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Òغ ءابرهكلأ و زاغلأ Òتأوف ةميق تغلب
ةيأدب ذنم زاغلنوسس نئابز لبق نم ةددسسŸأ
،جد رايلم07 ›أوح مويلأ ةياغل0202 ةنسس
رئأز÷اب سسيمÿأ سسمأأ لوأأ هدكأأ امبسسح
،عمجملل ماعلأ ريدŸأ سسيئرلأ ةمسصاعلأ
سصأرÿوب ديسسلأ فسشك و.سصأرÿوب رهاسش
سصخت تأدهاعم ىلع عيقوتلأ سشماه ىلع
‘ زاغلنوسس عمÛ ةعبات عورف ةعبرأأ جامدإأ
،اهتلكيه ةداعإ’ ¤وأأ ةوطخ ‘ مأ’أ ةكرسشلأ
ءابرهكلأو زاغلأ Òتأوف تاقحتسسم ةميق نأ

ذنم زاغلنوسس نئابز لبق نم ةددسسŸأ Òغ
07 ¤أ تلسصو مويلأ ةياغل0202 ةنسس ةيأدب

ةنسس نم ةÎفلأ تأذ ‘ تغلب اميف جد رايلم
سسيئرلأ حسضوأأو.جد رايلم35 ةبأرق9102
ةميق عافترأ نأ زاغلنوسس عمÛ ماعلأ ريدŸأ
زاغلأ Òتأوفب ةقلعتŸأ تاقحتسسŸأ
ةمزأ’أ تاسساكعنأ ¤أ دوعي ءابرهكلأو
اهنم وجنت ⁄ يتلأ ةيŸاعلأ ةيحسصلأ
زاغلنوسس نأأ راطإ’أ تأذ ‘ ركذو.رئأز÷أ

زاغلأو يئابرهكلأ رايتلأ عطق تأرأرق تدمج
و نطأوملل ةمدÿ كلذو ءابولأ ةÎف لÓخ
أدكؤوم ةنÙأ هذه نم جورÿأ متي نأأ ¤إأ
. زاغلنوسس رهسست فوسس ءابولأ ءاهتنأ دعب هنأأ

20 صص

ةيمهولا ةيمومعلا تاقفنلا ةعولاب دصس

:ةديدج ةليصصح

تايفو01و انوروك سسوÒفب ةباصصإا774
سسمأأ ،رأروف لامج ،رئأز÷أ ‘ انوروك ءابو يسشفت ةعباتمو دسصر ةنجلل يمسسرلأ قطانلأ نلعأأ
ةلاح46673 ¤إأ ددعلأ عفتÒل ،انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإأ774 ليجسست نع ،ةعم÷أ

.ةي’وÈ 84ع ةعزوم
ددعلأ عفتÒل ةديدج ةافو ت’اح01 ليجسست نع ةيمويلأ ةيفحسصلأ هتودن ‘ رأروف فسشكو
.ةافو1531 ¤إأ ›امجإ’أ
ت’احلل ›امجإ’أ ددعلأ كلذب عفتÒل ةديدج ءافسش ةلاح403 تلجسس هنأاب ثدحتŸأ ركذو
.80362 ءافسشلل تلثا“ يتلأ

و.ق

ةلوطبلا حاتتفا نع بيغيصس
 يحصصلا رج◊ا ببصسب ةيصسنرفلا

سسوÒفب ديبع يدهم  ةباصصإا
 انوروك

 ةياقولا لوكوتورب ماÎحا ةرورصض
91-ديفوك نم

دجاصسملل يئزج حتف ةداعإا
لماك Èع مويلا ئطاوصشلاو
 ينطولا باÎلا

يذلا ةفيلخ نب تامدخ ىلع هصصرح دكأا
 ةيدولوŸا هديرت

ةقفصص““ :ىيحي Îنع
قيرطلا ‘ زودنغ سسرا◊ا
 ““حيحصصلا

Œخ زاغلاو يئابرهكلا رايتلا عطق تارارق ديمÓف لÎءابولا ة 

تغلب ةددصسŸا Òغ زواغلنوصس Òتاوف
0202  ةيادب ذنم جد رايلم07

EL HOURRIAةــــيرابخإ ةــــــــيموي

ةلولاو رايمألا ىلع عن“ ةموك◊ا
30صص  ““ةفصصرألا ديدŒ““ ةداعإا



ةيلمع حا‚إل ةقاطلا Òفوت رداصصم ديد– ةرورصض““
لاقتنلا

كلهتصست لقنلاو تامدÿاو نكصسلا :روتيصش
ةيروفحلا ةقاطلا نم ةئŸاب08

،روتيسش نيدلأ سسمسش ،ةددجتŸأ تاقاطلأو يوقاطلأ لاقتن’أ ريزو دكأأ
دÓبلل ةحلŸأ ةرورسضلأ ىلع ةمسصاعلأ رئأز÷اب سسيمÿأ سسمأأ لوأأ
لجأأ نم اهيلع دمتعت نأأ نكÁ يتلأ ةقاطلأ Òفوت رداسصم ديدحتل
.حجان يوقاط لاقتنأ
ىلع ةرأزولأ رقÃ ةيوعم÷أ ةكر◊أ عم ءاقل لÓخ روتيسش ديسسلأ ددسشو
نم لقنلأو نكسسلأ يعاطق ‘ ةسصاخ ،ةقاطلأ كÓهتسسأ ديسشرت ةرورسض
تاقاطلأ ىلع ““Òبكلأ““ ةلودلل دامتع’ يجيردتلأ سصيلقتلأ لجأأ
.ةيروفحأ’أ
08 اهدحو لث“ لقنلأو تامدÿأو نكسسلأ تاعاطق نأأ ريزولأ دكأأ امك
رمأ’أ نأأ ًاسصوسصخ ،مخسض““ كلذ نأأ ¤إأ ًأÒسشم ،ةكلهتسسŸأ تاقاطلأ نم
.““ةجتنم تاعاطقب قلعتي ’
نم نط وحن كلهتسست رئأز÷أ نأأ قايسسلأ أذه ‘ روتيسش ديسسلأ فاسضأأو
.نكسسم ف’آأ01 لكل نط نويلم01 لداعي ام وأأ نكسسم لكل طفنلأ
بيكÎب ريزولأ ىسصوأأ ،رسسأ’أ اهكلهتسست يتلأ ةقاطلأ Òفوت لجأ نمو
¤إأ حمطت ةلودلأ نأاب ًأركذم ،ةيسسمسشلأ ةقاطلاب لمعت هايم تاناخسس
.لبقŸأ ماعلأ لÓخ ةدحو فلأأ001 عسضو
تاكبسشلأ لÓخ نم Úنطأوملل حسضون نأأ مهŸأ نم هنأأ Èتعأ امك
مهل حمسسيسس يذلأ لاقتن’أ أذه دئأوف ،ةيوعم÷أ ةكر◊أو ةيعامتج’أ
.ةلودلل ةقاطلأ نمÒ 04فوت عم ةقاطلأ ةروتاف سضيفختب
ءايسشأأ كانه نأأ يوقاطلأ لاقتن’أ ريزو حسضوأأ ،لقنلاب قلعتي اميفو
ةقاطلأ نم04 كلهتسسي يذلأ عاطقلأ أذه ‘ اهب مايقلأ بجي ةÒثك
.ةجتنŸأ
دوقولأ نم نط Êويلم ›أوح دروتسسن اننإأ““ هتأذ تقولأ ‘ دكأأو
أذه ‘ احÎقم ““.ر’ود يرايلم وحن انفلكت يتلأو لقنلأ تاجايتح’
.دوقولأ نم Òثكلأ كلهتسست يتلأ تأرايسسلأ رظح ،سصوسصÿأ

1202 ةنصس ‘ عيمŸا لوÎبلا زاغ ¤إا ةرايصس000002 ليو–
Îموليك001 لكل تأÎل7 طسسوتŸأ ‘ كلهتسسن اننأأ““ ¤إأ ريزولأ راسشأأو
رظح رأرق نأأ ىلع أدكؤوم ،““ابوروأأ ‘ Îموليك001 لكل تأÎل5 لباقم
نم02 لداعي ام دÓبلل رفويسس دوقولأ نم أÒثك كلهتسست يتلأ تأرايسسلأ
.ر’ود يرايلم وأأ ،دوقولأ
فلأأ002 ليو– ¤إأ ةيلاقتن’أ هتطخ ‘ حمطت رئأز÷أ نأأ ريزولأ ركذو
بسسح ، لثÁ ام وهو ،1202 ماع ‘ لاسسŸأ لوÎبلأ زاغ ¤إأ ةرايسس
.دوقولأ كÓهتسسأ ‘ داسصتق’أ نم نط فلأأ002 ،هلوق
تاكرÙأ جامدإأ ‘ نآ’أ ذنم Òكفتلأ ةرورسض ىلع ريزولأ ددسش امك
.ماعلأ لقنلأ لا‹ ‘ ةسصاخ ةيئابرهكلأ
اهنإأ ريزولأ حسضوأأ ،ةموك◊أ اهتنبت يتلأ ةيسسمسشلأ ةقاطلأ ةطخ لوحو
طأواغيم05 ¤إأ01 نم ةقاطلأ ديلوتل ةÒغسص تاطfi ءاسشنإأ نم فلأاتت

تاعام÷أو ةعانسصلأو ةحÓفلأ لثم ةنيعم تاعاطق بلط بسسح
.ةيلÙأ
‘ يوقاطلأ اهلو– حا‚إأ ديرت رئأز÷أ نأأ روتيسش ديسسلأ دكأأ امك
““يروÙأ““ رودلأ ىلع لوعت ةموك◊أ نأأ انلعم ،تأونسس01 نوسضغ
لاقتنÓل ةيسسيئرلأ تايدحتلأ حيسضوت ةيلوؤوسسم لمحتت يتلأ تايعمجلل
.ةمأدتسسŸأ ةيمنتلأ أذكو Úنطأوملل يوقاطلأ
لجأ نم هنأ ءاقللأ أذه ‘ ةكراسشŸأ تايعم÷أ يلث‡ مامأأ لاق و
يذلأ ،›ا◊أ ةقاطلأ رأدهإ’ دح عسضوو يوقاطلأ لاقتن’أ حا‚إأ““
تأوطخب اعم كلذ ¤إأ باهذلأ بجي ،51 ¤إأ01 ›أوحب ردقي

fiةبوسس““.
تاه÷أ ةدعاسسÃ ،دلبلل نكÁ هنأأ ةبسسانŸأ هذهب روتيسش ديسسلأ دكأأو
يوقاطلأ لاقتن’أ يد– ىلع بلغتلأ ،ÊدŸأ عمتÛأ ‘ ةلعافلأ
.0302 ماع لولحب ةمسسن نويلم55 ـل ““Ëرك““ يسشيعم ىوتسسم Òفوتو
““ةيوقاط و ةيئيب ةلأدع““ ةماقإأ ةرورسض ىلع ،ددسصلأ أذه ‘ ريزولأ حلأأو
كلهتسسي يرئأز÷أ ن أدكؤوم ،دÓبلأ قطانم عيمج ديفت نأأ اهنأاسش نم
.اًيونسس درف لكل ةقاطلأ نم طأووليك0031
أًرسسأأ كانه نأأ اًحسضوم -ريزولأ بسسح- ،““يبسسن““ لدعŸأ أذه نكل
ةسصاخ ،““طأووليك0““ رخآ’أ سضعبلأ كلهتسسي امنيب Òثكب Ìكأأ كلهتسست
Óب أولأز ’ ناكسس كانه ثيح ،لظلأ قطانم ‘ نوسشيعي نيذلأ كئلوأأ

.ءابرهك ’ و برسش هايم
و.ق

2يـنـطو
ـه1441 ةج◊ا وذ52  ـل قفاوŸا م0202  توأا51 تبصسلا el-hourria.com

Œخ زاغلاو يئابرهكلا رايتلا عطق تارارق ديمÓف لÎءابولا ة 

جد رايلم07 تغلب ةددصسŸا Òغ زواغلنوصس Òتاوف
0202  ةيادب ذنم

ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لأ ر˘˘˘ئأز÷ا˘˘˘ب سسي˘˘˘مÿأ سسمأأ لوأأ ”
تاكرسش ةعبرأأ لتكت و جامدإأ دوقع ىلع عيقوتلأ
ا˘ه˘˘قا◊إ’ زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘سس ع˘˘مÛ ة˘˘ع˘˘با˘˘ت ة˘˘ي˘˘عر˘˘ف
اهميظنت ةعجأرم فدهب كلذ و مأ’أ ةكرسشلاب
و ة˘˘ي˘˘لاŸأ ة˘˘مزأ’أ ل˘˘ظ ‘ ا˘˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ك˘˘ي˘˘ه ةدا˘˘˘عإأو
.ةيحسصلأ
ة˘˘ع˘˘جأرŸأ ة˘˘كر˘˘سش ن˘˘م ل˘˘ك˘˘ب ر˘˘مأ’أ ق˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘يو
ز˘˘كر˘˘م و (GESAC) ةينونا˘ق˘لأ تأرا˘سشت˘سس’أو
(GEDERC) زاغلأو ءابرهكلأ ريوطتو ثحبلأ
 ةكرسشلأو (TMS) لمعلأ بط ةكرسش و
 .(ofnI-taS) لاسصت’أ تاينقتل ةيرئأز÷أ
راطأ تايقافتأ ىلع عيقوت مويلأ تأذ ‘ ” امك
ة˘كر˘سشلأ ¤إأ تا˘كر˘سشلأ هذ˘ه ي˘ف˘ظو˘م ل˘يو˘ح˘ت˘˘ل
هذه عيقوت مسسأرم ةبسسانÃ هل ةملك ‘و .مأ’أ
هذهل Úماعلأ ءأردŸأ ءاسسؤور روسضحب دوقعلأ
ر˘ها˘سش ما˘ع˘لأ ر˘يدŸأ سسي˘ئر˘لأ د˘˘كأأ ،تا˘˘كر˘˘سشلأ
يتلأ لتكتلأ و جامد’أ تايلمع نأأ سصأرÿوب
اهعورف ددع نم سصيلقتل زاغلنوسس اهب تماق
.ةلثا‡ ىرخأأ تايلمعب عبتتسس
ا˘هر˘˘سضح ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ب˘˘سسا˘˘نŸأ هذ˘˘ه لÓ˘˘خ زر˘˘بأأو
لا˘م˘ع˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘ي˘˘لأرد˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لأ Úمأ’أ
م˘ت˘ي˘سس ه˘نأأ ة˘يزا˘غ˘لأو ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك˘˘لأ تا˘˘عا˘˘ن˘˘سصلأ
ليهسستل تأءأرج’أ ليدعت و جهانŸأ سصيلقت

Òسصق˘ت أذ˘ك و ة˘ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسŸأ جا˘مد’أ تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع
نأ قا˘ي˘سسلأ تأذ ‘ ا˘ف˘ي˘˘سضم ,ة˘˘ي˘˘ن˘˘مز˘˘لأ ل˘˘هŸأ

قلطنتسس ةيتامدÿأ تاسسسسؤوŸأ جامدإأ تايلمع
ميظنتلأ نم Úتيرسشع دعب هنأ حسضوأأو.ابيرق
امتfi حبسصأأ زاغلنوسس هتجهتنأ يذلأ يعرفلأ

ةردن ببسسب اهميظنت ‘ رظنلأ ةداعأ اهيلع
دا◊أ سضافخن’أ نع ةمجانلأ ةيلاŸأ درأوŸأ

.ةيلودلأ قوسسلأ ‘ طفنلأ راعسسأأ ‘
Úع˘با˘ت˘لأ Úف˘ظوŸأ ل˘سصت˘م قا˘ي˘˘سس ‘ نأا˘˘م˘˘طو
نأاب لتكتلأ و جامدإ’اب ةينعŸأ ةكرسشلأ عورفل

ل˘ظ˘ت˘سس ة˘ي˘ن˘هŸأو ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ م˘˘ه˘˘ب˘˘سسا˘˘ك˘˘م
fiليو– در‹ وه لاقتن’أ نأ أدكؤوم ةظوف

.انامأ Ìكأأ حبسصأأ مهلبقتسسم نأأو طيسسب يلخأد

ةفصصب ةكرصشلا ةلكيهو ميظنت ةعجارم
 ““ةقيمع““
نأأ دد˘˘سصلأ أذ˘˘˘ه ‘ سصأرÿو˘˘˘ب د˘˘˘ي˘˘˘سسلأ لا˘˘˘قو
زيكرت ةداعإأ روط ‘ نآ’أ دجوت زاغلنوسس ةكرسش
‘و ةيدعاقلأ اهنهم لوح اهلئاسسو و اهدرأوم
مكحتلأو هيجوتلأ ‘ اهماهم دكؤوت تقولأ سسفن

تايريدم ءاسشنإأ لÓخ نم اهزيزعت قيرط نع
بلطتي ›ا◊أ بعسصلأ عسضولأ نأ زربأأو.ةديدج
ىÈكلأ تاكرسشلأ رأرغ ىلع زاغلنوسس ةكرسش نم
ةداعإأو اهميظنت ةعجأرم ماعلأ عاطقلل ةعباتلأ

.““ةقيمع““ ةفسصب اهتلكيه
تناك زاغلنوسس ةكرسش نأ راط’أ أذه ‘ ركذو
5 ‘ خرؤوŸأ نوناقلأ ءوسض ىلع تعرفت دق
زاغلأ عيزوت و ءابرهكلاب قلعتŸأ0202 ريأÈف
ناك عرفتلأ أذه نأأ افيسضم تأونقلأ ةطسسأوب
تمسستأ يتلأ ةبق◊أ كلتل ماعلأ قايسسلل ابكأوم
ل˘م˘ع˘لأ سصر˘فو تا˘كر˘˘سشلأ ن˘˘م د˘˘يزŸأ ق˘˘ل˘˘خ˘˘ب
.تأوÌلأو
ىلع لمعت اهعورفو زاغلنوسس ةكرسش نأأ زربأأو
هجو لسضفأأ ىلع ةماعلأ ةمدÿأ تابلطتم ةيبلت
ةيبلت يهو ’أ ةيسسيئرلأ اهتمهم ‘ بسصت يتلأو
و ةيئابرهكلأ ةقاطلأ Òفوت سصوسصخب بلطلأ
Úن˘طأو˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ها˘فر˘لأ نا˘م˘سض د˘˘سصق ة˘˘يزا˘˘غ˘˘لأ

تأردابم روهظب حمسسيسس جهنلأ أذه نأأ افيسضم
‘ تاكرسش ءاسشنإأ لÓخ نم سصاÿأ عاطقلأ ‘

flنأأ ي˘غ˘ب˘ن˘ي ي˘ت˘لأ و طا˘سشن˘لأ تا˘عا˘ط˘ق ف˘ل˘˘ت
 .دÓبلل ةيعامتج’أ و ةيداسصتق’أ ةيمنتلأ قق–

و.ق

اهتلكيه ةداعإل ¤وأا ةوطخ ‘

زاغلنوصس عمجÃ اهقا◊إل ةيعرف تاكرصش ةعبرأا لتكت و جامدإا

و .ق

زاغلنوسس نئابز لبق نم ةددسسŸأ Òغ ءابرهكلأ و زاغلأ Òتأوف ةميق تغلب
لوأأ هدكأأ امبسسح ،جد رايلم07 ›أوح مويلأ ةياغل0202 ةنسس ةيأدب ذنم
رهاسش ،عمجملل ماعلأ ريدŸأ سسيئرلأ ةمسصاعلأ رئأز÷اب سسيمÿأ سسمأأ
.سصأرÿوب
سصخت تأدهاعم ىلع عيقوتلأ سشماه ىلع سصأرÿوب ديسسلأ فسشك و
¤وأأ ةوطخ ‘ مأ’أ ةكرسشلأ ‘ زاغلنوسس عمÛ ةعبات عورف ةعبرأأ جامدإأ

Òغ ءا˘بر˘ه˘ك˘لأو زا˘غ˘لأ Òتأو˘ف تا˘ق˘ح˘ت˘سسم ة˘م˘ي˘ق نأ ،ا˘ه˘ت˘ل˘˘ك˘˘ي˘˘ه ةدا˘˘عإ’
تلسصو مويلأ ةياغل0202 ةنسس ةيأدب ذنم زاغلنوسس نئابز لبق نم ةددسسŸأ
رايلم35 ةبأرق9102 ةنسس نم ةÎفلأ تأذ ‘ تغلب اميف جد رايلم07 ¤أ
.جد
ة˘˘م˘˘ي˘˘ق عا˘˘ف˘˘ترأ نأ زا˘˘غ˘˘ل˘˘نو˘˘سس ع˘˘مÛ ما˘˘ع˘˘لأ ر˘˘يدŸأ سسي˘˘ئر˘˘لأ ح˘˘˘سضوأأو
ةمزأ’أ تاسساكعنأ ¤أ دوعي ءابرهكلأو زاغلأ Òتأوفب ةقلعتŸأ تاقحتسسŸأ
.رئأز÷أ اهنم وجنت ⁄ يتلأ ةيŸاعلأ ةيحسصلأ
يئابرهكلأ رايتلأ عطق تأرأرق تدمج زاغلنوسس نأأ راطإ’أ تأذ ‘ ركذو

نم جورÿأ متي نأأ ¤إأ و نطأوملل ةمدÿ كلذو ءابولأ ةÎف لÓخ زاغلأو
ىلع زاغلنوسس رهسست فوسس ءابولأ ءاهتنأ دعب هنأأ أدكؤوم ةنÙأ هذه
.اهنئابز فرط نم اهتاقحتسسم ديدسست
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘ط˘ل˘سسلأ ة˘ق˘فأر˘م و˘ه ة˘كر˘سشل˘ل ي˘سسا˘سسأ’أ فد˘ه˘لأ نأأ لا˘قو

Ÿسس– أذك و ءابولأ أذه ةحفاكÚ أ ةيعونÿاب ةمدŒأ هاŸنطأوÚ أذكو
 .ةيحÓفلأ تأرمثتسسŸأو ةيعانسصلأ تاسسسسؤوŸأ
ثيح Òبك ينقت ثداح يأأ زاغلنوسسل أأرطي ⁄ مويلأ ةياغ ¤إأ هنأ زربأأو

‘  ةيحيرأأ لكب يحسصلأ رج◊أ لحأرم زايتجأ نم نونطأوŸأ نك“
يتلأ ةليئسضلأ تاعاطقن’أ دعب ءانثتسساب ءابرهكلأ و زاغلاب ديوزتلأ لا‹
 .ةÒبك ةعرسسب اهب لفكتلأ ”
دعب ررق زاغلنوسس عم‹ نأأ راط’أ أذه ‘ سصأرÿوب ديسسلأ فاسضأأو
ةيرامثتسس’أ ه‹أرب نم ةئاŸاب03 ةبسسنب سصيلقت هترأدإأ سسل‹ ةقفأوم
ةفسصب كلذ و ةنايسصلأ و لÓغتسس’أ فيلاكت نم ةئاŸاب01 نم Ìكأأ أذك و
دوه÷أ ةقفأرم فدهب رأرقلأ أذه ذختأ عمÛأ نأ احسضوم ةيلوأأ
ةمزأ’أ هذه تفرع يتلأ ةنسسلأ هذه لÓخ تاقفنلأ سصيلقت ةيغب ةينطولأ
.ةيحسصلأ

ة˘ي˘لز˘ن˘مور˘ه˘ك˘لأ تا˘عا˘ن˘سصل˘ل ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘سسسسؤوŸأ تع˘˘سضو
07 ةبسسنب تاجتنŸأ نم ةعوم‹ جامدإ’ ةطخ ““ماينوأأ““
ىدل ملع امبسسح ,““كيتام ول““ Êانبللأ اهدّروم عم ةئاŸاب
.رزأوم ›Óيج ,ةسسسسؤوملل ماعلأ ريدŸأ سسيئرلأ
ةينطولأ ةسسسسؤوŸأ جوتنم جامدإأ““ نأأ رزأوم ديسسلأ لاقو
ةناكم يلتعي ةئاŸاب07 ةبسسنب ةيلزنمورهكلأ تاعانسصلل

هذه““ نأأ أزÈم ,““ةسسسسؤوŸأ ليهأات ةداعأ ةطخ ‘ ةماه
.““ةموك◊أ ةسسايسس راطإأ ‘ جردنت ةطÿأ
ديÈتلأ تاجتنم ةعوم‹““ نأأ لوقلاب ثدحتŸأ حسضوأأو
جامدإ’أ روحمتيو .عورسشŸأ أذهب ¤وأ’أ ةينعŸأ نوكتسس
(ةيجاجز تاهجأوو تأدم‹و تاجÓث) تاجتنم01 ىلع
ةمزÓلأ لئاسسولأ انيدل““ لوقلاب افيسضم ,نأولأ’أ فلتfl نم
.““تاجتنŸأ نم ةعومÛأ هذه جاتنإ’
رطسشلأ ‘ قلطنأ يذلأ ,عورسشŸأ أذه نأأ لوقلاب درسسأأو
دّروŸأ سسفن عم ةكأرسشلأ راطإأ ‘8102 ةنسس نم Êاثلأ
ةبسسن تزواŒ ذإأ ,أÒبك امدقت ققح دق““ ,ةيلوأ’أ دأوملل
جاتنأ ” دقل““ لوقلاب أÒسشم ,““ةئاŸاب09 ةبسسن  هيف مدقتلأ

تاجتنŸأ نم ةقبسسم ةلسسلسس جاتنإاب موقنسسو ةيلوأأ جذا‰
.““لجاعلأ بيرقلأ ‘
ةيندعŸأ حئافسصلاب قلعتي ام لك““ :رزأوم ديسسلأ فاسضأأو
هعينسصت متيسس كÓسسأ’أو موينŸأ’أو سساحنلأو كيتسسÓبلأو

fiأ ءانثتسساب ايلÙرئأز÷اب هعينسصت متي ’ يذلأ كر““.
ةسسسسؤوŸأ تطبر ,ديÈتلأ تاجتنم ةعوم‹ ىلع ةوÓعو
ىلع ىرخأأ تاجتنم جمد لجأأ نم رخآأ دّروÃ اهت’اسصتأ

.لوؤوسسŸأ فيسضي ,ةأافدŸأ رأرغ
ءاŸأ ناخسسو ليسسغلأ ةلآأ جامدإأ نأ رزأوم ديسسلأ فاسضأأو
افيسضم ,ةمئاقلأ ‘ كلذك جردنت ىرخأ’أ يهطلأ تأدعمو
.قايسسلأ أذه ‘ ةمزÓلأ تأوطÿأ ذاختأ ” دق هنأ
Úسس– ىلع ةسسسسؤوŸأ لمعت ,ةوطÿأ هذه عم ةأزأوŸابو
جأردن’أو كلهتسسŸأ ءاسضرإأ لجأأ نم اهتاجتنم ميماسصت

ةسسسسؤوŸأ نوك ةمو˘ك˘ح˘ل˘ل ة˘قا˘ط˘لأ دا˘سصت˘قأ ة˘سسا˘ي˘سس ن˘م˘سض
فيسضي ,ةيئيبلأ ةرأدإ’أ ماظنل10041 وزيإأ رايعم ىلع زو–

.لوؤوسسŸأ تأذ
,ة˘˘سسسسؤوŸأ تا˘˘˘جÓ˘˘˘ث جذو‰ نأ لوؤو˘˘˘سسŸأ سسف˘˘˘ن فÎعأو
هنوك ينقتلأ بنا÷أ نم Ëدق وه““ ,انمآأو ابلسص Èتعي يذلأ

ن˘م أذ˘كو يو˘قا˘ط˘لأ كÓ˘ه˘ت˘سس’أ تا˘ب˘ل˘ط˘تŸ بي˘ج˘ت˘˘سسي ’
.““ميمسصتلأ بناج
تاجتنŸأ سضعب ميمسصت ةداعأ ت“ هنأ رزأوم ديسسلأ دكأأو
ةعسضب لك Òغتي ميمسصتلأ نأ’ فاك Òغ ىقبي أذه نكل
ميمسصتل يرذج Òيغتب مايقلأ ةرورسض ¤أ أÒسشم ,تأونسس
.ةسسسسؤوŸأ تاجتنم

جاو

 ةئاŸاب07 ¤إا تاجوتنŸا نم ةعومÛ جامدإلا ةبصسن نم عفÎصس ““ماينوأا
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دعي ⁄ ““ هنأأ دأرج ديسسلأ حسضوأأ
ةينأرمع˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأ ةدا˘عإأ ا˘حو˘م˘سسم
(Œة˘˘ف˘˘سصر’أ د˘˘يد) ةر˘ها˘ظ˘لأ ي˘هو
دعت يتلأ ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لأ Òغو ةرر˘ك˘تŸأ
 .““ريذبتلأ رهاظم دحأ
ديسشÎل نأو’أ نآأ““ : لوقي فاسضأأو
ةمأرسصلأ دامتعأو ةيمومعلأ تاقفنلأ

يأ بنŒو ةلودلأ نوؤوسش ةرأدأ ‘
¤أ اتف’ ““ريذبتلأ لاكسشأ نم لكسش
ءأوسس لوؤوسسم لك قتاع ىلع عقي هنأ

يلÙأ وأ يزكرŸأ ىوتسسŸأ ىلع
ا‡ ر˘يذ˘ب˘ت˘لأ سصي˘ل˘ق˘ت ى˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ
.Òناندلأ نم تأرايلŸأ رفويسس
ة˘˘ه˘˘˘جوŸأ ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘سصو˘˘˘ت قا˘˘˘ي˘˘˘سس ‘و
ة˘مو˘˘ك◊أ عا˘˘م˘˘ت˘˘جأ ‘ Úكرا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل

نأ لو’أ ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘˘لأ Èت˘˘˘˘˘عأ ,ة’و˘˘˘˘˘لأو
نامسضو ةرطسسŸأ فأده’أ قيق–

تاقاطلأ لك دسشح بلطتي اهتيلاعف
تاهجوتلأ Úب قيثولأ قسسانتلأ أذكو
ة˘ي˘لÙأ ج˘مأÈلأو ىÈك˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
ع˘م رزآا˘ت˘لأ ن˘ع Ó˘سضف ة˘ي˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لأو
Úيدا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق’أ ءا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشلأ
.Úيعامتج’أو
نأأ نكمŸأ Òغ نم ““ : Óئاق حرسصو

.يدا˘سصت˘ق’أ رأر˘ق˘لأ ةرأدإ’أ ر˘ك˘˘ت–
رابتعاب ءاكرسشلأ ىلع حاتفن’أ بجي
Òي˘˘˘سست تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضت˘˘˘˘قÃ ىردأأ م˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأأ
نأأ بجي داسصتق’أ زكرمف .مهنوؤوسش
سسي˘˘˘لو ا˘˘˘ه˘˘˘سسف˘˘˘ن ة˘˘˘سسسسؤوŸأ نو˘˘˘ك˘˘˘˘ي
.““ةرأدإ’أ
رأو˘ح ح˘ت˘ف˘ب ر˘مأ سصو˘˘سصÿأ أذ˘˘ه˘˘بو
ع˘˘م ي˘˘لÙأ ىو˘˘ت˘˘سسŸأ ى˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘ئأد

تا˘سسسسؤوŸأ ي˘ل˘ث‡و ل˘م˘˘ع˘˘لأ با˘˘برأأ
وأ ةيمومع تناك ءأوسس ةيداسصتق’أ

Úب ة˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت نود ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘سصا˘˘˘˘˘˘خ
.Úعاطقلأ

لامعلا نم ةئاŸاب27 : انوروك
ةعوفدم ةزاجا نم اودافتصسا
رجلا

ىلع91-د˘ي˘فو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج را˘ثآأ لو˘حو
ر˘يزو˘لأ ف˘سشك ,يدا˘سصت˘ق’أ طا˘سشن˘لأ
هيلع تفرسشأ قيق– جئاتن نع لوأ’أ
نم نوكتت ةنيع لمسش لمعلأ ةرأزو
171.044 ىلع رفوتت ةسسسسؤوم666.3
.طاسشنلأ عورف عيمج ‘ لماع
27 نأ ق˘ي˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن تر˘˘ه˘˘ظأأو
ن˘م أودا˘ف˘ت˘سسأ لا˘م˘ع˘لأ ن˘˘م ة˘˘ئاŸا˘˘ب

ةئاŸاب6,57 ,رج’أ ةعوفدم ةزاجإأ
‘ ا˘˘˘سضا˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘نأ أود˘˘˘ه˘˘˘˘سش م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
أورثأات ةئاŸاب44 لباقم ,مهتاطاسشن
6,1 و رو˘˘˘ج’أ ع˘˘˘فد ‘ ر˘˘˘˘خأا˘˘˘˘ت ن˘˘˘˘م
و ةينقتلأ ةلا˘ط˘ب˘لا˘ب Úي˘ن˘ع˘م ة˘ئاŸا˘ب
ماكحأأ لfi لامعلأ نم ةئاŸاب8,0
لfi ةئاŸاب5,7 و رجأ نودب ةزاجإأ
21 و ي˘˘ئز˘˘ج مأود˘˘ب ل˘˘˘م˘˘˘ع ما˘˘˘ك˘˘˘حأ
و مهتاسسسسؤوŸ تقؤوم قلغ ” ةئاŸاب
ما˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘غ˘˘˘˘لأ ” ة˘˘˘˘ئاŸا˘˘˘˘˘ب1

Ÿمهتاسسسسؤو.
قايسسلأ أذه ‘ لو’أ ريزولأ ظح’و
هاŒ’أ ر˘˘سسف˘˘ت ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘˘لأ هذ˘˘˘ه نا˘˘˘ب
طا˘سسو’أ ‘ تا˘بأر˘سضإÓ˘ل ›زا˘˘ن˘˘ت˘˘لأ
Ìكأ لمعلأ يغبني هنأ Òغ ةيلامعلأ

ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘بو˘˘لأ را˘˘ثآأ سصي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.لامعلأو تاسسسسؤوŸأ

يـنـطو
ـه1441 ةج◊ا وذ52  ـل قفاوŸا م0202  توأا51 تبصسلا

 لاصصتلا ةرازو

ةقاطبل ادبأا Óماح نكي ⁄ Êرارد دلاخ““
 ““فÙÎا يفحصصلا
نأاب اهل نايب ‘ سسيمÿأ سسمأأ لوأأ لاسصت’أ ةرأزو تحسضوأأ

موي دمfiأ يديسس ةمكfi هيلع تمكح يذلأ ,Êرأرد دلاخ
نكي ⁄ ,ةذفان نجسس تأونسس ثÓث ةبوقعب يسضاŸأ Úنث’أ

.فÙÎأ يفحسصلأ ةقاطبل أدبأأ Óماح
بيقعت يأأ نع عنت“ يتلأ ,لاسصت’أ ةرأزو““ :نأأ نايبلأ ‘ ءاجو
قلطنم نم ةلقتسسم ةيروهمج ةئيه نع رداسص ةلأدع رأرق ىلع
اه◊اسصم ىدل دكأاتلأ دعبو ,يسضقŸأ رم’أ ةيجح أأدبم
: ةيلاتلأ تاحيسضوتلأ مدقت ةسصتıأ

فÙÎأ يفحسصلأ ةقاطبل أدبأأ Óماح نكي ⁄ Êرأرد دلاخ
50-21 يوسضعلأ نوناقلأ نم67 ةداŸأ اهيلع سصنت يتلأ
.2102 رياني21 ‘ خرؤوŸأ مÓعإ’اب قلعتŸأ
نم نأاسشلأ أذه ‘ بلط يأأ قلتت ⁄ ةرأزولل ةسصتıأ حلاسصŸأ

يأأ نم قلتت ⁄ ةسصتıأ تاطلسسلأ نأأ امك.Êرأرد دلاخ فرط
هتاقيلعتو هتايطغت ترسشن ةلقتسسم ةسسسسؤوم وأأ ةيمÓعإأ ةليسسو

نوناقلأ نم18 ةداملل اقبط هفيظوتل قبسسŸأ دامتع’أ بلط
‘ سضومغلاب قلعتي اميف Òكذتلأ قبسس امكو.(50-21) يوسضعلأ

,ةيبنجأ’أ ةمدختسسŸأ مÓع’أ لئاسسو سضعب عم لمعلأ ةقÓع
Úلسسأرم““ ةفسص مهسسفنأأ نوحنÚ Áيفحسصلأ سضعب نإاف
لئاسسول -اهب لومعŸأ تأءأرجإÓل اًقفو دامتعأ نود ““Úيئاقلت
يذلأ ““عقأولأ رمأ’أ نوناق““ نم اعون نوسضرفيو ةيبنجأأ مÓعأ
مدع وه ,أررسض اهلقأأ سسيلو اه’وأأ ,رطاfl ةدعل مهسضّرعُي
.Úلسسأرمك مهب فأÎع’أ
لود نأأ أوملعي نأأ Úيفحسصلأ ء’ؤوه ىلع بجوتي ,هيلعو
اقÓطإأ حماسستتل نكت ⁄ مهفظوت يتلأ ةيمÓعإ’أ تاسسسسؤوŸأ

.اهيسضأرأأ ىلع تاسسرامŸأ هذه لثم عم
ة÷اعŸ ديحولأو بسسنأ’أ راطإ’أ اهرابتعاب ,نعطلأ لبسس نإأ

نع رداسصلأ رأرقلأ فانئتسسأ ةيناكمإأ عافدلل حيتت ,فلملل ةلداع
سسييسست وأأ لخدت يأأ نع أًديعب ¤وأ’أ ةجردلأ ‘ ةلأدعلأ
فينسصت بسسح قلعتت ’ ةيسضق ‘ بعÓت يأأ نع أديعبو
 .““يفحسصلأ ةنهŸ ةر◊أ ةسسرامŸاب عئاقولأ

