو˘ت م˘ت˘ي نأا اد˘˘بأا د˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘صسي
ط˘˘˘ل˘˘˘خ ثاد˘˘˘حإل ا˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘˘صس ثدا◊ا

‘ عاصضوألا عفدو قاروألا ‘ دوصصقم
ةوق˘لا هذ˘ه ا˘هد˘ير˘ت ة˘ن˘ي˘ع˘م تا˘هاŒا
ةو˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه وأا كل˘˘˘˘ت وأا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘لا
اذ˘ه قا˘ي˘صس ‘و .كل˘˘ت وأا ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلا
نأا يغب˘ن˘ي ة˘ل˘ما˘صشلا ة˘يؤور˘لا ن˘م عو˘ن˘لا
ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘˘عاد˘˘˘˘تو ثدا◊ا ة˘˘˘˘للد أار˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن
.ةلمتÙا

نوركام لئاسسر تأأرق فيك
؟ةمكأ’أ ءأرو أذام ؟مويلأ
Óماح نانبل ¤إا ءاج نوركام نأا نظأا
.ة˘ي˘نا˘صسنإا ىر˘خأاو ة˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صس ل˘˘ئا˘˘صسر
اهر˘هو˘ج ‘ ي˘ه ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا ه˘ل˘ئا˘صسر
اهل˘م˘ح د˘ق نا˘ك ي˘ت˘لا ل˘ئا˘صسر˘لا سسف˘ن
راز Úح نايردول نوج هتيجراخ ريزو
عو˘˘˘ب˘˘˘صسأا˘˘˘ب ثدا◊ا اذ˘˘˘ه ل˘˘˘ب˘˘˘ق توÒب
ن˘كÁ ة˘ي˘صسا˘ي˘صس ل˘ئا˘صسر ي˘˘هو ،د˘˘حاو
ا˘˘مإا :ةد˘˘حاو ةرا˘˘ب˘˘ع ‘ ا˘˘ه˘˘˘صصي˘˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘ت
لاوؤوصسلا نكل ،كÓهلا امإاو حÓصصإلا

هد˘˘ير˘˘ي حÓ˘˘˘صصإلا ن˘˘˘م عو˘˘˘ن يا :ا˘˘˘ن˘˘˘ه
ىلعو ؟نم باصس◊و طبصضلاب نوركام
ديعي نأا نوركام لواح دقف لاح يا

د˘ع˘ب ا˘ه˘صسف˘˘ن ةرا˘˘ب˘˘ع˘˘لا هذ˘˘ه ة˘˘غا˘˘ي˘˘صص
ة˘مو˘ع˘ن Ìكأا بو˘ل˘صسأا˘ب ن˘ك˘˘لو ،ثدا◊ا
يتلا ةيرك˘ف˘لاو ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا ة˘قا˘ب˘ل˘لا˘بو
‘ ادب نوركام نأا مغرو .اهب فرع
يعني هنأاكو توÒبل ةفطاÿا هترايز
م˘ئا˘ق˘لا Êا˘ن˘ب˘ل˘لا ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا
وهو ،عيرذلا هلصشفو هطوقصسب فÎعيو
اصسنرف تناك يفئاط ماظن ةبصسانŸاب
‘و هتغايصص ‘ ايصسيئر ارود تبعل دق
دح ¤إا بهذ مث نمو ،همئاعد تيبثت
ي˘صسي˘صسأا˘ت قا˘˘ث˘˘ي˘˘م ع˘˘صضو˘˘ب ة˘˘ب˘˘لا˘˘طŸا

انمصض يو˘ط˘ن˘ت ة˘ب˘لا˘ط˘م ي˘هو ،د˘يد˘ج
طوقصسو لصشفب فاÎعلا ىنعم ىلع
هتيلباق مدعو ›ا◊ا Êانبللا ماظنلا
نأا ظ˘˘حÓ˘˘ي كلذ ع˘˘مو ،رار˘˘م˘˘˘ت˘˘˘صسÓ˘˘˘ل

هديكأات ‘ ادج احصضاو ناك نوركام
ةيروهم÷ سسيئرك عيطتصسي ل هنأا ىلع
اماظن نانبل ىلع سضرفي نأا اصسنرف
د˘يد÷ا ما˘ظ˘ن˘لا˘ف ،ه˘ن˘ي˘˘ع˘˘ب ا˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صس
ع˘ن˘˘صص ن˘˘م نو˘˘ك˘˘ي نا بج˘˘ي بو˘˘ل˘˘طŸا
ع˘م ق˘فاو˘ت˘ب نأاو م˘ه˘صسف˘نأا Úي˘نا˘ن˘ب˘ل˘˘لا
.مهتادارإا

تناكف ةيناصسنإلا نوركام لئاصسر امأا
ةصصاخ ةيخيرات ةقÓع نم ةاحوتصسم
ديكأاتلا دارأا نانبلو اصسنرف Úب طبرت

اصسنرف نأا ىلع ديكأاتلا ةداعإاو اهيلع
هذ˘˘˘ه ‘ هد˘˘˘حو ‘ نا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘˘ل كÎت ن˘˘˘˘ل
.را˘ه˘ن˘ي ه˘عد˘ت ن˘لو ة˘ب˘ع˘صصلا فور˘ظ˘لا
ديدصش هذه هترايزب نوركام ادب دقل
لوأا تاذلاب وه نوكي نأا ىلع سصر◊ا
ها˘˘مد˘˘ق أا˘˘ط˘˘ت ⁄ا˘˘ع˘˘لا ‘ ة˘˘لود سسي˘˘˘ئر
سسي˘ئر يأا ل˘ب˘ق ى˘˘ت˘˘حو ،نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل سضرأا

يصساوي نم لوأا وه نوكي نأاو ،يبرع
تلح يتلا ىÈكلا ةبيصصŸا ‘ هبعصش
ل˘˘ئا˘˘صسر˘˘˘لا ل˘˘˘صصف بع˘˘˘صصي ه˘˘˘نألو .ه˘˘˘ب
،ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا ل˘ئا˘صسر˘لا ن˘ع ة˘ي˘نا˘صسنإلا
ةرا˘˘˘يز نإا ا˘˘˘ن˘˘˘ه فÎع˘˘˘ن نأاو د˘˘˘ب Ó˘˘˘ف
ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صضاو ة˘˘˘˘˘لواfi ي˘˘˘˘˘ه نور˘˘˘˘˘كا˘˘˘˘˘م
ة˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب أا˘˘فرŸا ثدا˘˘ح لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسل
ا˘˘ع˘˘قو˘˘م ل˘˘ت– نأا ن˘˘م ا˘˘صسنر˘˘ف ن˘˘˘ك“
‘ يصسيئر رود اهل نوكي نأاو امدقتم
‘ ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا نا˘ن˘ب˘ل ةد˘ن˘جأا ة˘غا˘ي˘˘صص

.ةمداقلا ةلحرŸا

طورسش لبقتيسس نم كيأأرب
؟اهسضفÒسس نمو نوركام
‘ ديحولا بعÓلا وه سسيل نوركام
ل كا˘ن˘ه ا˘صسنر˘ف بنا˘ج ¤إا˘ف ،نا˘ن˘˘ب˘˘ل

نوبعل كلذكو نورخآا نويلود نوبع
ا˘م ى˘ل˘ع Òب˘ك Òثأا˘ت م˘ه˘˘ل نو˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإا
كردي نوركامو ،دلبلا اذه ‘ يرجي

تقولا ‘ كرديو اديج ةقيق◊ا هذه
عطاقتو كباصشتو لخادت دوجو هصسفن
Úيلودلا ÚبعÓلا ءلؤوه فادهأا Úب
ءزج اصسنرفف ›ا˘ت˘لا˘بو و˘ن˘ي˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلاو
›ودلا سسفا˘ن˘ت˘ل˘ل ةد˘ق˘ع˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م
ةقطنم ىلعو نا˘ن˘ب˘ل ى˘ل˘ع ي˘م˘ي˘ل˘قإلاو
اهمصس– فوصس اهتمرب طصسولا قرصشلا

.ةياهنلا ‘ ىوقلا نيزاوم
نأا نوركام كردي ،لاثŸا ليبصس ىلعف
ن˘مو ،ةد˘ح˘تŸا تا˘يلو˘لاو ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإا
،تارا˘˘˘مإلاو ة˘˘˘يدو˘˘˘ع˘˘˘˘صسلا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ئارو
لÓغتصسل امهعصسو ‘ ام لك نÓمعي
عاصضوألاو ةينانبللا ةيلخادلا عاصضوألا
ةيفصصتل ةطيÙا ةيلودلاو ةيميلقإلا

هحÓصس عزن لقألا ىلع وأا ،هللا بزح
‘ ىنم˘ت˘ي اÃرو ،ا˘ي˘صسا˘ي˘صس ه˘فا˘ع˘صضإاو
،فدهلا اذه قيق– نكمأا ول هقامعأا
ل ه˘نأا ه˘صسف˘ن تقو˘˘لا ‘ كرد˘˘ي ه˘˘ن˘˘ك˘˘ل
،انلع فدهلا اذه ىنبتي نأا عيطتصسي
اهذوفن نم Òثكلا اصسنرف تدقف لإاو

اذ˘ل .ة˘ي˘ح˘˘ي˘˘صسŸا طا˘˘صسوألا سضع˘˘ب ‘
ةيلfi تانزاوتب ةط˘ب˘تر˘م ه˘تا˘با˘صسح˘ف
نمو .ةدقعمو ةقيقد ةيلودو ةيميلقإاو
موا˘˘ق˘˘ت لاز˘˘ت ل ا˘˘صسنر˘˘ف نأا فور˘˘عŸا

انايحأاو ،ةيليئارصسإاو ةيكيرمأا اطوغصض
ة˘م˘ظ˘ن˘م ه˘ل˘لا بز˘ح نÓ˘عإل ،ة˘ي˘بوروأا
لذ˘˘˘ب˘˘˘ت ي˘˘˘ه˘˘˘ف كلذ ع˘˘˘˘مو ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘با˘˘˘˘هرإا

fiغتصسل ةثيثح تلواÓتاروطتلا ل
كار◊ا كلذ ‘ اÃ ،نانبل ‘ ةثدا◊ا
ةاي◊ا ليكصشت ةداعإل ،Òخألا يبعصشلا
تيبثت نمصضي اÃ نانبل ‘ ةيصسايصسلا
ةيصسنرفلا ةيخيراتلا حلاصصŸا عيصسوتو

نانبل ‘ ةÒثك ىوق كانهو ،نانبل ‘
اه◊اصصم مكحبو اهتعيبطب ةبواجتم
ىر˘خأاو ،ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا تا˘حور˘˘طألا ع˘˘م
ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘م نو˘˘˘ك˘˘˘ت اÃرو ا˘˘˘بواŒ ل˘˘˘˘قأا
،ة˘ن˘يا˘ب˘ت˘م تا˘جرد˘ب ا˘ه˘˘ع˘˘م مدا˘˘صصت˘˘ل˘˘ل
عيصسو˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ل˘صضف˘ت˘صس ة˘ث˘لا˘ثو
لخدت ل ىتح اهمامأا ةروانŸا سشماه
هذ˘˘˘˘˘˘ه ع˘˘˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘˘˘صشا˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘م ماد˘˘˘˘˘˘˘صص ‘

ةيئاهنلا ةلصصÙا نكل ،تاحورطألا
Ÿنل نانبل ‘ لاو◊ا هيلإا لوؤوتصس ا
.اهدحو اصسنرف عنصص نم نوكي

لاح هعقوتت ويرانيسس يأأو
؟اهنع دسصلأ وأأ اهيلع ةقفأوŸأ
ع˘˘˘م ق˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ي ن˘˘˘˘م كا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه نو˘˘˘˘ك˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس
د˘˘˘ح ¤إا ة˘˘˘ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘حور˘˘˘˘طألا
ن˘˘م كا˘˘ن˘˘ه نو˘˘ك˘˘ي˘˘صس ا˘˘م˘˘ك ،سسا˘˘م◊ا
نكل ،مادصصلا دح ¤إا اهعم فلتخي
ةياهنلا ‘ نوكتصس ةي˘ئا˘ه˘ن˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا

fiعا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ل ة˘˘˘ل˘˘˘صص˘˘˘Óة˘˘˘ي˘˘˘لود ىو˘˘˘ق ت
ى˘˘ل˘˘ع سسفا˘˘ن˘˘ت˘˘ت ةد˘˘يد˘˘ع ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘˘قإاو
اهتافلا– اهنم لكلو ةينانبللا ةحاصسلا
نأا يريدقت ‘و .ةيلÙا وأا ةيلخادلا

ةيصسيئرلا ةينانبللا ىوقلا ةحلصصم نم
ي˘ط˘ع˘ت نأا ة˘حا˘صسلا ى˘ل˘ع ة˘˘صسفا˘˘ن˘˘تŸا
تايلمعل ةنهارلا ةلحرŸا ‘ ةيولوألا
رار˘صضألا حÓ˘صصإاو ة˘ل˘جا˘˘ع˘˘لا ة˘˘ثا˘˘غإلا
ليجأاتو ثدا◊ا نع ةمجانلا ةلئاهلا

ةيجيتاÎصسلا اياصضقلا لوح اهتافÓخ
ة˘˘صسا˘˘ئر˘˘لا تا˘˘با˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نا د˘˘˘ع˘˘˘ب ا˘˘˘م ¤إا
تاصساكعنا اهل نوكتصس يتلا ةيكيرمألا

ةيميلقإلا عاصضوألا لم‹ ىلع ةلئاه
.ةيŸاعلاو

تايرÛ رظتنŸأ Òثأاتلأ ام
‘ عسضولأ ىلع نانبل ‘ ثأدحأ’أ
لعفلأ در عقوتت فيك و ،ةيروسس
؟يسسورلأ
‘ عا˘˘صضوألا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘صسور˘˘لا Òثأا˘˘˘ت˘˘˘لا
،ايبصسن ادودfi لازي لو ناك نانبل
‘ ير˘ج˘ي ا˘م نأا كرد˘ت ا˘˘ي˘˘صسور ن˘˘ك˘˘ل
تاÒثأات ةياهنلا ‘ هل نوكيصس نانبل

ىلعو ايروصس ‘ عاصضوألا ىلع ةمخصض
مصس– ⁄ يتلاو اهيف ةلعتصشŸا ةمزألا
بعÓ˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘ه ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسور نألو ،د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب
لك لمعتصسف نآلا ايروصس ‘ يصسيئرلا

تاروطت يدؤوت ل يكل اهعصسو ‘ ام
ا˘˘˘ه◊ا˘˘˘صصÃ رار˘˘˘˘صضإلا ¤إا ثاد˘˘˘˘حألا
نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘عأا اذ˘˘ل .ا˘˘يرو˘˘صس ‘ ة˘˘صصاÿا

لاخدإل ةينانبللا ىوقلا سضعب بلاطم
تاوق تايحÓصصو رود ىلع تÓيدعت
·ألا رود ع˘˘ي˘˘صسو˘˘˘ت˘˘˘لو ل˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘لا
ىلع ةباقرلاو فارصشإلا ‘ ةدحتŸا
هباصش ام وأا ةينانبللا ةيروصسلا دود◊ا
سضفر˘لا˘ب ل˘با˘ق˘ي˘صس بلا˘˘ط˘˘م ن˘˘م كلذ
دعبتصسأا لو ،ايصسور بناج نم مراصصلا
لÓ˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا ةÒخألا هذ˘˘˘˘˘ه لوا– نأا
نانبل ‘ ةÒخألا ثادحألا تاروطت

د˘عا˘صسي د˘يد˘ج مد˘ق ءي˘طو˘م دا˘˘ج˘˘يإل
قرصش عقاوم ‘ اهذوفن عيصسوت ىلع
ةيصصع نآلا ىتح ودبت تناك ةيطصسوا

ىرخأا ةرا˘ب˘ع˘ب .ي˘صسور˘لا ذو˘ف˘ن˘لا ى˘ل˘ع
ايصسور لوا– نأا دعبتصسŸا نم سسيلف
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ير˘˘ج˘˘ي ا˘˘م لÓ˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسا
ا˘هذو˘ف˘ن ع˘ي˘صسو˘ت˘ل ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا ة˘حا˘˘صسلا
لبق نم تلعف امك نانبل ‘ اهÒثأاتو

.ايببيل ‘ نآلا لعفت امكو ايروصس ‘

ةيفسصت ةظ◊ تتأأ له
لبق نم هللأ بزح عم تاباسس◊أ
لجعت له ؟ليئأرسسإأو برغلأ
ةكرعŸاب ةÒخأ’أ ةثدا◊أ
؟نأريإأو برغلأ Úب ىÈكلأ

ةر˘˘ثؤو˘˘مو ةÒث˘˘ك ىو˘˘˘ق نآلا نا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ل ‘
وهو ةلكصشŸا وه هللا بزح نأا دقتعت

وه هنأل ةنهارلا ةينانبللا ةمزألا رذج
ىل˘ع ة˘ن˘هار˘لا ة˘ل˘حرŸا ‘ ر˘ط˘ي˘صسŸا

،Êانب˘ل˘لا ي˘صسا˘ي˘صسلا ما˘ظ˘ن˘لا ل˘صصا˘ف˘م
يتلا ةيصسيئرلا ةبقعلا هÈتعت مث نمو

تا˘˘˘˘˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘صصإلا ءار˘˘˘˘˘˘˘˘˘جإا نود لو–
اذ˘ه نأا Òغ .ة˘بو˘˘ل˘˘طŸا ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا
سسي˘˘لو ه˘˘صسا˘˘صسأا ن˘˘م د˘˘˘صسا˘˘˘ف حر˘˘˘ط˘˘˘لا

