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نامر◊إ Òبإدت نيدي يباحر
 بابصسأل ةير◊إ نم

ةيصسايصس

اهامسسأا ام يباحر زيزعلا دبع قباسسلا ريزولا نادأا
،““ةيسسايسس بابسسأل ةير◊ا نم نامر◊ا Òبادت““

Úيسسايسسلا كار◊ا ءاطسشن ىلع مك◊ا““ نأا ادكؤوم
ÊدŸا عمتÛا ‘ Úلعافلا نم مهÒغ وأا
رخآا رسصع نم ءارجإا وه ةير◊ا نم نامر◊اب
.رخآا ⁄اعو

30 صص

 ةيلودلأ وفعلأ ةمظنم

ةخراصص ةناهإإ Êرإرد ةنإدإإ
ناصسنإلإ قوق◊
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ةيكلسسÓلأو ةيكلسسلأ تÓسصأوŸأو ديÈلأ ريزو لاق
اهتفرع يتلأ ةلويسسلأ ةمزأأ نأأ رأزموب ميهأربإأ

ةÒخألأ عيباسسألأ ‘ ،نطولأ Èع ديÈلأ زكأرم
ببسسب نمأزتم لكسشب تلÓتخأ““ دوجو اهببسس ناك
نمز ‘ لأومألأ نم Òبك مج◊ صصاخسشأأ بحسس
تاحيرسصت ‘ ،ديÈلأ ريزو حسضوأأو.Òسصق
رمألأ نأأ ،ءاثÓثلأ صسمأأ ،يرئأز÷أ نويزفلتلل
أوبحسس صصاخسشأأ نع تنابأأ ةيلوألأ تاقيقحتلأ
ليبسس ىلع أÒسشم ،زيجو فرظ ‘ ةمخسض لأومأأ
03 ـب صشاعم هتميق ام بحسس نم كانه نأأ لاثŸأ
نم بحسس نم كانهو .دعاقتم006 ـل رانيد فلأأ

امك.ةلماك ةيلو يفي همجح ام دحأو ديرب بتكم
عم ؤوطأوتلاب ةقرافأأ هب ماق بحسس ¤إأ رأزموب راسشأأ
.ةهوبسشم ةيديرب تاباسسح كانه نأأ ¤إأو ،نأوعأأ

ةرسشعلأ مايألأ نم ،ديÈلأ بتاكم تفرع دقو
‘ اسسوسسfi اسصقن ىحسضألأ ديعل ةقباسسلأ
ريزو نأأ Òغ ،Òبأوط هنع تلكسشت ،ةلويسسلأ
دوجو ةيأدبلأ ‘ ىفن رأزموب ميهأربإأ ديÈلأ
‘ ليطعت لكسشم““ نأأ أدكؤوم ،ةلويسس ةمزأأ
ةقلعتŸأ ةنهأرلأ فورظلأ ¤إأ دوعي ةلويسسلأ
نأأ لوقعŸأ Òغ نم هنأأو ،““انوروك ءابو راسشتناب
‘ مهروجأأ دعاقتم ÚيÓم3 نم Ìكأأ ىسضاقتي
لوألأ ريزولأ هاطعأأ هسسفن Òسسفتلأ .دحأو موي

مامأأ Òبأوطلأ عجرأأ يذلأ دأرج زيزعلأ دبع
ءاسسنلأ جورخو انوروك فورظ ¤إأ ديÈلأ بتاكم
يرجي نأأ لبق ،ةلطع ‘ تانسضا◊أ تÓماعلأ
ثأدحإل ةدوسصقم ةرمأؤوم دوجو نع ثيد◊أ
.ةلويسس ةمزأأ

ىمظعلأ ةنايÿأ ةمهتب

رئأز÷أ ‘ انوروك
ةÒخألإ ةعاصس42 لÓخ تايفو01و ةباصصإإ294

انوروك صسوÒفب ةديدج ةباسصإا294 ليجسست نع ،ءاثÓثلا صسمأا ،ةحسصلا ةرازو تنلعأا
.ةÒخألا ةعاسس42 لÓخ ،تايفو01و ،دجتسسŸا
تاباسصإلا ددع نإاف ،راروف لامج روتكدلا انوروك صسوÒف دسصرو ةعباتم ةن÷ صسيئر فسشكو
2231 ¤إا ›امجإلا عفترا دقف ،تايفولا امأا .انوروك صسوÒفب ةدكؤوم ةباسصإا40263 ¤إا عفترا

.ةافو ةلاح
¤إا ›امجإلا عفتÒل ،ةلاح343 غلبف انوروك صسوÒف نم ءافسشلل تلثا“ يتلا تلا◊ا ددع امأا
.ةزكرŸا ةيانعلاب اسضيرم94 دجاوتي امنيب ،36252

..ةلودلأ نم Èكأأ داسسفلأ نإأ لاق

ةلاقتصسلإ مّلصسي بايد
راجفنإ فلم ليحيو سسيئرلل
 يئاصضق سسل‹ ىلعأل توÒب

 ةبوهنŸأ لأومألأ دأدÎسسأ ‘ ةسصاخ

تايلآلإ ريوطت““ :يتامغز
ةبراfi ‘ ةيلاعفلل ةينوناقلإ
““داصسفلإ

30 صص

 ..يÈ÷أ ةيسضق ‘

ناملصس نب دمfi رإذنإإ
لوثŸاب هيدعاصسم رابكو
 ةيكيرمأإ ةمكfi مامأإ

ديÈلأ بتاكÃ ةلويسسلأ ةمزأأ

هوبصشم بحصس نع ثدحتي رإزموب ريزولإ
ةهوبصشم تاباصسحو ةمخصض لإومأل

EL HOURRIAةــــيرابخإ ةــــــــيموي

تقؤوŸإ سسب◊إ طيمرق ةريونوب  عإديإإ
Òصصقلب ›اغ ىلع سضبقلاب رمأإو

دعاسسŸا طيمرق ةريونوب لك ايئاسضق ةديلبلاب ةماعلا ةيركسسعلا ةباينلا تعبات
ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا صشي÷ا نا˘كرأا د˘ئا˘ق˘ل صصاÿا Òتر˘ك˘˘سسلا د˘˘عا˘˘ق˘˘تŸا لوألا
دئاقو ماسشه صشيورد دئارلا كلذكو ،حلاسص دياق قيرفلا لحارلا قباسسلا
.ىمظعلا ةنايÿا مهتب Òسصقلب ›اغ دعاقتŸا ديمعلا قبسسألا ينطولا كردلا
ماكحأل اقبط““ هنأا ،ءاثÓثلا صسمأا ءاسسم ،ينطولا عافدلا ةرازول نايب حسضوأاو
ءاسضقلا ريدم طيحي ،ةيئاز÷ا تاءارجإلا نوناق نم3 ةرقف11 ةداŸا
نم ةيئاسضقلا ةعباتŸاب ،املع ماعلا يأارلا ينطولا عافدلا ةرازوب يركسسعلا

ذاوحتسسلا) ىمظعلا ةنايÿا مهت لجأا نم ةديلبلاب ةيركسسعلا ةباينلا فرط
قح ‘ (ةيبنجأا ةلود ءÓمع دحأل اهميلسست صضرغل ةيرسس قئاثوو تامولعم ىلع
ماسشه صشيورد دئارلاو طيمرق ةريونوب دعاقتŸا لوألا دعاسسŸا نم لك

نوناق نم2 ةرقف36 ةداŸا صصنل اقبط ›اغ Òسصقلب دعاقتŸا ديمعلاو
.““تابوقعلا
عسضو““ ةدي˘ل˘ب˘لا˘ب ير˘ك˘سسع˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘سضا˘ق نأا عا˘فد˘لا ةرازو نا˘ي˘ب فا˘سضأاو
عاديإا رمأا بجوÃ ،تقؤوŸا صسب◊ا ماسشه صشيوردو طيمرق ةريونوب ÚمهتŸا
دسض صضبقلاب ارمأا ردسصأا امك ةديلبلاب ةيركسسعلا ةيباقعلا ةسسسسؤوŸا ىدل
.““›اغ Òسصقلب مهتŸا
دعاقتŸا لو�لا دعاسسŸا ،يسضاŸا ةيليوج03 ‘ ،تملسست دق رئاز÷ا تناكو
،ايكرت ‘ صضبقلا هيلع يقل�او ،جراÿا ‘ ابراه ناك يذلا ةريونوب طيمرق
عافدلا ريزو ةحلسسŸا تاوقلل ىلعألا دئاقلا ةيروهم÷ا صسيئر نم رم�اب
.““ةيكÎلاو ةيرئاز÷ا ةينمألا ةزهجألا Úب قيسسنتلابو ،ينطولا



Ÿأو ئطأوسشلل يجيردتلأ حتفلأ رأرق ةقفأرŸدجاسس 

 ايليمكت ا‹انرب عصضي ينطولإ نملإ
¤ا فدهي يليمكت لمع جمانرب ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدŸا تعسضو
نكامل يجيردتلا حتفلاب ةيمومعلا تاطلسسلا رارقل ةيلمعلا ةقفارŸا
رج◊ا تيقاوم ليدعت ¤ا ةفاسضا دجاسسŸا اذكو هيفÎلاو مامجتسسلا
تاذب ةفاحسصلاو لاسصتلا ةيلخ صسيئر هدكأا ام بسسح ،يئز÷ا يحسصلا
.مورعل رمعأا ةطرسشلل لولا ديمعلا ،ةيريدŸا
يئز÷ا رج◊ا تيقاوم ليدعت دعب هنأا ،نايب ‘ لوؤوسسŸا تاذ حسضوأاو
ىعسسمـلا راطإا ‘ ذختا ءارجإا وهو ،يرا÷ا توأا13 ¤إا90 نم
ةمزألا Òيسست ‘ ةيمومعلا تاطلسسلا هتدمتعا يذلا نرمـلاو يجيردتلا
ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدŸا تعسضو ،انوروك ءابوب ةقلعتŸا ةيحسصلا
اذه ‘ ةرداسصلا تارارقلا ذيفنت عم ايسشا“ يليمكت لمع جمانرب
.نأاسشلا
تاءاسضفو ئطاوسشلل يجيردتلا حتفلا نأا لولا ديمعلا دكأا هيلعو
ظافحلل - صضرفي دجاسسŸا اذكو هيفÎلاو مامجتسسلا نكامأاو ةيلسستلا

ءادترلا ماÎحاب مراسصلا مازتللا - نطاوŸا ةايحو ةحسص ىلع
ميظنت ،يدسس÷ا دعابتلا ميظنتو ماÎحا ،يقاولا عانقلل يرابجلا
لوانتم ‘ Òهطتلا داومو لئاسسو عسضو و تارايسسلا نكرل ةبسسانم نكامأا
.ÚنطاوŸا
رهسست ،تارارقلا هذه ذيفنتل ةيمومعلا تاطلسسلا ةقفارم لجألو
صصاخسشألا Úمأاتو نطاوŸا ةحسص نامسض ىلع ةطرسشلا حلاسصم
ىلعو ،ةيندŸا ةيام◊او Úينمألا ءاكرسشلا عم قيسسنتلاب تاكلتمŸاو
راسشتنا نم د◊او ةياقولا Òبادتل مراسصلا قيبطتلل اهدوهج ةلسصاوم
اهلاكسشأا فÓتخا ىلع ةÁر÷ا ةحفاكم مزحب لسصاوت امك ،ءابولا
‘و ءايحألاو ةينارمعلا نكامألا لك ‘ ÊاديŸا اهدجاوت فيثكتب
.لوؤوسسŸا بسسح ،ÚنطاوŸا ددرت ىلع ةحوتفŸا تاحاسسŸا
ديدسشت دسصق اسصاخ ا‹انرب نملا حلاسصم ترطسس ،قايسسلا صسفن ‘و
ىلع عÓطلاب ،يجيردتلا حتفلاب ةينعŸا نكامألا ‘ تاطاسشنلا ةبقارم
ةعيرسس ةيئاذغلا داوŸا فلتfl عيبب ةقلعتŸا ةفاظنلاو ظف◊ا طورسش
اهنع رجني اŸ ماعلا قيرطلا ىلع ةسصخرŸا Òغ تاطاسشنلا عنم ،فلتلا

تلواfi دسص عم ،كلهتسسŸا ةحسصل ديدهتو رورŸا ةكرح ةلقرع نم
.تايافنلا يمرل ةيئاوسشع طاقن قلخ
لبق نم رطسسŸا جمانÈلا ةعا‚ نامسضلو هنأا لوؤوسسŸا تاذ فاسضأاو
دنجتسس يتلا ةيتايلمعلا قرفلا دنسستسس ةلحرŸا هذه ‘ نملا حلاسصم
حمسست ،ةلسصاوتم ةيوج ةيطغتب ينطولا نمألا تايحورم ،صضرلا ىلع
¤إا ةفاسضإلاب ،ÚنطاوŸا لقنتو رورŸا ةكرح Òيسست ‘ ةمهاسسŸاب
قيبطت ةبقارم ‘ ماهسسلا ىلع اذكو ةÁر÷ا ةحفاكŸ اهتاردق معد
.يحسصلا رج◊ا تيقاوم
Úمأاتو ةسسارح تÓيكسشت نأا ¤ا ددسصلا اذه ‘ ةراسشلا ردŒو
ةلحرمك ،قÓـــطإاب ،ةنسسلا هذهل فايطسصلا مسسوم ‘ تمعدت ئطاوسشلا

Œا ةقرف طاسشن ،ةيبيرÿل ةعباتلا ةلايÓا ينطولا نمأŸةثدحتسس
.مهتاكلت‡ ةيامحو ÚنطاوŸا Úمأات زيزعتل
ئطاسشÚ 001مأاتلً ادادعتسسا ،ةمدÿا زيح ةيريدŸا تلخدأا امك
0001 دادعت Òخسست عم ةيلحاسس ةيلوÈ 41ع ةطرسش زكرم07 ةحابسسلل
،ئطاوسشلا Úمأات و ةسسارح قرف نم يوسسنلا رسصنعلاب ززعم يطرسش
.ةثيدح ةينقت تازيهŒ و لمع لئاسسوو ةأايهم تابكرÃ ةمعدم

و.ق

رئأز÷أ ةنيدŸ ةيراقعلأ ةلاكولأ

لÓخ راجيإلإ تاقحتصسم عفد نع ÚفلختŸإ ءافعإ
 تامإرغلإ نم يحصصلإ رج◊إ
تامارغ قبطت نل هنأا رئاز÷ا ةنيدŸ ةيراقعلا ةلاكولا حلاسصم تدكأا
اوفلخت نيذلا ةيراجتلا تÙÓاو تانكسسلا يرجأاتسسم  ىلع Òخأاتلا

درو امبسسح ،يحسصلا رج◊ا ةÎف لÓخ راجيإلا تاقحتسسم عفد نع
.ةه÷ا تاذ نع نايب ‘
نيذلا ةيراجتلاو ةينكسسلا تÙÓا يرجأاتسسم نا نايبلا حسضوأاو
يتلا يحسصلا رج◊ا ةÎف لÓخ راجيلا تاقحتسسم عفد نع اورخأات
صسوÒف يسشفت نم ةياقولا Òبادت راطإا ‘ ةيمومعلا تاطلسسلا اهترقأا
هذهب ةسصاÿا Òخأاتلا تامارغ مهيلع قبطت نل ،دجتسسŸا انوروك
.ةÎفلا
لودج عسضو لجأا نم اه◊اسصم نم برقتلل اهنئابز ةلاكولا تعدو
.ةعوفدŸا Òغ راجيلا تاقحتسسم عفدل يرهسش

 جأأو

ةباقن صسيئر ،““ءاسضقلأ اهلحي ل ةيسسايسسلأ لكاسشŸأ نإأ““ لاق
:ةاسضقلأ

Òغ ليبصس لو كراعملل ةحاصس ¤إإ لو– كإر◊إ““
““رإو◊إ
رئاز÷ا ةحلسصم نأا ،كوÈم دعسسي ،ةاسضقلل ةينطولا ةباقنلا صسيئر ىري
،راكفألاو تاعانقلا نم Òثكلا نع لزانتلا انيلع صضرفت ةيولوأاك
ل ةيسسايسسلا لكاسشŸا نأاو كراعم ةحاسس تاب كار◊ا نأا احسضوم
.ءاسضقلا اهلحي
ىوقلا ةردابم لاغسشأا لÓخ اهاقلأا ةملك ‘ كوÈم دعسسي راسشأاو
لكاسشم نأا ¤إا ةمسصاعلا ‘ يسساروألا قدنفب حÓسصإÓل ةينطولا
.ةمّر‹ عئاقو ّلحي ءاسضقلا نأا اÈتعم ،ءاسضقلا اهّلحي ل ةسسايسسلا
نآلا انه نحن““ :ثدحتŸا لءاسست ،يبعسشلا كار◊ا نع هثيدح ‘و
““؟نوكنسس نيأا يردن Óف ،كارح كانه نكي ⁄ولو ،كار◊ا لسضفب
امو ،““كراعم ةحاسس““ تاب هنأاب يرفيف22 كارح كوÈم دعسسي فسصوو
.قفاوت ¤إا لسصن ىتح راوح حتفل ردابت نأا لإا ةطلسسلا ىلع
صسيل اباطخ يقب تاطلسسلا Úب لسصفلا نأا يباقنلا لوؤوسسŸا Èتعا امك
صسيسسأات ¤إا ايعاد ،““لاعفأا ¤إا ايلاح دسسجتي نأا““ هبسسح بجي ذإا ،لإا
.““لكاسشŸا ‘ طبختن ىقبنسس““ اهنود نأا دقتعي يتلا تاسسسسؤوŸا ةلود

 و.ق
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:ديزوب نب ،أرخؤوم تايفسشتسسŸأ ىلع عجأرت ديدسشلأ طغسضلأ نإأ لاق

هقيوصست روف Úيرئإزجلل حاتم انوروك حاقل

اميف Óماع96 رئاز÷ا ‘ ةحسصلا عاطق دقف
ةيبطلا كÓسسألا فلتfl نم ارخآا5204 بيسصأا
ر˘خآا بسسح ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لا ه˘˘ب˘˘سش و

ة˘˘ح˘˘سصلا ةرازو صسمأا ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع تف˘˘سشك ة˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘سصح
.تايفسشتسسŸا حÓسصإاو ناكسسلاو
ةعباتمو دسصر ةن÷ مسساب يمسسرلا قطانلا دكأاو
نأا رارو˘˘ف لا˘˘˘م˘˘˘ج رو˘˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لا ا˘˘˘نورو˘˘˘ك صسوÒف
ارخآا5204 صضرعت امك Óماع96 دقف عاطقلا““
هرا˘˘˘سشت˘˘˘نا ذ˘˘˘ن˘˘˘م ءا˘˘˘بو˘˘˘لا اذ˘˘˘ه˘˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘˘سصإلا ¤إا
.““رئاز÷اب
ركذ عاطقلاب ةحئا÷ا هذهل ةيحسض رخآا تناكو
صسيئر رويمع روسسفوÈلا وه لوؤوسسŸا تاذ اهب
صسلÛا صسيئرو ديلوتلاو ءاسسنلا بط ةحلسصم
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسإلا ة˘سسسسؤوŸا˘ب ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
.ةمسصاعلا برغ ةدلارزل
ع˘ي˘م˘ج ر˘خآا بنا˘ج ن˘م رارو˘˘ف رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا ا˘˘عدو
د˘˘عاو˘˘ق˘˘لا˘˘ب مرا˘˘سصلا ماز˘˘˘ت˘˘˘للا ¤إا Úن˘˘˘طاوŸا
ددعل مداقلا عوبسسألا حتف ةداعا دعب ةيئاقولا

ةيلسستلا تاءاسضفو ئطاوسشلا و دجاسسŸا نم
م˘سسوŸا اذ˘ه لÓ˘خ د˘ه˘سشت˘سس ي˘ت˘لاو ه˘˘ي˘˘فÎلاو
ن˘م اÒب˘ك لا˘ب˘قا ةرار◊ا ةد˘سشب ز˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا

عسساولا راسشتنÓل ايدافت كلذو ÚنطاوŸا فرط
.صسوÒفلل
د˘سصر ة˘ن÷ م˘سسا˘ب ي˘م˘˘سسر˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا ل˘˘م˘˘حو
Úن˘˘طاوŸا صضع˘˘ب ا˘˘نورو˘˘ك صسوÒف ة˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘مو
مد˘˘ع بب˘˘˘سسب ىود˘˘˘ع˘˘˘لا ل˘˘˘ق˘˘˘ن ‘ ة˘˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسŸا

ى˘ل˘ع ة˘ل˘ث˘م˘تŸا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا د˘عاو˘ق˘ل˘ل م˘ه˘ماÎحا
ن˘م م˘غر˘˘لا˘˘ب ة˘˘ما˘˘م˘˘ك˘˘لا ءاد˘˘ترا ‘ صصو˘˘سصÿا
ةيمومعلا تاطلسسلا اهب تماق يتلا تادوهÛا

.ءابولا اذهل يدسصتلا لجأا نم
ةهج نم ““هحايترا““ نع لوؤوسسŸا تاذ Èعو
مايألا لÓخ ةيئابولا ةيعسضولا Úسسحتل ىرخأا
‘ فيفط عجارت ليجسست لÓخ نم ةÒخألا

ى˘سضرŸاو تا˘ي˘˘فو˘˘لا ة˘˘ب˘˘سسنو تا˘˘با˘˘سصإلا دد˘˘ع

.ةزكرŸا ةيانعلل نوعسضخي نيذلا
ةد˘يد˘ج ة˘با˘سصإاÚ 894ن˘˘˘˘ثلا صسمأا ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘سسو
لÓخ تايفو01 و (91-ديفوك) انوروك صسوÒفب
تقولا ‘ ،رئاز÷ا ‘ ةÒخألا ةعاسس42لا
بسسح ،ءافسشلل اسضيرم414 هيف لثا“ يذلا
صسوÒف ةعباتمو دسصر ةنجلل يمسسرلا قطانلا
.انوروك

و.ق

 عاطقلأ كÓسسأأ فلتfl نم ينهم0004 نم ديزأأ ةباسصإأ

 انوروك دصض هبرح ‘ Óماع96 دقفي ةحصصلإ عاطق

و .ق

ةيعاذلا ةا˘ن˘ق˘ل˘ل د˘يزو˘ب ن˘ب ح˘سضوأا
Úيرئازجلل حاقللا Òفوت نأا ةيناثلا
،هتيلاعف اهنم طورسش ةدعل عسضخي
و˘ه ي˘سسور˘لا حا˘ق˘ل˘لا نأا ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م
كردتسسا هنكل ،نلا ىتح برقلا
ر˘ه˘سش ل˘ب˘ق نو˘ك˘ي ن˘ل ه˘ق˘يو˘سست نأا˘ب
.ريدقت ىسصقا ىلع لبقŸا ربوتكا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا ر˘˘˘يزو د˘˘˘كا ا˘˘˘م˘˘˘ك

دÓبلا ‘ يحسصلا عسضولا رارقتسسا
ن˘˘طو˘˘لا Èع تا˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسŸا ناو
دهسشت دعت ⁄و ةيحيرا ‘ تتاب

تقو˘لا ‘ Ó˘ج˘سسم اÒب˘ك ا˘ط˘˘غ˘˘سض
دد˘ع ‘ ا˘ف˘ي˘ف˘˘ط ا˘˘ع˘˘جار˘˘ت ه˘˘سسف˘˘ن
.تاباسصلا
عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا نأا د˘˘يزو˘˘˘ب ن˘˘˘ب فا˘˘˘سضاو
،ريرسس فلا91 ىلع رفوتي يحسصلا
ا˘ه˘ن˘م ط˘ق˘ف ة˘˘ئŸا˘˘ب63 ة˘˘ب˘˘سسنو
ل˘˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘ي ا˘˘˘˘م اذ˘˘˘˘هو ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم

‘ ة˘ي˘ح˘يرا د˘ه˘سشت تا˘ي˘ف˘سشت˘˘سسŸا
ة˘ب˘سسا˘˘نŸا˘˘ب ار˘˘كذ˘˘م لاÛا اذ˘˘ه
لا˘م˘ع ا˘ه˘لذ˘ب ي˘ت˘لا تا˘ي˘ح˘˘سضت˘˘لا˘˘ب
م˘ه˘ن˘م ‘و˘ت ن˘يذ˘لا ة˘ح˘سصلا عا˘ط˘ق
صسوÒفلا باسصا امنيب07 نم Ìكا
.لماع0004 وحن
ةلجسسŸا تاءادتعلا صصوسصخبو

لا˘˘˘م˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةÒخلا ةÎف˘˘˘˘لا ‘
⁄ ةرهاظلا هذه نا ““لاق عاطقلا
يتلا Úناوقلا نا امك ةدوجوم دعت

تط˘˘˘عا نأا˘˘˘سشلا اذ˘˘˘ه ‘ ترد˘˘˘˘سص
.““اهرامث
ي˘˘˘˘˘عو ه˘˘˘˘˘تاذ تقو˘˘˘˘˘لا ‘ ن˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ثو
تاءار˘˘جإا˘˘ب ماز˘˘ت˘˘للا˘˘ب Úن˘˘طاوŸا
لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا
Èتعاو يدسس÷ا دعابتلاو ةمامكلا

‘ ايباجيا ارسشؤوم تاكولسسلا هذه
ه˘نا Òغ صسوÒف˘˘لا را˘˘سشت˘˘نا ر˘˘سصح
ذ˘˘خاو ي˘˘خاÎلا مد˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘سش
.رذ◊او ةطي◊ا

حاقللأ جاتنأ بقÎت رئأز÷أ نأ ديزوب نب نمحرلأ دبع تايفسشتسسŸأ حÓسصأو ناكسسلأو ةحسصلأ ريزو صسمأأ لاق
.هقيوسست روف يرئأز÷أ بعسشلل رفوتم نوكيسس هنأو بقترŸأ

راطإا ‘ ادنك نم تيلجأا ةيرئازج ةيعر002 ةمسصاعلاب صسمأا لبقتسسا
انوروك صسوÒف يسشفت دعب جراÿاب Úقلاعلا ÚنطاوŸاب ةلودلا لفكت
ياد Úسس◊ ةيرادلا ةعطاقŸا نع نايب ‘ درو امبسسح ،دود◊ا قÓغإاو
.ةمسصاعلاب
نيأا ،ياد Úسسح ةيدلبب ““يادوين““ قدنف ىوتسسم ىلع نيدفاولاب لفكتو

.صسوÒفلاب مهتباسصا مدع نم دكأاتلل يحسصلا رجحلل نوعسضخيسس
فسصتنم دودح ‘ اياعرلا اهنتم ىلع ناك يتلا تÓفا◊ا لوسصو لجسسو
ةاعارم ىلع صصر◊ا دكأا يذلا نايبلا بسسح ، ياد Úسسح ¤إا راهنلا
.قدنفلل لوخدلا ليبق ةيئاقولا تاءارجإلا قيبطت

م.ق

 ةمسصاعلاب ““يأدوين““ قدنفب يحسصلأ رج◊أ ةÎف نوسضقي

 إدنك نم نطإوم002 ةدوع



و.ق

ديÛا دبع ةيروهم÷ا صسيئر ىهنأا
Úلوؤوسسم ماهم ،ءاثÓثلا صسمأا ،نوبت

لظلا قطانÃ عيراسشŸا زا‚إا نع
.نطولا Èع
،ة˘يرو˘ه˘م÷ا ة˘سسا˘ئر˘ل نا˘ي˘˘ب بسسحو
ددع ماهم نوبت صسيئرلا ىهنأا دقف
تايدلبلا ءاسسؤورو رئاودلا ءاسسؤور نم
نأا ¤إا اÒسشم ،تايلولا نم ددعب
م˘˘ه˘˘ما˘˘ه˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘نŸا Úلوؤو˘˘˘سسŸا
ة˘نا˘ي˘خ را˘طإا ‘ م˘ه˘ع˘˘م ق˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘ي˘˘سس
زا‚إا ‘ ةلم÷اب تابعÓتو ةنامألا
ق˘ل˘ع˘ت˘يو.ل˘ظ˘لا ق˘طا˘˘نÃ ع˘˘يرا˘˘سشŸا
ةيتلا ةرئاد صسيئر نم لكب رملا
:مهئامسسأا
ردا˘˘ق˘˘لا د˘˘ب˘˘˘ع دلوأا ةر˘˘˘ئاد ة˘˘˘سسي˘˘˘ئر
ةمطبلا صضيف ةرئاد صسيئر ،فلسشلاب
ةيلوب ةيناسسلا ةرئاد صسيئر ،ةفل÷اب
ةيلوب ةكمرلا ةرئاد صسيئر ،نارهو
.نازيلغ

ءاسسؤور ماهم نوبت صسيئرلا ىهنا امك
:مهئامسسأا ةيتألا تايدلبلا
ي˘˘م˘˘ح˘˘سشلا يد˘˘ي˘˘سس ة˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب صسي˘˘˘ئر
دحألا قوسس ةيدلب صسيئر ،نارهوب
دلوأا ةيد˘ل˘ب صسي˘ئر ،ناز˘ي˘ل˘غ ة˘يلو˘ب

مأا ةيدلب صسيئر ،فلسشلاب رداقلا دبع
ءاسسؤور ليحـأاو .ةفل÷ا ةيلوب ماظعل
ى˘ل˘ع ة˘يد˘ل˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا صسلاÛا
.قيقحتلا
ÚلوؤوسسŸا نم ددع ماهم تيهنأا امك
ةليسسŸاو فلسشلاو ةفل÷ا نم لكب
ماسسقألا ›وؤوسسم :ـب رملا قلعتيو
›وؤوسسم ،رئاود3ـب نكسسلل ةيعرفلا
.رئاود3ـب ةيمومعلا لاغسشألا ماسسقأا
ةرئادب Úلوؤوسسم تارارقلا لمسشتو
،ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘سشلا˘˘˘˘ب ردا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا د˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع دلوأا
ة˘م˘ط˘ب˘لا صضي˘˘ف ةر˘˘ئاد˘˘ب Úلوؤو˘˘سسمو
Úلوؤو˘سسم  ¤إا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،ة˘ف˘ل÷ا˘˘ب
.ةليسسŸاب جارد دلوأا ةرئادب

و.ق

ا˘م ي˘با˘حر ز˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ق˘˘با˘˘سسلا ر˘˘يزو˘˘لا نادأا
بابسسأل ةير◊ا نم نامر◊ا Òبادت““ اهامسسأا
ءا˘˘ط˘˘سشن ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ك◊ا““ نأا اد˘˘كؤو˘˘م ،““ة˘˘ي˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سس
‘ Úلعافلا نم مهÒغ وأا Úيسسايسسلا كار◊ا
ءارجإا وه ةير◊ا نم نامر◊اب ÊدŸا عمتÛا

.رخآا ⁄اعو رخآا رسصع نم
‘ ةيمسسرلا هتحفسص ‘ روسشنم ‘ ،يباحر لاقو
ةلوبقم ل تسسيل تاءارجإلا هذه نإا ،كوبسسياف
جرfl ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لا قا˘˘ي˘˘سس ‘ ،ا˘˘ه˘˘ب بحر˘˘˘م لو
يتلا هجوألا ةددعتŸا ةمزأÓل يقفاوتو يملسس

Áعاد˘يإا ة˘˘سسا˘˘ي˘˘سس““ نأا ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم ،““ا˘˘ند˘˘ل˘˘ب ا˘˘ه˘˘ب ر
،ةقيق◊ا تابثإا لبق ىتح ،نجسسلا ‘ نطاوŸا
اًد˘يد˘ه˘ت ل˘ثÁ ن˘طاوŸا اذ˘ه نو˘ك˘˘ي ل ا˘˘مد˘˘ن˘˘عو
مد˘ق˘يو ،ي˘مو˘ق˘لا ن˘مألا وأا ما˘ع˘لا ما˘ظ˘ن˘ل˘ل اد˘ي˘˘كأا

يأا مد˘خ˘ي ن˘لو ،مد˘خ˘ي ⁄ ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق تا˘˘نا˘˘م˘˘سض

لدع Ìكأا ةلود رئاز÷ا نم لعجي نلو ،ةيسضق
 .ةوقو
د˘ي˘ي˘ق˘ت ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا˘˘ب د˘˘سصق˘˘ي ل ه˘˘نأا ي˘˘با˘˘حر د˘˘كأاو
صسك˘ع˘لا ى˘ل˘ع ل˘ب ة˘ي˘عا˘م÷او ة˘يدر˘ف˘لا تا˘ير◊ا

نمو ةيذيفنتلا تاطلسسلا طوغسض نم اهتيامح
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ف˘˘ل˘˘تıا ط˘˘غ˘˘سضلا تا˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ج ل˘˘˘خد˘˘˘ت
.““ةÒخألا تاونسسلا ‘ اننيب تفعاسضت
ةلادعلا حجنت ⁄““ :لوقلاب هروسشنم يباحر متخو
Ëدقلا ماظنلا لقث نم اهسسفن رير– ‘ دعب
ةدا˘ي˘سس ن˘م˘سضت ا˘ًق˘ح ة˘ل˘ق˘ت˘سسم ة˘لاد˘ع صسي˘سسأا˘˘ت˘˘ل
لو– يأل ن˘˘˘كÁ ل ا˘˘˘ه˘˘˘نود˘˘˘ب ي˘˘˘ت˘˘˘لا نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘˘لا
ةلادعلا كردت نأا بجي هنأا افيسضم ،يطارقÁد
ة˘ي˘لوؤو˘سسŸا ن˘م ا˘ًب˘˘ي˘˘سصن مو˘˘ي˘˘لا ا˘˘ه˘˘يد˘˘ل نأا اÒًخأا
مك◊ا ¤إا لاقتنلا لسشف وأا حا‚ ‘ ةيخيراتلا
نويرئاز÷ا هب بلاط يذلا دلبلا ‘ يطارقÁدلا
.““ميمسصتو مزحو ةوق لكب

يـنـطو
ـه1441 ةج◊أ وذ22 ـل قفأوŸأ م0202  توأأ21  ءاعبرألأ

 ةبوهنŸأ لأومألأ دأدÎسسأ ‘ ةسصاخ

ةيلاعفلل ةينوناقلإ تايلآلإ ريوطت““ :يتامغز
‘ fiداصسفلإ ةبرا““

““راج““ لمعلأ نأأ ،يتامغز مسساقلب ماتخألأ ظفاح لدعلأ ريزو صسمأأ نلعأأ
ةبراfi ‘ ““ةيلاعفلأ““ نم ديزم قيقحتل ةيلا◊أ ةينوناقلأ تايلألأ ريوطتل
.““ ةبوهنŸأ لأومألأ دأدÎسساب““ قلعت اميف ةسصاخ داسسفلأ

اسسيئر طيرسشوب راتfl بيسصنت ةبسسانÃ اهاقلأأ ةملك ‘ يتامغز لاقو
Ûنأأ ،رئأز÷أ ءاسضق صسل““fiعيمجب داسسفلأ ةبرا Œنم ىقبت هتايل

Ìكأأو ،ىسضم تقو يأأ نم Ìكأأ ءاسضقلأ اهب علطسضي يتلأ ةيسسيئرلأ فأدهألأ
قيقحتل ةيلا◊أ ةينوناقلأ تايلألأ ريوطت دسصق راج لمعلأ ناف كلذ نم
““ةبوهنŸأ لأومألأ دأدÎسساب قلعت ام اميسسل ةيلاعفلأ نم ديزŸأ

اهرقأأ يتلأ ةÒخألأ ةيونسسلأ ةكر◊أ نأ ريزولأ Èتعأ ىرخأأ ةهج نم
““ ةيئاسضقلأ تاه÷أ ءاسسؤور كلسس ‘ نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ صسيئر
ثيح نم وأأ Úماعلأ بأونلأ وأأ ءاسسؤورلأ ثيح نم ءأوسس اهتاقباسسك تسسيل
ءلولأ رايعم نم صصلختلأ““ ¤إأ هبسسح رسشؤوتو ،ةدمتعŸأ ةيعوسضوŸأ ÒياعŸأ

““.ةلأدعلأ كلسس ‘ ةيعونلأ بسصانŸاب تانييعتلأ ‘
هيلأ ةجاحلل أرظن ÒياعŸأ هذه ردسصتي ““صصسصختلأ ““ نأأ  يتامغز زربأأو
أوظح““ نيذلأ ةاسضقلأ نأأ ¤إأ أÒسشم ،““اهدقعتو تاعزانŸأ بعسشت““ ببسسب
ماهم تأونسس ةدعل أوسسرام دق ،ةكر◊أ هذه ‘ ةيروهم÷أ صسيئر ““ةقثب
مهلهؤوت يتلأ ةبرجتلأ ““ نم مهنكم ا‡ دعاسسم ماع بئان وأ صسيئر بئان
Ÿرأدتقأو ةءافكب ةديد÷أ مهماه““.
ده÷أ ةأافاكم ‘ ةديكأأ ةبغر نع Èعي““ رايعŸأ أذه نأأ يتامغز دكأأو
نم اهÒغو ةاباÙأو ءلولأ ىلع ةمئاقلأ تأرابتعلأ ذبنو لوذبŸأ
زجعو ةÿÒأ تأدأرلأ لسش بابسسأأ نم تناك يتلأ ةتيقŸأ تأرابتعلأ
.““ةعورسشŸأ ÚسضاقتŸأ تاجايتحل ةباجتسسلأ ىلع ءاسضقلأ

ةماقتسسلأ لاسصÿ ةقئاف ةيانع““ ريزولأ بسسح ،ةكر◊أ هذه تلوأ امك
ةكر◊أ هذه فأدهأ نأأ راطلأ صسفن ‘ أزÈم ،““ةيلÓقتسسلأو داي◊أو
نمألأ أاجلŸأ““ ءاسضقلأ لع÷ ““دÓبلل ايلعلأ تاطلسسلأ فأدهأأ راطأ ‘ جردنت““

.““نطأوملل
اهدمو ةلأدعلأ ‘ ““ ةيعونلأ فئاظولل رابتعلأ ةداعإأ““ نأ حسضوأأ امك

يلخأدلأ عقأولأ اهسضرفي يتلأ تايدحتلأ““ ىوتسسم ¤أ ىقري ““ديدج صسفنب““
. ““ يجراÿأو
¤أ نوماعلأ بأونلأو ةيئاسضقلأ صسلاÛأ ءاسسؤور يتامغز اعد ةبسسانŸأ هذهبو
لمعلأ ةيعون Úسس– ىلع صصر◊أو ةنهŸأ تايقÓخأاب ““مراسصلأ مأزتللأ““
مهتطلسس ت– مه نيذلأ ةاسضقلأ Òطأات ““ أذكو ““هتيدودرمو يئاسضقلأ
ةيلÓقتسسل ماتلأ مأÎحلأ لظ ‘و نوناقلأ هب حمسسي ام راطأ ‘ ةيرأدإلأ
.““ةلأدعلأ

ل◊ ““يقابتسسأ““ لمعب صسلاÛأ ءاسسؤور مايق ةرورسض ىلع ثح امك
ةيرسشبلأ تاقÓعلأ نع ةŒانلأ وأأ يئاسضقلأ لمعلاب ةطبترŸأ تلاكسشإلأ
.ةينوناقلأ نهŸأ يلث‡ Úبو مهنيب وأ ةلأدعلأ يفظوم Úب

ماكحألأ ليعفت ‘ ““مز◊أو ةمأرسصلأ““ عابتأ ةرورسض ىلع ددسش امك
ةفاك لامعتسساب بلاط امك ، ةحسصلأ عاطق لامع ةيامح نوناقل ةديد÷أ
.ةرهاظلأ هذهل دح عسضول ةينوناقلأ تايلألأ