جاو

لبقŸا عوبصسألا لÓخ مهتلاغصشنا ةصساردل

ىحر÷او سشي÷ا يدعاقتم يلث‡ عم ءاقل
 ÚبوطعŸاو
هنأأ ,ةعم÷أ سسمأأ اهل نايب ‘ ,ينطولأ عافدلأ ةرأزو تنلعأأ
ينطولأ يدانلاب ءاقل ميظنت ,لبقŸأ عوبسسأ’أ لÓخ ,متيسس
فلتfl نع نولث‡ هرسضحي (ةمسصاعلأ رئأز÷أ) سشيجلل
يبعسشلأ ينطولأ سشي÷أ يدعاقتŸ ةلثمŸأ تائفلأو حئأرسشلأ
نع ثحبلأو مهت’اغسشنأ ةسسأرد سضرغب ÚبوطعŸأو ىحر÷أو
.ةئف لكل ةبسسانŸأ لول◊أ
يتلأ تأءاقللأ ةلسسلسسل ةلسصأوم““ هنأأ ردسصŸأ سسفن حسضوأأو
فلتfl عم ينطولأ عافدلأ ةرأزول ةينعŸأ حلاسصŸأ اهمظنت
يبعسشلأ ينطولأ سشي÷أ يدعاقتŸ ةلثمŸأ تائفلأو حئأرسشلأ
ةيبطلأ مهت’اغسشنأ ةسسأرد سضرغب ÚبوطعŸأو ىحر÷أو
ةرأزو ملعت ,ةئف لكل ةبسسانŸأ لول◊أ نع ثحبلأو ةيعامتج’أو
لبقŸأ عوبسسأ’أ نوسضغ ‘ ءاقل دقع نع ينطولأ عافدلأ
ةروكذŸأ تائفلأ نع نولث‡ هرسضحي سشيجلل ينطولأ يدانلاب
.““اهب لومعŸأ قرطلاب ءاقللأ أذه روسض◊ مهتوعد متتسسو
تاهيجوتل أذيفنت““ --نايبلأ فيسضي-- يعاسسŸأ هذه يتأاتو
لفكتلأ ىلع ةسصير◊أ يبعسشلأ ينطولأ سشيجلل ايلعلأ ةدايقلأ
يبعسشلأ ينطولأ سشي÷أ ءانبأ’ ةيعامتج’أ ت’اغسشن’اب لثمأ’أ
.““فوفسصلأ ‘ مهتمدخ ةدم أوهنأأ نيذلأ

و.ق

91-ديفوك نم ةياقولا لوكوتورب ماÎحا ةرورصض

مويلا ئطاوصشلاو دجاصسملل يئزج حتف ةداعإا
ينطولا باÎلا لماك Èع
بقÎي ،طرافلأ سسرام رهسش ذنم دجاسسملل يئاقو قلغ دعب
ةرورسض ىلع ديدسشتلأ عم تبسسلأ مويلأ ايئزج اهحتف ةداعإأ
راسشتنأ نم ةياقولاب طبترŸأ يحسصلأ لوكوتوÈلأ مأÎحأ
لزانŸأ ‘ ءوسضولأ سصوسصÿأ هجو ىلع لمسشي انوروك سسوÒف
ةيقأولأ ةعنقأ’أ ءأدترأ و ةÓسصلل ةيسصخسش تأداجسس بلجو
.يدسس÷أ دعابتلأ دعأوقب ديقتلأو
بوجو ىلع سسمأأ لوأأ دأرج زيزعلأ دبع لوأ’أ ريزولأ ددسش و
يسسردŸأ لوخدلاب سصاÿأ يحسصلأ لوكوتوÈلأ ذيفنتب ديقتلأ
ةيمومعلأ تاطلسسلأ تركذو ،دجاسسŸأ حتف ةداعإأ و يعما÷أ و
قلغ ةداعإاب رأرق ذاختأ ¤إأ يدؤوي دق لوكوتوÈلاب لÓخإ’أ نإأ
.ةيئاقولأ Òبأدتلاب مزتلي ’ يذلأ دجسسŸأ
تاي’ولأ لك Èع فاقوأ’أو  ةينيدلأ نوؤوسشلأ تايريدم تقلطأأ و
تايسضرأأ ىلع تامÓعلأ عسضو و ميقعتلل تايلمع فاقوأ’أ
نم ةيئاقولأ Òبأدتلأ مأÎحأ ىلع ÚلسصŸأ ثحو دجاسسŸأ
حتف ةداعإأ دعب ““91-ديفوك““ دجتسسŸأ انوروك سسوÒف يسشفت
دعابتلأ دعأوق قيبطت و يقأولأ عانقلأ ءأدتراك دجاسسŸأ
يجيردتلأ حتفلأ ةداعإأ ةيلمع جردنت ,Òكذتلل.يعامتج’أ
نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ سسيئر رأرق راطإأ ‘ دجاسسملل
اهباعيتسسأ ةقاط زواجتت يتلأ دجاسسŸأ ¤وأأ ةلحرم ‘ لمسشتو
.يلسصم0001
مايأأ لأوط ةحوتفم ةدابعلل ةسصسصıأ نكامأ’أ هذه لظتسسو
ÚلسصŸأ لابقتسسأ متيسس ثيح ةعم÷أ موي ءانثتسساب عوبسسأ’أ

قلعتŸأ زاه÷أ بسسح ,ءاسشعلأ و برغŸأو رسصعلأ تأولسص ءأدأ’
ريزولأ هددح يذلأ دجاسسملل ““بقأرŸأ و يجيردتلأ حتفلأ»ب

.يئز÷أ ›زنŸأ رجحلل ةعسضاخ ةي’و92 ب قلعتŸأ و لوأ’أ
 و.ق
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 ةيمومعلا تاقفنلا ةعولاب دصس

ديدŒ““ ةداعإا  ةلولاو رايمألا ىلع عن“ ةموك◊ا
““ةفصصرألا

ةاعارم ةرورصض ىلع ,ةمصصاعلا رئاز÷اب صسمأا لوأا ةلولاب ةموك◊ا عامتجا لاغصشا ماتخ ‘ دارج زيزعلا دبع لوألا ريزولا دكأا
.Úلعافلا عيمج فرط نم ةيمومعلا تاقفنلاو ةيلÙا عيراصشŸا ةرادإا ‘ ةمارصصلا

سسمأأ لوأأ دأرج زيزعلأ دبع لوأ’أ ريزولأ هجو
ة’و˘ل˘ل ة˘مرا˘سص تا˘م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لأ ر˘˘ئأز÷ا˘˘ب
عيراسشŸأ ذيفنت ىلع لمعلل ÚيلÙأ ÚلوؤوسسŸأو
لجعتسسم لكسشب لظلأ قطانم ‘ ةررقŸأ ةيومنتلأ
ةنسسلأ ةياهن لبق قطانŸأ هذه هجو Úسس– دسصق
.ةيرا÷أ
لاغسشأأ ماتخ ‘ هتملك لÓخ دأرج ديسسلأ Èتعأو
ةيكأردتسس’أ جمأÈلأ نأأ ,ة’ولاب ةموك◊أ عامتجأ
ن˘م Èت˘ع˘ت ل˘ظ˘لأ ق˘طا˘ن˘م ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘ن˘ت˘ل˘ل
دهسشت اهنأأ Òغ ةيروهم÷أ سسيئر جمانرب ةدمعأأ
.اهذيفنت ‘ اظوحلم أرخأات
نم Êاثلأ مويلأ ‘ تسضرع يتلأ ماقرأ’أ بسسحو
 موي قلطنأ يذلأ عامتج’أ لاغسشأأ
‘ ةيهتنŸأ تايلمعلأ ددع نإاف ,يسضاŸأ ءاعبر’أ
652.1 غلب لظلأ قطانŸ ةيومنتلأ جمأÈلأ راطأ

410.1 ىوتسسم ىلع جد رايلم59.51 غلبÃ عورسشم
نم كلذو نطأوم فلأ617 ةدئافل لظ ةقطنم
›ا˘م فÓ˘˘غ˘˘ب ج˘˘مÈم عور˘˘سشم518.11 ›ا˘م˘˘جإأ
.ةقطنم205.9 سسÁ ,جد رايلم702 ـب ردقي
ة˘ق˘ي˘قد ة˘ما˘˘نزر ع˘˘سضو˘˘ب ر˘˘مأأ ,سصو˘˘سصÿأ أذ˘˘ه˘˘بو

Ÿةيمنتلأ عيراسش Ãاهزا‚إأ ةعباتمو لظلأ قطان
م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لأ تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع نأ ¤أ أÒسشم ,ة˘˘يرود ة˘˘ف˘˘سصب
ةرطسسŸأ فأده’أ غولبل ةيرهسش ةفسصب نوكتسس

.ةددÙأ لاجآ’أ ‘
ج˘ما˘˘نÈلأ ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن ا˘˘ي˘˘نأد˘˘ي˘˘م د˘˘سسج˘˘ت˘˘ت نأأ بج˘˘يو

ديسسلأ دكؤوي ,““ةيلا◊أ ةنسسلأ ةياهن عم““ رطسسŸأ
تا˘ك˘ب˘سشب ط˘بر˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م سصخأ’ا˘˘بو ,دأر˘˘ج
فرسصلأ تاكبسشو بورسشلأ ءاŸأو زاغلأو ءابرهكلأ
.تاقرطلأ زا‚أ Èع ةلزعلأ كفو يحسصلأ
ةلقرع ‘ طروتم لوؤوسسم لك لوأ’أ ريزولأ دعوتو
 هناب يلÙأ ىوتسسŸأ ىلع ةيمنتلأ
ناك أذأ““ : لوقلاب افيسضم تاير– لfi نوكيسس
كلذل ناك أذأ امأ رداغيلف ةءافك مدع نع كلذ

.““ةلأدعلأ ىلع لاحيسسف ىرخأ تايفلخ
Òخأات نودب انيلع»: Óئاق دأرج ديسسلأ حرسصو
عفدي ةيرذج تاحÓسصإ’ لماسش عورسشم قÓطأ

امعد لكسشي يرسصعو ديدج مكح ماظن ةماقإ’
ل˘جأ ن˘م ةد˘يد÷أ ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م÷أ سسي˘˘سسأا˘˘ت˘˘ل ا˘˘يو˘˘ق
تدأأ يتلأ ةÁدقلأ ةمكو◊أ عم ةعيطق ثأدحإأ

.““ةلوبقم Òغو ةÒطخو تافأرحنأ ›أ تلأز’و
ةرأدأ ‘ ةمأرسصلأ ةاعأرم ةرورسض ىلع دكأ امك
فرط نم ةيمومعلأ تاقفنلأو ةيلÙأ عيراسشŸأ

ديسشÎل نأو’أ نآأ““ هنأأ ¤إأ اتف’ Úلعافلأ عيمج
ةرأدأ ‘ ةمأرسصلأ دا˘م˘ت˘عأو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘ق˘ف˘ن˘لأ
لا˘˘˘ك˘˘˘سشأ ن˘˘˘م ل˘˘˘ك˘˘˘سش يأ بنŒو ة˘˘˘لود˘˘˘لأ نوؤو˘˘˘سش
.““ريذبتلأ
ىلع ةنمقرلل ةلجعتسسم ةطخ دأدعإاب اسضيأأ رمأأو
ةرور˘سض ع˘م ة˘ي˘لÙأ ةرأدإ’أو ة˘مو˘˘ك◊أ ىو˘˘ت˘˘سسم
كرا˘˘م÷أ ›ا‹ ى˘˘ل˘˘ع يو˘˘لوأ ل˘˘˘ك˘˘˘سشب ز˘˘˘ي˘˘˘كÎلأ
ءا˘˘ف˘˘سضأ ‘ كلذ ة˘˘ي˘˘م˘˘هأ’ ر˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا˘˘˘ب بئأر˘˘˘سضلأو
ناب أدكؤوم داسسفلأو ةوسشرلأ ةبراfiو ةيفافسشلأ
سسميسس هنأ’ Óهسس نوكي نل فدهلأ أذه قيق–““

Ãبك حلاسصÒة““.
تا˘ي˘سصو˘ت سضر˘ع بق˘ع تا˘ي˘سصو˘ت˘لأ هذ˘ه تءا˘˘جو
يسضاŸأ ءاعبر’أ ترج يتلأ سسمÿأ تاسشرولأ
مييقت :لوح تروح“ يتلأو سسمأأ لوأأ ةحيبسصو
,ل˘ظ˘لأ ق˘طا˘ن˘م ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘لÙأ ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لأ
,ة˘ي˘˘طأر˘˘قوÒب˘˘لأ ة˘˘براfiو ءا˘˘سصحإ’أو ة˘˘ن˘˘م˘˘قر˘˘لأ
,91-د˘ي˘فو˘ك ءا˘بو را˘سشت˘نأ ن˘م ة˘يا˘˘قو˘˘لأ تأءأر˘˘جإأ
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘تŸأ تأءأر˘جإ’أ ذ˘ي˘ف˘ن˘تو م˘ي˘ي˘˘ق˘˘ت
لو˘˘˘خد˘˘˘لأ ¤إأ ة˘˘˘فا˘˘˘سضإأ ة˘˘˘ي˘˘˘لÙأ ة˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘˘ق’أ
.تاكلتمŸأو سصاخسشأ’أ نمأو لبقŸأ يعامتج’أ

و.ق

 يلÙا ىوتصسŸا ىلع ةيمنتلا ةلقرع ‘ طروتم لوؤوصسم لك ةعباتم

 لظلا قطانم ‘ ةيومنتلا عيراصشŸا ذيفنتل ةلولل تاميلعت هجوي دارج
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 هايŸاب ةديلبلا ناكصس نيو“ تاعاصس سصيلقت

 م.ق

ةد˘˘حو ن˘˘ع ردا˘˘سصلأ نا˘˘ي˘˘˘ب بسسح
نوكي هايم˘ل˘ل ة˘ير˘ئأز˘ج˘ل˘ل ةد˘ي˘ل˘ب˘لأ
ع˘يزو˘ت˘لأ ج˘ما˘نر˘ب تي˘قو˘ت ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ءا˘ي˘ح’أ ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘مو˘˘ي˘˘لأ
ةد˘ي˘ل˘ب˘لأ ة˘ن˘يد˘˘م ط˘˘سسو ة˘˘ع˘˘قأو˘˘لأ
ءاسسم ةعباسسلأ ةعاسسلأ نم ءأدتبأ
أرظن ،احابسص ةدحأولأ ةياغ ¤أو
‘ سسو˘˘˘˘سسÙأ سضا˘˘˘˘ف˘˘˘˘خ˘˘˘˘نÓ˘˘˘˘˘ل

Úي˘˘˘˘ئاŸأ Úع˘˘˘˘مÛأ بو˘˘˘˘˘سسن˘˘˘˘˘م
،Òب˘ك˘لأ يد˘ي˘سسو ÊأدŸأ يد˘˘ي˘˘سس
قأر˘غ˘ت˘سسأ ¤أ يدؤو˘ي يذ˘˘لأ ر˘˘م’أ

ئ˘˘˘˘لŸ ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘يو˘˘˘˘ط ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘مز ةد˘˘˘˘م
.تانأزÿأ

ة˘ع˘قأو˘لأ ءا˘ي˘حأÓ˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ا˘˘مأأ
رر˘ق˘ت د˘˘ق˘˘ف ،ة˘˘ع˘˘ير˘˘سشلأ ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب
ةرم عيزوتلأ جمانرب نم لاقتن’أ
ةرم عيزوت جمانرب ¤أ Úموي لك
سصسصخيسس ثيحب مايأأ ةثÓث لك
ءايح’أ نم ددع نيومتل موي لك
‘ ىرخأأ ءايحأأ ديفتسست نأأ ىلع
ةداŸأ هذ˘˘˘ه ن˘˘˘م ›أوŸأ مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لأ
يذلأ نايبلأ تأذل اقفو ،ةيوي◊أ
ع˘˘يزو˘˘ت˘˘لأ ج˘˘ما˘˘˘نر˘˘˘ب نأأ ¤أ را˘˘˘سشأأ
تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘ج سسم تقؤوŸأ
.ةي’ولأ
ر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م د˘˘˘˘كأأ ،نأا˘˘˘˘سشلأ أذ˘˘˘˘˘ه ‘و
نأأ يسسيوم حبأر ةيئاŸأ درأوŸأ
اهسشيعت يتلأ ةيئانثتسس’أ ةيعسضولأ

¤أ دو˘ع˘ت ة˘ف˘ئا˘سصلأ هذ˘ه ة˘˘ي’و˘˘لأ
يمو˘ي˘لأ جا˘ت˘ن’أ م˘ج˘ح سضا˘ف˘خ˘نأ

¤أ ايموي بعكم Îم فلأأ082 نم
دودرم سضافخنأ ببسسب فلأأ032
ةي’ولأ نأأ احسضوم ،ةسصاخ رابآ’أ
ةئاŸاب08لأ زهانت ةبسسنب دمتعت

‘ ببسست ام ةيفو÷أ هايŸأ ىلع
هدهب نيومتلأ ‘ ابذبذت ليجسست
ن˘˘˘˘˘م دد˘˘˘˘˘ع ‘ ة˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘ي◊أ ةداŸأ
ةه÷اب ةعقأولأ ةسصاخ تايدلبلأ
.ةي’ولل ةيقرسشلأ
ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سضو˘˘˘لأ هذ˘˘˘˘ه ما˘˘˘˘مأأو
ةي’ولأ ناكسس ت’اغسشنأ تردسصت

نا˘ك ،ة˘ي˘˘سضاŸأ ع˘˘ي˘˘با˘˘سسأ’أ لÓ˘˘خ
ةيلاجعتسسأ Òبأدت ذاختأ نم دب’

بر˘˘˘سشلأ ها˘˘˘ي˘˘˘˘م Òفو˘˘˘˘ت نا˘˘˘˘م˘˘˘˘سضل
عم عيزوتلأ جمانرب فييكت اهزربأأ
سسفن بسسح ،ةديد÷أ تايطعŸأ
.لوؤوسسŸأ
ن˘˘˘ع ف˘˘˘سشك ي˘˘˘سسيو˘˘˘م نأأ ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘ي
ها˘˘˘يŸأ جا˘˘˘ت˘˘˘نأ م˘˘˘ج˘˘˘ح م˘˘˘˘ي˘˘˘˘عد˘˘˘˘ت
ر˘ه˘سش ة˘ي’و˘لا˘ب بر˘سشل˘ل ة◊ا˘˘سصلأ
عبرم Îم0009 ب يرا÷أ توأأ
ةينامث لوخد دعب أذه و ةيفاسضأ
ز˘˘˘ي˘˘˘ح ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘˘يزأو˘˘˘˘ترأ را˘˘˘˘بآأ
ىلع ةعزوم رهسشلأ أذه ةمدÿأ
د’وأأو وأور˘˘ق تا˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب ن˘˘˘م ل˘˘˘ك
ةديد÷أ ةنيدŸأو حاتفمو ةمÓسس
ي˘˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘ب أذ˘˘كو ا˘˘قر˘˘سش نا˘˘˘ن˘˘˘يو˘˘˘ب
.’امسش ومات ينبو كيرافوب

 ةصصخرŸا ئطاوصشلا Èع تاجاردلا قرفو

  يطرصش001 ةبارق رخصسي ةمصصاعلا نمأا
لكب Úمعدم يطرسش ةئاŸأ ةبأرق رئأز÷أ ةي’و نمأأ حلاسصم ترخسس
ةعزوم ةيرانلأو ةيئأوهلأ تاجأردلأ قرف أذكو ةينقتلأو ةيداŸأ لئاسسولأ

هب دافأأ امبسسح ،Úفاطسصملل مويلأ اهحتف متيسس سصخرم ئطاسشÈ 43ع
نب ةطرسشلل لوأأ ديمع ةباينلاب يمومعلأ نمأÓل ةيئ’ولأ ةحلسصŸأ سسيئر
.نيدلأ رون بأرع
ةفاحسصلل حيرسصت ‘ نيدلأ رون بأرع نب ةطرسشلل لوأأ ديمع حسضوأأو
هفرعتسس يذلأ Òبكلأ دفأوتلل رظنلاب““ هنأأ ،تÓباسصلأ هزتنم ىوتسسم ىلع
يطرسش89 رئأز÷أ ةي’و نمأأ حلاسصم ترخسس ةمسصاعلأ ئطأوسش
تاجأردلأ قرف ¤إأ ةفاسضأ ،ةينقتلأو ةيداŸأ لئاسسولأ ةفاكب Úمعدم
È 43ع Úعزوم تÓجعلأ ةيعابر ةيرانلأ تاجأردلأ أذكو ةيئأوهلأ
سصاسصتخأ ميلقإأ نمسض عقت ،ةيرأدإأ تاعطاقمÈ 5ع سصخرم ئطاسش
ةحأرو ةنينأامطو نمأأ نامسض ىلع رهسسلل كلذو رئأز÷أ ةي’و نمأأ
 .““ مهل ةمدخو ÚنطأوŸأ
ئطأوسشلأ Úمأاتو ةسسأرح تÓيكسشت““ نأأ ¤إأ ينمأ’أ لوؤوسسŸأ تأذ راسشأأو
ةقرف طاسشن ةيبيرŒ ةلحرم ‘ قÓطإاب فيسصلأ أذه اسضيأأ تمعدت دق
ÚنطأوŸأ Úمأات زيزعتل ةثدحتسسŸأ ينطولأ نمأÓل ةعباتلأ ةلايÿأ
تأءاسضفو ئطأوسشلل يجيردتلأ حتفلأ راطإأ ‘ مهتاكلت‡ ةيامحو
.““دجاسسŸأو هيفÎلأو مامجتسس’أ نكامأأو ةيلسستلأ
اينمأأ اططfl تعسضو رئأز÷أ ةي’و نمأأ حلاسصم نأأ ردسصŸأ تأذ دكأأو
يذلأ تأءاسضفلأ هذهل  يجيردتلأ حتفلأ عم نمأزتلاب ايئانثتسسأ ايئاقو
يجيردتلأ ىعسسŸأ راطإأ ‘ ذختأأ ءأرجإأ وه ةيمومعلأ تاطلسسلأ هترقأأ
ىلع اظافح انوروك ءابو نع ةمجانلأ ةيحسصلأ ةمزأ’أ Òيسستل نرŸأو
مهتلطع نم ةدافتسس’أ نم مهنيكمتل ÚنطأوŸأ ةيامحو ةماعلأ ةحسصلأ
.ةيحيرأأ لكب ةيفيسصلأ
ىدم ىلع رهسستسس ةي’ولأ نمأأ حلاسصم نأأ ينمأ’أ لوؤوسسŸأ تأذ فاسضأأو
مأÎحأو يقأولأ عانقلل يرابج’إأ ءأدتر’اب سصاÿأ مراسصلأ قيبطتلأ
لئاسسو عسضوو تأرايسسلأ نكر نكامأأ ميظنتو يدسس÷أ دعابتلأ ميظنتو
ةيرورŸأ ةيبايسسن’أ نامسض أذكو ÚنطأوŸأ لوانتم ‘ Òهطتلأ دأومو
يوعوتلأ بنا÷أ لافغإأ نود ةدأوه نودب ةÁر÷أ ةبراfi عم
 .يسسيسسحتلأ

فلتfl عم قيسسنتلأ متيسس هنأأ ردسصŸأ تأذ ركذ ،ىرخأأ ةهج نم
عÓط’اب ةينعŸأ نكامأ’أ ‘ تاطاسشنلأ ةبقأرم ديدسشت ىلع ءاكرسشلأ

Òغ تاطاسشنلأ عنمو فلتلأ ةعيرسس ةيئأذغلأ دأوŸأ ظفح طورسش ىلع
.رورŸأ ةكرح ةلقرع هنع رجني دق ا‡ ماعلأ قيرطلأ ىلع ةسصخرŸأ
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 ةرديحب اهجورم دنع تلوصسبك ةتصس ‘ صصخصش دنع تناك

سسولهم سصرق89و ÚيوÒه مارغ31 زجح
 ةمصصاعلاب
نم مهيف هبتسشم سصاخسشأأ3 أرخؤوم رئأز÷أ ةي’و نمأأ حلاسصم تفقوأأ
رثؤوم سصرق89و نيوÒهلأ ةدام نم مأرغ31 زجح عم ةأأرمأ مهنيب

 .ةينمأ’أ ةئيهلأ تأذل نايب ‘ ملع امبسسح ،يلقع
ةطرسشلأ ةقرف فرط نم ة÷اعŸأ ثÓثلأ اياسضقلأ نأأ نايبلأ حسضوأأو
ةزاي◊اب قلعتت سسيأر دأرم رئب ةيرأدإ’أ ةعطاقŸأ نمأ’ ةيئاسضقلأ
عون نم ةبلسصلأ تأرّدıأو اهعأونأأ لكب ةيلقعلأ تأرثؤوملل جيوÎلأو
.““نيوÒه““

ةمولعم  ةقرفلأ تأذ يقلت دعب تقلطنأ ¤وأ’أ ةيسضقلأ نأ راسشأأو
قوسس ىوتسسم ىلع ةيلقعلأ تأرثؤوملل جوري سصخسش دوجو اهدافم
،هفيقوت نع ترفسسأأ ةمكfi ةطخ عسضو ” ثيح ةجعنلأ Úعب رسضÿأ
رثؤوم سصرق34 هتزوحب طبسض ،يدسس÷أ سشيتفتلأ ةيلمعل هعاسضخإأ دعب

.لاقن فتاهو رانيد0007 هردق ›ام غلبم ،يلقع
تأردخملل جوري سصخسشب ةقلعتم ةيناثلأ ةيسضقلأ نأأ ردسصŸأ فاسضأأو
ىلع وهو هفيقوت متيل ةرديحب مويزوكيإأ يح ىوتسسم ىلع اهعأونأأ لكب
طبسض يدسس÷أ سشيتفتلأ ةيلمعل هعاسضخإأ دعبو ةيحايسس ةرايسس Ïم
تأردıأ نم سضيبأأ قوحسسم ىلع يوت– ت’وسسبك60 ىلع هتزوحب
غلبم ،يلقع رثؤوم سصأرقأأ50 ،مأرغ31 اهنزو ““ÚيوÒه““ عون نم ةبلسصلأ

.لاقن فتاهو رانيد0058 هردق ›ام
دعب اهأروطأأ تقلطنأ اهنأأ ةثلاثلأ ةيسضقلأ سصوسصخب نايبلأ ‘ ءاجو
ىلع ةيلقعلأ تأرثؤوŸأ ‘ رجاتت ةأأرمأ دوجو اهدافم ةمولعم يقلت
ىلع زو– اهنأأ امك ،مداخ رئبب هيف ميقت يذلأ يوسضوفلأ ي◊أ ىوتسسم
لزنم سشيتفتب يباين نذإأ رأدسصتسسأ دعبو اهنكسس رقÃ اهنم ةÈتعم ةيمك
  .يلقع رثؤوم سصرق05 زجح ىلع رمأ’أ رفسسأأ ،اهيف هبتسشŸأ

هبتسشŸأ قح ‘ ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ لامكتسسأ دعب هنأأ ردسصŸأ زربأأو
نيأ ،ايميلقإأ سصتıأ ةيروهم÷أ ليكو ديسسلأ مامأأ مهÁدقت ّ” ،مهيف
. تقؤوŸأ سسب◊أ مهعأديإاب رمأأ
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 لصصبلاب ةنحاصش ‘ ةهو‡ تناك

تنصشو“ Úعب رمخ ةجاجز0003 نم ديزأا زجح
ةيئ’ولأ ةحلسصملل ةعباتلأ تأردıأ بيرهت ةحفاكم ةقرف تنك“

تابورسشŸأ نم ةدحو0543 زجح نم تنسشو“ Úعل ةيئاسضقلأ ةطرسشلل
لاسصت’أ ةيلخ ىدل سسمأأ ملع امبسسح ،Úسصخسش فيقوتو ةيلوحكلأ
.يئ’ولأ نمأÓل ةماعلأ تاقÓعلأو
تابورسشŸأ بيرهت طاسشن لوح تامولعم ىلع ءانب ةيلمعلأ ت“و
حلاسصم تعسضو ثيح سصاسصتخ’أ ميلقإاب ةيعرسش Òغ ةقيرطب ةيلوحكلأ
يقرسشلأ جرıاب ةيعفن ةبكرم فيقوت نم تنكم ةمكfi ةطخ ةطرسشلأ

Ÿع ةنيدÚ “نم ةدحو054.3 ىلع اهلخأدب روثعلأو تنسشو
.ردسصŸأ تأذ قفو ،ماجحأ’أو عأونأ’أ فلتfl نم ةيلوحكلأ تابورسشŸأ
جوتنم نم ةÈتعم ةيمكب ةهو‡ ةيلوحكلأ تابورسشŸأ هذه تناك دقو
.ردسصŸأ تأذ هركذ امبسسح ،لسصبلأ
تلسصوتو ةيعفنلأ ةبكرŸأ زجحو Úسصخسش فيقوتب ةيلمعلأ تحمسسو
ناك ةيلوحكلأ تابورسشŸأ نم ةيمكلأ هذه نأأ ¤إأ ةيلوأ’أ تاقيقحتلأ

.هيلأ Òسشأأ املثم ،ناسسملت ةي’و ¤إأ اهب هجوتم
Úع ةمكfi ىدل ةيروهم÷أ ةباين مامأأ اقح’ ÚفوقوŸأ Ëدقت متيسسو

ةزايحو ةسصخر نودب ةيلوحك تابورسشم لقنو ةزايح ةمهتب تنسشو“
ت“ ام قفو ،لقن ةليسسو لامعتسساب بيرهتلأ قيرط نع ةيبنجأأ ةعاسضب
.هيلإأ ةراسشإ’أ
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لداعلا عيزوتلا نامصض ¤إا فدهي يئانثتصسا ا‹انرب تطبصض اهنإا  ةديلبلا ةدحو هايملل ةيرئاز÷ا ةصسصسؤوم تلاق
اذكو عيزوتلا تيقوت Òيغت ‘ لثمتي ،ءايحلا نم ديدعلا اهلجصست يتلا تابذبذتلا لكصشŸ دح عصضوو هايملل
.نيومتلا تاعاصس صصيلقت

ةنيط˘ن˘سسق ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘لÙأ تا˘ط˘ل˘سسلأ تذ˘خ˘تأ
ةداÃ نيومتلأ زيزعت لجأأ نم ةلجعتسسم Òبأدت
ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سس’أ ز˘˘كرŸا˘˘ب ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ Úج˘˘سسكوأ’أ
ديأزتŸأ بلطلأ ةيبلتو سسيداب نبأ يعما÷أ

سسيمÿأ مويلأ ملع ام بسسح ،ةداŸأ هذه ىلع
  .ةي’ولأ حلاسصم نم
زكترت Òبأدتلأ هذه نأاب ردسصŸأ تأذ حسضوأأو
ةدا˘˘م ع˘˘يزو˘˘ت تا˘˘ك˘˘ب˘˘سش ة˘˘نا˘˘ي˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘سسا˘˘سسأأ
ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سس’أ ز˘˘كرŸا˘˘ب ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ Úج˘˘سسكوأ’أ
ل˘ك˘ي˘ه˘لأ تأذ ز˘يز˘ع˘ت و ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘˘سسق˘˘ب ي˘˘ع˘˘ما÷أ
زاه÷أ سسيئر نأاب أديفم  ،ةداŸأ هذهب يحسصلأ
يسساسس ظيف◊أ دبع دمحأأ يلÙأ يذيفنتلأ
ÊأديŸأ ديسسج˘ت˘لأ ل˘جأأ ن˘م تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘ط˘عأأ
  .ةذختŸأ Òبأدتلل
مغرلأ ىلع““ هنإاف ÚينعŸأ Úلوؤوسسملل أدانتسسأو
ي˘˘ع˘˘˘ما÷أ ي˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سس’أ ز˘˘˘كرŸأ نو˘˘˘ك ن˘˘˘م
فلأأ08 نع لقي ’ ام ايموي كلهتسسي ةنيطنسسقل
م˘˘˘˘هأأ د˘˘˘˘حأأ م˘˘˘˘هو Úج˘˘˘˘سسكوأ’أ ةدا˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘م Îل
بلطلأ نأأ ’إأ ،ينطولأ ىوتسسŸأ ىلع ماجحأ’أ

موي دعب اموي عفتري جÓعلأ نم عونلأ أذه ىلع
بلطتت نيذلأ ىسضرملل ديأزتŸأ ددعلل رظنلاب

ن˘˘م ة˘˘ي˘˘فا˘˘ك تا˘˘ي˘˘م˘˘ك˘˘ب م˘˘هد˘˘يوز˘˘˘ت م˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ح
““.Úجسسكوأ’أ
زكرملل ماعلأ ريدŸأ حسضوأأ ددسصلأ أذه ‘و
ه˘نأا˘ب ،ي˘ل˘ي˘م قرا˘˘ط ،ي˘˘ع˘˘ما÷أ ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سس’أ
انوروك سسوÒفب ةباسصŸأ ت’ا◊أ عم ةأزأوŸاب
نيذلأ و ةيحسصلأ ةأاسشنŸأ هذهب اهب لفكتŸأ و
Êاعي ،Úجسسكوأ’اب جÓعلأ مهبلغأأ ةلاح بلطتت
ىر˘˘خأأ ح˘˘˘لا˘˘˘سصÃ نو˘˘˘ث˘˘˘كا˘˘˘م نور˘˘˘خآأ ى˘˘˘سضر˘˘˘م
و تأد˘ي˘ق˘ع˘ت ن˘م جÓ˘ع˘لأ ي˘ق˘ل˘ت˘ل ى˘ف˘˘سشت˘˘سسŸا˘˘ب

.Úجسسكوأ’أ بلطتت ةيسسفنت تابوعسص
ا˘˘˘نورو˘˘˘˘ك سسوÒف““ نأا˘˘˘˘ب لوؤو˘˘˘˘سسŸأ تأذ دا˘˘˘˘فأأو
لاكسشأأ ‘ ببسستي ا‡ Úتئرلأ مجاهي دجتسسŸأ

¤إأ يدؤو˘ي و ة˘ي˘سسف˘ن˘ت˘˘لأ تا˘˘بو˘˘ع˘˘سصلأ ن˘˘م ةدا˘˘ح
““،مدلاب Úجسسكوأ’أ ىوتسسم ‘ Òطخ طوبه
ةنيطنسسقب ةلجسسŸأ ت’ا◊أ بلغأأ نأاب أركذم
زكرŸاب اهب لفكتلأ متي ةÒطÿأ كلت اميسس’
.سسيداب نبأ ميك◊أ يعما÷أ يئافسشتسس’أ
ز˘˘˘˘˘كرŸأ ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سصم تأا÷ ›ا◊أ تقو˘˘˘˘˘˘لأ ‘و
سسيدا˘ب ن˘بأ م˘ي˘ك◊أ ي˘˘ع˘˘ما÷أ ي˘˘ئا˘˘ف˘˘سشت˘˘سس’أ

““ةيطغت““ ل ةلواÚ ‘ fiجسسكوأ’أ تأروراقل
‘ مزÓ˘لأ جÓ˘ع˘˘لأ نا˘˘م˘˘سضو ل˘˘ج˘˘سسŸأ ز˘˘ج˘˘ع˘˘لأ

.ةرورسضلأ ت’اح
ءأرجإ’أ أذه نإاف Úسصتıأ سضعبل أدانتسسأو
هنأأ رابتعأ ىلع ““رطخ وذ»و ““فاك Òغ““ لظي
ءا˘ن˘ثأأ““ ذ˘ف˘˘ن˘˘ت نأأ Úج˘˘سسكوأ’أ ةرورا˘˘ق نا˘˘ك˘˘مإا˘˘ب

ةيلمع نم Ìكأأ دقعتو ““فثكŸأ جÓعلأ ةيلمع
ه˘تا˘ي˘ح سضير˘ع˘ت ا˘ه˘ن˘كÁ و سضيرŸا˘ب ل˘ف˘˘ك˘˘ت˘˘لأ
.رطخلل
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 اهيلع Òبكلا بلطلا ةيبلتل ةلجعتصسم Òبادت

 Úجصسكوألاب ةنيطنصسق ىفصشتصسم نيو“ زيزعت

 رانيد فلأا021 ةميقب

ةنيطنصسقب كÓهتصسÓل حلاصصلا Òغ حلŸا نم انط02 زجح
Úعباتلأ ةباقرلأ نأوعأأ فرط نم كÓهتسسÓل حلاسصلأ Òغ حلŸأ نم انط02 نع لقي ’ ام زجح
Ÿأ نم سسمأأ ملع امبسسح ،ةنيطنسسق ةي’وب ةراجتلأ ةيريدŸلوؤوسسÚ أÙيلÚ عاطقلأ أذهل.
هذه فاسشتكأ ” هنأاب سساعنوب ينغلأ دبع سشغلأ عمقو كلهتسسŸأ ةيامح ةحلسصم سسيئر حسضوأأو
.ةيئأذغلأ دأوŸأ بيسضوتل ةدحو ‘ رانيد فلأأ021ب اهتميق تردق يتلأ ةيمكلأ
‘ عوبسسأ’أ أذه لÓخ ةيئايميكلأو ةيئايزيفلأ ةيحانلأ نم جتنŸأ أذه ةيحÓسص مدع تابثإأ ”و
ةدو÷أ ةبقأرŸ يوه÷أ ıÈاب اهؤوأرجإأ ” يتلأ ليلاحتلل اهعاسضخإأو هنم تانيع ذخأأ باقعأأ
رايعŸأ نم لقأأ تناك حلŸأ ‘ مويسساتوبلأ تأدوي لدعم نأأ اهجئاتن تتبثأأ يتلأو سشغلأ عمقو
.سساعنوب هحسضوأأ امبسسح ،بولطŸأ
راسشأأ يذلأ لوؤوسسŸأ تأذ هدكأأ امبسسح ،كÓهتسسÓل حرطلأ ةيلمع نم جتنŸأ أذه بحسس ” دقو
ةيجاتنإ’أ تأدحولأ نم عونلأ أذهل ةمظتنŸأ ةبقأرŸأ جمانرب راطإأ ‘ جردنت ةيلمعلأ هذه نأأ ¤إأ
  .ةيئأذغلأ ةعانسصلأ عاطق ‘ ةطسشانلأ
قرفلأ اهب تماق يتلأ ةباقرلأ تايلمع تنكم يرا÷أ توأأ رهسش علطم ذنمو كلذ ىلع ةوÓعو
فلأأ422ب ردقت ةيلامجإأ ةميقب ةدسسافلأ ةيئأذغلأ دأوŸأ نم نط704،02 زجح نم ةرخسسŸأ
.ردسصŸأ تأذ بسسح ،رانيد407و
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مÓعإلآ هلوانتي ،فقآوم نم ذختي ام و ثآدحأآ نم يرجي ام فÓتخآ بلاغلآ ‘ سسكعت ،ةنيابتم ايآوز نم ›ودلآ و يبرعلآ بناج ىلع اهءآرق علطت نأآ ةير◊آ تأاترآ دق و.حلاسصŸآو ىؤورلآ .كانه و انه رسشني و بتكي ا‡

