
بعسشلا صضفر اذإا ›ا◊ا روتسسدلاب لمعلا
ديد÷ا عورسشŸا ةيكزت

ةلحرŸ دادعتشسÓل وعدي نوبت
روتشسدلا ليدعت ىلع ءاتفتشس’ا

ءاسضعأأ ،نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ سسيئر اعد
رئأز÷اب سسمأأ ÚعمتÛأ ةلولأو ةموك◊أ
لوح ءاتفتسسلأ ةحرŸ دأدعتسسلأ ¤إأ ،ةمسصاعلأ
وه يذلأ ،روتسسدلأ ليدعتل يديهمتلأ عورسشŸأ

سسيئرلأ لاقو .““تاحأÎقلأ عمج““ ةلحرم ‘ ايلاح
ةلولأ-ةموك◊أ عامتجل ةيحاتتفلأ هتملك ‘ نوبت
¤إأ دأدعتسسÓل ،نآلأ نم مكوعدأأ““ ،·ألأ رسصقب
فورظلأ لسضفأأ رفون ىتح ،ءاتفتسسلأ ةلحرم
نم نطأوŸأ Úكمتل ةيسسفنلأو ةيداŸأ طورسشلأو
.““هنطو لبقتسسم ‘ ةلسصافلأ هتملك لوق
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ةيئاسضقلا تاقحلŸاو قييسضتلا نإا تلاق
يطارقÁدلا راسسملل ليطعت

 ةيشسنوت تامظنم
يفحشصلا نجشسب ددنت

Êرارد دلاخ
61 صص
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نأرهو ةيلوب ةيلÙأ تاطلسسلأ لمعت امنيب
¤إأ جولولاب سصاÿأ لوكوتوÈلأ طبسض ىلع
دهسش تبسسلأ اهحتف ةداعإل ابسس– ئطأوسشلأ
أÈتعم لابقإأ مايأأ ذنم Êأرهولأ سشينروكلأ
ثدحتي اميفو.ئطأوسشلأ Èع Úفاطسصملل

““حاتتفلأ تأÒسض–““ نع عاطقلأ ولوؤوسسم
““ئطأوسشلأ ¤إأ لوخدلاب سصاخ لوكوتورب»و
نأأ لإأ ةقلغم لأزت ل اهنأأ سضÎفŸأ نم يتلأو
ديعل Êاثلأ مويلأ ذنم لجسس نأرهو سشينروك
ظحÓي Úفاطسصملل ““أوزغ““ ،ىحسضألأ

Œسسلأ دعأوقل ماتلأ مهلهاÓدعابتلأو ةم
يتلأ يحسصلأ رج◊أ ةدم نأ ودبيو .يدسس÷أ

Œأ تزواÿنم ديدعلأ تدقفأأ دق رهسشأأ ةسسم
¤أ مهب تعفدو ةياقولأ ةدأرإأ ÚنطأوŸأ
مهذÓم ئطأوسشلأ تناكف ،سسفنتم نع ثحبلأ

،اهعيمج هيفÎلأ قفأرم قلغ لظ ‘ ديحولأ
.مهنم ديدعلأ ثيدح نم سصلختسسأ امبسسح
ىحسضألأ ديعل Êاثلأ مويلأ ذنم ظحÓيو

ÚفاطسصŸأ نم ةماه دأدعأأ قفدت اسصوسصخ
نم ةزيجو ةÎف دعب كلذو ئطأوسشلأ ىلع
يدسس÷أ دعابتلأ دعأوق ىقبتو.اهئÓخإأ
ئطأوسشلاب لا◊أ عقأو نع دعبلأ لك ةديعب
““نابثكلأ““ ئطأوسش فرعت ثيح ،ةينأرهولأ
““نوكلف سسأأر““و ““سسيلأروك»و
““اكينيب»و ““Òبكلأ ئطاسشلأ““و““ةمجنلأ»و
ةقرزب نوعتمتسسي نيذلأ ÚفاطسصŸأ اظاظتكأ
دق91-ديفوك حبسش نأأ ودبي ثيح رحبلأ
.تأءاسضفلأ هذه ‘ ىسشÓت

50 صص

““هاروتكدلا““ ‘ نيوكتلاب قاحتل’ا طورسش ديد–

ةديدج ةليسصح
 ةافو11و انوروك صسوÒفب ةباشصإا594
ةÒخأ’ا ةعاشس42 ـلا ‘

سسمأأ ،رأروف لامج ،رئأز÷أ ‘ انوروك ءابو يسشفت ةعباتمو دسصر ةنجلل يمسسرلأ قطانلأ نلعأأ
ةعاسس42 ـلأ لÓخ ،ةافو ةلاح11و ،انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإأ594 ليجسست نع ،ءاعبرألأ
.ةÒخألأ
،ةيلوÈ 84ع ةعزوم ةلاح99663 ¤إأ تاباسصإلأ ›امجإأ عفتري ،ةديد÷أ ةليسص◊أ هذهبو
.ةافو3331 ¤إأ تايفولأ ›امجإأ عفتري امنيب
تلثا“ يتلأ تلاحلل ›امجإلأ ددعلأ كلذب عفتÒل ةديدج ءافسش ةلاح463 تلجسس ،ةأزأوŸاب
.72652 ءافسشلل

 :ةينانبل ةيملعإا ريراقت بسسحب

ةموكحلل اشسيئر مÓشس فاون
 ›ودو يميلقإا معدب

ينطولا نمألل قباسسلا ماعلا ريدŸا ةيسضق

لماه قح ‘ انجشس ةنشس21
دارفأ’ انجشس ةنشسوÚ 8بو
هتلئاع

30 صص

 عارسصلا ‘رطل ةيركسسع تازيزعت
 ترسس موخت ىلع

ةيلمعلاب Îف◊ ناكم ’
صسلبارط باون صسل‹ ..ةيشسايشسلا
 ايبيل ‘ ةمزأ’ا ل◊ ةردابم قلطي

ئطاوسشلل يمسسرلا حاتتف’ا راظتنا ‘

نارهو صشينروك نوزغي نوفاطشصŸا

EL HOURRIAةــــيرابخإ ةــــــــيموي

يطرشش يغلت ›اعلا ميلعتلا ةرازو
فينشصتلاو صصشصختلا



““هاروتكدلا““ ‘ نيوكتلاب قاحتل’ا طورسش ديد–

صصشصختلا يطرشش يغلت ›اعلا ميلعتلا ةرازو
فينشصتلاو
طورسش ،ءاثÓثلأ سسمأأ لوأأ ،يملعلأ ثحبلأو ›اعلأ ميلعتلأ ةرأزو تعسضو
.1202-0202 ةيعما÷أ ةنسسلل هأروتكدلأ ةلحرم ‘ نيوكتلاب قاحتللأ
هأروتكدلأ ةلحرم ‘ نيوكتلأ نأأ ،اهل نايب ‘ ،ةيسصولأ ةرأزولأ تحسضوأأو
اهنيب نم ةلسصلأ تأذ ةيميظنتلأو ةينوناقلأ سصوسصنلأ ماكحأل عسضخي
ليرفأأ40 ‘ خرؤوŸأ50-99 مقر ›اعلأ ميلعتلل يهيجوتلأ نوناقلأ
روطلاب قاحتللأ نأأ سصنت يتلأ91 هتدام ‘ ،ممتŸأو لدعŸأ ،9991
فÎعŸأ تأداهسشلأ وأأ ÎسساŸأ ةداهسشل Úلما◊أ ÚحسشÎملل ثلاثلأ

Ãأ ريزولأ ايونسس اهددحي طورسش قفو مظني ،اهتلداعŸميلعتلاب فلك
.›اعلأ
مقر يذيفنتلأ موسسرŸأ ماكحأأ ¤إأ اهسسفن ةلحرŸأ ‘ نيوكتلأ عسضخيو
لوسصحلل تاسسأردلأ ماظن نمسضتŸأ8002 توأأ91 ‘ خرؤوŸأ80-562
نم هدأوم ‘ هأروتكدلأ ةداهسشو ÎسساŸأ ةداهسشو سسناسسيللأ ةداهسش ىلع
‘ خرؤوŸأ132-01 مقر يذيفنتلأ موسسرŸأ ¤إأ ةفاسضإلاب ،91 ¤إأ51
.هأروتكدلأ بلاطل يسساسسألأ نوناقلأ نمسضتŸأ0102 ربوتكأأ20
‘ خرؤوŸأ745 مقر يرأزولأ رأرقلأ نومسضم رفوت طرسش نايبلأ نمسضتو
ثلاثلأ روطلأ ‘ نيوكتلأ ميظنت تايفيكل ددÙأ ،6102 نأوج20
ليهأات نأأ ¤إأ أÒسشم ،اهتسشقانمو هأروتكدلأ ةحورطأأ دأدعإأ طورسشو
دمتعت هب قاحتللأ تايفيك ميظنتو هأروتكدلأ روط ‘ نيوكتلأ سضورع
:ةيلاتلأ ةيميظنتلأو ةيجوغأديبلأو ةيملعلأ سسيياقŸأ ىلع
ةيجوغأديبلأ تاجايتحÓل ةحوتفŸأ بسصانŸأ ةباجتسسأ ةرورسض
.دÓبلل ةيداسصتقلأو ةيعامتجلأو ةيملعلأو
هحتف بولطŸأ سصسصختلأ ‘ ›اعلأ فسصŸأ نم ةذتاسسأأ رفوت بوجو
.هأروتكدلأ ‘ نيوكتلاب ةسصاخ ةن÷ دوجو أذكو
تأزيهŒو ثحب رباfl نم ةمزÓلأ ةيداŸأ طورسشلأ رفوت بوجو
ءاسضفو ،سصسصختŸأ يملعلأ قيثوتلأ رفوت أذكو ،ةيبيرجتلأ مولعلل ةيملع
.هأروتكد بلاط لكل فاك لمع
‘ ةكراسشŸأ نم عرفلأ ‘ ÎسساŸأ ةداهسش ىلع Úلسصا◊أ Úك“

.سصسصختلأ ةاعأرم نود ةقباسسŸأ
نم ذاتسسأأ لبق نم اعدوم هأروتكدلأ ‘ نيوكتلأ سضرع نوكي نأأ
ددع أذكو سصسصختلل أددfiو ،ينطو عباط أذو ،›اعلأ فسصŸأ
.ةحوتفŸأ بسصانŸأ

ةسسسسؤوملل ةيملعلأ تائيهلأ لبق نم ةسسأردلل حÎقŸأ عورسشŸأ عوسضخ
سسلÛأ وأأ ةيلكلل يملعلأ سسلÛأ ،مسسقلل ةيملعلأ ةنجللأ) ةيعما÷أ
.(ةسسسسؤوملل يملعلأ

‘ نيوكتلأ ميظنتل ةلهؤوŸأ ›اعلأ ميلعتلأ تاسسسسؤوم ةمئاق طبسض
(30) ثÓث ةدŸ ليهأاتلأ حنÁو ،ليهأاتلل ةينطو ةن÷ دي ىلع هأروتكدلأ
.تأونسس
ةقباسسŸأ سساسسأأ ىلع ،هأروتكدلأ روط ‘ نيوكتلاب قاحتللأ ميظنت
ةيبنجأأ ةداهسش ةيأأ وأأ ÎسساŸأ ةداهسش نيزئا◊أ ÚحسشŸÎأ ¤إأ ةبسسنلاب
.اهتلداعÃ فÎعم
ةداهسش يلماح نم ÚينهŸأ ةبلطلأ ›اعلأ ميلعتلأ ةرأزو تملعأأ امك
حسشÎلأ عيسسوت متيسس هنأأ اهب فÎعم ةيبنجأأ ةداهسش ةيأأ وأأ ÎسساŸأ
روطلأ أذهب قاحتلÓل سضرغلأ أذهل ةمظنŸأ تاقباسسŸأ ‘ ةكراسشملل
.كلذ ‘ Úبغأرلأ ةبلطلأ ةدئافل

و .ق

ةيعما÷ا صسوردلا فانئتشسا دعوم ‘ لشصفلا
تبشسلا موي ““ايروشضح““
نأأ نايز نب يقابلأ دبع يملعلأ ثحبلأو ›اعلأ ميلعتلأ ريزو دكأأ
ءأدتبأ دعب نع ميلعتلأ طمنب نوكيسس ةيجوغأديبلأ ةطسشنألأ فانئتسسأ

ةيجوغأديبلأ تاطاسشنلأ فانئتسسأ دعوم نأأ ¤إأ أÒسشم ،توأأ32 نم
تبسسلأ موي هدقع ررقŸأ يرأزولأ عامتجلأ دعب ددحيسس ايروسضح
.لبقŸأ
ءاقل لاغسشأأ لÓخ اهاقلأأ ةملك ‘ ،نايز نب ريزولأ لاقو
ةيعسضولأ نإأ““ :ءاعبرألأ سسمأأ ،·ألأ رسصقب دقعنŸأ ةلولأ-ةموك◊أ
ترثأأ انوروك ءابو يسشفت رثإأ دÓبلأ اهسشيعت يتلأ ةيلا◊أ ةيئانثتسسلأ

¤إأ هب تعفد امك ،ىرخألأ تاعاطقلأ رئاسسك عاطقلأ ةيعسضو ىلع
لÓخ نم دعب نع ميلعتلأ ط‰ ليعفت ىلع زكترت ةليدب لولح راكتبأ
.““ةحاتŸأ طئاسسولأ
21 دنع ،تز‚أأ ›اعلأ ميلعتلأ تاسسسسؤوم ةيبلاغ نأأ ¤إأ نايز Õ راسشأأو
‘ ةرطسسŸأ جمأÈلأ نم ةئاŸأ ‘56وÚ 05ب ام ،يسضاŸأ سسرام

flأ فلتŸقرف اهتلذب يتلأ دوه÷أ““ نأأ افيسضم ،ةيميلعتلأ رأوطألأو دأو
دعب نع نيوكتلأ تايلآأ ليعفت لÓخ نم ةيجوغأديبلأ قرفلأو نيوكتلأ

جمأÈلأ نم يقبتŸأ ءز÷أ نم ةئاŸأ ‘08 قوفي ام زا‚إأ نم تنكم
.““ةينعŸأ ةيجوغأديبلأ
ام ةسشقانم فلآأ6 نم ديزأأ ميظنت نع ›اعلأ ميلعتلأ ريزو فسشك امك
قلعتت ،ةيملعو ةيجوغأديب لامعأأو هأروتكدلأو ÎسساŸأ تأركذم Úب
.دعب نع وأأ ““ةقلغم““ ايروسضح امإأ يعما÷أ ليهأاتلاب

و .ق

2يـنـطو
ـه1441 ةج◊ا وذ32  ـل قفاوŸا م0202  توأا31 صسيمÿا el-hourria.com

انوروك حاقل ةيزهاج نع يسسورلا Òفسسلا عم ثدحتي ةحسصلا ريزو

 لئاوأ’ا لودلا Úب نم نوكت نأا ديرت رئاز÷ا
حاقللا ءانتق’

ة˘ي˘لÙأ تا˘عا˘م÷أو ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ ةرأزو تن˘ل˘˘عأأ
ديد“ نع ءاعبرألأ سسمأأ ،ةينأرمعلأ ةئيهتلأو
ىلع يئز÷أ ›زنŸأ رج◊أ تيقأوÃ لمعلأ

ن˘م ،Âا˘غ˘ت˘سسم ة˘يلو تا˘يد˘˘ل˘˘ب ة˘˘فا˘˘ك ىو˘˘ت˘˘سسم
ةياغ ¤إأ ءاسسم (00:32) ةرسشع ةيدا◊أ ةعاسسلأ
ءأدتبأ ،اموي51 ةدŸ احابسص (00:6) ةسسداسسلأ

.سسيمÿأ مويلأ نم
روط˘ت˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب““ ه˘نأأ ةرأزو˘لأ ن˘م نا˘ي˘ب ح˘سضوأأو
ةرأزو يهنت ،Âاغتسسم ةيلوب ةيئاقولأ ةيعسضولأ
ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لأو ة˘˘ي˘˘لÙأ تا˘˘عا˘˘م÷أو ة˘˘ي˘˘ل˘˘خأد˘˘لأ
د˘ع˘بو ،Úن˘طأوŸأ ة˘فا˘ك م˘˘ل˘˘ع ¤إأ ة˘˘ي˘˘نأر˘˘م˘˘ع˘˘لأ

نأأ ،ة˘سصتıأ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘ط˘ل˘˘سسلأ ة˘˘ق˘˘فأو˘˘م
ددم يئز÷أ ›زنŸأ رج◊أ تيقأوÃ لمعلأ

¤إأ ءاسسم (00:32) ةرسشع ةيدا◊أ ةعاسسلأ نم
ة˘سسم˘خ ةدŸ ،ا˘حا˘ب˘˘سص (00:6) ة˘سسدا˘سسلأ ة˘يا˘غ
31 سسيمÿأ مويلأ نم ءأدتبأ ،اموي (51) رسشع
.““ةيلولأ تايدلب ةفاكب ،0202 توأأ
رج◊أ أذه نع مجني““ هنأأ ،ةرأزولأ تفاسضأأو
ةرو˘كذŸأ تا˘يد˘ل˘ب˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘قأأ يذ˘˘لأ ي˘˘ئز÷أ
ةيراجتلأ ةطسشنألأ لكل ماتلأ فيقوتلأ ،هÓعأأ
فيقوت كلذ ‘ اÃ ،ةيعامتجلأو ةيداسصتقلأو

.““تأرايسسلأو نيرفاسسŸأ لقن ةكرح

يئز÷ا ›زنŸا رج◊ا تيقاوم ليدعت
 ةسسبتب تايدلب تسسب

ةيلÙأ تاعام÷أو ةيلخأدلأ ةرأزو تنلعأأ امك
،اهل نايب ‘ ءاعبرأل سسمأأ ،ةينأرمعلأ ةئيهتلأو
ي˘ئز÷أ ›ز˘نŸأ ر˘ج◊أ تي˘قأو˘م ل˘يد˘ع˘˘ت ن˘˘ع
ةعاسسلأ نم حبسصتل ،ةسسبت ةيلوب تايدلب تسسب
ة˘˘˘سسماÿأ ة˘˘˘يا˘˘˘˘غ ¤إأ ءا˘˘˘˘سسم (00:02) ةن˘ما˘ث˘لأ
اموي (51) رسشع ةسسمخ ةدŸ احابسص (00:5)
.سسيمÿأ مويلأ نم ءأدتبأ
ةيع˘سضو˘لأ رو˘ط˘ت˘ل ر˘ظ˘ن˘لا˘ب““ ه˘نأأ نا˘ي˘ب˘لأ ح˘سضوأأو
ةي˘ل˘خأد˘لأ ةرأزو ي˘ه˘ن˘ت ،ة˘سسب˘ت ة˘يلو˘ب ة˘ي˘ئا˘بو˘لأ

¤إأ ةينأرم˘ع˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأو ة˘ي˘لÙأ تا˘عا˘م÷أو
تاطلسسلأ ةقفأوم دعبو ،ÚنطأوŸأ ةفاك ملع
تيقأوم ليد˘ع˘ت ” ه˘نأا˘ب ،ة˘سصتıأ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
ة˘عا˘سسلأ ن˘م ح˘ب˘سصت˘ل ي˘˘ئز÷أ ›ز˘˘نŸأ ر˘˘ج◊أ
ة˘˘˘سسماÿأ ة˘˘˘يا˘˘˘˘غ ¤إأ ءا˘˘˘˘سسم (00:02) ةن˘ما˘ث˘لأ
اموي (51) رسشع ةسسمخ ةدŸ احابسص (00:5)
كلذو ،0202 توأأ31 سسيمÿأ موي نم ءأدتبأ

،ةعيرسشلأ ،ةسسبت :ةيلاتلأ تايدلبلأ ىوتسسم ىلع
.““تانيوعلأو ةزنولأ ،رتاعلأ رئب ،ةلقعلأ
رج◊أ أذه نع مجني““ هنأأ ةرأزولأ تفاسضأأو
تا˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع هرأر˘˘˘قإأ ” يذ˘˘˘لأ ي˘˘˘ئز÷أ
ةطسشنألأ لكل ماتلأ فيقوتلأ ،هÓعأأ ةروكذŸأ
كلذ ‘ اÃ ةيعامتجلأو ةيداسصتقلأو ةيراجتلأ
.““تأرايسسلأو نيرفاسسŸأ لقن ةكرح فيقوت

و .ق

ةيعامتج’او ةيداسصتق’او ةيراجتلا ةطسشنأ’ا لك لمسشت

 Âاغتشسم ةي’وب يئز÷ا ›زنŸا رج◊ا تيقاوÃ لمعلا ديد“

و .ق

نب نمحرلأ دبع تايفسشتسسŸأ حÓسصإأو ناكسسلأو ةحسصلأ ريزو قرطت
¤إأ فييلاب روعأأ رئأز÷اب ايسسور ةيلأرديف Òفسس هلابقتسسأ لÓخ ،ديزوب
جاتنإأ ‘ Òبكلأ مدقتلأو ةيسسورلأ رباıأ ىدل حاقللأ ةيزهاج ىدم
.هل يسسورلأ ةيجولويبوركŸأ ثوحبلل ينطولأ زكرŸأ
بدتنŸأ ريزولأ هرسضح يذلأ ءاقللأ أذه لوانت ،ةرأزولأ نم نايب بسسحو
يتلأ ةيئابولأ ةيعسضولأ““ حابسصم ليعامسسإأ تايفسشتسسŸأ حÓسصإاب فلكŸأ
أذه ‘و ،““91-ديفوك““ انوروك ةحئاج يسشفت ءأرج ايلاح ⁄اعلأ اهدهسشي
نم رئأز÷أ نوكت نأاب ةيروهم÷أ سسيئر تاميلعت““ ـب ريزولأ ركذ نأاسشلأ

اظافح كلذو““91-ديفوك““ سسوÒف دسض حاقللأ ءانتقل لئأوألأ لودلأ Úب
. ““ÚنطأوŸأ ةحسص ىلع
،ةيسسورلأ رباıأ ىدل حاقللأ ةيزهاج ىدم““ ¤إأ نابنا÷أ قرطت امك
زكرŸأ ىدل حاقللأ جاتنإأ لا‹ ‘ Òبكلأ مدقتلأ““ يسسورلأ Òفسسلأ زربأاف““
نع نلعأأ يذلأ ““ايلامج زكرم““ يسسورلأ ةيجولويبوركŸأ ثوحبلل ينطولأ
ةيأدبو0202 ةنسس رخأوأأ ةيلودلأ قوسسلأ ‘ أرفوتم نوكيسسو ،هليجسست
1202““.
ةلديسصلل ةماعلأ ةريدŸأ اسضيأأ اهترسضح يتلأ تاثداÙأ هذه تلوانت امك
عيسسوت“““ ¤إأ رئأز÷أ روتسساب دهعŸ ماعلأ ريدŸأو ةيبطلأ تأزيهجتلأو
.““ يحسصلأ نأديŸأ ‘ يئانثلأ نواعتلأ تلا‹ زيزعتو

نم يه ذيمÓتلأ ةحسص نأأ طوعجأو دمfi ةيبÎلأ ريزو دكأأ
نأأ افيسضم ،لبقŸأ يسسردŸأ لوخدلأ ‘ ،ةرأزولأ تايولوأأ
نامسضل ةعباتŸأو فسشكلأ تأدحو زيزعت ىلع لمعت ةرأزولأ
.ذيمÓتلل ةيحسص ةيطغت
،ةلولأ عم ةموك◊أ ءاقل لÓخ هل ةملك ‘ ،طوعجأو فسشكو
ةدحو43ـب ،9102 ةنسس تمعدت ةرأزولأ نأأ ،ءاعبرألأ سسمأأ
،ينطولأ ىوتسسŸأ ىلع اهعوم‹ حبسصيل ،ةديدج فسشك
يفظوم ةحسص ىلع ظاف◊أ ¤إأ ةفاسضإلاب ،ةدحو7141
بط حلاسصم نم ديزŸأ حتف ىلع ةرأزولأ لمعت ذإأ ،عاطقلأ
.ةيلمع نوكت نأأ ىلع رهسسلأ عم ،تايلولأ لكب لمعلأ
،Úتيلمع عسضو ىلع تفكع ةرأزولأ نأأ طوعجأو دمfi دكأأو

ن˘م ة˘يأد˘ب ،ي˘ئأد˘ت˘بلأ ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل ة˘ظ˘فÙأ نزو ف˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘ل
سصسصح ططfl نأأ ÓسسÎسسم ،لبقŸأ يسسردŸأ لوخدلأ
›اتلابو بتكلأ فيفخت نم نكميسس ،دعأأ يئأدتبلأ ملعتلل
ةذ˘تا˘سسأأ د˘يوز˘˘ت ¤إأ ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب .ة˘˘ظ˘˘فÙأ نزو ف˘˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت
.ةيجوغأديبلأ هلامعأأ ‘ هدعاسست لمع تأودأاب ،يئأدتبلأ
ة˘سسردŸأ عور˘سشم قÓ˘طإأ ‘ ،ة˘ي˘نا˘˘ث˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘تو
،0202/1202 لبقŸأ لوخدلأ نم ةيأدب ،ةيمقرلأ ةيجذومنلأ

ةنسس لكل ةدحأو ،ةيمقر تاحول5 ريوطتو ميمسصت لÓخ نم
بتكلأ Òيسستل فئاظولأ نم ةعوم‹ مسضت ،يئأدتبلأ ‘

.ةيمقرلأ
و .ق

لبقŸا يسسردŸا لوخدلل ابسس–

انتايولوأا نم ذيمÓتلا ةحشص :ةيبÎلا ريزو



 و.ق

ةيحاتتفلأ هتملك ‘ نوبت سسيئرلأ لاق
،·ألأ رسصق˘ب ةلو˘لأ-ة˘مو˘ك◊أ عا˘م˘ت˘جل
ةلحرم ¤إأ دأدعتسسÓل ،نآلأ نم مكوعدأأ““
فورظلأ ل˘سضفأأ ر˘فو˘ن ى˘ت˘ح ،ءا˘ت˘ف˘ت˘سسلأ
Úك˘م˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘سسف˘˘ن˘˘لأو ة˘˘يداŸأ طور˘˘سشلأو
‘ ة˘ل˘سصا˘ف˘لأ ه˘ت˘م˘˘ل˘˘ك لو˘˘ق ن˘˘م ن˘˘طأوŸأ

.““هنطو لبقتسسم
‘ مهاسس نم لكل““ ركسشلاب نوبت هجوتو
يد˘˘ي˘˘ه˘˘م˘˘ت˘˘لأ عور˘˘سشŸأ ل˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘تو ءأر˘˘˘ثإأ

Ÿتا˘ي˘سصخ˘سش ن˘م رو˘ت˘سسد˘˘لأ أذ˘˘ه ةدو˘˘سس
تا˘˘با˘˘ق˘˘نو ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس بأز˘˘حأأو ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو
Úي˘ع˘ما˘ج ةذ˘تا˘سسأأو ة˘ي˘ند˘˘م تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘جو
نم هومدق ام ““ايلاع““ ردقو ،““مهÒغو
.تاحأÎقأ
ديكأاتلأ نوبت سسيئرلأ ددج ،ددسصلأ أذهبو
كأر◊أ هب بلاط املثم Òيغتلأ““ نأأ ىلع
،يرذج نكل ،يملسس Òيغت وه كرابŸأ
سسا˘˘سسأأ و˘˘ه يذ˘˘لأ رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ت˘˘ي
نوكي ل Òيغتلأ““ نأأ ¤إأ أÒسشم ،““ةلودلأ
لب ،ةنيعم ةعامج ديب وأأ بتاكŸأ لخأد
لوبق ‘ ةير◊أ هلو ررقي نموه بعسشلأ

.““اهسضفر وأأ روتسسدلأ ةدوسسم
ليدعت عورسشم بعسشلأ سضفر ةلاح ‘و
لمعلأ ىلع ءاقبإلأ نوبت دكأأ ،روتسسدلأ
ى˘ل˘ع رأر˘˘سصإلأ ع˘˘م Ëد˘˘ق˘˘لأ رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا˘˘ب
.““Òيغتلأ ثأدحإأ
ة˘ل˘حر˘م ‘ Úع˘˘ما˘˘ط˘˘لأ““ نأأ ى˘˘ل˘˘ع دد˘˘سشو
،““رحبلأ ءأرو نم““ Úططıأو ““ةيلاقتنأ

ن˘لو ق˘ل˘ط˘نأ را˘ط˘ق˘لأ نأل نو˘ئ˘طfl““ م˘˘ه
.““ءأرولأ ¤إأ عجري
‘ هحومط نع ةيروهم÷أ سسيئر برعأأو
اسصن““ نأأ انلعم ،““يقفأوت روتسسد““ دأدعإأ
تا˘حأÎقأ ن˘م˘سضت˘ي ،ا˘ق˘حل هر˘سشن م˘ت˘ي˘سس
ل˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘م˘˘˘˘سضت˘˘˘˘ت ةدا˘˘˘˘م ل˘˘˘˘كو ،ع˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م÷أ
تاحأÎقاب ا˘هد˘ع˘ب ذ˘خؤو˘ي˘ل ،تا˘حأÎقلأ
هذهب مايقلأ دعب هنأأ ¤إأ اتفل ،““ةيبلغألأ
رو˘ت˘˘سسد˘˘لأ ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت ح˘˘ب˘˘سصي˘˘سس ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ
نحنف““ ›ا◊أ تقولأ ‘ امأأ ،““اعورسشم““

.““تاحأÎقلأ عمج ةلحرم ‘
سسي˘˘˘˘˘˘˘˘ئر Èت˘˘˘˘˘˘˘˘عأ ،قا˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘سسلأ تأذ ‘و
‘ ةد˘˘˘يد÷أ ر˘˘˘ئأز÷أ““ نأأ ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م÷أ

ه˘ي˘ف م˘ج˘سسن˘ي د˘يد˘ج كو˘˘ل˘˘سس ¤إأ ة˘˘جا˘˘ح
كولسسلأ هي˘ف م˘ج˘سسن˘يو ل˘ع˘ف˘لأ ع˘م لو˘ق˘لأ
ةجاح ‘و سصلıأ لمعلأ عم ديم◊أ
رو˘ت˘سسد ا˘ه˘ي˘ل˘ع ز˘ك˘تر˘ي ة˘ن˘ي˘˘ت˘˘م سسسسأأ ¤إأ
لوأأ نا˘ي˘˘ب ن˘˘م ه˘˘حور د˘˘م˘˘ت˘˘سسي ي˘˘ق˘˘فأو˘˘ت
‘ لمألأ عرزيو لمسشلأ عمجيو ،Èمفون
.““لبقتسسŸأ

ةمدخ ‘ اعيمج نحن““ لوقلاب درطتسسأو
ى˘ل˘ع نو˘ن˘مؤو˘م ن˘ح˘نو ،ه˘مأد˘˘خو بع˘˘سشلأ

اهعفر يت˘لأ ة˘عور˘سشŸأ ه˘ب˘لا˘ط˘م ق˘ي˘ق–
بعسشلأ““ نأأ افيسضم ،““9102 ريأÈف22 موي
ز˘يÁ ف˘ي˘ك برا˘ج˘ت˘لأ ه˘ت˘م˘ل˘ع ير˘˘ئأز÷أ
هئانبأأ نم سصلıأ Úب يرطفلأ هسسحب
.““هيلع لياحتŸأو

ةراثإا اهفده ““ةربدم““ تاجاجتحا
 يبعسشلا بسضغلا
ديÛأ دبع ةيروهم÷أ سسيئر سسمأأ دكأأ
هجو ‘ ““داسصرŸاب““ ةلودلأ فوقو ،نوبت

fiع ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلأ بسضغ˘˘˘لأ ةرا˘˘˘ثإأ تلواÈ
بر˘سض ¤إأ ي˘مر˘ت ““ةر˘بد˘م““ تا˘جا˘ج˘ت˘˘حأ
ىوق ةدنجأأ““ راطإأ ‘ ينطولأ رأرقتسسلأ

.دÓبلأ فدهتسست ““ةفورعم
عامتجلأ ىلع هفأرسشإأ لÓخ هل ةملك ‘و
سسيئر˘لأ دد˘سش ،ةلو˘لا˘ب ة˘مو˘ك˘ح˘ل˘ل Êا˘ث˘لأ
رواسشتلأو رأو◊أ ةيلآاب كسسمتلأ ىلع نوبت

ن˘˘مألأ د˘˘ي˘˘طو˘˘ت˘˘ل ة˘˘نا˘˘م˘˘سض““ د˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لأ
ر˘˘˘تو˘˘˘ت˘˘˘لأ ح˘˘˘ب˘˘˘سش دا˘˘˘ع˘˘˘بإأو رأر˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسلأو
نم سضعب هيلأ وعدي يذلأ يعامتجلأ
ي˘ن˘˘طو˘˘لأ رأر˘˘ق˘˘ت˘˘سسلأ ة˘˘عز˘˘عز نود˘˘ير˘˘ي
.““ةفورعم ىوق ةدنجأأ ‘ لوخدلأو
نو˘ك˘ب هÒكذ˘ت ة˘يرو˘ه˘م÷أ سسي˘˘ئر دد˘˘جو
ىوقلأ هذه لبق نم ةفدهتسسم رئأز÷أ
ن˘طأوŸأ بسضغ ةرا˘ثإأ ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ي˘˘ت˘˘لأ
اهقلخ ” يتلأ ةوهلأ لعفب ىحسضأأ يذلأ
ءلؤوه˘ل ة˘ل˘ه˘سس ة˘سسير˘ف““ ،ه˘ت˘لود Úبو ه˘ن˘ي˘ب
أدعوتم.““ةدسسافلأ مه˘لأو˘مأأو Úهو˘ب˘سشŸأ
ةÒخألأ ثدأو◊أ تاسسبÓم نع فسشكلاب
نوفقي نيذلأ ةان÷أ ةبقاعمو ةنمأزتŸأ
.““اهءأرو
ةيلاŸأ ةلويسسلأ سصقن ةمزأأ ¤إأ ةدوعلابو
،ديÈلأ بتاكم نم ديدعلأ ىوتسسم ىلع
ة˘˘ق˘˘م˘˘˘عŸأ تا˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لأ نإأ نو˘˘˘ب˘˘˘ت لا˘˘˘ق
فأرطألأ سضعب مايق تفسشك ةلسصأوتŸأو
،Òسصق فر˘ظ ‘ ة˘ل˘ئا˘ط غ˘˘لا˘˘ب˘˘م بح˘˘سسب

ÒيÓم4 بحسسب سصخسش مايق رأرغ ىلع
01 هلخد زواجتي ل يذلأ تقولأ ‘ ميتنسس
.بوحسسŸأ غلبŸأ نم ةئاŸاب
تا˘˘˘˘˘˘كر◊أ سضع˘˘˘˘˘˘˘ب نأأ نو˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘ت ىر˘˘˘˘˘˘˘يو
““ةلقنتŸأ““ ـــب اهفسصو يتلأ ةيجاجتحلأ
سسف˘˘˘ن ،ه˘˘˘ب˘˘˘سسح ،ا˘˘˘هءأرو ف˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ
،““عقأولأ ‘ ىتح ككسشت““ يتلأ فأرطألأ
ةعزعز ¤إأ يمرت ةرمأؤوم““ قايسس ‘ يتأات
.““رأرقتسسلأ
ل سصاخسشأأ““ ــب مهفسصو نم ¤إأ راسشأأو
مهوذحي لأز˘ي لو رأر˘ق˘ت˘سسلأ م˘ه˘مد˘خ˘ي
،تا˘ه˘ي˘˘ه ن˘˘ك˘˘ل ةو˘˘ق˘˘ب عو˘˘جر˘˘لأ ‘ ل˘˘مألأ
.““رهقت ل هتدأرإأو عراسشلل جرخ بعسشلاف
مه مويلأ كرحتي نم““ نأأ سسيئرلأ مزجو
يتلأ ÒيŸÓاب نوبعلي أوناك نيذلأ كئلوأأ

:لو˘ق˘لا˘ب دد˘سشي˘ل ،““جراÿأ و˘ح˘ن ا˘هو˘بر˘ه
ى˘ل˘ع نور˘˘سصمو دا˘˘سصرŸا˘˘ب م˘˘ه˘˘ل ن˘˘ح˘˘ن““
ا˘˘يا˘˘ق˘˘بو د˘˘سسا˘˘ف˘˘لأ لاŸأ ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘˘سضق˘˘˘لأ
.““ةباسصعلأ
هذ˘˘˘˘˘˘ه ن˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘لأ نأأ ¤إأ را˘˘˘˘˘˘˘سشأأو
بسضغ ةراثإأ““ يه ةربدŸأ تاجاجتحلأ
Òيغتلأ ‘ هقح نم هنامرح دسصق بعسشلأ
ةينطولأ تأءافكلأ Úك“ مدعو يرذ÷أ
بيلأود Òيسست ‘ اهتسصرف نم ةسصلıأ

ع˘م سشيا˘ع˘ت˘ت ل ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘˘ب ة˘˘لود˘˘لأ
.““نويعلأ ‘ دامرلأ رذو عيقÎلأ ةسسايسس
ةدا˘˘عإأ ى˘˘ع˘˘سسم ‘ ““ة˘˘ع˘˘جر ل““ ه˘˘نأأ د˘˘˘كأأو
قوق˘ح ل˘ك ةدا˘ع˘ت˘سسأو دÓ˘ب˘ل˘ل رأر˘ق˘ت˘سسلأ
امو دسسافلأ لاŸأ ىلع ءاسضقلأو بعسشلأ
.““ةباسصعلأ““ نم ىقبت

ÚيلÙا ÚلوؤوسسŸا صضعب فيقوت
 ““ةيادب ’ا يهام““
نأأ نو˘˘ب˘˘ت د˘˘˘يÛأ د˘˘˘ب˘˘˘ع سسي˘˘˘ئر˘˘˘لأ د˘˘˘كأأ
ءا˘ه˘نإا˘ب أر˘خؤو˘م ا˘هذ˘خ˘تأ ي˘ت˘لأ تأرأر˘ق˘لأ

ام““ ÚيلÙأ ÚلوؤوسسŸأ نم ددع ماهم
ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘سساfi را˘˘˘˘سسم ‘ ““ة˘˘˘˘يأد˘˘˘˘ب لأ ي˘˘˘˘˘ه
تلا˘˘غ˘˘سشنا˘˘ب ل˘˘ف˘˘ك˘˘ت˘˘لأ ‘ Úسسعا˘˘˘ق˘˘˘تŸأ
.لظلأ قطانم ‘ مهلكاسشمو ÚنطأوŸأ
لÓخ هل ةملك ‘ ةيروهم÷أ سسيئر لاقو
مهفأأ ل““ ةلولأ-ةموك◊أ عامتجأ حاتتفأ
كرابŸأ كأر◊أ دعبو0202 ةنسس ‘ هنأأ
ة˘لود˘لأ ا˘ه˘تذ˘˘خ˘˘تأ ي˘˘ت˘˘لأ تأرأر˘˘ق˘˘لأ ل˘˘كو
ةاي◊أ ‘ نطأوŸأ ىلع عسضولأ فيفختل
اهفرعي ناك ةعسشب رظانم دوجو ،ةيمويلأ
.““ةÒخلأ تأونسسلأ لÓخ نطأوŸأ
هنإأ لاق يتلأ تافرسصتلأ كلت نوبت Èتعأو
ةلسصأوم““ لكسشت تفتخأ اهنأأ نظي ناك
.““ةباسصعلل يبلسسلأ باطخلل
توأأ8 ‘ نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘˘لأ ع˘˘قو Òكذ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
نم ددع ماهم ءاهنإأ ميسسأرم ىلع يرا÷أ
ءاسسؤور نم ددع فيقوتو رئأودلأ ءاسسؤور
ىلع قيقحتلأ ىلع مهتلاحإأ عم تايدلبلأ

ةر˘˘ط˘˘سسم ع˘˘يرا˘˘سشم زا‚إأ مد˘˘ع ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ
Ãلظلأ قطان.