ىرخألأ ““ءأدتعلأ رهاظم ¤أ دت“ ““ نأ دب ل ةيام◊أ هذه نأ حسضوأأو
فرسش نم لانت يتلأ كلت وأ اهبيرخت»ب ءأوسس ةيحسصلأ تاسسسسؤوŸأ صس“ يتلأ

نع رابخأأ رسشنو ليجسست قيرط نع ةحسصلأ عاطق يمدختسسم ةمأركو
ةيسصخسشلأ مهتايح ةمرحو مهتمأركو مهفرسشب ““صساسسŸأ دسصق ““ تنÎنألأ

.““ ىتوŸأو ىسضرملل بجأولأ مأÎحلابو
 و .ق

يعامتجإلأ لسصأوتلأ عقأوم مأدختسسأ عدر بناج ¤إأ
 ةلودلأ تاسسسسؤوم دسض

 ءايحألإ تاباصصع عدرل نوناق
رئأز÷اب صسمأأ ،يتامغز مسساقلب ،ماتخألأ ظفاح لدعلأ ريزو نلعأأ
‘ تاباسصعلأ ةرهاظ ةبراÙ نوناق نسسل ابيرق دأدعإلأ نع ،ةمسصاعلأ
‘ نمألأو ملسسلأ ةيامحب ينعم ءاسضقلأ نأأ ىلع أددسشم ،ةيبعسشلأ ءايحألأ
.ةمزÓلأ ةمأرسصلاب هعم لماعتلأو عمتÛأ

راتfl رئأز÷أ ءاسضق صسل‹ صسيئر بيسصنت لÓخ ،يتامغز مسساقلب نلعأأو
‘ تاباسصعلأ ةرهاظ عدرل صصاخ نوناق عورسشم دأدعإأ نع طيرسشوب
مأدعنأ وج قلخو Úنمآلأ عيوÎل ءاسضيبلأ ةحلسسألأ لمعتسست يتلأ ءايحألأ
.نمألأ

¤إأ ،مزحب ةرهاظلأ هذه عم لماعتلأو نمألأ ةيامحب ينعم ءاسضقلأ نأأ دكأأو
ةاي◊اب صساسسملل يعامتجلأ لسصأوتلأ عقأوم لامعتسسأ ةرهاظ بناج

⁄ لكسشب ةلودلأ تاسسسسؤوم ىلع ءأدتعلأو مهتÓئاعو Úنطأوملل ةسصاÿأ
.ليثم هل قبسسي

 و .ق

ةردابم نوصشقاني تايعمجو بإزحأإ ءاصسؤور
حÓصصإÓل

قدنف ،تايعمجو ةيباقن تاميظنتو بأزحأأ ةدع ءاثÓثلأ صسمأأ تقتلأ
ةردابم تايلاعف““ يمسس ام ام ةردابم ‘ ،ةمسصاعلأ رئأز÷أ ‘ يسسأروألأ
.““حÓسصإÓل ةينطولأ ىوقلأ

بزحو ينطولأ ءانبلأ بزح ةردابŸأ هذهل لوألأ عامتجلأ ‘ كراسشو
ىرخأأ بأزحأأو رأرحألأ Úينطولأ بزحو لبقتسسŸأ بزحو ديد÷أ رجفلأ
.ايأوزلأو ÚكلهتسسŸأ تايعمجو ةاسضقلأ ةباقن ¤إأ ةفاسضإأ

ةملكلأ هئاقلإأ لÓخ صشبيعب نب رهاطلأ ،ديد÷أ رجفلأ بزح صسيئر لاقو
ةبيكرت عونت ليلدب ةيسسايسس اهنم Ìكأأ ةينطو انتردابم نإأ““ :ةيحاتتفلأ

ةكراسشŸ تعلطأ ا‰إأ ةيبز◊أ تانايكلأ ىلع رسصتقت ⁄ يتلأ اهيكراسشم
.““ةطسشان تايسصخسشو تاباقنو تايعمج نم ÊدŸأ عمتÛأ

صشيعت رئأز÷أ نأأ ملعي لكلأو ةبعسص ةلحرÃ ر‰ اننإأ““ :ثدحتŸأ فاسضأأو
ةيعامتجلأ Úتيحانلأ نم اميسسلو ،نخاسس حيفسص ىلع ةيسساق ةلحرم
.““أديقعت انوروك ةحئاج امهتدأز يتلأ ةيداسصتقلأو
ةيرئأز÷أ ةيسسايسسلأ ةحاسسلأ صشبيعب نب فسصو ،يسسايسسلأ ديعسصلأ ىلع امأأ
رسشؤوم كلذ أÈتعم ،ةÎف ذنم هسشيعت يذلأ دوكرلأ رثإأ ةلحاقلأ ءأرحسصلاب

.نئمطم Òغ
كرحتلأ يسضتقت مويلأ ةرورسضلأ نأأ ديد÷أ رجفلأ بزح صسيئر ىريو
نأأ أÈتعم ،هدمأأ لاط مات دوكر دعب ةحاسسلل ةيسسايسسلأ حورلأ عاجرإأو
جأردتسسل ÿÒأ ةرداب وأأ ةنسس◊أ ةنسسلأ ةباثÃ نوكيسس مويلأ ءاقللأ
.دوكرلأ رجح اهفÓتخاب بخنلأ

قيمعلأ يسسايسسلأ Òيغتلأ رظتني بعسشلأ :ةنيرق نب
بعسشلأ نأأ ةنيرق نب رداقلأ دبع ينطولأ ءانبلأ ةكرح صسيئر دكأأو
قيمعلأ يسسايسسلأ Òيغتلاب هبلاطم عيمج ديسسŒ رظتني لأزي ل يرئأز÷أ

.يرفيف22 كأرح ‘
عسضو طسسو ةلودلأ تاسسسسؤوم ىلع تظفاح رئأز÷أ نإأ““ ةنيرق نب لاقو
روتسسد راسسم لسضفبو ،صشي÷أ ةسسسسؤومو بعسشلأ لسضفب Òطخ يئانثتسسأ

.““نمآلأ ديحولأ راسسŸأ ناك هنأأ لإأ ،لثمألأ نكي ⁄ نإأو
لإأ ،تاسسسسؤوŸأ ةيعرسشل انعاجÎسسأ نم مغرلأ ىلع““ هنأأ ةنيرق نب فاسضأأو
نم لينلأ ديرت ةداسضم ىوقو تأدأرإأ دوجوب ةمئاق لأزت ل رطاıأ نأأ
عاسضوألأ  نإأ““ :لسسÎسسيل ،““ءأرولأ ¤إأ انب ةدوعلأو يحÓسصإلأ راسسŸأ
ةيلوؤوسسم مامأأ انعسضتو Òكفتلأ ةسضراعمو ةطلسس انيلع صضرفت ةيلا◊أ

حرطل انل ةسصرف روتسسدلأ ةدوسسم حرط رأرق ناك دقو ،ةيخيرات
.““انتردابم
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لظلأ قطانÃ عيراسشÃ بعÓتلأو ةنامألأ ةنايخب نومهتم

 رئإودلإ ءاصسؤور نم ددع ماهم يهني نوبت
قيقحتلإ ىلع مهليحيو رايمألإو

Ëدقلأ ماظنلأ لقث نم ررحتلأ ‘ دعب حجنت ⁄ ةلأدعلأ نإأ لاق

ةيصسايصس بابصسأل ةير◊إ نم نامر◊إ Òبإدت نيدي يباحر

ةباين˘لا˘ب ا˘ي˘ق˘ير˘فإا لا˘م˘سشو ط˘سسوألا قر˘سشل˘ل ي˘م˘ي˘ل˘قإلا بت˘كŸا ةر˘يد˘م تلا˘ق
Ÿل ةيلودلا وفعلا ةمظنÚ دلاخ يفحسصلا قح ‘ رداسصلا مك◊ا نإا فولعم
Òبعتلا ةيرح ‘ ق◊ا كلذ ‘ اÃ ،ناسسنإلا قوق◊ ةخراسص ةناهإا Êرارد
.رئاز÷ا ‘ مÓعإلا ةيرحو
نب Òمسس نم لك ىلع ةرداسصلا ماكحألا““ نأا ،اهل نايب ‘ ،فولعم Úل تÈتعاو
ةيفيك ىلع ةياغلل حسضاو لاثم يه Êرارد دلاخو صشوطيمح ناميلسسو يبرعلا
¤إا ةيعاد ،““ماع لكسشب يملسسلا طاسشنلا عم صساق لكسشب تاطلسسلا لماعت

صسيلو قئاوع نود مهلمع ةلسصاوÃ مهل حامسسلاو ÚلقتسسŸا Úيفحسصلا ةيامح
.مهلمع ىلع مهتبقاعم

وأا ديق نودوً اروف جارفإلاب ةيرئاز÷ا تاطلسسلا نم ةثدحتŸا تبلاط امك
.““ ماكحألاو تانادإلا هذه ءاغلإاو ،Êرارد دلاخ نع طرسش
نجسسلاب ًامكح صسمأا ةمسصاعلا رئاز÷ا ‘ دمfiا يديسس ةمكfi تردسصأاو
يفحسصلا ىلع ،يرئازج رانيد فلأا05 اهردق ةمارغ عفدو ،تاونسس ثÓث

.““كار◊ا““ تارهاظم هتيطغت ببسسب Êرارد دلاخ
Òمسس يسسايسسلا طسشانلا ىلع Úماع نجسسلاب امكح ةمكÙا تردسصأا امك
نا˘م˘ي˘ل˘سس Úف˘ط˘تıا تÓ˘ئا˘ع˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ق˘ي˘سسن˘ت˘لا ق˘سسن˘مو ،ي˘بر˘ع˘˘لا ن˘˘ب

.ةÒسسم ‘ امهتكراسشمو تنÎنألا ىلع امهتاقيلعت ببسسب ،صشوطيمح
و .ق

 ةيلودلأ وفعلأ ةمظنم

ناصسنإلإ قوق◊ ةخراصص ةناهإإ Êرإرد ةنإدإإ

 ““صسوباك ¤إأ لو– لمألأ نإأ تلاق

!سشوطيمحو يبرعلبو Êرإرد Úب مك◊إ نيابت برغتصست ““يج .نأإ .سسأإ““
‘ ،Úيفحسصلل ةينطولا ةباقنلا تقلع
د˘سض ردا˘سصلا م˘ك◊ا ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب
ل˘مألا““ نأا˘ب Êرارد د˘لا˘˘خ ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصلا

مك◊ا تبرغتسساو ،““صسوباك ¤إا لو–
ي˘˘بر˘˘ع˘˘ل˘˘ب Òم˘˘سس Úط˘˘سشا˘˘˘ن˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
صسبح Úماع˘ب صشو˘ط˘ي˘م˘ح نا˘م˘ي˘ل˘سسو
‘ ،ةذ˘فا˘ن ط˘ق˘ف ر˘ه˘سشأا ة˘ع˘برأا ا˘ه˘˘ن˘˘م
ي˘ت˘لا م˘ه˘ت˘لا صسف˘ن˘بو ة˘ي˘˘سضق˘˘لا ا˘˘سسف˘˘ن
3ـب Êرارد ىلع ةمكÙا اهيف تسضق
.اذفان انجسس تاونسس
فر˘˘ط ن˘˘م ع˘˘قوŸا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ‘ ءا˘˘جو
Êرامع لا˘م˘ك ،ة˘با˘ق˘ن˘ل˘ل ما˘ع˘لا Úمألا
‘ ي˘ف˘ح˘سص ،Êرارد د˘لا˘˘خ ا˘˘ن˘˘ل˘˘ي˘˘مز““
،““نو˘ب˘ير˘ت ة˘ب˘سصق““ ÊوÎك˘لإلا ع˘˘قوŸا

،0202 توأاÚ 01نثإلا موي هيلع مكح
فلأا05و ،اذفان انجسس تاونسس ثÓثب
تر˘ج ة˘˘م˘˘كاfi ر˘˘ثإا ،ة˘˘مار˘˘غ را˘˘ن˘˘يد

Ãا يديسس ةمكحfiرئاز÷اب ،دم.
لو–““ Úيفحسصلا ةباقن نايب تلاقو
نأا ا˘˘˘ح˘˘˘سضو˘˘˘م ،““صسو˘˘˘با˘˘˘ك ¤ا ل˘˘˘˘مألا
اذ˘كو ،Úي˘ف˘ح˘سصل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘˘لا
ةيسسا˘ي˘سسلا ة˘ق˘ب˘ط˘لا ،ة˘فا˘ح˘سصلا كل˘سس
يأار˘˘لاو ،ÊدŸا ع˘˘م˘˘تÛا ي˘˘ل˘˘عا˘˘فو
Úكسسمتم اوناك““ ،ةماع ةفسصب ،ماعلا
ةسسمخ دعب ،ارح انليمز اوري نأا لمأاب
““.صسب◊ا نم ةليوط رهسشأا
ما˘ك˘˘حأا ه˘˘تذ˘˘غ ل˘˘مألا اذ˘˘ه““ فا˘˘سضأاو
ناميلسسو يبرعلب Òمسس قح ‘ تقبسس

ة˘˘ي˘˘سضق ‘ نا˘˘ع˘˘با˘˘تŸا ،صشو˘˘ط˘˘ي˘˘م˘˘ح
صسا˘سسŸا““ ـب ا˘ي˘م˘سسر ،ا˘ه˘˘سسف˘˘ن Êرارد
ىلع صضيرحتلا»و ““ةينطولا ةدحولاب
.““حلسسŸا Òغ رهمجتلا
ل˘ب˘ق ي˘بر˘ع˘ل˘بو صشو˘ط˘ي˘م˘ح دا˘ف˘ت˘سساو

fiن˘˘ثلا ة˘˘م˘˘كاÚ تقؤو˘م جار˘˘فإا ن˘˘م،
امهيلع مكحو ،نايبلا هب ركذ ام بسسح
اهنم طقف رهسشأا ةعبرأا ،انجسس Úماعب
ي˘˘˘ت˘˘˘لا رو˘˘˘ه˘˘˘سشلا دد˘˘˘ع ي˘˘˘هو ةذ˘˘˘فا˘˘˘ن
را˘ثأا ا˘˘م و˘˘هو ،ن˘˘ج˘˘سسلا ‘ ا˘˘ها˘˘ي˘˘سضق
.اهمهف مدعو ةباقنلا ةÒح
ا˘ن˘م˘ه˘ف مد˘عو ا˘ن˘تÒح““ نا˘ي˘ب˘˘لا لا˘˘قو

Ÿرياغم لكسشب انليمز لماعي اذا ‘
ا˘ناد˘م ه˘˘سسف˘˘ن د˘˘ج˘˘يو ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا هذ˘˘ه

ل˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ثو ،ذ˘˘˘فا˘˘˘ن ن˘˘˘ج˘˘˘سس ة˘˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ب
ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي ر˘˘˘مألا نألأا ؟صصو˘˘˘سصÿا˘˘˘˘ب
 ““؟يفحسصب
ة˘˘ير˘˘ئاز÷ا ة˘˘با˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا نا˘˘˘ي˘˘˘ب را˘˘˘سشاو
‘ ةد˘ئار˘لا ر˘ئاز÷ا““ نأا Úي˘ف˘ح˘˘سصل˘˘ل

‘ ،Òب˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لاو ة˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ح
ل ،تا˘ير˘سشع ثÓ˘ث ذ˘ن˘˘م ،ة˘˘ق˘˘ط˘˘نŸا
ىلختت نأا اهسسفنل حمسست نأا عيطتسست

ا˘ه˘ت˘عز˘ت˘نا ي˘ت˘لا بسسا˘˘كŸا هذ˘˘ه ن˘˘ع
Úل˘سضا˘نŸاو Úي˘ف˘ح˘سصلا ن˘˘م لا˘˘ي˘˘جأا
،ة˘م˘˘ي˘˘سسج تا˘˘ي˘˘ح˘˘سضتو ،لا˘˘غ ن˘˘م˘˘ث˘˘ب
،ف˘سسع˘ت˘لا د˘سض حا˘ف˘ك˘لا ن˘م تاو˘ن˘سسو
 .““باهرإلاو ةيوطلسسلا ،ةيمÓظلا

 ي .صص



5ينطو
ـه1441 ةج◊أ وذ22 ـل قفأوŸأ م0202  توأأ21  ءاعبرألأ el-hourria.com

ةمسصاعلاب زكرمتت تناك نأأ دعب

 نطولإ Èع ةيجولونكت رئاظح عيراصشم
 ةصسإردلإ ديق

إأ .ق

لوألا ر˘˘يزو˘˘لا ىد˘˘ل بد˘˘ت˘˘نŸا ر˘˘يزو˘˘لا د˘˘كأا
تا˘سسسسؤوŸاو ة˘فر˘عŸا دا˘سصت˘قا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كŸا
د˘يد˘ع““ نأا د˘ي˘لو يد˘هŸا Úسسا˘ي ة˘ئ˘˘سشا˘˘ن˘˘لا
ر˘˘ئا˘˘ظ˘˘ح زا‚إا˘˘˘ب ة˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘تŸا ع˘˘˘يرا˘˘˘سشŸا
ن˘طو˘لا ق˘طا˘ن˘م ف˘ل˘تÈ flع ة˘ي˘جو˘لو˘ن˘˘ك˘˘ت
نأا ¤إا اÒسشم ،““ةسساردلا ديق ايلاح دجاوتت

تانسضا◊ا ¤إا ةفاسضإلاب تاءاسضفلا هذه
اقباسس زكرمتت تناك““ ةيجولونكتلا زكارŸاو

.ةمسصاعلا رئاز÷ا ‘
نإا˘˘˘˘˘ف ،د˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘لو يد˘˘˘˘˘˘هŸا Úسسا˘˘˘˘˘˘ي بسسحو
ة˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘لا ر˘ئا˘ظ◊ا هذ˘˘ه ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘سسا

بابسشلل لاÛا حتف ‘ Óبقتسسم مهاسسيسس““
لا‹ ‘ را˘م˘ث˘˘ت˘˘سسلا ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشتو
ةرولبو مهتقفارمو ةثيد◊ا تايجولونكتلا
نأا˘ب اد˘ي˘ف˘م ،““ع˘قاو˘لا صضرأا ى˘ل˘ع م˘هرا˘ك˘فأا
ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘ل ة˘˘ه˘˘جوŸا تÓ˘˘ي˘˘ه˘˘سست˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ع““
لÓ˘خ رو˘ن˘˘لا ىÎسس ة˘˘ئ˘˘سشا˘˘ن˘˘لا تا˘˘سسسسؤوŸا
““.ةمداقلا ةليلقلا مايألا
،فيطسس نم هل حيرسصت ‘ ،ريزولا حسضوأاو
اسساسسأا تئسشنأا““ ةبدتنŸا ةيرازولا هترئاد نأا

متهŸا بوهوŸا بابسشلا ةدعاسسم لجأا نم
نأا افيسضم ،““ةماع ةفسصب ةفرعŸا داسصتقاب
ن˘م Òث˘ك˘لا˘ب ى˘ل˘ح˘˘ت˘˘ي ير˘˘ئاز÷ا با˘˘ب˘˘سشلا““
ديدع نأا ليلدب ،ةبهوŸا كلتÁو ءاكذلا

ا˘˘ه˘˘تراد˘˘ج تت˘˘ب˘˘ثأا ة˘˘ئ˘˘سشا˘˘˘ن˘˘˘لا تا˘˘˘سسسسؤوŸا
لÓ˘˘خ ن˘˘م ،ا˘˘˘هÒغ˘˘˘ل ا˘˘˘جذو‰ تح˘˘˘ب˘˘˘سصأاو
““.ةيراكتبلا اهعيراسشم
لوألا ريزولا ىدل بدتنŸا ريزولا بسسحو
تا˘سسسسؤوŸاو ة˘فر˘عŸا دا˘سصت˘قا˘˘ب ف˘˘ل˘˘كŸا
موقي يتلا تارايزلا ةلسسلسس نإاف ،ةئسشانلا
ءلؤوه معد راطإا ‘ جردنت““ تايلولل اهب
ةئسشانلا تاسسسسؤوŸا ىلع فرعتلاو بابسشلا
لك˘ب ة˘يرا˘ك˘ت˘بلا ع˘يرا˘سشŸا ى˘ل˘ع عÓ˘طلاو
هرخفو هباجعإا ةبسسانŸاب ايدبم ،““ةقطنم

Ãا هذه صضعب هتققح اŸزيزعت ‘ تاسسسسؤو
.ينطولا داسصتقلا معدو

ةيلاŸأو ةيرأدإلأ تأءأرجإلأ لامكتسسل نووعدم نوديفتسسŸأ
ابيرق ملصستصس يتلإPPL”““ تانكصس عقإوم يه هذه
تانكسسلا نم نيديفتسسŸا ةفاك ةيراقعلا ةيقÎلل ةينطولا ةسسسسؤوŸا تعد
ةيراجتلا اه◊اسصم نم برقتلا هاندأا ةروكذŸا ةينكسسلا ءايحألاب ةعقاولا
تاءارجإلا لك لامكتسسا دسصق ،عيراسشŸا تايريدمو ةيوه÷ا تايريدŸاب
يح : يه ةينعŸا ءايحألا نإاف ،ةسسسسؤوŸا نم نايب بسسحو. ةيلاŸاو ةيرادإلا
يح ،ةبيورلاب عيراسشŸا ةيريدم6 نارمع يلع )يمومع يوقرت نكسسم411
عيراسشŸا ةيريدم ناينبلا Úع ““اتوكام“ يمومع يوقرت نكسسم674 /63
.ةمسصاعلا رئاز÷ا ةجعنلا Úعب برغ طسسو ةيوه÷ا ةيريدŸا / تياف دلوأاب

عيراسشŸا ةيريدم ةيناديوسسلا وطÓبب ايمومع ايوقرت انكسسم062 /06 يح
.ةمسصاعلا رئاز÷ا ةجعنلا Úعب برغ طسسو ةيوه÷ا ةيريدŸا / تياف دلوأاب

. ةديلبلا ةيلو عيراسشŸا ةيريدم ءاعبرألاب ايمومع ايوقرت انكسسم08 يح
. ةياجب ةيلو عيراسشŸا ةيريدم رسصقلا ةيدلبب يمومع ايوقرت انكسسم28 يح
برغ ةيوه÷ا ةيريدŸا Âاغتسسم ةيلوب يمومع يوقرت نكسسم003 /051 يح
.نارهو ةيلوب

. ترايت ةيلوب عيراسشŸا ةيريدم ترايت ةيلوب ايمومع ايوقرت انكسسم812 يح
.ترايت ةيلوب عيراسشŸا ةيريدم صضيبلا ةيلوب ايمومع ايوقرت انكسسم61 يح
. بونج ةيوه÷ا ةيريدŸا يداولا ةيلوب يمومع يوقرت نكسسم002 /04 يح
ةيوه÷ا ةيريدŸا طاوغألا ةيلوب ايمومع ايوقرت انكسسم963 /82 يح
.بونج

ةينلديسصلأ ةعانسصلأ ريزو
ةعانصصلإو لإديصص عم‹ ثعب ةداعإإ وه ةموك◊إ فده

ءإودلل ةيلÙإ
¤إا فدهت ةموك◊ا نأا دمحاب نب يفطل ،ةينلديسصلا ةعانسصلا ريزو نلعأا
.ةيودألا ةعانسصل يمومعلا لاديسص عم‹ ثعب ةداعإا
ةكرسش رقم ¤إا هتداق ةرايز صشماه ىلع ،Úيفحسصلل حيرسصت ‘ ،ريزولا لاقو
ةعانسصل ةيمومعلا ةكرسشلا هذه ىلع Òبك ناهرلا نإا ،ءاثÓثلا صسمألا ،““ديسص““
لÓخ نم ءاودلل ينطولا جاتنإلاب عفدلا ىلع ةموك◊ا لمعتسسو ،ةيودألا
لاديسص عم‹ ثعب ةداع إاوه ةموك◊ا فده““ :هنأا احرسصم .اهيلع دامتعلا
لك كلتÁ ““لاديسص““ عم‹ نأا دمحاب نب يفطل دكأاو.““ةيلÙا ةعانسصلاو
ÚجتنŸا لك تقفار ةلودلا نأا ارّكذم ،كلذ قيقحتل ةمزÓلا تايناكمإلا
ةيلوألا داوŸا Òفوتل قرطلا لكبو تعسسو ،انوروك ةحئاج مغر ÚيلÙا
.اهداÒتسساو

إأ .ق

يرئاز÷ا ينطولا كنبلا

يإد Úصسح يتلاكو ‘ ةيمÓصسإلإ ةفÒصصلإ طاصشن قÓطإ
›إواطصسو
““ةيمÓسسإلا ةفÒسصلا““ طاسشن ءاثÓثلا صسمأا ،يرئاز÷ا ينطولا كنبلا قلطأا

.›اواطسسو ياد Úسسح ام�و ةمسصاعلاب Úتيفاسضإا Úتلاكو ىوتسسم ىلع
اذه اهيف قلطأا ةلاكو لوأا يه ةمسصاعلا طسسوب دارم صشوديد ةلاكو تناكو
.نايبلا تاذ هنلعأا امبسسح ،طرافلا توأا4 ‘ طاسشنلا
ذيفنتو ديسسŒ راطإا ‘ لخدت تاءارجإلا هذه نإاف ،كنبلا نم نايب بسسحو
““ةيمÓسسإلا ةفÒسصلا““ ميمعت ¤إا ةفداهلا يرئاز÷ا ينطولا كنبلا ةيجيتاÎسسإا

.نطولا Èع اهتلاكو عيمج ىلع
Èع ةيمÓسسإلا ةفÒسصلا طاسشنل يجيردتلا ميمعتلا اذه نأا ردسصŸا فاسضأاو
ىلع ظوحلŸا يرسشبلا قفدتلاو Òبكلا لابقإلا بقع يتأاي كنبلا تلاكو
عسستلا تاجتنŸا قيوسست ‘ قبسسلا ا�ل ناك يتلا ،دارم صشوديد ةلاكو ىوتسسم
.ةيمÓسسإلا ةفÒسصلاب لمعلا نم ةلحرŸا هذ� لÓخ ةسصسصıا
تاجتنŸا قيوسست ميمعت عيرسست مزتعي يرئاز÷ا ينطولا كنبلا نأا زربأاو
باÎلا لماك Èع هتلاكو ىوتسسم ىلع ةيمÓسسإلا ةعيرسشلا ئدابŸ ةقباطŸا
توأا61 نم ةيادب كلذو ايعوبسسأا تلاكو ةسسمخ نع لقي ل لدعÃ ينطولا
ةفاحسصلا Èع ةيمÓعإا تانايب رسشنب -نايبلا فيسضي- كنبلا موقيسسو.لبقŸا
ىلع ةوÓع يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم ىلع ةيمسسرلا هتاحفسص ىلع اذكو
ىلع ةيمÓسسإلا ةفÒسصلا طاسشنل ديدج ءارثإا لك عم ايزاوت ،ÊوÎكلإلا هعقوم
ةديد÷ا تاجتنŸا صضرع ثيح نموأا تلاكولا ددع ثيح نم ءاوسس ،هاوتسسم

تامدÿا نم عونلا اذه ‘ مهتابغر ةيبلتو ÚنطاوŸا ةدافإل ثيثح يعسس ‘
.ةيكنبلا تاجتنŸاو

إأ .ق

282 م˘ي˘ل˘سست ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز÷ا˘ب ءا˘ثÓ˘ث˘لا صسمأا ،تم˘˘ل˘˘سس
ةدئافل ،عنسصلا ةيلfi ،زنب صسديسسرم ةمÓع نم ةنحاسش
تائيهو ينطولا عافدلا ةرازول داتعلل ةيزكرŸا ةيريدŸا
.ةسصاخو ةيمومع تاسسسسؤومو
لقنو دارفألا لقنل ةسصسصıا تانحاسشلا هذه تعنسصو
تانحاسش جاتنإل ةيرئاز÷ا ةكرسشلا تادحو ‘ عئاسضبلا
(يب مأا-لباسس) زنب صسديسسرم ةمÓع نم ليقثلا نزولا
.ةبيورلاب ةعقاولا ينطولا عافدلا ةرازول ةعباتلا
فلتfl ريوطت ىعسسم نمسض ةديد÷ا ةيلمعلا هذه يتأاتو
اقبط ،اهنم ةيك˘ي˘نا˘ك˘يŸا ا˘م˘ي˘سسل ة˘ير˘ك˘سسع˘لا تا˘عا˘ن˘سصلا
ينطولا جوت˘نŸا ة˘ي˘قر˘ت ¤إا ي˘مار˘لا ي˘ن˘طو˘لا ط˘ط˘خ˘م˘ل˘ل
ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا صشي÷ا ل˘كا˘ي˘˘ه تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘تو
نم رسشا˘ب˘م فار˘سشإا˘ب ،ة˘سصاÿاو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘سسسسؤوŸاو
عا˘فد˘ل ةرازو˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘ير˘ك˘سسع˘لا تا˘˘عا˘˘ن˘˘سصلا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
.ينطولا
ميلسستلا تلوكتورب ىلع عيقوتلا مسسارم لÓخ ةملك ‘و
ماعلا ريدŸا لاق ،ةينعŸا تاسسسسؤوŸاو تائيهلا يلث‡ عم
امو عيب تامدخ ‘ ةسصسصختŸا ““يب مأا-صسأا.مأا.أا““ ةكرسشل
ة˘مÓ˘ع ن˘م ة˘ير˘ك˘سسع˘لا ة˘عا˘ن˘سصلا تا˘ب˘˘كرŸ ع˘˘ي˘˘ب˘˘لا د˘˘ع˘˘ب
›امجإا نمسض نم هنإا ،يتورزات دومح ،زنب-صسديسسرم
داتعلل ةيزكرŸا ةيريدŸا ةدئافل122 تملسس ،ةنحاسش282
.ينطولا عافدلا ةرازول
ةسسسسؤو˘م˘ل˘ل تم˘ل˘سس ة˘ن˘حا˘سش22 نأا لوؤو˘˘˘˘˘˘سسŸا فا˘˘˘˘˘˘سضأاو
ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل ة˘ن˘حا˘سش12و ““را˘كاز““ ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ة˘سسسسؤوŸا ح˘لا˘سصل تا˘ن˘˘حا˘˘سش70و ،““بي˘با˘نأا راد˘˘ي˘˘سسو˘˘ك““
تاسسسسؤوم ةتسسل ةنحاسش11و ““ىسصحلل راديسسوك““ ةيمومعلا

نا ادكؤوم ،ةيداسصتقلا تاعاطقلا فلتı ةعبات ةسصاخ
تا˘˘سسسسؤوŸا ة˘˘فا˘˘ك تادو˘˘ه‹ د˘˘سسج˘˘ي م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سست˘˘˘لا اذ˘˘˘ه

ة˘˘مÓ˘˘ع تا˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م ع˘˘˘يزو˘˘˘تو ع˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘سصت˘˘˘ل ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز÷ا
.زنب-صسديسسرم
عيزوتو قيوسست قÓطإا نع لوؤوسسŸا فسشك ،ىرخأا ةهج نم
ةيرئاز÷ا قوسسلا ‘ زنب-صسديسسرم ةمÓعل ديدج جوتنم
ة˘ئ˘ف ن˘م Èت˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو ““ي˘˘سس519ول˘ي˘سسا““ ة˘ن˘حا˘سش ي˘هو
9 ـب ردقت ةيلامجإا ةلومحب فئاظولا ةددعتŸا تابكرŸا
ةدو÷ا نع ثحبي نم لكل لثمألا دعت اهنا احسضوم ،نانطأا
هرفوت اÃ ندŸا Úب امو لخاد ةكر◊ا ةلوهسسو ةءافكلاو
.عيزوتلاو لقنلل لولح نم
تانحاسش جاتنإا ،بيرق نع ،قÓطإا يتورزات نلعأا امك
““صسوÎكا““ تا˘ن˘حا˘˘سش ي˘˘هو ،ةد˘˘يد÷ا ز˘˘ن˘˘ب-صسد˘˘ي˘˘سسر˘˘م
تانوكمو تاي˘ن˘ق˘ت˘ب ةز˘ه‹ ا˘ن˘ط33و ا˘ن˘ط02 ةلوم˘ح˘ب
فورظلا ىسسقأا ‘ تارابتخÓل تعسضخ زنب-صسديسسرم
عيمج ىلع رفوتت اهلعجي ام ،ةركتبŸا تاينقتلاب تدوزو
‘ ةمهم ةيأا زا‚إل Èكأا ةيلاعفب لمعلاو ةدايقلا تابلطتم
.نامأا
““وقيتأا““ تانحاسش جاتنإا ‘ -يتورزات بسسح- عرسشيسس امك
تامادختسسلا ةددعتم انط71و انط41 ةيلامجإا ةلومحب
اÒسشم ،لقنلا ماهم فلتı ةبسسانمو لمحتلا ةديدسشو
ةلوهسس بناج ¤إا ،ىوسصقلا اهتناتمو ›اعلا اهءادأا نأا ¤إا

لك ى˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ةز˘ي˘م˘ت˘م ة˘ن˘حا˘سش ا˘ه˘ن˘م ل˘عŒ ا˘ه˘ت˘نا˘ي˘سص
.عيزوتلاو لقنلا تاجايتحا ةيبلتل تÓهؤوŸا
““صسوÎيز““ تانحاسشلا رارج قيوسست ،بيرق نع ،أادبيسس امك
ليثم ل ةمادتسساو ةناتÃ ىظحي ،انط63 ةلومحب6*6
¤إا ةفاسضإلاب ،تانوكŸا نم ةÒبك ةعوم‹ جمدي ،اهل
.قوسسلا تابلطتم عم قفاوتلل اسصيسصخ دعم ميمسصت
ةمÓعل ةعنسصŸا تاجتنŸا ددع نأا ¤إا لوؤوسسŸا راسشأاو
ذنم ،رئاز÷ا ‘ تعزوو تقوسس يتلا زنب-صسديسسرم

¤إا عفد ام اذهو ،رمتسسم ديازت ‘ ،عورسشŸا قÓطنا
‘ ،تايلوÈ 6ع نئابزلا تابلط ةيبلتل عيزوت ةكبسش ءاسشنإا
حتف متيسس فيطسسو ناسسملتو ترايت يهو ،¤وألا ةلحرŸا
ديق ايلاح يه تادحو اهيلت ،ةلبقŸا رهسشألا ‘ اهتادحو
.راسشبو نارهوو ةلقروب ليهأاتلا
ةلحرŸا ‘ مه نيدمتعم Úعزوم ةكبسش دمتعتسس امك
يجولونكتلا كيرسشلا Òياعم قفو ءاقتنلا نم ةÒخألا
.نطولا تايلو لك ةيطغتل ““رلÁاد““

،ميلسستلا لوكوتورب ىلع عيقوتلا دعبو ،ىرخأا ةهج نم
صشيجلل ةعباتلا ،داتعلل ةيزكرŸا ةيريدŸا لث‡ حسضوأا
ءانتقلا ةيلمع نأا ىفطسصم ةمرزوب دئارلا يبعسشلا ينطولا
ا˘ي˘ل˘ع˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘˘تاÎسسإا را˘˘طإا ‘ ل˘˘خد˘˘ت ،ةد˘˘يد÷ا

تادحولا فرسصت ت– عسضو ¤إا فدهت يتلاو صشيجلل
نم داتع ينطولا رطقلا عوبر لك Èع ةرسشتنŸا ةيلاتقلا
لمكأا ىلع اهماهÃ مايقلا نم اهنيكمتل ديد÷ا لي÷ا
.هجو
هذه لÓخ تملتسسا داتعلل ةيزكرŸا ةيريدŸا نا حسضوأاو
تانحاسش اهنم عاونألا فلتfl نم ةنحاسش122 ةيلمعلا
تانحاسش كلذكو عفدلا ةيسسادسسو ةيعابر دون÷ا لقنل
اميسسل ةيلاتقلا تادحولا ىلع عزوتسس يتلا يبطلا ءÓجإلا
ةمهم اهل تلكوأا يتلاو ةينطولا دود◊ا ىلع ةرسشتنŸا

.ناكسسلاو دارفإلا تاكلت‡و ينطولا باÎلا ةيامح

إأ .ق
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ةلأمعلاو بسضغلا Úب رأمعتسس’ا ءأعدتسسا
7مالـقأ

بلاطوبأأ نسسح .د

توÒب ¤إا يسسنرفلا صسيئرلا بهذ
راجفنلا نم لئÓق تاعاسس دعب
ةقÓعلا .ةنيدŸا أافرم ‘ Òبكلا
اهل ناك نانبلو اسسنرف Úب ةسصاÿا
نأا .رارقلا كلذ ‘ Èكألا Òثأاتلا
يذلا لوألا يبنجألا صسيئرلا نوكي
د˘ع˘َيو تاد˘عا˘˘سسŸا ه˘˘ع˘˘م ل˘˘م˘˘ح˘˘ي
.ن˘˘يد˘˘سسا˘˘ف˘˘لا ة˘˘ب˘˘سسا˘˘حÃ بع˘˘سشلا

ًارا˘˘ب˘˘ك Úلوؤو˘˘سسم ى˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا كا˘˘˘ن˘˘˘ه
ةيرهو÷ا تا˘حÓ˘سصإلا˘ب م˘ه˘ب˘لا˘ط
ق˘ي˘ق– ءار˘جإاو ،ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا Òي˘˘غ˘˘تو
ام ةفرعŸ فافسشو عيرسسو لقتسسم
ÚلوؤوسسŸا ةبسساfiو ىرج يذلا

اوأار Úيداع Úنطاوم ىقتلاو .هنع
هب قوثولا نكÁ ًايلود ًلوؤوسسم هيف
مهتلاسسر ليسصوت ‘ هيلع ليوعتلاو
طقِسسُي نأا هنم نوديري .ةبسضاغلا
نع تادعاسسŸا عنÁ نأاو ،ماظنلا
،ن˘˘يد˘˘˘سسا˘˘˘ف˘˘˘لا Úلوؤو˘˘˘سسŸا يدا˘˘˘يأا
نو˘˘˘ك˘˘˘ت نأاو كلذ˘˘˘˘ب د˘˘˘˘عو هرود˘˘˘˘بو
ةباقر ت–و ةفافسش تادعاسسŸا
·ألا وأا ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘بوروألا دا–لا
.ًاعم امهيلك وأا ةدحتŸا
رخآا ىحنم تذخأا بلاطŸا صضعب
نأا ةراثإا اهÌكأا ،Òسسفت نم Ìكأا هل
ة˘˘سضير˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع فلآا ةد˘˘ع ع˘˘˘ّقو˘˘˘ي
،يسسنرفلا بادتنلا ةدوعب بلاطت
نوركام Úبلاطم اودّرغ نورخآاو
امك «هللا بزح» نم مهررحي نأاب
Úح لبق نم روغ لاÔ÷ا لعف
را˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسلا ن˘˘˘م نا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ل رر˘˘˘˘ح
.Êامثعلا
ن˘م Êا˘ن˘ب˘ل˘˘لا ن˘˘طاوŸا بسضغ˘˘ي نأا

يعيبط رمأا اذهف ىرج ام لوه
ة˘ب˘سسا˘حÃ بلا˘ط˘˘ي نأاو ،ع˘˘sقو˘˘ت˘˘مو
موهفم اذهف ةطلسسلا ‘ نيدسسافلا
نأا امأا ،هيلع صضاÎعلا نكÁ لو
يد˘ي˘ك ل˘م˘ع˘ك و˘لو ،صضع˘ب˘لا بهذ˘ي
د˘˘˘ح ¤إا ،ا˘˘˘هزو˘˘˘مرو ة˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسل˘˘˘˘ل
ءارولا ¤إا نمزلا ةداعإاب ةبلاطŸا