ما˘ظ˘ن˘لا˘ف ،ا˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘ع سسي˘˘لو ا˘˘ح˘˘ي˘˘ح˘˘صص
تÓ˘ك˘صشم ه˘جاو˘ي Êا˘ن˘ب˘ل˘لا ي˘صسا˘ي˘صسلا
ةمئاق تÓكصشم يهو ،ةدقعم ةيوينب
اهدوجو ‘ ةقباصسو ةليوط ةÎف ذنم
ةيادب ‘ هصسفن هللا بزح ةأاصشن ىلع
نأا بجيو .يصضاŸا نرقلا تانينامث
دق نكي ⁄ هللا بزح نأا انه ركذتن
ةيلهألا بر◊ا تعلدنا Úح ُدعب أاصشن

نرقلا تاينيعبصس فصصتنم ‘ نانبل ‘
نا˘ك Êا˘ن˘ب˘˘ل˘˘لا بو˘˘ن÷ا نأاو ،ي˘˘صضاŸا
نأاو ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإا ةر˘˘م˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسم ه˘˘˘ب˘˘˘صش
Êانبللا بونجلل يليئارصسإلا لÓتحلا

بزح نأاو ةينانبل ىوق عم نواعتلاب ”
Êانبللا بون÷ا ررح يذلا وه هللا

.ةياهنلا ‘ يليئارصسإلا لÓتحلا نم
ناريإاب هللا بزح ةقÓع نأا حيحصص
تاصساكعنا اهل ةديدع تÓكصشم Òثت
،نانبل ‘ يلخادلا عصضولا ىلع ةيبلصس
ةينانبللا ىوقلاو تارايتلا مظعم نكل
ىوقب ةقيمع تاطابترا اهيدل ىرخألا
اه◊اصصم قفاوتت ل ةيلودو ةيميلقإا
ايلعلا ةينطولا حلاصصŸا عم ةرورصضلاب
لو .ةينانبللا ةلودلاو Êانبللا بعصشلل
ةحصضاو ةحلصصم ىوقلا هذهل نأا كصش

لقألا ىلع وأا هللا بزح ةيفصصت ‘
هÒثأا˘تو ه˘نزو فا˘ع˘صضإاو ه˘حÓ˘˘صس عز˘˘ن
.ةينانبللا ةيصسايصسلا ةلداعŸا لخاد

ةراصسخ نأا كردت ىوقلا هذه نألو
ررقŸا ةيكيرمألا تاباختنÓل بمارت
و˘˘هو ،مدا˘˘ق˘˘لا Èم˘˘فو˘˘˘ن ‘ ا˘˘˘هؤوار˘˘˘جإا
ارر˘صض ق˘ح˘ل˘ي فو˘صس ،م˘˘ئا˘˘ق لا˘˘م˘˘ت˘˘حا
دعبتصسŸا نم سسيلف ،اه◊اصصÃ اÒبك
لمعلا تررق دق ىوقلا هذه نوكت نأا

ة˘ي˘ل˘خاد˘لا تارو˘ط˘ت˘لا لÓ˘غ˘ت˘صسا ى˘ل˘ع
ىلع سضاصضق˘نÓ˘ل ة˘ن˘هار˘لا ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا

يتلا ناريإا ةيفصصتل اديه“ هللا بزح
،ىعفألا سسأار اهنأا ىلع اهيلإا رظني
ةقيرطلا هذهب Òكفتلا نأا نظأا يننكل
،تاباصس◊ا ‘ Òبك أاطخ ىلع يوطني
ةصسايصسب ىمصسي ام راطإا ‘ لخديو
يوطنت يتلا ةيواهلا ةفاح وحن عفدلا

.ةÒبك رطاfl ىلع

ةركذم Úينانبللأ ف’آأ عقو
يسسنرفلأ سسيئرلأ ¤إأ اهومدق
بأدتن’أ ةدوعل نوركام
رمأ’أ أذه ىرت فيك ،يسسنرفلأ
¤إأ انلسصوأأ يذلأ ام ؟فسسؤوŸأ

؟ةناهŸأ كلت
انيلع نكل ،كصش ل فصسؤوم دهصشم وه
ل وهف .ةحيحصص ةءارق هتللد أارقن نأا
نم عاطق Úنح ىلع يريدقت ‘ لدي
وأا ،لÓتحلا ةÎف ¤إا Êانبللا بعصشلا

لو اصسنرفل فرا÷ا نانبل بح ىلع
مو˘ي˘لا او˘ح˘ب˘صصا Úي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا نأا ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي
وأا باد˘˘˘˘ت˘˘˘˘نلا ةدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب نو˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ي
نأا ىلع لدي هنكل ،Óعف رامعتصسلا
،Êانبللا بعصشلا نم ةصضيرع تاعاطق
دقف ،هلك Êانبللا بعصشلا نكي ⁄ نإا
ةمكا◊ا ةقبطلاب طقف سسيل ايلك هتقث
ما˘ظ˘ن˘ل˘ل ي˘ف˘ئا˘˘ط˘˘لا سسا˘˘صسألا˘˘ب ن˘˘ك˘˘لو
ام هل دعي ⁄ يذلاو ›ا◊ا Êانبللا
ح˘˘ب˘˘صصأا Êا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لا بع˘˘˘صشلا نأاو ،هرÈي
ر˘خآا را˘ي˘خ يا لو˘ب˘ق˘ل اد˘ع˘ت˘صسم مو˘ي˘لا

ولو ىتح ،ماظنلا اذه رارمتصسا Òغ
نذإا يه .هصسفن بادتنلا ماظن ناك
و˘˘ه ا‡ بصضغ˘˘لا ن˘˘ع Òب˘˘ع˘˘ت ة˘˘خر˘˘˘صص
سسي˘لو هÒي˘غ˘ت ‘ ة˘ب˘غر˘لا ن˘˘عو م˘˘ئا˘˘ق
ناك يذلا يصضاملل انينح ةرورصضلاب
.اصضيا اŸؤوم

‘ ةاجنلأ ليبسس ىرت فيك أÒخأأ
؟ةيÒسصŸأ ةظحللأ هذه
Úب راو◊ا˘˘˘˘ب لإا نا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل جرfl ل
فد˘ه ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل م˘ه˘صسف˘نأا Úي˘نا˘ن˘ب˘˘ل˘˘لا
ي˘ف˘ئا˘ط˘لا ما˘ظ˘ن˘˘لا ءا˘˘غ˘˘لإا و˘˘هو د˘˘حاو
ةنطاوŸا ىلع موقي ماظن سسيصسأاتو
اذهو ،نوناقلا ةلودو ناصسنلا قوقحو
طقف نا˘ن˘ب˘ل˘ل سسي˘ل ةا˘ج˘ن˘لا ل˘ي˘ب˘صس و˘ه
كصشوت يتلا ةيبرعلا لودلا لكل ا‰إاو،

.ةلصشاف لود ¤إا لوحتت نأا اهعيمج
⁄اعلا نأا لوقلا نكÁ ىرخأا ةرابعب
حبصصا ،طقف نانبل سسيلو ،هلك يبرعلا

Òثأاتلا بايغو .ذقنم ¤إا ةجاح ‘
ثاد˘˘˘˘˘حألا ير‹ ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع ير˘˘˘˘˘˘صصŸا
هلو ادقتفمو اصسوصسfi حبصصأا ةيبرعلا
نأا كصشو˘ت ي˘˘ت˘˘لا ةÒطÿا ه˘˘تا˘˘ي˘˘عاد˘˘ت
يهتنت دق ةيعامج ةيثراك ¤إا لوحتت
.هيف نم لك ىلع دبعŸا مدهب

مويلأ يأأر نع Óقن



ايقيرفأا لاطبأا ¤إا مامسضن’ا لجأا نم ،يسضاملب لامج  طقف رظتني

...رسضÿأب راوع مأسسح قأحتلا لسصفي دحاو لأسصتا
ليسصأفتلا هذه

هينج نؤيلم61 غلبم عفدِل ّدعتسسُم ماهنتؤت
 ينيلÎسسا

نوتسسا و ةمحر نب ىلع وينيروم Úع
هلزأغي Óيف

قيرف ¤إا لقتني نأا ةمحر نب ديعصس يرئاز÷ا ›ودلا بعÓل نكمُي
ةيلا◊ا ةيفيصصلا تلاقتنإلا قوصس ‘ ،يزيل‚إلا ماهنتوت
يزوج ›اغتÈلا ينقتلا هبردُي يزيل‚إلا ماهنتوت قيرف نأا مولعمو
.وينيروم
ةّدعتصسُم ماهنتوت يدان ةرادإا نأا،ةيناطيÈلا ““روÒم““ ةفيحصص تحصضوأاو
Òظن ،(وروأا نويلم81 وحن) ينيلÎصسا هينج نويلم61 غلبم عفدِل
.ةفئاصصلا هذه ةمحر نب ديعصس تامدخ نم ةدافتصسإلا
دروفتنيرب يدان ةرادإا اهصضفرت نل ةروكذŸا ةيلاŸا ةميقلا نأا تفاصضأاو
نويلم7.2 ىّدعتي ل ديهز غلبمِب ةمحر نب تبلج اهنوك ،يزيل‚إلا

.(وروأا نويلم9.2 وحن) ينيلÎصسا هينج
لبق ،يصسنرفلا سسين يدان ¤إا يمتني يرئاز÷ا ›ودلا مجاهŸا ناكو
.8102 فيصص اÎل‚إا ¤إا همودق
راتصس لادصسإا دعب هتاحومط نع ةديعب ةبتر ‘ ماهنتوت قيرف عقو“و
هل حمصسي ل يذلا6 ـلا زكرŸا لغصش ثيح ،ارّخؤوُم ةيزيل‚إلا ةلوطبلا
ةبترلا ّلتحا نأا دعب ،يبوروألا يرودلا لو ابوروأا لاطبأا ةطبار سضوخِب
.ابوروأا لاطبأا ةطبار يئاهن اصضيأا غلبو يصضاŸا مصسوŸا ‘4 ـلا
يوذ ÚبعÓِب ماهنتوت فوفصص زيزعت وينيروم يزوج بردŸا ديرُيو
›اتلاِبو .لبقŸا مصسوŸا ‘ قيرفلا جئاتن Úصسحتِل ،›اع ينف ىوتصسم
غو˘ل˘ب˘ِل لا˘ّع˘ف ف˘يد˘ه˘ت ““حÓ˘صس““ ة˘با˘ث˘م˘ِب نو˘ك˘ي˘صس ،ة˘م˘˘حر ن˘˘ب بل˘˘ج نإا˘˘ف
.ةدوصشنŸا فادهألا
امخصض ايلام افÓغ يزيل‚إلا Óيف نوتصسأا يدان ةرادإا تدصصر اميف
Úَبعل ءارصشِل ،(وروأا نويلم55 وحن) ينيلÎصسا هينج نويلم05 ةميقِب
.ةمحر نب ديعصس يرئاز÷ا ›ودلا مهنيب ،دروفتنيرب قيرف نم
يذلا ،Óيف نوتصسأا قيرف بردم ثيمصس نيد ينقتلا نم بلطِب كلذ ءاج
هل قبصس ثيح ،ادّيج سسنيكتاو ›وأا مجاهŸاو ةمحر نب ديعصس فرعي
ةيفحصص ر˘يرا˘ق˘ت ه˘تر˘كذ ا˘م˘ك .درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب يدا˘ن ‘ ا˘م˘ه˘ي˘ل˘ع فار˘صشإلا
 .ةيناطيرب
هينج نوي˘ل˘م03 م˘قر ن˘˘م بÎق˘˘ي ة˘˘م˘˘حر ن˘˘ب ر˘˘ع˘˘صس نأا تفا˘˘صضأا ي˘˘ت˘˘لا
.سسنيكتاو هليمزِل ينيلÎصسا هينج نويلم02 ةميق Òظن ،ينيلÎصسا
اذه دروفتنيرب قيرف عم ةيقار اصضورع سسنيكتاوو ةمحر نب مّدقو
صصلا˘˘ِب يدا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ح˘˘م˘˘صست ⁄ ا˘˘ه˘˘نأا م˘˘غر ،م˘˘صسوŸا لّوألا م˘˘صسق˘˘لا ¤إا دو˘˘ع˘˘ّ
بلج ةلواحمِل Óيف نوتصسأا بردم هّلغتصسا ““ذفنم““ وهو ،يزيل‚إلا

.ÚَمجاهŸُا نيَذاه
يصضقنت ،دقعِب دروفنتيرب قيرف عم (ةنصس42) ةمحر نب ديعصس طبتريو
عم (ةنصس42) سسنيكتاو ›وأا دقع ةّدم يصضقنت امنيب .2202 فيصص هتّدم
.3202 ناوج نم03 ـلا ‘ هتاذ قيرفلا
Êا˘ث˘لا م˘˘صسق˘˘لا ¤إا لوز˘˘ن˘˘لا ن˘˘م تل˘˘فأا د˘˘ق Ó˘˘ي˘˘ف نو˘˘ت˘˘صسأا ق˘˘ير˘˘ف نا˘˘كو
م˘صسو˘م˘ل˘ل ““غ˘ي˘لرÈÁلا““ ة˘صسفا˘ن˘م ‘ هراو˘صشم ى˘ه˘نأا ا˘مد˘ع˘ب ،يز˘ي˘ل‚إلا
ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا سسأا˘˘ك ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ر˘˘˘صسخ Úح ‘ .71 ـلا ة˘˘ب˘˘تر˘˘لا ‘ ي˘˘صضق˘˘˘نŸُا
.يصضاŸا سسرام نم —افلا ‘ ،يتيصس Îصسصشنام مامأا ةيزيل‚إلا
ةلوطبلا ‘ دروفتنيرب قيرف عم ةيقار ّدج اصضورع ةمحر نب مّدقو
71 لّجصس ثيح .ارّخؤوُم اهراتصس لدصُسأا يتلا ،Êاثلا مصسقلل ةيزيل‚إلا

.ةمصساح تارير“9و افده
نب بادتنا ‘ اهرودِب بغرت ىرخأا ةيزيل‚إا قرف ةّدع نإاف ،ةراصشإÓل
نوتصسأاو ماه تصسوو لانصسرأاو يصسليصشت اهزربأا ،ةفئاصصلا هذه ةمحر
نأاو ةصصاخ .(““غيلرÈÁلا““ ¤إا اثيدح دعاصصلا) دتيانوي زديلو Óيف
يدان كÎيصس هنأاِب ةيناطيÈلا ةفاحصصلل ارارم حّرصص يرئاز÷ا ›ودلا
هنأاو ،يزيل‚إلا لّوألا مصسقلا ¤إا دوعصصلا ‘ لصشف اذإا ،دروفتنيرب
.““غيلرÈÁلا““ نم قيرف عم ةديدج ةيفاÎحا ةبرŒ سضوخ ‘ بغري
دصصح نع ةيصضاŸا ةليلقلا ماّيألا ‘ زجع دق دروفتنيرب قيرف ناكو
– ةنصس42 رمعلا نم غلابلا – يرئاز÷ا ›ودلا نأا املِع ،دوعصصلا ةقاطب
ناوج نم03 ـلا ‘ هتّدم يصضقنت ،دقعِب يزيل‚إلا يدانلا عم طبتري
2202.

