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،نيديدسش بسضغو نايلغ ةلاح ‘ مهو ،ةيلولأ
ءأوتحأ ‘ زجع نع تنابأأ ةيئلولأ تاطلسسلأ نأأ
.،ةمزألأ
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رئأز÷اب دمfiأ يديسس ةمكfi تمكح
يفحسصلأ ىلع ،Úنثلأ سسمأأ ،ةمسصاعلأ
عقوم ريدم Êرأرد دلاخ يرئأز÷أ
5‘ يت““ ةانق لسسأرمو ““نوبيرت ةبسصق““

انجسس تأونسس ثÓثب ،ةيسسنرفلأ ““دنوم
رانيد فلأأ05 ـب ةيلام ةمأرغو ،ةذفان
ىلع سضيرحتلأ““ يتمهتب هتنأدإأ دعب
سساسسŸأو حلسسŸأ Òغ رهمجتلأ
 .““ةينطولأ ةدحولاب

ةيسضقلأ ‘ ،ةمكÙأ تمكح ةأزأوŸاب
يبرعلب Òمسس Úطسشانلأ ىلع ،اهسسفن
اهنم انجسس Úتنسسب ،سشوطيمح ناميلسسو
فلأأ05 ـب ةيلام ةمأرغو ،ةذفان رهسشأأ4
هئجافتب Êرأرد دلاخ عافد برعأأو.رانيد
ةسصاخ ،Òثكلأ ناك تقو ‘ ،مك◊أ أذهل
قÓطإأو هتءأرب نورظتني ،Úيفحسصلأ
 .هحأرسس

20 صص

 كلذ ‘ دعاضسي نأا نكÁ دعب نع ميلعتلا ¤إا ءوجللا نإا لاق

 ةÒخألا ةعاضس42 ـلا لÓخ تايفو01و ةباضصإا894

ناوج ذنم انوروكل سسوسسfi عجارت لوأا
ةعاسس42لأ لÓخ تايفو01 و (91-ديفوك) انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإأ894 تلجسس
ءافسشلل اسضيرم414 لثا“ يذلأ تقولأ ‘ ،رئأز÷أ ‘ ةÒخألأ
سسمأأ ،رأروف لامج روتكدلأ انوروك سسوÒف ةعباتمو دسصر ةنجلل يمسسرلأ قطانلأ فسشكو
1،1 لثÁ ام وهو ،ةديدج ةلاح894 اهنيب نم217.53 غلب ةدكؤوŸأ تلا◊أ ›امجإأ نأأ ،Úنثلأ

،ةلاح213.1 تايفولأ ددع غلب امنيب .ةيسضاŸأ ةعاسس42لأ لÓخ ةمسسن فلأأ001 لكل ةلاح
ةيانعلاب ايلاح اسضيرم54 دجأوتي امنيب ، ـاسصخسش029.42 ءافسشلل ÚلثامتŸأ ددع غلب اميف
.ةزكرŸأ
ةيلو12 و اهتأذ ةÎفلأ لÓخ ةدكؤوم تلاح01 نم لقأأ اهب تلجسس ةيلو72 نأأ رأروف حسضوأأو
 .تلاح01 قوفي ام تسصحأأ ىرخأأ

داضسفلا ةمومظنم نإا لوقي بايدلا
!ةلودلا Èكأا

ةموك◊ا ةلاقتسسا
 ةينانبللا

61 صص

اينابضسإا-رئاز÷ا
Êابسس’ا هÒظنو دوجلب
ةقر◊ا ةلكسشم ناسشقاني

20 صص

انوروك صسوÒفب ةافو81

0321 دسصري برغŸا
91ديفوكب ةديدج ةباسصا

ةير◊ ةيضساق ةبرضض ةنهŸا لهأا هÈتعا مكح
ةفاحضصلا

ةذفان نجسس تاونسس3
Êرارد دلاخ يفحسصلل

EL HOURRIAةــــيرابخإ ةــــــــيموي

 هاروتكدلاو ÎسساŸا حتفي نوبت
 عيم÷ا مامأا

سسيئر رأرق نم مهسشاهدنأ ›اعلأ ميلعتلأ ةذتاسسأأ نم ديدعلأ ىدبأأ
نود عيم÷أ مامأأ هأروتكدلأو ÎسساŸأ ‘ نيوكتلأ حتف ةيروهم÷أ
فعسض ‘ ديزي نأأ هنأاسش نم رأرقلأ نأأ نيÈتعم ،ةقبسسم ةيفسصت
ببسسب فعسضلأ نم Óسصأأ Êاعي يذلأ ةيرئأز÷أ ةعما÷أ ىوتسسم
.““يد .مأأ .لأأ““ ماظن

لسصأوتلأ تاحفسص ىلع ،ةيلوأأ قيلاعت ‘ ةذتاسسألأ فسصوو
دعب““ :مهسضعب لاقو ،يوبعسشلاب رأرقلأ ““كوبسسيف““ يعامتجلأ
هأروتكدلأو ÎسساŸأ ددسصب نحن ،ةيعامتجلأ ايرولاكبلأ
 .““ةيعامتجلأ

30 صص



ثداو◊ا لوح تاقيقحتلا ‘ عارضسلاب دارج ةموكح رمأا
ةÒخألا

ةكبسش ىلع سضبقلاب ءارزولا Èخي نوبت
 ةريوبلاب ءابرهكلا ةدمعأا ميط–

ةكبسش ىلع سضبقلاب ءأرزولأ نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ سسيئر ملعأأ
سصخسش ىلعو ةريوبلأ ةيلوب ةيئابرهكلأ ةدمعألأ ميط– ‘ ةطروتم
سسفنب زيزعل تيآأ ةباغ ‘ هسسفن ءاقلت نم رانلأ لعسشأأ هنأاب فÎعأ
.ةيلولأ

سسمأأ دقعنŸأ ءأرزولأ سسلÛ يرودلأ عامتجلأ لÓخ أذه ثدح
‘ عأرسسإلاب ةموكحلل زعوأأ ثيح ،يئرŸأ لسصأوتلأ ةينقت Èع لوألأ
ةج◊اب ،اهجئاتنب ماعلأ يأأرلأ مÓعإأ عم ،ةيرا÷أ تاقيقحتلأ لامكتسسأ
.مزح لكب اهيف Úعلاسضلأ ةبقاعم ىلع رهسسلأو ،ةغمأدلأ
ريزولأ ريرقت بقع نوبت سسيئرلأ نإاف ةيروهم÷أ ةسسائر نايب بسسحو
عيباسسألأ ‘ تعقو يتلأ ةÒطÿأ تلÓتخلأو ثدأو◊أ لوح لوألأ
،بورسشلأ ءاŸأو ءابرهكلاب ديوزتلأ عاطقنأو ،ةيباغلأ قئأر◊اك ةÒخألأ
.ديÈلأ زكأرم ىوتسسم ىلع ةيلاŸأ ةلويسسلل ةئجافŸأ ةردنلأو
زيزعلأ دبع لوألأ ريزولأ Úعوبسسألأ ةبأرق ذنم ةيروهم÷أ سسيئر رمأأو

‘ ةنمأزتم تءاج اهنأأ  ظحل يتلأ ثدأو◊أ كلت ‘ قيقحتلاب دأرج
برسض ¤إأ فدهت ةرمأؤوم““ اهنوك ‘ ككسشو ىحسضألأ ديع لبق عوبسسألأ
.قباسس تقو ‘ حرسص امك ““هتلودب هتقث ةعزعزو نطأوŸأ رأرقتسسأ

و.ق

 ةلبلبلاو ىضضوفلا ةراثإا ناك اهنم فدهلا نإا لوقي كردلا

ةدمعأا ةقرسسو بيرخت ةÁرج طابحإا
ةريوبلاب ةيئابرهك
طابحإأ نم ،دحألأ سسمأأ لوأأ ،ةريوبلاب ينطولأ كردلأ دأرفأأ نك“
‘ سصاخسشأأ ةثÓث فيقوت عم ،ةيئابرهك ةدمعأأ ةقرسسو بيرخت ةÁرج
.““ةلبلبلأ و ىسضوفلأ ةراثإأ““ ¤إأ ،مهلعفب نوبسصي أوناك ،سسبلت ةلاح
راطإأ يفف ،Úنثلأ سسمأأ ،ينطولأ كردلأ ةدايق نم نايب بسسحو

fiكردلل ةيميلقإلأ ةبيتكلأ دأرفأأ نك“““ ،هعأونأأ ىتسشب مأرجإلأ ةبرا
ةÁرج طابحإأ نم ،ةيعون ةيلمع ‘ دحألأ سسمأأ لوأأ ،ةريوبلاب ينطولأ
مهعيمج ،سصاخسشأأ ةثÓث أوفقوأأو ،ةيئابرهكلأ ةدمعألأ ةقرسسو بيرخت

عطق ددسصب أوناك ثيح ،سسبلت ةلاح ‘ مهو ،رمعلأ نم ثلاثلأ دقعلأ ‘
.““ةريوبلأ ةيلوب زيزعلأ تيآأ ةيدلب ميلقإأ ىوتسسم ىلع ،ةيئابرهك ةدمعأأ
هذه طابحإأ ‘ تمهاسس يتلأ ةحجانلأ ةيلمعلأ نأأ نايبلأ حسضوأأو
كردلل ةيميلقإلأ ةبيتكلأ اهتلغتسسأ ةدكؤوم تامولعم رثإأ تءاج ،ةÁر÷أ
نيأأ ،ناكŸأ Úع ¤إأ ةعرسسب اهتأدحو تكر–““ يتلأ ةريوبلاب ينطولأ

راظنأأ نع لوزعم ناكم ‘ ةثÓثلأ ÚطروتŸأ ىلع سضبقلأ ءاقلإأ ”
ددسصب أوناك ثيح ،ةريوبلأ ةيلوب زيزعلأ تيآأ ةيدلب ميلقإاب عقي ،ةنكاسسلأ
ةعطاق ةلآأ Úلمعتسسم ،›اعلأ طغسضلأ تأذ ةيئابرهك ةدمعأأ عطق
.““يئابرهك دلوم ¤إأ ةفاسضإأ ،Òبكلأ مج◊أ نم ةيئابرهك
نأأ ينطولأ كردلأ وققfi اهرسشاب يتلأ ةيلوألأ تايرحتلأ تفسشك دقو
ةيبيرختلأ ةÁر÷أ هذه ‘ نوطروتŸأ هيلإأ وبسصي ناك يذلأ فدهلأ““

لÓخ نم يداŸأ بسسكلأ ¤إأ ةفاسضإأ ،ةلبلبلأو ىسضوفلأ ةراثإأ وه
يذلأ نايبلأ ‘ ءاج اŸ اقفو ،““عوطقŸأ ديد◊أ عيب ةداعإأ ىلع مأدقإلأ
،ةسصتıأ ةيئاسضقلأ تاه÷أ مامأأ ÚينعŸأ Ëدقت متيسس هنأاب فاسضأأ
،ةلودلأ تاكلتمŸ ةقرسسلأو بيرختلأو رأرسشأأ ةيعمج نيوكت يتمهتب
.ةينوناقلأ تأءأرجإلأ ةفاك ءافيتسسأ دعب كلذو
‘ اهتقث لماك عسضت““ اهنأأ ىلع ينطولأ كردلأ ةدايق تددسشو
،عيفرلأ ينمألأ مهسسحو مهيعو ىلع دمتعتو Úيرئأز÷أ ÚنطأوŸأ
عأونأأ فلتfl ةحفاكم ‘ Èكأأ ةيلاعفب أومهاسسي نأأ مهب بيهتو
رأرسضإأ وأأ بيرخت ةيلمع لك نع يروفلأ غÓبإلأ““ لÓخ نم ،““مأرجإلأ
.““ماعلأ حلاسصلاب
ة˘ي˘جو˘لو˘˘ن˘˘ك˘˘ت˘˘لأ ط˘˘ئا˘˘سسو˘˘لا˘˘ب ،را˘˘طإلأ أذ˘˘ه ‘ ،كرد˘˘لأ ةدا˘˘ي˘˘ق تر˘˘كذو
كردلل رسضخألأ طÿأ ‘ ةلثمتŸأو نطأوŸأ فرسصت ت– ةعوسضوŸأ
.ةقبسسŸأ ىواكسشلأو دعب نع تامÓعتسسلأ عقومو (55.01) ينطولأ

و .ق

ةفوضصوم مئارج راهضشإلا حئاضضف نإا تلاق

 قيقحتلا ¤إا وعدت سسمح
ÚطروتŸا ةعباتمو

يمومعلأ راهسشإلاب ةقلعتŸأ حئاسضفلأ ،ملسسلأ عمت‹ ةكرح ،تركنتسسأ
لاسصتÓل ةينطولأ ةسسسسؤوملل ديد÷أ ماعلأ ريدŸأ اهنع فسشك يتلأ
ةفوسصوم مئأرج اهايإأ ةÈتعم ،يغونو يبرعلأ ““بانأأ““ راهسشإلأو رسشنلأو
.اهيبكترم ةعباتم يغبني
Èع ،يرقم قأزرلأ دبع سسمح سسيئر هرسشن هل نايب ‘ ،بز◊أ حسضوأأو

راهسشإلاب ةقلعتŸأ حئاسضفلأ ركنتسسي هنأأ ،““كوبسسياف ““ يمسسرلأ هباسسح
ترذح اŸاط يتلأ ةلاكولل ماعلأ ريدŸأ لبق نم ايمسسر اهفسشك ” يتلأ

قيق– ةن÷ ليكسشتل ،4102 ةنسس ،اهبأون Èع تعسسو ةكر◊أ اهنم
مئأرج Èتعي كلذ نأأو ،ةروزŸأ ةيبلغألأ بأون اهطبحأأو اهنأاسشب
.اهيبكترم ةعباتم يغبني ةفوسصوم
قيرط نع مÓعإلأ لئاسسو زأزتبأو تاسسرامŸأ هذه نأأ بز◊أ دكأأو
عفر ةرورسض ¤إأ ةوعدلأ ديدŒ عم ،ةرمتسسم لأزت ل راهسشإلأ داسسف
ماعلأ لاŸأ فرسص عاسضخإأو يمومعلأ راهسشإلأ ىلع ماتلأ راكتحلأ

.ةيبعسشلأ ةباقرلأ تايلآأو ةيفافسشلأ تأءأرجإل
ىلع ةليم لهأأ عم ماتلأ اهفطاعت ،سسمح ةكرح تنلعأأ ،ىرخأأ ةهج نم
تبه يتلأ تايعمجلل ركسشلأ تهجوو ةقطنŸأ باسصأأ يذلأ لأزلزلأ رثإأ
.نماسضتلل

و .ق

2يـنـطو
ـه1441 ةج◊ا وذ12ـل قفاوŸا م0202  توأا11 ءاثÓثلا el-hourria.com

ةفاحضصلا رظتنت ةبعضص مايأا

Êرارد دلاخ يفحسصلل ةذفان نجسس تاونسس3

Òغ ةر˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘لأ ةر˘˘˘ها˘˘˘ظ تل˘˘˘˘ك˘˘˘˘سش
توŸأ برأو˘˘˘˘ق Èع ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘عر˘˘˘˘˘سشلأ
رواfi م˘˘˘˘˘˘˘˘هأأ د˘˘˘˘˘˘˘˘حأأ ““ة˘˘˘˘˘˘˘˘قر◊أ““
ر˘يزو Úب تر˘ج ي˘ت˘لأ تا˘ث˘˘حا˘˘بŸأ
هÒظ˘نو دو˘ج˘ل˘ب لا˘م˘ك ة˘˘ي˘˘ل˘˘خأد˘˘لأ
ةدŸ رئأز÷أ روزي يذلأ Êابسسإلأ
.عيفر دفو ةقفر Úموي
تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ‘ ،دو˘˘ج˘˘ل˘˘ب ح˘˘سضوأأو
هنأأ ،Êابسسإلأ ريزولأ هئاقل بقع
Êابسسإلأ ريزولأ عم احسضأو““ ناك
هذه نم رئأز÷أ ةاناعم سصوسصخب
تا˘ي˘نا˘ك˘مإل ا˘هد˘ي˘نŒو ة˘ل˘˘ك˘˘سشŸأ

ةمهم دج ةيرسشبو ةيدامو ةيلام
Ùةرهاظلأ هذه ةبرا““.

عم ملكت هنإأ لوقي دوجلب درطتسسأو
م˘ها˘˘م˘˘سسأأ ا˘˘م˘˘ع Êا˘˘ب˘˘سسلأ هÒظ˘˘ن
ةيويفاŸأ تاكبسشلأو Úيزاهتنلأ““
ددسصلأ أذه ‘ أزÈم ،““تأردخملل

لدا˘ب˘ت˘˘ب دو˘˘ه÷أ ف˘˘تا˘˘ك˘˘ت ةرور˘˘سض
متي ىتح نيدلبلأ Úب تامولعŸأ

fiفر˘˘ط˘˘لأ نأأ د˘˘كأأو . م˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘براÚ
فوسسو امهسضعب اميف نانواعتيسس
Ó˘˘˘ك دو˘˘˘فو Úب تأءا˘˘˘ق˘˘˘ل د˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
رئأز÷أ Òخ لجأأ نم Úترأزولأ
.اينابسسإأو
هنأأ حرسص دقف Êابسسلأ ريزولأ امأأ

‘ نواعتلأ لبسس ،دوجلب عم ثحب
نم دحلل اميسسلو ،ينمألأ لاÛأ
طا˘˘سشن ن˘˘مو ،ة˘˘م˘˘ظ˘˘نŸأ ةÁر÷أ
ةقطنŸأ ‘ ةيباهرإلأ تاعام÷أ
نأأ ا˘ف˘˘ي˘˘سضم ،ل˘˘حا˘˘سسلأ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘مو
ىر˘˘خأأ ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م لوا˘˘ن˘˘ت ءا˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لأ

تأوقلل لسصأوتŸأ ميلعتلأ عوسضوم

‘ نوا˘ع˘ت˘لأو ن˘يد˘ل˘ب˘لأ ‘ ة˘ي˘ن˘˘مألأ
ة˘˘˘ي˘˘˘ندŸأ ة˘˘˘يا˘˘˘م◊أ ل˘˘˘م˘˘˘ع را˘˘˘طإأ
.تاقرطلأ Èع نمألأو
‘ تفر˘˘˘ع د˘˘˘˘ق ر˘˘˘˘ئأز÷أ تنا˘˘˘˘كو
ةقوبسسم Òغ ةجوم ةÒخألأ ةنوآلأ
،ايناب˘سسإأ و˘ح˘ن برأو˘ق˘لا˘ب ةر˘ج˘ه˘ل˘ل
،اهبرسض يذلأ انوروك ءابو زع ‘و

Ìكأأ هب ابراق03 نم Ìكأأ رحبأأ ذإأ
‘ اينابسسإأ أولسصوو قأرح004 نم
مÓعإلأ عفد ام ،ةعاسس42 فرظ
‘ ثدحي أذام““ :لأاسسي Êابسسإلأ
.““رئأز÷أ

ب .م

اينابضسإا-رئاز÷ا

ةقر◊ا ةلكسشم ناسشقاني Êابسس’ا هÒظنو دوجلب

دضشارب يدهم

‘ ،ةمكÙأ تمكح ةأزأوŸاب
Úطسشانلأ ىلع ،اهسسفن ةيسضقلأ
نا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سسو ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ب Òم˘˘˘سس
اهنم انجسس Úتنسسب ،سشوطيمح
ـب ةيلام ةمأرغو ،ةذفان رهسشأأ4
.رانيد فلأأ05
Êرأرد د˘˘˘˘لا˘˘˘˘خ عا˘˘˘˘فد بر˘˘˘˘˘عأأو
تقو ‘ ،مك◊أ أذهل هئجافتب
،Úيفحسصلأ ةسصاخ ،Òثكلأ ناك
قÓ˘˘˘طإأو ه˘˘˘تءأر˘˘˘ب نور˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي
رو˘˘ن ي˘˘ماÙأ لا˘˘قو .ه˘˘حأر˘˘˘سس
سسي˘ئر و˘هو ،د˘ع˘˘سسي ن˘˘ب ن˘˘يد˘˘لأ
قو˘˘ق◊ ة˘˘ير˘˘˘ئأز÷أ ة˘˘˘ط˘˘˘بأر˘˘˘لأ
ًأدج سساق مكح هنإأ““ :ناسسنإلأ

ثÓ˘˘˘˘ث .Êرأرد د˘˘˘˘لا˘˘˘˘خ ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
.““انئجوف .ذيفنتلأ عم تأونسس
مامأأ ،Úيفحسصلأ نم ددع ددنو

fiةواسسقب ،ناسضمر نابع ةمك
نيÈتعم ،رظتنŸأ Òغ مك◊أ
ةيرح دسسج ‘ ةيوق ةبرسض هايإأ
ةرو˘˘سص ي˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘يو ،ة˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘سصلأ
““ةديد÷أ رئأز÷أ““ نع ةحسضأو
.ةطلسسلأ اهب ىنغتت يتلأ
‘ قو˘˘ط˘˘نŸأ م˘˘ك◊أ ن˘˘˘ك˘˘˘ي ⁄و

Êرأرد د˘˘لا˘˘خ ي˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سصلأ ق˘˘˘ح
‘ ،ةباينلأ هتسسمتلأ امع أديعب
توأأ ثلا˘˘ث˘˘لأ ‘ ،ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘فأر˘˘˘م
عبرأأ ةبوقعب تبلاط ذإأ ،يسضاŸأ
.أذفان اسسبح تأونسس
ة˘م˘ظ˘نŸ ما˘ع˘˘لأ Úمألأ ف˘˘سصوو
““دود˘˘˘˘˘˘ح Ó˘˘˘˘˘˘ب نو˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘سسأر˘˘˘˘˘˘م““

ةديرغت Èع ،رأوليد فوتسسيرك
داهطسضأ““ هنأاب مك◊أ ،Îيوت ‘
رأر˘˘˘˘˘˘ق نإأ لا˘˘˘˘˘˘قو ،““ي˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘سضق
““ر˘مأوأÓ˘ل““ ل˘ث˘ت˘˘مŸأ ة˘˘م˘˘كÙأ
هتعيبط ءأرج بلقلأ رطفي““ ا‰إأ
.““ةفينعلأو ةيثبعلأو ةيفسسعتلأ
،Êرأرد دلا˘خ ي˘ف˘ح˘سصلأ ع˘بو˘تو
كأر◊أ ي˘˘˘ط˘˘˘سشا˘˘˘˘ن بنا˘˘˘˘ج ¤إأ
نا˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سسو ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ب Òم˘˘˘سس
سضيرحتلأ““ يتمهتب سشوطيمح
ح˘ل˘سسŸأ Òغ ر˘˘ه˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع
،““ةين˘طو˘لأ ةد˘حو˘لا˘ب سسا˘سسŸأو
دبع ةيروهم÷أ سسيئر نأأ Òغ
‘ ،حرسص دق ناك نوبت ديÛأ

نأأ نودو ،زفلتم يمÓعإأ ءاقل
ر˘˘˘مألأ نأأ ،Êرأرد م˘˘˘سسأ ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
ىد˘ل ل˘ما˘ع ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
¤إأ لقنت ةيبنجأأ مÓعإأ لئاسسو
مهاطعأأو ةيبنجأأ ةلود ةرافسس
ة˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘ه لو˘˘˘˘˘ح تا˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م
،هوقط˘ن˘ت˘سسأ ن˘يذ˘لأ سصا˘خ˘سشألأ
¤إأ ىقري ابيرقت هلمع نإأ لاقو
.““يجرابخ““ لمع
Êأررد عا˘˘˘˘˘˘˘˘فد Èت˘˘˘˘˘˘˘˘˘عأ د˘˘˘˘˘˘˘˘˘قو
نو˘˘˘ب˘˘˘ت سسي˘˘˘ئر˘˘˘لأ تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘˘سصت
ا˘سسمو ةا˘سضق˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ط˘˘غ˘˘سض““
ى˘ن˘˘ب““ ه˘˘نأأو ،““ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأ Òسسب
،ةطولغم تامولعم ىلع هفقوم
ةباي˘ن˘لأ ه˘ع˘با˘ت˘ت ⁄ م˘ه˘ل˘كو˘م نأل
ة˘م˘ه˘ت يأأ لو ر˘با˘خ˘ت˘لأ ة˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ب
ى˘ت˘ح لو ،ا˘ه˘ن˘م بÎق˘˘ت ىر˘˘خأأ
أذ˘˘ك˘˘ه ي˘˘˘كا– ف˘˘˘لŸأ ع˘˘˘ئا˘˘˘قو

.““تاقايسس
ي˘ت˘لأ ة˘ل˘ئ˘سسألأ نإا˘˘ف ،ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘بو

ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘ق˘˘˘لأ ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘حر˘˘˘ط
تنا˘ك Êرأرد د˘لا˘˘خ ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصلأ
ل ةفاحسصلأ ةنهÃ ةقلعتم اهلك
‘ هدوجو ببسس ليبق نم ،Òغ
Úح سسرا˘˘˘˘˘˘˘م7 تأر˘˘ها˘˘ظ˘˘˘م
تأرا˘˘˘˘ع˘˘˘˘سش هر˘˘˘˘سشنو ،ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘عأ
هدا˘ق˘ت˘˘نأو ،Úسسو˘˘ق Úب كأر◊أ
لسصأوتلأ ع˘قأو˘م ى˘ل˘ع ة˘ط˘ل˘سسل˘ل
تا˘نا˘ي˘ب˘˘ل هر˘˘سشنو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ
.ةسضراعŸأ
دعسسي نب يماÙأ Èتعأ دقو
ى˘ل˘ع سضير˘˘ح˘˘ت˘˘لأ““ ي˘˘ت˘˘م˘˘ه˘˘ت نأأ
ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسŸأ Òغ ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ
،““ةين˘طو˘لأ ةد˘حو˘لا˘ب سسا˘سسŸأو
ه˘˘ب ما˘˘ق ا˘˘˘م نأأو ،ا˘˘˘ه˘˘˘ل سسسسأأ ل
ن˘˘م˘˘سض ن˘˘م نا˘˘ك Êرأرد د˘˘˘لا˘˘˘خ

.““‘احسصك هلمع
ة˘˘˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘˘˘˘ن÷““ تنا˘˘˘˘˘˘˘˘كو
كرويوين اهرقمو ““Úيفاحسصلأ
تعد دق ةيرئأز÷أ تاطلسسلأ““
Êرأرد دلاخ حأرسس قÓطإأ ¤إأ
يأأ دجوي ل هنأأ ةسصاخ ،أروف
رخآأ ائيسش لعف هنأأ ىلع ليلد
ا˘˘م˘˘ك .““‘ا˘˘ح˘˘˘سصك ه˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع Òغ
““دودح Óب نولسسأرم““ تÈتعأ
ة˘بو˘ق˘ع لأز˘نإأ ة˘با˘ي˘ن˘لأ بل˘ط نأأ
أرمأأ““ ذفان انجسس تأونسس عبرأأ

نأأ ةد˘كؤو˘˘م ،““ا˘˘مدا˘˘سصو ا˘˘عّور˘˘م
نو˘ك˘˘ت˘˘سس ن˘˘ج˘˘سسلا˘˘ب ة˘˘نأدإأ ة˘˘يأأ““

ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ حو˘˘ن˘˘ج ى˘˘ل˘˘˘ع Ó˘˘˘ي˘˘˘لد
.““دأد˘ب˘ت˘˘سسلأ و˘˘ح˘˘ن ة˘˘ير˘˘ئأز÷أ
ةحئل ةاسضقلأ عبتأ أذإأ““ تعباتو
لّثميسسف ،ةيقطنŸأ Òغ ماهتلأ
ة˘لأد˘ع˘لأ نأأ ى˘˘ل˘˘ع Ó˘˘ي˘˘لد ر˘˘مألأ
Ó˘˘هاŒ ر˘˘ئأز÷أ ‘ ما˘˘ظ˘˘ن˘˘˘لأو
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع سسسسأا˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ م˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لأ
 .““رئأز÷أ لÓقتسسأ
دود˘ح Ó˘ب نو˘ل˘سسأر˘م تد˘عو˘تو
د˘لا˘˘خ ن˘˘ع جر˘˘ف˘˘ي ⁄ أذإأ““ ه˘˘نأا˘˘ب
ع˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘سسألأ لÓ˘˘˘˘˘˘˘خ ،Êرأرد
فسشك ىل˘ع ل˘م˘ع˘ن˘سسف ،ة˘ل˘ب˘قŸأ

مامأأ رئأز÷أ ‘ عمقلأ ةقيقح
تامظنŸأ ئبعنسسو ماعلأ يأأرلأ
.““تاموك◊أو ةيلودلأ
ةÒخألأ ر˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشألأ ‘ دأدزأو
مÓ˘˘˘˘عإلأ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سضت˘˘˘˘˘لأ
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سضق˘˘˘˘˘لأ تا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘حŸÓأو
Úي˘فا˘ح˘سصلأ ق˘ح ‘ تا˘˘نأدإلأو
Úسضرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘عŸأو ÚنودŸأو
‘ Úط˘˘˘سشا˘˘˘ن˘˘˘لأو Úي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلأ
ا˘˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘˘سصي ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب ،كأر◊أ
ي˘هو ““ة˘طا˘˘طŸأ““ ـب نو˘˘ماÙأ
.““ةينطولأ ةدحولاب سساسسŸأ““

ةنوآلأ ‘ ،رئأز÷أ ترسسخ دقو
لا‹ ‘ بتأر˘˘˘˘˘˘˘م5 ةÒ˘˘˘خألأ

بسسح˘˘˘ب ،ة˘˘˘فا˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلأ ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ح
Óب نولسسأرم““ ةمظنم فينسصت

ةبترŸأ ¤إأ ةجرحدتم ““دودح
ة˘˘ب˘˘ترŸأ تل˘˘غ˘˘سش نأأ د˘˘ع˘˘ب ،541
‘911 ةبترŸأو9102 ‘141
5102.

ريدم Êرارد دلاخ يرئاز÷ا يفحضصلا ىلع ،Úنثلا صسمأا ،ةمضصاعلا رئاز÷اب دمfiا يديضس ةمكfi تمكح
05 ـب ةيلام ةمارغو ،ةذفان انجضس تاونضس ثÓثب ،ةيضسنرفلا ““دنوم5‘ يت““ ةانق لضسارمو ““نوبيرت ةبضصق““ عقوم
 .““ةينطولا ةدحولاب صساضسŸاو حلضسŸا Òغ رهمجتلا ىلع صضيرحتلا““ يتمهتب هتنادإا دعب رانيد فلأا
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نأأ Òخألأ ءأرزولأ سسل‹ لÓخ نوبت حسضوأأو
ابسسانم Óح لكسشي دق دعب نع ميلعتلل ءوجللأ
معد أذإأ هأروتكدلأو ÎسساŸأ ‘ نيوكتلأ حتفل
ةيعانسصلأ رامقألأ أذكو ةيجولونكتلأ لئاسسولاب
.ةينطولأ
هيلغ راسشأأ ام بسسح نوبت ركذ ،نأاسشلأ أذه ‘و
اهيلوي يتلأ ةيمهألاب ،ةيروهم÷أ ةسسائر نايب
ةيناكمأ عم يقيق◊أ داسصتقإلاب ةعما÷أ طبرل
.اهتانوكم فلتfl حلاسصل ةيلعف ةمدخ Òفوت
ةيملعلأ بعسشلأ ةبسسن فعسض ىلع هبيقعت ىدلو
ةنيدم لعجب ةيروهم÷أ سسيئر رمأأ ،ةيعما÷أ
احلم ،افرسص ايجولونكت ابطق هللأ دبع يديسس

ة˘مو˘ظ˘ن˘م ر˘يو˘ط˘ت ة˘ي˘م˘هأأ ى˘˘ل˘˘ع تقو˘˘لأ تأذ ‘
.اندÓبب ايلعلأ سسرأدŸأ

باهذلأ بوجوب سسيئرلأ ركذ ،ىرخأأ ةهج نمو
،⁄اعلأ ىلع اهحتفتو تاعما÷أ ةيلÓقتسسأ ¤إأ

ةذتاسسألأ Úب لدابتلأ ريوطت نم اهنكميسس ا‡
ة˘مأأو˘ت˘لأ تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع را˘˘طإأ ‘ ،ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لأ كلذ˘˘كو
ٍنواعت لظ ‘ ،جراÿأ ‘ اهتأÒظن عم ةمŸÈأ
.Úفرطلأ ىلع ةدئافلاب دوعي
سسل‹ ءا˘˘ق˘˘ل لا˘˘م˘˘عأأ لود˘˘ج سصسصخ ةرا˘˘سشإÓ˘˘ل
ةي˘ع˘ما÷أ ة˘ن˘سسلأ ءا˘ه˘نإأ ة˘سسأرد˘ل د˘حألأ ءأرزو˘لأ
يع˘ما÷أ لو˘خد˘ل˘ل Òسضح˘ت˘لأو0202 -9102
0202- 1202.