حÓسصإلا ليبسس هنأا ًامهوت وأا ًانظ
ن˘˘مألا د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘سس ه˘˘˘نأاو د˘˘˘ي˘˘˘حو˘˘˘لا
،ىر˘خأا ةر˘م دÓ˘ب˘˘ل˘˘ل رار˘˘ق˘˘ت˘˘سسلاو
ي˘عد˘ت˘سست ة˘لا˘ح ما˘مأا ا˘ن˘ه ن˘ح˘ن˘˘ف
،ةللدلا نم ًةيادب ،قيمعلا لمأاتلا
ل ،ة÷ا˘˘˘˘عŸا ¤إا ،با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسألا ¤إا
يسسنرفلا بادتنلا ةÎف نأا اميسس
رام˘ع˘ت˘سسلا لا˘ح و˘ه ا˘م˘كو ،ا˘ه˘تاذ

عسساتلا Úنرقلا ‘ ةيبرعلا نادلبلل
Òخ دهع نكي ⁄ ،نيرسشعلاو رسشع
،لاو˘˘حألا ن˘˘˘م لا˘˘˘ح يأا˘˘˘ب مÓ˘˘˘سسو
‘ ةرو˘فfi ةŸؤوŸا ل˘ي˘سصا˘˘ف˘˘ت˘˘لاو
ةقثوم يه امك ةيعام÷ا ةركاذلا

.ةنيسصرلا ةيخيراتلا تاسساردلا ‘
بادت˘نلاو ،را˘م˘ع˘ت˘سسلا ءا˘عد˘ت˘سسا
لبق نمو ،نانبل ةلاح ‘ يسسنرفلا
ايبيلل Êامثعلا لÓتحلا مادقتسسا

تا˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ يوذ Úي˘˘ب˘˘ي˘˘ل ل˘˘ب˘˘ِق ن˘˘م
رÁً ارمأا صسيل ،ةنيعم ةيجولويديآا

ول ىتحو .ماركلا رورم ءرŸا هيلع
‘ طقف Úفلأا وأا ًافلأا ددعلا ناك
نم برقي ام ¤إا لسصي هدادعت دلب
ًا˘˘˘ق˘˘˘فو ،ة˘˘˘م˘˘˘سسن ÚيÓ˘˘˘م ة˘˘˘ع˘˘˘˘ب˘˘˘˘سس
،0202 ةد˘ح˘تŸا ·ألا تار˘يد˘ق˘ت˘ل
ةلا◊ا ‘ قمعتلا بلطتي رمألاف
ل˘ه˘ف ،ا˘ه˘تا˘سسبÓ˘م ل˘ك˘ب ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا
كل˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع او˘˘ع˘˘sقو ن˘˘يذ˘˘˘لا Óً˘˘˘ع˘˘˘ف
؟اهيف درو اÃ نونمؤوم ةسضيرعلا
اهيلع قبطني ةلاح مامأا نحن لهو
«رامعتسسÓل ةيلباقلا لماع» فسصو
ير˘ئاز÷ا ر˘ك˘˘فŸا ه˘˘حر˘˘سش يذ˘˘لا

Òه˘سشلا ه˘با˘˘ت˘˘ك ‘ ي˘˘ب˘˘ن ن˘˘ب كلا˘˘م
نأا قبسس ام وأا ،«ةسضهنلا طورسش»
نبا عامتجلا ملع صسسسؤوم ه÷اع
يتلا ةÒهسشلا هتمدقم ‘ نودلخ
نع هتاير˘ظ˘نو هرا˘ك˘فأا ا˘ه˘ي˘ف حر˘ط
ءان˘بو ة˘ي˘ب˘سصع˘لاو نار˘م˘ع˘لا Úناو˘ق
مث اهتوبثو اهو‰ لحارمو لودلا
ه˘˘تر˘˘ك˘˘فو ،ا˘˘ه˘˘طو˘˘ق˘˘سسو ا˘˘ه˘˘ت˘˘ت˘˘˘سشت
بو˘˘ل˘˘غŸا ءاد˘˘ت˘˘قا» ن˘˘˘ع ةÒه˘˘˘سشلا
؟«بلاغلاب
ْنإاو ،نا÷ا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت نا˘˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لاو

Ãة˘غ˘لو تارو˘ظ˘˘ن flسصأا ،ة˘ف˘ل˘ت˘Óً
ي˘سسي˘ئر˘لا طر˘سشلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘يً اد˘حاو
لود˘˘˘لا را˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘نا ¤إا يدؤو˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
يبن نب كلام ىدلف ،تاراسض◊او
؛ناينعم اهل رامعتسسÓل ةيلباقلا نأا
رامعتسسÓل عوسضÿا نع œان لوألا
ىد˘ل ة˘ف˘ئاز تا˘عا˘ن˘˘ق د˘˘ّلو˘˘ي يذ˘˘لا
تا˘˘˘ي˘˘˘لآا Èع هÒن ت– Úع˘˘˘˘قاو˘˘˘˘لا
Òغ م˘ه˘نأا˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘تıا ة˘˘ئ˘˘سشن˘˘ت˘˘لا
نولب˘ق˘ي˘ف ،ه˘ت˘ه˘با‹ ى˘ل˘ع ن˘يردا˘ق
ةÁز˘˘˘ه˘˘˘لا˘˘˘˘ب رو˘˘˘˘ع˘˘˘˘سشلا ًا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع
نوعسضخيو رمعتسسملل ةناكتسسلاو
نأا ر˘خآلاو ،ة˘موا˘ق˘م Ó˘˘ب هدو˘˘ي˘˘ق˘˘ل
ةعوم‹ يه رامعتسسÓل ةيلباقلا

لعŒ يتلا تاقÓعلاو تافسصلا نم
عوسضÿا لوبق ¤إا ليÁ عمتÛا

،رطاخ بيط نع ةيرامعتسسا ىوقل
ةيلباق يهو ،ةÈجتم ةوق اهفسصوب

Áلقتسسا اذإا ىتح ثد– نأا نك
ة˘˘˘˘لا◊ا ن˘˘˘˘ع د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘باو د˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
ل˘ظ˘ي ن˘ك˘ل ،ًا˘ير˘ظ˘ن ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘˘سسلا
را˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسلا ة˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ح ¤إا ل˘˘˘يŸا

ًانايحأاو ،ةنيعم ةئف ىدلً ادوجوم
نإاو اميسس ل ،اهتداعتسسا ¤إا ىعسست

Òي˘˘غ˘˘ت˘˘لا لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘سسلا ق˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ي ⁄
.بعسشلا ةايح ‘ بولطŸا يعونلا
ىنعŸا رابتعا ¤إا صضعبلا بهذيو
ىد˘م نا˘ي˘ب˘ل ًا˘م˘ه˘م Óً˘خد˘م Êا˘ث˘لا
قيق– مدع نع ةيتاذلا ةيلوؤوسسŸا
لوسص◊ا دعب ةيبعسشلا تاحومطلا

م˘ت˘ي ›ا˘ت˘لا˘˘بو ،لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘سسلا ى˘˘ل˘˘ع
ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘سسلا ة˘ب˘˘ق◊ا ءا˘˘عد˘˘ت˘˘سسا
د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘سشف˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م صصÓ˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ك
.لÓقتسسلا
ةر˘ك˘ف ع˘م Êا˘عŸا كل˘ت ل˘خاد˘˘ت˘˘تو
بو˘˘ل˘˘غŸا ءاد˘˘ت˘˘قا˘˘ب نود˘˘ل˘˘˘خ ن˘˘˘با
ةوقب بولغŸا رعسشي ذإا ،بلاغلاب
كلذ صضّوعي يكلو ،هتناكمو بلاغلا
‘ هب هبسشتلاو هليث“ ¤إا بهذي
ن˘م صصل˘خ˘ت˘ي ›ا˘ت˘لا˘˘بو ،ءي˘˘سش ل˘˘ك
ىرخأا ةيوه حلاسصل ةيتاذلا هتيوه
ر˘˘مألا ،ة˘˘ف˘˘ل˘˘˘تfl صضرأا ‘ تت˘˘˘ب˘˘˘ن
رايهناو طوقسسلا نم عرسسي يذلا
‘ ا˘ه˘˘نا˘˘بوذو تارا˘˘سض◊او لود˘˘لا
.رخآا يكولسسو ‘رعم راطإا
نع ةديعب تسسيل ةينانبللا ةلا◊ا
Òبعتلا يهو ،ةلسشافلا ةلودلا ةركف
ة˘ي˘جراÿا ر˘يزو ه˘مد˘خ˘ت˘سسا يذ˘لا
موي لبق ليقتسسŸا ،يتح فيسصن
وذ وهو ،توÒب راجفنا نم دحاو
يتلا ةعي˘فر˘لا ة˘يÁدا˘كألا ة˘ي˘ف˘لÿا

Œب˘ع˘ت ه˘ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا ل˘˘عÒ ة˘لود˘لا
ر˘يذ˘ح˘ت˘لا لا‹ ‘ ْنإاو ،ة˘ل˘سشا˘ف˘لا

فسصول ،ًةلماك اهيلإا لوسصولا نم
ى˘˘ل˘˘ع ّي˘˘سصع˘˘لا Êا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لا ع˘˘سضو˘˘˘لا
ًا˘ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا ،Òي˘˘غ˘˘ت˘˘لاو حÓ˘˘سصإلا

ًايوغلً اÒب˘ع˘ت صسي˘لو ًا˘ق˘ي˘قد ًا˘ي˘م˘ل˘ع
ةطاسسب˘ب ة˘ل˘سشا˘ف˘لا ة˘لود˘لاو ً.اÒث˘م
ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف ز˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا كل˘˘˘ت ي˘˘˘ه
ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘هدو˘˘جو م˘˘غر تا˘˘سسسسؤوŸا
ا˘ه˘تا˘ي˘لوؤو˘سسÃ ما˘ي˘ق˘لا ن˘˘ع صضرألا
ع˘˘فد˘˘ي ا˘˘م ،ةدا˘˘ت˘˘عŸا ا˘˘ه˘˘ف˘˘ئا˘˘ظوو
ةماتلا ةقثلا نادقف ¤إا عمتÛا
ثد˘˘˘ح˘˘˘˘ي م˘˘˘˘ث ن˘˘˘˘مو ،Úم˘˘˘˘كا◊ا˘˘˘˘ب
م˘˘˘˘˘ك◊ا ة˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘˘ف Úب لا˘˘˘˘˘˘سصف˘˘˘˘˘˘نلا
ة˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘فو ،ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع بو˘˘˘˘˘سضغŸا

Úب˘سضا˘غ˘لا Úت˘ت˘˘سشŸا Úمو˘˘كÙا
صسأاي˘لا˘ب رو˘ع˘سشلا م˘ه˘ك˘ل˘م˘ت˘ي ن˘يذ˘لا
ًا˘يأا جرfl ن˘ع نو˘ث˘˘ح˘˘ب˘˘ي م˘˘ث ن˘˘مو
ه˘˘نأا نورو˘˘سصت˘˘يو ،ه˘˘ت˘˘˘بار˘˘˘غ تنا˘˘˘ك
م˘هذ˘ق˘ن˘ي نأا ن˘كÁ يذ˘لا د˘ي˘حو˘˘لا
ن˘˘م ى˘˘ندألا د◊ا م˘˘ه˘˘ي˘˘لإا د˘˘ي˘˘ع˘˘˘يو
روعسشلا˘ف ا˘ن˘هو .نا˘مألاو ة˘مار˘ك˘لا
نع زجعلاو ةوقلا مادعناب قئافلا
رو˘هد˘ت˘لا ةروÒسص ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘سسلا
نكÈ، Áكأا ةيواه ¤إا ةكرحتŸا
ءاد˘˘ت˘˘˘قلا ¤إا صضع˘˘˘ب˘˘˘لا ع˘˘˘فد˘˘˘ي نأا
ه˘ي˘ف ر˘مألا اذ˘ه نأا ًا˘ن˘ظ بلا˘˘غ˘˘لا˘˘ب
ةلا◊ا هذه ‘ بلاغلاو ،صصÿÓا

ًانمأاوً ارارقتسسا Ìكألا ،اسسنرف وه
‘ ثد˘ح˘ي اÃ ًة˘نرا˘ق˘م ًا˘˘حو˘˘سضوو
.هتاسسسسؤومو هتطلسسو نانبل
ا‡ بسضغلا ةلاح نأا انه بلاغلا

ثدحي نأا نم صسأايلا دح ¤إا ىرج
‘و ةمكا◊ا ةبخنلا ‘ يلعف Òيغت

و˘ه ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ة˘مو˘ظ˘نŸا ل˘˘م‹
ى˘˘˘ل˘˘˘ع Úع˘˘˘uقو˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل رsو˘˘˘˘سص يذ˘˘˘˘لا
،صصÓ˘خ˘ل˘ل ةو˘ط˘خ ا˘ه˘نأا ة˘سضير˘ع˘لا
،Óًعف دارŸا وه كلذ نكي ⁄ نإاو
ديدسش صضفر نع رّبعت ةوطخ يهف
ة˘م˘كا◊ا ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا ة˘مو˘ظ˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
بسضغلا ةلاح .اهب ةقثلا نادقفو
لعŒ نأاب ةليفك ةمراعلا يبعسشلا
ن˘ع جر˘خ˘ت ة˘ق˘ير˘ط˘ب ر˘ك˘˘ف˘˘ي ءرŸا
Òخألاو لوألا ‘ م˘˘˘˘ه .دا˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘عŸُا
او˘سسي˘لو ق˘ح˘ب نو˘ب˘سضا˘غ نو˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل

.لاح يأاب ءÓمع
Êانبللا بعسشلا اولثÁ ⁄ نإا ءلؤوه
ءا˘˘˘˘عد˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسا بل˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘م ‘ ه˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ك
ر˘هو÷ا ‘ م˘ه˘ن˘˘ك˘˘ل ،را˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسلا
نإاو ،ه˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ‘ ه˘˘ن˘˘ع نور˘ّ̆ب˘˘ع˘˘˘ي
بلا˘طŸا ي˘هو ،Òب˘ع˘ت˘لا اوأا˘˘ط˘˘خأا
ذنم يبعسشلا كار◊ا اهعفر يتلا
،ي˘سضاŸا (لوألا ن˘ير˘سشت) ر˘بو˘˘ت˘˘كأا
ة˘م˘كا◊ا ة˘ب˘خ˘˘ن˘˘لا ل˘˘ما˘˘ك Òي˘˘غ˘˘ت˘˘ب
ما˘˘ظ˘˘ن˘˘˘لا ن˘˘˘ع ما˘˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لاو
ة˘ي˘ل˘ك˘ي˘ه تا˘حÓ˘سصإاو ،ي˘ف˘˘ئا˘˘ط˘˘لا
ن˘سس– ‘ ل˘مأÓ˘ل را˘ب˘ت˘علا د˘ي˘˘ع˘˘ت
يهو .لكك دلبلا ةايح ‘ يجيردت
ءيسش يأا اهنم ققحتي ⁄ بلاطم
رسصنع زÈي انهو .لا‹ يأا ‘و
هرودب دعي يذلا ،صسأايلاو بسضغلا

طارف˘ناو ة˘لود˘لا را˘ي˘ه˘نل ة˘مد˘ق˘م
صسرد نانبل ‘ يرجي ام .اهدقع
،حÓ˘˘˘˘˘˘سصإلا رذ˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ت نإا ،ح˘˘˘˘˘˘˘سضاو
.ةيمتح حبسصي طوقسسلاف

ـه1441 ةج◊أ وذ22  ـل قفأوŸأ م0202  توأأ21 ءاعبرألأ

روسشب هنعم ملقب

ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا صسي˘˘ئر˘˘لا ر˘˘عا˘˘سشم تنا˘˘˘ك اذا˘˘˘م يردأا تسسل
ةوعدلاب هنولبقتسسي Úينانبللا «صضعب» ىري وهو نوركام
ءلؤو˘ه هر˘ّكذ˘˘ي ⁄أا ،م˘˘هد˘˘ل˘˘ب ¤إا «باد˘˘ت˘˘نلا» ةدو˘˘ع ¤إا
يزانلا لÓتحلا عم اونواعت نيذلا «Úيسسنرفلا» كئلوأاب
لطبلا» هبيسصنتو ،ةيناثلا ةيŸاعلا بر◊ا ‘ مهدÓبل
ةيŸاعلا بر◊ا لطب ناتب بيليف لاسشيرام «يخيراتلا
؟مهدÓبلً امكاح «نادرف دسسأا»و ،¤وألا
وهو ،نوركام رعاسشم تناك اذام طبسضلاب يردأا تسسلو
Úب˘لا˘طŸا نا˘ن˘ب˘ل با˘ب˘سش ن˘م د˘يد˘ع˘لا تا˘فا˘ت˘ه ع˘˘م˘˘سسي
،ه˘ل˘لا د˘ب˘ع م˘ي˘هار˘بإا جرو˘ج ل˘˘سضا˘˘نŸا حار˘˘سس قÓ˘˘طإا˘˘ب
مغر ،ة˘ن˘سس63 ذ˘ن˘م ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا نو˘ج˘˘سسلا ‘ دو˘˘جوŸا
تاطلسس نم رمأا ىلع ءانب كلذو ،هّتيموكfi ةّدم ءاهتنا
هزاجتحا ىقبي يذلاو صسيراب ىلع يكÒمألا «بادتنلا»
،داسسفلا مجح ىلعً اخراسصً Óيلد تاونسسلا هذه لك
ةعسضاÿا ةيسسنرفلا ةرادإلا ‘ نوناقلا ماÎحا مدعو
.نطنسشاو رماوأل
صسي˘˘ئر˘˘لا هد˘˘سصق˘˘ي يذ˘˘˘لا ا˘˘˘م ،ط˘˘˘ب˘˘˘سضلا˘˘˘ب يردأا تسسلو
يبعسش بلطم وهو ،ماظنلا Òيغت ¤إا ةوعدلاب يسسنرفلا
Úينانبللا ةيبلاغ تسضفر نأا ذنم يخيرات Êانبل ينطوو
،نانبل دارأا يذلا «يسسنرفلا بادتنلا» هايإا اهثروأاً اماظن
‘ مسساقتت بهاذمو فئاوط ةيلاردفنوك ،هسسيسسأات ذنم
يهتني ل عارسص طسسو بسساكŸاو بسصانŸا اهنيب ام
قيرفلا ىلع ّبلغتلل جراÿاب ءاوقتسسلا ّدح ¤إا لسصي
.رخآلا
ّلك مهعمو Úينانبللاّ لك فرعي امك ،نوركام فرعي
يتلا دÓبلا ّلك ‘ دجوت تناك اŸاط هّنأا ،⁄اعلا بوعسش
ةيام◊ا وأا بادتنلا وأا لÓتحلا وأا رامعتسسلا تفرع
لÓ˘ق˘ت˘سسا ن˘ع Úلزا˘ن˘تŸا ءلؤو˘˘ه˘˘ل جذا‰ ،ة˘˘يا˘˘سصو˘˘لا وأا

،Úير˘ئاز÷ا «Úي˘كر◊ا» ‘ّ ل˘ع˘لو .ه˘تدا˘ي˘˘سسو م˘˘هد˘˘ل˘˘ب
رئاز÷ا ‘ Úيسسنرفلا نيرمعتسسŸا عم اوجرخ نيذلا
.تاعام÷ا هذه ىلع حسضوألا جذومنلا ،لÓقتسسلا دعب
د‚ ّانك ⁄اعلا نادلبّ لك ‘ّ نأاً اسضيأا عيم÷ا فرعي لب

نم كاذ وأا ،«قاÈّلا» راعسشلا اذه مدختسست تاعوم‹
ناك نÃ ءاوقتسسلا اّميسس ل يبنجألاب ءاوقتسسلا لجأا
هئÓمع ةيام◊و نطولا ‘ اهئاكرسش برسضل اهرمعتسسي
Úح مهنأا نوسسني ل نوينانبللاو .نيدسسفŸاو نيدسسافلا
اديسصو صسلبارط ‘ مهئانبأا نم تارسشعلا نوعّدوي اوناك
نا˘ك ،ي˘سسنر˘ف˘لا را˘م˘ع˘˘ت˘˘سسلا د˘˘سض ءاد˘˘ه˘˘سش ،نو˘˘ما˘˘سشبو
.رامعتسسلا ءاقب نع عفادي صضعبلا
نب كلام Òبكلا يرئاز÷ا رuكفملل ةلوقم ديعتسسن ،انهو
ركذن امك ،«رام˘ع˘ت˘سسÓ˘ل ة˘ي˘ل˘با˘ق˘لا» ة˘ير˘ظ˘ن ي˘هو ،ي˘ب˘ن
ر˘سضÿ ي˘سس د˘ئار˘لا˘ك Òب˘˘ك ير˘˘ئاز˘˘ج د˘˘هاÛً ا˘˘مÓ˘˘ك
‘ رئاز÷ا اوراز Úيروسس ÚسضراعŸ لاق يذلا ،ةعقروب
ةوعدلا لجأا نم مهدÓب ىلع ةنيعللا بر◊ا تايادب
‘ ما˘ظ˘ن˘لا ى˘ل˘ع «ةرو˘ث˘لا»ـل ر˘سصت˘ن˘ي ي˘˘جرا˘˘خ ل˘˘ّخد˘˘ت˘˘ل
ةروث اهيف ىرأا يتلا ¤وألا ةرŸا اهنإا» :لاقف ،مهدÓب
تناك اّهلك تاروثلا اميف ،اهتيام◊ يبنجألا يعدتسست
.«اهدÓب نم يبنجألا رمعتسسŸا جارخإل موقت
رسساي ديهسشلا ينيطسسلفلا صسيئرللً امÓك ركذأا ،انه لب

ّزع ‘و ،يسضاŸا نرقلا تانيعبسس طسساوأا ‘ ،تافرع
ة˘كر◊او «ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م» Úب Òه˘˘سشلا ماد˘˘سصلا
ةهج نم ةيروسسلا ةدايقلاو ،ةهج نم ةينانبللا ةينطولا
يسسنرف صشيج ءاعدتسسا صضعبلا صضرع Úح ،ىرخأا
‘ بر◊ا فقول يروسسلا يبرعلا صشي÷ا نع ليدبك
صشي÷ا ّةنج لو يروسسلا يدن÷ا لاطسسب» :لاقف ،نانبل
.«...يسسنرفلا
رارحألا ناك ثيح ،عونلا اذه نم ةلثمأاب ءيلم خيراتلا

مّدقتيً افده مهدÓب لÓقتسسا ‘ نوري بوعسشلاّ لك ‘
ه˘ت˘يا˘م˘حو ه˘ق˘ي˘ق– نوÈت˘ع˘ي ل˘ب ،ر˘خآا فد˘هّ ل˘ك ى˘ل˘˘ع

ىلع طقسسي ناك رخآا يأار هل ناك نمو ،لغاسشلا مهلغسش
لاحّ نأا ىسسنن ل نأا انيلع ،ديكأاتلاب .خيراتلا صشماه
ة˘ي˘ف˘ئا˘ط˘لا ة˘˘سصسصاÙا ق˘˘ط˘˘ن˘˘مو ؤو˘˘طاو˘˘ت˘˘لاو دا˘˘سسف˘˘لا
مّرحي لب ،مئانغلا مسساقتب يفتكي ل يذلا ةيبهذŸاو
ل «رمحأاً اطخ» مهÈتعيو نيدسسافلا ةبسساfiً اسضيأا

Áيذلا رهقلاو دادبتسسلا لاحكً اما“ ،هنم لينلا نك
ناعفد˘ي ،⁄ا˘ع˘لاو ة˘ق˘ط˘نŸا ‘ ةد˘يد˘ع بو˘ع˘سش ه˘سشي˘ع˘ت
ة˘نا˘ع˘ت˘سسلا ةر˘ك˘ف˘˘ل مÓ˘˘سست˘˘سسلا ¤إا صسا˘˘ن˘˘لا «صضع˘˘ب˘˘ب»
ءلؤوه ‘ ةلكسشŸا نكل .هنوناعي اّ‡ صصÓخلل جراÿاب

لب ،طقف مهيدل ةينطولا ةعانŸا فعسض ‘ نمكت ل
ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا ةءار˘˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ةرد˘˘ق˘˘لا ف˘˘ع˘˘سض ‘ً ا˘˘˘سضيأا
ةيلعفلا هج˘ئا˘ت˘نو ق˘ط˘نŸا اذ˘ه تا˘ي˘عاد˘ت˘ل ة˘ح˘ي˘ح˘سصلا
دقل .مهكولسسو مهلوقع ‘ ةÁزهلا ةفاقث رّذŒ قمعو
تلزانت ،ةقطنŸا نادلب نم هÒغ امك ،نانبل دهسش
نامأاب صشيعلا ‘ ةبغرلا ةعيرذب ،ءادعألا حلاسصل ىÈك
تءا˘ج ل˘هو ؟ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا تنا˘ك اذا˘م˘ف ،را˘˘هدزاو مÓ˘˘سسو
صضعب اهتدقع يتلا ،يليئارسسإلا ودعلا عم تادهاعŸا
تسضرف يتلا بوعسشلل لسسعلاو نمسسلاب ةيبرعلا تادايقلا

ودعلا عم حلسصلاو مÓسسلا تادهاعم نكت ⁄أا ،هيلع
‘ لاز˘˘˘ت لو تلا˘˘˘سس ةر˘˘˘يز˘˘˘غ ءا˘˘˘مدو بور◊ً اد˘˘˘ي˘˘˘˘ه“

لود˘˘˘لا ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘سشŸ عا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصنلا ىدأا ل˘˘˘˘ه .ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ط˘˘˘˘نŸا
،ةيكÒمألا ةدحتŸا تايلولا اهتعيلط ‘و ،ةيرامعتسسلا
لك ىلع ةفلكم بورح ‘ قلزنلاو ّتتسشتلا ¤إا لإا

اهوّقلت ةفوسصوم تاناهإا رسسأا ‘ عوقولا ¤إا لب ،ديعسص
دلانود تاحيرسصت) مهل ةامح اونوكي نأا مهب صضÎفي نم
.(ةيبرعلا ةريز÷او جيلÿا ماّك◊ بمارت
دعب ،ةمسصاعلا عراوسش امهتدهسش نيذللا نيدهسشŸاّ نإا
،نور˘كا˘م ةرا˘يز لÓ˘خو موؤو˘سشŸاو هو˘ب˘سشŸا را˘ج˘˘ف˘˘نلا

ÚبلاطŸا دهسشمو «بادتنلا» ةدوعب ÚبلاطŸا دهسشم
جرو˘ج Òب˘ك˘لا Êا˘ن˘ب˘˘ل˘˘لا ل˘˘سضا˘˘نŸاو ن˘˘طاوŸا ة˘˘ير˘˘ح˘˘ب
نارسصتخي ،هلهأاو هنطو ¤إا هتدوعو هللا دبع ميهاربإا

Úب ليوط عارسص دهسشم وهو هّتمرب Êانبللا دهسشŸا
ّل˘ك˘ب دا˘سسف˘لا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘مو رّر˘˘ح˘˘ت˘˘لاو لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘سسلا ةدارإا

Œبو ،هتاّيلÚ ل ناعذإلا ةيسسفنÓّةجحب ةيبنجألا ةدارإ
fiة˘˘يا˘˘˘م◊اّ نأا ع˘˘˘ي˘˘˘م÷ا كاردإا م˘˘˘غر دا˘˘˘سسف˘˘˘لا ة˘˘˘برا

ذنم ،داسسفلا ج˘ت˘نأا يذ˘لا ي˘ف˘ئا˘ط˘لا ما˘ظ˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ق◊ا
ةعسش÷ا تاقبطلاو لودلا هذه ‘ يه ،Úنسسلا تارسشع
.اهمك– يتلا ةينويهسصلل ةيلاوŸاو

د˘ها˘سشم ةدا˘ع˘˘ت˘˘سسا صضع˘˘ب˘˘لا لوا˘˘ح˘˘ي ،عار˘˘سصلا اذ˘˘ه ‘
¤إا تعد يتلاو نانبل اهدهسش يتلا كلت اميسس ل ،ةقباسس
ل صضعبلا اذه نكل ،اهقفاري امو ةينانبللا ةمزألا ليودت
،5002 ماع فورظ Òغ0202 ماع فورظلاّ نأا كردي
ماع قارعلا لÓتحا دعب هقيق–ً انك‡ ناك امّ نأاو
،6002 زو“ راسصتنا دعب هقيق–ً Óهسس نوكي نل ،3002
دومسصو ،لÓتحلا ذنم قارعلا ‘ ةمواقŸا دعاسصتو
تلواÙاّ لك قافخإاو ،تاونسس رسشع ىدم ىلع ايروسس
ع˘˘يرا˘˘سشŸاّ ل˘˘ك ح˘˘ّنر˘˘˘تو ،ن˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘لا عا˘˘˘سضخإل ة˘˘˘ي˘˘˘ماد˘˘˘لا
.Úطسسلف ةيسضق ةيفسصت ¤إا ةفداهلا «تاقفسصلا»و
ىوق حلاسصل ،حوسضوب مويلا ،Òغتت ىوقلا نيزاوم ّنإا لب
اّميسس ل ،ةينويهسصلاو ةيرامعتسسلا ةنميهلا نم رّرحتلا

Êاعي يذلا Òبكلا يوينبلا قزأاŸا قمع فاسشكناّ لظ ‘
.تاذلاب Êويهسصلا نايكلاو ،هسسفن يكÒمألا ماظنلا هنم
ةحفاكم ‘ تارود ةماقإا ¤إا ً،اماع41 لبق توعد دقل
‘ تارود ةماقإا ¤إا مويلا وعدأاو ،ةيسسايسسلا ةّيمألا
و˘ه ،مو˘ي˘لا ه˘ل جا˘ت˘ح˘ن ا˘م˘ف .ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘عا˘˘نŸا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت

ّلك ةحفاكم Èعً اسصوسصخ ،ةينطولا ةعانŸا Úسص–
نم يبهذمو يفئاط باطخو دادبتسساو راكتحاو داسسف
ةّيد÷ا ةءارقلاو ينطولا يعولا Úسص– ¤إا امك ،ةهج
Ÿا ‘ انلوح يرجي اŸاعلاو ةقطن⁄.

نانبل يسسايسسو بتاك

نيَدهسشم Úب توÒب

تاقيرع للد .د :ملقب

ةيحÓسص ةيكيرمألأ ةدحتŸأ تايلولل صسيئرك بمأرت دلانود كلÁ ل
.ةيكيرمألأ تاباختنلأ دعوم ليجأات

عوبسسلأ ‘ ءاثÓثلأ موي ةيسسائرلأ ةيكيرمألأ تاباختنلأ يرŒ ام ةداع
ًأرخؤوم .ماعلأ أذهل0202/11/3 قفأوي ام يأ ،Êاثلأ نيرسشت رهسش نم لولأ

دلانود ظوظح ‘ ًاعجأرت ةيكيرمألأ يأأرلأ تاعÓطتسسأ نم ديدعلأ Òسشت
مايألأ هذه صشاقنلأ Ìكيو ندياب وج يطأرقÁدلأ هسسفانم حلاسصل بمأرت

دعب ةيكيرمألأ تاباختنÓل بمأرت ليجأات ةيناكمأ نع ⁄اعلأ لوح
ةيفافسش مدع ةجحبو انوروكلأ ءابوب ًاعرذتم صصوسصÿأ أذهب هل ةديرغت
.ديÈلأ وأ ليÁلأ Èع تيوسصتلأ
ةركفلأ ثيح نم هنأ ثيح ،ءاعدلأ أذه يكيرملأ نوناقلأ ءأÈخ دنف دقل
ةركف نع ينلعلأ هثيدح درجÃ هتايحÓسص يكÒملأ صسيئرلأ فلاخ دقف
!ليجأاتلأ

تاباختنلأ ليجأات صسيئرلأ تايحÓسص نم ناك نإأ لوح حيرسصلأ بأو÷أو
.ل :راسصتخاب بأو÷اف ،اهكلÁ يتلأ ةيذيفنتلأ ةطلسسلأ ةوقب يسسائر رأرقب
Ÿ؟ ةيكيرمألأ تاباختنلأ ليجأات بمأرت عيطتسسي ل أذا

تيقوت ديد– نإاف ،يكيرملأ روتسسدلأ نم ةيناثلأII ةداŸأ بسسح
›أرديفلأ نوناقلأ بسسحو .صسرغنوكلأ تايحÓسص نم وه تاباختنلأ
نيرسشت نم ءاثÓث لوأاب ددfi خيراتلاف5481 ماعلل ةدحتŸأ تايلولل
يأ !›أرديفلأ نوناقلأ ليدعتل ناكيرملأ جاتحي ،كلذ Òيغتلو .Êاثلأ

.ةدحتŸأ تايلولأ صسيئر ًاقحل هيلع عقوي صسرغنوك رأرق
عزوتت ›أرديف وه يكيرمألأ يسسايسسلأ ماظنلأ نأ حيسضوتلأ بجو انهو
(مكاÙأو صسرغنوكلأو صسيئرلأ) ثÓثلأ تاطلسسلأ ىلع تايحÓسصلأ
ةيعيرسشتلأ ةطلسسلأ امأأ ،ةموك◊أو صسيئرلاب لثمتت ةيذيفنتلأ ةطلسسلأ
بأونلأ صسل‹وetaneS خويسشلأ صسل‹ :Úمسسق ¤أ عرفتتف صسرغنوكلل
.esuoH sevitatneserpeR foدلأÁةيبلغألأ نولوتي نويطأرق ‘

امأأ .خويسشلأ صسل‹ ‘ ةيبلغألأ نودلقتي نوظفاÙأ امنيب بأونلأ صسل‹
لقتسستو ةيدا–لأ مكاÙأو ايلعلأ ةمكÙأ نم فلأاتت ةيئاسضقلأ ةطلسسلأ

Ãةيئاسضقلأ اهتطلسس ةسسرام.
ىلع زكترتو Úتيلمعب ةدحتŸأ تايلولأ ‘ ةيعيرسشتلأ تاباختنلأ ر“

مهبأزحأأ نم ÚحسشرŸأ رايتخأ متي ¤ولأ ةلحرŸأ يفف ،بأزحلأ ةيمهأأ
نأأ بخان لك ىلعف ،ةينلعلأ وأأ ةحوتفŸأ ةيلوألأ تاباختنلأ اهيلع قلطيو
وأأ يروهم÷أ بز◊أ يبخان نم هنأاب يباختنلأ هزكرم ‘ همسسأ لجسسي
يحسشرم ةمئاق ىلع عسضي نأأ بخانلأ نم بلطُي مث ،يطأرقÁدلأ بز◊أ
نم بسصنم لكل هلسضفي يذلأ حسشرŸأ مامأأ ةمÓع هراتخأ يذلأ بز◊أ
نم لك حسشرم ديد– ةلحرŸأ هذه نم فدهلأو .ةيباختنلأ بسصانŸأ
تاباختنلأ ‘ هحسشرم هيف نلعيلً اماع ًأر“ؤوم بزح لك ميقي مث .Úبز◊أ
ةفاسضإلاب مهباختنأ قبسس نيذلأ بزح لك وبودنم عمتجيو .ةيسسائرلأ
تاباختنلأ ‘ هبئانو بزحلل اًحسشرم أوبختنيل بز◊أ تأدايق صضعبل
بز◊أ حسشرم وه ÚبودنŸأ تاحيسشرت نم Èكألأ ددعلأ بحاسص .ةيسسائرلأ

Òغ باختنلأ قيرط نع صسيئرلأ رايتخأ متي .ةيسسائرلأ تاباختنلأ ‘
ÚبودنŸأ نم ددع باختناب ةيلو لكب بعسشلأ دأرفأأ موقيف ،رسشابŸأ
ددعل ةفاسضأ ةيلولل بأونلأو خويسشلأ صسل‹ ءاسضعأأ عوم‹ عم ىواسستي
!صسرغنوك وسضع بودنŸأ نوكي ل نأ طÎسشيو ÚتقؤوŸأ ÚبودنŸأ نم
يطأرقÁدلأو يروهم÷أ Èكألأ Úبز◊أ Úب نوكت ام ةداع ةسسفانŸأ

larotcelE ـلأ ىمسسي ام لÓخ نم ةيروهمجلل ًاسسيئر نوبودنŸأ بختنيو
.egelloc
ةيكيرمأ ةيلو61 ‘ ةيلوألأ تاباختنلأ ليجأات ” هنأ ركذلاب ريد÷أ نم
تايحÓسص نم كلذ نأ ثيح انوروكلأ ءابو يسشفت ةجيتن ماعلأ أذه

ةيجراخ ريزو اهنلعأ يتلأ ءىرأوطلأ ةلاح بسسح ،أدح ىلع لك تايلولأ
ليحتسسم ةيلأرديفلأ تاباختنلأ دعوم ليجأات نأ لإأ .ةدحتŸأ تايلولأ

تاباختنلأ ليجأاتل ةيلأ عسضو صشوب ةرأدأ تلواح4002 ماع ‘و هنأ ىتح
ام ناعرسس ةركفلأ نألأ ““يباهرأ““ موجه عوقو لاح ‘ يئاقو ءأرجإاك
تحسضوأأ اهتقو صسيأر أزيلأدنوك يموقلأ نمألأ ةراسشتسسم نأ ثيح تسشÓت
‘ اهÒغ وأ ةيلهألأ بور◊أ خيرات ‘ لجأاتت ⁄ ةيكيرملأ تاباختنلأ نأ
.يكيرملأ خيراتلأ

ةيلك ،يجيتأÎسسلأ طيطختلأو عأرسصلأ لح ةذاتسسأأ :تاقيرع للد .د -
.ةيكيرمألأ ةيبرعلأ ةعما÷أ ،ايلعلأ تاسسأردلأ

ليجأأت بمارت عيطتسسي له
! ةيكيرمأ’ا تأبأختن’ا
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..ةلودلا نم Èكأا داضسفلا نإا لاق

راجفنإ فلم ليحيو سسيئرلل ةلاقتصسلإ مّلصسي بايد
 يئاصضق سسل‹ ىلعأل توÒب

نمأ’ا سسلجÃ ديدج يكيرمأا رارق عورضشم

ديدمتب جيلÿإ لود ةبلاطم دقتنت نإريإإ
 اهيلع حÓصسلإ رظح

›ودلا نمألا صسل‹ يجيلÿا نواعتلا صسل‹ ةبلاطم ناريإا تدقتنا
‘ ،نيرهسش لÓخ يهتني يذلاو ،اهيلع صضورفŸا حÓسسلا رظح ديدمتب
اهنكل ،رظ◊ا ددÁ ›ود رارق رادسصتسسل نطنسشاو هيف ىعسست تقو
مسساب ثدحتŸا فسصو ، هل نايب ‘و. Úسصلاو ايسسور نم ةسضراعم هجاوت
مسضي يذلا) يجيلÿا نواعتلا َصسل‹ يوسسوم صسابع ةيناريإلا ةيجراÿا
لاقو ،لسشافلاب (رطقو نيرحبلاو نامُعو تارامإلاو تيوكلاو ةيدوعسسلا
رظح ديد“ ةدحتŸا ·ألا نم هبلطب هنإاو ،ةيلخاد تافÓخ دهسشي هنإا
لظ ‘ ةقطنŸا ‘ تايولوألاو قئاق◊ا لهاجتي ،ناريإا نع ةحلسسألا
نا˘ي˘ب نإا يو˘سسو˘م لا˘˘قو.هÒبعت بسسح˘ب ،ة˘ن˘هار˘لا ة˘سسا˘سس◊ا فور˘ظ˘لا
،لوؤوسسم Òغ صصوسصÿا اذهب يجيلÿا نواعتلا صسلÛ ةماعلا ةنامألا
فاسضأاو.نار˘يإل ة˘يدا˘عŸا تاو˘˘سصأÓ˘˘ل اÈن˘˘م تح˘˘ب˘˘سصأا ا˘˘ه˘˘نأا ر˘˘ه˘˘ظ˘˘يو
صضعب هيف رمتسست تقو ‘ يتأاي يجيلÿا نايبلا نأا Êاريإلا ثدحتŸا
ام ‘ رمتسستو ،ةدحتŸا تايلولا نم ةحلسسألا ءارسشب صسلÛا لود
لتق ‘ ببسستي يذلا نميلا ىلع اهناودعب ةئطاÿا اهتسسايسسب اهفسصو
ءارسش نم ناريإا عنÁ يذلا رظ◊او.هلوق دح ىلع ،لافطألاو ءاسسنلا
-تابابدلاو ةيبر◊ا نفسسلاو تارئاطلا رارغ ىلع- جراÿا نم ةحلسسأا
عم نارهط هتمربأا يذلا يوونلا قافتلا بجوÃ ، ربوتكأا81 ‘ يهتني
.8102 ‘ نطنسشاو هنم تبحسسناو ،5102 ‘ ةيŸاع ىوق

