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تبسسلأ سسمأأ ةينطولأ ةيبÎلأ ةرأزو تثح
Òبأدتب ““مراسصلأ““ ديقتلأ ““ةرورسض““ ىلع
ةداعإأ لÓخ انوروك سسوÒف نم ةياقولأ
91 موي ميلعتلأو ةيبÎلأ تاسسسسؤوم حتف
سصسصح Ëد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل يرا÷أ سسط˘˘˘˘˘˘سسغأ
Úح˘˘˘˘سشÎم˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ةر˘˘˘˘كأذŸأو ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘جأرŸأ

ط˘سسو˘تŸأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ي˘تدا˘ه˘سش Êا˘ح˘ت˘˘م’
.ايرولاكبلأو
ءأرد˘˘˘م ،ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت ‘ ةرأزو˘˘˘لأ تر˘˘˘كذو
راطإأ ‘ هنأأ ىلع تايوناثلأو تاطسسوتŸأ

ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سس’أ Òسضح˘˘˘ت˘˘˘لأ
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ةدا˘ه˘سش Êا˘ح˘˘ت˘˘م’ Úح˘˘سشŸÎأ
،0202 ةرود ايرولاكبلأ ةداهسشو طسسوتŸأ

مو˘سسرŸأ ما˘ك˘˘حأأ ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ““ ةرور˘˘سض»ب
12 ‘ خرؤو˘˘˘˘˘˘Ÿأ96-02 م˘قر يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ

Òبأدت˘ب ق˘ل˘ع˘تŸأو0202 ة˘˘ن˘˘˘سس سسرا˘˘˘م
ءابو) انوروك سسوÒف راسشتنأ نم ةياقولأ
.هتحفاكمو (91 ديفوك
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ةيوق تاكرحÃ ةزه‹ براوق Ïم ىلع اوناك اقارح72

:ةديدج ةليصصح
تايفو9و انوروك سسوÒفب ةباسصإإ964

،سسمأأ ،رأروف لامج ،رئأز÷أ ‘ انوروك ءابو يسشفت ةعباتمو دسصر ةنجلل يمسسرلأ قطانلأ نلعأأ
È 84ع ةعزوم ةلاح33183 ¤إأ ددعلأ عفتÒل ،انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإأ964 ليجسست نع
.ةي’و
ددعلأ عفتÒل ةديدج ةافو ةلاح9 ليجسست نع ةيمويلأ ةيفحسصلأ هتودن ‘ رأروف فسشكو
 .ةافو0631 ¤إأ ›امجإ’أ
ت’احلل ›امجإ’أ ددعلأ كلذب عفتÒل ةديدج ءافسش ةلاح633 تلجسس هنأاب ثدحتŸأ ركذو
.44662 ءافسشلل تلثا“ يتلأ

 ..يتارامإلا عيبطتلا

يسسيسسلإ ركسشي وهاينتن
نوينيطسسلفو نيرخآإو
 ديإز نب ةروسص نوقرحي
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فلم فلأإ84 نم Ìكأإ ةلاحإ

يسسإدسسلإ لÓخ ءاسضقلإ ىلع
0202 لوأ’إ
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 .. كرحتلاب ةيبرعلا بازحألا تبلاط

ددنت ““يموقلإ لمعلإ ةهبج““
تإرام’إ Úب عيبطتلإ قافتاب

 Êويهسصلإ نايكلإ و

ايرولاكبلاو مايبلا يحصشŸÎ ةصصاÿا ةعجارŸا صصصصح Ëدقتل

تايوناثلإو تاطسسوتŸإ حتف ةداعإإ
يرا÷إ توأإ91 موي

EL HOURRIAةــــيرابخإ ةــــــــيموي

ناسسملتب ةقرح يتلواfi طابحإإ
 ةمسصاعلإو



صشغلا عمق و ةيداصصتقا ةباقر

لÓخ ءاسضقلإ ىلع فلم فلأإ84 نم Ìكأإ ةلاحإ
0202 لوأ’إ يسسإدسسلإ
ةسصاÿأ تاعزانŸأ راطأ ‘ ةلأدعلأ ىلع تليحأأ يتلأ تافلŸأ ددع غلب
Ìكأأ0202 نم لوأ’أ يسسأدسسلأ لÓخ سشغلأ عمقو ةيداسصتق’أ ةباقرلاب
,9102 نم ةÎفلأ سسفنب ةنراقم %7.21 غلب عافتراب ,فلم فلأأ84 نم
.ةراجتلأ ةرأزول نايب تبسسلأ سسمأأ هب دافأ امبسسح
لÓخ ءاسضقلأ ¤إأ تليحأأ يتلأ تافلŸأ ددع عافترأ ردسصŸأ تأذ أزعو
¤أ9102 نم ةÎفلأ سسفنب ةنراقم يرا÷أ ماعلأ نم لوأ’أ يسسأدسسلأ
تنمأزت ةÎفلأ نأأو اميسس’ نأوعأ’أ فرط نم ةباقرلأ فيثكت و زيزعت
.انوروك ءابو راسشتنأ عم
,ةرداسصلأ ةيئاسضقلأ ماكحأ’أ ددع ناف  ةراجتلأ ةرأزو ةليسصح بسسحو
ةيئاسضقلأ تاعباتŸأ عوم‹ نم �73.33 ةبسسنب يأأ مكح330.61  غلب
ةميق تغلب و .فلم640.84 ’امجأ تغلب يتلأ و ةلأدعلل ةلوÙأ
. جد33،502.723.845.1 :ةرداسصلأ تامأرغلأ
تامأرغلأ ديدسست راطإأ ‘ يسضأÎلاب تافلŸأ ةيوسست سصوسصخبو
ةحÎقŸأ تافلŸأ ددع غلب دقف , ةيراجتلأ تÓماعŸاب ةسصاÿأ
ةيلامجأ تامأرغ ةميقب فلم486.9 ةغيسصلأ هذه قيرط نع ةيوسستلل
بسسح جد75.616.533.696 ـب ردقت ةيراجتلأ تÓماعŸأ سصخت

.ةراجتلأ ةرأزو ةليسصح
ةبسسن لثÁ ام فلم729.4 ايلعف اهتيوسست ت“ يتلأ تافلŸأ ددع غلبو
اميف ،يسضأÎلاب ةيوسستلل ةحÎقŸأ تافلŸأ عوم‹ نم ةئاŸاب05ر88
51،162.510.302  اهتيوسست ت“ يتلأ ةلماعŸأ تامأرغ ةميق تغلب
ةباقرلاب ةقلعتŸأ تاعزانملل لماسشلأ مييقتلأ ميسسقت متيو .جد
ةدو÷أ ةبقأرÃ سصاخ لوأ’أ ,Úمسسق ¤أ ،سشغلأ عمقو ةيداسصتق’أ
.ةيراجتلأ تاسسرامŸاب قلعتي Êاثلأو سشغلأ عمقو
ةباقرلاب ةقلعتŸأ تاعزانملل ةبسسنلاب ةيئاسضقلأ تاعباتŸأ سصخي اميف
ءاسضقلأ ¤إأ تليحأأ يتلأ تافلŸأ ددع غلب دقف سشغلأ عمقو ةيداسصتق’أ
ماعلأ نم لوأ’أ يسسأدسسلاب ةسصاÿأ ةرأزولأ ةليسصح بسسح فلم794.61
.يرا÷أ
تافلŸأ نم �09.73 يأأ مكح352.6 ةرداسصلأ ماكحأ’أ ددع غلب امك
هذهل ةيئاسضقلأ تامأرغلأ ةميق غلبت و ،ءاسضقلأ ¤إأ تلوح يتلأ
,يسضأÎلاب ةيدولأ ةيوسستلأ سصخي اميف و.جد00.878.039.602تافلŸأ
تامأرغ) يسضأÎلاب ةيوسستلل ةحÎقŸأ تافلŸأ ددع غلب دقف
لسصت ةحÎقŸأ ةلماعŸأ تامأرغ ةميقب فلم582.1 :(ةلماعŸأ
.جد00.002.556.834
ب ردقت ةبسسنب يأأ فلم171 يسضأÎلاب تيوسس يتلأ تافلŸأ ددع غلبو
تيوسس يتلأ ةلماعŸأ تامأرغ ةميقب ،ةحÎقŸأ تافلŸأ نم13.31
.جد00.000.023.17 :ةلأدعلأ ¤إأ ءوجللأ نود
يتلأ تافلŸأ ددع غلب دقف , ةيراجتلأ تاسسرامŸاب قلعتي اميف امأأ
087.9 ةرداسصلأ ماكحأ’أ ددع غلب و .فلم945.13 ءاسضقلأ ¤إأ تليحأأ

,ةيئاسضق تاعباتم لfi تافلŸأ عوم‹ نم  ةئاŸاب13 ةبسسنب يأأ مكح
 :ةيئاسضقلأ تامأرغلأ ةميق  تغلب اميف
ةسصاÿأ ةرداسصلأ ماكحأ’أ  سصوسصخبو.جد33،723.693.143.1
سصخي اميفو , ماكحأأ (6) ةتسس تغلب دفق يراجتلأ لجسسلأ نم بطسشلاب
ةلماعŸأ تامأرغ ةميقب فلم993.8 غلب دقف ةيدولأ ةيوسستلأ تافلم
تيوسس يتلأ تافلŸأ ددع غلبيو.جد75،614.086.752 ـب ردقت ةحÎقŸأ
تافلŸأ نم65ر36 ب ردقت ةبسسنب يأأ فلم ،657.4 يسضأÎلاب
نود تيوسس يتلأ تÓماعŸأ ةمأرغ ةميق تردق ثيح ،ةحÎقŸأ
. ةرأزولأ ةليسصح بسسح جد51،162.596.131 ةلأدعلأ ¤إأ ءوجللأ

 و.ق

:91 ديفوكل  ةيحصصلا رطاıا ءاهتنا دعب ام

تاطاسشنلإ ثعب ىلع فإرسشÓل ةن÷ ءاسشنإإ
 ةيديد◊إ ككسسلاب لقنلإو ةحايسسلإ

Úب راطأ Úتيقافتأ ىلع عيقوتلأ ةمسصاعلأ رئأز÷اب تبسسلأ سسمأأ ”
ءاكرسشلأ فلتflو ةيندعم تامامحو ةحايسسو ةقدنف عم‹

ةداعأ ىلع فأرسشإÓل ةن÷ ءاسشنأ ¤أ نافدهت Úيحايسسلأ ÚلماعتŸأو
نع ةمجانلأ ةيحسصلأ رطاıأ ءاهتنأ دعب ام ةيحايسسلأ تاطاسشنلأ ثعب
زيزعت لا‹ ‘ ةيديد◊أ ككسسلاب لقنلأ جأردأ أذك و انوروك ءابو
فأرسشإÓل ةن÷ ءاسشنإأ Úتيقافت’أ لÓخ نم متيو.ةيلخأدلأ ةحايسسلأ

معدل أذكو انوروك سسوÒف دعب ام ةيحايسسلأ تاطاسشنلأ ديسسŒ ىلع
عم‹و ةيرئأز÷أ ةيو÷أ طوطخلل ةينطولأ ةكرسشلأ نم لك عم نواعتلأ
ةحايسسلل يرئأز÷أ ينطولأ نأويدلأو ةيندعم تامامحو ةحايسسو ةقدنف
ت’اكول ةينطولأ ةيلأرديفلأ أذكو قدانفلأ يلغتسسŸ ةينطولأ ةيلأرديفلأو
ةينطولأ ةباقنلأو يرئأز÷أ يحايسسلأ يدانلأو رافسسأ’أو ةحايسسلأ
91-ديفوك ةحئاج دعب أدد‹ ةحايسسلأ عÓقأ““ دسصق ةحايسسلأ ت’اكول
اسضيأأ نواعتلأ فيثكتو زيزعت Úتيقافت’أ ديسسŒ لÓخ نم متيسس امك.““

ÚينعŸأ ءاكرسشلأ لكو ةديد◊أ ككسسلاب لقنلل ةينطولأ ةكرسشلأ عم
ةمز’أ هذه نع ةمجانلأ راث’أ زواŒ ىلع لمعلأو رهسسلأ و ةحايسسلاب
ةيداسصتق’أ تاسسسسؤوŸأ تأردق ىلع ظافحلل ةقوبسسŸأ Òغ ةيحسصلأ
لغسشلأ بسصانم ىلع ءاقب’أ ةيغب سسÓف’أو رايهن’أ حبسش نم ةينطولأ
 .ةيجراÿأو ةيلخأدلأ ةحايسسلأ ثعب لجأأ نم أذكو اهمأودو
ككسسلاب  لقنلأ جأردأ ةيمهأأ عاطقلأ ريزو وديمح ديسسلأ زربأو
دأدعأ““ ةيمهأأ ¤أ أÒسشم ,ةيلخأدلأ ةحايسسلأ زيزعت لا‹ ‘ ةيديد◊أ
عاطقل ةعباتلأ ةيداسصتق’أ تاسسسسؤوŸأ Úب نواعتو ةكأرسش ةيقافتأ
ريوطتب ÚينعŸأ Úيعامتج’أ ءاكرسشلأ فلتflو لقنلأ عاطقو ةحايسسلأ
يقرلأو ينطولأ داسصتق’أ عيونت ‘ مهاسست اهلعجو ةيرئأز÷أ ةحايسسلأ
ةحايسسو ةقدنف عم‹ Úب ت“ دقف ةيناثلأ ةيقافت’أ امأ.““يعامتج’أ
ةكرسش عم ةحايسسلأ ت’اكول ةينطولأ ةيلأرديفلأو ةيندعم تامامحو

حايسسلل ةبسسنلاب ةيوأرحسصلأ ةحايسسلأ معد فدهب يليسساطلأ نأÒط
ةكأرسشلأ زيزعت““ ىلع Êاه رهزل لقنلأ ريزو ددسش هتيحان نم.Úينطولأ
ام اميسس’ أدد‹ ةحايسسلأ ثعب لجأأ نم ةحايسسلأ عاطق عم نواعتلأو
رئأز÷أ هب ر“ يذلأ يداسصتق’أ عسضولأ نأاب أدكؤوم ““انوروك ءابو دعب
نم يعاسسŸأو دوه÷أ فيثكت بلطتي يŸاعلأ ءابولأ أذه راسشتنأ ببسسب
كÎسشŸأ لمعلأ ميعدت ةرورسض ىلع احلم ةيمنتلأ قيق–و كير– لجأأ
عسضولأ ةهجأوŸ لبسسلأ نسسحأأ داجيأ لجأأ نم ايوسس Òكفتلأو
لأوز دعب ام اميسس’ Ìكأأ راظتن’أ بلطتي ’““ يذلأ نهأرلأ يداسصتق’أ
.““ءابولأ

و.ق
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ايرولاكبلاو مايبلا يحصشŸÎ ةصصاÿا ةعجارŸا صصصصح Ëدقتل

 تايوناثلإو تاطسسوتŸإ حتف ةداعإإ
 يرا÷إ توأإ91 موي

تبسسلأ سسمأأ ةينطولأ ةيبÎلأ ةرأزو تردسصأأ
ل˘ف˘ك˘ت˘لأ ل˘جأأ ن˘م تا˘ه˘ي˘جو˘ت ن˘م˘سضت˘ت ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ÚحسشŸÎأ ذيمÓتلاب يسسف˘ن˘لأو ي˘جو˘غأد˘ي˘ب˘لأ

ط˘˘سسو˘˘تŸأ م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘لأ ي˘˘˘تدا˘˘˘ه˘˘˘سش Êا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م’
.Úناحتم’أ ءانثأأو لبق ايرولاكبلأو
ةذتاسس’أ ¤أ ةهجوŸأ ةميلعتلأ هذه نأاسش نمو
ي˘˘سسردŸأ دا˘˘سشرإ’أو ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘لأ يرا˘˘سشت˘˘˘سسم و
Òسضحتلأو ةعجأرŸأ تايفيك حيسضوت ،ينهŸأو
يهو ةيسسفنلأ ةقفأرŸأ ةيجهنمو يجوغأديبلأ
Úي˘˘ن˘˘عŸأ ذ˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘ق˘˘˘فأر˘˘˘م ¤أ فد˘˘˘ه˘˘˘ت
ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘ب˘˘ق˘˘ع˘˘لأ زواŒ ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘˘تد˘˘˘عا˘˘˘سسمو
،ناحتم’أ ءأرجإأ ءانثأأ وأأ /و لبق مهسضÎعت
مهءأدأأ قيعت يتلأ تاطوغسضلأ نم سصيلقتلأو
.حاجنلأ ‘ مهسصرف نم للقتو
تاقاطب ثÓث لكسش ‘ ةميلعتلأ تأذ تدسسŒو
ةيفيك (يجوغأديبلأ لفكتلأ) ¤وأ’أ زÈت ةينقت
ة˘ع˘جأرŸأو ةر˘كأذŸأ ‘ ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ق˘˘فأر˘˘م
أذه ‘ ديكأاتلأ ” ثيح ناحتمÓل دأدعتسسÓل
ة˘˘ي˘˘سسف˘˘ن˘˘لأ ة˘˘ق˘˘فأرŸأ ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘˘ع قا˘˘˘ي˘˘˘سسلأ
ناحتم’أ زاي˘ت˘جأ ءا˘ن˘ثأأ Úح˘سشŸÎأ ذ˘ي˘مÓ˘ت˘ل˘ل
نيوهت لÓ˘خ ن˘م م˘ه˘سسف˘نأا˘ب م˘ه˘ت˘ق˘ث عا˘جÎسسأو
نيذلل ةيسسفنلأ ةدعاسسŸأ Ëدقت و ناحتم’أ
،ق˘ل˘ق ،فو˘خ) ة˘ي˘سسف˘ن تا˘بو˘ع˘˘سص ن˘˘م نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي
.(...طابحأ ،بائتكأ