داضسفلا ةضضهانم كارح لوح ةيلوأا تاظحÓم
7مالـقأ

رباج نايح ملقب

ة˘م˘ّظ˘نŸأ ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘ح’أ تا˘˘جوŸأ تد˘˘عا˘˘سصت
ةعسضاÿأ ةيبرغلأ ةفسضلأ قطانم ‘ ةّيوفعلأو
ىلع ،ةينيطسسلفلأ ةي˘ن˘طو˘لأ ة˘ط˘ل˘سسلأ ةر˘ط˘ي˘سسل

يسسايسسلأ داسسفلأ رهاظم لغوتو دّدعت ةيفلخ
ءيسش لك مهتلي تاب يذلأ ،يرأدإ’أو ›اŸأو
يتلأ ،ةيمويلأ ةاي◊أ ةبوعسص نم ديزيو ،اًبيرقت
،اًلوأأ اهت˘ي˘لوؤو˘سسم ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلأ ة˘لود˘لأ ل˘م˘ح˘ت˘ت
رود سسكعي ام وهو ؛اًيناث ةينطولأ ةطلسسلأو
‘ يوسضع ءزجك يقيق◊أ يفيظولأ ةطلسسلأ
سضرأ’أ ل˘ت– ي˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلأ ة˘˘مو˘˘ظ˘˘نŸأ
ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ ق◊ا˘ب ر˘ثأا˘ت˘سستو ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ
.يعام÷أو يدرفلأ
ةيجاجتح’أ ةكر◊أ هذه ةيمهأأ ىلعو ،نكل
،اهبلاطم ةيعرسش عم يزأوتلأ ىلعو ،ةيبعسشلأ
ينيطسسلفلأ عسضولأ ديقعتو ةيسصوسصخ نأأ ’إأ
بلطتي يذلأ رمأ’أ .اًسضيأأ اهيلع سسكعني ماعلأ

Œأ اهباطخو اهبلاطم ريذŸيسسايسسلأو يبلط
يبعسشلأ خانŸأ ةئيهت ¤إأ جاتحي امك ،ةيحان نم
ةلحر˘م˘ل˘ل ا˘ه˘ب ّي˘ن˘عŸأو ا˘ه˘ل م˘عأد˘لأ ي˘ن˘طو˘لأو
ةلحرم اهرابتعأ ىلع ،ةيناث ةيحان نم ةلبقŸأ
ةلودلل ةمداÿأ ةموظنŸأ لم‹ عم ةهجأوŸأ
اًيعامتجأو اًيدا˘سصت˘قأو ا˘ًي˘سسا˘ي˘سس ،ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلأ
ةينو˘ي˘ه˘سصلأ ة˘ه˘جأوŸ اÃرو ،ا˘ًي˘ن˘مأأو ا˘ًي˘فا˘ق˘ثو
.اًسضيأأ اهتأذب
م˘ك˘ح˘بو ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ ة˘ي˘سصو˘سصÿأ ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ف
ةينطولأ ةطلسسلأ تلّكَسش يتلأ ةئيبلأو فورظلأ
تأرسشؤوŸأ نم د˘يد˘ع˘لأ ظ˘ح˘ل˘ن ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ
يرأدإ’أو ›اŸأ داسسفلأ نأأ ىلع دكؤوت يتلأ
‘ ا˘ًي˘سسي˘ئرو ا˘ًيو˘سضع ا˘ًب˘كر˘م ل˘ثÁ ،يو˘ط˘ل˘سسلأ
اهتنبو اهتعر يتلأ ةيوطلسسلأ ةيفيظولأ ةينبلأ
ام وهو ؛›ودلأ عمتÛأو ةينويهسصلأ ةلودلأ
ةلودلأو ›ودلأ عمتÛأ رود لÓخ نم سسكعني
ةطلسسلأ ةزهجأأ ليكسشتو بيكرت ‘ ةينويهسصلأ
عسضخ˘ت ي˘ت˘لأ ،ة˘ي˘مدÿأ ا˘ه˘تا˘سسسسؤو˘مو ة˘ي˘ن˘مأ’أ

Ÿأ ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘تر˘˘ط˘˘ي˘˘سسو م˘˘ه˘˘ت˘˘ب˘˘قأرŸيو˘ت˘˘سسÚ

ةعباتم ىوتسسم ىلع يأأ ،يميظنتلأو يذيفنتلأ
رايتخأ ىوتسسم ىلعو ،اًنايحأأ ههيجوتو ءأدأ’أ
يدا˘ي˘ق˘لأ ىو˘ت˘سسŸأ ‘ ا˘م˘ي˘˘سس ’و سصا˘˘خ˘˘سشأ’أ
لمعلأ موهفم عم سضقانتي ام وهو ؛يليثمتلأو
سصخسشلأ ةلوقم ‘ دّسسجتي يذلأ يتاسسسسؤوŸأ
هلأدبتسسأ متيل ،بسسانŸأ ناكŸأ ‘ بسسانŸأ

Ãأ سصخسشلأ ةلوقŸاًيلودو اًينويهسص لوبق ‘
.اًيذيفنتو اًيرأدإأ رطيسسŸأو مكحتŸأ ناكŸأ
ا˘˘˘ه˘˘˘نا÷و ة˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسلأ ر˘˘˘˘ئأود م˘˘˘˘ك˘˘˘˘ت– ’ أذ˘˘˘˘ل
وأأ ،ة˘ي˘ن˘هŸأ ةءا˘ف˘ك˘لأ ةد˘˘عا˘˘ق˘˘ل ا˘˘ه˘˘تا˘˘سسسسؤو˘˘مو
م˘ك˘ت– ا˘م رد˘ق˘ب ،ى˘ت˘ح ة˘ي˘نأد˘يŸأ ة˘ي˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘لأ
،ةيسسايسسلأو ةينمأ’أ ةينويهسصلأ ةلودلأ طورسشل
نمأأ ةمدخ ‘ ةموظنم ¤إأ اهلوحي ام وهو
ةمدخ نم اًلدب ةينويهسصلأ ةلودلأ رأرقتسسأو
ةيميظنت ةينب ¤إأو ،ةيحان نم Úينيطسسلفلأ

ن˘˘م ةددfi ة˘˘عو˘˘م‹ كل˘˘ف ‘ رود˘˘ت ة˘˘ق˘˘ي˘˘˘سض
ة˘ن˘سس◊أ تا˘قÓ˘ع˘لأ يوذ دأر˘فأ’أو سصا˘خ˘سشأ’أ

.ىر˘خأأ ة˘ي˘حا˘˘ن ن˘˘م ة˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلأ ة˘˘لود˘˘لأ ع˘˘م
ةطلسسلأ داسسف ةحفاكم رسصح بعسصي ،›اتلابو
زومر سضعب ةقحÓم ةناخ ‘ ›اŸأو يرأدإ’أ

لسصأأ ةظحÓم نود ،طقف Êآ’أ داسسفلأ أذه
يرأدإ’أ داسسفلل ةدلوŸأ ةعنطسصŸأ ةلكسشŸأ
ةيفيظولأ ةطلسسلأ ةعيبط ‘ ةلثمتŸأ ،›اŸأو
.ةينويهسصلأ ةلودلأ اهتغاسصو اهتلكسش يتلأ
تا˘كر˘ح˘ت˘˘لأ ل˘˘م‹ ى˘˘ل˘˘ع سضر˘˘ف˘˘ي ه˘˘ل˘˘ك أذ˘˘هو
،ةطلسسلأ داسسف فدهتسست يتلأ ةقÙأ ةينطولأ
ةروسصب ،يسسايسسلأو يبلطŸأ اهباطخ ريوطت
،يدرفلأ داسسفلأ رهاظم ةهجأوم نم قلطنت
أذ˘˘ه˘˘ل ةد˘˘لوŸأ ة˘˘˘مو˘˘˘ظ˘˘˘نŸأ د˘˘˘ق˘˘˘نو سضفر ¤إأ
ة˘ي˘ب˘ل˘طŸأ تا˘كر◊أ رذ˘ج˘ي ا˘˘م و˘˘هو ،دا˘˘سسف˘˘لأ
اًينيطسسلف اًينطو أًدعب اهيلع يفسضيو ،اًيسسايسس
ةقيسضلأ ةيفأرغ÷أ ا˘هدود˘ح زوا˘ج˘ت˘ي ،ا˘ًع˘ما˘ج
ةطلسسلأ اهتسسركو ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلأ ا˘ه˘ت˘سضر˘ف ي˘ت˘لأ
داسسفلاف .و˘ل˘سسوأأ قا˘ف˘تأ ع˘ي˘قو˘ت ذ˘ن˘م ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
و˘ه ،مو˘ي˘˘لأ ج˘˘ف˘˘لأ يو˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ ›اŸأو يرأدإ’أ

د◊اب ،ةد˘سسا˘ف˘لأ ا˘ه˘ت˘ي˘ن˘ب ر˘ها˘ظ˘م ن˘م ر˘ه˘ظ˘م
قوق◊أ نع ىلخت يذلأ داسسفلأ أذه ؛ىندأ’أ

،عداخ يوطل˘سس م˘هو ل˘با˘ق˘م ‘ ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ
ح˘˘˘لا˘˘˘سصŸأو ةر˘˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘سسلأ سسير˘˘˘ك˘˘˘ت ‘ م˘˘˘ها˘˘˘سس
بع˘˘سشلأ ة˘˘مذر˘˘سش ل˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م ‘ ،ة˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘سصلأ
هأوق فاعسضإأو ،اًيفأرغجو اًيسسايسس ينيطسسلفلأ
جراخو لخأد ة˘ي˘ب˘ع˘سشلأ هأو˘ق ح˘ب˘كو ،ة˘يرر˘ح˘ت˘لأ
ي˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ة˘كر˘ع˘م نإا˘ف ،ه˘ي˘˘ل˘˘عو .Úط˘˘سسل˘˘ف
يه ،ةطلسسلأ داسسف ةهجأوم ‘ مويلأ ةفسضلأ
بع˘˘˘سشلأ ل˘˘˘م‹ ة˘˘˘كر˘˘˘˘ع˘˘˘˘م ‘ ¤وأ’أ ةو˘˘˘˘طÿأ
هراسسمو ةيعرسشلأ هتيأور ةداعتسس’ ينيطسسلفلأ
ي˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘لأو Êا˘˘سسنإ’أو يرر˘˘ح˘˘ت˘˘˘لأ ›ا˘˘˘سضن˘˘˘لأ
.قÙأو يعرسشلأ
يوطلسسلأ يدرفلأ داسسفلأ نأأ نم اًقÓطنأو أذل

،يوينبلأ ةطلسسلأ داسسف لسصأأ بجحي راتسس وه
انه نم ةدسسافلأ ءامسسأ’أ سضعب ةحأزإأ نأأ د‚

’ يهف ،عوج نم ينغت ’و نمسست ’ ،كانه وأأ
‘ سسوملمو حسضأو Òغت يأأ ثأدحإأ ¤إأ يّدؤوت

دسسافلأ ليدب نأ’ ،ةيمويلأ Úينيطسسلفلأ ةايح
ه˘˘ت˘˘ّكز ،د˘˘يد˘˘ج Îت˘˘سسم د˘˘سسا˘˘ف و˘˘ه ،حو˘˘سضفŸأ
ه˘ب ا˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘ث˘˘ل ›ود˘˘لأ ع˘˘م˘˘تÛأو ة˘˘ي˘˘نو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلأ
ةيتأذلأ هتح˘ل˘سصم ن˘م ي˘ل˘ع˘ت ي˘ت˘لأ ه˘تا˘ه˘جو˘ت˘بو
مكحب كلذو ؛ةينطولأ ان◊اسصم باسسح ىلع

›ود˘لأ ع˘م˘تÛأو ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلأ ة˘˘لود˘˘لأ م˘˘ك–
،ةطلسسلأ قطانم لخأد ةاي◊أ لسصافم عيمجب
،ليومتلأو علسسلأو Úينيطسسلفلأ روبع ليهسستك
‘ ة˘˘ط˘˘ي˘˘سسب˘˘لأ ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لأ نوؤو˘˘سشلأ Òي˘˘سست˘˘ل يأأ
نإا˘ف ،›ا˘ت˘لا˘بو .ة˘ي˘ع˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ لود˘˘لأو عا˘˘سضوأ’أ

لم‹ عم ةلماسش ةكرعم يه داسسفلأ ةكرعم
،اًيناث يفيظولأ اهرود عمو ،اًلوأأ ةطلسسلأ ةينب
نم Èكأأ يه يأأ .اًثلاث اهنم ديفتسسŸأ عمو

ينمأأ لوؤوسسم وأأ ريدم وأأ ريزو لأدبتسسأ در‹
،هتأذ ةطلسسلأ سسيئر ىتح وأأ ةموكح سسيئر وأأ

ةينبلأ تأذ ¤إأ اًمتح يمتني نآ’أ ليدبلأ نأ’
ا˘ًي˘قÓ˘˘خأأ ةد˘˘سسا˘˘ف˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘لأ ة˘˘يو˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ
.اًيلامو اًيرأدإأو اًيسسايسسو

تاكرحتلأ ةيمهأأ نم ليلقتلأ ينعأأ ’ اعبط
،لا˘ك˘سشأ’أ ن˘م ل˘ك˘سش يأا˘ب دا˘سسف˘ل˘ل ة˘˘سضها˘˘نŸأ
‘ ةيرورسضو لب ةقfi ةيبلطم تاكر– يهف

لوا˘حأأ ا˘م رد˘ق˘ب ،يدر˘ف˘لأو ي˘ن˘طو˘لأ ا˘ه˘˘يد˘˘ع˘˘ب
هذه اهسضوخ˘ت ي˘ت˘لأ ة˘كر˘عŸأ ة˘ع˘ي˘ب˘ط ح˘ي˘سضو˘ت
،ةينطولأ روذ÷أ تأذ ةيجاجتح’أ تاكرحتلأ
ةكرعم وحن اهفرح ت’واfi نم اهريذ–و
ىعسست ةقيسض ةيوئف حلاسصم مدخت دق ةهجوم
نم ةرياغم ةنميهب ةيدرف ةنميه لأدبتسسأ ¤إأ
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘طŸأ تا˘˘كر◊ا˘˘˘ف .ا˘˘˘ه˘˘˘تأذ ة˘˘˘مو˘˘˘ظ˘˘˘نŸأ
تا˘كر– د˘ي˘كأا˘ت˘˘لا˘˘ب ي˘˘ه دا˘˘سسف˘˘ل˘˘ل ة˘˘سضها˘˘نŸأ
انيلعو ،ةبولطمو ةقfi ةيعامتجأ ةيجاجتحأ
ا˘ه˘ع˘با˘ط ا˘هو˘سسك ‘ ا˘ن˘ت˘ي˘لوؤو˘˘سسم ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘ن نأأ
ق˘ي˘ق– ى˘ل˘ع ردا˘ق˘لأ ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلأ ا˘˘هرو˘˘ظ˘˘ن˘˘مو
ن˘م Úت˘ما˘سصلأو Úج˘تÙأ تا˘جا˘حو بلا˘˘ط˘˘م
ن˘م ة˘ط˘ل˘سسلأ ةر˘ط˘˘ي˘˘سس ق˘˘طا˘˘ن˘˘م ‘ Úم˘˘ي˘˘قŸأ
نم ينيطسسلفلأ بعسشلأ لماك حلاسصمو ،ةيحان
تا˘˘كر◊أ ل˘˘سصف ن˘˘كÁ ’ ذإأ .ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث ة˘˘˘ي˘˘˘حا˘˘˘ن
ةيسسايسسلأ ةيؤور˘لأ ن˘ع ة˘ي˘ب˘ل˘طŸأ ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ
،ي˘ن˘طو˘لأ ي˘سسا˘ي˘سسلأ ج˘ما˘نÈلأ ن˘عو ،ل˘˘م˘˘سشأ’أ
ة˘˘ع˘˘سضاÿأ ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ تا˘˘سسسسؤوŸأ ءا˘˘ن˘˘ب ن˘˘˘عو
حلاسصŸ ةلثمŸأو ،ةيحان نم بعسشلأ ةباقرل
ينيطسسلفلأ بعسشلأ لماك ،ينيطسسلفلأ بعسشلأ

.ةيناث ةيحان نم
قفو مويلأ ةطلسسلأ ‘ داسسفلأ ةحفاكم ةكرعمف
ةينيطسسلف ةينطو ةكرعم يه ،قلطنŸأ أذه
جرا˘خو ل˘خأد Úي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لأ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج سصخ˘˘ت
بع˘˘˘˘سشلأ ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ث“ ¤إأ ى˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سستو ،Úط˘˘˘˘˘سسل˘˘˘˘˘ف
ة˘˘ي˘˘مد˘˘خو ة˘˘يرأدإأ ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه ‘ ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘لأ
،هلجأأ نم لسضا˘ن˘تو ،ه˘ن˘م ةد˘م˘ت˘سسم ة˘ي˘سسا˘ي˘سسو
ةيتايح ةبلتسسŸأ هقوقح ةداعتسسأ لجأأ نمو
‘ نوبلاطم نحنف ،هيلعو .ةينطو مأأ تناك
ا˘ن˘لا˘سضن خ˘يرا˘ت ن˘م ة˘˘سسا˘˘سس◊أ ة˘˘ل˘˘حرŸأ هذ˘˘ه
انتيسضق دحوت ةلماكتم ةيؤور Ëدقتب ينطولأ
،ةينطولأو ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘مو˘ي˘لأ ةÌع˘بŸأ ا˘ن˘ت’ا˘سضنو
يتلأ ةيميسسقتلأو ةيئيزجتلأ ةيؤورلأ ناكم لحتل
،ا˘ًلوأأ ›ود˘لأ ع˘م˘تÛأو ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘سصلأ ا˘ه˘ت˘سسر˘ك
ي˘سسا˘ي˘سسلأ م˘سس÷أو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لأ ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأو
اًيموي اهنمث ع˘فد˘ن ي˘ت˘لأو ،ا˘ًي˘نا˘ث ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ
.اًينطوو
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ةرأدإأ ›و˘˘ئ˘˘سسم د˘˘حأأ ع˘˘˘م تل˘˘˘سصأو˘˘˘ت
‘ ،ا˘˘ندÓ˘˘ب ‘ ة˘˘ل˘˘يد˘˘ب˘˘لأ تا˘˘قا˘˘ط˘˘˘لأ

fiتانايبلأ سضعب نع لأؤوسسلل ةلوا
،حايرلأ ةقا˘ط مأد˘خ˘ت˘سسا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘تŸأ
سسمÿأ ة˘˘ن˘˘يد˘˘م نأأ ي˘˘ن˘˘ل˘˘سصو د˘˘˘ق˘˘˘ف
ة˘قا˘ط د˘ي˘لو˘ت˘ل عور˘سشم ا˘ه˘ب ة˘ي˘ب˘ي˘˘ل˘˘لأ
ًامداسص ناك درلأ نأأ ةقيق◊أ .حيرلأ
دي˘لو˘ت تا˘ن˘ي˘برو˘ت˘ف ،لا˘مآÓ˘ل ًا˘ب˘يflو
دقع نم Ìكأأ دنم لأزت ’ ةقاطلأ

دقو قيمع مون ‘ طغت نمزلأ نم
نا˘˘كŸأو نا˘˘مز˘˘˘لأ ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع ف˘˘˘قو˘˘˘ت
،ربدŸأ ل˘ق˘ع˘لأو ة˘ط˘ي˘سشن˘لأ يد˘يأ’أو
ة˘ير˘ع˘ت˘˘لأ ل˘˘مأو˘˘ع ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تبوا˘˘ن˘˘تو
Èع امك ،ةلكسشŸأ .فلتلأ تاببسسمو
ةيطأرقوÒبب قلعتت ،لوئسسŸأ اهنع
ة˘˘˘ي˘˘˘لآأ تلأزÓ˘˘˘ف ،ا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ل ‘ ةرأدإ’أ
،ةلطعم ةلعافلأ Úنأوقلأ رأدسصتسسأ
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ط˘˘ي˘˘سست ة˘˘لود˘˘لأ د˘˘ي تلأز’و
ي˘˘مر˘˘ه ل˘˘ك˘˘سشب تأرأدإ’أ ل˘˘˘سصا˘˘˘ف˘˘˘م
‘ بسصي داهتجأ لكل لقرعمو لبكم
تلأز’و .ما˘˘˘ع˘˘˘لأ ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصلأ ة˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ
ديدع عم اهيلع دقاعتŸأ عيراسشŸأ
رسشعلأ براقي ام ذنم ةفقوتم لودلأ
مأد˘˘˘ع˘˘˘نأو ن˘˘˘مأ’أ با˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘ل تأو˘˘˘ن˘˘˘سس
ةلود كانه نأأ ودبي اميف .رأرقتسس’أ

داسسفو ةلقر˘ع˘م ة˘ي˘ئر˘م Òغ ة˘ق˘ي˘م˘ع
د˘ج˘˘ي ’و Êا˘˘ع˘˘ي ن˘˘طأو˘˘مو ٍر˘˘سشت˘˘سسم
.حÓسصإÓل Óيبسس

ةلود ةرا÷أو اندÓب Úب ةنراقم ‘
ةحاسسŸأو ناكسسلأ ثيح نم سسنوت

.ة˘˘حا˘˘˘تŸأ ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لأ تا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ك˘˘˘مإأو
‘ نÓ˘˘خأد˘˘ت˘˘˘ت نا˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘لأ نا˘˘˘ت˘˘˘لود˘˘˘لأ

ةددعت˘م تا˘قأد˘سصو نوا˘ع˘ت تا˘قÓ˘ع
دد˘˘˘ع نأأ د‚ ،ة˘˘˘م˘˘˘ئأد ةر˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسمو
ناكسس ددع زواجتي سسنوت ‘ ناكسسلأ
ديزت امنيب ،فعسضلأ براقي اÃ ايبيل

ةرسشع ىدحإأ ›أوحب ايبيل ةحاسسم
سسنوت ‘ ،سسنوت ةحاسسم نع ةرم
سصخسش96.07 ةيناكسسلأ ةفاثكلأ غلبت
غلبت لباقŸأ ‘ ،عبرم Îموليك لكل
97.3 ا˘ي˘ب˘ي˘ل ‘ ة˘ي˘نا˘ك˘˘سسلأ ة˘˘فا˘˘ث˘˘ك˘˘لأ
ل˘ت– .ع˘بر˘م Îمو˘ل˘ي˘ك ل˘ك˘˘ل سصخ˘˘سش
لود ىوتسسم ىلع46 ةبترŸأ ايبيل
لت– امنيب ،ءابرهكلأ جاتنإأ ‘ ⁄اعلأ
ةمئاقلأ سسفن ‘48 مقر سسنوت ةلود
ة˘˘ي˘˘لود˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سصحإ’أ ة˘˘سسأرد ق˘˘فو
ايبيل جاتنإأ زواجتي .ءابرهكلأ جاتنإ’
ن˘ك˘لو .سسنو˘ت جا˘ت˘نإأ ءا˘˘بر˘˘ه˘˘ك˘˘لأ ن˘˘م
ة˘˘جا˘˘ح ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت سسنو˘˘ت ‘ ءا˘˘بر˘˘ه˘˘ك˘˘لأ
دأد˘˘ع˘˘ت ‘ قرا˘˘˘ف˘˘˘لأ م˘˘˘غر ،ن˘˘˘طأوŸأ
Êا˘ع˘ي ي˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لأ ن˘˘طأوŸأو ،نا˘˘ك˘˘سسلأ
.ءابرهكلأ نأدقف نم نيرمأ’أ
لودلأ ‘ ةقاطلأ جاتنإأ ةفلكت Èتعت
،دوقولأ نم اهرداسصم ىلع ةدمتعŸأ
هذه نم ةدحأو ايبيلو ،ًايبسسن لقأأ
تاكبسش طبر عيراسشم نأأ امك .لودلأ
يدا˘˘سصت˘˘ق’أ لدا˘˘ب˘˘ت˘˘لأو ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘ك˘˘˘لأ
دقنلأ قودنسص نم ةلومŸأو ةقاطلل
ا˘ي˘ب˘ي˘ل ا˘ه˘ي˘ف تكرا˘سش ي˘ت˘لأ ،ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ
ةرواÛأ لودلأ عم تانينامثلأ لئأوأأ
برغŸأ لودو ةرسشابم ةقيرطب اهل
،ةرسشابم Òغ قرطب ابوروأأو يبرعلأ
‘ م˘˘˘ها˘˘˘سسي نأأ سضÎفŸأ ن˘˘˘˘م نا˘˘˘˘ك

تا˘˘˘طfi ‘ ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘˘لأ ر˘˘˘˘فو ةدا˘˘˘˘يز
لودلأ ‘ ةيزاغلأو ةيراخبلأ ديلوتلأ
” دقو .عيراسشŸأ هذه ‘ ةكراسشŸأ
Úب يئابرهكلأ طبرلأ ليغسشت Óعف
لوطب8991 ة˘ن˘سس ‘ ا˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘لو ر˘˘سصم
Òسشتو مك006 ›أوحب ردقي تاكبسش
042 هتميق ام Òفوت ¤إأ تاسسأردلأ

تا˘طfi ةرد˘ق ‘ ا˘يو˘ن˘سس تأوا˘غ˘ي˘˘م
ف˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘لأ ‘ ر˘˘˘˘فوو د˘˘˘˘ي˘˘˘˘لو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ
.ر’ود نويلم521 ردقي ةيرامثتسس’أ
ي˘ب˘ي˘ل˘لأ ط˘بر˘لأ عور˘سشم ل˘م˘ت˘كأ ا˘م˘˘ك
ل˘م˘˘ع˘˘ت ا˘˘م˘˘ك .4002 ما˘˘ع ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘˘لأ
ي˘ت˘لأ ءا˘بر˘ه˘ك˘ل˘ل ة˘ي˘برا˘غŸأ ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ
ريوط˘ت ى˘ل˘ع4791 ة˘˘ن˘˘سس تسسسسأا˘˘˘ت
ن˘مو ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك˘لأ ة˘قا˘ط˘لأ ع˘˘يرا˘˘سشم
يقابو ايبيل Úب تاكبسشلأ طبر اهنيب
.ةيبراغŸأ لودلأ
تأونسسل ءابرهكلأ حسش نم ايبيل Êاعت

Ó˘˘ح كا˘˘ن˘˘ه نأأ ود˘˘ب˘˘˘ي ’و ،ةد˘˘˘يد˘˘˘ع
عم دقعتت يتلأ ةلكسشŸأ هذهل ابيرق
Êا˘˘˘بŸأ ‘ ة˘˘˘ي˘˘˘ئأو˘˘˘˘سشع˘˘˘˘لأ ةدا˘˘˘˘يز˘˘˘˘لأ
ةد˘˘˘يأز˘˘˘تŸأو ةر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسŸأ ة˘˘˘جا◊أو
امف .ةماه ةيويح ةعلسسك ءابرهكلل
ة˘م˘ث ل˘˘هو ،ة˘˘ل˘˘ك˘˘سشŸأ هذ˘˘ه با˘˘ب˘˘سسأأ

؟اهنم د◊أ ‘ دعاسست لولح
نأا˘ب ة˘ي˘ئا˘بر˘˘ه˘˘ك˘˘لأ ة˘˘قا˘˘ط˘˘لأ ز˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘ت

لود ع˘ي˘˘م˘˘ج ‘ ةد˘˘حأو ا˘˘ه˘˘سصئا˘˘سصخ
ة˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لأ كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسأ نأأو ،⁄ا˘˘˘ع˘˘˘لأ
ى˘ل˘عو ،ا˘هد˘ي˘لو˘ت لا˘ح م˘˘ت˘˘ي ةد˘˘لوŸأ

ةيŸاع قوسس تئسشنأأ سساسسأ’أ أذه
تا˘ك˘ب˘سش ط˘بر ى˘ل˘ع مو˘ق˘˘ت ة˘˘قا˘˘ط˘˘ل˘˘ل
ةعلسسلأ هذه لدابتو ةراجتلل ءابرهكلأ
ن˘˘م تأÎمو˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘لأ ف’آأ .ة˘˘˘يو˘˘˘ي◊أ

Èع ر“ ءا˘˘بر˘˘ه˘˘ك˘˘لأ ل˘˘ق˘˘ن تا˘˘ك˘˘˘ب˘˘˘سش
تاحاسسم Èع ر“و ةيبيللأ ءأرحسصلأ
003 .نا˘ك˘سسلأ ن˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘خ ة˘˘ع˘˘سسا˘˘سش
¤إأ فر˘يو˘سشلأ ن˘م لا˘ث˘م˘ك Îمو˘˘ل˘˘ي˘˘ك
ةدمعأ’أ اهلÓخ دت“ ئطاسشلأ يدأو
كÓ˘˘سسأ’أو ةر˘˘مدŸأ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘˘ك˘˘˘لأ
ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ة˘˘بو˘˘˘ه˘˘˘نŸأ ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘لأ

تا˘˘ي˘˘سسن˘˘ج ن˘˘م ة˘˘ف˘˘ل˘˘تfl تا˘˘با˘˘سصع
flاهدوجول اهب ثبعلأ ” دقو ةفلت
ة˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘قأر˘˘˘˘˘˘˘م نود ءÓ˘˘˘˘˘˘˘خ ٍسضأرأأ ‘
نكي ⁄ نإأ ،رذعتي رمأأ وهو ،ةسسأرحو
عيراسشم .هب مايقلأ ،ليحتسسŸأ نم
نأأ ا˘˘ه˘˘ل ل˘˘مؤوŸأ ن˘˘م نا˘˘ك ة˘˘˘م˘˘˘خ˘˘˘سض
،ةيلودلأو ةيلÙأ تاكبسشلاب طبترت
ىود÷أ ة˘˘سسأرد تل˘˘˘م˘˘˘هأأ ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘لو
عا˘˘سستأ ع˘˘م ا˘˘ه˘˘ت˘˘ما˘˘قإأ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘˘لÙأ
.ناكسسلأ ةردنو يسضأرأ’أ
تاغ Úب يبيللأ بون÷أ ‘ دجوت
073 رد˘˘ق˘˘ت ة˘˘فا˘˘سسم ي˘˘هو ،يرا˘˘بوأأو
يه ةدحأو ةيدلب اهللختت ،أÎموليك
ة˘˘˘ك˘˘˘ب˘˘˘سشل˘˘˘ل طو˘˘˘ط˘˘˘خ ،تا˘˘˘ن˘˘˘˘يو˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ
،تأÎموليكلأ تائم دت“ ةيئابرهكلأ
نا˘كو ة˘ظ˘ها˘ب غ˘لا˘ب˘م ة˘˘لود˘˘لأ تف˘˘ل˘˘ك
‘ ا˘ه˘ف˘˘ي˘˘لا˘˘ك˘˘ت را˘˘سصت˘˘خأ نا˘˘ك˘˘مإ’ا˘˘ب
ندملل ةسصاخ ةÒغسص ديلوت تأدحو
اهقيبطت نكÁو ةفلتıأ تأدلبلأو

‘ flأ فلتŸةيبيللأ قطان.
ل˘ي˘ع˘ف˘˘ت ة˘˘ن˘˘ك˘˘مŸأ لو˘˘ل◊أ م˘˘هأأ ن˘˘م
م˘˘˘˘ها˘˘˘˘سست ثي˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘لÙأ م˘˘˘˘ك◊أ
اهنوئسش ةرأدإأ ‘ ةيلÙأ تاطلسسلأ
قاطن سصخت يتلأ تأرأرقلأ ةعانسصب
ع˘فد˘ل˘ل ة˘مو˘ظ˘ن˘م ءا˘سشنإأو ،ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ
ة˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘تر˘˘˘م ءا˘˘˘بر˘˘˘ه˘˘˘ك˘˘˘ل˘˘˘ل ق˘˘˘ب˘˘˘˘سسŸأ

ن˘م˘سضي اÃ ة˘ي˘فر˘سصŸأ تا˘با˘سس◊ا˘˘ب
Úن˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ت ‘ ن˘˘˘˘˘˘طأوŸأ ة˘˘˘˘˘˘كرا˘˘˘˘˘˘˘سشم
ةدعاسسŸأ رومأ’أ نمو .كÓهتسس’أ
‘ اهع˘ي˘ج˘سشتو قو˘سسلأ هذ˘ه ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ل
ة˘˘ف˘˘ل˘˘ك˘˘ت ر˘˘ع˘˘˘سس ر˘˘˘ير– و˘˘˘ه ا˘˘˘ندÓ˘˘˘ب
اهيف رامثتسس’أ لا‹ حتفو ءابرهكلأ
ءاسشنإأ ‘ سصاÿأ عاطقلأ عيجسشتو

fiءابرهكلأ تاط Ãعيجسشت اهيف ا
،ةفيظنلأ ةليدبلأ تاقاطلأ مأدختسسأ

عا˘ط˘ق ن˘ع ل˘ق˘ن˘˘لأ عا˘˘ط˘˘ق ل˘˘سصف ع˘˘م
تا˘طÙأ جا˘ت˘نإأ ل˘ما˘ك نإأ .د˘ي˘لو˘ت˘لأ
ةنايسصلأ ىلع فأرسشإ’أو ةيئابرهكلأ
فأر˘سشإأ ت– ع˘ق˘ي ءا˘بر˘ه˘ك˘˘لأ ل˘˘ق˘˘نو
ءابره˘ك˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لأ ة˘كر˘سشلأ را˘ك˘ت˘حأو
نم اهيلع فأرسشإ’أ نع زجعت يتلأ
ة˘نا˘ي˘سصلأو ل˘ي˘غ˘˘سشت˘˘لأ ي˘˘حأو˘˘ن ة˘˘فا˘˘ك
ةكرسشلأ ‘ رأرقلأ وعناسص .ريوطتلأو
مهيل˘ع ة˘مو˘ك◊أو ءا˘بر˘ه˘ك˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لأ
ة˘ل˘ك˘سشŸأ ل˘ح ‘ م˘ه˘ب˘ي˘˘لا˘˘سسأأ Òي˘˘غ˘˘ت
انل دب ’ .ايذيفنت وأأ ايعيرسشت ءأوسس
ل◊ قود˘ن˘˘سصلأ جرا˘˘خ Òك˘˘ف˘˘ت˘˘لأ ن˘˘م
‘ رأرمتسس’أ امأأ ،ءابرهكلأ ةيلاكسشإأ
عسست ةدŸ تاحÎقŸأ سسفن Ëدقت
ى˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘ب◊أو نآ’أ ى˘˘˘ت˘˘˘ح تأو˘˘˘ن˘˘˘سس
ن˘˘م د˘˘يزŸ ’إأ ي˘˘سضف˘˘ي ن˘˘ل˘˘ف رأر÷أ
.ةسشيعŸأ ىوتسسم روهدتو كابرإ’أ
ه˘جوأأ ن˘م Òث˘ك ى˘ل˘ع ق˘ب˘ط˘ن˘˘ي ل˘˘ثŸأ
Êاعت يتلأ ايبيل ‘ ىرخأ’أ ةاي◊أ

ن˘˘م عر˘˘˘سسي اÃ ةرأدإ’أ ف˘˘˘ع˘˘˘سض ن˘˘˘م
ةل˘سشا˘ف˘لأ ة˘لود˘لأ ع˘ق˘ن˘ت˘سسŸ ا˘ن˘لو˘سصو
لخدتلل Òغلل ةجا◊أ نم هعبتي امو
ا˘ي˘ب˘ي˘ل ردا˘سصم را˘م˘ث˘ت˘سسأو ة˘˘غا˘˘ي˘˘سصو
.ةلئاهلأ ةيعيبطلأ

ًاجذو‰ ءابرهكلا :ايبيل ‘ ةرادإلا ىضضوف
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يبورو’ا دا–’اب دمتعŸا ⁄اعلا ‘ مÓسسلا ءارفسس ءانما سسلاÛ ىلع’ا يذيفنتلا سسيئرلا
 :ةيرحلل فسشكي بوذÛا ميهاربا روتكدلا

فادهتصسا هنأا تننظو راجفنلا ناكم نم ابيرق تنك
يصسامولبد يتفصصب يصصخصشل Êويهصص

ةعامجب يدايقلا نايرعلا ماصصع ةافو
 رصصم ‘ هنجصس لخاد ناوخإلا
ÚملسسŸأ نأوخإ’أ ةعامجب يدايقلأ نإأ ةيرسصم ةينمأأ رداسصم تلاق
ةعمسسلأ ئيسس برقعلأ نجسس ‘ ةيبلق ةمزأاب ‘وت نايرعلأ ماسصع روتكدلأ

 .اماع66 زهان رمع نع ةرهاقلأ ‘
‘ ،دوسصقŸأ دبع معنŸأ دبع نأوخإ’أ ةعامج يماfi لاقو
نوجسسلأ ةحلسصم ةرأدإأ نم ’اسصتأ ىقلت هنإأ ،ةيلfi فحسصل تاحيرسصت
 .هسسبfi لخأد نايرعلأ روتكدلأ ةافوب هغلبت ةيلخأدلأ ةرأزوب
وحن ذنم هتيؤور نم انكمتي ⁄ نايرعلأ ةرسسأأو هنإاف دوسصقŸأ دبعل اقفوو
ءأرجإأ ىوعدب نوجسسلل تأرايزلأ تاطلسسلأ تلطع امدعب ،رهسشأأ ةتسس
 .انوروك سسوÒف ةحفاكŸ يزأÎحأ
هعنم نم ،ةقباسس ةمكاfi تاسسلج ‘ ،ىكتسشأ دق نايرعلأ روتكدلأ ناكو
 .يبطلأ لامهإÓل هسضرعتو جÓعلأ نم
سسوÒفب بيسصأأ هنإأ ةقباسس تاحيرسصت ‘ لحأرلأ يدايقلأ لاق امك
سضÎعأ ينطولأ نمأ’أ زاهج نإأو ،نجسسلأ لخأد ““يسس““ يئابولأ دبكلأ

 .هجÓع ىلع

 رابخأ’ا طيرسش

 ناتسسناغفأا

ثثجب نولثÁ ادونج رهظي ويديفب قق– لوباك
 نابلاط نم Úلتاقم
ىلع ويديف راسشتنأ دعب قيق– حتفب سسيمÿأ ةيناغفأ’أ تاطلسسلأ ترمأأ
دون÷أ نم ةعوم‹ هنأ ودبي ام رهظي يعامتج’أ لسصأوتلأ لئاسسو
 .نابلاط نم Úلتاقم ثثجب نولثÁ مهو ناغفأ’أ
نم مايأأ لبق Úتقيقد وحن هتدمو أذه ويديفلأ عطقم راسشتنأ يتأايو

fiسس تاثداÓأ نم مŸب اهفانئتسسأ عقوتÚ لكسشب نابلاطو لوباك
نم ققحتلأ سسرب سسنأرف ةلاكو عطتسست ⁄ يذلأ ويديفلأ رهطُيو .رسشابم
ميسشهتل اسسأاف نومدختسسي ةيركسسع سسبÃÓ ’اجر يروف لكسشب هتحسص
ىرخأأ ثثج ةيؤور نكÁ امك .نابلاط نم ÚلتاقŸ ثثج هوجوو سسوؤور

لاجر قلحتي Úح ‘ تاكحسضو تأوسصأأ عامسسو بيرق ناكم ‘
ÃÓثدحي ام نوبقأري مهو ثث÷أ لوح ةيركسسع سسب. 