رابخأ’ا طيرضش

ايضسور

باختنإ ةداعإإ دعب تإرهاظتلإ رإرمتصسإ
ةديدج ةيلول وكنصشاكول
باختنا ةداعإا دعب ءاسضيبلا ايسسور ‘ ةيجاجتحلا تارهاظتلا رمتسست
ةوقلا كانه ةطرسشلا مادختسسا رمتسسي كلذكو ،ةديدج ةيلول وكنسشاكول
و.يطاطŸا صصاسصرلاو عومدلل ليسسŸا زاغلاب ،نيرهاظتŸا قيرفتل
سضفر ةد˘يد˘ج تار˘ها˘ظ˘ت Úن˘ثلا ءا˘سسم ة˘ي˘سسورÓ˘ي˘ب˘لا ة˘طر˘سشلا تقر˘ف ا˘ً
صصاسصرلاو عومدلل ليسسŸا زاغلا ةمدختسسم ةيسسائرلا تاباختنلا جئاتنل
اذه لوسصح صسرب صسنارفل دهاسش دكأاو .مÓعإا لئاسسو قفو ،يطاطŸا
.ةطرسشلل فيثك راسشتنا لجسس ثيح ،كسسنيم ةمسصاعلا طسسو ‘ رمألا
بيسصأا لقألا ىلع اًدحاو اًيفحسص نإا ةيلfi مÓعإا لئاسسوو دهاسشلا لاقو

‘ نيرهاظتŸا تائم عمŒ ¤ا ةيمÓعا رداسصم تراسشأا و.هلجر ‘
.مهنم ددع فيقوت ¤ا ةطرسشلا تدمع اميف ،ةنيدŸا نم ةدع قطانم
تلقتعا اهنأا ءابنÓل ةيسسورلا صسات ةلاكول ةطرسشلا تدكا ،اهتهج نم
لئاسسو تثد–و .““ةرطيسسلا ت– تاب عسضولا““ نأا ةدكؤوم نيرهاظتم
ةيروهم÷ا ‘ ىرخأا ندم ‘ تلاقتعا نع ةيسسورÓيبو ةيسسور مÓعإا
.ةقباسسلا ةيتايفوسسلا

ناتضسناغفأا

ةعفدلإ نع وفعلإ موصسرم عقوي سسيئرلإ
نابلاط يلقتعم نم ةÒخألإ
ةعفدلا نع وفعلاب يسسائر موسسرم ىلع ينغ فرسشأا Êاغفألا صسيئرلا عقو
.مهنع جارفإلاب اغÒج ايوللا رارق دعب نابلاط ةكرح يلقتعم نم ةÒخألا
،ادغ أادبتسس جارفإلا ةيلمع نإا ةريزجلل يسسائرلا رسصقلا ‘ ردسصم لاقو
ةسصاÿا تاوقلا نم ددع حارسس قÓطإا نابلاط ةكرح ىلع Úعتي هنإاو
ةكر◊ يسسايسسلا بتكŸا مسساب ثدحتŸا لاق ،هتهج نم.ةيناغفألا

نم Úقابلا حارسس قÓطإا ” اذإا هنإا تاحيرسصت ‘ Úهاسش ليهسس نابلاط
نإاف لقتعم فلآا5 مسضت يتلا ةمئاقلا ‘ ÚجردŸا ةكر◊ا يلقتعم
.ةيناغفألا ةموك◊ا عم عوبسسأا لÓخ تاسضوافŸا ءدبل ةدعتسسم ةكر◊ا

ايناطيرب

يقÓخأإ بجإو ميلعتلإ :نوصسنوج
،تاباقنلا عم ةهجاوم ‘ ،نوسسنوج صسيروب ÊاطيÈلا ءارزولا صسيئر دكأا
حتف ةداعإا ىلع صسرادŸا ةدعاسسŸ ““اًيقÓخأا اًبجاو““ مهيدل نأاب Úملعملل
““باوسصلا نم صسيل““ هنأا نم ءارزولا صسيئر رذحو.لبقŸا رهسشلا اهباوبأا
هميمسصت اًرركم ،يسساردلا لسصفلا جراخ لوطأا اًتقو ذيمÓتلا يسضقي نأا

سصيرح ناك امنيبو.يسساردلا لسصفلا ءدب دنع ةلماكلا ةدوعلا ىلع ىلع اً
““ةنمآا““ صسرادŸا لع÷ تاباقنلاو نوملعŸا هب ماق يذلا لمعلاب ةداسشإلا

نأا ةلودك يقÓخألا انبجاو نم““ :فاسضأا ،لاقتنÓل بسسانŸا تقولا ‘
ةسسردŸ هترايز لÓخ ،نوسسنوج ريذ– يتأايو.““كلذ ثودح نم دكأاتن
عم ًانمازت ، ،ندنل يقرسش ‘ ÎسسنيÃأا ‘ ةيكيلوثاكلا فيزوج تناسس
نم ةمئاقب ةموك◊ا ططخ بيرخت ةلواحÚ ÃملعŸا تاباقنل تاماهتا
.ةمÓسسلا بلاطم نم دنب002

 ت’اكو/›ودلا مضسقلا

نع نÓعإلا دعب ،روتسسدلا بسسحب
ةموك◊ا صسيئر هجوتي ،ةلاقتسسلا
ة˘˘سسا˘˘ئر ر˘˘ق˘˘م- اد˘˘ب˘˘ع˘˘ب ر˘˘˘سصق ¤إا
مث ،صسيئرلل اهمدقيل -ةيروهم÷ا
مث اهتلاقإاب اموسسرم Òخألا ردسصي
لاقو.لامعألا Òيسست˘ب ا˘ه˘ف˘ي˘ل˘ك˘ت
عجاÎن““ يفحسص ر“ؤوم ‘ بايد

صضو˘˘خ˘˘˘ن ي˘˘˘ك ءارو˘˘˘لا ¤إا ةو˘˘˘ط˘˘˘خ
كلذل ،صسا˘ن˘لا ع˘م Òي˘غ˘ت˘لا ة˘كر˘ع˘م
،ةموك◊ا هذه ةلاقتسسا مويلا نلعأا
هتملك ‘ دّكأاو.““نانبل يمحي هللاو
ن˘˘م Èكأا دا˘˘سسف˘˘لا ة˘˘مو˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م““ نأا
ةموظنŸاب ةلبكم ةلودلاو ،ةلودلا
صصلختلا وأا اهتهجاوم عيطتسست لو
داسسفلا جذا‰ دحأا رجفناو ،اهنم

.““توÒب أافرم ‘
اذ˘˘˘ه ¤إا مو˘˘˘ي˘˘˘لا ا˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘سصو““ لا˘˘˘قو
انمهو دلبلا برسض يذلا لازلزلا
تا˘˘ي˘˘عاد˘˘ت˘˘لا ع˘˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا لوألا
،تايلوؤوسسŸا ددحي عيرسس قيق–و
ةبسساfiو صسانلا ¤إا مكتحن مويلاو
ةئب˘تıا ة˘ثرا˘ك˘لا ن˘ع Úلوؤو˘سسŸا

¤إا بايد راسشأاو.““تاونسس7 ذنم
نأا ن˘˘˘˘م Èكأا ةا˘˘˘˘سسأاŸا م˘˘˘˘ج˘˘˘˘ح ّنأا
نم همهي ل صضعبلا نكل ،فسصوي
طاقنلا ليجسست لإا لسصح ام لك
ةيوب˘ع˘سشلا تا˘با˘طÿاو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا
نا˘ك““ م˘ه˘ّنأا اÈت˘˘ع˘˘م ،ة˘˘ي˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلا
مهداسسف نأل اولجخي نأا صضÎفي
مك ملعأا هللاو ،ةبيسصŸا هذه جتنأا

ةءا˘˘ب˘˘˘ع ت– ةدو˘˘˘جو˘˘˘م ة˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘سصم
.““مهداسسف
Òي˘غ˘ت بو˘˘ل˘˘طŸا ّنأا ى˘˘ل˘˘ع دّد˘˘سشو
ةيقيق◊ا ةاسسأاŸا مه مهنأل ءلؤوه
ل˘ي˘م– او˘لوا˘˘ح““ Ó˘˘ئا˘˘ق ،بع˘˘سشل˘˘ل
نيدلاو رايهنلا ةيلوؤوسسم ةموك◊ا
،اوتام او˘ح˘ت˘سسا ي˘ل˘لا Ó˘ع˘ف ،ما˘ع˘لا
عسضول ادهج تلذب ةموك◊ا هذهو

‘ ر˘˘يزو ل˘˘كو ،ق˘˘ير˘˘˘ط ة˘˘˘ط˘˘˘ير˘˘˘خ
.““هدنع ام ىسصقأا ىطعأا ةموك◊ا
ح˘˘لا˘˘سصم ا˘˘ن˘˘ل تسسي˘˘ل““ با˘˘يد د˘˘˘ّكأاو
ذاقنإا وه انمهي ام لكو ةيسصخسش

تاناهإلا نم Òثكلا انلّم–و ،دلبلا
تلاجسس ¤إا انجاردتسسا انسضفرو
نÓعإا ل˘ب˘قو.““لمع˘لا ا˘ندرأا ا˘ن˘نأل
ةيلاŸا ريزو مّدق ،ةلاقتسسلا بايد
نو˘˘ك˘˘ي˘˘ل ،ه˘˘ت˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘سسا Êزو يزا˘˘˘غ
بق˘ع ل˘ي˘ق˘˘ت˘˘سسŸا ع˘˘بار˘˘لا ر˘˘يزو˘˘لا
يذلا مخسضلا توÒب أافرم راجفنا
6 نم Ìكأاو Óيتق061 وحن عقوأا
Óئاه ارامد ببسسو ،حيرج فلآا

.ةينانبللا ةمسصاعلا ‘
لدعلا ةريزو :نم لك Êزو قبسسو
ة˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ر˘˘يزوو ،م‚ دو˘˘ل˘˘ك يرا˘˘م
مÓعإلا ةريزوو ،راطق صسونايمد
ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ؛د˘م˘سصلا د˘ب˘ع لا˘ن˘م
بلا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ي مرا˘˘˘˘ع ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘سش بسضغ
‘ ةيسسايسسلا ةبيكÎلا لك طاقسسإاب
ةينانبللا ةموك◊ا فلأاتتو.دÓبلا

ل ،نوناقلا بجوÃو .اريزو02 نم
ثل˘˘ث ن˘˘م Ìكأا ة˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘سسا ن˘˘˘م د˘˘˘ب
.امكح طقسستل اهئاسضعأا
تلا˘ق ،ة˘لا˘ق˘ت˘سسلا نÓ˘˘عإا ل˘˘ي˘˘ب˘˘قو
ط˘˘يfi ن˘˘م  ،ة˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘عا ردا˘˘˘سصم

ةديدج ةلوج نإا ،توÒب ناŸرب
مو˘ي˘ل˘ل ل˘سصاو˘ت˘ت تار˘˘ها˘˘ظŸا ن˘˘م
.ناÈŸلا برق ›اوتلا ىلع ثلاثلا
ج˘ه˘ت˘ن˘ت ن˘˘مألا تاو˘˘ق نأا تفا˘˘سضأاو
كر˘˘˘˘ت و˘˘˘˘هو ،كي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ك˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا صسف˘˘˘˘˘ن
مهبسضغ نع نوÈعي نيرهاظتŸا
ة˘˘˘˘طر˘˘˘˘سشلا لا˘˘˘˘˘جر نو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘سشر˘˘˘˘˘يو
تارا˘˘طإلا نو˘˘قر˘˘ح˘˘يو ةرا˘˘ج◊ا˘˘ب
صصا˘˘سصت˘˘ما فد˘˘ه˘˘ب ،ة˘˘˘ي˘˘˘طا˘˘˘طŸا

ةرظتنŸا ةملكلا نÓعإاو مهبسضغ
ناكو.با˘يد نا˘˘سسح ة˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘سسل
تاعامتجا دقع ةموك◊ا صسيئر
،ءارزو˘لا ع˘م ة˘ي˘نو˘ثارا˘مو ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م
مهين˘ث˘ل ة˘ل˘يو˘ط تا˘عا˘سس تر˘م˘ت˘سسا

لهمتلا مهنم بلطو ،ةلاقتسسلا نع
ريزو جرخو ،تارارقلا ذاختا ‘

ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا بح دا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سصلا
نلعيل (هللا بزح ىلع بوسسÙا)
ةدماسص ةموك◊او ةلاقتسسا ل““ هنأا
بنا˘ج ن˘˘م.““لمعلاب نور˘م˘ت˘سسمو
ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا““ تدا˘˘فأا ،ر˘˘خآا
نأاب ةيمسسر˘لا ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا ““مÓ˘عإÓ˘ل

ف˘˘˘ل˘˘˘م مو˘˘˘ي˘˘˘لا تلا˘˘˘حأا ة˘˘˘مو˘˘˘ك◊ا
صسلÛا ¤إا توÒب أافرم راجفنا
ةيئاسضق ةطلسس ىلعأا وهو ،›دعلا

صسŸا اياسضق ‘ رظنت دÓبلا ‘
نأا ة˘لا˘كو˘لا تر˘كذو.ةلودلا ن˘مأا˘ب
نم حاÎقا ىلع ءانب ت“ ةلاحإلا
دولك يرام ةليقتسسŸا لدعلا ةريزو

ة˘˘˘سسل˘˘˘ج ‘ تكرا˘˘˘˘سش ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ،م‚
ةسسائرب ةدقعنŸا ءارزولا صسل‹

.با˘˘يد نا˘˘˘سسح ة˘˘˘مو˘˘˘ك◊ا صسي˘˘˘ئر
ا˘ق˘فو- ›د˘ع˘لا صسلÛا صصت˘خ˘يو

Ÿصشي÷ا عقوم ىلع روكذم وه ا
ر˘˘ظ˘˘ن ‘ ما˘˘ع ه˘˘جو˘˘ب -Êا˘˘ن˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘لا
،ةلودلا نمأا ىلع ةعقاولا مئار÷ا

Ãنم لانت يتلا مئار÷ا كلذ ‘ ا
ءافسصلا ركعت وأا ةينطولا ةدحولا
ن˘˘م لا˘˘ن˘˘ت وأا ة˘˘مألا ر˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع Úب
م˘ئار˘جو ،ة˘ي˘لاŸا ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘نا˘˘ك˘˘م
ىلع يدعتلاو رئاخذلاو ةحلسسألا
 .ةيندŸا تابجاولاو قوق◊ا

سسيئرلا ¤إا ةلاقتضس’ا ملضس ثيح ،يضسائرلا رضصقلا ¤إا بايد ناضسح ةينانبللا ةموك◊ا سسيئر هّجوت ، هتلاقتضسا نÓعإا دعب
رظني دÓبلا ‘ يئاضضق سسل‹ ىلعأا ¤إا توÒب أافرم راجفنا فلم ةلاحإا ةموك◊ا رارق نم تاعيوضس دعب كلذ يتأاي .نوع لاضشيم

.ةلودلا نمأا مئارج ‘

رماوأا ة˘ي˘لارد˘ف˘لا ن˘ط˘ن˘سشاو ة˘م˘كfi ترد˘سصأا
يدوعسسلا د˘ه˘ع˘لا ›و ق˘ح˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق ءا˘عد˘ت˘سسا
،نيرخآا اسصخسش31و ناملسس نب دمÒ fiمألا
ةلواحÃ مهل يÈ÷ا دعسس تاماهتا ىلع درلل
فسسوي :ةمكÙا تاءاعدتسسا لمسشتو.هلايتغا
‘ Úم˘ي˘قŸا ،ل˘ياد÷ا و˘بأا ى˘ل˘ي˘˘لو ي˘˘ح˘˘جار˘˘لا
 .ةدحتŸا تايلولا
لÓخ تاءاعدلا ىلع درلا ةمكÙا تبلطو
يÈ÷ا د˘ع˘˘سس نا˘˘كو.اموي12 ا˘ها˘˘سصقأا ةد˘˘م
نب دمfi قباسسلا يدوعسسلا دهعلا ›و راسشتسسم
دسض ىوعدب يكÒمألا ءاسضقلا مامأا مدقت ،فيان
ÚلوؤوسسŸا نم ددعو ناملسس نب دمÒ fiمألا
د˘م˘حأاو Êا˘ط˘ح˘ق˘لا دو˘ع˘سس م˘ه˘ن˘م ،Úيدو˘˘ع˘˘سسلا

ةلواحÃ اهيف مهمهتا ،ركاسسعلا ردبو يÒسسع
يفحسصلا لتق ةÁر÷ ةهباسشم ةروسصب هلايتغا

نأا ¤إا ىوعدلا تراسشأا دقو.يجقسشاخ لامج
ةلواfi طبحأا دق ›اردفلا تاقيقحتلا بتكم
هلسصاوت دعب ،8102 ماع ادنك ‘ يÈ÷ا لايتغا

ىوعدلا تنمسضت ا˘م˘ك ،ة˘يد˘ن˘ك˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ع˘م
لايتغا ةلواحÃ يدوعسسلا دهعلا ›ول تاماهتا
.ة˘˘ي˘˘ك˘˘˘ير˘˘˘مألا ن˘˘˘ط˘˘˘سسو˘˘˘ب ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م ‘ يÈ÷ا
ÚمهتŸا مامأا نأا ةيمÓعا رداسصم تحسضوأاو
اهنإاف لإاو ،ةمكÙا ىلع درلل اموي12 ةدم
حلاسصل مكح رادسصإل ةرطسضم اهسسفن دجتسس““
،ة˘ي˘˘ند˘˘م ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا نأا ¤إا ترا˘˘سشأاو.““يÈ÷ا
يÈ÷ا نأل ،د˘حأا ى˘˘ل˘˘ع صضب˘˘ق˘˘ي ن˘˘ل ›ا˘˘ت˘˘لا˘˘بو

تقّد˘سص لا˘ح ‘و ،تا˘سضيو˘ع˘ت˘ب ط˘ق˘˘ف بلا˘˘ط˘˘ي
تلاقو.ه◊اسصل مكحتسس اهنإاف هاوعد ةمكÙا
وه ةيسضقلا هذه ‘ يÈجلل ةبسسنلاب مهألا نإا
.د÷ا لمfi ىلع هاوعد ةمكÙا ذخأات نأا
›و ةلواfi نأا ىوعدلا ‘ ءاج هنأا ¤إا تراسشأاو
ا˘ه˘ب˘ب˘سس يÈ÷ا لا˘ي˘ت˘غا تار˘م ةد˘ع يدو˘ع˘سسلا

ةرادإلاب هتاقÓع Òتوت ىلع لمعي نأا نم هفوخ
 .ةيكيرمألا
ه˘˘ط˘˘˘بر˘˘˘ت يÈ÷ا نأا و˘˘˘ه فوÿا اذ˘˘˘ه بب˘˘˘سسو
تارا˘ب˘خ˘ت˘سسلا ةز˘ه˘جأا˘ب اد˘ج ة˘ق˘ي˘ثو تا˘˘قÓ˘˘ع
هتايح ذاقنإا ‘ تمهاسس اهنأا ودبيو““ ،ةيكيرمألا
.““هل كاحي ا‡ هترذح نأا دعب

هيجوتو نلعلل ىوعدلا هذه جورخ نإا تلاقو
يدؤوت اÃر ،ةيمÓعإلا ةيطغتلاو تاءاعدتسسلا
فوختي دهعلا ›و ناك يتلا ةجيتنلا صسفن ¤إا

.نطنسشاوب هتقÓع داسسفإا يهو ،اهنم
““ليم دنآا بولغ““ ةـفيحسص بتكم ريدم دكأا دقو
يموقلا نمألا ةـلاكو نأا فياف تربور ةيدنكلا
.يÈ÷ا لايتغل طـيطختلاب تملع ةيكيرمألا
كيام يكيرمألا ةيجراÿا ريزو نإا فياف لاقو
دعسس لاي˘ت˘غا ة˘لواfi عو˘سضوŸ قر˘ط˘ت و˘ي˘ب˘مو˘ب
د˘ه˘ع˘˘لا ›و ع˘˘م ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأا ن˘˘ع جار˘˘فإلاو يÈ÷ا
مه˘كÎب ه˘ب˘لا˘طو ،نا˘م˘ل˘سس ن˘ب د˘مfi يدو˘ع˘سسلا
.مهل صضرعتلا مدعو
ذاتسسأا Èتعا ،تاروطتلا هذه ىلع هقيلعت ‘و
روتكدلا ةيندرألا ةع˘ما÷ا˘ب ة˘ي˘لود˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا

دهعلا ›ول ءاعدتسسلا هيجوت نأا يراÈلا نسسح
لماعتلا ‘ يكÒمألا ءاسضقلا ةيدج ىدم حسضوي
يطاعتلا اذه نأا فاسضأاو.يÈ÷ا ىوعد عم
ه˘ب˘سش تنا˘˘ك ةÁر˘˘ج نا˘˘كرأا كا˘˘ن˘˘ه““ نأا ح˘˘سضو˘˘ي
يطعتل ىوعد˘لا هذ˘ه ي˘تأا˘ت ›ا˘ت˘لا˘بو ،ة˘ل˘م˘ت˘ك˘م
›و مهتي يذلا يÈ÷ا ةياورل ةيعرسشو ةيقدسص
نم Ìكأا هلايتغا لواح هنأاب يدوعسسلا دهعلا

.““ةرم
ل هنأا اسضيأا صسكعي روطتلا اذه نأا ¤إا راسشأاو

مامأا هÒغل لو يدوعسسلا دهعلا ›ول ةناسصح
راد˘سصإل ةد˘ع˘ت˘سسم ي˘ه˘ف ،ة˘ي˘ك˘ير˘˘مألا م˘˘كاÙا
نا˘م˘ثأاو بقاو˘ع ا˘ه˘˘ل نو˘˘ك˘˘ت˘˘سس ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م ة˘˘نادإا
يطاعتلا صصوسصخبو.هلوق دح ىلع ،ةيسسايسس
ن˘ل ة˘يدو˘ع˘سسلا نأا ير˘يد˘˘ق˘˘ت˘˘ب““ لا˘˘ق ،يدو˘˘ع˘˘سسلا
ناركنلا نم ةلاح صشيعت اهنأا ىنعÃ ،بيجتسست
ى˘ل˘ع ما˘يأا ةد˘ع˘ل ا˘هرار˘سصإا˘ب ار˘كذ˘م ،““ي˘سضرŸا
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘سصن˘˘ق ‘ ي˘˘ج˘˘ق˘˘سشا˘˘خ ل˘˘ت˘˘ق˘˘م بيذ˘˘ك˘˘ت
.لوبنطسسإاب
ط‰ ن˘˘ع جر˘˘˘خ˘˘˘ت ن˘˘˘ل ة˘˘˘يدو˘˘˘ع˘˘˘سسلا نأا ع˘˘˘قو˘˘˘تو
نم اجرfl دŒ نأا ¤إا ةيÒخأاتلا تاكيتكتلا

دŒ ل دق اهنأا ¤إا راسشأا هنكلو ،ةيسضقلا هذه
يكيرمألا صسيئرلا زفي ⁄ لاح ‘ جرıا اذه
و˘هو ،ة˘ي˘سسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘ت˘نلا˘ب بمار˘ت د˘لا˘˘نود
نمو ⁄اعلا ‘ ةاغطلا عزف Òثي يذلا لامتحلا
.يراÈلا بسسحب ،ناملسس نب دمfi مهنيب

 ..يÈ÷ا ةيضضق ‘

 ةيكيرمأإ ةمكfi مامأإ لوثŸاب هيدعاصسم رابكو ناملصس نب دمfi رإذنإإ



 تلاكو/›ودلأ مسسقلأ

اهنأاب قافولا ةموكح تاوق تدافأا
ةيلآا07 ن˘م ا˘نو˘ك˘م Ó˘˘تر تد˘˘سصر
ةقزترŸ ةÒخذ تانحاسشو ةحلسسم
تاوقل نيدناسسŸا ديوجن÷ا نم
لÓهلا قطانÃ رم Îفح ةفيلخ
.ترسس ةنيدم ¤إا اهجوتم يطفنلا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘سسسسؤوŸا صسي˘ئر رذ˘˘حو
ن˘م ه˘ل˘لا ع˘ن˘سص ى˘ف˘ط˘سصم ط˘ف˘ن˘ل˘˘ل
ةدام نم انط52 راجفنا ةيناكمإا
لÓهلا ئناوم ‘ موينومألا تاÎن
هذ˘˘ه لز˘˘˘ع نإا لا˘˘˘قو ،ي˘˘˘ط˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لا
ح˘˘ل˘˘سسŸا عار˘˘سصلا ن˘˘ع ة˘˘ق˘˘ط˘˘˘نŸا
ثودح فقويسسو رامدلا اهبنجيسس
Úي˘˘ندŸا ى˘˘ت˘˘ح لا˘˘ط˘˘ت˘˘سس ة˘˘ثرا˘˘˘ك
 .اهقاطن ‘ Úنطاقلا

ة˘ي˘مو˘˘ك◊ا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا د˘˘كؤو˘˘تو
‘ ة˘ي˘ط˘ف˘ن تآا˘سشن˘م نأا ة˘ي˘م˘˘سسر˘˘لا
¤إا تلو– ا˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل بو˘˘ن˘˘جو قر˘˘سش
ا˘ه˘˘ي˘˘ف تب˘˘سصن ة˘˘ير˘˘ك˘˘سسع تا˘˘ن˘˘ك˘˘ث
⁄و ،يو÷ا عا˘فد˘˘ل˘˘ل تا˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م
ة˘قز˘ترŸا تا˘كر– ا˘ه˘ي˘ف ف˘قو˘ت˘ت
رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا ع˘˘م ،Îف◊ Úم˘˘عاد˘˘لا
ا˘م و˘هو ،ة˘ث˘يد˘ح ة˘ح˘˘ل˘˘سسأا لو˘˘سصو
ةيركسسعلا ةهجاوŸا رايخ نأا ينعي
 .امئاق لاز ام

تقو ‘ قافولا ةموكح تنلعأاو
لاز ام يسسايسسلا ل◊ا نأا قباسس
دادعتسسلا عم يزاوتلاب ،احورطم
لاقو .يركسسعلا رايÿا ذيفنتل

ة˘˘لود˘˘ل˘˘ل ى˘˘ل˘˘عألا صسلÛا صسي˘˘˘ئر
لولح ديرن نحن““ يرسشŸا دلاخ
ى˘ل˘ع نوردا˘قو ،ة˘ي˘م˘ل˘سس ة˘ي˘سسا˘ي˘˘سس
لك نأا افسشاك ،““يركسسعلا مسس◊ا

همعدي نمو Îفح تاوق تاكر–
 .““ةدوسصرم““

ر˘˘˘يزو د˘˘˘˘كأا ،زاو˘˘˘˘م قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس ‘و
ةيبيللا قافولا ةموكح ‘ ةيلخادلا
ة˘ل˘ب˘ق˘م دÓ˘ب˘لا نأا ا˘غا˘سشا˘ب ي˘ح˘ت˘ف
بلطتت ة˘ي˘طار˘قÁد ة˘ل˘حر˘م ى˘ل˘ع
‘ هئاقل لÓخو .مزحب فرسصتلا

ةرازو نم ةينمأا تادايق صسلبارط
ةعباتلا ةينمألا ةزهجألاو ةيلخادلا
رد˘سصي˘سس ه˘˘نإا ا˘˘غا˘˘سشا˘˘ب لا˘˘ق ،ا˘˘ه˘˘ل
تاءارجإلا ةفاك فاقيإاب تارارق
نمأا ةيريدم يأل ةيرادإلاو ةيلاŸا
Òغ˘˘ب ا˘˘ه˘˘ف˘˘سصو ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأا ةز˘˘ه˘˘جأا وأا
.ةيلخادلا ةرازو رماوأل ةعاسصنŸا
ىلع ةلبقم ايبيل نأا اغاسشاب ركذو
ن˘م بل˘ط˘ت˘ت ة˘ي˘طار˘قÁد ة˘ل˘˘حر˘˘م
ةيركسسعلاو ةينمألا ةزهجألا ةفاك
 .مزحو ةدسشب اهماهم ءادأا

صسي˘ئر ق˘ف˘˘تا ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘سسلا ‘و
‘ دقعنŸا يبيللا باونلا صسل‹

Òف˘˘سسلاو ح˘˘لا˘˘˘سص ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ع قÈط
درا˘سشت˘ير ا˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل ىد˘˘ل ي˘˘ك˘˘ير˘˘مألا
تر˘˘سس نو˘˘ك˘˘˘ت نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘نلرو˘˘˘ن
ي˘˘ت˘˘عوز˘˘ن˘˘م Úت˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ةر˘˘ف÷او
راو◊ا فانئتسسا Úح ¤إا حÓسسلا
 .يسسايسسلا

ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ءا˘˘ب˘˘نألا ة˘˘لا˘˘كو تر˘˘كذو

قرسش ‘ ةيزاوŸا ةموكحلل ةعباتلا
‘ اقفتا دنلرونو حلاسص نأا ايبيل
ةيرسصŸا ةمسصاعلا˘ب ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب ءا˘ق˘ل
ف˘˘قو رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ها˘˘ق˘˘˘لا
ة˘لوا˘ط ¤إا ةدو˘ع˘˘لاو را˘˘ن˘˘لا قÓ˘˘طإا
.ة˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا ة˘˘مزألا ءا˘˘˘ه˘˘˘نإل راو◊ا
ناÈŸلا صسي˘ئر ف˘سشك  ،ا˘ي˘سسا˘˘ي˘˘سس
حÎقا ه˘نأا ،ح˘لا˘سص ة˘ل˘ي˘ق˘ع ي˘ب˘ي˘˘ل˘˘لا

ترسس لعج يكيرمألا Òفسسلا ىلع
ةد˘حوŸا ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘ط˘ل˘سسل˘لً ار˘ق˘˘م
حÎقŸا نأا ًا˘˘ح˘˘سضو˘˘م ،ة˘˘˘مدا˘˘˘ق˘˘˘لا
ًارقم ةنيدŸا هذه نوكت نأا ظحلي
تاباختنا ءارجإا Úح ¤إا ةطلسسلل
عم صشقان هنأا دكأاو .ةلبقم ةيباين
،طفنلا ةيسضق يكيرمألا لوؤوسسŸا

دو˘جو““ ى˘ل˘ع ه˘ظ˘ف– ن˘ع ًا˘˘بر˘˘ع˘˘م
تآاسشنŸا ‘ ةحلسسŸا تايسشيليŸا
يأا ا˘ه˘ل نو˘ك˘ي نأا ى˘ل˘عو ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘˘لا
 .““طفنلا فلÃ لخد
تاداريإا بهذت نأا لبقن ل““ :عباتو
ةحلسسŸا تايسشيليŸا ¤إا طفنلا
انبلاط ..مهبتاور عفدل ةقزترŸاو
‘رسصم باسسح كانه نوكي نأاب

 .طفنلا تاداريإاب صصاخ
بهذي نلو دمجيسس طفنلا لخد
د˘˘ع˘˘˘ب لإا يز˘˘˘كرŸا فر˘˘˘سصŸا ¤إا
.““ةديدج ةطلسس دوجو

‘ قيقحتلاب““ بلاط هنأا فسشكو
ن˘˘˘˘˘م تجر˘˘˘˘˘˘خ ي˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لا لاو˘˘˘˘˘˘مألا
ةفرعŸ يبيللا يزكرŸا فرسصŸا
‘ .““لاو˘˘مألا هذ˘˘ه تب˘˘هذ ن˘˘˘يأا

ةموكح““ نأا حلاسص دكأا ،رخآا قايسس
،راوح يأا ‘ ًافرط تسسيل قافولا
صسل‹ نأل اهعم ثيد◊ا صضفرنو
.““ةمو˘ك˘ح˘ك ا˘ه˘ب فÎع˘ي ل باو˘ن˘لا
⁄ قا˘˘فو˘˘لا ة˘˘مو˘˘˘ك˘˘˘ح““ نأا˘˘˘ب ر˘˘˘ّكذو
قافتا نم ةطقن يأا ذيفنت عطتسست
 .““تاÒخسصلا

ل˘ي˘ك˘˘سشت ““ ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع د˘˘كأاو
ةيعرسشلا كل˘م˘ت˘سس ةد˘يد˘ج ة˘ط˘ل˘سس
 .““ةديد÷ا
ل˘ح““ دا˘ج˘يإا ةرور˘سض ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘سشو
نم ةديدج ةطلسسو ديدج يسسايسس
ً:ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم ،““ي˘˘كر˘˘ت دو˘˘جو يأا نود
ةلداعم يأا ‘ ايكرت دوجو صضفرن““

.““ا˘ي˘ب˘ي˘ل ل˘خاد ةد˘يد˘˘ج ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
قافولا ةموكح صسيئر نأا Èتعاو
كÎي نأا بج˘˘˘˘˘ي جار˘˘˘˘˘سسلا ز˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘ف
5 د˘˘ع˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج هو˘˘جو˘˘ل ة˘˘حا˘˘˘سسلا
 .ةطلسسلا هيلوت نم تاونسس

:ح˘لا˘˘سص لا˘˘ق ،ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م
ةرسسا˘خ ا˘ه˘بر˘ح نأا فر˘ع˘ت ا˘ي˘كر˘ت““

يهو ،ترسس لوخد عيطتسست نلو
د˘˘˘˘حأا لو .ً.اد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج كلذ فر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
Èتعا امك .““ايبيل ميسسقت عيطتسسي
خ˘˘˘سض ‘ ي˘˘˘سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا بب˘˘˘˘سسلا““ نأا
ايب˘ي˘ل ¤إا ة˘قز˘ترŸاو تا˘ي˘سشي˘ل˘يŸا

ط˘ف˘ن˘لا خ˘سض ى˘ل˘ع Òثأا˘ت˘˘لا ه˘˘فد˘˘ه
.““ايبيل لخاد
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 ايبيل ‘ ةدحوŸأ ةطلسسلل ًأرقم ترسس لعج حÎقي حلاسص ةليقع

نم ريذ–و ترصسل نوهجوتي ديوجن÷إ نم نولتاقم
 ةيطفنلإ ئنإوŸاب موينومألإ تإÎن نم نانطأإ راجفنإ
52 دوجو ببسسب ،ةثراك ثودحو هلوقحو طفنلأ ئنأوم ‘ يركسسعلأ عسضولأ راجفنأ نم ،ايبيل ‘  طفنلل ةينطولأ ةسسسسؤوŸأ ترذح
يكيرمألأ Òفسسلأ ىلع حÎقأ هنأأ ، يبيللأ ناÈŸلأ فسشك ،ىرخأأ ةهج نم و .ةيطفنلأ ئنأوŸأ ‘ موينومألأ تأÎن ةدام نم انط
 .ةمداقلأ ةدحوŸأ ةيبيللأ ةطلسسلل ًأرقم ترسس لعج

 ..صسنوت ‘ Úلقتسسم ةموكح صضفرت ةسضهنلأ

نود لو– بذاجتلإ ةدح :يصشيصشŸإ
بإزحأإ ةموكح نيوكت

ىلع لمعيسس هنإا يسشيسشŸا ماسشه فلكŸا ةيسسنوتلا ةموك◊ا صسيئر لاق
نع اديعب نطاوŸا اهمامتها روfi نوكي ةلقتسسم تاءافك ةموكح ليكسشت
ليكسشت صضراعت اهنأا ةسضهنلا ةكرح تنلعأا Úح ‘ ،ةيسسايسسلا تابذاجتلا

صسنو˘ت˘ب ي˘ف˘ح˘سص ر“ؤو˘م ‘- ي˘سشي˘سشŸا فا˘˘سضأاو .Úلقت˘سسم ة˘مو˘ك˘ح
،ةÒبك دÓبلا ‘ Úيسسايسسلا ءاقرفلا Úب فÓتخلا ةجرد نأا -ةمسصاعلا
نأا Èتعاو .هÒبعت قفو ،بازحألا عمŒ ةموكح نيوكتب حمسست لو
عيمج نم ةموكح ليكسشت نود لوحي Úيسسايسسلا Úب Òبكلا فÓتخلا
ز˘ي˘م˘ت˘ي ا˘ما“ ة˘ل˘ق˘ت˘سسم تاءا˘ف˘ك ة˘مو˘ك˘ح م˘ت˘ح˘ي ع˘سضو˘˘لا نأاو ،تارا˘˘ي˘˘ت˘˘لا
هنأا نلعأا ةسضهنلا ةكرح بزح ناكو .مغانتلاو ةهازنلاب اهؤواسضعأا
ليكسشت ¤إا (لقتسسم) يسشيسشŸا ةيعاد ،Úلقتسسم ةموكح ليكسشت صضراعي

 .““ناÈŸلا بلسص ‘ نيزاوŸا““ رابتعلاب ذخأات ةموكح
‘712 لسصأا نم ادعقم45 لغسشت يتلا- ةسضهنلا ةكرح ىسشختو

يسسنوتلا صسيئرلا هنيع يذلا يسشيسشŸا ةموكح نم اهداعبتسسا -ناÈŸلا
بازحأا بناج نم ىرخأا ءامسسأا حرط مغر ، ةيليوج  رخاوأا ديعسس صسيق
‘- Êوراهلا Ëركلا دبع ةكر◊ا ىروسش صسل‹ صسيئر لاقو .ةيسسيئر
صسلÛ عامتجا لÓخ ةديد÷ا ةموك◊ا لوح راوح دعب ،‘احسص ر“ؤوم
 .““ةلقتسسم تاءافك مسساب ةموكح ليكسشت صضفرن““ - بز◊ا ىروسش

ةينطو ةدحو ةموكح نيوكت““ ¤إا فلكŸا ةموك◊ا صسيئر اسضيأا اعدو
ناÈŸلا بلسص ‘ نيزاوملل بيجتسست ،عسساو يسسايسس مازح تاذ ةيسسايسس
وه ةلقتسسŸا تاءافكلا دامتعا““ نأا افيسض ،““ةيعيرسشتلا تاباختنلا جئاتنلو
يذلا- يسشيسشŸا يرجيو .ةيسسايسسلا ““بازحأÓلو ةيطارقÁدلل برسض
تارواسشم -ةليقتسسŸا خافخفلا صسايلإا ةموكح ‘ ةيلخادلل اريزو ناك
ة˘مو˘ك˘ح ل˘ي˘ك˘سشت˘ل ،ة˘ي˘سسا˘ي˘سس باز˘حأا ي˘ل˘ث‡ ع˘م  ة˘ي˘ل˘يو˘˘ج  ر˘˘خاوأا ذ˘˘ن˘˘م
 .““Úيسسنوتلا لك تاعلطتل بيجتسست““

