
نأاسشب رميحلب رامع مÓعإ’ا ريزو
:ةفاحسصلا ةنهŸ ةيفانŸا تاسسرامŸا

لق◊ا ‘ نولعافلا
¤إا نوعدم يمÓعإلا

 يعامج Òكفت ةرصشابم

،ة˘مو˘ك˘ح˘ل˘ل ي˘م˘صسر˘لا ق˘طا˘ن˘لاو لا˘صصتلا ر˘˘يزو ا˘˘عد
عيمج ،تبصسلا ضسمأا لوأا ،رميحلب رامع روصسيفوÈلا
Òكفتلا ¤إا رئاز÷اب يمÓعإلا لق◊ا ‘ Úلعافلا

ة˘ي˘˘فا˘˘نŸا تا˘˘صسرا˘˘مŸا ضضع˘˘ب ة÷ا˘˘ع˘˘م ل˘˘ئا˘˘صسو ‘
نم ،اندلب ‘ يفحِصصلا ةنهم بوصشت يتلا ةنهملل
وأا ةراعتصسŸا ءا˘م˘صسأÓ˘ل طر˘فŸا لا˘م˘ع˘ت˘صسلا ا˘ه˘ن˘ي˘ب
Úيفحصصلا Úب لمعلا ةقÓع يÎعي يذلا ضسبللا
تا˘ح˘ف˘صصلا““ ةر˘˘ها˘˘ظو ،ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإلا م˘˘ه˘˘تا˘˘صسصسؤو˘˘مو
.““ةعقوŸُا Òغ تلاقŸا ةÌكو ““ةيرصسلا

60 صص

Úنث’ا ةيجاجتحا ةفقول اوعد
رئاز÷ا ةي’و رقم مامأا لبقŸا

ايمهاصست انكصس365 باحصصأا
 نوددهي ةيناديوصسلاب
 عراصشلل لوزنلاب
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راجفنا تايعادت عراصستت تأادب ،اعقوتم ناك امك
‘ ةيناÈŸلا تلاقتصسلا تلاوت ذإا ،توÒب أافرم
عصضولا ضضفر ىلع اÒبعت ،ةيموك◊ا نمو ،نانبل
ن˘ع ى˘صضر˘لا مد˘عو ،دÓ˘ب˘لا ‘ م˘ئا˘ق˘لا ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا
.بايد ناّصسح ةموك÷ ءادألا
Êانبللا ةئيبلا ريزو ةلاقتصسا ،تلاقتصسلا ثدحأاو
ةليلق تاعاصس دعب ،دحألا ضسمأا ،راطق ضسونايمد
د˘ب˘ع لا˘ن˘م ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا مÓ˘عإلا ةر˘يزو Ëد˘˘ق˘˘ت ن˘˘م
لÓخ ةرصشابم ءاوهلا ىلع تلاقتصسا يتلا دمصصلا

رذتعأا““ :‘احصص ر“ؤوم ‘ ًةلئاق ،‘احصص ر“ؤوم
مهتاحومط ةيبلت نم نكمتن ⁄ نيذلا Úينانبللا نم
قباطي ⁄ عقاولا نأا اÃو ،لانŸا ديعب يقب Òيغتلا
يتلاقتصساب مّدقتأا توÒب ةثراك لوه دعبو حومطلا

.““ةموك◊ا نم
ضسيئر ةلواfi نع ةيلfi مÓعإا لئاصسو تدافأاو
،ثيÎلا ¤إا ءارزولا ةوعد بايد ناصسح ةموك◊ا

02 لصصأا نم ءارزو ةينامث ةلاقتصسا لاح ‘ هنأا املع
مكح ‘ ةموك◊ا Èتعتف ،ءارزولا ضسل‹ نولكصشي
عم عمتجا بايد نإا يموكح ردصصم لاقو .ةلÙا

.عافدلاو داصصتقلا اريزو مهنيب ،ءارزولا نم ددع
قيلعتو ،هتلاقتصسا مارفإا ةمعن بئانلا نلعأا ،ايناŸرب
دقع Úح ¤إا ،يباينلا ضسلÛا ‘ يباينلا هطاصشن

،يباينلا ضسلÛا ضسيئر اهيلإا وعدي ةماع ةصسلج
ةوعدلاو ،باونلا ضسل‹ ةدهع Òصصقت اهعوصضوم
لو˘ب ¤إا ة˘فا˘صضإا ،ةر˘ك˘ب˘م ة˘ي˘˘با˘˘ي˘˘ن تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نا ¤إا
.ةدامح ناورمو ،نايبوقعي
ليم÷ا يماصس Êانبللا بئاتكلا بزح ضسيئر ناكو
بز◊ا ةلتك ةلاقتصسا ،تبصسلا ضسمأا لوأا ،نلعأا دق
ة˘˘ل˘˘ت˘˘ك و˘˘˘صضع ا˘˘˘عد Úح ‘ .باو˘˘˘ن˘˘˘لا ضسل‹ ن˘˘˘م
ةديرغت ‘ ليم÷ا Ëدن ليقتصسŸا بئانلا بئاتكلا
¤إا ¤وألا توÒب ة˘˘˘˘˘صصا˘˘˘˘˘خو ،توÒب باو˘˘˘˘˘ن““ ه˘˘˘˘˘˘ل
.““ةلاقتصسلا

 قباسس ›ود بع’ اهدوقيو نمأا ناوعأاو Úيرادإا مسضت

رئاز÷ا ‘ انوروك ةليسصح

ةعاصس42 لÓخ تايفو9و ةباصصإا125
9و دجتصسŸا انوروك ضسوÒفب ةباصصإا125 ليجصست نع ،دحألا ضسمأا ،ةحصصلا ةرازو تنلعأا
.ةيصضاŸا ةعاصس42 لÓخ ،تايفو
ددع نإاف ،راروف لامج ،انوروك ضسوÒف دصصرو ةعباتم ةن÷ ضسيئر هنع فصشك ام بصسحو
عفترا دقف ،تايفولا ضصخي اميف امأا .انوروك ضسوÒفب ةدكؤوم ةباصصإا41253 ¤إا عفترا تاباصصإلا
.ةÒخألا ةعاصس42 لÓخ تايفو9 ليجصست دعب ،ةافو ةلاح2031 ¤إا ›امجإلا
،60542 ¤إا لامجإا عفتÒل ،324 انوروك ضسوÒف نم ءافصشلل تلثا“ يتلا تلا◊ا ددع تغلبو
.ةزكرŸا ةيانعلاب اصضيرم75 دجاوتي اميف

¤إا ءاÈخ لسسرت نكسسلا ةرازو
ةليم ةبسصق

⁄ رئاز÷ا ‘ دجصسم مدقأا
لازلزلا نم ررصض يأل ضضرعتي
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ايسسور رسشن لامتحا حجرت ““صسبروف““
 ايبيل ‘ ““004 صسإا““ خيراوسص

ةيبيللا طفنلا ئناوم
ةهيبصش ةثراكل بصسحتت
  توÒب راجفناب

باون6و نيريزو ةلاقتسسا

نانبل ‘ ناÈŸلاو ةموك◊ا رجفي توÒب راجفنا

EL HOURRIAةــــيرابخإ ةــــــــيموي

تنك“ ةينمألا ان◊اصصم““ هلوق ينمأا ردصصم نع ةيرئاز÷ا ءابنألا ةلاكو تلقن
ةقÓع اهل ةيمارجإا ةباصصع طاصشنل دح عصضو نم ةيصضاŸا ةليلقلا مايألا ‘

ضضعب اهيف Úطروتم دصسافلا لاŸاو جراÿاو لخادلا ‘ ÚصضرÙا ضضعبب
نأا افيصضم ،““ةينمألا كÓصسألا نم ضصاخصشألا ضضعبو Úيرادإلا ÚلوؤوصسŸا
Úنوجصسم اصضيأا مصضت مدقلا ةرك ‘ قباصس ›ود بعل اهدوقي““ يتلا ةباصصعلا
 .دÓبلا نم ““نيرافو
نم ضضيرحتلا نع ثيد◊ا نكل ،مئار÷ا هذه ةعيبط ¤إا ردصصŸا رصشي ⁄و

ام قايصس ‘ يتأاي رمألا نأاب يحوي ،دصسافلا لاŸا نعو اهجراخو دÓبلا لخاد
دصض ةرماؤوم دوجو نأاصشب ،انوروك ةحئاج ذنم ،ارارم ةيروهم÷ا ضسيئر هددر
.اهتطلصسو دÓبلا ةروصص هيوصشت ديرت ةيجراخ دايأا كانه نأاو ،دÓبلا رارقتصسا

بابصسأا نأاصشب دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا هددر يذلا هصسفن مÓكلا وه
ديرب ‘ ةلويصسلا ضصقن لثم ةÒخألا ةنوآلا ‘ رئاز÷ا اهتدهصش يتلا ثداو◊ا
ىحصضألا ديع يموي ءاŸا عاطقناو قئار◊او رئاز÷ا

20 صص

ÚصضرحÃ ةقÓع ىلع ةباصصع فيقوت
اهجراخو دÓبلا لخاد



ناوج91 تارهاظم ‘ اوفقوأا
يسضاŸا

ارهاظتم31 ـل ةءاÈلا
وزو يزيتب
ءاصضق ضسلجÃ فانئتصسلا ةمكfi تأارب
نم اطصشان31 ، دحألا ضسمأا ،وزو يزيت
مو˘˘˘˘ي ةÒصسم لÓ˘˘˘˘خ ،او˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘قوأا كار◊ا
او˘نا˘كو ،وزو يز˘ي˘ت˘ب ناو˘˘ج91 ة˘ع˘م÷ا

،ضصخرŸا Òغ رهمجتلا ةمهتب Úعباتم
.ةيماظن ةئيه ىلع ءادتعلاو
41 ـلا مهتŸا ةمكÙا تنادأا ةازاوŸاب
تنا˘ك ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،ذ˘˘فا˘˘ن Òغ ضسب˘˘ح ما˘˘ع˘˘ب

fiتمكح دق وزو يزيتب حن÷ا ةمك
.ذفان ضسبح ماعب هيلع

م .ق

قلعت ادنك ةرافصس
ةÒصشأاتلا تافلم ةصسارد
ىمصسم Òغ لجأا ¤إا
قيلعت نع رئاز÷اب ادنك ةرافصس تنلعأا
¤إا ةÒصشأا˘ت˘لا بل˘ط تا˘ف˘ل˘م لا˘ب˘ق˘ت˘˘صسا
.ىمصسم Òغ لجأا
ه˘تر˘صشن نا˘ي˘˘ب ‘ ،ةرا˘˘ف˘˘صسلا تح˘˘صضوأاو
ضسمأا ،““كوبصسياف““ Èع اهتحفصص ىلع
زكرم عم قيصسنتلاب لمعت اهنأا ،دحألا
SFV““ ةÒصشأا˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘م ة˘˘˘˘صسارد
labolG““ ز˘˘˘كر˘˘˘م ن˘˘˘ك˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي ى˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح
““VDRC““ ه˘ل˘م˘ع فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسا ن˘˘م ‘
.نك‡ لجأا برقأا
ة˘˘مÓ˘˘صسلا Òيا˘˘ع˘˘م ¤إا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا را˘˘صشأاو
ÚفظوŸاو ن˘ئا˘بز˘لا ة˘يا˘م◊ ة˘ي˘ح˘صصلا

،““ا˘˘نورو˘˘ك““ ة˘˘مزأا لÓ˘˘خ ،ةرا˘˘ف˘˘˘صسلا ‘
طقف رصصحنم مويلا لمعلا نأا ¤إا اتفل
ديÈلا Èع رفصسلا تازاوج ليو– ‘

.ÊوÎكلإلا
و .ق

تاعفد عبرأا جرخت
ةصسردŸاب ةديدج

ةيرحبلا ايلعلا
ة˘˘صسردŸا˘˘˘ب ،د˘˘˘حألا ضسمأا ،تجر˘˘˘خ˘˘˘ت
د˘هاÛا مو˘حرŸا ة˘ير˘ح˘ب˘˘لا ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا
عبرأا ،تصسوفنمتب ناغيتوب دمfi ءاوللا
ةيصساردلا ةنصسلا ناونعب ةديدج تاعفد
9102/0202.
تا˘ع˘فد˘لا هذ˘ه جر˘˘خ˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘صشأاو
ةروثلا ديهصش مصسا تلمح يتلا ةديد÷ا
““Òصشب لا˘˘ترو““ ةد˘˘يÛا ة˘˘ير˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا
د˘مfi ءاو˘ل˘لا ة˘ير˘ح˘ب˘لا تاو˘ق˘لا د˘ئا˘˘ق
.›وح يبرعلا
ةعفدلا ‘ ةجرختŸا تاعفدلا لثمتتو
نا˘˘كرألاو ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا ةرود طا˘˘ب˘˘صضل82
اذكو ناقتإلا ةرود طابصضل43 ةعفدلاو
ضصصصخت Îصسام ةرودل ةعبارلا ةعفدلا
¤إا ةيرحب كيناكيمو ةيرحب تلاصصتا

ن˘يو˘ك˘ت˘˘لا ن˘˘م53 ة˘˘˘ع˘˘˘فد˘˘˘˘لا بنا˘˘˘˘ج
ةرصشاعلا ة˘ع˘فد˘ل˘ل ة˘ق˘فاوŸا ي˘صسا˘صسألا
،تا˘˘˘صصصصخ˘˘˘ت ‘ ( يد. مأا.لأا) ما˘˘˘ظ˘˘˘ن

و تلا˘صصتا ،ة˘ير˘ح˘ب˘لا ة˘حŸÓا مو˘˘ل˘˘ع
،ة˘ير˘ح˘ب كي˘نا˘ك˘ي˘م ،ة˘ح˘ل˘صسألا ة˘م˘ظ˘نأا
اذ˘كو ة˘ير˘ح˘ب˘لا نوؤو˘صشلا ةرادإاو Òي˘˘صست
.ةيرحبلا ةظفاÙا
ةعبرأا اهفوفصص ‘ تاعفدلا هذه مصضتو
ÚصصبÎم5و ثانإلا فنصص نم دارفأا
و˘˘غ˘˘نو˘˘ك˘˘لا ي˘˘ت˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘˘ج ن˘˘˘م بنا˘˘˘جأا
تاعفدلا ضشيتفت بقعو .نوÒماكلاو
د˘˘ئا˘˘ق ءاو˘˘ل˘˘لا فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘جر˘˘خ˘˘تŸا
ةصسردŸا دئاق ىقلأا ،ةيرحبلا تاوقلا
،فيرصشلا ناندع ءاوللا ةيرحبلا ايلعلا
يتلا ةصصاÿا ةيمهألاب اهيف ركذ ةملك
ينطولا ضشيجلل ايلعلا ةدايقلا اهيلوت
ت– عصضوب نيوكتلا ةموظنŸ يبعصشلا
ل˘˘ئا˘˘صسو˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ة˘˘˘صسردŸا فر˘˘˘صصت
نيو˘ك˘ت˘ل ة˘يرور˘صضلا ة˘يداŸاو ة˘ير˘صشب˘لا
ىو˘ت˘صسÃ ة˘ب˘صسا˘نŸا˘ب ا˘˘هو˘˘ن˘˘م ،ي˘˘عو˘˘ن
دوه÷ا م˘ج˘ح اذ˘كو ق˘قÙا ن˘يو˘ك˘ت˘لا
ى˘˘ت˘˘ح ه˘˘ت˘˘ي˘˘قر˘˘˘ت ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ة˘˘˘لوذ˘˘˘بŸا
ةي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م˘ل˘ل بي˘ج˘ت˘صسي
.ةنهارلا

و .ق

2يـنـطو
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اهجراخو دÓبلا لخاد ‘ ÚسضرحÃ ةقÓع ىلع

نمأا ناوعأاو Úيرادإا مصضت ةباصصع فيقوت
قباصس ¤ود بعل اهدوقي

هلوق ينمأا ردصصم نع ةيرئاز÷ا ءابنألا ةلاكو تلقنو
ةيصضاŸا ةليلقلا مايألا ‘ تنك“ ةينمألا ان◊اصصم““

ةقÓع اهل ةيمارجإا ةباصصع طاصشنل دح عصضو نم
لاŸاو جراÿاو ل˘˘˘˘خاد˘˘˘˘˘لا ‘ ÚصضرÙا ضضع˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ب
Úيرادإلا ÚلوؤوصسŸا ضضعب اهيف Úطروتم دصسافلا
.““ةينمألا كÓصسألا نم ضصاخصشألا ضضعبو

اهدوقي““ يتلا ةباصصعلا نأا ينمألا ردصصŸا تفاصضأاو
ا˘˘˘˘صضيأا م˘˘˘˘صضت مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ةر˘˘˘˘ك ‘ ق˘˘˘˘با˘˘˘˘˘صس ›ود بعل
 .دÓبلا نم ““نيرافو Úنوجصسم
تنا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لا م˘˘˘ئار÷ا عو˘˘˘ن ¤إا رد˘˘˘صصŸا ر˘˘˘˘صشي ⁄و

يتلا مئار÷ا ‘ تلصصف لو ،ةباصصعلا هذه هصسرا“
قباصسلا ›ودلا بعÓلا مصسا ركذي ⁄ امك .اهب تماق

وأا دÓبلا لخاد ادوجوم ناك اذإا امو ،اهدوقي يذلا
نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا ضسيئر ناكو .اهجراخ
نأاب ارارم احرصص دق دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولاو
فار˘˘طأا ن˘˘م ضضير˘˘ح˘˘ت˘˘ب ط˘˘صشن˘˘ت تا˘˘با˘˘صصع كا˘˘ن˘˘ه
.ةلبلبلا عرز لجأا نم جراÿا ‘ ةيرئازج

و .ق

ةلمfi ةنحاصش21 ةليم ةيلو ¤إا تلصصو
Ãا ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خŸه˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسلا داو˘˘˘˘Óة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك
تÓئاعلا ةدئافل ةهجوŸا تادعاصسŸاو
Úت˘˘ي˘˘صضرألا Úتز˘˘ه˘˘˘لا ءار˘˘˘ج ةرر˘˘˘صضتŸا
ة˘˘ع˘˘م÷ا مو˘˘ي ة˘˘يلو˘˘لا ا˘˘ت˘˘˘بر˘˘˘صض Úت˘˘˘ل˘˘˘لا
.مرصصنŸا
طا˘˘˘˘˘صشن˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘˘لÙا ر˘˘˘˘˘˘يدŸا بصسحو
،يزنك نيدلا نيز نماصضتلاو يعامتجلا
،تاد˘عا˘صسŸا لا˘ب˘ق˘ت˘صسا ‘ عر˘صش““ د˘ق˘˘ف
اديفم ،““تبصسلا ضسمأا لوأا موي نم اءدب
ةيئاذغ داوم““ ‘ تلث“ تادعاصسŸا نأا

ةصشرفأاو بيلحو ةيندعم هايمو ةعونتم
تÓ˘ئا˘˘ع˘˘لا ءاو˘˘يإل ة˘˘م˘˘ي˘˘خ001 اذ˘˘˘˘˘˘كو
““ .ةررصضتŸا
ة˘ل˘مÙا تا˘ن˘حا˘صشلا نأا يز˘ن˘ك فا˘صضأاو
تا˘يلو ن˘م ة˘مدا˘˘ق تاد˘˘عا˘˘صسŸا هذ˘˘ه˘˘ب
ةل˘ي˘صسŸاو ف˘ي˘ط˘صسو ة˘م˘صصا˘ع˘لا ر˘ئاز÷ا
ل˘˘˘يو– ” ه˘˘˘نأا˘˘˘ب ا˘˘˘ف˘˘˘صشا˘˘˘ك ,ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘ي˘˘˘˘جو
ءا˘ج˘˘ن˘˘لا يداو ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب ¤إا تاد˘˘عا˘˘صسŸا
.كانه اهعيمجتل ( ةليم برغ)
ةرر˘صضتŸا تÓ˘ئا˘ع˘لا˘ب ل˘ف˘˘ك˘˘ت˘˘لا نأا˘˘صشبو

ح˘˘˘˘صضوأا ،Úت˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضرألا Úتز˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا ءار˘˘˘˘ج

ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘م÷ا ءا˘˘˘˘صسم ذ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م““ نأا لوؤو˘˘˘˘˘صسŸا
ىلع مهنم تارصشعلا ءاويإا ” ،مرصصنŸا

بع˘ل˘م اذ˘كو ة˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘صش ق˘˘فار˘˘م ىو˘˘ت˘˘صسم
““.ةيلولا ةمصصاعب مصساقلب ديعلب ديهصشلا
لÓهلل ةيئلولا ةنجللا ضسيئرل ادانتصساو
دبع نب نوميم ,ةليÃ يرئاز÷ا رمحألا
ة˘بو˘صصنŸا م˘يÿا دد˘ع غ˘˘ل˘˘ب ,نا˘˘م˘˘حر˘˘لا
اهلك ة˘م˘ي˘خ071 مو˘ي˘لا ى˘ت˘˘ح بع˘˘لŸا˘˘ب

نم ةلحرŸا تÓئاعلا لبق نم ةلوغصشم
نع اثدحتم ,اهررصضت تبث يتلا اهلزانم
30 ¤إا Úت˘ل˘ئا˘˘ع ن˘˘م يوأا˘˘ت م˘˘ي˘˘خ دو˘˘جو
د˘فاو˘ت““ نأا نو˘˘م˘˘ي˘˘م فا˘˘صضأاو .تÓ˘˘ئا˘˘ع
ةياغ ¤إا Óصصاوتم لازيل نيررصضتŸا

““.ءاصسŸا اذه
Œا تاطلصسلا نأا ¤إا ةراصشإلا ردÙةيل

ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ة˘ي˘˘ن˘˘عŸا تا˘˘ه÷ا ع˘˘ي˘˘م˘˘جو

لفكتلاو نيررصضتŸا ÚنطاوŸا لابقتصسا
ي˘˘ب˘˘ط ز˘˘كر˘˘م بي˘˘صصن˘˘˘ت ” ثي˘˘˘ح ,م˘˘˘ه˘˘˘ب
,مصساقلب ديعلب بعلÃ ةيندŸا ةيامحلل
Òفو˘˘ت˘˘ل فور˘˘ظ˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج تئ˘˘ي˘˘ه ا˘˘م˘˘˘ك
م˘يÿا˘ب Úم˘˘ي˘˘ق˘˘م˘˘ل˘˘ل ها˘˘يŸاو تا˘˘ب˘˘جو˘˘لا
.ءاويإلا زكارمو

و .ق

اهيف طروتمو دسسافلا لاŸاو دÓبلا جراخ و لخاد ‘ ÚسضرحÃ ةقÓع اهل ةيمارجإا ةباسصع فيقوت نم ارخؤوم نمأ’ا حلاسصم تنك“
.ةينمأ’ا كÓسسأ’ا نم صصاخسشأ’ا صضعبو نويرادإا

 ةليم لازلز

 نيررصضتملل تادعاصسÃ ةلمfi ةنحاصش21 لوصصو

نكصسم365 عورصشم نم نوديفتصسŸا ررق
ة˘ف˘قو م˘ي˘ظ˘ن˘ت ة˘˘ي˘˘ناد˘˘يو˘˘صسلا˘˘ب ي˘˘م˘˘ها˘˘صست
ةيلو رقم مامأا لبقŸا Úنثلا ةيجاجتحا
عورصشŸا ةلكصشم لحب ةبلاطملل رئاز÷ا
.تاونصس رصشع نم ديزأا ذنم فقوتŸا

ع˘˘فد ن˘˘يذ˘˘لا Úب˘˘ت˘˘ت˘˘كŸا ءلؤو˘˘ه د˘˘˘ج˘˘˘ي ⁄
06 كلÁو ةيلاŸا مهتامازتلا مهنم ديدعلا
ىو˘صس ل˘ي˘ب˘صس ن˘م ،دو˘ق˘ع˘لا م˘ه˘ن˘م ة˘˘ئاŸا˘˘ب
،تاطلصسلل مهتوصص عامصسإل عراصشلل لوزنلا
دقع ذنم ةرمتصسŸا مهتلكصشÓ Ÿح دجتل

.نمزلا نم
ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج ضسي˘˘˘ئر لا˘˘˘ق دد˘˘˘صصلا اذ˘˘˘˘ه ‘

ح˘ير˘˘صصت ‘ د˘˘مfi ضشا˘˘برو˘˘ك Úب˘˘ت˘˘ت˘˘كŸا
عور˘صشŸا ة˘ل˘ك˘˘صشم جار˘˘ف˘˘نا نإا ““ة˘˘ير◊ا»ــل
،رئاز÷ا ةيلول ةينقتلا ةنجللا دقعب أادبت

ةكرصش اهب تماق يتلا تÓيدعتلا رارقإل
اهتررب يتلاو ،ىفطصصŸا ةيراقعلا ةيقÎلا
.ةبÎلا تاقلزناب
عم نكصسلا ريدم ،Úنثلا مويلا ،عمتجيو
يراقعلا Òيصستلاو ةيقÎلا ةلاكو يريدم

ا˘˘م بصسح ،ة˘˘˘ي˘˘˘صضق˘˘˘لا لو˘˘˘ح ،ياد Úصس◊
را˘˘ظ˘˘˘نأا نو˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘صسو ،ضشا˘˘˘برو˘˘˘ك ه˘˘˘ح˘˘˘صضوأا
ةيناديوصسلا365 عور˘˘صشم ‘ Úب˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘كŸا

ا˘م ‘ ة˘صصا˘خ ،ه˘تا˘جرfl بو˘صص ة˘ه˘ج˘ت˘م

لاغصشألا تفقوتو .ةيئلولا ةنجللاب قلعتي
Ãديزأا ذنم ،ايمهاصست انكصسم365 عورصش
نكصسلا قودنصص ضضفر دعب ،تاونصس01 نم
ما˘ي˘ق بب˘صسب ،ة˘لود˘لا تا˘نا˘عإا ر˘ط˘صش ح˘ن˘˘م
يتلا ىفطصصŸا ةيراقعلا ةيقÎلا ةكرصش

ططıا ‘ Òيغتب دÒحوب ةيروح اهكل“
.تاطلصسلا ةقفاوم نودب
ةدجاوتŸا ،ةلواقŸا ةكرصش ةبحاصص لوقتو
نايب كل“ اهنأاب ،يصسنرفلا باÎلا ىلع
ىلع اهتÈجأا يتلا ةبÎلا تاقلزنا دوجو
تاطلصسلا اهمهتت Úح ‘ ،ططıا Òيغت
نأل Úيفاصضإا Úجرب زا‚إا تلواح اهنأاب

جاربأا7 زا‚إل ناك قلطنا اŸ عورصشŸا
9 نصضتحي حبصصأا تÓيدعتلا دعبو ،ةينكصس
.جاربأا
ةني˘هر بت˘ت˘ك˘م005 ن˘˘م د˘˘˘يزأا ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘يو
يأا هيف مهل نكي ⁄ يذلا ينقتلا لكصشŸا
مهنمو نكصس مÓتصسا لطعت ‘ ببصست لخد
.9002 ذنم ةيلاŸا هتامازتلا عفد نم
ةمصصاعلا ›او ÚبتتكŸا ةيعمج تلصسارو
ى˘ل˘ع تا˘ط˘˘ل˘˘صسلا عÓ˘˘طل ،لوألا ر˘˘يزو˘˘لاو
.مهتيعصضو

ي .صص

رئاز÷ا ةي’و رقم مامأا لبقŸا Úنث’ا ةيجاجتحا ةفقول اوعد

 عراصشلل لوزنلاب نوددهي ةيناديوصسلاب ايمهاصست انكصس365 باحصصأا

ةرازو˘ب ثاÎلا ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فاÙاو م˘ي˘مÎلا ة˘ير˘يدÃ ف˘˘ل˘˘كŸا د˘˘كأا
دجاوتŸا ““Âاغ يدي˘سس““ د˘ج˘سسم نأا و˘لÓ˘ب Òهز نو˘ن˘ف˘لاو ة˘فا˘ق˘ث˘لا

Ãهز بسسحو .لازلزلا ءارج ررسض يأ’ صضرعتي ⁄ ،ةليÒ بÓول،
ةيادب ‘ دّيسشŸا ““رانيد رجاهم وبأا““ مسساب ’وأا َيمسس يذلا دجسسŸا نإاف
ةليم عقوم فحتم ل˘خاد د˘جو˘ي ،““ةر˘ج˘ه˘ل˘ل9٥ ةن˘سسلا““61 نرق˘لا

.لبقŸا عوبسسأ’ا ةلجعتسسم ميمرت لاغسشأا نم ديفتسسيسسو
د˘ج˘سسم ‘ تظ˘حو˘ل ة˘ف˘ي˘فÿا رار˘سضأ’ا صضع˘ب نأا لوؤو˘سسŸا ح˘سضوأاو
رارسضأا يهو ،ةنيدملل ةير˘ثأ’ا ة˘ق˘يد◊ا ف˘ح˘تÂ““  Ãا˘غ يد˘ي˘سس““

¤إا ةفاسضإ’اب ،ةيماخرلا ليثامتلا صضعبو يطنزيبلا راد÷ا تّسسم
يذلاو ،صضيبأ’ا ماخرلا ىلع توحنŸا ““وليم““ لاثمتل فيفط ررسضت

Áك˘سش ل˘ث˘Ó ا˘ير˘سشب Ÿا برا˘ق˘ي اŸÎيذلا لاثمتلا وهو ،ول˘ع˘لا ‘ ن˘ي
‘ Úفنسصم نيرغاسش Úلزنم نأا ثدحتŸا دكأاو .0881 ماع ‘ فسشتكا
ليجسست نود نم ،ىرخأا ةيانب61 تررسضتو اراهنا ءارم◊ا ةناÿا
¤إا اÒسشم ،اقيتع اينارمع اجيسسن ّدعت يتلا ةليم ةبسصقب اياحسض يأا
هتلسسرأا ءاÈخ قيرف دي ىلع صصخسشتسس تايانبلا هذه ‘ رارسضأ’ا نأا

.ناكŸا Úع ¤إا ةنيدŸاو نارمعلاو نكسسلا ةرازو
تاكلتمŸا لÓغتسساو Òيسست ناويد نونفلاو ةفاقثلا ةرازو تفلك امك
راد÷ا ‘ ةلجسسŸا رارسضأÓل صصيخسشتب ماي˘ق˘ل˘ل ة˘ي˘مÙا ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا
.ماخرلا ليثا“و يطنزيبلا

و .ق

ةليم ةبسصق ¤إا ءاÈخ لسسرت نكسسلا ةرازو
لازلزلا نم ررصض يأل ضضرعتي ⁄ رئاز÷ا ‘ دجصسم مدقأا



دعب““ ةينطولا ةعاذإÓل ،يدهملب فصسوي حرصصو
42 ›او˘ح ى˘ل˘ع ا˘ن˘ل˘صص– ة˘˘ن˘˘يا˘˘عŸا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
Èع ةعزوŸا دجاصسŸا عوم‹ نم ةئاŸاب
،ةمزÓلا طورصشلا اهيف ترفوت ينطولا باÎلا

Èتعي مقرلا اذه ،دجصسم0004 لداعي ا‡
.““يحصصلا لوكوتوÈلا قيبطتل يد–

لوكوتوÈلا قيبطت ةيلمع نأا ريزولا فاصضأاو
ةرازو فارصشإاب نوكيصس ،دجاصسŸا ‘ ،يحصصلا

›اولا ةبق ت–و فاقوألاو ةينيدلا نوؤوصشلا
.ةيئلولا ةيملعلا ةنجللا ضسأاري يذلا
ر“ ةلحرم Èتعت هذه““ نأا يدهملب حصضوأاو
اذ˘هو ،ة˘˘ط˘˘صشنألا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج Èع ،ر˘˘ئاز÷ا ا˘˘ه˘˘ب
يذ˘لا ›او˘لا ة˘ب˘ق Èع ق˘ب˘˘ط˘˘ي˘˘صس لو˘˘كو˘˘توÈلا
.““ةيئلولا ةينمألا ةنجللا ضسأاري
ةرازو ط˘˘ق˘˘˘ف ضصخ˘˘˘ي ل ر˘˘˘مألا““ نأا˘˘˘ب ار˘˘˘كذ˘˘˘م
د˘نŒ كا˘ن˘ه ل˘ب فا˘قوألاو ة˘ي˘ن˘˘يد˘˘لا نوؤو˘˘صشلا

‘ هلمأا نع Èعو ““،عوطتتŸا ÊدŸا عمتÛا
نإا لصصنصس““ هلوقب ةيباجيإا جئاتن ¤إا لوصصولا
.““ةيصضرم جئاتن ¤إا هللا ءاصش
نأا ¤إا ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤوصشلا ريزو راصشأاو
نم Òثكلا هب يدتقت ةودق نوكتصس دجاصسŸا
ضسيصسحتلا ‘ ىرخألا تاءاصضفلاو تاعمجتلا
.ءابولا راصشتنا نم د◊او ةيعوتلاو