ىلع ذيمÓتلأ ةدعاسسم ¤أ ةراسش’أ ت“ امك
نايسسنلأ ةلاح ‘ تامولعŸأ عاجÎسس’ زيكÎلأ
ءا˘خÎسس’أ ى˘ل˘˘ع م˘˘ه˘˘تد˘˘عا˘˘سسمو م˘˘ه˘˘ت˘˘نأا˘˘م˘˘طو
‘ حا˘˘ج˘˘ن˘˘ل˘˘ل يو˘˘ن˘˘عŸأ م˘˘عد˘˘لأ م˘˘ه˘˘ل Ëد˘˘˘ق˘˘˘تو
.ناحتم’أ
52 ن˘˘˘˘م ءأد˘˘˘˘ت˘˘˘˘بأ تأءأر˘˘˘˘˘ج’أ هذ˘˘˘˘˘ه ير˘˘˘˘˘سستو
ءأر˘˘˘جإأ ة˘˘˘يأد˘˘˘ب ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘غ ¤إأ يرا÷أ سسط˘˘˘˘سسغأأ
.Úناحتم’أ
ي˘سسف˘ن˘لأ ل˘ف˘ك˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘قا˘ط˘ب˘لأ ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘تو
فدهلأو ءأرجإ’أ لبق ناحتمÓل ÚحسشŸÎاب
ميعدت وه --ةمي˘ل˘ع˘ت˘لأ بسسح --ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ن˘م
زواŒ ىلع مهتدعاسسمو مهسسفنأاب ذيمÓتلأ ةقث
نم فوÿأو قلقلاك ةيسسفنلأ تاطوغسضلأ سضعب
ةيف˘ي˘ك˘ب ة˘سصا˘خ تا˘ه˘ي˘جو˘ت Ëد˘ق˘تو نا˘ح˘ت˘م’أ
،عوسضوŸأ رايتخأ) ناحتم’أ ةلئسسأأ عم لماعتلأ
جردتلأ ،ةباجإÓل ططfl عسضو ،ةلئسسأ’أ ةءأرق

لامعتسسأ ،بعسصلأ ¤إأ لهسسلأ نم ةلسسأ’أ ‘
،ح˘˘˘سضأو ط˘˘˘خ˘˘˘ب ة˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘لأ ،ةدو˘˘˘سسŸأ قأروأ’أ
ة˘قرو ة˘ع˘جأر˘م ،نا˘ح˘ت˘م’أ تقو ل˘ك لÓ˘غ˘ت˘˘سسأ
.(...ناحتم’أ
تأءأرج’أ هذه ءأرو نم ةياسصولأ ىعسست امك
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ ءا˘ي˘لوأ’ ح˘ئا˘˘سصن Ëد˘˘ق˘˘ت ¤أ
Òفوتو مه˘ئا˘ن˘بأ’ ة˘ب˘سسا˘نŸأ ة˘ي˘سسأرد˘لأ ءأو˘جأ’أ
قلقلأ ةدح نم سصيلقتلأو مهل مئŸÓأ خانŸأ

دسصق ذيمÓتلأ لكاسشم ى لأ ءاغسصإ’أ و مهيدل
.اهل لولح داجيإأ ىلع مهتدعاسسم
ةد˘ع را˘ط’أ أذ˘ه ‘ ة˘ي˘ن˘˘عŸأ تا˘˘ه÷أ ع˘˘ب˘˘ت˘˘تو
ة˘يدا˘سشرإ’أ ة˘ل˘با˘قŸأ ا˘ه˘ن˘م ل˘خد˘˘ت˘˘ل˘˘ل بي˘˘لا˘˘سسأأ
ى˘˘˘ل˘˘˘ع بيرد˘˘˘ت˘˘˘لأو (ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م÷أو ة˘˘˘يدر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ)
تأذ˘˘˘لأ ع˘˘˘م ي˘˘˘با˘˘˘ج˘˘˘ي’أ ثيد◊أو ءا˘˘˘خÎسس’أ
قلقلل ةيبلسسلأ تاقيلعتلأ مأدختسسأ نع فقوتلأو
...سسفنلأ عم ثدحتلأ دنع
ةلسصلأ تأذ يهف ة˘ث˘لا˘ث˘لأ ة˘قا˘ط˘ب˘لأ سصو˘سصخ˘بو
ءا˘ن˘ثأأ Úح˘سشŸÎا˘ب ي˘سسف˘ن˘لأ ل˘ف˘ك˘ت˘لأ ة˘ي˘ف˘ي˘˘ك˘˘ب
ةل˘با˘قŸأ ا˘ه˘ن˘م ى˘جر˘ي ثي˘ح نا˘ح˘ت˘م’أ ءأر˘جإأ
ة˘ع˘ير˘سس ة˘ل˘با˘ق˘م) ة˘ه˘جو˘م ف˘سصن˘لأ ة˘يدا˘˘سشرإ’أ
(رابتع’أ Úعب تقولأ ذخأأ ةرورسض عم ةلاعف
) ي˘با˘ج˘ي’أ Òك˘ف˘ت˘لأو ءا˘خÎسس’أ لا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسأو

ي˘تأذ˘لأ ءا˘ح˘يإ’ا˘ب ح˘م˘˘سست تا˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت ة˘˘عو˘˘م‹
ءوجللأ أذكو (حسشŸÎأ عم يباجي’أ ثيد◊اك
ةدعاسسملل ‘و÷أ وأأ ينطبلأ سسفنتلأ ةينقت ¤أ

.رتوتلأو قلقلأ نم Òبك لكسشب ليلقتلأ ىلع
ط˘سسو˘تŸأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ةدا˘ه˘سش نا˘ح˘ت˘مأ نأأ ر˘˘كذ˘˘ي
Èمتبسس9 ءاعبرأ’أ ¤إأÚ 7نث’أ نم ىرجيسس
ميلعتلل ا˘يرو˘لا˘ك˘ب˘لأ ةدا˘ه˘سش نا˘ح˘ت˘مأ ا˘مأأ ،0202
31 دحأ’أ نم هئأرجأ خيرات ددح دقف يوناثلأ
.È 0202متبسس71 سسيمÿأ ¤إأ
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: ايرولاكبلاو طصسوتŸا ميلعتلا اتداهصش

 ÚحسشŸÎاب يسسفنلإو يجوغإديبلإ لفكتلل ةيرإزو ةميلعت

و .ق

‘ هنأأ ىلع تايوناثلأو تاطسسوتŸأ ءأردم ،ةميلعت ‘ ةرأزولأ تركذو
ميلعتلأ ةداهسش Êاحتم’ ÚحسشŸÎأ ذيمÓتلل يئانثتسس’أ Òسضحتلأ راطإأ
ماكحأأ قيبطت ““ ةرورسض»ب ،0202 ةرود ايرولاكبلأ ةداهسشو طسسوتŸأ
قلعتŸأو0202 ةنسس سسرام12 ‘ خرؤوŸأ96-02 مقر يذيفنتلأ موسسرŸأ
،هتحفاكمو (91 ديفوك ءابو) انوروك سسوÒف راسشتنأ نم ةياقولأ Òبأدتب
راطإ’أ روسشنŸأ ‘ ةددÙأ تأءأرجإ’اب لمعلأو ،ةلسصلأ تأذ سصوسصنلأو
ةيبÎلأ تاسسسسؤوم حتف ةداعإاب ةقلعتŸأو0202/1202 يسسردŸأ لوخدلل
ذيمÓتلأ نم ةئفلأ هذهل يسسفنلأو يجوغأديبلأ معدلأ Ëدقتو ميلعتلأو
.ةعجأرŸأ ‘ مهتقفأرمو
سسطسسغأأ91 نم ةيأدب ميلعتلأو ةيبÎلأ تاسسسسؤوم حتف ةداعإأ سصوسصخبو
بسسح-- تا˘˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لأو تا˘˘ط˘˘˘سسو˘˘˘تŸأ ير˘˘˘يد˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع Úع˘˘˘ت˘˘˘ي ،›ا◊أ
ة˘سسسسؤوŸأ ق˘فأر˘م ل˘˘ك Òه˘˘ط˘˘تو ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع سصر◊أ --ة˘˘ل˘˘سسأرŸأ
هذه زا‚إ’ ىرخأ’أ تائيهلأو ةيلÙأ تاعام÷أ حلاسصم عم قيسسنتلاب
.ىوسصقلأ ةيولوأ’أ تأذ ةيوي◊أ ةيلمعلأ
ةيفيكل ططfl عسضوب ةسسسسؤوŸأ ءاسضف ميظنت ¤أ ةرأزولأ تعد امك

لابقتسسأ دنع ةيزأÎح’أو ةيئاقولأ Òبأدتلأ قيبطت و ذيمÓتلأ ةكرح

لوخدلأ دنع يدسس÷أ دعابتلأ) ÚحسشŸÎأ ذيمÓتلأو ÚمدختسسŸأ
،قفأرŸأ Úب لقنتلأ دنع وأأ ةعجأرملل ةسصسصıأ تاعاقلأ ‘ ،جورÿأو
ةئيهت ¤أ ةفاسض’اب (... يقأولأ عانقلأ ءأدترأو ةفاظنلأ دعأوق أذكو
لوكوتوÈلأ ذيفنت نمسضي اÃ ةركأذŸأو ةعجأرملل ةسصسصıأ تاعاقلأ
.يئاقولأ يحسصلأ
ÚحسشŸÎأ ذيمÓتلل يسسفنلأو يجوغأديبلأ معدلأ Ëدقتب قلعت اميفو
ةيأدب ةياغ ¤إأ يرا÷أ سسطسسغأ52 نم ءأدتبأ ةعجأرŸأ ‘ مهتقفأرمو
تثح امك -- تايوناثلأو تاطسسوتŸأ يريدم ىلع Úعتي هناف ناحتم’أ

بسسح ةركأذŸأو ةعجأرم˘ل˘ل ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت دأد˘عإأ --ةرأزو˘لأ ه˘ي˘ل˘ع
’ جأوفأأ ‘ ةعجأرŸأ ميظنت ىلع سصر◊أ عم ،ةسسسسؤوم لك ةيسصوسصخ
ةذتاسسأأ عم قيقد جمانرب طبسضو أذيملت51 اهيف ذيمÓتلأ ددع ىدعتي
. ةينعŸأ دأوŸأ
دأوŸأ لك يطغت نأ بجي ةعجأرŸأ نأ ىلع ةبسسانŸاب ديكأاتلأ ”و
. ايرولاكبلأ ةداهسشو طسسوتŸأ ميلعتلأ ةداهسش Êاحتماب ةينعŸأ
مراسصلأ ديقتلأ ةرورسض ىلع ديكأاتلأ ىلع ةينطولأ ةيبÎلأ ةرأزو تسصرحو
يحسصلأ لوكوتوÈلأ ‘و ةميلعتلأ هذه ‘ ةدرأولأ Òبأدتلأ لكب قيقدلأو
ةحسص ىلع ةظفاحملل ،ÚينعŸأ لك عم اهذيفنت ىلع لمعلأو يئاقولأ
.مهتمÓسس نامسضو مهتياقوو عاطقلأ يمدختسسم عيمجو ذيمÓتلأ

انوروك صسوÒف نم ةياقولا Òبادتب ““مراصصلا““ ديقتلا ““ةرورصض““ ىلع تبصسلا صسمأا ةينطولا ةيبÎلا ةرازو تثح
ةركاذŸاو ةعجارŸا صصصصح Ëدقتل يرا÷ا صسطصسغا91 موي ميلعتلاو ةيبÎلا تاصسصسؤوم حتف ةداعإا لÓخ

.ايرولاكبلاو طصسوتŸا ميلعتلا يتداهصش Êاحتمل ÚحصشÎملل
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بل˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ب نÓ˘˘˘˘˘فأ’أ بز˘˘˘˘˘ح مد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت
ز˘كرŸا˘ب عا˘م˘ت˘جأ د˘ق˘˘ع˘˘ب سصي˘˘خÎلأ
ر˘ه˘سشلأ ة˘يا˘˘ه˘˘ن تأر“ؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل ›ود˘˘لأ
ة˘ل˘ي˘ك˘سشت ى˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘سصم˘˘ل˘˘ل يرا÷أ
يذ˘˘˘˘لأ لوأ’أ ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلأ بت˘˘˘˘˘كŸأ
و˘˘بأأ د˘˘يد÷أ ما˘˘ع˘˘لأ Úمأ’أ ق˘˘˘فأÒسس
يتلأ ةليكسشتلأ يهو ،يجعب لسضفلأ

م˘غر ه˘ي˘سضرا˘ع˘م ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘خ تءا˘˘ج
عدسصلأ بأأر و لمسشلأ عمج ““ باطخ
د˘˘ع˘˘ب ما˘˘˘ع˘˘˘لأ Úم’أ ه˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘طأأ يذ˘˘˘لأ
ة˘يز˘كر˘˘م ة˘˘ن÷ ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ه˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نأ

ىلع اهتبيكرت ‘ ةبوسسfi تلأزام
 دئابلأ دهعلأ
دروأأ يذلأ سسرب قبسس عقوم دافأأ و
لوؤو˘˘˘˘˘˘˘سسŸأ نأأ تب˘˘˘˘˘˘˘سسلأ سسمأأ ÿÈأ
ا˘ي˘˘سصخ˘˘سش ف˘˘قو نÓ˘˘ف’أ ن˘˘ع لوأ’أ

هبتك˘م ءا˘سضعأ را˘ي˘ت˘خأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع
ن˘˘م تا˘˘مد˘˘سص يأأ عو˘˘˘قو˘˘˘ل ا˘˘˘يدا˘˘˘ف˘˘˘ت
سضفر م˘ه˘ل ق˘ب˘سس ن˘يذ˘لأ ه˘ي˘˘سضرا˘˘ع˘˘م

بزحلل ةماعلأ ةنام’أ بسصنم هيلوت
ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘قŸأ ة˘˘˘ل˘˘˘حرŸأ Òي˘˘˘سستو
تاقاقحتسس’أ نم د˘يد˘ع˘لأ فر˘ع˘ت˘سس
بز◊أ ر“ؤوم رأرغ ىلع ةيسسايسسلأ
.روتسسدلأ ليدعت ىلع ءاتفتسس’أو
د˘ع˘ب عا˘م˘ت˘ج’أ أذ˘ه دا˘ق˘ع˘˘نأ ي˘˘تأا˘˘يو
ي˘ج˘يرد˘˘ت˘˘لأ ع˘˘فر˘˘لأ ة˘˘مو˘˘ك◊أ رأر˘˘ق
طاسشنلأ ¤إأ ةدوعلأ و يحسصلأ رجحلل

دعب يعامتج’أ لوخدلأ بأÎقأ عم
ذنم انوروك ةحئاج هتسضرف تابسس
ل˘˘ك ى˘˘ل˘˘ع .طرا˘˘˘ف˘˘˘لأ سسرا˘˘˘م ر˘˘˘ه˘˘˘سش
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلأ ةا˘˘˘˘˘ي◊أ ي˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
.ةيعامتج’أ و ةيداسصتق’أو
ر˘ير˘ح˘ت˘لأ ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج بز˘˘ح تو˘˘ف˘˘ي ⁄و
عا˘˘جÎسس’ ى˘˘ع˘˘سسي يذ˘˘لأ ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
قافتأ عيقو˘ت Èخ را˘ك˘ن˘ت˘سسأ ه˘ت˘ع˘م˘سس
ةيبرعلأ تأرامإ’أ ةلود Úب مÓسسلأ
،ي˘ل˘ي˘ئأر˘سسإ’أ لÓ˘˘ت˘˘ح’أو ةد˘˘ح˘˘تŸأ

ر˘˘ه˘˘ظ ‘ ة˘˘ن˘˘ع˘˘ط ة˘˘ع˘˘قأو˘˘لأ أÈت˘˘˘ع˘˘˘م
لمتكم أردغو ةينيطسسلفلأ ةيسضقلأ
.ناكرأ’أ

طبر نأأ هل نايب ‘ نÓفأ’أ ىريو
حا˘˘ج˘˘ن˘˘لا˘˘ب موؤو˘˘سشŸأ قا˘˘˘ف˘˘˘ت’أ أذ˘˘˘ه
م˘˘سضلأ ة˘˘ط˘˘خ ل˘˘ي˘˘˘جأا˘˘˘ت ‘ مو˘˘˘هوŸأ
’ ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لأ ي˘˘سضأرأ’أ سضع˘˘ب˘˘ل

Áي ’و ،دحأأ ىلع يلطني نأأ نكÈر
‘ ل˘˘ج˘˘سسي˘˘سس يذ˘˘˘لأ ف˘˘˘قوŸأ أذ˘˘˘ه
لظيسسو ،سساكتن’أو مؤوسشلأ فئاحسص
رم ىلع هباحسصأأ قحÓت راع ةمسصو
.خيراتلأ
تو˘˘˘ك˘˘˘سس بز◊أ ن˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسأ ا˘˘˘م˘˘˘ك
ة˘˘˘حا˘˘˘سسلأ ‘ ة˘˘˘ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لأ فأر˘˘˘˘طأ’أ
أذ˘ه نأأ ن˘م م˘غر˘لأ ى˘ل˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ
ا˘˘قر˘˘خ Èت˘˘ع˘˘ي ““موؤو˘˘˘سشŸأ““ قا˘˘˘ف˘˘˘ت’أ

ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ مÓ˘˘سسلأ ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘ت’
باحسسن’اب تاقÓعلأ عيبطت طÎسشت
ن˘م ي˘ل˘ي˘ئأر˘˘سسإ’أ نا˘˘ي˘˘ك˘˘ل˘˘ل ل˘˘ما˘˘ك˘˘لأ
،7691 ما˘ع ذ˘ن˘م ة˘ل˘˘تÙأ ي˘˘سضأرأ’أ
نÓ˘˘عإ’أ ه˘˘ف˘˘˘سسن يذ˘˘˘لأ ر˘˘˘مأ’أ و˘˘˘هو
ة˘ي˘بر˘ع˘لأ تأرا˘˘مإ’أ ة˘˘لود˘˘ل در˘˘ف˘˘نŸأ
.ةدحتŸأ
لودلأ ةعماج تمسص بز◊أ نأدأأو

ا˘˘ه˘˘ب سضÎف˘˘ي نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لأ
تأرامإ’أ ةلود Òكذت ¤إأ ةعراسسŸأ
ن˘˘˘م ي˘˘˘ق˘˘˘ب ا˘˘˘م˘˘˘ع جورÿأ بقأو˘˘˘ع˘˘˘ب
د˘˘˘يدŒ ¤إأو ،ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘˘لأ عا˘˘˘˘م˘˘˘˘جإ’أ
ةردابÃ مأزتل’اب يمسسرلأ فقوŸأ
‘ اهيلع قداسصŸأ ةيبرعلأ مÓسسلأ
نأأ نم مغرلأ ىلع ،2002 توÒب ةمق
حو˘˘م˘˘ط ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت ’ ة˘˘ي˘˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘ت’أ هذ˘˘˘ه
ل˘ما˘ك ر˘ير– ‘ ة˘ي˘بر˘ع˘˘لأ بو˘˘ع˘˘سشلأ
ةلودلأ ةماقإأو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ سضرأ’أ
سسد˘˘ق˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘سصا˘˘عو ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘سسŸأ
.فيرسشلأ
ة˘˘ت˘˘با˘˘ث˘˘لأ ه˘˘ف˘˘قأو˘˘˘م نÓ˘˘˘فأ’أ دد˘˘˘جو
ة˘˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لأ ةر˘˘˘سصا˘˘˘نÃ ة˘˘˘ي˘˘˘˘ئد˘˘˘˘بŸأو
بع˘سشلأ ق˘˘ح م˘˘عدو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لأ
ةماقإأو هسضرأأ رير– ‘ ينيطسسلفلأ
سسدقلأ اهتمسصاعو ،ةلقتسسŸأ هتلود
أذه نع دايح ’ هنأأ أدكؤوم ،فيرسشلأ
فقوŸأ أذه نع عجأرت ’و أأدبŸأ

.تاهأركإ’أو طوغسضلأ تدتسشأ امهم

يـنـطو
ـه1441 ةج◊ا وذ62  ـل قفاوŸا م0202  توأا61 دحألا

 ناذآÓل ددÙا تيقوتلاب ةمئÓل مراصصلا مازتللاب داصشأا

لجعيسس ÚلسصŸإ طابسضنإ: يدهملب
 دجاسسملل يلكلإ حتفلإ ةداعإاب
رئأز÷اب تبسسلأ سسمأأ يدهملب فسسوي فاقو’أو ةينيدلأ نوؤوسشلأ ريزو دكأأ
ةيئاقولأو ةيحسصلأ تأءأرجإ’اب مهمأزتلأ و ÚلسصŸأ طابسضنأ نأأ ةمسصاعلأ

  .دجاسسملل يلكلأ حتفلأ ةداعإاب ““لجعيسس““ انوروك ةحئاج نم
حاتتفأ ةداعأ ىلع هفأرسشأ لÓخ هل حيرسصت ‘ يدهملب ديسسلأ حسضوأأو
هيف رهظلأ ةÓسص ءأدأو ÚلسصŸأ مامأأ ةوأره ةيدلبب يبرعلأ دلاخ دجسسم
ةيئاقولأو ةيحسصلأ تأءأرجإ’اب مهمأزتلأ و دجاسسŸأ دأور طابسضنأ““ نأاب
.““ةيروهم÷أ دجاسسم لكل يلكلأ حتفلأ ةداعإاب لجعيسس
ىلع دجاسسŸأ دأور هأدبأأ يذلأ ““Ëوقلأ““ كولسسلأو مأزتل’اب ريزولأ داسشأأو
أÒسشم يحسصلأ رجحلل عسضخت ’ يتلأ ةي’و91 لأ Èع سسمأأ رجف ةÓسص
لوكتوÈلأ عم ÚلسصŸأ لعافت نع ةنئمطم لئاسسر““ هتلسصو هنأأ ¤أ
.““تأدجسسلأو تامامكلأو تأرهطŸأ مهعم لمحب يحسصلأ
ÚعوطتŸأو ناجللأو تايعم÷أو ةمئ’أ يدهملب ديسسلأ ايح ةبسسانŸابو
يجيردتلأ حاتتف’أ ةداعأ ‘ ““لاعفلأ““ مهرود ىلع ÚمظنŸأ عيمجو
عيمج ىلع Óسصأوتم ةطي◊أو رذ◊أو دينجتلأ ىقبي نأ Óمأ هللأ تويبل
.دلبلل يموقلأو يحسصلأ نم’أ ىلع اظافح تايوتسسŸأ
نأذآÓل ددÙأ تيقوتلاب ةمئÓل مراسصلأ مأزتل’أ ىلع ريزولأ دكأأ امك
‘ ةذختŸأ ىرخ’أ تأءأرجإ’اب أذكو ىوتفلل ةيرأزولأ ةنجللأ هترقأأ يذلأ

.لاÛأ أذه
كلام مامإÓل ةينآأرقلأ ةسسردŸأ ¤أ ةÒسصق ةرايزب ريزولأ ماق كلذ روفو

‘ ةسسسسؤوŸأ هذه هبعلت رودلأ نع تاحورسش هل تمدقو اهقفأرم رأز ثيح
ةسسردم رأز امك .بابسشلأ تائف عيم÷ هÒسسفتو هديوŒو نآأرقلأ ظيف–

‘ اهرودو اهتأءاسضف ىلع علطأ ثيح ةينآأرقلأ تاسسأردلل كلام مام’أ
رأوط’أ لك ‘ ةيهقفلأ مولعلأو ةعيرسشلأ مولعو ةينآأرقلأ مولعلأ Úقلت
.ةيميلعتلأ
نم ءأدتبأ حتفلأ ةداعإاب ةينعم ةمسصاعلأ رئأز÷اب دجسسم924 نأأ ركذي
Òبأدتلل نمسض و يحسصلأ رجحلل يجيردتلأ عفرلل اعبت كلذو تبسسلأ سسمأأ
حتف ةداعإاب ةقلعتŸأ ¤وأ’أ ةرأزولأ حلاسصم فرط نم ةررقŸأ ةيئاقولأ
انوروك ءابو ةحفاكم راطإأ ‘ ةيئاقو Òبأدتو طورسشب دجاسسŸأ
.““91ديفوك““

ةÓسص ةماقإأ  عنÁ هناف ةيئاقولأ ةيحسصلأ Òبأدتلأو طورسشلأ سصخي اميفو
ايرسصح دجاسسŸأ حتفت و رخأأ راعسشإأ ةياغ ¤إأ دجاسسŸأ ‘ ةعم÷أ
.عوبسسأ’أ مايأأ ىدم ىلع ءاسشعلأو برغŸأ و رسصعلأ و رهظلأ تأولسصل
ةنسس51 نع مهرامعأأ لقت نيذلأ لافطأ’أو ءاسسنلأ لوخد عنÁو
سسرأدŸأو تايلسصŸأ ىلع ءاقبإ’أ عم رطخلل ةسضرع Ìك’أ سصاخسشأ’أو
عانقلأ وأأ ماثللأ عسضوب ÚلسصŸأ مأزلإأ عم ةقلغم ءوسضولأ نكامأأ و ةينآأرقلأ
مهتأداجسس لامعتسساب مهمأزلإأ أذكو دجاسسŸأ ¤إأ لوخدلأ لبق يقأولأ
.لقأ’أ ىلع فسصنو Îم ةفاسسÃ يدسس÷أ دعابتلأ و ةيسصخسشلأ

جاو /و.ق

يحصصلا لوكوتوÈلاب مراصص مازتلا

 ÚلسصŸاب رمعت دجاسسŸإ
  قلغلإ نم رهسشأإ5 دعب

91 ‘ رجفلأ ةÓسص ذنم ÚلسصŸأ مامأأ اهبأوبأأ هللأ تويب سسمأأ تحتف
‘ رهظلأ ةÓسص نم ءأدتبأو ةدم ذنم يحسصلأ رح÷أ اهنع عفر ةي’و
¤إأ Óيل رسشع ةيدا◊أ نم يئز÷أ رج◊اب لمعلأ لأزام ةي’و92 دجاسسم
.احابسص ةسسداسسلأ
لسصأوتلأ عقأوم ىلع رئأز÷أ راطقأأ فلتfl نم نونطأوم لقانت
ايئزج ولو ÚلسصŸاب اهرامعإأ ديعأأ دقو دجاسسملل أروسص يعامتجإ’أ

هيسص– دجسسم فلأأ51 ›أوح لسصأأ نم دجسسم0004 ›أوح تحتف ثيح
فاقوأ’أو ةينيدلأ نوؤوسشلأ ريزو أرخؤوم هنلعأأ يذلأ ددعلأ بسسح ،رئأز÷أ
رفوتت أدجسسم0004  ةينيدلأ نوؤوسشلأ ةرأزو تسصحأأو.يدهملب فسسوي
لجأأ نم ،يلسصم0001 نم ديزأ’ ةÓسصلأ ةعاق ةعسس وهو طرسش مهأأ مهيف
.ÚلسصŸأ Úب فوفسصلأ ‘ دعابتلأ ةسصرف حيتت نأأ
Úح ‘ ةلفقم ءوسضولأ نكامأأ سسمأأ اهبأوبأأ تحتف يتلأ دجاسسŸأ تقبأأو
تأراسشإأ سضرأ’أ ىلع نومئاقلأ عسضوو تأداجسسلأ ةÓسصلأ ةعاق نع تعزن
ام بسسح ،هعم ةيدرف ةداجسس راسضحإاب يلسصم لك مزلأأو ،ÚلسصŸأ فوقول
يذلأ ىطسسولأ رئأز÷اب سسيداب نب مامإ’أ دجسسÃ ““ةير◊أ““ هيلع تفقو
.رهظلأ ةÓسص ذنم ةمسصاعلاب ةينعŸأ دجاسسŸأ يقابك هبأوبأأ حتتفأ
،ةفلتfl بوبأأ نم هيلإأ جورÿأو لوخدلأ دجسسŸأ ىلع نومئاقلأ مظنو

ميقعت هنم بلطيو ،ةهب÷أ سسايقÃ يلسصŸأ ةرأرح ةجرد سساقت ثيح
‘ هءأذح عسضوب مزلي امك ةÓسصلأ ةعاق لخدم دنع ›وحك مقعÃ هيدي
.همامأأ هعسضوو يكيتسسÓب سسيك
ءاهتن’أ دعب دجسسŸأ باب قلغو نأذأ’أ عفر دعب ةرسشابم ةÓسصلأ تميقأأو
ةن÷ تايسصوتب مأزتل’اب ÚلسصŸأ ةبسسانŸاب دجسسŸأ مامإأ ركذو ،اهنم
ةÓسصو رجفلأ ةÓسص دوعت نأأ راظتنأ ‘ ،فورظلأ هذه ‘ ميظنتلأ
ةÓسصلأ ¤إأ مهتدوعل مهتحرف نع ÚلسصŸأ نم ديدعلأ Èع امنيبو.ةعم÷أ

‘ رجفلأ ةÓسص نم مهنامر◊ مهسضعب فسسأات ،نامحرلأ تويب ‘
›زنŸأ رج◊أ ““ةمحر““ ت– تلأزام يتلأ تاي’ولأ ‘ ةعقأولأ دجاسسŸأ
يعامتج’أ لسصأوتلأ عقأوم Èع ÚنطأوŸأ سضعب منتغأ Úح ‘.يئز÷أ
نم ““ةيلاثم““ ةقيرطب دجاسسŸأ حتف ةداعإأ نم لوأ’أ مويلأ رورم ةسصرف
ةرأزولأ ةبلاطŸ انوروك سسوÒف نم ةياقولأ لوكوتورب قيبطت ثيح
موي ‘ رهظلأ تقو دجاسسŸأ قلغ رأرق نع لودعلاب ،ÚلوؤوسسŸأو
.دجاسسŸأ يقاب حتفب ةبلاطŸأ ¤إأ ةفاسضإ’اب ،ةعم÷أ
رجفلأ ةÓسص عنم رأرق Úطسشانلأ نم ديدعلأ ةÒخأ’أ ةنوآ’أ ‘ دقتنأ امك

موهفم Òغو يرأدإأ رأرقلأ أوÈتعأو ،رج◊أ ت– لأزتام ةي’و92 ‘
بلغأأ ‘ اظاظتكأ فرعت ’ يتلأ ةÓسصلأ يه رجفلأ ةÓسص نأأ اسصوسصخ
.ايقن نوكي ءأوهلأو ،ةيلاخ نوكت اهتقو ‘ عرأوسشلأ نأأ امك دجاسسŸأ
ريزولأ ناكو ،ةعم÷أ ةÓسص ةماقإاب ةمئأÓل سصيخÎلاب ء’ؤوه بلاطو
ةقلغŸأ دجاسسŸأ يقاب حتف ةداعإأ نأاب قباسس تقو ‘ حرسص دق يدهملب
لوكوتوÈلاب دّيقتلاب كلذ اطبأر ةيتأوŸأ بابسسأ’أو طورسشلأ رفوتب نÎقم
.ةعم÷أ ةÓسص ةدوعل هعسضو يذلأ طرسشلأ وهو يحسصلأ

ي قيدصص
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يصسايصسلا بتكŸا ةليكصشت نم هيصضراعم ءاصصقإا دعب

ةنجللإ مامأإ هتيعرسش Èتخي نÓفأÓل ماعلإ Úمأ’إ
ةيزكرŸإ

ةيزكرŸا ةنجللا ءاصضعأا مامأا هل رابتخا لوأا ينطولا ريرحتلا ةهبج بز◊ ديد÷ا ماعلا Úملا يجعب لصضفلا وبأا هجاوي
Ãدقت ةبصسانË ا ءاصضعأا ةمئاقŸا دهصشي نأا عقوتي و .اهيلع ةقداصصملل يصسايصسلا بتكŸنيأا تار“ؤوملل ›ودلا زكر

.هموصصخ و يجعب راصصنأا Úب ةنخاصس تاصشقانم يرا÷ا توأا رهصش ةياهن عامتجا لوأا يرجيصس

قا˘ف˘تأ ,تب˘سسلأ سسمأأ ,ي˘ن˘طو˘لأ ءا˘ن˘ب˘˘لأ ة˘˘كر˘˘ح تنأدأأ
نايكلأو ةدحتŸأ ةيبرعلأ تأرامإ’أ ةلود Úب عيبطتلأ
فدهتسست Èكأأ ةطخ نم ءزج““ هنأأ ةÈتعم ,Êويهسصلأ
قو˘ق˘حو ة˘مأ’أ عور˘سشم دد˘ه˘تو ا˘ه˘ل˘م˘˘كأا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ط˘˘نŸأ
.““اهبوعسش
دبع ةكر◊أ سسيئر هعقو نايب ‘ ةكر◊أ تلاقو
ديدسش ⁄أأو Òبك قلقب““ عباتت اهنأأ ,ةنيرق نب رداقلأ

ينيطسسلفلأ ق◊أ ىلع رركتŸأ ءأدتع’أ تايلمع
لÓت˘ح’أ نا˘ي˘ك˘لأ ع˘م ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل˘ل ةرر˘ك˘تŸأ ة˘لور˘ه˘لأو
نأأ ةÈتعم ,““ةمأ’أ بوعسش باسسح ىلع يليئأرسس’أ
ةقفسص نمسض ة˘ق˘ل˘ح““ و˘ه ي˘تأرا˘مإ’أ ما˘ظ˘ن˘لأ ع˘ي˘ب˘ط˘ت
ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ةÒطÿأ ا˘˘ه˘˘تا˘˘سسا˘˘ك˘˘˘ع˘˘˘نأو نر˘˘˘ق˘˘˘لأ
›ودلأ ؤوطأوتلل ةرفاسس ةروسص لث“ يتلأ ,ةينيطسسلفلأ
ينيطسسلفلأ بعسشلأ دسض ناكرأ’أ ةلماكتم ةÁرجب
.““ةعورسشŸأ هقوقحو
ن˘م تأرا˘مإ’أ ة˘˘لود ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع تمد˘˘قأأ ا˘˘م نأأ تفا˘˘سضأأو
جورÿاب يبرعلأ فقوŸاب اهتامأزتلأ نم ““لسصنتلأ““

توÒب ةمق ةيقافتأ ةسصاخ ,ةيبرعلأ ةعما÷أ ىلع
كلŸأ ةردابم ىلع برعلأ ةداقلأ عامجإاب تناك يتلأ

افوقو““ لثÁ ,هللأ همحر زيزعلأ دبع نب هللأ دبع
بعسشلأ قوقح دسض Êويهسصلأ لÓتح’أ عم ““احيرسص
Èكأأ ةطخ نم ءزج““ تأرامإ’أ لعجيو ,ينيطسسلفلأ
ةمأ’أ عور˘سشم دد˘ه˘تو ا˘ه˘ل˘م˘كأا˘ب ة˘ق˘ط˘نŸأ فد˘ه˘ت˘سست