 ناتسسكاب

 يÒمصشكلا بابصشلا لتق ةيلمع نيدت دابا مÓصسا
دي ىلع ÚيÒمسشك بابسش3 لتق ةيلمع ةيناتسسكابلأ ةموك◊أ تنأدأأ
 .ةلتÙأ Òمسشكو وماج ‘ ةيدنهلأ تأوقلأ
رأرمتسسأ لايح ديدسش قلق اهيدل ةيناتسسكابلأ ةموك◊أ نأأ نايب فاسضأأو
متت ىتلأ ةيناسسنإ’أ مئأرجو ةيسشحولأ لتقلأ تايلمع ىف ةيدنهلأ تأوقلأ
أدد‹ ةيناتسسكابلأ ةيجراÿأ تبلاطو .ةلتÙأ Òمسشك ميلقإأ ىف
باكترأ نم دنهلأ عنŸ ةيروفلأ تأوطÿأ ذاختاب ›ودلأ عمتÛأ
معد ةلسصأوم تددجو ،ءايربأ’أ ÚيÒمسشكلأ دسض ةيناسسنإ’أمئأرجب
‘ ق◊أ ىلع لوسص◊أ لجأأ نم يÒمسشكلأ بعسشلل لماكلأ ناتسسكاب
 .ÒسصŸأ ريرقت

 قارعلا

 ةركبŸا تاباختنلا ءارجإا دكؤوي يمظاكلا
 اهدعوم ‘

-سسيمÿأ مويلأ- يمظاكلأ ىفطسصم ةيقأرعلأ ةموك◊أ سسيئر ددسش
دعوŸأ ‘ دÓبلأ ‘ ةركبŸأ ةيناÈŸلأ تاباختن’أ ءأرجإأ هتموكح مزع
 لبقŸأ ماعلأ فسصتنم ،اقباسس هددح يذلأ
ةيسضوفŸأ سسل‹ ءاسضعأأو سسيئر عم عامتجأ لÓخ يمظاكلأ دكأأو
ءأرجإأ ىلع ةمزاع ةيلا◊أ ةموك◊أ““ نأأ ،تاباختنÓل ةلقتسسŸأ ايلعلأ
ايÒهامج ابلطم اهنوك نم اقÓطنأ ،هتّرقأأ يذلأ دعوŸأ ‘ تاباختن’أ
جمانÈلأ تايولوأأ نم اهنوك نع Óسضف ،ةيسسايسسلأ ىوقلل ةبغرو
تأرأزولأ عيمج““ ةموك◊أ سسيئر هّجوو .““هب ةمزتلم يهو ،يموك◊أ

 يمولد Ëرم

ةقيقدلأ لي˘سصا˘ف˘ت˘لأنأأ فا˘˘˘˘سضأأو
رهظت ⁄ ةثراكلأ نع تاقيقحتلأو
نع ددسصلأ أذه ‘ Óئاسستم ،دعب
دأÒتسسأ فلخ فقت يتلأ فأرط’أ
تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لأ -سسو˘˘˘سسور- ةر˘˘˘خا˘˘˘ب

تأÎن ن˘˘˘˘˘م ن˘˘˘˘˘˘ط0072 ل˘˘˘˘˘م–
È 21نع ‘ اهنيزختو موينومأ’أ
 .كلذ ‘ مهتحلسصمو
ةرور˘˘˘˘سض ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع بوذÛأ دد˘˘˘˘˘سش
عأرسس’أو Êانبل˘لأ ءا˘سضق˘لأ ل˘ي˘ع˘ف˘ت
راهظأو توÒب ةثراك ‘ قيقحتلاب
ن˘˘سست˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح ،⁄ا˘˘ع˘˘ل˘˘ل ة˘˘ق˘˘ي˘˘˘ق◊أ
فقو نم ةفرعم Êانبللأ بعسشلل
نانبل رسضأأ يذلأ Òجفتلأ كلذ ءأرو
 .⁄اعلأ هب رثأاتو
ىلع’أ يذيفنتلأ سسيئرلأ Èتعأو

Ûسسلأ ءأرفسس ءانمأ سسلاÓم ‘
،يبورو’أ دا–’اب دمتعŸأ ⁄اعلأ
ثأدحأ نم نانبل هب رÁ ام نأأ
ا˘ب˘ير˘غ سسي˘ل ،ة˘ي˘˘مأدو ة˘˘ن˘˘خا˘˘سس
ناك ،هرسسأاب ⁄اعلأ نأأ ¤أ أÒسشم،
ي˘ت˘لأ ة˘ثرا˘ك˘لأ كل˘ت ى˘˘ل˘˘ع أد˘˘ها˘˘سش
نع ترفسسأأ يتلأ و توÒب تزه
،ءايرب’أ اياحسضلأ تأرسشع طوقسس
ة˘˘˘˘˘يداŸأ رأر˘˘˘˘˘سضأ’أ ن˘˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘˘˘سضف
كÓ˘م’أ تلا˘˘ط ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘م˘˘ي˘˘سس÷أ
 . Úنطأوملل ةسصاÿأو ةماعلأ
عوقو روف هنأأ بوذÛأ حسضوأأو
و˘˘ه نا˘˘ك ه˘˘نأ د˘˘ق˘˘ت˘˘عأ را˘˘ج˘˘˘ف˘˘˘ن’أ
نا˘˘ي˘˘ك˘˘لأ ل˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م فد˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسŸأ
د˘˘حأ د˘˘ع˘˘ي ه˘˘نأو ا˘˘م˘˘ي˘˘سس ،ل˘˘˘تÙأ
‘ ن˘˘˘˘˘˘˘˘يزرا˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘لأ Úح˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشرŸأ
 .ةيسضاŸأ ةينانبللأ تاباختن’أ

ن˘ع ه˘˘تدا˘˘ه˘˘سش ن˘˘ع ا˘˘ن˘˘لأؤو˘˘سس ‘و
ن˘˘م ا˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘ق نا˘˘˘ك ه˘˘˘نأ اÃ ثد◊أ

ثدحتŸأ حسضوأأ راجفن’أ حرسسم
،أا˘فرŸأ بر˘ق أد˘جأو˘˘ت˘˘م نا˘˘ك ه˘˘نأأ

رمدŸأ ،توÒب راجفنأ عقو Úح
تأذ فيسضي هتدسشو هتوق نم ثيح
‘ لتقنسس اننأ اندقتعأ ،ثدحتŸأ

د˘˘ها˘˘سش ه˘˘نأ ا˘˘فدر˘˘م ،نا˘˘كŸأ Úع
ةر˘˘يا˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ت سسا˘˘˘ن˘˘˘لأو تأرا˘˘˘ي˘˘˘سسلأ

ءأد˘˘˘ه˘˘˘سشل˘˘˘ل ة˘˘˘ير˘˘˘سشب˘˘˘لأ ءÓ˘˘˘˘سش’أو
لماسشلأ رامدلأو بأرÿأو ءايرب’أ
تأوسصأو لافط’أو ءاسسنلأ خيرسصو
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ئأرو فا˘˘˘˘ع˘˘˘˘سس’أ تأرا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سس
و˘˘ح ة˘˘ع˘˘سسأو ة˘˘حا˘˘˘سسم ‘ -توŸأ
 توÒب راجفنأ
بوذÛأ حسضوأ، هتأذ قايسسلأ ‘و
را˘ج˘ف˘ن’ ة˘ق˘ي˘قد˘لأ ل˘ي˘سصا˘ف˘ت˘˘لأ نأ
ا˘م ل˘كو ،د˘ع˘˘ب ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ت ⁄ توÒب
ثدح˘ت˘ت ة˘ي˘م˘سسر ة˘يأور و˘ه د˘جو˘ي

د˘˘˘˘˘حأأ ‘ ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ح ع’د˘˘˘˘˘˘نأ ن˘˘˘˘˘˘ع
ةدام اهب دجوي يتلأ تاعدوتسسŸأ
نم اهزجح ” ،موينومأ’أ تأÎن
ةنسس ءانيŸأ ‘ -سسوسسور- ةنيفسس
3102. 

فعاسض انوروك ءابونأأ حسضوأأو
قهرأأوعسضولأ مزأات ‘ رخ’أ وه
بناج ¤أ ،ةينانبللأ تايفسشتسسŸأ
ة˘ي˘˘ئأذ˘˘غ˘˘لأ دأوŸأ را˘˘ع˘˘سسأأ عا˘˘ف˘˘ترأ
¤أ أÒسشم .ةئاŸأ ‘742 ةبسسنب
نم ًانانطأأ رمد أافرŸأ راجفنأ نأأ

flأ ءأذغلأ نوزŸو نانبل ‘ يقبت
ة˘ي˘ن˘ب˘ل˘ل يو˘ي˘ح ءا˘ن˘ي˘˘م Òمد˘˘ت أذ˘˘ك

 .دÓبلل ةيتحتلأ
فقي نمو Òجفتلأ تايفلخ نعو
زر˘˘ب’أ ح˘˘سشرŸأ ح˘˘˘سضوأ ،ه˘˘˘ئأرو
’ هنأأ ،ةينانبللأ ةموك◊أ ةسسائرل

Áج˘ف˘ت˘لأ با˘ب˘سسأا˘ب ن˘ه˘ك˘ت˘˘لأ ن˘˘كÒ
فقي نمو ( اينفوأ اينقت) هتايفلخو
ة˘ي˘سضق˘لأ نأأ د˘كأأو ،ةر˘سشا˘ب˘م ة˘˘ئأرو
عيسسوتوثحبلأ نم Òثكلأ بلطتت
ةه÷أ ةفرعŸ تاقيقحتلأ ةرئأد
. توÒب ة˘˘ثرا˘˘ك ءأرو ف˘˘ق˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لأ
ةÁرج- ة˘˘˘˘ثدا◊أ هذ˘˘˘˘ه Èت˘˘˘˘عأ
ا˘م ر˘ظ˘ت˘˘ن˘˘ي ه˘˘نأأ أد˘˘كؤو˘˘م -ر˘˘سصع˘˘لأ
أذهب تاقي˘ق˘ح˘ت˘لأ ج˘ئا˘ت˘ن ه˘ن˘ل˘ع˘ت˘سس
 ناسشلأ
ن˘م بر˘سست ا˘˘م»  :Ó˘˘ئا˘˘ق فا˘˘سضأو
فرعي امو تاحيرسصتو تامولعم
نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ع˘˘سضو ن˘˘ع تا˘˘سسبÓ˘˘م ن˘˘م
ةد˘˘˘ع كا˘˘˘ن˘˘˘ه ل˘˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘ي ق˘˘˘ي˘˘˘قد˘˘˘˘لأ
أذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘ل˘˘م˘˘تfi تا˘˘هو˘˘˘يرا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘سس
بهذ˘ي د˘قو ،ف˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘لأ را˘˘ج˘˘ف˘˘ن’أ
نا˘˘ب لو˘˘ق˘˘ي˘˘ل سسا˘˘ن˘˘لأ ن˘˘م سضع˘˘ب˘˘لأ
ام˘كو تا˘ع˘قر˘ف˘م ه˘ب˘ب˘سس را˘ج˘ف˘ن’أ
Úفور˘ع˘م Úي˘نا˘ن˘ب˘˘ل˘˘لا˘˘ف نو˘˘فر˘˘ع˘˘ت

تاعقرفŸأ مأد˘خ˘ت˘سسأ ‘ م˘ه˘ع˘لو˘ب
ت’ا˘ف˘ت˘ح’أ ط˘سسبأأ ‘ دو˘˘ي˘˘ق Ó˘˘ب
بب˘˘˘˘سست نأأ لو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘عŸأ Òغ ن˘˘˘˘˘مو
ل˘ئا˘ه را˘ج˘ف˘نا˘ب ة˘يرا˘ن˘˘لأ با˘˘ع˘˘لأ’أ
فيسضي سضعبلأ بهذي امك ،أذهك
لتÙأ نايكلأ ماهتأ ¤أ ثدختŸأ
أدانتسسأ راجفن’أ أذهل طيطختلاب
،نانبل ‘ يومدلأ ليئأرسسأ خيراتل
فذقت ةيسسايسسلأ بأزح’أ سضعبو
ا˘ه˘سضع˘˘ب ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسŸأ ةر˘˘ك
 .““اهيلأ نومتني يتلأ رواÙأ ىلعو
يذ˘لأ ل˘ئا˘ه˘˘لأ را˘˘مد˘˘لأ نأأ ح˘˘سضوأأو
ف’أأ أذ˘˘˘˘˘˘˘˘ك و أا˘˘˘˘˘˘˘˘˘فرŸأ با˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصأ
ة˘يرا˘ج˘ت˘˘لأو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ك˘˘سسلأ تأد˘˘حو˘˘لأ
نانب˘ل ف˘ل˘ك˘ي˘سس ، را˘ج˘ف˘ن’أ بب˘سسب
¤أ ةثÓث ب ردقت ةسضهاب نامثأأ

 .ر’ود تأرايلم سسمخ
طيfi ‘ هدجأوت بابسسأأ لوحو
ح˘سضوأأ ،را˘˘ج˘˘ف˘˘ن’أ ة˘˘ظ◊ أا˘˘فرŸأ
نا˘˘˘˘˘ك هد˘˘˘˘˘جأو˘˘˘˘˘ت نأ ثد˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘تŸأ
ة˘ق˘ف˘سص ة˘ع˘با˘ت˘م ى˘˘ل˘˘ع فأر˘˘سشإÓ˘˘ل
ة˘كر˘سشلأ ‘ ا˘ه˘مر˘بأأ ي˘ت˘لأ ط˘˘ف˘˘ن˘˘لأ
›أوح ةميقب رامثتسسÓل ةدحتŸأ
لجأأ ن˘م ،ر’ود نو˘ي˘ل˘م ة˘يا˘م˘ع˘ب˘سس
يذلأ نيزنبلأو توزاŸأ ةمزأأ لح
 .نانبل اهنم Êاعي

لوأ دأÒت˘˘˘سسأ م˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس - :لا˘˘˘˘قو
ةرخاب لك لم– توزام Úترخاب

أÒسشم ،توزام نط فلأ نوسسمخ
نط فلأ ةئم ةيمكلأ لم‹ نأأ ¤أ

Úتر˘خا˘ب م˘ه˘ب ق˘˘ح˘˘ل˘˘ت˘˘سسو توزا˘˘م
ةيمك نولمحي، مداقلأ رهسشلأ نيزنب
متيسسو يسسور نيزنب نط فلأ ةئم
أافرم ‘ ةرخاب غيرفتو لابقتسسأ
م˘ت˘ي˘سس ة˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لأ ةر˘˘خا˘˘ب˘˘لأو توÒب
 .-سسلبأرط أافرم ‘ اهغيرفت
م˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘هأر˘˘˘˘˘بأ بلا˘˘˘˘˘ط ما˘˘˘˘˘تÿأ ‘و
ةطلسس- ب اهامسسأأ ام بوذÛأ
ة˘مو˘ك◊أو ة˘ي˘ل˘ه’أ بر◊أ ءأر˘˘مأ
و ،مهتلاقتسسأ Ëدقتب - ةلولسشŸأ
ة˘ي˘با˘ب˘سش ة˘ط˘˘ل˘˘سسل لاÛأ ح˘˘ت˘˘ف
نم نانبل جأرخ’ ،ةفيظنو ةفافسش
طبخ˘ت˘ي ي˘ت˘لأ ة˘يدا˘سصت˘ق’أ ة˘مز’أ
 .اهيف

يوق حسشرمك همسسا زرب يذلاو يبورو’ا دا–’اب دمتعŸا ⁄اعلا ‘ مÓسسلا ءارفسس ءانما سسلاÛ ىلع’ا يذيفنتلا سسيئرلا ،ددن
نع رفسسأا يذلا ،Òخأ’ا توÒب راجفناب بوذÛا ميهاربا Òفسسلاو روتكدلا ،ةيسضاŸا تاباختن’ا ‘ ةينانبللا ةموك◊ا ةسسائرل
.،ىحرج و ىلتق طوقسس

ةد˘˘ح˘˘تŸأ ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لأ تأرا˘˘˘مإ’أ تق˘˘˘ف˘˘˘تأ
ةيسسامولبد تاقÓع ةماقإأ ىلع ليئأرسسإأو
كÎسشم نايب بسسحب كلذو ،امهنيب ةلماك
Úما˘ي˘ن˘˘ب ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘سسإأ ءأرزو سسي˘˘ئر هرد˘˘سصأأ
ديأز نب دمfi يبظ وبأأ دهع ›وو وهاينتن
د˘˘لا˘˘نود ي˘˘كÒمأ’أ سسي˘˘ئر˘˘˘لأو نا˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ن لآأ
 .بمأرت
سضيبأ’أ تيبلأ ‘ نوزراب نولوؤوسسم لاقو
ىلع ليئأرسسإأ تقفأو ،قافت’أ بجوÃ هنإأ
نم ق˘طا˘ن˘م ى˘ل˘ع ا˘ه˘تدا˘ي˘سس ط˘سسب ق˘ي˘ل˘ع˘ت
نكل ،اهّمسض سسردت تناك ةيبرغلأ ةفسضلأ
’ ه˘ل˘ي˘جأا˘ت ” عو˘سضوŸأ نأأ د˘كأأ و˘ها˘ي˘ن˘˘ت˘˘ن
 .هؤواغلإأ
عم لاسصتأ ‘ قافت’أ ” هنإأ ديأز نب لاقو
ق˘ير˘ط ة˘طرا˘خ ى˘ل˘˘ع و˘˘ها˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘نو بمأر˘˘ت
تاقÓعلأ ةماقإأ لجأأ نم ،كÎسشم نواعتل
 .اهيلع قفتŸأ ةيئانثلأ
نأد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ لدا˘˘ب˘˘ت˘˘ي˘˘˘سس ،قا˘˘˘ف˘˘˘ت’أ بجوÃو
،ت’اÛأ فلتfl ‘ نواعتلأو ءأرفسسلأ
 .ةحسصلأو ميلعتلأو نمأ’أ اهنيب نمو
نأأ نطنسشأوب تأرامإ’أ ةرافسس تÈتعأو
و˘ه ل˘ما˘ك˘لا˘ب تا˘قÓ˘ع˘لأ ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل قا˘ف˘ت’أ

امنيب ،““ةقطنŸأو ةيسسا˘مو˘ل˘بد˘ل˘ل را˘سصت˘نأ““
ي˘˘كÒمأ’أ ثو˘˘˘ع˘˘˘بŸأ كو˘˘˘ه نا˘˘˘ير˘˘˘ب لا˘˘˘ق
““سسو˘˘با˘˘˘ك““ قا˘˘˘ف˘˘˘ت’أ نإأ مÓ˘˘˘سسل˘˘˘ل سصاÿأ

 .نأريإ’
مسسأرم متت نأأ عقوتŸأ نم نإأ بمأرت لاقو
لÓ˘خ سضي˘بأ’أ تي˘ب˘لأ ‘ قا˘ف˘ت’أ ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت
 .ةليلق عيباسسأأ

يكيرمأ’أ ةيجراÿأ ريزو لاق ،هتهج نم
هنوقفأري نيذلأ Úيفحسصلل ويبموب كيام

قافتأ نإأ ،ابوروأأ طسسو لود ¤إأ ةلحر ‘
مامأÓ˘ل ““ةÒب˘ك““ ةو˘ط˘خ تا˘قÓ˘ع˘لأ ع˘ي˘ب˘ط˘ت

هذهب ويبموب ¤دأأو .حيحسصلأ قيرطلأ ىلع
هترداغم نم Òسصق تقو دعب تاحيرسصتلأ
 .انييف ¤إأ اهجوتم اينيفولسس
د˘˘يرا˘˘ج سضي˘˘بأ’أ تي˘˘ب˘˘لأ را˘˘سشت˘˘سسم لا˘˘˘قو
،هذيفنتل اتقو قرغتسسيسس قافت’أ نإأ Ôسشوك
يتلأ ةÎفلأ نع لأؤوسس ىلع هدر ىدل كلذو
ططخ قيلعت ىلع اهيف ليئأرسسإأ تقفأو
،ةلتÙأ ةيبرغلأ ةفسضلأ ‘ يسضأرأ’أ مسض
 .عيبطتلأ قافتأ راطإأ ‘
تذ˘˘خ˘˘تأ تأرا˘˘مإ’أ نأأ ¤إأ Ôسشو˘˘ك را˘˘˘سشأأو
ليئأرسسإأ ذختت نأأ ديرت ’ اهنأ’ ةوطÿأ

ةطخ ‘ امدق يسضŸاب ةيزأزفتسسأ ةوطخ
 .مسضلأ

ثدحتŸأ ةنيدر وبأأ ليبن ركذ ،هتهج نم
سسابع دومfi ينيطسسلفلأ سسيئرلأ مسساب
سسي˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘لأ نأأ سسي˘˘˘˘˘مÿأ مو˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لأ ءا˘˘˘˘˘سسم
Úب قافت’أ ركنتسسيو سضفري ينيطسسلفلأ
.ليئأرسسإأو تأرامإ’أ
ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ ةدا˘ي˘ق˘لأ نإأ ة˘ن˘يدر و˘بأأ لا˘قو
تأرا˘˘˘مإ’أ ة˘˘˘˘لود ه˘˘˘˘ب تما˘˘˘˘ق ا˘˘˘˘م سضفر˘˘˘˘ت
ةوطÿأ أÈتعم ،““سسدقلل ةنايخ““ هرابتعاب
 .““مÓسسلل ةيبرعلأ ةردابملل افسسن““

رسشن دق ، نيÓنوأأ سسنيجيلتنإأ عقوم ناك و
يتلأ تاكر◊أ ايجيردت ث– تأرامإ’أ نأأ
عم اهتاقÓع عيبطتو ةدايق ىلع اهمعدت
ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’أ ح˘˘لا˘˘˘سصŸأ نأأو ،ل˘˘˘ي˘˘˘ئأر˘˘˘سسإأ
 .براقتلأ أذه ءأرو ةينمأ’أو
Òسست تناك تأرامإ’أ نأأ ¤إأ عقوŸأ راسشأأو

ةدع ذنم ليئأرسسإأ عم اهتاقÓع عيبطت ‘
نآ’أ نوذحي يبظ وبأأ ءافلح نأأو ،تأونسس
 .مهتيعأر وذح
يليئأرسسإ’أ ءأرزولأ سسيئر داسشأأ ،هتهج نم
لماكلأ عيبطتلأ قاف˘تا˘ب و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن Úما˘ي˘ن˘ب

هايإأ افسصأو ،تأرامإ’أ ةلود عم تاقÓعلل
تقولأ ‘ احسضوم ،““يخيراتلأ مÓسسلأ»ـب
ةدايسسلأ طسسب عوسضوم بطسشي ⁄ هنأأ هتأذ
 .هلامعأأ لودج نم ةفسضلأ ىلع
بر˘˘ع˘˘لأ ءا˘˘م˘˘˘عز˘˘˘لأ نإأ و˘˘˘ها˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ن لا˘˘˘قو
ع˘م مÓ˘سس قا˘˘ف˘˘تأ يأأ ن˘˘م نود˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسي˘˘سس
مأربإأ ىلع لمعيسس هنأأ احسضوم ،ليئأرسسإأ
نود ةدع ةيبرع لود عم مÓسس تاقافتأ
 .7691 نأوج دودح ¤إأ عوجرلأ
Úب ةبيرق تأءاقل ىلع انقفتأ““ فاسضأأو

دون˘ب بي˘تÎل ة˘ي˘تأرا˘مإأو ة˘ي˘ل˘ي˘ئأر˘سسإأ دو˘فو
ي˘تأد˘ه˘ع˘ت˘ب مز˘ت˘ل˘م ا˘˘نأأ““ ع˘˘با˘˘تو ،““قا˘˘ف˘˘ت’أ
ة˘ف˘سضلا˘˘ب ةدا˘˘ي˘˘سسلأ سضر˘˘فو ،ا˘˘هذ˘˘ف˘˘نأا˘˘سسو
 .““ةدحتŸأ تاي’ولأ عم قافت’اب نوكيسس
سضيبأ’أ تيبلأ ‘ نوزراب نولوؤوسسم لاقو
ىلع ليئأرسسإأ تقفأو ،قافت’أ بجوÃ هنإأ
نم ق˘طا˘ن˘م ى˘ل˘ع ا˘ه˘تدا˘ي˘سس ط˘سسب ق˘ي˘ل˘ع˘ت
نكل ،اهّمسض سسردت تناك ةيبرغلأ ةفسضلأ
’ ه˘ل˘ي˘جأا˘ت ” عو˘سضوŸأ نأأ د˘كأأ و˘ها˘ي˘ن˘˘ت˘˘ن
 .هؤواغلإأ

 ..ةيكيرمأا ةطاسسوب

 تاقÓعلل Óماك اعيبطت نانلعي تارامإلاو يليئارصسلا لÓتحلا

 ..ةفيظنو ةفافسش ةيبابسش ةطلسسل لاÛا حتف بجي



 يمولد Ëرم

-ةد˘ير˘ج تم˘ل˘سست نا˘ي˘˘ب ‘ ،ي˘ن˘غ˘لأ د˘ب˘ع د˘˘كأأ
مهنيب Úيبيللأ ىرسسأ’أ نأأ ،هنم ةخسسن -ةير◊أ
يسسونسسلأ هللأد˘ب˘ع ءأو˘ل˘لأو ‘أذ˘ق˘لأ يد˘عا˘سسلأ

نا˘ج˘ل˘لأ تق˘فأو ا˘م˘ي˘ف ،ة˘ئأÈلأ ى˘˘ل˘˘ع أو˘˘ل˘˘سص–
ن˘ير˘خأ ن˘ع ي˘ح˘سصلأ جأر˘˘ف’أ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلأ

ء’ؤوه نأأ ’أ ،انورك ةحئاج راسشتنأ دعب ةسصاخ
 .مهحأرسس قÓطأ متي ⁄
دا–’ د˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘سسŸأ ما˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لأ Úمأ’أ فا˘˘˘˘˘˘سضأأو
هدوهج لمكتسسيسس دا–’أ نأأ، برعلأ ÚماÙأ

لابينه نع جأرف’أ لجأأ نم ةطاسسولأ راسسم ‘
‘أذ˘ق˘لأ ر˘م˘ع˘م ل˘حأر˘لأ ي˘ب˘ي˘ل˘لأ د˘ي˘ق˘ع˘˘لأ ل‚،
،تأونسس سسمخ ذنم نانبل نوجسس ‘ زجتÙأ

ي˘قأر˘ع˘لأ ما˘م’أ ءا˘ف˘ت˘خأ ة˘ي˘سضق ة˘ي˘ف˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع
 .8791ةنسس ايبيل ‘ هيقيفرو ردسصلأ ىسسوم
بل˘˘طŸ دا–’أ م˘˘عد ،ه˘˘تأذ قا˘˘ي˘˘سسلأ ‘ د˘˘˘كأأو
ما˘ع˘لأ بئا˘ن˘˘لأ ع˘˘م ءا˘˘ق˘˘ل بي˘˘تر˘˘ت ‘ ،ة˘˘ط˘˘بأر˘˘لأ
تأءأر˘˘جإ’أ ءا˘˘ه˘˘نإأ ل˘˘ب˘˘سس ة˘˘سشقا˘˘نÊ، Ÿا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لأ
ةعرسسو ‘أذقلأ لا˘ب˘ي˘نا˘ه˘ب ة˘سصاÿأ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ
أÒسشم ،أروف هليبسس ءÓخإأ وأأ ةمكاحملل هÁدقت
‘أذقلأ ل‚ ةيسضق لوح ةودن دقع ةرورسض ¤أ
،ة˘˘سصر˘˘ف بر˘˘قأأ ‘ دا–’أ ر˘˘ق˘˘م ‘ ‘أذ˘˘˘ق˘˘˘لأ

 .ةيسضقلل لح داجي’
ÚماÙأ دا–’ دعاسسŸأ ماعلأ Úمأ’أ ددسشو
‘ ةطبأرلأ بلاطŸ دا–’أ معد ىلع ،برعلأ
ÚماÙأ دفو ةققأرÚ Ÿينانبللأ دحأأ فيلكت
Êانبللأ ماعلأ بئانلأ ةلباقŸ ةطبأرلأ ءاسضعأأو

 .دفولأ لمع ليهسستو
-‘أذقلأ لابينه- فاطتخأ ” دقف ،ةراسشÓل

Èمسسيد60 خيراتب ةحلسسم ةعوم‹ لبق نم
¤إأ ا˘يرو˘سس ن˘م ه˘˘جأرد˘˘ت˘˘سسأ د˘˘ع˘˘ب كلذو5102
ىسسوم““ مامإ’أ ءافتخأ ةيسضق ةيفلخ ىلع ،نانبل
اهنوروزي أوناك يتلأ ايبيل ‘ هيقفأرمو ““ردسصلأ

يبيللأ دي˘ق˘ع˘لأةو˘عد˘ل ة˘ي˘ب˘˘ل˘˘ت ،ةÎف˘˘لأ كل˘˘ت ‘
دعباهدعب أوف˘ت˘خأو ،‘أذ˘ق˘لأ ر˘م˘ع˘م ل˘حأر˘لأ
““لابينه““ نأأ املع ،8791 ةنسس ايبيل ¤إأ مهترايز
كلت عوقو دنع Úتنسس رمعلأ نم غلبياهنيح ناك
تايثيح اما“ لهجي هنأأ دكأأ ثيح ،ةثدا◊أ
Òغسص ناك هنأ’ اهليسصافت فرعي ’و ةيسضقلأ
 .ةÁر÷أ لوسصح دنع رمعلأ
ل‚ نا˘ك ي˘ت˘لأ ة˘يرو˘سسلأ ة˘مو˘ك◊أ تما˘ق ا˘˘م˘˘ك
،يسسايسس ئجÓك اهيسضأرأأ ىلع ميقي ‘أذقلأ

Ãأذكو ،هنع جأرفإ’اب ةينانبللأ تاطلسسلأ ةبلاط
ة˘مو˘˘ك◊أ ىد˘˘ل تل˘˘خد˘˘ت ىر˘˘خأ’أ ي˘˘ه ا˘˘ي˘˘سسور
 .هحأرسس قÓطإأ لجأأ نم ةينانبللأ
ماعلأ قسسنŸأ نم لك مسض ةطبأرلأ دفو نأأ ركذي
ي˘ماÙأ ،-حا˘ت˘ف˘لأد˘˘ب˘˘ع فر˘˘سشأ - ة˘˘ط˘˘بأر˘˘ل˘˘ل
يد‹- ة˘ط˘بأر˘لأ م˘سسا˘˘ب ي˘˘م˘˘سسر˘˘لأ ق˘˘طا˘˘ن˘˘لأو
- ةطبأرلأ وسضعو يمÓع’أ طسشانلأ -ىسسيع
‘ قباسسلأ يبيللأ Òفسسلأ -نابعسش اسضر ذاتسس’أ
راسصنأأ ر“ؤوم وسضعو -حلاسص نيرق -رجينلأ
 -كوŸÈأ نسسح خيسشلأ- -يÒهام÷أ ماظنلأ
ةطبأرلأ دفو ءاقل لÓخ عامتج’أ ءاج دقو
رأز يذ˘لأ ،‘أذ˘˘ق˘˘لأ لابي˘ن˘ه ةر˘سصن˘ل ة˘ي˘بر˘ع˘لأ
قيسسنتلعوبسسأ’أ ةياهن برعلأ ÚماÙأ دا–أ

ن˘ع جأر˘فإÓ˘ل ي˘عا˘˘سسŸأو ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ دو˘˘ه÷أ
ي˘ب˘ي˘ل˘لأ د˘ي˘ق˘ع˘لأ ة˘ل˘ئا˘ع دأر˘فأأ ي˘قا˘بو لا˘ب˘ي˘نا˘ه
 .‘أذقلأ رمعم لحأرلأ
ة˘ط˘بأر˘ل˘ل ما˘ع˘لأ ق˘˘سسنŸأ ا˘˘عد نأأو ،ق˘˘ب˘˘سس د˘˘قو
،حاتفلأ دبع فرسشأأ-لابيناه- ةرسصنل ةيبرعلأ
لجأأ نم ،يعامج يبرعيسسايسس كر– ¤إأ
رمعم لحأرلأ يبيللأ ديقعلأ ل‚ ىلعجأرفإ’أ
د˘حأأ ‘ نا˘ب˘سضق˘لأ ءأرو ع˘ب˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لأ ،‘أذ˘˘ق˘˘لأ
فر˘ط ن˘م ه˘ت˘ئÈت م˘˘غر،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لأ نو˘˘ج˘˘سسلأ
 .هيلإأ ةبوسسنŸأ مهتلأ نم Êانبللأ ءاسضقلأ
نسش ةرورسض ىلع ، حاتفلأ دبع فرسشأأ ددسشو

و ةينعŸأ تأرافسسلأ مامأأةيجاجتحأ تاكر–
تÓ˘˘سسأر˘˘˘م م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سستو ةد˘˘˘ح˘˘˘تŸأ ·أ’أ عور˘˘˘ف
لود ل˘ك ‘ ›ود˘لأ ل˘ي˘ث˘م˘˘ت˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع Úفر˘˘سشŸأ

·أ’أ عورف ¤أ ةفاسضإ’اب ةطبأرلأ ‘ ةكراسشم
ةيŸاعلأ ةيقوق◊أ تامظنŸأ أذك و،ةدحتŸأ
تا˘م˘ظ˘نŸأ بنا˘˘ج ¤إأ ،⁄ا˘˘ع˘˘لأ‘ ةر˘سشت˘˘نŸأ
 .يبرعلأ نطولأ لخأد ةيبرعلأ ةيناسسنإ’أ
ةلعافو ةيدج تاكر– ليعفتةرورسضب دسشانو
ةينانبللأ ةموك◊أ ىلع ›ودلأ طغسضلأ لجأأ نم
 .‘أذقلأ ل‚ ىلع جأرفإÓل
ةرسصنل ةيبرعلأ ةطبأرلل ماعلأ قسسنŸأ بلاطو
فسشكل تأر“ؤوم و تأودن ةماقإاب، ““لابيناه““

تÓقتعŸأو ÚلقتعŸاب ةسصاÿأ اياسضقلأ لك
نوكي نأأ ىلع ددسشو ،ةيبرعلأ نوجسسلاب Úيبيللأ

عم قيسسنتلاب Êوناقلأو يسسايسسلأ كرحتلأ أذه
.ةيمÓعإ’أو ةيقوق◊أ تامظنŸأ
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 نانبل ‘ زجتÙا ‘اذقلا لابيناه حارصس قÓطل ادهاج لمعيصس دا–لا نإا لاق

-قافولا- بلاطي برعلا ÚماÙا دا–ل دعاصسŸا ماعلا Úمألا
 يصسونصسلا هللادبع ءاوللاو ‘اذقلا يدعاصسلا نعجارفلاب

‘اذقلا لابينه ةرصصنل ةيبرعلا ةطبارلا- بلاطŸ دا–لا معد ،برعلا ÚماÙا دا–ل دعاصسŸا ماعلا Úمألا دكأا
Òصسلا نعجارفÓل ، ةيبيللا قافولا ةموكح ىف لدعلا ريزو ةبطاfl ‘ ،-نوجصسلا ‘ Úيبيللا ىرصسألاو
يقابو ءوصض روصصنمو ميهاربا دمحا ركفŸاو روصصنم هللادبع ءاوللاو يصسونصسلا هللادبع ءاوللاو ‘اذقلا يدعاصسلا
 .Úيبيللا ىرصسلا

91 -ديفوكب ةديدج ةباصصا76

 انوروك ءابول ةيناث ةدوع نم ىصشخت سسنوت
ةديدج ةباسصإأ76 ،ةيسضاŸأ42ـلأ تاعاسسلأ لÓخ سسنوت تلجسس
 .ةيلfi ةباسصإأ36 اهنم ،دجتسسŸأ انوروك سسوÒفب
›امجإأ نأأ ،ةعم÷أ سسمأأ اهل نايب ‘ ةيسسنوتلأ ةحسصلأ ةرأزو تحسضوأأو

سسوقان ةيسسنوتلأ ةحسصلأ ةرأزو ت481 غلب سسوÒفلاب ةباسصإ’أ ت’اح
مامأأ ،دجتسسŸأ انوروك ءابوب ةيلÙأ تاباسصإ’أ ددع عافترأ دعب رطÿأ

flكأأ ءابولأ نم ةيناث ةجوم نم فواÌبلأ حسستكت ةروطخ ةÓد. 
عسضولأ ةرأزولأ تفسصو يئابولأ عسضولأ تأدجتسسŸ اهمييقت لÓخو
 .““أّدج بعسص»ب ةيلا◊أ ةلحرŸأ ‘ يحسصلأ
حاقرق رهاطلأ ،ةحسصلل ماعلأ ريدŸأ نع ةيلfi مÓعإأ لئاسسو تلقنو
دأدعتسس’أ ةبهأأ ىلع يهو ،ةيقابتسسأ ةفسصب لمعت ةحسصلأ ةرأزو “ نأأ هلوق
 ““ .ةيناث ةرم ءابولأ راسشتنأ نم هتياقوو يسسنوتلأ Úمطتل
تحنمو ،تح‚ انوروك ءابو راسشتن’ ¤وأ’أ ةلحرŸأ ““نأأ حاقرق دكأأو
أÒسشم ،ءأويإ’أ زكأرمو ،تايفسشتسسŸأ ليهأات ةداعإ’ ايفاسضإأ اتقو ةرأزولأ
 ““.ةرطيسسلأ ت– هنكلو بعسص يئابولأ عسضولأ ““نأأ ¤إأ
ةباسصإأ ةلاح24ةيسضاŸأ ،ءاعبرأ’أ دودح ¤إأ ،ةحسصلأ ةرأزو تلجسسو