 و.ق

يـنـطو
ـه1441 ةج◊ا وذ02 ـل قفاوŸا م0202  توأاÚ 01نثإ’ا

ةرسشابمو ةيعما÷ا ةنسسلا لامكتسسا
 يعماج لوخد

تابيترت عصضت فيطصس ةعماج
 ةصساردلا فانئتصسا
عيمج ““2فيطصس““ Úغابد ŸÚ دمfi ةعماج تعصضو
ة˘˘صسارد˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسا نا˘˘م˘˘صضل ة˘˘مزÓ˘˘لا تا˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘تÎلا

ةرصشابمو0202 /9102 ةي˘ع˘ما÷ا ة˘ن˘صسلا لا˘م˘ك˘ت˘صسل
يصشفت تايعادت دعب نمآا1202 /0202 يعماج لوخد
.دجتصسŸا انوروك ضسوÒف
نأا يصشق ÿÒا روصسيفوÈلا ةعما÷ا ضسيئر حصضوأاو
‘ رار˘م˘ت˘صسلا˘ب ضصو˘صصÿا ه˘جو ى˘ل˘ع ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ر˘˘مألا
ميظنت ىلع ءاقبإلا لÓخ نم هزيزعتو دعب نع ميلعتلا
(ة˘ي˘ه˘ي˘جو˘ت لا˘م˘عأاو تار˘صضاfi) د˘ع˘˘ب ن˘˘ع ضسيرد˘˘ت˘˘لا

.ةيرا÷ا ةيعما÷ا ةنصسلا لامكتصسل
تاءاصضف ةبلطلا فرصصت ت– عصضويصس راطإلا اذه ‘

ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ي˘ت˘˘لا ›آلا مÓ˘˘عإلا ةز˘˘ه˘˘جأاو تنÎنإلا
يدصس÷ا دعابتلل مراصصلا ماÎحلا نامصض عم ةعما÷ا
ىلع اهعصضو ” يتلا ةيجوغاديبلا طئاصسولا Úي–و
ةيقبتŸا ضسوردلا لاخدإاب ةعماجلل ةيمقرلا ةيصضرألا
تا˘هو˘˘يد˘˘ي˘˘ف ل˘˘ك˘˘صش ‘ ضسورد˘˘لا ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست بنا˘˘ج ¤إا
.ةيصضرألا هذه ىلع اهعصضوو
ميلعتلا Úب عم÷ا بولصسأا دامتعا ةلواfi““ متتصس امك
مدعو كلذ نكمأا املك دعب نع ميلعتلاو يروصض◊ا
را˘˘طإا ‘ لإا يرو˘˘˘صض◊ا ضسيرد˘˘˘ت˘˘˘لا ءار˘˘˘جإا دا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عا
.““ةيرورصضلا ةيحصصلا Òبادتلل مراصصلا ماÎحلا
نيوكتل جمانرب عصضو ىلع ةقيرطلا هذه روحمتت امك
ىلع دعب نع ميلعتلا ةيلخ نم لك هلوتت ةذتاصسألا
ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘لfi ا˘˘يÓ˘˘خو يز˘˘كرŸا ىو˘˘˘ت˘˘˘صسŸا
ةينقتلا تايناكمإلا دينŒ متي ثيحب ماصسقألاو تايلكلا
نيذلا ةذتاصسألا كارصشإا نع Óصضف ةحاتŸا ةيرصشبلاو
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘صضرأا ى˘ل˘ع ق˘با˘صس ن˘˘يو˘˘ك˘˘ت ن˘˘م اودا˘˘ف˘˘ت˘˘صسا
ت“ املثم , مهئÓمز نيوكت ‘ ““لدوم““ ÊوÎكلإلا
. هيلإا ةراصشإلا
ŸÚ د˘˘مfi ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج نأا˘˘ب ي˘˘صشق رو˘˘˘صسي˘˘˘فوÈلا ر˘˘˘كذو
نع ةيروصض◊ا ضسوردلا ميظنت ىلع لمعتصس Úغابد

نم دت“ ةددfi ةينمز ةدŸو ةبلطلا نم تاعفد قيرط
ةبلط ¤إا ةبصسنلاب يرا÷ا ضسطصسغأا03 ةياغ ¤إا32
.Îصسام ةيناثلا ةنصسلاو هاروتكدلا
ةياغ ¤إا ضسطصسغأا03 نم ةدتمŸا ةÎفلا ضصصصختصسو
¤وألا ة˘ن˘صسلا ة˘ب˘ل˘˘ط ضسيرد˘˘ت˘˘ل ل˘˘ب˘˘قŸا Èم˘˘ت˘˘ب˘˘صس21
ضسناصسيل ةيناثلا ةنصسلا ةبلط لوازيصس اميف ضسناصسيل
ةياغ ¤إاو31 نم ةدتمŸا ةيلاوŸا ةÎفلا ‘ مهصسورد
ةنصسلا ‘ ةلثمتم ةثلاثلا ةعفدلا راظتنا ‘ Èمتبصس42
Èمتبصس62 نم Îصسام ¤وألا ةنصسلاو ضسناصسيل ةثلاثلا
.0202 ربوتكأا8 ةياغ ¤إا
لك ‘ ةبلطلا ددع ضضيفخت متيصس كلذ ىلع ةوÓعو
جاو˘˘فألا ف˘˘ل˘˘تfl ضسورد ة‹ر˘˘ب ‘ ةد˘˘عا˘˘بŸاو جو˘˘˘ف
تاÎف ديدم˘ت˘ب ي˘ن˘مز˘لا ز˘ي˘ح˘ل˘ل ل˘صضفألا لÓ˘غ˘ت˘صسلاو
ءا˘˘˘˘صسم ة˘˘˘˘صسدا˘˘˘˘صسلا ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘صسلا ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘غ ¤إا ضسيرد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ةعما÷ا ‘ ةيجوغاديبلا لكايهلل لماكلا لÓغتصسلاو
. تايلكلا فرط نم
ÒياعŸاب عيم÷ا ةبصسانŸاب ةعما÷ا ةرادإا مزلتصسو
ضصصص◊ا ءا˘ن˘ثأا د˘عا˘ب˘ت˘لا ماÎحا˘ك ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا
عبرم Îم05 ‘61 ةبلطلا ددع زواجتي ل ثيحب
ة˘يرادإلاو ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا ن˘كا˘مأÓ˘ل يرود˘لا م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لاو
تارود كلذ ‘ اÃ نكامأÓل ةنايصصلاو ةيوهتلا نامصضو
ماظن عصضو عم يديألا لصسغ طاقن ةفعاصضمو هايŸا
.ةيئاقولا تايصصوتلاب Òكذتلل مÓعإلاو تانÓعإÓل
(2ف˘ي˘˘ط˘˘صس ) Úغا˘˘بد ŸÚ د˘˘مfi ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج نأا ر˘˘كذ˘˘ي

‘64و فلأا02 مهنيب نم ابلاط947و فلأا62 يصص–
‘ بلا˘˘˘˘ط751و Î˘˘˘˘صسا˘˘˘˘˘Ÿا ‘6456و ضسنا˘صسي˘ل˘˘لا
.ةعما÷ا ةرادإا تايطعم بصسح هاروتكدلا

و .ق
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 ةددÙا ةياقولا طورسشل بيجتسست هللا تويب نم ةئاŸا ‘42

””ÚلصصŸا مامأا اهباوبأا حتفب ةينعم دجصسم0004 نم ديزأا
.0004 نع ديزت لبقŸا عوبسسأ’ا حتفت يتلا دجاسسŸا ددع نأا ،يدهملب فسسوي ،فاقوأ’او ةينيدلا نوؤوسشلا ريزو  صسمأا فسشك

،ىوتف˘ل˘ل ة˘يرازو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تعد
داور نوا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت ةرور˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صض ¤ا
ÚمظنŸاو ةمئلا عم دجاصسŸا
قيبطتب مهتاه˘ي˘جو˘ت˘ل لا˘ث˘ت˘ملاو
حا‚إل ة˘ي˘ح˘صصلا تلو˘˘كو˘˘توÈلا

ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ح˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
تب˘˘صسلا ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب د˘˘جا˘˘صسم˘˘ل˘˘ل
نوا˘˘ه˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ةرذfi ،ل˘˘˘ب˘˘˘قŸا
.هللا تويب قلغ ديعي دق يذلا
ىو˘ت˘ف˘لا ة˘˘ن÷ نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ‘ ءا˘˘جو
ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فاÙا ى˘ل˘ع ا˘˘صصر˘˘ح““

نأا اهبي˘نŒو د˘جا˘صسŸا ة˘ي˘صسد˘ق
لاقتناو ىودعلل رؤوب ¤ا لوحتت
ة˘ن˘ج˘ل˘لا و˘عد˘ت ،ا˘نورو˘˘ك ضسوÒف
لكب ذخلا ¤ا ىوتفلل ةيرازولا

ءا˘ن˘ثأا ة˘يرور˘صضلا تا˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘حلا
د˘جا˘صسم˘ل˘ل ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت˘˘لا ح˘˘ت˘˘ف˘˘لا
ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا ¤ا ا˘هداور ة˘˘ي˘˘عاد
لا˘ث˘ت˘˘ملاو Úم˘˘ظ˘˘نŸاو ة˘˘م˘˘ئلا
فد˘ه˘لا ل˘ي˘ه˘صست˘ل م˘ه˘تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘˘ل
ي˘˘ل˘˘˘ك˘˘˘لا ح˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لا و˘˘˘هو و˘˘˘جرŸا
ةا˘ي◊ا ¤ا ةدو˘ع˘لاو د˘˘جا˘˘صسم˘˘ل˘˘ل
بيرقلا ‘ ة˘م˘ظ˘ت˘نŸاو ة˘يدا˘ع˘لا
.““لجاعلا
ة˘ي˘م˘هأا““ ى˘ل˘ع ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا تدد˘˘صشو
تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘˘ل مرا˘˘صصلا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا
ا˘ه˘ي˘ف نوا˘ه˘ت˘لا مد˘˘عو ة˘˘مÓ˘˘صسلا
¤ا ه˘ل˘لا تو˘ي˘ب لو˘ح˘˘ت˘˘ت ل ي˘˘ك˘˘ل
دق ا‡ ضسوÒفلا راصشتنل ةرؤوب
ةÓصص قيلعت ةداعا ¤ا رطصضي

¤ا ةيعاد ،““ىرخأا ةرم ةعام÷ا
ضسي˘صسح˘ت˘لا تا˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا
Úل˘˘صصم˘˘ل˘˘ل اÒصض– ة˘˘ي˘˘عو˘˘˘ت˘˘˘لاو
تاو˘ط˘˘خ حا‚ا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘صصر˘˘حو
.يجيردتلا حتفلا
ةيحصصلا طورصشلاب Òكذتلا دعبو
ن˘˘˘م ة˘˘˘بو˘˘˘ل˘˘˘طŸا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘قو˘˘˘˘لاو
ىو˘ت˘ف˘لا ة˘ن÷ تدد˘ج ،Úل˘صصŸا
د˘˘جا˘˘صسŸا نأا ى˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘ي˘˘˘كأا˘˘˘ت˘˘˘لا
ي˘ت˘لا كل˘ت ي˘ه ح˘ت˘ف˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘˘عŸا
ح˘˘˘ت˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا رار˘˘˘˘ق ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ضصن
فورظ ىلع اهرفوتل يجيردتلا
ةرور˘صض ع˘م ة˘˘م˘˘ئŸÓا ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا

،ي˘ح˘صصلا ر˘˘ج◊ا تقو ةا˘˘عار˘˘م
ةلجؤوم ةعم÷ا ةÓصص ىقبت امك

ةيتاوŸا فورظلا رفوتت نأا ¤ا
 .هللا تويبل يلكلا حتفلل
ة˘ي˘ن˘عŸا د˘جا˘صسŸا ح˘˘ت˘˘ف˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
تاطاصشنلا ءاقباو طقف ةÓصصلل
ضسورد˘لا˘ك ة˘ق˘ل˘ع˘˘م ة˘˘يد˘˘ج˘˘صسŸا
تابتكŸاو ةيميلع˘ت˘لا تا˘ق˘ل◊او
ضسرادŸاو ءا˘˘صسن˘˘لا تا˘˘ي˘˘ل˘˘˘صصمو
ىلع ضصر◊ا عم ةقلغم ةينآارقلا
ايموي اهفيظنتو دجاصسŸا ميقعت

تعد يتلا ىوتفلا ةن÷ بصسح
عÈتلا ¤ا ÚنطاوŸا ةبصسانŸاب
م˘ي˘ق˘ع˘ت˘˘لاو ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ل˘˘ئا˘˘صسو˘˘ب
تادا˘ج˘صسلاو ة˘ي˘قاو˘لا ة˘ع˘˘ن˘˘قلاو
.دحاولا لامعتصسلا تاذ

و.ق

ةمÓسسلا طورسش رفوت ةياغ ¤إا ةقلعم ىقبت ةعم÷ا ةÓسص

  ةيحصصلا تلوكوتوÈلاب مراصصلا ديقتلا ¤ا وعدت ىوتفلا ةن÷

تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘كŸا ة˘˘ي˘˘لÿا ضسي˘˘ئر ىر˘˘ي
Úصسحلب ذاتصسألا تايئابولا يئاصصخأاو ةيئابولا
د˘˘ع˘˘ب ““ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا Òباد˘˘ت““ ى˘˘˘ل˘˘˘ع دا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عإلا نأا
ةنيعم نكامأا ‘ رج◊ا تاءارجإا نم فيفختلا
وأا دجاصسŸا لثم ،ةداع ضسانلا ةماع اهداتري
انوروك ضسوÒف ءاوتحاب ليفكلا وه .ئطاوصشلا
ان˘ن˘كÁ ه˘نأا ل˘ي˘خ˘ت بع˘صصلا ن˘م““ ،ا˘ه˘نود˘ب ي˘ت˘لا
.هييأار بصسح ءابولا اذه ءاوتحا
هلاق ام بصسح Úصسحلب ىري ،ددصصلا اذه ‘و
فيصض““ جمانرب ىلع افيصض هلوزن ىدل ضسمأا
نأا ،ةثلاثلا ةيعاذلا ةانقلا هثبت يذلا ““ريرحتلا

نودتر˘ي ن˘يذ˘لا ضصا˘خ˘صشألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا كا˘ن˘ه
ىود˘˘ع˘˘لا ن˘˘م م˘˘ه˘˘صسف˘˘نأا ة˘˘يا˘˘˘م◊ ة˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘قأا نآلا
لذب Úعتي لازي ل كلذ مغر نكل ،ةلمتÙا
ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘صس ل ،دو˘˘ه÷ا ن˘˘م Òث˘˘ك˘˘لا

¤إا ا˘˘ي˘˘عاد ،يد˘˘˘صس÷ا د˘˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإا˘˘˘ب
ىد˘˘ل ي˘˘˘عو˘˘˘لاو طا˘˘˘ب˘˘˘صضنلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع دا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘علا
.ÚنطاوŸا
ضضيرم رجح نإاف تايئابولا يئاصصخأل ةبصسنلاب
ةلصسلصس رصسكل““ ةيلاعف Ìكألا ل◊ا وه باصصم
ضسوÒف˘ب بي˘صصأا ع˘م˘ت‹ ‘ ““ىود˘ع˘˘لا لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا
.انوروك
ةحفاكم ‘ مهاصس يذلا Úصسحلب دقتعي امك
و˘˘˘غ˘˘˘نو˘˘˘ك˘˘˘لا ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ج ‘ لو˘˘˘˘ب˘˘˘˘يإلا ضضر˘˘˘˘م
ضصح˘˘˘ف˘˘˘لا ةرد˘˘˘ق ةدا˘˘˘يز نأا ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘طار˘˘˘˘قÁد˘˘˘˘لا
Òغ نمو باصصم وه نم ةفرعم ‘ دعاصسيصس
.باصصم
اًدج Óًيلق اًددع كانه نأا ¤إا Òصشي Úحلب نكل

اذ˘˘ه ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ‘ تح‚ ي˘˘ت˘˘لا ناد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ن˘˘˘م
ضصح˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا تاودأا نأا ¤إا ا˘˘˘˘ت˘˘˘˘فل ،يد˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا

.بويعو ايازم اهل رئاز÷ا ‘ ةمدختصسŸا
لا˘˘ق ،ف˘˘ث˘˘ك˘˘مو ل˘˘ما˘˘صش ضصح˘˘ف ءار˘˘جإا د˘˘˘صصقو
،ر˘صشب˘لا ن˘م ا˘ًصشي˘ج بل˘ط˘ت˘ي ر˘مألا نإا Úصسح˘˘ل˘˘ب
عيطتصسي ل تادعŸا نم ةيمك ¤إا ةفاصضإلاب
.اهÒفوت نادلبلا نم ليلق ددع ىوصس
فقوŸا نع نومتهŸا لءاصستي يذلا تقولا ‘و
ةماعلا تاطلصسلا نÓعإا دعب هذاختا بجي يذلا
فقو لجا نم رج◊ا تاءارجإا نم فيفختلا
ةصصاخ ،رئاز÷ا ‘ انوروك ضسوÒف ءابو راصشتنا

نإا˘ف ،Òب˘ك رو˘ه˘م˘ج ا˘هدا˘تر˘ي ي˘ت˘لا ن˘كا˘˘مألا ‘
ة˘˘ف˘˘ل˘˘كŸا ة˘˘ي˘˘لÿا ضسي˘˘˘ئر˘˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘صسن˘˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘مألا
ةد˘يد˘ج ة˘با˘صصإا ة˘لا˘ح يأا نإا˘ف ،تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لا˘˘ب
را˘صشت˘نلا““ ن˘˘ع ف˘˘صشك˘˘ت91 د˘˘ي˘˘فو˘˘ك ضسوÒف˘˘ب
ىلع انثحي ا‡ ، ““اندلب ‘ ضسوÒفلل طصشنلا
.““ديدصشلا رذ◊ا يخوت

فصشكي يحصصلا عصضولا نأا ¤إا Úصسحلب راصشأاو
هنأاو ، طصشن لكصشب رصشتني ضسوÒفلا اذه نأا
اهلمكأاب دÓبلا ىلع نآلا رثؤوي
ءابولا نأا ¤إا Úصسحلب تفل ، ىرخأا ةيحان نم
هل نأا تبثأا ، دÓبلا طصسو ‘ ةيادب رصشتنا يذلا
ل˘ق˘ت˘نا ثي˘ح ، ““ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘ع˘ير˘صس ع˘صسو˘˘ت ةرد˘˘ق ““

وحن هجوت ، ةيناثلا ةلحرŸا ‘ ، مث ، اقرصش
اراصشتنا لقأا ةجردب نكل ةيبون÷ا تايلولا

ةيلامتحا نأا Úصسحلب حصضوأا ىرخأا ةهج نم
ع˘م كا˘ك˘ت˘حلا˘ب ط˘ب˘تر˘م ضسوÒف˘لا˘˘ب ة˘˘با˘˘صصإلا
رج◊ا نأا ‘ ببصسلا نأا افيصضم .رخآا ناصسنإا
تاءار˘˘جإلا ن˘˘م Èت˘˘ع˘˘ي يد˘˘˘صس÷ا د˘˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘لاو
رار˘ق با˘ق˘عأا ‘و ه˘ب ة˘با˘صصلا د˘صض ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا
 رج◊ا فيفختب تاطلصسلا

و.ق
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لبقŸا تبشسلا اهحتف ةداعإ’ ابشس–

ئطاوصش فيظنتل ةيعوطت تÓمح
اهقيرب ةداعإاو ضسادرموب

تÓمح ‘، عؤبشسأا ةبارق ذنم ÊدŸا عمتÛا تايعمج نم ÚعؤطتŸا نمو ةيئ’ؤلا تائيهلا نم Òبك ددع دؤهج رفاشضتت
.ÚفاطشصŸا مامأا ادد‹ اهحتف ةداعإ’ ابشس– سسادرمؤب ةي’و لحاؤشسو ئطاؤشش فلتı قيÈلا ةداعإاو فيظنتل ةعشساو

ةيعوطتلا تÓم◊ا هذه طيصشنت ‘ كراصشيو
فرصشي يتلاو ،قاصسو مدق ىلع يرŒ يتلا،

عم قيصسنتلاب ةيلولا ح˘لا˘صصم ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘ل˘ع
بنا˘˘ج ¤إا ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘حا˘˘صسلا ةر˘˘صشع˘˘لا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا
ةيمÓصسإلا ةفاصشكلا جاوفأا ،ةينعŸا تائيهلا
ع˘˘م˘˘تÛا تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ف˘˘ل˘˘تflو ة˘˘ير˘˘ئاز÷ا
نم Úصصاوغلا قرفو ناوعأا ¤إا ةفاصضإا ÊدŸا
.رحبلا قمع نوفظني نيذللا ةيندŸا ةيام◊ا
امو اهلحاوصسو ئطاوصشلا فيظنت بناج ¤إاو
تا˘با˘غو ءار˘صضخ تا˘حا˘صسم ن˘م ا˘ه˘ب ط˘ي˘˘ح˘˘ي

fiاو ةيئلولا تائيهلا موقت ،ةيذاŸعوطتÚ
ضسا˘˘ي˘˘كألاو تÓ˘˘صضف˘˘لاو تا˘˘ما˘˘م˘˘ق˘˘˘لا ع˘˘˘فر˘˘˘ب
فلتflو ةيكيتصسÓبلاو ةيجاجزلا تاروراقلاو
،رحبلا هايم اهتظفل يتلا ةراصضلا تافلıا
تÓئاعلا ةحار نكامأا فيظنتو ميظنت ةداعإاو
ة˘˘˘ط˘˘˘˘يÙا ن˘˘˘˘كا˘˘˘˘مألا ‘ لا˘˘˘˘ف˘˘˘˘طألا بع˘˘˘˘لو
.اهÒغو ئطاوصشلاب
ام بصسح- ةيعوطتلا تÓم◊ا هذه ضس“و
تا˘˘عا˘˘ن˘˘صصلاو ة˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ر˘˘˘يد˘˘˘م ه˘˘˘ح˘˘˘صضوأا
ائطاصش74 -يد˘ي˘ب˘ع˘ل يدرو˘لا ة˘يد˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا

ائطاصش46 ل˘صصأا ن˘م ة˘حا˘ب˘صسل˘˘ل ا˘˘حو˘˘م˘˘صسم
ام لك ضشقونو اهيلع قدوصص ،ةيلولا مهدعت
ا˘ه˘ت˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل Òباد˘تو تاءار˘جإا ن˘˘م ه˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘ت
ضسلÛا عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ‘ ار˘˘خؤو˘˘م ا˘˘هز˘˘ي˘˘˘هŒو

.ةيلولا يبختنم ةكراصشÃ ةيلولل يذيفنتلا
يتلا Òبادتلاو تاءارجإلا هذه مهأا لثمتتو
‘ عرصشو يذيفنتلا ضسلÛا اهيلع قداصص
‘ ،عاطقلا ريدم بصسح ،ايناديم اهذيفنت
جد ÚيÓم ةثÓثب ردقي ›ام فÓغ دصصر
ليهأاتو ةئيهت ةداعإا لجأا نم ئطاصش لكل
ةحابصسلل ةحومصسŸا ئطاوصشلا لك زيهŒو
.اهل ةرواÛا تاءاصضفلاو
يرجي يتلا Òبادتلاو تاءارجإلا لثمتت امك
يتلا ئطاوصشلا هذه ىوتصسم ىلع اهذيفنت
فر˘صصت˘م ¤إا ة˘ن˘صسلا هذ˘˘ه ا˘˘هÒي˘˘صست د˘˘ن˘˘صسأا
حتف ‘ ،ئطاصش لك ىوتصسم ىلع Úع يرادإا
Òفوتو ئطاوصشلل ةيدؤوŸا قرطلاو كلاصسŸا
تارايصسلا فقو˘ت ن˘كا˘مأاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإلا
بع˘˘ل˘˘ل تا˘˘حا˘˘صسم ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘تو ن˘˘مأÓ˘˘ل ىر˘˘خأاو
ع˘ي˘ب˘ل ة˘م˘ظ˘ن˘م ن˘كا˘مأاو م˘ي˘ي˘خ˘ت˘ل˘لو لا˘ف˘˘طألا

flتاجايتحلا فلت.
،تاءارجإلا هذه لÓخ نم كلذك يرجيو
Úمثتو Òيصست ىلع تايدلبلا ثح بناج ¤إا
د◊او ةيفاصضإا لخد دراوم نمصضتل اهئطاوصش
،ةينوناق Òغ قرطب تاءاصضفلا لÓغتصسا نم
قر˘ف ءاو˘يإل ة˘ق˘ئل ة˘˘ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت˘˘م ز˘˘كار˘˘م Òفو˘˘ت
لجأا نم ينطولا كردلاو ةيندŸا ةيام◊ا

( ئ˘˘طاو˘˘صشلا ) ا˘˘˘هد˘˘˘يوز˘˘˘تو ن˘˘˘مألا نا˘˘˘م˘˘˘صض

Ãبرصش هايمو ضضيحارمو ةيمومع تاصشر
Òباد˘ت ¤إا عا˘ط˘ق˘لا ر˘يد˘˘م را˘˘صشأاو .ا˘˘هÒغو
ئ˘طاو˘صشلا ل˘خاد˘م ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ىر˘˘خأا
تا˘˘حو˘˘ل˘˘لاو رورŸا تارا˘˘صشإا˘˘ب ا˘˘˘هز˘˘˘ي˘˘˘هŒو
ةرا˘˘نإلا Òفو˘˘تو ة˘˘ي˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإلا
ة˘يذاÙا عراو˘صشلاو ئ˘طاو˘صشلا˘ب ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا
د˘يد–و تارا˘ي˘صسلا ر˘ئا˘ظ˘ح ة˘ئ˘ي˘ه˘˘ت ةدا˘˘عإاو
.ةراجتلل ةصصصصıا تاحاصسŸا
مييختلا عنم ‘ اصضيأا Òبادتلا هذه لثمتتو
ةيصسيصس– تÓمح ثعبو Òطصستو يئاوصشعلا

ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ن˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لا لو˘˘˘ح
ل˘كا˘ي˘ه˘˘لا يÒصسمو ة˘˘فا˘˘ط˘˘صصŸا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
تلاكولاو ةيف˘ي˘صصلا تا˘م˘يıاو ة˘ي˘حا˘ي˘صسلا
تاجتنم عيبل ضضراعم ضصيصصختو ةيحايصسلا
.ئطاوصشلا ىوتصسم ىلع ةيديلقتلا ةعانصصلا
لوألا ر˘يزو˘لا ح˘لا˘صصŸ نا˘ي˘ب دا˘فأا ،Òكذ˘˘ت˘˘ل˘˘ل

نا˘˘ك˘˘مإا˘˘ب نو˘˘ك˘˘ي˘˘صس ه˘˘نأا تب˘˘صسلا ضسمأا رد˘˘˘صص
51 مداقلا تبصسلا موي نم ارابتعا ،ÚنطاوŸا
ة˘˘˘صصخرŸا ئ˘˘˘طاو˘˘˘صشلا ¤إا لو˘˘˘˘خد˘˘˘˘لا ،توأا
تاءا˘صضفو ما˘م˘ج˘ت˘صسلا ن˘كا˘مأاو ،ة˘ب˘قارŸاو
يئاقو ةقفارم ماظنل اقفو هيفÎلاو ةيلصستلا
نم ةيامحلل ةمراصص ةيحصص Òبادت نمصضتي
.91-ديفوك ءابو راصشتنا
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تنششؤ“ Úع
ىفصشتصس91Ã -ديفوك ىصضرŸ حانج حتف
 ””يرغدم دمحأا””
ةنيدŸ ““يرغدم دمحأا““ ةيئافصشتصسلا ةيمومعلا ةصسصسؤوŸا تحتف
ا˘نورو˘ك ضسوÒف ى˘صضرÃ  ل˘ف˘ك˘ت˘ل˘ل ضصا˘˘خ ا˘˘حا˘˘ن˘˘ج تن˘˘صشو“ Úع
.91-ديفوك
اذه لابقتصسا ةقاط ردقت ،يراد رمع ىفصشتصسŸا ريدم بصسحو
تايناكمإلاو فورظلا عيمج ةئيهت ” ثيح اريرصس82 ب حان÷ا
ةحلصصŸاب انوروك ضسوÒفب ÚباصصŸاب لفكتلل ةيرصشبلاو ةيداŸا
.يرا÷ا توأا رهصش نوصضغ لÓغتصسلا زيح تلخد يتلا
91-ديفوك ىصضرم حانج لزعل ةيئاقولا Òبادتلا عيمج تذختا امك
لكصشب اهطاصشن نامصضل ىرخألا ةيئافصشتصسلا حلاصصŸا يقاب نع
.يداع
ةيئافصشتصسلا ةصسصسؤوŸا تاذل عبات لماكتم يبط مقاط دنج دقو
عم ةموادŸا نامصض ماظنب انوروك ضسوÒف ىصضرم حانج Òطأاتل
.مهنأاصشب ةصصاÿا ةمÓصسلا طورصش عيمج Òفوت
ةيئافصشتصسلا ةصسصسؤوŸا هب تززعت يذلا91-ديفوك حانج دعيو
تنصشو“ Úع ةيلو ىوتصسم ىلع ةحلصصم ثلاث ““يرغدم دمحأا““
حانجو ةيرماعلا ةيدلبب ““طيرصشوب ةوخإلا““ ىفصشتصسم ضصيصصخت دعب
 .رجحوب مامح ةيدلبب ““دياع يديصس““ ىفصشتصسÊ Ãاث
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اورداغو ءافششلل اؤلثا“ اباشصم51
ةي’ؤلا تايفششتشسم

fiانوروك فصشكل زاهج نونتقي نونصس
Ãركصسع

ةباصصإلا نع فصشكلل زاهج ءانتقاب ركصسعم ةيلو نم نونصسfi رداب
د˘ع˘ب ة˘مدÿا ز˘ي˘ح ه˘ع˘صضو ر˘ظ˘ت˘ن˘˘ي (91-دي˘فو˘ك) ا˘نورو˘ك ضسوÒف˘ب
.روتصساب دهعم لبق نم هتقباطم ةداهصش ىلع لوصص◊ا
ءانتقا ” هنإا دمfi يرماعلا روتكدلا ناكصسلاو ةحصصلا ريدم لاقو

عوبصسألا ،(رأا .يصس .يب) لصسلصستŸا زارميلوبلا لعافت ليلاحتل زاهج
بصسا˘ن˘م ÈخÃ ع˘صضوو Úن˘صسfi ن˘م ة˘ي˘لا˘م ة˘م˘˘ها˘˘صسÃ ،ي˘˘صضاŸا
Úينقت لبق نم هليغصشتل ركصسعŸ ““›وبمطصسا ىفطصصم““ ةعماجب
ىلع لوصص◊ا دعب ،ةعماجللو ناكصسلاو ةحصصلا ةيريدÚ Ÿعبات
.ةمصصاعلا رئاز÷اب روتصساب دهعم نم ةقباطŸا ةداهصش
ءارجإاب جد نويلم51 هتميق تغلب يذلا ديد÷ا زاه÷ا حمصسيصسو

مويلا ‘ جئاتنلا ىلع لوصص◊ا عم ،مويلا ‘ ليل–001 ›اوح
.هصسفن
51 ةرداغم نع ناكصسلاو ةحصصلا ريدم فصشك ،ةيناث ةهج نمو
مه˘ل˘ثا“ د˘ع˘ب ،د˘حألا ضسمأا ،ر˘ك˘صسع˘م ة˘يلو تا˘ي˘ف˘صشت˘صسم ا˘صصخ˘صش
‘ عجارت ليجصست عم (91-ديفوك) انوروك ضسوÒف نم ءافصشلل
لعج لكصشب ةيصضاŸا مايألا لÓخ ةيلولا ىوتصسم ىلع تاباصصإلا