.““اهبوعسش قوقحو
عي˘ب˘ط˘ت˘لأ را˘سسŸ ا˘ه˘سضفر ن˘ع ة˘كر◊أ تÈع ا˘م˘ي˘فو
اهفوقو تددج ,““تناك ةهج يأأ نمو هلاكسشأأ لكب““
اهمعدو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ بع˘سشلأ بنا˘ج ¤إأ ““ي˘ئد˘بŸأ““

Ÿل هتمواقم راسسÓتحÓدكأاتي““ هنأأ تلاق ثيح ,ل
رأرمتسسأو ةماخسض قباسس تقو يأأ نم Ìكأأ مويلأ
.““Úطسسلف دسض ىÈكلأ ةرمأؤوŸأ
ةيبرعلأ ةعما÷أ ءانبلأ ةكرح تعد ,قايسسلأ تأذ ‘و
يمÓسسإ’أ نواع˘ت˘لأ ة˘م˘ظ˘ن˘م أذ˘كو كرأد˘ت˘ل˘ل ءا˘سضف˘ك
¤إأ ⁄اعلأ رأرحأأ لكو يمÓسسإ’أ ⁄اعلل عماج توسصك
ةرسصنل لامعأأو فقأوم لجأأ نم لجاعلأ كرحتلأ““

.““اهتاسسدقمو اهلهأأو Úطسسلف
تا˘˘م˘˘ظ˘˘نŸأو ÊدŸأ ع˘˘م˘˘تÛا˘˘ب ة˘˘كر◊أ تبا˘˘˘هأأو
عم رمتسسŸأ لسصأوتلأ»ل ةيعمتÛأ زومرلأو ةيلهأ’أ
نايبل ,تايناكمإ’أو لئاسسولأ نم حاتŸاب ,بوعسشلأ
ى˘ل˘˘ع ةÒطÿأ ت’آاŸأو ف˘˘قوŸأ ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح حر˘˘سشو
.““ةمأ’أ ةدحوو ةيزكرŸأ ةيسضقلأ
هذ˘ه ‘ ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلأ ة˘˘ع˘˘ن˘˘قأ’أ طا˘˘ق˘˘سسإأ““ نأأ تد˘˘كأأو
ة˘˘˘ل˘˘˘سشا˘˘˘ف ة˘˘˘لواfi ’إأ سسي˘˘˘ل ة˘˘˘سسا˘˘˘سس◊أ ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘حرŸأ
‘ ةمأ’أ رايخ دسض ةنميهلأو لÓتح’اب ءأوقتسسÓل
قا˘˘ت˘˘ع˘˘ن’أ و˘˘ح˘˘ن ا˘˘˘ه˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘سش ه˘˘˘جو˘˘˘ت ‘و رر˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لأ
هذه ديزي ام““ كلذ نأأ ¤إأ ةÒسشم ,““ةيطأرقÁدلأو
رايهناب لجعيو ةيبعسشلأ ةيعرسشلأ نع ةلزع ةمظنأ’أ

د˘يد˘ج ي˘بر˘ع ما˘ظ˘ن ح˘لا˘˘سصل يدأد˘˘ب˘˘ت˘˘سسأ ما˘˘ظ˘˘ن يأأ
.““رح يطأرقÁد

و.ق

اÁدق اهجوت فصشكي

عم تإرامإ’إ عيبطت رإرق““ :سسمح
““ائجافم نكي ⁄ يليئإرسسإ’إ لÓتح’إ
يمصسرلا عيبطتلا نÓعإا نأا ملصسلا عمت‹ ةكرح تدكأا
،ائجافم نكي ⁄ يليئارصسإلا لÓتحإلا عم تارامإÓل
دلبلا اذه ماك◊ اÁدق اهجوت فصشكي هنأا ¤إا ةÒصشم
.Êويهصصلا نايكلا حلاصصم مدخي يذلا

ةيبرعلا تارامإلا نÓعإا ،اهل نايب ‘ ةكر◊ا تÈتعاو
يليئارصسإلا لÓتحإلا عم يمصسرلا عيبطتلا ةدحتŸا

نم ءÓمعلاو نيددŸÎاو ÚلذاختŸا عجصشتصس ةوطخ
‘ ديزت ةلثا‡ تاوطخ ذاختا ¤إا بخنلاو Úيصسايصسلا

نأا ¤إا جيوÎلا صصوصصخبو.ينيطصسلفلا بعصشلا ةاصسأام
يصضارألا ‘ Êويهصصلا دادتملا نم دحيصس قافتلا
نم لاح لك ‘ ةكر◊ا تدعبتصسا ،ةينيطصسلفلا
يتلا ناطيتصسلا تايلمع فقو ‘ هتمهاصسم لاوحألا
يتلا ةيصسايصسلا ةليكصشتلا تعدو.لÓتحلا اهنصشي
فقاوم ذاختا ¤إا ةيبرعلا لودلا لك يرقم اهدوقي
هذه مانتغاو ،ÚعبطŸا ماك◊ا هاŒا ‘ ةمراصص ةيمصسر
.لÓتحلا عم ايئاهن تاقÓعلا عطق لجأا نم ةصصرفلا

و.ق

ةÒطÿا اهتاصساكعناو نرقلا ةقفصص نمصض ةقلح  هايإا ةÈتعم

نم ءزج““ Êويهسصلإ نايكلإو تإرامإ’إ Úب عيبطتلإ : ينطولإ ءانبلإ ةكرح
  ““اهلمكأاب ةقطنŸإ فدهتسست  Èكأإ ةطخ
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 كردلا رصصانع مهتطبصض صصخصش71

 ةمسصاعلإ نم ةيرسس ةرجه ةلواfi طابحإإ

راطإأ ‘ هنأأ ردسصŸأ تأذ حسضوأأو
،ةي˘عر˘سشلأ Òغ ةر˘ج˘ه˘لأ ة˘ح˘فا˘ك˘م
ةيميلقإ’أ ةبيتكلأ تأدحو تنك“““
رئأز÷اب ةدلأرزب ينطولأ كردلل
‘ ،0202 ة˘ع˘م÷أ مو˘ي ة˘م˘سصا˘ع˘لأ

ن˘م ،Ó˘ي˘ل03:00 ة˘˘عا˘˘سسلأ دود˘˘ح
ةيعرسش Òغ ةرجه ةيلمع طابحإأ

ةعبسس فيقوتو ،رحبلأ قيرط نع
حوأÎت ا˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘سش71 ةر˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشع
،ةنسس93وÚ 91ب ا˘˘م م˘˘هرا˘˘م˘˘عأأ
ةردا˘˘˘غ˘˘˘م ة˘˘˘لواfi دد˘˘˘سصب أو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ك
Òغ ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘˘ب ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ بأÎلأ
ةعبسس مهدوقي ناك ثيح ،ةيعرسش
ة˘ل˘حر˘ل Úم˘ظ˘ن˘˘م سصا˘˘خ˘˘سشأأ70
ن˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘عر˘سشلأ Òغ ةر˘˘ج˘˘ه˘˘لأ

.““ةيلاع عفد ةوق يذ ديسص براق
ةيسضقلأ عئاقو ةيأدب““ نأأ فاسضأأو

ة˘ب˘ي˘ت˘ك˘لأ ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت ر˘˘ثإأ ى˘˘ل˘˘ع تءا˘˘ج
ةدلأرزب ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ

Ÿةعوم‹ دوجوب ديفت تامولع
ةلحر ميظنت نووني سصاخسشأ’أ نم
ذ˘ف˘˘ن˘˘م Èع ة˘˘ي˘˘عر˘˘سش Òغ ةر˘˘ج˘˘ه
ئ˘˘طا˘˘سش ن˘˘م ا˘˘˘قÓ˘˘˘ط˘˘˘نأ ،ير˘˘˘ح˘˘˘ب
ةد˘لأرز ة˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘ب˘هذ˘˘لأ لا˘˘مر˘˘لأ
 .““ةمسصاعلأ رئأر÷اب
ع˘سضو ” ،ة˘مو˘ل˘˘عŸأ ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت رو˘˘فو
ع˘˘ب˘˘ت˘˘تو د˘˘سصر˘˘ل ة˘˘م˘˘˘كfi ة˘˘˘ط˘˘˘خ““

،ة˘ك˘ب˘سشلأ هذ˘ه ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع تا˘˘كر–
تأد˘حو˘˘لأ م˘˘سضت ة˘˘يرود ل˘˘ي˘˘ك˘˘سشتو
كردلل ةيميلقإ’أ ةب˘ي˘ت˘ك˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ

Úع ¤إأ تلقنت ،ةدلأرزب ينطولأ
قيوطتو ةطاحإأ ت“ نيأأ ،ناكŸأ
ا˘˘هذ˘˘خ˘˘ت˘˘ي نا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لأ سشأر˘˘˘حأ’أ

” ثيح ،ءابتخÓل ةكبسشلأ رسصانع
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ى˘˘˘ل˘˘˘ع سضب˘˘˘ق˘˘˘˘لأ ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لإأ

رسشع ةع˘ب˘سس م˘هدد˘عو ا˘هر˘سصا˘ن˘ع
.““ةيلمعلأ طابحإأ ةمث نمو
ق˘˘ي˘˘قد˘˘لأ سشي˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘لأ ر˘˘ف˘˘سسأأ ا˘˘م˘˘ك

Ÿة˘˘عرز fiى˘ل˘˘ع ئ˘˘طا˘˘سشل˘˘ل ة˘˘يذا
ة˘ت˘سس لو˘ط˘ب د˘˘ي˘˘سص برا˘˘ق ز˘˘ج˘˘ح““
¤إأ ةفاسضإأ ،كرحÃ زه‹ راتمأأ
054 ب ةأابعم Îل03 ةعسسب أولد51
تيز نم Îل40 ،نيزنبلأ نم Îل
31 ،ة˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ن ة˘˘˘˘جأرد ،تا˘˘˘˘˘كرÙأ

Úت˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘ع ،ةد‚ ة˘˘˘˘˘˘˘يرد˘˘˘˘˘˘˘سص

،سسطغ ةسسب˘لأأ ثÓ˘ث ،Úت˘ي˘طا˘ط˘م
،ةد˘ج˘ن˘ل˘ل مد˘خ˘ت˘سست ة˘يرا˘˘ن با˘˘ع˘˘لأأ

ةيناخد خ˘يرا˘م˘سش01 ‘ ة˘ل˘ث˘م˘ت˘˘م
ع˘˘قأوŸأ د˘˘يد– زا˘˘ه˘˘ج ،ة˘˘يرا˘˘˘سشإأ
سسبÓم ،ةيرحبلأ ةحÓملل ةلسصوبو

flا˘م غ˘ل˘ب˘م ¤إأ ة˘فا˘سضإأ ،ة˘˘ف˘˘ل˘˘ت‹
ةيبنجأ’أ ةلمعلأو ةينطولأ ةلمعلاب
.““وروأأ0501 و001،59  ـب ردقي
رسصان˘ع ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ ف˘سشك د˘قو
م˘ه˘نأأ ة˘ق˘ي˘ق˘ح ن˘˘ع ة˘˘ك˘˘ب˘˘سشلأ هذ˘˘ه
بأÎلأ ةردا˘˘˘غ˘˘˘˘م دد˘˘˘˘سصب أو˘˘˘˘نا˘˘˘˘ك““
Èع ةيعرسش Òغ ةقيرطب ينطولأ
تأءأر˘˘˘جإ’أ ل˘˘˘ك ن˘˘˘˘عو ،ر˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب˘˘˘˘لأ
وربدم اهر˘سشا˘ب ي˘ت˘لأ ة˘يÒسضح˘ت˘لأ
.““مايأأ ذنم ةيلمعلأ

صصاخصشأا01 فيقوت ىلع ترفصسأا

““ةقرح““ ةلواfi لسشفي ناسسملت كرد
 تإوزغلإ لحإوسس نم

ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةبيتكلأ تأدحو عوبسسأ’أ ةياهن تنك“
تأوزغلاب لحأوسسلأ سسأرح عم قيسسنتلاب ناسسملت ةي’وب تأوزغلاب
” ثيح رحبلأ قيرط نع ةيعرسش Òغ ةرجه ةيلمع طابحإأ نم
.ةنسس13 وÚ 02ب ام مهرامعأأ حوأÎت سصاخسشأأ01 فيقوت
Òغ ةقيرطب ينطولأ بأÎلأ ةرداغم ةلواfi ددسصب ء’ؤوه ناكو
،ةيلاع عفد ةوق يذ براق Ïم ىلع ةلحرلأ مظنم ةدايقب ةيعرسش
.ينطولأ كردلل ةماعلأ ةدايقلل نايب سسمأأ هب دافأأ ام بسسح
ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةبيتكلأ نأأ ردسصŸأ تأذ حسضوأأو
ةلحر ميظنتب سصاخسشأ’أ دحأأ مايقب ديفت تامولعم تقلت تأوزغلاب

ئطأوسش دحأأ نم اقÓطنأ يرحب ذفنم Èع ةيعرسش Òغ ةرجه
ناكŸأ Úع ¤إأ لقنتلأو ةيرود ليكسشت ¤أ ىدأأ ا‡ ،تأوزغلأ ةرئأد
براق زجحو مهيف هبتسشم سصاخسشأأ01 فيقوت نع ترفسسأأ

052 ةوقب كرحÃ دوزم ،راتمأأ4 سضرعو راتمأأ7 لوطب يطاطم
.نيزنبلأ نم Îل034 ¤إأ ةفاسضإأ ،ناسصح
راظتنأ ‘ ةيسضقلأ ‘ قمعم قيق– حتف ” هنأأ نايبلأ فاسضأأو
،ةسصتıأ ةيئاسضقلأ تاه÷أ مامأأ ÚفوقوŸأ سصاخسشأ’أ Ëدقت
.ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ عيمج ءافيتسسأ دعب

جأاو

6102 ‘ اهقÓطنا ذنم

ةكبسشب يدإولاب ايدلب اقحلم98 طبر
 ةيرسصبلإ فايلأ’إ

يدأولأ ةي’وب ةيرسصبلأ فايلأ’أ ةكبسشب ايدلب اقحلم98 طبر ”
سسمأأ ديفتسسأأ امبسسح ،6102 ةنسس علطم ةيلمعلأ هذه قÓطنأ ذنم
.رئأز÷أ ت’اسصت’ ةيلمعلأ ةيريدŸأ نم
هذهل لثمأأ لÓغتسسأ قيق– فدهب تايلمعلأ هذه ديسسŒ يتأايو
حمسست يتلأ ،ةيرسصبلأ فايلأ’أ ةكسشب طبرلأ ، ةثدحتسسŸأ ةيلآ’أ
قئاثولأ جأرختسساب قلعتŸأ ““دحوŸأ كابسشلأ““ ةمدخ Òفوتب
،يدأولاب رئأز÷أ ت’اسصت’ يلمعلأ ريدŸأ حسضوأأ امك ، ةيرأدإ’أ
.ةرمامعلأ Òسشب
نمسض ةجردم ةيعونلأ عيراسشŸأ هذه نأأ ثدحتŸأ تأذ راسشأأو
ةيلÙأ تاعام÷أو ةيلخأدلأ ةرأزو فرط نم رطسسŸأ جمانÈلأ

Úسس–و ›اعلأ قفدتلأ ةكبسشب ةيدلبلأ قحŸÓأ طبر لÓخ نم
ةعرسسلأ ثيح نم نطأوŸأ ¤إأ ةمدقŸأ ةيمومعلأ ةمدÿأ
.ةيرأرمتسس’أو ةيعونلأو
يدلب قحلم98 هعوم‹ ام ليسصوت ” هنأأ ثدحتŸأ تأذ فاسضأأو
تايدلب ىوتسسم ىلع دجأوتم جمÈم يدلب قحلم001 لسصأأ نم
ةئاŸاب08 لثÁ ام وهو ةيرسصبلأ فايلأ’أ ةكبسشب ÚثÓثلأ ةي’ولأ

.عورسشŸأ أذه لاغسشأأ مدقت ةبسسن ‘
ت’اسصت’ ةيلمعلأ ةيريدŸأ ةزهجأأ نأأ لوؤوسسŸأ تأذ راسشأأو
ةكبسشب ةيقبتŸأ11 لأ ةيدلبلأ تاقحلŸأ طبرل ةزهاج رئأز÷أ
ةيلÙأ تاعام÷أو ةيلخأدلأ ةرأزول ةعباتلأ ›اعلأ قفدتلأ
ةينعŸأ تايدلبلأ حلاسصم ةيوسست دعب ليغسشتلأ ديق اهعسضوو
.زجنت ⁄ يتلأ تايلمعلأ يقاب مامأأ اقئاع تيقب يتلأ ليقأرعلل
ةكبسشب ةيدلبلأ تاقحلŸأ ليسصوت ةيلمع ءانثأأ ةيولوأ’أ تيطعأأ دقو
اميسس’ ،ةلوزعŸأ قطانŸأو ةيئانلأ ىرقلأ ¤إأ ةيرسصبلأ فايلأ’أ
حمسس يذلأ رطسسŸأ جمانÈلأ وهو ،يدود◊أ طيرسشلأ تايدلبب
هذه ناكسس ةدئافل تنأÎن’أو تباثلأ فتاهلأ تامدخ Òفوتب
. ةرمامعلأ هحسضوأأ ام قفو ،قطانŸأ
ةيرق92 طبر ” ةيدود◊أ قطانŸأ ةيمنت جمانرب راطإأ ‘و
ةدئافل هجوŸأ رطسسŸأ جمانÈلأ نمسض ةيرسصبلأ فايلأ’أ ةكبسشب
يتلأ ةيئانلأ ىرقلأو ةلوزعŸأ قطانŸاب ةيناكسسلأ تاعمجتلأ ناكسس
.نكاسس فلأأ ¤إأ اهناكسس دأدعت لسصي
رطسسŸأ ينطولأ جمانÈلأ ديسسŒ راطإأ ‘ ةيلمعلأ هذه لخدتو
ميمعت ‘ لثمتŸأ رئأز÷أ ت’اسصت’ ةماعلأ ةيريدŸأ فرط نم
ىرقلأو ةلوزعŸأ قطانŸأ ةفاك ىلع ةيرسصبلأ فايلأ’أ ةكبسش
اميسس’ ةيمومعلأ ةمدÿأ Úسس– فدهب نطولأ قطانÃ ةيئانلأ
 .ةيدود◊أ قطانŸاب