لسصفلأ ةرورسض حيسضوتب رمأأ ددسصلأ أذه ‘و
-9102 ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما÷أ ة˘˘ن˘˘سسلأ ءا˘˘ه˘˘˘نإأ Òبأد˘˘˘ت Úب
-0202 يعما÷أ لوخدلاب ةقلعتŸأ كلتو0202
1202.
ةلأاسسŸأ هذه ليجسستب لوألأ ريزولل نوبت زعوأأو

دسصق لبقŸأ ةموك◊أ سسل‹ لامعأأ لودج ‘

عامتجلأ ‘ دمتعŸأ جمانÈلأ ىلع ةقداسصŸأ
Úعب ذخألأ ¤إأ ايعأد ،ءأرزولأ سسلÛ مداقلأ
ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت˘˘لأ فا˘˘ن˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘سسلأ ةرور˘˘˘سض را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘علأ
يحسصلأ عسضولأ تابلطتم عم ايسشا“ ،سسوردلل
.نأديŸأ ‘ هروطتو
ة˘˘ح˘˘˘نا˘˘˘سس ي˘˘˘ع˘˘˘ما÷أ ف˘˘˘لŸأ ة˘˘˘سسأرد تل˘˘˘ك˘˘˘سشو
هجويل ،ةيروهم÷أ ةسسائر نايب بسسح ،سسيئرلل
ةيلكيه تاحÓسصإأ ءأرجإل ›اعلأ ميلعتلأ ةرأزو
ن˘م˘سضو ة˘ب˘ير˘ق˘لأ لا˘جآلأ ‘ ،عا˘ط˘ق˘ل˘ل ة˘ق˘ي˘م˘عو
Òك˘ف˘˘ت˘˘لأ ل˘˘م˘˘سشي ،ن˘˘ك‡ يروا˘˘سشت را˘˘طإأ ع˘˘سسوأأ
،ةيعما÷أ تامدÿأ ةموظنم حÓسصإل لماسشلأ

ةمدقŸأ تامدÿأ Úسس–و تاقفنلأ ةنلقع Èع
.لقنلأ ¤إأ ءأويإلأ نم ،ةبلطلل
ما˘ظ˘ن ة˘ع˘جأر˘م ¤إأ ة˘جا◊أ ى˘ل˘ع نو˘˘ب˘˘ت دد˘˘سشو
بانتجل ةديدج لولح روسصتو يعما÷أ لقنلأ
.ةسسفانŸأ حور عيجسشتو راكتحلأ

يـنـطو
ـه1441 ةج◊ا وذ12ـل قفاوŸا م0202  توأا11 ءاثÓثلا

 توأا03 لبق

تانكسسلا ةيعسضو ديدحتب رمأات ةيبÎلا ةرازو
 ةيفيظولا
ÚعزوŸأ ةيبÎلأ تايريدم ¤أ ةلسسأرم ةينطولأ ةيبÎلأ ةرأزو تهجو
يريدم لاسسرإأ ةرورسضب اهلÓخ نم مهترمأأ ،ينطولأ بأÎلأ Èع
نم ةلوغسشŸأ تانكسسلأ ةيعسضو ديد–و نكسسلأ تأررقŸ تاسسسسؤوŸأ

نإاف ةميلعتلأ بسسحو. ةيرا÷أ ةنسسلأ نم توأأ03 لبق ءابرغلأ فرط
نكسسلأ ةيعسضو Úسس–و ةعباتم راطأ ‘ يتأات هذه ءاسصحلأ ةيلمع
ةيونسسلأ ةيعسضولأ زا‚إل أÒسض–و يفيظولأ يمومعلأ يعامتجإلأ

امك.ةنسس لك نم توأ13 لبق  ةينطولأ ةيبÎلأ ةرأزو ةمانزر بسسح
ءاسصحأو فلŸأ أذه ةيفسصت ‘ ءدبلأ راطإأ ‘ تأءأرجلأ هذه يتأات
يرأزولأ روسشنملل اقبط اهيقحتسسم ىلع اهعيزوت ‘ ءدبلل ةرغاسشلأ
طورسشو تايفيك ددحي  يذلأÈ 4102متبسس71 ‘ خرؤوŸأ18 مقر
ىلع ةيبÎلأ ةرأزو تدكأأ امك. يفيظولأ نكسسلأ ةغيسص نم ةدافتسسلأ

نكسسلأ حنم ررقم نم ةخسسنب اهنم نيديفتسسŸأ عيمج ةافأوم ةرورسض
ةلودلأ كÓمأ حلاسصم وأ ةيمومعلأ ةيقÎلأ نأويد حلاسصم نم ءأوسس
.ديفتسسŸأ اهب لمعي يتلأ ةسسسسؤوŸأ ريدم قيرط نع كلذو

و.ق

 ءيطاوضشلاو دجاضسŸا حتف رارق دعب

تروهدت اذإا رج◊ا ةداعإاب نولوfl ة’ولا
ةيحسصلا ةلا◊ا

Ÿأ دبع ةيروهم÷أ سسيئر حÛلأ ةيناكمإأ ¤إأ نوبت ديÎنع عجأ
أرخؤوم ةموك◊أ اهترقأأ يتلأ يحسصلأ رج◊أ نم فيفختلأ تأرأرق

يجيردتلأ حتفلأ ةداعإأ تأرأرق دعب أذهو عسضولأ روهدت ةلاح ‘
.ئطأوسشلأو Úلسصملل دجاسسملل
دبع ةموكح لوألأ سسمأأ ءأرزولأ سسل‹ ءاقل ‘ نوبت سسيئرلأ رمأأو
،نطولأ تايلو لك ىوتسسم ىلع ةظقي ةموظنم عسضوب دأرج زيزعلأ
عسضولأ روطتل ،يمويلأ مييقتلأو ةعباتŸاب ،›أولأ ةطلسس ت– ،فلكت
رأرقإأ ةطلسس ›أولأ اهسسأأÎي يتلأ ةموظنŸأ كلتل لكوأأ امك.يحسصلأ
بسسح ةيحسصلأ ةلا◊أ تروهدت لاح ‘ ،أروف يحسصلأ رج◊أ ةداعإأ

.ةيروهم÷أ ةسسائر نايب هيلإأ راسشأأ ام
نأوعأأو نمألأ حلاسصم ركسش ةيروهم÷أ سسيئر نأأ نايبلأ ‘ ءاج امك
ديكأاتل نأديŸأ ‘ اهنودبي يتلأ ةظقيلأ ىلع ةراجتلأ ةرأزو حلاسصم
راجتلأ دسض يحسصلأ نمألأ دعأوق مأÎحأ سضرفب ةلودلأ روسضح
.مهدسض ةذختŸأ تابوقعلأ ىلع ماعلأ يأأرلأ عÓطإأو Úفلاıأ

و .ق

لاحر صسايلا ةيمومعلا ةحضصلل ينطولا دهعŸا ريدم

نسسحأا تارارقلا ذاختا ‘ ةيزكرمÓلا
91ديفوك ءابو ىلع ءاسضقلل ةقيرط

ةعباتم ةن÷ وسضعو ةيمومعلأ ةحسصلل ينطولأ دهعŸأ ريدم لاق
ذاختأ ‘ ةيزكرمÓلأ وحن هاŒلأ نإأ ،لاحر سسايلأ ديفوك ءابو دسصرو
ةيئلو نا÷ ليكسشت نأأ أدكؤوم ،ءابولأ ةحفاكم هنأاسش نم تأرأرقلأ
يلÙأ ىوتسسŸأ ىلع رأرقلأ ذاختأ تايحÓسص ءاطعإأو دسصرلل
نأأ ةيرئأز÷أ ةعأذÓل حيرسصت ‘ لاحر Èتعأو.ةيباجيأ جئاتن ىطعأأ
نسسحأأ نأأ افيسضم ايقطنم أراسسم لكسشت أرخؤوم ةذختŸأ تأرأرقلأ
ةيباجيأ جئاتن تطعأأ يتلأ ةيزكرمÓلأ يه ءابولأ ىلع ءاسضقلل ةليسسو
.تايفسشتسسŸأ ىلع فيفختلأ ‘ تمهاسسو
أذه دقعنŸأ ءأرزولأ سسل‹ عامتجأ لÓخ  ةيروهم÷أ سسيئر رمأأو
،فلكت ،نطولأ تايلو لك ىوتسسم ىلع ةظقي ةموظنم عسضوب ، دحألأ

يحسصلأ عسضولأ روطتل ،يمويلأ مييقتلأو ةعباتŸاب ،›أولأ ةطلسس ت–
.عسضولأ روهدت ةلاح ‘ ،أروف يحسصلأ رج◊أ ةداعإأ رأرقإأو

 و.ق

 ةياقولا تاءارجا ىلع ÚلضصŸا ديوعت فدهلا نإا لاق

يجيردتلا حتفلا ةوطخ رÈُي يدهملب
دجاسسملل
مويلأ ،يدهملب فسسوي ،فاقوألأو ةينيدلأ نوؤوسشلأ ريزو سسمأأ ،عجرأأ
¤وأأ ةلحرم ‘ اهراسصتقأو دجاسسملل يجيردتلأ حتفلأ ةوطخ ،Úنثلأ

سصر◊اب يلسصم فلأأ قوفت باعيتسسأ ةردق زو– يتلأ دجاسسŸأ ىلع
.ةياقولأ تأءأرجإل لاثتملأ ÚلسصŸأ دوعت ىلع
ةيفحسص تاحيرسصت ‘ سسمأأ يدهملب هلاق ام بسسح ءأرجلأ يمريو
فانئتسسأ تاعبتب لدتسسأو ،ظاظتكلأ ىلع مجنت رطاfl بنŒ ىللإأ
.ةدحأو ةعفد ناسضمر رهسش لÓخ ةيراجتلأ تÙÓأ طاسشن
،دجسسم فلآأ4 قوفي حتفت يتلأ دجاسسŸأ ددع نأاب يدهملب راسشأأو
ةلأاسسم ة÷اعم ‘ ةفطاعلأ نع يلختلأو ةمك◊اب كسسمتلأ ¤إأ ايعأد
لأزي ل سسوÒفلأ رطخ نوك دجاسسŸاب ةعام÷أ ةÓسص فانئتسسأ

.أدوجوم
حتف ةيسضقب ÚنطأوŸأ لك لثم ةلغسشنم ةموك◊أ نإأ““  :فاسضأأو
املثم ،مظعألأ دجسسŸأ حتفل دعتسست رئأز÷أ نأأو اميسسل ،دجاسسŸأ
.““كلذب حرسص نأأ ةيروهم÷أ سسيئرل قبسس
‘ ةعم÷أ ةÓسص ةماقاب حامسسلأ  نأأ ةينيدلأ نوؤوسشلأ ريزو دكأأو
نم ةيئاقولأ تأءأرجÓل نطأوŸأ قيبطت ىدÃ نوهرم دجاسسŸأ

.ىرخأأ ةهج نم دÓبلأ ‘ ةيئابولأ ةيعسضولأو ،ةهج
 و.ق
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 كلذ ‘ دعاضسي نأا نكÁ دعب نع ميلعتلا ¤إا ءوجللا نإا لاق

 عيم÷ا مامأا هاروتكدلاو ÎسساŸا حتفي نوبت
يأا نود ،كلذ ‘ Úبغارلا ةبلطلا لكل هاروتكدلاو ÎضساŸا ‘ نيوكتلا حتف ةرورضض  ¤إا نوبت ديÛا دبع صسيئرلا اعد
.قبضسم ءاقتنا

حتف سصوسصخب نوبت سسيئرلأ رأرق ةر◊أ ةيرئأز÷أ ةيبÓطلأ ةمظنŸأ تنمث
ءاقتنأ نود ناحتملأ ةبلطلأ زايتجل هأروتكدلأ تاقباسسÃ قاحتللأ لا‹

ةينطو ةودن دقع ¤إأ تعد امك ،““فسصنŸأو لداعلأ““ ـب هتفسصو يذلأ قبسسم
—ا˘ف ا˘هدو˘ق˘ي ي˘ت˘لأ ة˘م˘ظ˘نŸأ تعدو.ة˘ي˘ع˘ما÷أ تا˘مدÿأ تا˘حÓ˘سصإأ لو˘˘ح
‘ رظنلأ ةداعإأو لغسشلأ قوسسب ةعما÷أ طبر ¤إأ ،اهل نايب ‘ يلبيرسس
يدا˘سصت˘قلأ ج˘ي˘سسن˘لأ تا˘ب˘ل˘ط˘ت˘م ع˘م ى˘سشا˘م˘ت˘ي اÃ ة˘حو˘ت˘فŸأ تا˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘لأ
ةيمومعلأ تاقف˘ن˘لأ د˘ي˘سشر˘ت و˘ح˘ن با˘هذ˘ل ا˘ه˘ت˘ع˘فأر˘م ¤إأ ةÒسشم ،ي˘ف˘ي˘ظو˘لأو

،سصاخ يداسصتقأ عباط وذ يمومع عاطق ليسصحتل ةيعما÷أ تامدÿأ عاطقب
نم نأاسشلأ أذه ‘ حÎقم عورسشم ةيسصولأ ةرأزولأ ¤إأ عفÔسس اهنأاب ةÒسشم
تاسصسصختلأ سضعب ىلع حاتفنلأ ‘ ةرورسض ةباقنلأ ىرتو.قيمع حÓسصإأ لجأأ
لÓخ نم ةيبنجألأ تاعما÷اب ةناعتسسلأو يعانطسصلأ ءاكذلاب ىنعت يتلأ
تÈع يتلأو معدلأ Ëدقتل ةدعتسسŸأ ةيرئأز÷أ تأءافكلأ كأرسشإأو ةمأأوتلأ

.اهنطو معد ‘ اهتين نع
و.ق

:ةيرئاز÷ا ةيبÓطلا ةمظنŸا ،ةيعما÷ا تامدÿا حÓضصإا ¤إا تعد

““فسصنمو لداع““ هاروتكدلا تاقباسسÃ قاحتل’ا لا‹ حتف

 تافلŸا Ëدقتل لجأا رخآا توأا03

ةينعŸا تاسصسصختلا يه هذه
 ةيسساردلا ةحنŸا ديدجتب
جراÿاب
‘ عورسشلأ نع يملعلأ ثحبلأو ›اعلأ ميلعتلأ ةرأزو تنلعأأ

ةنسسلل جراÿاب ةسصاÿأ ةيسسأردلأ حنŸأ ديدŒ ةيلمع
لجأأ رخآاك توأأ03 خيرات ددحو1202-0202 ةيسسأردلأ

. تافلŸأ عأديإل
تاسسسسؤوŸأ ¤أ ةهجوم ةميلعت لÓخ نم  ةرأزولأ تددح امك
‘ ةلثمتŸأو ةحنŸأ هذهب ةينعŸأ تاسصسصختلأ ةيعما÷أ
،سسفنلأ ملع ،ةفسسلفلأ ،تايسضايرلأ  ءايزيفلأ، ءايميكلأ““
،ةبسساÙأ ،لامعلأ ةرأدأ ،ةيسسايسسلأ مولعلأ ،يبرعلأ بدألأ
أدع ام ةسسدنهلأ مولع تاسصسصخت عيمج ،ةيزيل‚لأ ةغللأ
.ةاي◊أو ةعيبطلأ مولع ¤أ ةفاسضإأ  ›آلأ مÓعلأ
نم ملسست ةحنŸأ ديدŒ قئاثو هنإاف ةميلعتلأ تأذ بسسحو
تاسسسسؤوملل يملعلأ ثحبلأو ›اعلأ ميلعتلأ ةرأزو حلاسصم لبق
نيذلأ Úحونمملل ةبسسنلاب ةيجراÿأ ةرأزوو ةيعما÷أ

.فلŸأ ةسسأرد دعب ءأÿÈأ ةن÷ ةقفأوم ىلع أولسص–
نم نيديفتسسŸأ ةبلطلأ ىلع ›اعلأ ميلعتلأ ةرأزو تددسش امك
نطولأ سضرأأ ¤أ ةدوعلأ تأءأرجإاب مايقلأ ةرورسضل حنŸأ هذه
لمعلأ بسصنÃ قاحتللأو ةسشقانŸأ دعب رهسشأ ةثÓث لجأأ ‘

حون‡ لك دسض ةيباقع تأءأرجإأ ذختت امك  هيلأ هجو يذلأ
.لوعفŸأ يراسسلأ ميظنتلل اقفو هلمع بسصنÃ قحتلي ⁄

تارامإلاو رئاز÷ا Úب

تاÿÈا لدابتو ةيعما÷ا تاداهسشلا ةلداعŸ ةكÎسشم نا÷
ر˘يزو نا˘يز ن˘ب ي˘قا˘ب˘لأ د˘ب˘ع سسمأأ ،ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسأ
ةلود Òفسس ،يملع˘لأ ثح˘ب˘لأو ›ا˘ع˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ
فسسوي ،رئأز÷اب ةدحتŸأ ةيبرعلأ تأرامإلأ

.يلع لآأ عبسس سسيمخ
تا˘ثداÙأ ترو˘ح“ ،ةرأزو˘ل˘ل نا˘˘ي˘˘ب بسسحو

ميلعتلأ نأديم ‘ يئانثلأ نواعتلأ زيزعت لوح
.يملعلأ ثحبلأو Úيلاعلأ نيوكتلأو
Úب نوا˘ع˘ت˘لأ تا˘قÓ˘ع نأأ نا˘˘فر˘˘ط˘˘لأ ظ˘˘حلو
ىوتسسم ¤إأ قرت ⁄ ،نأديŸأ أذه ‘ نيدلبلأ
.Úقيقسشلأ Úبعسشلأ تاعلطت

ليعفت ىلع نافرطلأ قفتأ ددسصلأ أذه ‘
اهددع غلابلأو ،اهني˘ي–و ة˘مأأو˘ت˘لأ تا˘ي˘قا˘ف˘تأ
تأرا˘˘يز˘˘لأ لدا˘˘ب˘˘ت ع˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سشتو ،ر˘˘˘سشع ىد˘˘˘حإأ
ىلع لمعلأو ،Úثحابلأ ةذتاسسألأو نيÒسسملل
ة˘ي˘غ˘ب ة˘كÎسشم ثح˘ب ج˘مأر˘بو ع˘يرا˘˘سشم ع˘˘سضو
نوا˘ع˘ت˘لأ أذ˘ه˘ل ة˘سسو˘م˘ل˘م ج˘ئا˘ت˘ن ¤إأ لو˘˘سصو˘˘لأ
.Úفرطلل ةديفمو
لدا˘ب˘ت˘ل ا˘م˘هدأد˘ع˘ت˘سسأ نا˘فر˘ط˘˘لأ ىد˘˘بأأ ا˘˘م˘˘ك
ءاكذلأ نأديم ‘ ةيثحبلأ براجتلأو تأÿÈأ
ةيقيبطتلأ مولعلأو ايجولونكتلأو يعانطسصلأ
تا˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لأو ،ي˘˘˘ئأذ˘˘˘غ˘˘˘لأ ن˘˘˘مألأو Òي˘˘˘سست˘˘˘لأو
.يداسصتقلأ Òيسستلأو ةددجتŸأ

ةدافتسسلأو ،ةيئاسضفلأ تلاسصتلأ نأديم ‘و
ءا˘سشنإأ سصو˘سصخ˘ب ة˘ي˘تأرا˘˘مإلأ ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ن˘˘م
ا˘˘˘هدا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عأ قر˘˘˘طو ة˘˘˘˘سصاÿأ تا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ما÷أ
.اهÒيسستو
ءاسشنإأ لوح قافتلأ ¤إأ عامتجلأ سصلخ امك

هذ˘˘˘˘˘˘ه ةÒتو ‘ عأر˘˘˘˘˘˘سسإÓ˘˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘˘كÎسشم نا÷
مييقتو ةعباتمو ،تأداهسشلأ ةلداعمو تاقÓعلأ
‘ لداعتمو انزأوتم نوكي نأأ ىلع نواعتلأ
.ةبلطلأو ةذتاسسأÓل ةيملعلأ تاثعبلأ لدابت

 و.ق

ديÈلا بتاكم ميظنت لضصاوم ىلع تايعم÷ا ثح

ةلويسسلا ةمزأا يهتنت ىتم فرعت ’ :ديÈلا ريزو
كيبابضش ‘ ةلويضسلا ةمزأا يهتنت ىتم ملعي ل هنأا رازموب ميهاربإا ةيلكضسÓلاو ةيكلضسلا تÓضصاوŸاو ديÈلا ريزو نلعأا
رفاضضتب نكل هللا لوحب اهزواجتنضس ةمزألا““ ““Óئاق ،دعاضسŸا ‘ تايعم÷ا فقوتت ل نأا ‘ هلمأا نع ابرعم ،ديÈلا
اذه لÓخ ديÈلا بتاكم ىلع ÚنطاوŸا دفاوت ميظنت ‘ مهاضس نم عيم÷ هركضش نع ديÈلا ريزو Èعو.““دوه÷ا
لÓخ ديÈلا بتاكم ىلع ÚنطاوŸا دفاوت ميظنت ‘ مهاضس نم لك مركنضس مويلا““ صسمأا ،رازموب لاقو.يحضصلا فرظلا

مهدوهج Òظن نافرعلاو ركضشلا ليزجب مهيلإا هجوتن ÈنŸا اذه نم““ Óئاق رازموب دكأاو.““بعضصلا يحضصلا فرظلا اذه
.““ةمئŸÓا فورظلا ‘ مهتابترم ىلع لوضص◊ا نم ÚنطاوŸا Úك“و ،ديÈلا لامع مهتقفارم لÓخ
لجأا نم اذهو نيديلا مقعم Òفوتو يعامتجلا دعابتلا ميظنت ىلع صصر– تناك تايعم÷ا هذه““ نأا ريزولا فاضضأاو

fiضشم ،““انوروك ةحئاج ةبراÒلعافلا ءلؤوه““ نأا ¤إا قايضسلا ‘ اÚ تعنÈضس– ‘ انل ءاكرضش مهÚ اذهو لمعلا فورظ
.““صساضس◊ا فرظلا اذه ‘ تاضشاعŸا بضص ةÎف ‘ ةضصاخ مهتقفارم ‘ رارمتضسلا عم

 و.ق
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ةليم لازلز نع مايأا ةعبرأا

 نيررسضتŸاب لفكتلا دوهج لسصاوت
نم نيررضضتŸاب ديج لفكت لجأا نم اهدوهج ÊدŸا عمتÛا تايلاعف فلتfl ةيعÃ ةليم ةيلو تاطلضس لضصاوت
ةÒبك ةيدام رارضضأا ‘ اتببضست Úتللاو لامضش ةلامح ةيدلبب مرضصنŸا ةعم÷ا موي ÚتلجضسŸا Úتيضضرألا Úتزهلا
.ةيلولا ةمضصاع ‘ ءايحأا ةدعب

و .ق

سصسصخ يذلأ مسساقلب ديعلب ديهسشلأ بعلمبف
سشيعت ةثدا◊أ ءأرج ÚبوكنŸاب لفكتلل زكرمك
،تب˘سصن ي˘ت˘لأ م˘يÿأ ‘ ة˘ل˘ئا˘˘ع051 ن˘˘م د˘˘يزأأ

ةليŸ يدلبلأ يبعسشلأ سسلÛأ سسيئر بسسح
يتلأ تÓئاعلأ ءأويإل ،نامحرلأ دبع نب ميهأربإأ
،Úت˘ي˘سضرألأ Úتز˘ه˘لأ ءأر˘ج ا˘ه˘ن˘كا˘سسم ترر˘سضت

لمألأو ةبرÿأ ءايحأاب ةدجأوتŸأ كلت اسصوسصخ
.نكسسم042و
ع˘ي˘م˘ج ة˘ق˘فر ة˘ي˘لÙأ تا˘ط˘ل˘˘سسلأ تما˘˘ق د˘˘قو
ةمزألأ ةيلخ طاسشن راطإأ ‘ ةينعŸأ تاعاطقلأ
ةيعيبط˘لأ ة˘ثرا˘ك˘لأ هذ˘ه ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ة˘ب˘سصنŸأ
لفكتلل ميÿأو تأدعاسسŸأ نم نكمأأ ام Òفوتب
ى˘ل˘ع نود˘فأو˘ت˘ي أو˘لأزا˘م ن˘يذ˘لأ ن˘˘يرر˘˘سضتŸا˘˘ب
ةيدأدترلأ تأزهلأ لسصأوت دعب اميسسل ،بعلŸأ
تق◊أأ يتلأ ةبÎلأ قلزنأ ةرهاظ دوجو أذكو
ءا˘˘˘ي˘˘˘حألأ ‘ ىر˘˘˘خأأ Êا˘˘˘ب˘˘˘م ةد˘˘˘ع ‘ أرأر˘˘˘˘سضأأ
.اقباسس ةروكذŸأ

‘91-ديفوك روهظ عنŸ تاطايتحا
ءاويإلا ميخÚ ÃميقŸا فوفضص
م˘يfl نأأ ة˘˘ي˘˘ندŸأ ة˘˘يا˘˘م◊أ ح˘˘لا˘˘سصم تدا˘˘فأأو
ة˘˘ن˘˘يا˘˘عŸ ي˘˘ب˘˘ط ز˘˘كرÃ ةرر˘˘سضتŸأ تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لأ
‘ اسصوسصخ ،معد دق مهسصحفو هيلع نيدفأولأ

ةظقيلأ يعد˘ت˘سست““ ي˘ت˘لأ91-دي˘فو˘ك ة˘مزأأ ل˘ظ
ةحئا÷أ راسشتنأ عنŸ ““رذ◊أو ةطي◊أ ذخأأو
كا˘ن˘ه تنا˘ك لا˘ح ‘ م˘˘يıا˘˘ب Úم˘˘ي˘˘قŸأ Úب

.هب ةباسصم تلاح

ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘˘م˘˘ظ˘˘نŸأ ه˘˘ن˘˘م ترذ˘˘ح ه˘˘تأذ ر˘˘مألأ
بسسح ،ه˘ط˘يfiو كل˘ه˘ت˘سسŸأ دا˘سشرإأو ة˘˘يا˘˘م◊

دكأأ يذلأ ،حلاسص نب يلع ةليÃ اهبتكم سسيئر
بنا˘˘ج ¤إأ Êد˘˘م ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘م˘˘ك ن˘˘ح˘˘˘ن““ : Ó˘˘˘ئا˘˘˘ق
Úن˘طأوŸأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘ل˘ع نور˘ها˘سس تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ
مأزتللأ ةيمهأاب مهسسيسس– أذكو مهتدعاسسمو
لÓخ نم انوروك سسوÒف نم ةياقولأ طورسشب
 أذكو تامامكلأ عيزوت
ة˘م˘ظ˘نŸأ م˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لأ تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ‘ ة˘˘كرا˘˘سشŸأ
نيررسضتŸأ نع ةحئا÷أ رطخ عنŸ ميıاب
““.Úتيسضرألأ Úتزهلأ نم
قطانŸأ Èع برسشلأ هايم Òفوت سصوسصخب امأأ
حلاسصم تمعد دقف ،ءأويإلأ زكرمو ةررسضتŸأ
تأذ ةنحاسش02ب هايملل ةيرئأزجلل ةليم ةدحو
.ةيلمعلأ هذهب لفكتلل تايلو ةدع نم جيرهسص
دبع نب ةنمآأ مÓعإلاب ةفلكŸأ ¤إأ أدانتسسأو
ىلع عطقنأ برسشلأ هايم عيزوت““ نإاف ، Ëأدلأ

يتلأ تأراسسكنلأ ببسسب تايدلب ةدع ىوتسسم
،““Úت˘˘ي˘˘سضرألأ Úتز˘˘ه˘˘لأ ءأر˘˘ج تأو˘˘ن˘˘ق˘˘لأ تسسم
اهنم ديدعلأ حيلسصت نع هتأذ تقولأ ‘ ةثدحتم
.ابيرق اهئاهنإل ةيلمعلأ لسصأوت عم

ءاويإل تاهيلاضش صصيضصخت وحن
نيررضضتŸا
يعاسسم““ نأأ يلوم باهولأ دبع ةليم ›أو دكأأو
ة˘ل˘سصأو˘ت˘م Úن˘طأوŸا˘ب د˘ي÷أ ل˘ف˘ك˘ت˘ل˘ل ة˘لود˘˘لأ
سسيئر نم رمأاب ماه يرأزو دفو لولح ليلدب
هذه عوقو روف نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ
راج لمعلأ““ نأأ ¤إأ أÒسشم ،““ةيعيبطلأ ةثراكلأ

احجرم ““،بجي امك ةمزألأ هذه Òيسست ىلع
ÚميقŸأ ءأويإل تاهيلاسش سصيسصخت““ لامتحأ
““.ميÿاب
نكسس006 ة˘˘˘سصح دو˘˘˘جو ›أو˘˘˘لأ ف˘˘˘سشك ا˘˘˘م˘˘˘ك
ءاهنإأ ىلع ايلاح لمعلأ يرجي يراجيإأ يمومع
تقو برقأأ ‘ ةزهاج نوكتل اهتئيهت لاغسشأأ

،اهأوتسسم ى˘ل˘ع ن˘يرر˘سضتŸأ لا˘ب˘ق˘ت˘سسل ن˘ك‡
Úن˘˘˘طأوŸأ تلا˘˘˘غ˘˘˘سشنأ ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج نأأ أد˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘م
م˘ت˘ت˘سسو را˘ب˘ت˘علأ Úع˘ب ذ˘خؤو˘ت˘˘سس““ ن˘˘يرر˘˘سضتŸأ

““.لاجآلأ برقأأ ‘ اهت÷اعم
ى˘ل˘ع ا˘سضيأأ يذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لأ زا˘˘ه÷أ سسي˘˘ئر دد˘˘سشو
ليهسستو تاطلسسلأ عم نطأوŸأ نواعت ةيمهأأ

رأرسضألأ ةنياعÃ موقت يتلأ ةينقتلأ قرفلأ لمع
Úتل˘ج˘سسŸأ Úت˘ي˘سضرألأ Úتز˘ه˘لأ ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لأ
.مرسصنŸأ ةعم÷أ
ةباقرلل ةينطو˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل ما˘ع˘لأ ر˘يدŸأ نأا˘م˘طو
نيررسضتŸأ ،يسساقوأأ نيدموب ،ءا˘ن˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لأ
موق˘تو ا˘ي˘نأد˘ي˘م ةر˘سشت˘ن˘م ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لأ قر˘ف˘لأ““ نأا˘ب

Ãةديدع تانياع Ÿلوأأ تايانبلأ ةيعسضو ةعبات
ا˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘سشب ة˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلأ ةÿÈأ دأد˘˘˘عإأو لوأا˘˘˘ب

““.نيررسضتŸأ عيمج فاسصنإل
سصتfl قيرف عورسش““ نع يسساقوأأ فسشك امك
زا‚إأ ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لأ ‘ مو˘˘ي˘˘لأ أذ˘˘ه ن˘˘م ءأد˘˘ت˘˘بأ
تاقلزنلأ بابسسأأ ديدحتب ةقلعتŸأ ةسسأردلأ
ةرر˘سضتŸأ ق˘طا˘نŸأ Èع ة˘˘بÎلأ ‘ ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسŸأ
ذنم ةرمتسسم لأزت ل يتلأ ةرهاظلأ هذه مهفل
 ““.مرسصنŸأ ةعم÷أ موي

 يرئاز÷ا رمحألا لÓهلا

رسسأÓل ةينماسضت ةلفاق لاسسرإا
ةليم لازلز نم ةررسضتŸا

ةينماسضت ةلفاق ةمسصاعلأ رئأز÷أ نم ،Úنثلأ سسمأأ ،تهجوت
ةلمfi ةنحاسش22 نم ةنوكم يرئأز÷أ رمحألأ لÓهلل ةعبات
يتلأ ةليم ةيلو ¤إأ ،ةيبطلأ تأزيهجتلأو ةيئأذغلأ دأوŸاب
.لأزلزل أرخؤوم تسضرعت
سسليبح نب ةديعسس يرئأز÷أ رمحألأ لÓهلأ ةسسيئر تحسضوأأو
لامك ةراجتلأ ريزو ةقفر ،ةلفاقلأ هذه قاطنإأ ةراسشإأ تطعأأ يتلأ
ةلفاقلأ هذه““ نأأ ،ةمسصاعلأ رئأز÷اب سضراعŸأ رسصق نم قيزر
002 نم نوكتت لأزلزلأ نم ةررسضتŸأ تÓئاعلأ عم ةينماسضتلأ

،ةويجرف ىفسشتسسŸ ةيبطلأ تأدعŸأو ةيئأذغلأ دأوŸأ نم نط
Ãت سسفنت زاهج كلذ ‘ اÈينيسصلأ رمحألأ بيلسصلأ هب ع،
نقح تلآأ عبرأأو بلقلل نأزاهجو ،ةبقأرم ةزهجأأ ةثÓثو
.““ ةعنقأأو ةفاظنلأ تاجتنمو تأدامسضو
ديفتسستسس ةÒبك ةلفاق““ نأأ ،ةبسسانŸاب ،سسليبح نب تنلعأأ امك
قطانم ‘ ةرسسأأ0003 نم Ìكأأ ،لبقŸأ عوبسسألأ علطم ،اهنم
جرب ¤إأ سصاخ لكسشب ةÒسشم ،““دÓبلأ بونج ىسصقأأ ‘ لظلأ
(يزيلإأ) سسيردإأ رمع جربو ،(رأردأأ) نيوايميتو راتfl يجاب
.““ ايلعلأ باسضهلأ ‘ ىرخأأ قطانمو
،بقترŸأ Úسشدتلأ يرئأز÷أ رمحألأ لÓهلأ ةسسيئر تدكأأ امك
يسسفنلأ معدلل ءاسضف »ـل ،ةرسسألأ ميظنت ةيعمج عم نواعتلاب
““Ÿىلع سصاخسشألأ ةدعاسس Œيحسصلأ رج◊أ رثأأ زوا““.
دق ةيرأزولأ هترئأد نأأ ¤إأ هتهج نم راسشأأ دقف ةراجتلأ ريزو امأأ

ةمسصاعلأ رئأز÷أو سسأدرموب راŒ ةمهاسسم لسضفب تعمج
ءزج لسسرأأ تأدعاسسŸأ نم انط453““ ،فيطسسو ةياجبو ةديلبلأو
تسسيل ةيلمعلأ هذه نأأ ¤إأ أÒسشم ،““Úينانبللأ اننأوخإأ ¤إأ اهنم
.““ ةيحسصلأ ةمزألأ ةيأدب ذنم اهعون نم ¤وألأ
012 نم نوكتŸأ Êاثلأ ءز÷أ مويلأ ملسسن اننأأ قيزر دكأأ امك
يذلأ يرئأز÷أ رمحألأ لÓهلأ ¤إأ ةيئأذغلأ دأوŸأ نم نانطأأ
.““اهعيزوتب لفكتيسس
ةرأزو Úب عقوتسس ةيقافتأ نإأ ،ددسصلأ أذه ‘ ريزولأ لاقو
ةراجتلل ةيرئأز÷أ ةفرغلأو يرئأز÷أ رمحألأ لÓهلأو ةراجتلأ
نط0005 ›أوحب ،ةنسس لك ،راجتلأ اهبجوÃ عÈتي““ ،ةعانسصلأو
 .““يرئأز÷أ رمحألأ لÓهلل ةيئأذغلأ دأوŸأ نم

و .ق

 ةوقب ةيدادترا ةزه ليجسست
 ةقوق مرارقلاب تاجرد2،3

ةيدأدترأ ةزه ،د13اسس11 ةعاسسلأ ‘ ،Úنثلأ سسمأأ ،تلجسس
أذهو ،ةقوق مرأرقلأ ةقطنÎ Ãسشير ملسس ىلع ةجرد2،3 ةوقب

.طرافلأ ةعم÷أ موي ةليÃ تلجسس يتلأ ةيسضرألأ ةزهلأ بقع
ةيكلفلأ ءايزيفلأو كلفلأ ملع ‘ ثحبلأ زكرم بسسحو
قرسش لامسش مك2 ب ةزهلأ زكرم ددح دقف ،ءايزيفوي÷أو
.(ةليم) ةقوق مرأرقلأ
،Úتيسضرأأ Úتزه ،يسضاŸأ ةعم÷أ موي ،تلجسس دق ةليم تناكو
،Îسشر ملسس ىلع تاجرد5،4و9،4 ›أوتلأ ىلع امهتدسش تغلب
 .ةيرسشب رئاسسخ ةيأأ ليجسست نود تانكسس رايهنأ ‘ اببسستو

و .ق

ءا˘ي˘حألأو ة˘برÿأ ي˘ح ن˘م ن˘˘يرر˘˘سضتŸأ تا˘˘ئ˘˘م جر˘˘خ
،عرا˘˘سشلأ ¤إأ Úن˘˘ثلأ سسمأأ حا˘˘ب˘˘˘سص ،ة˘˘˘ل˘˘˘يÃ ةرواÛأ
Òيسست اهب يرجي يتلأ ةقيرطلأ نم ابسضغو اجاجتحأ
ن˘مو ،ي˘سضاŸأ ة˘ع˘م÷أ لأز˘لز ن˘˘ع ةر˘˘ج˘˘نŸأ ة˘˘مزألأ
.مهب لفكتلل ةذختŸأ تأءأرجإلأ
،ةيلولأ رقم مامأأ أورهاظت نيذلأ نوجتÙأ دكأأو
تاطلسسلأ نأأ ،نيديدسش بسضغو نايلغ ةلاح ‘ مهو
نيÈتعم ،ةمزألأ ءأوتحأ ‘ زجع نع تنابأأ ةيئلولأ
ءايحأأو ةبرÿأ يح ىلع ةعم÷أ لأزلز تايعأدت نأأ
Úبلاطم ،اهئأوتحأ ىلع ةيلولأ ةردق تزواŒ ىرخأأ
ل˘˘جا˘˘ع˘˘لأ ل˘˘خد˘˘ت˘˘لأو م˘˘عد˘˘˘لأ ن˘˘˘م د˘˘˘يزÃ ة˘˘˘مو˘˘˘ك◊أ
.ÚبوكنŸاب لفكتلل رمتسسŸأو
يحو ،ةÒبك ةثراكلأ““ نإاف ،نيرهاظتŸأ دحأأ بسسحو
رخسست نأاب““ ةموك◊أ ابلاطم ،““بوكنم هلك ةبرÿأ
لوقيو .““ÚبوكنŸاب يروفلأ لفكتلل تايناكمإلأ ةفاك
مسساقلب بعلÃ ميÿأ نم نيديفتسسŸأ““ نإأ ثدحتŸأ

نم لب ،ةبرÿأ يح يررسضتم نم مهبلغأأ أوسسيل ديعلب
ن˘م ا˘فو˘خ م˘ي˘خ ى˘ل˘ع أو˘ل˘سصحو أو˘بر˘ه ىر˘˘خأأ ءا˘˘ي˘˘حأأ

تراهنأ ي◊أ نم تÓئاع تيبت Úح ‘ ،ىرخأأ تأزه

.ءأرعلأ ‘ اهنكاسسم
ةيرأزو نا÷ دافيإاب ةيلخأدلأ ريزو نوبسضاغلأ بلاطو

Ÿيسست ‘ ةيئلولأ تاطلسسلأ ةدعاسسÒ ءأويإأو ةمزألأ

Ÿأ ح˘ت˘ف˘ب نو˘بو˘ك˘ن˘م بلا˘˘ط ا˘˘م˘˘ك .ن˘˘يرر˘˘سضتŸسسرأد
فور˘ظ ‘ Úبو˘ك˘نŸأ ءأو˘˘يإل ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما÷أ تا˘˘ما˘˘قإلأو
.نسسحأأ
،ىرخأأ تايلو نم تأدعاسسم لوسصو مغرو ،هنأأ ودبيو
كلذ نأأ لإأ ،يقأوبلأ مأأو ةليسسŸأو لجيجو فيطسس نم
.روطتلأ نم ديزŸ عسضولأ حسشري ام .فاك Òغ ىقبي
ةرم جرخ دق يلوم باهولأ دبع ةيلولأ ›أو ناكو
فوقولل ةبرÿأ يح ¤إأ ،Úنثلأ سسمأأ ةحيبسص ،ىرخأأ

.ءأرعلأ ‘ تيبت يتلأ تÓئاعلأو عسضولأ ةقيقح ىلع
لإأ ،ةليم ¤إأ ءأرزو ةسسمخ دفوأأ دق نوبت سسيئرلأ ناكو
فدهلأ ةيسضأرعتسسأ تأرايز اهوÈتعأ نيررسضتŸأ نأأ

نع لإأ رفسست ⁄ ذإأ ،ÚنطأوŸأ بسضغ سصاسصتمأ اهنم
001و ةيفير ةناعإأ004و ،ةينكسس ةدحو481 سصيسصخت
.ميمÎلل ةلباقلأ تانكسسلأ باحسصأل ةناعإأ نويلم