ر-ق

Ëاهنفؤهِل ديد÷ا بردŸا نم

““ليسضفلب““ـل wيوق wيونعم ٌمعد
Ëاهنفوه قيرفِل د˘يد÷ا بردŸا سسي˘نو˘ه نا˘ي˘ت˘صسا˘ب˘ي˘صس ي˘ن˘ق˘ت˘لا حد˘ت˘ما
.ايوق ايونعم امعد هل مّدقو ،ليصضفلب قاحصسإا يرئاز÷ا هبعل ÊاŸألا
نهربو ،دّيج بعل ليصضفلب قاحصسإا نإا سسينوه نايتصسابيصس بردŸا لاقو
مصسوم ‘ قّلأاتلا اذه ةلصصاوم هنكمُيو ،Ëاهنفوه قيرف ‘ هتءافك نع
0202–1202.
صص◊ا لÓخ كلذ ءاج قيرف ‘ هؤوÓمزو ليصضفلب اهارجأا يتلا ةيبيردتلا ةّ
ناصسل ىلع ةيناŸألا ““ركيك““ ةفيحصص هتلقن ام ¤إا ادانتصساو ،Ëاهنفوه
.سسينوه نايتصسابيصس بردŸا
ق˘ير˘ف بيرد˘ت د˘ق˘˘ع ى˘˘صضمأا د˘˘ق سسي˘˘نو˘˘ه نا˘˘ي˘˘ت˘˘صسا˘˘ب˘˘ي˘˘صس بردŸا نا˘˘كو
.مصساوم3 ةّدمِل ،يصضاŸا ةيليوج نم72 ـلا ‘ Ëاهنفوه
رديورصش درفلأا ينقتلا عم ةّداح تافÓخ ‘ – ركذلل – ليصضفلب لخدو
ير˘ئاز÷ا م˘جا˘هŸا م˘ه˘ّتا ثي˘ح .Ëا˘˘ه˘˘ن˘˘فو˘˘ه ق˘˘ير˘˘ف˘˘ِل ق˘˘با˘˘صسلا بردŸا
.ةبكّرلا ‘ هتباصصإا ةروطخ نيوهتِب يدنلوهلا ينفلا لوؤوصسŸا
،ةيصضاŸا ةنصسلا رخاوأا ةبكّرلا ‘ ةيحارج ةيلمع ءارجإا ¤إا ليصضفلب أا÷و
هذهِل طيصسب جÓعِب ءافتكإلا وهو ،رديورصش بردŸا هنم هبلط ام اصضفار
.ةباصصإلا
ةنصسلا فيرخ ذنم ةصسفانŸا نع ليصضفلب دعتبا ،ةباصصإلا هذه ببصسِبو
يور˘ك˘لا هراو˘صشم ‘ ةد˘يد˘ج ة˘ح˘ف˘صص ح˘ت˘ف˘ِل ّد˘ع˘˘ت˘˘صسي و˘˘ها˘˘هو ،ة˘˘ي˘˘صضاŸا
.‘اÎحإلا
ÊاŸألا Ëاهنفوه يدان عم (ةنصس82) ليصضفلب قاحصسإا مجاهŸا طبتريو
.2202 ناوج نم03 ـلا ‘ يصضقنتو8102 فيصص هتّدم تأادب ،دقعِب

ر-ق

ةـضاـير
ـه1441 ةج◊ا وذ81 ـل قفاؤŸا م0٢0٢  توأا80  تبسسلا
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،اسسنرف بختنم وأا رئاز÷ا بختنم ¤إا مامسضن’ا Úب ،راؤع ماسسح ،نؤيل يدان مجنل ›ودلا لبقتسسŸا لايح صضؤمغلا لسصاؤتي
اهثودح عقؤتŸا ةؤطÿاو ،ةيلا◊ا ةيفيسصلا ت’اقتن’ا ةÎف ‘ ،ديدج ٍدان ¤إا همامسضنا دعب ةÒبك ةبسسنب ددحتيسس ام اذهو
.مسسؤŸا اذه ةيبوروأ’ا هقيرف ةÒسسم ةياهن دعب

ر-ق

تيزاغل““ عقوم نم ريراقتل ًاقفوو
تارو˘˘˘ط˘˘˘ت تثد˘˘˘ح ،““كي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘فود

بصسح ،ف˘˘˘لŸا اذ˘˘˘ه ‘ ةد˘˘˘يد˘˘˘˘ج
نإا ذإا ،راو˘ع ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع ن˘˘م Úبر˘˘ق˘˘م
ل˘˘جأا ن˘˘مً از˘˘˘ها˘˘˘ج تا˘˘˘ب بعÓ˘˘˘لا
وهو ،يرئاز÷ا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل بع˘ل˘لا
ر˘يدŸا ن˘م ًلا˘صصتا ط˘ق˘ف ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
،يصضاملب لامج يرئاز÷ا ينفلا

لا˘˘ط˘˘بأا ¤إا ما˘˘م˘˘صضنلا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
ر˘˘ك˘˘صسعŸا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب ا˘˘ي˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فأا
.لبقŸا
حبصصأا راوع نأا ،هتاذ ردصصŸا دكأاو

بختنŸا رايتخا لجأا نم عقوم ‘
ناك اÃ ةنراقم هل بعليصس يذلا

اذ˘˘هو ،ي˘˘صضاŸا ‘ لا◊ا ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع

‘ً اÒب˘ك ًا˘م˘صسا ح˘ب˘صصأا ه˘نأا م˘ك˘ح˘˘ب
ًا˘˘بو˘˘ل˘˘ط˘˘مو ،ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا يرود˘˘˘لا
ىلع ،ةقÓمعلا ةيدنألا نم ديدعلل

›ا˘˘˘ط˘˘˘يإلا سسو˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘فو˘˘˘˘ج رار˘˘˘˘غ
،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ك˘˘نإلا ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس Îصسصشنا˘˘مو
ة˘فر˘ع˘م د˘ع˘ب هدد˘ح˘˘ي˘˘صس ا˘˘م اذ˘˘هو
يرود ة˘˘ق˘˘˘با˘˘˘صسم ‘ نو˘˘˘ي˘˘˘ل Òصصم
.مصسوŸا اذه ابوروأا لاطبأا
،(ًاماع22) بعÓ˘لا ح˘ب˘˘صصأا ا˘˘م˘˘ك
تاطوغصض عم لماعتلا ىلعً ارداق
م˘˘عز˘˘ي يذ˘˘لا ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا مÓ˘˘عإلا
بخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نŸ بعÓ˘˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صضف˘˘˘˘˘ت
‘ ه˘ل˘ي˘ث“ ‘ ه˘ت˘ب˘˘غرو ““كو˘˘يد˘˘لا““
وه ام اذهو ،لبقŸا ماعلا ““وروي““
رايتخل بعÓلا عفدل ةليصسو لإا
ه˘تا˘نا˘ك˘مإلً ار˘ظ˘ن ،⁄ا˘ع˘˘لا لا˘˘ط˘˘بأا
د˘ع˘ي ⁄ هرود˘˘ب ه˘˘نأا ا˘˘م˘˘ك ،ةÒب˘˘ك˘˘لا

سسيئر تاطوغصضل ًامامتها يطعي
،سسلوأا لاصشيم نوج نويل هقيرف
هبعل عم هصسفن رمألاب ماق يذلا
نع داع يذلاو ،Òقف ليبن قباصسلا
‘ ““ÚبراÙا““ بختنŸ هرايتخا
كل˘˘˘˘˘˘˘˘ت بب˘˘˘˘˘˘˘˘صسب ،ة˘˘˘˘˘˘˘˘ظ◊ ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘خآا
ي˘ت˘لا تا˘˘طو˘˘غ˘˘صضلاو تا˘˘صسرا˘˘مŸا
.اهل سضرعت
ىفتخا دق راوع ماصسح مصسا ناكو
،ير˘ئاز÷ا بخ˘ت˘نŸا ط˘يfi ن˘˘م
ينفلا ريدملل ّيوقلا حيرصصتلا ذنم
لب˘ق ،د˘كأا يذ˘لا ،ي˘صضا˘م˘ل˘ب لا˘م˘ج
راو˘˘˘ع““ نأا ،نآلا ن˘˘˘م ما˘˘˘ع ›او˘˘˘ح
ن˘˘˘م سسي˘˘˘لو ي˘˘˘صسنر˘˘˘˘ف ›ود بعل
‘ اذهو ،““هنع ثدحتن نأا قئÓلا
وأا وجري نل هنأا ¤إا ةرصشابم ةلاصسر
هعانقإل بعل وأا دان يأا سضوافي

.رئاز÷ا بختنم ليثمتل مودقلاب
نو˘˘ك˘˘ي˘˘صس راو˘˘ع ما˘˘˘صسح نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
ة˘ن÷ ىد˘ل ه˘ف˘ل˘م حر˘ط˘ب ًا˘ب˘˘لا˘˘ط˘ُ̆م
ةر˘ك˘ل ›ود˘لا دا–لا ‘ ل˘ي˘هأا˘ت˘˘لا
ى˘م˘صسي اŸ ا˘ق˘فو ،(ا˘ف˘˘ي˘˘ف) مد˘˘ق˘˘لا
حمصسي يذلا ،““سسماهابلا““ نوناق
،ةيصضايرلا هتيصسنج Òيغتب بعÓل

تا˘ئ˘ف˘لا ل˘ث˘˘م د˘˘ق نو˘˘ك˘˘ي ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
ا˘م اذ˘هو ،ر˘خآا بخ˘ت˘نŸ ة˘˘ي˘˘ن˘˘صسلا
كصش نود يذلا ،راوع ىلع قبطني
بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ة˘يو˘ق ة˘فا˘صضإا نو˘ك˘ي˘˘صس
،ه˘˘˘˘˘مود˘˘˘˘˘ق لا˘˘˘˘˘˘ح ‘ ير˘˘˘˘˘˘ئاز÷ا
ناد˘˘يŸا ط˘˘صسو ةدو˘˘ج د˘˘يز˘˘˘ي˘˘˘صسو
نÓ˘˘˘ي˘˘˘م م‚ كلذ˘˘˘ك ّم˘˘˘صضي يذ˘˘˘˘لا
.رصصان نب ليعامصسإا ›اطيإلا

‘ هت˘ب˘غر زار˘بإا ،ر˘صصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘صسإا لوا˘ح˘ي
م˘غر ،ة˘ي˘مÓ˘عإا ة˘ل˘با˘ق˘م ل˘ك ع˘م ،Ìكأا رو˘ط˘˘ت˘˘لا
يذلا رمألا ،نÓيم عم ازي‡ ىوتصسم هغولب

نم ،ةيŸاعلا ةيدنألا نم ديدعلل ابلطم هلعج
.يتيصس Îصسصشنامو ديردم لاير اهنيب
اذ““ ةفيحصصل تاحيرصصت ‘ ،رصصان نب دّكأاو
Úصس– ¤إا ى˘ع˘صسي ه˘ّنأا ،ة˘ي˘نا˘ط˘يÈلا ““كي˘ت˘ي˘ل˘˘تأا

نأا ّيلع““ :لاقف ،لصضفأا هلعجي لكصشب هاوتصسم
‘ زّكرأا نأا يلع اذهلو ،Ìكأا ةركلا ىلع ظفاحأا
،ع˘ير˘صس ل˘ك˘˘صشب بع˘˘ل˘˘لا أار˘˘قأاو ،تا˘˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘لا ل˘˘ك

مغرو ،ناديŸا ةيصضرأا ىلع يترظن Úصسحتب
.““هناقتإل ىعصسأا يننكل اذه لعف ديجأا يننأا
ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ‘ Êا˘ث˘لا ي˘˘م˘˘صسو˘˘م ي˘˘صضقأا““ ل˘˘صصاوو
‘ Òثكلا مّلعتأاو ،طوطÿا Úب طبار بعÓك
ًاÒث˘ك ع˘با˘تأا ا˘م˘ك ،تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا لÓ˘˘خ مو˘˘ي ل˘˘ك
يكل اذه لكو ،ًاصضيأا اراتناكلأا وغايتو يتاÒف
.““يئادأا ‘ مامألا وحن ةوطخ قّقحأا
عم ةيصساصسأا ةزيكر يرئاز÷ا ›ودلا ىحصضأاو
ذإا ،›وبمإا يدان نم هيلإا همودق ذنم نÓيم
ًافده لّجصسو ،مصسوŸا اذه ةارابم53 سضاخ

‘ هرودو زيمŸا يعافدلا هءادأا نأا لإا ً،ادحاو
ريدŸا ةقث لاني هلعج ،طوطÿا Úب طبرلا
وحن عفادلا هحنم يذلا ،›ويب ونافيتصس ،ينفلا
.قلأاتلا
نأا لإا ،ه˘تا˘مد˘خ ى˘˘ل˘˘ع Òب˘˘ك˘˘لا لا˘˘ب˘˘قإلا م˘˘غرو
‘ هم‚ نع يلختلا يوني ل ““يÒنوصسورلا““
يذلا رصصان نب يأار سسفن وهو ،نهارلا تقولا
بايغ دعب ،باقلألا وحن يدانلا ةدايق ‘ لمأاي

.تاونصس ةّدعل ماد ليوط
ر-ق

 اراتناكلأا ؤغايتو يتاÒف ًاÒثك عباتي

رسصأن Íل مأهلإا ردسصم يسسيرأبلا م‚

›وبان يدانل ينفلا ريدŸا مصسح
ةمئاقلا ،وزوتاغ ورانيج ›اطيإلا
،ةنولصشرب بوصص لاقتنلاب ةينعŸا

Ÿولات˘ك˘لا يدا˘ن˘لا ة˘ه˘جاوÊ مصسرب
ن˘˘˘م ،(61)ـلا رود˘˘لا با˘˘يإا ةارا˘˘˘ب˘˘˘م
ماقتصس يتلاو ،ابوروأا لاطبأا يرود
.مويلا
يزو˘ف ، ه˘ع˘فاد˘م وزو˘˘تا˘˘غ مد˘˘صصو
ن˘˘م ه˘˘م˘˘صسا طا˘˘ق˘˘صسإا د˘˘ع˘˘ب ،مÓ˘˘غ
ةجحب ةهجاوŸاب ةينعŸا ةمئاقلا

لا◊ا سسفن  وهو ،هتيزهاج مدع
بحا˘˘صصو ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘صسن˘˘˘لا˘˘˘ب

Úف˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ك ،ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘غŸا لو˘˘˘˘˘صصألا
،سسنوي Úمأا ÊاŸألاو ،تيوكلام
و˘ي˘صشت˘لا˘ك““ ع˘˘قو˘˘م هر˘˘صشن ا˘˘م˘˘ب˘˘صسح
.““وتاكÒم
،›ا˘˘˘ط˘˘˘يإلا بردŸا رار˘˘˘ق ءا˘˘˘˘جو
،رصسيألا Òهظلل ةر˘صشا˘ب˘م ة˘لا˘صسر˘ك
هل بعلي قيرف نع ثحبلا رصشابيل

هحنم نأا دعب ،لبقŸا مصسوŸا ‘
لÓ˘˘خ ،بع˘˘ل˘˘ل ة˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘صسب ة˘˘˘صصر˘˘˘ف
يرود˘˘لا ن˘˘˘م ةÒخألا تا˘˘˘يرا˘˘˘بŸا
.›اطيإلا
ة˘ي˘صسا˘صسألا ه˘ت˘نا˘ك˘م مÓ˘˘غ ر˘˘صسخو

،تاو˘ن˘صس ةّد˘ع˘˘ل ا˘˘ه˘˘ب كرا˘˘صش ي˘˘ت˘˘لا
دعب ،يور ويرام ›اغتÈلا حلاصصل
،ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود ‘ ه˘ت˘˘با˘˘صصإا
،7102 ةنصس يتيصس Îصسصشنام مامأا

ةلثا‡ ةباصصإا رركتتل ،ةبكرلا ‘
ثي˘˘˘ح ،¤وألا ن˘˘˘م ه˘˘˘تدو˘˘˘ع د˘˘˘ع˘˘˘ب
‘ ةكراصشŸا نع هداعبإا ‘ تببصست
.ًاصضيأا ايقيرفأا ·أا سسأاك
ًاÈ‹ يرئاز÷ا ›ودلا نوكيصسو
رار˘˘م˘˘ت˘˘صسلا لإاو ،ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
نأا Òغ ،›وبانب يوناث رود لغصشب
ةيحانل ،حصضاو ةرادإلا سسل‹ يأار

لاني بعل نم سّصلختلا ‘ هتبغر
ةفاصضإلا مّدقي نأا نودً اÒبك ًابتار
.هنم ةبولطŸا
ة˘عو˘م‹ ›و˘با˘ن برد˘˘م كل˘˘تÁو
ّسصخت يتلا ةكئاصشلا تافلŸا نم
مهصسأار ىلعو ،Úلحارلا ÚبعÓلا

،ر˘خآلا ير˘ئاز÷ا ه˘˘ل˘˘ي˘˘مزو مÓ˘˘غ
وه عيبلل سضرُع يذلا ،سسانوأا مدآا
ة˘˘برŒ ن˘˘م ه˘˘تدو˘˘ع د˘˘ع˘˘ب ،ر˘˘˘خآلا
سسي˘˘˘ن يدا˘˘˘ن ع˘˘˘م تصضق˘˘˘نا ةرا˘˘˘˘عإا
.يصسنرفلا
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بماك ؤين ةمق ‘ ›ؤبان دادعت نمسض نؤكي نل

أسسرأبلا ةهجاوم لبق مÓغ يزوف مدسصي وزوتأغ



ةينطو ةكرصش هحنم و Êاثلا زكرŸاب بلاط

هفأسصنأب نويت صسيئرلا دسشأني فيطسس قأفو

يصسقافصصلا نايب نم بجعتي ةراد’ا سسل‹

ةمسصأعلا دأ–ا Òهأمج دعي ينيلوكيسس
تارأسصتنا ةلسسلسسب
زاه÷ا ةقفر رهصسيصس هنأا ، ةمصصاعلا دا–ا بردم ينيلوكيصس اوصسنارف دكأا
ن˘م دد˘ع Èكأل ق˘ير˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق ل˘جأا ن˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ،نوا˘˘عŸا ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
.يلÙا يرودلا ةقباصسÃ تاراصصتنلا
سسيف عقوم Èع ةمصصاعلا دا–ا هثب روصصم حيرصصت ‘ ينيلوكيصس لاقو
قلعتي رمألا نوك ،تقولا سسفن ‘ روخفو ،يدانلل همودقب ديعصس هنإا ،كوب
.Úبوهوم Úبعلو Óفاح Óجصس كلÁ قيرفب
ريدمك ،يرئاز÷ا بختنملل قباصسلا دئاقلا ىيحي Îنع دوجو نأا فاصضأاو
.يدانلا بيردت رارق ذاختا ىلع هدعاصس ،ةمصصاعلا دا–ل يصضاير
حتت ⁄و ،4102–5102 مصسوم ‘ لئابقلا ةبيبصش سسأار ىلع تنك““ عباتو
.““ةمصصاعلا دا–ا ةهجاوŸ يمامأا ةصصرفلا
،ÚفلتÚ flبردم عم ةمصصاعلا دا–ل تايرابم ةدع عبات هنأا ¤إا راصشأاو
ىقلتي لباقŸا ‘ هنكل ،ةمهم ةيموجه تايناكمإا كلÁ قيرفلا نأا دكأاو
.ةيدرف ءاطخأا نم ةÒثك اًفادهأا
Úبعل عم دقاعتلل ،›ا◊ا تقولا ‘ ةجاحب ةمصصاعلا دا–ا نأا ىريو
.““يرئاز÷ا يرودلا ‘ ةÿÈا نوكلÁو جصضنلا ةلحرŸ اولصصو““