م.ق

ةيلمع طابحإا نم لوألا صسمأا ةمصصاعلا رئاز÷اب ةدلارزب ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةبيتكلا تادحو تنك“
هب دافأا ام بصسح ،ةنصس93 وÚ 91ب ام مهرامعأا حواÎت اصصخصش71 فيقوتو رحبلا قيرط نع ةيعرصش Òغ ةرجه

.ينمألا زاه÷ا تاذل نايب صسمأا

ةسسدنهلأو Òمعتلأ ةيريدم تدسصر
ركسسعم ةي’و˘ل ءا˘ن˘ب˘لأو ة˘يرا˘م˘عŸأ

رانيد نو˘ي˘ل˘م621 غ˘ل˘ب˘م أر˘˘خؤو˘˘م
ةمسصاع˘ب ا˘ي˘ن˘ك˘سس ا˘ي˘ح31 ةئي˘ه˘ت˘ل
ىد˘ل سسمأأ م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘˘سسح ،ة˘˘ي’و˘˘لأ

.عاطقلأ ةريدم
نأأ دأد˘˘˘ق˘˘˘م ة˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ف تح˘˘˘سضوأأو
ن˘˘˘˘˘˘˘م سصسصخ ›اŸأ فÓ˘˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘˘لأ

تا˘ن˘ك˘سسلأ ى˘ل˘ع م˘سسر˘لأ ل˘˘ي˘˘خأد˘˘م
ة˘ن˘يزÿ نو˘ن˘طأوŸأ ه˘ع˘فد˘ي يذ˘˘لأ
ءابرهكلأ Òتأوف لÓخ نم ةلودلأ
و ة˘ئ˘ي˘ه˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع ة‹Èل زا˘غ˘˘لأو

ى˘ل˘ع Êأر˘˘م˘˘ع˘˘لأ ط˘˘يÙأ Úسس–
” ركسسعم ةنيدÃ ايح31 ىوتسسم
لأز˘˘ت ’ و ا˘˘ه˘˘سضع˘˘ب ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘˘ن’أ
.رخأ’أ سضعبلأ ‘ ةيراج لاغسشأ’أ
تق˘ل˘ط˘نأ ي˘ت˘لأ لا˘غ˘سشأ’أ ل˘˘م˘˘سشت و
و تأرا˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل ي˘˘جراÿأ ءÓ˘˘˘ط˘˘˘لأ

Œط و ديدÓأ ءأزجأ’أ ءŸسشÎةك
ة˘˘˘ما˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘لأ د˘˘˘يدŒ و ⁄Ó˘˘˘سسلا˘˘˘˘ك
ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت و تأرا˘˘م˘˘ع˘˘لأ ح˘˘ط˘˘سسأا˘˘ب
ها˘يŸأو تا˘يا˘ف˘ن˘لأ ة˘لأزإأ و ة˘ي˘ب˘قأ’أ
‘ ببسستت يتلأو اهيلإأ ةبرسستŸأ
ح˘˘˘˘ئأور˘˘˘˘لأ و تأر˘˘˘˘سش◊أ را˘˘˘˘سشت˘˘˘˘نأ
.ةهيركلأ
حلاسصم تدسصر ،ةيناث ةهج نمو
-ةلوؤوسسŸأ سسفن بسسح- ةي’ولأ

رانيد نويلم97 ةميقب ‘اسضإأ غلبم
ن˘ما˘سضت˘لأو نا˘م˘سضلأ قود˘ن˘سص ن˘˘م
ءايحأأ زيهجتل ةيلÙأ تاعامجلل

““د˘˘ي˘˘ع˘˘سس يد˘˘ي˘˘سس»و ““ي˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘با˘˘˘ب““
““ر˘بد˘˘م»و ““ن˘˘ير˘˘ك˘˘سسو˘˘ب يد˘˘ي˘˘سس»و
زا‚إأ و ةثيد◊أ ةيمومعلأ ةرانإ’اب

ةرا˘نإ’ا˘ب ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لأ و دا˘ن˘سسإأ رأد˘ج
““21 ة˘ق˘ط˘نŸأ““ ي˘ح˘ب ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ
““ر˘بد˘م““ ي˘ي˘ح˘ب Úت˘حا˘سس ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘تو
.““ديعسس يديسس»و
ةئيه˘ت لا˘غ˘سشأأ ا˘سضيأأ تق˘ل˘ط˘نأ ا˘م˘ك
جمأر˘ب ن˘م ة˘لو‡ ةد˘يد˘ع ءا˘ي˘حأا˘ب
ي◊أ ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ل˘ث˘م ىر˘خأأ ة˘يو˘م˘˘ن˘˘ت
(نكسس009 +0051 ) د˘˘˘˘˘˘يد÷أ
مسضي يذلأ ةينوماŸأ ةيدلب قيرطب
تا˘ن˘ك˘سس و ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جأ تا˘˘ن˘˘ك˘˘سس
ةميقب ›ام فÓغب ةمعدم ةيوقرت

ةرا˘نإ’أ ل˘م˘سشت را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘م021
و ةيلخأدلأ تا˘قر˘ط˘لأو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ
تا˘˘ك˘˘ب˘˘سش و ة˘˘ي˘˘جراÿأ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘˘لأ
تأو˘ن˘˘ق زا‚إأو ي˘˘ح˘˘سصلأ فر˘˘سصلأ

¤إأ ةفاسضإأ ةيرسصبلأ فايلأ’أ دم
بلجب زا˘غ˘ل˘نو˘سس ة˘سسسسؤو˘م ف˘ي˘ل˘ك˘ت
لاغسشأ’أ يهو ةيئابرهكلأ ةقاطلأ
م˘ت˘ي و ة˘ئاŸا˘˘ب08 تزواŒ ي˘˘ت˘˘˘لأ
ع˘˘يزو˘˘ت أد˘˘ي˘˘ه“ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ز˘˘ي˘˘˘كÎلأ
ى˘ل˘ع ي◊ا˘˘ب ةز˘˘ها÷أ تا˘˘ن˘˘ك˘˘سسلأ
.ÚنطأوŸأ
ىر˘خأأ ءا˘ي˘حأأ ة˘ثÓ˘˘ث تدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسأ و
ي◊ ة˘ي˘ن˘ك˘سسلأ ة˘˘ئز˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب
و ة˘ئ˘ي˘ه˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م ““ءأد˘ه˘سشلأ““

ةميق˘ب ›ا˘م فÓ˘غ˘ب ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ةدا˘عإأ
يح يظح ثيح رانيد نويلم021
ةيراج لأزت ’ لاغسشأاب ““ءأدهسشلأ““
ةيجراخ ةئيهت و ةيلخأد قرط حتفل
ا˘م˘ن˘ي˘ب را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘˘م27 ة˘م˘ي˘ق˘˘ب
لاغسشأأ نم نكسس004 يح دافتسسأ
تل˘م˘سش را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘˘م23 ة˘م˘ي˘ق˘ب
ي◊ سصسصخ ا˘م˘ك ة˘ل˘ما˘˘ك ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت
ةنماث˘لأ ة˘ق˘ط˘نŸا˘ب ن˘ك˘سس36+04
تأو˘ن˘ق د˘˘يدŒ و ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت لا˘˘غ˘˘سشأأ
ةرا˘˘˘˘˘˘نإ’أ و ي˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘سصلأ فر˘˘˘˘˘˘˘سصلأ
61 ب ردقي ›ام فÓغب ةيمومعلأ

.رانيد نويلم
    م.ق

تانكصسلا ىلع مصسرلا ليخادم نم تعطتتقا رانيد نويلم621

 ركسسعÃ ايح31 ةئيهتل  عيراسشم



تلاكو

ببسسب ةعم÷أ سسمأأ لوأأ طفنلأ رعسس عجأرت
ل˘ظ ى˘ف بل˘ط˘لأ ‘ا˘ع˘˘ت ن˘˘م فواıأ ى˘˘ما˘˘ن˘˘ت
ببسسب عقوتŸأ نم أاطبأأ نوكيسس هنأاب تاعقوت
ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج˘˘˘ب ة˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘˘ترŸأ قÓ˘˘˘˘غإ’أ تأءأر˘˘˘˘جإأ
سضور˘˘عŸأ ي˘˘ما˘˘ن˘˘ت ى˘˘ق˘˘˘لأأ Úح ‘ ،91-ديفوك
سضا˘ف˘خ˘نأ لا˘ي˘ح لؤوا˘ف˘ت˘لأ ى˘ل˘ع ا˘سضيأأ ه˘لÓ˘ظ˘˘ب

flأ تانوزÿدوقولأو ما.
نأدلبلأ ةمظنمو ةيلودلأ ةقاطلأ ةلاكو تسصلق
تا˘˘ه÷أ Èكأأ ن˘˘م ا˘˘م˘˘هو ،لوÎب˘˘˘ل˘˘˘ل ةرد˘˘˘سصŸأ
امهتاعقو˘ت عو˘ب˘سسأ’أأذ˘ه ،تا˘ع˘قو˘ت˘ل˘ل ةرد˘سصŸأ
اهؤوافلحو كبوأأ عفرتو .0202 ‘ طفنلأ بلطل
.رهسشلأ أذه جاتنإ’أ

‘ سستيسسوسسأأ ليوأأ وبيل نم وبيل وردنآأ لاقو
أذإأ ام وه قاطنلأ عسسأولأ لؤواسستلأ““ نوتسسويه
Òثأا˘ت˘لأ ل˘سصأو˘ي˘سس ا˘نورو˘ك سسوÒف را˘سشت˘نأ نا˘ك
.““لزيدلأو نيزنبلأ ىلع بلطلأ ‘اعت
اتنسس61 سضافخناب تنرب ماخ ةيوسست ترجو
بر˘غ ما˘خ د˘ق˘فو .ل˘ي˘مÈل˘˘ل ر’ود08.44 ¤إأ
10.24 ¤إأ اتنسس32 يكيرمأ’أ طيسسولأ سساسسكت
.ليمÈلل ر’ود
ةئŸاب9.0 تنرب دعسص ،يعوبسسأأ سساسسأأ ىلعو
.ةئŸاب9.1 طيسسولأ سساسسكت برغ دأزو
تانا˘ي˘ب ل˘ع˘ف˘ب عو˘ب˘سسأ’أ أذ˘ه را˘ع˘سسأ’أ تم˘عد˘ت

طفنلأ تانوزfl نأأ ترهظأأ ةيكيرمأأ ةيموكح
تسضف˘خ˘نأ Òط˘˘ق˘˘ت˘˘لأ œأو˘˘نو ن˘˘يز˘˘ن˘˘ب˘˘لأو ماÿأ
ريركتلأ تاكرسش تفثك اميف يسضاŸأ عوبسسأ’أ

تا˘˘ج˘˘ت˘˘نŸأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع بل˘˘˘ط˘˘˘لأ ن˘˘˘سس–و جا˘˘˘ت˘˘˘نإ’أ
زويه ركيب ةكرسش نم تانايب تدافأأو.ةيطفنلأ

ÿط˘ف˘ن˘لأ تأرا˘ف˘ح دد˘ع نأا˘ب ة˘˘قا˘˘ط˘˘لأ تا˘˘مد
تا˘˘ي’و˘˘لأ ‘ عو˘˘ب˘˘سسأ’أ أذ˘˘ه ة˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لأ زا˘˘غ˘˘لأو
،تأدأدمإ’أ لبقتسسم ىلع رسشؤوم وهو ،ةدحتŸأ

عوبسسأÓل قوبسسم Òغ ندتم ىوتسسŸ تطبه
.›أوتلأ ىلع رسشع سسماÿأ
اميف ،ايسسور مهنيب نم ءافلحو كبوأأ سضفخت
ويام ذنم جاتنإ’أ ،+كبوأأ ةعوم‹ مسساب فرعي
لبق يŸاعلأ بلطلأ نم ةئŸاب ةرسشع وحنب رايأأ
ىلع قافت’أ يوطنيو .قوسسلأ معدل ةحئا÷أ
.بلطلأ ‘اعت عم رهسشلأ أذه جاتنإ’أ ‘ ةدايز
موي +كبوأ’ ةعبات ةن÷ عمتŒ نأأ ررقŸأ نمو
.قوسسلأ ةسسأردل ءاعبرأ’أ

نإأ سسمأأ لوأأ اي’ ثيلاثنوج اسشتنأرآأ ةينابسسإ’أ ةيجراÿأ ةريزو تلاق
ةيكرم÷أ موسسرلأ ةدايز مدع ةدحتŸأ تاي’ولأ رأرقب ةديعسس اهدÓب

يأأ نايرسس رأرمتسسأ ةدسشب تدقتنأ اهنكل ،يبوروأ’أ دا–’أ عئاسضب ىلع
.ةمئاق ةيكرمج موسسر
لأزت ’ هنأأ ةقيق◊ فسسأان““ ةلباقم ‘ زÎيورل اي’ ثيلاثنوج تلاقو
لوق نم Úموي دعب كلذو ،““ةينابسسإأ تاجتنم ىلع ةيكرمج موسسر كانه
تأرئاط ىلع ةئŸاب51 ةبسسنب ةيكرمج موسسر ىلع يقبتسس اهنإأ نطنسشأو

ىرخأأ ةيبوروأأ علسس ىلع ةئŸاب52 ةبسسنب ةيكرمج موسسرو سصابريإأ
ة˘عا˘ن˘سص تا˘كر˘سش م˘عد نأا˘سشب فÓ˘˘خ ل˘˘ح و˘˘ح˘˘ن تا˘˘كر– ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘ب
ةحئاج ببسسب ةمزأأ نأÒطلأ عاطق هيف هجأوي يذلأ تقولأ ‘و.تأرئاطلأ
ميظنتل لمع راطإأ ةسشقانم نوكيسس ديفŸأ ءيسشلأ““ تلاق ،انوروك سسوÒف
انسسفنأأ لمحن نأأ ’ ،اهيدل نأÒطلأ تاعاطقل لودلأ هيطعت يذلأ معدلأ

.““ةيماقتنأ تأءأرجإاب ررسضلأ نم أديزم
زÎيور

،سسمأأ لوأأ كوبسسيف ةكرسش تلاق
ط˘ق˘ف ةردا˘ق نو˘ك˘ت˘˘سس ة˘˘كر˘˘سشلأ نإأ

تا˘˘ع˘˘ي˘˘بŸأ ن˘˘م ءز˘˘˘ج ع˘˘˘فد ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةز˘˘يŸأ ن˘˘م ةÒغ˘˘سصلأ تا˘˘˘كر˘˘˘سشل˘˘˘ل
Èع تا˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘لأ ع˘˘فد˘˘ل ةد˘˘يد÷أ
ة˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ن ةد˘˘˘˘˘˘يد÷أ تنÎنإ’أ
erotS ppA SOi. تاسسايسسل
روسشنم ‘ كوبسسيف سسيئر لاقو
سضي˘ف˘خ˘ت ل˘˘بأأ ن˘˘م ا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘ط د˘˘ق˘˘ل““

وأأ %03 ةبسسنبerotS ppA ةبيرسض
Ë koobecaFد˘ق˘ت˘ب ا˘ن˘ل حا˘م˘سسلأ
yaPباعيتسسأ نم ن˘ك˘م˘ت˘ن ى˘ت˘ح
يت˘لأ تا˘كر˘سشل˘ل ف˘ي˘لا˘ك˘ت˘لأ ع˘ي˘م˘ج
.انوروك ةحئاج لÓخ حفاكت
أو˘˘˘˘˘سضفر ،ظ◊أ ءو˘˘˘˘˘سسل““ ع˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘تو

تا˘كر˘˘سشلأ ل˘˘سصح˘˘ت˘˘سسو ا˘˘ن˘˘تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط
ىلع مج◊أ ةطسسوتŸأو ةÒغسصلأ
اهتنج يتلأ اهحابرأأ نم طقف 07%
.ةبوعسصب
.رمأ’أ ىلع لبأأ ةكرسش قلعت ⁄و
لجوج موقت نل ،لبأأ سسكع ىلعو
لÓ˘خ ن˘م تا˘ع˘ي˘˘بŸأ سضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘ب

.اهب ةسصاÿأ ديوردنأأ ةمدخ
هنإأ كوبسسيف تلاق ،كلذل ةجيتن

رأدسصإأ ‘ Úمدختسسملل حسضويسس
SOiأ قيبطتلأ نمÿنأأ هب سصا

.اهتاعيبم نم أًءزج ذخأات لبأأ
02 سصا˘˘خ˘˘سشأ’أ ع˘˘فد˘˘ي ا˘˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع»
Èع عوفدم ثدح لباقم أًر’ود
أًر’ود02 نأأ نوسضÎفيو تنÎنإ’أ
لامعأ’أ ¤إأ اهلك بهذتسس اًيكيرمأأ
نولواحي ي˘ت˘لأ ة˘ي˘لÙأ ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ
¤إأ %03 بهذي امدنع - اهمعد
ر’ود نويليرت2 اهتميق غلبت ةكرسش
ة˘م˘ه˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م هذ˘ه˘ف ، ا˘ًب˘ير˘ق˘ت
ةŸاكم ‘ وميسس لاق سصاخسشأÓل

مهم رمأأ أذه نأأ انرعسش““ .ةيفحسص
.““هسشقانن نأأ بجي
تفوسسوركيامو كوبسسيف نأأ ركذُي
رج˘ت˘م تا˘سسا˘ي˘سس ن˘م أو˘ك˘ت˘سشأ د˘ق
نم قباسس تقو ‘ لبأأ تاقيبطت

.رهسشلأ أذه
تفو˘˘سسور˘˘˘ك˘˘˘يا˘˘˘م ة˘˘˘كر˘˘˘سش تلا˘˘˘قو
ةمدخ قÓطإأ نع تنلعأأ امدنع
:Èمتبسس ‘ ةمداقلأ باعلأ’أ ثب
ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ا˘هدر˘فÃ ل˘˘بأأ ف˘˘ق˘˘ت““
مر– يتلأ ةديحولأ ةماعلأ ةسصنŸأ
تامدخو باعلأ’أ نم ÚكلهتسسŸأ

xobX لثم باعلأ’أ ‘ كأÎسش’أ
ssaP emaG““.