و .ق

ةيضضارعتضسلاب ءارزولا ةرايز اوفضصو

مهب لفكتلا سصقن ىلع نوجتحي ةليم لازلز نم نوررسضتŸا



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

““مÓسستسس’ا““و ““مÓسسلا““ قطنم
!..يكازاغانو اميسشوÒه ‘

7مالـقأ

ةنيز وبأا نيدلا ءÓع :ملقب

ًاماع57 رورم ىركذ سسمأ فداسص
يتلأ ،يكأزاغان ةلبنق Òجفت ىلع
دعب ةينابايلأ ةنيدŸأ ىلع تيقلأأ
.اميسشوÒه ةلبنق نم مايأأ ةثÓث
ةحلسسأل مأدختسسأ لوأأ كلذ ناكو
،ÚيندŸأ ةدابإل لماسشلأ رامدلأ
اهلسسغي ل راع ةخطل لكسش يذلأ
ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘لود˘˘لأ Úب˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع ءي˘˘˘سش
.اهتدمختسسأ
و˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه ثد◊أ كلذ ‘ تف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لŸأ
ة˘سسسسؤوŸأ ه˘ت˘قا˘سس يذ˘˘لأ ر˘˘يÈت˘˘لأ
ل˘با˘ن˘ق˘˘لأ مأد˘˘خ˘˘ت˘˘سسل ة˘˘ي˘˘كÒمألأ
بت˘ك ذإأ .Úي˘ندŸأ د˘˘سض ة˘˘يوو˘˘ن˘˘لأ
،كأذ˘˘˘نآأ ي˘˘˘كÒمألأ بر◊أ ر˘˘˘يزو
فد˘ه˘لأ نا˘ك““ :نو˘سسم˘ي˘ت˘˘سس يÔه
ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘جلأو ي˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلأ
تا˘يلو˘˘ل˘˘ل سسي˘˘ئر˘˘لأ ير˘˘ك˘˘سسع˘˘لأو
وه5491 ماعلأ فيسص ‘ ةدحتŸأ
ل˘˘ما˘˘ك˘˘لأو يرو˘˘ف˘˘˘لأ مÓ˘˘˘سست˘˘˘سسلأ
اهتوقل لماكلأ Òمدتلاف .نابايلل
حت˘ف˘ي نأأ ن˘كÁ ط˘ق˘ف ة˘ير˘ك˘سسع˘لأ
نكي ⁄ -مئأد مÓسس مامأأ قيرطلأ

‘ فعسض يأأ ¤أ رسشؤوم يأأ كانه
ًلدب لاتقلأ ىلع نابايلأ ميمسصت
Òغ مÓ˘˘˘˘˘سست˘˘˘˘˘سسلأ لو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘م
.““طورسشŸأ
اهلك بر◊أ ةيقÓخأأل نعً أديعب
نإاف ،Òمدتلأو لتقلأ همأوق لمعك
ًامئأد نوموقي اهنوممسصي نيذلأ
لا˘م˘عأأ يأأ سضر˘ع˘ب ““ا˘ه˘ت˘ن˘ل˘˘ق˘˘ع»ـب
Òخ اهنأأ ىلع اهبسسكل اهنوفÎقي

ع˘˘جو وأأ مو˘˘ل˘˘لأ ن˘˘م ٍلا˘˘خ سصلا˘˘˘خ
ن˘ع نو˘سسم˘ي˘˘ت˘˘سس بت˘˘كو .Òم˘˘سضلأ
اهنأأ Úتلبنقلأ مأدختسسل هبابسسأأ
لو ،ةحسضأوو ةعنقم ًامئأد تدب““

يأل نكÁ فيك ىرأأ نأأ عيطتسسأأ
ل˘ث˘م تا˘ي˘لوؤو˘˘سسم ¤و˘˘ت˘˘ي سصخ˘˘سش
را˘سسم يأأ ذ˘خ˘ت˘ي نأأ ي˘تا˘ي˘لوؤو˘˘سسم
ة˘˘ح˘˘ي˘˘سصن يأأ ي˘˘ط˘˘ع˘˘ي نأأ وأأ ر˘˘˘خآأ
.““هئاسسؤورل ىرخأأ
““ي˘˘˘˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘˘˘˘خألأ““ بب˘˘˘˘˘˘˘˘سسلأ ا˘˘˘˘˘˘˘˘مو
Úي˘˘˘ندŸأ ةدا˘˘˘بإل ““ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ»و
بسسح ،مÓ˘˘˘˘سسلأ ؟Úي˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لأ
ةا˘˘˘ي˘˘˘ح ظ˘˘˘ف˘˘˘˘حو ،نو˘˘˘˘سسم˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس
تأر˘يد˘ق˘ت ه˘˘يد˘˘ل تنا˘˘ك .ÚيŸÓأ
نا˘ك ي˘ت˘لأ ،بر◊أ رأر˘م˘ت˘سسأ نأا˘˘ب

flقثأو اهوططÚ اهبسسك نم ‘
،ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لأ بر◊ا˘˘ب ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘لأ
رئاسسخ فلكيو ،ًاتقو قرغتسسيسس
سشي÷أ فو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘سص ‘ ةÒب˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك
.Êابايلأو يكÒمألأ

بجأو˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م ،ة˘˘˘˘˘لا◊أ هذ˘˘˘˘˘ه ‘
سشا˘ب˘كأا˘˘ك Úي˘˘ندŸا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ح˘˘سضت˘˘لأ
ءلؤو˘˘ه نو˘˘ك˘˘ي نأأ tم˘˘ه˘˘ي لو ،ءأد˘˘˘ف
Úت˘˘˘ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘م نا˘˘˘˘ك˘˘˘˘سس نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ندŸأ
هجو نع ًاما“ نلأزت ،Úتلماك
ن˘˘˘˘م˘˘˘˘ث˘˘˘˘لأ و˘˘˘˘ه أذ˘˘˘˘ه نأل ،سضرألأ
،““مÓ˘˘سسلأ““ ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ل يرور˘˘سضلأ
““مÓ˘˘سست˘˘سسأ““ و˘˘˘ه ه˘˘˘طر˘˘˘سش يذ˘˘˘لأ
ة˘با˘˘ج˘˘ت˘˘سسأ طور˘˘سش Ó˘˘ب نا˘˘با˘˘ي˘˘لأ

د˘˘˘ن˘˘˘سس˘˘˘ُي لو .مأد˘˘˘سستو˘˘˘ب نÓ˘˘˘عإل
ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هأأ نو˘˘˘سسم˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘˘سس
:ةيركسسعلأ ةيحانلأ نم Úتنيدملل
أًز˘كر˘م ا˘م˘هأد˘˘حإأ تنا˘˘ك““ Úت˘˘ل˘˘لأ
ًايرحبً أزكرم ىرخألأو ،سشيجلل
ام˘هÒمد˘ت ن˘ك˘ي ⁄و .““ًا˘ي˘عا˘ن˘سصو
مز˘ه˘ي˘سس يذ˘لأ و˘ه سصا˘˘خ ل˘˘ك˘˘سشب
نا˘˘˘˘ك ثي˘˘˘˘ح ،Êا˘˘˘˘با˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لأ سشي÷أ
ةلبنقلأ““ :ةدأرإلأ رسسك وه فدهلأ
حÓ˘˘˘سس ن˘˘˘م Ìكأأ تنا˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘يرذ˘˘˘˘لأ
ًا˘˘˘حÓ˘˘˘سس تنا˘˘˘˘ك .بي˘˘˘˘هر Òمد˘˘˘˘ت
فأدهتسسأ متي ⁄ كلذل .““ًايسسفن

ة˘ير˘˘ك˘˘سسع˘˘لأ ز˘˘كأرŸأو د˘˘عأو˘˘ق˘˘لأ
رسسكل يفكي ل كلذ نأل اهدحو
.لاتقلأ ةدأرإأ

““مÓ˘˘˘˘˘سسلأ““ ط˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘خ Òغ˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ي ⁄
ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ‘ً أد˘˘بأأ ““مÓ˘˘سست˘˘˘سسلأ»ـب
ا˘م˘ي˘سشوÒه ل˘ب˘˘ق ،ة˘˘يرو˘˘طأÈمإلأ
وزغ لب˘ق .ا˘م˘هد˘ع˘بو ي˘كأزا˘غا˘نو
ةدحتŸأ تايلولأ تداق ،قأرعلأ

ل˘جأأ ن˘م ،ه˘ي˘ل˘˘ع ًلّو˘˘ط˘˘مً أرا˘˘سصح
نأأ را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا˘˘˘ب ،ًا˘˘˘˘سضيأأ ““مÓ˘˘˘˘سسلأ““
لماسش رامد ةحلسسأأ كلÁ قأرعلأ
ملسسلأ ددهيو ،““ةدعاقلأ““ يؤوويو
مÓسسلأ ¤إأ ليبسسلأ ناكو .يŸاعلأ

ر˘˘˘سسكو قأر˘˘˘ع˘˘˘لأ مÓ˘˘˘سست˘˘˘˘سسأ و˘˘˘˘ه
بيذ˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب تأذ˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘بو ،ه˘˘˘˘˘تدأرإأ
.ÚيندŸأ

ةرأزو تلا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق ،8991 ما˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لأ ‘
لقي ل ام““ نأ ةيقأرعلأ ةحسصلأ

فاعسضأأ) يقأرع نويلم5.1 نع
(ي˘كأزا˘غا˘نو ا˘م˘ي˘سشوÒه ا˘يا˘ح˘سض
ةيذغتلأ ءوسسو سضأرملأ نم أوتام
وحنو ،تابوقعلأ ببسسب0991 ذنم
نود لافطأأ مهنم ةئاŸأ ‘07
ة˘˘ب˘˘سسن تع˘˘ف˘˘ترأ د˘˘قو .ة˘˘˘سسماÿأ
ة˘˘جرد ¤إأ نا˘˘طر˘˘سسلا˘˘ب ة˘˘با˘˘سصإلأ

flمد˘لأ نا˘طر˘سس ر˘سشت˘˘نا˘˘ف ،ة˘˘ف˘˘ي
رك˘سسع˘لأ Úب ة˘يوا˘ف˘م˘ي˘ل˘لأ دد˘غ˘لأو

Ãلاثمأأ ةتسس ¤إأ ةسسمخ رأدق ‘
ديزتو ،ةÒخألأ تأونسس سسمÿأ
.““لافطألأو ÚيندŸأ Úب ةبسسنلأ
،قأرعلأ لÓتحأ دسصح كلذ دعبو
عأر˘˘سصلأ ا˘˘يا˘˘ح˘˘سض ن˘˘م هÓ˘˘˘ت ا˘˘˘مو
تأÒج˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأو ي˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘لأ
راجفنأو ةفرطتŸأ تام˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأو
ل ةيفاسضإأ دأدعأأ حأورأأ ،ميلقإلأ

.لأزي امو ،ÚيندŸأ نم ىسص–
وأأ ““مÓ˘˘˘سسلأ““ ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘م كلذ ل˘˘˘˘ك

لأز˘˘˘˘˘˘˘ت ا˘˘˘˘˘˘˘مو .““مÓ˘˘˘˘˘˘˘˘سست˘˘˘˘˘˘˘˘سسلأ““
فد˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘سست ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ تأرا˘˘˘˘سص◊أ
مهسشا˘ع˘مو م˘ه˘ت˘ح˘سص ‘ Úي˘ندŸأ
““ة˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘سس““ ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسو ،م˘˘˘ه˘˘˘حأورأأو
““مÓ˘˘˘˘˘سسلأ““ ل˘˘˘˘˘جأأ ن˘˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘سس
ينع˘ي يذ˘لأ ،ي˘كÒمألأ مو˘ه˘فŸا˘ب

نود ن˘م مÓ˘سست˘سسلأ ة˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘لأ ‘
.طرسش وأأ ديق
توÒب Òجفت نونراقي Úح ‘و
ثيح نم يكأزاغانو اميسشوÒهب
ة˘˘ي˘˘ب˘˘سسن˘˘لأ ة˘˘يÒج˘˘ف˘˘ت˘˘˘لأ ةرد˘˘˘ق˘˘˘لأ

نإا˘˘˘ف -تي˘˘˘قو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘فدا˘˘˘˘سصمو-
نو˘˘ع˘˘فد˘˘ي Úي˘˘نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لأ Úي˘˘˘ندŸأ
سضورفŸأ راسص◊أ نمث حوسضوب

طورسش ققحتت نأأ ¤إأ مهدلب ىلع
““ًا˘مÓ˘سست˘˘سسأ““ نو˘˘ي˘˘نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ا˘˘هأر˘˘ي
يذ˘ل˘˘ل ““ًا˘˘مÓ˘˘سس““ ا˘˘كÒمأأ ا˘˘هأر˘˘تو

.مَلسسي نأأ ب–
ق˘ط˘ن˘م ى˘ل˘˘ع لا˘˘ث˘˘م ح˘˘سضوأأ ن˘˘ك˘˘ل

و˘˘˘ه ي˘˘˘كأزا˘˘˘غا˘˘˘˘نو ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشوÒه
ه˘˘جأو د˘˘ق˘˘ل .نو˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘لأ
ىدم ىلع نوينيطسسلفلأ نويندŸأ

ةدابإلأ نم Óًسصأوتم ًافسصق دوقع
ي˘˘قر˘˘ع˘˘لأ Òه˘˘ط˘˘ت˘˘لأو ة˘˘ي˘˘عا˘˘م÷أ
ةليسصحب ،بور◊أو تأراسص◊أو
ًاعطق اهب نراقت ل ةيدامو ةيسسفن

.ي˘كأزا˘غا˘نو ا˘م˘ي˘سشوÒه ر˘ئا˘سسخ
““مÓ˘˘سسلأ““ و˘˘ه ن˘˘َل˘˘عŸأ فد˘˘˘ه˘˘˘لأو
طر˘سش وأأ د˘ي˘˘ق Ó˘˘ب مÓ˘˘سست˘˘سسلأ-
ر˘˘˘˘˘سسكو ل˘˘˘˘˘تÙأ ود˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لأ ةدأرإل
.ةمواقملل ةينطولأ ةدأرإلأ

زمرلأ امه يكأزاغانو اميسشوÒه
رسسك نم ةرمتسسم ةسسرامŸ طقف
تائÃ بوعسشلأ تأدأرإأو تايسسفن
.تقولأ لكو ناكم لك ‘ ÚيŸÓأ
ح˘˘سضوألأ ““ة˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘لأ““ بحا˘˘˘سصو
.هسسفن

ـه1441 ةج◊ا وذ12ـل قفاوŸا م0202  توأا11 ءاثÓثلا

تاقيرع للد .د :ملقب

سسيئرك بمأرت دلانود كلÁ ل
ة˘ي˘ك˘ير˘مألأ ةد˘ح˘تŸأ تا˘يلو˘ل˘˘ل

د˘˘˘عو˘˘˘م ل˘˘˘ي˘˘˘جأا˘˘˘ت ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘سص
.ةيكيرمألأ تاباختنلأ

تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلأ يرŒ ا˘˘˘م ةدا˘˘˘ع
ءاثÓثلأ موي ةيسسائرلأ ةيكيرمألأ

ر˘˘˘ه˘˘˘سش ن˘˘˘م لولأ عو˘˘˘ب˘˘˘سسلأ ‘
ق˘فأو˘˘ي ا˘˘م يأ ،Êا˘˘ث˘˘لأ ن˘˘ير˘˘سشت
ًأرخؤوم .ماعلأ أذهل0202/11/3
تاعÓطتسسأ نم ديدعلأ Òسشت
‘ً ا˘ع˘جأر˘ت ة˘ي˘˘ك˘˘ير˘˘مألأ يأأر˘˘لأ

حلاسصل بمأرت دلانود ظوظح
و˘˘ج ي˘˘طأر˘˘قÁد˘˘˘لأ ه˘˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م
مايألأ هذه سشاقنلأ Ìكيو ندياب

ليجأات ةيناكمأ نع ⁄اعلأ لوح
ةيكيرمألأ تابا˘خ˘ت˘نÓ˘ل بمأر˘ت
سصوسصÿأ أذهب هل ةديرغت دعب
ةجحبو انوروكلأ ءابوب ًاعرذتم
Èع تيو˘سصت˘لأ ة˘˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘سش مد˘˘ع
.ديÈلأ وأ ليÁلأ
نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لأ ءأÈخ د˘˘˘˘ن˘˘˘˘ف د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل
ثي˘ح ،ءا˘عدلأ أذ˘ه ي˘ك˘ير˘˘ملأ
فلاخ دقف ةركفلأ ثيح نم هنأ
ه˘تا˘ي˘حÓ˘سص ي˘كÒملأ سسي˘ئر˘لأ

Ãةركف نع ينلعلأ هثيدح درج
!ليجأاتلأ
ناك نإأ لوح حيرسصلأ بأو÷أو
ليجأات سسيئرلأ تايحÓسص نم
ةوقب يسسائر رأرقب تاباختنلأ
،اهكلÁ يتلأ ةيذيفنتلأ ةطلسسلأ
.ل :راسصتخاب بأو÷اف

Ÿليجأات بمأرت عيطتسسي ل أذا

؟ ةيكيرمألأ تاباختنلأ
نم ةي˘نا˘ث˘لأII ةدا˘˘Ÿأ ب˘˘سس˘˘ح
ديد– نإاف ،يكيرملأ روتسسدلأ
ن˘˘م و˘˘ه تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلأ تي˘˘قو˘˘ت

بسسحو .سسرغنوكلأ تايحÓسص
تا˘يلو˘ل˘ل ›أرد˘ي˘ف˘˘لأ نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ
خيراتلاف5481 ماع˘ل˘ل ةد˘ح˘تŸأ

fiث لوأاب ددÓنيرسشت نم ءاث
جا˘ت˘ح˘ي ،كلذ Òي˘˘غ˘˘ت˘˘لو .Êا˘˘ث˘˘لأ
نو˘نا˘ق˘لأ ل˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘ل نا˘˘ك˘˘ير˘˘ملأ
سسر˘غ˘نو˘ك رأر˘ق يأ !›أرد˘ي˘ف˘لأ
سسي˘˘˘ئرً ا˘˘˘ق˘˘˘حل ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع ع˘˘˘قو˘˘˘ي
.ةدحتŸأ تايلولأ
ماظنلأ نأ حيسضوتلأ بجو انهو
و˘˘˘ه ي˘˘˘ك˘˘˘ير˘˘˘˘مألأ ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلأ
تا˘ي˘حÓ˘˘سصلأ عزو˘˘ت˘˘ت ›أرد˘˘ي˘˘ف
سسيئرلأ) ثÓثلأ تاطلسسلأ ىلع
ةطلسسلأ (مكاÙأو سسرغنوكلأو
سسي˘ئر˘لا˘ب ل˘ث˘م˘ت˘ت ة˘˘يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لأ
ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسلأ ا˘˘˘˘مأأ ،ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘ك◊أو
عرفتتف سسرغنوك˘ل˘ل ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لأ
خو˘˘˘ي˘˘˘˘سشلأ سسل‹ :Úم˘˘˘˘سسق ¤أ

etaneSبأونلأ سسل‹و fo
sevitatneserpeR
.esuoHدلأÁنويطأرق
سسل‹ ‘ ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘غألأ نو˘˘لو˘˘˘ت˘˘˘ي
نو˘˘ظ˘˘فاÙأ ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب بأو˘˘˘ن˘˘˘لأ
سسل‹ ‘ ة˘ي˘ب˘ل˘غألأ نود˘ل˘ق˘˘ت˘˘ي
ةيئاسضقلأ ةطلسسلأ امأأ .خويسشلأ
ا˘ي˘ل˘ع˘˘لأ ة˘˘م˘˘كÙأ ن˘˘م ف˘˘لأا˘˘ت˘˘ت
ل˘ق˘ت˘˘سستو ة˘˘يدا–لأ م˘˘كاÙأو

Ãةيئاسضقلأ اهتطلسس ةسسرام.
‘ ةيعيرسشتلأ تاباختنلأ ر“

Úت˘ي˘ل˘م˘ع˘ب ةد˘˘ح˘˘تŸأ تا˘˘يلو˘˘لأ

،بأزحلأ ةيم˘هأأ ى˘ل˘ع ز˘ك˘تر˘تو
رايتخأ متي ¤ولأ ةلحرŸأ يفف
قلطيو مهبأزحأأ نم ÚحسشرŸأ

ة˘˘ي˘˘لوألأ تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلأ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
لك ىلعف ،ةينلعلأ وأأ ةحوتفŸأ
‘ ه˘˘˘م˘˘˘سسأ ل˘˘˘ج˘˘˘˘سسي نأأ بخا˘˘˘˘ن
ن˘˘م ه˘˘نأا˘˘ب ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلأ هز˘˘كر˘˘م
وأأ يرو˘ه˘˘م÷أ بز◊أ ي˘˘ب˘˘خا˘˘ن
بلطُي مث ،يطأرقÁدلأ بز◊أ

ةمئاق ىلع عسضي نأأ بخانلأ نم
هراتخأ يذلأ بز◊أ يحسشرم
يذ˘˘˘لأ ح˘˘˘سشرŸأ ما˘˘˘مأأ ة˘˘˘مÓ˘˘˘ع
ن˘˘˘م بسصن˘˘˘م ل˘˘˘˘ك˘˘˘˘ل ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘سضف˘˘˘˘ي
فدهلأو .ةيباختنلأ بسصانŸأ

د˘˘˘˘يد– ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘حرŸأ هذ˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘م
ميقي مث .Úبز◊أ نم لك حسشرم
ن˘ل˘ع˘ي˘لً ا˘ما˘عً أر“ؤو˘م بز˘ح ل˘ك
تا˘با˘خ˘ت˘نلأ ‘ ه˘ح˘سشر˘˘م ه˘˘ي˘˘ف
لك وبودنم عمتجيو .ةيسسائرلأ

م˘ه˘با˘خ˘ت˘نأ ق˘ب˘سس ن˘˘يذ˘˘لأ بز˘˘ح
تأدا˘˘˘ي˘˘˘ق سضع˘˘˘ب˘˘˘ل ة˘˘˘فا˘˘˘سضإلا˘˘˘ب
ا˘˘ًح˘˘سشر˘˘م أو˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ل بز◊أ
تاباخ˘ت˘نلأ ‘ ه˘ب˘ئا˘نو بز˘ح˘ل˘ل
Èكألأ ددعلأ بحاسص .ةيسسائرلأ

و˘ه Úبود˘نŸأ تا˘ح˘ي˘سشر˘˘ت ن˘˘م
تا˘با˘خ˘ت˘نلأ ‘ بز◊أ ح˘سشر˘م
سسيئرلأ رايتخأ متي .ةيسسائرلأ

Òغ با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نلأ ق˘˘˘ير˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘ع
بعسشلأ دأرفأأ موقيف ،رسشابŸأ
ن˘م دد˘ع با˘خ˘ت˘نا˘ب ة˘يلو ل˘ك˘˘ب
عوم‹ عم ىواسستي ÚبودنŸأ
بأونلأو خويسشلأ سسل‹ ءاسضعأأ
ن˘˘˘م دد˘˘˘ع˘˘˘ل ة˘˘˘فا˘˘˘سضأ ة˘˘˘يلو˘˘˘ل˘˘˘ل
طÎسشيو Úت˘˘˘قؤوŸأ Úبود˘˘˘˘نŸأ

و˘˘˘سضع بود˘˘˘˘نŸأ نو˘˘˘˘ك˘˘˘˘ي ل نأ
ا˘م ةدا˘ع ة˘سسفا˘نŸأ !سسر˘غ˘˘نو˘˘ك
Èكألأ Úبز◊أ Úب نو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت
ي˘˘˘طأر˘˘˘قÁد˘˘˘˘لأو يرو˘˘˘˘ه˘˘˘˘م÷أ
ًا˘˘سسي˘˘ئر نو˘˘بود˘˘نŸأ بخ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘يو
ىمسسي ام لÓخ نم ةيروهمجلل
egelloc larotcelE. ـلأ

” ه˘˘˘نأ ر˘˘˘كذ˘˘˘لا˘˘˘ب ر˘˘˘يد÷أ ن˘˘˘م
61 ‘ ةيلوألأ تاباختنلأ ليجأات
ةجيتن ماعلأ أذه ةيكيرمأ ةيلو
نأ ثي˘ح ا˘نورو˘ك˘لأ ءا˘بو ي˘سشف˘˘ت
تا˘يلو˘لأ تا˘ي˘حÓ˘˘سص ن˘˘م كلذ
ة˘˘لا˘˘ح بسسح ،أد˘˘˘ح ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘ك
ر˘يزو ا˘ه˘ن˘ل˘عأ ي˘˘ت˘˘لأ ءىرأو˘˘ط˘˘لأ

لإأ .ةدحتŸأ تايلولأ ةيجراخ
تا˘با˘خ˘ت˘نلأ د˘عو˘م ل˘ي˘˘جأا˘˘ت نأ
هنأ ىتح لي˘ح˘ت˘سسم ة˘ي˘لأرد˘ي˘ف˘لأ
ةرأدأ تلوا˘˘ح4002 ما˘˘˘˘˘ع ‘و
ل˘˘˘ي˘˘˘جأا˘˘˘ت˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘لأ ع˘˘˘˘سضو سشو˘˘˘˘ب
‘ يئا˘قو ءأر˘جإا˘ك تا˘با˘خ˘ت˘نلأ

لأ ““يباهرأ““ موجه عوقو لاح
تسشÓت ام ناعرسس ةركفلأ نأ

ن˘˘˘˘˘مألأ ةرا˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘سسم نأ ثي˘˘˘˘˘ح
اهتقو سسيأر أزيلأدنوك يموقلأ
تا˘˘˘˘با˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نلأ نأ تح˘˘˘˘˘سضوأأ
خيرات ‘ لجأاتت ⁄ ةيكيرملأ
‘ اهÒغ وأ ةيلهألأ بور◊أ
.يكيرملأ خيراتلأ
لح ةذاتسسأأ :تاقيرع للد .د
ط˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لأو عأر˘˘˘˘˘˘سصلأ
تاسسأردلأ ةي˘ل˘ك ،ي˘ج˘ي˘تأÎسسلأ
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ ة˘˘ع˘˘˘ما÷أ ،ا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لأ
.ةيكيرمألأ

؟ةيكيرمأ’ا تاباختن’ا ليجأات بمارت عيطتسسي له

Úب عقوŸا قافتلا كلذ دحأل ًائجافم سسيل
طفن ةكرششو ةيلاشصفنلا (دشسق) ايششيليم
دشسقف ،يروشسلا طفنلا ةقرشسل ةيكÒمأا

طفنلا ناقرشست يكÒمألا وزغلا تاوقو
Úيروشسلا حمق ناقر–و ،تاوÌلاو
ةمظنŸا مئار÷ا عششبأا نابكترتو ،مهليشصاfiو
موي لوأا ذنم لب ،طقف مويلا سسيل ،مهقحب
ÚيكÒمألا ÚلتÙا مادقأا هيف تأاطو
ذنمو ،Úيروشسلا لامششلاو ةريز÷ا كارتألاو
تاعومÛا هذه سسيشسأات هيف ” موي لوأا
تاميظنت لك اهعمو ،ةيباهرإلا ةيلاشصفنلا
محر نم ةمداقلا مارجإلاو لتقلاو فرطتلا
.ةدعاقلا

ةديد÷ا ةفوشصوŸا ةÁر÷ا هذه قدأا ىنعÃو
ىلع ةيئانثتشسا لو ةديدج لو ةبيرغ تشسيل

مئارج حابشص علطم لك نوبكتري Úلتfi ةازغ
نع ًاشضيأا ةبيرغ تشسيلو ،ةيناشسنإلا دشض
تشضترا ةيلاشصفناو ةليمع تاعوم‹ ةعيبط

ÚلتÙا ءلؤوه ديب ةعيط ةادأا نوكت نأا
ةيباهرإلا بر◊ا تاونشس ىدم ىلع ةازغلاو
.Úيروشسلا دشض

لإا Úيروشسلا قحب ةÁرج كÎت ⁄ اكÒمأاف
اهفلا– تارئاطب مهندم ترمد ،اهتبكتراو
ةديهششلا ةقرلاو ،باهرإلا ةحفاكŸ موعزŸا

مهزبخ ةمقلب مهترشصاحو ،دهاشش Òخ
مهنع ءاذغلاو ءاودلا تعنمو مهششيعو
نم ةمدخ رفوت ⁄ دشسقو ،(رشصيق) باهرإاب

Úلتحملل اهتمدقو لإا ةلامعلا تامدخ
عم مغانتت اهانيأار اŸاطو ،يكÎلاو يكÒمألا

هايŸا تعطقف ،ةيناودعلا امهتاوطخ
نم مهترجهو ،Úيروشسلا نع ءابرهكلاو
تاططfl تذفنو ،مهليشصاfi تقرحو مهارق
رطيشست يتلا قطانŸا ‘ ‘ارغÁدلا Òيغتلا

.اهيلع

ر“أات ةيلاشصفنلا تاعومÛا هذه تناك اŸاطو
ةهوبششŸا مهتادنجأا ذفنتو ،ÚلتÙا رماوأاب
ىلع اهعزوت تارلودلا نم ةنفح لجأا نم
ةمهاو ةيلاشصفنا مÓحأا لجأا نم وأا ،اهتقزترم
‘ سسيل مÓحأا ثاغشضأا اهنأا خيراتلا تبثأا
ةقطنŸا دادتما ىلع لب بشسحف ةيروشس
تاططخÃ ةطبترم عيراششم اهنأل ،اهتمرب
،ةيرامعتشسلا Êويهشصلا نايكلاو اكÒمأا

.اهتمرب ةقطنŸا بوعشش اهظفلتو

لتÙا) Úفرطلا نيذه ىلع ًاذإا ًابيرغ سسيل
،طفنلا ةقرشسك ةÁرج يأاب مايقلا (ليمعلاو
لتقلا مئارجب لفاح دوشسألا امهلجشسف
،‘ارغÁدلا Òيغتلاو Òجهتلاو ،ةدابإلاو
ةماقإاو ،ةيروشسلا ةلودلا راقم لÓتحاو
قطانŸا ‘ ةيعرششلا Òغ ةيركشسعلا دعاوقلا
تاركشسعم ءانبو ،نويكÒمألا اهلتحي يتلا

رطيشست يتلا قطانŸا ‘ Úيباهرإلا بيردت
،ًاÒمدتو Óًتقو ًاداشسف اهيف ثيعتو دشسق اهيلع
نأا ءÓمعلاو ةازغلا نهذ نع باغ يذلا نكل

يه بوعششلا ةدارإا نأا دكؤوت خيراتلا قئاقح
مهباهرإا ىلع نويروشسلا رشصتنيشسو ،ةرشصتنŸا

.ةعجر Òغ ¤إا مهتاططfl نونفديشسو

ةدامح دمحأا ملقب

ةنهم ..بوعسشلا ةقرسس
ةازغلاو ÚلتÙا

!ءÓمعلاو



8يلود
ـه1441 ةج◊ا وذ12ـل قفاوŸا م0202  توأا11 ءاثÓثلا el-hourria.com

 ةدحتŸا ·ألا Èع

Ëدقتب دهعتي ÚحناŸا ر“ؤوم.. تاحÓسصإ’اب اهطبر
Êانبللا بعسشلل ةرسشابم تادعاسسم

 صسوÒفلاب تايفو ىلعأا لجضسي ناتضسدرك ميلقإا

ًافلأا051 زواجتت انوروكب تاباسصإ’ا
 قارعلا ‘ ف’آا5 تايفولاو
‘ اهعوم‹ زواجتيل انوروك سسوÒفب ةديدج تاباسصأ قأرعلأ لجسس
..ةافو فلأ5زواجتتل تلا◊أ ددع نم تدأز تايفوو افلأ051 دÓبلأ
.ةعاسس42 لÓخ سسوÒفلاب تايفو ىلعأ ناتسسدرك ميلقأ لجسس امنيب
ةيسضاŸأ ةعاسس42ـلأ لÓخ تلجسس اهنأ ةيقأرعلأ ةحسصلأ ةرأزو تنلعأو
سسوÒفب ةباسصأ6272 ليجسستو2935تايفولأ عوم‹ غلبيل ةافو ةلاح28
.ةباسصأ511051 تاباسصألأ عوم‹ زاجتيل دجتسسŸأ انوروك
عوم‹ غلبيل ءافسش ةلاح1722 ليجسست اسضيأ ” هنأ ةرأزولأ تفاسضأو

‘ نودقأر اباسصم84963 نلأ كانه اميف ةلاح577701 ءافسشلأ تلاح
.ةزكرŸأ ةيانعلأ ‘155 مهنيب تايفسشتسسŸأ
ةيقأرعلأ تاظفاÙأ بلغأأ نأأ دحألأ ةحسصلأ ةرأزو ليكو لاق هتهج نمو
أÈتعم انوروك سسوÒفب تاباسصإلأ دأدعأأ ‘ً أÒبكً اعافترأ لجسست لأزتل
يليم÷أ مزاح راسشأو.ةحئا÷أ نم ¤وألأ ةلحرŸأ ‘ لأز ل قأرعلأ نأأ

لجسسي لأز ل انوروكل يمويلأ يئابولأ فقوŸأ نإأ ¤أ ‘احسص حيرسصت ‘
مأز˘ت˘لأ مد˘ع د˘كؤو˘يا˘م و˘هو ة˘با˘سصإأ فآلأ ة˘ثÓ˘ث˘لأ زوا˘ج˘ت˘˘ت ةÒب˘˘كً أدأد˘˘عأأ
. ديج Òغ لكسشبو سسوÒفلأ نم ةياقولل ةيحسصلأ تاميلعتلاب ÚنطأوŸأ
¤إأ لسصي ⁄و ةحئا÷أ نم ¤وألأ ةلحرŸأ ‘ لأز ام قأرعلأ نأأ فاسضأو
.اهتمق
تلاح ىلعأ  لجسس ،عبرلأ هتاظفاحÃ قأرعلأ ناتسسدرك ميلقأ ناك و
¤أ ةفاسضأ اهدحو ليبرأ ‘ اهنم01 ةلاح71 تغلب دحأو موي ‘ تايفو
.انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإأ245
نم لك ‘ تعزوت تاباسصإلأ نإأ نايب ‘ ميلقلأ ‘ ةحسصلأ ةرأزو تلاقو
.61 ة˘ج˘ب˘ل˘˘ح ،061 كو˘˘˘˘˘هد ،52 نا˘ي˘˘مر˘˘ك ،65 ،ةي˘نا˘م˘ي˘ل˘سسلأ ،582 ل˘ي˘برأأ
‘72و ليبرأأ ‘68 مهنم ÚباسصŸأ نم141 يفسش دق هنأ ¤أ تراسشأو
سسوÒفب ًاباسصم71 ‘وت امك.ةجبلح ‘8و كوهد ‘02 ،نايمرك
‘1 ،نايمرك ‘1 ةيناميلسسلأ ‘5و ليبرأأ ‘ مهنم01 ميلقلأ ‘ انوروك

.ةجبلح

رابخألا طيرضش

نادوضسلا

 راطمأ’او لويسسلا ةليسصح عافترا
Óيتق03 ¤ا
31 ةباسصإأو ايفاسضإأ اسصخسش02 عرسصم Êأدوسسلأ ÊدŸأ عافدلأ نلعأأ
عفتÒل دÓبلأ قطانم فلتfl ‘ ةريزغ راطمأأو لويسس ببسسب نيرخآأ
 .03 ¤أ ىلتقلل ›امجلأ ددعلأ
5403 رمدو31 بيسصأأو مهعرسصم اسصخسش02 يقل““ ÊدŸأ عافدلأ لاقو
ةدحتŸأ ·لأ بتكم ناكو.““اماع اقفرم66 ¤أ ةفاسضإأ ايلك لزنم
أورثأات سصخسش فلأأ Úسسمخ نأ ءاعبرلأ ركذ نأدوسسلاب ةيناسسنلأ نوؤوسشلل
‘ ةÒخألأ مايألأ ‘ تلطه يتلأ ةريزغلأ راطمألأ““ نإأ لاقو.راطملاب
لزانم ‘ أرأرسضأأ تببسسو ةيسضرأأ تاقلزنأو تاناسضيف تببسس نأدوسسلأ
.““دÓبلأ ‘ ةيلو81 ›امجإأ نم41 ‘ ةيت– ىنبو

 غنوك غنوه

تاباختنا ءارجإ’ ةيبرغ تاوعد
ايلأÎسسأأو ةدحتŸأ ةكلمŸأو ةدحتŸأ تايلولأ ةيجراخ ءأرزو ّسضح