عجاÎي ضضرŸا اذهب Úباصصملل ةصصصصıا ةرصسألا لغصش طصسوتم
.ةئاŸا ‘01 ¤إا
حÓ˘˘صصإاو نا˘˘ك˘˘صسلاو ة˘˘ح˘˘صصلا ةرازو رار˘˘ق نأا ¤إا لوؤو˘˘صسŸا را˘˘˘صشأاو
ذنم ،ةÒطÿا Òغ تلاحلل ›زنŸا جÓعلا دامتعاب تايفصشتصسŸا
ىصضرŸا نم ةئاŸا ‘06 ة÷اعÃ حمصس ،يصضاŸا ةيليوج رهصش
عم دمت˘عŸا ي˘ح˘صصلا لو˘كو˘توÈلا ق˘فو م˘ه˘لزا˘نÃ ر˘ك˘صسع˘م ة˘يلو˘ب
ءلؤوه Úب ةافو ةيأا ليجصست مدعو لوكوتوÈلل Òبك حا‚ ليجصست
.ىصضرŸا
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›اجعتشسا عباط ءاطعإاب رمأا ›اؤلا
تاجايتحÓل
ءابو ةحفاكŸ جد نويلم071 ضصيصصخت
ةفل÷ا91-ديفوك
ايلا˘م ا˘فÓ˘غ ،ار˘خؤو˘م ة˘ف˘ل÷ا ة˘يلو˘ل ة˘ي˘لÙا تا˘ط˘ل˘صسلا تد˘صصر
‘ ،ةمزÓلا تاجايتحلا لكب لفكتلا لجأل ،جد نويلم071 ةميقب
.91-ديفوك ءابو ةحفاكم راطإا
رمع نب دمfi ةيلولا ›او رمأا دقف ،لاصصتلا ةيلÿ ادانتصساو
تاجايتحاب قلعت˘ي ا˘م ل˘ك˘ل ›ا˘ج˘ع˘ت˘صسلا ع˘با˘ط˘لا ءا˘ط˘عإا ةرور˘صضب
‘ كلذو ،دجتصسŸا انوروك ضسوÒف ءابو ةحفاكم فلÃ لفكتلا
.ةيمومعلا ةحصصلا ىلع ظافحلل ةيئام◊ا لبصسلا زيزعت ليبصس
نم ددع نم91-ديفوك ءابو فلÃ لفكتلا ةينازيŸا هذه نأاصش نمو
تابلطلل ةباجتصسلاو ةيئاقولا لبصسلا زيزعت اهنم ةقلعتŸا بناو÷ا
ةحفاكŸ ¤وألا فوفصصلا ‘ ةلماعلا ةيبطلا مقاوطلا اهتمدق يتلا
حمصستصس يتلا تاجايتحلا لكل ةيولوألا ءاطعإا نع كيهان ،ءابولا
.يحصصلا لكصشŸا اذه ىلع ءاصضقلاب
ةيصضاŸا مايألا ‘ ماق دق ةيلولاب يذيفنتلا زاه÷ا لوؤوصسم ناكو
ر˘ج◊ا ز˘كار˘م ا˘ه˘ب ي˘ت˘لا تا˘ي˘ف˘صشت˘صسŸا ل÷ ة˘ي˘ناد˘ي˘م تا˘جر˘خ˘ب
م˘قاو˘ط˘لا تلا˘غ˘صشنل ع˘م˘ت˘صسا كا˘ن˘هو ،ا˘نورو˘ك ءا˘بو ن˘˘م جÓ˘˘ع˘˘لاو
ءلؤوه عيجصشتل ةحناصس ةصصرفلا تناك امك ،ةيبطلا هبصشو ةيبطلا

لجأل مهصسفنأاب نيرطاfl ناديŸا ‘ دوهج نم هنولذبي ام ىلع
 .اهب هبتصشŸا تلا◊ا اذكو ÚباصصŸا نم Òغلا
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ةينيدلا نوؤوصشلا ةيريدم تدنج
نوع009 ةبارق ةديلبلا ةيلوب
ÚلصصŸا لوخد ميظنتل دجصسم
ةدا˘˘عإل ا˘˘ب˘˘صس– د˘˘جا˘˘صسŸا ¤إا
تب˘صسلا مو˘ي ن˘م ءاد˘ت˘با ا˘ه˘ح˘ت˘ف
را˘˘˘˘˘˘˘طا ‘ اذ˘˘˘˘˘˘˘هو ل˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘قŸا
يدا˘ف˘˘ت˘˘ل ةذ˘˘خ˘˘تŸا تاءار˘˘جإلا
،91-د˘˘ي˘˘فو˘˘˘ك ضسوÒف را˘˘˘صشت˘˘˘نا

تب˘صسلا مو˘ي˘لا ه˘ب دا˘فأا ا˘م˘˘ب˘˘صسح
حصضوأاو .لصسعلب لامك اهريدم
ى˘˘ل˘˘ع ،ل˘˘˘صسع˘˘˘ل˘˘˘ب د˘˘˘ي˘˘˘صسلا جأاو/ل
لامك ةيلولا ›او فوقو ضشماه
تاÒصضح˘˘˘ت˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘صصيو˘˘˘ن˘˘˘ل
د˘جا˘صسŸا ح˘ت˘ف ةدا˘عإا˘ب ة˘صصاÿا
د˘ي˘نŒ ” ه˘نأا ،ي˘ج˘يرد˘ت ل˘ك˘˘صشب
ى˘ل˘ع Úعزو˘م نو˘˘ع009 ة˘بار˘ق
ا˘ه˘ح˘ت˘ف دا˘ع˘˘ي˘˘صس د˘˘ج˘˘صسم411
Ú 143ب نم اذهو ¤وأا ةلحرمك
تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب Èع عزو˘˘˘˘م د˘˘˘˘ج˘˘˘˘صسم

لوؤوصسŸا تاذ فاصضأاو .ةيلولا
نولفكتيصس دجاصسŸا ناوعأا نأا
ى˘ل˘ع Úل˘صصŸا لو˘خد م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘˘ب
ة˘فا˘˘صسم ماÎحا˘˘ب ح˘˘م˘˘صسي و˘˘ح˘˘ن
بجي ل يتلا يدصس÷ا دعابتلا
اذكو فصصنلاو ŸÎا نع لقت نأا
ن˘م جورÿاو لو˘˘خد˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت
.ÚلصصŸا يقÓت يدافت لجأا
،ناو˘عألا ءلؤو˘ه فر˘صشي˘صس ا˘م˘˘ك
مهنم ةÒبك ةبصسن لكصشي نيذلا
ه˘ي˘جو˘ت ى˘ل˘ع ،عو˘˘ط˘˘ت˘˘م با˘˘ب˘˘صش
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘صسل Úل˘˘˘صصŸا
ترقأا يتلا ةيئاقولا تاءارجإلاب
ضسوÒف˘لا اذ˘ه ي˘صشف˘ت يدا˘ف˘˘ت˘˘ل
ءاد˘˘˘ترا رار˘˘˘غ ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع يد˘˘˘˘عŸا
لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صساو ي˘˘قاو˘˘˘لا عا˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘لا
مد˘ق˘ي يذ˘لا ر˘ه˘˘طŸا لو˘˘لÙا
،د˘˘ج˘˘صسŸا ل˘˘خد˘˘م د˘˘ن˘˘ع م˘˘ه˘˘˘ل
اÒصشم ،ثدحتŸا تاذ فيصضي

ÚلصصŸا داتعي نأا عقوتي هنأا ¤إا
فر˘˘ظ ‘ ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘˘ع
.ىصصقأا دحك عوبصسأا
ضس◊ا ىو˘˘ت˘˘صسم ع˘˘فر فد˘˘˘ه˘˘˘بو
م˘ت˘ي˘صس Úل˘صصŸا ىد˘ل يو˘عو˘ت˘لا
ةيصسيصسح˘ت˘لا تÓ˘م◊ا ف˘ي˘ث˘ك˘ت
عوطتم با˘ب˘صش ا˘هدو˘ق˘ي˘صس ي˘ت˘لا

ة˘ط˘صشا˘ن˘لا تا˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل Úل˘˘ث‡
ÊدŸا ع˘˘م˘˘تÛا دار˘˘˘فأا اذ˘˘˘كو
ةمئألا ةمهاصسم نع Óصضف اذه
ريدم فيصضي ىعصسŸا اذه ‘

.ةينيدلا نوؤوصشلا
لصسعلب دكأا ،ةلصص يذ قايصس ‘و
تاءار˘˘جإلا ة˘˘فا˘˘ك لا˘˘م˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘صسا
ى˘˘ل˘˘ع ةذ˘˘خ˘˘˘تŸا ة˘˘˘يÒصضح˘˘˘ت˘˘˘لا

ة˘˘ي˘˘ن˘˘عŸا د˘˘جا˘˘˘صسŸا ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم
بحصس رارغ ىلع حتفلا رارقب

ح˘با˘صسŸاو ف˘حا˘˘صصŸا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
فرط نم ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘صسا يدا˘ف˘ت˘ل

م˘ي˘ق˘ع˘ت اذ˘˘كو ضصخ˘˘صش ن˘˘م Ìكأا
ةفاصضإلاب ،اهت˘يو˘ه˘تو د˘جا˘صسŸا
ناكم دد– تامÓع عصضو ¤إا
نا˘˘˘م˘˘˘صضل ي˘˘˘ل˘˘˘صصم ل˘˘˘˘ك فو˘˘˘˘قو
د˘˘˘˘عا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘صسم ماÎحا
.يدصس÷ا
ةرازو˘لا تف˘صشك د˘˘ق˘˘ف ةرا˘˘صشإÓ˘˘ل
رار˘ق ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ما˘˘ظ˘˘ن ن˘˘ع ¤وألا
““بقارŸاو ي˘ج˘يرد˘ت˘لا““ ح˘ت˘ف˘˘لا
مراصصلا ديقتلا لظ ‘ دجاصسملل
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘صصلا تلو˘˘˘˘كو˘˘˘˘توÈلا˘˘˘˘˘ب
ة˘يا˘م◊او ة˘يا˘قو˘لا˘ب ة˘ط˘ب˘˘ترŸا

،91-د˘ي˘˘فو˘˘ك ءا˘˘بو را˘˘صشت˘˘نا ن˘˘م
لاثتملا مدع““ نأا ¤إا ةÒصشم
غيلبتلا ةلاح ‘وأا Òبادتلا هذهل

م˘˘ت˘˘ي˘˘˘صس ىود˘˘˘ع يأا دو˘˘˘جو ن˘˘˘ع
يرو˘˘ف˘˘لا ق˘˘ل˘˘غ˘˘لا ن˘˘˘ع نÓ˘˘˘عإلا
.““ينعŸا دجصسملل

م .ق

ةديلبلاب ةينيدلا نوؤؤششلا ةيريدم
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7مالـقأ

fiطيغلا وبأا دم

ة˘ل˘˘ي˘˘ل““ ير˘˘صصŸا م˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘لا ‘
ةكب◊ا رودت ،““دادغب طوقصس
لوا˘˘˘ح˘˘˘ي با˘˘˘˘صش ⁄ا˘˘˘˘ع لو˘˘˘˘ح
ر˘صصم ي˘م˘˘ح˘˘ي حÓ˘˘صس عاÎخا

دعب يكÒمأا وزغ رطخ نم
يدؤوي امنيب ،قارعلا طوقصس
رود يواصصلا دمfi لثمŸا
،وز˘˘غ˘˘لا˘˘ب بحر˘˘ت ة˘˘ي˘˘˘صصخ˘˘˘صش
د˘˘˘ي˘˘˘حو˘˘˘لا ل◊ا هرا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا˘˘˘˘ب

ة˘ل˘ي˘ط دّدر˘يو ،ر˘صصم تا˘مزأل
نا˘˘˘˘˘كÒمألا نأا م˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لا
.““انوفصضنيه““
ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘˘لا ضسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘تأا

Óً˘ما˘ح ،توÒب ¤إا نور˘˘كا˘˘م
راصسكنا ةظ◊ ‘ Óًمأا هعم
ه˘˘˘ع˘˘˘م ل˘˘˘م˘˘˘ح ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك ،ضسأا˘˘˘˘يو
ح˘لا˘˘صصل ة˘˘ي˘˘ح˘˘ط˘˘صس ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م
ثو˘˘ل˘˘ت ل˘˘با˘˘ق˘˘م ““ه˘˘ت˘˘˘فا˘˘˘ظ˘˘˘ن““
ضسيل كلذل .ةمكا◊ا ةبخنلا

مول ‘ ةغلابŸا يقطنŸا نم
‘ هل اولله نيذلا Úينانبللا
او˘ع˘˘ّقو ن˘˘يذ˘˘لاو ،م˘˘ه˘˘عراو˘˘صش
ةدو˘˘˘ع˘˘˘˘ب بلا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘صضير˘˘˘˘ع
 .رامعتصسلا

بلطن نأا نكÁ ل ،ٍةيحان نم
يصسايصسلا ليل˘ح˘ت˘لاو ل˘ق˘ع˘ت˘لا
ٍةمدصصل ضضّرعت ن‡ قّمعŸا

هّجوي ،ٍةي˘حا˘ن ن˘مو .ة˘ي˘ب˘صصع
،لا◊ا ةعيبطب ،Èكألا موللا
¤إا بوعصشلاب لصصو نم ¤إا

بلا˘ط˘ي Úح .ة˘ل˘˘حرŸا هذ˘˘ه
مد˘ع˘ب نور˘كا˘م نو˘˘ي˘˘نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لا
Èع تاد˘˘˘عا˘˘˘صسŸا ه˘˘˘ي˘˘˘˘جو˘˘˘˘ت

نإا˘ف ،ةد˘صسا˘ف˘لا م˘˘ه˘˘ت˘˘مو˘˘ك˘˘ح
ل˘يد˘ب حر˘ط نود ن˘م م˘ه˘˘مو˘˘ل
ةقرصسلا ليصضفت اينمصض ينعي
.تادعاصسŸا هذه˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
،لا◊ا ةعيبطب ،انه ينعن لو
ف˘˘ل˘˘˘تfl ‘ ةدو˘˘˘جو˘˘˘م ة˘˘˘ئ˘˘˘ف
ن˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا لود˘˘˘˘˘˘لا

ما˘˘مأا ءÓ˘˘صصألا Úق˘˘ح˘˘˘صسنŸا
ماهوأا يقنتعمو ،ر˘م˘ع˘ت˘صسŸا

ىقرألا ضضيبألا لجرلا ءبع
ي˘ن˘ع˘ن ن˘ك˘لو .دÓ˘˘يŸا˘˘ب ا˘˘ن˘˘م
دّدر˘˘˘˘˘ت د˘˘˘˘˘ق ع˘˘˘˘˘صسوأا ٍتا˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘˘ف
ا˘قا˘ن˘ت˘˘عا ل ،““ا˘˘نو˘˘ف˘˘صضن˘˘ي˘˘ه““

ضسكعت يه ام ردقب ،ايقيقح
وأا ،ة˘ي˘لا˘ع جا˘ج˘ت˘حا ة˘˘خر˘˘صص
.اميقم اصسأاي
بّر˘ج ،ي˘صضاŸا ما˘˘ع˘˘لا ذ˘˘ن˘˘م
يملصسلا رهاظتلا نوينانبللا
او˘˘˘قر˘˘˘غأاو ،ي˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘صسلا Òغو
ءيذب˘لا با˘ب˘صسلا˘ب م˘هءا˘م˘عز
عراو˘˘˘˘صشلا ط˘˘˘˘˘ئاو˘˘˘˘˘ح ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
،ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘˘م ط˘˘ئاو˘˘حو
د˘˘ع˘˘صس ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح او˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘صسأاو
لإا عصضولا دزي ⁄ .يرير◊ا
لو˘ق˘لا ة˘ل˘فا˘ن ن˘مو .ارو˘هد˘˘ت
م˘˘خ˘˘صضت˘˘لا ما˘˘قرأا˘˘ب Òكذ˘˘˘ت˘˘˘لا
رايه˘ناو ،ة˘ل˘هذŸا ة˘لا˘ط˘ب˘لاو
،ةيصساصسألا تامدÿا طصسبأا
يباصصع˘لا ل˘ي˘ك˘صشت˘لا م˘ئار˘جو
بيج ‘ هدي ّدم يذلا يكنبلا
 .Êانبل نطاوم لك

بصسح˘˘˘˘˘˘˘˘ي ،ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ٍة˘˘˘˘˘˘˘˘˘ظ◊ ‘
،هرئاصسخو هبصساكم نطاوŸا
ت– ه˘˘˘ع˘˘˘صضو نأا أا˘˘˘جا˘˘˘ف˘˘˘˘ُي˘˘˘˘ل
نوكي ل دق يجراخ لÓتحا
ت– ه˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘صضو ن˘˘˘˘˘˘م أاو˘˘˘˘˘˘صسأا
ةقرافملل وه ،يلخاد لÓتحا
فيرعتلا ‘ بعصصأا نوكي دق
‘و .ة˘˘موا˘˘˘قŸا ‘ بع˘˘˘صصأاو
،اد˘يد– ة˘ي˘˘نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لا ة˘˘لا◊ا
Êا˘ع˘ت ا˘ه˘نأا ة˘˘قرا˘˘فŸا ود˘˘ب˘˘ت
نم أاو˘صسأا ا˘ي˘صسا˘ي˘صس اداد˘صسنا
ل ثيح ،ةّدبتصسŸا ةمظنألا
ي˘صسا˘ي˘صسلا ى˘ن˘عŸا˘ب ““ما˘ظ˘ن““
ل .ه˘طا˘ق˘صسإا م˘˘ت˘˘ي˘˘ل دا˘˘ت˘˘عŸا
،ماظنلا ضسأار لثÁ روتاتكد
نو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘عز˘˘˘˘˘˘لا
،ةموك◊ا جرا˘خ نو˘ي˘ق˘ي˘ق◊ا
نم ىوقأا تايصشيلŸا حÓصسو

 .ضشي÷ا حÓصس
ن˘˘˘˘˘˘˘طاوŸا ى˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ع مو˘˘˘˘˘˘˘˘ل ل
نا˘ك ا˘˘يأا ،خرا˘˘صصلا مود˘˘صصŸا

fiاهبو˘ل˘صسأاو ه˘ت˘خر˘صص ىو˘ت،
ةيبرع بخن ىلع موللا نكل

تلخت ةصضراعŸاو مك◊ا ‘
ن˘ل ي˘ت˘لا ا˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘لوؤو˘˘صسم ن˘˘ع
.ي˘˘ب˘˘ن˘˘جألا ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف˘˘ع˘˘ي
را˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسلا ،ة˘˘قرا˘˘ف˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘لو
و˘ل ى˘ت˘ح ،دو˘ع˘ي ن˘ل ر˘˘صشا˘˘بŸا
،Úينانبللا ÚيÓم هل لصسوت
ةد˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘ف لو تاور˘˘˘˘˘˘˘ث Ó˘˘˘˘˘˘˘ف
نأا امك .اهينج نكÁ ةحصضاو
لو˘˘˘˘˘˘˘صسر ضسي˘˘˘˘˘˘˘ل نور˘˘˘˘˘˘˘كا˘˘˘˘˘˘˘˘م
د˘˘˘˘قو ،هرود˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘صسنإلا
‘ا˘ح˘صص ر“ؤو˘م ‘ ها˘ند˘ه˘˘صش
د˘ب˘ع ير˘˘صصŸا ضسي˘˘ئر˘˘لا ع˘˘م
،9102 ‘ ،ي˘صسي˘صسلا حا˘ت˘˘ف˘˘لا
Úح خيبوتلا هنم ىقلتي وهو
¤إا لو˘˘ج˘˘خ ا˘˘ح˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘˘ت را˘˘˘ثأا
،ءا˘ن˘˘ج˘˘صسلا ÚنّودŸا ة˘˘ي˘˘صضق
هيلع نأاب يصسيصسلا هيلع درف
نو˘ي˘ع˘ب ر˘˘صصم ¤إا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘ي لأا

ن˘˘˘ل““ ة˘˘˘لود˘˘˘لا نأاو ،ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘˘غ
.““ÚنّودŸاب ضضهنت
ةرا˘˘˘ي˘˘˘صس تل˘˘˘˘م˘˘˘˘ُح ،مو˘˘˘˘ي تاذ
دبع لامج يرصصŸا ضسيئرلا
‘ قا˘˘ن˘˘عألا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘لا
ةرا˘ي˘صسلا تل˘م˘˘ُح م˘˘ث ،ق˘˘صشمد
ةر˘م قا˘ن˘عألا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘صسف˘˘ن
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،مو˘˘˘طرÿا ‘ ىر˘˘˘˘خأا
ا˘هروز˘ي نا˘ك ه˘نأا ن˘م م˘غر˘˘لا

دعب ةيبرع ةمق لوأا روصض◊
⁄ ÚترŸا ‘ .7691 ةÁزه
تاردق وأا ًلاومأا لمحي نكي

لمحي ناك ام ردقب ،ةيقيقح
ل˘˘˘˘ثÁ ا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ما˘˘˘˘ج ا˘˘˘˘عور˘˘˘˘صشم
هذ˘˘˘˘ه .Ó˘˘˘˘مأاو ًة˘˘˘˘ي˘˘˘˘قاد˘˘˘˘˘صصم
د˘ع˘ي ⁄ ل˘مألاو ة˘ي˘˘قاد˘˘صصŸا
ا˘˘˘هار˘˘˘ي ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘طاوŸا
ةدو˘˘˘ع˘˘˘ب دو˘˘˘ع˘˘˘ت ن˘˘˘لو ،مو˘˘˘ي˘˘˘˘لا
ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ب ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘صصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا

رّر˘˘ح˘˘ت˘˘لا لود .ة˘˘يو˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا
ن˘˘م ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
قو˘˘˘ق˘˘˘ح ل˘˘˘ب˘˘˘ق ““ة˘˘˘ع˘˘˘نا˘˘˘مŸا““
‘ اهلصشف تتبثأا ÚنطاوŸا
بوعصشلا ع˘ن˘ت˘ق˘ت ن˘ل .Úف˘لŸا
ة˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘قر˘˘˘˘صسلا نأا˘˘˘˘ب
ي˘˘ه ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا داد˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘صسلاو
.لثمألا قيرطلا

عور˘˘˘˘˘˘˘صشم ن˘˘˘˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘˘ب ل
و˘ل ى˘ت˘ح ،ي˘بر˘ع ي˘طار˘˘قÁد
،ا˘˘ي˘˘حÓ˘˘صصإا وأا ًا˘˘ي˘˘ئز˘˘ج نا˘˘ك
ن˘م ى˘ندأا اد˘˘ح ط˘˘ق˘˘ف ر˘˘ّفو˘˘ي
ن˘˘˘˘مو ،م˘˘˘˘ك◊ا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘كار˘˘˘˘˘صشلا
›ا˘˘هأا .ةرادإلا ‘ ةءا˘˘ف˘˘˘ك˘˘˘لا
عراوصشلا اوأÓم نيذلا توÒب
ما˘˘ت با˘˘ي˘˘غ ‘ ا˘˘هو˘˘ف˘˘ظ˘˘ن˘˘ي˘˘˘ل
ارا˘˘طإا نو˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسي ة˘˘لود˘˘ل˘˘˘ل
مهحنÁ ايصضوافتو ايم˘ي˘ظ˘ن˘ت
رار˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا ا˘˘˘˘مأا .ل˘˘˘˘صضفألا
لإا ينعي Óف ماتلا دادصسنلا
ا˘˘بو˘˘ع˘˘صش ،ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل أاو˘˘˘صسألا
رارمتصسا ىنع˘يو ،تا˘مو˘ك˘حو
ة˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘لا تارا˘˘˘˘˘˘˘يÿا
.ةيراحتنلاو

طوقصس ةليل““ مليف ةياهن ‘
ةا˘˘صسأاŸا ل˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘ت ““داد˘˘˘غ˘˘˘ب
م˘ِلا˘ع˘˘لا ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘صسي .ةا˘˘ه˘˘لŸا
ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل ،حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسلا عاÎخا
أا˘ب˘ع˘ت ل ة˘ير˘˘صصŸا ة˘˘مو˘˘ك◊ا
م˘ِلا˘ع˘لا˘ب لا◊ا ي˘ه˘ت˘˘ن˘˘يو ،ه˘˘ب
ى˘˘˘˘ف˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘صسم ‘ هذا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسأاو
وز˘غ˘˘ي .ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا ضضار˘˘مألا
لوأاو ،ةر˘ها˘ق˘˘لا نو˘˘ي˘˘كÒمألا
ف˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ي ن˘˘˘م و˘˘˘ه م˘˘˘هÓ˘˘˘ت˘˘˘˘ق
.““انوفصضنيه““

ـه1441 ةج◊ا وذ02 ـل قفاوŸا م0202  توأاÚ 01نثإ’ا

يحايرلا ديم◊ا دبع

ةبيكرت نع فصشكلا راظتنا ‘
د˘˘عا˘˘صصت˘˘ي ةد˘˘يد÷ا ة˘˘مو˘˘˘ك◊ا
Úهّجوت وأا Úتيؤور Úب لد÷ا

Áةموكح ةيوه ادّدحي نأا نك
ةيؤورلا .يصشيصشŸا ماصشه ديصسلا
نوكت نأا ةرورصضب لوقت ¤وألا
مو˘ق˘ت نأا يأا ة˘ي˘˘بز˘˘ح ة˘˘مو˘˘ك◊ا

¤إا د˘ن˘ت˘صست تا˘˘صصصصاfi ى˘˘ل˘˘ع
.ةÒخألا تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘˘ن
بجي ةموك◊ا نأاب ىرت ةيناثلاو
ة˘ي˘ن˘طو تاءا˘˘ف˘˘ك ن˘˘م بكÎت نأا

نأا ضسا˘صسأا ى˘ل˘ع ة˘بز˘˘ح˘˘ت˘˘م Òغ
ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘صصر˘˘˘ف تذ˘˘˘خأا باز˘˘˘˘حألا
01 ىدم ىلع ضضرعلابو لوطلاب
.تلصشفو تاونصس
ءا˘˘ي˘˘صشألا ق˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م نأا ع˘˘˘قاو˘˘˘لاو
دÓ˘˘ب˘˘ل˘˘ل ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصŸاو
ةموكح داجيإا ةرورصض ناصضرفي
مصسحو حتف اصسأار رصشابت ةلعاف
ه˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘تو .ة˘˘˘قرا◊ا تا˘˘˘ف˘˘˘˘لŸا
ع˘صضو و˘ح˘ن ة˘مزÓ˘لا ة˘˘عر˘˘صسلا˘˘ب
دا˘صصت˘قا ذا˘˘ق˘˘نا ة˘˘ف˘˘صصو زا‚او
تم˘˘كار˘˘ت را˘˘ي˘˘ه˘˘نا ن˘˘˘م دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا

لك ...هرذن تصسدكتو هتارصشؤوم
ةيناثلا ةيؤورلا ةفك حجري اذه
ةموكح ليكصشت ةرورصضب ةلئاقلا

ن˘˘˘م بكÎتو .ة˘˘˘بز˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘م Òغ
اهيمصسن نأا نكÁ ةينطو تاءافك

ىظ–و .Úيصسنوتلا لك ةموكح

باز˘حألا ل˘ك فا˘ف˘˘ت˘˘لاو م˘˘عد˘˘ب
ل˘كو ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘م˘ظ˘نŸا ل˘كو
ة˘ي˘عا˘ط˘ق˘لاو ة˘ي˘ن˘هŸا ل˘كا˘ي˘ه˘˘لا
ه˘ج˘ت˘ت˘ل Úي˘صسنو˘˘ت˘˘لا ل˘˘ك ى˘˘ت˘˘حو
نو˘ك˘ت˘لو ...زا‚إلا و˘ح˘ن ا˘بو˘صص
‘ حاجنلا قيق– ىلع ةرداق
ة˘صسد˘قŸا ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ه˘˘م
دابعلاو دÓبلا ذاقنإا ‘ ةلثمتŸا

ىلع كلذو ..كيصشو رايهنا نم
ةياهن ‘ وه اهحا‚ نأا ضساصسأا
فار˘˘˘طألا ل˘˘˘ك حا‚  فا˘˘˘طŸا

ة˘˘ل˘˘ي˘˘ب˘˘ن تا˘˘يا˘˘غ˘˘لا تنا˘˘ك اŸا˘˘ط
ن˘طو˘لاو ه˘˘ل˘˘لا ه˘˘جو˘˘ل ة˘˘صصلا˘˘خو
تيناو◊او ناولألا نع ةديعبو
ة˘ي˘نو˘بز˘لا ن˘ع ةد˘ي˘ع˘بو ة˘ي˘بز◊ا
ي˘ت˘لا تا˘˘صصصصاÙاو ة˘˘ي˘˘بز◊ا
داصصتقلا تّلصشو .دÓبلا ترّمد
ع˘بر˘م ‘ ة˘لود˘لا˘ب ي˘ق˘ل˘ت دا˘ك˘تو
اÃ ماتلا للصشلاو لماكلا زجعلا
.ةرمدم راثآا نم امهعبتتصسي

نم هتدهصش اÃ تاونصس01 ةليط
‘ باز˘حألا تن˘ّن˘ف˘ت تا˘مو˘ك˘˘ح
تا˘ف˘كا˘˘نŸا ‘و تا˘˘صصصصاÙا
01 ة˘˘ل˘˘ي˘˘طو .تا˘˘بذا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ‘و
«ف˘˘صصق» ‘ تن˘˘ّن˘˘ف˘˘ت تاو˘˘˘ن˘˘˘صس
ا˘˘ف˘˘صسع ي˘˘م˘˘صس اÚ Ãي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لا
لا◊او ...«ة˘˘ي˘˘بز˘˘ح تاءا˘˘˘ف˘˘˘ك»
ن˘م تصضم ا˘˘ه˘˘ناو˘˘لأا ل˘˘ك˘˘ب ا˘˘ه˘˘نأا
¤إا قافخإا نمو لصشف ¤إا لصشف
ه˘ي˘لإا تلآا ا˘م ل˘ي˘لد˘˘ب ...قا˘˘ف˘˘خإا
ليلدبو ..دابعلاو دÓبلا عاصضوأا

تار˘˘˘صشؤو˘˘˘م ل˘˘˘ك ه˘˘˘تد˘˘˘˘ه˘˘˘˘صش ا˘˘˘˘م
رّمد˘م ع˘جار˘ت ن˘م ة˘يدا˘صصت˘قلا
نأا ل˘˘ي˘˘لد˘˘˘ب كلذ˘˘˘كو ..ف˘˘˘يflو
ة˘فا˘ح ى˘ل˘ع ف˘ق˘ت تتا˘ب دÓ˘ب˘˘لا
لك ىلع يتأاي دق لماصش رايهنا
تناك ول :لوقي نأا لئاقلو .ءيصش
ل◊ا يه اهناولأا لكب بازحألا
دÓبلا لكاصشŸ ل◊ا كل“ وأا
زا‚لا ن˘˘ع تف˘˘ّل˘˘خ˘˘ت اذا˘˘م˘˘ل˘˘ف
ولو ؟ تاونصس01 ةليط حاجنلاو
ةيقيق◊ا تاءافكلا كل“ تناك
ةيعقاولا ىؤورلاو جماÈلا كل“و
اهقلطت ⁄و اهب تلخب اذاملف
اهنأا لا◊او لعفلا ةحاصس ىلع
ة˘ل˘ي˘ط ا˘هر˘مأا˘ب ة˘م˘˘كا◊ا تنا˘˘ك
ا˘ه˘نأا اŸا˘طو ...ة˘ل˘ما˘ك ة˘ير˘صشع
رهاظ اهلصشف نأا اŸاطو تلصشف
هتظحÓمو هتيؤور نكÁو ٌنّيبو
حازنت ل اذاملف ةدّرÛا Úعلاب

كÎتو ا˘˘ب˘˘نا˘˘ج باز˘˘˘حألا هذ˘˘˘ه
ىرخألا رظنلا ةهجول لاÛا
ة˘مو˘ك˘ح ل˘ي˘ك˘صشت ¤إا ةزا˘ح˘˘نŸا
ا˘ها˘صسع ة˘بّز˘ح˘ت˘م Òغ تاءا˘ف˘˘ك
.حاجنلا ىلع ةرداق يهو حجنت

نأا كلذ .بازحألا تلصشف ثيح
ةموكح نوكتصس تاءافك ةموكح
..تا˘ي˘صسنو˘ت˘لاو Úي˘صسنو˘˘ت˘˘لا ل˘˘ك

ضسي˘لو ن˘طو˘لا ناو˘لأا˘ب ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح
ي˘ت˘لا ة˘ي˘بز◊ا تي˘ناو◊ا ناو˘ل˘ب
تم˘˘كارو .Úي˘˘صسنو˘˘ت˘˘˘لا تم˘˘˘صسق
..عيم÷ا ىلع هتعزوو .لصشفلا

نو˘˘ك˘˘ت˘˘صس تاءا˘˘˘ف˘˘˘ك ة˘˘˘مو˘˘˘ك˘˘˘حو
ضسيلو .دÓ˘ب˘لا ذا˘ق˘نإا ا˘ه˘ت˘ل˘صصو˘ب
تا˘˘يار˘˘لاو ناو˘˘لأÓ˘˘˘ل ة˘˘˘يا˘˘˘عد˘˘˘لا
¤إا يعصسلا ىلع ةوÓع ةيبز◊ا