““ ينيلوكيصس وصسنارف ““ يصسنرفلا بردŸا نا ةمصصاعلا دا–ا ةرادا تنلعاو
لبقŸا مصسوملل ابصس– قيرفلل ديد÷ا بردŸا وه
““ ة˘ل˘ئا˘ق كو˘ب˘صسيا˘ف ‘ ة˘ي˘م˘صسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘صص ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘لا ةرادا تر˘صشنو
““ ةمصصاعلا دا–ل ديدج بردم ينيلوكيصس اوصسنارف
ينيلوكيصس اوصسنارف : نم0202/1202 مصسوŸ ينفلا مقاطلا نوكتي و اذه
بردم ومح نب دمfiو  بردم دعاصسم نايزوب ةعيبر نبو . ينفلا ريدم
ونايصسيرتام Úفليصسو  Êدب رصضfi بواب سسلوكينو  ىمرŸا سسراح
. نيوكتلا لوؤوصسم و ةنصس12 نم لقأا ةئف بردم
ةرادإا ه˘ترد˘صصأا يذ˘لا نا˘ي˘ب˘لا˘ب أا˘جا˘ف˘ت ه˘نإا ،ة˘م˘صصا˘˘ع˘˘لا دا–ا يدا˘˘ن لا˘˘قو
.ةعاصش نب ءايركز هبعل دقع ءارصش نأاصشب ،يصسنوتلا يصسقافصصلا
ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ي˘م˘صسر˘لا ه˘با˘صسح Èع ،نا˘ي˘ب ‘ ي˘م˘صصا˘ع˘لا يدا˘ن˘لا فا˘صضأاو
ةحفصصلا هترصشن يذلا روصشنŸا ‘ درو اÃ انأاجافت دقل““ :““كوبصسيف““
ةراعإا ديد“ Èخ انرصشن امدعب ،يصسنوتلا يصسقافصصلا يدانلل ةيمصسرلا
.““ربوتكأا1 نم ءادتبا قيرفلا ¤إا ةدوعلاو ،Èمتبصس03 ¤إا ،ةعاصش نب ايركز
لجأا نم افيفلاو ،ةيصسنوتلا ةعما÷ا لصسار يصسقافصصلا يدانلا““ :لمكأاو
.““ايئاهن هدقع ءارصشو ،بعÓلاب ظافتحلا
03 ‘ ةمصصاعلا دا–ا ةرادإا ¤إا ةهجوم ةلصسارم ‘ ،كلذ عمو““ :عباتو

لجأا نم ،ةمصصاعلا دا–ا نواعت تبلط يصسقافصصلا ةرادإا ،0202 ةيليوج
ةارابم ‘ ةقيقد يأا بعلي ⁄و بيصصأا ثيح ،ةعاصش نب ةراعإا دقع ديد“
.““ةيمصسر
ةياهن دعب لعفلاب انيلإا دوعيصس ةعاصش نب نأاب ،انراصصنأا نئمطن““ :متخو
.““È 0202متبصس03 ‘ ةررقŸا ةيصسنوتلا ةلوطبلا
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3ل هتدم دقع عقويو دادزولبل دوعي يوارد
تاونصس

تين“ نكل ةلوطبلا بقلب ديعسس““ :أمود
““ةسسفأنŸا فأنئتسسا

هقيرف جيوتتب هتداعصس ،دادزولب بابصش بردم ،امود كنارف يصسنرفلا ىدبأا
.ةصسفانŸا ةلصصاوم ىنمتي ناك هنأا تقولا تاذ ‘ احصضوم ،ةلوطبلا بقلب
ديعصس انأا““ :دادزولب بابصشل ةيمصسرلا ةحفصصلل راوح ‘ ،امود حرصصو
،رادم ةكرصشو ،ÚبعÓلا ،راصصنألا لجأا نم ديعصس ،ةلوطبلا بقلب انجيوتتل
.““زا‚إلا اذه ‘ اومهاصس نم لكو
فانئتصسا مدع ،سسفانمكو ،مدق ةرك سضايرك““ :بابصشلا بردم فاصضأاو
اننكل ،اهلبقت انيلعو Úناوقلا يه هذه نكل ،ام اعون ينجعزأا ةلوطبلا
.““ىرخأا ىصضرفب ىظحنصس
ةبعصص تامادقتصسلا““ :امود كنارف حصضوأا يفيصصلا وتاكŸÒا سصوصصخبو

كل‰ ن˘ح˘ن ،م˘ه˘ت˘يد˘نأا ع˘م Úب˘عÓ˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ة˘ل˘حرŸا هذ˘ه ‘
سسيلو ،ةيعونلا ىلع زيكÎلا طقف ايلع ،اهÒيغت بجي ل ةديج ةليكصشت
.““ةيمكلا
يفيصصلا وتاكŸÒا ‘ ةقفصص لوا ماربإا نم دادزولب بابصش ةرادا تنك“و
لصضف يذلا  يوارد ءايركز فيطصس قافو ناديم طصسو بادتنا لÓخ نم
ببصسب لمتكم Òغلا مصسوملل Óطب هنييعت ” يذلا ““ ةبيقعلا ““ قيرفل ةدوعلا

. انوروك ةحئاج
قافو نم ًامداق تاونصس30 هتدم دقع ىلع يصضمأا  يوارد نأا ركذي
. فيطصس

ةراعا لكصش ىلع وصشب فصسوي ديرت نارهو ةيدولوم
باصشلا اهبعل نأاصشب نارهو ةيدولوم نم اصضرع دادزولب بابصش ةرادا تقلت
لاح ‘ هئارصش ةيناكما عم لكصش ىلع هعم دقاعتلا لجا نم وصشب فصسوي

و هعم دقاعتلا Êازولا فيرصش رهاط ديصسلا بلط دقل و، ةقفصصلا حا‚
مصسوم دادزولب بابصش ‘ لبق نم هبرد هنوك و بعÓلا ىوتصسم ببصسب اذه
طقف ةنصس22 رمعلا نم غلبي وصشب نوك اصضيا و,9102/8102
هدعاصست دق و راعيصس هنا مغرلاب اهصساصسا نم ةركفلا سضفر دقف وصشب اما

هصسفن تابثا و قيرفلا ‘ ءاقبلا لصضف و،Ìكا جهوتلا ىلع ةبرجتلا هذه
ر-ق

ةـضاـير
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¤إا ةحوتفم ةلاصسر فيطصس قافو ةرادإا تهجو
نو˘ب˘ت د˘يÛا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م÷ا سسي˘ئر د˘ي˘˘صسلا
يدا˘ن˘لا فا˘˘صصنإا ل˘˘جأا ن˘˘م ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا هد˘˘صشا˘˘ن˘˘ت
اهيف اÃ ةلماك ةموصضهŸا هقوقح نم هنيك“و

‘ ر˘ئاز÷ا ل˘ي˘ث“و ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ب˘ترŸا ‘ ه˘˘ق˘˘ح
لإا ةعورصشم قوقح يهو ايقيرفإا لاطبأا ةطبار

ىو˘ه ع˘ب˘ت˘ي يذ˘لا ›ارد˘ي˘ف˘لا بت˘˘كŸا ر˘˘ظ˘˘ن ‘
.تايوه÷او سصاخصشألا
يدا˘ن˘لا بلا˘ط˘م ا˘صضيأا ة˘لا˘صسر˘لا تن˘م˘˘صضت ا˘˘م˘˘ك
ة˘ي˘ن˘طو ة˘كر˘صش ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صسلا˘ب ارا˘˘صصنأاو ةرادإا
يذلا يدانلا ةعمصسب قيلي بعلم اذكو ةيعار

حار˘˘˘˘فألا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع Úير˘˘˘˘ئاز÷ا ع˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج اŸا˘˘˘˘˘ط
.ايŸاعو ايبرع ،ايراق ،ايلfi تاجيوتتلاو
فيطصس قافو عم هدقع ديدجتل هجتي يكوكلا

قا˘فو برد˘م ،ي˘كو˘ك˘لا ل˘ي˘ب˘ن ي˘صسنو˘ت˘لا ه˘ج˘ت˘يو
لصصاويل ،قيرفلا عم هدقع ديدجتل ،فيطصس
.لبقŸا مصسوŸا دوصسألا رصسنلل هتدايق كلذب
با˘˘صس◊ا Èع ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس قا˘˘فو ةرادإا تف˘˘˘صشكو
عم يئاهن قافتل اهلصصوت نع ،يدانلل يمصسرلا
.قيرفلا عم هدقع ديدمتل ،يصسوتلا بردŸا
،يكوكلا ليبن نأا ،ةيفياطصسلا ةرادإلا تحصضوأاو
ىلع ،ةلبقŸا ةليلقلا تاعاصسلا لÓخ يصضميصس
قا˘˘فو˘˘˘لا˘˘˘ب ه˘˘˘ط˘˘˘بÒصس يذ˘˘˘لا ،د˘˘˘يد÷ا هد˘˘˘ق˘˘˘ع
Ÿمداق ميمصسوÚ.
دعب ،ةوطÿا هذه ىلع فيطصس قافو مدقأاو
،ي˘كو˘ك˘لا ل˘ي˘ب˘ن ن˘م ز˘ج˘نŸا ل˘م˘ع˘لا˘ب ه˘عا˘ن˘ت˘˘قا
لÓتحÓل قيرفلا داق نيأا ،مرصصنŸا مصسوŸا
.ةلوطبلا بيترت ‘ ثلاثلا زكرŸا
ةرادإا سسل‹ سسي˘˘ئر بار˘˘عأا ن˘˘يد˘˘لا ز˘˘ع د˘˘كأاو
يصسنوتلا بردŸاب هكصس“ ،فيطصس قافو يدان

‘ هتبغر نع هرودب برعأا يذلا ،يكوكلا ليبن
Úم˘˘صسوŸ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م ه˘˘تر˘˘ما˘˘غ˘˘م ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘˘م
. نيديدج
ةرادإلا نأا قا˘˘ي˘˘˘صسلا سسف˘˘˘ن ‘ بار˘˘˘عأا ح˘˘˘صضوأاو

فادهأا ديصسجتل ةلماكلا ةقثلا يكوكلا حن“
ملقأات و قيرفلا ةبيه داعأا هنأاو ةصصاخ قيرفلا
يتلا ةيباجيإلا جئاتنلا كلاذك و هعم Úبعلا

. قافولا ةينفلا ةصضراعلا هيلوت ذنم اهققح
يبعل ثدحتŸا تاذ نأامط ،رخآا ديعصص ىلعو
،ة˘ق˘لا˘ع˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘˘صسŸا ة˘˘ي˘˘صضق لو˘˘ح قا˘˘فو˘˘لا

اهتايولوأا ديدحتب تماق ةرادإلا نأا ¤إا اÒصشم
ءزج ديدصست يصضتقت يتلاو ،ةمداقلا ةلحرملل

ءاقب دكأا و Úبعل سضعبل ةرخأاتŸا بتاورلا نم
و ديدجتب موقيصس و ةيلا◊ا ةليكصشتلا نم 59%
. ÚبعÓلا لك عم تاقحتصسŸا ةيوصست

نع ،لÓم فيرصش ةدايقب ،لئابقلا ةبيبصش يدان ةرادإا سسل‹ برعأا
ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م Èع ،ار˘خؤو˘˘م تجار ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ع˘˘ئا˘˘صشلا ن˘˘م ه˘˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘صسا
بتكŸا ىوتصسم ىلع ةيرذج تاÒيغت ءارجإا ةيناكمإا لوح ،يعامتجلا
.ايلعلا تاطلصسلا نم بلطب ،ÒصسŸا
ةرادإلا سسل‹ ةقÓع ءاهتنا برق تدكأا دق ،ريراقتلا نم ديدعلا تناكو
ىدحإل تاميلعت ايلعلا تاطلصسلا حنم دعب ،يلئابقلا يدانلاب ›ا◊ا
.يدانلا ةيكلم ىلع لوصص◊اب ةيمومعلا تاكرصشلا
:““كوبصسيف““ ىلع يمصسرلا هباصسح Èع نايب ‘ يلئابقلا يدانلا لاقو
Èع تاعئاصش نم ةيصضاŸا ةليلقلا تاعاصسلا ‘ هلوادت ” ام سسكع““

،مز◊ا نم ردق Èكأاب ركنت نأا لئابقلا ةبيبصش ةرادإا دوت ،ةفورعم تاحفصص
.““يدانلا ةحلصصم ادبأا مدخت ل يتلا ،تاءاÎفلا هذه لك
لصصاوت ةرادإلا نأاب ،يدانلا يبfi عيمج نئمطن نأا ديرن امك ““ :متخو
فورظ ‘ Òصسي ءيصش لك نأاو ،1202 ـ0202 مصسوŸ دادعتصسÓل لمعلا

.““ةديج

،‘رع ةفيذح باصشلا بعÓلا عم هدقاعت،لئابقلا ةبيبصش يدان نلعأاو
.ءاعبرألا لمأا يدان باعلأا عناصص
مدق““ :كوبصسيف ىلع ةيمصسرلا هتحفصص Èع نايب ‘ يلئابقلا يدانلا لاقو
،اًماع91 رمعلا نم غلابلا ،‘رع ةفيذح ،ةباصشلا هتبهوم لئابقلا ةبيبصش
.““تاونصس5 ةدŸ دقع ىلع عقو يذلا
زكرم ‘ طصشني ،اًماع02 نم لقأا ةئفل ›ود بعل ‘رع““ :فاصضأاو
ةقفر ةيصضاŸا ةثÓثلا مصساوŸا لÓخ Òبك لكصشب روطتو ،باعلألا عناصص
.““ءاعبرألا لمأا رباكأا
‘رع نأا ،ةينابصشلا تائفلل ماعلا ريدŸا ،طينحج قازرلا دبع دكأا امك
ةبيبصشل Òثكلا Ëدقت ‘ ةديدصش ةبغر كلتÁو ،ةÒبك ةيورك ةبهوم دعي
.لئابقلا
مد˘ق˘˘لا ةر˘˘ك د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا بهاوŸا Úب ن˘˘م د˘˘حاو ة˘˘ف˘˘يذ˘˘ح““ :م˘˘ت˘˘خو
،هفلخ فوقولاو همعد راصصنألا نم بلطأا ،لئابقلا ةبيبصشو ،ةيرئاز÷ا
.““يدانلل ةÒبك تامدخ مدقيصس هنأا نم دكأاتمو
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ةديدج ةبهوم مصض ررقي ÒصسŸا بتكŸا

يمسسر نأيب ‘ تأعئأسشلا ىلع دري لئأبقلا ةبيبسش

اهتاقفصص لوأا رئاز÷ا ةيدولوم ةرادا تمصسح
دادح داعم عفادŸا مصضب يفيصصلا وتاكŸÒا ‘

ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صش ن˘˘م ا˘˘مدا˘˘ق Úم˘˘صسوŸ د˘˘تÁ د˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ب
.ةدكيكصس
ىصضمأا يبŸوألا بختنŸا ‘ ›ودلا عفادŸا

لك مصسح دق ناك نأا دعب  ديمعلا عم هدقع ىلع
هصضوافت رثإا قباصس تقو ‘ ةيدولوŸا عم رومألا

نم ةيصصوتب يزيزعل قراط عرفلا قصسنم عم
. زيغن ليبن بردŸا
Úع˘˘˘˘فادŸا زر˘˘˘˘˘بأا Úب ن˘˘˘˘˘م داد˘˘˘˘˘ح Èت˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي و
Êاثلا فÙÎا ‘ مصسوŸا اذه  ÚيروÙا

دوعصصلا هقيق– و ةدكيكصس ةبيبصش عم هقلأات دعب
.لوألا فÎحملل اهعم
ةركفم ‘ يقوزرم نيدلا Òخ هليمز نأا ركذي
سصي˘˘˘˘م˘˘˘˘ق ادد‹ يد˘˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘ي د˘˘˘˘˘قو ن˘˘˘˘˘يÒصسŸا
›ا◊ا هقيرف نم هحيرصست لاح ‘ ةيدولوŸا
. ةدكيكصس ةبيبصش

يصسنرفلا وصشوصس يدان رادر ىلع Êامحر
ةيدولوم بعل نا ““ توف دازيد ““ عقوم فصشكو
حا˘˘ن÷ا ““ Êا˘˘م˘˘˘حر نÁأا ““ د˘˘˘عا˘˘˘صصلا ر˘˘˘ئاز÷ا
ةنصس نيرصشع نم لقأل ينطولا بختنملل نÁألا

Êاثلا مصسقلا ““ يصسنرفلا وصشوصس يدان رادر ىلع
. ““يصسنرفلا
اذه تايرابŸا سضعب بعل دق Êامحر ناك و
نابأا ثيح ةيدولوملل لوألا قيرفلا عم مصسوŸا

. هنصسب ةنراقم ةÒبك تايوتصسم ىلع
ةرصشع ةعصستلا بحاصص نا عقوŸا سسفن دكأا و
ىقلت دق ةمصصاعلا دا–ا يدان جيرخ و اعيبر
ةركلا يبطق رارغ ىلع سضورعلا نم ديدعلا
ةيلfi قرف كلاذك و دادولا و ءاجرلا ةيبرغŸا