نويعلأ““ فلاحتب فرعي ام ًاعم لّكسشت يتلأ لودلأ يهو ،أدنكو أدنليزوينو
‘ ““تقو عرسسأأ ‘““ تاباختنأ ءأرجإأ ¤أ غنوك غنوه ةموكح ،““سسمÿأ
تابا˘خ˘ت˘نأ ءا˘جرإل ““ق˘ي˘م˘ع˘لأ م˘ه˘ق˘ل˘ق““ ن˘ع أو˘بر˘عأأو.د˘حألأ ر˘سشن نا˘˘ي˘˘ب
نÓعإأ ىرجو .Èمتبسس6 ‘ ةررقم تناك امدعب ،ماعل يعيرسشتلأ سسلÛأ
تلاق ام ىلع91-ديفوك ءابوب ةطبترم بابسسأل ويلوي رخأوأأ ءاجرإلأ
أدنكو ايلأÎسسأأ ةيجراخ ءأرزو ،نحن““ نايبلأ ‘ ءأرزولأ بتكو.ةموك◊أ
،يكيرمألأ ةيجراÿأ ريزو نع Óًسضف ،ةدحتŸأ ةكلمŸأو أدنليزوينو
‘ نإأ ،غنوك غنوه ةموكح اهتذختأ يتلأ Òبأدتلأ ءأزإأ ةدسشب نوقلق
تاباختنل هيف غلابŸأ ءاجرإلأ ‘ وأأ ÚحسشرŸ لداعلأ Òغ ءاسصقإلأ
ةيلمعلل ًاكاهتنأ لكسشت تأءأرجإلأ هذه““ نأأ أوفاسضأأو.““يعيرسشتلأ سسلÛأ
.““غنوك غنوه راهدزأو رأرقتسسأ اهيلع دمتعي يتلأ ةيطأرقوÁدلأ

  تلاكو/›ودلا مضسقلا

ر“ؤوŸأ  لوألأ سسمأأ رسصع متتخأ
ي˘سسنر˘ف˘لأ سسي˘ئر˘˘لأ ه˘˘م˘˘ظ˘˘ن يذ˘˘لأ
ع˘م ة˘كأر˘سشلا˘ب نور˘˘كا˘˘م ل˘˘يو˘˘ناÁإأ
،ويديفلأ ةينقت Èع ةدحتŸأ ·ألأ
لودلأ ةداق نم ديدعلأ هيف كراسشو
د˘لا˘نود ي˘كÒمألأ سسي˘ئر˘لأ م˘ه˘ن˘ي˘˘ب
 .بمأرت
نإأ ر“ؤوملل يماتÿأ نايبلأ لاقو
هيف ةكراسشŸأ تامظنŸأو لودلأ
ة˘م˘ه˘م درأو˘م د˘سشح ى˘ل˘ع تق˘˘ف˘˘تأ

.ةيلاتلأ عيباسسألأو مايألأ لÓخ
ىلع قافتلأ ” هنأأ نايبلأ فاسضأأو
ت– ة˘ي˘فا˘كو ة˘ع˘ير˘سس تأد˘عا˘˘سسم
م˘˘˘ّل˘˘˘سس˘˘˘ُت ةد˘˘˘ح˘˘˘تŸأ ·ألأ ةدا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق
راطإأ ‘و ،Êانبللأ بعسشلل ةرسشابم
 .ةيفافسشلأ
دأد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسأ ن˘˘˘˘ع نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لأ Èعو
تأد˘عا˘سسم˘ل˘ل ة˘˘ح˘˘ناŸأ فأر˘˘طألأ

سضو˘ه˘ن˘لأ م˘عد˘ل ا˘هدأد˘ع˘ت˘سسأ ن˘˘ع
هنك˘ل ،نا˘ن˘ب˘ل˘ل ›اŸأو يدا˘سصت˘قلأ
مأز˘˘˘ت˘˘˘لأ ي˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘سسي كلذ نأأ د˘˘˘˘كأأ
اعيرسس مايقلاب ةينانبللأ تاطلسسلأ
ي˘ت˘لأ تا˘˘حÓ˘˘سصإلأو تأءأر˘˘جإلا˘˘ب
.نوينانبللأ اهب بلاطي
أولذخي نل مهنأاب أودعو نأأ دعبو
نوكرا˘سشŸأ د˘كأأ ،Êا˘ن˘ب˘ل˘لأ بع˘سشلأ

ما˘ي˘ق˘˘لأ ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع ر“ؤوŸأ ‘
قوثومو لقتسسمو دياfi قيقحتب
عقو يذلأ أافرم راجفنأ نأاسشب هب
رئاسسخ فلخو ،يسضاŸأ ءاثÓثلأ
تأرايلم01 و˘ح˘˘ن˘˘ب ترد˘˘ق ةÒب˘˘ك

يكيرمألأ سسيئرلأ اعد امك .رلود
ر“ؤوŸاب هتلمك ‘ بمأرت دلانود
ما˘ي˘ق˘لأ ¤إأ ة˘˘ي˘˘نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لأ ة˘˘مو˘˘ك◊أ
راجفنأ ‘ فافسشو لماسش قيقحتب
هدÓ˘ب دأد˘˘ع˘˘ت˘˘سسأ ا˘˘يد˘˘ب˘˘م ،أا˘˘فرŸأ
  .تاقيقحتلأ ‘ ةدعاسسملل

يسسنرفلأ سسيئرلأ لاق ،هتهج نم
تأدعاسسŸأ نإأ  ،نوركام ليوناÁإأ
‘ ÊدŸأ ع˘˘م˘˘تÛأ ¤إأ ل˘˘˘سصت˘˘˘سس
ةكراسشÃ ،نكÁ ام عرسسأاب نانبل

تاسسسسؤومو ›ودلأ دقنلأ قودنسص
 .ةيلودو ةيلام
نأأ بج˘˘˘ي ه˘˘˘نأأ نور˘˘˘كا˘˘˘م فا˘˘˘˘سضأأو
ةرسشابم تأدعاسسŸأ كلت بهذت
ى˘ل˘ع سسا˘ن˘لأ ا˘ه˘جا˘ت˘ح˘ي ثي˘˘ح ¤إأ
نانبل ‘ تاطلسسلأ اعدو ،سضرألأ
ةيسسايسسلأ تاحÓسصإلاب مايقلأ ¤إأ
ا˘ه˘ب بلا˘˘ط˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلأو
دلبلأ دوسست نأأ نم أرذfi ،بعسشلأ
 .فنعلأو ىسضوفلأ

Êان˘ب˘ل˘لأ سسي˘ئر˘لأ لا˘ق ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ةÒبك تاجايتحلأ نإأ نوع لاسشيم
،ءاتسشلأ لبق اهتيبلت بجيو ،أدج
ةرأدإأ نو˘˘˘ك˘˘˘ت نأأ ةرور˘˘˘سض أد˘˘˘كؤو˘˘˘˘م
م˘ت˘ي˘˘سس يذ˘˘لأ تا˘˘عÈت˘˘لأ قود˘˘ن˘˘سص
يذلأ ر“ؤوŸأ نع ةقثبنم هسسيسسأات
ام نأأ فاسضأأو.اسسنرف هيلإأ تعد
م˘سضخ ‘ ءا˘ج نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ه˘˘ل سضر˘˘ع˘˘ت
ةهبا‹ لعج ا‡ ؛ةددعتم تامزأأ
،د˘ل˘ب˘لأ ةرد˘ق ى˘ط˘خ˘ت˘ت ه˘تا˘ي˘˘عأد˘˘ت

 .هÒبعت بسسح
بعسشلأ مامأأ مزتلأ هنإأ لاق امك

اياحسضل ةلأدعلأ قيق˘ح˘ت˘ب Êا˘ن˘ب˘ل˘لأ

ىلع أددسشم ،توÒب أافرم راجفنأ
لك نأأو ،نوناقلأ قوف دحأأ ل هنأأ

ه˘˘طرو˘˘ت ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لأ تب˘˘˘ث˘˘˘ي ن˘˘˘م
.ةينانبللأ Úنأوقلأ قفو بسساحيسس
ر“ؤوŸأ لÓ˘˘˘خ نÓ˘˘˘عإلأ ” د˘˘˘قو
نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘لا˘˘م تأد˘˘عا˘˘سسم ن˘˘˘ع
معدل ترلودلأ ÚيأÓم تأرسشعب

Òغ راجفنلأ بقع ةثاغإلأ دوهج
3 وحن نيزخت نع œانلأ قوبسسŸأ
تأÎن ةدا˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘ط فلآأ
لاق ،قايسسلأ أذه ‘و  .موينومألأ
ن˘ب م˘ي“ خ˘ي˘˘سشلأ ر˘˘ط˘˘ق ة˘˘لود Òمأأ

ر“ؤو˘˘˘˘˘م ما˘˘˘˘˘مأأ Êا˘˘˘˘˘˘ث لآأ د˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ح
نا˘ن˘ب˘ل ع˘˘سسو˘˘ب سسي˘˘ل ه˘˘نإأ Úح˘˘ناŸأ

Œةمزألأ هذه زوا Ãنلعأأو ،هدرف
نويلم05 غلبÃ مهسستسس هدÓب نأأ
هنأأ احسضوم ،نانبل ةدعاسسŸ رلود
نع ة˘ل˘ب˘قŸأ ما˘يألأ لÓ˘خ ن˘ل˘ع˘ي˘سس
.توÒب رامعإأ ةداعإأ ‘ ةمهاسسŸأ
Ë 03دقت نع تيوكلأ تنلعأأ امك
يئأذغلأ نمألأ معدل رلود نويلم

ةميقب ىرخأأ تأدعاسسمو نانبل ‘
.رلود نويلم11
تم˘ظ˘ن ي˘ت˘لأ ا˘سسنر˘ف تن˘ل˘عأأ د˘˘قو
م˘ها˘سست˘سس ا˘˘ه˘˘نأأ Úح˘˘ناŸأ ر“ؤو˘˘م

Ãنويلم95) وروي نويلم05 غلب
سسيرا˘˘ب تنا˘˘كو ،(ا˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘ت رلود
تأد˘˘عا˘˘سسم لا˘˘˘سسرإأ ن˘˘˘ع تن˘˘˘ل˘˘˘عأأ
ن˘˘˘˘ع ثح˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘قر˘˘˘˘ف ل˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سشت
.نيدوقفŸأ

يبوروألأ دا–لأ نلعأأ ،هتهج نم
03 ة˘م˘ي˘ق˘ب نا˘ن˘ب˘ل˘ل ا˘ي˘فا˘سضإأ ا˘م˘˘عد
(رلود نو˘ي˘ل˘م53) ورو˘ي نو˘˘ي˘˘ل˘˘م

ةدحتŸأ ·ألأ تاسسسسؤوŸ مدقتسس
 .ةيموكح Òغ تامظنمو
لÓ˘˘خ ا˘˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب تن˘˘ل˘˘˘عأأ ا˘˘˘م˘˘˘ك
نويلم02 مد˘ق˘ت˘˘سس ا˘˘ه˘˘نأأ ر“ؤوŸأ

(رلود نويلم62) ينيلÎسسإأ هينج
ءأذ˘غ˘لأ ج˘ما˘نÈل مد˘ق˘ت˘˘سس نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘ل
،ة˘يودأأو ة˘˘يذ˘˘غأأ Òفو˘˘ت˘˘ل يŸا˘˘ع˘˘لأ
كلذ لبق تنلعأأ ايناطيرب تناكو
ه˘ي˘ن˘ج ÚيÓ˘˘م5 مد˘˘ق˘˘ت˘˘سس ا˘˘ه˘˘نأأ
.ءابطأأ لسسÎسسو ،نانبلل ينيلÎسسإأ
ر“ؤوم لÓخ اسضيأأ ايناŸأأ تنلعأأو
01 غ˘ل˘بÃ عÈت˘ت˘سس ا˘ه˘˘نأأ Úح˘˘ناŸأ

د˘ع˘ب نا˘ن˘ب˘˘ل ة˘˘ثا˘˘غإل رلود ÚيÓ˘˘م
061 و˘˘ح˘˘ن ع˘˘قوأأ يذ˘˘لأ را˘˘ج˘˘ف˘˘نلأ
،ح˘ير˘ج فلآأ6 ن˘م Ìكأأو Ó˘˘ي˘˘ت˘˘ق
01 وحنب تردق رئاسسخ ‘ ببسستو
 .رلود تأرايلم
تايلمع Êانبللأ سشي÷أ لسصأوي و
راجفنلأ ناكم ‘ ذاقنإلأو ثحبلأ
ءاثÓثلأ توÒب أافرم ‘ عقو يذلأ
اسسنرف دعتسست Úح ‘ ،يسضاŸأ
ر“ؤوم دقعل مويلأ ةدحتŸأ ·ألأو
.نانبل معدل ›ود
تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ة˘˘فر˘˘غ د˘˘ئا˘˘ق ف˘˘سشكو
د˘ي˘م˘ع˘لأ ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لأ عا˘فد˘لأ ةرأزو˘˘ب

قيرف نأأ ،تبسسلأ سسمأأ أرهن ناج
‘ ل˘م˘ع˘لأ ¤و˘ت˘˘ي ي˘˘كÎلأ ذا˘˘ق˘˘نإلأ
،راج˘ف˘نلأ ع˘قوŸ بر˘قألأ ة˘ع˘ق˘ب˘لأ
نأأو ،أرر˘˘˘˘سضت Ìكألأ د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘˘لأ

ل ن˘يدو˘ق˘ف˘م ن˘ع ثح˘ب˘لأ ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
 .ةرمتسسم لأزت

رمتضس تادعاضسŸا نأا دكأا هنكل ،توÒب أافرم راجفنا تايعادت يطخت ىلع هتدعاضسŸ نانبلل معدلا دضشحب ÚحناŸا ر“ؤوم دهعت
تارضشعب تامهاضسم نع فارطأا ةدع تنلعأا Úح ‘ ،نوينانبللا اهب بلاطي يتلا تاحÓضصإلاب اهطبر هنأا امك ،ةدحتŸا ·ألا Èع

 .تارلودلا نم ÚيŸÓا

حاتفلأ دبع سسيئرلأ تاسسايسس هاÚ ŒيرسصŸأ بسضغ دعاسصت عم
““ةقروب يسسيسسلأ حسضفأ““ نأونعب امسسو ءاطسشن نسشد ،يسسيسسلأ
يبويثإلأ ةسضهنلأ دسس تافلم ‘ يسسيسسلأ تاقافخإأ نع فسشكلل
يدا˘˘سصت˘˘قلأ رو˘˘هد˘˘˘ت˘˘˘لأ ن˘˘˘ع Ó˘˘˘سضف ،ط˘˘˘سسو˘˘˘تŸأ قر˘˘˘سش زا˘˘˘غو
.لسضفأأ ةايحب ةقباسسلأ هدوعو قيق– مدعو ،يقوق◊أو
،Îيوت اسصو˘سصخو ي˘عا˘م˘ت˘جلأ ل˘سصأو˘ت˘لأ ع˘قأو˘م م˘سسو˘لأ رد˘سصتو

خويسشلأ سسل‹ تاباختنأ ةÎف لÓغتسسأ ¤إأ ءاطسشن اعد ثيح
،يسسيسسلأ تاقافخإأ فسشكت تاعوبطم رسشن ‘ ةمداقلأ مايألأ
 .لسصأوتلأ عقأوم ىلع نيودت ةلمح عم نمأزتلاب
ىلعو ،هماظنو يسسيسسلأ اهيف ببسست يتلأ تامزألأ نودرغم ددعو
عم تاقÓعلأ رتوتو ،يبويثإلأ ةسضهنلأ دسس تاسضوافم مزأات اهسسأأر
دعب طسسوتŸأ قرسش زاغ ‘ دÓبلأ قوقح سضعب نع لزانتلأو ،ايبيل
 .نانويلأ عم ةيرحبلأ دود◊أ ميسسرت ةيقافتأ ىلع عيقوتلأ
ءدبو ةسضهنلأ دسس ةمزأأ مقافت ‘ ببسستلاب يسسيسسلأ ءاطسشن مهتأو
يتلأ ئدابŸأ ةيقافتأ ¤إأ أدانتسسأ ،دسسلأ نأزخ ءلم ابابأأ سسيدأأ
›وألأ ءلŸأ ‘ ءدبلأ تحاتأأ يتلأو ،5102 ماع يسسيسسلأ اهعقو
ة˘ي˘جراÿأ م˘سسا˘ب ثد˘ح˘تŸأ لا˘قو .تا˘سضوا˘فŸأ ع˘م ن˘مأز˘˘ت˘˘لا˘˘ب
رير“ طÎسشي قافتأ عيقوت اهنكÁ ل هدÓب نإأ يتفم انيد ةيبويثإلأ

.بسصŸأ لودل ةسضهنلأ دسس نم هايملل ةددfi سصسصح
ابابأأ سسيدأأ نأأ يتفم ركذ ،ةيرسصŸأ قورسشلأ ةفيحسص بسسحبو
دسسلأ ءلم لحأرم ةلسصأوم بسصŸأ يتلودل اهحÎقم ‘ تدكأأ
.لينلأ هايم سصسص◊ مأدتسسŸأ مسساقتلأ ةلأاسسŸ قرطتلأ مدعو
دود◊أ ةيقافتأ عيقوت يسسيسسلأ تامزأأ ثدحأأ نأأ نورخآأ ىأأرو
‘ اطيرفت ةسضراعŸأ اهÈتعت يتلأو ،أرخؤوم نانويلأ عم ةيرحبلأ

تاطلسسلأ نكل ،طسسوتŸأ رحبلاب رسصم قوقح نم ةÒبك ةحاسسم
سصاÿأ ›ودلأ نوناقلل اقفو يتأات ةيقافتلأ نإأ لوقت ةيرسصŸأ
.ايرحب ةرواجتŸأ لودلل ةيداسصتقلأ قطانŸأ ديدحتب

ببسسلأ يه ايكرت عم ةيسسايسسلأ ةدياكŸأ نأأ سضعبلأ Èتعأو
ح˘ئا˘سصن˘ل عا˘م˘ت˘سسلأ مد˘عو ،ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تلأ ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت ءأرو ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لأ
مامأأ بابلأ قلغ مدعب سسيئرلأ تسصوأأ يتلأ ةيجراÿأو تأرباıأ
،ةيرسصم حلاسصم نم هنمسضتت اŸ ،ةرقنأأ عم ةيلبقتسسم ةيقافتأ
 .““رسصم ىدم““ عقوم اقباسس هرسشن اŸ اقفو
اهنأاك““ ةفيسضم ،ةيقافتÓل ةميق ل هنأأ ةيكÎلأ ةيجراÿأ تÈتعأو
ايكرت فرسصتتسسو ،رسصمو نانويلأ Úب ةيرحب دودح ل هنأل نكت ⁄
.““ةلواطلأ ىلعو نأديŸأ ‘ موهفŸأ أذه قفو

 ..ةقروب يضسيضسلا حضضفا

يرسصŸا سسيئرلا تاقافخإا فسشكل ةلمح
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تلاكو/›ودلا مضسقلا

ءا˘ب˘نألأ ة˘لا˘كو تا˘مو˘ل˘ع˘م تر˘كذ
تقفتأ ثÓثلأ لودلأ نأأ ةيناŸألأ

تا˘˘˘˘كر˘˘˘˘سشلا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘ق ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
نفسسلأ نرفوي نيذلأ سصاخسشألأو
ن˘˘˘˘˘م ا˘˘˘˘˘هÒغ وأأ تأر˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘لأو
ل˘˘ق˘˘ن˘˘ل ة˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسجو˘˘˘ل˘˘˘لأ تا˘˘˘مدÿأ
›ا˘˘ت˘˘لا˘˘بو ،ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل ¤إأ ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘سسألأ
ه˘سضر˘ف˘ت يذ˘لأ ر˘ظ◊أ نو˘ك˘ه˘ت˘˘ن˘˘ي
 .1102 ماع ذنم ةدحتŸأ ·ألأ
ع˘ن˘سص ر˘ئأود ن˘م ردا˘˘سصŸ ا˘˘ًق˘˘فوو
” ،يبوروألأ دا–لأ ‘ رأرقلأ

نم تاكرسش ثÓث ›أوح ديد–
نا˘˘˘ت˘˘˘سسخأزا˘˘˘كو ندرألأو ا˘˘˘ي˘˘˘˘كر˘˘˘˘ت
  .ايبيل نم Úسصخسش ¤إأ ةفاسضإلاب
” د˘˘ق˘˘ف ، تا˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م بسسح˘˘˘بو
لودلأ ¤إأ ةمئاقلأ لاسسرإأ لعفلاب
.يراقلأ لتكتلاب ىرخألأ ءاسضعألأ
ن˘م ة˘م˘ئا˘ق˘لأ كل˘ت سصح˘ف م˘ت˘ي˘سسو
سسل‹ ‘ ةلوؤوسسŸأ تائيهلأ لبق
د˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘˘˘بوروألأ دا–لأ ءأرزو
.ةيفيسصلأ ةلطعلأ
رأر˘˘˘ق ذا˘˘˘خ˘˘˘تأ كلذ د˘˘˘ع˘˘˘ب ن˘˘˘كÁو
.يم˘سسر ل˘ك˘سشب تا˘بو˘ق˘ع˘لأ سضر˘ف
د˘ي˘مŒ نو˘ك˘ت˘سس ة˘ي˘لا˘ت˘لأ ةو˘˘طÿأ
‘ ةدوجوŸأ تاكرسشلأ كلت لوسصأأ
¤إأ ةفاسضإلاب .يبوروألأ دا–لأ
تا˘كر˘سشلأ ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ظ˘˘ح˘˘ُي˘˘سس ،كلذ
ةيراŒ لامعأا˘ب ما˘ي˘ق˘لأ ة˘ي˘بوروألأ

نيذلأ سصاخسشألأ وأأ تاكرسشلأ عم
.تابوقع مهيلع سضرفتسس

ايبيل ‘ ةيلهألأ بر◊أ تعلدنأ و
سسي˘ئر˘˘لأ ما˘˘ظ˘˘ن˘˘ب ة˘˘حا˘˘طإلأ د˘˘ع˘˘ب

.1102 ماع ‘أذقلأ رمعم قباسسلأ
ةيموك◊أ تأوقلأ ةهج نم كانهو
،ا˘ي˘كر˘ت ن˘م ة˘مو˘عدŸأ ة˘ي˘عر˘˘سشلأ
تا˘ي˘سشي˘˘ل˘˘ي˘˘م ر˘˘خآلأ فر˘˘ط˘˘لأ ‘و
نم موعدŸأ Îفح ةفيلخ ءأوللأ

ةيبرعلأ تأرامإلأو ندرألأو رسصم
 .ايسسورو
ةطاسسولأ تلواfi لك تءاب دقو

اÃ - نآلأ ىتح لسشفلاب عأزنلأ ‘
‘ ا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ل ر“ؤو˘˘˘˘˘˘˘م كلذ ‘

 .يسضاŸأ  يفناج  Úلرب
يبوروألأ دا–لأو ÊاŸأأ ىعسستو
عيرسست ىلع لمعلأ ¤إأ ماع لكسشب
نأل ،ةيبيللأ ةلسضعملل لح داجيإأ
ل˘ك˘سشت كا˘ن˘ه ةد˘ئا˘سسلأ ى˘سضو˘ف˘˘لأ
بيره˘ت˘لأ لا˘م˘عأل ة˘ب˘سصخ ة˘ي˘سضرأأ
رحبلأ Èع نيرجاهŸاب راŒلأو
 .ابوروأأ ¤إأ طسسوتŸأ سضيبألأ
ندرألأ ةد˘˘˘ح˘˘˘تŸأ ·ألأ م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘˘تو
سصا˘خ ل˘ك˘سشب تأرا˘مإلأو ا˘ي˘كر˘˘تو
تانحسشب ايبيل ‘ عأرسصلأ جيجأاتب
 .ةقزترمو ةحلسسأأ
ة˘ي˘ن˘عŸأ فأر˘˘طألأ مأز˘˘ت˘˘لأ م˘˘غرو
·ألأ نإا˘ف ،ر˘ظ˘˘ح˘˘ل˘˘ل لا˘˘ث˘˘ت˘˘ملا˘˘ب
رأر˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسأ د˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘˘ت ةد˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تŸأ
نود دد˘˘سصلأ أذ˘˘ه˘˘ب تا˘˘كا˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نلأ
.فقوت
ه˘˘˘˘˘جو ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘˘سسنر˘˘˘˘˘ف تنا˘˘˘˘˘˘كو
أًر˘˘خؤو˘˘م تر˘˘سصأأ د˘˘ق ،سصو˘˘˘سصÿأ

نأأ دعب ،تا˘بو˘ق˘ع˘لأ عو˘سضو˘م ى˘ل˘ع
ة˘ي˘كر˘ت ة˘ي˘بر˘ح ة˘ن˘ي˘˘ف˘˘سس تسضÎعأ
ن˘م ا˘ه˘ت˘ع˘ن˘مو ة˘ي˘سسنر˘ف ة˘طا˘˘قر˘˘ف
  .ةهوبسشم نحسش ةنيفسس سشيتفت

،ة˘ي˘سسنر˘˘ف˘˘لأ ة˘˘يأور˘˘لأ بسسح˘˘بو

ةيكÎلأ ةي˘بر◊أ ة˘ن˘ي˘ف˘سسلأ ته˘جو
نأÒنلأ ‘ مكحتلأ رأدأر ةمظنأأ
‘ ،ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لأ ة˘˘طا˘˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘لأ ¤إأ

ليبق طقف ًةداع مدختسسُت ةيلمع
‘ ،اسسنرف تفسصوو ،رانلأ قÓطإل
ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘كÎلأ ةو˘˘طÿأ ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ح

ثدا˘ح ‘ ،““ة˘ي˘نأود˘˘ع˘˘لأ ةد˘˘يد˘˘سش““
ىوتسسم ىلع اسضيأأ هتسشقانم ت“
ي˘سسل˘طألأ لا˘م˘سش ف˘˘ل˘˘ح تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه
.نأدلبلأ هيلإأ يمتني يذلأ
تدد˘ه ،ة˘ي˘˘ل˘˘يو˘˘ج  ف˘˘سصت˘˘ن˘˘م ‘و
سضرفب ايلاطيإأو ايناŸأأو اسسنرف
ريزو راسشأأو .ةرم لوأل تابوقع
سسا˘م و˘كا˘ي˘˘ه ÊاŸألأ ة˘˘ي˘˘جراÿأ

‘ ،Úتلحرم ىلع موقت ةيلمع نع
ع˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ج جأردإأ ¤وألأ ةو˘˘˘˘˘طÿأ
ن˘˘يذ˘˘لأ سصا˘˘˘خ˘˘˘سشألأو تا˘˘˘كر˘˘˘سشلأ
  .ةحلسسألأ رظح قرخ ‘ أوكراسش
‘ ترذح ةثÓثلأ لودلأ تناكو
ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘نأأ ن˘˘م نأو˘˘ج  ف˘˘سصت˘˘ن˘˘م
نم ىلع تابوقع سضرفل دأدعتسسأ
 .ي‡ألأ رظ◊أ نوكهتني

لود˘لأ تا˘مو˘ك˘ح ءا˘سسؤور لا˘˘قو
نود ،كÎسشم نا˘˘ي˘˘˘ب ‘ ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لأ
يذ˘لأ نا˘ي˘ك˘لأ وأأ ة˘˘لود˘˘لأ ة˘˘ي˘˘م˘˘سست

Áا˘˘˘˘فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم نو˘˘˘˘ك˘˘˘˘ي نأأ ن˘˘˘˘ك
دأد˘ع˘ت˘سسأ ى˘ل˘ع ا˘ن˘نإأ““ تا˘بو˘ق˘ع˘لا˘ب
ل˘˘م˘˘تfi مأد˘˘خ˘˘ت˘˘سسأ ‘ ر˘˘ظ˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل
تر˘˘م˘˘ت˘˘سسأ ا˘˘م أذإأ ،تا˘˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل
يÈلأ ر˘˘ظ◊أ د˘˘سض تا˘˘كا˘˘ه˘˘ت˘˘نلأ
 .““يو÷أو يرحبلأو
قلطأايبوروألأ  دا–لأ نأ ركذيو
ةبقأرŸ ““ينير˘يإأ ة˘ي˘ل˘م˘ع““ أر˘خؤو˘م
،ا˘˘ي˘˘ناŸأأ تل˘˘سسرأأ ثي˘˘ح  ،ر˘˘˘ظ◊أ

““غروبما˘ه““ ة˘طا˘قر˘ف نأا˘سشلأ أذ˘ه˘ب
  .طسسوتŸأ سضيبألأ رحبلأ ¤إأ

عيفر طباسض لتق ،رخأ قايسس ‘
باقعأأ ‘ ،Îفح تأوق ‘ لمعي
ءان˘ثأأ ة˘سضما˘غ فور˘ظ˘ب ه˘ئا˘ف˘ت˘خأ

ة˘يو÷أ ة˘بورÿأ ةد˘عا˘ق˘˘ب ه˘˘ل˘˘م˘˘ع
 .ايبيل قرسش

نإأ  ، ةيبيل مÓعإأ لئاسسو تلاقو
دعاقتŸأ ديمعلأ ةلئاع نم أدأرفأأ

،يو÷أ عا˘˘˘˘˘˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘˘˘˘˘لأ حÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سس ‘
،Êابيدلأ Ëركلأد˘ب˘ع م˘ع˘نŸأد˘ب˘ع
ى˘ل˘ع ه˘ت˘ث˘ج ى˘˘ل˘˘ع رو˘˘ث˘˘ع˘˘لأ أود˘˘كأأ

،يزا˘˘غ˘˘ن˘˘ب ‘ ة˘˘سشرأو˘˘ق˘˘لأ ق˘˘˘ير˘˘˘ط
  .ةنعط23 وحن راثأأ اهيلعو
Êا˘ب˘يد˘لأ نأأ ل˘ي˘ت˘ق˘لأ برا˘قأأ ر˘كذو
،ة˘بورÿأ ةد˘˘عا˘˘ق ‘ ل˘˘م˘˘ع˘˘ي نا˘˘ك
ذنم هب لاسصتلأ هتلئاع تدقفو
سضو˘˘م˘˘غ˘˘لأ ف˘˘ل˘˘˘يو ،تب˘˘˘سسلأ ل˘˘˘ي˘˘˘ل

  .هلتق بابسسأأو هئافتخأ فورظ
يذ˘˘لأ ،ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘˘لأ قر˘˘˘سشلأ Êا˘˘˘ع˘˘˘يو
نم ةلاح ،Îفح ةرطيسسل عسضخي
تد˘ه˘سش ثي˘ح ،ي˘ن˘مألأ تÓ˘ف˘˘نلأ
قرسشلأ ندم زربأأ دعت يتلأ يزاغنب

فا˘˘ط˘˘ت˘˘خلأ م˘˘˘ئأر˘˘˘ج ن˘˘˘م أدد˘˘˘ع
ةبئانلأ ءافتخأ اهزربأأ لعل ،لتقلأو

ىلع ةويقرسس ماهسس ،ناÈŸلأ ‘
باقعأأ ‘ ،Îف◊ عبتت تأوق دي
ه˘ن˘سش يذ˘لأ مو˘˘ج˘˘ه˘˘ل˘˘ل ا˘˘هدا˘˘ق˘˘ت˘˘نأ
.سسلبأرط ىلع Òخألأ

9يبراغم
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 ةضضماغ فورظب هئافتخا دعب Îفح تاوقب طباضض لتقم

يكهتنم ىلع تابوقع سض رفل ةيبوروأا يعاسسم
 ةحلسسأ’ا رظح

ةحلضسألا ديروت قرخ تايلمع ىلع يبوروألا دا–لا ىوتضسم ىلع تابوقع ةرولب ىلع ايلاح ايلاطيإاو اضسنرفو ايناŸأا لك لمعت
،Îفح تاوق ‘ لمعي عيفر طباضض لتق ،ىرخأا ةهج نم و .ةيلودو ةيميلقإا تÓخدت اهتمقاف ،ةيلهأا برح اهقز“ يتلا ايبيل ¤إا

 .ايبيل قرضش ةيو÷ا ةبورÿا ةدعاقب هلمع ءانثأا ةضضماغ فورظب هئافتخا باقعأا ‘

 ةقلغŸا نكامألا ‘ تامامكلا صضرف

سسوÒفب ةديدج ةباسصإا91 لجسست سسنوت
7961 ¤إا دعسصي ›امجإ’ا و ..انوروك
سسوÒفب ةديدج ةباسصإأ91 ، سسمأأ لوأأ ةيسسنوتلأ ةحسصلأ ةرأزو تلجسس
أذهب ÚباسصŸأ ددع عفتÒل ،ةيسضاŸأ ةعاسس42 لÓخ دجتسسŸأ انوروك
.ًةلاح15 دنع ةافولأ تلاح ددع رقتسسأ اميف ،7961 ¤إأ دÓبلأ ‘ ءابولأ
يسسنوتلأ دسصرŸأ»ـل ةماعلأ ةريدŸأ ،ةيلع نب فاسصن تفسشك اهتهج نمو
تاطلسسلأ نأأ نع ،ةحسصلأ ةرأزول عباتلأ ““ةدجتسسŸأو ةديد÷أ سضأرمأÓل
يسضقي Êوناق سصن رأدسصإل ›ا◊أ عوبسسألأ لÓخ دعتسست ةيسسنوتلأ
تابوقع سضرفو ،ةقلغŸأ تأءاسضفلأ لخأد تامامكلأ ءأدترأ ةيمأزلإاب

.Úفلاıأ ىلع
ةيلمع دنع يبلسس يبط ليل– Ëدقت حأÎقأ يرجيسس هنأأ كلذك تركذو
ةقطنŸأ فينسصت ناك امهم ،سسنوت ¤إأ نيدفأولأ لكل سسوÒفلأ يسصقت
ةيجيتأÎسسأ ىلع دمتعتسس سسنوت نإأ ةيلع نب تلاقو.اهنم أومدق يتلأ
لمسشت ،رواÙأ نم ةعوم‹ ىلع موقت ““سسوÒفلأ““ عم سشياعتلل ةلماسش
زيزعتو ،ةيدود◊أ روبعلأ طاقن ىوتسسم ىلع ةبقأرŸأ زيزعت ًاسصوسصخ
هبتسشŸأ تلاحلل ةيıÈأو ةيبطلأ ليلاحتلأ ءأرجإل ةيتأذلأ تأردقلأ
نم ددع Èكأأ Òفوتو ،ةلجسسŸأ تلاحلل Úطلاıأ يسصقتو ،اهب
.ةسصتıأ ةيبطلأ رباıأ

نم لماسشلأ يحسصلأ رج◊أ سضرفل دوعت نل سسنوت نأأ ةيلع نب تدكأأو
عم ““سشياعتلأ““ وه ًايلاح اهيدل حورطŸأ ديحولأ رايÿأ نإأ لب ،ديدج
ءابولأ عم سشياعتلأ نأأ يمÓعإأ حيرسصت ‘ تفاسضأأو.““انوروك““ سسوÒف
،سسوÒفلأ أذهل حاقل رفوت راظتنأ ‘ ““انرايتخاب سسيلوً ايرابجإأ““ حبسصأأ
.1202 ةنسس لبق ةيلوألأ تاعقوتلأ قفوً أزهاج نوكي نل يذلأ

ةباسصŸأ تلا◊أ بلغأأ نإأ ةيلع نب تلاق ،ةديد÷أ تاباسصإلأ نأاسشبو
 .Èلأ قيرط نع تمدق دق سسنوت ¤إأ ةدرأولأ «انوروك»ـب
ةداعإأ خيرات وهو ،يسضاŸانأوج72 موي ذنم ةباسصإأ214 ليجسست ىرجو
ىلع دعاسسي دق لبقŸأ فيرÿأ لسصف نأأ ¤إأ تراسشأأو .دود◊أ حتف
ةدŸ ءابولأ أذه لسصأوتي نأأ تعقوتو ،ديدج نم ““نوروك““ سسوÒف راسشتنأ
،““هعم أوسشياعتي نأأ لإأ Úيسسنوتلأ عيمج ىلع““ امو ،ةلبقم Úنسس وأأ رهسشأأ

نمةدرأو Òغ ديدج نم لماسشلأ رج◊أ ذيفنت ¤إأ ةدوعلأ ةيناكمإأ نأل
قيبطت ةرورسض ¤إأ اهتاغÓب ‘ ةيسسنوتلأ ةحسصلأ ةرأزو تعد ،اهتهج
ةرورسض ىلع ةددسشم ،تاعاطقلأ عيمج ‘ ةيحسصلأ تلوكوتوÈلأ
ماق يتلأ تأءاسضفلأ هاŒ ةمزÓلأ تأءأرجإلأ ذاختأو يروفلأ لخدتلأ

ةلاح يسصقتب مايقلأوً أروف اهقلغب كلذو ،اهترايزب ددج نوباسصم
.تأءاسضفلأ كلت ‘ Úباسصملل Úطلاıأ سصاخسشألأ