ت’اح40و ةيلfi ةباسصإأ ةلاح83 اهنيب نم ،سسنوت ‘ انوروكب ةديدج
ةلماح لأزت ’ ةقباسس ةباسصإأ ت’ا◊ ايباجيإأ Óيل–12و ةدفأو ةباسصإأ
،دÓبلأ ‘ سسوريافلاب Úباسصملل يلم÷أ ددعلأ حبسصأأ كلذبو ،سسوريافلل
054و ةافو ةلاح25و ءافسش ةلاح8721 :يتآ’اك ةعزوم ةدكؤوم ةلاح0871
51 اهنيب نم ةعباتŸأ ددسصب يهو سسوريافلل ةلماح لأزت ’ ةباسصإأ ةلاح
 .تايفسشتسسŸأ ‘ اهب لفكتلأ عقو ةباسصإأ ةلاح
فواıأ سسباق لثم بون÷أ ندم ‘ ءابولاب تاباسصإ’أ عافترأ مقافو
،انوروك سسوريافب ةدكؤوم ةديدج ةباسصإأ83 سسباق تلجسسو .ةيحسصلأ
توأأ ةيأدب نم سسوريافلاب ةدكؤوŸأ تاباسصإÓل يلم÷أ ددعلأ غلبو
عقو امك .(ةيلfi ةلاح87 + ةدفأو ةديحو ةلاح) ةباسصإأ97 يرا÷أ
ةما◊أ ةهجب اماع (36) ةأأرم’ سسوريافلاب ةافو ةلاح لوأأ ليجسست
 .ةنيدملل ةعباتلأ
نمؤوŸأ دبع Òمسس انوروك سسورياف ةهباÛ ةينطولأ ةنجللأ وسضع أزعو

عم يقوتلأ ‘ يخأÎلأ ةلاح ¤إأ تاباسصإ’أ عافترأ““ ““برعلأ»ـل حيرسصت ‘
، ًةلاح7.ةدفأولأ ت’ا◊أ نم ىودعلأ ¤إأ داق ام دود◊أ حتفو ءابولأ
ةافو ةلاح ليجسست دعب ًةلاح35 ¤إأ تايفولأ ت’اح ›امجإأ عفترأ اميف
 .ةديدج

 ةيئاصضقلاو ةيعيرصشتلا تاصسصسؤوŸا رود فعصض لظ ‘

 ايناتيروم ‘ ناصسنإلا قوقح ةيعصضو دصصري ريرقت
ةيعسضو نع يونسسلأ هريرقت ، ناسسنإ’أ قوق◊ ÊاتيروŸأ دسصرŸأ ردسص
 .مرسصنŸأ ماعلأ لÓخ ايناتيروÃ ناسسنإ’أ قوقح
كلذو ،ماعلأ أذه أÒثك ترثأات““ دÓبلأ ‘ ةيقوق◊أ ةيعسضولأ نأأ دكأأو
درمو ،ةيقوق◊أ ةدعسصأ’أ ةفاك ىوتسسم ىلع لسصا◊أ عجأÎلأ بسسب
ةيعيرسشتلأ تاسسسسؤوŸأ رود فعسضو مكحلل ةيزكرŸأ ةعيبطلأ ¤إأ كلذ
 .““ةيئاسضقلأو
سسمأ لوأأيحفسص ر“ؤوم لÓخ همدق يذلأ ريرقتلأ ‘ دسصرŸأ Èتعأو

Ãرق Œأ زربأأ نأأ ““دانوف““ ناسسنإ’أ قوقح تامظنم عمŸىلع تأرسشؤو
ىلع ثلاثلأ ماعلل ،عجأÎلأ ‘ ايناتيروم رأرمتسسأ““ وه عجأÎلأ أذه
 .““Òبعتلأو ةفاحسصلأ ةيرح رسشؤوم بسسح ،›أوتلأ
اهحيحسصت نم دب ’ ةيوينب ت’Óتخأ““ دوجو نع دسصرŸأ ثد– امك
ةياعرو ةماعلأ تايرحلل امأÎحأ Ìكأأ ةئيبل سسيسسأاتلأ لجأأ نم ’وأأ

 .““ناسسنإ’أ قوق◊
اهنمو ،مرسصنŸأ ماعلأ لÓخ اهلجسس يتلأ تأروطتلأ دسصرŸأ سضرعتسسأو
،يسسيلوبلأ فنعلأو بيذعتلأ اياسضقل تفÓلأ روسض◊أ»ـب هفسصو ام
 .““ءاسضقلأ ةيلÓقتسسأ فعسض نم قلقلأ ديأزت ،ةيفسسعتلأ ت’اقتع’أ
يموك◊أ كأر◊أ““ رأرمتسسأ يجراÿأ ىوتسسŸأ ىلع سضرعتسسأ اميف
لجأأ نم ةيلودلأ تامظنŸأ ةقورأأ ‘و يسسامولبدلأ ىوتسسŸأ ىلع

ءأدأأ ببسسب لخأدلأ نم ةسسكعنŸأ ةئيسسلأ ةيقوق◊أ ةروسصلأ Úسس–
تايعم÷أو ةدحتŸأ ·أ’أ ىوتسسم ىلع اسصوسصخ ،ةمكا◊أ تاطلسسلأ
 .““اهب ةقحلŸأ
ةيرورسضلأ تامدÿأ Òفوت ةيمهأأ نم مغرلأ ىلع““ هنأأ دسصرŸأ ىأأرو
نم ف’آ’أ تائم لأزي ’ ،ناسسنإ’أ قوقح طسسبأأ لث“ يتلأو ةايحلل
ةيحسصلأ ةيطغتلأ فعسضو برسشلأ هايم سصقن نم نوناعي ÚيناتيروŸأ
هنع ثدحتت ام عم ،ةيميلعتلأ ةموظنملل لماسش هبسش رايهنأ لب يدرتو
 .““تامدÿأ هذه ىوتسسم ىلع نسس– نم ةمكا◊أ تاطلسسلأ

‘ لمعلل تايلآأو ططخ ريوطت ىلع لمعلل ةوعدلأ دسصرŸأ ددجو
لجأأ نم ،ةيسسيئرلأ ةيقوق◊أ تامظنŸأ لبق نم ،يقوق◊أ لاÛأ
قاثيم دأدعإأو ناسسنإ’أ قوقحب سضوهنلل ةينطو ةطخ ةرولب نم نكمتلأ
،دحأو نآأ ‘ ناسسنإ’أ قوقحو يطأرقوÁدلأ دعبلأ جمد حيتي ،ةنطأوملل
ةيلودلأ تايقافت’أ تايسضتقم قيبطتو نوناقلأ ليعفتو ذيفنت ةعباتمو
 .ناسسنإ’أ قوقح لا‹ ‘ ايناتيروم اهيلع تقداسص يتلأ

91 -ديفوكب تايفولا عافترا ببصسب

 انوروك ءابوب تاباصصلا ددع عافترا نم برغŸا رذ– ةيŸاعلا ةحصصلا
سسو˘سسي˘يÈي˘غ مو˘نا˘هدأأ سسورد˘ي˘ت بلا˘ط

،ة˘˘يŸا˘˘˘ع˘˘˘لأ ة˘˘˘ح˘˘˘سصلأ ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘نŸأ ر˘˘˘يد˘˘˘م
امزح Ìكأأ نوكت نأاب““ ،ةيبرغŸأ تاطلسسلأ

ة˘ه˘جأوŸ ““ا˘هذ˘خ˘ت˘ت ي˘˘ت˘˘لأ تأءأر˘˘جإ’أ ‘
ةافولأ ت’ا˘ح دد˘ع˘ل يد˘عا˘سصت˘لأ ى˘ح˘نŸأ
 .انوروك سسوÒفب
نم دعب نع ‘احسص ر“ؤوم لÓخ لاقو
تاباسصإ’أ ددع نإأ ،فينجب ةمظنŸأ رقم
سسوÒف بب˘˘˘سسب بر˘˘˘غŸأ ‘ تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘فو˘˘˘˘لأو
ةدع عم ةنراقŸاب افيعسض لظي““ ““انوروك““
أرذfi ،““دعاسصتم ىحنم ‘ هنكل نأدلب
أذإأ ة˘˘˘يد˘˘˘˘ج Ìكأأ ع˘˘˘˘سضو˘˘˘˘لأ Òسصي نأأ““ ن˘˘˘˘م
 .““يدعاسصتلأ ىحنŸأ أذه رمتسسأ

مقر ليجسست،سسمأأ لوأأ،برغŸأ دهسشو
ةŒانلأ ةافولأ ت’اح ددع ‘ رخآأ يسسايق
” ثي˘ح ،ا˘نورو˘ك سسوÒف˘ب ة˘˘با˘˘سصإ’أ ن˘˘ع
42 لÓخ ‘ ةيفاسضإأ ةافو82 نع نÓعإ’أ
انوروك سسوÒف تاباسصإأ تلسصوو. ةعاسس
ةباسصإأ فلأ’أ ةزواجتم اهعافترأ برغŸاب
ةمظنم ترذح ثيح مايأأ ةدع ةليط ًايموي
ى˘˘ح˘˘˘نŸأ أذ˘˘˘ه ن˘˘˘م ة˘˘˘يŸا˘˘˘ع˘˘˘لأ ة˘˘˘ح˘˘˘سصلأ
Ìكأأ تأءأر˘˘˘جإأ ¤إأ ة˘˘˘ي˘˘˘عأد يد˘˘˘عا˘˘˘سصت˘˘˘لأ

 .امزح
ةيبرغŸأ ةحسصلأ ةرأزو نع زÎيور تلقنو
ة˘ل˘ي˘ق˘ث ة˘ل˘˘ي˘˘سصح ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست ” ه˘˘نإأ ا˘˘ه˘˘لو˘˘ق
اسصخسش1421 تغ˘ل˘ب ا˘˘نورو˘˘ك تا˘˘با˘˘سصإا˘˘ب

 ةيسضاŸأ نيرسشعلأو عبرأ’أ تاعاسسلأ لÓخ
ق˘سسن˘م ط˘بأرŸأ ذا˘ع˘˘م لا˘˘ق ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
ةحسصلأ ئرأوط تايلمعل ينطولأ زكرŸأ
بر˘غŸأ نإأ ي˘مو˘ي˘لأ ه˘ح˘ير˘سصت ‘ ة˘ما˘ع˘˘لأ
32 وهو تايفو ددع Èكأأ ءاعبرأ’أ لجسس
ءاثÓث˘لأ مو˘ي ة˘لا˘ح71 ل˘با˘ق˘م ةا˘فو ة˘لا˘ح
روهظ ذنم دÓبلأ ‘ تايفولأ ددع لسصيل
 .ةلاح655 ¤إأ اهيف ءابولأ
ةبتع زواŒ برغŸأ نأأ ةرأزولأ تركذو
تتاب ذإأ ةمسسن فلأأ001 لكل ةلاح001
 .ةمسسن فلأأ001 لكل ةلاح101 ةبسسنلأ

ة˘ح˘سصلأ ة˘م˘ظ˘ن˘م ر˘يد˘˘م لا˘˘ق ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
سسوسسييÈيغ مو˘نا˘هدأأ سسورد˘ي˘ت ة˘يŸا˘ع˘لأ

برغŸأ ‘ تايفولأو تاباسصإ’أ ددع نإأ
نأدلب ةد˘ع ع˘م ة˘نرا˘قŸا˘ب ا˘ف˘ي˘ع˘سض ل˘ظ˘ي““
نأأ““ نم أرذfi ““دعاسصتم ىحنم ‘ هنكل
أذه رمتسسأ أذإأ ةيدج Ìكأأ عسضولأ حبسصي

سسورد˘ي˘˘ت ثحو .““يد˘عا˘سصت˘لأ ى˘ح˘˘نŸأ
Ìكأأ نو˘ك˘ت نأأ ى˘ل˘ع ة˘ي˘بر˘غŸأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ

ا˘˘هذ˘˘خ˘˘ت˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لأ تأءأر˘˘˘جإ’أ ‘ ا˘˘˘مز˘˘˘ح
Ÿعسضولأ أذه ةهجأو. 



صسيصسأات  ‘ ةمهاصسملل اهنم ايعصسو ءارقلاو ةبلطلا نم Òثكلا ةبغر دنع لوزن ةداج ةيركفو ةيملع تاماهصسإاو تاصسارد Ëدقت ةير◊ا لصصاوت
 ..كلذل ÚمزÓلا ةادألاو دازلا نوكلÁ نم Úب يدج صشاقن

01ةـسارد
ـه1441 ةج◊ا وذ52  ـل قفاوŸا م0202  توأا51 تبصسلا

صسيصسأات  ‘ ةمهاصسملل اهنم ايعصسو ءارقلاو ةبلطلا نم Òثكلا ةبغر دنع لوزن ةداج ةيركفو ةيملع تاماهصسإاو تاصسارد Ëدقت ةير◊ا لصصاوت
 ..كلذل ÚمزÓلا ةادألاو دازلا نوكلÁ نم Úب يدج صشاقن

تايلكيه لصضفب
ةمئاق ةيّحصص
ةيوقو
تايوتصسمو
اصضرلا نم ةيلاع
ةقثلاو يعولاو
،ةيبعصشلا
صسنوت تباجتصسا
ةيلاعفو ةعرصسب
صسوÒف يّصشفتل

.ّدجتصسŸا انوروك
يّدحتلا نمكيو
ةهجاوم ‘ نآلا
تايعادتلا
ةيعامتجلا
ةيداصصتقلا
قاطنلا ةعصساولا
اهبّترت يتلا
.ةحئا÷ا

ةّرمتسسم تايدحتلا ّنكل ،ّدجتسسŸا انوروك سسوÒف تبلغ اهّلعل سسنوت

 ةيرابخإا ةينطو ةيموي
 ةدودÙا ةيلوؤوصسŸا تاذ ةكرصشلا نع ردصصت

noitidE airuoH lE LRAS
جد00,000001 :يعامتجإلا لامصسأارلا

 :رصشنلا ريدم ماعلا ريدŸا
ةيطع Úسساي

SODIPRESSE

عيزوتلاعــــــــبطلا

:قرصشلا
ةير◊ا:طصسولا

ةير◊ا : بون÷ا

لجنموب يلع عراصش30 :رصشنلاو ريرحتلا ةيريدم
767417120:صسكافلاو فتاهلا

Ê:moc.liamtoh@airruohleneiditouqوÎكلإلا ديÈلا
airegla clp knab bara 36005458510020350620: يكنبلا باصس◊ا

(PENA) «راهصشإلاو رصشنلاو لاصصتÓل ةينطولا ةصسصسؤوŸا““ـ لهجوتلا ءاجرلا مكراهصشإل
821737120-466117120:فتاهلا.ةمصصاعلا رئاز÷ا روتصساب عراصش1

919937120 -955937120:صسكافلا

AIS :رـــــئاز÷ا
EIS:ةنيطنصسق

ALGRAUO IS:ةلڤرو
OIS:نارهو

 اـــهباــحصصأل درــت ل ةدــير÷ا درــت ةــــقيثو لــك
رـــصشنت ⁄ مأا ترـــصشن ءاوـــصس

¤وأ’أ لودلأ نم سسنوت تناك دقل
لامسشو طسسوأ’أ قرسشلأ ةقطنم ‘

ءأو˘ت˘حأ ‘ تح‚ ي˘ت˘لأ ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فأأ
ّد˘ج˘ت˘سسŸأ ا˘نورو˘ك سسوÒف ي˘ّسشف˘ت
⁄ ذإأ ،(1 مقر Êايبلأ مسسرلأ عجأر)
ةد˘يد˘ج ة˘با˘سصإأ ّيأأ دÓ˘ب˘لأ ْل˘ّج˘سس˘ُت

ÿ11 نم ًأءدب ةيلاتتم ماّيأأ ةسسم
ح˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘لأ ة˘˘˘ّط˘˘˘خ تل˘˘˘م˘˘˘كأأو و˘˘˘˘يا˘˘˘˘م
وينوي41و ويامÚ 4ب يجيردتلأ
حاّيسسلأ لابقتسس’ اهدودح تحتفو
تفنأاتسسأو و˘ي˘نو˘ي72 ن˘˘م ءأد˘˘ت˘˘بأ
.يعيبطلأ يداسصتق’أ اهطاسشن

دق سسنوت تناك ،وينوي71 ىّتحو
،ٍسصحف00318 ن˘˘˘˘م Ìكأأ تر˘˘˘˘جأأ
ىود˘ع ة˘لا˘ح7231 تل˘˘ّج˘˘سس د˘˘قو
ةافو ةلاح05و ‘اعت ةلاح3901و
لودلأ يقابب ة˘نرا˘ق˘مو .لا˘م˘جإ’ا˘ب

سسنو˘˘˘ت تي˘˘˘ظ˘˘˘ح ،ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ط˘˘˘˘نŸأ ‘
Ãنيَدّيج ‘اعتو تايفو يَلّدع ‘
ا˘˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘˘ك سسوÒف ّسصخ˘˘˘˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘˘˘˘م
‘4,28و ةئŸأ ‘8,3) ّدجتسسŸأ
.(›أوتلأ ىلع ةئŸأ
:صسنوت :1 مقر Êايبلا مصسرلا

تايفولاو ةباصصإلا تلاح
ةنراقم دحاولا درفلل

Ãطصسوألا قرصشلا ةقطن
ايقيرفأا لامصشو

‘ سسنو˘˘˘˘˘˘˘ت حا‚ وز˘˘˘˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘˘˘˘كÁو

نم جيزم ¤إأ ةحئا÷أ عم لماعتلأ
ةياعر ماظن كلذ ‘ اÃ ،لمأوعلأ

ة˘با˘ج˘ت˘سسأو ًا˘ّي˘ب˘˘سسن Úت˘˘م ة˘˘ي˘˘ّح˘˘سص
ة˘ق˘ثو ة˘لا˘ّع˘فو ة˘ع˘˘ير˘˘سس ة˘˘ي˘˘مو˘˘ك˘˘ح
ة˘˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘˘˘ك◊أ ءأدأا˘˘˘˘˘˘˘ب Úن˘˘˘˘˘˘˘طأوŸأ
أذ˘ه ر˘طاı ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلأ كأردإ’أو
ن˘م م˘غر˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ك˘˘ل .سسوÒف˘˘لأ
ة˘˘مزأ’ ة˘˘لا˘˘ّع˘˘˘ف˘˘˘لأ ة˘˘˘مو˘˘˘ك◊أ ةرأدإأ
سسنوت هجأوت ،هذه ةماعلأ ةّحسصلأ

¤إأ يّدؤو˘˘˘˘˘ت د˘˘˘˘˘ق ةÒب˘˘˘˘˘ك تا˘˘˘˘˘يد–
خ˘ّسسÎتو .ل˘ب˘ق˘ت˘سسŸأ ‘ تا˘فÓ˘˘خ
ن˘ما˘ك˘م ‘ تا˘يد˘ح˘ت˘لأ هذ˘˘ه زر˘˘بأأ
اهمقاف يتلأ ةيداسصتق’أ فعسضلأ
ةحئا÷أ رثأأ
ه˘˘˘˘جوأأ بنا˘˘˘˘ج ¤إأ ،يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘ق’أ
لوسصولأ ةردق ‘ ةديدسش توافت
ةدو÷أ ة˘ي˘لا˘ع ة˘ي˘ّح˘˘سص ة˘˘يا˘˘عر ¤إأ
.ةلوقعم ةفلكبو
ةيموك◊أ ةباجتسس’أ تأءأرجإأ

ت’ا˘˘ح ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست د˘˘ع˘˘ب ةر˘˘سشا˘˘˘ب˘˘˘م
2 ‘ سسنو˘˘˘˘ت ‘ ¤وأ’أ ة˘˘˘˘با˘˘˘˘˘سصإ’أ

ة˘˘˘مو˘˘˘ك◊أ تبا˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسأ ،سسرا˘˘˘˘م
عم ةلماكتم ةعوم‹ Èع ةعرسسب
ءاطبإأ ¤إأ فدهت يتلأ تأءأرجإ’أ
م˘˘سسر˘˘لأ ع˘˘˘جأر) سسوÒف˘˘˘لأ مّد˘˘˘ق˘˘˘ت

ةموك◊أ تفقوأاف .(2 مقر Êايبلأ
نم لمعلأ تسضرفو نأÒطلأ ةكرح
Úيرور˘سضلأ Òغ لا˘˘ّم˘˘ع˘˘ل˘˘ل لز˘˘نŸأ
لزعلأ تسضرفو دجاسسŸأ تقلغأأو
ي˘ل˘ي˘ل˘لأ لّو˘ج˘ت˘لأ ر˘ظ˘حو ي˘مأز˘˘لإ’أ
تا˘˘˘كر˘˘˘˘سشلأو سسرأدŸأ تق˘˘˘˘ل˘˘˘˘غأأو
.ة˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلأ تا˘˘ع˘˘ّم˘˘ج˘˘ت˘˘لأ تع˘˘ن˘˘مو
سشي÷أو ة˘˘˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘˘سشلأ تط˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘نأأو
هذ˘˘ه ق˘˘ّب˘˘ط˘˘ُت ّنأأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع سصر◊ا˘˘˘ب
.تاهيجوتلأ

لودج :2 مقر Êايبلا مصسرلا
ةباجتصسلا تاءارجإل ينمز
ةحئاجلل

ذا˘˘خ˘˘تأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘ف˘˘˘سش تّدأأو
ةباجتسسأ ¤إأ اهحوسضوو تأرأرقلأ

زربأأ ناكو .ةمّظنمو ةلاّعف ةيموكح
ةمزأ’أ لÓخ ‘ تأرأرقلأ يعناسص
ءأرزولأ سسيئرو ديعسس سسيق سسيئرلأ

ح˘ن˘م د˘ق˘ف .خ˘ف˘خ˘ف سسا˘˘ي˘˘لأ كأذ˘˘نآأ
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سس ءأرزو˘˘لأ سسي˘˘˘ئر ناÈŸلأ
ليعفت Èع ةمزأ’أ عم لماعتلل عسسوأأ
41 ‘ رو˘˘ت˘˘˘سسد˘˘˘لأ ن˘˘˘م07 ةّدا˘˘˘Ÿأ
Úل˘˘عا˘˘ف˘˘لأ Úب ن˘˘˘م نا˘˘˘كو .ل˘˘˘ير˘˘˘بأأ
‘ أو˘˘˘م˘˘˘ها˘˘˘سس ن˘˘˘˘يذ˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘خآ’أ
ُريزو ةلاعفلأ ةيموك◊أ ةباجتسس’أ
(ي˘كŸأ ف˘˘ي˘˘ط˘˘ل˘˘لأ د˘˘ب˘˘ع) ة˘˘ّح˘˘سصلأ
ما˘˘˘˘سشي˘˘˘˘˘ه) ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘خأد˘˘˘˘˘لأ ُر˘˘˘˘˘يزوو
و˘˘˘ع˘˘˘نا˘˘˘سص ى˘˘˘ّق˘˘˘˘ل˘˘˘˘تو .(ي˘˘˘˘سشي˘˘˘˘سشŸأ
رابك Úلوؤوسسم نم معدلأ تأرأرقلأ

ماع ريدم امّيسس ’و ،ًايّبط Úبّردم
ى˘˘ف˘˘ط˘˘سصم) ة˘˘ير˘˘ك˘˘سسع˘˘لأ ة˘˘˘ح˘˘˘سصلأ
ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لأ ةر˘˘˘يدŸأو (Êا˘˘˘˘جر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ
سضأر˘˘مأÓ˘˘ل ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ د˘˘˘سصر˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
ن˘ب فا˘سصن) ةد˘ج˘ت˘˘سسŸأو ةد˘˘يد÷أ

ينطولأ زكرملل ماعلأ ريدŸأو (ةيلع
ر˘ها˘ط˘لأ) ءا˘سضعأ’أ عرز˘ب سضو˘ه˘ن˘ل˘ل
.(حاقرق
ةيجيتأÎسسأ تناك ،كلذ ىلع ةوÓع
ةمزأ’أ لÓخ ‘ ةيموك◊أ لسصأوتلأ
ا˘ه˘ت˘سسّأأر˘ت د˘قو ،ة˘˘ل˘˘ما˘˘سشو ة˘˘فا˘˘ّف˘˘سش
سضأرمأÓل ينطولأ دسصرŸأ ةريدم
تل˘˘م˘˘سشو .ةّد˘˘ج˘˘ت˘˘˘سسŸأو ةد˘˘˘يد÷أ
ةيفاح˘سص تأر“ؤو˘م ة˘ي˘ج˘ي˘تأÎسس’أ

تا˘˘ّطÙأ ى˘˘ل˘˘ع تسضر˘˘ُع ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘ي
ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘عأذإ’أو ة˘ي˘نو˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لأ
ثيد˘˘ح˘˘ت˘˘ب بيو ع˘˘قو˘˘مو ة˘˘ي˘˘ّلÙأو
يَتحفسصو ةموك◊أ هتأاسشنأأ مَظتنُم
كرا˘˘سشت˘˘ل Ú˘˘َت˘˘سص˘˘ّسصfl كو˘˘ب˘˘سسي˘˘ف
.سسوÒفلأ لوح تامولعŸأ

Úتم ةيّحصص ةياعر ماظن
ةيّحسص ةياعر ماظنب سسنوت ىّلحتت
ةيلاعفو ًامّدقت Ìكأ’أ Úب نم Èتعُي
درأوŸأ ثيح نم لسضفأ’أ Úب نمو

لامسشو طسسوأ’أ قرسشلأ ةقطنم ‘
عفترم ي˘ّح˘سص قا˘ف˘نإأ ع˘م ،ا˘ي˘ق˘ير˘فأأ
ة˘˘ع˘˘سسل˘˘لو د˘˘حأو˘˘لأ در˘˘ف˘˘ل˘˘ل ًا˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘سسن

ة˘ن˘ي˘ت˘م ة˘˘ي˘˘ت– ة˘˘ي˘˘ن˘˘بو ،ة˘˘ّير˘˘ير˘˘سسلأ
ةيّحسص تايلكي˘هو ،ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ّح˘سصل˘ل
تقفنأأ دقو .ًأديج ةمّظنم ةمئاق
نم Ìكأأ ةّحسصلأ عاطق ىلع سسنوت

ّم˘˘˘˘سضت ذإأ ،ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل ةروا‹ لود ةّد˘˘˘˘ع
531و ةيلّوأأ ةيانع زكرم5802 دÓبلأ

ىّلحتت دÓبلأ ّنأأ ّمهŸأو.ىفسشتسسم
ةيوق ةيّحسص تاسسّسسؤومو تايلكيهب
،ةحئا÷أ ةهجأوŸ ةرّسضحتُم تناك

اهيَتباجتسسأ ‘ ةموك◊أ دعاسس اّ‡
ّدح ىلع ةمزأÓل ةيّحسصلأو ةينمأ’أ
تا˘˘سس˘˘ّسسؤوŸأ هذ˘˘ه ل˘˘م˘˘سشتو .ءأو˘˘˘سس
سضأر˘˘˘مأÓ˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لأ د˘˘˘˘سصرŸأ
ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘مو ةّد˘˘ج˘˘ت˘˘سسŸأو ةد˘˘يد÷أ
ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأو ة˘˘ثا˘˘غإ’أو ة˘˘با˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘سس’أ
تنّك“و .ثرأوكلأ يدافتل ةيوه÷أ

لسضفب نواعتلأ نم تاسسّسسؤوŸأ هذه
انوروكلأ ةهباÛ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘لأ
لجأأ نم ًاثيدح سسنوت اهتأاسشنأأ يتلأ

ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘ل˘˘ل تا˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘سس’أ ر˘˘˘سصح
ةرطيسسلأو يئابولأ اهرّوطت ةعباتمو
ىو˘ت˘سسŸأ ى˘˘ل˘˘عو .ا˘˘ه˘˘ي˘˘ّسشف˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع
،ةيدلبلأ سسلاÛأ تقّسسن ،يّلÙأ

Ãأ تامّظنم ةرزأؤوÛأ عمتŸدÊ
ع˘˘˘˘˘م ،ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سسلأ بأز˘˘˘˘˘˘حأ’أو
ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ تا˘˘سس˘˘ّسسؤوŸأ
.ًاهّجوت Ìكأأ ةيفاسضإأ تأءأرجإأ
بعسشلأ رود
ةينبلأو يموك◊أ ءأدأ’أ ىلع ةوÓع
ةّحسصلأ عاطقل ًايبسسن ةيوقلأ ةيتحتلأ
يعو نم سسنوت تدافتسسأ ،ةماعلأ
عا˘˘ي˘˘˘سصنÓ˘˘˘ل هدأد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسأو بع˘˘˘سشلأ

لÓ˘˘˘˘خ ‘ ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘ك◊أ تأدا˘˘˘˘˘سشرإ’
‘7,46 دا˘˘فأأ ،ع˘˘قأو˘˘لأ ‘ .ة˘˘مزأ’أ
أومزتلأ مهّنأأ ÚعَلطتسسŸأ نم ةئŸأ
‘2,99 دا˘فأأو دو˘ي˘ق˘لا˘ب ل˘ما˘ك˘لا˘˘ب
مهسسفن نورجحيسس مهّنأأ مهنم ةئŸأ

‘ أوّكسش أذإأ ًاموي41 ةّدŸ ًاعوط
ن˘م م˘غر˘لأ ى˘ل˘عو .نو˘با˘˘سصم م˘˘ه˘˘ّنأأ
،ة˘ب˘ع˘سصلأ ة˘يدا˘سصت˘ق’أ تا˘ع˘ّل˘˘ط˘˘ت˘˘لأ
ÚعلطتسسŸأ نم ةئŸأ ‘24 باجأأ

ةÎف ل˘˘˘ّم– ى˘˘˘ل˘˘˘ع نوردا˘˘˘ق م˘˘˘ه˘˘˘ّنأأ
،د˘˘˘حأو ر˘˘˘ه˘˘˘سش ن˘˘˘م لو˘˘˘طأأ قÓ˘˘˘˘غإأ
ءاقبإ’أ ةئŸأ ‘75 ةبسسن تدّيأأو
.ماعلأ قÓغإ’أ ىلع
عايسصنÓل Úيسسنوتلأ دأدعتسسأ ّلعلو
ط˘ب˘تر˘م ة˘مو˘˘ك◊أ تا˘˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت ¤إأ
ا˘نورو˘ك سسوÒف َر˘طاfl م˘ه˘كأردإا˘˘ب
ة˘مو˘ك◊ا˘˘ب م˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘ث˘˘بو ّد˘˘ج˘˘ت˘˘سسŸأ
هب تماق يذلأ فيثكلأ لسصأوتلابو
لÓ˘˘˘خ ‘ بع˘˘˘سشلأ ع˘˘˘م ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘ك◊أ
ن˘˘˘م ة˘˘˘˘ئŸأ ‘18 نا˘˘˘كو .ة˘˘˘˘مزأ’أ
ملع ىل˘ع Úع˘َل˘ط˘ت˘سسŸأ Úي˘سسنو˘ت˘لأ

Ãفلأ رطاخÒأ ‘3,19و سسوŸةئ
ىّسشفتي نأأ نكÁ سسوÒفلأ ّنأأ ٌعنتقم
ة˘˘يÌكأأ ّنأأ كلذ ى˘˘ل˘˘ع دز .ة˘˘˘عر˘˘˘سسب
مهتموكح ّنأاب ةقث ىلع Úيسسنوتلأ
‘2,17) يّسشفتلأ ى˘ل˘ع ر˘ط˘ي˘سست˘سس
ع˘م ة˘ي˘لا˘ع˘˘ف˘˘ب ل˘˘سصأو˘˘ت˘˘ت˘˘سسو (ة˘˘ئŸأ
‘5,48) ةمزأ’أ لÓخ ‘ بعسشلأ
ةيبعسشلأ ةقثلأ طبترت دقو .(ةئŸأ
ىر˘ج يذ˘لأ Òي˘˘غ˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘مو˘˘ك◊ا˘˘ب
لاق كلذ لبقف) ةدايقلأ ‘ ًأرخؤوم
ÚعلطتسسŸأ نم طقف ةئŸأ ‘02
ا˘سضر˘لا˘بو (ة˘مو˘ك◊ا˘ب نو˘ق˘ث˘ي م˘ه˘ّنإأ
ة˘مو˘ك◊أ ة˘با˘ج˘ت˘سسأ ن˘˘ع ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلأ
تأءأرجإ’أو (ةئŸأ ‘88) ةيّحسصلأ
.(ةئŸأ ‘28) ةينمأ’أ

ةديتعلا تايدحتلا
ىلع ءوسضلأ تطّلسس ةحئا÷أ ّنأأ ديب

ةياعرلأ ماظن نمسض ةّمهم بويع
لقثُمو ّسشه وهف :سسنوت ‘ ةيحسصلأ

وهو ،ة˘ّير˘ير˘سسلأ ة˘ع˘سسلأ ة˘ي˘حا˘ن ن˘م
ّم˘سضت ’و .ًا˘ي˘فأر˘غ˘ج ًا˘توا˘ف˘ت Êا˘˘ع˘˘ي
‘ ريرسس005 ىوسس اهرسسأاب دÓبلأ
Úَعاطقلأ) ةقئافلأ ةيانعلأ تأدحو
عاطق رثأاتسسيو (ًاعم ماعلأو سصاÿأ
نم ةئŸأ ‘78 ةبسسنب ماعلأ ةّحسصلأ
تا˘ي˘ف˘سشت˘سسم˘ل˘ل ة˘˘ير˘˘ير˘˘سسلأ ة˘˘ع˘˘سسلأ
سسنو˘ت ّنأأ ي˘ن˘ع˘ي أذ˘هو .ة˘˘ير˘˘ير˘˘سسلأ
Úمأاتل ةمزÓلأ درأوŸأ ¤إأ رقتفت
.ىسضرŸأ نم Òبك قفدل ةياعرلأ

ّل˘˘ك ى˘˘ظ˘˘ح˘˘ي ’ ،كلذ ى˘˘ل˘˘ع ةوÓ˘˘˘ع
¤إأ اهتأذ لوسصولأ ةردقب Úيسسنوتلأ
د˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سست ذإأ ،ة˘˘˘ي˘˘˘ّح˘˘˘سصلأ درأوŸأ
Èكأأ دد˘ع ن˘م ة˘ي˘ل˘حا˘سسلأ ق˘طا˘˘نŸأ

ةزهجأأو ÚسصّسصختŸُأ ءابطأ’أ نم
سصح˘˘˘ف˘˘˘لأ تا˘˘˘مد˘˘˘خو سس˘˘˘ّف˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ
ةيناكمإأو ةقئافلأ ةيانعلأ تأدحوو
ّثح˘ي د˘قو .ى˘ف˘سشت˘سسŸأ ‘ ءا˘ق˘ب˘˘لأ

‘ تاعأزن زورب ىلع توافتلأ أذه
نونطأوŸأ ديعي امدنع لبقتسسŸأ
ىلع َزيكÎلأ نوسضراعŸأ نولعافلأو
ة˘˘يا˘˘عر˘˘لا˘˘ب ة˘˘ق˘˘˘ّل˘˘˘ع˘˘˘تŸأ ل˘˘˘ئا˘˘˘سسŸأ
زيزعت لجأأ نمو .توافتلأو ةيّحسصلأ
حنمو ةماعلأ ةيّحسصلأ ةياعرلأ عاطق
لو˘˘˘˘سصو َةرد˘˘˘˘ق ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك ق˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘نŸأ

نأأ ةموك◊أ ىلع يغبني ،ةيواسستم
ةماعلأ ةّحسصلأ ىلع قافنإ’أ ديزت
ًايواسست Ìكأأ عيزوت ىلع زّكرت نأأو

Ÿة˘˘˘ي˘˘˘ّح˘˘˘سصلأ ة˘˘˘يا˘˘˘˘عر˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ّظو
ق˘طا˘ن˘م˘ل˘ل ا˘م˘˘ّي˘˘سس ’و ،ا˘˘ه˘˘تز˘˘ه˘˘جأأو
.ةسشّمهŸأ ةيلخأدلأ
ل˘˘˘كا˘˘˘˘سشم ًا˘˘˘˘سضيأأ سسنو˘˘˘˘ت ه˘˘˘˘جأو˘˘˘˘تو
Óً˘سصأأ دÓ˘ب˘لأ Êا˘ع˘ت ذإأ ،ة˘يدا˘˘سصت˘˘قأ
تا˘يد˘ح˘ت˘لأ بب˘˘سسب ة˘˘ح˘˘ئا÷أ ل˘˘ب˘˘ق

كلذ ‘ اÃ ،ة˘خ˘ّسسŸÎأ ة˘ي˘ل˘ك˘ي˘ه˘˘لأ
ن˘˘م ة˘˘مأد˘˘ت˘˘˘سس˘˘˘ُم Òغ تا˘˘˘يو˘˘˘ت˘˘˘سسم
(ة˘˘˘˘˘˘ئŸأ ‘03) ما˘˘˘ع˘˘˘لأ قا˘˘˘ف˘˘˘نإ’أ
نيدو توافتلأ نم ةيلاع تايوتسسمو
œانلأ نم ةئŸأ ‘4,17) مخسض ماع
ت’ّد˘˘˘ع˘˘˘˘مو (›ا˘˘˘˘م˘˘˘˘جإ’أ ي˘˘˘˘ّلÙأ