. دادزولب بابصش و ةمصصاعلا دا–ا ةروصص ‘
ر-ق

رئاز÷ا ةيدولوŸ ةقفصص لوا

يقوزرم رأظتنا ‘ مسضني دادح ذأعم



ةينطو ةكرصش هحنم و Êاثلا زكرŸاب بلاط

هفأسصنأب نويت صسيئرلا دسشأني فيطسس قأفو

يصسقافصصلا نايب نم بجعتي ةراد’ا سسل‹

ةمسصأعلا دأ–ا Òهأمج دعي ينيلوكيسس
تارأسصتنا ةلسسلسسب
زاه÷ا ةقفر رهصسيصس هنأا ، ةمصصاعلا دا–ا بردم ينيلوكيصس اوصسنارف دكأا
ن˘م دد˘ع Èكأل ق˘ير˘ف˘لا ةدا˘ي˘ق ل˘جأا ن˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ،نوا˘˘عŸا ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا
.يلÙا يرودلا ةقباصسÃ تاراصصتنلا
سسيف عقوم Èع ةمصصاعلا دا–ا هثب روصصم حيرصصت ‘ ينيلوكيصس لاقو
قلعتي رمألا نوك ،تقولا سسفن ‘ روخفو ،يدانلل همودقب ديعصس هنإا ،كوب
.Úبوهوم Úبعلو Óفاح Óجصس كلÁ قيرفب
ريدمك ،يرئاز÷ا بختنملل قباصسلا دئاقلا ىيحي Îنع دوجو نأا فاصضأاو
.يدانلا بيردت رارق ذاختا ىلع هدعاصس ،ةمصصاعلا دا–ل يصضاير
حتت ⁄و ،4102–5102 مصسوم ‘ لئابقلا ةبيبصش سسأار ىلع تنك““ عباتو
.““ةمصصاعلا دا–ا ةهجاوŸ يمامأا ةصصرفلا
،ÚفلتÚ flبردم عم ةمصصاعلا دا–ل تايرابم ةدع عبات هنأا ¤إا راصشأاو
ىقلتي لباقŸا ‘ هنكل ،ةمهم ةيموجه تايناكمإا كلÁ قيرفلا نأا دكأاو
.ةيدرف ءاطخأا نم ةÒثك اًفادهأا
Úبعل عم دقاعتلل ،›ا◊ا تقولا ‘ ةجاحب ةمصصاعلا دا–ا نأا ىريو
.““يرئاز÷ا يرودلا ‘ ةÿÈا نوكلÁو جصضنلا ةلحرŸ اولصصو““

““ ينيلوكيصس وصسنارف ““ يصسنرفلا بردŸا نا ةمصصاعلا دا–ا ةرادا تنلعاو
لبقŸا مصسوملل ابصس– قيرفلل ديد÷ا بردŸا وه
““ ة˘ل˘ئا˘ق كو˘ب˘صسيا˘ف ‘ ة˘ي˘م˘صسر˘لا ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘صص ى˘ل˘ع ق˘ير˘ف˘لا ةرادا تر˘صشنو
““ ةمصصاعلا دا–ل ديدج بردم ينيلوكيصس اوصسنارف
ينيلوكيصس اوصسنارف : نم0202/1202 مصسوŸ ينفلا مقاطلا نوكتي و اذه
بردم ومح نب دمfiو  بردم دعاصسم نايزوب ةعيبر نبو . ينفلا ريدم
ونايصسيرتام Úفليصسو  Êدب رصضfi بواب سسلوكينو  ىمرŸا سسراح
. نيوكتلا لوؤوصسم و ةنصس12 نم لقأا ةئف بردم
ةرادإا ه˘ترد˘صصأا يذ˘لا نا˘ي˘ب˘لا˘ب أا˘جا˘ف˘ت ه˘نإا ،ة˘م˘صصا˘˘ع˘˘لا دا–ا يدا˘˘ن لا˘˘قو
.ةعاصش نب ءايركز هبعل دقع ءارصش نأاصشب ،يصسنوتلا يصسقافصصلا
ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ي˘م˘صسر˘لا ه˘با˘صسح Èع ،نا˘ي˘ب ‘ ي˘م˘صصا˘ع˘لا يدا˘ن˘لا فا˘صضأاو
ةحفصصلا هترصشن يذلا روصشنŸا ‘ درو اÃ انأاجافت دقل““ :““كوبصسيف““
ةراعإا ديد“ Èخ انرصشن امدعب ،يصسنوتلا يصسقافصصلا يدانلل ةيمصسرلا
.““ربوتكأا1 نم ءادتبا قيرفلا ¤إا ةدوعلاو ،Èمتبصس03 ¤إا ،ةعاصش نب ايركز
لجأا نم افيفلاو ،ةيصسنوتلا ةعما÷ا لصسار يصسقافصصلا يدانلا““ :لمكأاو
.““ايئاهن هدقع ءارصشو ،بعÓلاب ظافتحلا
03 ‘ ةمصصاعلا دا–ا ةرادإا ¤إا ةهجوم ةلصسارم ‘ ،كلذ عمو““ :عباتو

لجأا نم ،ةمصصاعلا دا–ا نواعت تبلط يصسقافصصلا ةرادإا ،0202 ةيليوج
ةارابم ‘ ةقيقد يأا بعلي ⁄و بيصصأا ثيح ،ةعاصش نب ةراعإا دقع ديد“
.““ةيمصسر
ةياهن دعب لعفلاب انيلإا دوعيصس ةعاصش نب نأاب ،انراصصنأا نئمطن““ :متخو
.““È 0202متبصس03 ‘ ةررقŸا ةيصسنوتلا ةلوطبلا
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3ل هتدم دقع عقويو دادزولبل دوعي يوارد
تاونصس

تين“ نكل ةلوطبلا بقلب ديعسس““ :أمود
““ةسسفأنŸا فأنئتسسا

هقيرف جيوتتب هتداعصس ،دادزولب بابصش بردم ،امود كنارف يصسنرفلا ىدبأا
.ةصسفانŸا ةلصصاوم ىنمتي ناك هنأا تقولا تاذ ‘ احصضوم ،ةلوطبلا بقلب
ديعصس انأا““ :دادزولب بابصشل ةيمصسرلا ةحفصصلل راوح ‘ ،امود حرصصو
،رادم ةكرصشو ،ÚبعÓلا ،راصصنألا لجأا نم ديعصس ،ةلوطبلا بقلب انجيوتتل
.““زا‚إلا اذه ‘ اومهاصس نم لكو
فانئتصسا مدع ،سسفانمكو ،مدق ةرك سضايرك““ :بابصشلا بردم فاصضأاو
اننكل ،اهلبقت انيلعو Úناوقلا يه هذه نكل ،ام اعون ينجعزأا ةلوطبلا
.““ىرخأا ىصضرفب ىظحنصس
ةبعصص تامادقتصسلا““ :امود كنارف حصضوأا يفيصصلا وتاكŸÒا سصوصصخبو

كل‰ ن˘ح˘ن ،م˘ه˘ت˘يد˘نأا ع˘م Úب˘عÓ˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ة˘ل˘حرŸا هذ˘ه ‘
سسيلو ،ةيعونلا ىلع زيكÎلا طقف ايلع ،اهÒيغت بجي ل ةديج ةليكصشت
.““ةيمكلا
يفيصصلا وتاكŸÒا ‘ ةقفصص لوا ماربإا نم دادزولب بابصش ةرادا تنك“و
لصضف يذلا  يوارد ءايركز فيطصس قافو ناديم طصسو بادتنا لÓخ نم
ببصسب لمتكم Òغلا مصسوملل Óطب هنييعت ” يذلا ““ ةبيقعلا ““ قيرفل ةدوعلا

. انوروك ةحئاج
قافو نم ًامداق تاونصس30 هتدم دقع ىلع يصضمأا  يوارد نأا ركذي
. فيطصس

ةراعا لكصش ىلع وصشب فصسوي ديرت نارهو ةيدولوم
باصشلا اهبعل نأاصشب نارهو ةيدولوم نم اصضرع دادزولب بابصش ةرادا تقلت
لاح ‘ هئارصش ةيناكما عم لكصش ىلع هعم دقاعتلا لجا نم وصشب فصسوي

و هعم دقاعتلا Êازولا فيرصش رهاط ديصسلا بلط دقل و، ةقفصصلا حا‚
مصسوم دادزولب بابصش ‘ لبق نم هبرد هنوك و بعÓلا ىوتصسم ببصسب اذه
طقف ةنصس22 رمعلا نم غلبي وصشب نوك اصضيا و,9102/8102
هدعاصست دق و راعيصس هنا مغرلاب اهصساصسا نم ةركفلا سضفر دقف وصشب اما

هصسفن تابثا و قيرفلا ‘ ءاقبلا لصضف و،Ìكا جهوتلا ىلع ةبرجتلا هذه
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¤إا ةحوتفم ةلاصسر فيطصس قافو ةرادإا تهجو
نو˘ب˘ت د˘يÛا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘م÷ا سسي˘ئر د˘ي˘˘صسلا
يدا˘ن˘لا فا˘˘صصنإا ل˘˘جأا ن˘˘م ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا هد˘˘صشا˘˘ن˘˘ت
اهيف اÃ ةلماك ةموصضهŸا هقوقح نم هنيك“و

‘ ر˘ئاز÷ا ل˘ي˘ث“و ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ب˘ترŸا ‘ ه˘˘ق˘˘ح
لإا ةعورصشم قوقح يهو ايقيرفإا لاطبأا ةطبار

ىو˘ه ع˘ب˘ت˘ي يذ˘لا ›ارد˘ي˘ف˘لا بت˘˘كŸا ر˘˘ظ˘˘ن ‘
.تايوه÷او سصاخصشألا
يدا˘ن˘لا بلا˘ط˘م ا˘صضيأا ة˘لا˘صسر˘لا تن˘م˘˘صضت ا˘˘م˘˘ك
ة˘ي˘ن˘طو ة˘كر˘صش ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صسلا˘ب ارا˘˘صصنأاو ةرادإا
يذلا يدانلا ةعمصسب قيلي بعلم اذكو ةيعار

حار˘˘˘˘فألا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع Úير˘˘˘˘ئاز÷ا ع˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج اŸا˘˘˘˘˘ط
.ايŸاعو ايبرع ،ايراق ،ايلfi تاجيوتتلاو
فيطصس قافو عم هدقع ديدجتل هجتي يكوكلا

قا˘فو برد˘م ،ي˘كو˘ك˘لا ل˘ي˘ب˘ن ي˘صسنو˘ت˘لا ه˘ج˘ت˘يو
لصصاويل ،قيرفلا عم هدقع ديدجتل ،فيطصس
.لبقŸا مصسوŸا دوصسألا رصسنلل هتدايق كلذب
با˘˘صس◊ا Èع ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس قا˘˘فو ةرادإا تف˘˘˘صشكو
عم يئاهن قافتل اهلصصوت نع ،يدانلل يمصسرلا
.قيرفلا عم هدقع ديدمتل ،يصسوتلا بردŸا
،يكوكلا ليبن نأا ،ةيفياطصسلا ةرادإلا تحصضوأاو
ىلع ،ةلبقŸا ةليلقلا تاعاصسلا لÓخ يصضميصس
قا˘˘فو˘˘˘لا˘˘˘ب ه˘˘˘ط˘˘˘بÒصس يذ˘˘˘لا ،د˘˘˘يد÷ا هد˘˘˘ق˘˘˘ع
Ÿمداق ميمصسوÚ.
دعب ،ةوطÿا هذه ىلع فيطصس قافو مدقأاو
،ي˘كو˘ك˘لا ل˘ي˘ب˘ن ن˘م ز˘ج˘نŸا ل˘م˘ع˘لا˘ب ه˘عا˘ن˘ت˘˘قا
لÓتحÓل قيرفلا داق نيأا ،مرصصنŸا مصسوŸا
.ةلوطبلا بيترت ‘ ثلاثلا زكرŸا
ةرادإا سسل‹ سسي˘˘ئر بار˘˘عأا ن˘˘يد˘˘لا ز˘˘ع د˘˘كأاو
يصسنوتلا بردŸاب هكصس“ ،فيطصس قافو يدان

‘ هتبغر نع هرودب برعأا يذلا ،يكوكلا ليبن
Úم˘˘صسوŸ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ع˘˘م ه˘˘تر˘˘ما˘˘غ˘˘م ة˘˘ل˘˘صصاو˘˘˘م
. نيديدج
ةرادإلا نأا قا˘˘ي˘˘˘صسلا سسف˘˘˘ن ‘ بار˘˘˘عأا ح˘˘˘صضوأاو

فادهأا ديصسجتل ةلماكلا ةقثلا يكوكلا حن“
ملقأات و قيرفلا ةبيه داعأا هنأاو ةصصاخ قيرفلا
يتلا ةيباجيإلا جئاتنلا كلاذك و هعم Úبعلا

. قافولا ةينفلا ةصضراعلا هيلوت ذنم اهققح
يبعل ثدحتŸا تاذ نأامط ،رخآا ديعصص ىلعو
،ة˘ق˘لا˘ع˘لا تا˘ق˘ح˘ت˘˘صسŸا ة˘˘ي˘˘صضق لو˘˘ح قا˘˘فو˘˘لا

اهتايولوأا ديدحتب تماق ةرادإلا نأا ¤إا اÒصشم
ءزج ديدصست يصضتقت يتلاو ،ةمداقلا ةلحرملل

ءاقب دكأا و Úبعل سضعبل ةرخأاتŸا بتاورلا نم
و ديدجتب موقيصس و ةيلا◊ا ةليكصشتلا نم 59%
. ÚبعÓلا لك عم تاقحتصسŸا ةيوصست

نع ،لÓم فيرصش ةدايقب ،لئابقلا ةبيبصش يدان ةرادإا سسل‹ برعأا
ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م Èع ،ار˘خؤو˘˘م تجار ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ع˘˘ئا˘˘صشلا ن˘˘م ه˘˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘صسا
بتكŸا ىوتصسم ىلع ةيرذج تاÒيغت ءارجإا ةيناكمإا لوح ،يعامتجلا
.ايلعلا تاطلصسلا نم بلطب ،ÒصسŸا
ةرادإلا سسل‹ ةقÓع ءاهتنا برق تدكأا دق ،ريراقتلا نم ديدعلا تناكو
ىدحإل تاميلعت ايلعلا تاطلصسلا حنم دعب ،يلئابقلا يدانلاب ›ا◊ا
.يدانلا ةيكلم ىلع لوصص◊اب ةيمومعلا تاكرصشلا
:““كوبصسيف““ ىلع يمصسرلا هباصسح Èع نايب ‘ يلئابقلا يدانلا لاقو
Èع تاعئاصش نم ةيصضاŸا ةليلقلا تاعاصسلا ‘ هلوادت ” ام سسكع““

،مز◊ا نم ردق Èكأاب ركنت نأا لئابقلا ةبيبصش ةرادإا دوت ،ةفورعم تاحفصص
.““يدانلا ةحلصصم ادبأا مدخت ل يتلا ،تاءاÎفلا هذه لك
لصصاوت ةرادإلا نأاب ،يدانلا يبfi عيمج نئمطن نأا ديرن امك ““ :متخو
فورظ ‘ Òصسي ءيصش لك نأاو ،1202 ـ0202 مصسوŸ دادعتصسÓل لمعلا

.““ةديج

،‘رع ةفيذح باصشلا بعÓلا عم هدقاعت،لئابقلا ةبيبصش يدان نلعأاو
.ءاعبرألا لمأا يدان باعلأا عناصص
مدق““ :كوبصسيف ىلع ةيمصسرلا هتحفصص Èع نايب ‘ يلئابقلا يدانلا لاقو
،اًماع91 رمعلا نم غلابلا ،‘رع ةفيذح ،ةباصشلا هتبهوم لئابقلا ةبيبصش
.““تاونصس5 ةدŸ دقع ىلع عقو يذلا
زكرم ‘ طصشني ،اًماع02 نم لقأا ةئفل ›ود بعل ‘رع““ :فاصضأاو
ةقفر ةيصضاŸا ةثÓثلا مصساوŸا لÓخ Òبك لكصشب روطتو ،باعلألا عناصص
.““ءاعبرألا لمأا رباكأا
‘رع نأا ،ةينابصشلا تائفلل ماعلا ريدŸا ،طينحج قازرلا دبع دكأا امك
ةبيبصشل Òثكلا Ëدقت ‘ ةديدصش ةبغر كلتÁو ،ةÒبك ةيورك ةبهوم دعي
.لئابقلا
مد˘ق˘˘لا ةر˘˘ك د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صس ي˘˘ت˘˘لا بهاوŸا Úب ن˘˘م د˘˘حاو ة˘˘ف˘˘يذ˘˘ح““ :م˘˘ت˘˘خو
،هفلخ فوقولاو همعد راصصنألا نم بلطأا ،لئابقلا ةبيبصشو ،ةيرئاز÷ا
.““يدانلل ةÒبك تامدخ مدقيصس هنأا نم دكأاتمو
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ةديدج ةبهوم مصض ررقي ÒصسŸا بتكŸا

يمسسر نأيب ‘ تأعئأسشلا ىلع دري لئأبقلا ةبيبسش

اهتاقفصص لوأا رئاز÷ا ةيدولوم ةرادا تمصسح
دادح داعم عفادŸا مصضب يفيصصلا وتاكŸÒا ‘

ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صش ن˘˘م ا˘˘مدا˘˘ق Úم˘˘صسوŸ د˘˘تÁ د˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ب
.ةدكيكصس
ىصضمأا يبŸوألا بختنŸا ‘ ›ودلا عفادŸا

لك مصسح دق ناك نأا دعب  ديمعلا عم هدقع ىلع
هصضوافت رثإا قباصس تقو ‘ ةيدولوŸا عم رومألا

نم ةيصصوتب يزيزعل قراط عرفلا قصسنم عم
. زيغن ليبن بردŸا
Úع˘˘˘˘فادŸا زر˘˘˘˘˘بأا Úب ن˘˘˘˘˘م داد˘˘˘˘˘ح Èت˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي و
Êاثلا فÙÎا ‘ مصسوŸا اذه  ÚيروÙا

دوعصصلا هقيق– و ةدكيكصس ةبيبصش عم هقلأات دعب
.لوألا فÎحملل اهعم
ةركفم ‘ يقوزرم نيدلا Òخ هليمز نأا ركذي
سصي˘˘˘˘م˘˘˘˘ق ادد‹ يد˘˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘ي د˘˘˘˘˘قو ن˘˘˘˘˘يÒصسŸا
›ا◊ا هقيرف نم هحيرصست لاح ‘ ةيدولوŸا
. ةدكيكصس ةبيبصش