حنم فرسص ةلقرع نع تاير–
 ةحسصلا عاطق لامع
ديÛأ دبع ،ةيروهم÷أ سسيئر نلعأأ
ديدحتل ““تاير–““ ةرسشابم نع ،نوبت
حنŸأ فرسص ““ةلقرع““ نع ÚلوؤوسسŸأ
ة˘ح˘سصلأ عا˘ط˘ق لا˘م˘ع ح˘لا˘˘سصل ةرر˘˘قŸأ
.مهتبسساfiو
ءاقلل ة˘ي˘حا˘ت˘ت˘فلأ ة˘م˘ل˘ك ‘ نو˘ب˘ت لا˘قو

تأرأرق““ نإأ ،·ألأ رسصقب ةلو-ةموكح
عيجسشتل ءأرزولأ سسل‹ لÓخ تذختأ

مهانيطعأأ نيذلأ ةحسصلأ عاطقلأ لامع
قيبطت مدع بابسسأأ أدقتنم ،““تأزايتمأ

ح˘˘نŸأ فر˘˘سص مد˘˘˘عو تأرأر˘˘˘ق˘˘˘لأ هذ˘˘˘ه
ةثÓث ةدŸ““ ةيبطلأ مقطأÓل ةسصسصıأ
ةلو˘˘لأ م˘˘˘ه ن˘˘˘يأأ““ Ó˘˘˘ئا˘˘˘سست˘˘˘م ،““ر˘˘˘ه˘˘˘سشأأ
.““نولوؤوسسŸأو
لمعت تأوق““ نم نوبت سسيئرلأ رذحو
فأرطأأ نم ؤوطأوتب دÓبلأ رأرقتسسأ دسض
ةبسساfi»ب أدعوتم ،““ةرأدإلأ لخأد نم
دو˘˘˘˘جو ن˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘مو ““Úلوؤو˘˘˘˘˘سسŸأ
.تايلوؤوسسŸأ ديدحتل ““تاير–““

““ةلقرع““ اهنم فدهلأ نأأ نوبت فاسضأأو
ةرورسض ىلع أدكؤوم ،ةلودلأ ةيمنت راسسم
نأأ ¤إأ أÒسشم ،““أروف تأرأرقلأ قيبطت““
ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت نو˘˘با˘˘ه˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لأ Úلوؤو˘˘˘سسŸأ
ة˘ب˘سساÙأ ن˘م ا˘فو˘خ““ ة˘لود˘لأ تأرأر˘˘ق
نل مهنأأ أوكردي نأأ مهيلع ،““ةينوناقلأ
تأرأر˘ق˘لأ أو˘ق˘ب˘ط أذإأ م˘ه˘ت˘ب˘سساfi م˘ت˘˘ت
مغرلاب ،““نطأوŸأ حلاسص ‘ نوكت““ يتلأ

⁄و ةبعسص يه لمعلأ فورظ““ نأأ نم
ي˘ن˘هŸأ را˘˘سسŸأ ‘ ل˘˘ي˘˘ث˘˘م ا˘˘ه˘˘ل ق˘˘ب˘˘سسي
.““ÚلوؤوسسŸأ نم Òثكلل

افيلح ÊدŸا عمتÛا Èتعي نوبت
 ةلودلا ةماقتسس’ ’وأا
ديÛأ دبع ةيروهم÷أ سسيئر Èتعأ
““لوألأ فيل◊أ““ ÊدŸأ عمتÛأ ،نوبت
ىلع أددسشم ،ةلودلأ ةماقتسسأ قيقحتل

تÓيهسستلأو معدلأ لك Òفوت ةرورسض
ىلع اهتدعاسسمو ة˘ي˘ندŸأ تا˘م˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل
.اهفوفسص ميظنت
ءاقلل ةيحاتتفلأ هتملك ‘ نوبت لاقو
ىلع فلألأ ةرملل حلأأ““ ةلولاب ةموك◊أ
‘ هتدعاسسمو ÊدŸأ عمتÛأ جامدإأ
دعي هنأأ ىلع أدكؤوم ،““هفوفسص ميظنت
.““ةلودلأ ةماقتسسل لوألأ فيل◊أ““

ةلو˘ل˘ل ة˘يرو˘ه˘˘م÷أ سسي˘˘ئر ه˘˘جو˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
¤إأ مهاعد نيذلأ ÚيلÙأ ÚبختنŸأو
تÓ˘ي˘ه˘سست˘لأو تا˘ع˘ي˘ج˘˘سشت˘˘لأ ل˘˘ك Òفو˘˘ت
يتلأ ةيندŸأ تايعمجلل تأدعاسسŸأو
تائيهلأ لك قلخو اهسسفن ميظنت ديرت

ي˘˘ئلو˘˘لأو ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ ىو˘˘˘ت˘˘˘سسŸأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.يوه÷أوأأ
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ديد÷ا عورسشŸا ةيكزت بعسشلا صضفر اذإا ›ا◊ا روتسسدلاب لمعلا

ليدعت ىلع ءاتفتشس’ا ةلحرŸ دادعتشسÓل وعدي نوبت
روتشسدلا

ءاتفتسس’ا ةحرŸ دادعتسس’ا ¤إا ،ةمسصاعلا رئاز÷اب صسمأا ÚعمتÛا ة’ولاو ةموك◊ا ءاسضعأا ،نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا صسيئر اعد
.““تاحاÎق’ا عمج““ ةلحرم ‘ ايلاح وه يذلا ،روتسسدلا ليدعتل يديهمتلا عورسشŸا لوح

قباسسلا ماعلا ريدŸا ةيسضق
ينطولا نمألل

 انجشس ةنشس21
 لماه قح ‘

Ú 8بو
انجشس ةنشسو

هتلئاع دارفأ’
ةيئأز÷أ ةفرغلأ تردسصأأ

Ãسسمأأ ،رئأز÷أ ءاسضق سسلج
ةنسس21 ـب امكح ءاعبرـألأ

ريدŸأ قح ‘ أذفان اسسبح
ينطولأ نمأÓل قباسسلأ ماعلأ

مهتب عباتŸأ لماه Êاغلأ دبع
،داسسف تافلÃ ةلسص تأذ
““لأومألأ سضييبت““ اهزربأأ
““عورسشŸأ Òغ ءأÌلأ»و
لوسص◊أ»و ““ذوفنلأ لÓغتسسأ»و
Òغ قرطب ةيراقع ةيعوأأ ىلع
ىلع تقبأأ امك .““ةعورسشم
ÚيÓم8 ب ةردقŸأ ةمأرغلأ
.مهتŸأ قح ‘ جد
ةيئاسضقلأ ةئيهلأ تنأدأأ امك
،لماه Êاغلأ دبع ءانبأأ
8 نجسسلاب امكح تردسصأأو
لماهلأ نبأ قح ‘ تأونسس
قح ‘ تأونسس6و رايمع
تأونسس5و ،دأرم هقيقسش
انجسس Úتنسسو ،دأرŸ انجسس

اهنم ،زانيهاسش هتنبأ قح ‘
ةنسسو ،ذيفنتلأ فقو عم ةنسس
ذيفنتلأ فقو عم اسسبح
دييأاتو ،Êانع ةميلسس هتجوزل
عفدب قلعتŸأ يئأدتبلأ مك◊أ
ةفاكل ةيلاŸأ تامأرغلأ
.ÚمهتŸأ
ةيسضقلأ ‘ ،ةمكÙأ تمكحو
نيريزولأ نم لك ىلع ،اهسسفن
نÓعز ينغلأ دبع Úقباسسلأ
فايسضوب كلاŸأ دبعو
Úقباسس Úيلأو امهيتفسصب
أذفان اسسبح ةنسسب ،نأرهوب
ةئÈتو لوألأ ¤إأ ةبسسنلاب
عباتŸأ مهتلأ لك نم Êاثلأ
.اهيف
نابسس نب ةمكÙأ تأأرب امك
اقباسس ايلأو هتفسصب Òبز
عبرأاب تمكح امنيب ،ناسسملتل
ىلع أذفان اسسبح تأونسس
ىسسوم ةزابيتل قباسسلأ ›أولأ

 .يÓغ
لك ةمكÙأ تديأأ امك
ةقلعتŸأ ةيئأدتبلأ ماكحألأ
.ÚمهتŸأ كÓمأأو تاكرسشب

و .ق

fiيديسس ةمك fiدم 

ةمكاfi ليجأات
قباشسلا بئانلا
 ةبيلط نيدلا ءاهب
دمfiأ يديسس ةمكfi تلجأأ

Ãسسمأأ ،رئأز÷أ ءاسضق سسلج
بئانلأ ةمكاfi ،ءاعبرألأ
،ةبيلط نيدلأ ءاهب قباسسلأ
.دوهسشلأ بايغ ببسسب
سسلÛأ بئان عدوأأ دقو
ءاهب قباسسلأ ينطولأ يبعسشلأ
ربوتكأ71 ‘ ،ةبيلط نيدلأ
تقؤوŸأ سسب◊أ ،يسضاŸأ
عامتسسأ دعب ،سشأر◊أ نجسسب
اياسضق ‘ هل قيقحتلأ يسضاق
ةدعب ةبيلط عباتي ذإأ ،داسسف
سضيبت““ اهنيب نم ،مهت
يفÿأ ليومتلأ»و ““لأومألأ
،““تأوسصألأ ءأرسش»و ““بأزحأÓل

.7102 تايعيرسشت لÓخ
سسلÛأ بأون نأأ ركذي
دق أوناك ينطولأ يبعسشلأ

موي ،ةقلغم ةسسلج ‘ ،أوتوسص
ىلع ،9102 نم Èمتبسس52
ىلع ةيناÈŸلأ ةناسص◊أ عفر
بلطلأ دعب ،ةبيلط نيدلأ ءاهب
لدعلأ ريزو هب مدقت يذلأ

.ماتخألأ ظفاح
و .ق
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ئطاوسشلل يمسسرلا حاتتف’ا اورظتني ⁄

نارهو صشينروك نوزغي نوفاطشصŸا

م.ق

نع عاطقلأ ولوؤوسسم ثدحتي اميف
لوكوتورب»و ““حاتتفلأ تأÒسض–““

““ئ˘طأو˘˘سشلأ ¤إأ لو˘˘خد˘˘لا˘˘ب سصا˘˘خ
لأزت ل اهنأأ سضÎفŸأ نم يتلأو
نأر˘˘هو سشي˘˘نرو˘˘ك نأأ لإأ ة˘˘ق˘˘ل˘˘˘غ˘˘˘م
د˘ي˘˘ع˘˘ل Êا˘˘ث˘˘لأ مو˘˘ي˘˘لأ ذ˘˘ن˘˘م ل˘˘ج˘˘سس
Úفا˘ط˘سصم˘˘ل˘˘ل ““أوز˘˘غ““ ،ى˘˘ح˘˘سضألأ
د˘عأو˘ق˘ل ما˘ت˘لأ م˘ه˘ل˘هاŒ ظ˘حÓ˘˘ي
.يدسس÷أ دعابتلأو ةمÓسسلأ
يتلأ يحسصلأ رج◊أ ةدم نأ ودبيو

Œأ تزواÿد˘˘˘˘˘ق ر˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘سشأأ ة˘˘˘˘˘˘سسم
Úن˘˘طأوŸأ ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ تد˘˘ق˘˘فأأ
¤أ م˘˘ه˘˘ب تع˘˘˘فدو ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لأ ةدأرإأ
تنا˘˘ك˘˘ف ،سسف˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘م ن˘˘˘ع ثح˘˘˘ب˘˘˘لأ
لظ ‘ ديحولأ مهذÓم ئطأوسشلأ

،ا˘ه˘ع˘ي˘م˘ج ه˘ي˘˘فÎلأ ق˘˘فأر˘˘م ق˘˘ل˘˘غ
ثيد˘ح ن˘˘م سصل˘˘خ˘˘ت˘˘سسأ ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح
.مهنم ديدعلأ
د˘ي˘ع˘ل Êا˘ث˘لأ مو˘ي˘لأ ذ˘ن˘م ظ˘حÓ˘˘يو
دأد˘عأأ ق˘فد˘ت ا˘سصو˘سصخ ى˘ح˘سضألأ

ى˘˘˘ل˘˘˘ع Úفا˘˘˘ط˘˘˘سصŸأ ن˘˘˘م ة˘˘˘ما˘˘˘ه
ةزيجو ةÎف دعب كلذو ئطأوسشلأ

.اهئÓخإأ نم
يدسس÷أ دعا˘ب˘ت˘لأ د˘عأو˘ق ى˘ق˘ب˘تو

لا◊أ عقأو نع دعبلأ لك ةديعب
فرعت ثيح ،ةينأرهولأ ئطأوسشلاب
““سسي˘لأرو˘ك»و ““نا˘ب˘ث˘ك˘˘لأ““ ئ˘˘طأو˘˘سش
““نو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف سسأأر»و
““Òب˘˘ك˘˘لأ ئ˘˘طا˘˘سشلأ““و““ة˘˘م˘˘ج˘˘ن˘˘˘لأ»و
ÚفاطسصŸأ اظا˘ظ˘ت˘كأ ““ا˘ك˘ي˘ن˘ي˘ب»و
ر˘ح˘ب˘لأ ة˘قرز˘ب نو˘ع˘ت˘م˘ت˘سسي ن˘يذ˘˘لأ

دق91-ديفوك حبسش نأأ ودبي ثيح
.تأءاسضفلأ هذه ‘ ىسشÓت
معطم بحاسص وهو نايفسس راسشأأو

سسأأر ئ˘طا˘سشل ه˘ت˘ل˘ئا˘ع ة˘ق˘˘فر ءا˘˘ج
ت– سشي˘˘˘ع˘˘˘ي ““ه˘˘˘نأأ ¤أ ،نو˘˘˘ك˘˘˘ل˘˘˘˘ف
هذ˘˘ه ة˘˘يأد˘˘˘ب ذ˘˘˘ن˘˘˘م Òب˘˘˘ك ط˘˘˘غ˘˘˘سض
ن˘م فوÿأو ق˘˘ل˘˘ق˘˘لا˘˘ف ““ة˘˘ح˘˘ئا÷أ
سصقنو ةيلاŸأ ةقئاسضلأو ىودعلأ
اهلك ةيعامتجلأ ةلزعلأو هيفÎلأ

 .هيلع ترثأأ لمأوع
ا‡ با˘ئ˘ت˘كلأ ن˘م تي˘˘نا˘˘ع““ لا˘˘قو
بي˘˘˘ب˘˘˘ط ةرا˘˘˘سشت˘˘˘سسأ ¤أ ي˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘فد
بلغتلأ عيطتسسأل ةيلقعلأ سضأرمألأ

.““كلذ ىلع
رحبلأ ئطاسشب ةلو÷أ هذه دعتو

ءا˘خÎسسÓ˘ل ه˘ي˘لإأ ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘يو˘ي˘ح
تسسي˘˘˘ل ي˘˘˘˘هو را˘˘˘˘ك˘˘˘˘فألأ Òي˘˘˘˘غ˘˘˘˘تو
ر˘˘مأأ““ ا˘˘هÈت˘˘ع˘˘ي ل˘˘ب ة˘˘˘ي˘˘˘ها˘˘˘فر˘˘˘ل˘˘˘ل
.““ايسساسسأأ

Úفا˘˘ط˘˘سصŸأ ن˘˘م د˘˘˘سشح ط˘˘˘سسوو
نايفسس لسضفي يقأو عانق نودبو
و91-د˘ي˘فو˘˘ك ‘ Òك˘˘ف˘˘ت˘˘لأ مد˘˘ع
وهو ،ةحابسسلأ لÓخ اتقؤوم هنايسسن
نم Òبك ددع هيف همسساقي روعسش
مهترواfi ت“ نيذلأ سصاخسشألأ

ن˘˘˘م ه˘˘˘نأأ نور˘˘˘يو ،ئ˘˘˘طأو˘˘˘سشلأ Èع
ةدŸ رج◊أ ‘ ءاقبلأ ليحتسسŸأ
يمسسرلأ حتفلأ راظتنلأ وأأ لوطأأ
.ئطأوسشلل
ة˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘˘ترŸأ ةرأر◊أ تف˘˘˘˘عا˘˘˘˘سضو
توأأ ر˘ه˘سش ة˘يأد˘ب ذ˘ن˘م ة˘˘ل˘˘ج˘˘سسŸأ
ن˘ع ثح˘ب˘˘لأ ‘ م˘˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر يرا÷أ
يذ˘˘لأ ر˘˘ح˘˘ب˘˘لأ ‘ ي˘˘ق˘˘ن˘˘لأ ءأو˘˘ه˘˘˘لأ
Òبك ءز÷ ايرورسض أرمأأ ىحسضأأ

.ناكسسلأ نم

ىلع نهارت تاطلسسلاو..
ÚفاطسصŸا يعو
ولوؤوسسم كلذ نم مغرلاب لسصأوي
قفو لمع ططfl دأدعإأ عاطقلأ

ة˘حا˘ب˘سس نا˘م˘سضل ةدد˘ع˘ت˘م Òيا˘˘ع˘˘م
.رطاfl نود ÚفاطسصŸأ
ةعانسصلأو ة˘حا˘ي˘سسلأ ر˘يد˘م را˘سشأأو
نأأ ¤أ نأر˘هو ة˘يلو˘ل ة˘يد˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لأ
ÚفاطسصŸأ Úب يدسس÷أ دعابتلأ

د˘˘ن˘˘ع م˘˘ه˘˘ترأر˘˘ح ة˘˘جرد سسا˘˘ي˘˘ق و
عانقلأ ءأدترأو ئطأوسشلأ لخأدم
.Òبأدتلأ مهأأ نم يقأولأ
ةفلكŸأ ةيئلولأ ةنجللأ ترطسسو
ئ˘˘طأو˘˘سشلأ حا˘˘ت˘˘ت˘˘فل Òسضح˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
تاحاسسŸأ هذه فيظنتل ا‹انرب

Ãترم لدعÚ ‘ ةفاسضإأ عوبسسألأ
ةرانإلأ ةنايسصو لخأدŸأ ةئيهت ¤إأ
ءا˘سضعأأ د˘حأأ ح˘سضوأأو ““.ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
ىلع رسصتقت مهتمهم““ نأأ ةنجللأ

Òبأد˘˘˘ت˘˘˘لأ مأÎحأو ،را˘˘˘طإلأ أذ˘˘˘˘ه
سس◊ا˘˘˘˘ب ط˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘˘يزأÎحلأ
.““ÊدŸأ

لاسصتلاب فلكŸأ دكأأ ،هتهج نم
Ãفسسوي ناكسسلأو ةحسصلأ ةيريد

هذ˘˘˘˘˘ه ج˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ن““ نأأ يرا˘˘˘˘˘˘خو˘˘˘˘˘˘ب
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ف˘˘˘قو˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت تلو˘˘˘˘كو˘˘˘˘توÈلأ
‘ مهتمهاسسم و ناكسسلأ طأرخنأ
.““اهحا‚إأ
ةرورسض ¤إأ ثدحتŸأ سسفن راسشأأو
ة˘ي˘سسي˘سسح˘ت˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ف˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘ت
سصاخسشألأ نم ددع Èكأأ لمسشتل
مأز˘ت˘للأ ة˘ي˘˘م˘˘هأأ ى˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘ل˘˘ل

Ãيا˘˘عÒ ى˘ل˘ع يد˘سس÷أ د˘عا˘ب˘˘ت˘˘لأ
ة˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ ن˘˘˘كا˘˘˘مألأ ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
.ئطأوسشلاب اسصوسصخ

نيرفاسسŸا لقن ةطحÃ تبسصن

ÚبوكنŸاب لفكتلل ةيفاشضإا ةميخ58
Ãةلي

ةيبرغلأ ةيÈلأ ةطÙأ ىوتسسم ىلع ةيفاسضإأ ةميخ58 سسمأأ تبسصن
Úتزهلأ نم نيررسضتŸأ ءأويإاب لفكتلل ةليم ةنيدÃ نيرفاسسŸأ لقنل
ملع ام بسسح ،مرسصنŸأ ةعم÷أ موي ةيلولأ اتبرسض Úتللأ Úتيسضرألأ

.ةيندŸأ ةيام◊أ حلاسصŸ ةيلÙأ ةيريدŸأ نم
ةيام◊أ ةحلسصم سسيئر سسيداب ينيدول بيقنلأ ،ددسصلأ أذه ‘و
كلذ دعب ةيلولأ ةمسصاعب Êاثلأ دعي ديد÷أ ميıأ أذه نأ ةماعلأ
ةميخ071 مسضي يذلأو مسساقلب ديعلب ديهسشلأ بعلÃ بسصن يذلأ
.ةبرÿأو ةÁدقلأ ةليم ييحب ةررسضتŸأ تÓئاعلأ اهلغسشت
تاعاطقلأ عيمج Úب قيسسنت كانه ““ نأ  ثدحتŸأ تأذ حسضوأأو
ميıأ ›أ ÚلحرŸأ نيررسضتŸاب دي÷أ لفكتلأ لجأأ نم ةينعŸأ
.““ديد÷أ

Œتزه ليجسست بقع هنأأ ¤إأ ةراسشإلأ ردÚ تيسضرأأÚ امهزكرم ددح
ديدعلأ ةليم ةيلو دهسشت مرسصنŸأ ةعم÷أ موي ““لامسش““ ةلامح ةيدلبب
ثيح رأرسضألأ عافترأ لسصأوت اهنع م‚ يتلأ ةيدأدترلأ تأزهلأ نم
ةيلولأ ةمسصاعب ءايحأأ ةدع تايسضرأأ ‘ تاققسشتلأ نم ديدعلأ تلجسس
 .تايانبلأ نم ديدعلأ عدسصت اهقفأر

م.ق

ثولŸا بيل◊ا نم Îل003

ءاشضيبلا موـحللا نم Òطانق5 زـجح
 ةدشسافلا
نم Òطانق ةسسمخ نع لقي ل ام أرخؤوم ةينمألأ حلاسصŸأ تزجح
جزاطلأ رقبلأ بيلح نم Îل003 وحنو ةدسسافلأ ءاسضيبلأ موحللأ
دافأأ امبسسح سسأدرموبب كÓهتسسلأو قيوسستلل ةهجوم تناك ثولŸأ
.ينمأأ ردسصم سسمأأ هب
نمأاب مÓعإلأ ةيلخ سسيئر ،يتأوت وÁرك ،ةطرسشلأ ظفاfi لاقو
ةدسسافلأ ةيئأذغلأ دأوŸأ نم ةروكذŸأ ةيمكلأ زجح نإأ ةيلولأ

ÃحÓت Œةرسشتنم ةيرا Ãأ راطإأ ‘ ،سسأدرموب ةنيدÿتاجر
نمألأ حلاسصم Úب ام قيسسنتلاب مظنت يتلأ ةيسشيتفتلأ ةينأديŸأ
.ةيلولاب ةراجتلأ ةيريدمو
،ةنيدŸأ سسفنب ةيراجتلأ تÙÓأ هذه سسفن ىوتسسم ىلع زجحامك
‘ اهعسضو ءأرج ةدسساف ىرخأأ دأوم ،مÓعإلأ ةيلخ سسيئر فيسضي
ءاهز ‘ لثمتت ةفاظنلأو نيزختلأ طورسش مÎ– ل قيوسستلل نكامأأ
01 و ““سسيمح لفلف ““ ةدام نم غلك51 و جأرانيدلأ ءاسشحأأ نم غلك04
يلقلأ تيز نم تأÎل01 و ةدم‹ ةيبلزلأ ةدام ةيقب نم غلك
.عجÎسسŸأ
ةحسصب سس“ يتلأ ،ةدسسافلأ دأوŸأ هذه فÓتإأ ” كلذ رثإأ ىلعو
،ردسصŸأ سسفن بسسح ،ةينعŸأ حلاسصŸأ عم نواعتلاب ،كلهتسسŸأ
.Úفلاıأ قح ‘ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ ذاختأ ¤إأ اسضيأأ راسشأأ يذلأ

 م.ق

 طاسسقأا Èع اهعفدو فيعسضلا لخدلا باحسصأا نويد ةلودج

““ييجيبوأا““ تاقحتشسم رانيد نويلم022
 نيرجأاتشسŸا ىدل صضيبلا
ىدل سضيبلاب يراقعلأ Òيسستلأو ةيقÎلأ نأويد تاقحتسسم تغلب
امبسسح ،رانيد نويلم022 ةيراجيإلأ ةيمومعلأ تانكسسلأ يلغاسش
.لوسسق حاتفلأ دبع ةئيهلأ تأذ ريدم ىدل سسمأأ ديفتسسأأ
هذه يلغاسش عوم‹ نم ةئاŸاب55 نم Ìكأأ نأأ لوسسق حسضوأأو
نكاسس07821ب مهددع ردقي يذلأو ةيراجيإلأ ةيمومعلأ تانكسسلأ

مهيلع ام ديدسست نع Úفلختم ةيلولأ تايدلب فلتÈ flع Úعزوم
.ةيعامتجلأ تانكسسلأ هذه لغسش نع ةبتŸÎأ راجيإلأ نويد نم
ذاختأ لسصأوت يراقعلأ Òيسستلأو ةيقÎلأ نأويد حلاسصم نأأ فاسضأأو

flأ ةينوناقلأ تأءأرجإلأ فلتŸاهتاقحتسسم ليسص– اهب لومع
تاه÷أ ¤إأ ءوجللأو Úينعملل تأرأذعإلأ هيجوت اهيف اÃ ةيلاŸأ
.ةسصتıأ ةيئاسضقلأ
تأءأرجإلأ نم ةلمج ىرخأأ ةهج نم حلاسصŸأ تأذ تذختأ امك
باحسصأأ ةسصاخ تانكسسلأ هذه يلغاسش ةدئافل تÓيهسستلأو ةيزيفحتلأ
مهنويد ةلودج قيرط نع مهيلع ام عفد لÓخ نم دودÙأ لخدلأ
.طاسسقأأ Èع اهديدسستو

 م.ق

ةداعإ’ ابسس– ئطاوسشلا ¤إا جولولاب صصاÿا لوكوتوÈلا طبسض ىلع نارهو ةي’وب ةيلÙا تاطلسسلا لمعت امنيب
.ئطاوسشلا Èع Úفاطسصملل اÈتعم ’ابقإا مايأا ذنم Êارهولا صشينروكلا دهسش تبسسلا اهحتف

ةبقأرÃ ةفلكŸأ ةطلتıأ ةنجللأ تقلع
ةياقولأ تأءأرجإل Úفلاıأ راجتلأ عدرو
د˘ج˘˘ت˘˘سسŸأ ا˘˘نورو˘˘ك سسوÒف ي˘˘سشف˘˘ت د˘˘سض
فلأ31 نم ديزأأ طاسشن ةمسصاعلأ رئأز÷اب

fiع ايدلب اقوسس71 تقلغ و لÈ flفلت
ةيلمعلأ قÓطنأ ذنم ةيرأدإلأ تاعطاقŸأ
حلاسصم نم ملع امبسسح ،ءاثÓثلأ ةياغ ¤إأ
ة˘˘يلو ن˘˘ع ردا˘˘سص نا˘˘ي˘˘ب ثد–و .ة˘˘يلو˘˘لأ
74031 قلغو طاسشن قيلعت ىلع ،رئأز÷أ

fiأ با˘˘˘سست˘˘˘حا˘˘˘ب لÙÓة˘˘˘يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ ت
ة˘˘يرا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ ز˘˘˘كأرŸأ ل˘˘˘خأد ةد˘˘˘جأو˘˘˘تŸأ
3325 طاسشن ةنجللأ تقلع امك.قأوسسلأو

fiل Œو يد˘ل˘ب قو˘˘سس71 تق˘˘˘ل˘˘˘˘غو يرا
.يراŒ زكرم23 طاسشن تدمج

قيلعت رأرقل ةبسسنلاب ةليسصح Èكأ تلجسسو
ةعطاقŸاب ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ تÓ˘ح˘م˘ل˘ل طا˘سشن˘لأ
قيلعت تفرع يتلأ ءاسضيبلأ رأدلأ ةيرأدإلأ
ق˘ل˘˘غ ¤إأ ة˘˘فا˘˘سضلا˘˘ب ل6743fi طا˘˘˘سشن
يراŒ زكرم طاسشن قيلعتو Úيدلب Úقوسس
تأذ تردسصأأ ةÎفلأ سسفن لÓخو. دحأو
ق˘ي˘ل˘ع˘ت تأرأر˘ق ،نا˘ي˘ب˘لأ ف˘ي˘سضي ،ة˘ن˘ج˘ل˘˘لأ
رئبل ةيرأدإلأ ةعطاقŸاب  ل592fi طاسشن
Úقوسس قيلعت تفرع يتلأو سسيأر دأرم
ل18fi طاسشن قلع Úح ‘ ،اسضيأ Úيدلب

Œا˘˘م˘˘ثو يراÊ ز˘كأر˘م Œة˘يرا Ãة˘ع˘طا˘ق
فيسضي ،يأد Úسسح ةعطاقÃ امأأ.ةدلأرز
طاسشن قيلعت ةنجللأ تررق ،ردسصŸأ تأذ
631fiل Œقوسس قلغو يراÚ يدلبÚ، ‘

741 قح ‘ تأرأرقلأ سسفن تردسصأأ Úح
fiل Ãقأوسسأ3 قلغ عم ةيرأردلأ ةعطاق

ل291fi أذكو ÚيراŒ نيزكرم و ةيدلب
قلغو ةتوتلأ رئب ةعطاقم ىوتسسم ىلع رخآأ
.اهب يدلب قوسس
3 قلغو يراŒ ل152fi طاسشن تقلعو
ةعطاقÃ ةيراŒ زكأرم3 و ةيدلب قأوسسأ
ل32fi قلغ لجسس اميف ،دمfi يديسس
.دحأو يدلب قوسسو

ق˘ل˘ع˘ف ي˘قأÈل ة˘يرأدإلأ ة˘ع˘طا˘قŸا˘ب ا˘˘مأ
لÓ˘˘˘˘˘˘خإل كلذو يراŒ ل661fi طا˘˘سشن
ءابو يسشفت نم ةياقولأ تأءأرجإاب راجتلأ
.انوروك

م.ق

ıبادت ةفلاÒ ف راسشتنا نم ةياقولاÒانوروك صسو 

ةمشصاعلاب لfi فلا31 نم ديزا طاششن قيلعت



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

تايرحللٌ عمقو يركف ٌباهرإا :يأارلا ولقتعم ؟Úطسسلف هذه له
7مالـقأ

روجع ناجضشأا

ةينيطضسلف ةثحاب *
عيم÷ ةنومسضم دَقتعŸأو مÓكلأو Òبعتلأ ةيرح ّنإأ
دلب ّيأأ ‘ يبرع نطأوم ّيأأ عيطتسسيو ،بعسشلأ تائف
،ءاسشي ام لوقيو ،لوؤوسسم ّيأأ ىلع لخدي نأأ يبرع
د˘˘مfi ــــ ىر˘˘خأأ ة˘˘لأا˘˘سسم هذ˘˘ه˘˘ف جر˘˘خ˘˘ي ى˘˘ت˘˘م ن˘˘ك˘˘˘لو
طوغاŸأ
نطولأ ‘ ةيئانثتسسأ ةلاح Úطسسلف ّنأاب دقتعن اّنك
لا˘˘ق˘˘ت˘˘علأ تا˘˘سسرا‡ ن˘˘ع ةد˘˘ي˘˘ع˘˘ب ا˘˘ه˘˘ّنأأو ،ي˘˘بر˘˘ع˘˘˘لأ
رامعتسسل عسضخي يذلأ يبرعلأ دلبلأ اهّنأل ،يسسايسسلأ
نكل .ينطو رّر– ةيسضق سشيعيو ،يعÓتقأ Êاطيتسسأ
ي˘تأذ˘لأ م˘ك◊أ ة˘ط˘ل˘سسل ي˘سسا˘ي˘سسلأ ما˘ظ˘˘ن˘˘لأ ّنأأ ن˘˘ّي˘˘ب˘˘ت
ةيروتاتك˘يد ن˘ع ف˘ل˘ت˘خ˘ي ل ،لÓ˘ت˘حلأ ت– ة˘ع˘با˘ق˘لأ
وهو ،ةيلامسسأأرلأ ةموظنملل ةعباتلأ ةيبرعلأ ةمظن�أ

ةيروكذ ةيلقع ىلع مئاقلأ يعمقلأ ثرإلأ نم ءزج
سسرا“ .ةيبرغلأ ةنميهلأ فنع عم كباسشتت ةيدأدبتسسأ
لاقتعلأ ،ةيبرعلأ لودلأ يقابك ،ةينيطسسلفلأ ةطلسسلأ
ف˘ل˘تıأ يأأر˘لأ با˘ح˘سصأأو دا˘ق˘ن˘لأ ق˘ح˘˘ب ي˘˘ج˘˘ه˘˘نŸأ
ف˘قو˘ل م˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ي˘˘ي˘˘سضت˘˘لأ ¤إأ ة˘˘فا˘˘سضإأ ،Úسضرا˘˘عŸأو
تلاقتعلأ لÓخ ،ةينمألأ تأوقلأ موقتو .مهتاطاسشن
سسع˘ت˘لأ مأدخت˘سسأو ،Úل˘ق˘ت˘عŸأ ة˘نا˘هإأو ة˘ب˘قا˘عÃ ،ة˘ي˘ف˘ّ
‘ مدختسسُت يتلأ كلت نع قِرْفت ل بيذعت لئاسسو
.ةيقوق◊أ تاسسسسؤوŸأ اهتقّثو امك ،لÓتحلأ نوجسس
ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘يو˘ه˘ل˘ل ًا˘بر˘سض ي˘سسا˘ي˘سسلأ لا˘ق˘ت˘˘علأ Èت˘˘ع˘˘ُي
ةطلسس هسسرا“ نأأ نكÁ ل ،ًاّيركف ًاباهرإأوً أداهطسضأو
ّنإأ .لÓتحلأ دسض لاسضنلأ وه سساسسألأ اهفده ةينطو
سسعتلأ لاقتعلأ ةرهاظت وأأ سضراعم يأأر ببسسب ،يفّ
ءيسسي ،لÓتحلأ هقرسس نطو اياقب ‘ ةيملسس قرطب
نوكت نأأ نكÓ Áف ،ينيطسسلفلأ بعسشلأ خيرات ¤إأ
«ةمواقم» ةكرح وأأ ،ةيبرغلأ ةفسضلأ ‘ «ةينطو» ةطلسس

له .لاقتعلأ لعف سسرا“ امدنع ،ةزغ عاطق ‘
Áب ةيتأذ ةطلسسل نكÓ رامعتسسأ نم ةحون‡ ةدايسس

نوكت نأأ ،›امسسأأرلأ رامعتسسÓل دأدتمأ وه Êاطيتسسأ
يأأرلأ مÎ– نأأ نكÁ ل ةليكسشتلأ هذه ؟ةيطأرقوÁد
ّنأأ ¤إأ نوناف زنأرف راسشأأ دقل .سضراعŸأو دقانلأ
نوسسنيو ،ةيبناج كراعم ‘ نوبراحتي نيرَمْعتسسŸأ