.با˘˘ب˘˘سشلأ ة˘˘لا˘˘ط˘˘ب ن˘˘م ة˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘تر˘˘˘م
ل˘˘ع˘˘ف˘˘ب ر˘˘مأ’أ أذ˘˘˘ه م˘˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سسو
قا˘˘ط˘˘ن˘˘لأ ة˘˘ع˘˘سسأو˘˘˘لأ تا˘˘˘ي˘˘˘عأد˘˘˘ت˘˘˘لأ
تاعاطقلأ ىلع ةيŸاعلأ ةحئاجلل
ّرسضت فوسسو .ةيسساسسأ’أ قأوسسأ’أو
ر˘ف˘˘سسلأ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘سضور˘˘فŸأ دو˘˘ي˘˘ق˘˘لأ
رثأات˘سسأ يذ˘لأ ،ي˘حا˘ي˘سسلأ عا˘ط˘ق˘لا˘ب
œا˘˘ن˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘ئŸأ ‘2,41 ةب˘سسن˘ب
نم ةئŸأ ‘11و ›امجإ’أ يّلÙأ
دقو .9102 ماعلأ ‘ ةلماعلأ ديلأ
فلأأ004 ةراسسخ عاطقلأ أذه دهسشي
تأدأريإأو رفسسلأ عاطق ‘ ةفيظو
رّثأاتتسسو .ر’ود رايلم4,1 اهردق
عم ةطبترŸأ قدانفلأ لامعأأ ًاسضيأأ
ن˘˘˘م ة˘˘˘ئŸأ ‘06 لا˘ف˘قإأ لا˘م˘ت˘˘حأ
.ف˘ي˘سصلأ ل˘سصف لÓ˘خ ‘ قدا˘ن˘˘ف˘˘لأ
ةّد˘˘˘سشب ي˘˘˘مأز˘˘˘˘لإ’أ لز˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ ّر˘˘˘˘سضأأو
لّثÁ يذلأ ،يمسسرلأ Òغ عاطقلاب
œا˘ن˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘ئŸأ ‘35وÚ 83˘˘ب
ةبأرق مدختسسيو ›امجإ’أ يّلÙأ
.ة˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لأ د˘˘ي˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘ئŸأ ‘06
تذ˘˘خأأ د˘˘ق ة˘˘مو˘˘ك◊أ ّنأأ ح˘˘ي˘˘ح˘˘سص
لا˘ّم˘ع˘لأ ء’ؤو˘ه ةد˘عا˘سسŸ تأءأر˘جإأ
ءا˘ف˘ع˘سضلأ Úن˘˘طأوŸأ ن˘˘م م˘˘هÒغو
ةدحأو ةّرŸ ةيدقن تÓيو– Óًثم)
هذ˘˘ه ّنأأ Òغ ،(تا˘˘ب˘˘˘هو م˘˘˘عد مزرو
ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘˘فا˘˘ك تأءأر˘˘جإ’أ
.ةيداسصتق’أ بعاسصŸأ
داسصتقأ سشمكني دق ،كلذل ةجيتن
بسسح˘˘ب ،ة˘˘ئŸأ ‘4 و˘ح˘ن˘ب سسنو˘ت

رّد˘˘ق˘˘يو .›ود˘˘لأ د˘˘ق˘˘ن˘˘لأ قود˘˘˘ن˘˘˘سص
ي˘ئا‰إ’أ ةد˘ح˘˘تŸأ ·أ’أ ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب
نواعتلأو رامثتسس’أو ةيمنتلأ ةرأزوو
ةراسسخ دهسشتسس سسنوت ّنأأ ›ودلأ
لّدعم نأأ ناعّقوتيو ةفيظو005472
.ةئŸأ ‘4 ةبسسنب عفتÒسس رقفلأ
لّد˘ع˘م سضف˘خ˘ن˘ي نأأ ح˘جرأ’أ ى˘ل˘˘عو
.ةئŸأ ‘5 ةبأرقب رامثتسس’أ
ة“اÿا
‘ ةيسسنوتلأ ةموك◊أ تح‚ دقل
،ّدجتسسŸأ انوروك سسوÒف ءأوتحأ
ةيوق ةيتاسس˘ّسسؤو˘م ة˘با˘ج˘ت˘سسأ ل˘سضف˘ب
هذه ّنأأ ديب .sÚيبعسش يعوو ةقثو
ح˘ب˘سصت د˘ق ة˘ئ˘سشا˘ن˘لأ ة˘ي˘طأر˘قÁد˘لأ

تاي˘عأد˘ت˘لأ ل˘ع˘ف˘ب ر˘ط˘خ˘ل˘ل ة˘سضر˘ع
اهبّترت يتلأ ةيداسصتق’أ ةيعامتج’أ
سشم˘ك˘ن˘ي نأأ ن˘˘م ّد˘˘ب ’و .ة˘˘ح˘˘ئا÷أ
تا˘عا˘ط˘ق˘لأ ل˘ّط˘ع˘˘ت ع˘˘م دا˘˘سصت˘˘ق’أ
ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘كر◊أو ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘سسأ’أ
يّدؤوت دقو .ماعلأ قافنإ’أ دايدزأو
¤إأ ةب˘ع˘سصلأ ة˘يدا˘سصت˘ق’أ فور˘ظ˘لأ
ىوقأأ ٍزفاحو جّجأاتم يعامتجأ ٍرّتوت
،يداسصتق’أ يعام˘ت˘ج’أ حÓ˘سصإÓ˘ل
ُةحئا÷أ هتدّلو ٍزيكرت لعفب كلذو
نيابتلأو يعامتج’أ توافتلأ ىلع
ةياعرلأ درأوم عيزوت ‘ ‘أرغ÷أ
.ةيّحسصلأ

زغنيكورب دهعم



يصسنرفلا مين يدان فوفصص ‘ قّلأاتŸا طصسولا طخ

وحر نب فطخ ىلع ناصسفانتي رئاز÷او برغŸا

وروأا ÚيÓم01 غلبم مÓتصسا  طÎصشت ›وبان  ةرادإا

 دقاعتلل قابصسلا لخدي لصساكوين
ملوغ يزوف عم

قابسسلأ لسساكوين يدان لوخد نع ةيناطيرب ةيمÓعأ ريراقت تفسشك
.م’وغ يزوف يرئأز÷أ رسسيأ’أ Òهظلأ عم دقاعتلل
يزيل‚أ يدان نم Ìكأأ ‘ بولطم تاب م’وغ نأاب ريراقتلأ تأذ تدكأأ و

.بعÓلأ مسض ‘ اسضيأأ نوتبماهرفلوو يدان ةبغر دعب ةسصاخ
هقيرف ةرداغŸ ةوقب حسشرم نايتيأ تناسس يدانل قباسسلأ بعÓلأ حبسصأ و
.قيرفلأ ةليكسشت ‘ ةناكم نع هلوسصح مدع لظ ‘ ›وبان ›ا◊أ
هدّدسسُي ،وروأأ ÚيÓم01 غلبم مÓتسسأ ›اطيإ’أ ›وبان يدان ةرأدإأ طÎسشت
هذه مÓغ يزوف قباسسلأ ›ودلأ بعÓلأ بأدتنأ ‘ بغري يذلأ قيرفلأ
.ةفئاسصلأ
،طرسشلأ أذهِل بيجتسسي ايمسسر اسضرع رظتنت ›وبان يدان ةرأدإأ تلأزامو
،هترسشن اهل ريرقت ‘ ةيلاطيإ’أ““تروبسس وليد اتيزاغ ’““ ةفيحسص لوقت
.سسيمÿأ
قيرف داجيإأ ةبوعسص ءأرو مÓغ عفأدملل ةيلاعلأ ةيونسسلأ ةرجأ’أ نوكتو

.وروأأ نويلم4.2 ةميق غلبت ثيح ،هنأولأأ لّثمُي ديدج
نأولأأ لم◊ هقيرط ‘ م’وغ يزوف ينطولأ بختنŸأ عفأدم نأأ ودبي
«تروبسس وتوت» ةفيحسص هنع تفسشك ام بسسح ةيزيل‚’أ ةيدنأ’أ دحأأ
م’وغ ›وبان بع’ لامعأأ ليكو ،زريدنيم يخروخ نأأ ةفيسضم ،ةيلاطيإ’أ
غيلرÈÁلأ بوسص هليو–و ،ايلاطيأ نم هجأرخإأ ىلع  ايلاح لمعي
.لبقŸأ مسسوŸأ
سضورعلأ ديدع كلÁ يرئأز÷أ ›ودلأ نإاف ،ةفيحسصلأ تأذل أدانتسسأو
نوتبماهرفليو يدان ةÈتعم ،ةباسصإأ نم هتدوع ذنم هأوتسسم عجأرت مغر
هلامعأأ ليكو نأأ ¤إأ قايسسلأ تأذ ‘ ةÒسشم ،هفوفسص ¤إأ همسضل برقأ’أ
‘ هتاقÓعل أرظن ،رخآأ يبوروأأ قيرف ¤إأ هليو– ‘ ةبوعسص دجي نل
.بعÓل ةتباثلأ ةميقلأو ،ابوروأأ
نع ثحبلاِب مÓغ يزوف أرّخؤوُم تÈخأأ ›وبان يدان ةرأدإأ نأأ مولعمو
بردملل ةيكيتكتلأ تاباسس◊أ جراخ تاب هنوك ،هنأولأأ هلّثمُي ديدج قيرف
.1202-0202 مسسوم ‘ وزوتاغ ورانيج
يسضقنت ،ٍدقعِب ›اطيإ’أ ›وبان يدان عم (ةنسس92) مÓغ يزوف طبتريو
.2202 فيسص هتّدم

ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن عبر

fiينعم زر Ãمويلا نويل ةهجاو
يرئأز÷أ مجنلأ دجأوت
دفو نمسض زرfi سضاير
دسش يذلأ يتيسس Îسسسشنام
ةمسصاعلأ بوسص لاحرلأ
ابسس– ،ةنوبسشل ةيلاغتÈلأ

Ÿتبسسلأ ةيسسمأأ ةهجأو
يسسنرفلأ نويل كيبŸوأأ
نم يئاهنلأ عبر رودلأ مسسرب
لاطبأأ يرود ةسسفانم
.ابوروأأ
يتيسسلأ بردم ناكو
زرfi عسضو دق ’ويدرأوغ
ءاقل ‘ هتاباسسح جراخ
،ديردم لاير مامأأ بايإ’أ
نم هتعباتÃ ىفتكأ نأأ دعب
راثأأ ام وهو ،ء’دبلأ ةكد
ةرŸأ هذه نوكيسس يذلأ يرئأز÷أ ›ودلاب ÚبجعŸأو راسصنأ’أ ءايتسسأ
.ةليكسشتلأ ‘ هتناكم ىلع ديكأاتلأو هتأردق نع Òبعتلل ةسصرف مامأأ
‘ يرجيسس يئاهنلأ عبر رودلأ باسس◊ تبسسلأ دعوم نأأ ظحŸÓأو
بقع رهسشأأ5 تدعت ةدŸ ةلوطبلأ فقوت ببسسب طقف ةدحأو ةأرابم
.هتايعأدتو دجتسسŸأ انوروك سسوÒف راسشتنأ
‘ ةكراسشم ÚبعÓلأ Ìكأ’ تايئاسصحأ سشتأو Îسسسشنام عقوم رسشنو
مسسوŸأ لÓخ يزيل‚’أ يتيسس Îسسسشنام يدان عم ابوروأأ لاطبأأ يرود
. ›ا◊أ يوركلأ
‘ ثلاثلأ زكرŸأ زرfi سضاير يرئأز÷أ ينطولأ بختنŸأ دئاق لتحي و
.يتيسسلأ عم ةقيقد835 ‘ مسسوŸأ أذه كراسش امدعب بيتÎلأ
بعل امدعب لو’أ زكرŸأ يردور Êابسس’أ نأديŸأ طسسوتم لتحي اميف
يرود ‘ مسسوŸأ أذه ةقيقد245 ناغودنوغ كلتÁ اميف , ةقيقد027
. لاطبأ’أ
نم لاطب’أ يرود ‘ فأدهأÓل ةعانسص ÚبعÓلأ Ìكأأ زرÈ fiتعي و

.نأ’أ ىتح تسسيسسأأ4 مدق امدعب يتيسس Îسسسشنام يبع’ بناج
،اهيبعÓل ةمخسض ةحنم يزيل‚إ’أ يتيسس Îسسسشنام يدان ةرأدإأ تدسصرو

.0202-9102 ةخسسن ابوروأأ لاطبأأ ةطبأر سسأاك زأرحإأ لاح ‘
،اهيبع’ ىلع وروأأ نويلم71 غلبم يتيسس Îسسسشنام يدان ةرأدإأ عّزوُتَسسو

ام ¤إأ أدانتسسأ .ةيدنأÓل ةيلاغلأ ةيبوروأ’أ سسأاكلأ هذهِب جيوتتلأ لاح ‘
.ةعم÷أ ،ةيناطيÈلأ““ليم يليد““ ةفيحسص هتركذ
كيبŸوأ دسض““يوامسسلأ قرزأ’أ““ هقيرفو زرfi سضاير حان÷أ بعليو
.ابوروأأ لاطبأأ ةطبأر يئاهن عبر باسسحِل نويل
،6102-5102 ةعبط ابوروأأ لاطبأأ ةطبأر يئاهن فسصن غولب نإاف ،ةراسشإÓل

املِع .ةسسفانŸأ هذه خيرات ‘ يتيسس Îسسسشنام قيرفِل ةجيتن لسضفأأ وه
ةيراقلأ ةقباسسŸأ تقلطنأ امنيب ،0881 ماع سسّسسأات يزيل‚إ’أ يدانلأ نأأ
.6591-5591 مسسوم ‘ ةيدنأÓل
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فوفسص ‘ قّلأاتŸأ طسسولأ طخ بع’ عسضو
ًأد˘˘ح ،و˘˘حÔب Úسسا˘˘ي ،ي˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لأ م˘˘˘ي˘˘˘ن يدا˘˘˘ن
هلبقتسسم ‘ هلسضف لوح رودت يتلأ تاعئاسشلل
Úب˘خ˘ت˘˘نŸا˘˘ب ه˘˘م˘˘سسأ ط˘˘ب˘˘ترأ ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،›ود˘˘لأ
ق◊أ كلتÁ يذلأ وهو ،يرئأز÷أو يبرغŸأ

.““سساماهابلأ““ نوناق لسضفب امهدحأأ ليث“ ‘
ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص ه˘˘˘ب ّسصخ رأو˘˘˘ح ‘ ،و˘˘˘حÔب ¤دأأو
ةيسسن÷أ ةيسضق ‘ هولدب ،““دراغ فيتكيجبوأأ““
لك ي˘ف˘نأأ““ :لاقف ،اهرات˘خ˘ي˘سس ي˘ت˘لأ ة˘ي˘سضا˘ير˘لأ

ي˘ن˘نأ’ ،تنÎنإ’أ ى˘ل˘ع ر˘˘سشت˘˘ن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ را˘˘ب˘˘خأ’أ
Úسس–و ،يقيرف عم قلأاتلأ ىلع زيكÎلأ لّسضفأأ
.““رأرمتسساب بعللأ Èع يتأردق
بعللأ ةسصرف لين نأأ نم دّكأاتم انأأ““ لسصأو مث
ع˘م ق˘ّلأا˘ت˘لأ د˘ع˘ب ىو˘سس نو˘ك˘ت ن˘ل بخ˘ت˘˘نŸأ ع˘˘م
يهو ،تأرايخ ةثÓث كلتمأأ يننأأ ًاملع ،يدانلأ
ى˘ق˘ل˘تأأ ا˘مد˘ن˘˘عو ،بر˘˘غŸأو ر˘˘ئأز÷أو ا˘˘سسنر˘˘ف
ع˘˘سضو˘˘لأ سسردأا˘˘سس ،ÚبردŸأ د˘˘حأأ ن˘˘م ً’ا˘˘سصتأ
.““اهدعب رّرقأأو
،سشت˘يزو˘ل˘ي˘لا˘ح د˘ي˘حو ي˘ن˘ف˘˘لأ ر˘˘يدŸأ كل˘˘تÁو
هÒظ˘نو  ،ي˘بر˘غŸأ بخ˘˘ت˘˘نŸأ ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘سشŸأ

وحن ةكÎسشم ةرظن ،يسضاملب لامج يرئأز÷أ
ناطÎسشي ثيح ،جراÿاب ÚفÙÎأ ÚبعÓلأ
نود ،م˘هد˘ل˘ب ل˘ي˘ث“ ‘ م˘ه˘ت˘ي˘ن ن˘ع أو˘ن˘˘ي˘˘ب˘˘ي نأأ
ءوسض ىل˘ع م˘ه˘ئا˘عد˘ت˘سسأ ل˘ب˘ق ،ة˘ق˘ب˘سسم طور˘سش
.مهقرف عم مهقّلأات
بعللأ ةسصرف نع ،(ًاماع12) وحر نب ثحبيو
لبق ةيئاهن ةفسصب هيلإأ مسضنأ يذلأ مين يدان عم
،ودروب عم هتراعإأ ةÎف ءاسضقنأ دعب ،عيباسسأأ
ةبثولأ ققحيل ديد÷أ مسسوŸأ ىلع لّوعيسسو
ل˘ظ ‘ ،يور˘ك˘لأ هرأو˘سشم ‘ ا˘ه˘جا˘ت˘˘ح˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأ
.ÚللÙأ نم اهاقلتي يتلأ ةيباجيإ’أ ءأرآ’أ

ىلع لمعلأ ويسست’ قيرف لسصأوي
بق˘˘ل ى˘˘ل˘˘ع سسفا˘˘ن˘˘ي ق˘˘ير˘˘ف ءا˘˘˘ن˘˘˘ب
م˘˘˘˘سسوŸأ ‘ ›ا˘˘˘˘ط˘˘˘˘يإ’أ يرود˘˘˘˘لأ
ًأدي˘ع˘ب با˘هذ˘لأ ة˘لواfiو ،ل˘ب˘قŸأ

،ابوروأأ لاطبأأ يرود ةقباسسم ‘
يمسصاعلأ يدانلأ حا‚ دعب كلذو

د˘ع˘ب ة˘ع˘بأر˘لأ ة˘ب˘ترŸأ لÓ˘ت˘˘حأ ‘
.زي‡ سضام مسسوم
““لوب˘تو˘ف سسنأر˘ف““ ة˘˘لÛ ًا˘˘ق˘˘˘فوو
تتاب ويسست’ ةرأدإأ نإاف ،ةيسسنرفلأ
ير˘ئأز÷أ م˘ج˘ن˘لأ م˘سض فد˘ه˘ت˘˘سست
تاب هنأأ ودبي يذلأ ،›وغيف نايفسس
›ا◊أ هق˘ير˘ف ةردا˘غ˘م ن˘م ًا˘ب˘ير˘ق
يدانلأ ةبغر بسسب ،يأرسس ةطلغ
بتأورلأ مجح سضيفخت ‘ يكÎلأ
ةسصاخ ،ةرأدإ’أ لهاك تلقثأأ يتلأ
سسوÒف ا˘ه˘ف˘ل˘خ ي˘ت˘لأ ة˘مزأ’أ د˘ع˘ب
.انوروك
بل˘˘˘˘ط نأأ رد˘˘˘˘سصŸأ سسف˘˘˘˘ن د˘˘˘˘˘كأأو
لبق نم ءاج ›وغيف عم دقاعتلأ
،““روسسنلأ““ ق˘ير˘ف˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لأ ر˘˘يدŸأ
¤إأ فدهي يذلأ ،يغأزنيإأ Êوميسس
ن˘˘م ي˘˘ك˘˘ي˘˘ت˘˘ك˘˘ت˘˘لأ م˘˘سسر˘˘˘لأ Òي˘˘˘غ˘˘˘ت
فرع يذلأ يكيسسÓكلأ (3-5-2)
هنمو ،(1-2-4-3) ¤إأ قيرفلأ هب
نوكتسس طسسو طخ يبع’ فيظوت
ابوروأأ فأد˘ه ةد˘عا˘سسم م˘ه˘ت˘م˘ه˘م
.يليبوÁأ وÒسشت ،مسسوŸأ أذهل
ة˘ي˘كر˘ت ة˘ي˘مÓ˘عإأ ر˘يرا˘ق˘ت تف˘سشكو
ير˘˘˘˘˘˘ئأز÷أ ›ود˘˘˘˘˘˘لأ سضفر ن˘˘˘˘˘˘ع
سضورع˘لأ ع˘ي˘م÷ ›و˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘سس
نم يدأونلأ سضعب نم هتلسصو يتلأ
ةرأدإأ بسضغ راثأأ ام وهو ،جيلÿأ
تبرعأأ يتلأ يأرسس ةطلغ هقيرف
ا˘ه˘ت˘ق˘فأو˘م ن˘ع Úير˘ط˘˘ق Úيدا˘˘ن˘˘ل

ا˘ه˘ت˘جا˘ح ل˘ظ ‘ ه˘ح˘˘ير˘˘سست ى˘˘ل˘˘ع
Ÿن˘م سصل˘خ˘ت˘ل˘ل لأو˘مأ’أ ن˘م د˘يز

.ةقناÿأ ةيلاŸأ ةمزأ’أ
نإا˘˘ف ،ردا˘˘سصŸأ تأذ˘˘ل أدا˘˘ن˘˘ت˘˘˘سسأو
ف˘قوÃ تأا˘جا˘ف˘˘ت يأر˘˘سس ة˘˘ط˘˘ل˘˘غ
هبلاطم ةسضراع عفر يذلأ  ›وغيف
بتأرك وروأأ نويلم8.3 نم ةيلاŸأ
يذلأ رمأ’أ ،ÚيÓم9 ¤إأ يونسس
‘ ةبغأرلأ ةيرطقلأ ةيدنأ’أ لعج
ا˘م˘ي˘سس ه˘˘تا˘˘مد˘˘خ ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سس’أ
عجأÎت ة˘فأر˘غ˘لأو د˘سسلأو ل˘ي˘حد˘لأ

.اتقؤوم ولو ،هبأدتنأ نع
ناك ءأرحسصلأ براfi نأأ مولعمو
‘ ءاقبلأ ‘ هتبغر نع Èع دق
قير˘ف˘ل لا˘ق˘ت˘ن’أ وأأ يأر˘سس ة˘ط˘ل˘غ
ىو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسم ‘ نو˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘ي ،ي˘˘˘˘˘˘بوروأأ
ا˘مور و˘يز’ ةرو˘سص ‘ ،ه˘˘تا˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘ت
ه˘˘ن˘˘ع ر˘˘سسف˘˘ت˘˘سسأ يذ˘˘لأ ›ا˘˘ط˘˘˘يإ’أ

.هفطÿ ابسس–
قيرف ع˘م ›و˘غ˘ي˘ف نا˘ي˘ف˘سس بع˘ل˘يو

،7102 ما˘˘ع ذ˘˘ن˘˘م يأر˘˘سس ة˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘غ
يزيلكنإ’أ ماه تسسيو نم ًامداق
،ًأد˘حأو ًا˘م˘سسو˘م ه˘ي˘ف ى˘سضق يذ˘لأ

ا˘ي˘سسن˘لا˘ف ع˘م م˘˘سسأو˘˘م5 ل˘با˘ق˘˘م
ه˘يدا˘ن ن˘م ه˘م˘˘سض يذ˘˘لأ Êا˘˘ب˘˘سسإ’أ
ما˘˘ع ل˘˘بو˘˘نور˘˘غ ا˘˘سسنر˘˘˘ف ‘ لوأ’أ
هليو– ةميق نأأ ملعلأ عم ،0102
ةقفسصلأ ما“إأ ةلاح ‘ ويسست’ ¤إأ
بسسح ،وروي ÚيÓم4 زواجتت نل
.ةيسسنرفلأ ةفيحسصلأ
نم ًأدج ًابيرق ويسست’ قيرف تابو
رخآأ يرئأزج بع’ ةقفسص ما“إأ
د˘˘˘˘مfi ،ر˘˘˘˘سسيأ’أ Òه˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لأ و˘˘˘˘هو
7 لباقم ،لابسس نم ًامداق ،سسراف
هلسصوت ¤إأ ةفاسضإأ ،وروي ÚيÓم
Îسسسشنام م‚ عم يئاهن قافت’
ديفيد Êابسس’أ ،مرسضıأ يتيسس
‘ قيرفلل مسضنيسس يذلأ ،افليسس

ة˘يا˘ه˘ن د˘ع˘ب ر˘˘ح لا˘˘ق˘˘ت˘˘نأ ة˘˘ق˘˘ف˘˘سص
يرود ‘ يزيلكنإ’أ هقيرف ةÒسسم
.ابوروأأ لاطبأأ
يسضايرلأ ريدملل تاحيرسصت ‘و
قيرفلأ نأاب اهيف دكأأ ويسست’ يدانل
م˘سسح ن˘˘م أد˘˘ج بير˘˘ق ›ا˘˘ط˘˘ي’أ

دمfi يرئأز÷أ بعÓلأ ةقفسص
ي˘سضا˘ير˘˘لأ ر˘˘يدŸأ د˘˘كأأ و. سسرا˘˘ف
‘ داج قيرفلأ نأاب ويسست’ يدانل
ن˘˘م ه˘˘نأأ و سسرا˘˘ف ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سص◊أ
ةقفسصب قيرفلأ زوفي نأ عقوتŸأ
.يرئأز÷أ رسسيأ’أ Òهظلأ
ل˘ئا˘˘سسو تنا˘˘ك ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘مو
تقو ‘ تدكأأ دق ةيلاطيأ مÓعأ
ة˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لأ يدا˘˘˘˘ن نأا˘˘˘˘ب ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سس
بع’ ة˘ق˘˘ف˘˘سص ق˘˘ل˘˘غأأ ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘ي’أ
.لابسس

ر.ق

يغازنيإا Êوميصس لبق نم ءاج بلطلا

سسراف دعب ›وغيف سضوافي ويصستل



 وروي نويلم82 ¤إا لصصي يونصس بتار ىلع لصصحي

..يصسيم بناج ¤إا بعلل ةنولصشرب ¤إا ودلانور
؟ةقيقح مأا ةعئاصش

1202-0202 مصسوŸ  يديهمتلا لوألا رودلا ‘

يرودب قيرف ةÁزه ‘ ببصستي انوروك سسوÒف
ابوروأا لاطبأا
اتيرد قيرف Òسسخت ““افيوي““ مدقلأ ةركل يبوروأ’أ دا–’أ نلعأأ
‘ ›امسشلأ يدنلريإ’أ دليفنيل مامأأ هتهجأوم تيغلأأ نأأ دعب يرافوسسوكلأ
1202-0202 مسسوŸ ابوروأ لاطبأأ يرود نم يديهمتلأ لوأ’أ رودلأ
.هفوفسص ‘ انوروك سسوÒفب Úتباسصإأ ببسسب
رقم نم برقلاب نوين ‘ ةررقم دليفنيلو اتيرد Úب ةأرابŸأ تناكو
فوفسص نمسض Úتلاح دوجو Úبت نأأ دعب نكل ةبعلل يراقلأ دا–’أ
““افيوي عم نواعتلاب ةيرسسيوسسلأ تاطلسسلأ تررق““ يرافوسسوكلأ قيرفلأ
دا–’أ نلعأأ امك يحسصلأ رج◊أ ‘ قيرفلأ دأرفأأ عيمج عسضو
.يبوروأ’أ
تسضق ،““ةئراط فورظ ببسسب»و ““افيوي»ـل يحسصلأ لوكوتوÈلأ قفوو
ًابحسسنم اتيرد““ رابتعأ ،فانئتسس’أ ‘ يبوروأ’أ دا–Óل ةيبيدأاتلأ ةئيهلأ

رودلأ ¤إأ دليفنيل لهأاتو ،““0-3 ةجيتنب هتراسسخ ›اتلابو ةأرابŸأ نم
.لبقŸأ
¤إأ مهلوسصو لبق قيرفلأ وبع’ اهل عسضخ يتلأ تاسصوحفلأ عيمج تناكو
نوكي نأأ بجيف ،““افيوي““ ـل يحسصلأ لوكوتوÈلأ قفوو.ةبلاسس أرسسيوسس
‘و .ةأرابŸأ ماقت يك ةديج ةحسصب ،سسرا◊أ مهيف نÃ ،ًابع’31 كانه
كلذ نكي ⁄ أذإأو ،ةأرابŸأ ة‹رب داعت طورسشلأ ةقباطم مدع لاح

.ةفيظن ةيثÓثب ةأرابŸأ رسسخيو ““ً’وؤوسسم قيرفلأ Èتعي““ ًانك‡
ةحئاج نإأ رداسصم نع Óقن ءابنأÓل ““زÎيور““ ةلاكو تدافأ اميف
ةركل ةيبوروأ’أ ·أ’أ يرود تايرابم سضعب لقن ‘ ببسستت دق91-ديفوك
ردسصيسس ةيلسصأ’أ بعŸÓأ Òيغتب رأرق يأأ نإأو ةدياfi بعŸÓ مدقلأ

.توأ32 ‘ لاطبأ’أ يرود يئاهن لبق حجرأ’أ ىلع
ثلاثلأ Úب ةÎفلأ ‘ ·أ’أ يرود نم Úتلوج لوأأ ةماقإأ ررقŸأ نمو
يبوروأ’أ دا–’أ دقعيو .ةيلودلأ ةÎفلأ لÓخ Èمتبسس نم نماثلأو
يرودلأو لاطبأ’أ يرود يئاهن سشماه ىلع هتاعامتجأ ةداع (افيويلأ)
.ةمداقلأ ةرسشعلأ مايأ’أ لÓخ فتاهلأ Èع أر“ؤوم دقعي دقو يبوروأ’أ
دويقلأ Òيغت مزلتسسي ا‡ ابوروأأ Èع ةيحسصلأ عاسضوأ’أ نيابت عمو
‘ تايرابم ءاغلإأ بنŒ ¤إأ افيويلأ ىعسسيسس ءابولأ ءأوتح’ ةسضورفŸأ
.ةÒخأ’أ تاظحللأ
قرفلأ لك Úب قيثو نواعت ¤إأ جاتحنسس““ يسضاŸأ عوبسسأ’أ افيويلأ لاقو
.ماظتنابو اهديعأوم ‘ تايرابŸأ لك ةماقإأ نامسضل يبوروأ’أ دا–’أو
هذه ‘ ةدياfi بعÓم ‘ ةيلود تايرابم ةماقإأ لامتحأ دعبتسسن ’
.““ةلحرŸأ
ليجأات اسضيأأ ررقو اماع71 ت– تأديسسلل ابوروأأ ةلوطب افيويلأ ىغلأأو
تايرابم نم ددع ¤إأ ةفاسضإأ اماع91 ت– لاجرلل ابوروأأ ةلوطب
.ىرخأ’أ بابسشلأ تابختنم

ةيلاŸا ةمزألا ببصسب تدقعت ابغوب لوب ءارصش ةقفصص

هذهب ديردم لاير ‘ ةيحيحصصت ةروث أادبي ناديز
ةوطÿا
نيز بردŸأ ابوروأأ لاطبأأ يرود نم ركبŸأ ديردم لاير جورخ Èجأأ
حيحسصتلأ ةروث ‘ هتأوطخ ¤وأأ أأدبو ،ًاعيرسس فرسصتلأ ىلع نأديز نيدلأ
.لبقŸأ مسسوملل ًأدأدعتسسأ
هتداعإأو ،دأدييسسوسس لاير ¤إأ دراغيدوأأ نترام ةراعإأ عطق لايرلأ ررقو
.لبقŸأ مسسوŸاب طسسولأ طخ ‘ مهم رود لغسشل يكلŸأ قيرفلل
فوفسص ‘ دعأولأ يجيوÔلأ مجنلأ ىقبي نأأ عقوتŸأ نم ناكو
،طسسولأ طخ سشاعنإ’ هتداعإأ ررق نأديز نكل ،ديدج مسسوŸ دأدييسسوسس
.نسسلأ ‘ سشتيردوم اكول مدقت عم
مامأأ ةÒخأ’أ ةراسسÿأ بقع ءامدلأ ديدجتل لايرلأ ةجاح تدبو
Êاثلأ مسسوملل لاطبأ’أ يرودب61ـلأ رود نم جورÿأو ،يتيسس Îسسسشنام
.›أوتلأ ىلع
Òعأأ هنكل ،ًاماع61 غلبي ناك Úح5102 ‘ دراغيدوأأ عم لايرلأ دقاعتو
مسسوŸأ أذه هتايوتسسم لسضفأأ ‘ رهظو ،ةÿÈأ باسستك’ ةيدنأأ ةدع ¤إأ

.اغيللأ مو‚ عŸأأ نم ناكو ،دأدييسسوسس عم
ببسسب تدقعت ابغوب لوب ءأرسش ةقفسص نأأ ¤إأ ““اكرام““ ةفيحسص تراسشأأو
يطعيسسو ،ًابسسانم ًاينا‹ Óًيدب دراغيدوأأ ودبي أذل ،ةيلاŸأ ةمزأ’أ
.ديردم ‘ ةدوسشنŸأ ةيوي◊أ
لايرلل بابسشلأ قيرف ‘ هبردي ناك ذنم دراغيدوأأ تأردق نأديز فرعيو
بعلل لاÛأ هل حيتي دقو ،ةأرابم52 بعلل ةسصرفلأ هحنمو ،(ايتسساك)
.(ًاماع43) سشتيردوم باسسح ىلع لبقŸأ مسسوŸأ ‘ ًايسساسسأأ

وخيراب Êاد طصسولا بعل عم دقاعت

ددج ÚبعÓب هفوفصص دصشح لصصاوي لايرايف
،وخيراب Êأد طسسولأ بع’ عم دقاعتلأ ،Êابسسإ’أ لايرايف يدان نلعأأ

Ÿمز عم بردتيسس ثيح ،مسسأوم ةعبرأأ ةدÓدد÷أ هئ.
يذلأ يدانلأ ،ايسسنلاف نم امداق ““ءأرفسصلأ تاسصأوغلأ»ـل وخيراب لسصيو
،ةيسضاŸأ ةعسستلأ مسسأوŸأ لÓخ هفوفسص ‘ بعل يذلأو ،هيف أدئاق ناك
مسض تأءأرجأ فلكت دقو.““سشيفافÿأ““ ›وؤوسسم عم تافÓخ رثإأ كلذو
فوفسص نم انا‹ هليحرل أرظن ،وروي Êويلم ،(اماع13) بعÓلأ
طسسولأ بع’ ،ايسسنلاف ‘ قباسسلأ هليمزل وخيراب مسضني أذهبو.ايسسنلاف
بعÓل ةفاسضإأ ،لايرايفل ايمسسر مسضنأ يذلأ ،Úلكوك سسيسسنأرف يسسنرفلأ
فوفسصل لقتنأ يذلأ ،وبوك اسسوفيكات Êابايلأ ،باسشلأ ديردم لاير
ت– قيرفلأ عورسشم زيزعتل ،ةراعإ’أ ليبسس ىلع ““ءأرفسصلأ تاسصأوغلأ““

نع نلعأأ دق لايرايف يدان ناكو.يرÁإأ يانوأأ ديد÷أ هبردم ةدايق
ةينامث ¤إأ لسصت اهنكل ،دقاعتلأ ةميق نع فسشكلأ نود ،Úلكوك عم هدقاعت
.تأÒغتملل ةفاسضإأ وروي ÚيÓم
تاسصأوغلأ““ عم مسسأوم ةعبرأأ ةدŸ دقع ىلع ،(اماع92) Úلكوك عقوو
رظتنيو ،تأرابتخ’أ يقابو ةيبطلأ تاسصوحفلأ ىطخت امدعب ،““ءأرفسصلأ
.اكيمأÒسس ’ بعلم نم مÓعإ’أ لئاسسول ،سسيمÿأ ،هÁدقت متي نأأ
،يرÁإأ يانوأأ بردŸأ عم هدقاعت دعب هفوفسص معد لايرايف لسصأويو
مسسوملل أدأدعتسسأ ،قباسسلأ نامÒج ناسس سسيرابو لانسسرأأ بردم
.لبقŸأ

ةـضاـير
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ةركيف Òبÿأ ،غ’اب مويليج تاحيرسصت تلعسشأأ
مجنلأ لاقتنأ لامتحأ لوح ،ةينابسسإ’أ مدقلأ
¤إأ ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك مر˘سضıأ ›ا˘غ˘تÈلأ
ةيف˘ي˘سصلأ ت’ا˘ق˘ت˘ن’أ قو˘سس ‘ ة˘نو˘ل˘سشر˘ب يدا˘ن
Òهام÷أو ةيŸاعلأ مÓعإ’أ لئاسسو ،ةيلا◊أ
عقأوم ‘ ÿÈأ لقانتت تتاب يتلأ ،ةيسضايرلأ
.يعامتج’أ لسصأوتلأ
نع ،ةيناطيÈلأ ““يسس يب يب““ ةكبسش ويدأر لقنو

:ةينابسسإ’أ مدقلأ ةرك ‘ Òبÿأ ،غ’اب مويليج
مجنلأ لامعأأ ليكو ،زيدنيم يخروخ ىقلت دقل““
نم ،تاميل˘ع˘ت ،ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك ›ا˘غ˘تÈلأ
،أر˘يدا˘˘م خورا˘˘سصل د˘˘يد˘˘ج ق˘˘ير˘˘ف دا˘˘ج˘˘يإأ ل˘˘جأأ
ى˘ل˘عو ة˘يد˘نأأ ةد˘ع ى˘ل˘ع ه˘سضر˘˘ع˘˘ب ما˘˘ق هرود˘˘بو
.““ةنولسشرب اهسسأأر

ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘ت سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج يدا˘˘ن ةرأدإأ““ ع˘˘با˘˘تو
،ودلانور هلاني يذلأ Òبكلأ بتأرلأ نم سصلختلأ
زيدنيم يخروخ Òهسشلأ هلامعأأ ليكو تاب كلذل
،›اغتÈلأ م˘جا˘ه˘م˘ل˘ل د˘يد˘ج ق˘ير˘ف ن˘ع ثح˘ب˘ي

فوفسص نع ليحرلأ ‘ ركفي ناك هنأأ ةسصاخ
ةمزأأ لبق ›ا◊أ فيسصلأ ‘ زوجعلأ ةديسسلأ
.““انوروك
نإاف ،ةيكÒمأ’أ ““نأأ يب سسأأ يأأ““ ةكبسش بسسحبو
،لانŸأ ديعب ةنولسشرب يدان ¤إأ ودلانور لاقتنأ

يهتني يذلأ ،سسوتنفوج عم هدقع ىهنأأ ول ىتح
يذلأ مخسضلأ هبتأر ببسسب ،2202 ماع فيسص ‘