يصسنرفلا وصشوصس يدان رادر ىلع Êامحر
ةيدولوم بعل نا ““ توف دازيد ““ عقوم فصشكو
حا˘˘ن÷ا ““ Êا˘˘م˘˘˘حر نÁأا ““ د˘˘˘عا˘˘˘صصلا ر˘˘˘ئاز÷ا
ةنصس نيرصشع نم لقأل ينطولا بختنملل نÁألا

Êاثلا مصسقلا ““ يصسنرفلا وصشوصس يدان رادر ىلع
. ““يصسنرفلا
اذه تايرابŸا سضعب بعل دق Êامحر ناك و
نابأا ثيح ةيدولوملل لوألا قيرفلا عم مصسوŸا

. هنصسب ةنراقم ةÒبك تايوتصسم ىلع
ةرصشع ةعصستلا بحاصص نا عقوŸا سسفن دكأا و
ىقلت دق ةمصصاعلا دا–ا يدان جيرخ و اعيبر
ةركلا يبطق رارغ ىلع سضورعلا نم ديدعلا
ةيلfi قرف كلاذك و دادولا و ءاجرلا ةيبرغŸا

. دادزولب بابصش و ةمصصاعلا دا–ا ةروصص ‘
ر-ق

رئاز÷ا ةيدولوŸ ةقفصص لوا

يقوزرم رأظتنا ‘ مسضني دادح ذأعم
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: دكؤوي يخيسش ديÛا دبع ةركاذلا فلÃ فلكŸا ةيروهم÷ا سسيئر راسشتسسم

رئاز÷ا Úب خيرأتلل ةكÎسشم ةبأتك نع ثيد◊ا““
““نك‡ Òغ أسسنرفو

ث.ق

سشماه ىلع يخيصش ديصسلا حصضوأا
ة˘˘ل˘˘صضا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘يÁر˘˘˘ك˘˘˘ت ة˘˘˘ف˘˘˘قو
يميلح ليزيج ةلحارلا ةيماÙاو
طرافلا ءاثÓثلا ةينŸا اهتفاو يتلا
اذام رظتني““ يرئاز÷ا بنا÷ا نأا
Úيعت ءارو نم نويصسنرفلا دصصقي
فلم ىلع ل˘م˘ع˘ل˘ل ارو˘ت˘صس Úما˘ي˘ن˘ب
و˘˘˘ه ا˘˘˘مو ر˘˘˘ئاز÷ا ع˘˘˘م ةر˘˘˘˘كاذ˘˘˘˘لا
اذه ةيادبل حتفيصس يذلا لاÛا
ةمث““ نأا افيصضم ،““كÎصشŸا لمعلا

خيراتلل ةكÎصشم ةباتك نع ثيدح

يأا نم نك‡ Òغو بحتصسم Òغ
Úما˘˘ي˘˘ن˘˘ب نأا در˘˘ط˘˘ت˘˘صساو .““بنا˘˘ج
ةباتك ةردابم بحاصص ناك““ اروتصس
ن˘مز ذ˘ن˘م ن˘ك˘ل كÎصشŸا خ˘يرا˘ت˘لا

نأا ‘ هلمأا نع Èع ثيح ليوط
نو˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج نو˘˘خرؤو˘˘م ع˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج˘˘˘ي
كÎصشم خيرات ةبا˘ت˘ك˘ل نو˘ي˘صسنر˘فو
ةركفلا هذه نع لدع هنأا نظأا نكل

نأاب لاق امنيح ةÒخألا ةدŸا ‘
هتعانق نع ابرعم ،““بعصص رمألا

لعفلاب““ رمألا نأاب قايصسلا اذه ‘
تا˘ق˘ل˘ط˘ن˘˘م ه˘˘ي˘˘ف نأل اد˘˘ج بع˘˘صص
اÒصشم ،““Úفر˘ط˘ل˘ل ا˘ه˘صسف˘ن تصسي˘˘ل

اقصسانتم اينطو اخيرات ديرن نحن““
ماعلا ريدŸا فيصضي– Óصسلصستمو
نوديري مهو –ينطولا فيصشرأÓل
هنأا ىلع اًدuدصشم ،““اًءsز‹ اخيرات
اÃر““ ل˘ئا˘صسŸا ن˘م Òث˘ك˘لا د˘جو˘˘ي
بع˘˘صشلا نأاو ا˘˘هءا˘˘˘ف˘˘˘خإا نود˘˘˘ير˘˘˘ي
ةÎف˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صض نا˘˘˘˘ك ير˘˘˘˘ئاز÷ا
.““ةصسرصش ةيرامعتصسا
سسي˘˘˘˘ئر ىد˘˘˘˘ل را˘˘˘˘صشت˘˘˘˘صسŸا َر˘˘˘˘˘sكذو
ف˘ي˘صشرألا˘ب ف˘ل˘˘كŸا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م÷ا
حرصص اÃ ةركاذلا فلمو ينطولا
نأا˘صشلا اذ˘ه ‘ نو˘ب˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا ه˘˘ب

نأا نكÁ ل رئاز÷ا نأاب دكأا امنيح

نكÁ هنأا لإا اهخيرات نع لزانتت
تا˘˘قÓ˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت نأا

و˘هو ر˘خآلا فر˘ط˘لا ع˘م ة˘نزاو˘˘ت˘˘م
ةيلودلا تاقÓعلا ‘ بولطم رمأا““

كلم اذهف خيراتلل ةبصسنلاب نكلو
هقح نم يذلا يرئاز÷ا بعصشلل

.““عقو ام ةفرعم
ى˘˘ع˘˘صسم لو˘˘ح لاؤو˘˘صس ن˘˘ع هدر ‘و
ديصسلا حصضوأا فيصشرألا عاجÎصسا
لاز لو حورطم““ فلŸا نأا يخيصش
حلاصصم Úب قيصسنتلاب هلوانت متيو
تاهجو بيرقتل ةلودلا ‘ ةديدع
.““رظنلا

داقميتو ةزابيتل Úيرثألا ÚعقوŸاب لفكتي

ىلع يكيرمألا Òفسسلا عم عuقوُت ةدود نب
ثاÎلا ميمرتو ظف◊ يذيفنت جمأنرب
ىدل يكيرمألا Òفصسلاو ةدود نب ةكيلم نونفلاو ةفاقثلا ةريزو تعsقو
ى˘ل˘ع ة˘م˘صصا˘ع˘لا ر˘ئاز÷ا˘˘ب سسي˘˘مÿا سسمأا لوأا ر˘˘صشور˘˘يد نو˘˘ج ر˘˘ئاز÷ا
زيزعت ‘ ةم˘ها˘صسم˘ل˘ل ‘ا˘ق˘ث˘لا ثاÎلا م˘ي˘مر˘تو ظ˘ف◊ يذ˘ي˘ف˘ن˘ت ج˘ما˘نر˘ب
ةيمÙا ةيفاقثلا تاكلتمŸا لÓغتصساو Òيصستل ينطولا ناويدلا تاردق
Úيرثألا ÚعقوŸاب جمانÈلا اذه لفكتي .ةفاقثلا ةرازول نايب بصسح
Èتعيو ،يŸاعلا ثاÎلا ةمئاق نمصض ÚفنصصŸا (ةنتاب) داقميتو ةزابيتل
““تاونصس سسمخ اهتدم قيرط ةطراخ““ نم ءزج ةباثÃ يذيفنتلا جمانÈلا
‘ ةدحتŸا تايلولاو رئاز÷ا اتموكح اهتعقو يتلا ةركذŸا هذه ذيفنتل
نم د◊ا ¤إا ةفداهلا ةطصشنألا نم ةلصسلصس نمصضتت يتلاو ،9102 توأا51
يرئاز÷ا ‘اقثلا ثاÎلا ةيامحو ةيرئاز÷ا ةيفاقثلا تاكلتمŸا بهن
.يميلعتلاو ‘اقثلاو يملعلا لدابتلا ةدايز اذكو
ةدحتŸا تايلولاو رئازجلل ““كÎصشŸا مازتللا““ ةيقافتلا هذه زÈتو
ةحايصسلا لوح ةيداصصت˘قلا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ز˘يز˘ع˘تو ير˘ئاز÷ا ثاÎلا ة˘يا˘م˘ح˘ب
عور˘˘صشŸا Òغ راŒلاو به˘˘ن˘˘لا ع˘˘فاود ن˘˘م ل˘˘ل˘˘ق˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ة˘˘˘ماد˘˘˘ت˘˘˘صسŸا
اذه رئاز÷اب يكيرمألا Òفصسلا Èتعا هتهج نمو .ةيفاقثلا تاكلتمŸاب
ةيامح ¤إا ةيمارلا نيدلبلا Úب تاطاصشن ةلصسلصس نم ¤وأا ةقلح قافتلا
.ثاÎلا

ث.ق

ةرسصاعŸاو ةثيد◊ا ةيبرعلا تايدرّسسلا عوسضوم لوح

ةودن ةفيسض رونب ةسشئأع ةيرئاز÷ا ةبتأكلا
دنهلأب ةيسضاÎفا ةيلود

ثو˘ح˘ب˘لا م˘صسق ا˘هد˘ق˘ع ي˘ت˘لا ة˘ي˘صضاÎفلا ة˘ي˘˘لود˘˘لا ةود˘˘ن˘˘لا تفا˘˘صضت˘˘صسا
عوصضوم لوح دنهلاب ةيموك◊ا سساجاراهم ةيلكب ةيبرعلا تاصساردلاو
رونب ةصشئاع يرئاز÷ا ةيئاورلا ةرصصاعŸاو ةثيد◊ا ةيبرعلا تايدرصسلا

.⁄اعلا لود فلتfl نم ةذتاصسألا نم ةبكوك نمصض نم
،عادبإلاو ةباتكلا ⁄اع ‘ اهتبرŒ نع رونب ةصشئاع ةيئاورلا تثsد–و
تانينامثلا ةياهن ذنم لافطألا سصصصق و ةياورلاو ةÒصصقلا ةصصقلا بتكتو
دئار÷ا نم ديدعلا ‘ ةيفحصصلا ةباتكلا تصسرام ،يصضاŸا نرقلا نم
اياصضق لوح تاصساردو تلاقÃ تمهصسأاو ةيبرعلاو ةينطولا تÛÓاو
ةينطولا فحصصلا Èع اهصصصصق نم ديدعلا ترصشن امك ،لفطلاو ةأارŸا
““مÓصسإلا نقنتعي ءاصسن““ ةبتاكلل ردصصو .ةينوÎكللا عقاوŸاو ةيبرعلاو
،(ة˘˘ي˘˘صصصصق ة˘˘عو˘˘م‹) »؟ بي˘˘ج˘˘˘ي ن˘˘˘م˘˘˘ف ..لأا˘˘˘صست ةدوءوŸا““ ،(ة˘˘˘صسارد)
““flعا““ ،(ةياور) ““ىدصصلاو طوصسلا““ ،(ةيصصصصق ةعوم‹) ““بلاÎتافا
.لامعألا نم اهÒغو (ةياور) مÓحألا سسراف طوقصس ،(ةياور) ““ةأارما
نم Úعدبمو ةذتاصسأا ةيصضاÎفلا ةيلودلا ةودنلا ‘ رونب ةصشئاع تكراصشو
،رصصم ،سشيدÓغنب ،برغŸا ،رطق ،نامع ،ةيدوعصسلا نم ةفلتfl لود
ةعماج سسيئر بئان رماع فصسوي روتكدلا ةودنلا حتتفاو .اهÒغو داصشت
ةيبرعلا تايدرصسلا ةأاصشن ¤إا قرطت ثيح ،ةرهاقلاب فيرصشلا رهزألا
نأا ا˘ف˘ي˘صضم ،اÎنا˘تا˘ج˘ن˘ب ل˘ث˘م ة˘يد˘ن˘ه˘لا Òطا˘˘صسألا˘˘ب ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ا˘˘هرو˘˘ط˘˘تو
ناك امك ،ثيد◊ا رصصعلا اذه ‘ برعلا ناويد يه ةيبرعلا تايدرصسلا
.يلها÷ا رعصشلا ‘ مهناويد رعصشلا
روصض◊ا عمجأا ثيح ،ةياورلا ‘ ةيرئاز÷ا ةباتكلاب ةداصشإا ةودنلا تيقلو
.نأاصشلا تاذ ‘ ردصصت يتلا لامعألا نم ديزŸا ةصسارد ىلع
تناك لب ،رونب ةيئاورلل ةبصسنلاب ¤وألا ةكراصشŸا هذه نكت ⁄ ،ةراصشإÓل
تاكراصشم اهنيب نم ،ةيلودلا تاودنلا هذه لثم ‘ ةقباصس تاكراصشم اهل

ةعماجب ةيقيرفإلاو ةيبرعلا تاصساردلا زكرم اهدقعي تÓخدتو ةددعتم
ةمظنŸاو دنهلاب زيمتلا ةيÁداكأا عم نواعتلاب يهلد وين ،ورهن لل رهاوج
.ندنلب مÓصسلا لجأا نم عادبإÓل ةيŸاعلا

ث.ق

Ãلث‡ ةكراسشÚ ءاسضعألا لودلا نع

ةفأقثلاو ةيبÎلل ةيبرعلا ةمظنŸا
يبهذلا ليبويلأب لفت– مولعلاو
ةمصصاعلاب ““وصسكلألا““ مولعلاو ةفاقثلاو ةيبÎلل ةيبرعلا ةمظنŸا تمsظن
نع Úلث‡ ةكراصشÃ اهصسيصسأاتل Úصسمÿا ىركذلاب لافتحا ةيصسنوتلا
.ءاصضعألا لودلا
يتلا هتملك ‘ طيغلاوبأا دمحأا ةيبرعلا لودلا ةعما÷ ماعلا Úمألا داصشأاو
ةمظنÒ Ÿبكلا رودلاب ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘لا حا˘ت˘ت˘فا ‘ و˘يد˘ي˘ف˘لا ة˘ي˘ن˘ق˘ت Èع ا˘ها˘ق˘لأا
ىلع اًدuدصشم ،يبرعلا ⁄اعلا ‘ ةفاقثلاو ميلعتلاو ةيبÎلا معد ‘ وصسكلألا
يصضام Úب ةلصصاولا ةقل◊ا يهو ةبورعلا موهفم ‘ ةيبرعلا ةفاقثلا ةيمهأا
.مهلبقتصسمو مهرصضاحو برعلا
رود معدو ريوطتل ةيعارلاو ةنيمألا يه وصسكلألا ةمظنم نأا فاصضأاو
اهدوهج لصضفب ةيبرعلا لودلا فلتÚ flب طبرلا ‘ اهتمهمو ةفاقثلا
ابلاطمو ،لاÛا ‘ اهتازا‚إاب اديصشم ،لاÛا ‘ اهئاÈخو ةلصصاوتŸا
نمؤوي ديدج ليج لجأا نم ةيبرعلا لودلا ‘ اهدوهج ‘ رارمتصسلاب اهايإا
.دحاو نآا ‘ ةيناصسنإلا ¤إا هئامتناب زتعيو ةيبرعلا هتفاقثب
ه˘ت˘م˘ل˘ك ‘ ر˘م˘عا د˘لو د˘مfi رو˘ت˘كد˘لا ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يدŸا د˘˘كأاو
لودلا ةداق ¤إا اصساصسأا دوعي وصسكلألا ةمظنم ةÒصسم رtوطت نأا ةيحاتتفلا
لمعلا ةصصاخو عيم÷ا ةمدÿ ةمظنŸا فادهأاب اونمآا نيذلا ةيبرعلا
ةلي˘صصح م˘ي˘ي˘ق˘ت˘ل ة˘ب˘صسا˘ن˘م Úصسمÿا ىر˘كذ˘لا اÈت˘ع˘م ،كÎصشŸا ي˘بر˘ع˘لا
.تلاÛا فلتfl ‘ تاحاجنلاو تازا‚إلا
ةيصساصسألا تاماعدلا يه ةصصصصختŸا ةيبرعلا تامظنŸا نأا ىلع ددصشو
Úت“ ‘ لعافلا زاه÷ا يه وصسكلألا ةمظنمو كÎصشŸا يبرعلا لمعلل
ةيلعفلا تامدÿا Òفوت ‘و ءاصضعألا لودلا Úب ةلدابتŸا حلاصصŸا جيصسن

Ãصساو ططخ نم هعصضت اÎلا تلا‹ ‘ تايجيتاÎمولعلاو ةفاقثلاو ةيب
.لاÛا ‘ ةيجولونكتلاو ةيملعلا تاحوتفلا نم ةدافتصسلاو
هذه ةيمهأا ىلع هتملك ‘ سسنوت ىدل ةيدوعصسلا Òفصس دsدصش ،هرودب
ىلع دوهج نم هولذب امو اهتادايقو ةمظنŸا دوهج سسكعت يتلا ةبصسانŸا

ةعماج تامظنم ىدحإاك اهططخ ذيفنتو مصسر ‘ ةيصضاŸا دوقعلا رم
Úب ة˘ير˘ك˘ف˘لاو ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا ط˘باور˘لا ة˘يو˘ق˘ت ¤إا ة˘فدا˘ه˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا لود˘˘لا
.اهئاصضعأا