يدام˘ح :م˘ه ،Úق˘با˘سس تا˘مو˘ك˘ح ءا˘سسؤور ة˘ع˘م÷ا ي˘سشي˘سشŸا ى˘ق˘ت˘لاو
ديسصلا بيبحو ،(4102-3102) صضيرعلا يلعو ،(3102-1102) ›اب÷ا
عم اسضيأا عمتجاو .(0202-6102) دهاسشلا فسسويو ،(5102-6102)
دمfiو ،(È 1102مسسيد-يفناج ) عزبŸا داؤوف امه Úقباسس Úسسيئر
ي˘سسا˘ي˘سسلا ع˘سضو˘˘لا ة˘˘سشقا˘˘نŸ كلذو ،(9102 ر˘بو˘ت˘كأا- ة˘ي˘ل˘يو˘ج ) ر˘سصا˘ن˘لا
.هكولسس بجي يذلا راسسملل مهتيؤورو ،دÓبلا ‘ يداسصتقلاو يعامتجلاو
يسسنوتلا ماعلا دا–Óل ماعلا Úمألا يسشيسشŸا يقتلي نأا ررقŸا نمو
Òم˘سس ةرا˘ج˘ت˘لاو ة˘عا˘ن˘سصلا دا–ا صسي˘ئرو ،ي˘بو˘ب˘ط˘لا ن˘يد˘لا رو˘ن ل˘غ˘سشل˘ل

 .لو‹
ىلع لوسص◊ا (اماع64) يسشيسشŸا ىلع بتÎي ،هتموكح ليكسشت دعبو
،كلذ رذعت اذإاو .Èمتبسس علطم لولحب ةقلطŸا هتيبلاغب ناÈŸلا ةقث
 .ةديدج ةيعيرسشت تاباختنا ءارجإاو ناÈŸلا لح متيسسف

 اينوروك ةنمآلأ لودلأ ةمئاق نم برغŸأ بحسس دعب

عافترإ و ..دتصشت Úقلاعلإ تائم ةمزأإ
سسوÒفلاب ةباصصŸإ ةطصشنلإ تلا◊إ

ةباسصŸا ةطسشنلا تلا◊ا عافترا نع ،ةيبرغŸا ةحسصلا ةرازو تفسشك
قسسنم ،طبارŸ ذاعم دكأاو .ةلاح3209 غلبتل ،دجتسسŸا انوروك صسوÒفب
حيرسصتلا ‘ ،ةحسصلا ةرازوب ةماعلا ئراوطلا تايلمعل ينطولا زكرŸا
عسضخت لازت ل يتلا تاباسصإÓل ةيلامجإلا ةليسص◊ا نأا ،يمويلا ‘احسصلا
،يبطلا لوؤوسسŸا ددسشو .رخآا دعب اموي اعافترا دهسشت لازت ل جÓعلل

نم ةسسماÿا ةعاسسلا دودح ¤إا تغلب ةرطخ ةيعسضو ‘ تلا◊ا نأا ىلع
.يعانطسصلا صسفنتلا ت– ةلاح84 اهنم ،ةلاح721 لوألا صسمأا ءاسسم
ةباسصإا628 ،ةيسضاŸا ةعاسس42 ـلا لÓخ لجسس برغŸا نأا ¤إا راسشي

ةكلمŸاب ءا˘بو˘لا رو˘ه˘ظ ذ˘ن˘م ي˘ل˘ك˘لا دد˘ع˘لا غ˘ل˘ب˘ي˘ل ،�91-ديفوك»ـب ةد˘يد˘ج
 .ةلاح36043
لودلل ةيبوروألا ةحئÓلا نم برغŸا بحسس ةيناكمإا تاريذ– تلوح و
عوبسسألا ةياهن عم ةقيقح ¤إا ،دجتسسŸا «انوروك صسوÒف نم ةنمآلا«
لبق تاباسصإلا تلاح ‘ قلقŸاو قوبسسŸا Òغ عافترلا دعب ،مرسصنŸا
نم ءادتبا ذيفنتلا زيح يبوروألا رارقلا اذه لخد ذإا ،ابيرقت Úعوبسسأا
 . يسضاŸا تبسسلا

عسضولا رهظي هنأل ،طقف ايزمر ىقبي رارقلا اذه Òثأات نإاف ،كلذ عم و
ءيسش يأا Òغي نل نكل ،ةرطيسسلا ت– صسيل هنأا ول امك برغŸا ‘ يئابولا

ابوروأا عم ةيو÷او ةيرحبلاوةيÈلا دود◊ا نأا مكحب عقاولا صضرأا ىلع
ةليلقلاو ةيئانثتسسلا تÓحرلا صضعب ءانثتسساب ،ةقلغم هبسش ابيرقت تناك
.ةيبوروألا لودلا صضعب ¤إاو نم اهنيعبئناومو تاراطم نم

ة˘برا˘غŸا صضع˘ب ى˘ل˘ع ةÒب˘ك تا˘ي˘عاد˘ت رار˘ق˘لا اذ˘ه˘ل نو˘ك˘˘ت˘˘سس ،كلذ ع˘˘م
ةÎف لÓخ ةكلمŸا ¤إا ةدوعلا ‘ اونكمتي ⁄ نيذلاو ،جراÿايف Úقلاعلا
ةتبسس يفنيقلاعلا لثم ،ةيسضاŸا مايألا ‘ ايجيردت دود◊ا حتف ةداعإا
 .ةيليلمو

نايب ‘ يسضاŸا ةعم÷ا موي ،يبوروألا دا–لا فسشك ،ددسصلا اذه ‘
ام وأا ،اينوروك ةنمآللودلل ةيبوروألا ةحئÓلا نم برغŸا بحسس ،هل
ليجسست ببسسب ،رفسسلا دويق نم ةافعŸا لودلا ةمئاقب دا–لا هيمسسي

 .ايموي ةدكؤوŸاتاباسصإلا تلاح ددع ‘ ةرفط
Úعوبسسأا ذنم ةيبوروألا ةمئاقلا نم برغŸا بحسس عقوتŸا نم ناكو
نم رذ–) رطفلا ديع لبق ةيسسامولبدرداسصم جورخ دعب ةسصاخ ،ابيرقت
تبِحُسس ذئنيح ،ةيبوروألا ةمئاقلا نم برغŸاو رئاز÷ا بحسس ةيناكمإا
 .ةمئاقلا نم هرودب بحسسُي نأا لبق رخآا اعوبسسأا برغŸا يقب اميف ،¤وألا

 داسسفلأ تافلم لوح ةيرا÷أ تاقيقحتلأ راطإأ ‘ مهل عامتسسلأ دعب

 قباصسلإ ÊاتيروŸإ سسيئرلإ ةرصسأإ نم دإرفأل رفصس تإزإوج زاجتحإ
رفسس تازاوج ،ةيناتيروŸا تاطلسسلا ترداسص
دمfi قباسسلا صسيئرلا ةرسسأا دارفأا نم ددع
راطإا ‘ م˘ه˘ل عا˘م˘ت˘سسلا د˘ع˘ب ،ز˘يز˘ع˘لاد˘ب˘ع د˘لو
لÓخ داسسفلا تافلم لوح ةيرا÷ا تاقيقحتلا

 .زيزعلادبع دلو مكح
ÚققÙا نأا ،ةيناتيروم مÓعإا لئاسسو تدافأاو
ءامسسأا قباسسلا صسيئرلا ةنبل نآلا ىتح اوعمتسسا
،عوبسصما دلو دمfi اهجوزو ،زيزعلا دبع تنب
.امهرفسس ْيزاوج اورداسصو
قيقحتلا نإاف ،يلÙا نولسسارم عقوم بسسحبو
لوح زكرت ،اهجوزو قباسسلا صسيئرلا ةنبا عم

،ىرخأا ةلئسسأا ¤إا ةفاسضإلاب ،ةيكنبلا مهتاباسسح
نولسصتيسس مهنأا امهوغلبأا ÚققÙا نأا افيسضم
ة˘˘˘˘طر˘˘˘˘سشلا تنا˘˘˘˘كو .ق˘˘˘˘˘حل تقو ‘ ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ب
م˘ئار÷ا ة˘ح˘فا˘ك˘م ‘ ة˘سصتıا ة˘˘ي˘˘نا˘˘ت˘˘يروŸا
د˘˘حألا مو˘˘ي تعد˘˘ت˘˘سسا ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلاو ة˘˘ي˘˘لاŸا
قباسسلا صسيئرلا ةلئاع نم ادارفأا ، يسضاŸا

fiلوح مهعم قيقحتلل ،زيزعلا دبع دلو دم
.داسسف تاهبسش
صسي˘ئر˘لا ة˘ن˘با نأا ة˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘م ردا˘˘سصم تح˘˘سضوأاو
ةطرسش ةيريدم ¤إا ايعدتسسا اهجوزو قباسسلا
ةنبا ركذ دروو  باوجتسسÓل ةيلاŸا مئار÷ا

دبع دلو دمfi تنب ءامسسأا قباسسلا صسيئرلا
راطإا ‘ ،عوبسصمإا دلو دمfi اهجوزو ،زيزعلا
ةن÷ ريرقت اهفسشك داسسف تاهبسش ‘ قيقحتلا
.ةيناŸرب
ءارزولا صسيئر تبوجتسسا دق ةطرسشلا تناكو
ءارزولا نم اددعو ،Úمدح دلو ىيحي قباسسلا
ن˘˘م ءارزو ة˘˘ثÓ˘˘ث ة˘˘لا˘˘قإا ت“ ا˘˘م˘˘ك.Úق˘˘با˘˘˘سسلا
‘ م˘ه˘باو˘ج˘ت˘سسا˘ب ة˘طر˘سشل˘ل حا˘م˘سسل˘ل ة˘مو˘˘ك◊ا
ةلودلل ةيلام دراوم ردهب قلعتت داسسف اياسضق
قر˘ط˘لاو ة˘قا˘ط˘لا تا˘عا˘ط˘˘ق ‘ تا˘˘ق˘˘ف˘˘سص ن˘˘م
.ةلودلا تاراقع عيبو نداعŸاو
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 اـــهباــحسصأل درــت ل ةدــير÷أ درــت ةــــقيثو لــك
رـــسشنت ⁄ مأأ ترـــسشن ءأوـــسس

يسسيوقلأ دجاŸأ دبع دماح

مظنلا ذاتسسأا ،يسسيوقلا دجاŸا دبع دماح روتكدلا اهدعأا يتلا ،ةسساردلا لوا–و
ةيسضرف رابتخا ،ندنل ةعماجب ةيقيرفإلاو ةيقرسشلا تاسساردلا ةيلك ‘ ةيسسايسسلا

اهئدابم قيبطتب -اvيبسسن ولو- ةيميلقإلاو ةيلودلا تامظنŸا مازتلا نأا اهدافم
نمألاو مْلسسلا قيق– يأا :ةديدج ةيŸاع بورح عوقو مدع ¤إا ىدأا ةَسسuسسَؤوŸُا
‘ يبسسنلا لسشفلا نإاف رخآلا بنا÷ا ىلعو ،بناج نم اذه ،اvيئزج ولو Úيلودلا
نم ناك يميلقإلا نواعتلاو ›ودلا نماسضتلاب ةسصاÿا ةَسسuسسَؤوŸُا ئدابŸا قيبطت
‘ انوروك ةلزان لثم ،ةيناسسنإلا ثراوكلاو لزاونلا راسشتنا ءارو ةيسساسسألا بابسسألا
.ةنهارلا انعاسضوأا
ىلع ةباجإلا Èع ةقباسسلا ةيسضرفلا ةحسص ىدم نم دكأاتلل ثحابلا ىعسسيو
يذلا ىدŸا لوح رودي ؛ةيليل–و ةيفسصو ةعيبط وذ امهلوأا :Úسساسسأا Úلؤواسست
نماسضتلاو نواعتلا““ ماظنل ةَسسuسسَؤوŸُا ئدابŸا لسشف نع ةمزألا هيف ““تفسشك““
Êاثلا لؤواسستلا امنيب ،ةيميلقإلاو ةيلودلا تامظنŸاب هقيق– طونŸاو ““يŸاعلا
ىدم يأا ¤إا :لسشفلا بابسسأا Òسسفت لوح رودي ةيلبقتسسŸاو ةيÒسسفتلا ةعيبطلا وذ
تاسسرامŸا““و ،““ةَسسuسسَؤوŸُا ئدابŸا““ Úب ةدوجوŸا ““ةوجفلا““ ¤إا ةمزألا دوعت
ءا˘ط˘غ““ در‹ ¤وألا نو˘ك˘ت ثي˘ح ؛ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلاو ة˘ي˘لود˘لا تا˘م˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل ““ة˘ي˘ع˘قاو˘لا
ة˘َسس˘uسسَؤوŸُا ئدا˘بŸا ة˘ع˘ي˘ب˘ط ¤إا ع˘جر˘ي ل˘سشف˘لا اذ˘ه نأا وأا ،ة˘ي˘نا˘ث˘ل˘ل ““ي˘جو˘لو˘يد˘˘يأا
ام ،يلخادلا اهنيوكتو اهتينبو ،اهتيرارمتسساو اهتأاسشن قايسس ‘ نمسضتت اهرابتعاب
تماق يتلا ةَسسuسسَؤوŸُا ئدابŸا نأا ¤إا صضعبلا بهذي ذإا ؛هيلإا يدؤويو كلذ قلخي

يذلاو ،يبوروألا قافولا قطنŸ اًدادتما tدَعُت ةيميلقإلاو ةيلودلا تامظنŸا اهيلع
ةيلكلا ةيميقلا هتموظنمو ةيخ˘يرا˘ت˘لا ه˘ت˘لو˘م˘ح˘ب ““ا˘ن˘ي˘ي˘ف ما˘ظ˘ن““ ه˘سسا˘سسأا ى˘ل˘ع ما˘ق
تامظنملل ةَسسuسسَؤوŸُا ئدابŸا لبقتسسم ىلع كلذ رثؤوي ىدم يأا ¤إاو ؟ةنsمسضŸا
؟ةيميلقإلاو ةيلودلا
Èع ةيثحبلا اهتيسضق ةبراقم ةسساردلا لوا– Úقباسسلا Úلؤواسستلا نم اًقÓطناو
ةسساردل ةيجهنŸا طباوسضلا عسضيو جهنŸا لاؤوسس :لوألا ،Úلاؤوسس ىلع ةباجإلا
ةيفيك لوح اvيفرعم دئاسسلا باطخلل ةيدقن ةعجارم مدقيو ،اvيثحبو اvيملع ةيسضقلا
ئدا˘بŸا““ ى˘ل˘ع ة˘لزا˘ن˘لا ““را˘ثآا““ ثح˘ب˘ي يذ˘لا عو˘سضوŸا لاؤو˘سس :Êا˘ث˘˘لاو ،ة˘˘سسارد˘˘لا
ةيعورسشŸا اهتحنمو ،اهيلع تماق يتلا ةيميلقإلاو ةيلودلا تامظنملل ““ةَسسuسسَؤوŸُا
.ةيسسايسسلا ةيعرسشلاو ةينوناقلا
،ثحابلا رظن ‘ ،دuدحُت هيلع ةباجإلا نإاف ،جهنŸا لاؤوسس ةبراقم قايسس ‘و
تامظنŸا ىلع اهتاسساكعناو انوروك ةلزان راثآا““ عوسضوم ثحب ‘ ““ةبئاغلا داعبألا““
““ةيفرعŸا““و ““ةيجهنŸا““ طباوسضلا نم ةعوم‹ ‘ لsثمتت ذإا ؛““ةيميلقإلاو ةيلودلا
.اvيملع عوسضوŸا ةسسارد ةيفيكل ةددÙا
اهعابتا دوقيو ،هتاذ ةسساردلا عوسضوم ةعيبط مهف نم ةيجهنŸا طباوسضلا عبنتو

ةلزانلا ةعيبط لوح روحم˘ت˘تو ،ة˘ي˘م˘ل˘ع ة˘ي˘قاد˘سصمو ة˘ق˘ث ع˘سضو˘م ا˘ه˘ج˘ئا˘ت˘ن ل˘ع÷
:يلي امك اهراثآاو
 :اvيملع ةلزانلأ راثآأ ةسسأرد ةبوعسص -
وأا ““ةبعسصلا““ تاسساردلا نم ،يملعلا ثحبلا ةيجهنŸ اًقفو ،““رثألا تاسسارد““ tدَعُت ذإا
ةيجهنم طباوسض لظ ‘ لإا اهب مايقلا مدعب حَسصْنُي امً ةداع يتلاو ،““ةليحتسسŸا““

متي يتلا جئاتنلا ‘ ةقثلا مدع :ًالوأا ،Úببسسل كلذو ،ةمراسصو ةددfi ةيفرعمو
.اهيلع ÚهاÈلاو ةلدألا Ëدقت Èع اهتابثإا ىلع ةردقلا مدع :ًايناثو ،اهيلإا لسصوتلا
لماعلا Òثأات ‘ ثحبي ذإا ؛تاسساردلا نم ةيعونلا هذهل ثحبلا عوسضوم يمتنيو
ة˘سس˘uسسؤوŸا ئدا˘بŸا““ يأا ،““ع˘با˘ت˘لا ل˘ما˘ع˘لا““ ى˘ل˘ع (ا˘نورو˘ك ة˘لزا˘ن را˘ثآا) ““ل˘ق˘ت˘˘سسŸا““
:ةثÓث روسص دحأا ةقÓعلا ثحب ذختي ثيح ؛““ةيميلقإلاو ةيلودلا تامظنملل
Òغو ةرسشابŸا انوروك ةلزان راثآا نوكت ثيحب ،ةرسشابŸا ةيببسسلا ةقÓعلا :¤وألا
ةسسسسؤوŸا ئدابŸا ‘ ةددfi ““تاÒيغت““ قلخي يذلا ““ببسسلا““ يه ةرسشابŸا
ةلزان راثآا نأا ينعتو ةيقفاوتلا ةقÓعلا :ةيناثلاو .ةيميلقإلاو ةيلودلا تامظنملل
نادجوت ،ةيميلقإلاو ةيلودلا تامظنملل ةسسسسؤوŸا ئدابŸا ‘ تاÒغتلاو ،انوروك
دامتعلا ةقÓع :ةثلاثلاو .ام˘ه˘ن˘ي˘ب ة˘قÓ˘ع تا˘ب˘ثإا ة˘ي˘نا˘ك˘مإا نود ا˘ًع˘م نا˘ي˘ف˘ت˘خ˘تو
ة˘ي˘لود˘لا تا˘م˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل ة˘˘سسسسؤوŸا ئدا˘˘بŸا ‘ تاÒغ˘˘ت˘˘لا ف˘˘قو˘˘ت˘˘ت يأا ،لدا˘˘ب˘˘تŸا
.انوروك ةلزان اهثدحُت يتلا راثآلا ىلع دمتعتو ةيميلقإلاو
ىلع Úثحابلا Úب اًقافتا ةمث نأا يسسيوقلا دجاŸا دبع دماح روتكدلا ىريو
ئدابŸا عباتلا لماعلا ‘ ““تاÒغتلا““ عاجرإا وأا ةقÓعلا دوجو تابثإا ةبوعسص
،(انوروك ةلزان راثآا) لقتسسŸا لماعلا ¤إا ةيميلقإلاو ةيلودلا تامظنملل ةسسسسؤوŸا
ةغلابو ،(ةيناثلا ةروسصلا) ‘ اهل ىنعم لو ،(¤وألا ةروسصلا) ‘ ةليحتسسم يهف
.ةلاحتسسلا دح ¤إا لسصت ةجرد ¤إا (ةثلاثلا ةروسصلا) ‘ ةبوعسصلا

اًعبرأا ةيجيتاÎسسا اًداعبأا كلت“ اهرهوج ‘ ةبsكَرُم ةرهاظ انوروك ةلزان tدَعُت -
اذه لÓخ نم اهليل–و اهمهف بجيو ،لودلاو تاعمتÛا ءاقبو دوجول ةمزل
ةيسسايسسلاو ةيداسصتقلاو ةيحسصلا :داعبألا نمسضتي يذلا ““يجيتاÎسسلا عبرŸا““

اهتاÒثأات تلقتنا ام ناعرسس اهنأا لإا ةيحسص ةلزان تأادب نإاو ةلزانلاف .ةيعمتÛاو
ةلماسش ةيعمت‹ ةيلاكسشإا حبسصتل ،ةيسسايسسلا داعبألا مث ،ةيداسصتقلا داعبألا ¤إا

ةقطنم نم فلتخت ةيلfiو ةيميلقإا اًداعبأا ةلزانلا كلت“ هتاذ تقولا ‘و ،ةيŸاع
ءا˘ن˘ب ‘ يروÙا ل˘ما˘ع˘لا ““صسوÒف˘˘لا/ود˘˘ع˘˘لا““ نأا ة˘˘ي˘˘لا˘˘ك˘˘سشإلاو ،ىر˘˘خأل ة˘˘لودو
ةحسضاو Òغ هعم ل˘ما˘ع˘ت˘لا بي˘لا˘سسأاو ،ة˘ي˘فا˘خ ه˘ت˘ق˘ي˘ق˘ح تلاز ا˘م ة˘ي˘ج˘ي˘تاÎسسلا
ةلزانلا هذه نأا لإا ،ةهباسشم ةيحسص لزاون ““اvيخيرات““ ةيرسشبلا تدهسش دقل .عيمجلل
جذو‰““ ءانب ةيلمع نم لعجي ا‡ اهقايسس ‘ ةيسصوسصÿاو درفتلا نم ردقب عتمتت
عسضو بلطتي ا‡ ،نآلا ىتح كسش عسضوم اًرمأا صسايقلاو ةنراقملل ةادأاك ““يخيرات

مهف ““انوروك ةلزان““ ةسسارد بلطتت امك ،يملعلا لماعتلا ةيفيكل ةيجهنم طباوسض
:ًايناثو ،ةتباثلا Òغو ةÒغتŸا ةيمانيدلا رهاوظلا نم :ًالوأا يه ذإا ؛اهراثآا ةعيبط
رهاوظلا نم :ًاثلاثو ،ةلويسسلا نم ةيلاع ةجردب مسستت يتلا ةجارجرلا رهاوظلا نم
ىلع ةمراسص ةيجهنم طباوسض ةلزانلا راثآل ثÓثلا تامسسلا عسضتو .ةلمتكŸا Òغ
تاهاŒاب ؤوبنتلا ¤إا ًالوسصو اÒًسسفتو ًاليل–و اًفيسصوت :اvيملع اهتسسارد ةيفيك
.انفلسسأا امك ،اًمك–و ًاطبسض اهعم لماعتلا ةيفيك ددسصب مث نمو لبقتسسŸا

عÓسضأا ةثÓث لوح انوروك ةلزان راثآا ددسصب دئاسسلا باطÿا رودي ،ىرخأا ةهج نم
مث نمو ،اvيدقن هليل–و همهف بولطŸا ““‘رعŸا ثلثŸا““ ةلزنt Ãدَعُت ةطباÎم
،دئاسسلا باطÿا اذهل اًقفوف ،هعم لماعتلا ةيفيكل ““ةيفرعŸا““ طباوسضلا عسضو
راسسم ‘ ““ةلسصاف ةيخيرات لtو–““ ةطقن نع اÒًبعت انوروك ةلزان راثآا لuث“ :ًالوأا
،ةيŸاعلا بور◊اك ىÈكلا ةيخيراتلا ثادحألا ةيقب لثم ،ةيلودلا تاقÓعلا خيرات

عا˘سضوأل ة˘ف˘ل˘تıا تا˘يا˘ه˘ن˘لا ة˘لزا˘ن˘لا را˘ثآا ع˘سضت :اً̆ي˘نا˘ثو ،ثراو˘ك˘˘لاو ،تارو˘˘ث˘˘لاو
.““تايدعب اŸا““ ًاثلاث ةلزانلل نوكيسس ›اتلابو ةمئاق ةنيعم تامظنمو
ةسسسسؤوŸا ئدابŸا ىلع ةلزانلا راثآا) عوسضوŸا لاؤوسس ىلع ةباجإلا راطإا ‘و
ةيلودلا تامظنŸا لماعت ةيفيك ثحابلا زÈي ،(ةيميلقإلاو ةيلودلا تامظنملل
اًفيسصوت يملعلا راطإلا هسضرفي :لوألا ،Úيوتسسم Èع ةلزانلا راثآا عم ةيميلقإلاو
: لمسشت ةلماكتم ةعبرأا اًداعبأا كلتÁ ““يجيتاÎسسا عبرم““و ةبsكرم ةرهاظك ةلزانلل
هعم لماعتتو ،ةيعمتÛا (د ،ةيسسايسسلا (ج ،ةيداسصتقلا (ب ،ةيحسصلا يحاونلا :(أا
لا‹و ،ة˘سسسسؤوŸا ا˘ه˘ئدا˘ب˘مو ا˘ه˘ت˘يؤور˘ل ا˘ًق˘فو ““ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلاو ة˘ي˘لود˘لا تا˘م˘ظ˘نŸا““
ةسسسسؤوŸا ئدا˘بŸا ى˘ل˘ع ة˘لزا˘ن˘لا را˘ثآا Òسسف˘ت :Êا˘ث˘لا ىو˘ت˘سسŸاو ،ا˘ه˘تا˘سصا˘سصت˘خا
هذه عم لماعتلل ةيلبقتسسŸا اهتردق ىلع اًديد–و ،ةيميلقإلاو ةيلودلا تامظنملل
.راثآلا
لسشف نع تفسشك انوروك ةحئاج نأا يسسيوقلا دجاŸا دبع دماح روتكدلا نsيبو
هذه لثم ‘ ةعقوتŸا ةيسساسسألا اهراودأاب مايقلا ‘ ةيميلقإلاو ةيلودلا تامظنŸا
اهراثآا نم د◊او اهتهجاوم ‘ اهنيب اميف قيسسنتلاو ،ةيادب اهنم ريذحتلا ؛لزاونلا

““فعسضلا““ ةلزانلا راثآا عم لماعتلا فسشك امك ،نآلا ىتح يŸاعلا ىوتسسŸا ىلع
عطتسست ⁄ ذإا ؛““ةيميلقإلا““و ““ةيلودلا تامظنŸا““ ‘ ةيلخادلا ““ةيطارقوÒبلا““و
لوح تلؤواسستلا راثأا ا‡ ةيسساسسألا اهراودأا نم ايندلا دود◊اب مايقلا تامظنŸا

.اذكهو ،هتدئافو هتاذ (دوجولا) ىودج
ةيلودلاو ةيميلقإلا تامظنŸا عم هلماعت ‘ ⁄اعلا عسضت ةلزانلا راثآا نأا ظحلو
›ودلا ماظنلا تاسسسسؤوم ريوطتل ةلزانلا راثآا لÓغتسسا :لوألا ،نيرايخ دحأا مامأا
ةلزانلا لÓغتسسا :Êاثلاو .““حلاسصŸا لدابت““و ““هافرلا““و ““نواعتلا““ هاŒاب يميلقإلاو
رمألا ؛ةوقلاب ولو تامظنŸا هذه لخاد ةرطيسسلاو ةدايقلاو ،ةوقلا طا‰أا زيزعتل
ةيلودلا تامظنŸا اهذختتسس يتلا ةي˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسŸا تا˘هو˘يرا˘ن˘ي˘سسلا˘ب ط˘ب˘تر˘ي يذ˘لا
:تاهويرانيسس ةثÓث اهمامأا نأا ¤إا صضعبلا بهذيو ،ةيميلقإلاو
.ةددfi تايعادتو عيرسس لكسشب ةلزانلا راثآل ““ءاوتحلا““ :لوألا-
.ةرطÿا اهتايعادتو ةلزانلا راثآا عم ““صشياعتلا““ :Êاثلا-
دودح نع اهجورخ ›اتلابو ةلزانلا راثآا ءاوتحا ‘ لسشفلاو ““ىسضوفلا““ :ثلاثلا-
.مكحتلا

ةرورسض هقبسسي نأا دبل هتاهويرانيسسو لبقتسسŸا لاؤوسس ةباجإا ¤إا قÓطنلا نأا Òغ
لماعتلا ‘ ةيميلقإلاو ةيلودلا تامظنŸا تلسشف اذاŸ :يÒسسفتلا لاؤوسسلا حرط
نكÁ ›اتلابو ؟ةسسuسسؤوŸا اهئدابمو ،اهتيؤور بلسص ‘ عقت يتلا ةلزانلا راثآا عم
ةمداقلا لزاونلاو ةلزانلا عم لماعتلل ةيلبقتسسŸا تاهويرانيسسلا نع ثيد◊ا
.ةهباسشŸا

عم ةيميلقإلاو ةيلودلا تامظنŸا لماعت ‘ ًاحسضاو ادب يذلا لسشفلا نكي⁄
ة˘بو˘ل˘طŸا ا˘هراودأا˘ب ا˘ه˘ما˘ي˘ق مد˘ع ى˘ل˘ع ة˘للد ة˘لز˘نÃ ““ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘لزا˘˘ن““ را˘˘ثآا
يذلا يلسصألا صضرملل اًسضَرَع كلذ نوكي دقف ؛طقف اهب ةطونŸا اهفئاظوو
““بايغ““ ‘ صضعبلل اًقفو ةيروÙا هبابسسأا لsثمتت يذلاو ،هتقيقح صسيلو هيناعت
تماق يتلا ةَسسuسسَؤوŸُا ئدابŸاب مازتللا مدعو ،اهتيؤور حوسضو مدعو ،اهتلاسسر
اهتيعرسشو ،ةينوناقلا اهتيعورسشمو اهدوجو صساسسأا تبسستكا اهعمو ،اهيلع
اvيماظن اÒًبعت ““ةيميلقإلا““و ““ةيلودلا““ تامظنŸا تأاسشن دقل .ةيسسايسسلا ةيلعفلا
ىوتسسŸا ىلع ةفورعŸا ةَسسuسسَؤوŸُا ““ئدابŸا““و ““راكفألا““ نم اŸًاع دسسجي
نماسضتلاو نواعتلا قيق– ¤إا Úيلودلا نمألاو ملسسلا ةيامح نم ›ودلا
قيق–““ وحن يعسسلا نم يميلقإلا ىوتسسŸا ىلعو ،خلإا...›ودلاو يعام÷ا
يبرعلا نواعتلا قيق– ¤إا ؛اهب تّرم يتلا لحارŸا لكب ““ةيبوروألا ةدحولا
نواعتلا نع ثيد◊ا نود ،““يمÓسسإلا نماسضتلا““ نع كيهان ؛ةيبرعلا ةدحولاو
.يجيلÿا
دÓ˘يŸ ““ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘˘لا ة˘˘ي˘˘عور˘˘سشŸا““ ة˘˘ياد˘˘ب ة˘˘َسس˘˘uسسَؤوŸُا ئدا˘˘بŸا تمsد˘˘ق د˘˘ق˘˘ل
لزاو˘ن˘لا ة˘ه˘جاو˘م ‘ ل˘سشف˘لا رار˘ك˘ت ع˘مو ،ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلاو ة˘ي˘لود˘˘لا تا˘˘م˘˘ظ˘˘نŸا
ةيسسايسسلا هتيعرسش دقفي أادب ةَسسuسسَؤوŸُا ئدابŸا هذه نم Òثكلا نإاف ،ةيلاتتŸا
ةيميلقإلاو ةيلودلا تامظنŸا تأادب هسسفن تقولا ‘و هتيلاعفو ةيقÓخألاو
يرادإلا دا˘سسف˘لاو ة˘ي˘طار˘قوÒب˘لا ل˘غ˘ل˘غ˘تو ة˘يو˘ه˘لاو رود˘لا ناد˘ق˘ف ن˘م Êا˘˘ع˘˘ت
.›اŸاو
Êامألاو ،ئفطنيو تفخي ءاسشنإلا تايلمع قفار يذلا جَهَولا نأا ادب ،اذكهو
دفنتسست راهدزلاو روطتلا تايلمع تعرو صسيسسأاتلا تقفار يتلا لامآلاو
ةتيŸا راكفألا نم ““ماكر““و ““لوقلا““ نم فرخز ¤إا لوحتت ›اتلابو ،اهسضارغأا
⁄اعلا ‘ راكفألا ةلكسشم““ هباتك ‘ ،يبن نب كلام ركفŸا Òبعتب ةتيمŸاو
نواعتلا صسلا‹ تلو–و ،اهسضئاقن ¤إا ئدابŸا تلو– دقف ،““يمÓسسإلا
.ناودعو راسصح تاودأا ¤إا نماسضتلاو
لبق نم انوروك ةلزان راثآا عم لسشافلا لماعتلا نأا ¤إا ةسساردلا تسصلخو
لمسشت تاÒغتل ةيلبقتسسم تلامتحا نع فسشك ةيميلقإلاو ةيلودلا تامظنŸا
:ةيسساسسأا عبرأا تايوتسسم ىلع ةيميلقإلاو ةيلودلا تامظنملل ةَسسuسسَؤوŸُا ئدابŸا

ةيلودلأ تامظنملل صسuسسَؤُوŸأ يميقلأ ءانبلأ ةعجأرم :ًالوأأ
ةيميلقإلأو
يميقلا ءانبلا ‘ تاÒيغت ثادحإا ¤إا انوروك ةلزان تاÒثأات دت“ نأا صضÎفي
؛هتاذ ةميقلا موهفم ةعجارم نمسضتي ،ةيميلقإلاو ةيلودلا تامظنملل صسuسسَؤوŸُا
ميقلا ةموظنمو ،ةيادب ةميقلا ةيهام لوح لؤواسستلا نوكي ميقلا ةيرظن يفف
هعم رودي يذلا هروt fiدَعُتو يميقلا ءانبلا ةمق ىلع عبÎت يتلا ايلعلا ةميقلاو
صضرفت ؟““ةلادعلا““ وأا ،““ةاواسسŸا““ وأا ،““ةير◊ا““ ةميق يه له :اًمدعو اًدوجو
،ةيلاŸا دراوŸا يه له :اهموهفمو ةميقلا ةيهام ديد– انوروك ةلزان راثآا
-ةيكÒمألا ةوقلاو ةبيهلا وأا رلودلا وأا بهذلا :ءاطغلا ناك اvيأا- دوقنلا ،ةوÌلا
؟هلمعو ناسسنإلا دهج :ةيرسشبلا دراوŸا يه مأا
،لامعلا وأا ءابطألا اوناكأا ءاوسس ،Êاسسنإلا مهدهجو صسانلا لوقع نأا نsيبت دقف
سضيأا نsيبتو ،ةلزانلا راثآا ةهجاوم ‘ لاŸاب ةنراقم مهألا لظي ل ““رقفلا““ نأا اً
ءايسشأل ةجا◊ا ىدم لب ،““بهذلاو لاŸا““ نم ةدسصرألا رادقم طقف هددحي
نم ةينانألا اهيف تزرب ًابورحو كراعم تلعسشأا يتلا ““تامامكلا““ لثم ةطيسسب
ءا˘فو˘لا ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘ل˘ل ا˘ًفدار˘م ة˘م˘ي˘ق˘لا تح˘ب˘سصأا ›ا˘ت˘لا˘بو ،ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا بح ل˘˘جأا
هردقي يذلاو ،يسسفنلاو يونعŸاو يداŸا ““عابسشإلا““ ةلأاسسم يأا ،ةجا◊اب

تزرب اذه ‘و -اهتيعون تناك اvيأا- دراوŸاب ةنراقم ةيبسسنلا ““ةردنلا““ لماع

ةتكسسلا““ـب لودلاو تاعمتÛا توم نم عنم يذلا ““يمقرلا عاطقلا““ ةيمهأا
‘ تمهسسأا يتلا ““ةÒقفلا لودلا““ ءانبأا ““لوقع““ لول متي نكي ⁄ اذهو ،““ىÈكلا
.ةيلمعلا
رودي ›اتلابو ،اهد˘سسج˘ي يذ˘لا ي˘سسا˘ي˘سسلا جذو˘م˘ن˘لا ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا˘ب ط˘ب˘تر˘ي
ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا م˘ظ˘ن˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط Úب طا˘ب˘ترلا ىد˘م لو˘ح دد˘سصلا اذ˘ه˘˘ب لؤوا˘˘سست˘˘لا
ةلزان راثآا عم لماعتلا ‘ ةيلاعفلاو ةءافكلا ىدمو ،(ةيطلسستو ةيطارقÁد)
مظنلا لسضفأا امف ؛لسضفألا يلبقتسسŸا يسسايسسلا جذومنلا مث نمو ،انوروك
ة˘م˘ي˘ق تنا˘ك اذإا˘ف ؟لزاو˘ن˘لا هذ˘ه را˘ثآا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا ‘ ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا جذا˘˘م˘˘ن˘˘لاو
ة˘لا◊ا““ تنا˘ك ا˘ي˘ل˘ع˘لاو ة˘يروÙا ة˘م˘ي˘ق˘لا ي˘ه ““ة˘ي˘˘طار˘˘قÁد˘˘لا““و ،““ة˘˘˘ير◊ا““
““ةيلودلا تادعاسسŸا““ ددحتت هسساسسأا ىلع يذلا صسايقŸا يه ““ةيطارقÁدلا

رسشؤوŸ اًقفو ؛ةÒقفلا لودلل ““يعام÷ا نماسضتلا““ جمارب ذيفنتو ةلود لك ‘
زيكÎلاب ؛““ةلماك ةيوطلسس““ ¤إا ““ةلماك ةيطارقÁد““ Úب ةلود لك عقوم ددحي

دد– اهسساسسأا ىلع يتلا ““ةيندŸا تاير◊ا““و ““ةيسسايسسلا قوق◊ا““ ةلاح ىلع
لؤواسستلا .صسييسستلل عسضخت عبطلاب يتلا تادعاسسŸا جمارب ةيلودلا تامظنŸا
ام ءوسض ‘ ““ةير◊ا““ ةميق لظتسس ةلزانلا هذه دعب ىدم يأا ¤إا :يسساسسألا
؟عجاÎتسس ىدم يأا ¤إاو فينسصتلا اذه ‘ ““اvيزكرم اًرايعم““ ثدحي
مأا ةداعسسلاو ةير◊ا قيق– يه له :لودلا ةفيظو لوح قمعألا لؤواسستلا راثُي

،ةديدج صسيياقم مامأا بابلا حتفي ›اتلابو ؟ًالوأا صسفنلاو ةاي◊ا قح ظفح
طابترلا ىدم نعو ،ةديدج تارسشؤومو صسيياقم ءانب مامأا تلؤواسست حرطتو
ةيلاعفلاو ،ةءافكلا ىدمو (ةيطلسست-ةيطارقÁد) ةيسسايسسلا مظنلا ةعيبط Úب

كلذب طبتري .يميقلا ماظنلا بيترت ةداعإا Èع لزاونلا هذه لثم ةرادإا ‘
›ودلا ماظنلا راطإا ‘ ةيلودلا تامظنملل ةدئاقلا جذامنلا Úب رايتخلا
ةلزانلا عم تلماعت ةيعقاو جذا‰ ةعبرأا نع اًروسصت ثحابلا مدقيو ،دجتسسŸا
:يهو ،ةفلتfl لاكسشأاب اهراثآاو
›ودلا ماظنلا تاسسسسؤوم ‘ اًدئاق نوكيل صضعبلا هحسشري :ينيسصلا جذومنلا -أا
يكاÎسشلا جذومنلا ددسصب صسكعلا ¤إا بهذي صضعبلاو ،مداقلا يميلقإلاو
.اًعقاوو ةقيقح يطلسستلاو اًمسسا