ةجيتن ،اسسرابلأ ةرأدإأ مامأأ ًأÒبك ًاقئاع لكسشي
يتلأ ةمزأ’أ دعب قيرفلأ اهسشيعي يتلأ فورظلأ

‘ فرط يأأ لخدي ⁄و ،انوروك سسوÒف اهفلخ

.نآ’أ ىتح تاسضوافŸأ
‘ يسسيم بناج ¤إأ ودلانور ةيؤور نأأ تعباتو
‘ ًايئاهن قدسصي ’ ًأرمأأ نوكيسس ةنولسشرب يدان
بعŸÓأ تد˘˘ه˘˘سش ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،ل˘˘ب˘˘˘قŸأ م˘˘˘سسوŸأ
نك˘ل ،ًا˘ما˘ع31 ةدŸ ا˘ه˘ن˘ي˘ب ا˘م˘˘ي˘˘ف سسفا˘˘ن˘˘ت˘˘لأ
ئيسس رمأأ يأأ لعفي نل قباسسلأ لايرلأ ةروطسسأأ

Œأ““ هاŸيكل““.
يونسس بتأر ىلع لسصحي ودلانور نأأ تمتخو
،بئأرسضلأ مسسح دعب وروي نويلم82 ¤إأ لسصي
Òثكلأ ›اطيإ’أ سسوتنفوج ةرأدإأ فلكي هنكل

عم تميقأأ يتلأ ةقفسصلأ ببسسب ،لأومأ’أ نم
لقت˘نأ ا˘مد˘ن˘ع ،8102 ف˘ي˘˘سص ‘ د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
ةديسسلأ““ فو˘˘˘ف˘˘˘سص ¤إأ ›ا˘˘˘˘غ˘˘˘˘تÈلأ م˘˘˘˘جا˘˘˘˘هŸأ
.““زوجعلأ

تا˘عا˘سشإا˘ب ي˘سسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ط˘ب˘ترأ
¤إأ لا˘ق˘ت˘ن’ا˘ب ة˘ل˘˘يو˘˘ط ةÎف ذ˘˘ن˘˘م
ل˘ي˘لد ر˘˘ه˘˘ظو ،نÓ˘˘ي˘˘م Îنإأ ق˘˘ير˘˘ف
ما˘م˘˘سضنأ ة˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإأ ى˘˘ل˘˘ع د˘˘يد˘˘ج
¤إأ ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ق˘˘˘ير˘˘˘ف ةرو˘˘˘ط˘˘˘سسأأ
 .ًابيرق ›اطيإ’أ يدانلأ
يسسيم يخروخ لسصو عيباسسأأ لبقو
لي˘كوو ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’أ بعÓ˘لأ د˘لأو
و˘˘˘نÓ˘˘˘ي˘˘˘م ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م ¤إأ ه˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘˘عأأ
ززع ا‡ ،لزنم ءأرسشل ةيلاطيإ’أ
““ثوغÈلأ““ لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘نأ تا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سش
 .لبقŸأ مسسوŸأ دعب وسشتلاكلل
وليد ات˘يزا˘غ’““ ة˘ف˘ي˘ح˘سص تف˘سشكو
ل˘ي˘˘لد ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’أ ““تروبسس
دلأو نأأ ¤إأ تراسشأأ ثيح ،ديدج
ما˘مأأ ة˘م˘خ˘ف ة˘ق˘سش ىÎسشأ ي˘سسي˘˘م
 .ةرسشابم نÓيم Îنإأ قيرف رقم
Úب ةد˘˘˘يد˘˘˘ع تا˘˘˘فÓ˘˘˘˘خ تثد˘˘˘˘حو
‘ ةنولسشرب ةرأدإأو يسسيم لينويل
تر˘˘˘ه˘˘˘ظو ،ة˘˘˘ي˘˘˘سضاŸأ تأو˘˘˘ن˘˘˘˘سسلأ
بع’ لسضفأأ سضفر لوح ريراقت

هدقع ديدŒ تأرم6 ⁄اعلأ ‘
 .1202 ماع دعب
ويموتراب بيسسوج دكؤوي كلذ مغرو
رأر˘م˘ت˘سسأ ى˘ل˘ع ة˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب سسي˘˘ئر
ىتح ““Êولاتكلأ““ يدانلأ ‘ يسسيم
ولوؤوسسم يفني لثŸابو ،لأزتع’أ
ءأرسشل ةين دوجو يمسسر لكسشب Îنإأ

 .يسسيم
ع˘فد˘˘ت د˘˘ق ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘ير˘˘غŸأ ن˘˘مو
Òيغتل يسسيم لينو˘ي˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’أ
‘ ة˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘سضلأ ا˘˘˘يأزŸأ ءأو˘˘˘جأ’أ
ثيح اينابسسإأ سسكع ىلع ،ايلاطيإأ

بر˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ب تا˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘تأ ه˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘ح’
 .يبيرسضلأ
ةيŸاعلأ مدقلأ ةرك مو‚ لسصأوي
ةمزأ’أ هذه ‘ مهنأدلب ةدعاسسم
⁄ا˘ع˘لأ ا˘هد˘ه˘˘سشي ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلأ
‘ انوروك سسوÒف راسشتنأ لسصأوتو
ناك ةرŸأ هذهو ،لودلأ نم Òثكلأ
ةروطسسأأو ينيتنجرأ’أ ىلع رودلأ
.يسسيم لينويل ،Êابسسإ’أ ةنولسشرب
،ةينابسسإ’أ ““سسآأ““ ةفيحسصل ًاقفوو
ه˘˘ت˘˘سسسسؤو˘˘م Èع عÈت ي˘˘سسي˘˘م نإا˘˘ف
سسف˘˘ن˘˘ت زا˘˘ه˘˘ج05ـب ة˘˘˘˘˘˘˘˘يÿÒأ
‘ تا˘ي˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘ل˘˘ل ًا˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘ط˘˘سصأ

،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرأ’أ و˘˘يرأزور ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
معد نمسض أذهو ،هسسأأر طقسسم

ي˘˘ت˘˘لأ كا˘˘ن˘˘ه ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘سصلأ ز˘˘˘كأرŸأ
.يŸاعلأ ءابولأ أذه برا–

05 نم23 نأأ هسسفن ردسصŸأ دكأأو
را˘ط˘م ¤إأ ل˘ع˘ف˘لا˘˘ب ل˘˘سصو ًأزا˘˘ه˘˘ج
،ة˘سصا˘خ ة˘ل˘حر Ïم ى˘ل˘ع و˘˘يرأزور
¤إأ ا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سست م˘˘˘ت˘˘˘˘ي نأأ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ةقفأوŸأ دعب ةيحسصلأ تاسسسسؤوŸأ

ةيلÙأ تاطلسسلأ لبق نم اهيلع
.سسريآأ سسنيوب ‘
هذ˘˘˘ه ه˘˘˘نأأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةرا˘˘˘˘سشإ’أ ردŒو
اهيف مدقي يتلأ ¤وأ’أ ةرŸأ تسسيل
زكأرمل˘ل تأد˘عا˘سسŸأ ““ثوغÈلأ““
طسسو Úتنجرأ’أ هدÓب ‘ ةيحسصلأ

عÈت دق ناك ثيح ،ةمزأ’أ هذه
ةزهجأاب ،يسضاŸأ يام رهسش كلذك

ةيبط تأودأأو ة˘ي˘عا˘ن˘ط˘سصأ سسف˘ن˘ت
‘ ““ناهراج““ ىفسشتسسم ¤إأ ىرخأأ

” ي˘ت˘لأو ،سسر˘يآأ سسن˘يو˘ب ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
ف˘˘ل˘˘تfl ى˘˘ل˘˘ع كلذ˘˘ك ا˘˘ه˘˘ع˘˘˘يزو˘˘˘ت
.كانه تايفسشتسسŸأ
مايأ’أ هذه يسسيم لينويل سشيعيو
ةنولسشرب هقيرف ةدايق ةوسشن ىلع
نم يئاهنلأ عبرلأ رودلأ ¤إأ لهأاتلل

ىلع ابوروأأ لاطبأأ يرود ةقباسسم
ةهجأوŸ ،›اطيإ’أ ›وبان باسسح
لبقŸأ ةعم÷أ موي خنويم نرياب

اهيف لي“ ةهجأوم ‘و ،ةنوبسشل ‘
ÊاŸأ’أ يدا˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل تا˘˘˘ح˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشÎلأ
أذ˘ه ةÒب˘ك˘˘لأ ه˘˘تو˘˘ق ¤إأ ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب
.مسسوŸأ

 انوروك ةبراfi ىلع Úتنجرألا دعاصسُي

 نÓيم Îنإا ¤إا يصسيم لاقتنا برق ىلع ديدج ليلد



 وروي نويلم82 ¤إا لصصي يونصس بتار ىلع لصصحي

..يصسيم بناج ¤إا بعلل ةنولصشرب ¤إا ودلانور
؟ةقيقح مأا ةعئاصش

1202-0202 مصسوŸ  يديهمتلا لوألا رودلا ‘

يرودب قيرف ةÁزه ‘ ببصستي انوروك سسوÒف
ابوروأا لاطبأا
اتيرد قيرف Òسسخت ““افيوي““ مدقلأ ةركل يبوروأ’أ دا–’أ نلعأأ
‘ ›امسشلأ يدنلريإ’أ دليفنيل مامأأ هتهجأوم تيغلأأ نأأ دعب يرافوسسوكلأ
1202-0202 مسسوŸ ابوروأ لاطبأأ يرود نم يديهمتلأ لوأ’أ رودلأ
.هفوفسص ‘ انوروك سسوÒفب Úتباسصإأ ببسسب
رقم نم برقلاب نوين ‘ ةررقم دليفنيلو اتيرد Úب ةأرابŸأ تناكو
فوفسص نمسض Úتلاح دوجو Úبت نأأ دعب نكل ةبعلل يراقلأ دا–’أ
““افيوي عم نواعتلاب ةيرسسيوسسلأ تاطلسسلأ تررق““ يرافوسسوكلأ قيرفلأ
دا–’أ نلعأأ امك يحسصلأ رج◊أ ‘ قيرفلأ دأرفأأ عيمج عسضو
.يبوروأ’أ
تسضق ،““ةئراط فورظ ببسسب»و ““افيوي»ـل يحسصلأ لوكوتوÈلأ قفوو
ًابحسسنم اتيرد““ رابتعأ ،فانئتسس’أ ‘ يبوروأ’أ دا–Óل ةيبيدأاتلأ ةئيهلأ

رودلأ ¤إأ دليفنيل لهأاتو ،““0-3 ةجيتنب هتراسسخ ›اتلابو ةأرابŸأ نم
.لبقŸأ
¤إأ مهلوسصو لبق قيرفلأ وبع’ اهل عسضخ يتلأ تاسصوحفلأ عيمج تناكو
نوكي نأأ بجيف ،““افيوي““ ـل يحسصلأ لوكوتوÈلأ قفوو.ةبلاسس أرسسيوسس
‘و .ةأرابŸأ ماقت يك ةديج ةحسصب ،سسرا◊أ مهيف نÃ ،ًابع’31 كانه
كلذ نكي ⁄ أذإأو ،ةأرابŸأ ة‹رب داعت طورسشلأ ةقباطم مدع لاح

.ةفيظن ةيثÓثب ةأرابŸأ رسسخيو ““ً’وؤوسسم قيرفلأ Èتعي““ ًانك‡
ةحئاج نإأ رداسصم نع Óقن ءابنأÓل ““زÎيور““ ةلاكو تدافأ اميف
ةركل ةيبوروأ’أ ·أ’أ يرود تايرابم سضعب لقن ‘ ببسستت دق91-ديفوك
ردسصيسس ةيلسصأ’أ بعŸÓأ Òيغتب رأرق يأأ نإأو ةدياfi بعŸÓ مدقلأ

.توأ32 ‘ لاطبأ’أ يرود يئاهن لبق حجرأ’أ ىلع
ثلاثلأ Úب ةÎفلأ ‘ ·أ’أ يرود نم Úتلوج لوأأ ةماقإأ ررقŸأ نمو
يبوروأ’أ دا–’أ دقعيو .ةيلودلأ ةÎفلأ لÓخ Èمتبسس نم نماثلأو
يرودلأو لاطبأ’أ يرود يئاهن سشماه ىلع هتاعامتجأ ةداع (افيويلأ)
.ةمداقلأ ةرسشعلأ مايأ’أ لÓخ فتاهلأ Èع أر“ؤوم دقعي دقو يبوروأ’أ
دويقلأ Òيغت مزلتسسي ا‡ ابوروأأ Èع ةيحسصلأ عاسضوأ’أ نيابت عمو
‘ تايرابم ءاغلإأ بنŒ ¤إأ افيويلأ ىعسسيسس ءابولأ ءأوتح’ ةسضورفŸأ
.ةÒخأ’أ تاظحللأ
قرفلأ لك Úب قيثو نواعت ¤إأ جاتحنسس““ يسضاŸأ عوبسسأ’أ افيويلأ لاقو
.ماظتنابو اهديعأوم ‘ تايرابŸأ لك ةماقإأ نامسضل يبوروأ’أ دا–’أو
هذه ‘ ةدياfi بعÓم ‘ ةيلود تايرابم ةماقإأ لامتحأ دعبتسسن ’
.““ةلحرŸأ
ليجأات اسضيأأ ررقو اماع71 ت– تأديسسلل ابوروأأ ةلوطب افيويلأ ىغلأأو
تايرابم نم ددع ¤إأ ةفاسضإأ اماع91 ت– لاجرلل ابوروأأ ةلوطب
.ىرخأ’أ بابسشلأ تابختنم

ةيلاŸا ةمزألا ببصسب تدقعت ابغوب لوب ءارصش ةقفصص

هذهب ديردم لاير ‘ ةيحيحصصت ةروث أادبي ناديز
ةوطÿا
نيز بردŸأ ابوروأأ لاطبأأ يرود نم ركبŸأ ديردم لاير جورخ Èجأأ
حيحسصتلأ ةروث ‘ هتأوطخ ¤وأأ أأدبو ،ًاعيرسس فرسصتلأ ىلع نأديز نيدلأ
.لبقŸأ مسسوملل ًأدأدعتسسأ
هتداعإأو ،دأدييسسوسس لاير ¤إأ دراغيدوأأ نترام ةراعإأ عطق لايرلأ ررقو
.لبقŸأ مسسوŸاب طسسولأ طخ ‘ مهم رود لغسشل يكلŸأ قيرفلل
فوفسص ‘ دعأولأ يجيوÔلأ مجنلأ ىقبي نأأ عقوتŸأ نم ناكو
،طسسولأ طخ سشاعنإ’ هتداعإأ ررق نأديز نكل ،ديدج مسسوŸ دأدييسسوسس
.نسسلأ ‘ سشتيردوم اكول مدقت عم
مامأأ ةÒخأ’أ ةراسسÿأ بقع ءامدلأ ديدجتل لايرلأ ةجاح تدبو
Êاثلأ مسسوملل لاطبأ’أ يرودب61ـلأ رود نم جورÿأو ،يتيسس Îسسسشنام
.›أوتلأ ىلع
Òعأأ هنكل ،ًاماع61 غلبي ناك Úح5102 ‘ دراغيدوأأ عم لايرلأ دقاعتو
مسسوŸأ أذه هتايوتسسم لسضفأأ ‘ رهظو ،ةÿÈأ باسستك’ ةيدنأأ ةدع ¤إأ

.اغيللأ مو‚ عŸأأ نم ناكو ،دأدييسسوسس عم
ببسسب تدقعت ابغوب لوب ءأرسش ةقفسص نأأ ¤إأ ““اكرام““ ةفيحسص تراسشأأو
يطعيسسو ،ًابسسانم ًاينا‹ Óًيدب دراغيدوأأ ودبي أذل ،ةيلاŸأ ةمزأ’أ
.ديردم ‘ ةدوسشنŸأ ةيوي◊أ
لايرلل بابسشلأ قيرف ‘ هبردي ناك ذنم دراغيدوأأ تأردق نأديز فرعيو
بعلل لاÛأ هل حيتي دقو ،ةأرابم52 بعلل ةسصرفلأ هحنمو ،(ايتسساك)
.(ًاماع43) سشتيردوم باسسح ىلع لبقŸأ مسسوŸأ ‘ ًايسساسسأأ

وخيراب Êاد طصسولا بعل عم دقاعت

ددج ÚبعÓب هفوفصص دصشح لصصاوي لايرايف
،وخيراب Êأد طسسولأ بع’ عم دقاعتلأ ،Êابسسإ’أ لايرايف يدان نلعأأ

Ÿمز عم بردتيسس ثيح ،مسسأوم ةعبرأأ ةدÓدد÷أ هئ.
يذلأ يدانلأ ،ايسسنلاف نم امداق ““ءأرفسصلأ تاسصأوغلأ»ـل وخيراب لسصيو
،ةيسضاŸأ ةعسستلأ مسسأوŸأ لÓخ هفوفسص ‘ بعل يذلأو ،هيف أدئاق ناك
مسض تأءأرجأ فلكت دقو.““سشيفافÿأ““ ›وؤوسسم عم تافÓخ رثإأ كلذو
فوفسص نم انا‹ هليحرل أرظن ،وروي Êويلم ،(اماع13) بعÓلأ
طسسولأ بع’ ،ايسسنلاف ‘ قباسسلأ هليمزل وخيراب مسضني أذهبو.ايسسنلاف
بعÓل ةفاسضإأ ،لايرايفل ايمسسر مسضنأ يذلأ ،Úلكوك سسيسسنأرف يسسنرفلأ
فوفسصل لقتنأ يذلأ ،وبوك اسسوفيكات Êابايلأ ،باسشلأ ديردم لاير
ت– قيرفلأ عورسشم زيزعتل ،ةراعإ’أ ليبسس ىلع ““ءأرفسصلأ تاسصأوغلأ““

نع نلعأأ دق لايرايف يدان ناكو.يرÁإأ يانوأأ ديد÷أ هبردم ةدايق
ةينامث ¤إأ لسصت اهنكل ،دقاعتلأ ةميق نع فسشكلأ نود ،Úلكوك عم هدقاعت
.تأÒغتملل ةفاسضإأ وروي ÚيÓم
تاسصأوغلأ““ عم مسسأوم ةعبرأأ ةدŸ دقع ىلع ،(اماع92) Úلكوك عقوو
رظتنيو ،تأرابتخ’أ يقابو ةيبطلأ تاسصوحفلأ ىطخت امدعب ،““ءأرفسصلأ
.اكيمأÒسس ’ بعلم نم مÓعإ’أ لئاسسول ،سسيمÿأ ،هÁدقت متي نأأ
،يرÁإأ يانوأأ بردŸأ عم هدقاعت دعب هفوفسص معد لايرايف لسصأويو
مسسوملل أدأدعتسسأ ،قباسسلأ نامÒج ناسس سسيرابو لانسسرأأ بردم
.لبقŸأ
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ةركيف Òبÿأ ،غ’اب مويليج تاحيرسصت تلعسشأأ
مجنلأ لاقتنأ لامتحأ لوح ،ةينابسسإ’أ مدقلأ
¤إأ ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك مر˘سضıأ ›ا˘غ˘تÈلأ
ةيف˘ي˘سصلأ ت’ا˘ق˘ت˘ن’أ قو˘سس ‘ ة˘نو˘ل˘سشر˘ب يدا˘ن
Òهام÷أو ةيŸاعلأ مÓعإ’أ لئاسسو ،ةيلا◊أ
عقأوم ‘ ÿÈأ لقانتت تتاب يتلأ ،ةيسضايرلأ
.يعامتج’أ لسصأوتلأ
نع ،ةيناطيÈلأ ““يسس يب يب““ ةكبسش ويدأر لقنو

:ةينابسسإ’أ مدقلأ ةرك ‘ Òبÿأ ،غ’اب مويليج
مجنلأ لامعأأ ليكو ،زيدنيم يخروخ ىقلت دقل““
نم ،تاميل˘ع˘ت ،ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك ›ا˘غ˘تÈلأ
،أر˘يدا˘˘م خورا˘˘سصل د˘˘يد˘˘ج ق˘˘ير˘˘ف دا˘˘ج˘˘يإأ ل˘˘جأأ
ى˘ل˘عو ة˘يد˘نأأ ةد˘ع ى˘ل˘ع ه˘سضر˘˘ع˘˘ب ما˘˘ق هرود˘˘بو
.““ةنولسشرب اهسسأأر

ى˘ل˘ع ل˘م˘˘ع˘˘ت سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج يدا˘˘ن ةرأدإأ““ ع˘˘با˘˘تو
،ودلانور هلاني يذلأ Òبكلأ بتأرلأ نم سصلختلأ
زيدنيم يخروخ Òهسشلأ هلامعأأ ليكو تاب كلذل
،›اغتÈلأ م˘جا˘ه˘م˘ل˘ل د˘يد˘ج ق˘ير˘ف ن˘ع ثح˘ب˘ي

فوفسص نع ليحرلأ ‘ ركفي ناك هنأأ ةسصاخ
ةمزأأ لبق ›ا◊أ فيسصلأ ‘ زوجعلأ ةديسسلأ
.““انوروك
نإاف ،ةيكÒمأ’أ ““نأأ يب سسأأ يأأ““ ةكبسش بسسحبو
،لانŸأ ديعب ةنولسشرب يدان ¤إأ ودلانور لاقتنأ

يهتني يذلأ ،سسوتنفوج عم هدقع ىهنأأ ول ىتح
يذلأ مخسضلأ هبتأر ببسسب ،2202 ماع فيسص ‘

ةجيتن ،اسسرابلأ ةرأدإأ مامأأ ًأÒبك ًاقئاع لكسشي
يتلأ ةمزأ’أ دعب قيرفلأ اهسشيعي يتلأ فورظلأ

‘ فرط يأأ لخدي ⁄و ،انوروك سسوÒف اهفلخ

.نآ’أ ىتح تاسضوافŸأ
‘ يسسيم بناج ¤إأ ودلانور ةيؤور نأأ تعباتو
‘ ًايئاهن قدسصي ’ ًأرمأأ نوكيسس ةنولسشرب يدان
بعŸÓأ تد˘˘ه˘˘سش ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،ل˘˘ب˘˘˘قŸأ م˘˘˘سسوŸأ
نك˘ل ،ًا˘ما˘ع31 ةدŸ ا˘ه˘ن˘ي˘ب ا˘م˘˘ي˘˘ف سسفا˘˘ن˘˘ت˘˘لأ
ئيسس رمأأ يأأ لعفي نل قباسسلأ لايرلأ ةروطسسأأ

Œأ““ هاŸيكل““.
يونسس بتأر ىلع لسصحي ودلانور نأأ تمتخو
،بئأرسضلأ مسسح دعب وروي نويلم82 ¤إأ لسصي
Òثكلأ ›اطيإ’أ سسوتنفوج ةرأدإأ فلكي هنكل

عم تميقأأ يتلأ ةقفسصلأ ببسسب ،لأومأ’أ نم
لقت˘نأ ا˘مد˘ن˘ع ،8102 ف˘ي˘˘سص ‘ د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير
ةديسسلأ““ فو˘˘˘ف˘˘˘سص ¤إأ ›ا˘˘˘˘غ˘˘˘˘تÈلأ م˘˘˘˘جا˘˘˘˘هŸأ
.““زوجعلأ

تا˘عا˘سشإا˘ب ي˘سسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ط˘ب˘ترأ
¤إأ لا˘ق˘ت˘ن’ا˘ب ة˘ل˘˘يو˘˘ط ةÎف ذ˘˘ن˘˘م
ل˘ي˘لد ر˘˘ه˘˘ظو ،نÓ˘˘ي˘˘م Îنإأ ق˘˘ير˘˘ف
ما˘م˘˘سضنأ ة˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإأ ى˘˘ل˘˘ع د˘˘يد˘˘ج
¤إأ ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ق˘˘˘ير˘˘˘ف ةرو˘˘˘ط˘˘˘سسأأ
 .ًابيرق ›اطيإ’أ يدانلأ
يسسيم يخروخ لسصو عيباسسأأ لبقو
لي˘كوو ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’أ بعÓ˘لأ د˘لأو
و˘˘˘نÓ˘˘˘ي˘˘˘م ة˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘م ¤إأ ه˘˘˘لا˘˘˘م˘˘˘˘عأأ
ززع ا‡ ،لزنم ءأرسشل ةيلاطيإ’أ
““ثوغÈلأ““ لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘نأ تا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سش
 .لبقŸأ مسسوŸأ دعب وسشتلاكلل
وليد ات˘يزا˘غ’““ ة˘ف˘ي˘ح˘سص تف˘سشكو
ل˘ي˘˘لد ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’أ ““تروبسس
دلأو نأأ ¤إأ تراسشأأ ثيح ،ديدج
ما˘مأأ ة˘م˘خ˘ف ة˘ق˘سش ىÎسشأ ي˘سسي˘˘م
 .ةرسشابم نÓيم Îنإأ قيرف رقم
Úب ةد˘˘˘يد˘˘˘ع تا˘˘˘فÓ˘˘˘˘خ تثد˘˘˘˘حو
‘ ةنولسشرب ةرأدإأو يسسيم لينويل
تر˘˘˘ه˘˘˘ظو ،ة˘˘˘ي˘˘˘سضاŸأ تأو˘˘˘ن˘˘˘˘سسلأ
بع’ لسضفأأ سضفر لوح ريراقت

هدقع ديدŒ تأرم6 ⁄اعلأ ‘
 .1202 ماع دعب
ويموتراب بيسسوج دكؤوي كلذ مغرو
رأر˘م˘ت˘سسأ ى˘ل˘ع ة˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب سسي˘˘ئر
ىتح ““Êولاتكلأ““ يدانلأ ‘ يسسيم
ولوؤوسسم يفني لثŸابو ،لأزتع’أ
ءأرسشل ةين دوجو يمسسر لكسشب Îنإأ

 .يسسيم
ع˘فد˘˘ت د˘˘ق ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘ير˘˘غŸأ ن˘˘مو
Òيغتل يسسيم لينو˘ي˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’أ
‘ ة˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘سضلأ ا˘˘˘يأزŸأ ءأو˘˘˘جأ’أ
ثيح اينابسسإأ سسكع ىلع ،ايلاطيإأ

بر˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ب تا˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘تأ ه˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘ح’
 .يبيرسضلأ
ةيŸاعلأ مدقلأ ةرك مو‚ لسصأوي
ةمزأ’أ هذه ‘ مهنأدلب ةدعاسسم
⁄ا˘ع˘لأ ا˘هد˘ه˘˘سشي ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلأ
‘ انوروك سسوÒف راسشتنأ لسصأوتو
ناك ةرŸأ هذهو ،لودلأ نم Òثكلأ
ةروطسسأأو ينيتنجرأ’أ ىلع رودلأ
.يسسيم لينويل ،Êابسسإ’أ ةنولسشرب
،ةينابسسإ’أ ““سسآأ““ ةفيحسصل ًاقفوو
ه˘˘ت˘˘سسسسؤو˘˘م Èع عÈت ي˘˘سسي˘˘م نإا˘˘ف
سسف˘˘ن˘˘ت زا˘˘ه˘˘ج05ـب ة˘˘˘˘˘˘˘˘يÿÒأ
‘ تا˘ي˘ف˘سشت˘˘سسم˘˘ل˘˘ل ًا˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘ط˘˘سصأ

،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرأ’أ و˘˘يرأزور ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
معد نمسض أذهو ،هسسأأر طقسسم

ي˘˘ت˘˘لأ كا˘˘ن˘˘ه ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘سصلأ ز˘˘˘كأرŸأ
.يŸاعلأ ءابولأ أذه برا–

05 نم23 نأأ هسسفن ردسصŸأ دكأأو
را˘ط˘م ¤إأ ل˘ع˘ف˘لا˘˘ب ل˘˘سصو ًأزا˘˘ه˘˘ج
،ة˘سصا˘خ ة˘ل˘حر Ïم ى˘ل˘ع و˘˘يرأزور
¤إأ ا˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سست م˘˘˘ت˘˘˘˘ي نأأ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ةقفأوŸأ دعب ةيحسصلأ تاسسسسؤوŸأ

ةيلÙأ تاطلسسلأ لبق نم اهيلع
.سسريآأ سسنيوب ‘
هذ˘˘˘ه ه˘˘˘نأأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةرا˘˘˘˘سشإ’أ ردŒو
اهيف مدقي يتلأ ¤وأ’أ ةرŸأ تسسيل
زكأرمل˘ل تأد˘عا˘سسŸأ ““ثوغÈلأ““
طسسو Úتنجرأ’أ هدÓب ‘ ةيحسصلأ

عÈت دق ناك ثيح ،ةمزأ’أ هذه
ةزهجأاب ،يسضاŸأ يام رهسش كلذك

ةيبط تأودأأو ة˘ي˘عا˘ن˘ط˘سصأ سسف˘ن˘ت
‘ ““ناهراج““ ىفسشتسسم ¤إأ ىرخأأ

” ي˘ت˘لأو ،سسر˘يآأ سسن˘يو˘ب ة˘˘ن˘˘يد˘˘م
ف˘˘ل˘˘تfl ى˘˘ل˘˘ع كلذ˘˘ك ا˘˘ه˘˘ع˘˘˘يزو˘˘˘ت
.كانه تايفسشتسسŸأ
مايأ’أ هذه يسسيم لينويل سشيعيو
ةنولسشرب هقيرف ةدايق ةوسشن ىلع
نم يئاهنلأ عبرلأ رودلأ ¤إأ لهأاتلل

ىلع ابوروأأ لاطبأأ يرود ةقباسسم
ةهجأوŸ ،›اطيإ’أ ›وبان باسسح
لبقŸأ ةعم÷أ موي خنويم نرياب

اهيف لي“ ةهجأوم ‘و ،ةنوبسشل ‘
ÊاŸأ’أ يدا˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل تا˘˘˘ح˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشÎلأ
أذ˘ه ةÒب˘ك˘˘لأ ه˘˘تو˘˘ق ¤إأ ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب
.مسسوŸأ

 انوروك ةبراfi ىلع Úتنجرألا دعاصسُي

 نÓيم Îنإا ¤إا يصسيم لاقتنا برق ىلع ديدج ليلد
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ىلع هتحفسص ىلع يوأز دمfi جرıأ ىفتحأ
سسمخ نم ديزأأ دعب همليف سضرعب ““كوبسسيافلأ““

ه˘تدا˘ع˘سس ن˘ع بر˘عأأو ،را˘˘ظ˘˘ت˘˘ن’أ ن˘˘م تأو˘˘ن˘˘سس
أذه نويزفلتلأ ةسسسسؤوم ىلع Úمئاقلأ ة‹Èب
،أدج ةÒبك مويلأ يتحرف““ لاق أذه نعو ،مليفلأ

أد˘ج Òب˘ك ي˘ئأور را˘طو ر˘˘ها˘˘ط˘˘لأ ل˘˘حأر˘˘لأ sنأ’
ةيسصخسش وهف ةÒبك يبرعلأ بدأ’أ ‘ هتناكمو
¤إأ مجÎم وهو مأÎح’أ نم Òثكلاب ىظحي

.““تاغللأ نم Òبك ددع
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ه˘˘˘˘ل رو˘˘˘˘سشن˘˘˘˘˘م ‘ جرıأ ر˘˘˘˘˘sكذ ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك
ةنسس ‘ زاح ناك  مليفلأ أذه نأأ ““كوبسسيافلأ““

›ودلأ ناجرهŸاب ةيبهذلأ ةلخنلأ ىلع5102
ه˘تا˘ي˘نا˘ك˘مإا˘ب َرuو˘ُسصو ،ة˘يرد˘ن˘ك˘سسإ’ا˘ب ا˘م˘˘ن˘˘ي˘˘سسل˘˘ل
¤إأ د˘ئا˘ع““ ق˘˘با˘˘سسلأ م˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘لأ ل˘˘ث˘˘م ة˘˘ط˘˘ي˘˘سسب˘˘لأ

ةيلام تأدعاسسم يأأ بلطي نأأ نودب ““كولنوم
،ة˘فا˘ق˘ث˘لأ ةرأزو ن˘م وأأ ة˘˘لود˘˘لأ تا˘˘سسسسؤو˘˘م ن˘˘م
بuكَرŸُأو رuوَسصŸُأ تنك ،يدحتلأ تعفر““ افيسضم
.““جرıأو توسصلأ سسدنهمو
يسضاŸأ ءاعبرأ’أ ةرهسس مليفلأ سضرع نمأزتو
Òب˘ك˘لأ ي˘ئأور˘لأ ل˘ي˘حر˘ل ةر˘سشا˘ع˘لأ ىر˘كذ˘˘لأ ع˘˘م
هيداني ناك امك ““رهاطلأ يمع““ وأأ راطو رهاطلأ
ة˘˘ي˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لأ ه˘˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج دأور ة˘˘سصا˘˘˘خ ع˘˘˘ي˘˘˘م÷أ
¤إأ ن˘ْي˘sي˘ح هأر˘كذو ه˘بدأأ لأزا˘مو ،““ة˘ي˘˘ظ˘˘حا÷أ““
،ةيبرعلأو ةيرئأز÷أ ةيبدأ’أ طاسسوأ’أ ‘ مويلأ
ةيبدأ’أ ةحاسسلأ ““لأزلزلأ““ ةيأور بحاسص أÓم ذإأ
امك ،ثيث◊أ ‘اقثلأ هطاسشنو ةمuيقلأ هتاباتكب
بدأ’اب سضوهنلأ ‘ ةمuيق تاماهسسإأ هل تناك
يتلأ ““ةيظحا÷أ““ لÓخ نم ةيرئأز÷أ ةفاقثلأو
ةيبدأ’أ اهتأءأرقو اهتأودنب ايرث اهطاسشن ناك
تناك ا˘ه˘نو˘ك ¤إأ ة˘فا˘سضإأ ة˘ف˘ل˘تıأ ا˘ه˘سضور˘عو
لا‹ ‘ بو˘˘هوŸأ با˘˘ب˘˘سشل˘˘ل لوأ’أ ع˘˘˘uج˘˘˘سشŸأ
.ةباتكلأ
ةيعم÷أ ‘ رأرمتسساب أرسضاح موحرŸأ ناك
مهلبقتسسي ناك نيذلأ رأوزلأ نم ولخي ’ هبتكمو
،ةÒهسشلأ ““يÒبلأ““ ةعبقبو ةدوهعŸأ هتماسستباب

ا˘˘سضيأأ سسي˘˘سسأا˘˘ت ¤إأ بدأÓ˘˘ل ه˘˘ب˘˘˘ح ه˘˘˘ع˘˘˘فد د˘˘˘قو
مغر رعسشلل ةيبراغŸأ ““ءايركز يدفم““ ةقباسسم
ناك ام سسكع ىلع رعسشلأ ‘ أدبأأ عدبي ⁄ هنأأ

.حرسسŸأو ةيأورلأو ةسصقلأ ‘ هيلع
6391 ماعلأ ديلأوم نم راطو رهاطلأ sنأأ ركذُي
ة˘˘ب˘˘ق˘˘ح ‘ ه˘˘ت˘˘لو˘˘˘ف˘˘˘ط سشا˘˘˘ع ،سسأر˘˘˘هأأ قو˘˘˘سسب
طسسقب ىوسس ›اهأÓل اهيف ُحَمْسسُي ⁄ ةيرامعتسسأ

ق˘ح˘ت˘ل˘ي ه˘ل˘ع˘ج ا˘م و˘هو ي˘ن˘يد˘˘لأ م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ن˘˘م
Ãأ ءاملعلأ ةيعمج ةسسردŸملسسÚ يرئأز÷أÚ
ة˘ن˘يدÃ ا˘هد˘ع˘ب ه˘ت˘سسأرد ل˘سصأو˘ي˘ل0591 ما˘˘˘ع
.ةنيطنسسق
رفاسس4591 ماع ةيريرحتلأ ةروثلأ ع’دنأ عمو
ةنوتيزلأ عماجب ةÒسصق ةدŸ سسردو سسنوت ¤إأ
فوفسصل مسضنأو ةروثلاب قحتلأ6591 ماع ‘و

¤إأ اهيف Óسضانم لظو ينطولأ ريرحتلأ ةهبج
ركبŸأ دعاقتلأ ىلع ليحأأ نأأ دعب4891 ةياغ
ه˘˘ت˘˘˘سصق بب˘˘˘سسب Úع˘˘˘برأ’أو ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘سسلأ ‘ و˘˘˘هو
.““طباسضلأو ةي‚زلأ““ لدجلل ةÒثŸأ ةÒسصقلأ
‘ ل˘˘حأر˘˘لأ كرا˘˘سش سسنو˘˘ت˘˘ب ه˘˘ت˘˘˘ما˘˘˘قإأ لÓ˘˘˘خو
لمع دقو ةيسسنوتلأ دئأر÷أ نم ديدعلأ سسيسسأات
هتسصق اهب رسشن يتلأ ““حابسصلأ““ ةيموي ‘ اسضيأأ
قيرطلأ هل تحتف يتلأ ““عئاسضلأ ب◊أ““ ¤وأ’أ
رسشن يتلأ ““ركفلأ““ ةلجÃ لغتسشأ امك ،ةرهسشلل
ىل˘ع»و ““برا˘ه˘لأ““ Úتد˘ي˘حو˘لأ ه˘ي˘ت˘ي˘حر˘سسم ا˘ه˘ب
.““ىرخأ’أ ةفسضلأ
ةنيطنسسقب2691 ‘ سسسسأأ نطولل هعوجر ديعبو
ت– ةلقتسسŸأ رئأز÷أ خيرات ‘ ةيعوبسسأأ لوأأ

ة˘ي˘عو˘ب˘سسأأ ق˘ل˘طأأ ا˘˘هد˘˘ع˘˘بو ،““رأر˘˘حأ’أ““ نأو˘˘ن˘˘ع
تأرأدسص’أ هذه Òسصم ناك دقو ““Òهام÷أ““
.تاطلسسلأ فرط نم قلغلأ
ةÎفل لحأرلأ لغسش دقف تاينيعسستلأ ‘ امأأو
ةيرئأز÷أ ةعأذإÓل ماع ريدم بسصنم ةÒسصق
ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج أذ˘˘ه ل˘˘ب˘˘ق سسسسأأ د˘˘قو ،(2991ـ1991)
Èنم ¤إأ تلو– يتلأ9891 ماع ““ةيظحا÷أ““
هيف فرعت تناك تقو ‘ ÚفقثŸأو باتكلل
ر˘˘سضخأ’أ ى˘˘ل˘˘ع ى˘˘تأأ ا˘˘ح˘˘ل˘˘سسم ا˘˘ف˘˘ن˘˘ع ر˘˘ئأز÷أ
.سسبايلأو