ث.ق

دبع ةركاذلا فلمو ينطولا فيسشرألاب فلكŸا ةيروهم÷ا سسيئر ىدل راسشتسسŸاو ينطولا فيسشرألا ةسسسسؤوŸ ماعلا ريدŸا دكأا
ةركاذلا فلم ىلع لمعلل اروتسس Úماينب Úيعت نم نويسسنرفلا دسصقي اذام رظتنت رئاز÷ا نأا سسيمÿا سسمأا لوأا يخيسش ديÛا

.““نك‡ Òغو بحتسسم Òغ““ نيدلبلا Úب خيراتلل ةكÎسشم ةباتك نع ثيد◊ا نأا ىلع اددسشم ،رئاز÷ا عم
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ي˘˘ئاور˘˘ل˘˘ل ترد˘˘صص ر˘˘˘صشن˘˘˘ل˘˘˘ل ““ة˘˘˘م˘˘˘صض““ راد ن˘˘˘ع
ةاعر““ ناونعب ةياور هنيليتف دمfi مجŸÎاو
باصش Úب ليحتصسم بح ليصصافت يورت ““ايداكرأا

.ةيصسنرف ةأارماو يرئازج
863 ›اوح ‘ عقاولا يئاورلا لمعلا ثsدحتيو
ةÎف ن˘˘˘ع ط˘˘˘صسو˘˘˘تŸا م˘˘˘ج◊ا ن˘˘˘م ة˘˘˘ح˘˘˘˘ف˘˘˘˘صص
ت˘sم˘صض ا˘م رد˘ق˘ب ي˘ت˘لا ي˘صسنر˘ف˘˘لا را˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسلا
را˘ثآا تكر˘ت ا˘م رد˘ق˘˘ب بار˘˘خو سسآا˘˘مو ا˘˘عا˘˘جوأا
Úب ل˘ي˘ح˘ت˘صسم بح ل˘ي˘صصا˘ف˘ت ا˘ه˘ت˘م˘صسر لÓ˘˘طأا
تايعادت Úبف ،ةيصسنرف ةأارماو يرئازج باصش
يتÎف لÓخ رئاز÷ا سضرأا ‘ ةرئادلا بر◊ا
يصسنرف يدنج رخآا جورخ عم2691و8591
ايداكرأا““ اهدعب دوعتل ةلقتصسŸا رئاز÷ا رداغ
،بابصش تايركذ نع ⁄ألا نم Òثكب انل يصشتل

ةياورلا فÓغ ةحول امأا ،رئاز÷ا َقصشع دصسج
لو˘ك˘ي˘ن““ ما˘صسر˘لا لا˘م˘عأا ن˘م ةا˘حو˘˘ت˘˘صسم تنا˘˘ك

ا˘يادا˘كرأا““ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م سسف˘˘ن ن˘˘م و˘˘هو ،““نا˘˘صسو˘˘ب
زمرت امك ،هرادصصإل اناونع اهراتخاف ““ةينانويلا
ير˘ئاز÷ا ة˘ياور˘لا ل˘ط˘ب ا˘ه˘sب˘حأا ي˘ت˘˘لا ةأار˘˘م˘˘ل˘˘ل
ةحوللا سسناŒ ناك ثيحب ،““ورف يجوأا““ ىعدتو
نأل ار˘˘ظ˘˘ن ،ا˘˘ع˘˘م ة˘˘حو˘˘˘ل˘˘˘لاو ة˘˘˘ياور˘˘˘لا ناو˘˘˘ن˘˘˘ع
بصسانŸا نومصضŸا ينعت ةروصصلا ايجولوميصس
تد˘ب““ ا˘ه˘لو˘صصف سضع˘˘ب ‘ ءا˘˘ج د˘˘قو ،ة˘˘ياور˘˘ل˘˘ل

هبصشأا ناولألا نم ئلأÓتم جيزمك ايداكرأا ةبوذع
نأا دعب ““ناتنومورف Úحوأا““ اهب ناعتصسا يتلاب

ه˘ت˘حو˘ل م˘صسÒل ءار˘ح˘صصلا ‘ ة˘بر˘ج˘ت˘ب ا˘ه˘ط˘ل˘˘خ
ةاعر““ رصضحتصسي وهو ““روقصصلا ديصص““ ةروهصشŸا
نم دحللا لوح نوقّلحتŸا ناك لهف ،““ايداكرأا
ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ل ،لو م˘ع˘ن..؟ا˘يدا˘كرأا ن˘˘م ؟نا˘˘نو˘˘ي˘˘لا
ة˘ي˘لزألا ا˘يد˘ي˘جاÎلا˘ب ط˘ب˘ترŸا م˘ع˘نو ةا˘صسأا˘م˘ل˘ل
ا˘ن˘فر˘ع˘ي ة˘لا˘حر˘لا نا˘ك د˘ق˘ل ،ة˘ير˘صشب˘لا ةا˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘ل
‘ يردي نأا نود ركفي ءارحصصلا ةروصص هتلعجو

ةفورخز هابصشأا نأا ىلع رصصيو ،سسدقŸا باتكلا
.““ةيناصسنإلا ةمظع نولثÁ ناعنك ءانبأا لثم
ةيلو نم مجÎمو يئاور هنيليتف دمt fiدعُيو
ثيحب ،ةيصسنرفلا ة˘غ˘ل˘ل ا˘صش˘uت˘ف˘م ل˘م˘ع˘ي ،ة˘ف˘ل÷ا
ة˘يا˘ك˘˘ح»و ““ة˘˘ك˘˘ئŸÓا ةÒح˘˘ب““ ها˘˘ت˘˘ياور تل˘˘صصو
دمfi ةزئا÷ ةÒصصقلا ةمئاقلا ¤إا ““رايرهصش
““ى˘ف˘نŸا ما˘ي˘خ““ ه˘ت˘ياور تزا˘حو .ة˘ياور˘ل˘˘ل بيد
،7102 ةنصس ةياورلل راطو رهاطلا ةزئاج ىلع
ةزئاج ىلع تزاح دقف ““رمصسأا بلق““ هتياور امأا
امن˘ي˘ب ،9102 ة˘ن˘صس عاد˘˘بإÓ˘˘ل د˘˘ما˘˘ح ن˘˘ب د˘˘صشار

صص– s˘˘ى˘ل˘˘ع ““ب◊او ه˘˘ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘حر““ ه˘˘ت˘˘ياور تل
ة˘˘ن˘˘صسل˘˘ل ة˘˘ير˘˘˘ئاز÷ا ة˘˘˘ياور˘˘˘ل˘˘˘ل ¤وألا ةز˘˘˘ئا÷ا
¤إا ““سشير ىهقم““ ةياور هتنّكم امك ،ةيرا÷ا
ةراد˘˘ج ل˘˘ك˘˘ب بيد د˘˘˘مfi ةز˘˘˘ئا˘˘˘ج سصا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘قا
.قاقحتصساو

ث.ق

““ايداكرأا ةاعر““ ةديد÷ا هتياور ‘

fiب ليحتسسم بح ليسصأفت يوري هنيليتف دمÚ ةيسسنرفو يرئازج

تلاق نم قح ‘ ةيبيدأات تاءارجإا ةياجب ةيلول ةفاقثلا ةيريدم تذخsتا
نم زمرل ءاصسأا ““كوبصسيافلا““ ىلع اهتحفصص ‘ روصشنم نع لوؤوصسم هsنإا
.عفان نب ةبقع ةيمÓصسإلاو ةيخيراتلا انزومر
مئاقلا خيبوت ¤إا ةياجبب ةفاقثلل ةيلÙا ةيريدŸا ةفاقثلا ةرازو تعدو
نم هتيحنتو Óبقتصسم رذ◊او ةطيي◊ا يخوت لجأا نم ةحفصصلا ىلع
.ةيريدملل ةيمصسرلا ةحفصصلا Òيصست
هب تبلاط يذلا قيقحتلل اعبت““ ةياجبب ةفاقثلا ةيريدم نايب ‘ ءاجو
رصشن لوؤوصسم لبق نم َرِصشُن ام رثإا ىلع ،نونفلاو ةفاقثلا ةريزو ةديصسلا
ةيريدŸا ةحفصص Èع ةياجب ةيلوب نونفلاو ةفاقثلا ةيريدم ‘ ةطصشنألا

ةيتألا ةيبيدأاتلا تاءارجإلا انذختا ،0202 توأا30 خيراتب كوبصسيافلا ىلع
نم ةبوقع :َرِصشُن اميف تاحيصضوت هÁدقت دعب يصسيئرلا ببصستŸا قح ‘

رذ◊او ةطي◊ا يخوت لجأا نم خيبوتلا ‘ لثمتت يتلاو ¤وألا ةجردلا
ةحفصصلا Òيصست نم هتيحنت نع Óصضف ءاطخألا هذه يدافتل Óبقتصسم
.روصشنŸا اذه رصشن نم ًءادتبإا ةيريدملل ةيمصسرلا
ءاج Îيوت ىلع اهباصسح ىلع ةدود نب ةكيلم ةفاقثلا ةريزو تدsرغ امك
،ةيمصسرلا اهتحفصص ىلع ةياجب ةيلول ةفاقثلا ةيريدم هترصشن ام““ اهيف
Ó˘ك˘صش سضو˘فر˘م ،ى˘ح˘صضألا د˘ي˘ع˘ب ة˘قÓ˘ع ى˘ل˘ع ة˘ي˘فار˘خ تÓ˘يوأا˘ت لو˘˘ح
.ببصستŸا ةبقاعمو ،اروف روصشنŸا بحصسب انرمأا دقو ،انومصضمو

ث.ق

عفان نب ةبقع —افلل ءاسسأا ““كوبسسيافلا““ ىلع روسشنم ببسسب

أهÒيسست نم هتيحنتو ةيأجبب ةفأقثلا ةيريدم ةحفسص رuيسسم خيبوت
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هنمو ،ديصصلا ‘ ناصسنإ’ا اهلمعتصسا ةادأا لوأا : فيرعتلا
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 اهل لثمأأ لÓغتسس’

لأبقتسسلا لكأيه رأجيإل طورسش Îفد
ةيثاÎلا عقاوŸأب تأمدÿاو

تاكلتمŸا لÓغتصساو Òيصستل ينطولا ناويدلا هجتي
““ل˘ث˘مأا يراŒ لÓ˘غ˘ت˘صسا““ و˘ح˘ن ة˘˘ي˘˘مÙا ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
سسمأا هب حرصص ام بصسح ،اهفحاتمو ةيثاÎلا عقاوملل
نلعأا يذلا ،حودحد رداقلا دبع ماعلا هريدم لوألا
رامثتصساب سصاخ ديدج طورصش Îفد دادعإا نع اصضيأا
ةقلع˘تŸا ة˘يد˘عا˘ق˘لا ه˘ل˘كا˘ي˘ه ‘ سصاوÿا Úل˘ما˘ع˘تŸا
.تامدÿاو لابقتصسلاب
لولح““ داجيإا ىلع لمعي ناويدلا نأا حودحد حصضوأاو
ةديدج تامزناكيم ينبت لÓخ نم ““ةيداصصتقا لئادبو
طور˘صشلا Îفد ق˘ل˘ع˘ت˘يو ،ة˘ي˘ثاÎلا ع˘قاوŸا لÓ˘غ˘˘ت˘˘صسل
عقاوŸا نم ديدعلاب ناويدلا لكايه راجيإا““ ـب ديد÷ا
ز˘كر˘م““ عور˘صشم م˘صضت ي˘˘ت˘˘لا ةزا˘˘ب˘˘ي˘˘ت ‘ ا˘˘م˘˘ك ة˘˘ير˘˘ثألا
.““ةديدج ةيراŒ لكايه اصضيأاو ،““Òصسفت
تاءاصضفلا لÓغتصساب لوألا ماقŸا ‘ ناويدلا موقيصسو
‘ لابقتصسا لكايهو باذج سضرع داجيإل ةرفوتŸا

ينب ةعلقو فيطصسب ةلي˘م˘جو ة˘ن˘تا˘ب˘ب دا˘ق˘م˘ي˘ت˘ك ع˘قاو˘م
.نارهوب زورك اتناصس نصصح اصضيأاو ةليصسŸاب دامج
دمتعت لÓ˘غ˘ت˘صسلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘تŸا ةد˘يد÷ا ة˘يؤور˘لا هذ˘هو
را˘ثآÓ˘ل سضور˘ع اذ˘كو ة˘ي˘صضاÎفا ف˘حا˘ت˘م ح˘ت˘˘ف ا˘˘صضيأا
.داعبألا ةيثÓث
عقاوŸاو فحاتŸا قÓغإا ذنم هنأاب ثدحتŸا ركذو
سسوÒف ةحفاكم راطإا ‘ يصضاŸا سسرام رهصش ةيرثألا
ة˘ه˘˘جو˘˘م تارا˘˘يز˘˘ل ا‹ا˘˘نر˘˘ب ناو˘˘يد˘˘لا ع˘˘صضو ا˘˘نورو˘˘ك
لصصاوتلا عقاوم Èع ،اهÒصسي يتلا عقاوملل ةيصضاÎفا
نم فيظنتو ةئيهت تايلمع ¤إا ةفاصضإلاب ،يعامتجلا
تاءار˘جإا ع˘فر د˘ع˘ب راوز˘لا لا˘ب˘ق˘ت˘صسل Òصضح˘ت˘لا ل˘جأا
ةبانعب نوبيهو داقم˘ي˘تو ة˘ل˘ي˘م˘ج˘ك ع˘قاو˘م ن˘م ة˘يا˘قو˘لا
.لاصشرصشو سسنتو ةزابيتو
ماهم ميمصص ‘ لخدي يذلا ينبŸا ثاÎلا ميمرت نعو
نإا ماعلا ريدŸا لاق7002 ‘ هصسيصسأات ذنم ناويدلا

ةيلاجعتصسا تÓخدت وأا ميمرت ةيلمع54 ›اوح““ كانه
ة˘م˘صصا˘ع˘لا ر˘ئاز÷ا تا˘ن˘ي˘صصح˘ت˘˘ك ع˘˘قاو˘˘م ‘ ““ة˘˘يرا˘˘ج

ىرخا عيراصشمو سضيبلاب نوغمصسوبب ةيناجيتلا ةيوازلاو
سسف˘ن ‘ ثد˘ح˘تŸا ف˘صسأا˘تو .ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسقو نا˘صسم˘ل˘˘ت˘˘ب
ةدع ذنم ةفقوتم““ عيراصشŸا نم ديدعلا نأا نم تقولا
ثيح ةيلام اصصوصصخو ةينقت ،ةيرادإا““ بابصسأل ““تاونصس
.““تقولا نم Òثكلا بلطتت اهت÷اعم نأا
نإاف قئاوعلا هذه زواŒ لجأا نم هنأا حودحد Èتعيو
ع˘ير˘صشت˘لا سسف˘ن˘ل ا˘ع˘صضا˘خ نو˘ك˘˘ي نأا بج˘˘ي ل م˘˘ي˘˘مÎلا
نود نم رخآا ءانب عورصشم يأا هل عصضخي يذلا Êوناقلا
تايلمع ةقدو ديقعتو ةيصصوصصخ رابتعلا Úعب ذخألا
.““ثاÎلا لا‹ ‘ لخدتلا
ثاÎلا Úمثتو ظفحب ةقلعتŸا دوه÷اب قلعتي اميفو
ظ˘˘ف˘˘ح ط˘˘طfl ر˘˘خآا˘˘ب ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘يدŸا ر˘˘كذ ‘ا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
،ارخؤوم ردصص يذلا  نوبيه يرثألا عقوŸاب قلعتŸاو
ع˘قوŸا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي زا‚إلا رو˘˘ط ‘ ر˘˘خآا عور˘˘صشم اذ˘˘كو
.نارهو برق ““سسونغام سسوتروب““ ةويطبل يرثلا
ثدحتŸا ركذ ةبصصقلا ميمرتو Òيصستب قلعتي اميف امأا
‘ ادكؤوم ،رئاز÷ا ةيلو حلاصصم ¤إا لوح هفلم نأاب
نم ““قفارم رود““ اهل هتصسصسؤوم نأا ىلع تقولا سسفن

.ةلوهأاŸا Òغ ةÁدقلا تايانبلل ةيام◊ا نامصض لÓخ
ثاÎلا ن˘م˘صض ف˘ن˘صصم ع˘˘قو˘˘م ظ˘˘ف˘˘ح نأا ا˘˘صضيأا ىر˘˘يو
سضعب زواŒ انايحأا بلطتي““ وكصسنويلل يŸاعلا ‘اقثلا
ة˘ي˘صصو˘صصÿ بي˘ج˘ت˘صست ل ي˘ت˘لا ““ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا سصو˘صصن˘لا
ةفيكتمو ةمراصص تارارق قيبطت لجأا نم اذهو عقوŸا

.عقاولا عم
Òيصست ةمهم7002 ‘ هصسيصسأات ذنم ناويدلا ¤وتيو
ةيفاقثلا تا˘ك˘ل˘ت˘مŸا ة˘يا˘م˘ح ا˘صضيأاو Úم˘ث˘تو ة˘نا˘ي˘صصو
.رئاز÷ا Èع ةيلو23 ‘ اهل عبتت يتلا ةيداŸا
ةبانعب نوبيهو ةزابيتك ةيرثأا عقاوم ناويدلا لغتصسيو
ةصسبتب Úبصسيرك تناصس اكيليزابو ةنيطنصسقب سسيديتو
ة˘ي˘نا˘ث˘لا ي˘ن˘ي˘ل˘ي˘صس ار˘تا˘بو˘ي˘ل˘كو ا˘صسي˘ن˘ي˘صسا˘˘م ة˘˘حر˘˘صضأاو
.ترايتب ةدنرفب راد÷ نفادم اصضيأاو نصساغدمإاو
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Èع ةيسسنرفلأ تاطلسسلأ هبلطت
““لوبÎنأأ““ ةيرسشن