بصصا˘نŸاو بصسا˘كŸا ل˘˘ي˘˘صص–
تا˘˘ن˘˘ي˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب ةرادلا قار˘˘غإاو
ل ة˘م˘ي˘˘ن˘˘غ ¤إا دÓ˘˘ب˘˘لا ل˘˘يو–و
ة˘˘˘ب˘˘˘صس◊ا ق˘˘˘ط˘˘˘نÃ لإا ضسا˘˘˘˘صست
.تاصصصصاÙاو ةمصسقلاو
وحن هجوتلا نإاف اذه لك لجأل
ة˘بّز˘ح˘ت˘م Òغ تاءا˘ف˘ك ة˘مو˘ك˘ح
¤وألا ةوطÿا ةباثÃ نوكيصس
..ضصÿÓاو ذاقنلا برد ىلع
نم ذختت بازحألا تناك اذإاو
اهل ةلصصوب ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ح˘ل˘صصŸا
¤إا ع˘جاÎت نأا لإا ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ف
ةموك◊ا معدب يفتكتو .ءارولا
يأا بعصشلا ةموكح نوكتصس يتلا

نأا اودكأاتي˘لو .ع˘ي˘م÷ا ة˘مو˘ك˘ح
Ó˘˘˘بو باز˘˘˘˘حأا Ó˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘ك˘˘˘˘ح

fiبو تا˘˘˘˘˘صصصصا˘˘˘˘Ó Œتا˘˘˘˘بذا
ى˘ل˘ع ةردا˘ق ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح نو˘˘ك˘˘ت˘˘صس
اوزجع ام زا‚إا ىلعو حاجنلا

.هنع
تبرُع اذإا» :اÁدق برعلا تلاق
اذإا» :لوقن اماهلتصساو «تبرُخ
(ة˘˘˘مو˘˘˘ك◊ا) تبّز– وأا تبّز˘˘˘ُح
مههزنن نحنو ..تلصشفو تبرخ
ولو ةموكحلل لصشفلا بلط نع
.ةبزحتم Òغ اهتبيكرت تناك

! تبرُخ ...تبّزُح اذإا ..قورسشلا عم

ةلامسش وبأا زياف .د

ىلع ةيبرغلا ةفسضلا مسض ‘ نويليئارسسإ’ا دمتعي ’
دمتعي ’و ،صضعبلا يعدي امك يكيرمأ’ا معدلا
دمتعي ،طقف مهتوقو مهحÓسس ىلع نويليئارسسإ’ا
قئاقح تيبثت ‘ ةلي◊ا ىلع نويليئارسسإ’ا
ىلع نودمتعيو ،صضرأ’ا ىلع ةديدج ةيناطيتسسا
،ينمز لودج نمسضو ،ةطخ نمسض مظنŸا لمعلا

تايسصوت ىدحإا هذه لعلو ،لعف ةدر ةراثإا نودو
نم Ìكأا لبق دوهيلا دسشان يذلا نويروغ نب ديفيد
صضرأ’ا ىلع يقفأ’ا ددمتلاب ًاماع Úعبسس
مايق دعب ام ¤إا يسسأارلا ددمتلا ليجأاتو ،ةينيطسسلفلا
اهرركت يتلا ةيدوهيلا ةطÿا تح‚ دقو ،ةلودلا

.مايأ’ا هذه ÚنطوتسسŸا تادايق
،ةيبرغلا ةفسضلا صضرأا ىلع ةرطيسسلا ططخ نمو
ديوهت ةطخ يجيردت لكسشب نرقلا ةقفسص قيبطتو
ةفسضلا ناكسسل حامسسلا ” دقف ،ينيطسسلفلا لقعلا
نود ةيليئارسسإ’ا ندŸا ¤إا لوسصولاب ةيبرغلا

Úينيطسسلفلا ف’آا تارسشعل حامسسلاو ،حيراسصت
،مامحتسس’او ،رحبلا ئطاسش ¤إا لوسصولاب
Úيليئارسسإ’ا ةايح ةبقارمو ،مامجتسس’او
تارارق نم اهدعب ام اهل ةوطخ ‘ ،مهب طÓتخ’او
صضعب ىلع يليئارسسإ’ا نوناقلا قيبطتب قلعتت
نم ةÒبك ءازجأا ةلازإاب قلعتتو ،برعلا ناكسسلا

ةطخ قيبطت مامأا ًاقئاع تسسمأا نا دعب لسصفلا رادج
قطانم لمسشت مسضلا طئارخ نأا اميسس’و ،مسضلا

بجوتسسي اذهو ،لزاعلا راد÷ا نم قرسشلا ¤إا ةعسساو
دعبو ،اهاودج مادعن’ راد÷ا نم ةعسساو عطق ةلازإا
لوح ةديدج ناردج ءانب ىودج مدع دكأات نأا
ىلع ءاقبإ’ا ينعي امو ،ةيئانلا ةيناطيتسس’ا لتكلا

.اهتمرب ةحوتفم قطانم
’و ،ينيطسسلف لعف در ’ ،ةظحللا هذه ىتحو
’و ،بسضغ ’و ،دييأات ’و ،صضاÎعا ’و ،بيقعت

حامسس ناكو ،ةداعلا ترج امك راكنتسساو ةنادإا ىتح
ف’آا لوخد ليهسستب يليئارسسإ’ا لÓتح’ا تاوق
حيراسصت نود84 ماع ةلتÙا قطانملل Úينيطسسلفلا
حامسس نأاكو ،يليئارسسإا نأاسش هنأاك ،صشيتفت ىتح وأا
راد÷ا ‘ تارغث ةدع حتفب يليئارسسإ’ا صشي÷ا
ةسضافتنا ءدب ذنم ¤وأ’ا يه ةقباسس ‘ لسصافلا
’ Òطÿا ثد◊ا اذه نأاكو .0002 ماع ىسصقأ’ا
!ةينيطسسلفلا ةطلسسلا صصخي
ف’آا تارسشعل يليئارسسإ’ا ينمأ’ا ىوتسسŸا حامسس نإا
ةلودو ةيبرغلا ةفسضلا Úب لقنتلاب Úينيطسسلفلا
ًافادهأا لمحيل رسسيو ةلوهسس لكب Êويهسصلا نايكلا
لوأ’ا مويلا ذنمف ،Úح دعب اهراثآا رهظتسس ،ةيسسايسس
نم ف’آ’ا تارسشع لخد ىحسضأ’ا ديع نم
Èع84 لا قطانŸ ةيبرغلا ةفسضلا ‘ Úينيطسسلفلا

ةيرق برق ةرغثلا اهزربأا جايسسلا ‘ تارغث ةدع
‘ ةبيطلا ةنيدŸ ةيذاÙاو مركلوط ءاسضقب نوعرف
رسض– Úيليئارسسإ’ا دون÷ا Úعأا مامأاو ،ثلثŸا

ليمحتب موقتو ءارفسص ““ةيليئارسسإا““ تاحولب تÓفاح
ايناتنو افاي ئطاوسش ¤إاو ىسصقأ’ا دجسسŸا ¤إا باكرلا

،حيراسصتلا نع لاؤوسس ىتح وأا تاسصوحف نود اهÒغو
.اوتامو رحبلا ‘ Úينيطسسلفلا ء’ؤوه صضعب قرغ دقو
تو“ نأا لبق بولطم عيرسسلا ينيطسسلفلا كرحتلا
يذلا تانطوتسسŸا رحب ‘ صضرأ’ا قرغتو ،ةيسضقلا
.خيراتلاو ايفارغ÷ا علتبي
 ،Úنسسلا تارسشع لبق :ةظوحلم
انيلع صضرع ،ةينيطسسلفلا ةطلسسلا لوسصو لبقو
،انسضفر اننكلو ،ةنطاوŸا انيلع صضرعو ،مسضلا نوراسش
!ديحولاو يعرسشلا انلث‡ ريرحتلا ةمظنم :انلقو
ديوهت ةرهاظ نم ديحولاو يعرسشلا انلث‡ وه نيأاف
؟مسضلل يلمعلا قيبطتلاو ،ينيطسسلفلا لقعلا

ينيطسسلف يسسايسسو بتاك

ينيطسسلفلا لقعلا ديوهت
؟ضضرألا ديوهت دعب
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..ةبضضاغ تاجاجتحا بقع

 اهراقم دÎصست ةموك◊او توÒبل ءودهلا ةدوع

ÚيÓم3 براقت ليزاÈلا ‘ تاباضصإلا

ضسوÒف تاباصصا عافترا ببصسب
 تامامكلا ضضرفت اصسنرف..انوروك
عافترا ببصسب اهندم نم ددع ‘ تامامكلا ءادترا اصسنرف تصضرف
لودو ليزاÈلا ‘ ةليصص◊ا مقافتت امنيبو ،انوروك ضسوÒفب تاباصصإلا
ببصسب اقباصس اهتصضرف يتلا دويقلا رئاز÷ا تففخ دنهلا لثم ىرخأا
 .ءابولا يصشفت
قطانŸا ‘ ةمامك عصضو نإا نايب ‘ ضسيراب تاطلصس تلاق دقف
نم ةيادب ةمصصاعلاب ةظتكŸا ءايحألا ‘ ايرابجإا ارمأا نوكيصس ةحوتفŸا
نأا تفاصضأاو .اهيف انوروكب تاباصصإلا ديازت ءوصض ‘ كلذو ،Úنثلا موي
تركذو ،Ìكأاف اماع11 هرمع غلبي نم لك ىلع يرصسي تامامكلا ءادترا
ضسوÒفلا أادب يصضاŸا   ةيليوج فصصتنم ذنم هنأا تبثت تارصشؤوŸا لك نأا
نم ةيادب تاطلصسلا تصضرف امك .اطاصشن Ìكأا لكصشب ديدج نم رصشتني
مصضت يتلا (بونج) ايليصسرم ةنيدم نم ءازجأا ‘ ءارجإلا ضسفن مويلا
‘ اصضيأا تامامكلا ضضرف ررقتو ،ناكصسلاب ةظتكم قطانم اهرودب
 .ةيحايصسلا يبورت ناصس ةنيدÃ اÒفيرلا عجتنم
ىلعأا يهو ،ةباصصإا يفلأا نم Ìكأا ةعم÷ا ضسمأا تلجصس اصسنرف تناكو

فلأا891 ¤إا ›امجإلا عفري ام وهو ،يصضاŸا يام ذنم ةيموي ةليصصح
 .ةافو فلأا03 اهنيب ،ةباصصإا

وريود يد ادنارأا ةنيدم اينابصسإا ‘ تاطلصسلا تفاصضأا ،اصضيأا ابوروأا ‘و
لامصش اÎموليك051 ةفاصسم ىلع عقتو ،نكاصس فلأا23 اهنطقي يتلا-
يميلقإا لمصشتو ايلfi ارجح اهيف ضضرفت قطانم ةمئاق ¤إا -ديردم
 .نوغرأا ¤إا ةفاصضإا اينولاتكو كصسابلا
ضسمأا تلجصس نأا دعب ةديدج ةباصصإا743 مويلا تلجصس دقف ايلاطيإا امأا
فواfl طصسو ،ةظقيلا ¤إا ÚنطاوŸا نولوؤوصسم اعد دقو ،ةباصصإا225
اينابصسإا نم لك هيف لجصست تتاب تقو ‘ ،ءابولا نم ةيناث تاجوم نم
يتلا ايناطيرب ‘و .ايموي ةباصصإا فلأا لدعÃ تاباصصإا ايناŸأاو اصسنرفو
ديازت بقع اÎل‚إا ›امصش تادلبو ندم ىلع ادويق ارخؤوم تصضرف
عاطقلا ‘ Úلماعلا تائم مويلا رهاظت ،انوروك ضسوÒفب اهيف تاباصصإلا
‘ مهدوهجب فاÎعلاب نوصسنوج ضسيروب ةموكح Úبلاطم ةحصصلا

 .انوروك ءابو ةحفاكم

 رابخألا طيرضش

ناتضسناغفأا

Úجصس004 قلطت اغÒج ايوللا
نابلاط نم

اونيدأا نابلاط نم004 نع جارفإلا ىلع ةيناغفألا اغÒج ايوللا تقفاو
و .ىلتق طوقصس ¤إا تدأاو ناغفأاو بناجأا تفدهتصسا تامجه ذيفنتب
ايوللا) ““Òبكلا ضسلÛا““ ‘ ءاصضعألا ،ناغفألا نايعألا فلآا قفاو

اوبكترا نابلاط ةكرح نم Úجصس004 نع جارفإلا ىلع دحألا ،(اغÒج
¤إا تدأاو ،ناغفأاو بناجأا تفدهتصسا تامجه اهنيب ةÒطخ مئارج
،بيط ةفطاع تنلعأا ،تاصشقانŸا نم مايأا ةثÓث دعب و .ىلتق طوقصس
مÓصسلا تاثداfi ءدب عن“ يتلا تابقعلا ةلازإا““ نع ،ضسلÛا ‘ وصضعلا
نع جارفإلا ىلع اغÒج ايوللا قفاو ،ضسانلا ةحلصصŸو ،لتقلا فقوو
 .““نابلاط مهب بلاطت نيذلا004ـلا ءانجصسلا

 دنهلا

عون001 نم Ìكأا داÒتصسا رظح
يركصسعلا داتعلا نم
،دحألا ضسمأا ،حÓصسلل ةدروتصسŸا لودلا Èكأا نم دعت يتلا دنهلا تنلعأا
ةلواfi ‘ يركصسعلا داتعلا نم ادنب101 داÒتصسا نع فقوتتصس اهنأا
.يلÙا يعافدلا جاتنإلا ةدايزل
ضسيئر ةوعد دعب يتأات ةوطÿا هذه نإا غنيصس ثانجار عافدلا ريزو لاقو
جاتنإلا ‘ تاذلا ىلع دامتعÓل يدوم اردنيران ءارزولا
رظ◊ا ذيفنت ررقŸا نم““ تاديرغتلا نم ةلصسلصس ‘ فاصضأاو.يعافدلا

.““4202وÚ 0202ب ايجيردت تادراولا ىلع
ةحلصسألا تاموظنم لمصشت اهؤوارصش روظÙا دونبلا ةمئاق نأا حصضوأاو

تارئاطلاو لقنلا تارئاطو رانوصسلا ةمظنأاو عفادŸاو ةروطتŸا
 .ةفيفÿا ةلتاقŸا Îبوكيلهلا
ناتضسكاب

تاناصضيفو راطمأا ىف31 عرصصم
31 نع لقي ل ام لتقم ،دحألا ضسمأا ناتصسكاب ‘ نولوئصسم نلعأا
،تاناصضيفلاو ةريزغلا ةيمصسوŸا راطمألا لوطه ببصست نأا دعب ،اًصصخصش

 .دÓبلا ءاحنأا نم ديدعلا ‘ رامد ثودح ‘
يبونج دنصسلا ميلقإا ‘ ىرقلا تارصشع ةرمتصسŸا راطمألا ترمغو
ةثÓثلا مايألا لÓخ ،دÓبلا برغ بونج ‘ ناتصسيصشولاب ميلقإاو ،دÓبلا
.ةيصضاŸا

تاذ ةنيدŸا ،يصشتارك ‘ مهفتح لقألا ىلع ضصاخصشأا ةعبصس يقلو
‘ مهتايح ضصاخصشأا ةتصس دقف امك .دÓبلا ‘ ىلعألا ةيناكصسلا ةفاثكلا
.نولوئصسم هركذ ام بصسحب ،ةيصضاŸا ةعاصس42 ـلا لÓخ ناتصسيصشولاب
امك .ضصاخصشألا تائم حوزن ‘ ،Úميلقإلا ‘ تاناصضيفلا تببصست دقو
 .انامأا Ìكأا نكامأا ¤إا نيررصضتŸا لقنب ذاقنإلا لامع ماق

 تلاكو/›ودلا مضسقلا

تلاق ،توÒب عراوصشب ةيحابصص ةلوج لÓخو
ةر˘صشت˘ن˘م ة˘ي˘ن˘مألا ىو˘ق˘لا نإا ة˘ي˘مÓ˘˘عا ردا˘˘صصم
نّيبو ،رومألا طبصضل اهنم ةلواfi ‘ ةقطنŸاب

يذلاو تاجاجتحلا هتفلخ يذلا رامدلا مجح
 .اياحصضلا تارصشع طوقصس ¤إا ىدأا
ضشي÷ا نإا ردا˘˘˘˘صصŸا تلا˘˘˘˘ق ق˘˘˘˘با˘˘˘˘صس تقو ‘و
جرخأاو توÒب ‘ ةيجراÿا ةرازو ىنبم محتقا
مهئÓيتصسا نم تاعاصس دعب ،هنم نيرهاظتŸا

ن˘م م˘ه˘م˘˘ظ˘˘ع˘˘مو ،نو˘˘ج˘˘تÙا نا˘˘كو .ه˘ي˘˘ل˘˘ع
ن˘˘م تا˘˘عو˘˘م‹و ن˘˘يد˘˘عا˘˘ق˘˘تŸا Úير˘˘ك˘˘صسع˘˘لا
ى˘ن˘ب˘م ى˘ل˘ع اور˘˘ط˘˘ي˘˘صس د˘˘ق ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا كار◊ا
بت˘˘ك˘˘م كلذ ‘ اÃ ل˘˘ما˘˘ك ل˘˘ك˘˘˘صشب ة˘˘˘ي˘˘˘جراÿا
طصسو لو– و .ةهجاوم يأا نود نم ،ريزولا
نمألا ىوق Úب تاهجاوم ةحاصس ¤إا ةمصصاعلا
ةيصسايصسلا ةطل˘صسلا ى˘ل˘ع Úم˘قا˘ن ن˘ير˘ها˘ظ˘ت˘مو
 .اهليحرب Úبلاطمو

‘و ءاد˘˘ه˘˘صشلا ة˘˘حا˘˘صس ‘ تا˘˘˘ه˘˘˘جاوŸا تدأاو
fiلا طيÈŸلتقمو تارصشعلا ةباصصإا ¤إا ،نا

م˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘قا د˘˘˘قو ،ن˘˘˘مألا ىو˘˘˘ق ر˘˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع د˘˘˘˘حأا
ن˘م ،ة˘ي˘مو˘ك◊ا را˘قŸا ن˘م ادد˘˘ع نو˘˘ج˘˘تÙا
ةقا˘ط˘لاو دا˘صصت˘قلاو ة˘ي˘جراÿا تارازو ا˘ه˘ن˘ي˘ب
 .فراصصŸا ةيعمج ىنبم كلذكو ،ةئيبلاو

يترازو يينب˘م ن˘ير˘ها˘ظ˘تŸا ما˘ح˘ت˘قا لÓ˘خو
ة˘˘لا˘˘كو ق˘˘فو- اود˘˘م˘˘˘ع ،ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لاو دا˘˘˘صصت˘˘˘قلا
نم تادنتصسŸاو قاروألا يمر ¤إا -لوصضانألا
ىنبم دهصش Úح ‘ ،Úترازولاب ايلعلا قباوطلا

 .قرحو Òصسكت تايلمع فراصصŸا ةيعمج
رقم اصضيأا نوبصضاغ نورهاظتم محتقا امك

او˘˘مر˘˘صضأاو توÒب ط˘˘صسو فرا˘˘صصŸا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘ج
لخدتي نأا لبق ،هنم يصضرألا قباطلا ‘ ناÒنلا
ة˘فا˘ح˘صصلا ة˘لا˘كو تر˘كذو .م˘˘˘هد˘˘˘صصل ضشي÷ا
باب نم اولخد ضشي÷ا رصصانع نأا ةيصسنرفلا

ع˘˘˘فدو ناÒن˘˘˘لا دا˘˘˘م˘˘˘خإا ¤إا اوردا˘˘˘بو ي˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘خ
نوددري اوناك نيذلاو ،جراÿا ¤إا نيرهاظتŸا

 .““فرصصŸا مكح طقصسي طقصسي““ فاته
قرف نأا نلعأا دق Êانبللا رمحألا بيلصصلا ناكو
ت÷ا˘عو تا˘˘ي˘˘ف˘˘صشت˘˘صسŸا ¤إا تل˘˘ق˘˘ن ه˘˘فا˘˘ع˘˘صسإا

،تاهجاوŸا لÓخ احيرج042 وحن ايناديم
د˘حأا ل˘ت˘ق˘م ن˘مألا ىو˘ق تن˘ل˘عأا ا˘ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘مو
ىلع نيرهاظ˘ت˘م ة˘صسم˘خ لا˘ق˘ت˘عاو ا˘هر˘صصا˘ن˘ع
 .بغصش لامعأاب مهمايق ةيفلخ
تا˘˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حلا هذ˘˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘˘صصاو˘˘˘˘˘ت لÓ˘˘˘˘˘خو
نا˘صسح ة˘مو˘ك◊ا ضسي˘˘ئر ه˘˘جو˘˘ت ،تا˘˘ه˘˘جاوŸاو
دعت˘صسم ه˘نإا لا˘قو Úي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا ¤إا ة˘م˘ل˘ك˘ب با˘يد
قافتا Úح ¤إا نيرهصش ةدŸ ةيلوؤوصسŸا لمحتل
.ةنهارلا ةمزأÓل لح ىلع ةيصسايصسلا فارطألا
ه˘نأا˘ب ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق ل˘˘ب˘˘ق ه˘˘ل با˘˘ط˘˘خ ‘ با˘˘يد د˘˘عوو
ءارزو˘˘لا ضسل‹ ى˘˘ل˘˘ع Úن˘˘ثلا مو˘˘ي˘˘لا حÎق˘˘ي˘˘صس
ن˘م جور˘خ˘ل˘ل ةر˘ك˘ب˘م ة˘ي˘با˘ي˘ن تا˘با˘خ˘ت˘نا ءار˘جإا
ل ،ةيعقاوب““ لاقو .ةيلا◊ا ةيصسايصسلا ةمزألا

Áا نكÿءارجإاب لإا ةيوينبلا دلبلا ةمزأا نم جور
ةيصسايصس ةقبط جاتنإل ةركبم ةيباين تاباختنا

ل ه˘نأا اد˘كؤو˘م ““د˘يد˘ج ي˘با˘ي˘ن ضسل‹و ةد˘˘يد˘˘ج
ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا تا˘مزألا ن˘ع ة˘ي˘لوؤو˘صسŸا ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ي
ا˘˘˘ه˘˘˘ب رÁ ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘يدا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘قلاو
اومحري نل Úينانبللا نأا بايد فاصضأاو.نانبل

د˘ح ى˘˘ل˘˘ع ،د˘˘ل˘˘ب˘˘لا حÓ˘˘صصإا ه˘˘جو ‘ ف˘˘ق˘˘ي ن˘˘م
 .هفصصو

طبصض ¤إا ضشي÷ا ةدايق تعد اهبناج نمو
ءادتعلا بنŒو ،يملصس لكصشب Òبعتلاو ،ضسفنلا

تبلاط امك .ةماعلاو ةصصاÿا كÓمألا ىلع
مد˘˘ع˘˘ب ن˘˘ير˘˘ها˘˘ظ˘˘تŸا ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ن˘˘˘مألا ىو˘˘˘ق
نوموقي مهنإا تلاق نيذلا اهرصصانعل ضضرعتلا
ةليصصح نأا ركذي.نمألا ىلع ظافحلل مهبجاوب

Ìكأاو Óيتق851 ¤إا تعفترا راجفنلا اياحصض
 .ادوقفم12و حيرج فلآا6 نم

توÒب م˘ل˘م˘ل˘ت ›او˘ت˘لا ى˘ل˘ع ضسماÿا مو˘ي˘˘ل˘˘لو
اهئايحأا ‘ ناكصسو نوعوطتم لمعيو ،اهحارج
مطÙا جاجزلاو ماكرلا عفر ىلع ةررصضتŸا
را˘ج˘ف˘نلا ءار˘ج ه˘˘حÓ˘˘صصإا ن˘˘كÁ ا˘˘م حÓ˘˘صصإاو
.ثيد◊ا خيراتلا ‘ مخصضألا Úب نم دعي يذلا
نو˘˘ه˘˘جاو˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا- نا˘˘˘ك˘˘˘صسلا ضضع˘˘˘ب ر˘˘˘ع˘˘˘صشيو
-اهلاح ¤إا ةرمدŸا مهتويب ةداعإل تابوعصص
ةرم مهتلذخ ةدصساف اهنوÈتعي يتلا ةلودلا نأاب
ةثراك لبق رهصشأل تاجاجتحا تجرخو .ىرخأا
يتلا ةقيرطلا ىلع اصضاÎعا يصضاŸا عوبصسألا
يت˘لا ة˘يدا˘صصت˘قلا ة˘مزألا ة˘مو˘ك◊ا ا˘ه˘ب ج˘لا˘ع˘ت
 .دÓبلاب فصصعت

ثح˘ب˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع Êا˘ن˘ب˘ل˘لا ضشي÷ا ل˘˘صصاو˘˘ي و
أافرم ‘ عقو يذلا راجفنلا ناكم ‘ ذاقنإلاو
اصسنرف دعتصست Úح ‘ ،يصضاŸا ءاثÓثلا توÒب
معدل ›ود ر“ؤوم دقعل مويلا ةدحتŸا ·ألاو
 .نانبل

عافدلا ةرازوب تايلمعلا ةفرغ دئاق فصشكو
ذاقنإلا قيرف نأا ، ارهن ناج ديمعلا ةينانبللا
عقوŸ برقألا ةعقبلا ‘ لمعلا ¤وتي يكÎلا
ةيلمع نأاو ،اررصضت Ìكألا دعي يذلا ،راجفنلا
.ةرمتصسم لازت ل نيدوقفم نع ثحبلا

نوبلاطي اوناك Úجتfiو ةينمألا ىوقلا Úب دحألا سسمأا ةليل اهتدهضش تاهجاوم دعب ةينانبللا ةمضصاعلا طضسو ¤إا ءودهلا داع
Ãا ةبضساحŸلوؤوضسÚ ب أافرم راجفنا نعÒا تارضشع جارخإا ىلع سشي÷ا نم تادحو تلمع دق  .توÙجتÚ تارازو راقم نم

 .داضصتقلاو ةقاطلاو ةيجراÿا

ةلواfi تفصشك ادنك ‘ ةينمألا تاطلصسلا نأاب ةيدنك ةفيحصص تدافأا
ىلع قباصسلا يدوعصسلا دهعلا ›و راصشتصسم يÈ÷ا دعصس لايتغل ةديدج
‘ هيلع ءاصضقلل ةدع تلواfi لصشف دعب كلذو ،Úيدوعصس ءÓمع دي
تلاق ردصصم نع ““ليم دنآا بولغ اذ““ ةفيحصص تلقنو .ةدحتŸا تايلولا
ط˘با˘صض ى˘ل˘ع ة˘صسار◊ا د˘˘يد˘˘صشت نإا ،ه˘˘لو˘˘ق ة˘˘لأا˘˘صسŸا˘˘ب عÓ˘˘طا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘نإا
تاطلصسلا فاصشتكا دعب ءاج يÈ÷ا قباصسلا يدوعصسلا تارابختصسلا
د˘ه˘ع˘لا ›و˘ل Úع˘با˘ت ءÓ˘م˘ع يد˘يأا˘ب ه˘لا˘ي˘ت˘غل ةد˘يد˘ج ة˘لواfi ة˘يد˘ن˘˘ك˘˘لا
 .ناملصس نب دمÒ fiمألا يدوعصسلا
يام ‘ نوثحبي اوناك هيراصشتصسمو ناملصس نب دمfi نإا ةفيحصصلا تلاقو
ادنك ¤إا ةدحتŸا تايلولا نم ارب Úيدوعصس ءÓمع لاصسرإا يصضاŸا

‘ ار˘˘خؤو˘˘م يÈ÷ا ا˘˘ه˘˘ع˘˘فر ة˘˘ي˘˘ئا˘˘صضق ىو˘˘عد بصسح ،يÈ÷ا لا˘˘ي˘˘ت˘˘غل
نإا ، ةيمÓعا رداصصم تلاقو .ناملصس نب دمÒ fiمألا ىلع نطنصشاو
ةديدج لايتغا ةلواfi نع ثيد◊ا تأادب ةديدع ةيدنك مÓعإا لئاصسو
لاصسرإا نع ثدحتت مÓعإلا لئاصسو نأا ¤إا اÒصشم ،ادنك ‘ ةيناثلا Èتعت

fiمعل ناملصس نب دمÓىلع ةينمألا ةصسار◊ا ديدصشت ادكؤوم ،ادنك ¤إا ء
هتايحو هت˘مÓ˘صس ى˘ل˘ع ا˘ظا˘ف˘ح ة˘يد˘ن˘ك˘لا مÓ˘عإلا ل˘ئا˘صسو˘ل ا˘ق˘فو يÈ÷ا
 .ةيصصخصشلا

ةلواÙا هذه ذخأا ¤إا تاطلصسلا تهبن ةيدنكلا فحصصلا نأا ¤إا تراصشأاو
يموقلا نمألا ىلع ايدعت Èتعت اهنأا ةصصاخ ،د÷ا لمfi ىلع ةيناثلا
¤وألا ةلواÙا لاصشفإا ‘ تح‚ تاطلصسلا نأا ¤إا ةÒصشم ،يدنكلا

.ادنك ‘ وتنروت راطم Èع نيذفنŸا لوخد تعنم امدنع
اهعفر ةيئاصضق ىوعد تادنتصسم ¤ا تراصشأا ةيمÓعا ريراقت تناكو

اقيرف لصسرأا هنأاب اهيف همهتت ،ناملصس نب دمfi دصض نطنصشاوب يÈ÷ا
›و ةوعدلا مهتتو .ةمهم تÓيجصست ءارو ايعصس ادنكو اكÒمأا ‘ هلايتغل
مه ،ضصاخصشأا3 نم يÈ÷ا لتق بيتÎل قيرف ليكصشتب يدوعصسلا دهعلا
را˘ب˘ك ن˘م م˘ه˘ل˘كو ،يÒصسع˘لا د˘م˘حأاو Êا˘ط˘ح˘ق˘لا دو˘ع˘˘صسو ر˘˘كا˘˘صسع˘˘لا رد˘˘ب
 .هيدعاصسم
هتماقإا لÓخ يÈ÷ا لايتغل اقيرف لصسرأا ناملصس نب نأا ةوعدلا دكؤوتو
رصشن رهصشأا ىدم ىلع لواح هنأاو ،7102 ماع ةيكيرمألا نطصسوب ةنيدم ‘
طباصضلا ناكم بقعتل ةلواfi ‘ ةدحتŸا تايلولا ‘ Úيرصس ءÓمع
 .قباصسلا

رخآا اقيرف يدوعصسلا دهعلا ›و لصسرأا تلواÙا كلت لصشف دعبو
لامج يفحصصلا لايتغا نم Úعوبصسأا دعب كلذو ،ادنك ‘ يÈ÷ا لايتغل
 .8102 ربوتكأا2 موي لوبنطصسإا ‘ ةيدوعصسلا ةيلصصنقلا لخاد يجقصشاخ
بلطي يدوعصسلا دهعلا ›و نم ةلاصسر ضصن ةيئاصضقلا ىوعدلا تنمصضتو
 .لتقيصس لإاو ةعاصس42 لÓخ ةدوعلا يÈ÷ا نم اهيف

تارباıا ‘ قباصسلا لوؤوصسŸا ل‚ ،يÈ÷ا دلاخ دكأا ،ىرخأا ةهج نم
ذ˘ن˘م ،ةرا˘صسو ر˘م˘ع ،ه˘ي˘ق˘ي˘ق˘˘صش ن˘˘ع را˘˘ب˘˘خأا يأا ق˘˘ل˘˘ت˘˘ي ⁄ ه˘˘نأا ة˘˘يدو˘˘ع˘˘صسلا
حيرصصت ‘ يÈ÷ا لاقو .رهصشأا5 وحن لبق ةيدوعصسلا ‘ امهزاجتحا

Ÿهذه ‘ يصساصسألا لاؤوصسلا ¤إا اقح لصصو هنإا  ““زوين ديف زاب““ عقو
Èع ،لاصصتا ىقلت هنأا ¤إا راصشأاو ؟ةاي◊ا ديق ىلع امه له ؛ةلحرŸا
‘ تناك اهنإا لاقو ،اهئافتخا ليبق هتقيقصش نم ““Ëات ضسيف““ جمانرب
مهفت نأا نود ،رفصسلا اهنكÁ ل هنأاب طابصض اهÈخأا نأا دعب يكبت راطŸا
 .ببصسلا

..ةددضشم ةضسارح ت– عضضو

يÈ÷ا لايتغل ةيناث ةيدوعصس ةلواfi نع ثدحتي يدنكلا مÓعإلا



 ت’اكو/›ودلا مسسقلا

طفنلا ئناوم نإا هللا عنصص لاق
اذإاف““ ف˘قو˘ت˘م ر˘يد˘صصت˘لاو ة˘ق˘ل˘غ˘م
يأل ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا تا˘˘ناز˘˘˘خ تصضر˘˘˘ع˘˘˘ت
ة˘˘ثرا˘˘ك نو˘˘ك˘˘ت˘˘صسف ةرار˘˘ح رد˘˘˘صصم
 .““ادج ةÒبك