إا.ق

سشمكني سسنوت داضصتقأ
Êاثلأ عبرلأ ‘ 6.12%
يونضس سساضسأأ ىلع
‘ ءاسصحإÓل ينطولأ دهعŸأ لاق
دÓبلأ داسصتقأ نإأ سسمأأ سسنوت
‘ ةئاŸأ ‘6.12 ةبسسنب سشمكنأ
ىلع ›ا◊أ ماعلأ نم Êاثلأ عبرلأ
سسوÒف ةمزأأ ببسسب يونسس سساسسأأ
.““زÎيور»ـل اقفو ،انوروك
¤إأ لسصتل ةلاطبلأ ةبسسن تعفترأو
.Êاثلأ عبرلأ ‘ ةئاŸأ ‘81
ةجردب سسنوت داسصتقأ دمتعيو
.ةحايسسلأ عاطق ىلع ةÒبك

زÎيور

7داصتقا
ـه1441 ةج◊ا وذ62  ـل قفاوŸا م0202  توأا61 دحألا el-hourria.com

91-ديفوك ةحئاجب ةطبترŸا قÓغإلا تاءارجإا ببصسب

بلطلأ عجأرت فواfl ببضسب طبهي طفنلأ رعضس

 مداقلأ اهعامتجأ دعوم لدعت +كبوأل ةن÷
سسطضسغأأ91 ¤إأ
ةعومجملل ةعبات ةيرأزو ةن÷ نإأ سسمأأ لوأأ +كبوأاب رداسصم ةثÓث تلاق
يسضأÎف’أ اهعامتجأ دقعتسس طفنلأ تأدأدمإأ سضفÿ اهقافتأ بقأرت
نأأ نود ،قباسسلأ ‘ ططfl دعوم نم موي دعب ،سسطسسغأأ91 ‘ لبقŸأ
 . زÎيور بسسحب دعوŸأ Òيغت ببسس ركذت

إا.ق

يطفنلأ ايضسور جاتنإأ رأرقتضسأ عقوتت ““تفنضسور““
ماعلأ ةياهن ىتح

سسمأأ ،يسسورلأ طفنلل جتنم Èكأأ ،تفنسسور ةكرسشل يÁدقت سضرع رهظأأ
أرقتسسم ةماع ةفسصب يسسورلأ طفنلأ جاتنإأو اهجاتنإأ لظي نأأ عقوتت اهنأأ
،جاتنإ’أ حبكل يŸاع قافتأ عم ىسشامتي اÈ، Ãمسسيدو ›ا◊أ تقولأ Úب
نم طخ لوأأ Úسشدتل ططخت اهنإأ تفنسسور تلاق امك.““زÎيور»ـل اقفو
تفنسسور تلاق ،مويلأو.Èمسسيد ‘ نابسسور زاغلل قÓمعلأ اهعورسشم
‘31 سضافخناب ،Êاثلأ عبرلأ ‘ ايموي ليمرب نويلم40.4 تجتنأأ اهنإأ
.قباسسلأ عبرلأ عم ةنراقم ةئاŸأ
ةراسسخ تدبكت نأأ دعب Êاثلأ عبرلأ ‘ ةيحبر قيق– ¤إأ ةكرسشلأ تداعو

.ماعلأ نم رهسشأأ ةثÓث لوأأ ‘
إا.ق

 وينوي علطم ذنم بهذلل يعوبضسأأ سضافخنأ لوأأ
تأدنسس دئأوع ‘ ةزفق تÈجأأ ذإأ ،سسمأأ لوأأ بهذلأ راعسسأأ تعجأرت
دعب ،أدد‹ مهزكأرم مييقت ةداعإأ ىلع نيرمثتسسŸأ ةيكيرمأ’أ ةنأزÿأ
ندعŸأ عسضو ،عوبسسأ’أ نم قباسس تقو ‘ ةيسسايق ةورذ نم Òبك عجأرت
.وينوي لئأوأأ ذنم يعوبسسأأ طوبه لوأأ ليجسست راسسم ىلع رفسصأ’أ
ر’ود49.0591 ¤إأ ةئاŸأ ‘1.0 ةيروفلأ تÓماعŸأ ‘ بهذلأ لزنو
ةيأدب ذنم ةئاŸأ ‘4 سسيفنلأ ندعŸأ عجأرتو ،““ةسصنوأ’أ““ ةيقوأÓل
.سسرام لئأوأأ ذنم ةيوئŸأ ةبسسنلاب سضافخنأ Èكأأ وهو ،عوبسسأ’أ
ةئاŸأ ‘9.1 ةسضفلأ تسضفخنأ ،ىرخأ’أ ةسسيفنلأ نداعŸأ ¤إأ ةبسسنلابو
تدتمأ بسساكم ةلسسلسس ءاهنإأ بوسص هجتتو ،ةيقوأÓل ر’ود20.72 ¤إأ
.عوبسسأ’أ ةيأدب ذنم ةئاŸأ ‘8.3 ةسضفخنم يهو ،عيباسسأأ ةعسستل
7.0 مويدÓبلأ طبهو ر’ود10.259 ¤إأ ةئاŸأ ‘Ú 6.0تÓبلأ عجأرتو

رقتسسأ ،تÓمعلأ قوسسب قلعتي اميفو.ر’ود05.2512 ¤إأ ةئاŸأ ‘
ةيكيرمأ’أ ةنأزÿأ تأدنسس دئأوعل ةزفق تببسست ذإأ ،سسمأأ ر’ودلأ
عسضو ‘ Úسصلأ نم ةفيعسض ةيداسصتقأ تانايب ببسسب تايونعŸأ عجأرتو

‘ ةئزجتلأ تاعيبم تلسصأوو.يŸاعلأ يطايتح’أ ةلمع عيب تايلمعل دح
جاتنإ’أ فلاخو عقوتŸأ Òغ ىلع ويلوي ‘ عباسسلأ رهسشلل اهعجأرت Úسصلأ
.⁄اعلأ ‘ دعأو سشاعتنأ Ìكأأ ‘ Ìعت ¤إأ Òسشي ام ،تاعقوتلأ يعانسصلأ

إا.ق

رهصشأا4 لÓخ

رئاضسخ رلود رايلم023 لجضسي يحايضسلأ عاطقلأ
 انوروك تايعأدت ببضسب
ببسسب ⁄اعلأ لوح ةفايسضلأو ةحايسسلأو رفسسلأ عاطق رئاسسخ تلسصو
رايلم023 نم براقي ام ةيسضاŸأ رهسشأأ ةعبرأ’أ لÓخ انوروك سسوÒف
ـب ةنراقم ابيرقت فسصنلأ رأدقÃ حايسسلأ ددع سضفخنأ اميف ،ر’ود
لثÁ اميف ،حئاسس نويلم003 نم براقي ام عاطقلأ دقف ثيح ،9102
ةمزأ’اب دوكرلأ ءأرج ثدح ام فاعسضأأ ةثÓث نم Ìكأأ سضافخن’أ أذه
 .ر’ود نويليرت2.2 عاطقلأ رسسخي نأاب تاعقوت طسسو ،9002 ةيداسصتق’أ
%04 نم برقي ام نأأ رهظي ليل– ةيŸاعلأ ةحايسسلأ ةمظنم تردسصأأو
،دويقلأ نم نآ’أ تففخ دق ⁄اعلأ ءاحنأأ عيمج ‘ تاهجولأ عيمج نم
تعفر طقف تاهجو عبرأأو ،رفسسلأ دويق نم ةهجو78 تففخ ثيح
ةيقبتŸأ ثÓثلأ لودلأ تففخ ،هسسفن تقولأ ‘و ،لماكلاب دويقلأ عيمج
يئز÷أ قÓغإ’أ لثم تأءأرجإ’أ سضعب ىلع ظاف◊أ عم دويقلأ سضعب
.دودحلل

إا.ق

““سسنأدتياب““ ةينيضصلأ Èجي اموضسرم عقوي بمرت
““كوت كيت““ قيبطت نع يلختلأ ىلع
مزلي اموسسرم ةعم÷أ سسمأأ لوأأ بمرت دلانود يكÒمأ’أ سسيئرلأ عقو

كيت““ قيبطتل ةيكÒمأ’أ تاطاسشنلأ عيب ىلع ةينيسصلأ ““سسنأدتياب““ ةعوم‹
أذفنم ،اموي Úعسست لÓخ ،يعامتج’أ لسصأوتلل ةيلودلأ اهتكبسش ““كوت
.““ةيسسنرفلأ““ ترسشن ام بسسحب ،لبق نم اهقلطأأ تأديدهت كلذب
داقتع’أ ¤إأ ينعفدت ةيقدسصلاب عتمتت ةلدأأ كانه““ نإأ يسسائرلأ رمأ’أ لاقو
نمأ’اب ررسض قا◊إاب ددهت تأءأرجإأ ذختت نأأ نكÁ (...) سسنأدتياب نأاب
،ةلدأأ Óبو رهسشأأ ذنم يكÒمأ’أ سسيئرلأ مهتيو.““ةدحتŸأ تاي’ولل يموقلأ
مأدختسساب ويديفلأ تÓيجسست مسساقتل ةÒبك ةيبعسشب عتمتت يتلأ ةسصنŸأ
مسساب قطان حرسصو.Úكب ةحلسصÚ ŸيكÒمأ’أ ÚمدختسسŸأ تانايب
ةئم باجعإأ Òثت كوت كيت ،انلق امك““ رأرقلأ ىلع أدر ةينيسصلأ ةعومÛأ

لسصأوتلأو سصخسشلأ Òبعتلأو ةيلسستلل ناكم اهنأ’ يكÒمأأ نويلم
تÓئاعلل حرفلأ بلج ةلسصأوم ىلع نوممسصم نحن““ فاسضأأو.““يعامتج’أ
نم ءأوجأأ ‘و.““تأونسس ذنم انتسصنم ىلع نوركتبي نيذلل ةمهم فئاظوو
ذنم بمرت سسيئرلأ ذختأ ،Úسصلأ عم ديدسشلأ يسسايسسلأو يراجتلأ رتوتلأ
اهكل“ يتلأ ““تاسشتيو““ ةسصنمو ““كوت كيت““ دسض ةمراسص تأءأرجإأ عوبسسأأ
ةايح ‘ أÒبك أزيح لغسشتو ““تنسسنيت““ ةقÓمعلأ ةينيسصلأ ةعومÛأ
مايقلأو دعب نع لأومأ’أ عفدو لئاسسرلأ تامدخ ‘ Úينيسصلأ
يكÒمأأ كيرسش عم تاقفسص يأأ مأربإأ نم ناتسصنŸأ عنم دقو.تأزوجحب

اهنأأ ديكأاتب ““سسنأدتياب““ مأزلإأ ىلع ةعم÷أ موسسرم سصنيو.اموي54 لÓخ
كيت““ نم ““اهيلع تلسصح يتلأ ÚيكÒمأ’أ ÚمدختسسŸأ““ تانايب لك تفلتأأ
ةعومÛأ تناك يذلأ يكÒمأ’أ قيبطتلأ ““يأو لأ .لاكزويم““ وأأ ““كوت
.““كوت كيت““ ‘ ه‹دب تماقو هتÎسشأ دق ةينيسصلأ

تلاكو

صصابريإا تارئاط ىلع ةئŸاب51 ةبصسنب اموصسر تقبأا

ةيبوروأأ عئاضضب ىلع ةيكيرمأأ ةيكرمج موضسر رأرمتضسل فضسأات اينابضسإأ

 : كوبصسيف

 ةديد÷أ اهتزيم ىلع موضسرلأ نم %03 نع لزانتلأ تضضفر لبأأ
تنÎنإلأ Èع عفدلل
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 ..يتارامإلا عيبطتلا

نوينيطسسلفو نيرخآإو يسسيسسلإ ركسشي وهاينتن
 ديإز نب ةروسص نوقرحي

 ›اقتنلا يحلصسمو ةيموك◊ا تاوقلا ىلع فارصشإÓل

 ندع ‘ ةيدوعسس ةيركسسع ةن÷
موعدŸأ يبون÷أ ›اقتن’أ سسلÛأ ‘ ةيمÓعإأ رداسصم تدافأأ
سسمأأ ءاسسم ،ندع ةنيدم ¤إأ تلسصو ةيدوعسس ةيركسسع ةن÷ نأاب ايتأرامإأ
ىلع سسلÛأ يحلسسمو ةموك◊أ تأوق عسضو“ ىلع فأرسشإÓل ،لوأ’أ
ذيفنتل ةيلمعلأ تأءأرجإ’اب ةطخ عسضوو ،Úبأأ ةظفاfi ‘ سضرأ’أ
 .سضايرلأ قافتأ نم يركسسعلأ بنا÷أ
نع ›اقتن’أ سسلÛأ يلخت سضايرلأ قافت’ ةديد÷أ ةيلآ’أ تنمسضتو
،لامسشلأو بون÷أ Úب ةفسصانم تأءافك ةموكح ليكسشتو ،ةيتأذلأ ةرأدإ’أ
ةموكح ليكسشت ›وتب كلŸأ دبع Úعم ›ا◊أ ءأرزولأ سسيئر فيلكتو
 .اموي03 لÓخ ةيسسايسس تأءافك
ةموك◊أ Úب ديعسصتلأو رانلأ قÓطإأ فقو رأرمتسسأ اسضيأأ تنمسضت امك
ندع نم ةيركسسعلأ تأوقلأ جورخ كلذكو ،›اقتن’أ سسلÛأو ةيعرسشلأ
اهتداعإأو Úبأأ ةظفاÚ ‘ fiفرطلأ تأوق لسصفو ،ةظفاÙأ جراخ ¤إأ
 .ةقباسسلأ اهعقأوم ¤إأ

 رابخألا طيرصش

 ناتصسناغفأا

 نابلاط نم ءانجسس نع جإرفإ’إ أإدبت لوباك
اهيدل نابلاط ةكرح ءانجسس يقاب ليبسس ءÓخإأ ،ةيناغفأ’أ ةموك◊أ تأأدب
” هنأأ ،Êاغفأ’أ يموقلأ نمأ’أ سسل‹ نلعأأو.Úجسس004 مهددعو
ءانجسس ليبسس ءÓخإأ Èتعيو.نابلاط نم نيÒطخ انيجسس08 ليبسس ءÓخإأ

وه ،ةسصاخ ةفسصب نوÒطخ مهنأاب مهفينسصت متي يذلأ ،004ـلأ نابلاط
ةموك◊أ Úب ةرسشابŸأ تاسضوافŸأ قÓطأ مامأأ ةÒخأ’أ ةبقعلأ
 .نيددسشتŸأو
هرمأوأأ يسضاŸأ Úنث’أ موي ينغ فرسشأأ Êاغفأ’أ سسيئرلأ ردسصأأو
دعب ،مهنع جأرف’اب نابلاط ةكرح بلاطت نيذلأ ءانجسسلأ ليبسس ءÓخإاب
ءانجسسلأ Úب نمو.يديلقت عامتجأ لÓخ ةوطÿأ هذه ىلع ةقفأوŸأ
يتلأ ةمئاقلأ بسسح ،مأدعإ’اب مهيلع موكfi انيجسس651 كانه ،004ـلأ

 .يموقلأ نمأ’أ سسل‹ نم (أأ.ب.د) ةيناŸأ’أ ءابنأ’أ ةلاكو اهيلع تلسصح
يرفيف92 ‘ نابلاط عم مÓسس قافتأ ةيكيرمأ’أ ةموك◊أ تعقوو
مامأأ قيرطلأ قافت’أ دهÁو.ةحودلأ ةيرطقلأ ةمسصاعلاب يسضاŸأ
نم ةينمأأ تانامسض لباقم ناتسسناغفأأ نم ةيلودلأ تأوقلأ عيمج باحسسنأ

 .نابلاط ةكرح

 ءاصضيبلا ايصسور

 ةدسشاح تإرهاظت ¤إإ تإوعد
¤إأ ءاسضيبلأ ايسسور ‘ ةيسسائرلأ تاباختنÓل ةسضراعŸأ ةحسشرŸأ تعد
تابأرسض’أ فّثكتت اميف عوبسسأ’أ ةياهن ةلطع لÓخ ““ةدسشاح““ تأرهاظت