Èتعُيو .رِم˘ْع˘ت˘سسŸأ ع˘م ة˘ي˘ق˘ي˘ق◊أ ة˘كر˘عŸأ ة˘ه˘جأو˘م
ءا˘جر˘ع˘لأ تا˘ي˘طأر˘قوÁد˘لأ ‘ ي˘سسا˘ي˘˘سسلأ لا˘˘ق˘˘ت˘˘علأ
،ةيلخأدلأ كراعŸأ هذه ىلع ًاخراسص Óًيلد ةعباتلأو
نو˘نا˘ف ما˘ق ي˘ت˘لأ ة˘موز˘هŸأ ة˘م˘ظ˘نألأ تا˘˘م˘˘سس هذ˘˘ه˘˘ف
ل˘غ˘سشن˘ي ف˘ي˘ك ا˘ن˘ل ح˘ّسضوو ،ًا˘ي˘جو˘لو˘ك˘ي˘سس ا˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘ب
روعسشلاب مهتبغرل ،مهن˘ي˘ب تا˘عأر˘سصلا˘ب نور˘م˘ع˘ت˘سسŸأ
‘ ةÁزهلأ نع مهسضّوعت ةيمهو ٍتأراسصتنأ ‘ رسصنلاب
.رِمْعتسسŸأ دسض ةقيق◊أ ةكرعŸأ
ة˘ق˘ث˘لأ مد˘ع ن˘م ًة˘لا˘ح ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لأ بع˘˘سشلأ سشي˘˘ع˘˘ي
نيذلأ ÚنطأوŸأ بسضغ دأدزيو ،ةينيطسسلفلأ ةدايقلاب

نمز ‘ ،‘اسضإأ طغسضو يسسايسس رهقل ةجاحب أوسسيل
سسانلأ ةردق نم Èكأأ حبسصأأ يذلأ ينيطسسلفلأ هيتلأ

ي˘ه ة˘ي˘ع˘م˘ق˘لأ تا˘سسرا˘مŸأ هذ˘ه ّنإأ .ه˘لا˘م˘˘ت˘˘حأ ى˘˘ل˘˘ع
ن˘م Úي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لأ ةا˘˘نا˘˘عŸ ة˘˘ل˘˘م˘˘تÒ fiغ ة˘˘فا˘˘سضإأ
Úطسسلف ةيسضق هل سضّرعتت امو ،Êويهسصلأ لÓتحلأ

،ّمسضلأ َةطخ لÓتحلأ نلعي ثيح ،«نرقلأ ةقفسص» نم
رهقلأ يفكي لأأ .ولسسوأأ خف نم ةÒخألأ ةلزهŸأ يهو
سشطبي ،ٍسضيغب ٍلÓتحأ ت– خزري بعسشل ةاناعŸأو
ع˘م˘ق رÈّي ل ؟ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ا˘˘ن˘˘قو˘˘ق˘˘ح ع˘˘م˘˘ق˘˘يو ن˘˘طو˘˘لا˘˘ب
مد˘عو ،تا˘كا˘ه˘ت˘نلأ هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع تو˘˘ك˘˘سسلأ لÓ˘˘ت˘˘حلأ

قح ‘ نمألأ ىوق هسسرا“ يذلأ رهقلأ أذهل انتمواقم
ناسسنإأ ّلكلو ،يأأرلأ ةيرح بلسس زوجي Óف .ÚسضراعŸأ
ُتا˘˘˘سسرا˘˘˘مŸأ هذ˘˘˘ه جر– .نا˘˘˘˘مألأو ن˘˘˘˘مألأ ‘ ق◊أ
تامظنم ّنأأ ًاسصوسصخ ،Úطسسلف ةيرح نع ÚلسضانŸأ

ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘ير◊أ ع˘˘م˘˘ق ن˘˘يد˘˘ت تتا˘˘ب نا˘˘سسنإلأ قو˘˘ق˘˘˘ح
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ كا˘˘ه˘˘ت˘˘نأ د˘˘ق˘˘ت˘˘ن˘˘تو ،يŸا˘˘ع˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘سسŸأ
 .يأأرلأ يلقتعŸ ةينيطسسلفلأ

كأر◊أ ‘ Úطسشانلأ لاقتعأ نم ً،أÒخأأ ،ىرج ام
ةينيطسسلفلأ ةطلسسلأ لبِق نم داسسفلأ دسض ينيطسسلفلأ
ةنيدم ‘ ةيجاجتحأ ةفقو ءانثأأ ،ةينمألأ اهتزهجأأو
ينيطسسلفلأ ناسسنإلأ قح ىلع ءأدتعأ وه ،هللأ مأر
كلذ انرّكذي .داسسفلأ دسض لاسضنلأو يأأرلأ نع Òبعتلاب

Ãقيسسنتلأ دسض نيرهاظتملل نمألأ تأوق عمق دهسش
نّيبي يذلأ ،ليئأرسسإأو ةينيطسسلفلأ ةطلسسلأ Úب ينمألأ
نمأأ ةيامحو ةمواقŸأ ءأوتحل لÓتحلأ عم طابترلأ
ةعسسأو ةلمح نمسض تلاقتعلأ هذه يتأاتو .لتÙأ

تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ يد˘˘يأأ ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلأ لا˘˘ق˘˘ت˘˘˘علأ ن˘˘˘م
امو ،ةيبرغلأ ةف˘سضلأ ‘ «ح˘ت˘ف» ةدا˘ي˘ق˘ب ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ
عاطق ‘ «سسامح» ةدايقب عقأولأ رمألأ ةرأدإاب ىّمسسي

ةر˘ها˘ظ ،ة˘ي˘˘سضاŸأ تأو˘˘ن˘˘سسلأ ‘ ،تزر˘˘ب ثي˘˘ح .ةّز˘˘غ
سسع˘ت˘لأ تلا˘˘ق˘˘ت˘˘علأ ة˘سضِرا˘عŸأ تأو˘سصألأ ع˘م˘ق˘ل ة˘ي˘ف˘ّ
ةبلطو باّتكلأو Úيفاحسصلأو Úطسشانلأ نع ةرداسصلأ
نع رّبعي نم ّلك لاقتعأو داهطسضأ ّمتي .تاعما÷أ
اّمإأ ،اهيف داسسفلأ رهاظمو ةطلسسلأ تاسسايسسل هسضفر
نع Òبعتلأ دّرÛ طقف وأأ ،ةباتكلاب وأأ رهاظتلاب
.يعامتجلأ لسصأوتلأ لئاسسو Èع ًايملسس يأأرلأ
دوجو ل ّنأأ ،كأر◊أ ءاطسشنل لاقتعلأ أذه دكؤوي
باغلأ ةعيرسشو ةوقلأ ةغلب لماعتلأ لب ،ةلأدعللو ةيرحلل
د˘سض جا˘ج˘ت˘حلأو ي˘م˘ل˘سسلأ ر˘ها˘ظ˘ت˘لأ ‘ ق◊أ ع˘م˘˘ق˘˘ب

ةطلسسلأ تاسسسسؤوم ‘ داسسفلأ ةمواقم .داسسفلأ ةرهاظ
روتكدلأ راسشأأ دقو ،ينطولأ لاسضنلأ نم يسساسسأأ ءزج
داسسفلل يسسايسسلأ داسصتقلأ» هلاقم ‘ ةرامسس لداع
¤إأ ،«ةيداسصتقلأو ةيعامتجلأو ةيسسايسسلأ تلوحتلأ
،ولسسوأأ ّلظ ‘ داسسفلل ًايسسايسسً أداسصتقأ كانه ّنأأ
حنÁ سصاخ عورسشم كلم يتأذلأ مك◊أ ةطلسس ّنأاكو
Óب ة˘ط˘ل˘سسو ة˘ن˘م˘ي˘ه˘م ة˘ق˘ب˘ط ي˘هو ،ف˘ئا˘ظو˘لأ عّزو˘يو
مّكحتŸأ لاŸأ سسأأر ماظن يسسايسسلأ اهماظنو ةدايسس
لاسضنلأ ليو– ّ” فيك دعسسم فيزوج نّيبي .نطولاب

Êويهسصلأ رامعتسسلأ نم رّرحتلأ لجأأ نم ينيطسسلفلأ
لا˘˘م˘˘عألأ لا˘˘جر˘˘ل Úٍك“ عور˘˘سشم ¤إأ Êا˘˘ط˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسلأ
ةطرسشلأو ولسسوأأ نم ةعفتنŸأ ةقبطلأ ،Úينيطسسلفلأ
 .لÓتحلأ يم–و مهيم– يتلأ ةينيطسسلفلأ
،داسسفلأ sدسض نولسضاني نيذلأ ،كأر◊أ ءاطسشن لاقتعأ
ة˘ي˘بو˘سسÙا˘ب رأر˘م˘ت˘سسلأو ة˘˘ب˘˘سساÙأ سضفر ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي
وه جاجتحلأ سضفرّ نإأ .ةينبلأ ‘ داسسفلأ لاحفتسسأو

ر˘˘سضخألأ ءو˘˘سضلأ م˘˘هؤوا˘˘ط˘˘عإأو ن˘˘يد˘˘سسا˘˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘يا˘˘م˘˘ح
Ÿغتسسأو مهداسسف ةلسصأوÓقفلأ تاقبطلأ اّمأأ ،مهلÒة

نم يهفٍ ⁄اظٍ لÓتحأ ّلظ ‘ ةاناعŸأ سشيعت يتلأ
›اهأأ ةاناعم يسسايسسلأ لاقتعلأ ديزي .نمثلأ عفدي
ءأد˘˘˘ه˘˘˘سشلأ تا˘˘˘ه˘˘˘˘مأأ ىر˘˘˘˘ن نأأ ⁄ؤوŸأ ن˘˘˘˘مو ،ىر˘˘˘˘سسألأ
ر˘ير˘ح˘ت˘ب Íلا˘˘ط˘˘ي ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ نو˘˘ج˘˘سس ما˘˘مأأ ىر˘˘سسألأو
ىرسسألأ تاجوز ىلع ءأدتعلأ ّمتي Úح ‘ ،نهئانبأأ

 .تاماسصتعلأ لÓخ ةينمألأ تأوقلأ لبق نم
مو˘ق˘ت ثي˘ح ،ةÁر˘ج يأأر˘لأ ن˘ع Òب˘ع˘ت˘لأ ح˘˘ب˘˘سصأأ د˘˘ق˘˘ل
ن˘م ،دا˘ه˘ط˘سضلأ تا˘ي˘˘لآأ ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألأ تأو˘˘ق˘˘لأ
ع˘م˘ق˘ل ،تا˘ق˘يا˘سضمو تأد˘يد˘ه˘تو بيذ˘ع˘تو تلا˘ق˘˘ت˘˘عأ
وه يسسايسسلأ لاق˘ت˘علأ .ي˘م˘ل˘سسلأ د˘ق˘ن˘لأو ة˘سضرا˘عŸأ
ةغلب ÚسضراعŸأ عم لماعتلل ،يدأدبتسسلأ ماظنلأ ةأدأأ
ةيرح ّنإأ .هأوفألأ ميمكتو ةسضراعŸأ قحسسل فنعلأ
باهرإلأ .ناسسنإلأ قوقح نمّ قح طسسبأأ يه Òبعتلأ
كا˘ه˘ت˘نأ و˘ه ،ة˘ي˘ن˘مألأ ىو˘ق˘لأ ه˘سسرا“ يذ˘لأ ير˘ك˘ف˘لأ
‘ ة˘يرو˘تا˘ت˘ك˘يد˘لأ ة˘م˘ظ˘نألأّ نإأ .ة˘ي˘نا˘سسنإلأ ة˘مأر˘ك˘˘ل˘˘ل
ةّماعلأ تاسسايسسلأ داقتناب حمسست ل ،يبرعلأ نطولأ
ل تايرحللً أدّدfi ًافقسس عسضتو ،ًايملسس اهتسضراعمو
نيرّكفŸأ نم Òثكلأ لأز امو ،هزواجتب داّقنلل حمسسي
يأأر˘˘لأ بب˘˘سسب نو˘˘ج˘˘سسلأ ‘ نو˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ي Úسضرا˘˘˘عŸأو
ةÒتو تع˘˘ف˘˘ترأ ،Úط˘˘سسل˘˘ف ‘و .ما˘˘ظ˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل ف˘˘˘ِلاıأ
تماقو ،ةيسضاŸأ تأونسسلأ لÓخ ،يسسايسسلأ لاقتعلأ
يأأرلأ نع Òبعتلأ ببسسب تأرسشعلأ لاقتعاب تاطلسسلأ
ببسسب ،يعامتجلأ لسصأوتلأ لئاسسو ىلع داقتنلأو
دايدزأ عمو .تاجاجتحأو تاطاسشن ميظنت وأأ مهئأرآأ

ةفسضلأ ‘ «حتف» ةطلسس نم لك Úب عأرسصلأ ةّدح
ةيفلخ ىلع تلاقتعلأ دأدزت ،ةزغ ‘ «سسامح»و
َفرطلأ ٍفرط tلك فدهتسسي ثيح ،يسسايسسلأ ءامتنلأ
ءا˘سضعأأ لا˘ق˘ت˘عا˘ب ة˘ف˘سضلأ ‘ ة˘ط˘ل˘˘سسلأ مو˘˘ق˘˘ت .ر˘˘خآلأ
ءاطسشن لاقتعاب «سسامح» ةكرح موقتو ،«سسامح»
م˘هو ،نو˘ثّد˘ح˘ت˘ي ة˘ي˘˘ن˘˘طو ة◊ا˘˘سصم ة˘˘يأأ ن˘˘ع .«ح˘˘ت˘˘ف»

Áماسسقنلأ ةّدح نم ديزت يتلأ تلاقتعلأ نوسسرا
 ؟هسشطب ‘ ديزيل لÓتحÓل رسضخألأ ءوسضلأ يطعتو
ة˘لود˘لأ د˘سض سضير˘ح˘ت˘لا˘ب يأأر˘لأ ي˘ل˘ق˘ت˘ع˘م ما˘ه˘ّتأ م˘ت˘˘ي
م˘هد˘حأأ بت˘ك نإا˘ف ،ا˘ي˘ل˘ع تا˘ما˘ق˘م ى˘ل˘ع لوا˘ط˘ت˘لا˘˘بو
،«لÓتحلأ دسض لسضانن امك ةطلسسلأ دسض مواقنسس»
.بÓقنل طيطختلأو ةلودلأ ماظن ديدهتب هماهّتأ متي
تأر˘باıأ ةز˘ه˘جأأ ا˘ه˘سسرا“ ي˘ت˘لأ تا˘كا˘ه˘ت˘نلأ ن˘مو
وأأ ،ةفسضلأ ‘ ةينطولأ ةطلسسلل ةعباتلأ يئاقولأ نمألأو
بيذعتلأ ،ةزغ ‘ «سسامح»ـل عباتلأ يلخأدلأ نمألأ

لاقتعأ فورظ ‘ ةمأركلأ ةناهإأو لاقتعلأ لÓخ
،ةيقوق◊أ تاسسسسؤوŸأ ريراقت بسسحبو .ةيناسسنإأ Òغ
عو˘سضÿأ ا˘ه˘ن˘مو ،ح˘ب˘سشلأ ي˘ه بيذ˘ع˘ت˘لأ بي˘لا˘سسأأ ّنإا˘˘ف
تاسسرامŸأ هبسشت تاكاهتنلأ هذهو ،ةŸؤوم تايعسضول
ىر˘سسألأ د˘سض ة˘ي˘ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘سسإلأ نو˘˘ج˘˘سسلأ ‘ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ق˘˘لأ
ىوقلل ةلءاسسŸأ مأدعنأ كانه ّنأأ امك .Úينيطسسلفلأ
،بيذعتلأو ةلماعŸأ ءوسسو ةوقلأ لامعتسساب ةينمألأ
ة˘م˘ه˘ت˘ب ة˘م˘كا˘ح˘م˘ل˘ل ن˘مألأ ر˘سصا˘ن˘ع عا˘سضخإأ م˘ت˘ي Ó˘˘ف
ةبقاعŸ ىرخأأ قرط كانهو .عورسشŸأ Òغ بيذعتلأ
ةرداسصمو رفسسلأ نم مهعنم لثم ،ءاطسشنلأو داّقنلأ
مد˘ع˘ب م˘ه˘ن˘م د˘ّه˘ع˘ت˘لأ بل˘طو ،ة˘ي˘نوÎك˘لإلأ م˘ه˘تز˘ه˘˘جأأ
قÎختو .ةيلبقتسسم ةسضراعم تاطاسشن ‘ ةكراسشŸأ
لسصأوتلأ ع˘قأو˘م تا˘با˘سسحو ف˘تأو˘ه˘لأ ة˘ي˘ن˘مألأ ىو˘ق˘لأ
عقأومو ةيرابخإلأ عقأوŸأ بج– امك ،يعامتجلأ
.مهعدرو ÚسضراعŸأ ةبقاعŸ يعامتجلأ لسصأوتلأ
تمواق يتلأ ةّر◊أ ينيطسسلفلأ بعسشلأ حور سضفرت
ع˘م˘ق˘لأ عأو˘نأأ sل˘ك ة˘ف˘ل˘تfl لا˘سضن بي˘لا˘سسأا˘ب لÓ˘ت˘حلأ
ةمأركلأ ةناهإأو ةير◊أ بلسس لبقت لو ،داهطسضلأو
عأدتباب ر◊أ ينيطسسلفلأ بعسشلأ رمتسسيسس .ةيناسسنإلأ

لÓتحلأ دسض ءأوسس ،رهقلأ لاكسشأأ ّلك ةمواقŸ ٍقرط
نو˘ل˘ق˘ت˘عŸأ مو˘ق˘ي ،لا˘ثŸأ ل˘ي˘ب˘سس ى˘˘ل˘˘ع .ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ وأأ
ةيام◊ ٍةليسسوك ما˘ع˘ط˘لأ ن˘ع بأر˘سضإلا˘ب نو˘ي˘سسا˘ي˘سسلأ
ىرسسألأ» هنأونع قباسس ٍلاقم ‘ ُتبتك امكو ،مهتمأرك
ة˘ط˘ل˘سسلأو لÓ˘ت˘حلأ ف˘ن˘ع Úب ا˘˘م نو˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لأ
ل ة˘ل˘ي˘سسو ما˘ع˘ط˘لأ ن˘ع ُبأر˘سضإلأ» :«ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لأ
طقف نوينيطسسلفلأ نويسسايسسلأ نولقتعŸأ اهمدختسسي

Ÿتحلأ ةمواقÓل ًاسضيأأ نكلو ،يليئأرسسإلأ لÓجاجتح
تأو˘ق˘لأ ّنإأ .ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ ة˘ط˘ل˘سسلأ تا˘سسرا‡ ى˘˘ل˘˘ع
لئاسسولأ مدختسست ،ةينطولأ ةطلسسلل ةعباتلأ ةينمألأ
نم ،يليئأرسسإلأ لÓت˘حلأ ا˘ه˘مد˘خ˘ت˘سسي ي˘ت˘لأ ا˘ه˘سسف˘ن

ىرسسألأ دسض يسسايسسلأ لاقتعلأو فنعلأ تاسسرا‡
تأودأأ مأدختسسأ ¤إأ ىرسسألأ أاجلي ،أذل .Úينيطسسلفلأ
ا˘ه˘ن˘مو ،ة˘ط˘ل˘سسلأ ف˘˘ن˘˘ع ة˘˘ه˘˘جأوŸ ا˘˘ه˘˘تأذ ة˘˘موا˘˘قŸأ
ةليسسوك ةينيطسسلفلأ نوجسسلأ ‘ ماعطلأ نع بأرسضإلأ

نم طقف سسيل ،مهتمأركو مهتّيناسسنإأ ةيام◊ ةمواقم
ن˘م ن˘ك˘لو ،يدو˘جو˘لأ ا˘ن˘سضي˘ق˘ن ي˘ل˘ي˘˘ئأر˘˘سسإلأ ّل˘˘تÙأ
نو˘ك˘ي نأأ سضÎفŸأ ن˘م ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ ة˘ط˘ل˘سسلأ
بع˘˘سشلأ زو˘˘مرو ن˘˘طو˘˘لأ ي˘˘ل˘˘سضا˘˘ن˘˘م ة˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح ا˘˘˘هُرود
ليكوك لمعت ،سسكعلأ ىلع لب .هتمواقمو ينيطسسلفلأ
ي˘م˘سس˘ُي ا˘م لÓ˘خ ن˘م ،ة˘موا˘قŸأ ءأو˘ت˘حل لÓ˘ت˘حÓ˘ل
ا˘ه˘طا˘ب˘ترأ ىد˘م ا˘ن˘ل ن˘ّي˘ب˘ُي يذ˘لأو ،ي˘ن˘مألأ ق˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لأ
ةيامح اهفده ىحسضأأ ،أذبو .رامعتسسلأ عم يوينبلأ
.«نطابلأ نم دقاعتلأ لÓخ نم لتÙأ نمأأ
ىر˘˘˘سسألأو ءأد˘˘˘ه˘˘˘سشلأ لا˘˘˘سضن بهذ˘˘˘ي نأأ ل˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن ن˘˘˘˘ل
ّلظنسسو .حايرلأ جأردأأ ينيطسسلفلأ بعسشلأ تايحسضتو
ةمواقم تأودأأ راكتباب ،رهقلأو عمقلأ لاكسشأأ sلك مواقن

 .ةّرح اهب ملحن يتلأ Úطسسلف ىقبت ىتح ،ةديدج
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يولعلا نيدلا رون ملقب

نوسضÁ نوينانبل :بيجعلأ ÿÈأ نم أأدبأأ
ةدو˘˘ع˘˘ب بلا˘˘ط˘˘ت ة˘˘سضير˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع فلآلا˘˘˘ب
ل˘ع˘ج˘ي Èخ أذ˘˘ه ..ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لأ لÓ˘˘ت˘˘حلأ
داعأأ اÃرو ،هÈق ‘ بلقتي يروÿأ ةراسشب
دي˘سصق ‘ ي˘خ˘يرا˘ت˘لأ ر˘ه˘ق˘لأ أذ˘ه Úم˘سضت
‘ باهولأ دبع اهب حونيل بابسشلأو ىوهلأ
نم اعاسض بابسشلأو ىوهلاف .لينلأ دÓب
.نطولأ د‹ رعاسش لك يدي نمو هيدي
ةدر اهنأاب ةسضيرعلأ هذه ليوأات ¤إأ عزفأأ
يتلأ ةبيسصŸأ ىلع ةبسضاغ ةيفطاع لعف
يهو ،ةماع نانبلبو ةسصاخ توÒبب تلح
.لسشفلاب ةمكا◊أ بخنلأ ماهتأ سسنج نم
ىر˘خأأ تأÒب˘ع˘ت دو˘جو ¤إأ ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ن˘ك˘˘لو

‘ ي˘ب˘ع˘سشلأ بسضغ˘لأ ن˘ع ة˘حا˘ت˘مو ة˘ن˘˘ك‡
Êإا˘˘˘ف ،تا˘˘˘مزألأو ثرأو˘˘˘˘ك˘˘˘˘لأو بئا˘˘˘˘سصŸأ
› ر˘˘˘سسي˘˘˘ت و˘˘˘لو ،ىر˘˘˘خأأ ةءأر˘˘˘˘ق ¤إأ بهذأأ

م˘ه˘نأأ تد˘جو˘ل ا˘ه˘ي˘˘ل˘˘ع ÚسضمŸأ ة˘˘فر˘˘ع˘˘م
Êإأ .ةيبرعلأ راطقألأ ‘ ةذاسش ةلاح أوسسيل
تا˘ف˘سصلأو ءا˘م˘سسألأ ة˘˘فر˘˘ع˘˘م نود ،م˘˘هأرأأ
‘ اهنولتح˘ي ي˘ت˘لأ ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأ ع˘قأوŸأو
ة˘لو˘سسك ة˘ي˘بر˘ع ة˘ب˘˘خ˘˘ن ن˘˘م أءز˘˘ج ،نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل
اهنأأ مغر ،Òيغت لكل ةسضفأرو ةظفاfiو

فنسصت اهكولسسو اهراكفأأ نم نلعŸأ ‘
Êإأ .ةدد‹و ةيروثو ةيمدقت بخن اهسسفن
لود اهتعنسص ةسضيرم ةبخن نم ةنيع مهأرأأ

.ةسضيرم

ةظفاfi ةبخن تقلخ عيرلا ةلود
لود عيراسشم ةيبرعلأ لودلأ تناك ءدبلأ ‘

ن˘ع لÓ˘ق˘ت˘سسلأ ف˘سشك د˘ق˘ف ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جأ
،ةسشه ةيعامتجأ ةينبأأ رسشابŸأ لÓتحلأ

ل˘ك˘ب ة˘سضير˘مو ة˘ل˘ها˘˘جو ةÒق˘˘ف ا˘˘بو˘˘ع˘˘سشو
د˘ي˘حو˘لأ ل˘عا˘ف˘˘لأ نا˘˘كو .ر˘˘هد˘˘لأ سضأر˘˘مأأ
ةلود بوعسشلأ هذهب سضوهنلأ ىلع رداقلأ
يداسصتقلأ ثيدحتلأ قايسس ‘ ،ةيعامتجأ
ثيدحتلأ ة˘حور˘طأأ تنا˘كو .ي˘عا˘م˘ت˘جلأو
ط˘م˘ن˘لأ ى˘ل˘ع ثيد˘ح˘˘ت˘˘لأ ي˘˘ه ة˘˘ن˘˘م˘˘ي˘˘هŸأ
ةسصاخ) ديدحتلاب هنم يسسنرفلأو ،يبرغلأ

لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلأ ت– نأد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لأ ن˘˘˘م نا˘˘˘ك ا˘˘˘م
زا˘ه˘ج ¤إأ ة˘لود˘لأ تجا˘ت˘حأو .(ي˘سسنر˘ف˘˘لأ
تلكوأأو ،ةسصاÿأ اهتبخن تقلخف ةياعد
ميلعتلأ Èع عمتÛأ ثيد– ةمهم اهيلإأ
.ةسسايسسلأو داسصتقلأو ةفاقثلأو
هذ˘ه تك˘ل˘˘م تا˘˘ع˘˘م˘˘تÛأ رأر˘˘ق˘˘ت˘˘سسأ ع˘˘م
‘ بوعسشلأ Òسصم ‘ ريرقتلأ قح ةبخنلأ
تكل“و ،يسشيعŸأ يمويلأ ليسصافت قدأأ

،(ة˘م˘ي˘ن˘غ˘لأ وأأ) ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘لأو ل˘˘ع˘˘ف˘˘لأ ع˘˘قأو˘˘م
ام وحن سسانلأ هيجوت قح ›اتلاب تكل“و
را˘˘سصو .بغر˘˘ت ل ا‡ م˘˘هÒف˘˘ن˘˘˘تو د˘˘˘ير˘˘˘ت

سسويرلكإأ لمع˘ب ه˘ب˘سشأأ ا˘ه˘طا˘سشنو ا˘هد˘ه˘ج
،لبقتسسŸأو ةظحللأ ةقيقح كلÁ ينيد

Ãي˘غ˘ت˘ل˘ل حو˘م˘ط ل˘ك ل˘ع˘˘ج اÒ إأ لو˘ح˘ت˘ي¤
.رفك
يهف اجودزم أرود بخنلأ هذه تسسرام
ةرو˘˘˘ث˘˘˘لأ ةرور˘˘˘سضب بع˘˘˘سشلأ ¤إأ ثد˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘ت
لعف لك ةم˘ظ˘نأÓ˘ل رÈت ا˘ه˘ن˘ك˘لو ،Òي˘غ˘ت˘لأو
نم ة˘ي˘ح˘يرأأ ل˘ك˘ب سضب˘ق˘تو ،Òي˘غ˘ت˘ل˘ل دا˘ع˘م

تد˘˘جو .بي˘˘ج˘˘ع˘˘لأ رود˘˘لأ أذ˘˘˘ه ة˘˘˘سسرا‡
با˘طÿا˘ف ،ا˘ه˘˘سصÓ˘˘خ كلذ ‘ ة˘˘م˘˘ظ˘˘نألأ
دا˘˘ق˘˘حألأ سسي˘˘ف˘˘ن˘˘ت رود˘˘ب مو˘˘ق˘˘˘ي يرو˘˘˘ث˘˘˘لأ
يداسصتقلأ ثيدحتلأ لسشف نم تابيÿأو
ناك يوبخنلأ ريÈتلأ نكلو ،يعامتجلأو
ةدسساف˘لأ ة˘م˘ظ˘نألأ دو˘جو ع˘ير˘سشت˘ب Ó˘ي˘ف˘ك
.يبيرختلأ اهلعف رأرمتسسأو

،ةÒفو بخنلل ةلودلأ تايطعأأ تناك دقل
مئانغ ظملتت ةي˘ع˘ير ا˘ب˘خ˘ن ا˘ه˘ن˘م تل˘ع˘ج˘ف
،يÒي˘غ˘ت ل˘˘ع˘˘ف ل˘˘ك ن˘˘ع ل˘˘سسك˘˘تو ،ة˘˘لود˘˘لأ
ا˘ه˘ب˘سسا˘ح˘ي ل ة˘يرو˘ث ة˘ي˘سسنا˘مور ‘ ن˘ع“و
.دحأأ اهيلع

لبق بخنلا حضضف يبرعلا عيبرلا
ةمظنألا
‘ يبرعلأ عيبرلأ ةدرفم عسضأأ نأأ كسشوأأ
ةرأدإأ ‘ لسشفلأ tمكف ،يبدألأ زاÛأ باب
يتلأ لامآلأ لك مطحي نأأ كسشوي Òيغتلأ

ةكرح عيبرلأ أذه ناك دقل .هيلع تقلع
يبعسشلأ نطابلأ نم تدعسص ةقيمع Òيغت
تر˘ظ˘˘ن ي˘˘ت˘˘لأ بخ˘˘ن˘˘ل˘˘ل رود ى˘˘ندأأ نود˘˘ب
ة˘ظ◊ ‘و ،ة˘ط˘ل˘سسل˘˘ل ترر˘˘بو تأرو˘˘ث˘˘ل˘˘ل
تزفق ةسسايسسلأ لئاسسوب Òيغتلأ قيمعت
بÓقنلأ ناكف ،قيرطلأ عطقل بخنلأ
يلع نبأ ةموظنم ةدوع تناكو ،يرسصŸأ
ةروثلأ سضاهجإأ ناكو ،سسنوت ‘ مكحلل

Òيغتلأ رذن .هسسفن نانبل ‘و نأدوسسلأ ‘
ي˘˘ت˘˘لأ ر˘˘يÈت˘˘لأ بخ˘˘ن فد˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سست تنا˘˘˘ك
اهعفانمو اهزكأرم نأدقف رطخب ترعسش
اهنم تعابو اهنم تسشاع يتلأ ؛اهروأدأأو
ةيمألأ نم جرخت ⁄ بوعسشل ةروثلأ ماهوأأ
ةنميه نمز ةليط رقفلأ نمو ةيسسايسسلأ

.يعولأ ةعانسص ىلع ةبخنلأ هذه
ة˘˘ب˘˘لا˘˘طŸأ ة˘˘سضير˘˘˘ع ةءأر˘˘˘ق لوا˘˘˘حأأ ذإأو
،نا˘ن˘ب˘ل ¤إأ (بأد˘ت˘نلأ) لÓ˘ت˘حلأ ةدو˘ع˘ب
ع˘˘ئا˘˘قو Úب ا˘˘قر˘˘ف د˘˘جأأ لو نرا˘˘قأأ Êإا˘˘ف
ةيسسنوت ةفقثم ةب˘لا˘ط˘م ل˘ث˘م ،ة˘ه˘با˘سشت˘م
ر˘يزو˘˘ل نا˘˘سسنإلأ قو˘˘ق˘˘ح ‘ ة˘˘سصسصخ˘˘ت˘˘م
سسنو˘ت ¤إأ مود˘˘ق˘˘لا˘˘ب ا˘˘سسنر˘˘ف ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ
،““ةي‚أوخإلأ““ نم ةيطأرقÁدلأ ةيامحو

¤إأ يسسيسسأاتلأ سسلÛأ بأون رفسس لثمو
ل˘˘˘ح˘˘˘ب ه˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘˘طŸ ي˘˘˘˘بوروألأ ناÈŸلأ
ةر˘ط˘ي˘سس ن˘م ع˘قأو˘لأ ي˘سسنو˘˘ت˘˘لأ ناÈŸلأ
ةلود سسيئر نأركن لثمو ،““ةي‚أوخإلأ““
يبر˘ع˘لأ ع˘ي˘بر˘لأ ل˘سضف˘ب بخ˘ت˘نŸأ سسنو˘ت
؛سسنو˘˘ت˘˘ل ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لأ لÓ˘˘ت˘˘˘حلأ خ˘˘˘يرا˘˘˘ت
ة˘ل˘حر˘م˘ك ا˘ي˘نو˘نا˘ق ه˘ف˘ي˘سصو˘ت˘ب ءا˘ف˘ت˘كلأو

سسي˘ئر˘لأ ي˘ف˘ت˘ك ل˘ب˘ق˘ي نأأ ل˘ب˘˘ق ،ة˘˘يا˘˘م˘˘ح
.لذم عوسضخ ‘ يسسنرفلأ
ىلع مئاقلأ يوبخنلأ هجوتلأ سسفن هنإأ
” كلذ لك نأأ ةقرافŸأو ،Òيغتلأ سضفر

م˘ك نإأ .Òي˘غ˘ت˘لأو ةرو˘ث˘˘لأ تأرا˘˘ع˘˘سش ت–
ةيبرعلأ بخنلأ هتسسرام يذلأ سضقانتلأ
قرف ل نأأ فسشكي يبرعلأ عيبرلأ دعب
ىلع كسشوم ذفنتم رجات لك Úبو اهنيب
يتأاي Òيغتلاف .هتمينغو هعقوم نأدقف
،نيذفنتŸأ قزر عطقيو ةديدج بخنب
‘و .ةروث˘لأ با˘ط˘خ˘ب أوذ˘ف˘ن˘ت أو˘نا˘ك و˘لو
¤إأ لع˘ف˘لأ ةدر تل˘سصو ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لأ ة˘لا◊أ

ل˘˘˘ب˘˘˘ق ا˘˘˘˘م ¤إأ سصو˘˘˘˘ك˘˘˘˘ن˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح
تأذ ة˘ي˘بر˘ع ة˘ي˘مد˘ق˘ت ا˘ه˘نإأ .لÓ˘ق˘ت˘˘سسلأ

انرق خيراتلأ ةلجع ديعت يثيد– عورسشم
.ءأرولأ ¤إأ

ةحارضصب ةنئاخ بخن

،نيÒثك ىلع فسسعتم يقÓخأأ مكح أذه
نطأوŸأ ثحب امدنع عقأولأ ‘ نكلو
ةدا˘ي˘ق˘ل بخ˘˘ن˘˘لأ ن˘˘ع لو˘˘هÛأ ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ
ةدوعب نوبلاطي مهدجو Òيغتلأو ةروثلأ
ىل˘ع ر˘ك˘سسع˘لا˘ب نو˘ب˘ل˘ق˘ن˘ي وأأ را˘م˘ع˘ت˘سسلأ
.ةيطأرقÁدلأ
اَنَءاَبآأ اَنْدَجَو اsنِإأ““ ةنراقÃ نمزلأ انفعسسي

..““َنوُدَتْهُم ْمِهِراَثآأ ىَلَع اsنِإأَو ٍةsُمأأ ىَلَع
ف˘˘˘ق˘˘˘ثŸأ ‘ ي˘˘˘سشمأر˘˘˘غ يأأر و˘˘˘ه أذ˘˘˘˘ه
.يسصوكنلأ وأأ يعجرلأ وأأ ظفاÙأ
Èع بخنلأ هذه هتبتك ام بسسحو ايرظن
ةدر نإاف ،Òظنتلأ ‘ ليوطلأ اهخيرات
دعب ةيروثلأو ةيقÓخألأ ةديحولأ لعفلأ
عفدو عراسشلأ لÓتحأ يه توÒب ةثراك
يذ˘لأ ي˘ف˘ئا˘ط˘لأ ما˘ظ˘ن˘˘لأ طا˘˘ق˘˘سسإأ ن˘˘م˘˘ث

هرظتنأ يذلأ فقوŸأ وهو ،نانبل برخ
رÈت ا˘هد˘جو˘ف ه˘ت˘ب˘خ˘ن ن˘م ر˘˘سصم بع˘˘سش
نم سسنوت بعسش هرظتنأ ام وهو ،ركسسعلل
سسي˘ئر˘لأ ف˘ت˘ك ل˘ب˘˘ق˘˘ت ا˘˘هد˘˘جو˘˘ف ه˘˘ب˘˘خ˘˘ن
.اهدأدجأأو اهئابآأ داهج ركنتو يسسنرفلأ
رسسيأأ لÓتحلأ ةدوع نأأ مهل أدب دقل
‘ ا˘ه˘ما˘ك˘ح ة˘عرا˘ق˘م ن˘˘م ىود˘˘ج Ìكأأو
اهنإأ .ةير◊أو مدلأ نمث عفدو عراسشلأ

ة˘لود˘لأ ا˘ه˘ت˘ع˘ن˘سص ي˘ت˘لأ ة˘ب˘خ˘ن˘لأ ة˘ع˘ي˘˘ب˘˘ط
تلسصو ىتح ،اهتنّمسسو اهتعرو ةينطولأ
فÎعت ⁄ اهنأأ دقتعنو ،ةلودلأ راكنإأ ¤إأ
ه˘ل تب˘ت˘ك ا˘ه˘نأأ م˘غر أد˘˘بأأ بع˘˘سش دو˘˘جو˘˘ب
.ةيروث تاسسأرك

Áوأأ بأد˘ت˘نلأ ةدو˘ع را˘ظ˘˘ت˘˘نأ ‘ ا˘˘ه˘˘ن˘˘ك
يبغلأ بيطلأ بعسشلل عيبت نأأ ةيام◊أ
يب Óّع يب ركسسعلأ حأر ..حأر يب““ زوÒف
ن˘لو ،““ر˘ج˘ن˘ع ‘ ر˘˘سصت˘˘نأو برا˘˘ح ر˘˘ّم˘˘ع
رسصمو سسنوتو نانبل لايجأأ نأأ ¤إأ هبتنت
امود تنغ رئأز÷أو ايروسسو Úطسسلفو
با˘˘˘ب˘˘˘سشلأو ىو˘˘˘ه˘˘˘لأ يروÿأ ةرا˘˘˘سشب ع˘˘˘˘م
نم اهعيمج تعاسض ..دوسشنŸأ لمألأو
.يدي