تآا˘˘صشنŸا ةر˘˘˘ك˘˘˘صسع نأا ح˘˘˘صضوأاو
اهي˘ف ة˘قز˘ترŸا ز˘كر“و ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘لا
تا˘نوزfl ا˘ه˘˘ب ج˘˘يرا˘˘ه˘˘صص دو˘˘جوو
ددهي رهصشأا ذ˘ن˘م ا˘ه˘ل˘خاد ة˘م˘خ˘صض
ةهيبصشو ادج ةÒبك ةثراك لوصصحب
يصضاŸا ءاثÓثلا توÒب راجفناب
051 ى˘ل˘˘ع د˘˘يز˘˘ي ا˘˘م ف˘˘ل˘˘خ يذ˘˘لا
 ىحر÷ا فلآاو Óيتق
.ة˘ن˘يدŸا˘ب Ó˘ئا˘˘ه ارا˘˘مد ثد˘˘حأاو
داوŸا نأا ى˘ل˘ع ه˘ل˘لا ع˘˘ن˘˘صص دد˘˘صشو
ة˘ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘ك˘لاو ة˘ي˘˘نو˘˘بر˘˘كورد˘˘ي˘˘ه˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا ئ˘˘˘ناوŸا ‘ ة˘˘˘نزıا
Úلماعلا ىلع اÒبك ارطخ لكصشت
 .ÚيلÙا ناكصسلاو

روصص نأا ةلجصسم ةملك ‘ فاصضأاو
دوجو تنيب ةيعانطصصلا رامقألا
Úب ن˘ير˘صشت˘ن˘م ة˘قز˘تر˘مو ة˘ح˘ل˘˘صسأا

ئ˘˘˘˘˘ناوŸا تا˘˘˘˘˘ناز˘˘˘˘˘خو ع˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘˘صصم
 .ةيطفنلا

د˘عا˘ق˘تŸا ءاو˘ل˘لا تاو˘ق تنا˘كو
تاردا˘˘صص تف˘˘قوأا Îف˘˘ح ة˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘˘خ
،ي˘صضاŸا ي˘ف˘نا˘ج  ذ˘ن˘˘م ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا
يدؤوتو جاتنإلا مظعم كلذب فقوتل

 .نيزختلا جيراهصص ءÓتمل
تلا˘˘˘˘˘˘ق ي˘˘˘˘˘˘˘صضاŸا ناو˘˘˘˘˘˘˘ج ‘و

نإا ط˘˘ف˘˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘صسصسؤوŸا
ئ˘ناو˘مو لو˘ق˘˘ح او˘˘ل˘˘خد ة˘˘قز˘˘تر˘˘م
تاوق اهيلع رطيصست يتلا طفنلا

تن˘ل˘عأا ،ر˘خآا قا˘ي˘˘صس ‘ .Îف˘˘ح
اهنأا ضسلبارطب ةيكيرمألا ةرافصسلا
ع˘م طا˘صشن˘ب ا˘ه˘تلا˘صصتا ل˘صصاو˘ت˘صس
اهي˘ف اÃ ،ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا فار˘طألا ة˘فا˘ك

يذ˘˘˘˘لا قÈط ‘ باو˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا ضسل‹
 .Îفح معدي

نأا ، ةرافصسلا نع رداصص نايب دافأاو
ىر˘جأا د˘نلرو˘ن درا˘˘صشت˘˘ير Òف˘˘صسلا
ةموك◊ا ضسيئر عم ايفتاه لاصصتا
جار˘صسلا ز˘يا˘ف ا˘ي˘لود ا˘ه˘˘ب فÎعŸا
دوه÷ا لوح ةطاحإا ىلع لوصصحلل
ةيئاهن ةغيصص ¤إا لصصوتلل ةيمارلا

فقو زيزعت هنأاصش نم يبيل ّل◊
ةدا˘˘˘˘˘يزو ،را˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا قÓ˘˘˘˘˘طإل م˘˘˘˘˘ئاد
تا˘˘˘˘صسصسؤوŸا ‘ ““ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘صشلا““
ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ع˘˘˘فدو ،ة˘˘˘يدا˘˘˘صصت˘˘˘قلا
.ةدحتŸا ·ألا ةياعرب ةيصسايصسلا
دا˘صشأا Òف˘صسلا نأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا فا˘˘صضأاو
ىدا˘ن˘ت˘˘ت تقو ‘ ءارزو˘˘لا ضسي˘˘ئر˘˘ب
دّحوتو ةلوؤوصسŸا ةيبيللا فارطألا

دÓبلا ةدايصس نع عافدلل اهدوهج
Úك“و ،ي˘˘م˘˘ل˘˘صس ل˘˘ح ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لو
ن˘م ط˘ف˘ن˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘صسصسؤوŸا
نع ةباين يوي◊ا اهلمع فانئتصسا

نأا ¤إا را˘˘˘˘صشأاو .Úيبيل˘لا ع˘ي˘م˘ج
فتاهلا Èع اصضيأا رواصشت دنلرون
اغاصشاب يحتف ةيلخادلا ريزو عم
ةقثلا ءانبل ةلوذبŸا دوه÷ا لوح
ّلح ¤إا يدؤوي اÃ ،فارطألا Úب

.ةر˘ف÷او تر˘صس ‘ ل˘ما˘˘صش ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل
ةرافصسلا نأا يكيرمألا نايبلا دكأاو
ع˘ي˘م˘ج˘ب ا˘˘ه˘˘لا˘˘صصتا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ظ˘˘ت˘˘صس
ضضفر˘ت ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا فار˘˘طألا
¤إا ى˘˘ع˘˘صستو ،ي˘˘ب˘˘ن˘˘جألا ل˘˘خد˘˘ت˘˘لا
‘ اÃ ،يملصس راوح ‘ عامتجلا
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا قا˘˘فو˘˘˘لا ة˘˘˘مو˘˘˘ك˘˘˘ح كلذ
 .قÈطب باونلا ضسل‹و

ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ف˘˘صشك ،ر˘˘خا قا˘˘ي˘˘صس ‘
دو˘جو ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘ت˘˘حا ن˘˘ع ة˘˘ل˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل

،ةرو˘˘ط˘˘ت˘˘م يو˘˘ج عا˘˘˘فد تا˘˘˘صصن˘˘˘م
‘ تر˘˘صشن د˘˘˘ق ،ع˘˘˘ن˘˘˘صصلا ة˘˘˘ي˘˘˘صسور

fiجيلخو ترصس ةنيدم قطانم طي
ةلÛا تمعدو ،يطفنلا ةردصسلا
Úيركصسع Úللfi ءارآاب اهريرقت
فونل ضسأار برق تطقُتلا روصصو

يتلا ،روصصلا ترهظأاو .ايبيل ‘
‘ عصساو قاطن ىلع اهلوادت ”
اقفو ،يعامتجلا لصصاوتلا عقاوم
،اÒب˘˘ك ارادار ،ة˘˘˘لÛا ر˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ل
ذإا ،ة˘يدو˘م˘ع ة˘ي˘خورا˘˘صص بي˘˘با˘˘نأاو
امإا نوكت دق اهنأا ةلÛا تحجر
(004 ضسإا) وأا (003 ضسإا) ماظنلل
ةحصص لاح ‘ هنأا ةنيبم ،Úيصسورلا
نو˘ك˘ي˘صس حÓ˘صسلا اذ˘ه نإا˘˘ف ،ر˘˘مألا
يأا ‘ نيزاوŸا بلق ىلع ارداق
 .ةلبقم ةكرعم

نإا˘ف ““ضسبرو˘ف““ ر˘ير˘ق˘˘ت بصسح˘˘بو
Úير˘ك˘˘صسع˘˘لا Úل˘˘لÙا ن˘˘م ادد˘˘ع
‘ رهظي يذلا ،حÓصسلا نأا اودكأا
جذا‰ Òبك دح ¤إا هبصشي روصصلا
خوراصص ماظنب ةطبترŸا ترادارلا

ضسإا) ماظنو ،(003 ضسإا) وج ضضرأا
.هقباصس نم ىوقألاو ثدحألا (004
ه˘˘نأا ة˘˘ي˘˘ك˘˘ير˘˘مألا ة˘˘˘لÛا تن˘˘˘ي˘˘˘بو
هنأا ودبي ام رهظ رادارلا بناجب

ةد˘عا˘ق ي˘˘هو““LET““ خورا˘˘˘˘صص
عصضو ‘ خيراوصصلا بيبانأل ةفذاق
،قÓ˘˘˘طإÓ˘˘˘˘ل ةز˘˘˘˘ها˘˘˘˘ج ،يدو˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
ىد˘˘˘˘حإل نو˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ت نأا ة˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘جر˘˘˘˘˘م
Úت˘˘˘˘ي˘˘˘˘خورا˘˘˘˘صصلا Úت˘˘˘˘مو˘˘˘˘ظ˘˘˘˘نŸا
.ÚتروكذŸا

نورآا نع ““ضسبروف““ ريرقت لقنو
دهعم ‘ ثاحبألا ريدم ،نياتصش
هرقمو ،ةيجراÿا ةصسايصسلا ثاحبأا
ضسور˘˘لا““ نإا ه˘˘لو˘˘ق ،ا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لدÓ˘˘˘ي˘˘˘ف
تر˘˘˘˘˘صس نأا ¤إا ءود˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ب اورا˘˘˘˘˘˘صشأا
¤إا اÒًصشم ،““رمحأا طخ ةرف÷او
ة˘˘م˘˘ظ˘˘نأا ر˘˘صشن نأا د˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘ي ل““ ه˘˘نأا
هذ˘˘ه ة˘˘مد˘˘ق˘˘˘تŸا يو÷ا عا˘˘˘فد˘˘˘لا
تر˘˘صشن ثي˘˘ح ا˘˘ئ˘˘جا˘˘ف˘˘م نو˘˘ك˘˘ي˘˘صس
كلذ ‘ اÃ ،ةلثا‡ ةمظنأا ايصسور
‘ ا˘هد˘عاو˘ق ة˘يا˘˘م◊ (004 ضسإا)
 .““ايروصس

ودبي““ ضسورلا نأا نياتصش فاصضأاو
،ايروصس ‘ مهططخ نورركي مهنأا
ةحلصسأا ةناصسرت لاصسرإا ةنمصضتŸاو

flةدايز كلذكو ،ايبيل ¤إا ،ةفلت
 .““دÓبلا ‘ يو÷ا عافدلا تاردق

Úب ترتوت دق تاقÓعلا تناكو
يصضم باقعأا ‘ ةرقنأاو نطنصشاو
ءار˘˘صش ة˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘صص ما“إا ‘ ا˘˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘ت
نم (004 ضسإا) خيراوصص ةموظنم
 .ايصسور
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 ايبيل ‘ ““004 صسإا““ خيراوسص ايسسور رسشن لامتحا حجرت ““صسبروف““

ةهيبصش ةثراكل بصسحتت ةيبيللا طفنلا ئناوم
  توÒب راجفناب

داوŸا ديازت ببسسب طفنلا ئناوم ‘ ةثراك ثودح رطخ نم هللا عنسص ىفطسصم ايبيل ‘ طفنلل ةينطولا ةسسسسؤوŸا صسيئر رذح
ماظن ترسشن اÃر ايسسور نإا ةيكيرمأ’ا صسبروف ةل‹ تلاق ،ىرخأا ةهج نم  و .اهيف ةنزıا ةيئايميكلاو ةينوبركورديهلا
 .ايبيل ‘ ““004 صسإا““ روطتŸا يو÷ا عافدلا

ءادترا صضرف ىلع تاطلسسلا هيف لمعت تقو ‘
تامامكلا

انوروك تلاحب قوبصسم Òغ عافترا
 برغŸاب
Òغ عافترا ليجصست نع ، ضسمأا لوأا ةيبرغŸا ةحصصلا ةرازو تنلعأا

42 لÓخ دجتصسŸا انوروك ضسوÒفب تاباصصإلا ةليصصح ‘ قوبصسم
ضسوÒفب ةديدج ةباصصإا5431 لجصست برغŸا نإا ةرازولا تلاقو .ةعاصس
ددع ›امجإا عفري ام ،(ةعم÷ا ةباصصإا4411 لباقم) ““91-ديفوك““ انوروك
.70023 ¤إا ةحئا÷ا ةيادب ذنم دÓبلا ‘ تدصصر يتلا تاباصصإلا
ءابولا ءارج ةديدج ةافو91 ةعاصس42 رخآا لÓخ ةرازولا تلجصسو
دÓبلا ‘ ةحئا÷ا اياحصض ةليصصح عفري ام ،(ةعم÷ا ةافو41 لباقم)
 .ةافو ةلاح084 ¤إا

مويلا لÓخ برغŸا ‘ ““91-ديفوك““ نم ÚفاعتŸا ةليصصح تعفتراو
برغŸا ‘ لازت لو .09122 تحبصصأاو ءافصش ةلاح246 عقاوب Òخألا
ةلاح ‘ اصضيرم221 كلذ ‘ اÃ ،يجاتلا ضسوÒفلل ةطصشن ةلاح7339
عبر نم Ìكأا دوعيو .يعانطصصلا ضسفنتلا ةزهجأا ىلع مهنم04 ةجرح
،تاطصس-ءاصضيبلا رادلا ةهج ¤إا (%62) برغŸا ‘ ةلجصسŸا تاباصصإلا
.(%32 وحن) ةميصس◊ا-ناوطت-ةجنط  ةهج اهيلت

ةرازو ‘ ةماعلا ةحصصلا ئراوط تايلمعل ينطولا زكرŸا قصسنم تفلو
عبرأا غلب دÓبلا ‘ ىودعلا لدعم نأا ¤إا ،طبارŸ داعم ديصسلا ،ةحصصلا

لدعŸا اذه نأا ¤إا اÒصشم ،ةكلمŸا ناكصس نم فلأا001 لك Úب تلاح
عبصسب ضشكارم ةهج ¤إا ةرادصصلا دوعت ثيح تاه÷ا بصسح فلتخي

 .تلاح
يمقرلاو رصضخألا داصصتقلاو ةراجتلاو ةعانصصلا ريزو ردصصأا هتهج نمو
ةيقاولا تامامكلا عنصص تابلطتمو طورصش هلÓخ نم حصضوُي ًارارق
 .يبطلا Òغ لامعتصسلا تاذ بوثلا نم ةعونصصŸا
تامامكلا ءادترا ضضرف ىلع تاطلصسلا هيف لمعت تقو ‘ رارقلا يتأاي
يدافتل يرورصض يئاقو ءارجإاك ماعلا عراصشلا ‘ ÚنطاوŸا لبق نم
 .دجتصسŸا ““انوروك““ ضسوÒفل Èكأا يصشفت

ةدير÷ا ‘ روصشنŸا02.9161 مقر لمحي يذلا ،رارقلا نمصضتيو
ةقلعتŸا تامولعŸاو تامامكلا هذه تازي‡ ،6096 مقر ةيمصسرلا
اهتقباطم مييقتو اهعبتت نامصض نم نك“ يتلا Òبادتلاو اهلامعتصساب

Ÿصسلا تابلطتÓا ةمŸةمامكب رارقلا لولدم ‘ دارُيو .اهيلع ةقبط
ةلباق ةيقاو ةادأا يأا يبط Òغ لامعتصسا تاذ بوثلا نم ةعونصصم ةيقاو
يطغت يبط Òغ لامعتصسا تاذ بوثلا نم ةعونصصم لامعتصسلا ةداعإل
نم د◊ا نم عاطتصسŸا ردق نكÁ ًازجاح لكصشتو نقذلاو فنألاو مفلا
 .ةيدعŸا لماوعلل رصشابŸا لاقتنلا
تاذ بوثلا نم ةعونصصŸا ةيقاولا تامامكلا عنصص رارقلا ضضرفَيو
ةدم ةليط فلتلاو تلوانملل ةمواقم داوم نم يبطلا Òغ لامعتصسلا

ىلع طيfi وأا جوصسنم بوث نم نوكتت نأا اهنكÁو ،ةمامكلا ةيحÓصص
بوثلا نم جيزم نم وأا تاقبطلا ددعتم بكرم وأا ةيداحأا ةقبط لكصش
 .ىرخأا داومو

ةباسصا8946 ¤ا لسصو تاباسص’ا ›امجا

ةديدج ةباصصا21 لجصست ايناتيروم
 انوروك ضسوÒفب
ةباصصإا21 ةيناتيروŸا ةحصصلا ةرازو ةيناتيروŸا ةحصصلا ةرازو تلجصس
›امجإا عفتÒل ،ةيصضاŸا ةعاصس42 ـلا لÓخ انوروك ضسوÒفب ةديدج
تايفولا ›امجإا رقتصسا اميف ،8946 ¤إا91-ديفوكب ةباصصŸا تلا◊ا

.ةلاح751 دنع
نأا ،تبصسلا ءاصسم ةيناتيروŸا ةحصصلا ةرازو نع رداصص نايب حصضوأاو

اميف ،ةلاح8946 ¤إا عفترا ،انوروك ضسوÒفب ةباصصŸا تلا◊ا ›امجإا
 .ةلاح751 دنع تايفولا ›امجإا رقتصسا

دلو ىيحي قبصسألا ÊاتيروŸا لوألا ريزولا لاق رياغم قايصس ‘و
وأا ةوصشر وأا ةلومع» ‘ هتكراصشم ركذ نŸ ًانت‡ نوكيصس هنإا Úمدح
تاراقعو ةدصصرأا نم هتاكلت‡ نأا ًادكؤوم ،«ليصصحتلا ضضرغل ةرماؤوم
 .تاونصس رصشع نم لقأل هبتار لصضفب اهعمج
قيق– ةن÷ نع رداصصلا ريرقتلا ‘ همصسا درو يذلا Úمدح دلو
ةيرازولا بصصانŸا نم ديدعلا ¤وت دق ناك ،داصسف تاهبصش لوح ةيناŸرب

بصصنم اهزربأا نم ،زيزعلا دبع دلو دمfi قباصسلا ضسيئرلا دهع ‘
ضسما لوا ءاصسم ردصصأاو .8102 ىتحو4102 نم ةÎفلا ‘ لوألا ريزولا
يريدم لكل زيجي هنإا لاقو ،قيقحتلا ىلع هيف قلع ًايفحصص ًانايب تبصسلا
تاراقعلاو ةدصصرألا نع نÓعإلا» ÚقثوŸاو ةيŸاعلاو ةينطولا كونبلا
نطولا اذه دصض ائلامتم» نوكيصس نأا فيصضي نأا لبق ،«اهكلتمأا يتلا
ام ىلع لوصص◊اب ليفك تاونصس رصشع نم لقأل يبتار نكي ⁄ اذإا ،›اغلا
قيقحتلا عوصضوم لوانت ‘ بغري نكي ⁄ هنإا Úمدح دلو لاقو .«هكلمأا

ماهتلا عباصصأا اهجوم ،«لمعلا اذه Òصس ىلع Òثأاتلا» ‘ مهاصسي ل ىتح
Úلماح ةنجللاب قاحتللا ‘ اح‚» امهنإا لاق «Úنثا وأا ضصخصش» ¤إا

ةصسايصسلا ناديم زواجتت ل نأا اهب ايرح ناك تاءادعو يصضاŸا نئاغصض
 .هÒبعت قفو ،«ىرخألا ةينطولا تامامتهلاو تاءاصضفلا ¤إا

‘ ًارصضاح نوكيصس فلŸا نأا وه هيلع لقثي ام نأا Úمدح دلو Èتعاو
‘ ةيطارقÁدلاو ةيفافصشلاو ةلادعلا خيرات لوح ةيÁداكألا ثوحبلا
لي÷ا ءانبأا عÓطاو» همصسا روهظ نأا ًاÈتعم ،ةمداقلا نورقلاو دوقعلا
ةمهّتم ةمئاق نمصض اجردم هيلع - دافحأاو ءانبأا مهيف نÃ -  مداقلا
 .«ةغلاب ةمدصص لكصشي ةمألا تاÒخ ديدبتب

  انوروك ضسوÒفب ةديدج ةباصصا22 لجصست ضسنوت
22 ليجصست نع ضسما لوأا ،ةحصصلا ةرازو تنلعا
،د˘ج˘ت˘صسŸا ““ا˘نورو˘ك““ ضسوÒف˘ب ةد˘يد˘ج ة˘با˘صصا

يلم÷ا ددعلا عفتÒل ،ةيلfi تلاح01 اهنم
ن˘م تب˘ث˘ت˘لا د˘ع˘ب ،ضسوÒف˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ب Úبا˘˘صصم˘˘ل˘˘ل
.ةد˘كؤو˘م ة˘لا˘ح8761 ،ا˘ه˘ن˘ي˘ي–و تا˘ي˘˘ط˘˘عŸا
عصضولا لوح يمويلا اهغÓب ‘ ،ةرازولا تنيبو
دعب هنا ،دجتصسŸا ““انوروك““ ضسوÒفل يئابولا
71 ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ا˘˘يÓ flÈ˘˘ي˘˘ل–2831 ءار˘˘جإا

” ،Úقباصسلا ىصضرŸا ةعباتم راطإا ‘ Óيل–
ةلاح22 مهنيب نم ،ايباجيإا Óيل–13 ليجصست
ةلاح21و ،ة˘ي˘لfi ا˘ه˘ن˘م01 ،ةد˘يد˘ج ة˘با˘˘صصإا

ةباصصإا تلا◊ ةيباجيإا ليلا–9و ةدفاو ةباصصإا
.ضسوÒفلل ةلماح لازت ل ةقباصس
اذ˘˘ه˘˘ب Úبا˘˘صصم˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘ل˘˘˘م÷ا دد˘˘˘ع˘˘˘لا ع˘˘˘ف˘˘˘تراو
تا˘ي˘ط˘عŸا ن˘م تب˘ث˘ت˘لا د˘˘ع˘˘ب كلذو ،ضسوÒف˘˘لا
:يتآلاك ةعزوم ةدكؤوم ةلاح8761 ،اهنيي–و
ةلاح863و ةافو ةلاح15و ءافصش ةلاح9521
ددصصب يهو ضسوÒفلل ةلماح لازت ل ةباصصإا
لفكتلا عقو ةباصصإا ةلاح11 اهنيب نم ةعباتŸا
.ىفصشتصسŸا ‘ اهب

اذ˘˘ه˘˘ب Úبا˘˘صصم˘˘ل˘˘ل ي˘˘ل˘˘م÷ا دد˘˘ع˘˘لا عزو˘˘ت˘˘يو
تا˘ي˘ط˘عŸا ن˘م تب˘ث˘ت˘لا د˘˘ع˘˘ب كلذو ،ضسوÒف˘˘لا

ةلاح15و ،ءا˘ف˘صش ة˘لا˘حÚ 9521ب ،ا˘ه˘ن˘ي˘ي–و
ة˘˘ل˘˘ما˘˘ح لاز˘˘ت ل ة˘˘با˘˘صصإا ة˘˘لا˘˘˘ح863و ،ةا˘˘˘˘فو
11 اهنيب نم ،ةعباتŸا ددصصب يهو ضسوÒفلل

،ىفصشتصسŸا ‘ اهب لفكتلا عقو ةباصصإا ةلاح
دقع دقف ةراصشÓل ةرازولا هتدكأا ام قفو
ةحصصلل يوه÷ا ضسلÛا  طرافلا ضسيمÿا
ءا˘˘جر ة˘˘˘ه÷ا ة˘˘˘ي˘˘˘لاو فار˘˘˘صشإا ت– ،ة˘˘˘صسو˘˘˘صسب
ةريدŸا ةيلع نب فاصصن روصضحو يصسلبارطلا
ةديد÷ا ضضارمأÓل ي˘ن˘طو˘لا د˘صصر˘م˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لا
 .ةدجتصسŸاو



ةخسسنلا هذه ‘ تاعومÛا يرودب ديحو فده لجسس

fiابوروأا لاطبأا يرود ‘ برعلا لامآا لمحي زر

وليسسرام ينيتنجرأ’ا ينقتلا نم بلطِب كلذ ءاج
اسسلييب

هينج نويلم02 دصصرت دتيانوي زديل ةرادإا
ةمحر نب بلجِل ينيلÎصسا
هينج نوي˘ل˘م02 غ˘ل˘ب˘م يز˘ي˘ل‚إلا د˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي زد˘˘ي˘˘ل يدا˘˘ن ةرادإا تد˘˘صصر
يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا بادتناِل ،(وروأا نويلم5.02 وحن) ينيلÎصسا
.ةيلا◊ا ةيفيصصلا تلاقتنإلا قوصس ‘ ،ةمحر نب ديعصس
زديل قيرف بردم اصسلييب وليصسرام ينيتنجرألا ينقتلا نم بلطِب كلذ ءاج
ةلوطب ¤إا دوعصصلا فده قيق– ¤إا ارّخؤوُم هلابصشأا داق امدعب ،دتيانوي
.ءافكأا ÚبعÓِب يدانلا فوفصص زيزعت ديرُي ثيح ،يزيل‚إلا لّوألا مصسقلا
ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘صس باد˘ت˘نا˘ِل ه˘ي˘ع˘صس ‘ د˘ت˘يا˘نو˘ي زد˘ي˘ل يدا˘ن مد˘˘ط˘˘صصي˘˘صسو
اهل ريرقت ‘ ةيناطيÈلا ““ضسيÈصسكإا““ ةفيحصص لوقت ،ةصسرصش ةصسفانمِب
مصسقلا نم ضسلاب لاتصسيرك قيرف ›وؤوصسم نأا تحصضوأاو .تبصسلا ،هترصشن
نع Óصضف .““رصضÿا““ مجاهم بلجِل مهرودِب نوطّطخُي يزيل‚إلا لّوألا
ن˘م ما˘ه تصسوو Ó˘ي˘˘ف نو˘˘ت˘˘صسأاو ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘تو لا˘˘ن˘˘صسرأاو ي˘˘صسل˘˘ي˘˘صشت يداو˘˘ن
.““غيلرÈÁلا““

ة˘لو˘ط˘ب˘لا ‘ درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب ق˘ير˘ف ع˘م ة˘ي˘قار ّد˘ج ا˘صضور˘ع ة˘م˘حر ن˘ب مّد˘قو
71 لّجصس ثيح .ارّخؤوُم اهراتصس لدصسُأا يتلا ،Êاثلا مصسقلل ةيزيل‚إلا

.ةمصساح تارير“9و افده
،ةمحر نب ديعصسب زاتمŸا يزيلكنإلا يرودلا ةيدنأا تامامتها تفعاصضتو
مامأا ““غيلÈÁÒلا““ ¤إا دوعصصلا قيق– ‘ دروفتنيرب قيرف لصشف بقع
Óيف نوتصسأاو دتيانوي زديل رارغ ىلع ،ةÒهصش قرف تمّدقت ذإا ،ماهلوف
.هتامدخ بلطب ،يتيصس Îصسيلو
وينيروم هيزوج ›اغتÈلا ينفلا ريدŸا ّنإاف ،““روÒم““ ةفيحصصل ًاقفوو

نب مادقتصسا لجأا نم ،ينيلÎصسإا هينج نويلم61 ةميقب ًاصضرع رّصضح
ميعدتو ،ةي˘ف˘ي˘صصلا تلا˘ق˘ت˘نلا قو˘صس ‘ ما˘ه˘ن˘تو˘ت ق˘ير˘ف فو˘ف˘صصل ة˘م˘حر
Úك يراه يزيلكنإلا مهصسأار ىلعو ،نيزراب Úبعل كلتÁ يذلا هموجه
.Úم غنويه نوصس يروكلاو
لباقم ،ةمحر نب ديعصس ،يرئاز÷ا ›ودلل جورÿا باب ““Òبابدلا““ حتفو

هتبغر ديزتصس امك ،ينيلÎصسإا هينج نويلم52 ةميقب ضضرع ىلع مهلوصصح
ليهصست لجأا نم هقيرف ىلع طغصضلا ،ةبخنلا ةيدنأا دحأا عم بعللا ‘
.ةيفيصصلا تلاقتنلا قوصس ‘ هدقع عيب ةيلمع
نب ًادّيج فرعي يذلا ،ثيمصس نيد هبّردم ىلع Óيف نوتصسأا يدان لّوعيو
لوبق لجأا نم هعانقإل كلذو ،دروفتنيرب قيرف عم هبّرد نأا دعب ةمحر
‘ زاتمŸا يزيلكنإلا يرودلاب ءاقبلا مهنامصض دعب ،““ضسنÓيفلا““ ضضرع
.يصضاŸا مصسوŸا نم ةÒخألا ةلو÷ا

ر-ق

هتامدخ نع يلخنتلا ناتيا تناسس رارق دعب

بادتنا ديري يصسنرفلا ودروب
ايمصسر زوبدوب

نم اهتÒظن ¤إا ضضرع Ëدقتِل ماّيألا هذه ودروب يدان ةرادإا ّدعتصست
ضضاير قباصسلا يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا بادتنا لجأا نم ،نايتيإا تناصس
زوبدوب
نايتيإا تناصس يدان عم (ةنصس03) زوبدوب ضضاير باعلألا عناصص طبتريو
.2202 فيصص هتّدم يصضقنت ،ٍدقعِب يصسنرفلا
ينقتلا بلط نأا دعب ،زوبدوب بلجِل يصسنرفلا ودروب يدان ةرادإا تصسّم–و
ةليلقلا ماّيألا ‘ يدانلا ةرادإا نم نايتيإا تناصس قيرف بردم ليوب دولك
هتاباصسح جراخ تاب هنأا اهملعأاو ،يرئاز÷ا هبعل حيرصستِب ،ةيصضاŸا
،يصسنرفلا ““رو˘ب˘صس01 ول““ عقوم هركذ ا˘م˘ك .ل˘ب˘قŸا م˘صسو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ك˘ي˘ت˘ك˘ت˘لا
.تبصسلا
دولك تاباصسح نم جرخ ،زوبدوب ضضاير يرئاز÷ا ›ودلا ناب ريرقت دافأاو
يصسنرفلا ¤وألا ةجردلا يرودب طصشانلا نايتيا تناصس يدان بردم ،ليوب
.مدقلا ةركل
هنا هغلبأاو هيتكم ¤إا ،زوبدوب ىعدتصسا ،ليوب نا ““بيكيل ““ ةفيحصص تفصشكو
هل نمصضي رخآا قيرف نع ثحبلا ¤إا ةحيرصص ةراصشإا ‘ هيلع دمتعي نل
.رارمتصساب بعللا
اذهب قحتلا هنا املع ،2202 ىتح نايتيا تناصس عم دقعب زوبدوب طبتريو
.يصضاŸا مصسوŸا قيرفلا
نم هيف بوغرم Òغ زوبدوب ضضاير قباصسلا يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا تاب
ّرطصضيصسو ،يصسنرفلا نايتيإا تناصس قيرف ‘ هبردم ليوب دولك ينقتلا لبق
.هناولأا لّثمُي ديدج ٍدان نع ثحبلا ¤إا
‘ هدو˘˘˘ق˘˘˘ي ،با˘˘˘صش ق˘˘˘ير˘˘˘ف Òصض– ‘ نا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘يإا تنا˘˘˘صس برد˘˘˘م بغر˘˘˘˘يو
““بيكيل““ ةفيحصص هتركذ امك ،لبقŸا مصسوملل ةيمصسّرلا تاقاقحتصسإلا
.ةيصسنرفلا
ضسراح ةيصضاŸا ةليلقلا ماّيألا ‘ دعبأا دق ليوب دولك بردŸا ناكو
.ديدج قيرف نع ثحبلا هنم بلطو ،(ةنصس33) ييفور نافيتصس ىمرŸا
هتّدم تأادب ،ٍدقعِب يصسنرفلا نايتيإا تناصس يدان عم زوبدوب ضضاير طبتريو
:هئÓمز ضصوصصخِبو .2202 ماع نم هتاذ لصصفلا ‘ يصضقنتو9102 فيصص
(1202 فيصص) ةمومحو (2202 فيصص) يرزخو (1202 فيصص) ييفور
ق˘ير˘ف ى˘ل˘ع فر˘صش˘ُي˘َف ،ل˘يو˘ب دو˘ل˘˘ك بردŸا ا˘˘مأا .(2202 في˘صص) Ó˘ي˘ف˘مو
.2202 فيصص ةياغ ¤إاو9102 ربوتكأا علطم ذنم ضضيبألاو رصضخألا

ر-ق

ةـضاـير
ـه1441 ةج◊ا وذ02 ـل قفاوŸا م0202  توأاÚ 01نثإ’ا
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ر-ق