سسيئرلأ دسض ةديأزتم ةيجاجتحأ ةكرح ىلع رسشؤوم ‘ ،عناسصŸأ ‘
 .يسشحو عمق مغر وكنيسشاكول ردنسسكلأأ
اينأوتيل ¤إأ تأا÷ يتلأ اياكسسفوناخيت انÓتفسس ةسضراعŸأ تثد–و
ىلع هترسشن ويديف Èع ءاثÓثلأ ذنم ¤وأ’أ ةرملل ،عوبسسأ’أ علطم
 .جاجتح’أ ةكرح ¤إأ مامسضنÓل تايدلبلأ ةوعدل تنÎن’أ
Ú ‘ 51مظنŸأ أونوكي نأأ تايدلبلأ ءاسسؤور عيمج نم بلطأأ““ :تلاقو
 .““ةنيدم لك ‘ ةدسشاح ةيملسس تاعمجتل توأأ61و
ءاسضيبلأ ايسسور ‘ ةطلسسلأ تمهّتأو ““سساسسح““ عسضولأ نأأ تÈتعأو
ايسسورلأ ديري دعي ⁄““ تلاقو .رأو◊أ ¤إأ ًةيعأد ““ةحبذم““ باكتراب
نم ًةدكؤوم وكنيسشاكول ردنسسكلأأ ماظن ““ت– سشيعلأ أًدبأأ نويءاسضيبلأ

 .توأأ9 ‘ تيرجُأأ يتلأ ةيسسائرلأ تاباختن’أ ‘ اهزوف ةديدج

 صصÈق

 لافتحإ ’و ..لÓقتسس’إ ىركذ ءايحإ
اهنÓعإأ ىلع ًاماع Úتسس رورم ىركذ دحأ’أ سسمأأ سصÈق تيحأأ
ةريز÷أ لأزت ’ ذإأ ؛ت’افتحأ نود نم نكل ايناطيرب نع لÓقتسس’أ
¤إأ ةفاسضإأ ،ةيبنجأأ دعأوق مسضتو ةمسسقنم يبوروأ’أ دا–’أ ‘ وسضعلأ
 .اهيسضأرأأ ىلع مÓسسلأ ظف◊ ةوق
:ايسسوقين ةعماج ‘ ةيلودلأ تاقÓعلأ ذاتسسأأ ،نامتسسوف تربوه حرسش و
نم ّيأأ اهديري نكي ⁄ ةيوسست لÓقتسس’أ ناك ،تقولأ كلذ ‘““
 .““Úفرطلأ
ةبسسنلاب ةغلاب ةيمهأأ ،ةمسسن نويلم2,1 ًايلاح ّدعت يتلأ ةريز÷أ تلمحو
ثيد◊أ خيراتلأ اهكرتو .نورقلأ ّرم ىلع ةبقاعتم تايروطأÈم’
ةغللأ نوثدحتيو نوينانوي ةسصرابق هنطقي يبونج رطسش Úب ةمسسقنم
ةغللأ نوثدحتيو كأرتأأ ةسصرابق هيف نكسسي ›امسش رطسشو ةينانويلأ
 .ةيكÎلأ
مهو Úينانويلأ ةسصرابقلأ نم ءزج لتاق ،9591و5591 يماع Úب و
أولبقو .““مأ’أ نطولأ““ نانويلأ عم ةدحولأ لجأأ نم ،ةريز÷أ ىلع ةيÌكأ’أ
نأأ طرسشب ،0691 ماع ‘ اهنع لÓقتسس’أ ايناطيرب سضرعب ًأÒخأأ

 .Úتيلحاسس Úتدعاق ىلع اهتدايسسب ندنل ظفت–

 تلاكو/›ودلا مصسقلا

تبقعأأ تاحيرسصت ‘ وهاينتن لاق
ع˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ل قا˘˘˘ف˘˘˘تأ ن˘˘˘ع نÓ˘˘˘عإ’أ
تأرامإ’أو ليئأرسسإأ Úب تاقÓعلأ
ىلع انتدايسس طسسبنسس اننإأ تلق““
Òيغت دجوي ’و ،ةرماسسلأو أدوهي

 .““نأاسشلأ أذهب يتطخ ‘
سضرف نإأ تلقو ترذح دقل““ عباتو
نوكيسس ةيبرغلأ ةفسضلأ ‘ ةدايسسلأ
،ةد˘ح˘تŸأ تا˘ي’و˘لأ ع˘م قا˘ف˘˘ت’ا˘˘ب
كلذ ى˘˘ل˘˘ع مأد˘˘قإ’أ نأأ تح˘˘˘سضوأأو
ر˘˘˘˘سضي˘˘˘˘سس ي˘˘˘˘كÒمأأ د˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘يأا˘˘˘˘˘ت نود
نآ’أ -ليئأر˘سسإا˘بو تا˘ن˘طو˘ت˘سسŸا˘ب

ثيÎت نأأ يكÒمأ’أ سسيئرلأ بلط
.ةدا˘˘ي˘˘سسلأ ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ‘ ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘سسإأ
تأرامإ’أ عم قافت’أ انققح مويلأو
ةطخ بطسش ىلع قفأوأأ ⁄ يننكل
 .““ةدايسسلأ
،وهاينتن هلاق ام نطنسشأو تدكأأو
دلانود يكيرمأ’أ سسيئرلأ لأاسس ذإأ
ديفيد ليئأرسسإأ ىدل هÒفسس بمأرت
نأا˘سشب Úي˘ف˘ح˘سصلأ ما˘مأأ نا˘مد˘ير˘ف
سضأرأأ م˘سضل ة˘ي˘ل˘ي˘ئأر˘˘سسإ’أ ة˘˘طÿأ
Òخأ’أ لا˘ق˘ف ،ة˘ي˘بر˘˘غ˘˘لأ ة˘˘ف˘˘سضلا˘˘ب
نم ةيانعب تÒتخأ ديمŒ ةملك““

ة˘˘م˘˘ل˘˘كو ،فأر˘˘طأ’أ ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ل˘˘˘ب˘˘˘ق
Œرمأ’أ .ات˘قؤو˘م ا˘ف˘قو ي˘ن˘ع˘ت د˘ي˘م

كلذ نكلو ،نآ’أ ةلواطلأ ىلع سسيل
 .““مودي نل
خ˘ي˘سشلأ ي˘ب˘ظ و˘˘بأأ د˘˘ه˘˘ع ›و نا˘˘كو

fiعإأ ىدل لاق ديأز نب دمÓهن
هنإأ ليئأرسسإأ عم تاقÓعلأ عيبطت
‘ و˘˘ها˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘نو بمأر˘˘ت ع˘˘م ق˘˘ف˘˘تأ
م˘سض فا˘ق˘يإأ ى˘ل˘ع ي˘ف˘تا˘ه لا˘˘سصتأ
 .ةينيطسسلفلأ يسضأرأÓل ليئأرسسإأ

و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ه˘ّجو ،ىر˘خأأ ة˘ي˘حا˘ن ن˘˘م
ة˘م˘عأد ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع فأر˘˘طأ’ ر˘˘ك˘˘سشلأ
ةد˘ير˘غ˘ت ‘ بت˘ك ثي˘˘ح ،قا˘˘ف˘˘تÓ˘˘ل

ر˘ك˘سشأأ““ ة˘ع˘م÷أ مو˘ي˘لأ Îيو˘ت ى˘ل˘ع
ي˘˘˘˘سسي˘˘˘˘˘سسلأ ير˘˘˘˘˘سصŸأ سسي˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘لأ
ةينيرحبلأو ةينا˘م˘ُع˘لأ Úت˘مو˘ك◊أو
مÓ˘˘˘سسلأ ة˘˘˘ي˘˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘تأ م˘˘˘˘عد ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
تأرامإ’أو ليئأرسسإأ Úب ةيخيراتلأ

دو˘ع˘تو مÓ˘سسلأ ةر˘ئأد ع˘سسو˘ت ي˘˘ت˘˘لأ
 .““اهرسسأاب ةقطنŸأ ىلع ةدئافلاب
سسي˘ئر˘لأ م˘سضنأ ،ىر˘˘خأأ ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
مويلأ نوركام ليوناÁإأ يسسنرفلأ
هنإأ لاقو ،قافت’اب ÚبحرŸأ ¤إأ
ة˘˘˘لود بنا˘˘˘ج ن˘˘˘م عا˘˘˘ج˘˘˘سش رأر˘˘˘ق““
 .““تأرامإ’أ
نأأ لمآأ““ Îيوت ىلع نوركام بتكو
لدا˘˘ع˘˘لأ مÓ˘˘سسلأ ءا˘˘سسرإا˘˘ب م˘˘ها˘˘سسي
Úي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ئأر˘˘˘˘˘سسإ’أ Úب م˘˘˘˘˘ئأد˘˘˘˘˘لأو
ه˘نأأ ¤إأ أÒسشم ،““Úي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لأو
دمfiو وهاينتنو بمأÎل كلذ لاق
لسصأو ،كلذ نوسضغ ‘ .ديأز نب
تا˘يو˘ت˘سسŸأ ى˘ل˘ع نو˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ
ةي˘ل˘ئا˘سصف˘لأو ة˘ي˘م˘سسر˘لأو ة˘ي˘ب˘ع˘سشلأ
قاف˘ت’أ ن˘م م˘ه˘ب˘سضغ ن˘ع Òب˘ع˘ت˘لأ
يذ˘˘˘لأ ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئأر˘˘˘سسإ’أ ي˘˘˘تأرا˘˘˘مإ’أ
Úط˘سسل˘ف˘ل ““ة˘نا˘ي˘خ““ ه˘نأا˘ب هو˘˘ف˘˘سصو
 .سسدقلأو
ءا˘˘ح˘˘نأأ ‘ نو˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف جر˘˘˘خو
مويلأ ةزغ عاطقو ةيبرغلأ ةفسضلأ
جا˘ج˘ت˘˘حÓ˘˘ل تأÒسسم ‘ ة˘˘ع˘˘م÷أ

نورهاظتم قرحأأو .قافت’أ ىلع

ى˘مدو أرو˘سص ل˘˘ي˘˘لÿأو سسل˘˘با˘˘ن ‘
سسي˘˘ئر˘˘لأو ي˘˘ب˘˘ظ و˘˘بأأ د˘˘ه˘˘˘ع ›و˘˘˘ل
ءأرزو˘˘˘˘˘لأ سسي˘˘˘˘˘ئرو ي˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘مأ’أ
م˘ه˘سضع˘ب قر˘حأأ ا˘م˘ك ،ي˘ل˘ي˘ئأر˘سسإ’أ

 .تأرامإ’أ ملع
ر˘˘ها˘˘ظ˘˘م زÎيور ة˘˘لا˘˘كو تد˘˘سصرو
‘ Úل˘˘˘˘سصŸأ Úب ا˘˘˘˘سضيأأ بسضغ˘˘˘˘˘لأ
تلق˘نو ،ف˘ير˘سشلأ ي˘سسد˘ق˘لأ مر◊أ

وهو (اماع06) نوطع لامك نع
‘ انؤواقسشأأ““ هلوق سسدقلأ ‘ رجات
ا˘˘˘˘ند˘˘˘˘ج˘˘˘˘سسم أو˘˘˘˘ع˘˘˘˘سضو تأرا˘˘˘˘مإ’أ
 .““ءانفلأ ةسضبق ‘ كرابŸأ
‘ فاقوأ’أ سسل‹ سسيئر لاقو
بهلسس ميظعلأ دبع خيسشلأ سسدقلأ

ف˘˘تا˘˘ه˘˘لأ Èع زÎيور˘˘ل ثيد˘˘˘ح ‘
¤إأ ÚملسسŸأ لك يتأاي نأأ بحن““
ن˘ك˘ل كرا˘بŸأ ى˘˘سصقأ’أ د˘˘ج˘˘سسŸأ
لوقن -نويروغ نب راطم Èع سسيل
عيم÷ حوتفم ىسصقأ’أ دجسسŸأ نإأ
نو˘˘ك˘˘˘ي نأأ ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ن ’و Úم˘˘˘ل˘˘˘سسŸأ
‘ كرا˘˘˘بŸأ ى˘˘˘سصقأ’أ د˘˘˘ج˘˘˘˘سسŸأ

 .““ةيسسايسسلأ تابذاجتلأ نأزيم
ةطلسسلأ تفسصو ،قباسس تقو ‘و

ي˘تأرا˘مإ’أ قا˘ف˘ت’أ ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لأ
ةيسضقلل ““ةنايخ““ هنأاب يليئأرسسإ’أ
عامت˘جأ ¤إأ تعدو ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ

ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ لود˘˘لأ ة˘˘ع˘˘ما÷ ئرا˘˘˘ط
اهÒفسس ءاعدتسسأ تنلعأأو ،هتنأدإ’
 .““أروف““ يبظ وبأأ ‘
يدو˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘لأ ر˘˘˘˘يدرا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لŸأ نا˘˘˘˘ك و
نع لقن ، ناباسس ميياح يكيرمأ’أ
ن˘ب د˘مfi يدو˘˘ع˘˘سسلأ د˘˘ه˘˘ع˘˘لأ ›و
ن˘˘م ى˘˘سشخ˘˘ي ه˘˘نإأ ه˘˘لو˘˘˘ق نا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘سس
‘ Úينأريإ’أو Úيرطقلأ ةمجاهم
ع˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘ل˘˘ع تا˘˘قÓ˘˘ع ما˘˘قأأ لا˘˘˘ح
 .ليئأرسسإأ
نم طسسوت يذلأ- ناباسس فسشكو
Úب مÓ˘˘˘سسلأ قا˘˘˘ف˘˘˘˘تأ مأر˘˘˘˘بإأ ل˘˘˘˘جأأ
ثيد˘ح ‘ -ل˘ي˘˘ئأر˘˘سسإأو تأرا˘˘مإ’أ
نع تونور˘حأأ تو˘ع˘يد˘ي ة˘ف˘ي˘ح˘سصل
دمfi ءاسشع ةبدأام ىلع ىقتلأ هنأأ
ي˘ق˘ب˘ي أذاŸ :ه˘˘لأا˘˘سسو نا˘˘م˘˘ل˘˘سس ن˘˘ب
ت– ل˘˘ي˘˘˘ئأر˘˘˘سسإأ ع˘˘˘م تا˘˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘لأ
دو˘˘ق˘˘˘يو جر˘˘˘خ˘˘˘ي ’ أذاŸ ؟رأدأر˘˘˘لأ
نأأ ع˘ي˘ط˘ت˘سسي ه˘نأأ ه˘با˘جأا˘ف ؟رو˘˘مأ’أ
ىسشخي هنكل ،ةظ◊ ‘ كلذ ذفني
Úينأريإ’أو Úيرطقلأ ةمجاهم نم
ىسضوف ثودح نم ىسشخي امك ،هل
 .اسضيأأ هدÓب لخأد
Úي˘˘تأرا˘˘مإ’أ نأأ نا˘˘˘با˘˘˘سس فا˘˘˘سضأأو
قافت’أ نÓعإأ ‘ اناعجسش أوناك
كلذ دوقي نأأ ىن“و ؛ليئأرسسإأ عم
‘ يسضŸاب ىرخأأ لود عانقإأ ¤إأ

 .ةيدوعسسلأ اهيف اÃ ،قيرطلأ أذه
دلانود ي˘ك˘ير˘مأ’أ سسي˘ئر˘لأ ن˘ل˘عأأو
سسيئر نأأ سسيمÿأ سسمأأ بمأرت
وها˘ي˘ن˘ت˘ن Úما˘ي˘ن˘ب ل˘ي˘ئأر˘سسإأ ءأرزو
دمfi خيسشلأ يبظ وبأأ دهع ›وو
لماك عيبطت ىلع اقفتأ ديأز نب
 .امهنيب تاقÓعلل
ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت قا˘˘ف˘˘تأ نإأ بمأر˘˘ت لا˘˘˘قو
تأرامإ’أو ليئأرسسإأ Úب تاقÓعلأ
نأأ افيسضم ،““يخيرات مÓسس قافتأ““

‘ عقوتسس عيبطتلأ قافتأ مسسأرم
 .ةليلق عيباسسأأ لÓخ سضيبأ’أ تيبلأ

هلامعأا لودج نم ةيبرغلا ةفصضلا ىلع ةدايصسلاب اهفصصو ام طقصسي ⁄ هنأا ،وهاينتن Úماينب Êويهصصلا نايكلا ءارزو صسيئر دكأا
ةنايÿاب هتفصصو اÃ ةددنŸا ةيبرعلاو ةينيطصسلفلا لعفلا دودر ¤اوتت Úح ‘ ،تارامإلا عم قافتا ¤إا لصصوتلا لباقم
 .ةيتارامإلا

ةيسسا˘مو˘ل˘بد˘لأ تا˘كر˘ح˘ت˘لأ تف˘ث˘ك˘ت
ل˘˘سصأو˘˘ت ع˘˘م نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ‘ ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لأ
ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح ل˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘سشت˘˘˘ل تأروا˘˘˘سشŸأ

ةر˘يزو تدد˘˘سش ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘بو .ةد˘˘يد˘˘ج
سشي÷أ ›وت ىلع ةيسسنرفلأ عافدلأ
ىل˘ع تأد˘عا˘سسŸأ ع˘يزو˘ت Êا˘ن˘ب˘ل˘لأ