انوروك صسوÒفب ةافو81

ةديدج ةباسصا0321 دسصري برغŸا
91ديفوكب
سسوÒفب ةدكؤوم ةديدج ةباسصإأ0321 ، ةيبرغŸأ  ةحسصلأ ةرأزو تدسصر
Úباسصملل ›امجإلأ ددعلأ عفتÒل ،ةيسضاŸأ ةعاسس42لأ لÓخ انوروك
.برغŸأ ‘ ةلاح732 فلأأ33 ¤إأ سسوÒفلاب
ةيئابولأ ةلا◊أ تأدجتسسم لوح ةيمويلأ اهتليسصح ‘ ةرأزولأ تركذو
لÓخ ةديدج ءافسش ةلاح7511 تدكأات هنأ ؛بينطولأ ةليسص◊أ برغŸاب
نم ‘اعتلأ ‘ تح‚ يتلأ تلا◊أ عوم‹ عفري ام ،اهسسفن ةدŸأ
.ةلاح743 فلأأ32 ¤إأ ىودعلأ

ببسسب ةديدج ةافو ةلاح81 ليجسست ” هنأ ؛هتأذ ردسصملل اعبتو
ةسسداسسلأو سسمأأ ءاسسم نم ةسسداسسلأ Úب ةينمزلأ ةÎفلأ لÓخ ،سسوÒفلأ

.894 ¤أ تايفولأ ›امجإأ عفتÒل ،مويلأ حابسص نم
داعبتسسأ ىرج يتلأ تلا◊أ ددع نأأ ةرأزولأ تايطعم نمسض دروو
غلب دق ،اهب ةسصاÿأ ليلاحتلل ةيبلسس جئاتن ىلع لوسص◊أ دعب ،اهتباسصإأ

.دÓبلاب سسوÒفلأ راسشتنأ ةيأدب ذنم ةلاح137و فلأ614 و نويلم
ةفاظنلأ دعأوقب مأزتللأ ÚنطأوŸأو تانطأوŸاب ةحسصلأ ةرأزو بيهتو
اهتذختأ يتلأ ةيزأÎحلأ Òبأدتلأ ‘ طأرخنلأو ،ةيحسصلأ ةمÓسسلأو
.ةيلوؤوسسمو ةينطو لكب ةيبرغŸأ تاطلسسلأ

‘ سشاعنلأو ريدختلأ ءابطأل ةينطولأ ةيلأرديفلأ تركذ اهتخاج نمو
قفأوتي انوروك سسوÒفب ةباسصإلأ تلا◊ عراسستŸأ ديأزتلأ نأأ برغŸأ

ةيلأردفلأ تتفلو.برغŸأ ‘ سسوÒفلأ نم ةيناثلأ ةجوŸأ ةيأدب عم
‘ سصاسصÿأ ¤إأ ،تبسسلأ سسمأأ ،هتردسصأأ ،اهل غÓب Èع ،هابتنلأ اهسسفن
بطو ،سشاعنإلأو ،ريدختلأ ‘ ةسصسصختŸأ ،ةيرسشبلأ درأوŸأ
سشاعنإلأو ريدختلأ ءابطأل ةينطولأ ةيلأرديفلأ تددسشوتÓجعتسسŸأ

.سصقانت ‘ تتاب ةيرورسضلأ ةيودألأو ،ةبولطŸأ تأزيهجتلأ نأأ ىلع
نواعت ليعفتب ةحسصلأ ةرأزو هسسفن تقولأ ‘ ،هسسفن ردسصŸأ بلاطو
ةجنط ‘ ثدح امك ،سصاÿأو ،ماعلأ يبطلأ عاطقلأ Úب يلعف
،يريرسسلأ سصيخسشتلأ ىوتسسم ىلع طقف سسيل ،ءاسضيبلأرأدلأو
ىسضرŸأ جÓعو ،ةبقأرم ىوتسسم ىلع ،اسضيأأ ،نكل ،سضرملل يجولويبلأو
ةيباجيإلأ تلا◊أ ءافسشتسساب حامسسلأ عم ،91-ديفوك سسوÒفب ÚباسصŸأ

ثدح ام لثم ،ةعوطتŸأو ،ةدمتعŸأو ،ةسصاÿأ ةيبطلأ تاسسسسؤوŸأ ‘
.ءاسضيبلأرأدلأو ةجنط ‘
ةرأزو ‘ ةماعلأ ةحسصلأ ئرأوط تايلمعل ينطولأ زكرŸأ قسسنم حسضوأأو
تعفر ةديد÷أ ةليسص◊أ نأأ ،يفحسص حيرسصت ‘ ،طبأرŸ داعم ،ةحسصلأ
7و افلأأ23 ¤إأ ةكلمŸأ ‘ ةدكؤوŸأ ةباسصإلأ تلا◊ ›امجإلأ ددعلأ

عوم‹و ،يسضاŸأ سسرام2 ‘ ةلاح لوأأ نع نÓعإلأ ذنم ،تلاح
‘3,96 زهانت فاعت ةبسسنب ةلاح091و افلأأ22 ¤إأ ماتلأ ءافسشلأ تلاح
  ةلاح084 ¤إأ تايفولأ ددع عفترأ اميف ،ةئاŸأ

  ماعلا لاملل بهنو داضسف عئاقو ببضسب تلاقتضسا ةموك◊ افلخ

ددج6 مهنيب اريزو32 ..ةديدج ةيناتيروم ةموكح
، Êأوزغلأ دلو دمÊ، fiاتيروŸأ سسيئرلأ َنsيَع
،ددج6 مهنيب ،أريزو32 نم ةديدج ةموكح
داسسف عئاقو ةيفلخ ىلع تلاقتسسأ ةموك◊ افلخ
  .ماعلأ لاملل بهنو
ةل˘ي˘ق˘ت˘سسŸأ ة˘مو˘ك◊أ ن˘م أر˘يزو71 ظف˘ت˘حأو
ءأرزو مهنيبو ،ةديد÷أ ةموك◊أ ‘ مهبئاقحب
نوؤو˘˘˘سشلأ ،ة˘˘˘ي˘˘˘جراÿأ ،ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خأد˘˘˘لأ ،عا˘˘˘˘فد˘˘˘˘لأ
بسسحب ،›ا˘ع˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ،ة˘ح˘سصلأ ،ة˘ي˘مÓ˘سسإلأ
ر“ؤوم ‘ ،وكوسس راكوب امأدآأ ةسسائرلأ ماع Úمأأ

  .يفحسص
ي˘سسا˘سسألأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ي˘ترأزو ج˘مد رر˘˘ق˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف

ة˘ف˘ل˘كŸأ ة˘بد˘ت˘نŸأ ةرأزو˘لأ ج˘مدوو ،يو˘˘نا˘˘ث˘˘لأو
  .ةعانسصلأو داسصتقلأ ةرأزو عم رامثتسسلاب
سسي˘ئر ة˘سسا˘ئر˘ب ،ة˘ق˘با˘سسلأ ة˘مو˘ك◊أ تمد˘˘ق˘˘تو
¤إأ اهتلاقتسساب ،ايديسس خيسشلأ دلو ليعامسسإأ
  .سسيمÿأ ،Êأوزغلأ دلو سسيئرلأ
ةقÓع دوجو ،دحألأ ،ةسسائرلأ ماع Úمأأ دكأأو
دمfi ةسسائرب ةديد÷أ ةموك◊أ ليكسشت Úب
ةن÷ ريرقت Úبو اهفلسس ةلاقتسسأو ،لÓب دلو

  .ةيناŸرب قيق–
ÚلومسشŸأ ءأرزولأ ةلاقإأ ت“ هنإأ وكوسس لاقو

مهنيكمتل ،ةيناÈŸلأ قيقحتلأ ةن÷ ريرقت ‘

.مهسسفنأأ نع عافدلأ نم
دلو دمÊ، fiاتيروŸأ سسيئرلأ نأأ ىلع ددسشو
Úت˘ط˘˘ل˘˘سسلأ ل˘˘م˘˘ع ‘ ل˘˘خد˘˘ت˘˘ي ن˘˘ل““ ،Êأوز˘˘غ˘˘لأ
رابتعلأ Úعب ذخأايسسو ،ةيئاسضقلأو ةيعيرسشتلأ

 .““امهنع ردسصي ام
داسسف ةطسشنأأ دوجو ÊاŸرب قيق– رهظأأو
نم زومر اهب هبتسشم ماعلأ لاملل رأدهإأو ›ام
زيزعلأ دبع دلو دمfi ،قباسسلأ سسيئرلأ ماظن
ة˘˘˘˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘˘˘˘ك◊أ ‘ Úلوؤو˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسمو ،(9002-9102)
 .ةليقتسسŸأ
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 اـــهباــحضصأل درــت ل ةدــير÷ا درــت ةــــقيثو لــك
رـــضشنت ⁄ مأا ترـــضشن ءاوـــضس

 Êاضضمر مÓعوب

غ˘نل كا˘ج تن ةر˘˘يز÷أ تق˘˘ت˘˘لأ
ة˘سصا˘˘خ ة˘˘ل˘˘ئ˘˘سسأأ ى˘˘ل˘˘ع در يذ˘˘لأ

Ãةيفحسص ةودن هدقع ةبسسان ‘
›د÷أ ه˘˘با˘˘ت˘˘ك لو˘˘˘ح ه˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘م
ملسستسسي ⁄ هنإأ لاقو ،ديد÷أ

ÿه˘˘˘˘نأل سسي˘˘˘˘ل ،رو˘˘˘˘˘مز ه˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سص
ه˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘ب موا˘˘ق˘˘م جأز˘˘م بحا˘˘سص
امزاج دقتعي هنأل لب ،بسسحف
نع لسصفنت ل ةيبرعلأ ةغللأ نأأ
بيسصي يذلأ رمألأ اسسنرف خيرات
Úم˘˘ي˘˘لأ ن˘˘˘م هءأد˘˘˘عأأ نو˘˘˘ن÷ا˘˘˘ب
.فرطتŸأ Úميلأو
مولع ةغل ةيبرعلأ نأأ غنل Èتعيو
ة˘˘ي˘˘نا˘˘سسنإأ ةرا˘˘سضحو ة˘˘˘عو˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘م
ي˘˘ن˘˘˘فو ي˘˘˘بدأأ عأد˘˘˘بإأو ة˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ع
بجو˘˘˘ي يذ˘˘˘لأ ر˘˘˘˘مألأ ،ر˘˘˘˘حا˘˘˘˘سس
را˘ك˘فألأ ن˘ع أد˘ي˘ع˘˘ب ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت
.ةقبسسŸأ
اخيرات فرعي ل يذلأ دلبلأ ‘و
ةيسضرف ودبت ل ،يوغللأ عونتلأ نم
هلاسضنو ةيبرعلأ ةغلل غنل ةسسامح
ةمدقم ‘ لوقي امك ،اهلجأأ نم
ةيسسايسس داعبأأ نع ةلسصفنم ،هباتك
فرعتنسس يسسنرف لدج تايفلخو
 .ريرقتلأ أذه ‘ هيلع
يبرعلأ ⁄اعلأ دهعم نأأ غنل ىريو
سسيرد˘˘ت ‘ ر˘˘خأا˘˘ت ه˘˘سسأأÎي يذ˘˘˘لأ
أزنك““ اهدع˘ي ي˘ت˘لأ ة˘ي˘بر˘ع˘لأ ة˘غ˘ل˘لأ
ةسسيئرلأ ةيسضرفلأ يهو ،““ايسسنرف
م˘غر با˘ت˘ك˘لأ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ى˘˘ن˘˘ب ي˘˘ت˘˘لأ
ةيعوسضوŸأ بعاسصŸأو تابقعلأ
،Ó˘ما˘ك Ó˘سصف ا˘˘ه˘˘ل سصسصخ ي˘˘ت˘˘لأ
أÒب˘˘ك ا˘˘يد– ل˘˘ك˘˘سشت ا˘˘ه˘˘˘نإأ لا˘˘˘قو
لدج نوتأأ هب لخد يذلأ هباتكل

fiة˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لأ م˘˘ي˘˘ق˘˘لأ لو˘˘ح مد˘˘ت
عونت˘لأ مد˘عو ،ة˘ي˘نا˘م˘ل˘ع˘لأو ة˘مألأو
اهب زيمتت يتلأ ميقلأ يهو ،يوغلل
.يبوروأأ طيfi ‘ ىتح اسسنرف
بسسح˘˘ُي ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘˘لأ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلأ ‘و
ىلع يبرعلأ ⁄اعلأ دهعم سسيئر
يذ˘˘لأ ،ي˘˘كأÎسشلأ را˘˘سسي˘˘˘لأ را˘˘˘ي˘˘˘ت
‘ أديأزتم اعجأرت هبزح دهسشي
دوعسص لباقم ‘ ،ةÒخألأ مأوعألأ
‘ دد˘˘˘˘سشتŸأ Úم˘˘˘˘ي˘˘˘˘لأو Úم˘˘˘˘ي˘˘˘˘لأ
ىلع ةيفاقثلأو ةيسسايسسلأ ةحاسسلأ

 .ءأوسس دح

اضسنرف خيرات
يذ˘˘˘لأ د˘˘˘ه˘˘˘عŸأ سسي˘˘˘ئر فÎع˘˘˘ي
ل˘˘˘˘˘حأر˘˘˘˘˘لأ سسي˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘لأ ه˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘سشد
ماع نأÎيم أوسسنرف يكأÎسشلأ

رابتعلأ ةداعإأ ‘ عرسشو ،7891
نأا˘ب ،ه˘لÓ˘خ ن˘م ة˘ي˘بر˘ع˘لأ ة˘غ˘˘ل˘˘ل
ن˘يذ˘لأ د˘ن˘ع لد÷أ Òث˘ي ه˘˘با˘˘ت˘˘ك
،اسسنرف ثأرتو خيرات نولهجي““

ة˘ي˘بر˘ع˘لأ ة˘غ˘ل˘لأ خ˘يرا˘ت ›ا˘ت˘لا˘˘بو
ا˘˘سسنر˘˘˘ف كل˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘خدأأ ي˘˘˘ت˘˘˘لأ
Ìكأأ لبق لوألأ أوسسنرف قباسسلأ

يذلأ رمألأ ،““نورق ةسسمخ نم
حيسضوت لجأأ نم““ هلاسضن رسسفي
بعÓ˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ه˘˘جأو˘˘مو ق˘˘ئا˘˘ق◊أ
ي˘جو˘˘غاÁد˘˘لأو ي˘˘جو˘˘لو˘˘يد˘˘يألأ
.هÒبعت دح ىلع ““يوبعسشلأو
حلاسص دمfi يقأرعلأ طاطÿأ
‘ يبرعلأ طخلل اسضرع مدقي
ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ ⁄ا˘˘ع˘˘لأ د˘˘ه˘˘ع˘˘˘م ر˘˘˘ق˘˘˘م
(فيسشرأأ-ةريز÷أ) سسيرابب
ميلعت جمدل غنل باتك فدهيو
ميلعتلأ جهانم ‘ ةيبرعلأ ةغللأ
،اسسنرف ‘ يمومعلأ سسيردتلأو
اهتدقف يتلأ ةمأركلأ ةداعتسسل
سشي˘˘م˘˘ه˘˘˘ت بب˘˘˘سسب ع˘˘˘م˘˘˘تÛأ ‘

يتلأ ة˘سسماÿأ ة˘يŸا˘ع˘لأ ة˘غ˘ل˘لأ““
ة˘ئ˘م˘ع˘برأأ ن˘م Ìكأأ ا˘ه˘ب ثد˘ح˘ت˘ي
›أوح ‘ ةمسسن نويلم ÚثÓثو
 .““أدلب Úتسس

رئاز÷ا كارح Ëركت
ةيبرعلأ ةغللأ نإاف ،غنل رظن ‘و
ةيفلألأ ةيأدب ‘ ةثأد◊أ تلخد
تا˘˘نا˘˘هر ن˘˘ع ةÈع˘˘˘م ة˘˘˘ث˘˘˘لا˘˘˘ث˘˘˘لأ
ة˘˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘قأو ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘ث
ا˘ه˘ل˘م˘ع˘ت˘˘سسيو ،ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسو˘˘ي˘˘جو
ن˘˘ع Òب˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل مو˘˘˘ي˘˘˘لأ با˘˘˘ب˘˘˘سشلأ
Èع هبلاطمو همÓحأأو هتابغر
ي˘عا˘م˘ت˘جلأ ل˘سصأو˘ت˘لأ تا˘ك˘ب˘سش
.ةيزيل‚إلأ ةغللأ لثم اهلثم
ا˘ه˘نإأ ،ة˘ي˘بر˘ع˘لأ ن˘ع غ˘نل لو˘ق˘يو
Úنانفلأو ءأرعسشلأو باّتُكلأ ةغل
Úث˘حا˘ب˘لأو ءا˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لأو Úن˘˘غŸأو
افيسضم ،ÚلواقŸأو Úيفحسصلأو
⁄اعلأ ديدŒ ‘ مهاسست““ اهنأأ
⁄اعلأ ن˘م ة˘غ˘ل Èت˘ع˘تو ،ي˘بر˘ع˘لأ
 .““رسصاعŸأ
عأدبإا˘ب ة˘ي˘بر˘ع˘لأ ة˘غ˘ل˘لأ ه˘ط˘بر˘بو
مر˘˘ك د˘˘ق غ˘˘نل نو˘˘ك˘˘ي ،با˘˘ب˘˘˘سشلأ
ىركذ ‘ رئأز÷أ كأرح بابسش
سسيل ¤وألأ ةيخيراتلأ هتقÓطنأ
نكلو ،طق˘ف ةر˘ه˘بŸأ ه˘ت˘ي˘م˘ل˘سسب
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘˘لأ ة˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘لأ ه˘˘˘سسير˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘ب
تأرا˘˘˘˘ع˘˘˘˘سشلأ ‘ ا˘˘˘˘هر˘˘˘˘يو˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘تو
ءاجو ،غنل وعدي امك تافاتهلأو
بلسص نم ““عاق واحنتي““ اهراعسش
نأأ بجي““ ينعيو ةيبرعلأ ةغللأ
““عاقلأ نم نيدسسافلأ لك ىحنتي
 .روذ÷أ نم يأأ

باتكلأ ةغل ةيبرعلأ :غنل كاج
Úن˘غŸأو Úنا˘ن˘˘ف˘˘لأو ءأر˘˘ع˘˘سشلأو
Úيفحسصلأو Úثحابلأو ءاملعلأو
(ةريز÷أ) ÚلواقŸأو

طقف ÚملضسŸا ةغل تضسيل
ةثÓثل اهمسسق ةحفسص511 ‘
:ا˘سسنر˘فو ة˘ي˘بر˘ع˘لأ““ ي˘ه لو˘سصف

ةغللأ»و ““قÓطلأ ¤إأ دا–إلأ نم
ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘م÷أ هذ˘˘˘˘ه :ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لأ
ةداعسسو تاكابتسشأ»و ““ةلوهÛأ
دا˘سشأأ ،““ة˘ي˘بر˘ع˘لأ ة˘غ˘ل˘لأ سسيرد˘ت

خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘˘م ج˘˘˘˘˘يزÃ غ˘˘˘˘˘نل
راثأأ ام وهو ،يبرعلأو يسسنرفلأ
.هداقن طخسس
ةوعد هنأأ ول امك باتكلأ ودبيو
قا˘˘ي˘˘سس ‘ ة˘˘ي˘˘نا˘˘سسنإأو ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘˘ث
ه˘˘ي˘˘˘ف دأدز˘˘˘ت يŸا˘˘˘عو ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف
.ةيرسصنعلأو ةيوبعسشلأ ةÒتو
نيذلأ Úيوبعسشلأ ىلع غنل دريو
ت– خ˘يرا˘ت˘لأ ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘ن˘˘ج˘˘ت˘˘ي““

،لو˘˘ق˘˘ي ا˘˘م˘˘ك ““م˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘ج ةأا˘˘˘طو
Úب نو˘ط˘˘بر˘˘ي““ م˘˘ه˘˘نأأ را˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب
با˘هرإلأو ي˘مÓ˘سسإلأ فر˘ط˘ت˘˘لأ
نو˘˘جور˘˘يو ،““ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ ة˘˘غ˘˘ل˘˘لأو
ة˘ي˘بر˘ع˘لأ ة˘غ˘ل˘لأ ط˘بر ة˘ي˘˘سضر˘˘ف˘˘ل
ا˘˘ي˘˘سضا˘˘م ““ي˘˘مÓ˘˘سسإلأ وز˘˘غ˘˘لا˘˘ب““

.أرسضاحو
،داسضلأ ةغل نع فلؤوŸأ لوقيو
نآأر˘ق˘لأ ة˘غ˘ل ط˘ق˘ف تسسي˘ل ا˘ه˘نإأ““
ي˘˘˘˘حو˘˘˘˘لأ ل˘˘˘˘سضف˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘سسد˘˘˘˘˘قŸأ
لأزت لو تناك ا‰إأو ،بسسحف
دوهيلأو ÚيحيسسŸأ برعلأ ةغل
ا˘ه˘نأل ن˘يد˘˘ح˘˘لŸأو Úم˘˘ل˘˘سسŸأو
خ˘يرا˘ت˘لأ ق˘˘م˘˘ع ‘ ة˘˘برا˘˘سض ة˘˘غ˘˘ل
ةوقب لفا◊أو ،مÓسسإÓل قباسسلأ
ل˘ك˘ب ةر˘حا˘سس ة˘ي˘˘حورو ة˘˘ير˘˘ع˘˘سش
ة˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘˘هو ،سسي˘˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘قŸأ
يتلأ ةيراسض◊أو ةيروطأÈمإلأ
قطان˘م ع˘م ا˘ه˘كا˘ك˘ت˘حا˘ب تن˘ت˘غأ
.““نورقلأ Èع ةعونتم تافاقثو

برغلا ىلع ةيبرعلا لضضف
ةغللأ““ نإأ لوقلأ ىلع غنل رسصيو
،““يسسنرف يخيرات زنك ةيبرعلأ
نع هوفلاfl هلوقي ام لك مغر
أوسسنرف كلملل ةقبسسŸأ راكفألأ

ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خآلو لوألأ
Úي˘˘˘˘سسنر˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لأ Úقر˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘سسŸأ
نكي ⁄ ،هريدقت ‘و ،ÚقحÓلأ

أوسسنرف روسصت ‘ نكمŸأ نم
سسدا˘˘˘سسلأ نر˘˘˘ق˘˘˘لأ لÓ˘˘˘˘خ لوألأ

ةيناسسنإلأ مولعلأ باعيتسسأ رسشع
ةي˘ن˘ي˘تÓ˘لأو ة˘ي˘نا˘نو˘ي˘لأ Úت˘غ˘ل˘لا˘ب
يرور˘˘سضلأ ن˘˘م نا˘˘كو ، بسسح˘˘˘ف
ة˘غ˘ل˘لأ م˘˘سضت˘˘ل ة˘˘ع˘˘قر˘˘لأ ع˘˘ي˘˘سسو˘˘ت
ثا˘˘˘ح˘˘˘بألأ ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘يÈع˘˘˘˘لأ
ن˘م ة˘ي˘بر˘ع˘لأ ة˘غ˘ل˘لأو ة˘ي˘تأرو˘˘ت˘˘لأ
 .مولعلأو ةفسسلفلأ لجأأ

نع ثيد◊اب ىفتكأ يذلأ غنل
‘ ي˘بر˘ع˘لأ م˘سصÿأ م˘ه˘ف فد˘˘ه
لوألأ أوسسنرف زا‚إأ ¤إأ ةراسشإأ

نود Ëدقلأ يكلŸأ ماظنلأ ‘
ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘˘لÿأ ن˘˘˘˘ع ما˘˘˘˘ث˘˘˘˘ل˘˘˘˘لأ ع˘˘˘˘فر
ن˘م ا˘ق˘حل جر˘ع ،ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘سسلأ

ىل˘ع ي˘ج˘ه˘ن˘م ي˘خ˘يرا˘ت رو˘ظ˘ن˘م
ي˘سسنر˘ف˘لأ قر˘سشت˘سسŸأ ة˘م˘˘جر˘˘ت
ةمحل˘مو با˘ت˘ك˘ل نلا˘غ نأو˘ط˘نأأ
Úب ةÎفلأ ‘ ““ةليلو ةليل فلأأ““

ة˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘˘لأ ¤إأ7171و4071
يتلأ ةم˘جÎلأ ي˘هو ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لأ
ة˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘لأ ل˘˘˘˘يو– ‘ تم˘˘˘˘ها˘˘˘˘سس““
ق˘˘ي˘˘م˘˘ع رو˘˘ع˘˘سشل ¤إأ ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘˘لأ
. هرظن ‘ ““انتفاقثل
ع˘م فÿÓأ تا˘˘ي˘˘سضر˘˘ف دأدز˘˘تو
ثدحتي ام˘ن˘ي˘ح ة˘سصا˘خ ف˘لؤوŸأ

ةبق◊أ تايبلسسو تايباجيإأ نع
تعفد اهنإأ““ هلوقب ةيرامعتسسلأ
ما˘مألأ و˘ح˘˘ن ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ ة˘˘غ˘˘ل˘˘لا˘˘ب

ة˘˘ي˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ثو ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع با˘˘˘ب˘˘˘سسأل
وأأ ة˘ي˘نو˘نا˘˘قو ة˘˘يرأدإأ تا˘˘جا◊و
هلبقي ل مÓكلأ أذهو  ،““ةيناسسنإأ

اسسنرف نأأ فرعي يرئأزج Óثم
ع˘م تل˘ما˘ع˘ت د˘ق ة˘يرا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسلأ
ا˘ه˘ي˘ف ا˘ب˘ح سسي˘ل ة˘ي˘بر˘ع˘لأ ة˘غ˘ل˘لأ
اهفيظو˘ت˘ل ن˘ك˘لو ،ا˘ه˘ب ا˘با˘ج˘عإأو

ةيناطي˘ت˘سسلأ ا˘ه˘فأد˘هأل ة˘مد˘خ
ام يتلأ ةيلاسصئتسسلأ ةيبيرغتلأو
نو˘ي˘لŸأ ن˘طو ا˘ه˘ن˘م Êا˘˘ع˘˘ي لأز
.مويلأ ىتح ديهسش

Œا راÿفو
غنل هيف ىري يذلأ تقولأ ‘و
Úي˘سسنر˘ف˘لأ Úف˘ق˘ثŸأ ن˘م ة˘ل˘قو
‘ ة˘ي˘بر˘˘ع˘˘لأ ة˘˘غ˘˘ل˘˘لأ سسيرد˘˘ت نأأ
ع‚ألأ ليبسسلأ وه Êاملع راطإأ
را˘˘ي˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لأ ع˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ل
Òبك عا˘ط˘ق ر˘ظ˘ن˘ي ،ن˘يدد˘سشتŸأ

ميلعت ¤إأ ةيسسنرفلأ ةبخنلأ نم
نا˘كرأأ دد˘ه˘ي ر˘ط˘˘خ˘˘ك ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ
أذإأ ةسصاخ ةيناملعلأ ةيروهم÷أ

نيرجاهŸأ ءانبأل اهسسيردت ”
تأذ تايعمج Èع Úيسسنرفللو

.ينيد عباط
ى˘ل˘ع بل˘غ ي˘ت˘لأ ةود˘ن˘لأ لÓ˘خو

ءا˘ن˘بأأ ن˘م نو˘ي˘ف˘ح˘سص ا˘هرو˘سضح
تن ةريز÷أ تلأاسس ،نيرجاهŸأ
ن˘˘ع ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لأ د˘˘˘ه˘˘˘عŸأ سسي˘˘˘ئر
ةغللأ سسيردت ‘ Òبكلأ رخأاتلأ

أر˘˘يزو نا˘˘ك ف˘˘لؤوŸأ نأأ ة˘˘سصا˘˘خ
عا˘˘ط˘˘ق ن˘˘ع لوؤو˘˘سسمو ة˘˘ي˘˘˘بÎل˘˘˘ل
Òسشي كلذ ناك أذإأ امو ،ميلعتلأ
ىمسسي ام ةبراfi عوسضوم نوكل
و˘˘˘˘˘ه ““ي˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘سسإلأ با˘˘˘˘˘˘هرإلأ““
نم عّرسس يذلأ يقيق◊أ ببسسلأ
عز˘ن““ ة˘˘لواÙ ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ةÒتو
ةسضبق نم ةيبرعلأ ةغللأ ميلعت
.““ÚفرطتŸأ
ةباجإلأ (اماع08) غنل بنŒو
ىد˘بأأو ة˘ل˘ئ˘سسألأ ن˘ع ةر˘˘سشا˘˘بŸأ
ىلع بقع هنكل ،اهنم اسضاعتمأ
ةيبر˘ع˘لأ ة˘غ˘ل˘لأ م˘ل˘ع˘ت هدأد˘ع˘ت˘سسأ
متي تاغللأ مtلعتو ُتمره““ Óًئاق

ل˘˘˘هأأ د˘˘˘كؤو˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ك ر˘˘˘˘غ˘˘˘˘سصلأ ‘
ةر˘˘ك˘˘ف˘˘ب بحرو ،““سصا˘˘˘سصت˘˘˘خلأ
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نÓيم عم رسصان نب بتارب ةÒبك ةأاجافم

Òطخ رورم ثداح دعب

ةّرم لّوأاِل بعŸÓا ‘ ةيز نب
‘ ةّر˘م لّوأا˘ِل ة˘يز ن˘˘ب Úسسا˘˘ي ق˘˘با˘˘سسلأ ير˘˘ئأز÷أ ›ود˘˘لأ بعÓ˘˘لأ ر˘˘ه˘˘ظ
.يسضاŸأ يام رخأوأأ ‘ Òطخ رورم ثداحِل هسضّرعت دعب ،نيدايŸأ
تعمج يتلأ ةيّدولأ ةأرابŸأ لÓخ تاجردŸأ ‘ ةيز نب Úسساي سسلجو
.ةيسضاŸأ ةعم÷أ ،زتام يلÙأ سسفانŸُأو يسسنرفلأ نوجيد هقيرف
يام نم82 ـلأ ‘ Òطخ رورم ثداحِل سضّرعت ةيز نب Úسساي نأأ مولعمو
كاسس ول يينيفاسس ةيدلبِب (يغوب) ةفيفخ ةبكرم دوقي ناك امنيح ،يسضاŸأ
دلبلأ أذهِب Ú˘َت˘ي˘حأر˘ج Ú˘َت˘ي˘ل˘م˘ع ءأر˘جإأ ى˘ل˘ع هÈجأأ .ي˘سسنر˘ف˘لأ قر˘سشلا˘ِب
.يبوروألأ
ةليلقلأ ماّيألأ ‘ اسسنرفِب ةثلاث ةيحأرج ةيلمع ءأرجإاِل ةيز نب ّدعتسسيو
.جÓعلأ ¤إأ نكري مث ،ةلبقŸأ
ءأوجأأ ¤إأ ةثلاثلأ ةيحأر÷أ ةيلمعلأ هئأرجإأ دعب ةيز نب Úسساي دوعيو
،ديدج نم ةيمسسّرلأ ةيوركلأ تاسسفانŸأ سضوخ هنكمُي اميف ،تابيردتلأ
.لبقŸأ ماعلأ علطم نم اقÓطنأ
يرئأز÷أ ›ودلأ ةدوع ةيناكمإأ نع ةيسسنرفلأ «بيكيل» ةفيحسص تفسشكو
هقيرف عم لبقŸأ يفناج رهسش نم ةيأدب نيدايŸأ ¤إأ ةيز نب Úسساي
يتلأ جÓعلأ ةÎف نم ءاهتنلأو رطÿأ ةلحرم زواŒ نأأ دعب ،نوجيد
ىوتسسم ىلع هل سضرعت يذلأ ثدا◊أ ءأرج ةيلا◊أ ةÎفلأ ‘ اهل عسضخي
.ىرسسيلأ هدي
ةيحسصلأ هتلاح نأاسشب تانيمطت ىقلت ةيز نب نإاف ،ةفيحسصلأ تأذ بسسحو
عم هبواŒو Úتيحأرج Úتيلمع هئأرجإأ بقع Òبك لكسشب تنسس– يتلأ
ةداعإأ ةيلمعب موقي ،نويل كيبŸوأأ ةسسردم جيرخ نأأ ةحسضوم ،جÓعلأ
.ةيعيبطلأ هتاي◊ ةدوعلل ،ةدع قرطبو ةفثكم ليهأات

ى˘ل˘ع ر˘سصأأ را˘بو˘ج نا˘ف˘ي˘ت˘سس نو˘ج˘يد يدا˘ن برد˘˘م نأأ ،ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج
¤إأ هتدوع رظتنيو هبناج ¤إأ هفوقو أدكؤوم يرئأز÷أ بعÓلاب ظافتحلأ
.Èسصلأ غرافب نيدايŸأ

ر-ق

ÚبعÓلا تلاقتنا قوضس

طرسشِب ويز’ ¤إا هقيرط ‘ ““سسراف““
،لابسس قيرف نم اهتÒظن عم ماّيألأ هذه ويزل يدان ةرأدإأ سضوافتت
سسراف دمfi يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ بأدتناِل
باسستحأ نودِب وروأأ ÚيÓم7 غلبم ›اطيإلأ ويزل يدان ةرأدإأ حÎقتو
ولوؤوسسم طÎسشي امنيب .سسراف دمfi تامدخ نم ةدافتسسإلأ Òظن ،حنŸأ
.وروأأ ÚيÓم01 غلبم مÓتسسأ لابسس قيرف
ويزل تاسضوافم لسشف لمأأ ىلع ،قابسسلأ ›اطيإلأ يرايلاك قيرف لخدو
تفاسضأأ يتلأ .ةيلfi ةيفحسص ريراقت هتركذ امك .““رسضÿأ““ عفأدم بلجو
ةنراقم ،سسراف دمfi بأدتناِل قأور لسضفأأ ‘ دجوي ويزل يدان نأأ
.يرايلاك قيرفِب
م˘سسو˘م˘ل˘ل ا˘ي˘لا˘ط˘يإأ ة˘لو˘ط˘ب بي˘تر˘ت لود˘ج ‘ ا˘ع˘بأر و˘يزل ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘قو“و
امنيب .1202-0202 ةخسسن ابوروأأ لاطبأأ ةطبأر سضوخيسسو ،يسضقنŸُأ
.41 ةبترلأ يرايلاك يدان لغسش
لابسس يدان عم (ةنسس42) سسراف دمfi يفلÿأ طÿأ بعل طبتريو
حّرسص يرئأز÷أ ›ودلأ نكل .2202 فيسص هتّدم يسضقنت ،ٍدقعِب ›اطيإلأ

مسسقلأ ¤إأ يدانلأ لوزن لاح ‘ ،ةفئاسصلأ هذه قيرفلأ رداغُيَسس هنأاِب أرأرم
سسŒ رمأأ وهو ،Êاثلأ .أرّخؤوُم دّ
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قلأاتيضس هنأا ةيادبلا ذنم كردي ناك هنأا لاق

نأا ةيادبلا نم تنقيأا ““:ثيمسس نيد
““اÎل‚إا ‘ قلأاتلا ىلع رداق ةمحر نب
م˘سسوŸأ ‘ درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘بو ،ا˘ي˘لا˘ح Ó˘ي˘ف نو˘ت˘سسأأ برد˘م ،ثي˘م˘سس ن˘˘يد د˘˘كأأ
رظنلاب ،ةمحر نب ديعسس يرئأز÷أ بعÓلاب Òبكلأ هباجعإأ ،يسضاŸأ
.هقيرف عم همدق يذلأ عئأرلأ ىوتسسملل

.ةÒبكلأ هتاناكمإل أرظن ،قلأاتيسس هنأأ ةيأدبلأ ذنم كردي ناك هنأأ لاق ثيح
.““أÎل‚أ ‘ قلأاتيسس ةمحر نب نأأ ةيأدبلأ ذنم ملعأأ تنك»:فاسضأأو
‘ زوÈلأ ىلع هدعاسست يتلأ تÓهؤوŸأ لك كلÁ زات‡ بعل وه““ :لاقو
.““مسسوŸأ أذه دروفتنÒب عم ثدح ام وهو أÎل‚أ
هينج نوي˘ل˘م02 غ˘ل˘ب˘م يز˘ي˘ل‚إلأ د˘ت˘يا˘نو˘˘ي زد˘˘ي˘˘ل يدا˘˘ن ةرأدإأ تد˘˘سصرو
يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ بأدتناِل ،(وروأأ نويلم5.02 وحن) ينيلÎسسأ
.ةيلا◊أ ةيفيسصلأ تلاقتنإلأ قوسس ‘ ،ةمحر نب ديعسس
زديل قيرف بردم اسسلييب وليسسرام ينيتنجرألأ ينقتلأ نم بلطِب كلذ ءاج
ةلوطب ¤إأ دوعسصلأ فده قيق– ¤إأ أرّخؤوُم هلابسشأأ داق امدعب ،دتيانوي
.ءافكأأ ÚبعÓِب يدانلأ فوفسص زيزعت ديرُي ثيح ،يزيل‚إلأ لّوألأ مسسقلأ
ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘سس بأد˘ت˘نا˘ِل ه˘ي˘ع˘سس ‘ د˘ت˘يا˘نو˘ي زد˘ي˘ل يدا˘ن مد˘˘ط˘˘سصي˘˘سسو
اهل ريرقت ‘ ةيناطيÈلأ ““سسيÈسسكإأ““ ةفيحسص لوقت ،ةسسرسش ةسسفانمِب
مسسقلأ نم سسلاب لاتسسيرك قيرف ›وؤوسسم نأأ تحسضوأأو .تبسسلأ ،هترسشن
نع Óسضف .““رسضÿأ““ مجاهم بلجِل مهرودِب نوطّطخُي يزيل‚إلأ لّوألأ
ن˘م ما˘ه تسسوو Ó˘ي˘˘ف نو˘˘ت˘˘سسأأو ما˘˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘تو لا˘˘ن˘˘سسرأأو ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت يدأو˘˘ن
.““غيلرÈÁلأ““