ةلزانلا عم Óماعت ناذللاو ،ÊاطيÈلا-يكÒمألا Êوسسكسسول‚ألا جذومنلا -ب
.ةتوافتم تاجردب ةلسشاف ةقيرطب
(Êا˘ب˘سسإلاو ،›ا˘ط˘يإلاو ،ي˘سسنر˘ف˘لا ل˘م˘سشي) :ي˘بوروألا يرا˘ق˘لا جذو˘˘م˘˘ن˘˘لا -ج
.نآلا ىتح لسشفللو ةمزألا راثآا ةرادإل اًئيسس ًاجذو‰ اومدق مهرودبو
عم لماعتلل ةنزاوتم ةحجان ةرادإا مsدق :يطارقÁدلا يكاÎسشلا جذومنلا -د
لامسشلا لود ¤إا اسسمنلاو ايناŸأا نم دتÁ اًعسساو اًفيط لمسشي وهو ،ةلزانلا راثآا
ما˘ظ˘ن ى˘ن˘ب˘ت˘ت اً̆لود م˘سضيو ،د˘يو˘سسلاو ،كرا‰د˘لاو اد˘ن˘ل˘˘سسيآا :ل˘˘ث˘˘م ،ي˘˘بوروألا
دÓبلا هذهف ،ينطولا ىوتسسŸا ىلع ةيعام÷ا ةسضوافŸاو ةلماسشلا ةيهافرلا
مدعو ةاواسسŸا مدع نم ةسضفخنم تايوتسسمو ““ةبذهŸا ةيلامسسأارلا““ فرعت
.ةيخسس ةيهافرو ،لوخدلا زكرت

““نويلودلأ نولعافلأ““ موهفم فيرعت ةداعإأ :ًايناث
›ود˘لا َل˘عا˘ف˘لا ة˘ي˘لود˘لا ِتا˘م˘ظ˘نŸاو َلود˘لا ِة˘ي˘لود˘لا ِتا˘قÓ˘ع˘لا ُم˘ل˘ع Èت˘ع˘ي
:لثم ،اًددج Úيمسسر Òغ Úيلود Úلعاف فاسضأا صضعبلا ،يمسسرلا صساسسألا
›ود لعاف مهأا نأا عقاولاو ،تايسسن÷ا ةددعتم تاكرسشلاو ،باهرإلاو ،نيuدلا

يذلا ““91-انوروك صسوÒف““ وه حمŸÓا ددÒ fiغو فورعم Òغ tدَعُي اvيلاح
يد˘ح˘ت˘لا و˘ه اذ˘هو ؛ة˘ف˘ل˘تıا ه˘تاÒثأا˘ت ة˘˘ل˘˘ب˘˘قŸا ةÎف˘˘لا لÓ˘˘خ صضر˘˘ف˘˘ي˘˘سس
.صساسسألا
ةيلودلا ةوقلا ءانبو تÓعافتلا ةلكيه ةداعإا :ًاثلاث
““ةينب““ لوح تلؤواسستلا اvيŸاع ةيدعتŸا اهتاسساكعناو انوروك ةلزان تراثأا
طقف صسيل لبقتسسŸا ‘ ““›ودلا ماظنلا ةدايق““و ،ةيلودلا ةوقلا ““لكيه““و

Ãا““ وأا ““جذومنلا““ ا‰إاو ““ةلودلا““ ىنعŸبعتب دئاقلا ““ةمظنÒيراسض◊ا اه،
““ةوقلا““ لبقتسسم لوح يقيقح لدج لعفلاب كانهو .ةيداسصتقلا اهطا‰أاو
.اvيقيقح اًديدهت ““Úسصلا““ لuث“ نأا نكÁ ىدم يأا ¤إاو ،ةيكÒمألا ““ةدايقلا““و
:يه ،ةفورعم ةسسuسسؤوم ئدابم ةدع ىلع ماق يكÒمألا جذومنلا نأا رsكذتنلو
ثراوكل˘ل ة˘يŸا˘ع ة˘با˘ج˘ت˘سسا د˘سش◊ داد˘ع˘ت˘سسلاو ،ة˘ي˘عر˘سشلاو ،ةو˘ق˘لاو ،ةوÌلا
يكÒمأا لسشف نع ثيد◊ا اننكÁ ىدم يأا ¤إا ،›اتلابو .خلإا...لزاونلاو
ةيلوؤوسسم ىدم ام ،ددسصلا اذه ‘و ؟اًركبم لاز ام رمألا نأا مأا ينيسص حا‚و
⁄اعلا ةدايق ‘ اهدوجو صصرفو ةيناكمإا ىلع كلذ Òثأاتو ؟ةلزانلا نع Úسصلا
لسشف دعب اvلح ““ةيطارقÁدلا ةيكاÎسشلا““ لث“ ىدم يأا ¤إاو ؟هتايلاكسشإا لكب
›و˘م˘سشلا جذو˘م˘ن˘لا صضفرو ،ي˘ن˘ي˘تÓ˘لا ع˘جار˘تو ،Êو˘سسك˘˘سسو˘˘ل‚ألا جذو˘˘م˘˘ن˘˘لا
؟ينيسصلا وأا يسسورلا

لدابتŸأ دامتعلأ موهفم ةعجأرم :اًعبأر
،لازعنلاو لزعلا ةسسايسس ةجيتن ةيلÙاو ةيلودلا تÓعافتلا ةفاثك تعجارت
موهفم ىلع رسشابم Òثأات لوأا كلذ ناكو ؛انوروك ةلزان عم لماعتلا راثآا دحأاك
تامظنŸا تلسشف امك ،(ecnednepedretnI) لدابتŸا دامتعلاو لعافتلا
موهفم لوح اًلؤواسست راثآا ا‡ ،ةلزانلا راثآا عم لماعتلا ‘ ةيميلقإلاو ةيلودلا
،ة˘يدا˘سصت˘قلا ةŸو˘ع˘لا :ل˘ث˘م ،م˘ي˘ها˘ف˘م ن˘م ه˘ب ط˘ب˘تر˘ي ا˘مو ،لدا˘ب˘تŸا دا˘م˘ت˘علا
.خلإا...ةير◊او ،ةلادعلاو حاتفنلاو ،يŸاعلا نماسضتلاو ،نواعتلاو
لكايهلا ‘ ةمداق تارايهنا ىلع ةيعقاو تارسشؤوم دجوت ،ة“اخ ةسصÓخ ‘و
رهاوظ زورب تقولا صسفن ‘و ،ةمسساح تسسيل اهنكلو ،›ودلا ماظنلل ةيسسسسؤوŸا

Òغ اهنكلو ،لبق نم ةدوهعم Òغ لعافتلل ةديدج لاكسشأاو ،ددج Úلعافو ةديدج
⁄ ةيميلقإلاو ةيلودلا تامظنŸا ليل– ‘ ةدئاسسلا ةيجهنŸا رطألا نإا .ةحسضاو
مسسرو اهÒسسفتو ،اهليل–و ،اهفيسصوت Èع اهل يقيقح مهف Ëدقت ىلع ةرداق دعت
باوبأا ىلع نحن له :اًعورسشم ودغي لؤواسستلا نإاف ،›اتلابو ،ةيلبقتسسŸا اهتاهاŒا
Ëدقت ىلع ‘رعŸاو يجهنŸا راطإلا ةردق مدع ةجيتن ،““ةيملع ةروث ثودح““
يميلقإلاو ›ودلا ماظنلا تاسسسسؤوم ىلع ةلزانلا هذه راثآل ةيسضرُمو ةيفاك تاباجإا
مغيداÈلا““ ‘ Òيغت يأا ،ديدج ىلعأا يÒسسفت راطإا غوزب فراسشم ىلع اننأاو
ئدابŸا ديدŒ ةداعإاب ةيادب ةيلودلا تامظنŸاو تاقÓعلا ةسساردل ““دئاسسلا
.تلامتحلا لك ىلع ةحوتفم هتباجإا لظت لاؤوسس ؟ةَسسuسسَؤوŸُا

تاسسأردلل ةريز÷أ زكرم



بسسانŸأ هليدب داجيأ ‘ نÓيم ةبغر عم

رصصان نب فطخ ىلع ممصصم نامÒج ناصس سسيراب

همسض ¤إأ ىعسسي غيلرÈÁلل ديد÷أ دعاسصلأ دتيانوي زديل

تإونصس5ل دقع عيقوت سضفري يصسورعل
ليحرلإ ىلع رصصيو
يزيل‚إلا لوبرفيل يدان نع ليحرلاب عنتقإا دق يسسورعل رسساي نأا ودبي
عم قيرفلا فوفسص ‘ هئاقبإاب Òخألا اذه ولوؤوسسم رارسصإا نم مغرلاب
. يداولا نبإا هسضفري يذلا رمألا وه و ليدبلا رود هحنم
لوبرفيل يدان نم اسضرع صضفر دق باسشلا يرئاز÷ا رسسيألا Òهظلا
يسسورعل رسساي ،قيرفلا فوفسص ‘ تاونسس صسمÿ هئاسضمإاب يسضتقي
بسساني قيرف داجيإا لجأا نم زديرلا نع ليحرلا ديري هنأاب هيبرقŸ حسضوأا

. لبقŸا مسسوŸا قلأاتلا و بعللا ةسصرف هحنÁ و هتاجومط
لابتوف““ يزيل‚إلا عقوŸا هركذ امك ،مسساوم5 ديد÷ا دقعلا ةّدم تغلبو
رسساي رسسيألا عفادŸا نأا املع .نأاسشلا اذهِب هل ريرقت ثدحأا ‘ ““ردياسسنإا
.1202 فيسص هتّدم يسضقنت Ëدق ٍدقعِب لوبرفيل يدان عم طبتري يسسورعل
Úَتلباقم صضوخِب - ةنسس91 رمعلا نم غلابلا - يسسورعل رسساي ىفتكاو
ة˘خ˘سسن اÎل‚إا صسأا˘ك ة˘سسفا˘ن˘م ‘ ،ر˘با˘كأÓ˘ل لو˘بر˘ف˘ي˘˘ل ق˘˘ير˘˘ف ع˘˘م ط˘˘ق˘˘ف
،““زديّرلا““ ةرادإا صضرع لوبق مدع ىلع هسضّرح ام وهو .9102-0202
سصلا هذه ءاوجألا Òيغت ‘ Òكفتلاو .ةفئاّ
ةثÓث ›وؤوسسم عم ماّيألا هذه يسسورعل رسساي ولّثمُم صضوافتي ،لباقŸاِبو
دتيانوي زديل :يهو ،بÎغŸُا يرئاز÷ا بعÓلا بادتنا ‘ بغرت ةيدنأا
سصلا ¤إا ارّخؤوُم لزن يذلا يتيسس صشتيورونو ،““غيلرÈÁلا““ ¤إا اثيدح دعاّ
ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ما˘ّيألا ‘ ل˘سشف يذ˘لا درو˘ف˘ت˘ن˘ير˘بو ،د˘ل˘ب˘لا صسف˘ن˘ِب Êا˘ث˘لا م˘سسق˘لا
‘ ّمسضيو ،““غيلرÈÁلا““ ةÒظح ¤إا ءاقترإلا فده قيق– ‘ ةيسضاŸا

.ةمحر نب ديعسس يرئاز÷ا ›ودلا مجاهŸا هفوفسص
ر-ق

يفيسصلأ وتاكŸÒأ نمسض قيرفلاب هقاحتلأ ةيناكمأ

سصوصصخب هرإرق ذختي ايليصسرم كيبŸوأإ
Êاميلصس عم دقاعتلإ
صصوسصخب ا˘ه˘ف˘قو˘م ،ي˘سسنر˘ف˘لا ا˘ي˘ل˘ي˘سسرا˘م كي˘بŸوأا يدا˘ن ترادإا تل˘سصف
نمسض قيرف˘لا˘ب ه˘قا˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘ك˘ماو ،Êا˘م˘ي˘ل˘سس مÓ˘سسإا ير˘ئاز÷ا ›ود˘لا
نأا ،ةي˘سسنر˘ف˘لا ““بي˘ك˘ي˘ل““ ة˘ف˘ي˘ح˘سص تف˘سشكو .يرا÷ا ي˘ف˘ي˘سصلا و˘تا˘كŸÒا

ةسصاÿا مهتاباسسح نم ،Êاميلسس مÓسسا فلم اودعبتسسا ،““ماول““ ›وؤوسسم
،ايلسسرام بردم نأا ،ردسصŸا تاذ فاسضأاو .يرا÷ا يفيسصلا وتاكرŸاب
رظنلا فرسص ررق ،رسضÿا مجاهم نع هراسسفتسسا دعبو ،صشاوب صشÓيف
.ىرخأا ءامسسأل ةيولوألا احنام ،هعم دقاعتلا نع
،يزيل‚إلا يتيسس Îسسيل هيدان عم اطبترم لازل ،Êاميلسس مÓسسإا نأا ركذي
.1202 فيسص ةياغ ¤إا دقعب

ر-ق

ٍراعُم رخآأ مسسومِل بعللأ لجأأ نم صضوافتلأ ديرُي ل

هبلطي ام إذهو تاصضوافŸإ نع بيغي لإزغ ديصشر
نع ماّيألا هذه لازغ ديسشر قباسسلا يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا بيغي
قوسس راتسس عفُر نأا دعب ،›اطيإلا انيتنرويف هيدان ةرادإا عم تاسضوافŸا
.ةيفيسصلا تلاقتنإلا
ي˘ت˘ي˘سس Îسسي˘ل ق˘ير˘ف ن˘م ا˘ه˘تÒظ˘˘ن˘˘ِب ا˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘نرو˘˘ي˘˘ف يدا˘˘ن ةرادإا تل˘˘سص˘˘ّتاو
.لازغ ديسشر مجاهملل ىرخأا ةراعإا رعسس ديد– اهيف بلطت ،يزيل‚إلا
يÎسشت نأا ‘ بغري هنأا انيتنرويف يدان ›وؤوسسم لازغ Èخأا ،لباقŸاِبو
مسسومِل بعللا لجأا نم صضوافتلا ديرُي لو ،هدقع ›اطيإلا قيرفلا ةرادإا
.ةيلاطيإا ةيفحسص ريراقت هتركذ امك .ٍراعُم رخآا
هتّدم تأادب ٍدقعِب يتيسس Îسسيل يدان عم (ةنسس82) لازغ ديسشر طبتريو
يدانلا هراعأا دقو .2202 ماع نم هتاذ لسصفلا ‘ يسضقنتو9102 فيسص
.دحاو مسسوم ةّدمِل ،يسضاŸا فيسصلا ‘ انيتنرويف قيرف ¤إا يزيل‚إلا

ر-ق

È 1202مسسيد ةياهنل ٍدقعِب طبتري

مزهنإو ةيناثلإ ةجردلإ ¤إإ لزن ““نافز““ قيرف
فوتيفوسس ايليرك هقيرفو نافز يدهم يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا ينُم
رمع نم ةيناثلا ةلو÷ا باسسحِل ،ايبسسن ةليقث ةراسسخِب يسسورلا اراماسس
.1202-0202 ديد÷ا مسسوŸا ةخسسن ،Êاثلا مسسقلل دلبلا اذه ةلوطب
ةلوط˘ب˘لا ¤إا ار˘ّخؤو˘ُم لز˘ن ارا˘ما˘سس فو˘ت˘ي˘فو˘سس ا˘ي˘ل˘ير˘ك ق˘ير˘ف نأا مو˘ل˘ع˘مو
‘ Òخألا لبقو51 ـلا زكرŸا ‘ عقو“ نأا دعب ،Êاثلا مسسقلل ةيسسورلا

.0202-9102 ةعبط ،¤وألا ةجردلا ةسسفانم بيترت ةحئل
مامأا دعاوقلا جراخ (3-1) ةجيتنِب اراماسس فوتيفوسس ايليرك قيرف رسسخو
.وكسسوم صسيليف يدان
فو˘ت˘ي˘فو˘سس ا˘ي˘ل˘ير˘ك ه˘ق˘ير˘ف ع˘م ا˘ي˘سسا˘سسأا نا˘فز يد˘ه˘م ع˘˘فادŸا كرا˘˘سشو
.وكسسوم صسيليف يدان فيسضŸا ةهجاوم راوطأا لماك صضاخو ،اراماسس
نأا دعب ،Úبعل ةعسستِب ةارابŸا اراماسس فوتيفوسس ايليرك قيرف لمكأاو

.يدانلا اذه فوفسص نم Úَبعل مك◊ا درط
فارسشإا ت– اراماسس فوتيفوسس ايليرك قيرف ‘ هؤوÓمزو نافز بعلو
‘ هماهم ّلهتسسا يذلا ،Úكنيسسوأا روغيإا يسسورلا ينقتلا ،ديدج بردم
.يسضاŸا ةيليوج رهسش رخاوأا
81 ـلا زكرŸا ‘ ،ةراسسÿا دعب اراماسس فوتيفوسس ايليرك قيرف عقومتيو
.طاقن4 ديسصرِب4 ـلا ةبترلا وكسسوم صسيليف يدان لغسشيو .ةدحاو ةطقنِب
.قابسسلا رمع نم Úَتلوج رورم دعب
راتسسلا لدسسُيو ،ايدان22 ةكراسشمِب يسسورلا Êاثلا مسسقلا ةلوطب بعلُتو
،دحاولا مسسقلا ¤إا فيسصولاو دئاّرلا اهدعب دعسصي .ةلوج24 ءارجإا دعب
ي˘َق˘ير˘ف ع˘م ةر˘ّغ˘سصم ة˘لو˘ط˘ب ع˘باّر˘لاو ثلا˘ث˘لا ن˘يَز˘كرŸا ا˘ب˘حا˘سص بع˘˘ل˘˘يو
ةثلاثلا دوعسصلا ةقاطب دسصحِل ،لّوألا مسسقلا ‘31 ـلاو41 ـلا Úَتبترلا
.ةÒخألاو
فوتيفوسس ا˘ي˘ل˘ير˘ك يدا˘ن ع˘م (ة˘ن˘سس82) نا˘فز يد˘ه˘م ع˘فادŸا ط˘ب˘تر˘˘يو
.È 1202مسسيد ةياهن دنع هتّدم يسضقنت ،ٍدقعِب - ركذلل - يسسورلا اراماسس

ر-ق

ةـضاـير
ـه1441 ةج◊أ وذ22  ـل قفأوŸأ م0202  توأأ21 ءاعبرألأ
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ر-ق

صسف˘˘ن ىر˘˘ي ،اذ˘˘ه ن˘˘˘م ا˘˘˘قÓ˘˘˘ط˘˘˘نا
‘ نÓيم ةين دكؤوي ام نأاب عقوŸا
لÓ˘خ ير˘ئاز÷ا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا ح˘˘ير˘˘سست
هعورسش ،›ا◊ا يفيسصلا وتاكŸÒا

دق يذلاو ،هل ةفيلخ نع ثحبلا ‘
لانسسرأا بعل ةÒبك ةبسسنب نوكي
يبلا» ىقبي اميف ،اريروت صساكول
يدا˘˘ن˘˘لا حا˘˘سصفإا بقÎي «ي˘˘ج صسأا
هتبغر نع ينلع لكسشب ›اطيإلا

لو˘خد˘ل ر˘˘سصا˘˘ن ن˘˘ب د˘˘ق˘˘ع ع˘˘ي˘˘ب ‘
.هعم دقاعتلا لجأا نم قابسسلا

ي˘˘سسآا نÓ˘˘ي˘˘م يدا˘˘˘ن ةرادإا تأاد˘˘˘بو
دا˘ج˘يإا ‘ ،ّد˘ج˘ِب ر˘ّك˘˘ف˘˘ُت ›ا˘˘ط˘˘يإلا
،رسصان نب ليعامسسإا اهبعÓل ليدب

يرئاز÷ا ›ودلا ليحر لاح ‘
.ةفئاسصلا هذه
نÓ˘˘˘˘˘˘يŸا يدا˘˘˘˘˘˘˘ن ةرادإا بقار˘˘˘˘˘˘˘ُتو
Êا˘˘˘ياو˘˘˘˘غوروألا ›ود˘˘˘˘لا بعÓ˘˘˘˘لا
ناد˘ي˘م ط˘سسو˘ت˘م ار˘˘يرو˘˘ت صسا˘˘كو˘˘ل
لمأا ىلع ،يزيل‚إلا لانسسرأا قيرف
رسصان نب ليعامسسإا رّرق اذإا هبلج
امك .ةفئاسصلا هذه ةهجولا Òيغت
. ةيلاطيإا ةيفحسص ريراقت هتركذ
(ةنسس42) ار˘يرو˘˘ت صسا˘˘كو˘˘ل تا˘˘بو
ينقتلا لبق نم هيف بوغرم Òغ

برد˘˘م ا˘˘ت˘˘ي˘˘ترأا ل˘˘ك˘˘ي˘˘م Êا˘˘ب˘˘سسإلا
ثح˘ب˘لا ه˘ن˘م بل˘ط يذ˘لا ،لا˘ن˘سسرأا

نم اقÓطنا هناولأا لّثمُي ٍدان نع
تف˘˘ل ا˘˘م و˘˘هو .ل˘˘˘ب˘˘˘قŸا م˘˘˘سسوŸا
تحارو ““يÒنوسسورلا““ ةرادإا هابتنا
نب نأاو ةسصاخ ،هبادتناِل طّطخُت
.ماّيألا هذه ةّدحِب بولطم رسصان
(ةنسس42) اريروت صساكول طبتريو
،ٍدقعِب يزيل‚إلا لانسسرأا يدان عم
يسضقنتو8102 فيسص هتّدم تأادب

.3202 ما˘˘ع ن˘˘م ه˘˘تاذ ل˘˘سصف˘˘˘لا ‘
رسصان نب ل˘ي˘عا˘م˘سسإا بع˘ل˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب
فيسصلا ذن˘م نÓ˘ي˘م˘ل˘ل (ة˘ن˘سس22)
ناوج نم03 ـلا ةياغ ¤إاو يسضاŸا

4202. 
نا˘˘سس صسيرا˘˘˘ب يدا˘˘˘ن ةرادإا تنا˘˘˘كو

تمّد˘ق˘˘ت د˘˘ق ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا نا˘˘مÒج
Ú˘َت˘ن˘يا˘ب˘ت˘م Ú˘َتÎف ‘ ،Ú˘˘َسضر˘˘ع˘˘ِب
تامد˘خ ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسإÓ˘ل ،ار˘ّخؤو˘ُم
ايقيرفإا ·أا صسأاك ‘ بعل نسسحأا
نويلم03 ةمي˘ق˘ِبو ،ر˘سصم˘ِب9102
ةرادإا نكل .وروأا نويلم04 مث وروأا
›ا˘˘˘ط˘˘˘يإلا ي˘˘˘˘سسآا نÓ˘˘˘˘ي˘˘˘˘م يدا˘˘˘˘ن
.ÚَحÎقŸُا تسضفر
مÓ˘˘˘ت˘˘˘سسا نÓ˘˘˘˘يŸا ةرادإا طÎسشتو
،وروأا نويلم05 نع ّلقي ل غلبم
هذ˘˘ه ر˘˘˘سصا˘˘˘ن ن˘˘˘ب ح˘˘˘ير˘˘˘سست Òظ˘˘˘ن
.ةفئاسصلا

هنأاب ،لاطع فسسوي يرئاز÷ا ›ودلا فسشك
عم رار˘م˘ت˘سسإلا˘ب هرار˘ق ة˘ي˘م˘سسر ة˘ف˘سصبو ذ˘خ˘تإا
.ريدقت لقأا ىلع ‘اسضإا مسسوŸ صسين هيدان
يتلا تاحÎقُملل وداراب ةسسردم جيرخ قرطتو
““بيكيل““ ةدير÷ Óئاق ،ابوروأا رابك نم ،هلسصت
.““اهب عمسسأا امدنع ،رورسسلل اوعدي رمأا اذه»:
موقأا يذلا لمعلا ءىفاكُي رمأا اذه»: لسصاوو
كنأاب ينعي اذهف ،رابكلا كبقارُي امدنعو ،هب

.““دوجوم كنأاب ،انه
ىوسس ىعسسأا لو يتباسصإا ىلع زكرُم انأا»: متخو
.““صسين عم انه Òبك مسسوم Ëدقتل
42) لا˘ط˘ع ف˘سسو˘ي نÁألا ع˘˘فادŸا ط˘˘ب˘˘تر˘˘يو
تأاد˘ب ،ٍد˘ق˘ع˘ِب ي˘سسنر˘ف˘لا صسي˘ن يدا˘ن ع˘م (ة˘ن˘˘سس
نم هتاذ لسصفلا ‘ يسضقنتو8102 فيسص هتّدم

.3202 ماع
هذ˘ه لا˘ط˘˘ع باد˘˘ت˘˘نا ‘ ة˘˘يد˘˘نأا ةّد˘˘ع بغر˘˘تو
Êا˘ب˘سسإلا د˘يرد˘م لا˘ير رار˘غ ى˘ل˘ع ،ة˘˘ف˘˘ئا˘˘سصلا
نريابو Úَيزي˘ل‚إلا ما˘ه˘ن˘تو˘ت ة˘ق˘فر ي˘سسل˘ي˘سشتو
Ú˘َي˘ناŸألا د˘نو“رود ا˘˘ي˘˘سسورو˘˘ب ع˘˘م خ˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘م
صضورعلا نكل .يسسنرفلا نامÒج ناسس صسيرابو
.دعب هلسصت ⁄ ةيمسسّرلا
تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت ‘ ير˘˘˘ئاز÷ا ›ود˘˘˘لا فا˘˘˘سضأاو
⁄ هنأا ،ةي˘سسنر˘ف˘لا ““بي˘ك˘ي˘ل““ ة˘ف˘ي˘ح˘سص ا˘ه˘تر˘سشن
وهف كلذل ،يسضاŸا مسسوŸا ‘ اÒثك بعلي
ف˘ير˘سشتو ،د˘يد÷ا م˘سسوŸا قÓ˘ط˘نا˘ِل قّو˘سشت˘ُم
وأا ةيسسنرفلا ةلوطبلا ‘ ءاوسس صسين يدان ناولأا
ةسسفانŸا هذهِب ّينعم هقيرف) يبوروألا يرودلا
.(ةيراقلا

‘ ةي˘حار˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع ىر˘جأا لا˘ط˘ع نأا مو˘ل˘ع˘مو
‘ ةÒطخ ةباسصإا دعب ،يسضاŸا Èمسسيد رهسش
.ناوآلا لبق همسسوم تهنأا ةبكّرلا
يدا˘ن ةرادإا تمد˘ق˘ت˘˘سسا ،ة˘˘ل˘˘سص يذ قا˘˘ي˘˘سس ‘و
،›ا◊ا توأا ن˘˘˘˘˘˘م3 ـلا ‘ ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا صسي˘˘˘˘ن
ا˘ب˘مو˘تو˘ل نادرو˘ج ير˘سسيو˘سسلا نÁألا ع˘فادŸا
غلبمِب ،زيوب غنوي يلÙا قيرفلا نم (ةنسس12)
.مسساوم5 ةّدمِلو وروأا ÚيÓم5
فسسوي نأا دوسسألاو رمحألا يدان ةرادإا ملعتو
كلذلو ،ة˘ف˘ئا˘سصلا هذ˘ه ةّد˘ح˘ِب بو˘ل˘ط˘م لا˘ط˘ع
بعÓ˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ءار˘˘˘سش˘˘˘ِب ا˘˘˘ق˘˘˘ّب˘˘˘سس˘˘˘ُم تطا˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا
›ود˘˘˘ل˘˘˘ل Ó˘˘˘يد˘˘˘ب نو˘˘˘ك˘˘˘ي ي˘˘˘ك˘˘˘ِل ،ير˘˘˘˘سسيو˘˘˘˘سسلا
صسين قيرفِل لاطع كرت لاح ‘ ،يرئاز÷ا

.ةلبقŸا ةليلقلا ماّيألا لÓخ
ر-ق

 ..ليحرلأ وأأ صسين عم ءاقبلأ

رابكلإ سضورع ىلع ايمصسر دري لاطع

،ملوغ يزوف يرئاز÷ا ›ودلا لامعأا ليكو ،صسيدنيم يخروخ لواحُي
.يرا÷ا وتاكŸÒا لÓخ ،ةيزيل‚إلا غيلÈÁÒلل هليو–

لواحُي ،›اغتÈلا ءافÿا لجر نأاب ،ةيلاطيإلا مÓعإلا لئاسسو تدكأاو
.رسسيألا Òهظلا مسضب ،نوتماهرفليو بردم ،وتناسس وتيÒبسسيإا ونون عانقإا
،ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك˘ل نÁألا عارذ˘لا ي˘ع˘˘سس ،ردا˘˘سصŸا تاذ تح˘˘سضوأاو
مسس◊ بائذلل ينفلا مقاطلا ‘ لوألا لجرلاب ةديطولا هتقÓع لÓغتسسإا

.رومألا
ةوقب حسشرم ،اقباسس ينطولا بختنŸا بعل نأا ““تروبسس وتوت““ تدكأا و
.نوتبماهرفلوو قيرف ¤إا طبسضلابو ،ةيزيل‚لا ةلوطبلا ¤إا لاقتنÓل
نم همسسا بطسش دعب ةسصاخ ،›وبان ‘ هيف بوغرم Òغ هنأا مÓغ دكأاتو
رخآا قيرف نع ثحبلاو ليحرلا ‘ ركفي هلعج ام وهو ،ةيبوروألا ةمئاقلا
.لبقŸا مسسوŸا نم ةيادب هيف عيقوتلل

ر-ق

همسضب نوتماهرفليو بردم  عانقإأ لواحي

ةهجولإ هذهل ملوغ ليو– ديرُي سسيدنيم يخروخ

عقوŸأ قفو ،رسصان نب ليعامسسإأ يرئأز÷أ ›ودلاب ظافتحلاب يسضاقلأ اهفقوم نع ›اطيإلأ نÓيم يدان ةرأدإأ تعجأرت
.هتامدخب ديأزتŸأ همامتهل أرظن ،هفطÿ برقألأ نامÒج ناسس صسيراب Èتعأ يذلأ ،«روبسس01 ول» يسسنرفلأ



بيردتلأ ⁄اع ‘ هتÈخ مأدعنأ مغر

مغر ولÒب ىلع سسوتنفوي ناهرل بابصسأإ5
ةÿÈإ سصقن

نسسلأ ‘ هرغسصي هنأأ مغر ،هبردم ¤إأ لو–

ولÒب ديد÷إ هبردم نم ًانصس Èكأإ نوفوب

هع˘مŒ ةرو˘سص مر˘سضıا صسو˘ت˘ن˘فو˘ج صسرا˘ح نو˘فو˘ب ي˘ج˘يو˘ل˘نا˘ي˘ج ر˘سشن
¤إا لو– يذلا ،ولÒب ايردنأا  ›اطيإلا بختنŸا ‘ قباسسلا هليمزب
.نسسلا ‘ هرغسصي هنأا مغر ،هبردم
يذلا ،ولÒب نم دحاو ماعب Èكأا يأا ،اماع24 رمعلا نم نوفوب غلبيو
ةÒخألا هتاونسس ‘و ،⁄اعلا صسأاكب ايلاطيإا جيوتت زا‚إا ‘ هعم لمازت
.‘ويلا عم بعŸÓاب
،يراسس ويسستيرواÓ Ÿيدب ولÒب Úيعت دعب ارخاسس اقيلعت نوفوب بتكو
؟““ديسسلاب نآلا كيدانأا نأا بجي له““ :Óئاق
نمو ،ÚبعÓلا نم انسس رغسصأا بردŸا نوكي نأا مدقلا ةرك ‘ ردانلا نمو
ناكو ،يسسلسشت دوقي صشاوب صسÓيف ›اغتÈلا ناك Úح ةفورعŸا تلا◊ا
.رهسشأا ةعسضبب صسلاغ مايليو مرسضıا يسسنرفلا عفادŸا نم انسس رغسصأا
مرسضıا صسراحلل ابردم ““وديم““ ماسسح دمحأا ناك يبرعلا نطولا ‘و
رسشعب صسرا◊ا رغسصي هنأا مغر ،يرسصŸا ةلجد يداو ‘ يرسض◊ا ماسصع
.تاونسس
بردم رغسصأا قباسسلا Ëاهنفوه بردم نامزلغان فلار ÊاŸألا حبسصأاو

ناكو ،اماع13 غلبي ناك Úح ،8102 ‘ ابوروأا لاطبأا يرود خيرات ‘
ريونو صشيفلأاو ونايتسسيرك لثم كاذنآا ةلوطبلاب Úبعل ةدع نم رغسصأا
.صسومارو صشتيردومو

هدقاعت ددÁو هءاقب نلعي دنو“رود

دتيانوي ÎصسصشناŸ وصشناصس لاقتنإ لصشف

،دتيانوي ÎسسسشناŸ دنو“رود ايسسوروب اهددح يتلا ةلهŸا Úنثلا تهتنا
نوداج ،ÊاŸألا قيرفلا مجنل امخسض ايمسسر اسضرع Ëدقت لجأا نم
.وسشناسس
Úطايسشلا مدقي ⁄ ،ÚتيناŸألا ““دليب تروبسش»و ““ركيك““ تاديكأات قفوو
.وروي نويلم021 نع لقي ل يذلاو ،دنو“رود هديري يذلا صضرعلا رم◊ا
حابسص نم ،ايناŸأا تيقوت بسسح ،25 ةقيقدلاو ةعسساتلا ةعاسسلا ‘و
ناك يذلا ،رفسصألا قيرفلل اقفارم يزيل‚إلا مجاهŸا رهظ ،Úنثلا

،لافيتسسيفلا دوسسأل يبيردتلا ركسسعŸا دجاوت ثيح ،ارسسيوسس ¤إا اهجتم
.لبقŸا مسسوملل ادادعتسسا
ًةسصاخ ،دنو“رود فوفسص ‘ وسشناسس ىقبيسس ىدم يأا ¤إا ملعي دحأا لو
نأا دكؤوم وه ام نكل ربوتكأا نم صسماÿا ىتح تددُم تلاقتنلا ةÎف نأا
.تلسشف دتيانوي Îسسسشنام عم ةقفسصلا
ليسصافتلاب اهÈخيسس ،كروسست لكيام ،دنو“رود ريدم نأا ““ركيك““ تركذو

.قحل دعوم ‘
يدانلا عفر ،انوروك ءابو تايعادت مغر نأا تفسشكف ““دليب تروبسش““ امأا
01 عومÛا غلبيل ،ةلماك وروي ÚيÓم4 لدعÃ بعÓلا رجأا ÊاŸألا

.ايونسس ÚيÓم
ىلغأا كلذب وهو ،وروي نويلم711 دنع ترقتسساف ةيقيوسستلا هتميق امأا

.ةفيحسصلا بسسحب ،قÓطإلا ىلع اجيلسسدنوبلا خيرات ‘ بعل
هتابلط ةيبلتل ،Úنثإلا ىتح دتيانوي ناŸا لهمأا ،ÊاŸألا يدانلا ناكو
تهتنا ةلهŸا نكل ،وسشناسس ءارسش Òظن ،وروي نويلم021 عفد Èع ةيداŸا
.مدقت يأا زارحإا نود
ةديرغت ‘ ،دنو“رودل يسضايرلا ريدŸا ،كروز لكيام لاق ،هبناج نم
ططخن نحن““ :اهيف ءاج ،““Îيوت““ عقوم ىلع هباسسح Èع يدانلا اهرسشن
.““وسشناسس دوجو ‘ لبقŸا مسسوملل
نأا دقتعأا .يئاهن رارقلاو ،لبقŸا مسسوŸاب انعم بعليسس نوداج““ :لمكأاو
.““ةحورطŸا تلؤواسستلا ةفاك ىلع ةباجإا هذه
دقع ديد“ هنÓعإاب Òهامجلل ةراسس ىرسشب دنو“رود ريدم فز امك
ءانب هبتار ليدعتب انمق دقل““ لاق ثيح ،‘اسضإا مسسوŸ يزيل‚إلا ›ودلا

.““3202 ىتح هدقع انددمو ،يسضاŸا مسسوŸا ‘ همدق ام ىلع
هوحن كرحتلل ،ديدج رايخ نع رم◊ا Úطايسشلا ثحبي نأا عقوتŸا نمو
.ةيرا÷ا ةيفيسصلا تلاقتنلا ةÎف ةياهن لبق

ةـضاـير
ـه1441 ةج◊أ وذ22  ـل قفأوŸأ م0202  توأأ21 ءاعبرألأ
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Úيعت˘ب ع˘ي˘م÷ا صسو˘ت˘ن˘فو˘ج أا˘جا˘ف
ولÒب ايردنأا قباسسلا قيرفلا م‚
ًا˘˘ف˘˘ل˘˘خ ،لوألا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل ًا˘˘˘برد˘˘˘م

Ÿد˘˘ع˘˘ب كلذو ،يرا˘˘سس و˘˘ي˘˘سست˘˘˘يروا
قيرف˘ل ًا˘برد˘م ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت ن˘م عو˘ب˘سسأا
ماد˘ع˘نا م˘غرو ،يدا˘ن˘˘لا˘˘ب با˘˘ب˘˘سشلا

.بيردتلا ⁄اع ‘ هتÈخ
ىلع ًاحسشرم ولÒب مسسا نكي ⁄و
نأا˘سشب ر˘يرا˘ق˘ت تر˘ه˘ظو ،قÓ˘˘طإلا
ن˘م ط˘ق˘ف ق˘ئا˘˘قد ل˘˘ب˘˘ق هرا˘˘ي˘˘ت˘˘خا
ىÈك تنهكت ثيح ،ايمسسر هنييعت
Úي˘˘ع˘˘ت˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإلا ف˘˘˘ح˘˘˘سصلا

Êو˘م˘ي˘سس وأا و˘ن˘ي˘ت˘ي˘كو˘ب و˘ي˘سسيروا˘˘م
.يغازنإا
ى˘ل˘ع (ا˘ما˘ع14) و˘˘˘˘لÒب ل˘˘˘˘سصحو
ة˘˘سصخر لا˘˘نو ،بيرد˘˘ت˘˘لا˘˘˘ب تارود
لمعي ⁄ هنكل ،ابيرق ةنهŸا ةلوازم
ودبت اذل ،بردŸ دعاسسمك ىتح

flبك ةرطاÒايلاطيإا لطب نم ة،
با˘ب˘˘سسألا صضع˘˘ب ا˘˘ه˘˘ل نو˘˘ك˘˘ي د˘˘قو
.ةيقطنŸا
بل˘˘طŸا ناد˘˘يز ن˘˘يد˘˘لا ن˘˘يز نا˘˘ك
،يليينآا ايردنأا ‘ويلا صسيئرل لوألا
د˘يرد˘م لا˘ير ‘ ر˘م˘ت˘سسي˘سس ه˘˘ن˘˘ك˘˘ل
،ح˘˘جرألا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ىر˘˘˘خأا تاو˘˘˘ن˘˘˘سسل
‘ ةوفسصلا وبردم ىقبيسس كلذكو
عم لويدراوغ بيب لثم ،مهبسصانم
.لوبرفيل عم بولك نغرويو ،يتيسس

ونيتيكوب بتأر
وه وني˘ت˘ي˘كو˘ب ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا نأا اد˘ب
نع لطاعلا ديحولا زرابلا بردŸا
ماهن˘تو˘ت كر˘ت د˘ع˘ب ،ًا˘ي˘لا˘ح ل˘م˘ع˘لا