ةنئاخو ةلوسسك ةيبرعلا بخنلا
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 حاقللا نم ةعرج رايلم تبلط ةلود02
 انوروكل يشسورلا

 ..ةدوعلإ ىلع هدلإو رابجإل ناتنيهر امهنإإ لاق

 فششكلاب صضايرلا بلاطي يÈ÷ا ل‚
 هيقيقشش Òشصم نع
يÈ÷أ دعسس قباسسلأ يدوعسسلأ تأرابختسسلأ طباسض ل‚ دلاخ بلاط
ةراسسو رمع هاقيقسش ناك أذإأ امع فسشكلاب نطنسشأو ‘ ةيدوعسسلأ َةÒفسسلأ

ىوعدلأ تÓعافت أدنكب تلسصأوت Úح ‘ ،ةاي◊أ ديق ىلع لأز ام
نب دمfi يدوعسسلأ دهعلأ ›و دسض يÈ÷أ دعسس اهعفر يتلأ ةيئاسضقلأ
  .ناملسس
اناك نإأو ،مرج يأأ ابكتري ⁄ ةراسسو رمع هيقيقسش نإأ يÈ÷أ دلاخ لاقو
لو ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق Òغ ةرو˘˘˘سصب نأز˘˘˘ج˘˘˘تfi ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ف ةا˘˘˘ي◊أ د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ة˘مو˘ك◊أ دو˘ه˘ج ن˘م˘سض ي˘تأا˘ي ه˘ي˘ق˘ي˘ق˘سش زا˘ج˘ت˘حأ نأأ فا˘سضأأو.ة˘ي˘˘قÓ˘˘خأأ
  .ةيدوعسسلأ ¤إأ ةدوعلأ ىلع هدلأو رابجإل ةيدوعسسلأ
نأأ يدوعسس لوؤوسسم نع مهل لقن ايبرغ ايفحسص نإأ يÈ÷أ ل‚ لاقو
  .ةددسشŸأ ةسسأر◊أ يذ رئا◊أ نجسس ‘ نأزجتfi رمعو ةراسس
راسشتسسم ،يÈ÷أ دعسس اهعفر يتلأ ةيئاسضقلأ ىوعدلأ ءأدسصأأ لأزت لو
›ا◊أ دهعلأ ›و دسض ،فيان نب دمfi قباسسلأ يدوعسسلأ دهعلأ ›و
تا˘يو˘ت˘سسŸأ ى˘ل˘ع أد˘ن˘ك ‘ ة˘ل˘سصأو˘ت˘م ن˘ط˘ن˘سشأو ‘ ه˘ي˘نوا˘ع˘م ن˘م دد˘عو
  .ةينمألأو ةيسسايسسلأو ةيمÓعإلأ
‘ اهحا‚ دعب ،يÈ÷أ ةيام◊ اهتأءأرجإأ ةيدنكلأ تاطلسسلأ تفثكو
،ىوعدلل اقفو8102 ربوتكأأ ‘ تناك امهلوأأ ؛لايتغأ يتلواfi طابحإأ
  .ةيلfi مÓعإأ لئاسسول اقفو ،ةيسضاŸأ عيباسسألأ ‘ تناك ىرخألأو
أروتف ةيدوعسسلأ ةيدنكلأ تاقÓعلأ هيف دهسشت تقو ‘ ةثدا◊أ هذه يتأاتو
‘ ناسسنإلأ قوقح عاسضوأأ تدقتنأ ةيدنك تأديرغت ببسسب Úماع ذنم
لكسشب فÿÓأ قّمعُت اÃر -ÚبقأرŸ اقفو- يÈ÷أ ةمزأأ نكل ،سضايرلأ
  .نيدلبلأ Úب Èكأأ
دسض ىوعد اعفأر يكيرمألأ ءاسضقلأ ¤إأ يÈ÷أ دعسس ءو÷ دعي امك

fiا˘ه˘ي˘ف م˘ه˘م˘ه˘ت˘ي ه˘يد˘عا˘سسم را˘ب˘ك ن˘م دد˘عو نا˘م˘ل˘سس ن˘ب د˘م Ãةلوا˘ح
نب دمÚ fiب تأونسس ذنم دت‡ عأرسص ‘ ةديدج ةقلح ةباثÃ ؛هلايتغأ
  .نطنسشأو لخأد ناملسس نب دمfiو فيان

رابخألإ طيرسش
 نميلإ

 ›اقتن’ا صسلÛا دشض ىرطقشسب ةرهاظت
ةيعرسشلأ ةموكحلل أدييأات ىرطقسس ةريزج ‘ Úينميلأ نم فلآأ رهاظت
ةريزجلل ةيعرسشلأ ةموك◊أ تاسسسسؤوم ةدوعب Úبلاطم ،ةيلÙأ ةطلسسلأو
مو˘عدŸأ ي˘بو˘ن÷أ ›ا˘˘ق˘˘ت˘˘نلأ سسلÛأ بÓ˘˘ق˘˘نا˘˘ب هو˘˘ف˘˘سصو ا˘˘م ءا˘˘ه˘˘نإأو
Úميلأ سسلŸ دماح دمحأأ ديد÷أ ندع ظفاfi ىدأأ Úح ‘ ،ايتأرامإأ
ةمسصاعلأ ‘ يداه روسصنم هبر دبع ينميلأ سسيئرلأ مامأأ ةيروتسسدلأ
  .سضايرلأ ةيدوعسسلأ
معأدلأ- ““يبون÷أ ينطولأ فÓتئلأ““ اهمظن يتلأ ةرهاظتلأ تقلطنأو

ىرطقسس““ راعسش ت– -يداه روسصنم هبر دبع ينميلأ سسيئرلأ ةموك◊
Áأ عرأوسش نم أددع تباجو ،““ةينŸرقم مامأأ فقوتت نأأ لبق ،ةنيد

  .يبرعلأ فلاحتلأ دوقت يتلأ ةيدوعسسلأ تأوقلأ
وبيدح جراخ نم نومداقلأ اهل سضرعت تاقييسضت ¤إأ نورهاظتŸأ راسشأأو
ىلع مهرابجإأو مهلوخد ةلقرع ليبق نم -ىرطقسس ليبخرأأ ةمسصاع-
  .مهقطانŸ ةدوعلأ

ناتسسناغفأإ

صسرادŸا حتف ةداعإا ىلع ةقفاوŸا
 توأا12 ‘

12 نم أًرابتعأ سسرأدŸأ حتف ةداعإأ ىلع ىناغفألأ ءأرزولأ سسل‹ قفأو
  .ةيمÓعأ رداسصŸ اقفو.يرا÷أ  توأأ رهسش
،لوألأ سسمأأ نايب ‘ - ناتسسناغفأأ ىف ميلعتلأو ةيبÎلأ ةرأزو تحسضوأأو

ةسصاÿأ سسرأدŸأ نأأ - ةيناغفألأ (سسرب اماخ) ءابنأأ ةلاكو تركذ امبسسح
ة˘ح˘سصلأ ةرأزو ا˘ه˘ت˘ع˘سضو ي˘ت˘لأ ة˘مÓ˘سسلأو ة˘ح˘سصلأ ح˘ئأو˘ل ع˘ب˘˘ت˘˘ت نأأ بج˘˘ي
  .ةماعلأ
تق˘ل˘ُغأأ ،نا˘ت˘˘سسنا˘˘غ˘˘فأأ ‘و ⁄ا˘˘ع˘˘لأ لو˘˘ح ا˘˘نورو˘˘ك سسوÒف ي˘˘سشف˘˘ت د˘˘ع˘˘بو
وحنل ةيميلعتلأ جمأÈلأ ترخأاتو رهسشأأ ةدعل ةيميلعتلأ زكأرŸأ تاطلسسلأ
  .رهسشأأ6
اهتايلمع ةعباتم اهنكÁ ةسصاÿأ تاعما÷أ نم طقف اًليلق أًددع نأأ ركذُي
نم نكمتت ⁄ ةيقبلأ نأأ لإأ ،تنÎنإلأ Èع ةيسسأردلأ لوسصفلأ لÓخ نم
تنÎنإأ تلا˘سصتأ دو˘جو مد˘عو ة˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘ك˘˘ت˘˘لأ تأرور˘˘سضلأ بب˘˘سسب كلذ
  .لزانŸأ ‘ ةرقتسسم

 نإدوسسلإ

تاناشضيف دعب قرزأ’ا لينلا بوشسنم عافترا
 ةيبويثإ’ا ةبشضهلاب
نأأ ،ةينأدوسسلأ ةيئاŸأ درأوŸأو يرلأ ةرأزوب تاناسضيفلأ ةن÷ تنلعأأ

يدؤوتسس أراطمأ تدسصر ةيبويثلأ ةبسضهلاب ةيعانطسصلأ رامقألأ روسص
  .لينلأ بيسسانم ‘ عافترأ ¤أ
عاطق  نأأ ،““انوسس““ ةيمسسرلأ ءابنألأ ةلاكو هتلقن نايب ‘ ةرأزولأ تحسضوأأو
عاطقلأ دهسشي امنيب ،(مسس01) دودح ‘ اعافترأ دهسشي رانسس - نيزامدلأ
- موطرÿأ عاطق ،(مسس01 ¤أ5) دودح ‘ً اعافترأ موطرÿأ -رانسس
ةÈطع - يدنسش عاطق ،(مسس01 ¤أ5) دودح ‘ اعافترأ دهسشيسس يدنسش
  .(مسس5) دودح ‘ اعافترأ دهسشيسس
‘ ًاظوحلم ًاعافترأ دهسشيسس ةÈطع - ةبرقلأ مسشخ عاطق نأأ تفاسضأأو

دسس عاطق ً،أرأرقتسسأ دهسشيسس يورم دسس - ةÈطع عاطق ،(مسس02) دودح
Óقند - ةبدلأ عاطق (مسس7) دودح ‘ اعافترأ دهسشيسس ةبدلأ - يورم
 . (مسس02 ¤أ51) دودح ‘ اعافترأ دهسشيسس

 تلاكو/›ودلإ مسسقلإ

ة˘م˘ظ˘˘نŸأ م˘˘سسا˘˘ب ثد˘˘ح˘˘تŸأ لا˘˘ق
ر“ؤوم لÓخ- سشتيفيراسساي قراط
ىلع نحن““ -ويديفلأ Èع يفحسص
تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلأ ع˘˘˘م ق˘˘˘ي˘˘˘ثو ل˘˘˘سصأو˘˘˘ت
.ل˘سصأو˘ت˘ت تا˘ثداÙأو ة˘˘ي˘˘سسور˘˘لأ
يأأ سصيخرت قبسست يتلأ ةلحرŸأ
  .““ةمراسص تايلآأ Èع ّر“ حاقل
ÁÒدÓف يسسورلأ سسيئرلأ نلعأأو
ليجسست - قباسس تقو ‘- Úتوب
سسوÒفل دا˘سضŸأ ي˘سسور˘لأ حا˘ق˘ل˘لأ
لوأأ ايسسور كلذب حبسصتل ،انوروك
ا˘˘ي˘˘م˘˘سسر ل˘˘ج˘˘سست ⁄ا˘˘ع˘˘لأ ‘ ة˘˘˘لود
  .انوروكل احاقل
عم هعامتجأ لÓخ- Úتوب لاقو
نإأ -ة˘˘ي˘˘سسور˘˘لأ ة˘˘مو˘˘ك◊أ ءا˘˘˘سضعأأ
دلويو ةيلاعفب لمعي يسسورلأ حاقللأ

،ÚمعطŸأ ىدل ةمأدتسسم ةعانم
عيمج زاتجأ حاقللأ نأأ ىلع أددسشم
نأأ دكأأ امك ،ةمزÓلأ تأرابتخلأ
  .ميعطتلأ تقلت هتانب ىدحإأ
بسسح““ ي˘˘سسور˘˘لأ سسي˘˘˘ئر˘˘˘لأ لا˘˘˘قو
‘ ةرم لوأل احابسص مويلأ يملع
دا˘سضم حا˘˘ق˘˘ل ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست ” ⁄ا˘˘ع˘˘لأ
حاقللأ نأأ ملعأأ .انوروك سسوÒفل
.ةيوق ةعانم دلويو ةيلاعفب لمعي
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج زا˘˘ت˘˘جأ حا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ نأأ رر˘˘كأأو
  .““ةيرورسضلأ تأرابتخلأ

هتانب ىدحإأ نأأ Úتوب نÓعإأ مغرو
ثبل ديد÷أ حاقللاب ميعطتلأ تقلت
نأا˘˘سشب ة˘˘ن˘˘ي˘˘نأا˘˘م˘˘˘ط˘˘˘لأ ن˘˘˘م د˘˘˘يز˘˘˘م
ةيحسصلأ تاطلسسلأ تÈع ،هتمÓسس
حرط ءأزإأ اهكوكسش نع ةيكÒمألأ
  .ةعرسسلأ هذهب يسسورلأ حاقللأ
ةح˘سصلأ ة˘ئ˘ي˘ه˘ل ما˘ع˘لأ Úمألأ لا˘قو
حيرسصت ‘ رأزآأ سسكيلأأ ةيكيرمألأ

وه مهألأ نإأ نأويات نم يفحسص
نأأ ل˘ب˘ق حا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ ة˘˘مÓ˘˘سسو ة˘˘عا‚

  .هجتني نم لوأأ نوكت
قودنسصلأ سسيئر نلعأأ ،هتهج نم
فييÁÎد ليÒك يسسورلأ يدايسسلأ
اقبسسم تبلط ةيبنجأأ ةلود02 نأأ
حاقللأ نم ““ةعرج رايلم نم Ìكأأ““
ةلحرŸأ نأأ ¤إأ أÒسشم ،يسسورلأ
أأد˘˘ب˘˘ت˘˘سس برا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘ث˘˘لا˘˘˘ث˘˘˘لأ
جا˘˘ت˘˘نإلأ نأأ ا˘˘˘ح˘˘˘سضو˘˘˘م ،ءا˘˘˘ع˘˘˘برألأ
  .لبقŸأ رهسشلأ أأدبيسس يعانسصلأ
ق˘ل˘ُطأأ حا˘ق˘ل˘لأ نإأ ف˘ي˘يÁÎد لا˘قو
انّميت ، ““‘ كينتوبسس““ ةيمسست هيلع
،يتايفوسسلأ يعانسصلأ رمقلأ مسساب
‘ تعسضو ةيئاسضف ةبكرم لوأأ وهو
لوأأ لثميف ““V““ فرح امأأ ،رأدŸأ

تاغل ةدع ‘ حاقل ةملك نم فرح
  .ةيبنجأأ

ا˘˘˘ي˘˘˘سسي˘˘˘نود˘˘˘نإأ تأأد˘˘˘ب ،ءا˘˘˘ن˘˘˘ثألأ ‘
Œحاقلل عوطتم0061 ىلع برا
نم ةث˘لا˘ث˘لأ ة˘ل˘حرŸأ ل˘خد ي˘ن˘ي˘سص

  .رابتخلأ
ة˘كر˘سش هد˘ع˘ت يذ˘لأ حا˘ق˘ل˘لأ أذ˘هو

ى˘م˘سسŸأو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘سصلأ ““كي˘˘تو˘˘ي˘˘ب““
ةد˘˘ع ن˘˘م د˘˘حأو ،““كا˘˘ف ا˘˘˘نورو˘˘˘ك““
ة˘ث˘لا˘ث˘لأ ة˘ل˘حرŸأ تل˘خد تا˘حا˘ق˘ل
قبسست يتلأ ،رابتخلأ نم ةÒخألأو
  .هيلع ةقفأوŸأ
فلآأ9 ىلع هرابتخأ أأدب نأأ قبسسو
لود Ìكأأ Êاث ،ليزأÈلأ ‘ عوطتم
  .ءابولأ نم أررسضت ⁄اعلأ
ع˘بأر ي˘هو- ا˘ي˘˘سسي˘˘نود˘˘نإأ ه˘˘جأو˘˘تو
ددع ثيح نم ⁄اعلأ ‘ ةلود Èكأأ
تاباسصإلأ ددع ‘ ةدايز -ناكسسلأ
  .ءابولاب
ريوطت لا‹ ‘ روطتلأ أذه مغرو
هجأوي ⁄اعلأ لأزي Óف ،تاحاقللأ
نم Ìكأاب انوروك يسشفت ‘ أديأزت
  .ةباسصإأ نويلم02
سسورلأ ىلع نإأ ايناŸأأ تلاق  و
حاقل مأد˘خ˘ت˘سسأ ة˘لدا˘ع˘م نأأ تا˘ب˘ثأ
ل˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م هورو˘˘˘ط يذ˘˘˘لأ ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
ءد˘˘ب˘˘لأ ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإأ ر˘˘˘طاıأ
أذه ةيلعاف ‘ Úككسشم ،هقيوسستب
  .هتمÓسسو حاقللأ
ةيناŸألأ ةحسصلأ ةرأزو تككسش و

حاقللأ ““ةمÓسسو ةيلاعفو ةيعون““ ‘
د˘˘ج˘˘ت˘˘سسŸأ ا˘˘نورو˘˘ك سسوÒف د˘˘˘سض
ي˘˘سسور˘˘لأ سسي˘˘ئر˘˘لأ ن˘˘ل˘˘˘عأ يذ˘˘˘لأو
  .هيلأ لسصوتلأ Úتوب ÁÒدÓف

ةرأزولأ م˘سسا˘ب ة˘ثد˘ح˘ت˘م تن˘ل˘عأو
Ûألأ ““يد نأأ رآأ““ ةعومŸةينا:

ةيعون نع ةفورعم تامولعم ل““
““يسسورلأ حاقللأ ةمÓسسو ةيلاعفو
‘) ىسضرŸأ ةمÓسس““ ناب ةركذم
سسأأر ىلع يه (يبورولأ دا–لأ
  .““تايولوألأ
تابثأ بجي““ :ةثدحتŸأ تفاسضأأو
ل˘با˘˘ق˘˘م مأد˘˘خ˘˘ت˘˘سسلأ ة˘˘لدا˘˘ع˘˘م نأأ
ءد˘˘ب˘˘لأ ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘ي˘˘با˘˘ج˘˘يإأ ر˘˘˘طاıأ
ل نأ ¤إأ ةÒسشم ““ه˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘سست˘˘˘˘˘˘ب
سسورلأ عم ايلاح ÚلÈل تلاسصتأ

:تع˘˘˘˘با˘˘˘˘تو .سصو˘˘˘˘˘سصÿأ أذ˘˘˘˘˘ه ‘
حا˘˘˘˘م˘˘˘˘سسل˘˘˘˘˘ل ق˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سسŸأ طر˘˘˘˘˘سشلأ““
و˘ه ا˘˘بوروأأ ‘ حا˘˘ق˘˘ل مأد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
نم ةسصلختسسŸأ ةيفاكلأ ةفرعŸأ
ةيلاعف تابثإل ةيريرسسلأ براجتلأ
¤إأ ةفاسضأ ةيبنا÷أ هراثآأو ءأودلأ
  .““ةينلديسصلأ هتدوج ىلع ليلدلأ
ةيŸاعلأ ةحسصلأ ة˘م˘ظ˘ن˘م تن˘ل˘عأو
ق˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سست ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘حرŸأ““ نأأ
بجي حاقلل سصيخÎلأو ““سصيخÎلأ
دعب ““ةمراسص““ تايلآل اعسضخي نأ
اهعمج ” يتلأ““ تامولعŸأ سسرد

.““ة˘˘˘ير˘˘˘ير˘˘˘سسلأ برا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ لÓ˘˘˘خ
ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لأ طا˘˘˘˘سسوألأ تÈت˘˘˘˘عأو
‘ كو˘˘ك˘˘سشلأ هذ˘˘ه نأأ ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘جألأ

fiاهل.  

دسض حاقل ¤إإ لسصوتلإ ايسسور نÓعإإ دعب ثيÎلإو رذ◊إ ¤إإ ةيكيرمألإ ةيحسصلإ تاطلسسلإو ةيŸاعلإ ةحسصلإ ةمظنم تعد
نم Ìكأإ““ اقبسسم تبلط ةلود02 نأإو ،لبقŸإ رهسشلإ أإدبيسس جاتنإلإ نأإ وكسسوم تنلعأإ Úح ‘ ،(91-ديفوك) دجتسسŸإ انوروك سسوÒف
 .““ةعرج رايلم

Òغ) ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لأ ة˘يز˘كرŸأ ءا˘ب˘نألأ ة˘لا˘كو تل˘ق˘˘ن
““ة˘˘ع˘˘ل˘˘ّط˘˘م ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس ردا˘˘سصم““ ن˘˘ع (ة˘˘ي˘˘م˘˘˘سسر
ةسسائرب““ ةديد÷أ ةموك◊أ نوكت نأأ اهحيجرت
ةمكحÃ يسضا˘ق˘لأو ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘لأ مÓ˘سس فأو˘ن
يسسنرف يكÒمأأ معدب ،ياهل ‘ ةيلودلأ لدعلأ
ة˘˘ي˘˘لود˘˘لأ ءأو˘˘جألأ نأأ ا˘˘م˘˘˘ك ،كÎسشم يدو˘˘˘ع˘˘˘سس
دييأات ¤إأ لي“ اهمظعم ‘ ىرخألأ ةيميلقإلأو
  .““ةديد÷أ ةموك◊أ ةسسائرل مÓسس ةيمسست
بسسح- ءأرزو ةد˘˘˘يد÷أ ة˘˘˘مو˘˘˘ك◊أ ّم˘˘˘˘سضت˘˘˘˘سسو
Úسصسصختم -““ةينانبللأ ةيزكرŸأ ءابنألأ ةلاكو““

تامزألأ عم يطاعتلأ ‘ ةÈخ مهيدلو Úلقتسسم
ّسسمأأ ‘ نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل““ نأل ،ة˘˘ي˘˘لاŸأو ة˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلأ
  .““ءأرزولأ نم عونلأ أذه ¤إأ ةجا◊أ
ةيبز◊أ تأرقŸأ نأأ““ ¤إأ رداسصŸأ تراسشأأو
نم لحن ةيلÿ سسمأأ ذنم تلّو– ةيسسايسسلأو
اهف˘قو˘م د˘يد– فد˘ه˘ب تأءا˘ق˘ل˘لأو تلا˘سصتلأ

  .““تأروطتلأ نم
نأأ -اهرداسصم نع Óقن- ““ةيزكرŸأ““ تعباتو
ةقورأأ ‘ ةّوقب ددÎي مÓسس فأون يسضاقلأ مسسأ““
تددسشو ،““ةيسسايسسلأ بأزحألأو ةيباينلأ لتكلأ

رأّوثلأو ÊدŸأ عمتÛأ بعلي نأأ ةرورسض““ ىلع

يأر˘˘˘˘˘˘سسلأ ¤إأ مÓ˘˘˘˘˘˘سس لا˘˘˘˘˘˘سصيإأ ‘ أÒًب˘˘˘˘˘˘ك أًرود
‘ ايوق يبعسشلأ طغسضلأ ناك املكف ؛يموك◊أ
لتكلل اجأرحإأ كلذ بّبسس مÓسس ةيمسست هاŒأ
  .““هتيمسستب ةيباينلأ
دهعلل ةفيل◊أ ةيسسايسسلأ ىوقلأ فقأوم نع امأأ
رداسصŸأ تحسضوأأ دقف ،(ةيروهم÷أ ةسسائر)
يتلأ ةيلقعلأو ،هلبق امك سسيل  توأأ4 دعب ام نأأ““

اميسس ل ،نانبل ‘ ةيسسايسسلأ ةاي◊أ ريدُت تناك
؛Òغتت نأأ بجي تاموك◊أ ليكسشت سصخي ام ‘
ت– نودو˘ق˘ف˘مو تا˘قر˘ط˘لأ ‘ ءا˘˘مد كا˘˘ن˘˘ه˘˘ف
ة˘سسا˘ي˘سس ‘ رأر˘م˘ت˘سسلأ زو˘ج˘ي ل˘ه˘ف .سضا˘ق˘نألأ
طورسشلأو طورسشلأ سضرفو تقولأ ردهو علدلأ
ليكسشت نّابإأ ًاقباسس لسصحي ناك امك ةداسضŸأ
  .““ل اعبط ؟تاموك◊أ
حرطُت يتلأ ةيديلقتلأ ءامسسألأ نأأ““ ¤إأ تتفلو
دعت ⁄ ةموك◊أ ليكسشت قاقحتسسأ دنع امئأد
نوبسضا˘غ˘لأ رأّو˘ث˘لأ Ó˘ف ؛ا˘vي˘لودو اً̆ي˘ب˘ع˘سش فر˘سص˘ُت
يذلأ يرير◊أ دعسس سسيئرلأ ةدوع نولبقيسس
،ةيلا◊أ ةيسسايسسلأ ةقبطلأ نم أءزج هنوÈتعي
براجتلأ رأركت ‘ بغري ›ودلأ عمتÛأ لو
،ءاسضعأأو اسسيئر ،تاموك◊أ ليكسشت ‘ ةقباسسلأ

رأرمتسسلأ لمتحي دعي ⁄ نانبل ‘ عسضولأ نأل
  .““اماع03 ذنم مئاقلأ هتأذ جهنلأ ‘
ةّ̆ل˘ق˘ت˘سسم ة˘مو˘ك˘ح نأأ““ ى˘ل˘ع ردا˘سصŸأ تدد˘سشو
ة˘ي˘ب˘ع˘سشلأ ة˘ق˘ث˘لأ د˘ي˘ع˘ُت˘سس مÓ˘سس فأو˘ن ة˘سسا˘ئر˘˘ب
تأد˘عا˘سسŸأ با˘ب ح˘ت˘ف˘˘تو ،د˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘لود˘˘لأو
‘ ةقثلأ مأدعنأ ببسسب دسصوأأ يذلأ ةدوعوŸأ
  .““ةيلا◊أ ةيسسايسسلأ ةقبطلأ
بق˘˘˘ع ه˘˘˘ب˘˘˘سصن˘˘˘˘م ¤إأ ل˘˘˘˘سصو يذ˘˘˘˘لأ- با˘˘˘˘يد  و
ةلاقتسسل تعفد يتلأو Èمفون71 تاجاجتحأ

هتملك ‘ فنعب مجاه -يرير◊أ دعسس ةموكح
Èكأأ““ اهÈتعأو ““داسسفلأ ةموظنم»ـب اهفسصو ام
ةموظنŸاب ةلبكم ةلودلأ““ نإأ لاقو ،““ةلودلأ نم
،ا˘ه˘ن˘م سصل˘خ˘ت˘لأ وأأ ا˘ه˘ت˘ه˘جأو˘˘م ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘سست لو
  .““توÒب أافرم ‘ داسسفلأ جذا‰ دحأأ رجفنأو
وأأ ي˘ن˘˘مأأ ثد˘˘ح ل˘˘ك ع˘˘مو نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ‘ ةدا˘˘ع˘˘لا˘˘كو
،سضراع˘مو د˘يؤو˘م Úب عرا˘سشلأ م˘سسق˘ن˘ي ي˘سسا˘ي˘سس
تراثأأ ذإأ ،ÊوÎكلإلأ ءاسضفلأ ‘ لسصح ام أذهو
هÈتعأ نم Úب اعسسأو Óعافت بايد ةلاقتسسأ
  .ةرخأاتŸاب ةلاقتسسلأ فسصو نمو ،Óطب

 :ةينانبل ةيمÓعإإ ريراقت بسسحب

›ودو يميلقإا معدب ةموكحلل اشسيئر مÓشس فاون



ت’اكو/›ودلا مسسقلا

دعسسأأ سسلÛأ مسساب قطانلأ لاق
،ي˘ف˘ح˘سص ر“ؤو˘م لÓ˘خ ،عا˘تر˘سشلأ
،ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ ةردا˘˘˘بŸأ عور˘˘˘سشم نإأ
،سسلÛأ بنا˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م حور˘˘˘˘˘طŸأ
،ةد˘ع فأد˘هأأ ق˘ي˘ق– ¤إأ ى˘˘ع˘˘سسي
Úك“و بر◊أ ف˘˘قو ‘ ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘˘ت
اهترطيسس طسسب نم ةلودلأ ةزهجأأ

ظاف◊أو ،يبيللأ بأÎلأ ةفاك ىلع
يرو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسد˘˘˘˘˘لأ را˘˘˘˘˘˘سسŸأ ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع
ل˘حأرŸأ ءا˘ه˘نإأو ،ي˘˘طأر˘˘قÁد˘˘لأو
تا˘سسسسؤو˘م د˘ي˘حو˘تو ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلأ
رأرقتسسلأ قيق– أÒخأأو ،ةلودلأ
  .يعمتÛأ
مو˘ق˘ي ةردا˘˘بŸأ عور˘˘سشم نأأ ع˘˘با˘˘تو
ة˘مر˘ح ا˘ه˘م˘هأأ ،ئدا˘ب˘م ةد˘ع ى˘ل˘ع
زا‚إأ ¤إأ ي˘ع˘سسلأو ،ي˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لأ مد˘˘لأ

،ةل˘ما˘سش ة˘ي˘ن˘طو ة◊ا˘سصم عور˘سشم
مد˘˘˘ع را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘علأ ‘ ع˘˘˘سضو˘˘˘لأ ع˘˘˘م
مئأر÷أ نع باقعلأ نم تÓفإلأ
  .Úيبيللأ قحب تبكُترأ يتلأ
ةبراfi ىلع ةردابŸأ تدكأأ امك
،يبنجألأ لخدتلأ سضفرو باهرإلأ
سضفرو ة˘ي˘هأر˘ك˘˘لأ با˘˘ط˘˘خ ذ˘˘ب˘˘نو
سضفرو ،ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإلأ سضير˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لأ
ل◊أ راسصتقأو ،يبنجألأ لخدتلأ

·ألأ ةياعر ت–و Úيبيللأ ىلع
  .ةدحتŸأ
ةيعامتجلأ ىوقلأ عاترسشلأ اعدو
لعافتلأ ¤إأ ةيبابسشلأو ةيسسايسسلأو
هيونتلأ عم ،اهمعدو ةردابŸأ عم
ي˘˘سسا˘˘ي˘˘˘سسلأ رأو◊أ تأرا˘˘˘سسم نأا˘˘˘ب
ةثعب عم قيسسنتلاب ،نا÷ Èع رأدُت

Èع سسي˘˘˘˘˘˘˘لو ،ةد˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘تŸأ ·ألأ
  .ةيدرف تأءاقل وأأ تأردابم

و˘˘˘˘˘˘˘˘سضع د˘˘˘˘˘˘˘˘كأأ ،كلذ نو˘˘˘˘˘˘˘˘سضغ ‘
قافولأ ةموك◊ يسسائرلأ سسلÛأ

fiةموك◊أ نأأ ديأز يرامع دم
ى˘ل˘ع ا˘هذو˘ف˘ن ط˘سسب ‘ ةر˘م˘˘ت˘˘سسم
ىلع أددسشم ،يبيللأ بأÎلأ لماك
ىدتعم ةيعرسش ًةموكح كانه نأأ

درمتŸاب هفسصو نم لبق نم اهيلع
  .Îفح ةفيلخ (دعاقتŸأ ءأوللأ)
ع˘م سسل˘بأر˘ط ‘ عا˘م˘˘ت˘˘جأ لÓ˘˘خو
تاحرسس ايبيل ىدل يكÎلأ Òفسسلأ
ناكم ل هنإأ يرامع لاق ،نسسكأ

ا‰إأو ،ةيسسايسسلأ ةيلمعلأ ‘ Îف◊
د˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع ،م˘˘˘كاÙأ ‘ ه˘˘˘نا˘˘˘ك˘˘˘م
  .هÒبعت
،ي˘كÎلأ Òف˘˘سسلأ د˘˘كأأ ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م
ع˘سضو˘لأ لوا˘ن˘ت يذ˘لأ ءا˘ق˘ل˘لأ لÓ˘خ
ةر˘˘˘ف÷أو تر˘˘˘سس ‘ ير˘˘˘˘ك˘˘˘˘سسع˘˘˘˘لأ
هدÓب فقوم ،ةيسسايسسلأ ةيلمعلأو
نإأ لاقو ،قافولأ ةموك◊ معأدلأ

ىلع مهل ناكم ل هيمعأدو Îفح
ا˘ه˘ف˘سصو ا˘م بب˘سسب رأو◊أ ة˘˘لوا˘˘ط
  .اهÒغو ةنوهرت ‘ مهمئأرجب
ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لأ ف˘˘˘˘قأوŸأ قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس ‘و
ريزو دكأأ ،ةيبيللأ ةمزألاب ةقلعتŸأ
ي˘˘˘˘غÒسس ي˘˘˘˘سسور˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘جراÿأ

ا˘˘ي˘˘ناŸأأو هدÓ˘˘ب ىد˘˘ل نأأ فور˘˘˘فل
عسضولأ ة˘يو˘سست˘ب ة˘كÎسشم ة˘ح˘ل˘سصم

  .ايبيل ‘
يفحسص ر“ؤوم ‘ ،فورفل لاقو
وكياه ÊاŸألأ هÒظن عم كÎسشم
اميف مسسأوق نيدلبلأ ىدل نإأ ،سسام
عأرسصلأ أذه ةيوسست ةرورسضب قلعتي

ر“ؤو˘˘˘م تا˘˘˘جرfl سسا˘˘˘سسأأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ن˘مألأ سسل‹ ا˘هر˘قأأ ي˘ت˘˘لأ Úلر˘˘ب
نأأ ةرور˘سض ى˘ل˘˘ع أدد˘˘سشم ،›ود˘˘لأ
ةداعتسسأ ¤إأ دوه÷أ عيمج يدؤوت
  .ةيبيللأ يسضأرألأ ةدحوو ةدايسس
ن˘م ،تأو˘ن˘سس ذ˘ن˘م ،ا˘ي˘ب˘ي˘˘ل Êا˘˘ع˘˘تو
لود ن˘˘م م˘˘عد˘˘ب˘˘ف ،ح˘˘ل˘˘سسم عأر˘˘سص
Îفح تأوق عزانتو .ةيبرغو ةيبرع
ا˘˘ه˘˘ب فÎعŸأ- قا˘˘فو˘˘لأ ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح
‘ ةطلسسلأو ةيعرسشلأ ىلع -ايلود
  .طفنلاب ينغلأ دلبلأ

ة˘˘˘فر˘˘˘غ تد˘˘˘كأأ ،ر˘˘˘˘خأ قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس ‘
ة˘ع˘با˘ت˘لأ بسضغ˘لأ نا˘كر˘ب تا˘ي˘ل˘م˘˘ع

ةيلآأ07ـل اهدسصر قافولأ ةموك◊
ةقزترŸأ نم أددع مسضت ةيركسسع
ةعقأولأ ترسس ةنيدم وحن ةهجتم

Îف˘ح ة˘ف˘ي˘ل˘خ ÒسشŸأ ذو˘˘ف˘˘ن ت–
قا˘˘˘˘فو˘˘˘˘لأ تأو˘˘˘˘ق دّد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأو
  .اهلوخدب ايكرت نم ةموعدŸأ
تايلمع نم ىرخأأ رداسصم تناكو
عوبسسألأ رجف تدكأأ بسضغلأ ناكرب
تأز˘˘يز˘˘ع˘˘ت لو˘˘˘سصو ن˘˘˘ع ي˘˘˘سضاŸأ
تر˘˘˘سس ن˘˘˘م ل˘˘˘ك˘˘˘ب Îف˘˘˘ح تأو˘˘˘ق˘˘˘ل
ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تد˘˘˘كأأ Úح ‘ ةر˘˘˘ف÷أو
ا˘˘ي˘˘سسور ر˘˘˘سشن و بسصن ة˘˘˘ير˘˘˘ك˘˘˘سسع
Ÿ004 سسأأ خ˘يرأو˘سص ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن‘
أذ˘˘˘ه ثد˘˘˘ح˘˘˘˘يو ةر˘˘˘˘ف÷أو تر˘˘˘˘سس
تا˘˘يلو˘˘لأ ي˘˘ع˘˘سس ع˘˘م ن˘˘مأز˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
رأر˘قإا˘ب ع˘سضو˘لأ ة˘ئد˘ه˘ت˘ل ةد˘ح˘˘تŸأ
ةيلاكسشإأ لحو رانلأ قÓطإأ فقو
  .يسسائرلأ سسلÛأ Òيغتو طفنلأ

Œما˘˘˘˘˘˘سسجألأ نأأ ¤إأ ةرا˘˘˘˘˘˘سشإلأ رد
د˘ع˘ب ا˘م ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأو ة˘ي˘ع˘ير˘˘سشت˘˘لأ
زا‚أ ‘ تلسشف ‘أذقلأأ طاقسسإأ

سسلÛأ ن˘˘˘م ة˘˘˘يأد˘˘˘ب بو˘˘˘ل˘˘˘˘طŸأ
اعبت روتسسدلأ ةئيه ،ةلودلل ىلعألأ
د˘˘كؤو˘˘ي هر˘˘كذ ف˘˘˘ل˘˘˘سس يذ˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه˘˘˘ل
ةا˘˘˘عد را˘˘˘سصت˘˘˘نأ نا˘˘˘ب نو˘˘˘˘ب˘˘˘˘قأرŸأ
لود˘˘˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ج Úهر مÓ˘˘˘˘˘˘˘سسلأ
سسلجÃ ةيوسضعلأ ةمئأد ىمظعلأ
ةدوقفم لظت ةيدج ›ودلأ نمألأ