،““ÚبراÙا““ بختنم بعل لمحي
،ة˘˘خ˘˘صسن˘˘لا هذ˘˘ه ‘ بر˘˘ع˘˘لا لا˘˘˘مآا
ديحولا يبرعلا مصسلا هنأا مكحب
ة˘ي˘بوروألا ة˘ق˘با˘صسŸا ‘ ي˘ق˘ب˘˘تŸا
نيرخآا مو‚ ءاصصقإا دعب ،ةقيرعلا

رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘ق˘˘با˘˘صسلا راودألا ‘
دمfi ،لوبرفيل عم بقللا لماح
يميكح فرصشأا يبرغŸاو ،حÓصص
ه˘ق˘ير˘ف ع˘م ة˘˘ق˘˘با˘˘صسŸا عدو يذ˘˘لا
.دنو“رود ايصسوروب قباصسلا
نم ةديدع تاونصس زرfi ضشاعو
ديدعلاب هزوف ‘ تلث“ ،حاجنلا

ا˘ه˘م˘هأا ،اÎل˘ك˘˘نإا ‘ با˘˘ق˘˘لألا ن˘˘م
ضسوؤو˘˘˘˘كو Úتر˘˘˘˘م ““غ˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لÈÁÒلا““

fiحاجنلا ¤إا ةفاصضإا ،ىرخأا ةيل
يذ˘لا هدÓ˘ب بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ع˘˘م ›ود˘˘لا
ةلوطبب زوفلل يصضاŸا ماعلا هداق
يرود ىقبي Úح ‘ ،ايقيرفأا ·أا
ًايلاح Èكألا هملح ابوروأا لاطبأا
ع˘˘م ه˘˘ق˘˘ي˘˘ق– ¤إا ى˘˘ع˘˘˘صسي يذ˘˘˘لاو
يذلا تقولا ‘ ،يتيصس Îصسصشنام
ةيؤورل ةقاو˘ت هÒها˘م˘ج ه˘ي˘ف ى˘ق˘ب˘ت

لوأل ةقباصسŸا هذهل Óًطب اهقيرف
.““يوامصسلا““ خيرات ‘ ةرم
يرود ‘ زرfi نا˘˘هر نو˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘صسو
حا˘˘ج˘˘ن˘˘لا د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت ،ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘˘بأا
لÓخ ةقباصسŸا هذه ‘ يبرعلا
د˘˘˘˘صصح د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب ،ةÒخألا ماو˘˘˘˘˘عألا
8102 ماع بقلل يميكح يبرغŸا

كلذ ق˘˘˘ق–و ،د˘˘˘يرد˘˘˘م لا˘˘˘ير ع˘˘˘م
م˘ج˘ن˘لاو لو˘بر˘ف˘˘ي˘˘ل ى˘˘ل˘˘ع زو˘˘ف˘˘لا˘˘ب
ن˘˘˘ك˘˘˘ل ،حÓ˘˘˘صص د˘˘˘˘مfi ير˘˘˘˘صصŸا
ماعلا ةلوطبلاب جوتو داع Òخألا
بر˘˘ع˘˘لا ثلا˘˘ث نو˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘ل ،ي˘˘˘صضاŸا
امهلبقو ي˘م˘ي˘ك˘ح د˘ع˘ب ،Úجو˘تŸا
،رجام حبار ،ةيرئاز÷ا ةروطصسألا

ما˘ع ›ا˘غ˘˘تÈلا و˘˘ترو˘˘ب ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘م
7891.
رود ¤إا لصصو نأاو زرÙ قبصسو
ع˘م ¤وألا ،Úتر˘م ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘بر˘لا
ي˘ت˘ي˘صس Îصسي˘ل ““ةز˘ج˘عŸا““ ه˘ق˘˘ير˘˘ف
ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ،6102 ما˘˘˘ع يز˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ك˘˘˘˘نإلا
،د˘يرد˘م و˘ك˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘تأا د˘˘صض ءا˘˘صصقإلا
هقيرف عم يصضاŸا ماعلا ةيناثلاو
يذ˘˘لا ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘˘صس Îصسصشنا˘˘˘م ›ا◊ا

ما˘مأا ““ًا˘ي˘ك˘ي˘تا˘مارد““ ًءا˘صصقإا ضشا˘˘ع

.ماهنتوت
فده ليجصست زرfi عاطتصسا امك
هذه ‘ تاعومÛا يرودب ديحو
را˘ت˘خا˘˘صش ى˘˘مرÃ نا˘˘ك ،ة˘˘خ˘˘صسن˘˘لا
يرود˘˘˘˘˘˘˘˘ب Êار˘˘˘˘˘˘˘˘كوألا كصسي˘˘˘˘˘˘˘˘نود
لصضفأا ًايلاح Èتعيو ،تاعومÛا

تارير“4ـب فاد˘هألا ي˘˘ع˘˘نا˘˘صص
ضسيراب يئانث بناج ¤إا ،ةمصساح
ي˘˘با˘˘ب˘˘م نا˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ك ،نا˘˘مÒج نا˘˘˘صس
دامتعا عم ديكأاو ،ايراÁد ليخنأاو
هيلع لويدراوغ بيب ينفلا ريدŸا
م‚ نوكيصس ،مصسوŸا اذه ًاÒثك
ز˘يز˘ع˘ت ة˘˘صصر˘˘ف ما˘˘مأا ““ÚبراÙا““
.Èكأا لكصشب هماقرأا

ةهجاوم دعوم ىلع فرعت
fiيرود ‘ راوعو زر

لاطبأ’ا
¤إا ة˘ل˘هأا˘تŸا قر˘ف˘لا دد˘ع ل˘م˘ت˘˘كإا
ة˘صسفا˘ن˘م ن˘م ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘˘بر رود˘˘لا
لك لهأات دعب ،ابوروأا لاطبأا يرود
مامأا ةنولصشربو خينويم نرياب نم
.›وبانو يصسليصشت نم لك
يئاهنلا عبر رودلا ةمق نوكتصسو

يتلا كلت يه Úيرئازجلل ةبصسنلاب
Œصسصشنا˘˘م ق˘˘˘ير˘˘˘ف ع˘˘˘مÎ ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس

را˘ب˘ت˘عإا˘ب ،نو˘ي˘˘ل كي˘˘بŸوأا هÒظ˘˘نو
ضضا˘ير ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م فر˘˘ع˘˘ت˘˘صس ا˘˘ه˘˘نأا

fiل˘˘˘˘˘صصألا ير˘˘˘˘˘ئاز÷ا ما˘˘˘˘˘مأا زر
.نويل قيرف نم راوع ماصسح

ع˘˘بر رود˘˘˘ل˘˘˘ل ل˘˘˘ما˘˘˘ك˘˘˘لا ج˘˘˘ما˘˘˘نÈلا
:يئاهنلا
ناصس ضسيراب - ›اطيإلا اتنلاتأا

21 ءاعبرألا - يصسنرفلا نامÒج
توأا

ديردم وكيتلتأا - ÊاŸألا غيزبيل
توأا31 ضسيمÿا - Êابصسإلا
خنويم نرياب - Êابصسلا ةنولصشرب
توأا41 ةعم÷ا - ÊاŸألا

نويل - يزيل‚إلا يتيصس Îصسصشنام
توأا51 تبصسلا - يصسنرفلا
ى˘˘ف تا˘˘˘يرا˘˘˘بŸا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ما˘˘˘ق˘˘˘تو
ماظنب ةنوبصشل ةيلاغتÈلا ةمصصاعلا
Úترا˘˘بÃ ضسي˘˘لو ،د˘˘حاو˘˘˘لا رود˘˘˘لا
ءانب ،داتعم ناك امك بايإاو باهذ
ةركل يبوروألا دا–لا رارق ىلع
.انوروك ةحئاج ببصسب ،مدقلا

نب ليعامصسإا يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا ىدبأا
Òف˘غ˘لا رو˘ه˘م÷ا بب˘صس˘ِب ،ةÒب˘ك ة˘˘صشهد ر˘˘صصا˘˘ن
ةدوع دعب ،ةمصصاعلا عراوصش ىÈك ‘ راصس يذلا
““fiف˘صصت˘ن˘˘م ‘ ر˘˘صصم ن˘˘م ““ءار˘˘ح˘˘صصلا ي˘˘برا

.ايقيرفإا ·أا ضسأاك نولمحي مهو ،9102 ةيليوج
22 رمعلا نم غلابلا رصصان نب ليعامصسإا لاقو
8 و˘ح˘ن ة˘م˘صصا˘˘ع˘˘لا عراو˘˘صش ‘ د˘˘صشت˘˘حا““ :ة˘˘ن˘˘صس

كئ˘لوأاو ة˘ن˘يدŸا نا˘ك˘˘صس ن˘˘ِم ،ضصخ˘˘صش ÚيÓ˘˘م
.ن˘˘طو˘˘لا ءا˘˘جرأا ف˘˘ل˘˘تfl ن˘˘م او˘˘مد˘˘ق ن˘˘˘يذ˘˘˘لا

لئاهلا ّمكلا اذه يتايح ‘ فداصصُأا ⁄ ،ةحارصص
.““تاقرطلاو عراوصشلا ‘ رصشبلا نم
ي˘صسآا نÓ˘ي˘م ق˘ير˘ف ناد˘ي˘م ط˘صسو˘˘ت˘˘م فا˘˘صضأاو
ا˘˘ه˘˘ب ¤دأا تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت ثد˘˘˘حأا ‘ ،›ا˘˘˘ط˘˘˘يإلا
تنا˘ك““ :ة˘ي˘نا˘ط˘يÈلا ““كي˘ت˘ي˘ل˘تأا اذ““ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص˘˘ِل

لصضفأا رصصمِب9102 ايقيرفإا ·أا ضسأاك ةرهاظت
بقللا نأاو ةصصاخ ،يوركلا يراوصشم ‘ ثدح
ينطولا انبختنم ةنازخ فوفر نع باغ يراقلا
.““تلخ ةنصس92 ذنم يرئاز÷ا
‘ ةيقار اصضورع رصصان نب ليعامصسإا مّدقو
لاد˘صسإا د˘ع˘ب ““فا˘ك˘لا““ ه˘ت˘ح˘ن˘˘م˘˘ف ،9102 ““نا˘˘˘ك““
.ةلوطبلا ‘ بعل نصسحأا ةزئاج راتصسلا
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رسضÿا جيوتت نع ةيناطيÈلا ““كيتيلتأا اذ““ ةفيحسصِل ثد–

لهذُم رمأا ةمصصاعلا عراوصش ‘ ضصخصش ÚيÓم8 دوجو :رصصان نب

يزي˘ل‚لا لو˘بر˘ف˘ي˘ل يدا˘ن بغر˘ي
يرئاز÷ا ›ودلا عم دقاعتلا ‘
ضسيتيب لاير عفادم ،يدنام ىصسيع
نا˘يد ل˘ي˘حر ضضيو˘ع˘˘ت˘˘ل ،Êا˘˘ب˘˘صسلا
.يصسورلا تينيز ¤إا نيرفول
نم ايمصسر اصضرع ضسيتيب ضضفرو
›ود˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لا م˘˘˘˘صضل زد˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا
هينج ÚيÓم9 لباقم يرئاز÷ا
يصسلدنألا يدانلا نكل ،ينيلÎصسإا
8.01 ة˘م˘ي˘ق˘ب ضضر˘ع لو˘ب˘˘ق يو˘˘ن˘˘ي

ا˘ق˘فو ،ي˘ن˘˘ي˘˘لÎصسإا ه˘˘ي˘˘ن˘˘ج ÚيÓ˘˘م
.ةيناطيÈلا روÒم ةفيحصصل
‘ يدنام ليحر ضسيتيب عناÁ لو
يقب هنأا ةصصاخ ،›ا◊ا فيصصلا

ع˘م هد˘ق˘ع ة˘يا˘ه˘ن ى˘ل˘ع د˘حاو ما˘ع
.قيرفلا
ة˘ي˘نا˘ك˘مإا˘ب ادد˘ه˘م لو˘بر˘ف˘ي˘ل تا˘بو
،ه˘˘يد˘˘ي Úب ن˘˘م ة˘˘ق˘˘ف˘˘صصلا عا˘˘˘ي˘˘˘صض
‘ فارطأا ةدع لوخد عم ةصصاخ
بعÓ˘˘˘˘˘لا م˘˘˘˘˘صض ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع عار˘˘˘˘˘˘صصلا

.يرئاز÷ا
د˘˘˘˘ت˘˘˘˘يا˘˘˘˘نو˘˘˘˘ي ما˘˘˘˘ه تصسو بغر˘˘˘˘يو
ا˘م˘ك ،يد˘نا˘م م˘˘صض ‘ يز˘˘ي˘˘ل‚إلا
لو˘˘خد ة˘˘ي˘˘كÎلا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا د˘˘كؤو˘˘ت
ع˘فادŸا ى˘ل˘ع قا˘ب˘صسلا ي˘صشتا˘بÔف
.هرمع نم اماع92 غلابلا
ة˘ي˘ك˘ي˘ت˘ك˘ت ة˘نورÃ يد˘نا˘˘م زا˘˘تÁو
ز˘˘˘˘كارŸا ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج ‘ بع˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ليوج ضسفانيصس هنأا امك ،ةيعافدلا

بعل˘لا ى˘ل˘ع ز˘ي˘مو˘غ و˘جو ،بي˘تا˘م

عا˘˘˘فد بل˘˘˘ق ‘ ي˘˘˘صسا˘˘˘صسأا ل˘˘˘ك˘˘˘˘صشب
بردŸا ةبيتكل مصضنا اذإا ،لوبرفيل
.بولك نغروي ÊاŸألا
ضسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير ¤إا يد˘˘نا˘˘م م˘˘صضناو
يصسنرفلا ضسÁر داتصس نم امداق

قيرفلل بعل ثيح ،6102 ماع ‘
،فادهأا ةعبرأا لجصسو ةارابم59
ايقيرفإا ·أا ضسأاك بقل ققح امك
بخ˘˘˘ت˘˘˘نŸا ع˘˘˘˘م ر˘˘˘˘صصم ‘9102
ر-ق.يرئاز÷ا

ءاŸا ‘ طقسست دق لوبرفيل ¤إا رسضÿا عفادم لاقتنا ةقفسص

يدنام عم دقاعتلا ىلع ناصسفانتي يصشابÔيف و ماهتصسيو

،هيبع’ لسضفأا ةيزهاجب يسسنرفلا نويل دسض ابوروأا لاطبأا يرودل يئاهن عبرـلا رودلا،يزيلكنإ’ا يتيسس Îسسسشنام يدان لخدي
.زرfi صضاير يرئاز÷ا مجنلا مهمدقتي
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؟Úقيدصصلا عامتجا ‘ لويدراوغو ناديز لاق اذام

لاطبأا يرود يئاهن عبرل لهأاتلا ‘ هلضشف بقع
ابوروأا

اًفلخ ضسوتنفو÷ اًبردم ولÒب ..اًيمصسر
Ÿيراصس ويصسيروا

اينف اريدم ،ولÒب ايردنأا Úيعت ،تبصسلا ،›اطيإلا ضسوتنفوج يدان نلعأا
.يراصس ويصسيروام لاقملل اًفلخ ،يÒنوكنايبلل
يئاهنلا عبر رودلل لهأاتلا ‘ قيرفلا لصشف بقع ، هبصصنم نم يراصس ليقأاو
رود نم يصسنرفلا نويل دي ىلع ةقباصسŸا عادوو ،ابوروأا لاطبأا يرود نم
.61ـلا
نمث بايإا ‘ ،ةعم÷ا ،(1-2) نويل هفيصض ىلع بلغت دق ضسوتنفوج ناكو
يÒنوكنايبلا لهأاتل ةيفاك نكت ⁄ ةجيتنلا نكل ،ةيراقلا ةلوطبلا يئاهن
.(0-1) اًباهذ هتÁزه لظ ‘ ،›اتلا رودلل
ىوتصسم دعب ،مصسوŸا اذه ›اطيإلا يرودلا بقلب جيوتتلا ‘ يراصس ح‚و
،حيجÎلا تÓكرب ›وبان مامأا ضسأاكلا يئاهن رصسخ هنكل ،‘ويلل بذبذتم
ةدايق ضشعن ‘ Òخألا رامصسŸا ،نويل دي ىلع ئجافŸا جورÿا ناكو
.زوجعلا ةديصسلل ويصسيروام
لهأاتلل ضسوتنفوج قيرف قاقحتصسا مدع ىلع  ،ةيلاطيإلا فحصصلا تقفتاو
،نويل كيبŸوأا هفيصض مامأا هقافخإا بقع ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن عبرل
بردŸا تعدو امك ،هدرفÃ ودلانور ونايتصسيرك ىلع دمتعا نأا دعب
.““زوجعلا ةديصسلا““ عم ةÒخألا هتارابم ضضاخ هنأا يعادب يراصس ويصسيروام
،ودلانور ونايتصسيرك ةيئانث لصضفب (1 -2) ›اطيإلا ضسوتنفوج قيرف زافو
رصسخ ثيح ،ضضرألا جراخ ليجصستلا ةدعاق ببصسب61ـلا رود نم جرخ هنكل
.فيظن فدهب ًاباهذ
ةيدرفلا تاراهŸا ىلع طقف دمتعاو ،ًاما“ ًازجاع ضسوتنفوج ادبو
مث ةقيقد31 ةدÓ Ÿيدب كراصش يذلا لابيد ولواب بايغ ‘ ،ودلانورل

.هتباصصإا ددŒ دعب اعيرصس بعلŸا رداغ
،““داوصسلا ةكلاح ةليل““ اهناونع ‘ ““تروبصس وليد اتيزاغل““ ةفيحصص تلاقو
Úحصشرمك ““ناديزو يغازنإا يحبصش روهظو رطخ ‘ يراصس““ ةفيصضم

fiلمتÚ ÿÓا لبقتصسم نع ،‘ويلا ضسيئر ،يليينآا لاق امنيب ،هتفŸبرد
.““ةمداقلا مايألا ‘ هلمكأاب مصسوŸا مّيقنصس““

لاغتÈلاب ةنوبضشل ‘ ةيئاهنلا راودلا بعل ىن“

عيدوت دعب ¤وألا هتلاصسر قلطي ونايتصسيرك
لاطبألا يرود

61ـلا رود نم هقيرف جورخ ىلع ،ضسوتنفوج م‚ ،ودلانور ونايتصسيرك قلع
.يصسنرفلا نويل دي ىلع ،ابوروأا لاطبأا يرودل
0202 ـ9102 مصسوم ىهتنا““ :““كوبصسيف““ ىلع هباصسح Èع ودلانور بتكو
.““انعقوت ا‡ برقأا تقو ‘ نكلو ،داتعŸا نع اÒًثك اًرخأاتم ،انل ةبصسنلاب
،طوبهلاو دوعصصلا ليلحتل تقولا ناح ،Òكفتلل نآلا تقولا ناح““ :فاصضأاو
.““Úصسحتلل ةديحولا ةقيرطلا لثÁ يدقنلا Òكفتلا نأل
هنأا ضساصسأا ىلع اًمئاد ضسوتنفوج لثم مخصض ٍدان ركفي نأا بجي““ :عباتو
نم نكمتن ىتح ،⁄اعلا ‘ لصضفألا لثم لمعي نأاو ،⁄اعلا ‘ لصضفألا
.““⁄اعلا ‘ ةيدنألا Èكأاو لصضفأا دحأاب انصسفنأا ةيمصست
وه بعصصلا ماعلا اذه لثم ‘ ىرخأا ةرم ›اطيإلا يرودلاب زوفلا““ :لمكأاو
بختنملل اًفده11و ضسوتنفو÷ اًفده73 ليجصست ،اًيصصخصش ،هب رخفن رمأا
ةلصصاوم ‘ ةبغرو ددجتم حومطب لبقتصسŸا هجاوأا ينلعجي رمأا ›اغتÈلا
.““ماع لك لصضفألاو لصضفألا Ëدقت
انيلعو ،انم ديزŸا نوعقوتي ،ديزŸاب اننوبلاطي ÚعجصشŸا نكل““ :حصضوأاو
.““تاعقوتلا ىلعأا ¤إا يقترن نأا بجي ،زجنن نأا
تارارقلا لصضفأا ذاختاب ةÒصصقلا ةلطعلا هذه انل حمصست نأا ىن“أا““ :”أاو
.““!اًبيرق مكارأا ..ىصضم تقو يأا نم اًمازتلا Ìكأاو ىوقأا ةدوعلاو لبقتصسملل
م‚ ،ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘صسير˘ك ›ا˘غ˘تÈلا sنأا ،›ا˘ط˘يإا ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘ت د˘˘sكأاو
جورخ دعب ،بصضغلا نم ةديدصش ةلاح هيلع رطيصست ،ضسوتنفوج فادهو
.ابوروأا لاطبأا يرود تاصسفانم نم هقيرف
روعصشلا ضسيل هيلع رطيصسي ودلانور sنأا ،““تروبصس وتوت““ ةفيحصص تركذو
دعب ،Òبك طابحإاب رعصشيو ،ثدح ام قدصصي ل هنإا لب ،طقف بصضغلاب

.لاطبألا يرود نم61ـلا رود نم ‘ويلا جورخ
بصضاغ ،تارم5 ابوروأا لاطبأا يرودب زاف يذلا ،ونايتصسيرك sنأا ،تفاصضأاو
تاصسفانم نأاو ةصصاخ ،(لاغتÈلا) هدÓب ‘ بعللا ىلع هتردق مدع نم
.ةينامثلا رود نم ةيادب ةنوبصشل ‘ لمكتصستصس ةلوطبلا
،هقيرف جورخ هقيدصصت مدعو ودلانور طابحإا sنأا ¤إا ،ةفيحصصلا تتفلو
ةدحاو ةيمصسر ةارابم ىوصس بعلي ⁄ يذلا ،نويل نم هئاصصقإا ببصسب يتأاي

.رهصشأا5 رخآا ‘
يتلا ةارابŸا ‘ ،ةعم÷ا ،نويل كابصش ‘ Úفده لجصس ودلانور نأا ركذي
هزوف ببصسب ؛يئاهنلا عبرل لهأات نويل نأا لإا ،(1-2) ‘ويلا زوفب تهتنا
.(0-1) اصسنرف ‘ اًباهذ

ةـضاـير
ـه1441 ةج◊ا وذ02 ـل قفاوŸا م0202  توأاÚ 01نثإلا
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تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘صصت˘˘˘لا را˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا ‘ ع˘˘˘ي˘˘˘م÷ا نا˘˘˘ك
ناد˘˘يز ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا برد˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘صصلا
قيرف قوفت بقع ،لويدراوغ بيب Êابصسإلاو
لاير قيرف ىلع يزيلكنإلا يتيصس Îصسصشنام
ىلع تلصصح مÓعإلا لئاصسو نكل ،ديردم
.ةيخيرات ةطقل
2) هزوف يتيصس يتيصس Îصسصشنام قيرف رركو
‘61ـلا رود نم هب حيطيل لايرلا ىلع (1 -
ثد◊ا ىلع ىغط نكل ،ابوروأا لاطبأا يرود
ناد˘˘˘˘˘˘˘˘يز ÚبردŸا Úب راو◊ا ة˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل
دا–لا بع˘ل˘˘م ‘ ا˘˘م˘˘هدر˘˘فÃ لو˘˘يدراو˘˘غو
.ءاقللا ءاهتنا دعب ›اÿا
ع˘˘م ثيد◊ا لدا˘˘ب˘˘ت˘˘˘ي ًا˘˘˘ف˘˘˘قاو ناد˘˘˘يز اد˘˘˘بو
ديÈت قودنصص ىلع ضسلج يذلا لويدراوغ
Úب ة˘˘˘˘يدو ة˘˘˘˘˘صسل˘˘˘˘˘ج ‘ ها˘˘˘˘˘يŸا تا˘˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘جز
ةفرعŸ عيم÷ا لوصضف راثأا ا‡ ،Úقيدصص
.راو◊ا ليصصافت
ةصسمخب اجوت Úبردم Úب ةروصصلا تعمجو
ة˘ي˘˘ثÓ˘˘ث ع˘˘قاو˘˘ب ،لا˘˘ط˘˘بألا يرود ‘ با˘˘ق˘˘لأا

ع˘م لو˘يدراو˘غ˘˘ل Úب˘˘ق˘˘لو ناد˘˘يز˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘ت˘˘م
حور˘ل˘ل ا˘˘صسرد ةرو˘˘صصلا تط˘˘عأاو ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب
.لدابتŸا ماÎحلاو ةيصضايرلا
،بع˘˘لŸا ‘ نا˘˘بردŸا ه˘˘لا˘˘ق ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ًادرو
ه˘˘ل تمد˘˘ق““ Úي˘˘فا˘˘ح˘˘صصلا لو˘˘˘يدراو˘˘˘غ Èخأا
هتلأاصسو ،““اغيللا““ بقلب زوفلا ىلع ةئنهتلا

لوانتل عمت‚ نأا ىن“أاو ،هتلئاع رابخأا نع

.““ثيداحألا لدابتو ام موي ‘ ءاصشعلا
نأا بجي““ ‘احصص ر“ؤوم ‘ ناديز لاقو
ةديج مصسوŸا ةلصصÒ، fiبك رخفب رعصشن

لبق حيÎصسنو ضسفانŸا ئنهن نأا بجي ،ًادج
.““مداقلا مصسوملل دادعتصسلا
ذنم لويدراوغب ةديج ةقÓعب ناديز طبتريو
ىصضق Úح ةقادصص ¤إا تدتماو ،بعللا ةÎف
نر˘يا˘ب ‘ ضشيا˘˘ع˘˘ت ةÎف ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا بردŸا

هÒظ˘˘˘ن ةÈخ ن˘˘˘م ةدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘˘صسÓ˘˘˘˘ل خ˘˘˘˘نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘م
.بيردتلاب ““Êولاتكلا““

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ح˘˘˘صضاو لو˘˘˘هذ˘˘˘لا ح˘˘˘مÓ˘˘˘م تد˘˘˘˘بو
بعل˘م تا˘جرد˘م ‘ ضسو˘ي˘صسي˘ن˘ي˘ف ي˘ل˘يزاÈلا
نع ناديز بردŸا ىنغتصسا نأا دعب دا–لا

ما˘مأا د˘يرد˘م لا˘ير ةرا˘صسخ لÓ˘خ ه˘˘تا˘˘مد˘˘خ
نم لاطبألا يرود عدويل يتيصس Îصسصشنام
هلبقتصسم ‘ Òكفتلا أادب اÃرو ،61ـلا رود

.““يكلŸا““ يدانلا جراخ
نأا ة˘ي˘نا˘ب˘˘صسإلا ““ا˘˘كرا˘˘م““ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص تر˘˘كذو
هصسيباوك أاوصسأا ‘ ركفي ⁄ يليزاÈلا حان÷ا
ناديز بردŸا تاباصسح جراخ نوكيصس هنأا
ىتح هب عفدلا نود ،يتيصس Îصسصشنام مامأا
بقلب جيوتتلا ‘ مهŸا هرود مغر ،ليدبك
.Êابصسإلا يرودلا ةولطب
نأا ¤إا ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘˘صسإلا ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا ترا˘˘˘صشأاو
ديدصش طابحإاب رعصشي ضسويصسينيف يليزاÈلا
ملحي ناكو ،ًايندبو ًاينهذ هصسفن أايه نأا دعب

تا˘صسفا˘ن˘م ن˘م ة˘يÒصصم ةارا˘ب˘م ‘ ق˘لأا˘ت˘لا˘ب
رار˘ق˘ب ق˘˘ع˘˘صص ه˘˘ن˘˘ك˘˘ل ،ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود
تابيردت ءارجإاب هرمأاي ⁄ هنأا ىتح ناديز
.تقو يأا ‘ ءامحإلا
بايغ ةينابصسإلا ““اكرام““ ةفيحصص تÈتعاو
‘ ناديز اياطخ نم ضسويصسينيف يليزاÈلا
يصسنر˘ف˘لا بردŸا ر˘صسف˘ي ⁄ ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ءا˘ق˘ل˘لا
Úيفاحصصلل Óًئاق ،بعÓلا داعبتصسا ببصس
انأا نكل ،هيأار يطعي نأا ضصخصش لك قح نم““
ا˘هÈت˘˘عا ي˘˘ت˘˘لا تارار˘˘ق˘˘لا ذ˘˘خ˘˘تاو بردŸا

““ةحيحصص
لوصصولا ‘ تابوعصص ضسويصسينيف هجاويصسو
‘ د˘يرد˘م لا˘˘ير˘˘ل ة˘˘ي˘˘صسا˘˘صسألا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘صشت˘˘ل˘˘ل
ة˘يو˘˘لوألا نو˘˘ك˘˘ت˘˘صس ثي˘˘ح ،ل˘˘ب˘˘قŸا م˘˘صسوŸا

ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ناد˘يز ل˘صضف˘ي ا˘م˘ك ،درازا˘ه ند˘يإل
تÙ كلذ˘˘ل ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع و˘˘ي˘˘صسن˘˘ي˘˘صسأاو و˘˘غ˘˘يردور
ركفي دق هنأا ¤إا ةينابصسإلا ““اكرام““ ةفيحصص
.ةراعإا ‘ جورÿا ‘
ناصس ضسيراب قيرف مامتها ةفيحصصلا تدكأاو

ود˘ب˘ي ذإا ،ضسو˘ي˘صسي˘ن˘ي˘ف˘ب ي˘صسنر˘ف˘لا نا˘˘مÒج
لطب˘ل ي˘صضا˘ير˘لا ر˘يدŸا ودرا˘نو˘ي˘ل ه˘ن˘طاو˘م
ليل˘ق˘لا ق˘ئا˘قد˘لا دد˘ع ن˘م ًا˘ب˘ج˘ع˘ت˘م ا˘صسنر˘ف
ةبغر بناجب ،ديردم لاير ‘ هل حاتي يذلا
‘ را˘ب˘ك˘لا ة˘ت˘صسلا ن˘م ل˘˘قألا ى˘˘ل˘˘ع Úق˘˘ير˘˘ف
ىلع لوصص◊ا ‘ زاتمŸا يزيلكنإلا يرودلا

.هتامدخ

ضسوتنفوج يدان رارق عباوت ،تبصسلا ،ةيلاطيإا ةيفحصص ريراقت تفصشك
.قيرفلل ينف ريدمك هبصصنم نم يراصس ويصسيروام ةلاقإاب
ىلع  هزوف نم مغرلاب ابوروأا لاطبأا يرود تاصسفانم ضسوتنفوج عدوو
،(0-1) اًباهذ هزوف نم دافتصسا يصسنرفلا قيرفلا نأا لإا ،(1-2) نويل
.‘ويلا بعلÃ هليجصستو
ضسوتنفوج عم اًدقع عقو دق ناك يراصس نأا ،““ايلاطيإا لوبتوف““ عقوم ركذو

يونصس بتارك وروي نويلم5.5 ىصضاقتي اميف ،لبقŸا2202 فيصص ىتح

.مصسوم لك ‘
ضسوتنفوج نإاف ،يصضاÎلاب يراصس دقع ءاهنإا متي ⁄ اذإا هنأا فاصضأاو
¤إا لصصت ،يراصسل رجأاك ‘اصص وروي نويلم11 عفد ىلع اÈً‹ نوكيصس
.تآافاكŸاب وروي نويلم3.02
امنيب ،›اطيإلا يرودلا بقلب يراصس عم جوت ضسوتنفوج نأا ركذلاب ريدج
مامأا ايلاطيإا ضسأاك يئاهنو ويصستل مامأا ›اطيإلا ربوصسلا ضسأاك رصسخ
.ابوروأا لاطبأا يرود عدوو ›وبان

 يونضس بتارك وروي نويلم5.5 ىضضاقتي

وروي نويلم02 ضسوتنفوج فلكُت يراصس ةلاقا

،د˘يرد˘م لا˘ير د˘ئا˘ق ضسو˘˘مار و˘˘ي˘˘جÒصس ه˘˘جو
ءاصصقإلا بقع ،يغنŸÒا Òهامج ¤إا ةلاصسر
ما˘مأا ،ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود ي˘ئا˘ه˘ن ن˘˘م˘˘ث ن˘˘م
.يتيصس Îصسصشنام
،ةعم÷ا ةدوعلا ةهجاوم نع ضسومار باغو
،باهذلا ءاقل ‘ هدرط دعب ،فاقيإلا ببصسب
Úفدهب زيل‚إلا لقعم ‘ يغنŸÒا رصسخو
.فدهل

ضسيف عقوم ىلع هتحفصص Èع ،ضسومار رصشنو
ىلع بعصصو بيرغ مصسوم ىهتنا دقل““ كوب
ديردم لاير اننأل ،رمو ولح معطبو ،عيم÷ا
.““ءيصش لكب زوفلاب نوبلاطمو
اغيللا يبقل دصصحب ةداصشإلا بجي““ فاصضأاو
فور˘˘ظ˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ظ ‘ Êا˘˘ب˘˘صسإلا ر˘˘بو˘˘˘صسلاو
ن˘م ءا˘صصقإلا نإا˘ف كلذ ع˘˘مو ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صسلا
اندرأا اننأل ،ريرم ءيصش ،ابوروأا لاطبأا يرود