ا˘سضيأأ ن˘ك˘لو ة˘عد˘بŸأ مÓ˘˘قأ’أ ن˘˘م را˘˘طو د˘˘ع˘˘ي
هلامعأأ ‘ كلذ دسسŒ دقو ةدرمتŸأو ةرئاثلأ
ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لأو ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلأ ة˘˘˘ي˘˘˘ئأور˘˘˘لأ
““زÓلأ““ رهسشأ’أ هلمع رأرغ ىلع ةيعامتج’أو
ةرو˘ث˘لأ ن˘م ا˘ب˘نأو˘ج ه˘ي˘˘ف د˘˘ق˘˘ت˘˘نأ يذ˘˘لأ (4791)
هتيأور ‘ مكاح Úح ‘ ،لخأدلأ نم ةيرئأز÷أ
ة˘عز˘ن˘لأ ما˘ع˘لأ سسف˘˘ن ترد˘˘سص ي˘˘ت˘˘لأ ““لأز˘˘لز˘˘لأ““
.ةيعاطقإ’أ
اثرإأ ةدئأرلأ ةيبدأ’أ هتبرجتب راطو كرت دقل
Úم˘ث˘ت˘لأو ة˘سسأرد˘لأ ¤إأ جا˘ت˘ح˘ي لأز˘˘ي ’ أر˘˘خأز
يتلأ هلامعأأو سسيدقت وأأ دقح يأأ نع أديعب
ن˘م Ìكأأ ¤إأ تم˘جر˘ت دا˘ق˘ن˘لأو ءأر˘˘ق˘˘لأ تر˘˘ه˘˘بأأ

ة˘ي˘سسنر˘ف˘لأو ة˘˘يز˘˘ي˘˘ل‚إ’أ ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب تا˘˘غ˘˘ل ر˘˘سشع
““رسصقلأو تأو◊أ»و ““لأزلزلأ““ اهنم ةيسسورلأو
سسرع»و ““يسشأر◊أ نمزلأ ‘ توŸأو قسشعلأ»و
““يكزلأ هماقم ¤إأ دوعي رهاطلأ ›ولأ»و ““لغب
ىلع اهبتك يتلأ ““للذتلأ ‘ ديسصق““ ¤إأ ةفاسضإأ
.سضرŸأ سشأرف
هرأوسشم اهب أأدب يتلأ- ةسصقلأ لا‹ ‘ امأأو
ه˘˘لا˘˘م˘˘عأأ ن˘˘م زÈت˘˘˘ف -سسنو˘˘˘ت ‘ و˘˘˘هو ي˘˘˘بدأ’أ
““عوبسسأ’أ أذه نودوعي ءأدهسشلأ»و ““تانعطلأ““

.““يبلق نم ناخد»و
مÓ˘˘فأأ ‘ ه˘˘لا˘˘˘م˘˘˘عأأ ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لأ تسسب˘˘˘ت˘˘˘قأو
ةعومÛأ نم) ““ةون ةسصق““ اهنم تايحرسسمو
¤إأ تلو– يتلأ (““يبلق نم ناخد““ ةيسصسصقلأ
ءأدهسشلأ»و زئأوج ةدع دسصح Êويزفلت مليف
¤إأ اهرودب تلوح يتلأ ““عوبسسأ’أ أذه نودوعي
جاطرق ناجرهÃ ¤وأ’أ ةزئا÷أ تلان ةيحرسسم
.›ودلأ
ةيبرعلأو ةيرئأز÷أ زئأو÷أ نم ديدعلاب َجuوُتو
ةيبرعلأ ةفاقثلأ ةمدÿ ةقراسشلأ ةزئاج اهزربأأ

ةد˘ح˘تŸأ ·أ’أ ة˘م˘ظ˘ن˘م ةز˘˘ئا˘˘جو5002 ما˘˘˘ع
ةفاقث˘ل˘ل (و˘ك˘سسنو˘ي) مو˘ل˘ع˘لأو ة˘فا˘ق˘ث˘لأو ة˘ي˘بÎل˘ل
ةسسسسؤوم ةزئاج أذكو ،ماعلأ سسفن ‘ ةيبرعلأ
ة˘سصق˘ل˘ل ة˘ي˘فا˘ق˘ث˘لأ سسيو˘ع˘لأ ي˘ل˘ع ن˘˘ب نا˘˘ط˘˘ل˘˘سس
.0102 ‘ ةيأورلأو

تامنمنŸا نف بولسسأا اهيف دمتعا

““رموصسن ةلل““ ةلطبلا دuلَخُي يرئازج نانف
ةsينف ةحول ‘

،(3681-0381) رموسسن ةمطاف لوح اينف Óمع يليلخ دمحأأ نانفلأ ز‚أأ
 .يسسنرفلأ رامعتسس’أ دسض ةيرئأز÷أ ةيبعسشلأ ةمواقŸأ تÓطب ىدحإأ
أذه ،ةيمÓسسإ’أ ةفرخزلأو تامنمنŸأ ينف ‘ سصتıأ نانفلأ َذsفنو
نإأ““ يليلخ لاقو ،تامنمنŸأ نف بولسسأأو ،ةيئاŸأ نأولأ’أ ةينقتب لمعلأ
نم ةردحنŸأ ةأأرŸأ كلت اهتداق يتلأ ةمواقŸأ لوسصف دحأأ رuوَسصُت هتحول

tث– يهو نانفلأ اهدsسسج ذإأ ،““لئابقلأ ةقطنÃ مام◊أ Úع ةقطنم
،ايديلقت اسسابل ةيدترم ،هنم لينلل ودعلأ بوسص هtجوتلأ ىلع نيدهاÛأ
.ةيوهلأو ةلاسصأ’اب كtسسمتلأ ىلع ةل’دك
مسسر لÓخ نم ،لئابقلأ ةقطنم سسيراسضت قمع ‘ روهم÷أ نانفلأ عسضوو
؛نآأرقلأ ميلعت ايأوز بابقو ،راّبسصلأ تابنو ،لوأد÷أو ،روخسصلأ دهاسشم
.ةيبعسشلأ اهتنسضاحب اهطابترأو ةمواقŸأ قمع ىلع لدت تأرسشؤوم يهو
ودعلأ ةاقŸÓ نوبّثوتي مهو ةقيسشرلأ ناسسرفلأ تاكرح نانفلأ رsوسص امك

ى˘ل˘ع ة˘ل’د˘ل˘ل ةرو˘سصلأ را˘طإأ ن˘م م˘ه˘جر˘خأأ د˘قو ،د˘ي˘سصلأ قدا˘ن˘ب Úل˘ما˘˘ح
.اهتاياغو ةمواقŸأ فأدهأأ قيق– ىلع مهمزع
Úيديلقتلأ يل◊أو يزلاب ةحوّللأ ىلعأأ رموسسن ةمطاف ةل’ ةروسص دجوتو
نع Óسضف ،ةيسسدنهلأ لاكسشأ’أو ةيتابنلأ ةفرخزلأ Úب عمجي راطإأ طسسو
.ةكرح ةلاح ‘ يهو ،ةمواقŸأ هذهل ىرخأأ ةروسص
تعuزُو يتلأ ،ةيسسدنهلأو ةيتابنلأ فراخزلأ سضعب ىلع ةحوللأ لمتسشتو
نم ةليكسشت ىلع يليلخ دمتعأو ،يرسصبلأ نزأوتلأ قيقحتل رظانتم لكسشب
يدرولأو ،سضيبأ’أو ،رسضخأ’أو ،دوسسأ’أو ،ينبلأ ،اهمهأأ ةيئاŸأ نأولأ’أ
.قرزأ’أو

Úتيسضرأ’ا Úتsزهلا نع ةمجانلا ةيسضرأ’ا تاققسشتلا دعب

 ةديدج ةينامور راثآا فاصشتكا
ةليم ةيلوب
ءأرج ةليم ةنيدم لمأ’أ يحب ترهظ يتلأ ةيسضرأ’أ تاققسشتلأ تفسشك
،““’امسش““ ةلامحب مرسصنŸأ ةعم÷أ موي ÚتلجسسŸأ Úتيسضرأ’أ Úتزهلأ

ثأÎلأ ةحلسصم سسيئر ىدل ملع ام بسسح ،ةديدج ةينامور راثآأ نع
.ةبايسش دغزل ةفاقثلل ةيلÙأ ةيريدŸاب ‘اقثلأ
يتلأ راثآ’أ نأاب ةيرئأز÷أ ءابنأ’أ ةلاكول حيرسصت ‘ ردسصŸأ تأذ حسضوأأو

سضوحو ديمرقو ماجحأ’أ فلتfl نم ةلوقسصم راجحأأ ‘ لثمتت ترهظ
.لكسشلأ ةينأوطسسأأ ةيرجح ةدمعأأ نأدبأأو تايانب نأردج أذكو يرجح
ل˘مأ’أ ي˘˘ح˘˘ب را˘˘ثآ’أ هذ˘˘ه ا˘˘ه˘˘ب تزر˘˘ب ي˘˘ت˘˘لأ ةددÙأ ة˘˘ق˘˘ط˘˘نŸأ نأا˘˘سشبو
ةعبات اهنأاب لوؤوسسŸأ تأذ دافأأ ،““دياقروب ةتسشم““ ةيمسستب اسضيأأ فورعŸأ

Ÿةفاقثلأ ةيريدم حلاسصم ىدل فورعم يرثأأ عقو Ãنمسض لجسسمو ةلي
.ةي’ولاب ةيراقعلأ ةيفاقثلأ تاكلتمملل ماعلأ ءاسصحإ’أ ةمئاق
ةحاسسم ىلع عبÎت ةينامور ةعرزم ‘ ،هبسسح ،عقوŸأ أذه لثمتيو
.ةليŸ ةقيتعلأ ةنيدŸاب يرثأ’أ عقوملل أدأدتمأ دعتو ةÈتعم
نأاب ةفاقثلل ةيلÙأ ةيريدŸاب ‘اقثلأ ثأÎلأ ةحلسصم سسيئر دافأأو
كلت اياقبب قلعتي رمأ’أ نأاب ترهظأأ تزرب يتلأ راثآÓل ةيلوأ’أ ةنياعŸأ
تاققسشتلأ اهنع تفسشك يتلأو ،سضرأ’أ ت– ةرومغم تناك يتلأ ةعرزŸأ
.يسضاŸأ ةعم÷أ مويل ناتيسضرأ’أ ناتزهلأ اهيف تببسست يتلأ
ةلوقسصŸأ راجحأ’أ نم ديدعلأ كر– ‘ اسضيأأ ناتزهلأ تببسست امك
.اهت– ةبÎلأ ق’زنأ ةجيتن اهنكامأأ نم عقوŸأ ىوتسسم ىلع ةدجأوتŸأ
سسيئر دافأأ ،ةديد÷أ تافاسشتك’أ نأاسشب ةذختŸأ تأءأرجإ’أ سصوسصخبو
‘أرغوتوف حسسÃ تماق ةينعŸأ حلاسصŸأ نأاب ‘اقثلأ ثأÎلأ ةحلسصم
نونفلأو ةفاقثلأ ةرأزو نم تبلطو ،اثيدح هب ترهظ يتلأ راثآ’أو عقوملل
.اهتنياعŸ راثآ’أ ملع ‘ ةسصتfl ةقرف دافيإأ
اهتانياعم ةليÃ ةفاقثلأ ةيريدم حلاسصم لسصأوت ةبايسش ديسسلل أدانتسسأو

ıأ فلتŸأ اسصوسصخ ةيرثأ’أ عقأوŸأ نكامأ’اب اهنم ةدجأوتŸةررسضت
.Úتيسضرأ’أ Úتزهلأ نم

ث.ق

““مÓكلا رخآا““ مليف  ةيسضرأ’ا هتانق ىلع  يرئاز÷ا نويزفلتلا َسضَرَع تاونسس  سسمخ نم Ìكأا ماد راظتنا دعب
 .ةÒخأ’ا همايأا ‘ راطو رهاطلا لحارلا يرئاز÷ا بيدأ’ا نم هيف بÎقا يذلا يواز دمfi جرخملل
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حلاسصم هجوت نع يدلاخ راتfl رئأز÷أ ةي’ول ةفاقثلأ ريدم فسشك
ةينفلأ فحتلأ مدقأ’ ةينطو ةقباسسم ميظنت ¤إأ نونفلأو ةفاقثلأ ةرأزو
هتيامحو يبعسشلأ ثوروŸأ أذه ىلع ظاف◊أ لجأأ نم ةيديلقتلأ ةسسبلأ’أو

Ÿا Áةيرئأز÷أ ةيسصخسشلأو ةيوهلأ تانوكم ‘ ةيمهأأ نم هلث.
يدامÓلأ ‘اقثلأ ثأÎلأ لوح ةرسضاfi سشماه ىلع يدلاخ ديسسلأ لاقو
سسابلل ةينطولأ مايأ’أ““ راطإأ ‘ ةمظنŸأ يمسصاعلأ يديلقتلأ سسابللأو
ةبسسانÃ ةمظنŸأو ““يتفاقثو يتركأذ يسسابل»ـب ةموسسوŸأ ““يرئأز÷أ
ميظنتل نونفلأو ةفاقثلأ ةرأزو حلاسصم هجوت نع ““يدامÓلأ ثأÎلأ رهسش““

.ةيديلقتلأ ةسسبلأ’أو ةينفلأ فحتلأ مدقأ’ ةينطو ةقباسسم
سضرغب عاطقلأ ةريزو نم تاهيجوتب يتأات يتلأ ةقباسسŸأ هذه يمرتو
‘ ةيمهأأ نم هلثÁ اŸ هتيامحو يبعسشلأ ثوروŸأ أذه ىلع ظاف◊أ

.ةيرئأز÷أ ةيسصخسشلأو ةيوهلأ تانوكم
ن˘م ه˘ل˘م– اÃ ة˘ير˘ئأز÷أ ة˘˘ي˘˘عا˘˘م÷أ ةر˘˘كأذ˘˘لأ نأأ ثد˘˘ح˘˘تŸأ فا˘˘سضأأو

قطانم لكل اكÎسشم امسساق لكسشت ةعونتŸأو ةددعتŸأ ةيوهلأ رسصانع
عم÷ ثأÎلاب ةمتهŸأ تايعم÷أ رود ةيمهأأ ىلع ديكأاتلل داع امك.نطولأ
هذ˘ه ا˘ي˘عأد ،ةÁد˘ق˘لأ ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأ ة˘سسب˘لأ’أو ة˘ي˘ن˘ف˘لأ ف˘ح˘˘ت˘˘لأ عا˘˘جÎسسأو
.يبعسشلأ ثوروŸأ أذه ةيامح لجأأ نم اهرود بعلل تايعم÷أ
ءأذح ىلع روثعلأ نم تنsك“ ةمسصاعلاب تايعم÷أ كلت ىدحإأ نإأ““ لاقو
أدكؤوم ،““اهيلع ظاف◊أ بجوتي عطقلأ هذه لثمو ،ةنسس051 هرمع يديلقت
ةسسبلأ’أ اهيف اÃ ةÁدقلأ عطقلأ ينتقت نأأ نكÁ اهرودب فحاتŸأ نأأ
نم تأرسضاfiو تاسشرو ميظنت ةلبقŸأ مايأ’أ لÓخ متيسسو.ةيديلقتلأ
يدامÓلأ ثأÎلأ سصخي ام لك Úمثت لجأ’ لاÛأ ‘ Úسصتfl لبق
.يدلاخ ديسسلأ لوقي ،ةيمسصاعلأ ةيديلقتلأ ةسسبلأÓل
ة˘ق˘ير˘ع˘لأ ة˘ب˘سصق˘لأ ثوروŸ تا˘سشرو˘لأ كل˘ت ن˘م بنا˘ج سص˘˘sسصخ˘˘ُي˘˘سس ا˘˘م˘˘ك
ىتحو لاÛأ ‘ ةطسشانلأ تايعم÷أو ÚيلÙأ ÚبختنŸأ كأرسشإاب
.ةبسصقلأ ينطاق نم ÚنطأوŸأ

سسابللأو يدامÓلأ ‘اقثلأ ثأÎلاب ةقلعتŸأ ةرسضاÙأ نأأ ¤إأ راسشي
تاعاطقلل ةينطولأ ةلاكولأ رقم ا˘ه˘ن˘سضت˘حأ ي˘ت˘لأو ي˘م˘سصا˘ع˘لأ يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأ
ةروتكدلأ طيسشنت نم تناك ،ىلفسسلأ ةبسصقلاب (يسضاقلأ رأد) ةظوفÙأ

.ةزيزع ةرمامع
ةقلعتŸأ بنأو÷أ ديدع ¤إأ اهتلخأدم لÓخ ةرمامع ةروتكدلأ تقرطتو
عم هت’امعتسسأو هروطتو خيراتلأ ‘ ةبراسضلأ هروذجو يمسصاعلأ يزلاب
.نطولأ قطانم فلتخÃ ةهباسشم ءايزأاب هتنراقم
أذه ةيأدب تقلطنأ ““يرئأز÷أ سسابلل ةينطولأ مايأ’أ““ تايلاعف نأأ ركذي
.Èمتبسس رهسش نم لوأ’أ عوبسسأ’أ ةياغ ¤إأ لسصأوتتو عوبسسأ’أ
عم تراسشأأ دق نونفلأو ةفاقثلأ ةريزو ةدود نب ةكيلم ةديسسلأ تناكو
تاسسأردلأو ثوحبلأ زكأرم هب موقت يذلأ لمعلأ ¤إأ ةيلاعفلأ هذه قÓطنأ
فدهب يرئأز÷أ يديلقتلأ سسابللأ  نم عطق نأاسشب تافلم Òسضحتل
.يŸاعلأ ثأÎلأ نمسض وكسسنويلأ لبق نم هفينسصت

هتيامحو يبعسشلا ثوروŸا اذه ىلع ظاف◊ا ةيغُب

ةيديلقتلا سسبŸÓاو ةينفلا فحتلا مدقأل ةينطو ةقباصسم ميظنت وحن

راظتن’ا نم تاونسس دعب هتداعسس نع بِرعُي يواز دمfi جرıا

ملــيف سضرـــــعي يرـــــــئاز÷ا نويزفلتلا..اًرــــــــــــــــــيـخأا
 راطو رهاطلا نع ““مÓكلا رخآا““
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 ةيدولوŸا هديرت يذلا ةفيلخ نب تامدخ ىلع هسصرح دكأا

 زودنڤ سسرا◊ا  ةقفصص““ :ىيحي Îنع
 ““حيحصصلا قيرطلا ‘

 ر.ق

Îنعرئأز÷أ دا–’ ديد÷أ يسضايرلأ ريدŸأ سسمأأ ،دكأ
تنا˘سس يدا˘ن˘ل Êا˘ث˘لأ ى˘مر˘م سسرا˘ح ة˘ق˘ف˘سص نأأ ،ى˘˘ي˘˘ح˘˘ي
(اماع42) زودنغ سسيسسكلأأ ،ةيسسنرفلأ ةلوطبلأ نم نايتيإأ
.حيحسصلأ قيرطلأ  ‘ Òسست
›أ  زودنڤ مودق““ :ةينطولأ ةعأذإÓل ىيحي Îنع حرسصو
نحن ،حيحسصلأ قيرطلأ ‘ Òسسي رئأز÷أ دا–أ فوفسص
لوسصولأ ‘ لمان و نايتيإأ تناسس يدان عم تاسضوافم ‘

.““نك‡ تقو برقأ ‘ يئاهن قافتأ ›أ
طرافلأ دحأ’أ رئأز÷أ ¤إأ مودقلأ قباسسلأ ›ودلأ نك“و
‘ Úقلاعلأ Úيرئأز÷أ ةداعإ’ ةسصاخ ةلحر Ïم ىلع
،ةمسصاعلاب قدنف ‘ اًيلاح ىيحي Îنع دجأوتيو ،اسسنرف
.انوروك سسوÒف دسض ةيحسصلأ تأءأرجإ’أ نم ءزجك

رهاطلأ يعافدلأ طسسولأ بع’ لوح لأؤوسس ىلع أدرو
يدان نم دحأو مسسوŸ هتراعإأ تهتنأ يذلأ ،ةفيلخ نب
تامدخ ىلع اًسصيرح لأزي ’ هنأأ ىيحي Îنع دكأأ ،ودأراب

‘ اًسضيأأ رئأز÷أ ةيدولوم حمطت يذلأو رسصنعلأ أذه
.هتامدخ نامسض
كسشو ىلع اسضيأأ نحن ،زودنغ لثم““ :Óئاق فاسضأأو

،فتاهلأ ىلع هب تلسصتأ دقل .ةفيلخ نب فلم نم ءاهتن’أ
.““اقح هب متهن نحنو ديج بع’ هنإأ

اهمودق لمتÙأ ءامسسأ’أ نع فسشكلأ نع عنتمأ امنيبو
ÎنعÈتعأ :يفيسصلأ وتاكŸÒأ لÓخ يمسصاعلأ يدانلل
مأÎحأ عم ةلداع ةسسفانم ةماقإأ وه““ فدهلأ نأأ يحي
اًقفو Úب˘ع’ مد˘ق˘ت˘سسن˘سس““ ا˘ح˘سضو˘م ““ي˘مر˘ه˘لأ ل˘سسل˘سست˘لأ
.““ ينفلأ زاه÷أ اهددحي يتلأ تاجايتحÓل

كيدل نوكي ’أأ ةياغلل دقعم رمأأ هنإأ““ ىيحي Îنع لاقو
مÓظلأ ‘ نحن ،لبقŸأ مسسوŸأ ةيأدبب ةنراقم ةيؤور
ةسصاÿأ تأÒسضحتلأ جمانرب ءدب نم دعب نكمتن ⁄ اننأ’
.““ عيباسسأأ8 ىدم ىلع دتميسس يذلأو انب

توأأ5 ا˘ًي˘م˘سسر ة˘ي˘ف˘ي˘سصلأ ت’ا˘ق˘ت˘ن’أ ةÎف تح˘ت˘ت˘˘فأو
. ربوتكأأ72 ةياغ ¤إأ رمتسستسسو

 تقؤوŸا ضسب◊ا اهدارفأا عدوأا

ميظنت ةكبصشب ةحاطإلا
Òغ ةرجهلا تÓحر
فلصشلاب ةيعرصشلا
ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ةلقنتŸأ ةقرفلأ تحاطأأ
ةكبسشب  ،فلسشلأ برغ ملك52 ريداقوبب

flحر ميظنت ‘ ةسصتÓغ ةرجهلأ تÒ
امبسسح ،سصاخسشأأ ةعبرأأ تفقوأأو ،ةيعرسشلأ
لاسصت’أو مÓعإ’أ ةيلÿ نايب سسمأأ هب دافأأ
Úب ام ÚفوقوŸأ رامعأأ حوأÎتو.ةي’ولأ نمأاب
تحاطأأو ،ريداقوب نوردحني ،ةنسس03 و42
لÓغتسسأ رثإأ ىلع ةينمأ’أ حلاسصŸأ مهب
بابسشلأ نم ةعوم‹ مايقب ديفت تامولعم
ةرجهلل دأدعإ’أو Òبدتلأ سضرغل لأومأأ عمجب
ةفاك ذاختأ دعبو ثيح ،ةيعرسش Òغ ةقيرطب
ةينمأ’أ ةقرفلأ ترسشاب ،ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ

فيقوتب تللك يتلأ اهثاحبأأو اهتاير–
طبسض يطاطم براق زجحو مهيف هبتسشŸأ
.ةيلمعلل يسسيئرلأ ربدŸأ ىدل
،ةيئأز÷أ تأءأرجإ’أ فلم ءافيتسسأ دعبو
ةيئاسضقلأ تاه÷أ مامأأ مهيف هبتسشŸأ ليحأأ
بيرهت ةلواfi““ ةحنج نع ،ريداقوبب
ةعفنم ىلع لوسص◊أ لجأأ نم نيرجاهŸأ

أرمأأ مهقحب قيقحتلأ يسضاق ردسصأأو ،““ةيلام
.تقؤوŸأ سسب◊أ عأديإ’أ
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 اياسضق ةدع ‘ اوطروت

فقوي نازيلغ نمأا
عوبصسألا اصصخصش31

 يصضاŸا
أذه ةياهن نأزيلغب ةطرسشلأ رسصانع تنك“

‘ أوطروت اسصخسش31 فيقوت نم عوبسس’أ
ءأدتع’أو تأردıأ جيوÎب قلعتت اياسضق
ةيلخ ىدل سسمأأ ملع امبسسح ،ÚنطأوŸأ ىلع
كلسسلأ تأذب ةماعلأ تاقÓعلأو لاسصت’أ
هذه نأأ ردسصŸأ تأذ حسضوأأو.ينمأ’أ
نكامأ’ ةمهأدم لÓخ ت“ تايلمعلأ

ىتسشب ةÁر÷أ ةبراfi راطإأ ‘ ةهوبسشم
ةرجاتŸأ ةرهاظ اسصوسصخ ،اهعأونأأ
لمح ،ةسسولهŸأ سصأرقأ’أ ،تأردıاب
ىلع تأءأدتع’أ و ءاسضيبلأ ةحلسسأ’أ
نم تايلمعلأ هذه ترفسسأأو.ÚنطأوŸأ
سسولهم سصرق161 زجحو سصخسش31 فيقوت
زجح و جلاعŸأ فيكأ نم مأرغ31.611  و
عأونأ’أ فلتfl نم ءاسضيب ةحلسسأأ ةعبرأأ
تاجأرد عبرأأ زجح ¤إأ ةفاسضإأ ماجحأ’أو
.ردسصŸأ تأذ بسسح ،ةيران

جأاو

ىلع Úترايسسل فينع مادطسصا
1 مقر ينطولا قيرطلا

ىحرج ةتصسو نÓيتق
بونج رورم ثداح ‘

ةيادرغل ةعينŸا
نورخآأ ةتسس بيسصأأو امهعرسصم ناسصخسش يقل
سسمأأ عقو رورم ثداح ‘ ةغيلب حورجب
بونج1مقر ينطولأ قيرطلأ ىلع ةعم÷أ

نم ملع امبسسح ،ةيأدرغب ةعينŸأ ةنيدم
.ةيندŸأ ةيام◊أ حلاسصم
ةعينŸأ بونج ملك061 دعب ىلع ثدا◊أ عقو

مأدطسصأ رثإأ (تسسأÔ“) حلاسص Úع هاŒأ ‘
Úليتق افلÚ، flتيحايسس Úترايسس Úب فينع
ىلع مهلقن ” ىحرج ةتسسو ناكŸأ Úعب
تث÷أ ظفح يتحلسصم ¤أ لك ¤أ ›أوتلأ
Êابعسش دمfi ىفسشتسسŸ ت’اجعتسس’أو
.ردسصŸأ فيسضي ،ةعينŸاب
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ىدل يبرغŸا Òفسسلا تاركذم ىلع ادر
 امورب ةدحتŸا ·ألا ةلاكو

رودب ديصشي يŸاعلا ةيذغألا جمانرب
ÚئجÓلا ةدعاصسم ‘ رئاز÷ا
  Úيوارحصصلا
رودب يŸاعلأ ةيذغأ’أ جمانرب داسشأأ
Ëدقتو ةدي÷أ فورظلأ Òفوت ‘  ““Òبكلأ““رئأز÷أ
عيزوتو لقنو Ëدقتل ةيرورسضلأ تÓيهسستلأ لك
،Úيوأرحسصلأ ÚئجÓل ةيناسسن’أ تأدعاسسŸأ

.ةي‡أ’أ ةمظنملل نايب ‘ ءاج امبسسح
ةيوأرحسصلأ ءابنأ’أ ةلاكو هتلقن يذلأ ،نايبلأ حسضوأأو
هدر ‘ - دكأأ يŸاعلأ ةيذغأ’أ جمانرب نأأ ،سسمأأ

ت’اكو ىدل برغŸأ Òفسسل تأركذم ثÓث ىلع
،ةيرئأز÷أ ةموك◊أ نإأ““ - امورب ةدحتŸأ ·أ’أ
مهاسست  ،Úيوأرحسصلأ ÚئجÓل فيسضŸأ دلبلأ
لÓخ نم Êاسسن’أ لمعلأ أذه ‘ Òبك لكسشب
ئنأوŸأ ‘  يكرم÷أ سصيلختلأ تايلمع ليهسست
.““تاميıأ وحن تأدأدمإ’أ لقنو
لكسشب يرجي““ هنأأ يŸاعلأ ةيذغ’أ جمانرب حسضوأأو
ةيناسسنإ’أ تأدعاسسملل يبوروأ’أ بتكŸأ عم مظتنم
تاميfl ¤إأ هجوت يتلأ تاناعÓل ةقيقد ةعجأرم
نأأ ¤إأ أÒسشم ،““رئأز÷أ Èع Úيوأرحسصلأ ÚئجÓلأ
دج اهجئاتن تناك9102 ةنسسل ةعجأرŸأ ةيلمع““

.““ةيسضرم
و.ق

 تايلولا نم ددع Èع طسشنت

رجاتت ةينطو ةكبصش كيكفت
فيطصسب تاردıاب

ينطولأ كردلل ثاحبأ’أ ةليسصف دأرفأأ نك“
‘ ةسصتfl ةينطو ةكبسش كيكفت نم فيطسسب
غلك4 نع لقي ’ ام زجح و تأردıاب ةرجاتŸأ

نم سسمأأ ملع ام بسسح ،جلاعŸأ فيكلأ نم
يماظنلأ كلسسلأ تأذل ةيميلقإ’أ ةعومÛأ
.ةي’ولاب
نم اسضيأأ تنكم ةيلمعلأ نأاب ردسصŸأ تأذ حسضوأأو
يتلأ ةكبسشلأ هذه دأرفأأ نم سصاخسشأأ ةثÓث فيقوت
حوأÎت نطولأ تاي’و نم ددع Èع طسشنت
زجحب تماق امك ،ةنسس04 وÚ 72ب مهرامعأأ

.مهطاسشن ‘ لمعتسست تناك ةيحايسس ةبكرم
 م.ق

ةيمارجإا ةعامجب ةحاطإلاو..
 ةمصصاعلاب
‘ ،سصاخسشأأ ثÓث ةمسصاعلاب نمأ’أ حلاسصم تفقوأأ
““يدنهلأ بنقلأ““ تأردıأ ةزايح ةيسضق
ةحلسسأأ ةزايح عم عيبلأ سضرغل ةيلقعلأ تأرثؤوŸأو
بنقلأ نم مأرغ051 زجح ثيح ةروظfi ءاسضيب
هب دافأأ امبسسح ،ءاسضيب ةحلسسأأ ةدعو يدنهلأ
 .ةينمأ’أ ةئيهلأ تأذل نايب سسيمÿأ

رثإأ ىلع تقلطنأ ةيسضقلأ نأأ نايبلأ ‘ ءاجو
ةيئاسضقلأ ةطرسشلأ ةقرف اهتقلت ةينمأأ ةمولعم
اهدافم ةتوتلأ رئب ةيرأدإ’أ ةعطاقŸأ نمأ’ ةعباتلأ
تأردıأ عيبو جيوÎب سصاخسشأأ3 مايق
د’وأأ ءايحأأ دحأأ ىوتسسم ىلع ةيلقعلأ تأرثؤوŸأو
مهتيوه ديدحتب ةقرفلأ رسصانع تماق ثيح لبسشلأ
لكل ةمظنم ةيمأرجإأ ةعامج نولكسشي مهنأأ Úبت امك
ةحلسسأ’ مهلمح ¤إأ ةفاسضإ’اب Úعم رود مهنم دحأو
.ةروظfi ءاسضيب
ةمكfi ةينأديم ةطخ عسضو ” هنأأ ردسصŸأ ركذو

هلزنم ةأذاحÃ لوأ’أ هيف هبتسشŸأ فيقوت اهرثأ ”
¤إأ ةفاسضإ’اب دوسسأأ يكيتسسÓب سسيك هديب Óماح

fiأ فيقوت ” امك ،ةيردسص ةظفŸامهيف هبتسش
هبتسشŸأ لزانŸ سشيتفتلاب نذأ ذيفنت دعب ،نيرخآ’أ
ايميلقإأ سصتıأ ةيروهم÷أ ليكو نع ةرداسص مهيف
بنقلأ عون نم تأردıأ نم مأرغ051 زجح نيأ
40 ،لاقن فتاه ،ةسسولهم سصأرقأأ60 ،يدنهلأ
،ماجحأ’أو عأونأ’أ ةفلتfl ةروظfi ءاسضيب ةحلسسأأ

.رانيد فلأأ09 هردق ›ام غلبم
 م.ق

 يحسصلا رج◊ا ببسسب ةيسسنرفلا ةلوطبلا حاتتفا نع بيغيسس

 انوروك سسوÒفب ديبع يدهم يرئاز÷ا ةباصصإا
ي˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘لأ ط˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘˘لأ بي˘˘˘˘˘˘سصأأ
ة˘ط˘بأر˘لأ تنا˘˘ن يدا˘˘ن˘˘ل ير˘˘ئأز÷أ
،مد˘˘ق˘˘لأ ةر˘˘ك˘˘ل ¤وأ’أ ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘˘لأ

ا˘نورو˘˘ك سسوÒف˘˘ب ،د˘˘ي˘˘ب˘˘ع يد˘˘ه˘˘م
ر˘ج◊أ ‘ ع˘سضو ثي˘ح د˘ج˘˘ت˘˘سسŸأ
،سسمأأ ه˘تدروأأ ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح ،ي˘˘ح˘˘سصلأ
.““بيكيل““ ةيسضايرلأ ةيمويلأ
،و˘˘كو˘˘ك سسو˘˘كرا˘˘م ن˘˘م ل˘˘ك د˘˘ع˘˘ب˘˘˘ف
لرا˘سش نا˘˘ج ،Êأو˘˘م و˘˘لو˘˘ك لأد˘˘نأر
ءاج ،سسÓب سشتيفودول و وتيلتسساك
ءا˘˘˘ج يذ˘˘˘لأ د˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘ع يد˘˘˘˘ه˘˘˘˘م رود
-ديفوك سسوÒفب ايباجيإأ هرابتخأ
91.

ع˘˘سضو ،هرا˘˘ب˘˘ت˘˘خأ ف˘˘˘سشك د˘˘˘ع˘˘˘بو
31 - ةنسس82) يرئأز÷أ طسسولأ

‘ رو˘˘ف˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع (ة˘˘ي˘˘لود ة˘˘كرا˘˘سشم
ىلع Úعوبسسأأ ةدŸ يحسص رجح
Úنأوقلأ هيلع سصنت املثم ،لقأ’أ
 .لوعفŸأ ةيراسسلأ
ةأرا˘˘بŸأ ن˘˘˘ع ا˘˘˘ب˘˘˘ئا˘˘˘غ نو˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘سسو
،يور˘ك˘لأ م˘سسو˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘حا˘˘ت˘˘ت˘˘ف’أ
تبسسلأ موي ةررقŸأ ،0202-1202
نأد˘ي˘م ى˘ل˘ع ودرو˘ب ما˘مأأ،توأأ22
تيقوتلاب61ر00 اسس) Òخأ’أ أذه
.(يرئأز÷أ
Ó˘˘ط˘˘ب جو˘˘˘ت يذ˘˘˘لأ د˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ع نا˘˘˘ك و
بختنŸأ ة˘ق˘فر9102-ايقيرفإ’

يدانب قحتلأ دق ،رسصÃ يرئأز÷أ
¤إأ د˘تÁ د˘ق˘ع˘ب9102 ما˘˘ع تنا˘˘ن

نم هيلإأ امداق ،2202 ماع ةياغ

عم هدقع ءاهتنأ دعب نوجيد يدان
 .Òخأ’أ أذه
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““‘ اتناسس لانك ““ ةيوه÷ا ةينويزفلتلا ةانقلا تثب
لوألا ضضرعلا يسضاŸا توأا11 موي Úتنجرألاب
زعم““ ناونع لمحي يذلا يقئاثولا مليفلل
لوانتي يذلاو ““ةيرئاز÷ا ةروثلا ‘ ينيتنجرألا

ينيتنجرألا زعم دومfi وتربور دهاÛا راسسم
ةنسس ‘ ةيرئاز÷ا ةروثلا فوفسصب قحتلا يذلا

9591.
مليف““ Úتنجرألا ‘ Òسصقلا مليفلا اذه نع نلعأاو
763-35 موسسرŸا لÓخ نم ““ةيدلب ةعفنم يذ
فرط نم0202 ضسرام21 موي هيلع قداسصŸا
.ويرازورل يدلبلا ضسلÛا

نم ناميلسس وينوتنأا روتسسين ميلفلا جتنم لقنيو

وتربور لسضانŸا ةداهسش ةينيطسسلف-ةيروسس لوسصأا
fiو ةيرئاز÷ا ةيسضقلاب فرع يذلا زعم دوم

.Úتنجرألا ‘ ةيريرحتلا اهبرح
ةهبج يثوعبÃ زعم وتربور تلاسصتا ¤وأا دوعتو
6591 ةنسس ¤ا ضسريا ضسنيوب ¤ا ينطولا ريرحتلا

““لامعلا بزح““ ل اماع انيمأا اهنيح ناك ثيح
ةروثلا حورب رهسشأل هعبسشت دعب و.ينيتنجرألا
اميف هيلع قلطا يذلا وتربور قحتلا ةيرئاز÷ا
ينطولا ريرحتلا ضشيج فوفسصب دومfi مسسا دعب
ةحلسسألا ةعانسصل ينقتلا بنا÷ا ‘ لغتسشا نيأا

 .لÓقتسسلا ةادغ ةمسصاعلا ‘ رقتسسي نأا لبق
جأاو

راسسم لوح يقئاثو مليف
يذلا ينيتنجرألا دهاÛا
  ةروثلاب قحتلا

 ينيتنجرألا زعم““
ةروثلا ‘

““ةيرئاز÷ا
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