  . حلاسصŸأ عأرسص لظ ‘
ةدوجوم ةسصرفلأ ىقبت كلذ مغر و
ةقطنŸأو راتıأ رمع دلب ذاقنإل
ايبيل نايعأأو ءÓقع Úب ةسصرفلأو
نم اهب˘ل˘غأ ة˘ي˘سسا˘ي˘سس تا˘ي˘سصخ˘سشو
فيسس مهسسأأر ىلعو ‘أذقلأ ماظن
هديري ل ويرانيسس كرحتلل مÓسسإلأ

  .ةفرطتŸأ تاعام÷اب فرعي ام
نم عسسأو فيط بهذي كلذ ¤إأ
بر◊أ ويرانيسسّ نأأ ¤إأ ÚعباتŸأ

يأأ ةيزهاج مدع رابتعاب دعبتسسم
نكل نآلأ برح ‘ طروتلل فرط
›ود فر˘˘˘˘ط ل˘˘˘˘ك كلذ ل˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘م
ودبتو ،ايبيل ‘ ه◊اسصÃ كسسمتي
ئطوم داجيإأ ىلع ةممسصم ايسسور
تحتفو ايقيرفإأ لامسش ‘ اهل مدق
عم ىوتسسم ›اعأأ ‘ رأوح تأونق
نطنسشأو جعزأأ يذلأ ءيسشلأ ايكرت
ا˘˘ه˘˘ت˘˘سسا˘˘ي˘˘سس ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘فد و
Úبو. ايبيل ةمزأأ لايح ةيجراÿأ

رأو÷أ لود ءأدأأ لأزام كأذو أذه
- Úعباتم قفو- افيعسض ةيبرعلأ
ةرو˘ط˘˘خو ة˘˘قد ع˘˘م ى˘˘سشا˘˘م˘˘ت˘˘ي لو
 . فقوŸأ
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ترسس موخت ىلع عارسصلا ‘رطل ةيركسسع تازيزعت

باون صسل‹ ..ةيشسايشسلا ةيلمعلاب Îف◊ ناكم ’
 ايبيل ‘ ةمزأ’ا ل◊ ةردابم قلطي صسلبارط

ةمزأ’ا ل◊ ةلماسش ةيسسايسس ةردابم لوح ةينلع ةسشقانم قلطإا ، صسلبارط ‘ ةمسصاعلا ‘ دقعنŸا ،يبيللا باونلا صسل‹ نلعأا
 .يروتسسد صساسسأا ىلع ةيناŸربو ةيسسائر تاباختنا ¤إا لوسصولل ةيلاقتن’ا ةلحرŸا ءاهنإا نمسضتت ،ةيبيللا

:يسشيسشŸا ماسشه فلكŸا صسنوت ءارزو صسيئر

ةموكح““ مت– Úيشسايشسلا تافÓخ
 ““تاءافك
فÓتخلأ““ نإأ ،يسشيسشŸأ ماسشه ،فلكŸأ يسسنوتلأ ءأرزولأ سسيئر لاق
ام ،تأرايتلأ عيمج نم ةموكح ليكسشت نود لوحي ،Úيسسايسسلأ Úب Òبكلأ
ةهأزنلاب اهؤواسضعأأ زيمتي ،اما“ ةلقتسسم تأءافك ةموكح (ليكسشت) متحي
  .““مغانتلأو
تّ“ يتلأ تأرواسشŸأ““ :بسضتقم يفحسص ر“ؤوم ‘ ،يسشيسشŸأ فاسضأأو
،ةÒبك مهنيب فÓتخلأ ةجرد نأأ رّدقأأ ينتلعج ،ةيسسايسسلأ فأرطألأ عم
  .““Úيسسايسسلأ عمŒ ةموكح نيوكت نم نّكÁ ل أذهو
مت– ،ةيلوؤوسسŸأو ينطولأ بجأولأو ةرورسضلأ ،لباقŸأ ‘““ :كردتسسأو

نطأوŸأ اهتايولوأأ ¤وأأ نوكت ،يعامتجأو يداسصتقأ زا‚إأ ةموكح
  .““هتابلطو
بسسن يمانت نم هببسست امو ءأرآلأ ‘ تافÓتخلأ لظ ‘““ هنأأ حسضوأأو
سسلأ تاب ،›ا◊أ ماعلأ ةياهنب %91 لسصتسس يتلأ ةلاطبلأو ةينويدŸأو ةيبلّ

فيزن فاقيإأ ىلع ةلبقŸأ ةموك◊أ جمانرب ىنبي نأأ ةرورسضلأ نم
سسيئر راسشأأو.““يمومعلأ عاطقلأ بسساكم ىلع ةظفاÙأو ةينويدŸأ
بخنلأ ‘ هتقث دقفي أأدب نطأوŸأ““ نأأ ¤إأ ،يسسنوتلأ ءأرزولأ
  .““ةيسسايسسلأ
معدل اهيف نوكيسسو ،لسصأوتتسس تأرواسشŸأو تأءاقللأ““ نأأ عباتو
Úسس– اهيف نوكي يّتلأ ةيولوألأ تأذ فأدهألأ غولبل ،مهم رود بأزحألأ
  .““ةينطو ةيولوأأ يداسصتقلأ عسضولأ
Ëركلأ دبع ،ةسضهنلأ ةكرح ىروسش سسل‹ سسيئر لاق ، قباسس تقو ‘و
نع عفأدت ةسضهنلأ““ نإأ ،سسنوت ةمسصاعلاب يفحسص ر“ؤوم ‘ ،Êوراهلأ
ابأزحأأ أونوكو أوبختنأ نم مه Úيسسنوتلأ““ نأأو ،““ةيبزح ةموكح ليكسشت
  .““تأاطخأأ أذإأ بأزحألأ هذه نوبسساحيسس نم مهو
تأوسصأأ ¤إأ ،يسسنوتلأ ناÈŸلأ ‘ ةقثلأ لانتل ،يسشيسشŸأ ةموكح جات–و
  .سسلÛأ ءاسضعأأ ددع ،ابئان712 لسصأأ نم ،بأون901
ليكسشتب يسشيسشŸأ ،ديعسس سسيق سسيئرلأ فلك ،يسضاŸأ  ةيليوج52 ‘و

  .هسسفن رهسشلأ نم62 نم ةيأدب ،دحأو رهسش لÓخ ةديدج ةموكح
وأأ بزح يأأ ¤إأ متنم Òغ ،ةلقتسسم ةيسصخسش هنأاب ،يسشيسشŸأ فرعُيو
نمسض ةيسسايسس ىوق يأأ لبق نم حسشرُي ⁄ هنأأ امك ،ةيسسايسس ىوق
  .بسصنملل بأزحألأ نم ديعسس اهبلط يتلأ تاحيسشÎلأ
تافÿÓأ دعاسصت ةجيتن ،ةداح ةيسسايسس ةمزأأ ،أرخؤوم سسنوت تسشاعو
سسيئر تÈجأأ حلاسصم براسضت تاهبسشو ،Úيسسايسسلأ ءاقرفلأ Úب
  .ةلاقتسسلأ ىلع خافخفلأ سسايلإأ ةموك◊أ

 :ةيبرغŸا ةحسصلا ةرازو

لابقتشس’ ةيحشص زكارم دامتعا متيشس
انوروكب اهتباشصإا ‘ كوكششŸا ت’ا◊ا
طسسو ةجر◊أ تلا◊أ عافترأ ،نع ،ةيبرغŸأ ةحسصلأ ةرأزو تفسشك
¤إأ ددعلأ لسصو امدعب ،(91 ديفوك) دجتسسŸأ انوروك سسوÒفب ÚباسصŸأ
  .ةكلمŸأ تايفسشتسسم فلتfl ‘ ةلاح231
تلا◊أ تلا◊أ نم25 نإاف ،برغŸأ ‘ ةيحسصلأ تاطلسسلأ بسسحبو
سسفنتلأ ةزهجأأ ت– اهعسضو ىرج ،انوروك ببسسب ةجر◊أ
  .يعانطسصلأ
،(ةظفاfi) ءاسضيبلأ رأدلأ ةهج نأأ ¤إأ ،ةيمسسرلأ ةحسصلأ تانايب Òسشتو
83ـب ةجر◊أو ةÒطÿأ تلا◊أ نم ددع Èكأأ تلجسس ،دÓبلأ يبرغ
  .قوبسسم Òغ مقرلأ أذهو ،ةلاح
تاباسصإلأ ددع ‘ ““قلقŸأ»ـب فسصُو اظوحلم اعافترأ ،برغŸأ تلجسسو
مث ،يسضاŸأ ماعلأ رخأوأأ ،Úسصلأ ‘ رهظ يذلأ انوروك سسوÒفب ةديد÷أ

  .ةيŸاع ةحئاج ¤إأ لو–
‘ أديدج لوكوتورب دمتعي نأأ برغŸأ ررق ،عافترلأ أذه ببسسبو
مهجÓع لجأل ،سضأرعأأ مهيلع رهظت ل نم داعبتسسأ يرجي ىتح ،جÓعلأ

  .لزعلأو ةبكأوملل مهعاسضخإأ عم ،تيبلأ ‘
3 ¤إأ لسصو دÓبلأ ‘ انوروكب يمويلأ ةباسصإلأ لدعم نأأ ةرأزولأ تدروأأو
ىقلتت يتلأ ةطيسشنلأ تلا◊أ ددع لسصو اميف ،ةمسسن فلأأ ةئم لكل
  .ةلاح7729 لزانŸأو تايفسشتسسŸأ ‘ جÓعلأ
ددع عافترأ رثإأ ىلع ،ندŸأ نم ددع قÓغإاب ،أرخؤوم ،برغŸأ ماقو
ةيحسصلأ ئرأوطلأ ةلاح ديد“ ىرج اميف ،انرووك سسوÒفـب ÚباسصŸأ

  .لبقŸأ Èمتبسس نم رسشاعلأ ىتح
تامامكلأ ءأدترأ ةيرابجإأ ىلع تاطلسسلأ تددسش ،هسسفن ىحنŸأ ‘و
نإأ تلاقو ،نجسسلأو ةمأرغلأ Úب حوأÎت تابوقع نم Úفلاıأ ترذحو
  .ةياقولأ تأءأرجإأ ءأزإأ ““يخأÎلأ““ نم ةلاح ‘ أولخد ÚنطأوŸأ
لودلأ ةمئاق نم برغŸأ ةلأزإأ يبوروألأ دا–لأ نلعأأ ،قباسس تقو ‘و
ليجسست دعب ،““نغنيسش““ ءاسضف أولخدي نأأ اهينطأوŸ نكÁ يتلأ ةنمآلأ
 .انوروكب ÚباسصŸأ ددع ‘ عافترأ
ةيحسص زكأرم نأاب ، بلاط تيآأ دلاخ ةحسصلأ ريزو دافأأ هتهج نمو
كوكسشŸأ تلا◊أ لابقتسسل ،ءايحألأ فلتخÃ اهدامتعأ متيسس ةيعجرم

  .(91-ديفوك) ةحئاجب اهتباسصإأ ‘
عوسضوم لوح ةيسضأÎفأ ةودن لÓخ ةلخأدم ‘ بلاط تيآأ حسضوأأو
هذه نأأ ،““؟بأوج يأأ ،ةقلقم ةيعسضو ..91-ديفوك ةيئابولأ ةيعسضولأ““
سصاÿأ عاطقلأ ءابطأأ اهيلع اهليحي يتلأ تلا◊أ لبقتسستسس زكأرŸأ
ىلع ةدجأوتŸأ تايلديسصلاب ةلدايسصلأ أذكو ،مهÒغو نوماعلأ ءابطألأو
  .ةيحسصلأ زكأرŸأ هذه ىوتسسم ىلع مهسصحف متي وأأ ،يح لك ىوتسسم
عفرلأ وه ةيعجرŸأ ةيحسصلأ زكأرŸأ كلت دامتعأ نم فدهلأ نأأ عباتو
ةبسسنلاب مهلزانم ‘ امإأ ،ىسضرŸاب لجاعلأ لفكتلل فسشكلأ تأءاسضف نم

Ÿو ةنمزم سضأرمأأ نم نوناعي لو سضأرعأأ مهيدل تسسيل نÁكلذ مهنك،
لمأوع نم نوناعي دق سصاخسشأأ بايغل وأأ نكسسلأ ةينب ىوتسسم ىلع ءأوسس
ثيح ،ةيبأÎلأ ةرأدإلأ يلث‡ عم قيسسنتب كلذو ،مهطيfi ‘ راطتخلأ
تاسصوحفلأ نم هÒغو بلقلأ طيطخت سصحف نم ىسضرŸأ Úك“ متيسس
ةيبطلأ ةبقأرŸأ نامسض عم ةيودألأ مهحنمو ،ةبولطŸأ ىرخألأ
›زنŸأ جÓعلل عوسضÿأ اهيلع رذعتي يتلأ تلا◊أ امنيب ،ةرمتسسŸأ
ىوتسسم ىلع اهب لفكتلأ متيسسف ركذلأ ةفلاسسلأ لمأوعلأ نم لماعل
 .ةفلتıأ ةيحسصلأ تاسسسسؤوŸأ

 ةلاح8956 تغلب دق صسوÒفلاب ةباسصإ’ا ت’اح ›امجإا

 ايناتيروÃ انوروك صسوÒفب ةديدج ةلاح84
دجتسسŸأ انوروك سسوÒفب ةديدج ،ةباسصإأ ةلاح84 ايناتيروم تلجسس
  .ةيمÓعأ رداسصŸ اقفو.ةيسضاŸأ42 ـلأ تاعاسسلأ لÓخ
تلاح ›امجإأ نأأ ،ةيناتيروŸأ ‘ ةحسصلأ ةرأزو نع رداسص نايب دافأأو
ددع ›امجإأ رقتسسأ اميف ،ةلاح8956 تغلب دق سسوÒفلاب ةباسصإلأ
  .ةلاح751 دنع تايفولأ

ةباسصإأ84و ،ءافسش ةلاح18 ليجسست ةيناتيروŸأ ةحسصلأ ةرأزو تنلعأأ و
.ةيسضاŸأ ةعاسس42 لÓخ دÓبلأ ‘ دجتسسŸأ انوروك سسوÒفب ةديدج
  .ةافو ةلاح يأأ لجسست ⁄ اميف
ةباسصإأ23 ليجسست  نع تفسشك دق ،ةيناتيروŸأ ةحسصلأ ةرأزو تناكو
. يسضاŸأ Úنثلأ موي دجتسسŸأ انوروك سسوÒفب ةدكؤوم
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 اـــهباــحصصأ’ درــت ’ ةدــير÷أ درــت ةــــقيثو لــك
رـــصشنت ⁄ مأأ ترـــصشن ءأوـــصس

يجان دمحأأ

ديأزتم لكسشب نميلأ برح رثؤوُت
يدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسلأ ع˘˘˘˘م˘˘˘˘تÛأ ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
.ةيبون÷أ قطانŸأ ‘ اًسصوسصخ
،بر◊أ تف˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘ت نإأو ى˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ح
لخأدلأ ى˘ل˘ع ا˘هرا˘ثآأ ر˘م˘ت˘سست˘سس
.لوطأأ ةÎفل يدوعسسلأ

بر˘ح تا˘سسا˘˘ك˘˘ع˘˘نأ ر˘˘سصح˘˘ن˘˘ت ل
ي˘ن˘م˘ي˘لأ ع˘م˘تÛأ ى˘ل˘ع ن˘˘م˘˘ي˘˘لأ
سضيأأ لاطت لب بسسحف عمتÛأ اً
ر˘˘ثأا˘˘˘ت˘˘˘ي تا˘˘˘ب يذ˘˘˘لأ يدو˘˘˘ع˘˘˘سسلأ
عأز˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘لأ أذ˘˘˘˘˘˘ه تأرو˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ب
ىلع لسصحي امف .هتايكيمانيدو
ة˘˘ك˘˘ل˘˘م˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘بو˘˘˘ن÷أ دود◊أ
،اهءأرو امو ةيدوعسسلأ ةيبرعلأ

مهدحو Úينميلأ لأوحأأ رّيغُي ⁄
سضيأأ Úيدو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسلأ ا‰إأو ،ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ً

ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م ي˘˘˘ن˘˘˘طا˘˘˘ق ا˘˘˘ًسصو˘˘˘سصخ
ذإأ ،ةيدوعسسلأ ةيبون÷أ دود◊أ
نم Òبك لكسشب مهتايح تÒغت
ةيعامت˘جلأو ة˘ي˘ن˘مألأ ي˘حأو˘ن˘لأ
ثيد◊أ لظ ‘و .ةيداسصتقلأو
ة˘يدو˘ع˘سسلأ Úب تا˘سضوا˘˘ف˘˘م ن˘˘ع
،““نويثو◊أ““ هللأ راسصنأأ ةكرحو
تا˘م˘ها˘ف˘ت ¤إأ دو˘ق˘ت د˘ق ي˘ت˘˘لأو
ل˘ظ˘ت˘سس ،ة˘ير˘˘ك˘˘سسعو ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
ل˘غ˘سشت ثأد˘حألأ هذ˘ه ل˘ي˘عا˘ف˘˘م
ما˘ع˘˘لأ رو˘˘سصت˘˘لأ ‘ أÒًب˘˘ك أًز˘˘ي˘˘ح
‘ ى˘ت˘ح ،يدو˘ع˘سسلأ ع˘م˘ت˘ج˘م˘˘ل˘˘ل

.بر◊أ دعب ام ةلحرم
لو˘خد ة˘˘يدو˘˘ع˘˘سسلأ نÓ˘˘عأ ذ˘˘ن˘˘م
ل˘عا˘ف˘ت زÈي ،ن˘م˘˘ي˘˘لأ ‘ بر◊أ
تا˘˘ك˘˘ب˘˘سش ى˘˘ل˘˘ع Òب˘˘˘ك يدو˘˘˘ع˘˘˘سس
لوا˘ن˘ت˘ي ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ مÓ˘˘عإلأ
ثأد˘˘˘حألأ تا˘˘˘ير‹و عا˘˘˘˘سضوألأ
ل˘عا˘ف˘ت˘لأ أذ˘ه ي˘تأا˘ي .ة˘ي˘˘ن˘˘م˘˘ي˘˘لأ
ما˘م˘ت˘هأ م˘˘ج˘˘ح ةدا˘˘يز˘˘ل ىد˘˘سصك
‘ رودي اÃ يدوعسسلأ عمتÛأ
تاسشاقن عم كلذ قفأÎي .نميلأ

Úي˘˘نÚ Áب ة˘˘ع˘˘˘سسأو ةر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسم
بر◊أ ليسصافت لوح Úيدوعسسو
عمتÛأ أأرق˘ي ف˘ي˘كو ،ا˘ه˘قا˘فآأو
ي˘˘ت˘˘لأ بر◊أ ة˘˘لا˘˘ح يدو˘˘˘ع˘˘˘سسلأ
د˘سض ة˘يدو˘ع˘˘سسلأ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف كرا˘˘سشت
با˘˘˘طÿأ نأأ م˘˘˘˘غرو .Úي˘˘˘˘ثو◊أ
ءا˘ط˘سشن˘لأ م˘ظ˘ع˘م ىد˘˘ل د˘˘ئا˘˘سسلأ
ه˘جو˘ت ع˘م ق˘با˘ط˘ت˘ي Úيدو˘˘ع˘˘سسلأ
تأرا˘ب˘ت˘عل ،ة˘يدو˘ع˘˘سسلأ ة˘˘لود˘˘لأ
ةديدسشلأ ةباقرلاب اهدحأأ قلعتي
تاسصنŸأ هذه ىلع ةسضورفŸأ
تو˘˘˘سص يأا˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘م˘˘˘˘سست ل ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ

ىدم فسشكت اهنأأ لإأ - سضراعم
ىلع يدو˘ع˘سسلأ ع˘م˘تÛأ لا˘ب˘قأ

تأونسسلأ ‘ نميلأ رابخأأ ةعباتم
سس“ ترا˘˘˘˘˘سص ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ ،ةÒخألأ

.رسشابم لكسشب مهتسشيعم
تر˘˘ّثأأ ،لا˘˘ثŸأ ل˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘سس ى˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ف
ةÒب˘ك˘لأ ة˘يدا˘سصت˘قلأ تا˘ق˘ف˘˘ن˘˘لأ
لكسشب ،ةيدوعسسلأ اهتدبكت يتلأ
،يدو˘˘ع˘˘سسلأ ع˘˘م˘˘تÛأ ‘ ع˘˘سسأو

ةدايزو ،بئأرسضلأ عفرب تلث“
عافترأو ،تامدÿأ سضعب ةفرعت
امك ،ةيطفنلأ تاقتسشŸأ راعسسأأ
ة˘˘ير˘˘ك˘˘˘سسع˘˘˘لأ تا˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘لأ تدأأ
ا˘˘˘هذ˘˘˘ف˘˘˘ن ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ،ة˘˘˘ي˘˘˘خورا˘˘˘سصلأ

ل˘˘˘˘˘خأد˘˘˘˘˘لأ بو˘˘˘˘˘سص نو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ثو◊أ
رمتسسم ينمأأ قلق ¤إأ يدوعسسلأ
تعفد ،يدوعسسلأ نطأوŸأ ىدل
¤إأ Úيدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسلأ ن˘˘˘˘م Òث˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘لأ
.ا˘ه˘ثأد˘حأأ ع˘م م˘ئأد˘لأ ل˘عا˘ف˘ت˘لأ
هيجوت ىلع ةردقلأ بايغ عمو
قيلعتلأ وأأ مهتلود هاŒ دقن يأأ
،ا˘ه˘˘تا˘˘سسا˘˘ي˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلأ
مو˘سصخ ى˘ل˘ع م˘ه˘تا˘با˘ت˘ك تز˘كر˘ت
د˘ق˘ن˘لأ را˘سسح˘نأ ع˘م ،ة˘يدو˘ع˘˘سسلأ
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘لأ فأر˘˘˘˘طألأ ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب
ن˘˘م سضا˘˘ير˘˘˘لأ ن˘˘˘م ة˘˘˘مو˘˘˘عدŸأ
ا˘هز˘ج˘عو ا˘ه˘ت˘يد˘ج مد˘˘ع ة˘˘يوأز
د˘˘ق˘˘ل .تأرا˘˘سصت˘˘نأ ق˘˘ي˘˘ق– ن˘˘˘ع
ًا˘با˘ت˘ُك ة˘ي˘ن˘م˘ي˘˘لأ ة˘˘لا◊أ تج˘˘ت˘˘نأأ
تا˘˘˘ب ن‡ Úئ˘˘˘سشا˘˘˘ن Úيدو˘˘˘ع˘˘˘˘سس
ة˘حا˘سسم ن˘م˘ي˘˘لأ ثأد˘˘حأأ لوا˘˘ن˘˘ت

،م˘˘ه˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ة˘˘ن˘˘مآأو ةد˘˘ي˘˘ج
Ÿق˘ي˘ل˘ع˘˘ت˘˘لأو ة˘˘با˘˘ت˘˘ك˘˘لأ ة˘˘سسرا˘˘م

‘ ذ˘˘˘˘˘خألأ ع˘˘˘˘˘م ،ي˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سسلأ
ةيدرسسلأ ينبت ةرورسض رابتعلأ
ىلع ةردق˘ل˘ل طر˘سشك ،ة˘ي˘م˘سسر˘لأ

.ةباتكلأ ةلسصأوم
تناك ،بر◊أ لبق ام ةÎف ‘
ما˘ت˘لأ با˘ي˘غ˘لأ ن˘م ة˘لا˘ح كا˘˘ن˘˘ه
ةا˘˘˘ي˘˘˘ح ‘ ي˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘لأ ع˘˘˘سضو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
ع˘˘˘˘م ا˘˘˘˘ًسصو˘˘˘˘˘سصخ ،Úيدو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سسلأ
ا˘˘ه˘˘ت˘˘سضر˘˘ف ي˘˘ت˘˘لأ تأد˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘˘لأ
Úينميلأ لوخد هاŒ ةيدوعسسلأ
ن˘˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لأ ‘ ا˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضأرأأ ¤إأ
لÓخ Òغت رمألأ نكل ،نيÒخألأ
ديدعلأ زرب دقف ،بر◊أ ةÎف
Úط˘˘˘˘سشا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لأو با˘˘˘˘ت˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘˘م
نو˘ب˘ل˘ُي أو˘تا˘ب ن˘يذ˘لأ Úيدو˘ع˘˘سسلأ

يدو˘˘˘ع˘˘˘سسلأ ع˘˘˘م˘˘˘˘تÛأ ة˘˘˘˘جا˘˘˘˘ح
ثأد˘حأل ة˘ي˘˘م˘˘سسر Òغ ة˘˘يدر˘˘سسل
را˘˘سص ا˘˘م˘˘ك .ن˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘لأ ‘ بر◊أ
Úينميلأ ÚيمÓعإلأ نم ديدعلل
نوعباتم ،بر◊أ نوطغي نيذلأ
.يدو˘˘˘ع˘˘˘سسلأ ل˘˘˘˘خأد˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م Ìك

سضيأأ ن˘˘˘˘يد˘˘˘˘لأ لا˘˘˘˘جر زز˘˘˘˘ع˘˘˘˘ُي ،ا˘˘˘˘ً
د˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘سسŸأ ‘ نو˘˘˘˘˘يدو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سسلأ
با˘طÿأ ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لأ تا˘˘سسل÷أو
طاسسوأأ ‘ بر◊أ نع يمسسرلأ
باطخ وهو .يدوعسسلأ عمتÛأ
ةينطولأ ةيوهلأ روسضح  ززعي
تأرد˘˘˘ق˘˘˘ل جّور˘˘˘يو ،ة˘˘˘يدو˘˘˘ع˘˘˘˘سسلأ
ةرأدإأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘م˘˘˘كا◊أ ةر˘˘˘˘سسألأ

ا˘˘م˘˘ك .ن˘˘م˘˘ي˘˘لأ ‘ بر◊أ ف˘˘ل˘˘˘م
ةيمÓعإلأ تاسسسسؤوŸأ ديفتسست
‘ ثأدحألأ هذه نم ةيدوعسسلأ
ن˘طأوŸأ ة˘ي˘˘سصخ˘˘سشل ق˘˘يو˘˘سست˘˘لأ
ن˘˘˘طو˘˘˘ل˘˘˘˘ل سصلıأ يدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسلأ
.هماكحو
‘ فعسضألأ ةقل◊أ نمكت نكل
ة˘˘يذاÙأ ة˘˘ي˘˘بو˘˘ن÷أ ق˘˘طا˘˘˘نŸأ
تداعأأ يتلأو ،نميلأ عم دودحلل
ا˘ًي˘فأر˘غوÁد ا˘ه˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘سشت بر◊أ
بر◊أ علدنأ دنعف .اًيركسسعو

تلقن ،5102 (سسرام) رأذآأ ‘
نم ديدعلأ ةيدوعسسلأ ةموك◊أ
¤إأ ة˘˘˘يدود◊أ ىر˘˘˘ق˘˘˘لأ نا˘˘˘ك˘˘˘سس
لّو˘˘˘ح ا˘˘˘م ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘خأد˘˘˘˘لأ ندŸأ
ةيدود◊أ رسضأو◊أ نم ديدعلأ
ق˘فأر˘ت .ةرو˘ج˘˘ه˘˘م ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ¤إأ
ةركسسعل ةيدوعسس ةطخ عم كلذ
ام ¤إأ اهليو–و ،قطانŸأ هذه
د˘ت“ .ة˘لزا˘ع˘لأ ق˘طا˘˘نŸأ ه˘˘ب˘˘سشي

ل˘˘˘˘خأد˘˘˘˘لأ ¤إأ ق˘˘˘˘طا˘˘˘˘نŸأ هذ˘˘˘˘ه
ط˘˘ير˘˘سش لو˘˘ط ى˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘لأ
Ú 01ب ام حوأÎي قمعب ،دود◊أ
هاŒا˘˘ب ،ًأÎمو˘˘ل˘˘ي˘˘ك04 ¤إأ
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ر˘ط˘ي˘سسي ي˘ت˘لأ ق˘طا˘˘نŸأ
كلذ ن˘˘م فد˘˘ه˘˘˘لأو .نو˘˘˘ي˘˘˘ثو◊أ

يأأ لو˘˘˘˘˘˘˘سصح مد˘˘˘˘˘˘˘ع نا˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘سض
هاŒا˘˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘مأأ تا˘˘˘˘˘˘قأÎخأ
اًسصوسصخو ،ةيدوعسسلأ يسضأرألأ

ةيÈلأ تاهجأوŸأ دمأأ لوط عم
.Úيثو◊أ عم
ة˘ي˘ج˘ي˘تأÎسسلأ ‘ لو˘ح˘ت˘لأ أذ˘ه

ا˘˘ه˘˘ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘م و˘˘˘ح˘˘˘ن ة˘˘˘يدو˘˘˘ع˘˘˘سسلأ
ل˘˘مأو˘˘ع˘˘لأ د˘˘حأأ و˘˘ه ،ة˘˘ي˘˘بو˘˘ن÷أ
هذه لئابق ةايح ىلع ةرثؤوŸأ
تا˘˘˘ه˘˘˘جأوŸأ ل˘˘˘ب˘˘˘ق .ق˘˘˘طا˘˘˘˘نŸأ
تناك ،““Úيثو◊أ““ عم ةيركسسعلأ
Òب˘ك ل˘ك˘سشب د˘م˘ت˘ع˘ت ة˘يدو˘˘ع˘˘سسلأ

Úبنا÷أ ‘ ،لئابقلأ هذه ىلع
Úمأا˘˘ت˘˘ل ،يدو˘˘ع˘˘سسلأو ي˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘لأ
نكل .ليوطلأ يدود◊أ طيرسشلأ
‘ Úيثوحلل يركسسعلأ طاسشنلأ
،دود◊أ ن˘˘˘م ي˘˘˘ن˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘لأ ءز÷أ
دود◊أ نا˘˘ك˘˘سس سضع˘˘ب نوا˘˘˘ع˘˘˘تو
تأرا˘ب˘˘ت˘˘عل م˘˘ه˘˘ع˘˘م ة˘˘يدو˘˘ع˘˘سسلأ
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأ تÓ˘سصلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ت
سضا˘˘˘ير˘˘˘لأ ع˘˘˘˘فد ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘هذŸأو
د˘˘˘˘سض بر◊أ ‘ طأر˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘نÓ˘˘˘˘˘ل
.9002 ما˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘لأ ‘ Úي˘˘˘˘˘˘˘˘ثو◊أ
عسضولأ ةسشاسشه تفسشك بر◊أ
،ق˘˘˘˘طا˘˘˘˘نŸأ هذ˘˘˘˘ه ‘ ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘مألأ
حتفل ا˘ه˘ن˘ي˘ح ة˘يدو˘ع˘سسلأ تع˘فدو

ي˘˘ن˘˘م˘˘˘ي˘˘˘لأ سشي˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل ا˘˘˘هدود˘˘˘ح
Ùي˘ثو◊أ ة˘˘براÚ ل˘خأد˘لأ ن˘م

هيجوت تلوت Úح ‘ ،يدوعسسلأ
.ةيوج تابرسض
ةيدوعسسلأ دامتعأ نم مغرلابو

ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا◊أ ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘ح ‘
ن˘˘يذ˘˘لأ ،Úي˘˘ن˘˘م˘˘ي˘˘لأ ن˘˘˘يد˘˘˘نÛأ
06 ـب رداسصŸأ سضعب  مهردقت
ى˘ل˘˘ع نو˘˘عزو˘˘ت˘˘ي ،ل˘˘تا˘˘ق˘˘م ف˘˘لأأ

flلإأ ،ةيدود◊أ تاهب÷أ فلت
عا˘˘فد ط˘˘خ ىو˘˘سس أو˘˘سسي˘˘ل م˘˘ه˘˘نأأ
ن˘م د˘يد˘ع˘˘لأ م˘˘ه˘˘ف˘˘ل˘˘خ ن˘˘م ،لوأأ
ة˘ي˘ن˘مألأو ة˘ير˘ك˘سسع˘لأ تأد˘حو˘لأ
مايقلل ةيدوعسسلأ اهب تعفديتلأ

Ãمأا˘˘ت ة˘˘م˘˘هÚ د˘قو .ا˘˘ه˘˘ي˘˘سضأرأأ
نم تأرسشعلأ ةيدوعسسلأ ترسسخ
ببسسب قطانŸأ هذه ‘ اهتأوق
وأأ ةر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسŸأ تا˘˘˘كا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘˘سشلأ
نم ةمدا˘ق˘لأ ة˘ي˘ع˘فدŸأ ف˘ئأذ˘ق
.Úيثو◊أ ةرطيسس قطانم

Úيدوعسسلأ دون÷أ فسصن ةبأرق
ناكسس  نم مه كراعŸأ هذه ‘

ل ،ةيدود◊أ ةيبرغلأ قطانŸأ
ن‡ ،نأز˘ي˘˘ج ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ا˘˘م˘˘ي˘˘سس
لكسشب ةيدوعسسلأ مهي˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت
رئاسسÿأ هذه نأأ عقأولأ .Òبك
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع تسسك˘˘˘˘ع˘˘˘˘نأ ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘سشب˘˘˘˘˘لأ
م˘غر .ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ ن˘˘سضأو◊أ

ة˘˘يدو˘˘ع˘˘سسلأ ة˘˘مو˘˘˘ك◊أ د˘˘˘ي˘˘˘ج“
د◊أ““ دو˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ج تا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سضت˘˘˘˘˘ل
تا˘˘سسا˘˘ك˘˘ع˘˘نأ نأأ لإأ ،““ي˘˘بو˘˘˘ن÷أ
ًأرا˘ثأأ تكر˘ت ة˘ير˘˘سشب˘˘لأ فÓ˘˘كألأ
،ة˘ك˘ل˘مŸأ ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘˘غ˘˘لا˘˘ب

‘ ماعلأ رأرقتسسلأ نأأ اًسصوسصخ
ة˘˘˘˘م˘˘˘˘سسلأ و˘˘˘˘ه نا˘˘˘˘ك يدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسلأ
.ةÒخألأ دوقعلأ ‘ ةيسسيئرلأ
سضعب ‘ كراعŸأ دأدتسشأ عمو
تق˘˘ل˘˘˘غُأأ ،ة˘˘˘يدود◊أ تا˘˘˘ه˘˘˘ب÷أ
ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ قأو˘سسألأ ن˘˘م Òث˘˘ك˘˘لأ
ءلؤوهل ةايح نايرسش تناك يتلأ
ذفنŸأ لافقإأ نأأ امك ،ناكسسلأ
ةقطنم ‘ نميلأ عم يسسيئرلأ
¤إأ ىدأأ ،ة˘˘˘يدو˘˘˘ع˘˘˘سسلأ لأو˘˘˘ط˘˘˘˘لأ

ناكسسلل ةÒبك ةيداسصتقأ رئاسسخ
ق˘˘˘˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘˘˘نŸأ ‘ Úيدو˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘سسلأ
تلو– ،لباقŸأ ‘ .ةطيÙأ

ذ˘˘ف˘˘ن˘˘م بو˘˘سص رو˘˘ب˘˘ع˘˘˘لأ ة˘˘˘كر˘˘˘ح
ة˘ق˘ط˘ن˘م ‘ ع˘ق˘ي يذ˘لأ ة˘ع˘يدو˘˘لأ

يتلأ قطانملل لباقŸأ ،نأر‚
ةينميلأ ةموك◊أ ه˘ي˘ل˘ع ر˘ط˘ي˘سست
تسشع˘ت˘˘نأ .ا˘˘ًي˘˘لود ا˘˘ه˘˘ب فÎعŸأ

طا˘سشن˘لأ بب˘سسب ة˘ق˘ط˘˘نŸأ هذ˘˘ه
ن˘˘م˘˘ي˘˘لأ Úب Òب˘˘ك˘˘˘لأ يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ
ع˘˘˘م ا˘˘˘ًسصو˘˘˘˘سصخ ،ة˘˘˘˘يدو˘˘˘˘ع˘˘˘˘سسلأو
سضور˘˘˘˘˘فŸأ ي˘˘˘˘˘ئز÷أ را˘˘˘˘˘سص◊أ

ذ˘˘˘فا˘˘˘نŸأ ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لأ ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
دا˘˘ف˘˘ت˘˘سسأ .ة˘˘ي˘˘ن˘˘م˘˘ي˘˘لأ ئ˘˘˘نأوŸأو
أذه نم نأر‚ ةقطنم ناكسس
دعب اميسس ،يداسصتقلأ لوحتلأ
سسوؤور ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لأ لو˘˘˘˘˘خد
‘ رامثتسسÓ˘ل ة˘ي˘ن˘م˘ي˘لأ لأو˘مألأ
ع˘ق˘ت ي˘ت˘لأ ة˘يدو˘ع˘˘سسلأ ق˘˘طا˘˘نŸأ

.يدود◊أ ÈعŸأ أذه فلخ
سضعب نم ناكسسلأ ةرجه تدأأ
رو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ظو ،ة˘˘˘˘يدود◊أ بو˘˘˘˘˘ي÷أ
ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ‘ ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قأ سصر˘˘ف
ءو˘˘˘˘˘سشن ¤إأ ،ىر˘˘˘˘˘خأأ ة˘˘˘˘˘يدود˘˘˘˘˘ح
Úب ة˘˘ل˘˘˘يد˘˘˘ب ل˘˘˘سصأو˘˘˘ت تأرا˘˘˘سسم

اهعمو ،قطانŸأ هذه تاعمت‹
Òغ ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كر◊أ ةÒتو تدأز
ط˘ير˘سشلأ لو˘ط ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘˘سسر˘˘لأ
ن˘˘˘˘˘م Ìكأل د˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘مŸأ يدود◊أ
ة˘حا˘سسم ي˘هو ،Îمو˘ل˘ي˘˘ك0041
.اهتأرأدإأ بعسصي ةعسساسش
Òثأا˘˘˘ت˘˘˘˘لأ نأأ بر◊أ سسورد ن˘˘˘˘م
هثد– نأأ ةيدوعسسلأ تدأرأأ يتلأ