.““ديزŸا
ةدو˘ع˘لا م˘ث ة˘حار˘ل˘ل تقو˘لا نا˘ح د˘ق˘ل““ ع˘˘با˘˘تو
اذ˘˘ه ،ل˘˘ب˘˘قŸا م˘˘صسوŸا ل˘˘جأا ن˘˘م لا˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘لاو
ءي˘صش ل˘ك نا˘ق˘ح˘ت˘صسي خ˘يرا˘ت˘لا اذ˘هو را˘˘ع˘˘صشلا
.““اًمئاد
ا˘ي˘ح˘ي ا˘ًم˘ئاد ،ةÁز˘˘ه˘˘لا ‘و ر˘˘صصن˘˘لا ‘““ ”أاو
Òغ م˘˘ك˘˘م˘˘عد ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ك˘˘ل اًر˘˘ك˘˘˘صشو ،د˘˘˘يرد˘˘˘م
.““دعُب نع ناك ول ىتح طورصشŸا

ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن نمث نم ءاضصقإلا بقع

بيرغلا مصسوŸا ‘ ريرم يبوروألا ءاصصقإلا :ضسومار
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؟Úقيدصصلا عامتجا ‘ لويدراوغو ناديز لاق اذام

لاطبأا يرود يئاهن عبرل لهأاتلا ‘ هلضشف بقع
ابوروأا

اًفلخ ضسوتنفو÷ اًبردم ولÒب ..اًيمصسر
Ÿيراصس ويصسيروا

اينف اريدم ،ولÒب ايردنأا Úيعت ،تبصسلا ،›اطيإلا ضسوتنفوج يدان نلعأا
.يراصس ويصسيروام لاقملل اًفلخ ،يÒنوكنايبلل
يئاهنلا عبر رودلل لهأاتلا ‘ قيرفلا لصشف بقع ، هبصصنم نم يراصس ليقأاو
رود نم يصسنرفلا نويل دي ىلع ةقباصسŸا عادوو ،ابوروأا لاطبأا يرود نم
.61ـلا
نمث بايإا ‘ ،ةعم÷ا ،(1-2) نويل هفيصض ىلع بلغت دق ضسوتنفوج ناكو
يÒنوكنايبلا لهأاتل ةيفاك نكت ⁄ ةجيتنلا نكل ،ةيراقلا ةلوطبلا يئاهن
.(0-1) اًباهذ هتÁزه لظ ‘ ،›اتلا رودلل
ىوتصسم دعب ،مصسوŸا اذه ›اطيإلا يرودلا بقلب جيوتتلا ‘ يراصس ح‚و
،حيجÎلا تÓكرب ›وبان مامأا ضسأاكلا يئاهن رصسخ هنكل ،‘ويلل بذبذتم
ةدايق ضشعن ‘ Òخألا رامصسŸا ،نويل دي ىلع ئجافŸا جورÿا ناكو
.زوجعلا ةديصسلل ويصسيروام
لهأاتلل ضسوتنفوج قيرف قاقحتصسا مدع ىلع  ،ةيلاطيإلا فحصصلا تقفتاو
،نويل كيبŸوأا هفيصض مامأا هقافخإا بقع ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن عبرل
بردŸا تعدو امك ،هدرفÃ ودلانور ونايتصسيرك ىلع دمتعا نأا دعب
.““زوجعلا ةديصسلا““ عم ةÒخألا هتارابم ضضاخ هنأا يعادب يراصس ويصسيروام
،ودلانور ونايتصسيرك ةيئانث لصضفب (1 -2) ›اطيإلا ضسوتنفوج قيرف زافو
رصسخ ثيح ،ضضرألا جراخ ليجصستلا ةدعاق ببصسب61ـلا رود نم جرخ هنكل
.فيظن فدهب ًاباهذ
ةيدرفلا تاراهŸا ىلع طقف دمتعاو ،ًاما“ ًازجاع ضسوتنفوج ادبو
مث ةقيقد31 ةدÓ Ÿيدب كراصش يذلا لابيد ولواب بايغ ‘ ،ودلانورل

.هتباصصإا ددŒ دعب اعيرصس بعلŸا رداغ
،““داوصسلا ةكلاح ةليل““ اهناونع ‘ ““تروبصس وليد اتيزاغل““ ةفيحصص تلاقو
Úحصشرمك ““ناديزو يغازنإا يحبصش روهظو رطخ ‘ يراصس““ ةفيصضم

fiلمتÚ ÿÓا لبقتصسم نع ،‘ويلا ضسيئر ،يليينآا لاق امنيب ،هتفŸبرد
.““ةمداقلا مايألا ‘ هلمكأاب مصسوŸا مّيقنصس““

لاغتÈلاب ةنوبضشل ‘ ةيئاهنلا راودلا بعل ىن“

عيدوت دعب ¤وألا هتلاصسر قلطي ونايتصسيرك
لاطبألا يرود

61ـلا رود نم هقيرف جورخ ىلع ،ضسوتنفوج م‚ ،ودلانور ونايتصسيرك قلع
.يصسنرفلا نويل دي ىلع ،ابوروأا لاطبأا يرودل
0202 ـ9102 مصسوم ىهتنا““ :““كوبصسيف““ ىلع هباصسح Èع ودلانور بتكو
.““انعقوت ا‡ برقأا تقو ‘ نكلو ،داتعŸا نع اÒًثك اًرخأاتم ،انل ةبصسنلاب
،طوبهلاو دوعصصلا ليلحتل تقولا ناح ،Òكفتلل نآلا تقولا ناح““ :فاصضأاو
.““Úصسحتلل ةديحولا ةقيرطلا لثÁ يدقنلا Òكفتلا نأل
هنأا ضساصسأا ىلع اًمئاد ضسوتنفوج لثم مخصض ٍدان ركفي نأا بجي““ :عباتو
نم نكمتن ىتح ،⁄اعلا ‘ لصضفألا لثم لمعي نأاو ،⁄اعلا ‘ لصضفألا
.““⁄اعلا ‘ ةيدنألا Èكأاو لصضفأا دحأاب انصسفنأا ةيمصست
وه بعصصلا ماعلا اذه لثم ‘ ىرخأا ةرم ›اطيإلا يرودلاب زوفلا““ :لمكأاو
بختنملل اًفده11و ضسوتنفو÷ اًفده73 ليجصست ،اًيصصخصش ،هب رخفن رمأا
ةلصصاوم ‘ ةبغرو ددجتم حومطب لبقتصسŸا هجاوأا ينلعجي رمأا ›اغتÈلا
.““ماع لك لصضفألاو لصضفألا Ëدقت
انيلعو ،انم ديزŸا نوعقوتي ،ديزŸاب اننوبلاطي ÚعجصشŸا نكل““ :حصضوأاو
.““تاعقوتلا ىلعأا ¤إا يقترن نأا بجي ،زجنن نأا
تارارقلا لصضفأا ذاختاب ةÒصصقلا ةلطعلا هذه انل حمصست نأا ىن“أا““ :”أاو
.““!اًبيرق مكارأا ..ىصضم تقو يأا نم اًمازتلا Ìكأاو ىوقأا ةدوعلاو لبقتصسملل
م‚ ،ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘صسير˘ك ›ا˘غ˘تÈلا sنأا ،›ا˘ط˘يإا ي˘ف˘ح˘صص ر˘ير˘ق˘ت د˘˘sكأاو
جورخ دعب ،بصضغلا نم ةديدصش ةلاح هيلع رطيصست ،ضسوتنفوج فادهو
.ابوروأا لاطبأا يرود تاصسفانم نم هقيرف
روعصشلا ضسيل هيلع رطيصسي ودلانور sنأا ،““تروبصس وتوت““ ةفيحصص تركذو
دعب ،Òبك طابحإاب رعصشيو ،ثدح ام قدصصي ل هنإا لب ،طقف بصضغلاب

.لاطبألا يرود نم61ـلا رود نم ‘ويلا جورخ
بصضاغ ،تارم5 ابوروأا لاطبأا يرودب زاف يذلا ،ونايتصسيرك sنأا ،تفاصضأاو
تاصسفانم نأاو ةصصاخ ،(لاغتÈلا) هدÓب ‘ بعللا ىلع هتردق مدع نم
.ةينامثلا رود نم ةيادب ةنوبصشل ‘ لمكتصستصس ةلوطبلا
،هقيرف جورخ هقيدصصت مدعو ودلانور طابحإا sنأا ¤إا ،ةفيحصصلا تتفلو
ةدحاو ةيمصسر ةارابم ىوصس بعلي ⁄ يذلا ،نويل نم هئاصصقإا ببصسب يتأاي

.رهصشأا5 رخآا ‘
يتلا ةارابŸا ‘ ،ةعم÷ا ،نويل كابصش ‘ Úفده لجصس ودلانور نأا ركذي
هزوف ببصسب ؛يئاهنلا عبرل لهأات نويل نأا لإا ،(1-2) ‘ويلا زوفب تهتنا
.(0-1) اصسنرف ‘ اًباهذ

ةـضاـير
ـه1441 ةج◊ا وذ02 ـل قفاوŸا م0202  توأاÚ 01نثإلا
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تا˘˘ح˘˘ير˘˘˘صصت˘˘˘لا را˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘نا ‘ ع˘˘˘ي˘˘˘م÷ا نا˘˘˘ك
ناد˘˘يز ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا برد˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘صصلا
قيرف قوفت بقع ،لويدراوغ بيب Êابصسإلاو
لاير قيرف ىلع يزيلكنإلا يتيصس Îصسصشنام
ىلع تلصصح مÓعإلا لئاصسو نكل ،ديردم
.ةيخيرات ةطقل
2) هزوف يتيصس يتيصس Îصسصشنام قيرف رركو
‘61ـلا رود نم هب حيطيل لايرلا ىلع (1 -
ثد◊ا ىلع ىغط نكل ،ابوروأا لاطبأا يرود
ناد˘˘˘˘˘˘˘˘يز ÚبردŸا Úب راو◊ا ة˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل
دا–لا بع˘ل˘˘م ‘ ا˘˘م˘˘هدر˘˘فÃ لو˘˘يدراو˘˘غو
.ءاقللا ءاهتنا دعب ›اÿا
ع˘˘م ثيد◊ا لدا˘˘ب˘˘ت˘˘˘ي ًا˘˘˘ف˘˘˘قاو ناد˘˘˘يز اد˘˘˘بو
ديÈت قودنصص ىلع ضسلج يذلا لويدراوغ
Úب ة˘˘˘˘يدو ة˘˘˘˘˘صسل˘˘˘˘˘ج ‘ ها˘˘˘˘˘يŸا تا˘˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘جز
ةفرعŸ عيم÷ا لوصضف راثأا ا‡ ،Úقيدصص
.راو◊ا ليصصافت
ةصسمخب اجوت Úبردم Úب ةروصصلا تعمجو
ة˘ي˘˘ثÓ˘˘ث ع˘˘قاو˘˘ب ،لا˘˘ط˘˘بألا يرود ‘ با˘˘ق˘˘لأا

ع˘م لو˘يدراو˘غ˘˘ل Úب˘˘ق˘˘لو ناد˘˘يز˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘ت˘˘م
حور˘ل˘ل ا˘˘صسرد ةرو˘˘صصلا تط˘˘عأاو ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب
.لدابتŸا ماÎحلاو ةيصضايرلا
،بع˘˘لŸا ‘ نا˘˘بردŸا ه˘˘لا˘˘ق ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ًادرو
ه˘˘ل تمد˘˘ق““ Úي˘˘فا˘˘ح˘˘صصلا لو˘˘˘يدراو˘˘˘غ Èخأا
هتلأاصسو ،““اغيللا““ بقلب زوفلا ىلع ةئنهتلا

لوانتل عمت‚ نأا ىن“أاو ،هتلئاع رابخأا نع

.““ثيداحألا لدابتو ام موي ‘ ءاصشعلا
نأا بجي““ ‘احصص ر“ؤوم ‘ ناديز لاقو
ةديج مصسوŸا ةلصصÒ، fiبك رخفب رعصشن

لبق حيÎصسنو ضسفانŸا ئنهن نأا بجي ،ًادج
.““مداقلا مصسوملل دادعتصسلا
ذنم لويدراوغب ةديج ةقÓعب ناديز طبتريو
ىصضق Úح ةقادصص ¤إا تدتماو ،بعللا ةÎف
نر˘يا˘ب ‘ ضشيا˘˘ع˘˘ت ةÎف ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا بردŸا

هÒظ˘˘˘ن ةÈخ ن˘˘˘م ةدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘˘صسÓ˘˘˘˘ل خ˘˘˘˘نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘م
.بيردتلاب ““Êولاتكلا““

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ح˘˘˘صضاو لو˘˘˘هذ˘˘˘لا ح˘˘˘مÓ˘˘˘م تد˘˘˘˘بو
بعل˘م تا˘جرد˘م ‘ ضسو˘ي˘صسي˘ن˘ي˘ف ي˘ل˘يزاÈلا
نع ناديز بردŸا ىنغتصسا نأا دعب دا–لا

ما˘مأا د˘يرد˘م لا˘ير ةرا˘صسخ لÓ˘خ ه˘˘تا˘˘مد˘˘خ
نم لاطبألا يرود عدويل يتيصس Îصسصشنام
هلبقتصسم ‘ Òكفتلا أادب اÃرو ،61ـلا رود

.““يكلŸا““ يدانلا جراخ
نأا ة˘ي˘نا˘ب˘˘صسإلا ““ا˘˘كرا˘˘م““ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص تر˘˘كذو
هصسيباوك أاوصسأا ‘ ركفي ⁄ يليزاÈلا حان÷ا
ناديز بردŸا تاباصسح جراخ نوكيصس هنأا
ىتح هب عفدلا نود ،يتيصس Îصسصشنام مامأا
بقلب جيوتتلا ‘ مهŸا هرود مغر ،ليدبك
.Êابصسإلا يرودلا ةولطب
نأا ¤إا ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘˘صسإلا ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا ترا˘˘˘صشأاو
ديدصش طابحإاب رعصشي ضسويصسينيف يليزاÈلا
ملحي ناكو ،ًايندبو ًاينهذ هصسفن أايه نأا دعب

تا˘صسفا˘ن˘م ن˘م ة˘يÒصصم ةارا˘ب˘م ‘ ق˘لأا˘ت˘لا˘ب
رار˘ق˘ب ق˘˘ع˘˘صص ه˘˘ن˘˘ك˘˘ل ،ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود
تابيردت ءارجإاب هرمأاي ⁄ هنأا ىتح ناديز
.تقو يأا ‘ ءامحإلا
بايغ ةينابصسإلا ““اكرام““ ةفيحصص تÈتعاو
‘ ناديز اياطخ نم ضسويصسينيف يليزاÈلا
يصسنر˘ف˘لا بردŸا ر˘صسف˘ي ⁄ ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ءا˘ق˘ل˘لا
Úيفاحصصلل Óًئاق ،بعÓلا داعبتصسا ببصس
انأا نكل ،هيأار يطعي نأا ضصخصش لك قح نم““
ا˘هÈت˘˘عا ي˘˘ت˘˘لا تارار˘˘ق˘˘لا ذ˘˘خ˘˘تاو بردŸا

““ةحيحصص
لوصصولا ‘ تابوعصص ضسويصسينيف هجاويصسو
‘ د˘يرد˘م لا˘˘ير˘˘ل ة˘˘ي˘˘صسا˘˘صسألا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘صشت˘˘ل˘˘ل
ة˘يو˘˘لوألا نو˘˘ك˘˘ت˘˘صس ثي˘˘ح ،ل˘˘ب˘˘قŸا م˘˘صسوŸا

ي˘ئا˘ن˘ث˘لا ناد˘يز ل˘صضف˘ي ا˘م˘ك ،درازا˘ه ند˘يإل
تÙ كلذ˘˘ل ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع و˘˘ي˘˘صسن˘˘ي˘˘صسأاو و˘˘غ˘˘يردور
ركفي دق هنأا ¤إا ةينابصسإلا ““اكرام““ ةفيحصص
.ةراعإا ‘ جورÿا ‘
ناصس ضسيراب قيرف مامتها ةفيحصصلا تدكأاو

ود˘ب˘ي ذإا ،ضسو˘ي˘صسي˘ن˘ي˘ف˘ب ي˘صسنر˘ف˘لا نا˘˘مÒج
لطب˘ل ي˘صضا˘ير˘لا ر˘يدŸا ودرا˘نو˘ي˘ل ه˘ن˘طاو˘م
ليل˘ق˘لا ق˘ئا˘قد˘لا دد˘ع ن˘م ًا˘ب˘ج˘ع˘ت˘م ا˘صسنر˘ف
ةبغر بناجب ،ديردم لاير ‘ هل حاتي يذلا
‘ را˘ب˘ك˘لا ة˘ت˘صسلا ن˘م ل˘˘قألا ى˘˘ل˘˘ع Úق˘˘ير˘˘ف
ىلع لوصص◊ا ‘ زاتمŸا يزيلكنإلا يرودلا

.هتامدخ

ضسوتنفوج يدان رارق عباوت ،تبصسلا ،ةيلاطيإا ةيفحصص ريراقت تفصشك
.قيرفلل ينف ريدمك هبصصنم نم يراصس ويصسيروام ةلاقإاب
ىلع  هزوف نم مغرلاب ابوروأا لاطبأا يرود تاصسفانم ضسوتنفوج عدوو
،(0-1) اًباهذ هزوف نم دافتصسا يصسنرفلا قيرفلا نأا لإا ،(1-2) نويل
.‘ويلا بعلÃ هليجصستو
ضسوتنفوج عم اًدقع عقو دق ناك يراصس نأا ،““ايلاطيإا لوبتوف““ عقوم ركذو

يونصس بتارك وروي نويلم5.5 ىصضاقتي اميف ،لبقŸا2202 فيصص ىتح

.مصسوم لك ‘
ضسوتنفوج نإاف ،يصضاÎلاب يراصس دقع ءاهنإا متي ⁄ اذإا هنأا فاصضأاو
¤إا لصصت ،يراصسل رجأاك ‘اصص وروي نويلم11 عفد ىلع اÈً‹ نوكيصس
.تآافاكŸاب وروي نويلم3.02
امنيب ،›اطيإلا يرودلا بقلب يراصس عم جوت ضسوتنفوج نأا ركذلاب ريدج
مامأا ايلاطيإا ضسأاك يئاهنو ويصستل مامأا ›اطيإلا ربوصسلا ضسأاك رصسخ
.ابوروأا لاطبأا يرود عدوو ›وبان

 يونضس بتارك وروي نويلم5.5 ىضضاقتي

وروي نويلم02 ضسوتنفوج فلكُت يراصس ةلاقا

،د˘يرد˘م لا˘ير د˘ئا˘ق ضسو˘˘مار و˘˘ي˘˘جÒصس ه˘˘جو
ءاصصقإلا بقع ،يغنŸÒا Òهامج ¤إا ةلاصسر
ما˘مأا ،ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود ي˘ئا˘ه˘ن ن˘˘م˘˘ث ن˘˘م
.يتيصس Îصسصشنام
،ةعم÷ا ةدوعلا ةهجاوم نع ضسومار باغو
،باهذلا ءاقل ‘ هدرط دعب ،فاقيإلا ببصسب
Úفدهب زيل‚إلا لقعم ‘ يغنŸÒا رصسخو
.فدهل

ضسيف عقوم ىلع هتحفصص Èع ،ضسومار رصشنو
ىلع بعصصو بيرغ مصسوم ىهتنا دقل““ كوب
ديردم لاير اننأل ،رمو ولح معطبو ،عيم÷ا
.““ءيصش لكب زوفلاب نوبلاطمو
اغيللا يبقل دصصحب ةداصشإلا بجي““ فاصضأاو
فور˘˘ظ˘˘لا هذ˘˘ه ل˘˘ظ ‘ Êا˘˘ب˘˘صسإلا ر˘˘بو˘˘˘صسلاو
ن˘م ءا˘صصقإلا نإا˘ف كلذ ع˘˘مو ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صسلا
اندرأا اننأل ،ريرم ءيصش ،ابوروأا لاطبأا يرود

.““ديزŸا
ةدو˘ع˘لا م˘ث ة˘حار˘ل˘ل تقو˘لا نا˘ح د˘ق˘ل““ ع˘˘با˘˘تو
اذ˘˘ه ،ل˘˘ب˘˘قŸا م˘˘صسوŸا ل˘˘جأا ن˘˘م لا˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘لاو
ءي˘صش ل˘ك نا˘ق˘ح˘ت˘صسي خ˘يرا˘ت˘لا اذ˘هو را˘˘ع˘˘صشلا
.““اًمئاد
ا˘ي˘ح˘ي ا˘ًم˘ئاد ،ةÁز˘˘ه˘˘لا ‘و ر˘˘صصن˘˘لا ‘““ ”أاو
Òغ م˘˘ك˘˘م˘˘عد ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ك˘˘ل اًر˘˘ك˘˘˘صشو ،د˘˘˘يرد˘˘˘م
.““دعُب نع ناك ول ىتح طورصشŸا

ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن نمث نم ءاضصقإلا بقع

بيرغلا مصسوŸا ‘ ريرم يبوروألا ءاصصقإلا :ضسومار
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  لبقŸأ Èمتبسس رهسش علطم ¤إأ لسصأوتيو مويلأ حتتفُي

يدامÓلا ثاÎلا رهصش تايلاعف قلطُت ةفاقثلا ةرازو

ث.ق

ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘لا هذ˘ه ى˘ع˘˘صستو
ةظفاÙا راطإا ‘ جردنت يتلا-
‘ يدا˘˘˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘˘˘لا ثاÎلا ى˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ع
تا˘˘˘˘˘˘˘يد– ع˘˘˘˘˘˘˘فر ¤إا -ر˘˘˘˘˘˘˘˘ئاز÷ا
‘3002 ذنم تلذب يتلا دوه÷ا

كلذو ،زِ‚ُأا ام ءارثإاو لق◊ا اذه
Úيفر◊او Úصصتıا نم ماهصسإاب
ناد˘يŸا ‘ ة˘ل˘عا˘ف˘لا تا˘ي˘ع˘˘م÷او

 .نايبلا بصسح
ةر˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘لا ج˘˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب ل˘˘˘م˘˘˘صشيو

fiفا تار˘˘صضاÎة˘ي˘عو˘ب˘صسأا ة˘˘ي˘˘صضا
‘ا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا ثاÎلا عو˘˘˘صضو˘˘˘م لو˘˘˘ح
ضسابلل ‘اقث ناجرهمو يدامÓلا
ةر˘˘˘˘كاذ ‘““ ناو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب ير˘˘˘˘ئاز÷ا
.““يرئاز÷ا ضسابللا
ناجرهŸا ضشماه ىلع مظنت امك
ضسا˘˘ب˘˘ل مد˘˘قأا““ لو˘˘ح نا˘˘ت˘˘ق˘˘˘با˘˘˘صسم
ثيد–““ عوصضومو ““يلئاع يديلقت

بنا˘˘ج ¤إا ““يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا ضسا˘˘ب˘˘ل˘˘لا
ضسابللا فيصصوتل تاقاطب قÓطإا
Èع كلذو هدر˘˘˘˘˘˘˘˘˘جو ير˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئاز÷ا

. تايلولا لكب ةفاقثلا تايريدم
تاود˘˘ن ج˘˘ما˘˘نÈلا ا˘˘صضيأا ل˘˘˘م˘˘˘صشيو
يديلقتلا ضسابللا لوح ةينويزفلت

ماثللا ةطامإا ضضرغب رئاز÷ا ‘
فلم ‘ ةذختŸا تاءارجإلا نع
ير˘ئاز˘ج ي˘ثار˘ت ر˘صصن˘ع ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست
ىد˘˘ل ا˘˘ي˘˘نا˘˘صسنإا ا˘˘ثار˘˘ت هرا˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا˘˘˘ب
ع˘ي˘صضاو˘م بنا˘ج ¤إا ““و˘ك˘˘صسنو˘˘ي˘˘لا““
ة˘˘كرا˘˘صشÃ نأا˘˘صشلا اذ˘˘˘ه ‘ ىر˘˘˘خأا
‘ ة˘ل˘عا˘ف˘لا ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لا تا˘ي˘ع˘م÷ا
Úصصتıا ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضيأاو لاÛا
. ÚفÙÎاو Úيليكصشتلاو
ناك نئلو““ ةرازولا نايب ‘ ءاجو
ا˘˘ق˘˘ي˘˘صصل ضضع˘˘ب˘˘˘لا د˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘ب ثاÎلا
رخآلا ضضعبلا ىدل هنإاف ،يصضاŸاب
امك ،ةّي◊ا تاذلا ‘ يصساصسأا نايك
انتايح نم دمتصسم يويحٌ داز هنأا

هنوك ىلع ةوÓع ،ةيعقاولا ةيمويلا
حورو ،نآلا ة˘˘˘˘˘˘˘˘ظ◊ حور ضسف˘˘˘˘˘˘˘˘ن““
حورو ،تلازامو تناك يتلا ةظحللا
ة˘˘˘˘ثراو˘˘˘˘تŸا ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘مزألا كل˘˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘˘ك
.““ةددجتŸاو
كلت ¤إا ادانتصساو““ نايبلا فيصضيو
Òمصضلا ‘ ثاÎلل ةيعونلا ةلزنŸا
،دارفألاو بوعصشلاو ·أÓل يعم÷ا
ه˘ي˘ل˘ع ة˘ظ˘فاÙاو ه˘ت˘يا˘م˘ح بجو
ل˘˘ب˘˘tصسلاو ة˘˘ن˘˘ك˘˘مŸا قر˘˘ط˘˘لا ل˘˘ك˘˘˘ب
ةراتو ،هئايحإاو هثعبب ةرات ،ةحاتŸا
،هيف Úلعافلاو ÚعدبŸا زيفحتب
لا˘˘ي˘˘جألا ن˘˘م ه˘˘ب˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘ب ىر˘˘˘خأاو
نم كلذ دصسجتيو ،مهيلإا هبيب–و

قيرط نع هايانث ‘ ضصوغلا لÓخ
قتفي يذلا ءان˘ب˘لا ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لا
ه˘تاودأا ار˘ه˘صشم ،ه˘تا˘نو˘ن˘ك˘م ما˘م˘˘كأا
ءÓ˘جإا ن˘م ه˘˘ن˘˘ّك“ ي˘˘ت˘˘لا ه˘˘تا˘˘ي˘˘لآاو

عونتلا ديدصشلا ثاÎلا اذه ايافخ
ةيفارغ÷ا تاءاصضفلا ىنغب ينغلاو

دد˘˘ج˘˘ت˘˘لاو ةا˘˘ي◊ا ه˘˘ت˘˘ح˘˘ن˘˘م ي˘˘ت˘˘لا
.ءاقبلاو لام÷او
نو˘ن˘ف˘˘لاو ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ةرازو و˘˘عد˘˘تو

لقح ‘ Úلعافلاو ÚمتهŸا عيمج
Èع رو˘صضح˘˘ل˘˘ل ،يدا˘˘مÓ˘˘لا ثاÎلا
‘ ما˘˘˘˘ه˘˘˘˘صسإÓ˘˘˘˘ل ،قرزألا ءا˘˘˘˘صضف˘˘˘˘لا
تار˘˘صضاÙا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘˘ث ط˘˘˘ي˘˘˘صشن˘˘˘ت
عيصضاوم لوانتتصس يتلا ة˘ي˘ل˘عا˘ف˘ت˘لا

ثاÎلا ضصخ˘˘ت ة˘˘ك˘˘ئا˘˘صشو ة˘˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ع
احاتفناو ضسابللاب اءدب يدامÓلا

تاءا˘ق˘ل ‘ ىر˘خأا ع˘ي˘صضاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ي˘صسا˘˘ب˘˘ل““ را˘˘ع˘˘صش ت– ة˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘صسأا
 .““يتفاقثو يتركاذ
نوكت نأا ىلع اهلامآا ةرازولا دقعتو
ة˘˘ع˘˘جا˘˘نو ةز˘˘sي‡ تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا هذ˘˘˘ه
ضصخت ةيلصصفم جئاتنل اهديصسجتب

ن˘˘مو يدا˘˘مÓ˘˘˘لا ثاÎلا ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح
.يرئاز÷ا ضسابللا هنمصض

رسصان نانفلأ تاحول زا‚أ نوديِعُيسس نوكراسشŸأ
هينيد نيدلأ

ثرإا”” ةينطولا ةقباصسŸا قÓطنا
ةليصسŸاب ””ةصشارفلا
ةيلوب مويلا قلطنت
ة˘ق˘با˘صسم ة˘ل˘˘ي˘˘صسŸا
““ة˘˘˘˘صشار˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ثرإا““

‘ ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘˘لاو
زا‚ا ةدا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘عإا
نا˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا تا˘˘˘حو˘˘˘˘ل
،هينيد نيدلا رصصان
ام ةÎفلا ‘ كلذو
توأا21 ¤إاÚ 01ب
.يرا÷ا
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تدsد˘˘˘حو
ةل˘ي˘صسŸا˘ب ة˘فا˘ق˘ث˘لا
ةكرا˘صشم˘ل˘ل ا˘طور˘صش

يتلا ا˘ه˘تا˘ي˘لا˘ع˘ف ‘
راد˘م ى˘ل˘ع م˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
نأا اهنم ،مايأا ةثÓث
حصشŸÎا نصس نوكي
82 ¤إاÚ 81ب ام
،Úصسن÷ا نم ةنصس
ة˘˘˘حو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب نو˘˘˘˘ك˘˘˘˘تو
،ط˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ف ةد˘˘˘˘˘˘حاو
عم ةيعونلا عيفر ريوصصتبو حوتفم ضسايقب نوكت اهب كراصشŸا ةحوللاو
ضسمÿا زواجتي ل ةحوللا زا‚إا ةداعإا لحارم ضصخلي ويديفب لاصسرإا
ةرامتصسلاب ةقفرم اهب ةكراصشŸا دارŸا ةحوللا لاصسرإا متي امك ،قئاقد
،ةبولطŸا تامولعŸا لكب ةَدsوزم ،ةيريدŸا عقوم نم اهبحصس بجي يتلا

.يرا÷ا توأا رهصش نم01 خيرات لبق ةحوللا لصسرت نأا ىلع
Úنانف نم اهؤواصضعأا فلأاتي يتلا- ميكحتلا ةن÷ راتخت نأا بقترŸا نمو
.¤وألا ثÓثلا بتارŸاب نيزئافلا -Úليكصشت
ةنصس ضسيراب ‘ دلو ،يصسنرف ماصسر وه ،هينيد نيدلا رصصن نانفلا sنأا ركذُي
¤إا ة˘ي˘صسارد ة˘ح˘ن˘م ى˘ل˘˘ع ل˘˘صص– ،ة˘˘يزاو˘˘جر˘˘ب ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع ط˘˘صسو ‘ م1681
نم لك راز رئاز÷ا ‘ ،م3881 ماع هراز نأا هل قبصس يذلا دلبلا ،رئاز÷ا

اهيف ىقبو ةيرئاز÷ا ءارحصصلا هيف ترثأاو ،طاوغألاو ةلقرو يتنيدم
.ةلماك تاونصس ضسمخ
نع اهمصسر يتلا هتاحول هينيد ضضرع ،9881 ماع ضسيراب ¤إا هتدوع ىدل

Òثأات نكل ،ةيصضفلا ةيلاديŸاب زافو يŸاعلا ضضرعŸا ‘ ةداعصسوب ةنيدم
اهقصشع يتلا ةداعصسوب ¤إا ىرخأا ةرم داعف هقرافي ⁄ ةيرئاز÷ا ءارحصصلا
ةقطنŸا ديلاقت ىلع Ìكأا فرعت ثيح ،مئاد لكصشب اهيف ةرŸا هذه ىقبيل
هتايح قيفر عم قداصصتو ،ةقÓطب ةيبرعلا ملكتي حبصصأاو ناكصسلا تاداعو
.هبرد قيفرو هرمع قيدصص ناك يذلا ميهاربإا نب ناميلصس
6091 ما˘ع˘لا ضضر˘ع˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ر˘˘ئاز÷ا ‘ ضضرا˘˘ع˘˘م ةد˘˘ع ‘ كرا˘˘صش
Úيصسنرفلا Úماصسرلا نم امهم اوصضع حبصصأاف ،2291 ماعلا ضضرعمو
اهصسانأاو ءارحصصلا بح هلغصشي ناك هينيد نكلو ،رئاز÷ا ‘ نيدوجوŸا