ًاÒبك ًابتار بلطي هنكل ،Òبسستوه

لو ،وروي ÚيÓم01 نم بÎقي
.هلم– ‘ويلا ديري
نكل ،Êوميسس ناك Êاثلا رايÿاو
هب طرفيل نكي ⁄ ويسستل صسفانŸا
يرود ‘ ه˘˘ي˘˘˘لإا جا˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ي ذإا ،اد˘˘˘بأا
ادد‹ ةسسفانمللو ،ابوروأا لاطبأا

ربوسسو صسأاكو ويسشتلاكلا بقل ىلع
.ايلاطيإا
ةدو˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘ت ⁄و
هتافÓخ دعب يرغيلأا ونايليميسسام
‘ اهببسسب لحر يتلا ،يليينآا عم
.يسضاŸا مسسوŸا

ديدج نأديز وأأ لويدرأوغ
دامتعلا نآلا دئاسسلا رايتلا حبسصأا

تح‚و ،نا˘˘ب˘˘سشلا ÚبردŸا ى˘˘ل˘˘ع
Œمث ،ةنولسشرب عم لويدراوغ ةبر

‘و ،د˘˘˘˘يرد˘˘˘˘م لا˘˘˘˘ير ع˘˘˘˘م ناد˘˘˘˘يز
درا˘ب˘˘مل ق˘˘ق˘˘ح˘˘ي ا˘˘ًي˘˘لا˘˘ح اÎل˘˘ك˘˘نإا
عم ةزي‡ جئاتن اتيترأاو رياسشلوسسو
اذ˘ل ،لا˘ن˘سسرأاو د˘ت˘يا˘نو˘يو ي˘سسل˘˘سشت
ةسصاÿا هتبرŒ صشيع ‘ويلا دارأا

.ولÒب عم

ولÒب ةيسصخسش
لكب بعÓك قباسسلا مجنلا  جوت
لطب وهف ،ابيرقت ىÈكلا باقلألا
عم ابوروأا لطبو ايلاطيإا عم ⁄اعلا

ةئداهلا هتيسصخسشب فرعو ،نÓيم
بنا˘ج˘ب ،طو˘غ˘سضلا ت– تا˘ب˘ث˘˘لاو
ةيلامج ةسسŸو ةبقاث ةيؤور كÓتما

ةلئاه ةيبعسشب ىظحيو ،بعلŸا ‘
هذهو ،Úيفاحسصلاو Òهام÷ا Úب
هتÈخ بايغ صضوعت دق لماوعلا

.بيردتلاب

ةيلاقتنأ ةÎف
ى˘ل˘ع نا˘هر˘لا ‘ ‘و˘˘ي˘˘لا ع˘˘ناÁ ل
دق هنأا ىتح ،Úنثا وأا مسسوŸ ولÒب
ع˘˘م ة˘˘ي˘˘لÙا ة˘˘ن˘˘م˘˘ي˘˘ه˘˘لا ل˘˘سصاو˘˘˘ي
جو˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘م ،با˘˘˘˘سشلا بردŸا
ءوسس م˘غر يرا˘سس ع˘م و˘ي˘سشت˘لا˘ك˘لا˘ب
رسسخ اذإا ىتحو .جئاتنلاو ءادألا
دعب ةÒبك ةلكسشم نوكت نل يرودلا
.راكتحلا نم تاونسس9
ا˘حا˘˘ت˘˘م لاÛا ‘و˘˘ي˘˘لا كÎي˘˘سسو
قبطيسس اÃرو ،ةبرجتلل ولÒب مامأا
د˘قو ،ةد˘يد˘ج ة˘˘ي˘˘مو˘˘ج˘˘ه ارا˘˘ك˘˘فأا
ةيلاقتنا ةلحرÃ هبسشأا هتÎف نوكت
رايعلا نم بردÃ ةناعتسسلا لبق
وأا لويدراوغ وأا ناديز لثم ليقثلا
.اقحل بولك
عم ›اطيإلا صسوتنفوج يدان أادبو
يذلا ،ولÒب ايردنأا ديد÷ا هبردم
لا˘˘˘قŸا ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا ر˘˘˘يدŸا ف˘˘˘ل˘˘˘˘خ
ثحبلا ةيلمع ،يراسس ويسستيروام
ةد˘˘ي˘˘سسلا““ فو˘˘˘ف˘˘˘سص ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت ن˘˘˘ع
قوسس ‘ ةديدج تاقفسصب ““زوجعلا
مهسسأار ىلعو ،ةيفيسصلا تلاقتنلا
.Êابسسإلا ديردم لاير م‚ يتأاي
،ةينابسسإلا ““صسآا““ ةفيحسص تفسشكو
يدا˘˘˘ن برد˘˘˘م و˘˘˘˘لÒب ا˘˘˘˘يرد˘˘˘˘نأا نأا

بعللا لسضفي ،ديد÷ا صسوتنفوج
طخ Èتعي هنكل ،ةيموجه ةقيرطب
،ه˘ي˘˘لإا ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ة˘˘يو˘˘لوأا ط˘˘سسو˘˘لا
ي˘ن˘سسو˘ب˘لا ةردا˘غ˘م د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ˘˘بو
فو˘˘ف˘˘سص ¤إا صشت˘˘ي˘˘نا˘˘ي˘˘ب م˘˘ي˘˘لاÒم
لسضفي كلذ˘ل ،Êا˘ب˘سسإلا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب

م˘ج˘˘ن˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سص◊ا
لا˘˘ير ط˘˘سسو ط˘˘خ د˘˘ئا˘˘ق و˘˘˘ك˘˘˘سسيإا

.ديردم
قلطأا دق ولÒب ايردنأا نأا تعباتو
ا˘مد˘ع˘ب ما˘ع ل˘ب˘ق ًا˘يو˘ق ًا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت

يرود صسو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘فو˘˘˘ج يدا˘˘˘ن ردا˘˘˘غ
صسكا˘جأا د˘˘ي ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا
ه˘˘˘لو˘˘˘ق˘˘˘ب ،يد˘˘˘ن˘˘˘لو˘˘˘ه˘˘˘˘لا مادÎسسمأا
ن˘ح˘ن““ :ا˘ه˘ن˘ي˘ح مÓ˘عإلا ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘ل
نأل ،وكسسيإا لثم بعل ¤إا جاتحن

،بع˘ل˘لا حا˘ت˘ف˘م و˘ه ط˘˘سسو˘˘لا ط˘˘خ
و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل نأا ح˘˘ي˘˘ح˘˘سص
دا˘ج˘يإا ¤إا جا˘ت˘ح˘ن ن˘ك˘ل ،ود˘˘لا˘˘نور

.““هليغسشتل ةقيرط
يدا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن ةرادإا نأا تح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضوأاو

بردŸا تح˘ن˘م د˘ق ،صسو˘ت˘ن˘˘فو˘˘ج
ةل˘ما˘ك˘لا ة˘ي˘حÓ˘سصلا و˘لÒب ا˘يرد˘نأا
ى˘˘ع˘˘سسي ثي˘˘ح ،ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘يو˘˘ك˘˘ت˘˘˘ل
هراكفأا Ëدقت ¤إا ةيلا◊ا ةÎفلاب
ن˘م ،ي˘ن˘ف˘لا هزا˘ه˘ج ع˘م ة˘ح˘سضاو˘لا
بعللا ةقيرط عم ىسشامتت نأا لجأا
ةر˘ك˘˘لا ةرو˘˘ط˘˘سسأا ا˘˘ه˘˘ل˘˘سضف˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
.قباسسلا ةيلاطيإلا
وكسسيإا Êابسسإلا مجنلا نأا تمتخو
ة˘ي˘سسا˘سسألا ة˘ل˘ي˘ك˘سشت˘لا ن˘ع د˘ع˘˘ت˘˘با
‘ ناد˘˘يز ن˘˘يد˘˘لا ن˘˘يز برد˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
يتلا ،اغيللا نم يسضاŸا مسسوŸا

عنا“ نل كلذل ،““يكلŸا““ اهققح
يلث‡ عم صسول÷اب قيرفلا ةرادإا

¤إا ة˘جا˘ح˘ب م˘˘ه˘˘نأل ،صسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج
صسوÒف ة˘˘˘˘˘مزأا ل˘˘˘˘˘ظ ‘ لاو˘˘˘˘˘˘مألا
.انروك

ظحي ⁄ يراسس ويسستيروام بردŸا نأا ودبي
⁄ اذل ،صسوتنفوج يبعل فوفسص Úب ةيبعسشب
ل˘ف˘ت˘حا ل˘ب ،ه˘ت˘لا˘قإا د˘ع˘ب ًا˘ي˘ف˘طا˘ع ًا˘عادو د˘ج˘ي
.هليحرب موجنلا صضعب
م˘سسو˘م د˘ع˘ب يرا˘سس د˘˘ق˘˘ع خ˘˘سسف ‘و˘˘ي˘˘لا رر˘˘قو
ئجافم رارق ‘ ولÒب ايردنأا Úيعتو ،دحاو
لاط˘بأا يرود˘ب61ـلا رود ن˘˘˘˘˘م جورÿا بق˘˘˘˘˘ع
.نويل كيبŸوأا مامأا ابوروأا
يراسسل عادو ةلاسسر قيرفلاب بعل يأا بتكي ⁄و

ولواب عسضو امنيب ،تبسسلا  ةلاقإلا موي ةليط

ةمÓع اتسسوك صسÓغودو وليناد هÓيمزو لابيد
يدا˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا رو˘˘سشنŸا ى˘˘ل˘˘ع ““با˘˘ج˘˘عإا““
ةردا˘غ˘م ن˘ع نÓ˘عإÓ˘ل ،““مار˘غ˘ت˘سسنإا““ ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ب
و˘يرا˘م نا˘ق˘با˘سسلا نا˘ب˘عÓ˘لا ع˘سضو ا˘م˘ك .يرا˘سس
ىلع باجعإا ةمÓع ناسشت يرÁإاو صشتيكوزنام
بردŸا ا˘˘م˘˘ه˘˘تا ثي˘˘ح ،يرا˘˘سس ة˘˘لا˘˘قإا رو˘˘سشن˘˘م
لاقتنلاو ،قيرفلل امهكرت ‘ ببسستلاب ًاقباسس
ى˘ل˘ع ÊاŸألا د˘نو“رودو ير˘ط˘ق˘˘لا ل˘˘ي˘˘حد˘˘ل˘˘ل
.بيتÎلا
ةلاسسر ‘ويلا فاده ودلانور ونايتسسيرك بتكو

هنكل ،ةلاقإلا بقع يراسس مسسا اهيف ركذي ⁄
.لبقتسسŸا ‘ نسسحتلاب بلاط
هÒهام˘جو ‘و˘ي˘لا صشت˘ي˘نا˘ي˘ب م˘ي˘لاÒم عدو ا˘م˘ك
لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ةارا˘˘˘ب˘˘˘م ر˘˘˘خآا صضو˘˘˘خ بق˘˘˘ع
.يراسس ¤إا ةراسشإا يأا نود ،ةنولسشÈل
نوفوب يج˘يو˘ل˘نا˘ي˘ج د˘ئا˘ق˘لا ر˘سشن ل˘با˘قŸا ‘و
لا˘قو ،و˘لÒب ق˘با˘سسلا ه˘ل˘ي˘مز ة˘ق˘فر˘˘ب ه˘˘ل ةرو˘˘سص
د˘˘ي˘˘سسلا˘˘ب نآلا كيدا˘˘نأا نأا بج˘˘ي ل˘˘˘ه““ ًا˘˘˘حزا˘˘˘م
Èكأا (ًاماع24) نوفوب نأاب ًاملع ،““؟بردŸا
.دحاو ماعب ديد÷ا هبردم نم ًانسس

هتلاقإأ دعبً ايفطاع ًاعأدو دجي ⁄

ةقيرطلإ هذهب يراصس ليحرب نولفتحي سسوتنفوج وبعل



بيردتلأ ⁄اع ‘ هتÈخ مأدعنأ مغر

مغر ولÒب ىلع سسوتنفوي ناهرل بابصسأإ5
ةÿÈإ سصقن

نسسلأ ‘ هرغسصي هنأأ مغر ،هبردم ¤إأ لو–

ولÒب ديد÷إ هبردم نم ًانصس Èكأإ نوفوب

هع˘مŒ ةرو˘سص مر˘سضıا صسو˘ت˘ن˘فو˘ج صسرا˘ح نو˘فو˘ب ي˘ج˘يو˘ل˘نا˘ي˘ج ر˘سشن
¤إا لو– يذلا ،ولÒب ايردنأا  ›اطيإلا بختنŸا ‘ قباسسلا هليمزب
.نسسلا ‘ هرغسصي هنأا مغر ،هبردم
يذلا ،ولÒب نم دحاو ماعب Èكأا يأا ،اماع24 رمعلا نم نوفوب غلبيو
ةÒخألا هتاونسس ‘و ،⁄اعلا صسأاكب ايلاطيإا جيوتت زا‚إا ‘ هعم لمازت
.‘ويلا عم بعŸÓاب
،يراسس ويسستيرواÓ Ÿيدب ولÒب Úيعت دعب ارخاسس اقيلعت نوفوب بتكو
؟““ديسسلاب نآلا كيدانأا نأا بجي له““ :Óئاق
نمو ،ÚبعÓلا نم انسس رغسصأا بردŸا نوكي نأا مدقلا ةرك ‘ ردانلا نمو
ناكو ،يسسلسشت دوقي صشاوب صسÓيف ›اغتÈلا ناك Úح ةفورعŸا تلا◊ا
.رهسشأا ةعسضبب صسلاغ مايليو مرسضıا يسسنرفلا عفادŸا نم انسس رغسصأا
مرسضıا صسراحلل ابردم ““وديم““ ماسسح دمحأا ناك يبرعلا نطولا ‘و
رسشعب صسرا◊ا رغسصي هنأا مغر ،يرسصŸا ةلجد يداو ‘ يرسض◊ا ماسصع
.تاونسس
بردم رغسصأا قباسسلا Ëاهنفوه بردم نامزلغان فلار ÊاŸألا حبسصأاو

ناكو ،اماع13 غلبي ناك Úح ،8102 ‘ ابوروأا لاطبأا يرود خيرات ‘
ريونو صشيفلأاو ونايتسسيرك لثم كاذنآا ةلوطبلاب Úبعل ةدع نم رغسصأا
.صسومارو صشتيردومو

هدقاعت ددÁو هءاقب نلعي دنو“رود

دتيانوي ÎصسصشناŸ وصشناصس لاقتنإ لصشف

،دتيانوي ÎسسسشناŸ دنو“رود ايسسوروب اهددح يتلا ةلهŸا Úنثلا تهتنا
نوداج ،ÊاŸألا قيرفلا مجنل امخسض ايمسسر اسضرع Ëدقت لجأا نم
.وسشناسس
Úطايسشلا مدقي ⁄ ،ÚتيناŸألا ““دليب تروبسش»و ““ركيك““ تاديكأات قفوو
.وروي نويلم021 نع لقي ل يذلاو ،دنو“رود هديري يذلا صضرعلا رم◊ا
حابسص نم ،ايناŸأا تيقوت بسسح ،25 ةقيقدلاو ةعسساتلا ةعاسسلا ‘و
ناك يذلا ،رفسصألا قيرفلل اقفارم يزيل‚إلا مجاهŸا رهظ ،Úنثلا

،لافيتسسيفلا دوسسأل يبيردتلا ركسسعŸا دجاوت ثيح ،ارسسيوسس ¤إا اهجتم
.لبقŸا مسسوملل ادادعتسسا
ًةسصاخ ،دنو“رود فوفسص ‘ وسشناسس ىقبيسس ىدم يأا ¤إا ملعي دحأا لو
نأا دكؤوم وه ام نكل ربوتكأا نم صسماÿا ىتح تددُم تلاقتنلا ةÎف نأا
.تلسشف دتيانوي Îسسسشنام عم ةقفسصلا
ليسصافتلاب اهÈخيسس ،كروسست لكيام ،دنو“رود ريدم نأا ““ركيك““ تركذو

.قحل دعوم ‘
يدانلا عفر ،انوروك ءابو تايعادت مغر نأا تفسشكف ““دليب تروبسش““ امأا
01 عومÛا غلبيل ،ةلماك وروي ÚيÓم4 لدعÃ بعÓلا رجأا ÊاŸألا

.ايونسس ÚيÓم
ىلغأا كلذب وهو ،وروي نويلم711 دنع ترقتسساف ةيقيوسستلا هتميق امأا

.ةفيحسصلا بسسحب ،قÓطإلا ىلع اجيلسسدنوبلا خيرات ‘ بعل
هتابلط ةيبلتل ،Úنثإلا ىتح دتيانوي ناŸا لهمأا ،ÊاŸألا يدانلا ناكو
تهتنا ةلهŸا نكل ،وسشناسس ءارسش Òظن ،وروي نويلم021 عفد Èع ةيداŸا
.مدقت يأا زارحإا نود
ةديرغت ‘ ،دنو“رودل يسضايرلا ريدŸا ،كروز لكيام لاق ،هبناج نم
ططخن نحن““ :اهيف ءاج ،““Îيوت““ عقوم ىلع هباسسح Èع يدانلا اهرسشن
.““وسشناسس دوجو ‘ لبقŸا مسسوملل
نأا دقتعأا .يئاهن رارقلاو ،لبقŸا مسسوŸاب انعم بعليسس نوداج““ :لمكأاو
.““ةحورطŸا تلؤواسستلا ةفاك ىلع ةباجإا هذه
دقع ديد“ هنÓعإاب Òهامجلل ةراسس ىرسشب دنو“رود ريدم فز امك
ءانب هبتار ليدعتب انمق دقل““ لاق ثيح ،‘اسضإا مسسوŸ يزيل‚إلا ›ودلا

.““3202 ىتح هدقع انددمو ،يسضاŸا مسسوŸا ‘ همدق ام ىلع
هوحن كرحتلل ،ديدج رايخ نع رم◊ا Úطايسشلا ثحبي نأا عقوتŸا نمو
.ةيرا÷ا ةيفيسصلا تلاقتنلا ةÎف ةياهن لبق

ةـضاـير
ـه1441 ةج◊أ وذ22  ـل قفأوŸأ م0202  توأأ21 ءاعبرألأ
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Úيعت˘ب ع˘ي˘م÷ا صسو˘ت˘ن˘فو˘ج أا˘جا˘ف
ولÒب ايردنأا قباسسلا قيرفلا م‚
ًا˘˘ف˘˘ل˘˘خ ،لوألا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘ل ًا˘˘˘برد˘˘˘م

Ÿد˘˘ع˘˘ب كلذو ،يرا˘˘سس و˘˘ي˘˘سست˘˘˘يروا
قيرف˘ل ًا˘برد˘م ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت ن˘م عو˘ب˘سسأا
ماد˘ع˘نا م˘غرو ،يدا˘ن˘˘لا˘˘ب با˘˘ب˘˘سشلا

.بيردتلا ⁄اع ‘ هتÈخ
ىلع ًاحسشرم ولÒب مسسا نكي ⁄و
نأا˘سشب ر˘يرا˘ق˘ت تر˘ه˘ظو ،قÓ˘˘طإلا
ن˘م ط˘ق˘ف ق˘ئا˘˘قد ل˘˘ب˘˘ق هرا˘˘ي˘˘ت˘˘خا
ىÈك تنهكت ثيح ،ايمسسر هنييعت
Úي˘˘ع˘˘ت˘˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإلا ف˘˘˘ح˘˘˘سصلا

Êو˘م˘ي˘سس وأا و˘ن˘ي˘ت˘ي˘كو˘ب و˘ي˘سسيروا˘˘م
.يغازنإا
ى˘ل˘ع (ا˘ما˘ع14) و˘˘˘˘لÒب ل˘˘˘˘سصحو
ة˘˘سصخر لا˘˘نو ،بيرد˘˘ت˘˘لا˘˘˘ب تارود
لمعي ⁄ هنكل ،ابيرق ةنهŸا ةلوازم
ودبت اذل ،بردŸ دعاسسمك ىتح

flبك ةرطاÒايلاطيإا لطب نم ة،
با˘ب˘˘سسألا صضع˘˘ب ا˘˘ه˘˘ل نو˘˘ك˘˘ي د˘˘قو
.ةيقطنŸا
بل˘˘طŸا ناد˘˘يز ن˘˘يد˘˘لا ن˘˘يز نا˘˘ك
،يليينآا ايردنأا ‘ويلا صسيئرل لوألا
د˘يرد˘م لا˘ير ‘ ر˘م˘ت˘سسي˘سس ه˘˘ن˘˘ك˘˘ل
،ح˘˘جرألا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ىر˘˘˘خأا تاو˘˘˘ن˘˘˘سسل
‘ ةوفسصلا وبردم ىقبيسس كلذكو
عم لويدراوغ بيب لثم ،مهبسصانم
.لوبرفيل عم بولك نغرويو ،يتيسس

ونيتيكوب بتأر
وه وني˘ت˘ي˘كو˘ب ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا نأا اد˘ب
نع لطاعلا ديحولا زرابلا بردŸا
ماهن˘تو˘ت كر˘ت د˘ع˘ب ،ًا˘ي˘لا˘ح ل˘م˘ع˘لا

ًاÒبك ًابتار بلطي هنكل ،Òبسستوه

لو ،وروي ÚيÓم01 نم بÎقي
.هلم– ‘ويلا ديري
نكل ،Êوميسس ناك Êاثلا رايÿاو
هب طرفيل نكي ⁄ ويسستل صسفانŸا
يرود ‘ ه˘˘ي˘˘˘لإا جا˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ي ذإا ،اد˘˘˘بأا
ادد‹ ةسسفانمللو ،ابوروأا لاطبأا

ربوسسو صسأاكو ويسشتلاكلا بقل ىلع
.ايلاطيإا
ةدو˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘ت ⁄و
هتافÓخ دعب يرغيلأا ونايليميسسام
‘ اهببسسب لحر يتلا ،يليينآا عم
.يسضاŸا مسسوŸا

ديدج نأديز وأأ لويدرأوغ
دامتعلا نآلا دئاسسلا رايتلا حبسصأا

تح‚و ،نا˘˘ب˘˘سشلا ÚبردŸا ى˘˘ل˘˘ع
Œمث ،ةنولسشرب عم لويدراوغ ةبر

‘و ،د˘˘˘˘يرد˘˘˘˘م لا˘˘˘˘ير ع˘˘˘˘م ناد˘˘˘˘يز
درا˘ب˘˘مل ق˘˘ق˘˘ح˘˘ي ا˘˘ًي˘˘لا˘˘ح اÎل˘˘ك˘˘نإا
عم ةزي‡ جئاتن اتيترأاو رياسشلوسسو
اذ˘ل ،لا˘ن˘سسرأاو د˘ت˘يا˘نو˘يو ي˘سسل˘˘سشت
ةسصاÿا هتبرŒ صشيع ‘ويلا دارأا

.ولÒب عم

ولÒب ةيسصخسش
لكب بعÓك قباسسلا مجنلا  جوت
لطب وهف ،ابيرقت ىÈكلا باقلألا
عم ابوروأا لطبو ايلاطيإا عم ⁄اعلا

ةئداهلا هتيسصخسشب فرعو ،نÓيم
بنا˘ج˘ب ،طو˘غ˘سضلا ت– تا˘ب˘ث˘˘لاو
ةيلامج ةسسŸو ةبقاث ةيؤور كÓتما

ةلئاه ةيبعسشب ىظحيو ،بعلŸا ‘
هذهو ،Úيفاحسصلاو Òهام÷ا Úب
هتÈخ بايغ صضوعت دق لماوعلا

.بيردتلاب

ةيلاقتنأ ةÎف
ى˘ل˘ع نا˘هر˘لا ‘ ‘و˘˘ي˘˘لا ع˘˘ناÁ ل
دق هنأا ىتح ،Úنثا وأا مسسوŸ ولÒب
ع˘˘م ة˘˘ي˘˘لÙا ة˘˘ن˘˘م˘˘ي˘˘ه˘˘لا ل˘˘سصاو˘˘˘ي
جو˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘م ،با˘˘˘˘سشلا بردŸا
ءوسس م˘غر يرا˘سس ع˘م و˘ي˘سشت˘لا˘ك˘لا˘ب
رسسخ اذإا ىتحو .جئاتنلاو ءادألا
دعب ةÒبك ةلكسشم نوكت نل يرودلا
.راكتحلا نم تاونسس9
ا˘حا˘˘ت˘˘م لاÛا ‘و˘˘ي˘˘لا كÎي˘˘سسو
قبطيسس اÃرو ،ةبرجتلل ولÒب مامأا
د˘قو ،ةد˘يد˘ج ة˘˘ي˘˘مو˘˘ج˘˘ه ارا˘˘ك˘˘فأا
ةيلاقتنا ةلحرÃ هبسشأا هتÎف نوكت
رايعلا نم بردÃ ةناعتسسلا لبق
وأا لويدراوغ وأا ناديز لثم ليقثلا
.اقحل بولك
عم ›اطيإلا صسوتنفوج يدان أادبو
يذلا ،ولÒب ايردنأا ديد÷ا هبردم
لا˘˘˘قŸا ي˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا ر˘˘˘يدŸا ف˘˘˘ل˘˘˘˘خ
ثحبلا ةيلمع ،يراسس ويسستيروام
ةد˘˘ي˘˘سسلا““ فو˘˘˘ف˘˘˘سص ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت ن˘˘˘ع
قوسس ‘ ةديدج تاقفسصب ““زوجعلا
مهسسأار ىلعو ،ةيفيسصلا تلاقتنلا
.Êابسسإلا ديردم لاير م‚ يتأاي
،ةينابسسإلا ““صسآا““ ةفيحسص تفسشكو
يدا˘˘˘ن برد˘˘˘م و˘˘˘˘لÒب ا˘˘˘˘يرد˘˘˘˘نأا نأا

بعللا لسضفي ،ديد÷ا صسوتنفوج
طخ Èتعي هنكل ،ةيموجه ةقيرطب
،ه˘ي˘˘لإا ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ة˘˘يو˘˘لوأا ط˘˘سسو˘˘لا
ي˘ن˘سسو˘ب˘لا ةردا˘غ˘م د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ˘˘بو
فو˘˘ف˘˘سص ¤إا صشت˘˘ي˘˘نا˘˘ي˘˘ب م˘˘ي˘˘لاÒم
لسضفي كلذ˘ل ،Êا˘ب˘سسإلا ة˘نو˘ل˘سشر˘ب

م˘ج˘˘ن˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سص◊ا
لا˘˘ير ط˘˘سسو ط˘˘خ د˘˘ئا˘˘ق و˘˘˘ك˘˘˘سسيإا

.ديردم
قلطأا دق ولÒب ايردنأا نأا تعباتو
ا˘مد˘ع˘ب ما˘ع ل˘ب˘ق ًا˘يو˘ق ًا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت

يرود صسو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘فو˘˘˘ج يدا˘˘˘ن ردا˘˘˘غ
صسكا˘جأا د˘˘ي ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا
ه˘˘˘لو˘˘˘ق˘˘˘ب ،يد˘˘˘ن˘˘˘لو˘˘˘ه˘˘˘˘لا مادÎسسمأا
ن˘ح˘ن““ :ا˘ه˘ن˘ي˘ح مÓ˘عإلا ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘ل
نأل ،وكسسيإا لثم بعل ¤إا جاتحن

،بع˘ل˘لا حا˘ت˘ف˘م و˘ه ط˘˘سسو˘˘لا ط˘˘خ
و˘˘نا˘˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك ا˘˘ن˘˘يد˘˘ل نأا ح˘˘ي˘˘ح˘˘سص
دا˘ج˘يإا ¤إا جا˘ت˘ح˘ن ن˘ك˘ل ،ود˘˘لا˘˘نور

.““هليغسشتل ةقيرط
يدا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن ةرادإا نأا تح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضوأاو

بردŸا تح˘ن˘م د˘ق ،صسو˘ت˘ن˘˘فو˘˘ج
ةل˘ما˘ك˘لا ة˘ي˘حÓ˘سصلا و˘لÒب ا˘يرد˘نأا
ى˘˘ع˘˘سسي ثي˘˘ح ،ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘يو˘˘ك˘˘ت˘˘˘ل
هراكفأا Ëدقت ¤إا ةيلا◊ا ةÎفلاب
ن˘م ،ي˘ن˘ف˘لا هزا˘ه˘ج ع˘م ة˘ح˘سضاو˘لا
بعللا ةقيرط عم ىسشامتت نأا لجأا
ةر˘ك˘˘لا ةرو˘˘ط˘˘سسأا ا˘˘ه˘˘ل˘˘سضف˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا
.قباسسلا ةيلاطيإلا
وكسسيإا Êابسسإلا مجنلا نأا تمتخو
ة˘ي˘سسا˘سسألا ة˘ل˘ي˘ك˘سشت˘لا ن˘ع د˘ع˘˘ت˘˘با
‘ ناد˘˘يز ن˘˘يد˘˘لا ن˘˘يز برد˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
يتلا ،اغيللا نم يسضاŸا مسسوŸا

عنا“ نل كلذل ،““يكلŸا““ اهققح
يلث‡ عم صسول÷اب قيرفلا ةرادإا

¤إا ة˘جا˘ح˘ب م˘˘ه˘˘نأل ،صسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج
صسوÒف ة˘˘˘˘˘مزأا ل˘˘˘˘˘ظ ‘ لاو˘˘˘˘˘˘مألا
.انروك

ظحي ⁄ يراسس ويسستيروام بردŸا نأا ودبي
⁄ اذل ،صسوتنفوج يبعل فوفسص Úب ةيبعسشب
ل˘ف˘ت˘حا ل˘ب ،ه˘ت˘لا˘قإا د˘ع˘ب ًا˘ي˘ف˘طا˘ع ًا˘عادو د˘ج˘ي
.هليحرب موجنلا صضعب
م˘سسو˘م د˘ع˘ب يرا˘سس د˘˘ق˘˘ع خ˘˘سسف ‘و˘˘ي˘˘لا رر˘˘قو
ئجافم رارق ‘ ولÒب ايردنأا Úيعتو ،دحاو
لاط˘بأا يرود˘ب61ـلا رود ن˘˘˘˘˘م جورÿا بق˘˘˘˘˘ع
.نويل كيبŸوأا مامأا ابوروأا
يراسسل عادو ةلاسسر قيرفلاب بعل يأا بتكي ⁄و

ولواب عسضو امنيب ،تبسسلا  ةلاقإلا موي ةليط

ةمÓع اتسسوك صسÓغودو وليناد هÓيمزو لابيد
يدا˘ن˘˘ل˘˘ل ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا رو˘˘سشنŸا ى˘˘ل˘˘ع ““با˘˘ج˘˘عإا““
ةردا˘غ˘م ن˘ع نÓ˘عإÓ˘ل ،““مار˘غ˘ت˘سسنإا““ ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ب
و˘يرا˘م نا˘ق˘با˘سسلا نا˘ب˘عÓ˘لا ع˘سضو ا˘م˘ك .يرا˘سس
ىلع باجعإا ةمÓع ناسشت يرÁإاو صشتيكوزنام
بردŸا ا˘˘م˘˘ه˘˘تا ثي˘˘ح ،يرا˘˘سس ة˘˘لا˘˘قإا رو˘˘سشن˘˘م
لاقتنلاو ،قيرفلل امهكرت ‘ ببسستلاب ًاقباسس
ى˘ل˘ع ÊاŸألا د˘نو“رودو ير˘ط˘ق˘˘لا ل˘˘ي˘˘حد˘˘ل˘˘ل
.بيتÎلا
ةلاسسر ‘ويلا فاده ودلانور ونايتسسيرك بتكو

هنكل ،ةلاقإلا بقع يراسس مسسا اهيف ركذي ⁄
.لبقتسسŸا ‘ نسسحتلاب بلاط
هÒهام˘جو ‘و˘ي˘لا صشت˘ي˘نا˘ي˘ب م˘ي˘لاÒم عدو ا˘م˘ك
لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ةارا˘˘˘ب˘˘˘م ر˘˘˘خآا صضو˘˘˘خ بق˘˘˘ع
.يراسس ¤إا ةراسشإا يأا نود ،ةنولسشÈل
نوفوب يج˘يو˘ل˘نا˘ي˘ج د˘ئا˘ق˘لا ر˘سشن ل˘با˘قŸا ‘و
لا˘قو ،و˘لÒب ق˘با˘سسلا ه˘ل˘ي˘مز ة˘ق˘فر˘˘ب ه˘˘ل ةرو˘˘سص
د˘˘ي˘˘سسلا˘˘ب نآلا كيدا˘˘نأا نأا بج˘˘ي ل˘˘˘ه““ ًا˘˘˘حزا˘˘˘م
Èكأا (ًاماع24) نوفوب نأاب ًاملع ،““؟بردŸا
.دحاو ماعب ديد÷ا هبردم نم ًانسس

هتلاقإأ دعبً ايفطاع ًاعأدو دجي ⁄

ةقيرطلإ هذهب يراصس ليحرب نولفتحي سسوتنفوج وبعل
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ةيبنجأاو ةيبرع لود نم كراششم658 اهيلع سسفانت

ةيإورلل إراتك ةقباصسم ‘ زئإوج تصس كتفت رئإز÷إ
يليكصشتلإ نفلإو

ث.ق

ةفلغأا تاحول لسضفأا ةئف ‘ زاف
ن˘م ل˘ك ةرو˘˘سشنŸا Òغ تا˘˘ياور˘˘ل˘˘ل
ةحولب نيدلا نيز دمfi يوادنز
،““ة˘˘˘˘فو˘˘˘˘طıا““ ة˘˘˘˘ياور فÓ˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ل
تزا˘ف ي˘ت˘لا م˘ع˘نŸا د˘ب˘ع صسا˘ن˘˘يإاو
ةوهق ناجنف““ ةياور فÓغل ةحولب
ل˘˘سضفأا ‘و ،““نو˘˘سساور˘˘ك ة˘˘ع˘˘ط˘˘قو
تا˘ياور˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ف˘˘ل ة˘˘ف˘˘ل˘˘غأا تا˘˘حو˘˘ل
ناÁإلا رون ةحول تزاف ةروسشنŸا

،““ميياحو انأا““ ةياور فÓغل طبارم
ةياور فÓغل ةحولب بحاسص مائوو
تاحول لسضفأا امأا ،““اهتاذ هبسشتل““
تناكف ،نايتفلا تاياور ةئفل ةفلغأا

ةحولب ةيروسصنم ميلسس بيسصن نم
ن˘˘˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘˘˘ئاز““ ة˘˘˘˘˘˘˘ياور فÓ˘˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘ل
ةحولب يديعل بيطو ،““لبقتسسŸا
،““لب÷ا اهيأا اوفع““ ةياور فÓغل
،زئاوج صسمخ رسصم تدسصح اميف
،صسنو˘˘ت ن˘˘م ل˘˘ك ‘ د˘˘حاو ز˘˘ئا˘˘˘فو
تائفلا بسسحو ،برغŸاو نادوسسلا
نم تايل˘ي˘ك˘سشت تا˘نا˘ن˘ف5 تزا˘˘˘ف
9 زاف اميف ،ةكراسشم354 ةلمج
304 ل˘سصأا ن˘م Úي˘ل˘ي˘ك˘˘سشت Úنا˘˘ن˘˘ف
.كراسشم
ي˘ح˘ل˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘سسسسؤوŸا تنا˘˘كو
تق˘˘ل˘˘طأا د˘˘˘ق ،““ارا˘˘˘ت˘˘˘ك““ ‘ا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لا

ن˘˘ف˘˘لاو ة˘˘ياور˘˘ل˘˘ل ارا˘˘ت˘˘ك ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم
Úنانفلا عيم÷ ،دعب نع يليكسشتلا

ةÎفلا لÓخ ،بر˘ع˘لا Úي˘ل˘ي˘ك˘سشت˘لا
ةيليوج51 ¤إا ناو˘˘˘˘˘˘˘˘ج81 ن˘˘˘˘م
ة˘حو˘ل م˘سسر˘ب صصت˘خ˘تو ،Úي˘سضاŸا
تاراد˘˘˘سصإل ي˘˘˘˘جراÿا فÓ˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا

،0202 ةيبرعلا ةياورلل اراتك ةزئاج
Òغ تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ياور˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا تلا‹ ‘

،ةرو˘سشنŸا تا˘˘ياور˘˘لاو ،ةرو˘˘سشنŸا
.ةروسشنŸا Òغ نايتفلا تاياورو
ة˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سسم نأا ¤إا ةرا˘˘˘سشإلا ردŒو
ي˘ل˘ي˘ك˘سشت˘لا ن˘ف˘لاو ة˘ياور˘ل˘˘ل ارا˘˘ت˘˘ك
لÓ˘˘˘خ ¤وألا ةر˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل تق˘˘˘˘ل˘˘˘˘طأا
ةز˘ئا÷ ة˘ث˘لا˘ث˘لا ةرود˘لا تا˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف
فدهب ،7102 ةيبرعلا ةياورلل اراتك
،ي˘ل˘ي˘ك˘سشت˘لا ن˘ف˘لا˘ب ة˘˘ياور˘˘لا ط˘˘بر
ة˘˘ف˘˘ل˘˘غأا م˘˘سسر ة˘˘م˘˘هÃ ع˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘سضاو

ة˘ياور˘ل˘ل ارا˘ت˘˘ك ةز˘˘ئا˘˘ج تاراد˘˘سصإا
ة˘˘ق˘˘با˘˘سسلا تارود˘˘لا ‘ ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
Úنا˘˘ن˘˘ف˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ب˘˘خ˘˘ن ةز˘˘ئا˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل
ارابت˘عاو ،Úير˘ط˘ق˘لا Úي˘ل˘ي˘ك˘سشت˘لا

اراتك ةزئا÷ ةسسداسسلا ةرودلا نم
باب حتف ” ،0202 ةيبرعلا ةياورلل
Úنا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘˘˘مأا ة˘˘˘˘˘˘كرا˘˘˘˘˘˘سشŸا
ءا˘ح˘نأا ف˘ل˘تfl ن˘م Úي˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘سشت˘˘لا
.⁄اعلا
ةحول لمجأا نع زئافلا لسصحيسسو
هردق غلبم ىلع ،ةياور لكل فÓغ
¤إا ة˘فا˘سضإا ،ي˘˘ك˘˘ير˘˘مأا رلود005
فÓغ ىلع ةزئافلا ةحوللا عسضو
يليكسشتلا نانفلا مسسا ركذو ةياورلا

.رادسصإلا ‘

دئاقلا سصخششب تsشسم يتلا تاءاشسإلا ىلع اvدر
يمÓشسإلا —افلاو

ةبقع —افلإ لوح ةيرعصش ةقباصسم قÓطإإ
عفان نب
تاءا˘سسإلا ى˘ل˘ع uدر˘ل˘ل ي˘تأا˘ت ة˘ي˘بدأا ة˘ق˘˘با˘˘سسم خودرد Òبز ر˘˘عا˘˘سشلا ق˘˘ل˘˘طأا
عفان نب ةبقع يمÓسسإلا —افلاو دئاقلا صصخسشب تsسسم يتلا ةرركتŸا
ن˘م Úي˘خ˘يرا˘ت˘لا ا˘هزو˘˘مرو ا˘˘ه˘˘سصو˘˘خ˘˘سش ‘ ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسإلا ة˘˘مألا ة˘˘يو˘˘ه˘˘بو
.فÓسسألا
نsمسضتت ةقباسسŸا نأا ““كوبسسيافلا““ ىلع هل روسشنم ‘ خودرد Òبز حسضوأاو
نود ،ةليعفتلا ةديسصقو يدومعلا رعسشلا ‘ ةيرعسش دئاسصقب ةكراسشŸا
.Ìنلا ةديسصق
نع دعب اميف لسسرت ةكراسشŸا ةديسصقلا لوبق دعبو هنأا خودرد راسشأاو

ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘سضوو ناو˘يد˘لا ع˘م ا˘ه˘جاردإا فد˘˘ه˘˘ب ي˘˘تو˘˘سص ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست ق˘˘ير˘˘ط
ةيلمع نم ةينفلا ةدوجلل ةيفوتسسŸا Òغ دئاسصقلا ىنثتسستو ،““بويتويلا““
.ناويدلا ‘ رسشنلا
ةءافكلاب اهل دوهسشŸاب خودرد اهفسصو ةءارق ةن÷ لكسشُت نأا بقترŸا نمو
ىظحتسسو ،نوعطلا اهيف لبقت لو صصوسصنلا مييقتو Ëوقتل ةهازنلاو
.ناويدلا نم ¤وألا ةعبطلا ‘ طقف ةديسصق نورسشع
ةيبيدأات تاءارجإا مايأا ذنم تذخsتا ةياجب ةيلول ةفاقثلا ةيريدم sنأا ركذُي

هيف ءاسسأا اروسشنم رسشن يذلا ““كوبسسيافلا““ ىلع اهتحفسص رuيسسُم قح ‘
.عفان نب ةبقع ةيمÓسسإلاو ةيخيراتلا انزومر نم زمرل

ث.ق

ةينفلا ةحاشسلل ةÒبك ةراشسخ هليحر اوÈتعا
ةيرئاز÷ا

دمfi نب Òصشب لحإرلإ نانفلإ ءاقفر
ديقفلإ لاصصخو بقانÃ نورuكذُي
Êانف نم ديدعلا عمجأا
نأا ىلع ةنيطنسسق ةيلو
ةيوف˘ع˘لاو ة˘حرŸا حور˘لا
ءادأا ‘ اهب زيمتي يتلا
ةيمو‚ رسس امه راودألا
Òسشب ي˘ها˘ك˘ف˘لا ل˘ث˘˘مŸا
ه˘ت˘˘فاو يذ˘˘لا د˘˘مfi ن˘˘ب
صسمأا لوأا حابسص ةينŸا
ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ه˘لز˘نÚ Ãن˘ثلا

Ãقي˘ت˘ع˘لا ر˘خ˘سصلا ة˘ن˘يد
.ةنسس58 زهان رمع نع
›رزا˘ح د˘˘مfi ح˘˘سضوأاو

flه˘سشلا ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘˘ت˘˘لا ة˘˘ل˘˘سسل˘˘سسلا جرÒبرد ق˘ي˘فرو ““را˘توأاو با˘سصعأا““ ة
ةرم لك ‘ ناك““ دمfi نب Òسشب نأاب نرق فسصن تبراق ةÎفل لحارلا
اهيف كراسش يتلا لامعألا ‘ هراودأا ديسسŒ ‘ ماتلا همك–و هقوفت رهظي
.““ةمئادلا هتيئاقلت لسضفب اهيف قلأاتو
قدسص لكب هيلإا دنسسŸا رودلا ةيسصخسش صشيعي ناك““ لحارلا نأاب فاسضأاو
ام Ìكأا وهو عقاولا ¤إا برقأا ودبي هلعجي يذلا هئادأا ىلع صسكعني ام وهو

.““مهباجعإاو صسانلا بح بسسكي هلعج
ليث“ ديقفلا كراسش يذلا يرارز نب ناسسح لثمŸا فÎعا ،هتهج نم
ليحر ةعجافب ارثأاتم ادب يذلاو ““روت حير““ مليفو ““راتوأاو باسصعأا““ ةلسسلسس
نيزح دج““ هنأاب ،““ةكرام Òسشب يمع““ مسساب فورعŸا يهاكفلا لثمŸا
ةÒبك ةراسسخ لكسشي هليحر““ نأا افيسضم ،““حرŸا لثمŸا اذه نادقفل
.““اسصوسصخ ةنيطنسسق ةيلوبو امومع ةيرئاز÷ا ةينفلا ةحاسسلل
03ـلا تزواŒ ةقادسصو لمع ةقÓع هب هتعمج يذلا لحارلا نأاب فدرأاو
عا˘م˘ت˘سسلا بح˘ي نا˘ك ا˘م˘ك دود◊ا د˘ع˘بأل ا˘سسا˘˘سسحو ا˘˘يو˘˘ف˘˘ع نا˘˘ك““ ة˘˘ن˘˘سس
.““فطللاو ةبيطلاب هزي“ ىلع ةوÓع نيرخآÓل
ناك دمfi نب Òسشب ديقفلا نأاب يركسشب نيدلا رون نانفلا لاق ،هرودبو
حرسسŸا ‘ ةرم لوأل هيلع فsرعت يذلا ““ليمزلاو Èكألا خألاو بألا““
‘ كلذ دعب هعم لمعو يباجع حلاسصو يرارز نب ناسسح ةقفر يواهلا

.ةيحرسسŸا ““ليلاهب““ ةقرف نمسض اهتقÓطنا تناك تايحرسسم ةدع
ىسسنت نل ةليمج تايركذ““ هئارو نم فلخ دمfi نب Òسشب نأاب فاسضأاو
.““همد ةsفِخ اذكو نيديدسشلا هعسضاوتو هتيوفع لسضفب
لامعأا ةدع ‘5391 ديلاوم نم وهو دمfi نب Òسشب كراسش ،ةراسشإÓل
ةطfi جاتنإا نم ““راتوأاو باسصعأا““ ةينويزفلتلا ةلسسلسسلا ‘ رهظف ،ةsينف
،9791 ةنسس اهثب ‘ عرسش يتلاو يرئاز÷ا نويزفلتلل ةيوه÷ا ةنيطنسسق
““روت حير»و ““ةسضيبو ةلحك““ رارغ ىلع تÓسسلسسمو مÓفأا ةدع ‘ زرب امك
تقل يتلا لامعألا نم اهÒغو ““يتيسس حÓم صسان»و ““يسسان اي رماع اي»و
.رئاز÷ا ‘ ةعسساو ةرهسش

ث.ق

ةيلولا بهاوŸ ةيقيقح ةنشضاح نوكي نأا هنأاشش نم

راصشب ةيلو ‘ يوهج حرصسم ثإدحتصسإ
نمسضتي يذيفنت موسسرم ةيمسسرلا ةدير÷ا نم Òخألا ددعلا ‘ ردسص
.راسشب ةيلو ‘ يوهج حرسسم ثادحتسسا
زيزعلا دبع لوألا ريزولا هعsقو يذيفنت موسسرم ىلع ًءانب رارقلا ذِخtتاو

ى˘سضت˘قÃ اذ˘هو ،نو˘ن˘ف˘لاو ة˘فا˘ق˘ث˘لا ةر˘يزو ه˘ت˘مد˘ق ر˘ير˘ق˘ت˘ل ا˘ق˘˘فو دار˘˘ج
7241 ماع ةج◊ا يذ72 ‘ خرؤوŸا81-70 مقر يذيفنتلا موسسرŸا
حراسسملل يسساسسألا نوناقلا نمسضتŸاو7002 ةنسس يفناج61 قفاوŸا
.ةيوه÷ا
حرسسŸا““ ىعدي راسشبب يوهج حرسسم ثدحتسسي““ : ¤وألا ةداŸا ‘ ءاجو
حر˘سسŸا ر˘ق˘م دsد˘َح˘ُي““ :ة˘ي˘نا˘ث˘لا ةداŸا ‘ ءا˘ج ا˘م˘ن˘ي˘˘ب ،““را˘˘سشب˘˘ل يو˘˘ه÷ا
.““راسشب ةيلو ،راسشب ةنيدÃ يوه÷ا
‘ تزرب يتلا ةsينفلاو ةيحرسسŸا بهاوŸا ديدع ىلع راسشب ةيلو رsفوتتو
كلذو حرسسŸا وأا نويزفلتلا ‘ روهظلا لÓخ نم ًءاوسس ةينطولا ةحاسسلا
نم ديدج ليج نع كيهان ،نطولا ‘ ىرخأا ةيوهج حراسسم ‘ ةكراسشŸاب
ًءاسضف يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم نم ذختا يذلا بوهوŸا بابسشلا

حرسسم ةروسص ‘ يقيقح ءاسضف بايغ لظ ‘ هبهاومو هتاردق زاربإل
.يوهج

ث.ق

كراششم658 اهيلع سسفانت ؛ةنك‡ ةزئاج41 لشصأا نم ،يليكششتلا نفلاو ةياورلل اراتك ةقباشسم ‘ زئاوج t (6)تشس رئاز÷ا تsكتفا
.ةيبنجألاو ةيبرعلا لودلا ديدع نم

ـه1441 ةج◊ا وذ22  ـل قفاوŸا م0202  توأا21 ءاعبرألا

تئِسشنأا يتلا نفلا قوسس حÓسصإا ةسشرو ىعسست
ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تاÎسسإلا د˘˘ي˘˘سسŒ را˘˘˘طإا ‘ ار˘˘˘خؤو˘˘˘م
¤إا نونفلاو ةفاقثلا ةرازول ةديد÷ا ةيفاقثلا
ر˘˘ئاز÷ا˘˘ب ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح ي˘˘ن˘˘ف قو˘˘سس صسي˘˘˘سسأا˘˘˘ت““

يعادبإلا هلمع ءادأا ىلع نانفلا ةدعاسسمو
.ةمئÓم فورظو ةئيب ‘

باج ةز˘م˘ح فار˘غو˘ن˘ي˘سسلاو ي˘حر˘سسŸا د˘كأا
‘ ن˘˘ف˘˘لا قو˘˘سس حÓ˘˘سصإا ة˘˘سشرو صسي˘˘˘ئر ه˘˘˘ل˘˘˘لا

حÓسصإا sنأا ةيرئاز÷ا ءابنألا ةلاكول هثيدح
امي˘سسل نا˘ن˘ف˘لا ا˘ه˘ي˘ف ل˘م˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘سضو˘لا
نفلل ةيقيقح قوسس بايغ لظ ‘ يليكسشتلا
ة˘يرور˘سضلا داوŸا صصق˘نو ل˘م˘ع˘˘لا تاءا˘˘سضفو
يتلا ةنجللا تايولوأا نم هتاعادبإاب ءاقترÓل

بهأا˘˘ت˘˘تو Úت˘˘سسل˘˘ج ا˘˘ه˘˘ئا˘˘سشنإا ذ˘˘ن˘˘م تد˘˘ق˘˘˘ع
.ثلاث عامتجل
ةقفارم““ ةيمهأا ¤إا هللا باج ديسسلا راسشأاو
هتاذ قيق–و هنفب ءاقترلاو هلمع ‘ نانفلا
ن˘م ه˘ن˘ي˘˘ك“ لÓ˘˘خ ن˘˘م م˘˘ئÓ˘˘م و˘˘ج Òفو˘˘ت˘˘ب
ي˘˘˘˘˘˘عاد˘˘˘˘˘˘بإلا Úب˘˘˘˘˘˘نا÷ا Úب ق˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘لا
لÓ˘˘˘خ ة˘˘˘سشرو˘˘˘لا تما˘˘˘قو .““ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘جلاو
ا˘ه˘سشي˘ع˘ي ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘ع˘˘سضو˘˘ل˘˘ل ح˘˘سسÚ Ãت˘˘سسل÷ا
ىقيسسوŸاو يليكسشتلا نفلا ›ا‹ ‘ نانفلا

Ãل˘˘عا˘˘ف˘˘لا ة˘˘م˘˘ها˘˘سسÚ ‘ اŸا˘ق˘˘ث˘˘لا ناد˘˘ي‘
قايسسلا اذه ‘ هللا باج حسضوأا ذإا ،ينفلاو
ةمهاسسملل Úنانفلا لكل ةحوتفم““ ةسشرولا نأا

ى˘ل˘ع““ ل˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سس Òك˘˘ف˘˘ت ا˘˘يÓ˘˘خ صسي˘˘سسأا˘˘ت ‘
لك ا˘ي˘عاد ““ه˘ب ءا˘ق˘ترلاو عا˘ط˘ق˘لا˘ب صضو˘ه˘ن˘لا
‘و ة˘مو˘ظ˘نŸا ‘ طار˘˘خ˘˘نلا ¤إا Úنا˘˘ن˘˘ف˘˘لا
ة˘ق˘ل˘ع˘˘تŸا Úناو˘˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع عÓ˘˘طÓ˘˘ل ةرادإلا
.ةيعامتجلا مهقوقح ةيامحو مهلمعب
Úب نم ةفاقثلل يداسصتقلا روظنŸا tدعيو
تايلآا““ نع ثحبلا اهيلع يتلا ةسشرولا ماهم

‘اقثلا جوتنŸا عسضوب حمسست ةديدج لمع
¤إا ادانتسسا ةيداسصتقلا ةموظنŸا ‘ ينفلاو
““ق˘يو˘سست““ ل˘ي˘˘ه˘˘سست˘˘ل قو˘˘سسلا تا˘˘مز˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘ي˘˘م
نم˘ثو نا˘ن˘ف˘لا ة˘م˘ي˘ق د˘ي˘كأا˘تو ي˘ن˘ف˘لا جو˘ت˘نŸا
.ةسشرولا صسيئر هدكأا بسسح ““هتاعادبإا
ىلع لمعتسس ةسشرولا نأا ثuدحتŸا حسضوأاو
ةيعامتجلا هلكاسشم لح ‘ نانفلا ةدعاسسم““

ةقÓع اهل تارازو عم ةكارسشو نواعت قلخو
ةÒغسصلا تاسسسسؤوŸاو ةعانسصلا لثم لاÛاب
¤إا ي˘˘ع˘˘سسلا اذ˘˘كو ة˘˘ئ˘˘سشا˘˘ن˘˘لاو ة˘˘ط˘˘سسو˘˘˘تŸاو

ةيئاب÷ا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل يرذ˘ج حÓ˘سصإا ق˘ي˘ق–
.““نفلا قوسس ‘ دوكرلا ةلحل◊

ة˘ي˘بر˘ت ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا ى˘˘ل˘˘ع ثد˘˘ح˘˘تŸا دد˘˘سش ا˘˘م˘˘ك
ة˘م˘ي˘ق كاردإاو ي˘ن˘ف˘لا قوذ˘لا““ ى˘ل˘ع ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا
Òخألا اذه حبسصيل يرئاز÷ا نفلا ةلاسصأاو

رمألا قلعتي امدنع ةسصاخ هتايح نم ءزج
رقمو تيبلاب صصاÿا روكيدلاو تاينتقŸاب
رود ¤إا قايسسلا اذه ‘ اسضيأا راسشأاو ،““لمعلا
““جيوÎلا““ ‘ لامعألا لاجرو ةيسسامولبدلا
ة˘سصا˘خ ة˘ير˘ئاز÷ا ة˘ي˘ن˘ف˘لا تا˘عاد˘بإلا هذ˘ه˘˘ل
.فحتلاو ينييزتلا روكيدلاو تاحوللا
‘ رود -لاق امك- اسضيأا لامعألا لاجرلو
تار˘ها˘ظ˘ت ‘ ة˘م˘ها˘سسŸا˘ب عاد˘بإلا ع˘ي˘ج˘˘سشت
ع˘يرا˘˘سشم ‘ را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسلاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘فو ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث
صضرعلا ةقورأا˘ك ن˘ف˘لا˘ب ة˘ل˘سص ا˘ه˘ل ة˘يدا˘سصت˘قا
تاجاتنا ةياعر بناج ¤إا روكيدلا تاسشروو
ديفتيسس““ كلذ لباقمو ةيحرسسمو ةيئامنيسس
.““ةيئابج تاءافعإاو تازيف– نم ءلؤوه
Úعد˘بŸا ن˘ف˘˘لا قو˘˘سس صشا˘˘ع˘˘ت˘˘نا ن˘˘ك˘˘م˘˘ي˘˘سسو

‘ ةينفلا مهلامعأا عيب نم Úليكسشتلا ةسصاخ
ىلع جاورلا اذه صسكعنيو هجراخو نطولا
تاداع ديسسŒو يرئاز÷ا قوذلاب ءاقترلا

كÓهت˘سسا ن˘م˘سض تا˘حو˘ل˘لاو ف˘ح˘ت˘لا ءا˘ن˘ت˘قا
.Úيرئاز÷ا
مجنلا““ صسيسسأات ىلع كلذك ةسشرولا لمعتسسو
يهو يرئاز÷ا مجنلا ةعانسص وأا ““جذومنلا

ل هنأل اهل ةيسساسسألا تامامتهلا Úب نم
Áا˘ب ل˘سصن““ نأا -ه˘˘ب˘˘سسح- ن˘˘كŸي˘ن˘ف˘لا جو˘ت˘ن

،جذومنلا مجنلا اذه نودب ةيŸاعلا قوسسلل
يرئاز÷ا عدبŸا نوكيل““ نونفلا لك ‘ كلذو

د˘˘جاو˘˘ت˘˘مو هرو˘˘ه˘˘م˘˘ج ع˘˘م م˘˘˘ئاد ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت ‘
د˘˘ئار÷ا ‘و تا˘˘سصنŸا ى˘˘ل˘˘˘ع رار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسا˘˘˘ب
.““ طئاسسولا نم اهÒغو
صضع˘ب ى˘ل˘ع ح˘سضوأا ا˘م˘ك ة˘سشرو˘˘لا ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ت˘˘تو
ةيئاسصحإلا ةيقاطبلاب ةلسصلا تاذ لئاسسŸا
Òياعم ‘ رظنلا ةداعإا بجي يتلا Úنانفلل

ماتÿا ‘ فسشكو ،يقيق◊ا نانفلا ديد–
تا˘˘˘˘حاÎقل ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لوأا ةدو˘˘˘˘˘سسم داد˘˘˘˘˘عإا ن˘˘˘˘˘ع
توأا ة˘يا˘ه˘ن ‘ حر˘ط˘ت˘˘سس ة˘˘سشرو˘˘لا تارو˘˘سصتو
ي˘ت˘لا تا˘ي˘ع˘م÷او Úل˘عا˘˘ف˘˘لا ف˘˘ل˘˘تfl ى˘˘ل˘˘ع
‘ا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ث˘˘˘˘لاو ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا لاÛا ‘ ط˘˘˘˘˘سشن˘˘˘˘˘ت
م˘ه˘تا˘ظ˘حÓ˘مو م˘˘هءارآا ءاد˘˘بإل Úي˘˘مدا˘˘كألاو

.مايأا01 لÓخ
ءارآلا ىلع ءانب هنأا هللا باج ديسسلا فاسضأاو
ماتخ ‘ ةيئاهنلا ةدوسسŸا غاسصت ةفلتıا
اهيلع ةقداسصملل ةريزولل عفرتو Èمتبسس رهسش
Úنا˘ن˘ف˘ل˘ل ة˘ق˘فار˘م ا˘م˘ئاد ة˘سشرو˘لا ى˘ق˘ب˘˘ت˘˘سسو
.مهعيراسشمو
م˘˘سضت ن˘˘ف˘˘لا قو˘˘سس حÓ˘˘سصإا ة˘˘سشرو نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي

سصتıا نم ةعوم‹ ّÚ لعافلاوÚ ‘ اذه
يليكسشّتلا ،ناور دمfi نانفلا لثم ،لاÛا

ةريدم ي˘ل˘فروا ة˘ل˘ي˘لدو ةو˘قر˘سس Ëر˘ك˘لا د˘ب˘ع
.نونفلل ينطولا فحتŸا

ث.ق

 : نفلا قوشس حÓشصإا ةششرو سسيئر هللا باج ةزمح

““يقيقح ينف قوصس سسيصسأات ىلع لمعن““
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ندرألاب ›ودلأ يئامنيسسلأ نامع ناجرهم

 ““انتقرف ةروصصنم ‘““و ““يليل وبأإ““
ةيحاتتفلإ ةرودلإ ةصسفانم ‘

ث .ق

يد˘ي˘سس Úمأل““ىلي˘ل و˘بأا““ نايرئاز÷ا نام˘ل˘ي˘ف˘لا صسفا˘ن˘ي
‘ وليك مايرم يتورودل““انتقرف ةروسصنم ‘““و نيدموب
›ودلا يئامنيسسلا نا˘م˘ع نا˘جر˘هŸ ة˘ي˘حا˘ت˘ت˘فلا ةرود˘لا
يرا˘˘˘÷ا توأا13 ¤إا32 ن˘م ا˘ه˘تا˘ي˘لا˘ع˘ف د˘ق˘ع˘ت ي˘ت˘˘لا
.Úمظنملل اقفو ،ةيندرألا ةمسصاعلاب
ةنسسوسسلا““ ةز˘ئا˘ج ى˘˘ل˘˘ع (9102)““ىلي˘ل و˘بأا““ صسفانت˘ي˘سسو
¤إا ةي˘بر˘ع˘لا ة˘ل˘يو˘ط˘لا ة˘ي˘ئاور˘لا مÓ˘فألا ة˘ئ˘ف˘ل““ءادوسسلا

““صشيعن كيب““ ليبق نم ىرخأا ةيبرع لامعأا ةينامث بناج
.(قارعلا)““افيح عراسش»و (صسنوت)
اهت˘فر˘ع ي˘ت˘لا ة˘يو˘سسأاŸا ثاد˘حألا ل˘م˘ع˘لا اذ˘ه لوا˘ن˘ت˘يو
ةسصق لÓخ نم يسضاŸا نرقلا تانيعسست ‘ رئاز÷ا
صسايلإا) يفطلو (يراو نب ناميلسس) Òمسس امه Úباسش
Èع““ىليل وبأا““ يباهرإلا ةدراطم ىلع نÓمعي (⁄اسس
.ةيرئاز÷ا ءارحسصلا
رامغ““انتقرف ةروسصنم ‘““ مليف هتهج نم لخديسسو
مÓفألا ةئفل““ءادوسسلا ةنسسوسسلا““ ةزئاج ىلع ةسسفانŸا
ميهاربإا““ ـك لامعأا بناج ¤إا ةليوطلا ةيبرعلا ةيقئاثولا
““مهنوجسس ‘ نحن»و (Úطسسلف)““ىمسسم Òغ لجأا ¤إا
.(برغŸا)

رامعتسسلا عئاسضف -9102 ‘ جتنŸا- مليفلا اذه يكحيو
Òج˘ه˘ت˘لاو لÓ˘˘ت˘˘حلا ةÎف نا˘˘بإا ر˘˘ئاز÷ا ‘ ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا
.Úيرئاز÷ا نم ÚيÓم دسض اهبكترا يتلا تادابإلاو
لامعأا01 صضرعتسسف““ةيŸاعلا مÓفألا““ ةسسفانم ‘ امأاو
““ىّم◊ا»و (اي˘كر˘ت)““ةلهذم ةياهن˘لا نو˘ك˘ت˘سس““ اه˘ن˘ي˘ب ن˘م
.(ايبمولوك)““حاورألا يداو““ اذكو (ليزاÈلا)
اهليجأات ” يتلا- ةيحاتتفلا ةرودلا هذه جمانرب نسضتيو
-انوروك صسوÒف راسشتنا ببسسب يرا÷ا رهسشلا ةياغ ¤إا
ةيبرعلا نادلب˘لا ن˘م ا˘ي˘ق˘ئا˘ثوو Ó˘يو˘ط ا˘ي˘ئاور ا˘م˘ل˘ي˘ف03
اهلكو ،ةÒسصق ةيبرع لامعأا ةعسست ¤إا ةفاسضإلاب ⁄اعلاو
¤وألا تا˘عاد˘بإلا ا˘ه˘م˘ظ˘˘ع˘˘م ‘ ل˘˘ث“ ةد˘˘يد˘˘ج““ مÓ˘˘˘فأا

ıمظنملل اقفو““اهيجرÚ.
د˘م˘ع˘ي˘سس ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لا د˘˘عاو˘˘ق ع˘˘م ا˘˘ي˘˘سشا“و
لÓخ نم صضرعلل ةليدب ةقيرط داجيإا ¤إا ناجرهŸا
(نإا-�يارد) تارايسسلل امنيسس تاسشاسش ثÓث ثادحتسسا
‘ مÓفأÓل ةيندرألا ةيكلŸا ةئيهلا حرسسم مادختسساو
.قلطلا ءاوهلا
همظنت يذلا- ›ودلا يئامنيسسلا نامع ناجرهم فدهيو

ةيك˘لŸا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ا˘ه˘ن˘ي˘ب ة˘ي˘ندرألا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ن˘م ة˘عو˘م‹
ندرألا ‘ مÓفألا يعناسص معد““ ¤إا -““مÓفأÓل ةيندرألا
 ›ود ي˘˘˘ئا˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس نا˘˘˘˘جر˘˘˘˘ه˘˘˘˘م لوأا و˘˘˘˘هو ،““ةقطنŸاو

.ندرألا ‘

ةقإر◊إ نع ثحبلإ ةيلمع لصصإوت
ىصسرŸاب نيدوقفŸإ ةعبرألإ
فلصشلإ
نيدوقفŸا ةعبرألا ةقار◊ا ›اهأا لسصاو
بÓقنا ةثداح رثإا ىسسرŸا لحاوسس صضرع
تبسسلا موي ةليل ،مهلقي ناك يذلا براقلا
ندŸا ئطاوسش Èع ثحبلا ةيلمع ،طرافلا
تقو ‘ Âاغتسسمو فلسشلا يتيلول ةيلحاسسلا
تامولعŸا عم÷ بابسشلا صضعب هيف عوطت
. مهيلع روثعلل ةلواfi ‘ ةدراولا
لاسصتا ‘ ÚبرقŸا صضعب تاحيرسصت بسسحو
ةقار◊ا نإاف نيلوأا راهنلا مهعم هترجأا
،ةفنارهلا ةيدلب نم نوردحني مهنم3 ةعبرألا
بأا يموي لماع ةنسس24 رمعم يسسرم مهو
Òبوز روسصنم نب Úقيقسشلا بناج ¤إا لفطل

روسصنم نبو دحاو لفطل بأا6891 ديلاوم نم
اميف ءانبأا3 ل بأا7691 ديلاوم نم رمعمأا
ىسسرŸا ةيدلب نم عبارلا دوقفŸا ردحني
. نÁأا يمسشاهلا وعدŸاب رمألا قلعتيو

ةعبرألا نيدوقفŸا ›اهأا دسشان قايسسلا ‘
‘ مهتدعاسسŸ لخدتلا ةيئلولا تاطلسسلا

صضرع نيدوقفŸا مهئانبأا نع ثحبلا ةيلمع
قرف ماحقإا لÓخ نم كلذو ىسسرŸا لحاوسس
. مهيلع روثعلل ةلواÚ ‘ fiسساطغلا

و .ق

داسسف اياسضق ببسسب
ةيمومعلإ لاغصشألإ ريدم عإديإإ
 تقؤوŸإ سسب◊إ نهر ةصسبتي
‘ ،ةسسبت ةمكfi ىدل قيقحتلا يسضاق رمأا
ريدم عاديإاب ،Úنثلا ةليل نم ةرخأاتم ةعاسس
صسب◊ا ةسسبت ةيلول ةيمومعلا لاغسشألا
ءوسسو داسسفلاب قلعتت اياسضق ببسسب تقؤوŸا
.ةفيظولا لÓغتسسا
اسضيأا رمأا قيقحتلا يسضاق نأا ردسصم حسضوأاو
صسب◊ا لاغسشألا ةيريدÃ بسساfi عاديإاب
يئلولا ريدŸا عسضو Úح ‘ ،تقؤوŸا
ت– ÚلواقŸا دحأاو ةيمومعلا ةنيزخلل
.اسضيأا داسسف اياسضق ببسسب ،ةيئاسضقلا ةباقرلا
ةياغ ¤إاو Úنثلا صسمأا عامتسسلا ” دقو
نع Úلث‡و فارطأا ةدع ¤إا ةرخأاتم ةعاسس
ةيمومعلا ةنيزÿاو ةيمومعلا لاغسشألا ةيريدم
داسسفلاب قلعتت اياسضق راطإا ‘ Úلواقمو
لÓغتسسا ءوسس““ اهنم يرادإلاو ›اŸا
‘ ةرÈم Òغ تازايتما حنم»و ““ةفيظولا

ديدبت»و ““ةيمومعلا تاقفسصلا لا‹
.““ةيمومع لاومأا صسÓتخاو

م .ق

تاقورسسŸأ عاجÎسسأ
لزانŸإ ةقرصسل ةباصصع كيكفت
يزيليإاب

ةيلو نمأل ةيئاسضقلا ةطرسشلا حلاسصم تنك“
‘ ةسصتfl رارسشأا ةيعمج كيكفت نم يزيليإا
عم Úسصخسش نم ةنوكتم لزانŸا ةقرسس
تدافأا امبسسح ،تاقورسسŸا عيمج عاجÎسسا
. ةينمألا حلاسصŸا تاذ ءاثÓثلا مويلا هب
،ةيئاسضقلا ةطرسشلل ةيئلولا ةحلسصŸا تماقو
فرط نم ىواكسش ةدعل اهيقلت رثإا ىلع
صضرعت اهدافم يزيليإا ةيدلبب Úنطاوم
ثحبلا تايلمع فيثكتب ،ةقرسسلل مهنكاسسم
” صصاسصتخلا ميلقإا ىوتسسم ىلع يرحتلاو
عم (ةنسس32و91) Úسصخسش فيقوت اهرثإا ىلع
‘ ةلثمتŸاو تاقورسسŸا ةفاك عاجÎسسا
ةيكذ ةلاقن فتاوهو ةيلزنمورهك ةزهجأا
رفسصألا ندعŸا نم تاغوسصم ¤إا ةفاسضإلابو
ةدع زجح عم (جد000.41وحن) ›ام غلبمو
صسيئر هب حرسص ام بسسح ،ءاسضيب ةحلسسأا

ظفاfi ةيئلولا ةيريدŸاب لاسصتلا ةحلسصم
عيمج لامكتسسا دعبو .راتfl نونق ،ةطرسشلا
ليكو مامأا اهÁدقت ” ةينوناقلا تاءارجإلا
ةيسضق نع يزيليإا ةمكfi ىدل ةيروهم÷ا
امهقح ‘ ردسص ثيح ،رارسشأا ةيعمج نيوكت
 .يزيليإاب ةيبÎلا ةداعإا ةسسسسؤوÃ عاديإا رمأا

م .ق

www.journal-elhourria.comةــــيرابخإ ةــــــــيموي

 دامخإإ ةيلمع لصصإوت
 سسودعبو ديداعبلإ يقيرح

فلصشلإ ‘
ةيام◊ا حلاسصم ،Úنثلا صسمأا لوأا ءاسسم ،تلسصاو
Úقير◊ا دامخإا ةيلمع فلسشلا ةيلول ةيندŸا
يتياغ نم لك ‘ Úنثلا صسمأا لوأا ،ÚعلدنŸا
ةيدلب ‘ صسودعبو ةسشاكع يديسسب ديداعبلا
. ىسسرŸا
نأاب ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصŸ نايب فسشكو
لقنتŸا لترلاب اميعدت ” دق ةلخدتŸا تادحولا

Óسضف نازيلغ ةيلول تاباغلا قئارح ةحفاكم ‘
نم ةيو÷ا ةعومÛا نع Úتيحورم Òخسست نع
.ناÒنلا ةنسسلأا ‘ مكحتلا لجأا

م .ق

 خنويم نرياب ةهجأوم نم فواfl طسسو
يئاهنلأ عبر ‘

 ةنولصشرب رذحي خيراتلإ
 لاطبألإ بقل عايصض نم

مصسوŸإ إذه

¤إا لقتنيل ›وبان ةبقع ةنولسشرب ىطخت
يرود بقلب جيوتتلا ملح لامكتسسل ةنوبسشل
ةهجاوم نم فواfl طسسو ،ابوروأا لاطبأا
ةعم÷ا موي يئاهنلا عبر ‘ خنويم نرياب
.لبقŸا
⁄ ذإا ،مسسوŸا اذه ةنولسشرب خيراتلا معدي لو
نود ابوروأا لاطبأا يرودب جيوتتلا هل قبسسي
،مسسوŸا صسفن ‘ Êابسسإلا يرودلاب زوفلا
قيق– اسسÈلا داتعاو ،(صسآا) ةفيحسصل اقفو
اغيللا يبقل Úب عم÷ا دنع لقألا ىلع ةيئانث
.ةقباسس تلاح5 ‘ زنويبماسشتلاو
مسسوŸا اذه ةنولسشرب نم اغيللا بقل عاسضو
قÓمعلا لواحيسسو ،ديردم لاير جيوتت دعب
،لاطبألا بقلب زوفلاب ةدعاقلا رسسك Êولاتكلا
.يلÙا بقلل ةجا◊ا نود ،5102 ذنم بئاغلا
مسسوم ‘ لوألا يبوروألا هبقل اسسÈلا ققحو
ىلع يئاهنلا ‘ زوفلا بقع1991-2991
ةÒخألا ةلو÷ا ‘ اغيللا مسسح امك ،ايرودبماسس

.فيورك بردŸا ةدايق ت–
ةيئانث اسسÈلا ققح6002-5002 مسسوم ‘و

ىلع زوفلاب ،دراكير كنارف ةدايقب ةديدج
اغيللا بناجب ،لاطبألا يرود يئاهن ‘ لانسسرأا
.ديردم لاير نع ةطقن21 قرافب
اسسÈلا ققح يبهذلا لويدراوغ رسصع ‘و
بقل لمسشتو9002-8002 ‘ ةيثÓثلا
Îسسسشنام ىلع يئاهنلا ‘ زوفلاب زنويبماسشتلا
،وينيروم دسض ةبعسصلا اغيللا بناجب ،دتيانوي
.كلŸا صسأاكو
لاطبألا يئاهن ‘ دتيانوي ىلع زوفلا رركتو
امنيب ،لويدراوغ عم اغيللاب رفظلا عم ،1102
ىلعÒ ‘ 4102-5102خألا جيوتتلا ناك

نكلو ،ةديدج ةيثÓث نمسض ،صسوتنفوي باسسح
.يكيرنإا صسيول بردŸا عم

ر .ق

رئأز÷أ ةيلو نمأأ

 غلك1و سسولهم سصرق003.3 زجح
 ةعيرزوبب بنقلإ نم
نمأل ةع˘با˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشلا ة˘قر˘ف ر˘سصا˘ن˘ع ن˘ك“

بنقلا نم غلك1 زجح نم ةعيرزوب ةيرادإلا ةعطاقŸا
رثؤوم صصرق003.3 نم ديزأاو (جلاعŸا فيكلا) يدنهلا

.هيف هبتسشم صصخسش فيقوت عم يلقع
نمأاب يئاقولا طاسشنلاو ءاغسصإلا ةيلخ صسيئر حسضوأاو
ر˘يذ˘ن ة˘طر˘سشلا ظ˘فاfi ة˘˘ع˘˘يرزو˘˘ب ة˘˘يرادلا ة˘˘ع˘˘طا˘˘قŸا
صضر˘˘ع لÓ˘˘خ ة˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘سصل˘˘˘ل ح˘˘˘ير˘˘˘سصت ‘ ،ةرو˘˘˘سصن˘˘˘مو˘˘˘ب
ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه ة÷ا˘ع˘م نأا ،ه˘˘ب ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشŸاو تازو˘˘جÙا

ي˘˘عر˘˘سشلا Òغ راŒلا ة˘˘ح˘˘فا˘˘ك˘˘˘م را˘˘˘طإا ‘ ة˘˘˘جرد˘˘˘ن˘˘˘م
ةقرف رسصانع فرط نم ةيلقعلا تارثؤوŸاو تاردıاب
،ةعيرزو˘ب ة˘يرادإلا ة˘ع˘طا˘قŸا ن˘مأل ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشلا
مايق اهدافم نأا ةدكؤوم ةينمأا ةمولعم دورو دعب كلذو
بنقلا““ عون نم تاردıا جيوÎب هيف هبتسشم صصخسش
عا˘ط˘ق ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا تار˘ثؤوŸا اذ˘كو ““يدنهلا
.صصاسصتخلا
تا˘ير– تر˘سشا˘ب ة˘قر˘ف˘لا ر˘سصا˘ن˘ع نأا ةرو˘سصن˘مو˘ب ر˘˘كذو

نع ترفسسأا ةعسساو دسصرتو ةمكfi ةطخ تعسضوو ةثيثح
هترايسس Ïم ىلع (ةنسس03) هيف هبتسشم صصخسش فيقوت
453.3 ز˘ج˘ح ى˘ل˘ع ةزا˘ي˘ح˘ب صسب˘ل˘ت ة˘لا˘ح ‘و ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا
ط˘سسو ‘ ا˘ه˘˘ج˘˘يور˘˘ت دد˘˘سصب نا˘˘ك ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع ر˘˘ثؤو˘˘م صصر˘˘ق
لزنم صشيتفتب هنأا ينمألا لوؤوسسŸا فاسضأاو .بابسشلا
ل˘˘ي˘˘كو ن˘˘ع ردا˘˘سص ي˘˘با˘˘ي˘˘ن نذإل ا˘˘ق˘˘فو ،ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘سشŸا
دحاو مارغول˘ي˘ك ط˘ب˘سض ،ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا صصتıا ة˘يرو˘ه˘م÷ا
تلث“ ةفلتfl ةيلام غلابمو ،يدنهلا بنقلا نم غلك (10)

،مهرد007ووروأا0051و ير˘ئاز˘ج را˘ن˘˘يد000.52 ‘
نا˘˘ك م˘˘ج◊ا Òغ˘˘˘سص ÊوÎك˘˘˘لإا ناز˘˘˘ي˘˘˘م ¤إا ة˘˘˘فا˘˘˘سضإلا˘˘˘ب

ةرايسس زجح بناج ¤إا ،تاردıا نزو ‘ مدختسسي
.تاردخملل جيوÎلل لمعتسست تناك ةيحايسس
” ،اهب لومعŸا ةينوناقلا تاءارجإلا عيمج لامكتسسابو
هبجوÃ مدق ،هيف هبتسشŸا قح ‘ يئاسضق فلم زا‚إا
‘ ر˘ظ˘ن˘ل˘ل ا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا ة˘سصتıا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ه÷ا ما˘مأا

.هفلم
م .ق

 ةدلأرز ىفسشتسسم ‘

نمحرلإ دبع رويمع ديقفلإ حورل اÁركت ةينيبأات ةفقو
ةسسسسؤوŸا مامأا ةينيبأات ةفقو ،ءاثÓثلا صسمأا ،تمّظن
ديقفلا حورل اÁركت ةدلارزل ةيئافسشتسسلا ةيمومعلا
.نمحرلا دبع رويمع روسسيفوÈلا
ىلع رئاز÷ا ةيلول ةيمسسرلا ةحفسصلا بسسحو
نم لك لحاّرلا ةينيبأات رسضح دقف ،““كوبسسيافلا““

بدتنŸا ›اولاو ،ةفرسش فسسوي ةمسصاعلا ›او
Ÿمزو ـةدلارز ةعطاقÓءابطألا ديقفلا ء.
اونّمثو ديقفلا بقانم نورسضا◊ا دّدع دقو
ينهŸا هراسسم لÓخ اهمّدق يتلا تادوهÛا
.هماهم ءادأا ‘ داهتجلاو ءاطعلاو ÿÒاب لفا◊ا
ةسصلاÿا هيزاعتب ةبسسانŸاب ةمسصاعلا ›او مدقتو
.ناولسسلاو Èسصلا ليمج هيوذ مهليو هتمحر عسساوب هدمغتي نأا هللا ايعاد ،ةنهŸا ‘ هئÓمز لكو ديقفلا ةلئاعل

م .ق



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