ندم ناكسس ًاسضيأأ لاط نميلأ ‘
تلوحتلأ نأأو ،اهأرقو ةكلمŸأ
‘ عأز˘ن˘لأ أذ˘ه ا˘˘ه˘˘ثد˘˘ح˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأ
،يدو˘˘ع˘˘سسلأ ع˘˘م˘˘˘تÛأ ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘هذ
لÓ˘خ ةو˘ق˘ب ةر˘˘سضا˘˘ح ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت˘˘سس
تهتنأ نإأو ىتح .ةلبقŸأ ةÎفلأ
ة˘˘يدو˘˘ع˘˘˘سسلأ ما˘˘˘مأأ نإا˘˘˘ف ،بر◊أ
ةيل˘خأد˘لأ تأÒثأا˘ت˘لأ ن˘م Òث˘ك˘لأ
ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ك تد˘لو˘ت ي˘ت˘لأ
.نميلأ ‘ عأزنلأ دمأأ لوطل



 ارخؤوم اهوقلطا يتلا تاحيرسصتلا ةيفلخ ىلع

لÓمو صساŸا ءاعدتشسإاب بلاطي فافلا صسيئر

ةÒخ’ا ةنوآ’ا ‘ ةيحسصلا هتلاح روهدت ببسسب

 ليشصافت فششكت ةيافلح عافد ةئيه
تقؤوŸا جارفإ’ا بابشسا و
دهف فيطسس قافو يدانل قباسسلأ ريدŸأ عافد ةئيه يحرف ةميعن تفسشك

أذه و سشأر◊أ نجسس رأوسسأأ جراخ دجأوتي ايمسسر ةيافلح نأ ىلع ةيافلح
ةسصاخ ةيحسصلأ هتلاح روهدت ببسسب جأرفأ بلطب اهتئيه تمدقت امدعب

سسلÛ ماعلأ بئانلأ هللأ دم◊أ »:ةلئاق تفسشك نيأ ةÒخلأ ةنوآلأ ‘
ببسسب أذه و ةيافلح دهف انلكوŸ تقؤوم جأرفأ ىلع قفأو رئأز÷أ ءاسضق
قيلط رح نوكيسس ةيافلح دهف نأ عيم÷أ نئمطن ، ةيحسصلأ هتلاح روهدت
.““ هئاقدسصأ لك و هتيب و هلهأ ¤أ دوعيسس و

fiا يماŸجانÒ نع جارفإ’ا ببسس فسشكي ياودعسس ميسسن
هلكوم
جأرفإلأ نأ  ميهأرب يبرسش يوأدعسس ميسسن ÒجانŸأ يماfi فسشك اميف
يسضاق مامأأ جأرفإلأ بلط ىلع أءانب ءاج يوأدعسس ميسسن مهتŸأ هلكوم نع
لك Ëدقت ” هنأ يماÙأ دكأ امك هتئيه هيب تمدقت يذلأ قيقحتلأ
نسس◊أ Òسس ىر‹ ‘ قئاع يأ لكسشي نل جأرفلأ أذه نأ تانامسضلأ
. قيقحتلل

ر-ق

يكوكلل ةيلاŸا بلاطŸا ىلع قفاوت ةاردإ’ا

ÒيÓم8 ب فيطشس قافو لومتشس ““اكيج““
ايونشس ميتنشس

عم ،يئدبم قافتأ نع فيطسس قافو نم ةبرقم رداسصم ،سسمأأ تفسشك
،لبقŸأ مسسوملل ابسس– قيرفلأ ليو“ لجأأ نم ،تنمسسإÓل «اكيج» عم‹

دقع ىلع ،ايونسس ميتنسس ÒيÓم8 هردق ايلام اغلبم ،عمÛأ ّخسضي نأأ ىلع
Áراظتنأ ‘ ،مسسأوم ةدعل دت Œأ أذه ديسسŸعنسصم نأأ اميسسل ،عورسش

غلابÃ ،ةقباسس تأونسس لÓخ قيرفلأ ليو“ ‘ ،ديلاقت كلÁ ،تنمسسإلأ
.ميتنسس رايلم1 زواجتت ل ةيلام
بيلغتو مأدسصلأ قيرط نع عجأÎلأ فيطسس قافو يدان ةرأدإأ تررقو
ةيثÓثلأ ةيقافتلأ ىلع عيقوتلاب تمزتلأ امدعب ،لقعتلأو ةمك◊أ قطنم
.““دسشأرلأ مك◊أ ““ عيجسشت فدهتسست يتلأ
ةيثÓثلأ ةيقافتلأ ىلع لبقŸأ دحألأ عقوتسس فيطسس قافو ةرأدإأ نأ ملعو
ةبقأرŸأ ةيريدمو (فاف ) مدقلأ ةركل يرئأز÷أ دا–لاب اهطبرت يتلأ
.›اŸأ Òيسستلأو
ىلع عيقوتلأ اهسضفر قباسس تقو ‘ تنلعأأ دق  ،فيطسس قافو ةرأدإأ تناكو
ةحلسصم ‘ بسصت ل اهب ةطبترŸأ تأءأرجإلأ نأ ىوعدب ةيقافتلأ هذه
.““زلغيأ كÓب ““ ةكرسش
بردŸأ فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘مد˘˘قŸأ ،ة˘˘ي˘˘لاŸأ بلا˘˘طŸأ ى˘˘ل˘˘ع بأر˘˘عأ ق˘˘فأوو
ةبأرق ‘ ةلثمتŸأ ،دعاسسŸأ ينفلأ همقاط ةقفر ،يكوكلأ ليبن يسسنوتلأ
عوبسسألأ ةياهن لبق ،رومألأ مسسرت نأأ بقترŸأ نمو ،ايرهسش نويلم006
عم ،ةسضيرعلأ طوطÿأ ىلع قباسس تقو ‘ قفتأ هنأأ اسصوسصخ ،يرا÷أ
عم يسضايرلأ هعورسشم لامكتسسل ،رخآأ مسسوŸ ءاقبلأ ‘ ةÒبكلأ هتبغر
،اينوÎكلإأ تأءأرجإلأ متت نأأ ىلع ،حنŸأو تأوÓعلأ نم عفرلأ عم ،يدانلأ

عفري امدنع اهلامكتسسأ عم ةأزأوم ،ديدمتلأ دقع ىلع عيقوتلأ اهنيب نم
.رئأز÷أو سسنوت Úب لقنتلأ ةكرحو رج◊أ
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يحلف فلسشلا ةيعمج بع’ عم دقاعتي للم

يشسنوتلا بعلŸا نم اشضرع صضفري Êافلزلا
قرفلأ نم سضورعلأ ديدع Êافلزلأ نماي لئابقلأ ةبيبسش بردم ىقلت
قيرف سضرع رأرغ ىلع اًيلاح سسنوت هدلب ‘ هدجأوت ةÎف لÓخ ةيسسنوتلأ
لسضفو هتلسصو يتلأ سضورعلأ عيمج سضفر Òخألأ نأأ Òغ يسسنوتلأ بعلŸأ
دقعلل اًمأÎحإأ كلذكو لئابقلأ ةبيبسش عم ةيبيردتلأ هتبرŒ لامكتسسإأ
. يرانكلأ ةرأدإأ عم مŸÈأ

جيوتتلأ ¤إأ فدهي ثيح ةوقب مداقلأ مسسوŸأ ىلع Êافلزلأ لوعيو أذه
رايتخإأ لاح ‘ ةيقيرفإلأ ةسسفانŸأ ‘ أًديعب باهذلأو لقألأ ىلع بقلب
. فاكلأ سسأاك ‘ ةكراسشملل لئابقلأ ةبيبسش
ابوي ،نونكع نب م‚ باعلأأ عناسص عم هدقاعت ،لئابقلأ ةبيبسش نلعأأو
ةيفيسصلأ تلاقتنلأ ةÎف لÓخ يدانلأ همسضي بعل عبأر حبسصيل ،بيجع
.ةيرا÷أ
دعب““ :““كوبسسيف““ ىلع يمسسرلأ هباسسح Èع نايب ‘ يلئابقلأ يدانلأ لاقو
لو˘سصو نÓ˘عإا˘ب ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ ة˘ب˘ي˘ب˘سش فر˘˘سشت˘˘ي ،سشود˘˘ح ،ر˘˘ك˘˘ي˘˘سشب ،ي˘˘حأر˘˘ف
.““عبأرلأ مدقتسسŸأ
،اًماع42 رمعلأ نم غلبي ،ابوي بيجع همسسأ ،ديد÷أ بعÓلأ““ :فاسضأأو
نب م‚ ةقفر يسضاŸأ مسسوŸأ بعلو ،باعلأأ عناسص زكرم ‘ طسشني

.““نونكع
هنأأ بيجع دكأأ ،يلئابقلأ يدانلل ةيمسسرلأ ةانقلأ هب سصخ حيرسصت ‘و
‘ أÒبك اخيرات كلتÁ قيرف نأولأأ لمحو ،ةبيبسشلل عيقوتلاب أدج روخف
.رئأز÷أ
ه˘خ˘يرا˘ت˘ب ،Òب˘ك نا˘ي˘ك ه˘نإأ ،ٍدا˘ن در‹ سسي˘ل ل˘ئا˘ب˘˘ق˘˘لأ ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش““ :فا˘˘سضأأو
عيم÷أ لع÷ ،يدل ام ىسصقأأ Ëدقتل ينعفديسس رمألأ أذهو ،هراسصنأأو
.““يب نيروخف
ةÒخألأ ةنوألأ ‘ فوفسصلأ ميعدت لئابقلأ ةبيبسش يدان ةرأدإأ لسصأوتو

بيبح جاح فلسشلأ ةيعمج بعل عم ءاسضمإلأ قيرفلأ ةرأدإأ تنلعأأ ثيح
. يحÓف ديعسس
لقتنإأ وي بعÓلأ عم يمسسر قافتإأ ¤إأ تلسصوت يرانكلأ يدان ةرأدإأ
ىلع ءاسضمإلأ لجأأ نم يدانلأ رقم ¤إأ ةنسس22 رمعلأ نم غلابلأ بعÓلأ

لÓخ قيرفلأ فوفسص ‘ مأدقتسسإأ سسماخ كلذب نوكيل ديد÷أ هدقع
. ›ا◊أ وتاكŸÒأ
ةيعمج تايرابŸأ نم ديدعلأ ‘ ليدبلأ رود بعلي ناك  يحÓف نأأ ركذي
.  فلسشلأ
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فافلأ سسيئر نأاب  ةسصاخ انرداسصم تفسشك امك
سسيئرل ةسصاخ ةميلعت هجو يسشطز نيدلأ Òخ
نم لك ءاعدتسسإاب مدقلأ ةركل ةينطولأ ةطبأرلأ
سسيئر و لÓ˘م ف˘ير˘سش ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ ة˘ب˘ي˘ب˘سش سسي˘ئر

ر˘سصا˘ن˘لأ د˘ب˘ع ر˘ئأز÷أ ة˘يدو˘˘لو˘˘م ةرأدأ سسل‹
. سساŸأ
اهجاج˘ت˘حأ ن˘ع ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ ة˘ب˘ي˘ب˘سش ةرأدإأ تÈعو
ة˘˘يدا–Ó˘˘ل ›أرد˘˘ي˘˘ف˘˘˘لأ بت˘˘˘كŸأ رأر˘˘˘ق ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ي˘˘سضا˘˘ق˘˘لأ (فا˘˘ف˘˘لأ) مد˘˘ق˘˘لأ ةر˘˘ك˘˘ل ة˘˘ير˘˘ئأز÷أ
ايئاهن0202-9102 يورك˘لأ م˘سسوŸأ ف˘ي˘قو˘ت˘ب
قيرفل ةلوطبلأ بقل حنم«و ،انوروك ءابو ببسسب
ي˘ماfi ه˘ي˘لإأ را˘سشأأ ا˘م˘ل˘˘ث˘˘م ،«دأدزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘سش
.حاتفم يبرعلأ ذاتسسألأ ،قيرفلأ
ة˘ي˘ف˘ح˘سص ةود˘ن لÓ˘خ حا˘ت˘ف˘م ذا˘ت˘سسألأ ح˘سضوأأو
كسسمتت ةبيبسشلأ ةرأدإأ» نأأ ،يدانلأ رقÃ تمظن

هذختأ يذلأ رأرقلأ سضراعتو اهفقأوÃ امئأد
ةيليوج92 خيرا˘ت˘ب فا˘ف˘ل˘ل ›أرد˘ي˘ف˘لأ بت˘كŸأ
.«ايئاهن مسسوŸأ فيقوت نأاسشب يسضاŸأ
ه˘˘يÎع˘˘ت رأر˘˘ق˘˘لأ أذ˘˘ه نإا˘˘˘ف ،لوؤو˘˘˘سسŸأ بسسحو
¤إأ اقرطتم ،«هب لومعŸأ ميظنتلل تاقيعم»
بت˘˘كŸأ ءا˘˘سضعأأ سضع˘˘ب «Úي˘˘ع˘˘ت«و «سضيو˘˘ع˘˘˘ت»
.›أرديفلأ
ى˘˘ع˘˘سسŸأ أذ˘˘ه» نأأ ى˘˘ل˘˘˘ع رد˘˘˘سصŸأ تأذ ح˘˘˘لأأو
يتلأ ةيسساسسألأ مظنلأ ماكحأأ عم ايلك ىفانتي
›أرديفلأ بتكŸأ ءاسضعأأ باختنأ ىلع سصنت

،Úح ‘ ،يرسس عأÎقأ قفو ةماع ةيعمج Èع
نأا˘سشب مو˘ي˘˘لأ ة˘˘يا˘˘غ˘˘ل ة˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م ة˘˘يأأ ا˘˘ن˘˘ل تسسي˘˘ل
.«بتكŸأ اهب ماق يتلأ تاسضيوعتلأ
دق ›أرديفلأ بتكŸأ» نأأ يماÙأ حسضوأأو
تاميلع˘ت ف˘لا˘خ˘ي ل˘ك˘سشب ة˘سسفا˘نŸأ ما˘ظ˘ن Òغ
ةيليوج8 ‘ ةرداسصلأ ةسضايرلأو بابسشلأ ةرأزو
.«يسضاŸأ
،ه˘ب لو˘م˘عŸأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل˘ل تا˘ق˘ي˘عŸأ هذ˘ه د˘ع˘˘بو

ىو˘ت˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ن˘˘ع˘˘ط ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سشلأ ةرأدإأ تمد˘˘ق
ةيلأرديف˘لا˘ب نو˘ع˘ط˘لأ ة˘ن÷) ة˘ي˘ن˘عŸأ تا˘ئ˘ي˘ه˘لأ
.(ةسضايرلأو بابسشلأ ةرأزوو
تماق دق لئابقلأ ةبيبسش نإأ لوقي درطتسسأو
«بت˘˘كŸأ رأر˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع سضأÎعلأ» ع˘˘م ةأزأو˘˘˘م
ام يتلأ تافلŸأ ةلاح نأاسشب تاظف– Ëدقتب
طا˘ب˘سضنلأ ة˘ن÷ ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ق˘˘لا˘˘ع لأز˘˘ت
‘ انتكراسشم ةيناكمإأ ةفرعŸ ،ةطبأرلل ةعباتلأ

.«مداقلأ مسسوŸأ اهمدع نم ةيقيرفأ ةسسفانم
ةسصرفلأ حاتفم ذاتسسألأ لغتسسأ ،رخأأ بناج نم
م˘ه˘سسأأ ءأر˘سش سصو˘سصخ˘ب تا˘˘ع˘˘ئا˘˘سشلأ بيذ˘˘ك˘˘ت˘˘ل
لبق نم ةبيبسشلل مهسسألأ تأذ ةيسضايرلأ ةكرسشلأ

تا˘ع˘ئا˘سشلأ هذ˘ه ا˘ف˘˘سصأو ،ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع ة˘˘سسسسؤو˘˘م
راسسمو تأءأرجإأ ةمث» هنأأ افيسضم ،«تانهكتلاب»
نم ،يراجتلأ نوناقلأ قفو ،هعابتإأ بجو ماه
مهسسأأ ةسصاخ وأأ ةيمومع ةكرسش يÎسشت نأأ لجأأ
ةيسضايرلأ ةكرسشلأ

ةرأدإأ ن˘م ة˘بر˘ق˘م ردا˘˘سصم تف˘˘سشك
فرسش يدانلأ كلام ناب ، دأدزولب
رأدام عم‹ ريدم ، ةرامع نيدلأ
يسسفانتلأ بطقلأ ريدم دعو دق
ةÒب˘˘ك ةأا˘˘فا˘˘كÃ ي˘˘سشير˘˘ق ق˘˘ي˘˘فو˘˘ت
يرودلأ بقلب دأدزولب جيوتت Òظن
.0202-9102 مسسوŸ فقوتŸأ

دأدزو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب سسي˘˘˘˘ئر سصسصخ ثي˘˘˘˘˘ح
يسشيرقل نويلم005 لسصت ةحنم
ى˘˘˘ل˘˘˘ع  ،ردا˘˘˘˘سصŸأ هذ˘˘˘˘ه بسسح˘˘˘˘ب
لÓ˘˘خ ن˘˘م ط˘˘غ˘˘سض ه˘˘˘نأأ را˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عأ

ى˘˘˘ل˘˘˘ع  ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘˘عإلأ ه˘˘˘˘تا˘˘˘˘جر˘˘˘˘خ
رايخ دامتعإل ةيوركلأ تاطلسسلأ
جيوت˘ت ع˘م ءا˘سضي˘ب ة˘لو˘ط˘ب دا˘م˘ت˘عأ
. دأدزولب بابسش ردسصتŸأ
هرا˘˘ي˘˘ت˘˘خأ ” دأدزو˘˘ل˘˘ب نأأ ، ر˘˘كذ˘˘˘ي
ةيباتك ةراسشتسسأ دعب رئأزجلل Óطب

Êا˘˘ث˘˘˘لأو لولأ فÙÎأ ة˘˘˘يد˘˘˘نل
ةيمومعلأ تاطلسسلأ تسضفر امدعب
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج د˘˘ق˘˘ع˘˘ل سصي˘˘خر˘˘ت ح˘˘ن˘˘˘م
Òخ ةئيه هيل تعد امك ةيئانثتسسأ
. يسشطز نيدلأ
دأدزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘سش يدا˘˘ن ل˘˘˘سصأو˘˘˘يو
اهنكÁ يتلأ رسصانعلأ نع ثحبلأ
قÓ˘ط˘نل ا˘ب˘سس– ق˘ير˘ف˘لأ م˘ي˘عد˘ت

،(1202 -0202) يوركلأ مسسوŸأ
Ëدقلأ بعÓلأ عم دقاعتلأ دعبف
ا˘ير˘كز نأد˘يŸأ ط˘سسو˘ت˘م د˘˘يد÷أ
مسسأوم ثÓث هتدم دقعب يوأرد
قا˘˘فو يدا˘˘ن ن˘˘م ا˘˘مدا˘˘˘ق ة˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ك

دأدزو˘˘ل˘˘ب ةرأدإأ تح˘˘ت˘˘ف ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس
نÁأأ Òه˘˘˘˘˘˘ظ بأد˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘نأ ة˘˘˘˘˘˘˘سشرو
بعل عم تاسضوافم ‘ لوخدلاب
›اعلأ دبع دمfi ةليلم Úع لمأأ
ى˘ل˘˘ع ه˘˘حأÎقأ ّ” يذ˘˘لأ ،دور˘˘م˘˘ق

.مايأأ ذنم ةيدأدزولبلأ ةرأدإلأ
انرداسصم تفسشك ،قايسسلأ تأذ ‘

ّنأأ ،ودأراب يدان تيب نم ةبيرقلأ
تاسضوافم ‘ تلخد بابسشلأ ةرأدإأ

يواسسوم قيفوت لوألأ اهسسراح عم
،يدا˘ن˘˘لأ ن˘˘م هد˘˘ق˘˘ع ءأر˘˘سش د˘˘سصق
مسسأوم5 ةدŸ هنأولأأ لمح امدعب
Òبك لكسشب اهلÓخ مهاسس ،ةلماك

ا˘ه˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘لأ ةد˘ي÷أ ج˘ئا˘ت˘ن˘˘لأ ‘
ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م ‘و ا˘˘ي˘˘لÚ fiحأو˘˘ط˘˘لأ
ةركل ةيقيرفإلأ ةيلأردفنوكلأ سسأاك
ه˘ل˘˘ع˘˘ج يذ˘˘لأ ر˘˘مألأ و˘˘هو ،مد˘˘ق˘˘لأ
مقأو˘ط˘لأ ف˘ل˘تfl تأو˘عد ى˘ق˘ل˘ت˘ي
.ينطولأ بختنملل ةينفلأ
دأدزو˘˘ل˘˘ب با˘˘ب˘˘سش ةرأدإأ ّنأأ ،ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
ز˘ئا˘˘كر ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف◊أ ترّر˘˘ق
ةدوعلأ ‘ أومهاسس نيذلأ قيرفلأ
فطخ قيرط نع ،يدانلل ةيوقلأ
ةلوطبلأو ة˘يرو˘ه˘م÷أ سسأا˘ك ي˘ب˘ق˘ل
أرهسش نيرسشع فرظ ‘ ةينطولأ

د˘˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘م رأد˘˘م ع˘˘م‹ ›و˘˘ت ن˘˘ع
ع˘برأأ بأد˘ت˘˘نأ أورّر˘˘ق ن˘˘يأأ ،م˘˘ك◊أ

ةو˘ق ز˘يز˘ع˘˘ت˘˘ل Ìكألأ ى˘˘ل˘˘ع Úب˘˘عل
.لبقŸأ مسسوملل ابسس– قيرفلأ

ر-ق

ميتنسس نويلم005 اهردق ةيلام ةحنم لانيسس

بقللاب جيوتتلا Òظن ةحنŸا هذهب يششيرق ئفاكي رادام

مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلا صسيئرل ةسصاخ ةميلعت هجو يسشطز نيدلا Òخ فافلا صسيئر نأاب  ةسصاخ رداسصم تفسشك
ىلع كلذ و صساŸا رسصانلا دبع رئاز÷ا ةيدولوم ةرادا صسل‹ صسيئر و للم فيرسش لئابقلا ةبيبسش صسيئر نم لك ءاعدتسسإاب

‘ فذقلا دح ¤ا مهبسسح تلسص و يتلا و ةÒخ’ا ›ارديفلا بتكŸا تارارق قح ‘ ارخؤوم اهوقلطا يتلا تاحيرسصتلا ةيفلخ
. ةلوؤوسسم Òغلاب اهفسصو يتلا مهتاحيرسصت ريÈتل  طابسضن’ا ةن÷ ىلع مهلاتثمإاب بلاط نيا ›راديفلا بتكŸا ءاسضعا



ابوروأا لاطبأا تاسسفانŸ اÒثم اماتخ عقوتي

تاحÓشصإا جاتحي لاطبأ’ا يرود :هغينيمور

يرودلا ‘ رخآا بع’ يأا قوفت واكنيرت ماقرأا

بع’ رطخأا...ةديد÷ا ةنولششرب ةقفشص
لاغتÈلا ‘

‘ هرأوسشم لامكتسسل ةيلاغتÈلأ ةنوبسشل ةنيدم ¤إأ ةنولسشرب قيرف رفاسس
دعأولأ بعÓلأ مزحي سسكاعم هاŒأ ‘و ،ابوروأأ لاطبأأ يرود تاسسفانم
مامسضنÓل ةنولسشرب ¤إأ ةنوبسشل نم رفسسلل هبئاقح واكنيرت وكسسيسسنأرف
.عوبسسألأ أذه ديد÷أ هقيرفل
بقلŸأ ،(ةنسس02) واكنيرت عم ةنولسشرب دقاعت0202 علطم يفف
لسضفأأ هرابتعاب زي‡ رايتخأ هنأأ ىلع نهربو ““ديد÷أ ونايتسسيرك»ـب
.›اغتÈلأ يرودلأ مسسوم ‘ فأدهألأ ‘ مهاسسم
بعل يأأ قوفت واكنيرت ماقرأأ نأأ ةيلاغتÈلأ ““لوب أأ““ ةفيحسص تحسضوأأو
،ةمسساح تأرير“8 مدقو ،فأدهأأ6 لجسس نأأ دعب ،يرودلأ ‘ رخآأ
‘ فأدهأأ ¤إأ تدأأ ةمجه51 ‘ مهاسسو ،ءأزج يتلكر ‘ ببسستو
،““فأدهأÓل عناسص لسضفأأ““ ةزئاج واكنيرت ةفيحسصلأ تحنمو .ةياهنلأ
راÁأأو امزيرأوكو وكيد لثم نوزراب نوبعل ةزئا÷أ لان نأأ قبسسو
.زيغيردور سسيماخو
بعÓلأ ةزئاج ىلع لسصحي ةنوبسشل غنيتروبسس نم بعل لوأأ وه واكنيرتو
دعب كلذو ،3102-2102 مسسوم ‘ وروسسوم ذنم يرودلأ ‘ً أÒثأات Ìكألأ
.مسسوŸأ أذه هقيرف فأدهأأ ““ثلث““ ‘ ًاببسس ناك نأأ
طرسشبو ،وروي نويلم13 لباقم واكنيرت عم ““Êولاتكلأ““ يدانلأ دقاعتو

ابوروأأ سسأاكب زوفلل لاغتÈلأ داق نأأ دعب ،وروي نويلم005 ةميقب يئأزج
.فأدهأأ5 ليجسست بقع بابسشلل
‘ ،ةرسشابم لوألأ قيرفلأ ‘ هقيرط قسشيسس واكنيرت بعÓلأ نأأ ودبيو
قيرفل هتراعإل ةجا◊أ نود ،يسسيم ةروطسسأÓل Òخألأ نوكي دق مسسوم
.ةÿÈأ باسستكل رخآأ

يكسسابلا قيرفلا عم ايوق امسسوم يجيوÔلا بعللا

ةفيلخ““ ديعتشسي ديردم لاير ..ايمشسر
ةمدشص ‘ داديشسوشسو ““صشتيردوم
مسسوŸأ بعل يذلأ ،دراغيدوأأ Úترام باسشلأ يجيوÔلأ طسسولأ بعل داع
غلبأأ نأأ دعب ،ديردم لاير فوفسصل ،دأديسسوسس لاير عم أراعم يسضاŸأ
.رخآأ مسسوŸ ةراعإلأ ةÎف ديد“ مدعب يكسسابلأ هÒظن يكلŸأ يدانلأ
لوناÁإأ بردŸأ نإأ ثيح ،Òبك سشاهدناب رأرقلأ دأديسسوسس ىقلتو
دأدعإلأ ةÎف ةيأدبل اماع12ـلأ بحاسص ىلع أÒثك لوعي ناك ليثأو÷أأ
.(اتيونأأ) بعلم تآاسشنم لخأد ،لبقŸأ ةعم÷أ موي ،ديد÷أ مسسوملل
7 لجسس ثيح ،يكسسابلأ قيرفلأ عم ايوق امسسوم يجيوÔلأ بعÓلأ مدقو
بيترت ‘ عسساتلأ زكرŸأ لتحأ امك ،اغيللأ ‘ نيرخآأ6 عنسصو فأدهأأ
.ةغوأرم36 ديسصرب ةحجانلأ تاغوأرŸأ باحسصأأ ÚبعÓلأ
Îسسسشنام دي ىلع لاطبألأ يرود يئاهن نمث نم لايرلأ جورخ دعبو
ليعفت ،يغنيÒملل ينفلأ ريدŸأ ،نأديز نيدلأ نيز يسسنرفلأ ررق ،يتيسس
زيزعت لجأأ نم ؛سشتيردوم اكول ةفيلخ هنوÈتعي يذلأ ،دراغيدوأأ ةدوع دنب

.طسسولأ طخ
هÈخيل دراغيدوأاب ايسصخسش لسصتأ هسسفن نأديز نأأ ،رداسصم تدافأأو
.ديدج نم قيرفلل هتدوعب
امداق (51-4102) مسسوŸ يوتسشلأ وتاكŸÒأ ‘ لايرلل دراغيدوأأ مسضنأو
لخدي نأأ لبق ،وروي ÚيÓم3 لباقم يجيوÔلأ تسسدوجسسموÎسس نم
عم يسضقنŸأ مسسوŸأ اهرخآأ ناك تأراعإأ ةلسسلسس ‘7102 نم ةيأدب
.دأديسسوسس لاير
سسرا◊أ ةراعتسسأ ةدم ءاهنإأ ،ءاثÓثلأ ،Êابسسإلأ ديردم لاير يدان نلعأو
مسسوŸأ سضاخ امدعب ،نامÒج ناسس سسيراب نم لويرأأ سسنوفلأأ يسسنرفلأ
.يكلŸأ فوفسص ‘ يسضاŸأ
ةراعتسسأ ءاهتناب غلبي ديردم لاير““ نأأ يمسسر نايب ‘ يدانلأ حسضوأأو
لمعلأ ‘ هينافت ىلع لويرأل ركسشلأ هيجوت ديري يدانلأ .لويرأأ سسنوفلأأ
هتلحرم ‘ قيفوتلأ هل ىنمتيو مسسوŸأ أذه لÓخ ›اثŸأ هئأدأأو هتينهمو
.““ةلبقŸأ
ةسصرفلأ هحنم ىلع““ يج سسإأ يبل ركسشلأ اينابسسإأ لطب يدانلأ هّجو امك
يذلأ (اماع72) لويرأل قبسسو .““لويرأأ سسنوفلأأ تامدخب ةدافتسسÓل
سسنيل نم لك ‘ ةراعإلأ ليبسس ىلع بعللأ سسيراب فوفسصب ىبرت
.ديردم لايرل ةفاسضإأ لايرايفو
،يسضاŸأ فيسصلأ Êابسسإلأ يرودلأ لطب فوفسصل مسضنأ دق لويرأأ ناكو
لحر امنيح كلذو أوتروك وبيت يكيجلبلأ سسراحلل Óيدب نوكي نأأ لجأأ نم
.نامÒج ناسس سسيرابل سسافان روليك يكيراتسسوكلأ سسرا◊أ

 هتاسضوافم رسشاب ودرانويل  ‘ لث‡ ،نامÒج ناسس صسيراب

 هلاقتن’ تاشضوافم ‘ ودلانور ليكو
ديدج يŸاع قيرف ¤إا
ونايتسسيرك ،›اغتÈلأ مجنلل ةعجوم ةبرسض سسوتنفوج قيرف ءاسصقإأ لّكسش
ناك يذلأ ›اطيإلأ يدانلأ عم هيد– ‘ ،هل ًايسصخسش ًاقافخإأو ،ودلانور
Îسسسشنامو ديردم لاير داق نأأ دعب ،هعم بقللأ أذه قيقحتل فدهي
.ةسسفانŸأ ‘ سسوؤوك5 قيقحتل دتيانوي
ناسس سسيراب قيرف نأأ ،ةيسسنرفلأ ““وتاكÒم توف““ ةفيحسص تفسشكو

عم هتاسضوافم رسشاب دق ،ودرانويل ،يسضايرلأ هريدم ‘ Óث‡ ،نامÒج
¤إأ هل بقترم لاقتنأ سصوسصخب ،سسيدنيم يخروخ ،““نودلأ““ لامعأأ ليكو
.ديدج يŸاع قيرف
يدانلأ هÒكفت ‘ عسضو ودلانور نأاب ““وفيتروبيد ودنوم““ ةفيحسص تدّكأأو
يرود نم اهب جرخ يتلأ ةقيرطلابو ،سسوتنفوج نأاب هتعانقل ““يسسيرابلأ““
قيق– هعسسوب نوكي نل ،““1 غيللأ““ عباسس نويل كيبŸوأأ مامأأ ابوروأأ لاطبأأ
.ةدودÙأ هتاحومط ببسسب ةميقلأ هذهب بقل
ةيلاغتÈلأ ةمسصاعلاب ،ديدج نم نÓجرلأ عمتجي نأأ بقترŸأ نمو
نامÒج ناسس سسيراب Úب يئاهنلأ عبر ةأرابم سشماه ىلع ،ةنوبسشل
ديسسŒ ةيناكمإأ لوح ليسصافتلأ نم Òثكلأ حسضويسس ناث ءاقل ‘ اتنÓتأأو
.ةقفسصلأ هذه
رّرق امدنع ،لبق نم اسسنرف لطب عم ودلانور ونايتسسيرك مسسأ طبترأو
،ىوقأأ تناك سسوتنفوج ةبغر نأأ Òغ ،Úتنسس لبق ديردم لاير ةرداغم
ونيتنرولف ،قباسسلأ هسسيئر Úبو هنيب قفأوتلأ مدعل Óًهسس هلاقتنأ ناكف
.وروي نويلم211 غلب لباقÃ اهدعب لحÒل ،زيÒب

ةـضاـير
ـه1441 ةج◊ا وذ32  ـل قفاوŸا م0202  توأا31 صسيمÿا
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يذيفنتلأ سسيئرلأ هغينيمور زنياه لراك لاق
أÒثم اما˘ت˘خ ع˘قو˘ت˘ي ه˘نإأ ،خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب يدا˘ن˘ل

Ÿة˘م˘سصا˘ع˘لأ ‘ ا˘بوروأأ لا˘ط˘بأأ يرود تا˘سسفا˘˘ن
.ةنوبسشل ةيلاغتÈلأ
ي˘ت˘لأ ةر˘غ˘سصŸأ ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لأ ة˘˘نو˘˘ب˘˘سشل ن˘˘سضت–و
يئاهنلأو يئاهنلأ لبقو ةينامثلأ رأودأأ مسسحتسس
.لاطبألأ يرودل
‘ ا˘ه˘ب ¤دأأ تا˘ح˘ير˘سصت ‘ ه˘غ˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘مور لا˘˘قو
‘ لثمتت عبطلاب Òهامجلل ةراثإأ Èكأأ““ :خنويم
.““موزهŸأ جورخ ماظن
امدنع لسضفألأ قيرفلأ رسصتني ام ةداع““ :عباتو
لك نوكي امنيب ،Úتأرابم نم ةهجأوŸأ ماقت
ةأرابم نم ةهجأوŸأ مسس– امدنع درأو ءيسش
.““ةدحأو
.⁄اعلأ سسأاك نم هفرعن ماظنلأ أذه““ :فاسضأأو

اهيف يقتلت ةيبوروأأ سسأاك ةلوطب لثم نوكتسس
.““سضعبلأ اهسضعب عم قرفلأ لسضفأأ
أذه ةخسسن مسس◊ ديد÷أ ماظنلأ سضرف ىرجو
سسوÒف ةحئاج رثإأ لاطبألأ يرود نم ماعلأ
‘ تببسست يتلأ (91-ديفوك) دجتسسŸأ انوروك
.ةليوط ةÎفل تاسسفانŸأ قيلعت
‘ ةينامثلأ رود ¤إأ ةلهأاتŸأ قرفلأ عمتŒو
متتخت يتلأ ةرغسصŸأ ةلوطبلأ سضوÿ ةنوبسشل
.توأأ32 ‘ ةيئاهنلأ ةأرابŸاب
جور˘خ ما˘ظ˘˘ن˘˘ب تا˘˘ه˘˘جأوŸأ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ما˘˘ق˘˘ت˘˘سسو
ماظن نم لدب ةلسصاف ةدحأو ةأرابم ‘ موزهŸأ
.بايإلأو باهذلأ
دا–لأ سسي˘˘ئر ن˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘سس رد˘˘˘ن˘˘˘سسك˘˘˘لأأ نا˘˘˘كو
أذه نأأ نلعأأ دق (افيوي) مدقلأ ةركل يبوروألأ
.طقف مسسوŸأ أذه ةخسسن ‘ قبطيسس ماظنلأ

يقتلي يذلأ ،خنويم نرياب سسيئر هجنيمور نكل
تاسسفانم نمسض ةعم÷أ موي Êابسسإلأ ةنولسشرب
ق˘ي˘ب˘ط˘ت دا˘ع˘ب˘ت˘سسأ ‘ بغر˘ي ل ،ة˘ي˘نا˘م˘˘ث˘˘لأ رود
ةيل˘ب˘ق˘ت˘سسم تÓ˘يد˘ع˘ت را˘طإأ ‘ أدد‹ ما˘ظ˘ن˘لأ
.4202 نم أرابتعأ قبطت لاطبألأ يرودل
رود ¤إأ ةجاحب اننأأ دقتعأأ ل““ :هغينيمور لاقو

ر˘ع˘سشي ل ر˘مأأ أذ˘ه˘ف .Èكأأ م˘ج˘ح˘˘ب تا˘˘عو˘˘م‹
ءا˘˘ف˘˘سضإأ ة˘˘لواfi ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع .ةرا˘˘ثإلا˘˘ب Òها˘˘م÷أ
.““ةيئاسصقإلأ رأودألأ ىلع ةراثإلأ نم ديزŸأ
دا˘˘ج˘˘يإأ و˘˘ه ة˘˘ي˘˘م˘˘˘هأأ Ìكألأ ءي˘˘˘سشلأ““ :فا˘˘˘سضأأو
لاطبألأ يرود لعŒ نأأ اهنأاسش نم تاحÓسصإأ
فيكلأ ديؤوأأ انأأ ،اعسسوت Ìكأأ سسيلو ،ةيبذاج Ìكأأ
.““مكلأ سسيلو

Êابسسإلأ ةنولسشرب قيرف حنم ”
أذه نكي ⁄ كلذ عمو ،ةحأر موي
لينويل دئاقلأ ىلع قبطني رمألأ