ة˘لو˘ط˘ب˘لأ ‘ درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘ب ق˘ير˘ف ع˘م ة˘ي˘قأر ّد˘ج ا˘سضور˘ع ة˘م˘حر ن˘ب مّد˘قو
71 لّجسس ثيح .أرّخؤوُم اهراتسس لدسسُأأ يتلأ ،Êاثلأ مسسقلل ةيزيل‚إلأ

.ةمسساح تأرير“9و افده
،ٍدقعِب دروفنتيرب قيرف عم (ةنسس42) ةمحر نب ديعسس مجاهŸأ طبتريو
.2202 فيسص هتّدم يسضقنت

ر-ق

ةـضاـير
ـه1441 ةج◊ا وذ12ـل قفاوŸا م0202  توأا11 ءاثÓثلا

11

ر-ق

ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘˘ق ‘ ةأا˘˘˘˘جا˘˘˘˘فŸأ تءا˘˘˘˘جو
وبعل اهيلع لسصحي يتلأ بتأورلأ

ترو˘ب˘سس““ ع˘قو˘م ا˘هر˘سشنو ،نÓ˘ي˘˘م
ر˘˘˘سصا˘˘˘ن ن˘˘˘ب لو˘˘˘سصح و˘˘˘ه ،““دأز˘˘˘˘ك
ةيونسس بتأور ىلع نيرخآأ مو‚و
باسشلأ اهيلع لسصحي يتلأ نم لقأأ
نبأو ،(ةنسس81) ينيدلام لاينأد
ر˘يدŸأو ““يÒنو˘سسور˘لأ““ ةرو˘ط˘سسأأ
ولواب ،ًايلاح قيرفلأ ‘ يسضايرلأ

.ينيدلام
7,1)ـب ينيدلام لاينأد بتأر ردقيو
⁄ ه˘نأأ م˘غر (ًا˘يو˘ن˘سس ورو˘ي نو˘ي˘˘ل˘˘م
62 ‘ لإأ م˘˘˘˘سسوŸأ أذ˘˘˘˘ه بع˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ي
نب لسصحي  Úح ‘ ،طقف ةقيقد
(وروي نويلم5,1) بتأر ىلع رسصان
ي˘ب˘عل م˘هأأ د˘حأأ Èت˘ع˘˘ي ه˘˘نأأ م˘˘غر
5,1) زيدنانÒه ويث ةقفر ،نÓيم
لي˘ئا˘فر ›ا˘غ˘تÈلأو ،(ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م

.(وروي نويلم4,1) وايل
نإا˘˘ف ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘˘لأ مو‚ ي˘˘˘قا˘˘˘ب ا˘˘˘مأأ
وه امورانود يجيولناج سسرا◊أ
هتميق يونسس بتأرب ً،أرجأأ ىلعألأ
نا˘˘˘تلز ا˘˘˘مأأ ،(ورو˘˘˘ي ÚيÓ˘˘˘˘م6)
يوا˘سسي ه˘ب˘تأر˘ف سشت˘ي˘فو˘م˘ي˘هأر˘بإأ
‘ ًايلاح وهو ،(وروي ÚيÓم5,3)
يذلأ هدق˘ع د˘يد˘ج˘ت˘ل تا˘سضوا˘ف˘م
.مسسوŸأ ةياهن عم ىهتنأ
ةيدنأأ موقت نأأ دعبتسسŸأ Òغ نمو
نÓ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م مو‚ ءأر˘˘˘˘˘غإا˘˘˘˘˘ب ةÒب˘˘˘˘˘ك
نم Èكأأ دوقعو بتأورب ÚقلأاتŸأ
ىل˘ع ،ق˘ير˘ف˘لأ ن˘م م˘ه˘ف˘ط˘خ ل˘جأأ

،ر˘˘˘سصا˘˘˘ن ن˘˘˘ب ل˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘سسإأ رأر˘˘˘غ
نم ديدعلأ بناج نم بولطŸأ
د˘ع˘ب ،ةÒب˘ك˘لأ ة˘ي˘˘بوروألأ ة˘˘يد˘˘نألأ
‘ همدق يذلأ زيمتŸأ ىوتسسŸأ
.نÓيم عم هل مسسوم لوأأ
ي˘˘سسآأ نÓ˘˘ي˘˘م يدا˘˘ن ةرأدإأ تأأد˘˘بو
دا˘ج˘يإأ ‘ ،ّد˘ج˘ِب ر˘ّك˘ف˘ُت ›ا˘ط˘˘يإلأ
،رسصان نب ليعامسسإأ اهبعÓل ليدب

يرئأز÷أ ›ودلأ ليحر لاح ‘
.ةفئاسصلأ هذه
نÓ˘˘˘˘˘˘يŸأ يدا˘˘˘˘˘˘ن ةرأدإأ بقأر˘˘˘˘˘˘ُتو
Êا˘˘˘يأو˘˘˘غوروألأ ›ود˘˘˘لأ بعÓ˘˘˘لأ
نأد˘ي˘م ط˘سسو˘ت˘م أر˘يرو˘ت سسا˘˘كو˘˘ل
ى˘ل˘ع ،يز˘ي˘ل‚إلأ لا˘ن˘سسرأأ ق˘˘ير˘˘ف
نب ليعامسسإأ رّرق أذإأ هبلج لمأأ
هذ˘˘˘ه ة˘˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘لأ Òي˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت ر˘˘˘˘سصا˘˘˘˘ن
ر˘يرا˘ق˘˘ت ه˘˘تر˘˘كذ ا˘˘م˘˘ك .ة˘˘ف˘˘ئا˘˘سصلأ

. ةيلاطيإأ ةيفحسص
(ةنسس42) أر˘يرو˘˘ت سسا˘˘كو˘˘ل تا˘˘بو
ينقتلأ لبق نم هيف بوغرم Òغ
برد˘˘م ا˘˘ت˘˘ي˘˘ترأأ ل˘˘ك˘˘ي˘˘م Êا˘˘ب˘˘سسإلأ
ثح˘ب˘لأ ه˘ن˘م بل˘ط يذ˘لأ ،لا˘ن˘سسرأأ

نم اقÓطنأ هنأولأأ لّثمُي ٍدان نع
تف˘˘ل ا˘˘م و˘˘هو .ل˘˘˘ب˘˘˘قŸأ م˘˘˘سسوŸأ
تحأرو ““يÒنوسسورلأ““ ةرأدإأ هابتنأ
نب نأأو ةسصاخ ،هبأدتناِل طّطخُت
.ماّيألأ هذه ةّدحِب بولطم رسصان
(ةنسس42) أريروت سساكول طبتريو
،ٍدقعِب يزيل‚إلأ لانسسرأأ يدان عم

يسضقنتو8102 فيسص هتّدم تأأدب
.3202 ما˘˘ع ن˘˘م ه˘˘تأذ ل˘˘سصف˘˘˘لأ ‘

رسصان نب ل˘ي˘عا˘م˘سسإأ بع˘ل˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب
فيسصلأ ذن˘م نÓ˘ي˘م˘ل˘ل (ة˘ن˘سس22)
نأوج نم03 ـلأ ةياغ ¤إأو يسضاŸأ
4202.
نا˘˘سس سسيرا˘˘˘ب يدا˘˘˘ن ةرأدإأ تنا˘˘˘كو

تمّد˘ق˘˘ت د˘˘ق ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لأ نا˘˘مÒج
Ú˘َت˘ن˘يا˘ب˘ت˘م Ú˘َتÎف ‘ ،Ú˘˘َسضر˘˘ع˘˘ِب
تامد˘خ ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسإÓ˘ل ،أر˘ّخؤو˘ُم
ايقيرفإأ ·أأ سسأاك ‘ بعل نسسحأأ
نويلم03 ةمي˘ق˘ِبو ،ر˘سصم˘ِب9102
ةرأدإأ نكل .وروأأ نويلم04 مث وروأأ
›ا˘˘˘ط˘˘˘يإلأ ي˘˘˘˘سسآأ نÓ˘˘˘˘ي˘˘˘˘م يدا˘˘˘˘ن
.ÚَحÎقŸُأ تسضفر
مÓ˘˘˘ت˘˘˘سسأ نÓ˘˘˘˘يŸأ ةرأدإأ طÎسشتو
،وروأأ نويلم05 نع ّلقي ل غلبم
هذ˘˘ه ر˘˘˘سصا˘˘˘ن ن˘˘˘ب ح˘˘˘ير˘˘˘سست Òظ˘˘˘ن
.ةفئاسصلأ

مد˘ق˘لأ ةر˘ك˘ل ير˘ط˘ق˘لأ يرود˘لأ ة˘يد˘نأأ ل˘˘سصأو˘˘ت
‘ ÚبعÓلأ لسضفأأ عم دقاعتلأ بوسص قابسسلأ
ناك ثيح ،ةيلا◊أ ةيفيسصلأ تلاقتنلأ ةÎف
مو˘ج˘ن˘لأ يرود˘ب ة˘ق˘ح˘ت˘لŸأ ءا˘م˘سسألأ م˘هأأ ر˘خآأ
يدا˘ن ¤إأ م˘سضنŸأ ،لروزا˘ك ي˘ت˘نا˘˘سس Êا˘˘ب˘˘سسإلأ
عم هدقع ةياهن دعب رح لاقتنأ ةقفسص ‘ دسسلأ
.لايرايف
‘ ›وغيف نايفسس يرئأز÷أ مجنلأ نأأ ودبيو

امدع˘ب ،ير˘ط˘ق˘لأ يرود˘لا˘ب قا˘ح˘ت˘لÓ˘ل ه˘ق˘ير˘ط
ةطلغ بعل نأأ ،ةيكرت ةيمÓعإأ ريراقت تدكأأ

دحأأ عم ةمدقتم تاسضوافم ‘ لخدي يأرسس
.ةيدنألأ
نإا˘ف ،ة˘ي˘كÎلأ ““سشتا˘م و˘تو˘ف““ ة˘ف˘ي˘ح˘سصل ًا˘ق˘˘فوو
هÁرغو ليحدلأ مامتهأ ةرئأد لخدي ›وغيف
يذلأ يدانلأ ةيوه حسضتت ⁄ نآلأ ¤إأ نكل ،دسسلأ
بعÓلأ مسضل ،وروي ÚيÓم5 هتميق ًاسضرع مدق
.Êابسسإلأ ايسسنلاف يدانل قباسسلأ
›و˘غ˘ي˘ف لا˘م˘عأأ ل˘ي˘˘كو نأأ ه˘˘تأذ رد˘˘سصŸأ د˘˘كأأو
يرطق ٍدان ةرأدإأ عم ،ةيسضاŸأ مايألأ ‘ ،عمتجأ

طور˘سشو د˘ق˘ع˘لأ ةد˘م ى˘ل˘˘ع قا˘˘ف˘˘تلأ ل˘˘جأأ ن˘˘م

‘ تثد– ة˘ي˘مÓ˘عإأ ر˘يرا˘ق˘ت تنا˘˘كو .بعÓ˘˘لأ
اسضرع يرئأز÷أ مجنلأ يقلت نع قباسس تقو
.ةفأرغلأ يدان نم ايرغم
ةطلغ يدان عم ،ايقيرفأأ لطب ،›وغيف طبتريو
ًابيرق تاب هنكل ،2202 ةياغل دتÁ دقعب يأرسس
سسنو˘ي ي˘بر˘غŸأ ه˘ل˘ي˘مز ة˘˘ق˘˘فر˘˘ب ةردا˘˘غŸأ ن˘˘م
يذلأو ،عفترŸأ امهبتأر ببسسب أذهو ،ةدنهلب

،ه˘ب ل˘ف˘ك˘ت˘لأ ي˘كÎلأ ق˘ير˘ف˘لأ ع˘ي˘ط˘ت˘سسي د˘ع˘ي ⁄
سسوÒف اهفلخ يتلأ ةيلاŸأ ةمزألأ عم ةسصاخ
.انوروك
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دضسلا هÁرغو ليحدلا مامتها ةرئاد لخد

رطق مو‚ يرود نم بÎقي ›وغيف نايفسس

يرئأز÷أ ›ودلأ سسرا◊أ دسصح
¤إأ ةفاسضإأ ي◊وبم سسيأر باهو
قأزر˘˘لأد˘˘ب˘˘ع ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘˘لأ بردŸأ
زيول يليزأÈلأ بعÓلأو يباسشلأ

ةطبأر زئأوج ةيلسضفأأ وفاتسسوغ
ÚفÎح˘˘م˘˘ل˘˘ل يدو˘˘ع˘˘سسلأ يرود˘˘لأ
تد˘˘ه˘˘سش ي˘˘ت˘˘لأو ،سسرا˘˘˘م ر˘˘˘ه˘˘˘سشل
،32 و22 و12 تلو÷أ ةماقإأ

22 وÚ 12تلو÷أ تميقأأ ثيح
ةحئاج ببسسب فقوتلأ ةÎف لبق
،ر˘ه˘سشأأ ة˘ع˘˘برأأ ن˘˘م Ìكأل ا˘˘نورو˘˘ك
‘32 ـلأ ة˘لو÷أ تم˘˘ي˘˘قأأ ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
سسط˘سسغأأ ن˘˘م سسماÿأو ع˘˘بأر˘˘لأ
يرود فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘˘سسأ د˘˘˘ع˘˘˘ب يرا÷أ
نا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سس ن˘˘˘˘˘ب د˘˘˘˘˘مfi سسأا˘˘˘˘˘˘ك
.ÚفÎحملل

،ةطبأرلأ ‘ ةينفلأ ةنجلل ًاقفوو
ىمرم سسراح ي◊وبم ققح دقف
ل˘˘سضفأأ ةز˘˘ئا˘˘ج ،قا˘˘ف˘˘تلأ ق˘˘ير˘˘˘ف
ةز˘˘ئا˘˘ج تب˘˘˘هذ ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف ،سسرا˘˘˘ح
ي˘˘˘˘˘سسنو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل برد˘˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘˘سضفأأ

يدان بردم يباسشلأ قأزرلأدبع
زيول يليزأÈلأ بعÓلأ امأأ ،اهبأأ

،ةد˘حو˘لأ يدا˘ن بعل و˘فا˘ت˘˘سسو˘˘غ

،بعل لسضفأأ ةزئاج دسصح دقف
05 ـب ردقي ام ةزئا÷أ ةميق غلبت و
.يدوعسس لاير فلأأ

ل˘ت˘ح˘ي ي◊و˘ب˘م نأأ ر˘كذ˘˘ي و أذ˘˘ه
قافتإلأ هقيرف عم عسساتلأ زكرŸأ

نم تلوج7 لبق ،ةطقن23 ب
.ةلوطبلأ ةياهن
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انوروك ةحئاج ببضسب فقوتلا ةÎف لبق

ةيدوعسسلا ‘ سسراح لسضفأا ي◊وبم

،قيرفلا ‘ دد÷ا ÚبعÓل ًاتفل ًاقلأات دهضش يذلا ،(0202 /9102) مضسوŸ نÓيم يبعل بتاور نع ةيلاطيإا مÓعإا لئاضسو تفضشك
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؟صسلونام ةحفاضصم  صضفر له

يرود ‘ هتمئاقل ةديدج ةيحسض فيسضي يسسيم
ابوروأا لاطبأا

 ›وبانو ةنولضشرب Úب ةهجاوŸارادأا

...تاداقتن’ا ره‹ ت– Òكاسش يكÎلا

ةنولسشرب ييدان ةهجأوم رأدأأ يذلأ ،Òكاسش تينوك يكÎلأ مك◊أ سضّرعت
ةلوطبب (61) رود بايإأ ‘ ،تبسسلأ ،›اطيإلأ ›وبان هفيسضو Êابسسإلأ
ببسسب ؛تأداقتنلأ نم ديدعلل ،““ون بماك““ بعلم ىلع ابوروأأ لاطبأأ يرود
.لدجلل ةÒثŸاب تفسصو يتلأ هتأرأرق
ليجسست نم ،ةنولسشرب يدان عفأدم تيلغنيل تنوميلك يسسنرفلأ نّك“و
›وبان يبعل نكل ،ةرسشاعلأ ةقيقدلأ ‘ هقيرف حلاسصل لوألأ فدهلأ
تدكأأ يتلأ ،““راف““ دعاسسŸأ ويديفلأ ةينقت لخدتتل ،فدهلأ ىلع أوجتحأ

دكأأ ،ةينابسسإلأ ““سسآأ““ ةفيحسص ‘ يميكحتلأ للÙأ ّنأأ لإأ ،فدهلأ ةحسص
قيرفلأ ءأزج ةقطنم ‘ هسسفانم دسض يسسنرفلأ مجنلأ ىلع أاطخ دوجو
.هلوق قفو ،Òكاسش رأرق ةحسص مدع ينعي ام ،فيسضلأ
ءاغلإاب Òكاسش مك◊أ ماق امدعب ،ةهجأوŸأ ¤إأ ىرخأأ ةرم لد÷أ داعو
¤إأ هتدوع بقع ،(03) ةقيقدلأ ‘ يسسيم لينويل ينيتنجرألأ مجنلأ فده
،ةنولسشرب دئاق ىلع دي ةسسŸ دوجو يعأدب ،““راف““ دعاسسŸأ ويديفلأ ةينقت
““ثوغÈلأ““ فده ّنأأ Èتعأ ““سسآأ““ ةفيحسص ‘ يميكحتلأ للÙأ نكل

.%001 حيحسص
ّنأأ لإأ ،ةأرابŸأ نم لوألأ مسسقلأ ‘ ةÒثكلأ ةيميكحتلأ تلا◊أ مغرو
›وبان لسشف امدعب ،Êاثلأ طوسشلأ ‘ً أÒثك رهظي ⁄ يكÎلأ مك◊أ
ةثÓثب ةهجأوŸاب زوفلاب ةنو˘ل˘سشر˘ب ح˘ج˘ن˘ي˘ل ،ة˘ه˘جأوŸأ ة˘ج˘ي˘ت˘ن سصي˘ل˘ق˘ت˘ب
،ابوروأأ لاطبأأ يرود يئاهن عبر ¤إأ لسصيو ،ديحو فده لباقم فأدهأأ
.ÊاŸألأ خنويم نرياب هسسفانم عم هيف يقتليسس يذلأ

ةروطضسألا تاناكمإاب Úفراعلا Ìكأا دحأا دعي
 ةيلاغتÈلا

ًاÒبكً ابردم حبسصيسس ودلانور :ير’وكسس
لبقتسسŸا ‘

Úفراعلأ Ìكأأ دحأأ ،يرلوكسس بيليف سسيول Òهسشلأ يليزأÈلأ بردŸأ دعُي
بردŸأ أذه ناك دقف ،ودلانور ونايتسسيرك ةيلاغتÈلأ ةروطسسألأ تاناكمإاب
ًأدئاق هرايتخأ كلذكو ،3002 ماع ًاباسش ناك امدنع ةسصرفلأ هئاطعإأ ءأرو
.7002 ماع ›اغتÈلأ بختنملل
ام ودلانور نأأ ،ةيسسنرفلأ ““بيكيل““ ةفيحسص عم ةلباقم ‘ ،يرلوكسس ىأأرو
:لاق ثيح ،رطق لايدنوÃ قاحللاب هل حمسست يتلأ تاناكمإلأ هيدل تلأز
لأز ام هنأأ ىلع مسسوŸأ أذه رهظأأ ودلانور نأأ لإأ ،ًاماع53 هغولب مغر““

‘ ⁄اعلأ سسأاك لبق فقوتلأ ىلع مزاع هنأأ نظأأ لو ،ءاطعلأ ىلعً أرداق
.““2202 رطق
يه هذهو ً،Óجأأ وأأ Óًجاع ،تآأ هلأزتعأ تقو نكل““ هثيدح يرلوكسس عباتو
ل يننأأ ولو ،مدقلأ ةرك لزتعي امدنع هلعفيسس أذام ىرن نأأ ىقبي ،ةاي◊أ
لثمً أÒبك ًابردم نوكي ل اŸو ،لاÛأ أذه نع ًايئاهن دعتبيسس هنأأ دقتعأأ
تاموقŸأ لك كلÁ وهف ،Úلزتعم نيرخآأ Úبعلو نأديز نيدلأ نيز
دنع هيف اهتيأأر يتلأ ةيدايقلأ هتيسصخسش نم هتجتنتسسأ ام أذهو ،كلذل
.““هل يبيردت
نوكيلً أزهاج ناك مك تيأأر ًاماع22 نسس ‘““ ›اغتÈلأ بردŸأ فاسضأأو
يذلأ افليسس سسولراك ةافو دعب كلذ ىلع تنهأرو ،لاغتÈلأ بختنŸً أدئاق
دقو ،بعلŸأ ‘ هيمعأد دحأأو ودلانور ونايتسسيرك نمً أÒثك ًابرقم ناك
لكسشب فرسصتي فيكو ،هئÓمز هاŒ يباجيإأو ديج دئاق وه مك › تبثأأ
.““Êاسسنإأ
›اغتÈلأ Òكفت نأاسشب ديدج روطت نع  ،يسسنرف يفحسص ريرقت فسشكو
.لبقŸأ مسسوŸأ لÓخ سسوتنفوج نع ليحرلأ ‘ ودلانور ونايتسسيرك
دأرأأ و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك نأأ ما˘يأأ ذ˘ن˘م تم˘˘عز ““لو˘˘ب˘˘تو˘˘ف سسنأر˘˘ف““ ة˘˘ل‹ تنا˘˘كو
سسوÒف ةمزأأ نأأ لإأ ،ماعلأ أذه علطم نامÒج ناسس سسيراب ¤إأ لاقتنلأ
.تاسضوافŸأ فاقيإأ ءأرو انوروك
‘ طابحإلاب رعسشي ودلانور نإأ ،يسسنرفلأ ““وتاكÒم توف““ عقوم لاقو

ابوروأأ لاطبأأ يرود يئاهن عبر ¤إأ لهأاتلأ ‘ لسشفلأ بقع ،سسوتنفوج
.نويل مامأأ
رخآأ ٍدان عم ةديدج ةبرŒ سضوÿ دعتسسم أريدام خوراسص نأأ فاسضأأو
سضيأأ Êاعي .(نامÒج ناسس سسيراب) ابوروأأ لاطبأأ يرود ‘ اً
عم يقتليسس ،ودلانور ليكو ،زيدنيم يخروخ ›اغتÈلأ نأأ ¤إأ راسشأأو
يرود تايرابم ةماقإأ ءانثأأ ،نامÒج ناسسل يسضايرلأ ريدŸأ ودرانويل
.ةقفسصلأ مأربإأ ةيفيك ثحبل ،ةنوبسشل ةنيدÃ ابوروأأ لاطبأأ

----
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ـه1441 ةج◊ا وذ12ـل قفاوŸا م0202  توأا11 ءاثÓثلا
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ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لأ ة˘˘˘لو÷أ تد˘˘˘˘ه˘˘˘˘سش
ةقباسس61Ÿـلأ رود بايإأ تاهجأوم
،مدقلأ ةركل ابوروأأ لاطبأأ يرود
موجنلأ سضعب ح‚ ةديدج ًاماقرأأ

لÓ˘˘˘˘˘خ ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘لإأ لو˘˘˘˘˘˘سصو˘˘˘˘˘˘لأ ‘
ةنولسشرب اتعمج Úتللأ ÚتهجأوŸأ
،›اطيإلأ ›وبان هفيسضب Êابسسإلأ
ما˘˘˘مأأ ÊاŸألأ خ˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘م نر˘˘˘˘يا˘˘˘˘بو
.يزيلكنإلأ يسسلسشت
ل˘ج˘سس ،““و˘ن بما˘ك““ بع˘˘ل˘˘م ى˘˘ل˘˘عو
هفده يسسيم لينو˘ي˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألأ
ن˘م ة˘ي˘لا◊أ ة˘˘خ˘˘سسن˘˘لأ ‘ ثلا˘˘ث˘˘لأ
فاسضأأ امك ،ابوروأأ لاطبأأ يرود
ه˘قر˘ف ة˘م˘ئا˘ق ¤إأ ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ح˘سض
،ًافده اهيف لجسس يتلأ ةعسسأولأ
ًايدان53 د˘˘˘سض Óً˘˘˘˘ج˘˘˘˘سسم تا˘˘˘˘بو

flًاقوفتم ؛لاطبألأ يرود ‘ ًافلت
›اغتÈلأ يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأ هÁر˘غ ى˘ل˘ع
.ودلانور ونايتسسيرك
وز˘˘ن˘˘يرو˘˘ل تا˘˘ب ،ه˘˘تأذ ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ ‘و
‘ ›ا˘ط˘يإأ بعل لوأأ ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘سسن˘˘يإأ
لا˘ط˘بأأ يرود ‘ ل˘ج˘سسي خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لأ
دسض ،هسضرأأ جراخ ثيد◊أ ابوروأأ
‘) ةنولسشربو ديردم لاير نم لك
(ون بماكو ويبانرب وغايتناسس

‘ ،““ا˘ن˘ير˘يأأ ز˘نا˘ي˘لأأ““ بع˘ل˘م ى˘ل˘˘عو
خنويم نرياب هب زاف يذلأ ءاقللأ
‘ فأدهأأ7 يسسلسشت ىّقلت ،4-1
‘ ةرم لوأل بولغŸأ جورخ رود
تا˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سسŸا˘˘˘ب يدا˘˘˘ن˘˘˘لأ خ˘˘˘يرا˘˘˘˘ت
با˘هذ˘لأ ةÁز˘ه د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘بوروألأ
0-3.
تÒبور يد˘˘˘˘ن˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لأ ل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘سسو
23 م˘قر فد˘ه˘لأ ي˘ك˘سسفود˘˘نا˘˘ف˘˘ي˘˘ل

،لاطبألأ يرود ‘ مسسوŸأ أذه
›أوتلأ ىلع ةعباسسلأ ةرملل لجسسو
32 زر˘حأأ ه˘نأأ ا˘˘م˘˘ك ،م˘˘سسوŸأ أذ˘˘ه
بولغŸأ جورخ تايرابم ‘ ًافده
يسسيم طقف) ،لاطبألأ يرود ‘
هنأأ امك ،(هنم Ìكأأ Óجسس ودلانورو
لاطبألاب56 م˘قر ه˘˘فد˘˘ه˘˘ل ل˘˘سصو
يسسيم فلخ تابو ،78 ‘ اهلجسسو
28 د˘ع˘ب م˘قر˘لأ أذ˘ه˘˘ل ل˘˘سصو يذ˘˘لأ
يذلأ ودلانور ىلع ًامدقتمو ،ءاقل

عبأر تاب هنأأ امك ،201 دعب هققح
تا˘يرا˘ب˘˘م ع˘˘ب˘˘سس ‘ ل˘˘ج˘˘سسي بعل
ناف دور يدنلو˘ه˘لأ د˘ع˘ب ،ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م
Êايوغورألأو ودلانورو يورليتسسن
.Êافاك نوسسنيدأأ
ىرخأأ ةليل يسسيم لينويل سشاعو

،ابوروأأ لاطبأأ يرود ‘ ةيخيرات
ي˘ط˘خ˘ت˘ل ة˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب دا˘˘ق نأأ د˘˘ع˘˘ب
ناكو ،يئاهنلأ عبرل لهأاتلأو ›وبان
را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘علأ در˘˘˘ل أز˘˘˘ي‡ رو˘˘˘ع˘˘˘˘سشلأ
سساتسسوك عفأدŸأ مامأأ ديدحتلاب
.سسلونام
لسصحو ،ًاعئأر ًافده يسسيم لجسسو
ا˘هذ˘ف˘ن ءأز˘ج ة˘˘ل˘˘كر ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘كذ˘˘ب
هل رخآأ افده ““راف““ ىغلأأو ،زيرأوسس
بماك““ ‘1-3 اسسÈلأ زوف لÓخ
›ا˘ط˘يإلأ ه˘سسفا˘ن˘م زا˘ت˘˘ج˘˘ي˘˘ل ،““و˘˘ن
.2-4 ةيلامجإأ ةجيتنب
Òسشت لدجلل ةÒثم ةطقل ترهظو
بقع اسصخسش جرحأأ يسسيم نأأ ¤إأ

هنأاب تانهكت طسسو ،ةياهنلأ ةرافسص
.Êانويلأ عفأدŸأ ةحفاسصم سضفر
جور˘˘˘˘˘خ ‘ سسلو˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘م بب˘˘˘˘˘˘سستو
يرود ي˘ئا˘ه˘ن ع˘بر ن˘˘م ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب
لجسس نأأ دعب ،Úماع لبق لاطبألأ

،امور ““أداتنوÁر““ للك Óًتاق ًافده
.قباسسلأ هقيرف
،ا˘˘˘˘سسÈلأ سسلو˘˘˘˘نا˘˘˘˘م ز˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسأو
ةأرابم لÓخ ،زيرأوسس ديدحتلابو
مسسوŸأ لبق ›وبان سصيمقب ةيدو
عباسصأأ ةثÓثب راسشأأ Úح ،›ا◊أ

هÒكذت˘ل ،يأو˘غوروأأ م˘جا˘ه˘م ما˘مأأ
بعلم ‘0-3 يخيراتلأ امور زوفب
.وكيبŸوأأ
سسلونام نم ماقتنلأ يسسيم دأرأأو
نكل ،زيرأوسس هقيدسص رابتعأ درو

يذلأ سصخسشلأ نأأ ةطقللأ ‘ رهظ
يد˘تر˘ي ه˘ت˘ح˘فا˘سصم ي˘سسي˘م سضفر
مك◊أ هنأأ ¤إأ Òسشي ام ،دي ةعاسس
.ركاسش تينوك يكÎلأ
ر˘˘ه˘˘ظ ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م ة˘˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘لأ د˘˘ع˘˘˘بو
بع˘˘˘لŸأ ردا˘˘˘غ˘˘˘ي و˘˘˘هو سسلو˘˘˘نا˘˘˘م
نودقتعي نوÒثك لعج ام ،ابسضاغ
.يسسيم فرسصت ببسسب بسضغ هنأأ
نإأ سسلونام لاق ،ةأرابŸأ لبقو
ا˘مور د˘˘ئا˘˘ق ي˘˘تو˘˘ت و˘˘ك˘˘سسي˘˘سشنأر˘˘ف
زو˘ف˘لأ رأر˘ك˘ت ه˘˘ن˘˘م بل˘˘ط ق˘˘با˘˘سسلأ
هد˘عوو ،ا˘سسÈلأ ما˘مأأ ل˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘لأو
ر˘˘˘ك˘˘˘سسعŸ ه˘˘˘ترا˘˘˘يز لÓ˘˘˘خ كلذ˘˘˘ب
.›وبان
ود˘˘˘نو˘˘˘م) ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص تر˘˘˘˘خ˘˘˘˘سسو
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘نو˘˘لا˘˘ت˘˘ك˘˘لأ (و˘˘ف˘˘ي˘˘˘ترو˘˘˘ب˘˘˘يد
‘ ةل˘ئا˘ق ،ءا˘ق˘ل˘لأ بق˘ع سسلو˘نا˘م
‘ لخدت ويديفلأ مكح““ نإأ نأونع
.““سسلونام نم Ìكأأ ءاقللأ

،يكسسفودنافيل تÒبور يدنلوبلأ مجنلأ مسضنأ
اماقرأأ أولجسس نيذلأ موجنلأ نم ةبكوك ¤إأ
،ا˘بوروأأ لا˘ط˘بأأ يرود ة˘ق˘با˘سسم ‘ ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت

نر˘يا˘ب ق˘ير˘ف ه˘تدا˘ي˘ق ع˘˘م أذ˘˘ه ن˘˘مأز˘˘ت ثي˘˘ح
زوفب ،ةيراقلأ ةقباسسŸأ يئاهن عبر ¤إأ خنويم
(61)ـلأ رودلأ بايإأ ‘ يسسلسشت ىلع ددجتم
Úفده يكسسفودنافيل لجسسو .ةسسفانŸأ نم

يز˘ي˘ل˘ك˘نإلأ يدا˘ن˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘قÙأ زو˘˘ف˘˘لأ ‘
‘ (66)ـلأ ه˘˘فد˘˘ه ¤إأ كلذ˘˘˘ب ل˘˘˘سصي˘˘˘ل ،(4/1)
¤إأ ءا˘˘˘ق˘˘˘ترلأ ه˘˘˘ن˘˘˘مو ،ا˘˘˘بوروأأ لا˘˘˘ط˘˘˘بأأ يرود
هذ˘˘ه˘˘ل ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت فأد˘˘ه˘˘ك ة˘˘ع˘˘بأر˘˘لأ ة˘˘˘ب˘˘˘ترŸأ
لزتعŸأ لإأ هيلع قوفتي ل ثيح ،ةقباسسŸأ
‘ امه˘ل˘ب˘قو ،(ًا˘فد˘ه17) سسي˘لأز˘˘نو˘˘غ لوؤوأر
ي˘سسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ة˘نو˘ل˘سشر˘ب م‚ Êا˘ث˘لأ ز˘كرŸأ
م‚  رد˘˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘˘ي Úح ‘ ،(ًا˘˘˘˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘˘˘ه511)

بي˘تÎلأ ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك ،سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج
يدنلوبلأ مجاهŸأ حبسصأأ امك .(ًافده031)ـب
3 بناج ¤إأ يكسسفودنافيل تÒبور مرسضıأ

ةيلاتتم تايرابم7 ‘ أولجسس نيرخآأ Úبعل

و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك م˘˘هو ،ا˘˘بوروأأ لا˘˘ط˘˘بأأ يرود ‘
يدنلوهلأ مجنلأو Êافاك نوسسيديأو ودلانور
.يورلتسسين ناف دور لزتعŸأ
أذه د˘ن˘ع ي˘ك˘سسفود˘نا˘ف˘ي˘ل ما˘قرأأ ف˘قو˘ت˘ت ⁄و
فأدهألأ عيمج ‘ كلذك كراسش هنإأ لب ،د◊أ
يتأرابم Úب خنويم نرياب اهلجسس يتلأ ةعبسسلأ
بع˘˘˘ل˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘ك“ ذإأ ،با˘˘˘يإلأو با˘˘˘هذ˘˘˘˘لأ
لوألأ فدهلأ ةعانسص نم ““جديرب دروفماتسس““

بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ا˘مأأ .ثلا˘˘ث˘˘لأو Êا˘˘ث˘˘لأ ل˘˘ي˘˘ج˘˘سستو
Úفدهلأ ليجسست عاطتسسأ دقف ،““انيرآأ زنايلآأ““
Êا˘˘ث˘˘لأ Úفد˘˘ه˘˘لأ ة˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصو ،ع˘˘˘بأر˘˘˘لأو لوألأ
.ثلاثلأو
،خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب م˘جا˘ه˘م ،ر˘لو˘م سسا˘مو˘ت ا˘عدو
تابثإل يكسسفودنافيل تربور يدنلوبلأ هليمز
،ةنولسشرب دئاق ،يسسيم لينويل مامأأ هتيلسضفأأ

يرود يئاهن عبر ‘ ناقيرفلأ يقتلي امدنع
.ابوروأأ لاطبأأ
ةعم÷أ موي ناقيرفلأ يقتلي نأأ ررقŸأ نمو
ةيلاغتÈلأ ةمسصاعلاب رونلأ بعلم ىلع لبقŸأ

ىلع61ـلأ رود أزواŒ ا˘˘مد˘˘ع˘˘˘ب ،““ة˘˘˘نو˘˘˘ب˘˘˘سشل““
.›وبانو يسسليسشت باسسح
Úفد˘ه ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست ‘ ي˘˘ك˘˘سسفود˘˘نا˘˘ف˘˘ي˘˘ل ح‚و
زولبلأ ىلع نرياب زوف لÓخ امهلثم ةعانسصو
يسسيم زرحأأ امنيب ،بايإلأ ةلوج ‘ (4-1)

.›وبان كابسش ‘ Êاثلأ اسسرابلأ فده
لسضفأأ يكسسفودنافيل ناك أذإأ امع هلأؤوسسبو
،رلوم باجأأ ،اًيلاح ⁄اعلأ ‘ لماسش مجاهم