ىلع فرعتيل ناميلصس هقيدصص ةبحصصب رفصسلا ‘ ذخأاف رخآا رمأا يأا نع
هينيد نلعأا3191 ةنصس ‘و ،ربÈلاب برعلا ةقÓع نعو برق نع ءارحصصلا
حبصصيل ،هينيد نيدلا رصصن ¤إا هينيد نايتإا ضسنوفلا نم همصسا Òغو همÓصسإا
طا˘صسوأا ‘ ة˘ج˘˘صض ه˘˘مÓ˘˘صسإا ثد˘˘حأا د˘˘قو ،م˘˘ل˘˘صسŸا ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا ما˘˘صسر˘˘لا
هومهتاف ا˘صسنر˘ف ‘ ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ق˘ب˘ط˘لا طا˘صسوأا ‘و Úي˘صسنر˘ف˘لا ن˘ير˘م˘عŸا
لكبو مهت نم هيلإا لكوأا ام لكب أابعي ⁄ هينيد نيدلا رصصن نكلو ،ةنايÿاب
رمألا وهو ةعانق لكب انيد مÓصسإلا ذختا هنا كلذ ،هنع كيح يذلا مÓكلا
م4191 ماع ¤وألا ةيŸاعلا بر◊ا دعبو ،ةوقلا نم اعون هبصسكا يذلا

مغر نويصسنرفلا ثبلي ⁄ يتلا ةعئارلا لامعألا نم ديدعلا نانفلل ردصص
ماع ةمركŸا ةكم ¤إا هينيد رفاصس ،ةنايÿاب هوفصصو نأا اهب مهباجعإا
.نيدلا رصصن جا◊ا حبصصأاف ج◊ا ةصضيرف ءادأل م9291
‘وت ثيح ضسيراب ¤إا نيدلا رصصن جا◊ا رفاصس ج◊ا مصسوم ءاهتنا دعبو
¤إا اهدعب هنامثج لقنو ،مÈ 9291مصسيد42 ‘ ةليلق رهصشأا دعب كانه
.اهقصشع اŸاطل يتلا ةنيدŸا ‘ حيÎصسيل حيرصض ‘ ةداعصسوب ةنيدم
نيدلا رصصن فحتم يصضاŸا نرقلا نم تاينيثÓثلا ‘ ءىصشنأا هل ًاديلختو
.فحاتŸا Èكأا نم وهو ادوجوم مويلا د◊ لاز ام يذلا ةداعصسوبب هينيد

ث.ق
ةمجÎلأو رسشّنلل لايخ رأد نع

 ةءارقلا لعف”” ردصصُي يدلاخ ديلو
””ةثاد◊ا دعب امو
لعف““ باتك يدلاخ ديلو بتاكلل ردصص ةمجÎلاو رصشنلل لايخ راد نع
بتاكلل ““عوبÒلا““ ةياور ‘ ةيدقن ةبراقم ..ةثاد◊ا دعب امو ةءارقلا

.““›Óيف Úصسح
دهصشŸا رِصسخ تاونصس لبقو هنإاف ،رصشنلا راد ةحفصص ‘ ءاج ام بصسحو
،›Óيف Úصسح روتكدلا وه ازراب ارصضاfiو ابتاك يÁداكألاو يبدألا
باتكلا اذهو ةصساردلاو ثحبلل تاصشرو تلّكصش اثوحبو لامعأا كرت يذلا

اعيفر اجذو‰ ““›Óيف““ ةنّودم نم تذختا يتلا ةÒبكلا لامعألا Úب نم
ثحبلا تاودأل قلطم كÓتما نم اقÓطنا زجنŸُا اذه بتكو .ثحبلل
اهلمكتصسيل فقوتت نأا ردقلا ءاصش ةبرجتل ةصصلfl حوربو Úصصرلا يملعلا
.ءارقلاو نوثحابلا
اهلÓخ نمو ،هل يئاور لمع لوأا ›Óيف Úصس◊ ““عوبÒلا““ ةياور tدعتو
ىلع لوعي نكي ⁄ اهبحاصص نأا ظحŸÓاو .يئاورلا درصسلا ءاصضف لخد
همامتها بصصنا كلذل ،اهبيلاصسأا ددعت ىلع لوعي ناك ام ردقب ،اهنومصضم
.قورطŸا عوصضوŸا قمعب همامتها نم Ìكأا ،بيلاصسألاو تاوصصألا ىلع
عونت ‘ ا‰إاو نومصضŸا ‘ رصصحنت ⁄ ضصنلا اذه ةيمهأاف انه نمو
هلصصاوت ‘ يئاورلل ةيوغللا ةيجيتاÎصسلا فصشكي رمألا ،اهتاوصصأا ددعتو
.يقلتŸا عم
وه ،راصشب ةنيدÈ 4591Ãمصسيد71 ديلاوم نم ›Óيف Úصسح ،ةراصشإÓل
دا–ا وصضعو راصشب ةعماجب بادآلا ةيلكب يعماج ذاتصسأاو يفحصصو بتاك
ة˘˘ي˘˘صصصصق ة˘˘عو˘˘م‹) ““ة˘˘ئد˘˘صصلا Úكا˘˘ك˘˘صسلا““ ه˘˘لو ،Úير˘˘ئاز÷ا با˘˘ت˘˘ك˘˘لا

زاف ةيدقنلا تاصساردلا ‘ باتك) ““يرعصشلا ضصنلاو ةمصسلا““ .(ةعوبطم
““هتلاكصشإاو هعقاو لفطلا بدأا““ ،(7002) دقنلل ةيناثلا ةينطولا ةزئا÷اب
.(9002 نورخآاو ›Óيف Úصسح Úب كاÎصشلاب باتك)

ث.ق

صسابلل ةينطولأ مايألأ““ نمسضتيسس يذلأ يديلقتلأ صسابلل صصسصıأ يدامÓلأ ثأÎلأ رهسش تايلاعف Úنثلأ مويلأ قلطنت
 .ةرأزولل نايب  ‘ ءاج ام بسسح ““يتفاقثو يتركأذ يسسابل““ راعسش ت– Èمتبسس نم لوألأ عوبسسألأ ةياغ ¤إأ دتÁو ““يرئأز÷أ

ـه1441 ةج◊أ وذ02 ـل قفأوŸأ م0202  توأأÚ 01نثإلأ

ةعماجب يبرعلا بدألاو ةغللا مصسق ةبلط ضسsصسأا
كلذو ،““عومصش““ ناونعب ةينوÎكلا ةل‹ ةياجب

يذلا يلع نب ضسينول روتكدلا فارصشإا ت–
ة˘ي˘غ˘ب ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ا˘vم˘˘ه˘˘م ًءا˘˘صضف نو˘˘ك˘˘ت نأا ا˘˘هدارأا
م˘˘˘ه˘˘˘ئارآا ر˘˘˘صشنو م˘˘˘هرا˘˘˘ك˘˘˘فأا ن˘˘˘ع ضسي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
يذلا راصص◊او رج◊ا نع اديعب ،مهتاعادبإاو
.““انوروك““ ءابو هصضرف
يلع نب ضسينول روتكدلا مصسقلا ضسيئر حصضوأاو
اذه ‘ ناتمهم ةءارقلاو ةباتكلا يتيلمع نأا
ةÎف˘˘لا جرا˘˘خ نا˘˘˘ت˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘مو ،ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا ر˘˘˘ج◊ا
هرظن ‘ دعاصستصس ةلÛا نأا مكحب ،ةيئابولا

ةهج نمو ،ةيبÓطلا بهاوŸا فاصشتكا ىلع
ةرادإلا Úب دوم÷ا رصسك ‘ مهاصستصس ىرخأا
ام““ نأا يلع نب ضسينول روتكدلا دكأاو .ةبلطلاو
متهت يتلا تاءاصضفلا هذه لثم وه هيلإا جاتحن
،ةيعما÷ا حورلا ءايحإا لجأل ،ةبلطلا تاعادبإاب
ج˘ير˘˘خ˘˘ت˘˘ل ة˘˘صسصسؤو˘˘م ط˘˘ق˘˘ف تصسي˘˘ل ة˘˘ع˘˘ما÷ا˘˘ف
تاقاطلا Òجفتل ءاصضف اصضيأا لب ،تاداهصشلا
تلمهأا ،فصسأÓل““ افي˘صضم ،““ة˘ب˘ل˘ط˘ل˘ل ة˘ي˘عاد˘بإلا
امو ،تاطاصشنلا هذه لثم ةيرئاز÷ا ةعما÷ا

ل˘حو ‘ قر˘غ ة˘ي˘بÓ˘ط تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج ن˘˘م د˘˘جو˘˘ي
تاد˘˘ن˘˘جأا ة˘˘مدÿ عرذأا ¤إا لو–و ،ة˘˘صسا˘˘ي˘˘˘صسلا
ضصقن ¤إا رظنلابو .““ةعما÷ا لخاد ةيصسايصس
ق˘ير˘˘ف ق˘˘ف˘˘تا د˘˘ق˘˘ف ،ع˘˘قاوŸا ءا˘˘صشنإا ‘ ةÿÈا
يلع نب ضسينول روتكدلا اهصسأاÎي يتلا ةلÛا

Ãتا˘يو˘ت˘صسم ن˘م م˘صسق˘لا ة˘ب˘ل˘ط ن˘م دد˘˘ع ة˘˘ي˘˘ع
ءاصشنإا ،ةيمصست قÓطإا ىلع ةفلتfl تاصصصصختو
،ةبلطلا لامعأا رصشنل اتقؤوم ةيكوبصسياف ةحفصص
.يقيقح عقوم ءاصشنإا راظتنا ‘
ة˘لÛا ة˘ي˘م˘صست ى˘ل˘ع ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ئ˘ي˘ه تق˘ف˘تاو
ي˘ت˘لا ة˘يا˘ج˘ب ة˘ن˘يد˘م ¤إا ة˘ب˘صسن ““عو˘م˘صش““ م˘صسا˘˘ب
هذ˘ه لوا˘ح˘ت˘صس اذ˘ل ،ة˘ع˘م˘صشلا˘ب ا˘ه˘م˘صسا ط˘ب˘تر˘ي
لاعصشإا يلع نب ضسينول روتكدلا بصسح ةلÛا
ىلع ةبلطلا زيف–و ،ةفرعŸاو بدألا عومصش
ة˘لÛا م˘صضت ثي˘ح ،ة˘ي˘بدألا م˘˘ه˘˘ب˘˘هاو˘˘م زار˘˘بإا

نم ةعوم‹ اهيلع فرصشي باوبألا نم اددع
هيلع فرصشي يذلا لاقŸا باب كلذ نم ،ةبلطلا
ضسا˘ه˘ي˘صش ةر˘صضخ˘ل˘بو ة˘ي˘تا˘ك و˘صست˘ع ن˘˘ب ن˘˘م ل˘˘ك
تايمويلا بابو ،ديفم يدعصسإاو ةنيصسح ةرامعو
زانيهصش لوصسعو ىولصس ولع هيلع رهصسي يذلا

يذ˘لا ةر˘طاÿا با˘ب اذ˘كو ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘غ ي˘˘م˘˘هار˘˘بو
زا˘ن˘صش يز˘يز˘ع˘بو زا˘ن˘ي˘ه˘صش ي˘ل˘ي˘ل˘صشل ه˘ب ل˘ف˘ك˘ت˘ي
باب ¤إا ةفاصضإا ،ةديج حÓ◊و لامج ريدياو
يزواف Êامح نم لك ¤إا لكوأا يذلا تأارق اذام
ه˘ي˘ل˘ع ر˘ه˘صسي˘ف ة˘صصق˘لا با˘ب ا˘˘مأا ،ة˘˘م‚ هرا˘˘حو

دا˘م˘عو ةدرو Êا˘م˘حر˘لا د˘ب˘عو ة˘ي˘نو˘صص Êا˘م˘˘ح
ةعباتم لfi وهف رعصشلا باب اميف ،Òعز نيدلا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘صس يرو˘˘صصن˘˘مو ن˘˘يد˘˘لا دا˘˘م˘˘ع ةو˘˘ي˘˘ل˘˘كو˘˘˘ب
.ةيتاك فيتعو ةحيبصص فونخوبو
ويديف ‘ ةبلطلا عومج ةلÛا ةرصسأا تبطاخو
تلويم كلو بلاط تنأا““ :تارابعلا هذه نمصضت
‘ ¤وألا كتمصصب عصضت نأا ديرت له ؟ةيبدأا
ةيبدألا كلامعأاب كراصشت نأا ديرت له ؟بدألا
““عو˘˘م˘˘صش““ ة˘˘ل‹ ؟ءار˘˘ق˘˘لا يد˘˘يأا ‘ نو˘˘ك˘˘˘ت نأاو
كفد˘ه غو˘ل˘ب ى˘˘ل˘˘ع كد˘˘عا˘˘صست˘˘صس ة˘˘ي˘˘نوÎك˘˘لإلا
نم ةلÛا ،بدألا ⁄اع وحن ةوطخ لوأا وطخو
كتا˘حو˘م˘ط ضسف˘ن م˘ه˘ل ،كل˘ث˘م ة˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا ءا˘˘صشنإا
⁄و ..مهفادهأا قيق– ىلع اومزع ،كمÓحأاو
.““عمجأا ةبلطلا فادهأا ل
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يبرعلأ بدألأو ةغللأ مسسق ةبلط اهسسsسسأأ

ةياجبب رونلا ىرت ةديدج ةينوÎكلا ةsل‹.. ””عومصش””
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ةيلولا ناكشس طشسو ارعذ تفلخ

برصضت تاجرد3.4 ةوقب ةيصضرأا ةزه
ةزابيتب ضسÓيغ يديصس

ةوقب ةيصضرأا ةزه ،دحألا ¤إا تبصسلا ةليل ،تلجصس
ةيبرغلا ةقطنŸا ‘ Îصشير ملصس ىلع تاجرد3.4
ىلع يرحبلا لحاصسلاب اهزكرم ددح ،ةزابيت ةيلول
يبرغ ضسÓيغ يديصس ةيدلب برغ لامصش ملك91 دعب
ةيلول ةيبرغلا ةه÷ا برصض يذلا لازلزلا .ةيلولا
هب رعصش (00:00) ليللا فصصتنم ةعاصسلا ‘ ،ةزابيت
ىتحو اهنم ةيبرغلا ةه÷ا ةصصاخ ،ةيلولا ناكصس
،ى˘ل˘فد˘لا Úع ا˘ه˘˘ن˘˘م ةرواÛا تا˘˘يلو˘˘لا ن˘˘م ءز˘˘ج
.ةمصصاعلا رئاز÷او ةديلبلا

ة˘ه÷ا ة˘˘ن˘˘كا˘˘صس طا˘˘صسوأا ‘ ا˘˘ع˘˘ل˘˘ه ةز˘˘ه˘˘لا تثد˘˘حأاو
ة˘يارو˘ق تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب تÓ˘˘ئا˘˘ع تردا˘˘غ ذإا ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘غ˘˘لا
.ةزهلا عقو ىلع اهلزانم نوملصسمو
⁄ هنأا ،ةيندŸا ةيامحلل ةماعلا ةيريدŸا تدافأاو
،ةزابيت لازلز رثإا ةيدام وأا ةيرصشب رئاصسخ ةيأا لجصست
فلتÈ flع اعÓطتصسا ترجأا اه◊اصصم نأا ةفيصضم
ةزابيت لازلزب ترعصش يتلا تايلولا ءايحأاو تايدلب
.ركذت رئاصسخ يأا نياعت ⁄و
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يشسنانب رورم ثداح ‘
ةيشسنرفلا
ديصشر يرئاز÷ا بردŸا
هللا ةمذ ‘ توحلب
مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ير˘ئاز÷ا بردŸا ل˘ق˘˘ت˘˘نإا
ضسمأا ،ه˘˘ل˘˘لا ة˘˘مذ ¤إا تو˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ب د˘˘˘ي˘˘˘صشر
.Òطخ رورم ثداح ةيحصض ،دحألا
ضضر˘ع˘ت ا˘مد˘ع˘ب ،ه˘ف˘˘ت˘˘ح ي˘˘ق˘˘ل ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لا

‘ هقيقصش ةقفر وهو ،ةÒطخ تاباصصإل
.ةيصسنرفلا يصسنانب ةرايصسلا
نع ةينŸا هتفاو يذلا بردملل قبصسو
قرفلا نم ديدعلا بيردت ،اماع67 رمع
ةبيبصش ،فيطصس قافو اهزربأا ةيرئاز÷ا
.ةنيطنصسق بابصش ،لئابقلا

ر .ق

ةعانصصل ةباصصعب ةحاطإلا
نارهوب ””يزاتصسكإلا””
يرصض◊ا نمأل ةطرصشلا حلاصصم تحاطأا
ة˘ك˘ب˘صشب ،ضسمأا نار˘هو ة˘˘يلو ن˘˘مأا˘˘ب71
تماق ضصاخصشأا4 نم نوكتت ةيمارجإا
د˘ي˘ل˘ق˘تو ة˘عا˘ن˘صصل ة˘ير˘صس ة˘صشرو ءا˘صشنإا˘˘ب
‘ ““يزاتصسكا““ عون نم ةيلقعلا تارثؤوŸا
ةلجصسم ةيبط اداوم هيف تزجح تقو

تادعمو ةرصضم ةيئايميك داوÃ ةجوز‡
.ديلقتلاو عينصصتلا ‘ لمعتصست
تامو˘ل˘ع˘م ة˘طر˘صشلا ر˘صصا˘ن˘ع تل˘غ˘ت˘صساو
رار˘˘صشأا ة˘˘عو˘˘م‹ ما˘˘ي˘˘ق لو˘˘˘ح ةد˘˘˘كؤو˘˘˘م
¤إا ةرجأاتصسŸا نكاصسŸا دحأا ليوحتب
تارثؤوŸا ديلقتو عينصصتل ةيرصس ةصشرو
لامعتصساب ““يزاتصسكا““ عون نم ةيلقعلا

داوÃ ا˘ه˘جز˘˘مو ة˘˘ل˘˘ج˘˘صسم ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط داو˘˘م
ع˘م نا˘صسنإلا ة˘ح˘صصب ةر˘صضم ة˘ي˘ئا˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ك
ر˘˘صشا˘˘ب˘˘ت˘˘ل با˘˘ب˘˘صشلا ط˘˘˘صسو ا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘يور˘˘˘ت

م˘ه˘تا˘كر– د˘صصر ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘ه˘تا˘˘ير–
نأا ¤إا ي˘مار˘جإلا م˘˘ه˘˘طا˘˘صشن ة˘˘ب˘˘قار˘˘مو
4 ف˘ي˘قو˘ت ن˘ع تر˘˘ف˘˘صسأا ة˘˘ط˘˘خ تع˘˘صضو
.مهيف هبتصشم
ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك ءافتصسا دعبو
ز˘˘˘ج˘˘˘حو ر˘˘˘جأا˘˘˘ت˘˘˘صسŸا ن˘˘˘ك˘˘˘صسŸا ضشت˘˘˘ف
اصشوصشغم اصسولهم اصصرق051 نوققÙا

‘ لمعتصست ةيبط داومو جيوÎلل أايهم
ل˘˘ئا˘˘صس ةرورا˘˘ق رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘ي˘˘ن˘˘˘صصت˘˘˘لا
ةنيجعو يج˘صسف˘ن˘ب نو˘ج˘ع˘م ،ي˘ج˘صسف˘ن˘ب
ةيودأل ةبلع44 نع Óصضف اذهو ،ءاصضيب

flرانيد0006 هردق ›ام غلبمو ،ةفلت،
Úفو˘قوŸا د˘صض ي˘˘ئا˘˘صضق ءار˘˘جإا رر˘˘حو
.ةلادعلا ىلع هبجوÃ نولاحيصس

م .ق

لحكل دشسلا ‘ قرغ
Úعب باصش ةثج لاصشتنا
ةريوبلاب ماصسب
ة˘يو˘نا˘ث˘لا ةد˘˘حو˘˘لا تا˘˘فا˘˘ع˘˘صسإا تل˘˘صشت˘˘نا
،ةريوبلا ‘ ماصسب Úعب ةيندŸا ةيامحلل

.لحكل دصسلا ‘ قرغ باصش ةثج
ةيندŸا ةيام◊ا ةيريدم ةحفصص بصسحو
ةقرف تماق  ““كوبصسياف““ ىلع ةريوبلاب
يذ˘لاو ة˘ي˘ح˘صضلا لا˘صشت˘نا˘ب ،Úصسا˘ط˘˘غ˘˘لا
ةعاصسلا ىلع ،ةنصس12 رمعلا نم غلبي
53:51.

 م.ق

www.journal-elhourria.comةــــيرابخإ ةــــــــيموي

ةنشسلا علطم ذنم
ةلخن0032 تفلتأا قئار◊ا
 ةلقروب
ي˘ف˘نا˘ج ن˘م —ا˘ف˘لا Úب بصش ق˘˘ير˘˘ح803 ف˘ل˘تأا
2032 نع لقي ل ام ةلقرو ةيلوب ةيليوج ةياهنو
.ةلخن
دقف ،ةيندŸا ةيام◊ا ةيريدم حلاصصم بصسحو
،ا˘ه˘با˘ب˘˘صسأا دو˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ق˘˘ئار◊ا هذ˘˘ه تر˘˘ف˘˘صسأا
لÓخ ،ةلجصسŸا ةعفترŸا ةرار◊ا ¤إا اميصسلو
نع ،ةيبيرختلا لامعألاو لامهإلاو ةيليوج رهصش
حا˘˘ير˘˘لا تاد˘˘صصم ن˘˘م ›و˘˘ط Îم9234 فÓ˘˘تإا
حصضوأا امك ،ضشئاصش◊ا نم عبرم Îم03994و
ةيامحلل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ير˘يدŸا˘ب مÓ˘عإلا˘ب ف˘ل˘كŸا
.Êوميم نيدلا يfi مزŸÓا ،ةيندŸا
Úتاصسبب ةيانعلا ةلق ،ثدحتŸا بصسح ،مهاصستو
،لاعتصشÓل ةلباقلا ءايصشألا نم اهفيظنتو ليخنلا
لوخد لهصست يتلا كلاصسŸا بايغ نع Óصضف
.قئار◊ا علدنا ‘ ،ةيندŸا ةيام◊ا رصصانع
حلاصصم نأا ¤إا Êوميم راصشأا لصصتم قايصس ‘و
تا˘ي˘نا˘ك˘مإا تر˘خ˘صس ة˘ل˘قرو˘˘ب ة˘˘ي˘˘ندŸا ة˘˘يا˘˘م◊ا
ل˘تر ا˘م˘ي˘صسل ،نأا˘صشلا ‘ ة˘ما˘˘ه ة˘˘يدا˘˘مو ة˘˘ير˘˘صشب
Èع ليخنلا قئارح ةحفاكŸ ضصصصfl لقنتم

flةيلولا قطانم فلت.
تÓمح ميظنت ىلع ةيندŸا ةيام◊ا فكعت امك
عو˘صضو˘م لو˘ح ر˘م˘ت˘صسمو يرود ل˘ك˘صشب ة˘ي˘مÓ˘˘عإا

نواعتلاب كلذو ليخنلا Úتاصسب قئارح ةحفاكم
نم ،ÊدŸا عمتÛاو ةينعŸا تاعاطقلا عم
ةظقيلاو ةطي◊ا يخوتل ÚنطاوŸا ةيعوت لجأا
تاطايتحلاو ةمÓصسلا Òبادت ماÎحا ةرورصضو
 .ليخنلا ةورث ىلع اظافح ةيرورصضلا
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رورŸا ثداوح
241 حرجو ضصاخصشأا9 ةافو
دحاو موي ‘ نيرخآا
نورخآا241 بيصصأاو مهفتح ضصاخصشأا ةعصست يقل
رورم ثداوح ببصسب ،ةروطÿا ةتوافتم حورجب

ةعاصس42 ـلا لÓخ نطولا نم قطانم ةدع ‘
.ةÒخألا
نإاف ،ةيندŸا ةيام◊ا حلاصصŸ ةليصصح بصسحو
ةثÓث ةافوب يداولا ةيلوب تلجصس ةليصصح لقثأا
ى˘˘ل˘˘ع Úترا˘˘ي˘˘صس Úب ماد˘˘ط˘˘صصا د˘˘ع˘˘ب ضصا˘˘خ˘˘صشأا

ة˘يد˘˘ل˘˘ب ،84 م˘˘قر ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لا ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم
.ةبيقرلا ةرئاد ،ةيارم◊ا
ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو ه˘˘نأا ،ح˘˘لا˘˘صصŸا تاذ تفا˘˘˘صضأاو

Ãاو تاباغلا قئارح ةحفاكÙةيعارزلا ليصصا
60 ،ةباغ قيرح12 اهنم اقيرح04 دمخأا دقف
70 ،ضشارحأاو ضشئاصشح قيرح60 ،لاغدأا قيرح
902 فÓتإا ¤إا تدأا ةيعارز ليصصاfi قئارح
511 ،لاغدألا نم راتكه223 ،تاباغلا نم راتكه
Íت ة˘مز˘ح005.1 اذ˘كو ضشئا˘صش◊ا ن˘م را˘ت˘˘ك˘˘ه
.““ةقورfi ةرمثم ةرجصش247.1
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ةريوبلاب ةيرشضخألا
Úتدحو ىلع يتأاي قيرح

051و نجاودلا ةيبÎل
 ةنوتيز
‘ تب˘˘˘صسلا ءا˘˘˘صسم بصش يذ˘˘˘˘لا ق˘˘˘˘ير◊ا ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘خ
ةيبÎل Úتدحو فÓتإا ةريوبلا قرصش ةيرصضخألا
.نوتيز ةرجصش051 ىلع ىتأا امك ،نجاودلا
ةيندŸا ةيام◊ا ىدل لاصصتلاب فلكŸا دكأاو
تتأا بهللا ةنصسلأا““ نأا فصسوي تادبع مزŸÓا

ىر˘خأا را˘ج˘صشأا ى˘ل˘عو نو˘ت˘يز ةر˘ج˘˘صش051 ى˘ل˘ع
ن˘جاود˘لا ة˘ي˘بÎل Úتد˘حو ى˘ل˘ع ا˘˘صضيأاو ةر˘˘م˘˘ث˘˘م
.““ةيرصضخألاب
لوؤو˘صسŸا تاذ ا˘ه˘مد˘ق ي˘ت˘لا ل˘ي˘صصا˘ف˘ت˘لا بصسحو
ة˘ع˘برأاو لا˘ق˘تر˘ب ةر˘ج˘˘صش001 ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يزأا نإا˘˘˘˘˘ف
ا˘ه˘ي˘ل˘ع تتأا لا˘غدألاو ضشار˘حألا ن˘م تارا˘˘ت˘˘ك˘˘ه
.ناÒنلا
تنا˘˘ك ر˘˘ئا˘˘صسÿا““ نأا تاد˘˘ب˘˘˘ع مزŸÓا فا˘˘˘صضأاو
ة˘˘يا˘˘م◊ا تاد˘˘حو ل˘˘خد˘˘ت لو˘˘ل ل˘˘ق˘˘ثأا نو˘˘ك˘˘ت˘˘˘صس
يترايصسو ءافطإا يتنحاصش تدنج يتلا ةيندŸا
.““فاعصسإا
ةيام◊ا تادحول عيرصسلا لخدتلا لصضفب تملصسو
لوقحو ناكصسلاب ةلهآا ةقطنم ناÒنلا نمةيندŸا
.ةرمثم راجصشأا

 م.ق

قيبطتلاب ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدŸا تركذ
غÓبإلاب نطاوملل حمصست يتلا ““ةطرصش ولأا““ يكذلا

لومÙا فتاهلا لامعتصساب كلذو ةÁر÷ا نع
ل˘ك˘ب ل˘خد˘ت˘لا ة˘طر˘صشلا ح˘لا˘صصŸ ى˘˘ن˘˘صست˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح
.تاكلتمŸاو ضصاخصشألا ةيام◊ ةيلاعف
ضسمأا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ن˘˘مألا ح˘˘لا˘˘صصŸ نا˘˘ي˘˘ب ح˘˘صضوأاو
اذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ه˘˘˘ن˘˘˘كÁ ن˘˘˘˘طاوŸا نأا ،د˘˘˘˘حألا
كولصس وأا رورم ثداح روصص لاصسرإا““ قيبطتلا
ةيريدملل تامولعŸا ة÷اعم كنب Èع يمارجإا
ةطرصشلا حلاصصŸ ىنصستيل ينطولا نمأÓل ةماعلا
ةيام◊ ةيلاعف لكب لخدتلاو ÚماصضŸا لÓغتصسا
.““تاكلتمŸاو ضصاخصشألا
ةمدخ ىلع عÓطلا نكÁ هنأا نايبلا فاصضأاو
تاحفصصو ÊوÎكللا عقوŸا Èع ““ةطرصش ولأا““
نمأÓل ةماع˘لا ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘صصاو˘ت˘لا

ة˘ير˘˘يدŸا ترد˘˘صصأا ،ر˘˘خآا قا˘˘ي˘˘صس ‘و.ينطولا
اهتل‹ نم لوألا ددعلا ينطولا نمأÓل ةماعلا
ثوحبو ةيمل˘ع تلا˘ق˘م ن˘م˘صضت يذ˘لاو ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا
لدابتل ءاصضف لكصشي ام ،يبطلا لاÛاب قلعتت
Úصصتıا ءا˘˘˘ب˘˘˘طألا Úب برا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو تاÿÈا
يملعلا لاÛا ‘ Úيعما÷ا ةبلطلاو Úثحابلاو
.يبطلاو
اعجرم““ لكصشي رادصصإلا اذه نأا نايبلا حصضوأاو
يرظنلا لاÛا ‘ Úصصتıاو ةبلطلل ايملع
.““بطلا لاجÃ ضصاÿا ينهŸاو
ديد÷ا ددعلا اذه ليم–و حفصصت ءارقلل نكÁو
نمأÓل ةماعلا ةيريدملل ÊوÎكللا عقوŸا Èع
:ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘بار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
““zd.ecilopeiregla.www““.

و.ق

 ””ةطرشش ولأا»

 لومÙا فتاهلا Èع ةÁر÷ا نع غÓبإÓل يكذ قيبطت

ىلع اهتحفصص Èع نونفلاو ةفاقثلا ةرازو تنلعأا
يذلا يدامÓلا ثاÎلا رهصش حاتتفا نع ““كوب ضسيف““

،0202 توأاÚ 01نثلا مويلا نم ءادتبا قلطنيصس
Èمتبصس رهصش نم لوألا عوبصسألا ةياغ ¤إا دتÁو
 .““يتفاقثو يتركاذ يصسابل ““راعصش لمحي يذلا
Èع ويديف لكصش ىلع رصشن يذلا نايبلا فاصضأاو
ةر˘ها˘ظ˘ت ى˘ل˘ع ىو˘ت˘ح˘˘ي ج˘˘ما˘˘نÈلا نأا ““كو˘˘ب ضسي˘˘ف““
ضسا˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ما˘يألا »ـب تم˘صسو ة˘ي˘ثار˘ت ة˘ي˘فا˘ق˘˘ث
ي˘تر˘كاذ ي˘صسا˘ب˘ل““ را˘ع˘˘صش ل˘˘م˘˘ح˘˘ي يذ˘˘لا ““ير˘˘ئاز÷ا
بصسح- ‘اقثلا ثد◊ا اذه لمصشيصسو ،““يتفاقثو
لوح ةيعوبصسأا ةيصضاÎفا تارصضاfi““  -نايبلا ضصن
.““يدامÓلا ‘اقثلا ثاÎلا ىلع ةظفاÙا

ضسا˘ب˘ل مد˘قأا““ ناو˘ن˘ع˘ب ¤وألا نا˘ت˘ق˘با˘صسم م˘ظ˘ن˘˘ت˘˘صسو
ضسا˘˘ب˘˘ل˘˘لا ثيد– ““ ىر˘˘خألاو ،““ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ع يد˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت
؟““يديلقتلا
ضسابللا فيصصوتو درج ةيلمع قÓطإا““ نايبلا دكأاو
نونفلاو ةفاقثلا تايريدم لك Èع كلاذو ،يرئاز÷ا

ةينويزفلت تاودن““ كانه نوكتصس امك““ ،نطولا Èع
.““يرئاز÷ا ضسابللا لوح
Úصصتخملل لكل ةماع ةوعد ةيصصولا ةرازولا تهجوو
كلاذ˘˘˘كو ،Úي˘˘˘فر◊او Úم˘˘˘˘م˘˘˘˘صصŸا ،Úل˘˘˘˘عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لاو
اذه ءارثإاو ةكراصشملل ““ ةيليكصشتلا نونفلا باحصصأل
 .‘اقثلا ثد◊ا

ث .ق

يتفاقثو يتركاذ يشسابل راعشش ت–

 يدامÓلا ثاÎلا رهصش قلطت نونفلاو ةفاقثلا ةرازو



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