ع˘˘م‹ ¤إأ ر˘˘سضح يذ˘˘لأ ،ي˘˘˘سسي˘˘˘م
ءا˘ق˘ل˘ل ي˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لأ ““Èما˘˘غ نأو˘˘ج““
.يدانلأ ءابطأأ
›أوح ينيتنجرألأ مجنلأ  ىسضقو
ءاقل ‘ ،عمÛأ ‘ فسصنو ةعاسس
هلحاك سصحفل يبطلأ مقاطلأ عم
ةر˘ك لÓ˘خ ة˘مد˘ك˘ل ه˘سضر˘˘ع˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
،›وبان قيرف عفأدم عم ةكÎسشم
ءاسسم ،›ابيلوك ود˘ي˘لا˘ك ›ا˘غ˘ن˘سسلأ
يرود ةقباسسم ‘ ،يسضاŸأ تبسسلأ
.مدقلأ ةركل لاطبأأ

جÓعلأ ىقلت هنأأ نم مغرلأ ىلعو
دجوي ل هنأأ لإأ ،ةباسصإلأ هذه دعب
يسسيم نوكيسسو ةنولسشرب ‘ قلق
بردŸأ تأرا˘ي˘خ ن˘م˘سض أدو˘جو˘˘م
خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب د˘سض Úت˘ي˘سس ي˘ك˘ي˘ك
يرود ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ن ع˘˘˘˘˘بر ‘ ÊاŸألأ
ة˘˘˘ع˘˘˘م÷أ ءا˘˘˘سسم ا˘˘˘بوروأأ لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأأ
.لبقŸأ
،تابيردتلأ ¤إأ لوألأ قيرفلأ داعو
ةنيدم ¤إأ هجوتي نأأ لبق ،ءاثÓثلأ
مو˘ي حا˘ب˘سص ،ة˘ي˘˘لا˘˘غ˘˘تÈلأ ة˘˘نو˘˘ب˘˘سشل
ة˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘جأوŸأ سضوÿ ،سسي˘˘˘˘˘˘مÿأ
ع˘بر˘˘م غو˘˘ل˘˘ب ل˘˘جأأ ن˘˘م ة˘˘ب˘˘ق˘˘ترŸأ
.رابكلأ

سسف˘ن˘ل ة˘نو˘ل˘سشر˘˘ب و˘˘ب˘˘عل جا˘˘ت˘˘حأو
ة˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘خ زواŒ ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ج
،مد˘˘ق˘˘لأ ةر˘˘ك˘˘ل Êا˘˘ب˘˘سسإلأ يرود˘˘لأ
يخ˘يرا˘ت˘لأ م˘سصÿأ ه˘ب ر˘ف˘ظ يذ˘لأ
عبر ¤إأ لّهأاتلأ Èع ،ديردم لاير
امدنع ،““غيلزنوي˘ب˘ما˘سشت˘لأ““ ي˘ئا˘ه˘ن

يذلأ ،›وبان دينعلأ هفيسض ىقل
Óً˘˘ما˘˘ح ““و˘˘ن بما˘˘ك““ بع˘˘ل˘˘م ل˘˘خد
ءا˘˘˘سصقإأ د˘˘˘ع˘˘˘ب ،ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘يإأ لا˘˘˘˘مآأ

.سسوتنفوج
هرود ،يسسيم لينويل ،دئاقلأ بعلو
ي˘˘طو˘˘سش Úب ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ،يدا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لأ
ما˘˘قرألأ تنا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ،ةأرا˘˘˘بŸأ
ةيوق تاملك ّهجوف ،›وبان حلاسصل

ةيسضرأل يدؤوŸأ قفنلاب ،هئÓمزل
لخدن نأأ انيلع““ :لاق ذإأ ،نأديŸأ
Úفد˘ه˘ب نو˘مد˘ق˘ت˘م ن˘ح˘ن˘ف ،ةو˘ق˘ب
نو˘ك˘ن ن˘ل با˘˘ب˘˘سش ا˘˘ي ا˘˘ي˘˘ه ،ط˘˘ق˘˘ف
.““ءايبغأأ
قيرفلأ يعجسشم حور يسسيم لمحو
ن˘˘˘م ي˘˘˘سشخ نأأ د˘˘˘ع˘˘˘ب ،ه˘˘˘ئÓ˘˘˘مز˘˘˘˘ل
ةنولسشر˘ب ع˘م ا˘ه˘سشا˘ع ““أدا˘ت˘نوÁر““

م˘˘˘˘˘ث ا˘˘˘˘˘مور ما˘˘˘˘˘مأأ ¤وألأ ،Úتر˘˘˘˘˘م
سصرفلأ ددع نأأ ةسصاخ ،لوبرفيل
،ةÒبك تناك سسفانŸأ اهقلخ يتلأ
ًابلط هئÓمزل هجوي هلعج ام وهو
،عرسستن اّلأأ انيلع““ فاسضأاف ً،أÒخأأ
ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي˘سس ،xنأا˘ت˘ب بع˘ل˘لأو ءود˘˘ه˘˘لأ
.““فأدهأأ8 مهيلع لّجسسن
““ثو˘˘˘˘˘غÈلأ““ تا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ك تنا˘˘˘˘˘˘كو
ةنولسشرب يدا˘ن د˘ئا˘ق ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألأ

نأأ دعب ،ÚبعÓلأ ةيسسفن ‘ ةرثؤوم
Êاثلأ طوسشلأ قئاقد مظعم أورّيسس
،ل˘ما˘ك ءود˘ه˘ب ةأرا˘بŸأ ر˘˘م˘˘ع ن˘˘م
ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لأ ¤إأ ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لأ أو˘˘˘ل˘˘˘سصوأأو
مامأأ ،ليقثلأ رايعلأ نم ةهجأومو
.لبقŸأ ةعم÷أ موي خنويم نرياب
نم Ìكأأ Êولاتكلأ يدانلأ مزليسسو
،ة˘ي˘لا˘˘غ˘˘تÈلأ ة˘˘نو˘˘ب˘˘سشل ‘ ءود˘˘ه˘˘لأ
،يرا˘فا˘ب˘لأ يدا˘ن˘لأ ة˘ب˘ق˘ع زوا˘ج˘ت˘ل
عو˘م˘˘جÃ ي˘˘سسل˘˘سشت ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘ئا˘˘ف˘˘لأ
فأدهأأ ةعب˘سس ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ،ن˘يءا˘ق˘ل˘لأ
يذلأ يسسيم هكردي ام وهو ،فدهل

ةأرا˘بŸأ ‘ ه˘ت˘با˘سصإأ ى˘ل˘ع ل˘˘ما–
Úتيسس بردŸأ هكرديو ،ةÒخألأ
ة˘لا˘قإأ ه˘فّ̆ل˘˘ك˘˘ي˘˘سس أا˘˘طÿأ نأل ،Ìكأأ

.ةرسشابم

›وبان ماما ةمدكل هسضرعت دعب هلحاك صصحفل

تابيردتلا رقÃ دجاوت دئاقلا ...يشسيŸ ةحار ’



ابوروأا لاطبأا تاسسفانŸ اÒثم اماتخ عقوتي

تاحÓشصإا جاتحي لاطبأ’ا يرود :هغينيمور

يرودلا ‘ رخآا بع’ يأا قوفت واكنيرت ماقرأا

بع’ رطخأا...ةديد÷ا ةنولششرب ةقفشص
لاغتÈلا ‘

‘ هرأوسشم لامكتسسل ةيلاغتÈلأ ةنوبسشل ةنيدم ¤إأ ةنولسشرب قيرف رفاسس
دعأولأ بعÓلأ مزحي سسكاعم هاŒأ ‘و ،ابوروأأ لاطبأأ يرود تاسسفانم
مامسضنÓل ةنولسشرب ¤إأ ةنوبسشل نم رفسسلل هبئاقح واكنيرت وكسسيسسنأرف
.عوبسسألأ أذه ديد÷أ هقيرفل
بقلŸأ ،(ةنسس02) واكنيرت عم ةنولسشرب دقاعت0202 علطم يفف
لسضفأأ هرابتعاب زي‡ رايتخأ هنأأ ىلع نهربو ““ديد÷أ ونايتسسيرك»ـب
.›اغتÈلأ يرودلأ مسسوم ‘ فأدهألأ ‘ مهاسسم
بعل يأأ قوفت واكنيرت ماقرأأ نأأ ةيلاغتÈلأ ““لوب أأ““ ةفيحسص تحسضوأأو
،ةمسساح تأرير“8 مدقو ،فأدهأأ6 لجسس نأأ دعب ،يرودلأ ‘ رخآأ
‘ فأدهأأ ¤إأ تدأأ ةمجه51 ‘ مهاسسو ،ءأزج يتلكر ‘ ببسستو
،““فأدهأÓل عناسص لسضفأأ““ ةزئاج واكنيرت ةفيحسصلأ تحنمو .ةياهنلأ
راÁأأو امزيرأوكو وكيد لثم نوزراب نوبعل ةزئا÷أ لان نأأ قبسسو
.زيغيردور سسيماخو
بعÓلأ ةزئاج ىلع لسصحي ةنوبسشل غنيتروبسس نم بعل لوأأ وه واكنيرتو
دعب كلذو ،3102-2102 مسسوم ‘ وروسسوم ذنم يرودلأ ‘ً أÒثأات Ìكألأ
.مسسوŸأ أذه هقيرف فأدهأأ ““ثلث““ ‘ ًاببسس ناك نأأ
طرسشبو ،وروي نويلم13 لباقم واكنيرت عم ““Êولاتكلأ““ يدانلأ دقاعتو

ابوروأأ سسأاكب زوفلل لاغتÈلأ داق نأأ دعب ،وروي نويلم005 ةميقب يئأزج
.فأدهأأ5 ليجسست بقع بابسشلل
‘ ،ةرسشابم لوألأ قيرفلأ ‘ هقيرط قسشيسس واكنيرت بعÓلأ نأأ ودبيو
قيرفل هتراعإل ةجا◊أ نود ،يسسيم ةروطسسأÓل Òخألأ نوكي دق مسسوم
.ةÿÈأ باسستكل رخآأ

يكسسابلا قيرفلا عم ايوق امسسوم يجيوÔلا بعللا

ةفيلخ““ ديعتشسي ديردم لاير ..ايمشسر
ةمدشص ‘ داديشسوشسو ““صشتيردوم
مسسوŸأ بعل يذلأ ،دراغيدوأأ Úترام باسشلأ يجيوÔلأ طسسولأ بعل داع
غلبأأ نأأ دعب ،ديردم لاير فوفسصل ،دأديسسوسس لاير عم أراعم يسضاŸأ
.رخآأ مسسوŸ ةراعإلأ ةÎف ديد“ مدعب يكسسابلأ هÒظن يكلŸأ يدانلأ
لوناÁإأ بردŸأ نإأ ثيح ،Òبك سشاهدناب رأرقلأ دأديسسوسس ىقلتو
دأدعإلأ ةÎف ةيأدبل اماع12ـلأ بحاسص ىلع أÒثك لوعي ناك ليثأو÷أأ
.(اتيونأأ) بعلم تآاسشنم لخأد ،لبقŸأ ةعم÷أ موي ،ديد÷أ مسسوملل
7 لجسس ثيح ،يكسسابلأ قيرفلأ عم ايوق امسسوم يجيوÔلأ بعÓلأ مدقو
بيترت ‘ عسساتلأ زكرŸأ لتحأ امك ،اغيللأ ‘ نيرخآأ6 عنسصو فأدهأأ
.ةغوأرم36 ديسصرب ةحجانلأ تاغوأرŸأ باحسصأأ ÚبعÓلأ
Îسسسشنام دي ىلع لاطبألأ يرود يئاهن نمث نم لايرلأ جورخ دعبو
ليعفت ،يغنيÒملل ينفلأ ريدŸأ ،نأديز نيدلأ نيز يسسنرفلأ ررق ،يتيسس
زيزعت لجأأ نم ؛سشتيردوم اكول ةفيلخ هنوÈتعي يذلأ ،دراغيدوأأ ةدوع دنب

.طسسولأ طخ
هÈخيل دراغيدوأاب ايسصخسش لسصتأ هسسفن نأديز نأأ ،رداسصم تدافأأو
.ديدج نم قيرفلل هتدوعب
امداق (51-4102) مسسوŸ يوتسشلأ وتاكŸÒأ ‘ لايرلل دراغيدوأأ مسضنأو
لخدي نأأ لبق ،وروي ÚيÓم3 لباقم يجيوÔلأ تسسدوجسسموÎسس نم
عم يسضقنŸأ مسسوŸأ اهرخآأ ناك تأراعإأ ةلسسلسس ‘7102 نم ةيأدب
.دأديسسوسس لاير
سسرا◊أ ةراعتسسأ ةدم ءاهنإأ ،ءاثÓثلأ ،Êابسسإلأ ديردم لاير يدان نلعأو
مسسوŸأ سضاخ امدعب ،نامÒج ناسس سسيراب نم لويرأأ سسنوفلأأ يسسنرفلأ
.يكلŸأ فوفسص ‘ يسضاŸأ
ةراعتسسأ ءاهتناب غلبي ديردم لاير““ نأأ يمسسر نايب ‘ يدانلأ حسضوأأو
لمعلأ ‘ هينافت ىلع لويرأل ركسشلأ هيجوت ديري يدانلأ .لويرأأ سسنوفلأأ
هتلحرم ‘ قيفوتلأ هل ىنمتيو مسسوŸأ أذه لÓخ ›اثŸأ هئأدأأو هتينهمو
.““ةلبقŸأ
ةسصرفلأ هحنم ىلع““ يج سسإأ يبل ركسشلأ اينابسسإأ لطب يدانلأ هّجو امك
يذلأ (اماع72) لويرأل قبسسو .““لويرأأ سسنوفلأأ تامدخب ةدافتسسÓل
سسنيل نم لك ‘ ةراعإلأ ليبسس ىلع بعللأ سسيراب فوفسصب ىبرت
.ديردم لايرل ةفاسضإأ لايرايفو
،يسضاŸأ فيسصلأ Êابسسإلأ يرودلأ لطب فوفسصل مسضنأ دق لويرأأ ناكو
لحر امنيح كلذو أوتروك وبيت يكيجلبلأ سسراحلل Óيدب نوكي نأأ لجأأ نم
.نامÒج ناسس سسيرابل سسافان روليك يكيراتسسوكلأ سسرا◊أ

 هتاسضوافم رسشاب ودرانويل  ‘ لث‡ ،نامÒج ناسس صسيراب

 هلاقتن’ تاشضوافم ‘ ودلانور ليكو
ديدج يŸاع قيرف ¤إا
ونايتسسيرك ،›اغتÈلأ مجنلل ةعجوم ةبرسض سسوتنفوج قيرف ءاسصقإأ لّكسش
ناك يذلأ ›اطيإلأ يدانلأ عم هيد– ‘ ،هل ًايسصخسش ًاقافخإأو ،ودلانور
Îسسسشنامو ديردم لاير داق نأأ دعب ،هعم بقللأ أذه قيقحتل فدهي
.ةسسفانŸأ ‘ سسوؤوك5 قيقحتل دتيانوي
ناسس سسيراب قيرف نأأ ،ةيسسنرفلأ ““وتاكÒم توف““ ةفيحسص تفسشكو

عم هتاسضوافم رسشاب دق ،ودرانويل ،يسضايرلأ هريدم ‘ Óث‡ ،نامÒج
¤إأ هل بقترم لاقتنأ سصوسصخب ،سسيدنيم يخروخ ،““نودلأ““ لامعأأ ليكو
.ديدج يŸاع قيرف
يدانلأ هÒكفت ‘ عسضو ودلانور نأاب ““وفيتروبيد ودنوم““ ةفيحسص تدّكأأو
يرود نم اهب جرخ يتلأ ةقيرطلابو ،سسوتنفوج نأاب هتعانقل ““يسسيرابلأ““
قيق– هعسسوب نوكي نل ،““1 غيللأ““ عباسس نويل كيبŸوأأ مامأأ ابوروأأ لاطبأأ
.ةدودÙأ هتاحومط ببسسب ةميقلأ هذهب بقل
ةيلاغتÈلأ ةمسصاعلاب ،ديدج نم نÓجرلأ عمتجي نأأ بقترŸأ نمو
نامÒج ناسس سسيراب Úب يئاهنلأ عبر ةأرابم سشماه ىلع ،ةنوبسشل
ديسسŒ ةيناكمإأ لوح ليسصافتلأ نم Òثكلأ حسضويسس ناث ءاقل ‘ اتنÓتأأو
.ةقفسصلأ هذه
رّرق امدنع ،لبق نم اسسنرف لطب عم ودلانور ونايتسسيرك مسسأ طبترأو
،ىوقأأ تناك سسوتنفوج ةبغر نأأ Òغ ،Úتنسس لبق ديردم لاير ةرداغم
ونيتنرولف ،قباسسلأ هسسيئر Úبو هنيب قفأوتلأ مدعل Óًهسس هلاقتنأ ناكف
.وروي نويلم211 غلب لباقÃ اهدعب لحÒل ،زيÒب

ةـضاـير
ـه1441 ةج◊ا وذ32  ـل قفاوŸا م0202  توأا31 صسيمÿا
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يذيفنتلأ سسيئرلأ هغينيمور زنياه لراك لاق
أÒثم اما˘ت˘خ ع˘قو˘ت˘ي ه˘نإأ ،خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب يدا˘ن˘ل

Ÿة˘م˘سصا˘ع˘لأ ‘ ا˘بوروأأ لا˘ط˘بأأ يرود تا˘سسفا˘˘ن
.ةنوبسشل ةيلاغتÈلأ
ي˘ت˘لأ ةر˘غ˘سصŸأ ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لأ ة˘˘نو˘˘ب˘˘سشل ن˘˘سضت–و
يئاهنلأو يئاهنلأ لبقو ةينامثلأ رأودأأ مسسحتسس
.لاطبألأ يرودل
‘ ا˘ه˘ب ¤دأأ تا˘ح˘ير˘سصت ‘ ه˘غ˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘مور لا˘˘قو
‘ لثمتت عبطلاب Òهامجلل ةراثإأ Èكأأ““ :خنويم
.““موزهŸأ جورخ ماظن
امدنع لسضفألأ قيرفلأ رسصتني ام ةداع““ :عباتو
لك نوكي امنيب ،Úتأرابم نم ةهجأوŸأ ماقت
ةأرابم نم ةهجأوŸأ مسس– امدنع درأو ءيسش
.““ةدحأو
.⁄اعلأ سسأاك نم هفرعن ماظنلأ أذه““ :فاسضأأو

اهيف يقتلت ةيبوروأأ سسأاك ةلوطب لثم نوكتسس
.““سضعبلأ اهسضعب عم قرفلأ لسضفأأ
أذه ةخسسن مسس◊ ديد÷أ ماظنلأ سضرف ىرجو
سسوÒف ةحئاج رثإأ لاطبألأ يرود نم ماعلأ
‘ تببسست يتلأ (91-ديفوك) دجتسسŸأ انوروك
.ةليوط ةÎفل تاسسفانŸأ قيلعت
‘ ةينامثلأ رود ¤إأ ةلهأاتŸأ قرفلأ عمتŒو
متتخت يتلأ ةرغسصŸأ ةلوطبلأ سضوÿ ةنوبسشل
.توأأ32 ‘ ةيئاهنلأ ةأرابŸاب
جور˘خ ما˘ظ˘˘ن˘˘ب تا˘˘ه˘˘جأوŸأ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ما˘˘ق˘˘ت˘˘سسو
ماظن نم لدب ةلسصاف ةدحأو ةأرابم ‘ موزهŸأ
.بايإلأو باهذلأ
دا–لأ سسي˘˘ئر ن˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘سس رد˘˘˘ن˘˘˘سسك˘˘˘لأأ نا˘˘˘كو
أذه نأأ نلعأأ دق (افيوي) مدقلأ ةركل يبوروألأ
.طقف مسسوŸأ أذه ةخسسن ‘ قبطيسس ماظنلأ

يقتلي يذلأ ،خنويم نرياب سسيئر هجنيمور نكل
تاسسفانم نمسض ةعم÷أ موي Êابسسإلأ ةنولسشرب
ق˘ي˘ب˘ط˘ت دا˘ع˘ب˘ت˘سسأ ‘ بغر˘ي ل ،ة˘ي˘نا˘م˘˘ث˘˘لأ رود
ةيل˘ب˘ق˘ت˘سسم تÓ˘يد˘ع˘ت را˘طإأ ‘ أدد‹ ما˘ظ˘ن˘لأ
.4202 نم أرابتعأ قبطت لاطبألأ يرودل
رود ¤إأ ةجاحب اننأأ دقتعأأ ل““ :هغينيمور لاقو

ر˘ع˘سشي ل ر˘مأأ أذ˘ه˘ف .Èكأأ م˘ج˘ح˘˘ب تا˘˘عو˘˘م‹
ءا˘˘ف˘˘سضإأ ة˘˘لواfi ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع .ةرا˘˘ثإلا˘˘ب Òها˘˘م÷أ
.““ةيئاسصقإلأ رأودألأ ىلع ةراثإلأ نم ديزŸأ
دا˘˘ج˘˘يإأ و˘˘ه ة˘˘ي˘˘م˘˘˘هأأ Ìكألأ ءي˘˘˘سشلأ““ :فا˘˘˘سضأأو
لاطبألأ يرود لعŒ نأأ اهنأاسش نم تاحÓسصإأ
فيكلأ ديؤوأأ انأأ ،اعسسوت Ìكأأ سسيلو ،ةيبذاج Ìكأأ
.““مكلأ سسيلو

Êابسسإلأ ةنولسشرب قيرف حنم ”
أذه نكي ⁄ كلذ عمو ،ةحأر موي
لينويل دئاقلأ ىلع قبطني رمألأ

ع˘˘م‹ ¤إأ ر˘˘سضح يذ˘˘لأ ،ي˘˘˘سسي˘˘˘م
ءا˘ق˘ل˘ل ي˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لأ ““Èما˘˘غ نأو˘˘ج““
.يدانلأ ءابطأأ
›أوح ينيتنجرألأ مجنلأ  ىسضقو
ءاقل ‘ ،عمÛأ ‘ فسصنو ةعاسس
هلحاك سصحفل يبطلأ مقاطلأ عم
ةر˘ك لÓ˘خ ة˘مد˘ك˘ل ه˘سضر˘˘ع˘˘ت د˘˘ع˘˘ب
،›وبان قيرف عفأدم عم ةكÎسشم
ءاسسم ،›ابيلوك ود˘ي˘لا˘ك ›ا˘غ˘ن˘سسلأ
يرود ةقباسسم ‘ ،يسضاŸأ تبسسلأ
.مدقلأ ةركل لاطبأأ

جÓعلأ ىقلت هنأأ نم مغرلأ ىلعو
دجوي ل هنأأ لإأ ،ةباسصإلأ هذه دعب
يسسيم نوكيسسو ةنولسشرب ‘ قلق
بردŸأ تأرا˘ي˘خ ن˘م˘سض أدو˘جو˘˘م
خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب د˘سض Úت˘ي˘سس ي˘ك˘ي˘ك
يرود ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ن ع˘˘˘˘˘بر ‘ ÊاŸألأ
ة˘˘˘ع˘˘˘م÷أ ءا˘˘˘سسم ا˘˘˘بوروأأ لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأأ
.لبقŸأ
،تابيردتلأ ¤إأ لوألأ قيرفلأ داعو
ةنيدم ¤إأ هجوتي نأأ لبق ،ءاثÓثلأ
مو˘ي حا˘ب˘سص ،ة˘ي˘˘لا˘˘غ˘˘تÈلأ ة˘˘نو˘˘ب˘˘سشل
ة˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘جأوŸأ سضوÿ ،سسي˘˘˘˘˘˘مÿأ
ع˘بر˘˘م غو˘˘ل˘˘ب ل˘˘جأأ ن˘˘م ة˘˘ب˘˘ق˘˘ترŸأ
.رابكلأ

سسف˘ن˘ل ة˘نو˘ل˘سشر˘˘ب و˘˘ب˘˘عل جا˘˘ت˘˘حأو
ة˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘خ زواŒ ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ج
،مد˘˘ق˘˘لأ ةر˘˘ك˘˘ل Êا˘˘ب˘˘سسإلأ يرود˘˘لأ
يخ˘يرا˘ت˘لأ م˘سصÿأ ه˘ب ر˘ف˘ظ يذ˘لأ
عبر ¤إأ لّهأاتلأ Èع ،ديردم لاير
امدنع ،““غيلزنوي˘ب˘ما˘سشت˘لأ““ ي˘ئا˘ه˘ن

يذلأ ،›وبان دينعلأ هفيسض ىقل
Óً˘˘ما˘˘ح ““و˘˘ن بما˘˘ك““ بع˘˘ل˘˘م ل˘˘خد
ءا˘˘˘سصقإأ د˘˘˘ع˘˘˘ب ،ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘يإأ لا˘˘˘˘مآأ

.سسوتنفوج
هرود ،يسسيم لينويل ،دئاقلأ بعلو
ي˘˘طو˘˘سش Úب ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ،يدا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لأ
ما˘˘قرألأ تنا˘˘ك ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ،ةأرا˘˘˘بŸأ
ةيوق تاملك ّهجوف ،›وبان حلاسصل

ةيسضرأل يدؤوŸأ قفنلاب ،هئÓمزل
لخدن نأأ انيلع““ :لاق ذإأ ،نأديŸأ
Úفد˘ه˘ب نو˘مد˘ق˘ت˘م ن˘ح˘ن˘ف ،ةو˘ق˘ب
نو˘ك˘ن ن˘ل با˘˘ب˘˘سش ا˘˘ي ا˘˘ي˘˘ه ،ط˘˘ق˘˘ف
.““ءايبغأأ
قيرفلأ يعجسشم حور يسسيم لمحو
ن˘˘˘م ي˘˘˘سشخ نأأ د˘˘˘ع˘˘˘ب ،ه˘˘˘ئÓ˘˘˘مز˘˘˘˘ل
ةنولسشر˘ب ع˘م ا˘ه˘سشا˘ع ““أدا˘ت˘نوÁر““

م˘˘˘˘˘ث ا˘˘˘˘˘مور ما˘˘˘˘˘مأأ ¤وألأ ،Úتر˘˘˘˘˘م
سصرفلأ ددع نأأ ةسصاخ ،لوبرفيل
،ةÒبك تناك سسفانŸأ اهقلخ يتلأ
ًابلط هئÓمزل هجوي هلعج ام وهو
،عرسستن اّلأأ انيلع““ فاسضأاف ً،أÒخأأ
ا˘ن˘ل˘ع˘ج˘ي˘سس ،xنأا˘ت˘ب بع˘ل˘لأو ءود˘˘ه˘˘لأ
.““فأدهأأ8 مهيلع لّجسسن
““ثو˘˘˘˘˘غÈلأ““ تا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ك تنا˘˘˘˘˘˘كو
ةنولسشرب يدا˘ن د˘ئا˘ق ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألأ

نأأ دعب ،ÚبعÓلأ ةيسسفن ‘ ةرثؤوم
Êاثلأ طوسشلأ قئاقد مظعم أورّيسس
،ل˘ما˘ك ءود˘ه˘ب ةأرا˘بŸأ ر˘˘م˘˘ع ن˘˘م
ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لأ ¤إأ ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لأ أو˘˘˘ل˘˘˘سصوأأو
مامأأ ،ليقثلأ رايعلأ نم ةهجأومو
.لبقŸأ ةعم÷أ موي خنويم نرياب
نم Ìكأأ Êولاتكلأ يدانلأ مزليسسو
،ة˘ي˘لا˘˘غ˘˘تÈلأ ة˘˘نو˘˘ب˘˘سشل ‘ ءود˘˘ه˘˘لأ
،يرا˘فا˘ب˘لأ يدا˘ن˘لأ ة˘ب˘ق˘ع زوا˘ج˘ت˘ل
عو˘م˘˘جÃ ي˘˘سسل˘˘سشت ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘ئا˘˘ف˘˘لأ
فأدهأأ ةعب˘سس ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب ،ن˘يءا˘ق˘ل˘لأ
يذلأ يسسيم هكردي ام وهو ،فدهل

ةأرا˘بŸأ ‘ ه˘ت˘با˘سصإأ ى˘ل˘ع ل˘˘ما–
Úتيسس بردŸأ هكرديو ،ةÒخألأ
ة˘لا˘قإأ ه˘فّ̆ل˘˘ك˘˘ي˘˘سس أا˘˘طÿأ نأل ،Ìكأأ

.ةرسشابم

›وبان ماما ةمدكل هسضرعت دعب هلحاك صصحفل

تابيردتلا رقÃ دجاوت دئاقلا ...يشسيŸ ةحار ’
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““لوقعمللا ‘ ةماقإ’ا»ـب هتنونع اvفلم هل تسصsسصخ

دÓيم ةيوئÃ يفت– ةيرهششلا ““ديد÷ا““ ةل‹
بيد دمfi بيدأ’ا

ث.ق

دوليم ميكح مجŸÎأ ةملك ‘ ءاج
بيد دمfi نإأ““ فلملل هÁدقت ‘

Èت˘خ˘ي ،ة˘سشهد˘لا˘ب ⁄ا˘ع˘لأ برا˘ق˘˘ي
هد˘ن˘ع لsو˘ح˘ت˘ت ،ر˘ظ˘ن˘˘لا˘˘ب ءا˘˘ي˘˘سشألأ
رو˘˘ظ˘˘نŸأ فÓ˘˘ت˘˘خا˘˘ب تا˘˘˘ي˘˘˘ئرŸأ
ق˘˘لأا˘˘ب م˘˘˘ت˘˘˘ي كلذ ل˘˘˘كو ،ة˘˘˘يوأز˘˘˘لأو
حنÁو ،حزق سسأوقأأ دuدَعُي روسشوم

،ةÒسصبلل ا˘جا˘ه˘ت˘بأ ة˘ف˘ط˘خ ل˘ك ‘
،ي˘˘˘ئر˘˘˘م ¤إأ ي˘˘˘ئر˘˘˘مÓ˘˘˘لأ لّو˘˘˘ح˘˘˘ي
ل˘ي˘˘سصا˘˘ف˘˘ت˘˘لأ ءأر˘˘ث Èع ط˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘يو
عينسص لك ‘ ميقت يتلأ ةسشاسشهلأ
يرسصب هرعسش نإأ““ افيسضم ،““Êاسسنإأ
،سسأو◊أ ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي ،زا˘ي˘˘ت˘˘ما˘˘ب
ةقÓخ سشيوسشت ةيلمع ‘ بهذيو
.““اهل

توأأ رهسشل76 زاتمŸأ ددعلأ زّي“
““د˘˘˘˘˘˘˘يد÷أ““ ة˘˘˘˘˘˘˘˘ل‹ ن˘˘˘˘˘˘˘˘م ،0202
‘ ردسصت يتلأ ةيفاقثلأ ةيرهسشلأ
لو˘˘˘ح ف˘˘˘لŸأ بنا˘˘˘ج ¤إأ ،ند˘˘˘ن˘˘˘˘ل

fiبيد د˘˘˘م Ãف˘˘˘لÚ ن˘˘˘ثأÚ لّوألأ
:⁄اعلأو تأذلأ/ع˘ي˘ط˘ق˘لأو در˘ف˘لأ““

،““ةعئاسضلأ تأذلأ نع ثحبلأ ‘
‘ ة˘براÙأ ةد˘˘ي˘˘سصق˘˘لأ““ Êا˘˘ث˘˘لأو
تأر˘˘عا˘˘سشل د˘˘ئا˘˘سصق :سضي˘˘˘بأأ ءأدر
امك ،““ناهوو نم Úينيسص ءأرعسشو
تا˘با˘ت˘كو تلا˘ق˘م دد˘ع˘˘لأ ن˘˘م˘˘سضت
بدألأو نفلأ ‘ تاسسأردو ةيعأدبإأ
،تا˘ي˘مو˘يو ،تلا˘˘ج˘˘سسو ،ر˘˘ك˘˘ف˘˘لأو
بت˘˘ك˘˘ل˘˘ل تا˘˘ع˘˘جأر˘˘مو تأدا˘˘ه˘˘˘سشو
.ايبدأأ أرأوحو ،ةيفاقث لئاسسرو
ر˘عا˘سشلأ ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لأ سسي˘˘ئر بت˘˘كو
ددعلأ ةيحاتتفأ ‘ ،حأر÷أ يرون

عرا˘سص˘َمو Úبsذ˘عŸأ ع˘˘ئا˘˘ب˘˘ط““ ن˘˘ع
رأو˘˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سصب ““Úمو˘˘˘˘˘˘هوŸأ
دبع يروسسلأ ركفŸأ عم يسضأÎفأ
باتكلأ بحاسص ،يبكأوكلأ نمحرلأ
دأد˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘سسلأ ع˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط““ Òه˘˘˘˘سشلأ
تءاج ثيح ،““دابعتسسلأ عراسصمو

نم ‘ر◊أ سصنلاب ةبوجألأ عيمج
بل˘ح ‘ بو˘ت˘˘كŸأ با˘˘ت˘˘ك˘˘لأ أذ˘˘ه
¤إأ ةفداه ،0091 ةنسس روسشنŸأو
ةءا˘سضإلأ ‘ هرا˘ك˘فأا˘ب سسا˘ن˘ئ˘ت˘سسلأ

ايند ‘ انلأوحأأ هيلإأ تلآأ ام ىلع
درفلأ““ فلم ‘ كراسشو .؟برعلأ
‘ :⁄ا˘˘ع˘˘لأو تأذ˘˘لأ /ع˘˘ي˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لأو
41 ،““ةعئاسضلأ تأذلأ نع ثحبلأ
،قأرعلأ ،Úطسسلف نم ابتاكو ةبتاك
،بر˘˘غŸأ ،ندرألأ ،ر˘˘سصم ،نا˘˘ن˘˘ب˘˘˘ل
رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘˘ع ،ر˘˘˘ئأز÷أو ،ا˘˘˘يرو˘˘˘سس
ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لأو ا˘˘نألأ““ يوا˘˘قر˘˘ب د˘˘م˘˘حأأ
تأذ˘لأ““ يوا˘ن˘ه ة˘يدا˘ن ،““›ا˘ع˘˘تŸأ
ة˘ي˘م˘سس ،““ز˘كرŸأ ة˘يأو˘غو ة˘ه˘ئا˘ت˘˘لأ

ةدا˘˘˘ع˘˘˘˘سسوّ يد˘˘˘˘بأأ ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘سش““ مأز˘˘˘˘ع
ر˘˘سسع““ Òسصن˘˘لأ Úسسا˘˘ي ،““ة˘˘ق˘ّ̆ل˘˘ع˘˘م
ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘حأر د˘˘˘˘ها˘˘˘˘ن ،““در˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ ةدلو
ميهأربإأ ،““درفت˘لأ م˘هوو ة˘فا˘ق˘ث˘لأ““

ةرو˘˘ث ‘ تأذ˘˘˘لأ ي˘˘˘عو““ ة˘˘˘ب˘˘˘يأر˘˘˘غ

د˘ي˘ب˘ع ر˘با˘سص د˘مfi ،““ة˘ي˘نأدر˘ف˘˘لأ
هللأ دبع ،““ةّ̆ي˘عا˘م˘ت˘جلأ ة˘مأأو˘ت˘لأ““
دأر˘˘˘˘فألأ فÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘خأ““ م˘˘˘˘ي˘˘˘˘هأر˘˘˘˘بإأ
ةÒسصن ،““ة˘˘˘عا˘˘˘م÷أ ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘ط˘˘˘˘مو
سسرا˘ف ،““⁄ا˘ع˘لأو تأذ˘لأ““ خو˘ت˘˘خ˘˘ت
ةيدرفلأو زسشا˘ن˘لأ در˘ف˘لأ““ ي˘ب˘هذ˘لأ
ة˘مو˘˘هر˘˘ب ى˘˘سسو˘˘م ،““ة˘˘ي˘˘نأدر˘˘ف˘˘لأو
›ا˘ع˘يإأ ءا˘˘ه˘˘ب ،““سش˘˘sم˘˘هŸأ در˘˘ف˘˘لأ““
Êا˘سضمر ي˘بر˘ع˘لأ ،““تأذ˘لأ لأؤو˘˘سس““
Êأدرأد Òهزو ،““تأذ˘˘˘˘لأ ر˘˘˘˘ير–““
¤إأ ة˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘سشألأ ن˘˘˘˘˘˘م تأذ˘˘˘˘˘˘˘لأ““
ةبل˘سسألأ ¤إأ لو˘سصو ““ة˘ي˘ك˘ي˘ك˘ف˘ت˘لأ““

ةلئسسألأ باتكلأ ءلؤوه براق دقو
روسضح ةعيبطب ةقلعتŸأ ةكئاسشلأ
‘و يعمتÛأ جيسسنلأ ‘ درفلأ
تأذلأ بايغبو ،ةيفاقثلأ ةيلعافلأ
ة˘˘ب˘˘ي˘˘غ˘˘˘م عو˘˘˘م÷أ ‘ ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ها“و
تا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت‹ ل˘˘˘˘˘ظ ‘ تأوذ˘˘˘˘˘˘لأ

fiةدبتسسم ىوقو بخن نم ةموك،
ةنميهو عاسضخإأ تاقÓع راطإأ ‘
ةر˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘سسعو ع˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘لأ تأودأل
ىو˘˘˘ق˘˘˘لأ تل˘˘˘ط˘˘˘ع ،تا˘˘˘ع˘˘˘م˘˘˘˘تÛأ

تز˘˘ه˘˘جأأو ،دأر˘˘فألأ ‘ ة˘˘˘عد˘˘˘بŸأ
،عامتجÓل يعيبطلأ روطتلأ ىلع
دأر˘˘˘˘˘فألأ تلواfi ل˘˘˘˘˘ك ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘عو
ةرح تا˘ي˘ها˘م˘ك م˘ه˘تأوذ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
،ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م ل˘ك ى˘ل˘عو ،ة˘ل˘ق˘ت˘˘سسمو
،تلو– يتلأ عوم÷أ ةايحب ،ايلات