:““ليم يليد““ ةفيحسص اهترسشن تاحيرسصت ‘
ة˘با˘جإÓ˘ل ة˘جا˘ح˘ب و˘ه˘ف ،ة˘˘ع˘˘م÷أ مو˘˘ي ىÔسس““
.““ةأرابŸأ لÓخ لأؤوسسلأ أذه ىلع هسسفنب
سضيأأ ديج لكسشب بعل يسسيم““ :فاسضأأو مامأأ اً
يذلأ ،يكسسفودنافيلل دوعي رمألأ نكل ،›وبان
.““ةلبقŸأ ةأرابŸأ ‘ هتيلسضفأأ تبثي نأأ بجي
يرود ‘أده ةمئاق يدنلوبلأ ›ودلأ ردسصتيو
،اًفده31 د˘˘ي˘˘سصر˘˘ب م˘˘سسوŸأ أذ˘˘ه لا˘˘ط˘˘بألأ

يسسايقلأ مقرلأ نع فأدهأأ4 قرافب أًرخأاتم
م‚ ،ود˘˘˘لا˘˘˘نور و˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘˘سسير˘˘˘˘ك ›ا˘˘˘˘غ˘˘˘˘تÈل˘˘˘˘ل

.4102-3102 مسسوم ‘ لجسسŸأ ،سسوتنفوج

ةيراقلا ةضسفانŸا يئاهن عبرل خنويم نرياب لوضصوب  مهاضس

ةرهبم ماقرأاب لاطبأ’ا يرود خيرات لخدي ““رمدŸا““ يكسسفودنافيل



؟صسلونام ةحفاضصم  صضفر له

يرود ‘ هتمئاقل ةديدج ةيحسض فيسضي يسسيم
ابوروأا لاطبأا

 ›وبانو ةنولضشرب Úب ةهجاوŸارادأا

...تاداقتن’ا ره‹ ت– Òكاسش يكÎلا

ةنولسشرب ييدان ةهجأوم رأدأأ يذلأ ،Òكاسش تينوك يكÎلأ مك◊أ سضّرعت
ةلوطبب (61) رود بايإأ ‘ ،تبسسلأ ،›اطيإلأ ›وبان هفيسضو Êابسسإلأ
ببسسب ؛تأداقتنلأ نم ديدعلل ،““ون بماك““ بعلم ىلع ابوروأأ لاطبأأ يرود
.لدجلل ةÒثŸاب تفسصو يتلأ هتأرأرق
ليجسست نم ،ةنولسشرب يدان عفأدم تيلغنيل تنوميلك يسسنرفلأ نّك“و
›وبان يبعل نكل ،ةرسشاعلأ ةقيقدلأ ‘ هقيرف حلاسصل لوألأ فدهلأ
تدكأأ يتلأ ،““راف““ دعاسسŸأ ويديفلأ ةينقت لخدتتل ،فدهلأ ىلع أوجتحأ

دكأأ ،ةينابسسإلأ ““سسآأ““ ةفيحسص ‘ يميكحتلأ للÙأ ّنأأ لإأ ،فدهلأ ةحسص
قيرفلأ ءأزج ةقطنم ‘ هسسفانم دسض يسسنرفلأ مجنلأ ىلع أاطخ دوجو
.هلوق قفو ،Òكاسش رأرق ةحسص مدع ينعي ام ،فيسضلأ
ءاغلإاب Òكاسش مك◊أ ماق امدعب ،ةهجأوŸأ ¤إأ ىرخأأ ةرم لد÷أ داعو
¤إأ هتدوع بقع ،(03) ةقيقدلأ ‘ يسسيم لينويل ينيتنجرألأ مجنلأ فده
،ةنولسشرب دئاق ىلع دي ةسسŸ دوجو يعأدب ،““راف““ دعاسسŸأ ويديفلأ ةينقت
““ثوغÈلأ““ فده ّنأأ Èتعأ ““سسآأ““ ةفيحسص ‘ يميكحتلأ للÙأ نكل

.%001 حيحسص
ّنأأ لإأ ،ةأرابŸأ نم لوألأ مسسقلأ ‘ ةÒثكلأ ةيميكحتلأ تلا◊أ مغرو
›وبان لسشف امدعب ،Êاثلأ طوسشلأ ‘ً أÒثك رهظي ⁄ يكÎلأ مك◊أ
ةثÓثب ةهجأوŸاب زوفلاب ةنو˘ل˘سشر˘ب ح˘ج˘ن˘ي˘ل ،ة˘ه˘جأوŸأ ة˘ج˘ي˘ت˘ن سصي˘ل˘ق˘ت˘ب
،ابوروأأ لاطبأأ يرود يئاهن عبر ¤إأ لسصيو ،ديحو فده لباقم فأدهأأ
.ÊاŸألأ خنويم نرياب هسسفانم عم هيف يقتليسس يذلأ

ةروطضسألا تاناكمإاب Úفراعلا Ìكأا دحأا دعي
 ةيلاغتÈلا

ًاÒبكً ابردم حبسصيسس ودلانور :ير’وكسس
لبقتسسŸا ‘

Úفراعلأ Ìكأأ دحأأ ،يرلوكسس بيليف سسيول Òهسشلأ يليزأÈلأ بردŸأ دعُي
بردŸأ أذه ناك دقف ،ودلانور ونايتسسيرك ةيلاغتÈلأ ةروطسسألأ تاناكمإاب
ًأدئاق هرايتخأ كلذكو ،3002 ماع ًاباسش ناك امدنع ةسصرفلأ هئاطعإأ ءأرو
.7002 ماع ›اغتÈلأ بختنملل
ام ودلانور نأأ ،ةيسسنرفلأ ““بيكيل““ ةفيحسص عم ةلباقم ‘ ،يرلوكسس ىأأرو
:لاق ثيح ،رطق لايدنوÃ قاحللاب هل حمسست يتلأ تاناكمإلأ هيدل تلأز
لأز ام هنأأ ىلع مسسوŸأ أذه رهظأأ ودلانور نأأ لإأ ،ًاماع53 هغولب مغر““

‘ ⁄اعلأ سسأاك لبق فقوتلأ ىلع مزاع هنأأ نظأأ لو ،ءاطعلأ ىلعً أرداق
.““2202 رطق
يه هذهو ً،Óجأأ وأأ Óًجاع ،تآأ هلأزتعأ تقو نكل““ هثيدح يرلوكسس عباتو
ل يننأأ ولو ،مدقلأ ةرك لزتعي امدنع هلعفيسس أذام ىرن نأأ ىقبي ،ةاي◊أ
لثمً أÒبك ًابردم نوكي ل اŸو ،لاÛأ أذه نع ًايئاهن دعتبيسس هنأأ دقتعأأ
تاموقŸأ لك كلÁ وهف ،Úلزتعم نيرخآأ Úبعلو نأديز نيدلأ نيز
دنع هيف اهتيأأر يتلأ ةيدايقلأ هتيسصخسش نم هتجتنتسسأ ام أذهو ،كلذل
.““هل يبيردت
نوكيلً أزهاج ناك مك تيأأر ًاماع22 نسس ‘““ ›اغتÈلأ بردŸأ فاسضأأو
يذلأ افليسس سسولراك ةافو دعب كلذ ىلع تنهأرو ،لاغتÈلأ بختنŸً أدئاق
دقو ،بعلŸأ ‘ هيمعأد دحأأو ودلانور ونايتسسيرك نمً أÒثك ًابرقم ناك
لكسشب فرسصتي فيكو ،هئÓمز هاŒ يباجيإأو ديج دئاق وه مك › تبثأأ
.““Êاسسنإأ
›اغتÈلأ Òكفت نأاسشب ديدج روطت نع  ،يسسنرف يفحسص ريرقت فسشكو
.لبقŸأ مسسوŸأ لÓخ سسوتنفوج نع ليحرلأ ‘ ودلانور ونايتسسيرك
دأرأأ و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك نأأ ما˘يأأ ذ˘ن˘م تم˘˘عز ““لو˘˘ب˘˘تو˘˘ف سسنأر˘˘ف““ ة˘˘ل‹ تنا˘˘كو
سسوÒف ةمزأأ نأأ لإأ ،ماعلأ أذه علطم نامÒج ناسس سسيراب ¤إأ لاقتنلأ
.تاسضوافŸأ فاقيإأ ءأرو انوروك
‘ طابحإلاب رعسشي ودلانور نإأ ،يسسنرفلأ ““وتاكÒم توف““ عقوم لاقو

ابوروأأ لاطبأأ يرود يئاهن عبر ¤إأ لهأاتلأ ‘ لسشفلأ بقع ،سسوتنفوج
.نويل مامأأ
رخآأ ٍدان عم ةديدج ةبرŒ سضوÿ دعتسسم أريدام خوراسص نأأ فاسضأأو
سضيأأ Êاعي .(نامÒج ناسس سسيراب) ابوروأأ لاطبأأ يرود ‘ اً
عم يقتليسس ،ودلانور ليكو ،زيدنيم يخروخ ›اغتÈلأ نأأ ¤إأ راسشأأو
يرود تايرابم ةماقإأ ءانثأأ ،نامÒج ناسسل يسضايرلأ ريدŸأ ودرانويل
.ةقفسصلأ مأربإأ ةيفيك ثحبل ،ةنوبسشل ةنيدÃ ابوروأأ لاطبأأ

----

ةـضاـير
ـه1441 ةج◊ا وذ12ـل قفاوŸا م0202  توأا11 ءاثÓثلا
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ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لأ ة˘˘˘لو÷أ تد˘˘˘˘ه˘˘˘˘سش
ةقباسس61Ÿـلأ رود بايإأ تاهجأوم
،مدقلأ ةركل ابوروأأ لاطبأأ يرود
موجنلأ سضعب ح‚ ةديدج ًاماقرأأ

لÓ˘˘˘˘˘خ ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘لإأ لو˘˘˘˘˘˘سصو˘˘˘˘˘˘لأ ‘
ةنولسشرب اتعمج Úتللأ ÚتهجأوŸأ
،›اطيإلأ ›وبان هفيسضب Êابسسإلأ
ما˘˘˘مأأ ÊاŸألأ خ˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘م نر˘˘˘˘يا˘˘˘˘بو
.يزيلكنإلأ يسسلسشت
ل˘ج˘سس ،““و˘ن بما˘ك““ بع˘˘ل˘˘م ى˘˘ل˘˘عو
هفده يسسيم لينو˘ي˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألأ
ن˘م ة˘ي˘لا◊أ ة˘˘خ˘˘سسن˘˘لأ ‘ ثلا˘˘ث˘˘لأ
فاسضأأ امك ،ابوروأأ لاطبأأ يرود
ه˘قر˘ف ة˘م˘ئا˘ق ¤إأ ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ح˘سض
،ًافده اهيف لجسس يتلأ ةعسسأولأ
ًايدان53 د˘˘˘سض Óً˘˘˘˘ج˘˘˘˘سسم تا˘˘˘˘بو

flًاقوفتم ؛لاطبألأ يرود ‘ ًافلت
›اغتÈلأ يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأ هÁر˘غ ى˘ل˘ع
.ودلانور ونايتسسيرك
وز˘˘ن˘˘يرو˘˘ل تا˘˘ب ،ه˘˘تأذ ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ ‘و
‘ ›ا˘ط˘يإأ بعل لوأأ ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘سسن˘˘يإأ
لا˘ط˘بأأ يرود ‘ ل˘ج˘سسي خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لأ
دسض ،هسضرأأ جراخ ثيد◊أ ابوروأأ
‘) ةنولسشربو ديردم لاير نم لك
(ون بماكو ويبانرب وغايتناسس

‘ ،““ا˘ن˘ير˘يأأ ز˘نا˘ي˘لأأ““ بع˘ل˘م ى˘ل˘˘عو
خنويم نرياب هب زاف يذلأ ءاقللأ
‘ فأدهأأ7 يسسلسشت ىّقلت ،4-1
‘ ةرم لوأل بولغŸأ جورخ رود
تا˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سسŸا˘˘˘ب يدا˘˘˘ن˘˘˘لأ خ˘˘˘يرا˘˘˘˘ت
با˘هذ˘لأ ةÁز˘ه د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘بوروألأ
0-3.
تÒبور يد˘˘˘˘ن˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لأ ل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘سسو
23 م˘قر فد˘ه˘لأ ي˘ك˘سسفود˘˘نا˘˘ف˘˘ي˘˘ل

،لاطبألأ يرود ‘ مسسوŸأ أذه
›أوتلأ ىلع ةعباسسلأ ةرملل لجسسو
32 زر˘حأأ ه˘نأأ ا˘˘م˘˘ك ،م˘˘سسوŸأ أذ˘˘ه
بولغŸأ جورخ تايرابم ‘ ًافده
يسسيم طقف) ،لاطبألأ يرود ‘
هنأأ امك ،(هنم Ìكأأ Óجسس ودلانورو
لاطبألاب56 م˘قر ه˘˘فد˘˘ه˘˘ل ل˘˘سصو
يسسيم فلخ تابو ،78 ‘ اهلجسسو
28 د˘ع˘ب م˘قر˘لأ أذ˘ه˘˘ل ل˘˘سصو يذ˘˘لأ
يذلأ ودلانور ىلع ًامدقتمو ،ءاقل

عبأر تاب هنأأ امك ،201 دعب هققح
تا˘يرا˘ب˘˘م ع˘˘ب˘˘سس ‘ ل˘˘ج˘˘سسي بعل
ناف دور يدنلو˘ه˘لأ د˘ع˘ب ،ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م
Êايوغورألأو ودلانورو يورليتسسن
.Êافاك نوسسنيدأأ
ىرخأأ ةليل يسسيم لينويل سشاعو

،ابوروأأ لاطبأأ يرود ‘ ةيخيرات
ي˘ط˘خ˘ت˘ل ة˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب دا˘˘ق نأأ د˘˘ع˘˘ب
ناكو ،يئاهنلأ عبرل لهأاتلأو ›وبان
را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘علأ در˘˘˘ل أز˘˘˘ي‡ رو˘˘˘ع˘˘˘˘سشلأ
سساتسسوك عفأدŸأ مامأأ ديدحتلاب
.سسلونام
لسصحو ،ًاعئأر ًافده يسسيم لجسسو
ا˘هذ˘ف˘ن ءأز˘ج ة˘˘ل˘˘كر ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘كذ˘˘ب
هل رخآأ افده ““راف““ ىغلأأو ،زيرأوسس
بماك““ ‘1-3 اسسÈلأ زوف لÓخ
›ا˘ط˘يإلأ ه˘سسفا˘ن˘م زا˘ت˘˘ج˘˘ي˘˘ل ،““و˘˘ن
.2-4 ةيلامجإأ ةجيتنب
Òسشت لدجلل ةÒثم ةطقل ترهظو
بقع اسصخسش جرحأأ يسسيم نأأ ¤إأ

هنأاب تانهكت طسسو ،ةياهنلأ ةرافسص
.Êانويلأ عفأدŸأ ةحفاسصم سضفر
جور˘˘˘˘˘خ ‘ سسلو˘˘˘˘˘نا˘˘˘˘˘م بب˘˘˘˘˘˘سستو
يرود ي˘ئا˘ه˘ن ع˘بر ن˘˘م ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب
لجسس نأأ دعب ،Úماع لبق لاطبألأ

،امور ““أداتنوÁر““ للك Óًتاق ًافده
.قباسسلأ هقيرف
،ا˘˘˘˘سسÈلأ سسلو˘˘˘˘نا˘˘˘˘م ز˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسأو
ةأرابم لÓخ ،زيرأوسس ديدحتلابو
مسسوŸأ لبق ›وبان سصيمقب ةيدو
عباسصأأ ةثÓثب راسشأأ Úح ،›ا◊أ

هÒكذت˘ل ،يأو˘غوروأأ م˘جا˘ه˘م ما˘مأأ
بعلم ‘0-3 يخيراتلأ امور زوفب
.وكيبŸوأأ
سسلونام نم ماقتنلأ يسسيم دأرأأو
نكل ،زيرأوسس هقيدسص رابتعأ درو

يذلأ سصخسشلأ نأأ ةطقللأ ‘ رهظ
يد˘تر˘ي ه˘ت˘ح˘فا˘سصم ي˘سسي˘م سضفر
مك◊أ هنأأ ¤إأ Òسشي ام ،دي ةعاسس
.ركاسش تينوك يكÎلأ
ر˘˘ه˘˘ظ ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م ة˘˘ط˘˘ق˘˘ل˘˘لأ د˘˘ع˘˘˘بو
بع˘˘˘لŸأ ردا˘˘˘غ˘˘˘ي و˘˘˘هو سسلو˘˘˘نا˘˘˘م
نودقتعي نوÒثك لعج ام ،ابسضاغ
.يسسيم فرسصت ببسسب بسضغ هنأأ
نإأ سسلونام لاق ،ةأرابŸأ لبقو
ا˘مور د˘˘ئا˘˘ق ي˘˘تو˘˘ت و˘˘ك˘˘سسي˘˘سشنأر˘˘ف
زو˘ف˘لأ رأر˘ك˘ت ه˘˘ن˘˘م بل˘˘ط ق˘˘با˘˘سسلأ
هد˘عوو ،ا˘سسÈلأ ما˘مأأ ل˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘لأو
ر˘˘˘ك˘˘˘سسعŸ ه˘˘˘ترا˘˘˘يز لÓ˘˘˘خ كلذ˘˘˘ب
.›وبان
ود˘˘˘نو˘˘˘م) ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص تر˘˘˘˘خ˘˘˘˘سسو
ن˘˘م ة˘˘ي˘˘نو˘˘لا˘˘ت˘˘ك˘˘لأ (و˘˘ف˘˘ي˘˘˘ترو˘˘˘ب˘˘˘يد
‘ ةل˘ئا˘ق ،ءا˘ق˘ل˘لأ بق˘ع سسلو˘نا˘م
‘ لخدت ويديفلأ مكح““ نإأ نأونع
.““سسلونام نم Ìكأأ ءاقللأ

،يكسسفودنافيل تÒبور يدنلوبلأ مجنلأ مسضنأ
اماقرأأ أولجسس نيذلأ موجنلأ نم ةبكوك ¤إأ
،ا˘بوروأأ لا˘ط˘بأأ يرود ة˘ق˘با˘سسم ‘ ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت

نر˘يا˘ب ق˘ير˘ف ه˘تدا˘ي˘ق ع˘˘م أذ˘˘ه ن˘˘مأز˘˘ت ثي˘˘ح
زوفب ،ةيراقلأ ةقباسسŸأ يئاهن عبر ¤إأ خنويم
(61)ـلأ رودلأ بايإأ ‘ يسسلسشت ىلع ددجتم
Úفده يكسسفودنافيل لجسسو .ةسسفانŸأ نم

يز˘ي˘ل˘ك˘نإلأ يدا˘ن˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘قÙأ زو˘˘ف˘˘لأ ‘
‘ (66)ـلأ ه˘˘فد˘˘ه ¤إأ كلذ˘˘˘ب ل˘˘˘سصي˘˘˘ل ،(4/1)
¤إأ ءا˘˘˘ق˘˘˘ترلأ ه˘˘˘ن˘˘˘مو ،ا˘˘˘بوروأأ لا˘˘˘ط˘˘˘بأأ يرود
هذ˘˘ه˘˘ل ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت فأد˘˘ه˘˘ك ة˘˘ع˘˘بأر˘˘لأ ة˘˘˘ب˘˘˘ترŸأ
لزتعŸأ لإأ هيلع قوفتي ل ثيح ،ةقباسسŸأ
‘ امه˘ل˘ب˘قو ،(ًا˘فد˘ه17) سسي˘لأز˘˘نو˘˘غ لوؤوأر
ي˘سسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ة˘نو˘ل˘سشر˘ب م‚ Êا˘ث˘لأ ز˘كرŸأ
م‚  رد˘˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘˘ي Úح ‘ ،(ًا˘˘˘˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘˘˘ه511)

بي˘تÎلأ ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك ،سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج
يدنلوبلأ مجاهŸأ حبسصأأ امك .(ًافده031)ـب
3 بناج ¤إأ يكسسفودنافيل تÒبور مرسضıأ

ةيلاتتم تايرابم7 ‘ أولجسس نيرخآأ Úبعل

و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك م˘˘هو ،ا˘˘بوروأأ لا˘˘ط˘˘بأأ يرود ‘
يدنلوهلأ مجنلأو Êافاك نوسسيديأو ودلانور
.يورلتسسين ناف دور لزتعŸأ
أذه د˘ن˘ع ي˘ك˘سسفود˘نا˘ف˘ي˘ل ما˘قرأأ ف˘قو˘ت˘ت ⁄و
فأدهألأ عيمج ‘ كلذك كراسش هنإأ لب ،د◊أ
يتأرابم Úب خنويم نرياب اهلجسس يتلأ ةعبسسلأ
بع˘˘˘ل˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘ك“ ذإأ ،با˘˘˘يإلأو با˘˘˘هذ˘˘˘˘لأ
لوألأ فدهلأ ةعانسص نم ““جديرب دروفماتسس““

بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ا˘مأأ .ثلا˘˘ث˘˘لأو Êا˘˘ث˘˘لأ ل˘˘ي˘˘ج˘˘سستو
Úفدهلأ ليجسست عاطتسسأ دقف ،““انيرآأ زنايلآأ““
Êا˘˘ث˘˘لأ Úفد˘˘ه˘˘لأ ة˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصو ،ع˘˘˘بأر˘˘˘لأو لوألأ
.ثلاثلأو
،خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب م˘جا˘ه˘م ،ر˘لو˘م سسا˘مو˘ت ا˘عدو
تابثإل يكسسفودنافيل تربور يدنلوبلأ هليمز
،ةنولسشرب دئاق ،يسسيم لينويل مامأأ هتيلسضفأأ

يرود يئاهن عبر ‘ ناقيرفلأ يقتلي امدنع
.ابوروأأ لاطبأأ
ةعم÷أ موي ناقيرفلأ يقتلي نأأ ررقŸأ نمو
ةيلاغتÈلأ ةمسصاعلاب رونلأ بعلم ىلع لبقŸأ

ىلع61ـلأ رود أزواŒ ا˘˘مد˘˘ع˘˘˘ب ،““ة˘˘˘نو˘˘˘ب˘˘˘سشل““
.›وبانو يسسليسشت باسسح
Úفد˘ه ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست ‘ ي˘˘ك˘˘سسفود˘˘نا˘˘ف˘˘ي˘˘ل ح‚و
زولبلأ ىلع نرياب زوف لÓخ امهلثم ةعانسصو
يسسيم زرحأأ امنيب ،بايإلأ ةلوج ‘ (4-1)

.›وبان كابسش ‘ Êاثلأ اسسرابلأ فده
لسضفأأ يكسسفودنافيل ناك أذإأ امع هلأؤوسسبو
،رلوم باجأأ ،اًيلاح ⁄اعلأ ‘ لماسش مجاهم

:““ليم يليد““ ةفيحسص اهترسشن تاحيرسصت ‘
ة˘با˘جإÓ˘ل ة˘جا˘ح˘ب و˘ه˘ف ،ة˘˘ع˘˘م÷أ مو˘˘ي ىÔسس““
.““ةأرابŸأ لÓخ لأؤوسسلأ أذه ىلع هسسفنب
سضيأأ ديج لكسشب بعل يسسيم““ :فاسضأأو مامأأ اً
يذلأ ،يكسسفودنافيلل دوعي رمألأ نكل ،›وبان
.““ةلبقŸأ ةأرابŸأ ‘ هتيلسضفأأ تبثي نأأ بجي
يرود ‘أده ةمئاق يدنلوبلأ ›ودلأ ردسصتيو
،اًفده31 د˘˘ي˘˘سصر˘˘ب م˘˘سسوŸأ أذ˘˘ه لا˘˘ط˘˘بألأ

يسسايقلأ مقرلأ نع فأدهأأ4 قرافب أًرخأاتم
م‚ ،ود˘˘˘لا˘˘˘نور و˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘˘سسير˘˘˘˘ك ›ا˘˘˘˘غ˘˘˘˘تÈل˘˘˘˘ل

.4102-3102 مسسوم ‘ لجسسŸأ ،سسوتنفوج

ةيراقلا ةضسفانŸا يئاهن عبرل خنويم نرياب لوضصوب  مهاضس

ةرهبم ماقرأاب لاطبأ’ا يرود خيرات لخدي ““رمدŸا““ يكسسفودنافيل
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ينفلا ءاطعلا نم اماع06 نم Ìكأا دعب

ةنسس99 زهان رمع نع ›ردسصق ةيرون ةريدقلا ةلثمŸا ليحر

ث.ق

نب ةكيلم ةفاقثلأ ةريزو تمدقو
ةد˘ي˘ق˘ف˘لأ ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘ل ا˘˘ه˘˘يزا˘˘ع˘˘ت ةدود
،›ردسصق ةيرون ةريدقلأ ةلثمŸأ
ي˘˘ت˘˘لأ ةر˘˘يزو˘˘لأ ة˘˘يز˘˘ع˘˘ت ‘ ءا˘˘ج ذإأ
ى˘ل˘ع ةرأزو˘لأ ة˘ح˘˘ف˘˘سص ‘ تر˘˘سش˘˘ُن
ا˘˘ن˘˘ت˘˘نا˘˘ن˘˘ف كعدو˘˘ن““ كو˘˘ب˘˘سسيا˘˘ف˘˘لأ
بولقب ›رد˘سصق ة˘يرو˘ن ة˘م˘ي˘ظ˘ع˘لأ
نم Òثكبو ،ةعِمأد نويعو ةفجأو
نم كيلإأ دوعلأ ناك .ىسسألأو رtثأاsتلأ
نونŸأ تأوطخ نأأ لإأ ،ىنŸأ ّزعأأ
رأو˘ج ¤إأ كرا˘ت˘خ˘ت˘˘ل عر˘˘سسأأ تنا˘˘ك
ة˘ف˘ي˘˘سضم .““ءا˘˘ي˘˘فوألأو Úق˘˘يد˘˘سصلأ
،Òخألأ كأوثم ¤إأ كعuيسشن ذإأو““
ه˘ترد˘ق ت˘sل˘˘َج - ه˘˘ل˘˘لأ ¤إأ عsر˘˘سضت˘˘ن
رهاّطلأ كنامثج لمسشي نأأ -تلعو
ه˘˘ت˘˘م˘˘حر ع˘˘سسأوو هو˘˘ف˘˘ع ل˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ب
ة˘sبfi لد˘ب˘ُي نأأو ،ه˘نا˘ن˘˘ج ح˘˘ي˘˘سسفو
أÈسص كل كنÓخو كلهأأو كتنْبأ
انإأو ه˘ل˘ل ا˘نإأ..كقأر˘ف ى˘ل˘ع أد˘ل˘جو
.““نوعجأر هيلإأ

ا˘˘ه˘˘م˘˘سسأ) ›رد˘˘سصق ة˘˘يرو˘˘ن tد˘˘ع˘˘تو
نم (ةدياع نب ةجيدخ يقيق◊أ

،1291 ماع ترايت ةنيدم ديلأوم
،ة˘ير˘ئأز˘ج ة˘ي˘حر˘˘سسم ة˘˘ل˘˘ث‡ ي˘˘ه
ةميظعلأ تايسصخسشلأ ىدحإأ يهو

ة˘ير˘ئأز÷أ ة˘˘سشا˘˘سشلأو حر˘˘سسŸأ ‘
ةبر رود تsدأأ ام اًبلاغ ،ةÒغسصلأ
اهتعيبطب ةيجذو‰ ةيرئأزج تيب
002 نم Ìكأأ ‘ تلمعو ،ةطيسسبلأ

و ًاينويزفلت اًمليف061 و ةيحرسسم
اماع41 نسس ‘ .ةيئأور مÓفأأ4
ن˘م ا˘ه˘ت˘خأأ ة˘ق˘فر سشي˘ع˘ل˘ل تل˘ق˘ت˘نأ
دع˘بو ،Âا˘غ˘ت˘سسم ة˘ن˘يد˘م ‘ ا˘ه˘ي˘بأأ
يحرسسŸاب تطبترأ تأونسس عسضب
91 تنب يهو ›ردسصق ىفطسصم
ة˘م˘سصا˘ع˘لأ ¤إأ Ó˘ق˘˘ت˘˘نأ م˘˘ث ،ا˘˘ما˘˘ع
نا˘ك ا˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،ة˘˘طا˘˘ي˘˘خ تل˘˘غ˘˘ت˘˘سشأو
ا˘˘ه˘˘ت˘˘قو Ó˘˘ث‡ ›رد˘˘سصق ا˘˘ه˘˘˘جوز
ةقفر ةينف تلوج طيسشنتب موقيو
سسيأر مÓعوب ،زيزع نمحرلأ دبع
ءاحنأأ فلتfl ‘ عيدب ىفطسصمو
.ةطيسسب تايناكمإاب نطولأ

ةفدسصلاب نفلأ عم اهتسصق تقلطنأ
هقافرو اهجوز اهنم بلاط امدنع
تنا˘ك لاŸأ ن˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘م م˘˘ه˘˘ترا˘˘عإأ
ة˘طا˘ي˘˘خ˘˘ك ا˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ه˘˘م ن˘˘م هر˘˘خد˘˘ت
‘ م˘ه˘ق˘فأر˘ت نأأ طر˘سشب تق˘˘فأو˘˘ف
‘ مهن˘ك˘ل ،ط˘ق˘ف ة˘جر˘ف˘ل˘ل ة˘لو÷أ

ةنيطنسسقو ف˘ي˘ط˘سس Úب م˘ه˘ق˘ير˘ط
يتلأ ةلثمŸأ بايغ قيرفلأ فسشتكأ
رأودألأ د˘˘˘˘حأا˘˘˘˘ب مو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس تنا˘˘˘˘ك
لوأأ تب˘ع˘ل ي˘ت˘لأ ة˘يرو˘ن ا˘ه˘ت˘سضو˘ع˘ف
دبع مامأأ ،““ةلuوسستŸأ رود““ اهرأودأأ
انهو ،5491 ماع ‘ زيزع نامحرلأ
اهل قبسسو ،نفلأ عم اهتياكح تأأدب
ع˘˘يد˘˘ب ى˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘سصم نأأ ح˘˘˘ير˘˘˘سصت˘˘˘لأ
ا˘ق˘ل˘طأأ ن˘م ا˘˘م˘˘ه سسيأر مÓ˘˘عو˘˘بو
.““ةيرون““ مسسأ اهيلع
‘ ةسسردم لخدت ⁄ يتلأ ةيرون

اهتأذ دح ‘ ةسسردم تناك اهتايح
بنا˘ج ¤إأ ل˘سضف˘لأ ا˘ه˘˘ل نا˘˘ك د˘˘ق˘˘ف
Úجرıأ ةرظن Òيغت ‘ موثلك
ةأأرŸأ ل˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ع ¤إأ ع˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘تÛأو
رأودألأ تنا˘˘˘˘ك ثي˘˘˘˘ح حر˘˘˘˘˘سسŸا˘˘˘˘˘ب

لاجرلل دنسست أذه لبق ةيئاسسنلأ
نم ديدعلل لاÛأ أذهب Úت–اف
تمّد˘˘قو .تا˘˘ير˘˘˘خألأ تÓ˘˘˘ث˘˘˘مŸأ
،ا˘م˘ن˘ي˘سسل˘ل لا˘م˘عأأ ة˘˘سسم˘˘خ ة˘˘يرو˘˘ن
ًاينويزفلت Ó˘م˘ع071 ن˘˘ع Ó˘˘˘سضف
Úجرıأ بل˘˘غأأ ع˘˘م تل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘تو
ى˘سسو˘م ،ي˘ت˘خ˘ب ر˘م˘ع ن˘˘ب م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب

أوناك نورخآأو ميحر جا◊أ ،دأدح
Úب نم ،اهعم لمعلأ نوبحي مهلك
ماع ““هللأ كاطعأأ ام ذخ““ اهلامعأأ
““سسمسشلأ نم فاخي ليللأ»و ،1891
ا˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘عأأ م˘˘هأأ ن˘˘مو .4691 ما˘˘˘˘ع
،رأر˘˘˘ك مألأ قدا˘˘˘ن˘˘˘ب ،ة˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘سسŸأ
م˘غر ل˘ث‡ ،ةد˘عا˘ق˘لأو ءا˘ن˘ث˘ت˘سسلأ
،ي˘˘ل˘˘جأأ ن˘˘م ،ءأر˘˘م˘˘ح ةدرو ،ه˘˘ف˘˘˘نأأ
رأر˘م˘حأ ،كل˘لأ نا˘م˘ي˘ل˘˘سس ،ة˘˘لو˘˘غ˘˘لأ
.لا˘˘م˘˘عألأ ن˘˘م ا˘˘هÒغو ،ر˘˘ج˘˘ف˘˘˘لأ
ديدعلأ ‘ تمuرُك دق ةيرون تناكو
ةرأزو فر˘˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘˘م تأرŸأ ن˘˘˘˘˘˘˘م
امك ،ةينف تايعمج أذكو ةفاقثلأ

قاقحتسسلأ ماسسو7102 ‘ تحنم
.ينطولأ

ديد÷ا يعما÷ا رششنلا راد نع رداشصلا هباتك ‘
 ناشسملتب

ءابولا عوسضوم براقُي ةلبد ›اعلا دبع
ايجولويسسوسس

- ديفوك ايجولويسسوسس““ هباتك ‘ ةلبد ›اعلأ دبع يرئأز÷أ ثحابلأ مuدقُي
ة˘يوأز ن˘م ءا˘بو˘لأ عو˘سضوŸ ة˘برا˘ق˘م ““ه˘نزأو˘ت ⁄ا˘ع˘لأ د˘ق˘ف˘˘ي ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ..91
ل˘ك ى˘ل˘ع ة˘ف˘ي˘ن˘ع ةsز˘ه ثد˘حأأ نأأ د˘ع˘ب ه˘تأÒثأا˘ت ع˘ب˘ت˘ت˘ي˘ف ،ة˘ي˘جو˘لو˘ي˘سسو˘سس
درفلأ ىلع اهكÎيسس يتلأ راثآÓل يجولويسسوسس ليلحتب كلذو ،تايوتسسŸأ
.عمتÛأو
ديد÷أ يعما÷أ رسشنلأ رأد نع رداسصلأ هباتك ‘ فلؤوŸأ ءىرقتسسيو
روهظ تبحاسص يتلأ ثأدحألأو تايطعŸأ ءوسض ىلع لبقتسسŸأ ناسسملتب
.ءابولأ
لÓخ نم عوسضوŸأ لوانت لواح هنأأ باتكلأ ةمدقم ‘ ةلبد دكؤويو
ةلودلأ لثم ،كلذب ةرسشابم ةقÓع اهل ةيجولويسسوسس ميهافمو تلوقم
،يحسصلأ نمألأو يعامتجلأ Òغتلأو نماسضتلأو ةيعامتجلأ تاقÓعلأو
.اهزرفأأ يتلأ تلؤواسستلأو انوروك دعب ام ⁄اع لبقتسسم ¤إأ ةفاسضإلاب
اهراثأأ يتلأ تلؤواسستلأ نم ديدعلأ هرأدسصإأ ايانث Úب فلؤوŸأ حرطيو
نم لودلأ اهكلت“ يتلأ ةناسسÎلأ ىودجو ،ملعلأ ىودج لوح ءابولأ
،يداسصتقلأ هافرلأ ةيهامو ،لماسشلأ رامدلأ ةحلسسأأو ةكاتفلأ ةحلسسألأ
.ةمأركب سشيعلأ ‘ ناسسنإلأ قحو
تلÓتخأ كÎيسس هنأأو ،هنزأوت ⁄اعلأ دقفأأ ءابولأ أذه نأأ ةلبد جتنتسسيو
ةيفاقثلأو ةيداسصتقلأو ةيوبÎلأو ةيعامتجلأ تاموظنŸأ ‘ ةسشاسشهو
بلطتي رمألاف ،ةعرسسب هراثآأ ميمرت بعسصلأ نم نوكيسسو ،ةيسسايسسلأو
سسسسأأ قفو نزأوتلأ ةداعإل ÓÊقعلأو قيمعلأ Òكفتلأو تقولأ نم ديزŸأ
.ةديدج ةيفرعم جذا‰و
:اهمهأأ رواfi نمسض تاجاتنتسسلأو تايسضرفلأ هذه لك فلؤوŸأ لوانتو
،““91 ديفوك»و سسوتلام ةنعلو ،انوروك تلؤواسستو ،⁄اعلأ Òغيسس انوروك
ديفوك»و ،““91 ديفوك»و ةلودلأو سسوناجو ،انوروك دعب ام عمت‹و ⁄اعو
تاقÓعلأ ل˘ب˘ق˘ت˘سسمو91 - د˘ي˘˘فو˘˘ك»و ،““ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ Òغ˘˘ت˘˘لأو91 -
.““ةمزألأ كولسسو91 - ديفوك»و ،““ةيعامتجلأ
عمتÛأ ىلع ءابولأ أذه Òثأات ةسشقانŸ ثحابŸأ سضعب ةلبد سصسصخو
،عمتÛأ ىدل نماسضتلأو ،““91- ديفوك““ ةسسأرد لÓخ نم يرئأز÷أ
،ةحسصلأ ايجولويسسوسسو انوروكو ،91 - ديفوك دعب ام تايد–و رئأز÷أو
.ةرسصاعŸأ ايجولويسسوسسلأ ‘ ةيرظن جذا‰ Ëدقت عم