صصخسش فيقوت
لfi ““يرئازج-وكنارف““
نأسسملتب ›ود ثحب
ةعباتلا ةينغم ةرئاد نمأا حلاصصم تفقوأا

هنع ثوحبم سصخصش ،ناصسملت ةيلو نمأل
Ãنأا““ ثحب ةرصشن بجوÎنكرلا تاذ ““لوب

ة˘ي˘ئا˘صضق˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ن˘م بل˘ط˘ب ر˘م˘حألا
.ةيصسنرفلا
ة˘˘˘ي˘˘˘صسن˘˘˘ج وذ سصخ˘˘˘صشب ر˘˘˘مألا ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘يو

ميقم ،ثلاثلا هدقع ‘ ةيصسنرف –ةيرئازج
Ãةيعمج نيو˘ك˘ت ة˘م˘ه˘ت ن˘ع ،ة˘ي˘ن˘غ˘م ة˘ن˘يد

ءاد˘˘˘ت˘˘˘علاو زاز˘˘˘ت˘˘˘بلا ،ة˘˘˘قر˘˘˘صسلا ،رار˘˘˘˘صشأا
.حÓصسلاب ديدهتلا ةلئاط ت– يصسن÷ا
بتكم فرط نم تاءارجإلا لامكتصسا دعب

ةيئلولا ةحلصصمل˘ل ع˘با˘ت˘لا لو˘بÎنألا ة˘ي˘ل˘خ
مدق ناصسملت ةيلو نمأاب ةيئاصضقلا ةطرصشلل
.ةينغم ةمكfi ةباين مامأا ينعŸا
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تاهويديف طاقتلأ ةمهت نع
ةيحسصلأ تاسسسسؤوŸاب رأرسضإÓل

ةمارغ ÚيÓم01و صسبح مأع
Ÿا ىفسشتسسم روسصŸةيد
ذفان سسبح ماعب مكح سسمأا ءاصسم ردصص
م˘ي˘ت˘ن˘صس ÚيÓ˘م01 ـب ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘م ة˘˘˘مار˘˘˘غو
نويلم02 ـب ÊدŸا فر˘˘ط˘˘ل˘˘˘ل سضيو˘˘˘ع˘˘˘تو
رو˘صص ذ˘خأا˘ب ما˘ق سصخ˘صش ق˘ح ‘ م˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘صس
د˘˘مfi ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم ل˘˘خاد تا˘˘هو˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘فو
ىصضر وأا سصيخرت نود ةيدŸاب فايصضوب
ة˘˘˘˘با˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب بصسح ،ى˘˘˘˘صضرŸا ن˘˘˘˘م
سصا˘˘صصت˘˘خلا ة˘˘م˘˘كfi ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘˘م÷ا
. ةيلولا ةمصصاعب يميلقإلا
اقبط يتأاي كلذ نإاف ،نايبلا سصن بصسحو
02/10 ر˘˘˘مألا ن˘˘˘م30رركم941 ةدا˘م˘ل˘ل
تا˘بو˘ق˘ع˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق ن˘˘م م˘˘م˘˘تŸاو لد˘˘عŸا
سصاÿا يروفلا لوثŸا تاءارجإل اقبطو
ةيب˘ط˘لا ه˘ب˘صشو ة˘ي˘ب˘ط˘لا كÓ˘صسألا ة˘يا˘م˘ح˘ب
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ف˘˘صشت˘˘صسإلاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا تا˘˘صسصسؤوŸاو
 .ةيمومعلا
لخاد نم غÓب رثإا لعافلا فيقوت ءاجو
ر˘يو˘صصت˘ب سصخ˘صش ما˘ي˘ق لو˘ح ى˘ف˘˘صشت˘˘صسŸا

زجنيل مهاصضر وأا مهتراصشتصسا نود ىصضرم
fiة˘با˘ي˘ن ن˘م ر˘مأا˘ب ع˘ئا˘قو˘لا ر˘˘صض fiة˘م˘ك

ةمهتب اهرثإا ىلع هتقحÓم ت“ ،ةيدŸا
سضرغب تاهويديفو روصص طاقتلا ةحنج
.ةيحصصلا لكايهلاو تاصسصسؤوŸاب رارصضإلا
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ثحبلأ نم مايأأ3 دعب
ةدكيكسسب قيرغ بأسش ةثج لأسشتنا
رمعلا نم غلبي باصش ةثج سسيمÿا ءاصسم ،تلصشتنا
قرغ نأا دعب يقاوبلا ما ةيلو نم ردحنيو ةنصس12
يديهم نب يبرعلا ئطاصشب دحاو مقر زكرŸاب
ثحبلا نم مايأا ةثÓث دعب اذهو ةدكيكصس ةيدلبب

.ةيندŸا ةيام◊ا حلاصصم نم ملع ام بصسح
ةيحصضلا ةثج ىلع Ìع هنأاب ردصصŸا تاذ حصضوأاو
ةقطنŸا نم برقلاب ئطاصشلا نم ملك3 دعب ىلع
قر˘غ د˘ق ه˘˘نأا ¤إا اÒصشم ةد˘˘ك˘˘ي˘˘ك˘˘صسل ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا
ةلاح ‘ وهو رحبلا ¤إا هجولو رثإا ىلع ءاثÓثلا

.ناجيه
ارصصنع22 ر˘˘خ˘˘صس ه˘˘نأا˘˘ب رد˘˘˘صصŸا تاذ فا˘˘˘صضأاو
م˘ه˘ي˘ف اÃ ةد˘ك˘ي˘ك˘صسب ة˘ي˘ندŸا ة˘يا˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل Úع˘˘با˘˘ت

معدلل Úصسا˘ط˘غ6 مود˘˘ق ن˘˘ع Ó˘˘صضف Úصسا˘˘ط˘˘غ
لجيج يتيلول ةيندŸا ةيام◊ا يتيريدÚ Ÿعبات
ة˘˘يلو ن˘˘م Úعو˘˘ط˘˘ت˘˘م Úصسا˘˘ط˘˘غ اذ˘˘كو ة˘˘با˘˘ن˘˘˘عو
.ةدكيكصس

Œتماد يتلا ثحبلا ةيلمع نأا ¤إا ةراصشإلا رد
فرط نم ةÒبك ةينماصضت ةبه تدهصش مايأا ةثÓث
م˘عد˘لا ل˘ك او˘مد˘ق ن˘يذ˘لا ةد˘ك˘ي˘ك˘صس ة˘يلو نا˘˘ك˘˘صس
ر˘˘صصا˘˘ن˘˘عو ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘صضلا ةر˘˘˘صسأل يو˘˘˘ن˘˘˘عŸاو يداŸا
لكألا Òفوت لÓخ نم نيدنÛا ةيندŸا ةيام◊ا
.مايÿا بصصن اذكو برصشلاو
سسماÿا قيرغلا باصشلا اذه دعي ىرخأا ةهج نم
ناوج —افلا ذنم ةدكيكصس ةيلو ئطاوصش Èع رصشع
 .مرصصنŸا

فرأطلأب حأطبلا ئطأسشب Úسصخسش يتثجو..
اقرغ ايفوت Úصصخصش يتثج ذاقنإلا قرف  تلصشتنا
يد˘˘ي˘˘ه˘˘م ن˘˘با ةر˘˘ئاد˘˘ل ع˘˘با˘˘ت˘˘لا حا˘˘ط˘˘ب˘˘لا ئ˘˘طا˘˘صشب
لا˘˘صصتلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ ن˘˘م م˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ب˘˘صسح ،فرا˘˘ط˘˘لا˘˘ب
.ةيندŸا ةيام◊اب
ن˘˘يذ˘˘ل˘˘لا Úصصخ˘˘˘صشلا نأا˘˘˘ب رد˘˘˘صصŸا تاذ ح˘˘˘صضوأاو
71و53 رمعلا نم ناغلبي ءاعبرألا امهيتثج تلصشنا
دقو فراطلاو يداولا يتيلو نم ناردحنيو ةنصس
ىلع ةحابصسلاب ام˘ه˘تر˘ما˘غ˘م ءار˘ج ا˘م˘ه˘ف˘ت˘ح ا˘ي˘ق˘ل

.حاطبلا ئطاصش ىوتصسم
ةيندŸا ةيام◊ا رصصانع لخدت مهغÓبإا درجÃو

‘ fiت˘˘ي˘˘ح˘˘صضلا ذا˘˘˘ق˘˘˘نإل ة˘˘˘لواÚ تلو˘˘ح ن˘˘يذ˘˘ل˘˘لا
نبا ىفصشتصسÃ ثث÷ا ظفح ةحلصصم ¤إا امهيتثج
.حيرصشتلل عوصضخلل يديهم
‘ با˘صش فا˘˘ع˘˘صسإل ح˘˘لا˘˘صصŸا تاذ تل˘˘خد˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
اد˘كؤو˘م نو˘ك˘ي دا˘ك تو˘م ن˘م ذ˘ق˘نأا تا˘˘ي˘˘ن˘˘ير˘˘صشع˘˘لا
هب دافأا امبصسح ،ةلاقلا ةيدلبب ““ازور باك““ ئطاصشب
دجاوتŸا ةيحصضلا هنأاب فصشك يذلا ردصصŸا تاذ

تاذ ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم و˘˘ح˘˘ن لو˘˘ح ““ة˘˘جر˘˘ح ة˘˘˘لا˘˘˘ح““ ‘
.مزÓلا جÓعلا يقلتل ةنيدŸا
اقرغ مهفتح اوقل سصاخصشأا ةعبرأا يقل ةراصشإÓل

 .فيصصلا لصصف لولح ذنم
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تنسشو“ Úعب ةقرأت ئطأسشب رخآا قيرغ
ةÒهظ قيرغ ةثج ةيندŸا ةيام◊ا ناوعأا لصشتنا
،تن˘صشو“ Úع ة˘يلو˘˘ب ة˘˘قرا˘˘ت ئ˘˘طا˘˘صشب سسي˘˘مÿا

.ةئيهلا تاذ ىدل ملع امبصسح
ناك يذلا رحبلا سضرعب اقرغ هفتح ةيحصضلا يقلو

ةيام◊ا حلاصصم تلخدت ثيح بارطصضا ةلاح ‘
غلابلا قيرغلا ةثج لاصشتنل ةقرات ئطاصشب ةيندŸا

يئلولا ريدŸا لاق امبصسح ،ةنصس42 رمعلا نم
.⁄اصس نب دارم دئارلا ةيندŸا ةيامحلل
ثث÷ا ظفح ةحلصصم ¤إا ةيحصضلا ةثج تلوحو
يرغدم دمحأا ةيئافصشتصسلا ةيمومعلا ةصسصسؤوŸاب
‘ ةيناثلا هذه قرغلا ةلاح دعتو .تنصشو“ Úعب
ةيام◊ا حلاصصم ليجصست دعب ةعاصس27 نم لقأا
ةنصس51 رمعلا نم غلبي قيرغ ةافو ةثدا◊ ةيندŸا
.فاصص ينب ةيدلبب ديردم ئطاصشب

صصاخسشأأ ةثÓث فيقوت
 ةسسبتب ةروزم ميتنسس نويلم22 زجح

ةثÓث ةلقنتŸا ةيئاصضقلا ةطرصشلا ةقرف تفقوأا
نويلم22 م˘ه˘تزو˘ح˘ب تط˘ب˘صضو ة˘صسب˘ت˘ب سصا˘خ˘صشأا
لم–و جيوÎلل ةدعم ةدلقم ةيدقن اقاروأا ميتنصس
.ةيلصسلصستلا ماقرألا سسفن
Òغ ميتنصس نويلم04 غلبم ءلؤوه عم طبصض امك
يتليصسو ةينمألا تاطلصسلا تزجح Úح ‘ ،روزم
.اهنتم ةلع اوناك يتلا لقنلا
ر˘˘مأا رود˘˘صص ن˘˘ع Ëد˘˘ق˘˘ت˘˘لا تاءار˘˘˘جإا تر˘˘˘ف˘˘˘صسأاو
ة˘˘˘ه÷ا فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م تقؤوŸا سسب◊ا م˘˘˘˘ه˘˘˘˘عاد˘˘˘˘يإا
.ةمكاÙا ةصسلج راظتنا ‘ ةصصتıا ةيئاصضقلا
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ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘يلو˘ب ة˘ي˘ندŸا ة˘يا˘م◊ا ة˘ير˘يد˘م تل˘ج˘صس
ةيئاŸا تاعمÛاب قرغ ةلاح Êاث سسيمÿا ءاصسم

با˘صش ةا˘فو ن˘˘ع تر˘˘ف˘˘صسأا ي˘˘ت˘˘لاو عو˘˘ب˘˘صسأا فر˘˘ظ ‘
ةثداح ليجصست دعب ،ةنصس51 رمعلا نم غلبي قهارم

غلبي لفط اهتيحصض حار مرصصنŸا تبصسلا موي ةلثا‡
.حلاصصŸا تاذل نايب بصسح ،ةنصس31 رمعلا نم
ةيدلب عاطقل ةيندŸا ةيام◊ا ةدحو نأا نايبلا دافأاو
ةقرف نم معدبو سسيمÿا ءاصسم تلخدت ابرغ يداو
ذاقنإا ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘ندŸا ة˘يا˘م◊ا ي˘صسا˘ط˘غ
يحب يئاŸا عمÛاب قرغلل سضرعت قهارم باصش
.رج يداو ةيدلبب ةيعيارذلا
ءاد˘˘˘ن ي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ت رو˘˘˘ف ه˘˘˘نأا ح˘˘˘لا˘˘˘صصŸا تاذ تفا˘˘˘˘صضأاو
ع˘م قر˘غ˘لا نا˘ك˘م و˘ح˘ن قر˘ف˘لا تعرا˘صس ،ة˘ثا˘غ˘ت˘صسلا
ةيندŸا ةيام◊ا يصساطغ دحأاب قبصسŸا لاصصتلا
يذلا ديحولا سساطغلا هنوك ةحار ةÎف ‘ ناك يذلا

‘ ددÎي ⁄ يذلاو ناكŸا Úع نم برقلا ناك
ةد˘حو˘لا ن˘م ة˘قر˘ف˘لا لو˘صصو Úح ¤إا ءاد˘ن˘لا ة˘ي˘ب˘ل˘˘ت
.ةيصسيئرلا
ةقفر ناك قيرغلا باصشلا ناف ،نايبلا سسفن قفوو
ماق نيأا يئاŸا عمÛا ةاذاحÃ ةهزن ‘ هتلئاع
¤إا ةدوعلاو نزاوتلا ‘ ظ◊ا هفعصسي ⁄و ةحابصسلاب
Úعب اوناك نيذلا نونطاوŸا موقيل عمÛا ئطاصش
ل˘ما˘ك ل˘صشف د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ثدا◊ا ن˘˘ع غ˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ت˘˘لا˘˘ب نا˘˘كŸا

fiهذاقنا ‘ مهتلوا.
¤ا تعراصس يتلا ةصصتıا حلاصصŸا لخدت بقعو
ةيلمع تأادب ،ةدجنلا ءادن اهيقلت روف ناكŸا Úع
نم ةنصس51 رمعلا نم غلابلا باصشلا ةثج نع ثحبلا
يذلا ،دايع رديوق ماصشه عوطتŸا سساطغلا لبق
ثث÷ا ظ˘ف˘ح ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم و˘˘ح˘˘ن ا˘˘ه˘˘ل˘˘ق˘˘نو ا˘˘ه˘˘ل˘˘صشت˘˘نا

Ãنورفعلا ىفصشتصس.

ةيدلب عاطقل ةيندŸا ةيام◊ا ةدحو نم لك ركذي
ة˘يا˘م◊ا ي˘صسا˘ط˘غ ة˘قر˘ف م˘عد˘بو ا˘قر˘صش ة˘ع˘مو˘صصلا
ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘يلو˘ل ة˘ي˘ندŸا ة˘يا˘م◊ا ح˘لا˘صصم ة˘ي˘˘ندŸا
ةثج لاصشتنا لجأا نم يرا÷ا عوبصسلا علطم تلخدت

ز˘˘كرÃ ““ور˘˘جو˘˘ب““ ي˘˘ئاŸا ع˘˘مÛا˘˘ب ق˘˘ير˘˘غ ل˘˘ف˘˘˘ط
ر˘ع˘ق˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع Ìع ي˘ت˘لا ة˘ع˘مو˘صصلا ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘خور˘˘ف
ةعاصسلا تقاف اهنع ثحبلا ةيلمع تناكو عمÛا
.نمزلا نم فصصنلاو
ةير˘يد˘م و˘عد˘ت ،ة˘ل˘ثا‡ ثداو˘ح ل˘ي˘ج˘صست˘ل ا˘يدا˘ف˘تو
يدا˘˘ف˘˘ت ¤إا Úن˘˘طاوŸا ة˘˘˘فا˘˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘ندŸا ة˘˘˘يا˘˘˘م◊ا
‘ ة˘˘حا˘˘˘ب˘˘˘صسلا و ةÒطÿا ن˘˘˘كا˘˘˘مألا ‘ ة˘˘˘حا˘˘˘ب˘˘˘صسلا
يذلا Òبكلا رودلا ىلع ةدكؤوم ،ةيئاŸا تاعمÛا
ن˘م م˘ه˘ع˘ن˘مو م˘ه˘ئا˘ن˘بأا ة˘ب˘قار˘م ‘ ءا˘ي˘˘لولا ه˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ي
.ةÒطÿا نكامألا هذه لثم ‘ ةحابصسلا
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عوبسسأأ فرظ ‘

 ةديلبلأب ةيئأŸا تأعمÛأب قرغ ةلأح Êأث
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