،دأدبتسسلأ ةفاقث ةدايسس لظ ‘
تلو– تاعمت‹ ‘ ناعطق ¤إأ
.رئاظح ¤إأ اهرودب
‘ ةبراÙأ ةديسصقلأ““ فلم امأأ
دئاسصق ىلع يوتحيف ““سضيبأأ ءأدر

Ûتأر˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘سشلأ ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘˘م
نا˘هوو ن˘م Úي˘ن˘˘ي˘˘سصلأ ءأر˘˘ع˘˘سشلأو
اهتمجرت (لا˘ف˘طأأ ءأر˘ع˘سش م˘ه˘ن˘ي˘ب)
ي˘˘هو ،د˘˘م˘˘حأأ أÒم ا˘˘ه˘˘˘ل تمّد˘˘˘قو
حا˘˘ف˘˘ك˘˘لأ ل˘˘ظ ‘ تب˘˘ت˘˘˘ُك د˘˘˘ئا˘˘˘سصق
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ة˘˘ه˘˘جأو˘˘˘م ‘ ي˘˘˘مو˘˘˘ي˘˘˘لأ
ىرتو .91 ديفوك لتاقلأ سسوريافلأ
د˘ئا˘سصق ا˘هÁد˘˘ق˘˘ت ‘ ة˘˘م˘˘جŸÎأ
ا˘˘˘˘˘˘˘هرا˘˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘˘فأأ نأأ““ لا˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘طألأ
ن˘يا˘ب˘ت˘تو عو˘˘ن˘˘ت˘˘ت ا˘˘ه˘˘تا˘˘عو˘˘سضو˘˘مو
ع˘مŒ ا˘ه˘ن˘ك˘ل ،ة˘ي˘غÓ˘ب˘لأ ا˘هرو˘˘سص

نز◊أ و˘˘˘˘ه د˘˘˘˘حأو ءي˘˘˘˘سش ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
بو˘ل˘ق ن˘˘م ل˘˘ّل˘˘سست يذ˘˘لأ ،م˘˘ي˘˘قŸأ

،مهتا˘م˘ل˘ك ن˘ك˘سسو ،را˘غ˘سصلأ ءلؤو˘ه
ي˘ق˘ي˘سسوŸأ ا˘ه˘˘سسر˘˘ج ‘ با˘˘سسنأو
ف˘˘سشك˘˘يو .يز˘˘ئا˘˘ن˘˘ج ٌن◊ ه˘˘نأا˘˘˘كو

›اطيإلأ رعاسشلأ عم ددعلأ رأوح
يذلأ ،Êوفيرغ يسستاتوب ليوناÁإأ
هم˘جر˘تو ،ر˘ير˘ح˘ت˘لأ سسي˘ئر هأر˘جأأ
ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سش ن˘˘ع ،سصا˘˘قو ف˘˘˘سسو˘˘˘ي
ة˘فا˘ق˘ث˘لأ ى˘ل˘ع ة˘ح˘ت˘ف˘ن˘م ة˘ي˘نا˘سسنإأ
ز˘˘كر˘˘م˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘يدا˘˘ع˘˘مو ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لأ
ةفاسضإأ وهو ،تأذلأ ىلع يبوروألأ
سصاخ زأرط نم أرعاسش هنوك ¤إأ
،ة˘ه˘يد˘˘ب˘˘لأ ع˘˘ير˘˘سس ا˘˘قز˘˘نو ا˘˘ق˘˘ي˘˘قر
مو˘ل˘ع˘لأ ة˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘ب م˘˘ت˘˘ه˘˘ي ا˘˘يÁدا˘˘كأأ
ةفسسلفلأ ‘ ر˘َسش˘َنو َبَ̆ت˘ك ،ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لأ
،عا˘م˘ت˘˘جلأ م˘˘ل˘˘عو ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ
عم نواعتيو ،يعانطسصلأ ءاكذلأو
‘ ““طسسوتŸأ““ ةيبرعلأ رسشنلأ رأد
‘ ه˘تا˘ما˘م˘ت˘هأ تز˘ّكر˘تو ،و˘نÓ˘ي˘م
بدألأ ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ةÒخألأ تأو˘˘˘˘ن˘˘˘˘سسلأ
.بدأÓل ةيسسايسسلأ ةفسسلفلأو

‘اقثلا ملعإلل ةيرئاز÷ا ةكبسشلا همuظنُت

›ودلا نولاشصلا ‘ كراششم001
ناشسملتب ةيفارغوتوفلا ةروشصلل يشضاÎف’ا
قيسسنتلاب ناسسملت ةيلو بتكم ‘اقثلأ مÓعإÓل ةيرئأز÷أ ةكبسشلأ تقلطأأ

نولاسصلأ تايلاعف بيد دمfi ةيمومعلأ ةعلاطملل ةيسسيئرلأ ةبتكŸأ عم
‘اقثلأ ثأÎلأ نأونع ت– ةيفأرغوتوفلأ ةروسصلل يسضأÎفلأ ›ودلأ
.نفلأ بكوك راعسش لمحيو يŸاعلأ
رهسشلأ ةيأدب ‘ اهقÓطنأ ذنم توأأ12 ¤إأ دت“ يتلأ ةرهاظتلأ تفرعو
لودلأ ددعو03 ةكراسشŸأ تايلولأ ددع زواŒ ذإأ ،ةلاعفو ةيوق ةكراسشم
.لود01 ةيبرعلأ
تاطاسشنو ةيفاقثلأ جمأÈلأ راطإأ ‘ مظنت يتلأ ةرهاظتلأ هذه لوانتتو
يدامÓلأو يداŸأ ‘اقثلأ ثأÎلأ نم رواfi ةدع ““انوروك““ ةحئاج ةÎف
ديلاقتلأو تأداعلأ أذكو ةيخيراتلأ ⁄اعŸأو يبعسشلأ سصقرلأو نونفلاك
.اهÒغو
ىلع ماعلأ فرسشŸأ نورقسش رداقلأ دبع ‘أرغوتوفلأ روسصŸأ حسضوأأو
مايأأ ةثÓث لÓخ ةكراسشم001 نم ديزأأ لبقتسست ةرهاظتلأ نأأ نولاسصلأ
يتلأو ،اثانإأو أروكذ Úسسن÷أ نمو ةيرمعلأ تائفلأ فلتfl نم طقف
لود ةدع لث“ نونفلأ نم لاكسشأأ ةدع ىلع ريوسصتلأ ‘ تعونتو تنيابت
.رئأز÷أ نم قطانم ةدع اسضيأأو
نيذلأ Úطسسلف Êانفل ماهو يوق دجأوتب اهتيأدب ‘ اسضيأأ تزsي“ امك
سصقرلل اسضيأأ روسصو Úطسسلف نم ةيخيرات ⁄اعŸ روسصو تاحول أومدق
،ةينيطسسلفلأ تاه÷أ ف˘ل˘تfl ل˘ثÁ يذ˘لأ يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأ سسا˘ب˘ل˘لأو ي˘ب˘ع˘سشلأ
سصاخ ماظن ةباثÃ طورسشلأ نم ةلمج ْتَعِسضُو ةرهاظتلأ حا‚إأ لجألو
أدج ةبراقتم يهو ةماهلأ طاقنلأ سضعب نم نوكتي يسضأÎفلأ نولاسصلاب
ةيŸاع تانولاسص ‘ اهب لماعتي كلت نم نومسضŸأو لكسشلأ ثيح نم
يتلأ روسصلأ لبقُت ل Óثمف ةمدقŸأ لامعألأ ةيعون نامسضل كلذو ،ىرخأأ

لسسرت يتلأ روسصلأ ددع لقي لو تاعيقوت وأأ ءامسسأأ وأأ تأراعسش لم–
فلتfl نم ريوسصتلأ ‘fiÎو ةأوهل ةكراسشŸأ قحيو ةثÓث نع ةكراسشملل
.تائيه وأأ تايعمج نع Úلث‡ وأأ أدأرفأأ ⁄اعلأ لود
رسصأوأأ ديطوتو قلخو طبر ¤إأ -ثدحتŸأ بسسح- نولاسصلأ فدهيو
سصاخ لكسشب ريوسصتلأ نف ‘fiÎو ةأوه Úب كاكتحلأو ‘اقثلأ نواعتلأ
ناطوألأ بوعسشو ءانبأأ فلتÚ flب ماع لكسشب ةلوأدتŸأ نونفلأ يقابو
اهيف سضرعت ةينأديم سضراعم ةدع ميظنتب كلذ لك للكي نأأ رظتني امك
زأربإل مهنم برعلأ ةسصاخو بناجألأو Úيرئأز÷أ نم ÚكراسشŸأ لامعأأ
.يبرعلأو يرئأز÷أ ‘اقثلأ ءأÌلأ

ث.ق

يرا÷ا توأا92 ‘ زئافلا مسسا نع نلعُيسس

ةزئا÷ ةÒشصقلا ةمئاقلا نمشض لامعأا ةتشس
يشصشصقلا عادبإÓل نشسحلب رامع

ةسصقلأ عرف ‘ ةÒسصقلأ ةمئاقلأ نع ةيفاقثلأ ““ةليسسف““ ةيعمج تنلعأأ
هدروأأ ام بسسح ،يسصسصقلأ عأدبإÓل ““نسسحلب رامع““ ةزئا÷ أدج ةÒسصقلأ

.““كوبسسيافلأ““ ىلع ““‘اقثلأ ىهقŸأ““ عقوم
،ةماعنلأ نم ريذغوب رهاطلل ““عوجر““ يهو لامعأأ ةتسس ةمئاقلأ تsمسضو
نيزل ““تبتُك أذكه““ ،جيريرعوب جرب نم يرمقلب دمحأل ““ءامسص ةروث““
Âاغتسسم نم يبوهيم رجاهل ““دوسسأأ يسسكسسك““ ،فيطسس نم رميح نيدلأ
قوط““ ،فيطسس نم بيبغز Ëركلأ دبعل ““ةقنسشŸأ لبح ىلع ةماسستبأ»و
.فيطسس نم رميح ميسسنل ““حأر÷أ
ميكحتلأ ةن÷ هيقتنتسس يذلأ زئافلأ نع نÓعإلأ نأأ ¤إأ ةيعم÷أ تراسشأأو
رامع ديقفلأ ليحر ىركذ توأأ92 موي نوكيسس ،ةÒسصقلأ ةمئاقلأ نم
.نسسحلب
ةليسسف ةيعمج اهمظنت يتلأ ،يسصسصقلأ عأدبإÓل نسسحلب رامع ةزئاجو
،رئأز÷أ ‘ ةÒسصقلأ ةسصقلأ باتك ¤إأ ةهجوم ،جيريرعوب جرب ةيلول
ةسصقلأ مÓعأأ نم ملعل رابتعلأ ةداعإأو نفلأ أذهب ءافتحلأ ¤إأ فدهت
¤إأ هجوتت امك ،هليحر نم ةنسس نيرسشع نم Ìكأأ دعب رئأز÷أ ‘ ةÒسصقلأ
ل˘ب˘ق˘˘ُت لو ،Úسسن÷أ ن˘˘مو تا˘˘ئ˘˘ف˘˘لأ ل˘˘ك ن˘˘م Úير˘˘ئأز÷أ ة˘˘سصق˘˘لأ با˘ّ̆ت˘˘ك
،أدج ةÒسصقلأ ةسصقلأو ةÒسصقلأ ةسصقلأ سسنج نع ةجراÿأ تاكراسشŸأ
ةغللاب ةبوتكŸأو ةروسشنŸأ Òغ ةيسصسصقلأ عيماÛأ ةزئا÷أ لبقتسستو
.ةيبرعلأ
باهولأ دبعو لومرغ زيزعلأ دبعو يراسس دمfi نم ميك– ةن÷ نوكتتو
،يبيسشق عيبر يحرسسŸأو ،يبحرلأ دومÊ fiامُعلأ سصاقلأو ،روسصنم نب

ةسصقلأ ةزئاج ‘ ةكراسشŸأ لامعألأ ميك– ةمهم دانسسإأ ” Úح ‘
سصاقلأ يÁداكألأو ،غبيغب Ëرم ةروتكدلأ نم لك ¤إأ ،أدج ةÒسصقلأ
سصاقلأو ،ةنيني Ëركلأ دبع سصاقلأو ،ةروغب قيدسصلأ دمfi روتكدلأ
.تيسشعت ماسصع ةÒسصقلأ مÓفألأ جرflو ،Êاتسسبلأ ماسشه Êدرألأ
ةبرŒ رأركت ¤إأ ىعسست رئأز÷أ ‘ ةزئاج لوأأ نسسحلب رامع ةزئاج tدعتو

،ةيزمرلأ ةيلاŸأ اهتميق ¤إأ رظنلاب ،ةÒهسشلأ ةيسسنرفلأ روكنوغلأ ةزئاج
أذه ذاختأ ‘ ةتحب ةيدامو ةيلام اهفلخ Úفقأولأ عفأود تناك نإأو ىتحو
ةيفأÎحأ ديلاقت ءاسسرإأ ‘ اهيلع نهأري ‘اقثلأ طسسولأ نأأ Òغ ،رأرقلأ

.اهيلع Úمئاقلأو ةنجللأ ةيقأدسصمو رئأز÷أ ‘
ث.ق

اvفلم هل تسصsسصخ نيأا ،بيد دمfi لحارلا يرئاز÷ا بيدأ’ا دليم ةيوئ76Ãـلا اهددع ‘ ةيرهسشلا ““ديد÷ا““ ةل‹ تفتحا
هقاروأا نم بيد دمfi يئاورلاو رعاسشلا دئاسصق رسشن نsمسضت ؛““بيد دمfi رعسش نم تاراتfl ،لوقعمللا ‘ ةماقإ’ا»ـب هتنونع
.ةروسشنŸا Òغ
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يرجي هنأأ ةدود نب ةكيلم ةفاقثلأ ةريزو تفسشك
ة˘ي˘ج˘ي˘تأÎسسأ وأأ ل˘م˘ع ة˘ط˘خ م˘سسر ‘ Òك˘ف˘˘ت˘˘لأ
لكايهلأو ينطولأ ثأÎلأ ةلكيه ةداعإل ةينطو
عا˘ط˘ق˘لأ ل˘ي˘ع˘ف˘˘ت ل˘˘جأأ ن˘˘م أذ˘˘هو ،ه˘˘ب ة˘˘ل˘˘كوŸأ
.ينطولأ داسصتقلأ ةلجع نمسض هلاخدإأو
سشما˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةدود ن˘˘˘ب ةد˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلأ تح˘˘˘˘سضوأأو
سساب˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ما˘يألأ حا˘ت˘ت˘فأ ى˘ل˘ع ا˘ه˘فأر˘سشإأ
رظتني فلŸأ أذهب ةلكوŸأ ةنجللأ نأأ يديلقتلأ
ةطخ نمسض لخدتسس يتلأ اهتأروسصت مدقت نأأ
ة˘ل˘ك˘ي˘ه ةدا˘عإل ة˘ي˘ن˘طو ة˘ي˘ج˘ي˘تأÎسسأ وأأ ل˘م˘ع˘لأ
اهنمسض نم هب ةلكوŸأ لكايهلأو ينطولأ ثأÎلأ
‘ ⁄ا˘عŸأ ف˘ي˘ن˘سصت˘ل ةد˘˘يد˘˘ج تأرو˘˘سصت ع˘˘سضو

رود ل˘ي˘ع˘ف˘ت حأÎقأو ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ثأÎلأ ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
ل˘ب˘ق ا˘˘م رو˘˘سصع ‘ ثح˘˘ب˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ز˘˘كرŸأ
¤إأ ةفاسضإأ ةينأديم ةعباتم تايلآأ عسضوب خيراتلأ
تاسسأرد دأدعإاب لثمألأ لفكتلل تأروسصت عسضو
.ةيرثألأ عقأوŸأ ةيامحو Úمثتل
سسم˘˘˘خ زو– ر˘˘˘ئأز÷أ نأأ ةدود ن˘˘˘˘ب تفا˘˘˘˘سضأأو

نم ةئاŸأ ‘24 لثÁ ام يأأ ،ةيفاقث رئاظح
عا˘˘˘ط˘˘˘ق فأر˘˘˘سشإأ ت– و˘˘˘ه ،ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لأ ثأÎلأ
ثأÎلأ أذه لاخدإأ ةرورسض ¤إأ تعدو ،ةفاقثلأ

قطانم هلعجو ينطولأ داسصتقلأ ةلجع نمسض
،ينطولأ لخدلأ ‘ مهاسست ةيحايسس باطقتسسأ
نوكتل تايناكمإلأ نم يفكي ام كملت اهنوك

لخدي أذه نأأ ¤إأ ةÒسشم ،ةينطو ةورث ردسصم
لخد˘لأ ردا˘سصم ع˘يو˘ن˘ت˘ل ة˘مو˘ك◊أ ة˘ط˘خ ن˘م˘سض
.تاقورÙأ جراخ ينطولأ
عم˘تÛأ تا˘ي˘ع˘م˘جو Úث˘حا˘ب˘لأ ةر˘يزو˘لأ تعدو
ةدا˘˘عإل ى˘˘ع˘˘سسŸأ أذ˘˘ه ‘ طأر˘˘خ˘˘نÓ˘˘˘ل ÊدŸأ
.هرود ليعفتو ينطولأ ثأÎلأ ليهأات

قÓطنأ ىلع تفرسشأأ دق ةدود نب تناكو ،أذه
““ير˘ئأز÷أ سسا˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ما˘يألأ““ تا˘ي˘لا˘ع˘˘ف

ي˘ت˘لأ ““ي˘ت˘فا˘ق˘ثو ي˘تر˘كأذ ي˘سسا˘ب˘ل““ را˘ع˘˘سش ت–
““يدا˘˘˘مÓ˘˘˘لأ ثأÎلأ ر˘˘˘ه˘˘˘سش““ را˘˘˘طإأ ‘ ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت
ر˘ه˘سش ن˘م لوألأ عو˘ب˘سسألأ ة˘يا˘˘غ ¤إأ ل˘˘سصأو˘˘ت˘˘تو
.Èمتبسس

ث.ق

ًابيرق اهتاروسصت مuدقُت نأا اهنم رظتني فلŸا اذهب ةلكوŸا ةنجللا

ينطولا ثاÎلا ةلكيه ةداعإ’ ةينطو ةيجيتاÎشسا مشسر وحن
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اهيحاوسضو رئاز÷اب ةلسصلا فيقاوم
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يطارقÁدلا راسسملل ليطعت ةيئاسضقلا تاقحلŸاو قييسضتلا نإا تلاق

يفحشصلا نجشسب ددنت ةيشسنوت تامظنم
Êرارد دلاخ

و .ق

مك◊أ سسنوت ‘ ةينهم ةباقنو ةيقوقح ةمظنم53 تددن
جأرفإلاب تبلاطو Êرأرد دلاخ يفحسصلأ دسض رداسصلأ

سسرا“ يتلأ تاهأركإلأو طوغسضلأ عفرو ،اعيرسس هنع
.رئأز÷أ ‘ Úطسشانلأو Úيفاحسصلأ ىلع
Úيفاحسصلأ لك مدسص يذلأ مك◊أ أذه““ نأأ نايبلأ دكأأو
عم سضقانتي ،تاير◊أو Òبعتلأ ةيرح لا‹ ‘ Úلماعلأو
لا‹ ‘ رئأز÷أ اهتعقو يتلأ ةيلودلأ تامأزتللأ لماك

أرسشؤومو ةيبلسس ةلاسسر يطعيو ،تاير◊أو قوق◊أ ظفح
ةد˘يد÷أ ة˘ير˘ئأز÷أ ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ ه˘˘جو˘˘ت ن˘˘ع فر˘˘سشم Òغ
،Òبعتلأو ةفاحسصلأ ةير◊ لسضفأأ خانم رأرقإاب اهتأدهعتو

ةيرح نأأ ىلع ÚظحŸÓأ لج عمجي يذلأ تقولأ ‘
ة˘ما˘قإأ طور˘سش ن˘م ي˘سسا˘سسأأ طر˘سش Òب˘ع˘ت˘لأو ة˘˘فا˘˘ح˘˘سصلأ

Èع امو ،يرئأز÷أ بعسشلأ هيلإأ علطتي يطأرقÁد راسسم

يملسسلأ يبعسشلأ كأر◊أ ‘ حوسضوب نويرئأز÷أ هنع
Èع ة˘فا˘ح˘سصلأ ة˘ير˘ح˘ب سسا˘سسŸأو ، ⁄ا˘ع˘˘لأ ر˘˘ه˘˘بأأ يذ˘˘لأ
راسسمل˘ل ل˘ي˘ط˘ع˘ت و˘ه ة˘ي˘ئا˘سضق˘لأ تا˘ق˘حŸÓأو ق˘ي˘ي˘سضت˘لأ
.““يطأرقÁدلأ
ة˘ي˘ف˘ح˘سصلأو ة˘ي˘با˘ق˘ن˘لأو ة˘˘ي˘˘قو˘˘ق◊أ تا˘˘ي˘˘ع˘˘م÷أ تÈعو
رأركت ءأزإأ ديأزتŸأ اهقلق نع““ نايبلأ أذه ىلع ةعقوŸأ

تلاط يتلأ تلاقتعلأو تاقحŸÓأو قييسضتلأ تلاح
ÚنودŸأو Úي˘ف˘ح˘سصلأ ن˘م أدد˘ع ة˘˘ي˘˘سضاŸأ ر˘˘ه˘˘سشألأ ‘
سسا˘ق م˘ك◊أ أذ˘˘ه نأأ Èت˘˘ع˘˘تو ، Úير˘˘ئأز÷أ ءا˘˘ط˘˘سشن˘˘لأو
هنأل هئاغلإاب بلاطتو ةمكاحملل ةيلودلأ Òياعملل فلاflو
¤إأ فدهي يسسايسس هجوت نم طقف هتيعجرم دمتسسي
Úي˘˘فا˘˘ح˘˘سصلأ ل˘˘كو Êرأرد د˘˘لا˘˘خ ي˘˘˘ف˘˘˘ح˘˘˘سصلأ تا˘˘˘ك˘˘˘سسإأ
Òبعتلأ ةيرح ËرŒو ،نيدقانلأ ءاطسشنلأو ÚنودŸأو
.““رئأز÷أ ‘ ةفاحسصلأو

باهرإÓل ئباÒ 3flمدت
اراطنق21 زجحو

flعوبشسأا فرظ ‘ تارد
تاعامجلل ئبا3fl سشيجلل زرافم تفسشك
دأومو ،عنسصلأ ةيديلقت لبانق5و ةيباهرإلأ

ثحب تايلمع رثإأ ،ىرخأأ سضأرغأأو ةرجفتم
فلسشلأو سسأدرموب نم لكب طيسش“و
.ةيدŸأو
نم ةمخسض ةيمك ،سشيجلل ةزرفم تزجح امك
ةقطنÒ Ãطانق01 ـب ردقُت جلاعŸأ فيكلأ

.رأردأأ ةيلوب يديقيإأ قرع
سشيجلل ةكÎسشم زرافم تفقوأأ Úح ‘

كرام÷أو ينطولأ نمألأ حلاسصم عم قيسسنتلاب
5Œرا flمأرغوليك6،191 مهتزوحب تأرد
ةفلتfl تايلمع لÓخ جلاعŸأ فيكلأ نم
.ىلفدلأ Úعو رئأز÷أو ةماعنلأ نم لكب
سشيجلل زرافم تفقوأأ ،قايسسلأ تأذ ‘و
تأردfl را7Œ ينطولأ كردلأ حلاسصمو
نم لكب سسولهم سصرق00301 مهتزوحب
.سسانمأأ Úعو يدأولأو ةسسبتو ةنيطنسسق
نم لحأوسسلأ سسأرح نك“ ،ىرخأأ ةهج نم
ذاقنإأو ةيعرسش Òغ ةرجه تلواfi طابحإأ
ةيديلقت برأوق Ïم ىلع أوناك اسصخسش231
تنسشو“ Úعو ناسسملت نم لكب عنسصلأ
.فراطلأو ةبانعو ةدكيكسسو فلسشلأو

نم يعرسش Òغ أرجاهم82 فقوأأ Úح ‘
تسسأÔ“و ناسسملت نم لكب ةفلتfl تايسسنج
.،سضيبلأو سسأرهأأ قوسسو

و .ق

““مويلوÎب لاتنديشسكوأا““
نع اهلزانت Èخ بذكت

وكرادانأا ‘ اهشصشصح
رئاز÷اب
مويلوÎب لاتنديسسكوأأ ةكرسش تبذك
نع اهلزانت Èخ يعطق لكسشبو ،نسشيروبروك

نم أرخؤوم اهتزاح يتلأ ةيرئأز÷أ اهسصسصح
‘ وكرأدانأأ تامهاسسم ءأرسش ةداعإأ لÓخ
.رئأز÷أ
ىفن دقف ،ةقاطلأ ةرأزو نم نايب بسسحو
لاتنديسسكوأأ اكيرفأل يذيفنتلأ ريدŸأ
ايفن يباهيسشلأ Òمسس نسشيروبروك مويلوÎب
ةيفحسص تلاقم يعطق لكسشب بذكو اعطاق
نع لزانتلأ مزتعت لاتنديسسكوأأ نأأ اهدافم
.ةيرئأز÷أ اهسصسصح
‘ لاتنديسسكوأأ ةدأرإأ ىلع يباهيسشلأ ددسش امك
عيمج ‘ كأرطانوسس عم اهنواعت ريوطت

تاثحابŸاب أركذم ،تاقورÙأ تلا‹
عمÛ ماعلأ ريدŸأ سسيئرلأ عم ةرمثŸأ
لمعلأ ‘ اهتدأرإأ نع ابرعم ،كأرطانوسس
تأءافكلأ نم ديزŸأ كأرسشإأ ىلع Óبقتسسم
.رئأز÷اب اهتاطاسشن ‘ ةيرئأز÷أ

إا .ق

برسسŸا يتوسصلا ليجسستلا فلم

 تقؤوŸا جارفإ’ا
ميشسن ÒجانŸا نع
يوادعشس

يديسس ةمكÙ قيقحتلأ يسضاق ردسصأأ
تقؤوŸأ جأرفإلاب أرمأأ ،ءاعبرألأ سسمأأ ،دمfiأ
دعب ،يوأدعسس ميسسن ÚبعÓلأ لامعأأ ليكول
ماعلأ ريدŸأ ىلع جأرفإلأ نم طقف تاعاسس
.ةيافلح دهف فيطسس قافو قيرفل قباسسلأ
سسمأأ ،سشأر◊أ نجسس ،يوأدعسس رداغو
‘ ،نجسسلأ ‘ نيرهسش ىسضق امدعب ،ءاعبرألأ
.برسسŸأ يتوسصلأ ليجسستلأ ةيسضق
ر .ق

www.journal-elhourria.comةــــيرابخإ ةــــــــيموي

 ةثج لاششتنا
 اقرغ ‘وت صصخشش

بشصقلا داو ئطاششب
ةدكيكشسب
دأو ئطاسشب اقرغ ‘وت سصخسش ةثج تلسشتنأ
حومسسŸأ Òغو سسورÙأ Òغ بسصقلأ
.ةدكيكسس ةيلوب ،ةلفلف ةيدلبب ةحابسسلل
ةيحسضلأ نإأ ةيندŸأ ةيام◊أ حلاسصم تلاقو
نم ردحنيو ةنسس02 رمعلأ نم غلبي ىفوتŸأ
ةيحسضلأ ةثج نأأ ةفيسضم ،سسأرهأأ قوسس ةيلو
ةيام◊أ حلاسصم اهتلقنو ،نونطأوم اهلسشتنأ
ىفسشتسسÃ ثث÷أ ظفح ةحلسصم ¤إأ ةيندŸأ
.ةدكيكسس

م .ق

 صصخشش فيقوت
 ايلود هنع ثوحبم
نازيلغ
ةيئلولأ ةحلسصŸاب ةطرسشلأ تأوق تنك“

ةيأدب ،نأزيلغ ةيلو نمأاب ةيئاسضقلأ ةطرسشلل
هنع ثوحبم سصخسش فيقوت نم ،عوبسسألأ
نم ›ودلأ سضبقلاب رمأأ هقح ‘ ردسص ،ايلود
ةمهت نع ،ةيسسنرفلأ ةيئاسضقلأ تاطلسسلأ

،ةعورسشم Òغ ةقيرطب ةردfl ةزايح ةحنج
ةفاسضإأ ،اهميلسستو اهسضرعو اهلقنو عيبلأ دسصق
Òغ ةقيرطب تأردıأ دأÒتسسأ ةيانج ¤إأ

.ةعورسشم
ةمهتلأ نع ةلأدعلأ مامأأ ينعŸأ مدق دقو
.عأديإأ رمأأ هقح ‘ ردسصف ،ةقباسسلأ
ةيئاسضقلأ ةطرسشلأ تأوق تنك“ لباقŸابو
فيقوت نم يلع نب دمfiأ يديسس ةرئأد نمأاب
سصأرقألأ نم ةÈتعم ةيمك زجحو سصخسش
¤إأ تدرو تامولعم رثإأ ىلع أذهو ،ةسسولهŸأ
موقي سصخسش دوجوب ديفت ةحلسصŸأ تأذ
دحأأ ىوتسسم ىلع ةيلقعلأ تأرثؤوŸأ جيوÎب
فيلكت ” نيأأ ،سصاسصتخلأ ميلقإاب ءايحألأ
ديد–و ينعملل دسصÎلأ دسصق لمع جوف
” هنكسسم سشيتفت دعبو هفيقوت متيل ،هتيوه
¤إأ ةفاسضإلاب ،اسسولهم اسصرق5741 زجح
هذه جيورت تأدئاع نم دعي ›ام غلبم
يئاسضق ءأرجإأ فلم زا‚إأ ” ثيح .مومسسلأ

مامأأ هبجوÃ مدقو ركذلأ فلاسسلأ قح ‘
.ةقباسسلأ ةمهتلأ نع ةلأدعلأ

 صصاخششأا3 ةافو
 ديشسكونوÃ اقانتخا
طاوغأ’ا نوبركلا
ءاثÓثلأ ةيسسمأأ مهفتح سصاخسشأأ ةثÓث ىقل

Ãيداحأأ زاغب مهقانتخأ دعب طأوغألأ ةنيد
.هايŸأ ناخسس نم ثعبنŸأ نوبركلأ ديسسكوأأ
ةيريدم ىدل مÓعإلاب فلكŸأ حسضوأأو
نأأ سشومقن ديلو طأوغألاب ةيندŸأ ةيام◊أ
ةنسس14 رمعلأ نم غلبت مأأ مه ثÓثلأ اياحسضلأ
252 يحب ةقسشب نوميقي ةنسس21وÚ 41لفطو
.ةيلولأ ةمسصاعب نكسس
اغÓب تقلت ةيندŸأ ةيام◊أ حلاسصم تناكو
ةقرف تلقنت ثيح ةلئاعلأ دأرفأأ دحأأ نم
ةطرسشلأ رسصانعب ةقوفرم تاقانتخلأ
اياحسضلأ لقن اهدعب متيل يعرسشلأ بيبطلأو
ةيمومعلأ ةسسسسؤوŸاب ثث÷أ ظفح ةحلسصم ¤إأ
 .طأوغألاب ةليجع نب ةديمحأ ةيئافسشتسسلأ

م .ق

 ةديلبلاب ةلعتششŸا قئار◊ا ةلشسلشس دامخإا
  ةÒخأ’ا مايأ’ا لÓخ

نم ةديلبلأ ةيلوب ةيندŸأ ةيام◊أ حلاسصم تنك“
مايألأ لÓخ تلعتسشأ يتلأ قئأر◊أ رؤوب عيمج دامخإأ
ةيأأ ليجسست نود ةديدع قطانم ىوتسسم ىلع ةÒخألأ

نايب ‘ ءاعبرألأ مويلأ ءاج اŸ اقفو ،ةيرسشب رئاسسخ
.ةيئلولأ ةيريدملل
مايألأ لÓخ تدهسش ةيلولأ نأأ حلاسصŸأ تأذ تحسضوأأو
ىلع ةعزوم قئأر◊أ نم ةلسسلسس علدنأ ةيسضاŸأ

لخدت ىعدتسسأ يذلأ رمألأ ،ةقرفتم قطانم ىوتسسم
flأ لترلأ نم معدبو ةيام◊أ تأدحو فلتŸنم لقنت

رؤوب ةأذاحÚ Ãنطاقلأ ناكسسلأ ةيامحو اهدامخإأ لجأأ
.يتابنلأ ءاطغلأ أذكو نأÒنلأ
ةبوعسص أذكو حايرلأ بوبه نأأ ردسصŸأ فاسضأأو
تدهسش يتلأ قطانŸأ نم ديدعلأ زي“ يتلأ سسيراسضتلأ
أولذب نيذلأ نأوعألأ ماهم نم بعسص قئأرح علدنأ

.نأÒنلأ ةنسسلأأ ةهبا‹ ‘ ةÒبك تأدوه‹
ةيلولأ تايدلب فلتfl تلجسس دقف ،نايبلل اقفوو
قئأرح رؤوب بوسشن ةيبرغلأ أذكو ةيقرسشلأ ةه÷اب ةعقأولأ

اهراسشتنأ عنمو اهرسصاح يتلأو ةيسضاŸأ مايلأ لÓخ
.ةيندŸأ ةيام◊أ نأوعأأ
قئأر◊أ هذه لثم بوسشن تدهسش يتلأ قطانŸأ Úب نمو
ةقطنمو حاتفÃ دامح يديسس ةقطنمو ةبقاقنلأ ةباغ
يديسس ةقطنمو نانيعوب ةيدلب لابجب تنأرفات ةغروات

ةيدلبل ةعباتلأ ةنيدرسسوبو ةمÓسس دلوأأ ةيدلبب ةديمح
ةعقأولأ ناحوسص ةيدلب يلعأأ دمحأأ دلوأأو نأولم مامح
.ةيلولل ةيقرسشلأ ةه÷اب اهعيمج
يه ةيبرغلأ ةه÷اب ةعقأولأ تايدلبلأ تلجسس امك
ةقطنم رأرغ ىلع قئأرح رؤوب ةدع بوسشن ىرخألأ

Úع ةيدلب لابجب ةواحنلأو رج دأو ةيدلب لابجب فياعم
ةيلمع نأأ ¤إأ راسشأأ يذلأ ردسصŸأ تأذ بسسح ،ةنامرلأ

قئأر◊أ ةلسسلسس اهنع ترفسسأأ يتلأ رئاسسÿأ رسصح
عم قيسسنتلاب متت يتلأ ةيلمعلأ يهو دعب يهتنت ⁄ هذه

fiتاباغلأ ةظفا.
‘ ةسصاخ ىرخأأ ةرم قئأر◊أ رؤوب بوسشن ةدوعل ايدافتو

ةيندŸأ ةيامحلل ةعبات ةقرف موقت ،حايرلأ بوبه لظ
بيقنتلاب قير◊أ دامخإأ بقع ،تاباغلأ حلاسصمو
دعت يتلأ ةيلمعلأ يهو ،اهديÈتو تأرم÷أ نع ثحبلأو
ناخدلأ ةفاثك طسسو ليوط تقو ذخأات اهنوك بعسصألأ
.سسفنتلأ ةبوعسصو
ددع ‘ اسسوسسfi اعجأرت تلجسس ةديلبلأ ةيلو نأأ ركذي

اهتفلخ يتلأ رئاسسÿأ مجح ‘ أذكو تاباغلأ قئأرح
سسفنب ةنراقم تاباغلأ قئأرح ةحفاكم مسسوم ةيأدب ذنم
.ةيسضاŸأ ةنسسلأ نم ةÎفلأ
نأوج رهسش علطم ذنم ،ةينعŸأ حلاسصŸأ تلجسس دقو
أراتكه95 فÓتإأ نع رفسسأأ اقيرح82 بوسشن ،مرسصنŸأ

تببسست قيرح ةرؤوب67 لباقم أذهو يتابنلأ ءاطغلأ نم
سسفن ‘ يتابنلأ ءاطغلأ نم تأراتكه012 ررسضت ‘

.يسضاŸأ ماعلأ نم ةÎفلأ

ةيئلولأ ةحلسصŸأ رسصانع نك“
لÓخ نأزيلغل ةيئاسضقلأ ةطرسشلل
جورم فيقوت نم يرا÷أ عوبسسألأ

flامبسسح ،ايلود هنع ثوحبم تأرد
لاسصتلأ ةيلخ ىدل ءاعبرألأ مويلأ ملع
.يئلولأ نمأÓل ةماعلأ تاقÓعلأو
سصخسشلأ نأأ ردسصŸأ حسضوأأو
رداسصو ايلود هنع ثوحبم فوقوŸأ

اياسضق نع ›ودلأ سضبقلاب رمأأ هدسض
.تأردıأ جيوÎب قلعتت

أذه نأأ ينمألأ ردسصŸأ فاسضأأو
ةزاي◊أ““ ب قلعتت مهتب عباتم سصخسشلأ
سضرعلأو لقنلأو عيبلأ دسصق لوسص◊أو
Òغ ةقيرطب ةردfl دأوŸ ميلسستلأو
دأÒتسسأ““ ةيانج بناج ¤إأ ،““ ةعورسشم
.““ةعورسشم Òغ ةقيرطب تأردıأ
قح ‘ يئاسضق فلم ز‚أأ دقو
عدوأاف ،ةلأدعلأ مامأأ مدقو فوقوŸأ
.سسب◊أ

م .ق

جورم فيقوت
flثوحبم تارد

 ايلود هنع
نازيلغب
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