ث.ق

ريوطتلاو ثحبلا تاءارجإا لدابت ةيقرت فدهب

زكرمو نيدموب يراوه ةعماج Úب نواعت ةيقافتإا
ةيبرعلا ةغللا ريوطتل ينقتلاو يملعلا ثحبلا
نواعتو راطإأ ةيقافتإأ نيدموب يرأوه ايجولونكتلأو مولعلأ ةعماج تعّقو
نم ديدعلأ لمسشت ةيبرعلأ ةغللأ ريوطتل ينقتلأو يملعلأ ثحبلأ زكرم عم

.ثحبلأ تلا‹
ةيقافتلأ هذه نأأ ايجولونكتلأو مولعلل نيدموب يرأوه ةعما÷ نايب دافأأو
مولعلل نيدموب يرأوه ةعماج سسيئر Úب ةيليوج92 ‘ تعقو يتلأ
ثحبلأ زكرم ريد˘مو سشتأر˘كأ ن˘يد˘لأ لا˘م˘ج رو˘سسي˘فوÈلأ ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘لأو
¤إأ فدهت سسابع دأرم روتكدلأ ةيبرعلأ ةغللأ ريوطتل ينقتلأو يملعلأ
.ثحبلأ تلا‹ ديدع ‘ نواعتلأ ريوطتو ذيفنت
‘ نوا˘ع˘ت˘لأ ر˘يو˘ط˘تو د˘ي˘سسŒ ى˘ل˘ع ا˘ق˘ف˘تأ Úفر˘ط˘لأ نأأ نا˘ي˘ب˘˘لأ فا˘˘سضأأو

ةيئاقلتلأ ة÷اعŸأو يعانطسصلأ ءاكذلأ اهنم ةددfi مامتهأ تلا‹
طئاسسولأو مظنلأ ةسسدنهو ةملكلل ةيئاقلتلأ ة÷اعŸأو ةيعيبطلأ ةغلل
.ةيبرعلأ ةغللأ ميلعت تاسصنمو ةيكلسسÓلأو ةيكلسسلأ تلاسصتلأو ةددعتŸأ
ةيبرعلأ ةينقتلأو ةيملعلأ تاطوطıأ ةسسأرد ةيقافتلأ كلذك نمسضتتو
(فيراعتلأو ميها˘فŸأ) تا˘ح˘ل˘ط˘سصم˘ل˘ل تا˘نا˘ي˘ب د˘عأو˘ق ءا˘سشنإأو ةÁد˘ق˘لأ
ة÷ا˘ع˘مو ة˘يو˘ي◊أ تا˘سسا˘ي˘ق˘لأو ةدد˘ع˘تŸأ ط˘ئا˘سسو˘لأو م˘ظ˘ن˘لأ ة˘سسد˘˘ن˘˘هو
ةيبوسسا◊أ ةيكذلأ ةيؤورلأو ةيكذلأ ةمظنألأو ةيوي◊أ ةيبطلأ تأراسشإلأ
ينفلأ معدلأو ةمخسضلأ تانايبلأو ةبسسو◊أو ةلآلأو ناسسنإلأ Úب لعافتلل

Ÿثحبلأ عيراسش.
ثحبلأ تأءأرجإأ لدابتو نواعتلأ ةيقرت ¤إأ اسضيأأ ةيقافتلأ هذه فدهتو
تأءأرجإأ بلطتت يتلأ ةمظنألأ وأأ عيراسشŸأو جمأÈلأ اميسسل ريوطتلأو
.يلماكت راطإأ ‘ تاسصسصختلأ ةددعتم

ث.ق

راجفنلا نم ترsرشضت مششاهلا يداف اهجوز ةدايع

ميمÎل Òبك غلبÃ عÈsتت مرجع يسسنان
توÒبب ةرuرسضتŸا لزانŸا
‘ ةمهاسسملل Òبك ›ام غلبÃ مرجع يسسنان ةينانبللأ ةمجنلأ تعÈsت
.يسضاŸأ ءاثÓثلأ توÒب أافرم راجفنأ نم ةررسضتŸأ لزانŸأ ميمرت
ع˘قأو˘م ى˘ل˘ع ع˘سسأو ل˘ك˘سشب ““ي˘ف˘ي˘ت مأأ““ ةا˘ن˘ق ه˘تد˘˘sكأأ يذ˘˘لأ ÿÈأ ر˘˘سشت˘˘نأو
نعً أديعب ةمجنلأ هب تماق اÃ عيم÷أ داسشأأو ،يعامتجلأ لسصأوتلأ
.موجنلأ سضعب لعفي امك سضأرعتسسلأو مÓعإلأ لئاسسو
ركذ ام بسسح ،راجفنلاب يسسنان جوز مسشاهلأ يداف بيسصأأ دق ناكو

.ةينانبللأ ةنانفلأ لامعأأ ريدم ،أرامل يجيج
ةدايع نإأ ،““يبرعلابTE““ جمانÈل هتاحيرسصت ‘ أرامل يجيج لاقو
راجف˘نلأ بب˘سسب Òمد˘ت˘لأو ف˘ل˘ت˘ل˘ل تسضر˘ع˘ت د˘ق م˘سشا˘ه˘لأ يدا˘ف رو˘ت˘كد˘لأ
ةجيتن هرهظو هسسأأر ‘ حور÷أ سضعب ىقلت مسشاهلأ نأأ ًاحسضوم ،يثراكلأ
.قلقم لكسشب ىذأاتي ⁄و ةماع ةفسصب Òخب هنأأ لإأ ،جاجزلأ مسشهت
اهتيب نأل Òخب اهنأأ أرامل يجيج دروأأ دقف ،مرجع يسسنان ةلاح نع امأأ
ثدا◊أ بب˘سسب تر˘ثأا˘ت ا˘ه˘ت˘ي˘سسف˘ن د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب ن˘ك˘لو ،را˘ج˘ف˘نلأ ن˘ع د˘ي˘˘ع˘˘ب
.فيıأ

ث.ق

نم اماع06 نم Ìكأا دعب اماع99 زهان رمع نع Úنثلا ¤إا دحألا ةليل ›ردشصق ةيرون ةريدقلا ةلثمŸا هللا ةمحر ¤إا تلقتنا
.نويزفلتلاو امنيشسلاو حرشسŸا ‘ ينفلا ءاطعلا
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سشيبك ميل◊أ دبع يرئأز÷أ يليكسشتلأ مجرت
،طرافلأ ءاثÓثلأ ،توÒب أافرم راجفنأ ةعجاف
ا˘ه˘نو˘ن˘ع ة˘ي˘ن˘ف ة˘حو˘ل ‘ را˘مد ن˘˘م ه˘˘ف˘˘sل˘˘خ ا˘˘مو
.““توÒب اياظسش““
ةنfi ع˘م سشي˘ب˘ك د˘ي˘م◊أ د˘ب˘ع نا˘ن˘ف˘لأ ل˘عا˘ف˘ت
عقوم ىلع هباسسح ىلع رسشن ذإأ ،مسسرلاب نانبل
ة˘حو˘ل ““كو˘ب˘سسيا˘ف˘˘لأ““ ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ ل˘˘سصأو˘˘ت˘˘لأ
ة˘ت˘˘ف˘˘ل ‘ ““توÒب ا˘˘يا˘˘ظ˘˘سش““ نأو˘˘ن˘˘ع˘˘ب ة˘˘يÒب˘˘ع˘˘ت
لو˘ه ت– لأز ا˘م يذ˘لأ نا˘ن˘ب˘ل ع˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘ما˘˘سضت
نكي ⁄و ،أافرŸأ راجفنأ ةعجاف ءأرج ةمدسصلأ
لب ،ثد◊أ راطإأ جراخ Òخألأ هلمع ‘ سشيبك
ةحوللأ رهظت ثيح ،اياحسضلأ نمً أدحأو ناك
نم مدلأ ليسسي امنيب راجفنلأ ةظ◊ ةÒبكلأ

ى˘ل˘ع ى˘ق˘ل˘م و˘هو ،ل˘ف˘سسألأ ¤إأ ة˘حو˘ل˘˘لأ ة˘˘فا˘˘ح
هنم ةبرقم ىلعو ،هتسشير هديبو فزني سضرألأ
،نان˘ب˘ل م˘ل˘ع هرا˘سسي ن˘ع ود˘ب˘يو ،ة˘ي˘ت˘يز˘لأ ه˘نأو˘لأأ
تباجو ،هدي نم وأأ ةحوللأ نم طقسس ا‰أاك
،ةيحان نم ةينفلأ اهتوقل لسصأوتلأ عقأوم ةحوللأ
نانفلأ تلعجو اهتلمح يتلأ نماسضتلأ رعاسشŸو
عم سسوباكلأ ‘ قدح هنأاك ،ةيحسضلأ رود يدؤوي
.Úينانبللأ
32 ديلأوم نم سشيبك ديم◊أ دبع نانفلأ tدعُيو
مو˘ل˘بد ى˘ل˘ع ل˘سصا˘ح ،ل˘ج˘ي˘˘ج˘˘ب2791 ر˘بو˘ت˘˘كأأ
نونفلل ا˘ي˘ل˘ع˘لأ ة˘سسردŸأ ن˘م ا˘ي˘ل˘ع˘لأ تا˘سسأرد˘لأ
،يتيزلأ مسسرلأ سصسصخت ‘8991 ةنسس ةليم÷أ
ىو˘ت˘سسŸأ ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘كرا˘˘سشŸأ ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ ه˘˘ل
ةقثأو ىطخب Òسسيو ،›ودلأو ينطولأ يلÙأ

ةرباثŸاب ،رسصاعŸأ يليكسشتلأ نفلأ بورد ىلع
هّنأأ هتÒسسŸ نوعباتŸأ عمجأأ ثيح ،ةÿÈأو
أراكفأأ ل˘م– ي˘ت˘لأ ه˘تا˘حو˘لو ه˘ع˘ي˘سضأوÃ ر˘ه˘ب˘ي

لئاقلأ وهو ،ناسسنإلاب ةقيسصل عيسضأوم لوانتتو
لفط انأأو ¤وألأ يرأوطأأ ‘ انأأو ،انانف تدلو““

،بج˘ع˘تأأ ة˘حو˘ل˘لأ ىرأأ اŸ تن˘ك ،ي˘˘ئأد˘˘ت˘˘بلأ ‘
تا˘˘˘مو˘˘˘سسر˘˘˘لأ سضع˘˘˘ب ن˘˘˘ق˘˘˘تأأ ي˘˘˘سسف˘˘˘ن تد˘˘˘جوو
ءدبلأ ذ˘ن˘م˘ف ،رأر˘ق كا˘ن˘ه ن˘ك˘ي ⁄و ،ة˘ط˘ي˘سسب˘لأ
كانه نكت ⁄ ،ايليكسشت ودغأأ نأل أرسضfi تنك

اموسسرم ناك قيرطلأ نأاب سسدحو ةقث لب ةÒح
،امود لوقأأ أذكه ،مسسرأأ يك تدلو انأاف ،اقبسسم
سسحأأ مسسرأأ ل اŸو ،يŸاع وه أذه نأأ سسحأأو
ليكسشتلأو مسسرلأ نوك مغر ،ام Óلخ كانه نأأ

جاتحي قيسضلاب روعسشلأ دنعف ،Òبعت هنأل ،ةاناعم

أذه نوللاب خرسصأأ انأأ ،خرسصي نأأ ¤إأ ناسسنإلأ
سشيبك قلطنيو .““يكحأأ انأأو ةاي◊أ ‘ يبولسسأأ

هتئيبو هناكمو هنامز نبأ نانفلأ ّنأأ ةركف نم
،اهيسسآامو اهحأر˘فأأ سشي˘ع˘ي ،ا˘ه˘ي˘ف ر˘ثؤو˘يو ر˘ثأا˘ت˘ي
ربدتلأو Òكفتلأ ىلع ثعبت هتاحول Úماسضمو

نانفلأ ةمهم ّنأأ كردأأ ثيح ،Úحو تقو لك ‘
نأأ د˘ب ل ذإأ ،ا˘قÓ˘طإأ ة˘ل˘ه˘سس تسسي˘ل ي˘ل˘ي˘ك˘˘سشت˘˘لأ
،ع˘ي˘فرو ل˘ب Úع˘م ىو˘ت˘سسم وذ ا˘ه˘ب˘حا˘˘سص نو˘˘ك˘˘ي
ةيدجبو Óيوط سسردي نأأ ماقŸأ أذه بحاسصلو
ف˘˘سشت˘˘ك˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح ن˘˘ف˘˘لأ خ˘˘يرا˘˘ت ة˘˘سسأرد ل˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ك
ي˘ك˘لو ي˘ل˘ي˘ك˘سشت˘لأ ن˘ف˘لأ ‘ ة˘ل˘ي˘م÷أ تا˘ها˘تŸأ
،ةحوللأ عم لماعتلأ ‘ ةديرف ةقيرط هل نوكت

ةيد÷أ عم يتأاي أذهو فfiÎ نانف ةقيرط
.ةسسأردلأو
ى˘ل˘ع سشي˘ب˘ك م˘ي˘ل◊أ د˘ب˘ع ي˘ل˘ي˘˘ك˘˘سشت˘˘لأ ل˘˘سصحو
تاهاŒلأ فلتخÃ ةسصاÿأ ةيبهذلأ ةيلأديŸأ
ةسصاÿأ ةيسضفلأ ةيلأديŸأو ،ةيليكسشتلأ ةينفلأ
‘ أذ˘هو ،ر˘سصا˘عŸأ يÒب˘ع˘˘ت˘˘لأ ن˘˘ف˘˘لأ هاŒلا˘˘ب
اهتمّظن يتلأ نفلأ ‘ÙÎ ةيŸاعلأ ةقباسسŸأ
،9102 ةياهن اسسنرفب نونفلل ةيŸاعلأ ةيÁداكألأ
،““ثب˘ع˘لأ““ نأو˘ن˘ع ت– ةز˘ئا˘ف˘لأ ة˘حو˘ل˘لأ تنا˘كو
اهيلإأ لسصو يتلأ ةيواسسأاŸأ ةيعسضولأ نع Èعتو
نم ةقباسسŸأ هذه Èتعتو ،رسصاعŸأ ناسسنإلأ
تائŸأ اهيف كراسشي ،ةيŸاعلأ تاقباسسŸأ Èكأأ

ىرŒ ثيح ⁄اعلأ لود فلتfl نم Úنانفلأ نم
ايلودو اينطوو ايلfi سضرع امك ،ةنسس لك ةرم
،اينا˘ط˘ير˘ب ،ة˘ي˘ك˘ير˘مألأ ةد˘ح˘تŸأ تا˘يلو˘لأ رأز
،اسسنرفو نانبل ،سسنوت ،برغŸأ ،ايكرت ،أدنك
.ةليم÷أ نونفلل ايلعلأ ةسسردŸأ جيرخ وهو

ث.ق

““توÒب اياظشش““ اهنونع

ةsينف ةحول ¤إا توÒب ةعجاف لuوَحُي سشيبك ميل◊ا دبع
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 ةينانبللا ةموك◊ا ةلاقتسسا

 د.ق

ةلاقتسسأ بايد ناسسح Êانبللأ ءأرزولأ سسيئر سسمأأ نلعأأ
نع رفسسأأ يذلأ توÒب أافرم راجفنأ ببسسب هتموكح
.نيرخآأ فلآأ6 نم Ìكأأ ةباسصإأو اسصخسش061 ءاهز لتقم
ةيموك◊أ يأرسسلأ نم Úينانبللأ ¤إأ ةملك ‘ بايد راسشأأو
ةلودلأ نم Èكأأ داسسفلأ ةموظنم““ ـب اهفسصو ام نأأ ¤إأ
داسسفلأ جذا‰ دحأأو ،اهنم سصلختلأ عيطتسسن ل نحنو
.““توÒب راجفنأ
يتلأ ةاسسأاŸأ لوه سشيعن لأزن ل““ :هتملك ‘ بايد لاقو
ي˘ت˘لأو م˘ي˘م˘سصلأ ‘ Úي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لأ تبا˘˘سصأأو نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل تبر˘˘سض
ةاسسأاŸأ مجح .ةرأدإلأ ‘ نمزم داسسف ةجيتن تلسصح
رخآأ نمز ‘ سشيعي سضعبلأ نكلو ،فسصوي نأأ نم Èكأأ
ة˘يو˘ب˘ع˘سشلأ طا˘ق˘ن˘˘لأ ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست ىو˘˘سس ه˘˘م˘˘ه˘˘ي ل سضع˘˘ب˘˘لأو
.““ةيباختنلأ
أديج أوأأرقي ⁄““ مهنأاب Úينانبللأ Úيسسايسسلأ  بايد مهتأو
م˘هد˘سض تنا˘ك ةرو˘ث˘لأ كل˘تو ،ي˘سضاŸأ ر˘بو˘˘ت˘˘كأ71 ةرو˘˘ث
عيي“ نوعيطتسسي مهنأأ أونظو مهتاباسسح ‘ أورمتسسأو
ةرا˘˘˘سشإأ ‘ كلذو ،““Òي˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب Úي˘˘˘نا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘˘لأ بلا˘˘˘˘ط˘˘˘˘م

ءأرزو˘لأ سسي˘ئر ة˘مو˘ك˘ح˘ب تحا˘طأأ ي˘ت˘لأ تا˘جا˘ج˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل
د˘ق ة˘ي˘لا◊أ ة˘مو˘ك◊أ تنا˘كو .ير˘ير◊أ د˘ع˘˘سس ق˘˘با˘˘سسلأ
ةسسائرب ً،أريزو02 نم يسضاŸأ يفناج12 ‘ تلكسشت

عقو ىلع ةقباسسلأ يرير◊أ ةموك◊ ًافلخ ،بايد ناسسح
نم رسشع عباسسلأ ذنم نانبل اهدهسشي يتلأ تاجاجتحلأ
لÓخ ةموك◊أ ةلاقتسسأ رأرق ذخُتأو .يسضاŸأ ربوتكأأ

دحألأ ءأرزو ةعبرأأ نÓعإأ  دعب ءأرزولأ سسلÛ ةسسلج
نأأ ةيمÓعإأ ريراقت تركذو .مهبسصانم نم مهتلاقتسسأ
لكسش ام ،ةلاقتسسلأ ىلع Úمّمسصم أوناك نيرخآأ ءأرزو
ردسصم لاق ةلسص يذ عوسضوم ‘و .بايد ىلع اطغسض
ررق ءأرزولأ سسل‹ نإأ مÓعإÓل ةينطولأ ةلاكولأو يرأزو
وهو ،›دعلأ سسلÛأ ¤إأ راجفنلأ ‘ قيقحتلأ ةلاحإأ
ىلع نعطلأ نكÁ لو دÓبلأ ‘ ةينوناق ةطلسس ىلعأأ
.ةينمألأ اياسضقلأ مهأأ ةداع سسلÛأ ¤وتيو .هماكحأأ
مو˘ي˘نو˘مألأ تأÎن ةدا˘م ن˘م ا˘ن˘˘ط0572 راج˘ف˘نأ ر˘ف˘سسأو

Ãب أافرم ‘ نزخÒ361 لتقم نع توأأ عبأرلأ ‘ تو
حورجب فلآأ ةتسس نم Ìكأأ ةباسصإأو لقألأ ىلع اسصخسش
مقافت ¤إأ ىدأأ ا‡ ةيلحاسسلأ ةنيدŸأ نم تاعاطق رمدو
رو˘ه˘سشلأ ‘ دÓ˘ب˘لأ ه˘تد˘ه˘سش يدا˘سصت˘قأو ي˘سسا˘ي˘سس را˘ي˘ه˘نأ
.ةقباسسلأ

ةدحوو نحاطم يريدم عاديإا
سسب◊ا ةفل÷اب بوب◊ا عيزوت
ريدمو ةفل÷أ نحاطم ةدحو ريدم نم Óك عدوأأ
سسب◊أ ةفل÷اب ةفا÷أ بوب◊أ ةدحو عيزوت
.يطايتحإلأ
ةيفلخ ىلع ÚلوؤوسسŸأ نيذه فيقوت ءاجو
تاسسسسؤوŸأ هذه اهفرعت يتلأ تاقيقحتلأ
تأزواجتلاب ةقلعتŸأو نطولأ Èع ةرسشتنŸأ
هذه اهتفرع يتلأ ةينواقلأ تاقورÿأو
.تاسسسسؤوŸأ

 م.ق

مارسضإا ‘ طروتŸ تقؤوŸا سسب◊ا
ةيدŸاب قئار◊ا
ةيقأوÈلأ ةمكfi ىدل قيقحتلأ يسضاق رمأأ
تقؤوŸأ سسب◊أ (م.ب) وعدŸأ سصخسشلأ عأديإاب
لوقحو ةباغ ‘ أدمع رانلأ لاعسشإأ ةمهتب
اهيلع بقاعŸأ لاعفألأ يهو راجسشأأ ةعورزم
.تابوقعلأ نوناق نم692 ةداملل اقبط
عئاقو نإاف ةيقأوÈلأ ةمكÙ نايب بسسحو
ىلع يرا÷أ رهسشلأ نم —افلأ ¤إأ دوعت ةيسضقلأ
ناكŸاب قيرح علدنأ ،Óيل ةرسشاعلأ ةعاسسلأ
يديسس ةقرف ةأذاحÃ نانرفلأ ةباغ ىمسسŸأ

.ةيقأوÈلأ ةيدلبب ومح
يتلأ ةيندŸأ ةيام◊أ حلاسصم تنك“ نأأ دعبو
دامخإأ نم ينطولأ كردلاب ةقوفرم تناك
ةحاسسŸأ نم نيراتكه تمهتلأ يتلأ نأÒنلأ
ماق هنأأ فÎعأ يذلأ ينعŸأ فقوأأ ،ةيباغلأ
‘ سشئاسش◊أ ‘ رانلأ مأرسضإأو ةعلو لامعتسساب

ماقتنلأ كلذ ‘ هعفأدو رأرفلاب ذلو تاهج ةدع
علدنأ ناكÃ رهسسي ناك يذلأ هئابرقأأ دحأأ نم
.هل ماهتلأ هيجوتو هطيروت دسصق قير◊أ

 م.ق

بط ةحلسصم سسيئر فطخي انوروك
ةدلارز ىفسشتسسÃ ءاسسنلا
دبع رويمع روسسيفوÈلأ ،هللأ ةمحر ¤إأ لقتنإأ
ديلوتلأو ءاسسنلأ بط ةحلسصم سسيئر ،نامحرلأ
ةيئافسشتسسلأ ةسسسسؤوملل يبطلأ سسلÛأ سسيئرو
.انوروك سسوÒفب هتباسصإأ دعب ،ةدلأرزل ةيمومعلأ
،ديزوب نب نامحرلأ دبع ،ةحسصلأ ريزو  مدقو
تأراطإأ ةفاك نع ةباين ،ةسصلاÿأ هيزاعت
.هئÓمز لكو ديقفلأ ةلئاعل ،ةرأزولأ يمدختسسمو
ىسسألأو نز◊أ غلابب““ :ةيزعتلأ ةلاسسر ‘ ءاجو
ريزو ،ديزوب نب نامحرلأ دبع روسسيفوÈلأ ىقلت
رويمع روسسيفوÈلأ هل روفغŸأ ةافو أابن ،ةحسصلأ

ءاسسنلأ بط ةحلسصم سسيئر نامحرلأ دبع
ةسسسسؤوملل يبطلأ سسلÛأ سسيئرو ديلوتلأو
.““ةدلأرزل ةيمومعلأ ةيئافسشتسسلأ
مدقتأأ ةميلألأ ةبسسانŸأ هذهبو““ :ريزولأ فاسضأأو
تأراطإأ ةفاك نع ةباينو يسسفن نع ةلاسصأأ
قداسصو يزاعتلأ سصلاخب ةرأزولأ يمدختسسمو
،ةنهŸأ ‘ هئÓمز لكو ديقفلأ ةلئاعل ،ةاسسأوŸأ

حور دمغتي نأأ لجو زع ¤وŸأ ¤إأ اعرسضتم
.““ةعسسأولأ هتمحرب ديقفلأ

ةيناÈŸلا ةلتكلا سسيئر ةباسصإا
انوروك سسوÒفب ““سسمح““ـل
عمت‹ ةكر◊ ةيناÈŸلأ ةعومÛأ تنلعأأ
توتنز يدهم بئانلأ اهسسيئر ةباسصإأ نع ،ملسسلأ
.انوروك سسوÒفب
ةيعسضولأ نأأ سسم◊ ةيناÈŸلأ ةلتكلل نايب راسشأأو
هجÓع عباتي امك ،رأرقتسسأ ‘ توتنزل ةيحسصلأ

.يحسصلأ هرجح ‘
سسيئر ةباسصإأ نع قباسس تقو ‘ سسمح تنلعأأو
،انوروك سسوÒفب يرقم قأزرلأ دبع ةكر◊أ
نسس– ‘ ةيحسصلأ هتلاح نأأ أرخؤوم فسشك يذلأ

.لسصأوتم
 و.ق
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باشصعأا““ ةيهاكفلا ةلشسلشسلا لاطبأا دحأا
““راتوأاو

دمfi نب Òسشب لثمŸا
هللا ةمذ ‘

نب Òسشب ،يهاكفلأ لثمŸأ سسمأأ حابسص ‘وت
fiأ ،دمŸسشب يمع““ مسساب فورعÒ ةكرام““
Ãيف يحب يلئاعلأ هلزنÓ‹ لقتنيل ،ةنيطنسسقب

رمع نع ايندلأ قراف نأأ دعب هللأ ةمحر ¤إأ
ملع ام بسسح ،لاسضع سضرم رثإأ ةنسس58 زهان
.ةفاقثلأ ةيريدم نم
ةيهاكف لامعأأ ةدع ‘ لحأرلأ نانفلأ كراسشو
حÓم سسان»و ““راتوأأ و باسصعأأ““ رأرغ ىلع
و ةلحك““ يمليف و ““يسسان اي رماع اي““ و ““يتيسس
‘ عمج ثيح اهÒغو ““وت حير““ و ““ةسضيب
را÷أ و يديلقتلأ بألأ Úب اهأدأأ يتلأ رأودألأ
.حرŸأ رسصانŸأو يبسصعلأ
ةماسستبلأ و ةحرŸأ هحور ديقفلأ نع فرعيو
.هايfi قرافت ل يتلأ
ةÈقŸاب سسمأأ رهظ دعب ديقفلأ نامثج يروو
.ةنيطنسسقل ةيزكرŸأ

 ث.ق

 اديفح07 تفلخو ةنشس321 تششاع

Èكأا يرامع ةÒخ ةافو
 ترايت ةي’وب ةرمعم

ةرمعم Èكأأ ،يرامع ةÒخ ،لوألأ سسمأأ تيفوت
بسسح ،ةنسس321 زهاني رمع نع ترايت ةيلوب
.ترايت ةيلوب ةفوطرق ةيدلب حلاسصم هتدكأأ ام
ةموحرŸأ ةجا◊أ نأأ ردسصŸأ تأذ حسضوأأو

اهرمع ترايت ةيلوب ةرمعم Èكأأ يرامع ةÒخ
ةفوطرق ةيدلبب اهانكسس رقÃ تيفوت ةنسس321
ثيح نسسلأ ‘ مدقتلل ةعجأر ةيحسص ةكعو رثإأ
ةيرقب7981 يفناج72 ديلأوم نم اهنأ
ةيدلبب نطقت تناكو يليل دأو هيدلبب سشيرطلأ
. ةفوطرق
تأذ يرامع ةÒخ ةجا◊أ““  ردسصŸأ تأذ زربأأو
¤إأ اهئامتنأ مكحب ةيلاع ةينطو و ةيروث حور
ةزمح دهاÛأ ةلمرأ تناك اهنوك ةيروث ةلئاع
رمعتسسŸأ فرط نم هيلع ةمكÙأ Úسسحلب

اهعلو ناكو ايفن تأونسس5و انجسس تأونسس3ب
عم اهتاسسلج لÓخ نم ايلج رهظي رئأز÷اب
ل ثيح اهروزي نم عمو  اهدافحأأو اهئانبأأ
ةقلاعلأ تايركسسلأ ثيد◊أ نم اهتاياكح ولخت
.““نيدهاÛأ تلوطبو ةروثلأ نع اهنهذب
ةجا◊أ ةموحرŸأ ““نأأ ردسصŸأ تأذ راسشأأو

خيرات ‘ تلو–و تأÎف تسشياع يرامع ةÒخ
تدهسشو رامعتسسلأ ةÎف تسشاع ثيح رئأز÷أ
ءأدوسسلأ ةيرسشعلأ تسشاعو لÓقتسسلأ  ةحرف
ت– رئأز÷أو سشيعلل ةكرب رمعلأ ‘ اهل ناكو

أرأرم هلل اهتأوعد تعفترأ ثيح ءابولأ ةلئاط
اهبلقو ةاي◊أ قرافتل رئأز÷أ نع هعفري نأاب
هسضرأأ ىلع تسشاع يذلأ نطولأ أذهب قلعم
. ““ةنسس321 نم Ìكأل
ةنسس دلو مهرغسصأأ دلوأأ4 ةÒخ تفلخ ةراسشإÓل
تعت“ و .ةديفح و أديفح07 ›أوح اهل و7591
ةمدخ ىلع سصر– تناك ثيح ةديج ةحسصب
ام دعب اهتكرح تلق نأأ ةياغ ¤إأ اهسسفنب اهسسفن
نسسلأ ‘ Èكلأ  نع œانلأ سضرŸأ اهيلع رثأأ

 .““ابيرقت  ةنسس ›أوح ذنم
 م.ق

سسابلل ةينطولأ مايلأ““ ةمسصاعلأ رئأز÷اب سسمأأ تقلطنأ
يتلأ ““يتفاقث و يتركأذ يسسابل““ ــب ةموسسوŸأ ““يرئأز÷أ
¤أ لسصأوتتو يدامÓلأ ثأÎلأ رهسش““ راطأ ‘ لخدت

نب ةكيلم فأرسشإاب Èمتبسس رهسش نم لوألأ عوبسسلأ ةياغ
.نونفلأو ةفاقثلأ ةريزو ةدود
ةملك ‘ ةدود نب ةكيلم نونفلأو ةفاقثلأ ةريزو تعدو
Ìكأ ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘هلأ ¤أ ÚخرؤوŸأو Úث˘˘˘حا˘˘˘ب˘˘˘لأ حا˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘فلأ
لثم نأ ةدكؤوم روسصعلأ Èع سسابللأ أذه روطت تاسسأردب

هيلع ظف◊أ و ثرإلأ أذه زأربإل ةسصرف““ ةرهاظتلأ هذه
  .““ ةيŸاعلأ ¤أ هلاسصيأو هريوطت لجأ نم لمعلأ و
أذ˘ه ل˘ي˘سصألأ سسا˘ب˘ل˘لأ ة˘ي˘م˘هأأ ة˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لأ ةر˘˘يزو تزر˘˘بأو
،““ا˘ن˘ت˘يو˘ه ن˘م م˘ه˘م ءز˘˘ج و˘˘ه““ يذ˘˘لأ ‘ا˘˘ق˘˘ث˘˘لأ ثوروŸأ

نم هب يفتحن يذلأ ‘اقثلأ ثوروŸأ أذه نأأ ةحسضوم
هلÓخ نم نكÁو عونتمو ينغ““ ةرهاظتلأ هذه لÓخ
يتلأ ةقط˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأ ةا˘ي◊أ ن˘ع Òث˘ك˘لأ ة˘فر˘ع˘م

Áاهلث““.
ير˘ئأز÷أ سسا˘ب˘˘ل˘˘ل  سصسصıأ سضر˘˘عŸأ أذ˘˘ه ل˘˘م˘˘سشيو
فلتfl لث“ يتلأ ةقيرعلأ ءايزألأ نم ةعوم‹ ليسصألأ

قلأا˘تŸأ ““ي˘م˘سصا˘ع˘لأ و˘كأرا˘ك˘لأ““ ن˘م أءد˘ب دÓ˘ب˘لأ ق˘طا˘ن˘م
و““ ة˘ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ ة˘ب÷أ““ و ““ة˘ي˘نا˘سسم˘˘ل˘˘ت˘˘لأ ةد˘˘سشلأ»ب أرور˘˘م
.““ ةينرهولأ ةزولبلأ““

ءاسسفي˘سسف˘ك أد˘ب يذ˘لأ سضر˘عŸأ ة˘ح˘ن˘جأأ تن˘سضت˘حأ ا˘م˘ك
اقنور ا˘ه˘تدأز ي˘ت˘لأ ة˘عو˘ن˘تŸأ لا˘ك˘سشألأو نأو˘لألا˘ب ة˘ي˘ن˘غ
جذا‰ تاسضورعŸأ تنيز يتلأ ةيبهذلأ و ةيسضفلأ يل◊أ
سسونÈلأ و ةفحلŸأ لثم ›اجرلأ اسضيأ و يوسسنلأ سسابلل

Ãو ةيواسشلأ  ءايزلأ نم جذا‰ أذك و اهتاعونت فلتخ
ءاسسنلأ سسابل بناج ¤أ ليم÷أ ةيليانلأ ةأأرŸأ سسابل
.تايقÎلأ
ةدود نب تحرسص سضرعŸأ ءاجراب اهفأوط ماتخ ‘و
سضورعب موقتسس ةيئلولأ ةفاقثلأ تايريدم نأ ةفاحسصلل

Úيرئأز÷أ لكل ثوروŸأ أذه راهظإل يرئأز÷أ سسابلل
يÌت ةÁد˘ق ع˘ط˘ق فا˘سشك˘ت˘سسل ة˘سصر˘ف ا˘ه˘نأ““ ة˘˘ف˘˘ي˘˘سضم
.فحاتŸأ ديسصر
و ثو˘ح˘ب˘لأ ز˘كأر˘م ه˘ب مو˘ق˘ت يذ˘˘لأ ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ¤أ ترا˘˘سشأو
سسابللأ أذه نم عطق ناسشب تافلم Òسضحتل تاسسأردلأ
ثأÎلأ نمسض وكسسنويلأ لبق نم هفينسصت فدهب يديلقتلأ
 .يŸاعلأ
ةزو˘ل˘ب˘لأ““ ف˘ي˘ن˘سصت سصو˘سصخ˘ب لوذ˘بŸأ د˘ه÷ا˘˘ب تر˘˘كذو
ÚنطأوŸأ و ةيلÙأ تايعم÷أ ةمهاسسÃ““ ةينأرهولأ

ثأÎلأ ل˘ك  نأ ى˘ل˘ع ةر˘˘يزو˘˘لأ تدد˘˘سشو .ا˘˘ه˘˘ف˘˘ل˘˘م ءأر˘˘ثل
.هتيامحو هظفح لجأ نم ةيانعلل جاتحي يدامÓلأ
تأر˘˘سضاfi نو˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘نŸأ ج˘˘˘مر˘˘˘ب سضر˘˘˘عŸأ بنا˘˘˘ج ¤أ
‘اقثلأ ثأÎلأ ىلع ةظفاÙأ لوح ةيعوبسسأأ ةيسضأÎفأ
.يدامÓلأ

ث.ق

 ششامق ةعطقب هتقشش ‘ اقونششم دجو

 ةريوبلاب خيسش راحتنا
اقنشش هتايح ،هرمع نم عباشسلا دقعلا ‘ شصخشش شسمأا ىهنا
يحب عقاولا هتيب فقشسل ةدنتشسم ششامق ةعطق ةطشساوب
.ةريوبلا ةيدلب رقŸ يقرششلا جرıاب ةيششوب د’وأا

مÓعإ’ا ةيلخب فلكŸا تادبع فشسوي لوأ’ا مزŸÓا بشسحو
فشصنلاو ليللا فشصتنم ةعاشسلا دودح ‘““ هنإاف لاشصت’او
يشسيئرلا عاطقلا نم ةيندŸا ةيام◊ا حلاشصم تلخدت
هتيب فقشسب قلعمو ،‘وتم دجو شصخشش ةثج ليوحتل
دمfi ىفششتشسÃ ثث÷ا ظفح ةحلشصم وحن ،ششامق ةعطقب
اقيق– ةشصتıا ةينمأ’ا حلاشصŸا تحتف Úح ‘ ““فايشضوب

.ةثدا◊ا ‘
 م.ق

““يتفاقثو يتركاذ يشسابل““ راعشش ت–

 يرئاز÷ا سسابلل ةينطولا ماي’ا قÓطنا
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