ترذ˘ح ،أا˘فرŸأ را˘ج˘ف˘نأ ي˘بو˘ك˘ن˘م
برآاŸ ةمزأ’أ لÓغتسسأ نم نأرهط
 .ةيسسايسس

نوع لاسشيم سسيئرلأ ىقتلأ دقو
‘ يرو˘˘ه˘˘م÷أ ر˘˘سصق˘˘لأ ‘ مو˘˘ي˘˘˘لأ
ة˘˘ي˘˘جراÿأ ةرأزو ل˘˘ي˘˘كو ““أد˘˘ب˘˘ع˘˘˘ب““
ى˘ندأ’أ قر˘سشلأ نوؤو˘سشل ة˘ي˘ك˘ير˘مأ’أ
 .ليه ديفيد
لوأ’أ سسمأأ لسصو يذلأ ليه ناكو
بت˘˘˘˘ك˘˘˘˘م نأأ ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأأ ،نا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب˘˘˘˘ل ¤إأ
ي˘كÒمأ’أ ›أرد˘ف˘لأ تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘˘ت˘˘لأ
¤إأ ا˘ب˘ير˘ق م˘˘سضن˘˘ي˘˘سس (يأأ ي˘˘ب فأأ)
،Úي˘لود˘لأو Úي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لأ Úق˘˘قÙأ
راج˘ف˘نأ تا˘ق˘ي˘ق– ‘ ةد˘عا˘سسم˘ل˘ل

نم ةوعد ىلع ءانب ،توÒب أافرم
 .نانبل
‘ ةيكيرمأ’أ ةرافسسلأ نأأ ¤إأ راسشي
ليه نأأ نايب ‘ تنلعأأ تناك نانبل
هدÓ˘ب م˘عد ه˘ترا˘يز لÓ˘خ د˘كؤو˘ي˘˘سس

بعسشلأ ةدأرإأ سسكعت ةموكح يأ’
ي˘ق˘ي˘ق˘ح ل˘ك˘سشب مز˘ت˘ل˘تو ،Êا˘ن˘ب˘ل˘لأ
 .حÓسصإ’أ ةدنجأاب
سشوي÷أ ةريزو تلاق ،اهتهج نم
بجي هنإأ ›راب سسنأرولف ةيسسنرفلأ

ة˘مو˘ك˘ح ل˘ي˘ك˘سشت Úي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لأ ى˘ل˘˘ع
ةعاجسش تأرأرق ذاختأ ىلع ةرداق
سشي÷أ نأأ ةفيسضم ،ةمزأ’أ هجأوتل
عيزوت ة˘ي˘لوؤو˘سسم ¤و˘ت˘ي˘سس Êا˘ن˘ب˘ل˘لأ
 .Êانبللأ بعسشلأ ىلع تأدعاسسŸأ
،توÒب أافرÃ يفحسص ر“ؤوم ‘و

Êا˘ن˘ب˘˘ل˘˘لأ سسي˘˘ئر˘˘لأ ›را˘˘ب تب˘˘لا˘˘ط
ةديدج ةموكح ليكسشت““ ةرورسضب

ةينمز ةÎفبو نك‡ تقو برقأأ ‘
fiنمو ،ةمزأ’أ نم جورخلل ةدد

تا˘˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘سصإأ ءأر˘˘˘˘˘جإأ يرور˘˘˘˘˘سضلأ
 .““ةقيمع
سسي˘˘˘ئر˘˘˘لأ نأأ ةر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لأ تن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأأو
مزتعي نوركام ليوناÁإأ يسسنرفلأ
ر˘ه˘سشلأ ن˘م لوأ’أ ‘ نا˘ن˘˘ب˘˘ل ةرا˘˘يز
ما˘˘ق نور˘˘كا˘˘م نأأ ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ،ل˘˘ب˘˘قŸأ
را˘ج˘ف˘ن’أ د˘ع˘ب توÒب ¤إأ ةرا˘˘يز˘˘ب
 .Úمويب
ا˘˘ه˘˘تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت˘˘ب ›را˘˘ب تلدأأ د˘˘قو
Ïم ى˘ل˘ع ة˘˘لو˘˘ج˘˘ب تما˘˘ق ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب

ة˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لأ تا˘˘ي˘˘حورŸأ ة˘˘ل˘˘ما˘˘ح
أافرم ¤إأ مويلأ تلسصو يتلأ ““Òنوت““
 .بوكنŸأ توÒب
اهنأا˘ب تأر˘ئا˘ط˘لأ ة˘ل˘ما˘ح تف˘سصوو
لك Òفوت اهنكÁ ““ةيفاط ةنيدم““
‘ اÃ ،ينفلأو يبطلأ معدلأ عأونأأ
ثح˘˘ب تأد˘˘ع˘˘مو ى˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘سسم كلذ
لقن كلذكو ءانب تأدعمو ذاقنإأو
 .Úحطلأ نم ةنحسش
،يسسامولبدلأ كأر◊أ قايسس ‘و
Êأر˘˘˘يإ’أ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘جراÿأ ر˘˘˘˘يزو لا˘˘˘˘ق

fiأأ يغبني هنإأ فيرظ دأوج دم’
اهفسصو ام يبنجأأ فرط يأأ لغتسسي
ي˘˘ك نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘ل ة˘˘يوا˘˘سسأاŸأ ة˘˘لا◊ا˘˘ب
ع˘˘م م˘˘˘ج˘˘˘سسن˘˘˘ت تأءÓ˘˘˘مإأ سضر˘˘˘ف˘˘˘ي
 .هتاهجوتو ه◊اسصم
ي˘ف˘ح˘سص ر“ؤوÃ ف˘ير˘ظ فا˘˘سضأأو
ة˘˘مو˘˘ك◊أو بع˘˘سشلأ نأأ د˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ن““
’و ،كلذ أررقي نأأ بجي ةينانبللأ
أوطÎسشي نأأ نيرخآ’أ ىلع بجي
‘ Òيغت يأاب تأدعاسسŸأ Ëدقت
““ئرأو˘˘ط˘˘لأ ة˘˘لا˘˘˘ح لÓ˘˘˘خ نا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ل
 .ةيلا◊أ
دي˘ع˘ب ف˘ير˘ظ تا˘ح˘ير˘سصت تءا˘جو
Êانبللأ هÒظن عم مويلأ هعامتجأ

لبرسش لامعأ’أ فيرسصت ةموكح ‘
ة˘˘˘ي˘˘˘لود تأو˘˘˘عد بق˘˘˘عو ،ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘هو
ةدياfi ةموكح ل˘ي˘ك˘سشت˘ل ةرر˘ك˘ت˘م
 .Úيسسايسس ءاقرف دعبتسست
اياحسض ةليسص◊ Úي– رخآأ ‘و
‘ توÒب أافرم زه يذلأ راجفن’أ
ن˘ل˘عأأ ،يرا÷أ ر˘ه˘سشلأ ن˘م ع˘بأر˘˘لأ
عافترأ نسسح دمح ةحسصلأ ريزو
لوخدو ،771 ¤إأ مهفتح أوقل نم
،ةز˘كرŸأ ة˘˘يا˘˘ن˘˘ع˘˘لأ با˘˘سصم001
 .أدوقفم03 وحنل ةفاسضإأ
‘ تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ مد˘ق˘ت قا˘ي˘˘سس ‘و
ما˘ع˘˘لأ بئا˘˘ن˘˘لأ رد˘˘سصأأ ،را˘˘ج˘˘ف˘˘ن’أ
،تأديوع ناسسغ يسضاقلأ Êانبللأ
ي˘سضا˘ق ¤إأ ف˘لŸأ ة˘لا˘˘حإا˘˘ب أرأر˘˘ق
ةبانإ’اب لوأ’أ يركسسعلأ قيقحتلأ
 .نأوسص يداف

با˘˘يد نا˘˘سسح ة˘˘مو˘˘ك˘˘˘ح تنا˘˘˘كو
ليبق Òخأ’أ اهعامتجأ ‘ تلاحأأ
¤إأ تاقيقحتلأ ،اهتلاقتسسأ Ëدقت
ة˘ه˘ج د˘ع˘ي يذ˘لأ ›د˘ع˘˘لأ سسلÛأ
‘ ر˘ظ˘ن˘ت ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسأ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق
ي˘ت˘لأ ةرو˘طÿأ ةد˘يد˘سش ا˘˘يا˘˘سضق˘˘لأ

 .ةلودلأ نمأأ سس“

 ..توÒبب ةفثكم ةيصسامولبد تاكر–

 رذ– نإريإإو تإدعاسسŸإ عيزوت سشي÷إ ›وت ىلع ددسشت اسسنرف



يمولد Ëرم

ل˘م˘ع˘لأ ة˘ه˘ب÷ ة˘˘يÒسضح˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ تب˘˘لا˘˘ط
- ماعلأ اهنيمأأ عيقوت لمحي اهل نايب ‘ ،يموقلأ

fiعلأ لاكسشأ لك فقوب -رماعلأ دمÓعم تاق
م˘عدو ةد˘نا˘سسم ةرور˘سض و ،Êو˘ي˘ه˘˘سصلأ نا˘˘ي˘˘ك˘˘لأ
ةماقأ ىتح ،ايونعمو ايدام ينيطسسلفلأ بعسشلأ
. سسدقلأ اهتمسصاع ةلقتسسŸأ هتلود
عم عيبطتلأ ،يموقلأ لمعلأ ةهبج تركنتسسأ و
ةلود هيلع تمدقأأ يذلأ يليئأرسس’أ لÓتح’أ
دودر را˘ثأأ يذ˘لأ و ،عو˘˘ب˘˘سسأ’أ ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن تأرا˘˘م’أ
. ةبسضاغ ةيمÓسسأ و ةيبرع لاعفأأ
قافتأ نÓعإأىلع أدر ، ديدنتلأ Úب ءاج و
يذلأ و Êويهسصلأ نايكلأ و يبظ وبأأ Úب عيبطتلأ
ةدا˘ي˘ق˘لأ ن˘م ع˘سسأو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف د˘يد˘ن˘ت˘˘ب ل˘˘بو˘˘ق
دا˘ه÷أو سسا˘م˘حو ح˘ت˘ف ل˘ث˘˘م ،ةزرا˘˘ب ل˘˘ئا˘˘سصفو
ةدا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لأ ه˘˘˘˘˘تÈت˘˘˘˘˘عأ Úح ‘ ،ي˘˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘˘سسإ’أ
سسد˘ق˘ل˘ل تأرا˘مإ’أ ن˘م ة˘نا˘ي˘خ ة˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لأ
.ةينيطسسلفلأ ةيسضقلأو ىسصقأ’أو
تأرا˘˘م’أ ة˘˘لودنأأ ،ة˘˘˘ه˘˘˘ب÷أ نا˘˘˘ي˘˘˘ب Èت˘˘˘˘عأ و
لكب تبرسض دق ،Êويهسصلأ نايكلأ عم اهعيبطتب
و،طئا◊أ سضرع ةيلودلأ Úنأوقلأو فأرع’أ
ثا˘˘˘ع ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئأر˘˘˘سس’أ لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’أ نأأ تفا˘˘˘˘سضأ
اهتاسسدقم لكبو اهبعسش و ةيخيراتلأ Úطسسلفب
أÒمد˘تو Ó˘ت˘ق ا˘ه˘ي˘ف ة˘ي˘ح˘ي˘سسŸأو ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سس’أ
⁄ا˘˘ع˘˘لأ لود ىأأر˘˘م و ع˘˘˘م˘˘˘سسم ت– أد˘˘˘يو˘˘˘ه˘˘˘تو
.ةفلتıأ هتاسسسسؤومو
ركنتسست بسضغلأ رعاسشم لكب-:نايبلأ لاق و

ةفلتıأ اهتانوكم لكب يموقلأ لمعلأ ةهبج
ة˘˘ي˘˘نا˘˘سسنأ تا˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘˘جو ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سس ىو˘˘˘ق ن˘˘˘م

دأد˘ت˘مأ ى˘ل˘ع ة˘يرا˘ب˘ت˘عأ ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو تا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشو
هيلع تمدقأ ام Òبكلأ يبرعلأ اننطو تاحاسس
عم تاقÓعلل عيبطت نم ةيبرعلأ تأرام’أ ةلود
ثا˘˘˘ع يذ˘˘˘لأ بسصا˘˘˘غ˘˘˘لأ Êو˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘سصلأ نا˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘لأ
لكبو ميظعلأ انبع˘سشو ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لأ ا˘ن˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘ب
Óتق اهيف ةيحي˘سسŸأو ة˘ي˘مÓ˘سس’أ ا˘ه˘تا˘سسد˘ق˘م
⁄اعلأ لود رسصبو عمسس ت– أديوهتو أÒمدتو
فأر˘ع’أ ل˘ك˘ب ا˘برا˘سض ة˘ف˘ل˘تıأ ه˘˘تا˘˘سسسسؤو˘˘مو
-طئا◊أ سضرع ةيلودلأ Úنأوقلأو
بأزحأ’أ لك ، يموقلأ لمعلأ ةهبج تبلاط امك
‘ ة˘ي˘طأر˘قÁد˘لأ ىو˘ق˘لأو ة˘ي˘بر˘ع˘لأ ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلأ
ف˘يز˘ن˘لأ ف˘قو˘ل ،كر˘ح˘ت˘˘لأ ةرور˘˘سضب، ⁄ا˘ع˘˘لأ
د˘ي ى˘ل˘ع ع˘م˘ق ن˘م ه˘ي˘نا˘˘ع˘˘ي اŸ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لأ
.يليئأرسس’أ لÓتح’أ
رمآاتلل دح عسضوةرورسض ¤أ ةهب÷أ تعد و
ل˘˘ئا˘˘سصف˘˘لأ ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ة˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘م و ، حو˘˘˘سضفŸأ
دح عسضو و و اهفوفسص ديحوتل ، ةينيطسسلفلأ
. نك‡ تقو عرسسأ ‘ اهماسسقنأ و اهمذرسشتل
فقو˘لا˘ب ، ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ ة˘ط˘ل˘سسلأ تب˘لا˘ط ا˘م˘ك
، Êويهسصلأ نايكلأ عم ينم’أ قيسسنتلل يروفلأ
ينيطسسلفلأ بعسشلأ ةاناعم ‘ فعاسض يذلأو
تعد و ، ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘سس’أ لÓ˘˘ت˘˘ح’أ تÓ˘˘يو ن˘˘˘م
. يأأرلأ ءانجسس نع جأرفإÓل
نايكلأ عم تأرام’أ ةلود Úب عيبطتلأ مغر و
لÓ˘ت˘ح’أ ءأرزو سسي˘ئر د˘كأأ د˘ق˘˘ف ،Êو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلأ
ه˘ت˘مو˘ك˘ح نأأ ،و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن Úما˘ي˘ن˘ب ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘سسإ’أ

اكÎسشم انايب نأأ مغر ،ّمسضلأ ططخÃ ةكسسمتم
Êويهسصلأ نايكلأ و ةدحتŸأ تاي’ولأ نع ردسص
نع فقوتتسس بيبأأ لت نأأ ¤إأ راسشأأ ،تأرامإ’أو

.ةينيطسسلف سضأرأأ مسض ةطخ

ةبسضاغلأ ةينيطسسلفلأ لعفلأ دودر تلأوت دق و
و تأرا˘˘مإ’أ ه˘˘ل تل˘˘سصو˘˘ت يذ˘˘لأ قا˘˘ف˘˘ت’أ لو˘˘˘ح
عيبط˘ت˘ل ة˘ي˘ك˘ير˘مأأ ة˘طا˘سسو˘ب Êو˘ي˘ه˘سصلأ نا˘ي˘ك˘لأ
مسضل اهططخ بيبأأ لت قيلعت لباقم ،تاقÓعلأ
.ةيبرغلأ ةفسضلأ نم ءأزجأأ
قافتأ نم نلعُأأ ام ىلع سسامح ةكرح تبقع و
عم ةيبرعلأ تأرامإ’أ ةلود Úب تاقÓعلل عيبطت

ا˘ًج˘يو˘ت˘ت ه˘ّنأأ ،ي˘ل˘ي˘ئأر˘سسإ’أ لÓ˘ت˘˘ح’أ ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح
Ÿع˘˘لأ را˘˘سس˘˘Óأ تا˘قŸب ة˘هو˘ب˘سشÚ ة˘لود ما˘ك˘ح

‘ ةيليئأرسسإ’أ ةكر◊أ ةداقو ةيبرعلأ تأرامإ’أ
يذلأو ،Êوي˘ه˘سصلأ نا˘ي˘ك˘لأو ةد˘ح˘تŸأ تا˘ي’و˘لأ

ا˘ه˘ن˘م نا˘ك ،ة˘طfi ن˘م Ìكأأ ‘ هŸا˘˘ع˘˘م ر˘˘ه˘˘ظ
ة˘ط˘خ ن˘ع نÓ˘عإÓ˘ل م˘ه˘ت˘كرا˘ب˘˘مو م˘˘ه˘˘ت˘˘كرا˘˘سشم
ة˘ي˘ف˘سصت˘ل بمر˘˘ت د˘˘لا˘˘نود ي˘˘ك˘˘ير˘˘مأ’أ سسي˘˘ئر˘˘لأ
.نرقلأ ةقفسصب ةفورعŸأ ةينيطسسلفلأ ةيسضقلأ
اهت˘ف˘سصو ي˘ت˘لأةو˘˘˘˘˘˘طÿأ هذ˘˘˘˘˘˘ه نإأ تلا˘˘˘˘˘˘˘ق و

قوقح ىلع اًخراسص ًءأدتعأ لكسشت-ةناب÷أ-ب
ةينطو˘لأو ة˘ي˘مو˘ق˘لأو ة˘ي˘ن˘يد˘لأ و Úي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ
رهظ ‘ ةرداغ ةنعطو ،Úطسسلف ‘ ةيخيراتلأو
ةلواfiو ،ةمواقŸأ هأوقو ينيطسسلفلأ بعسشلأ
مواقŸأو ›اسضنلأ هراسسم ىلع Òثأاتلل ةسسئاب
زا‚إأو ،لÓ˘ت˘ح’أ ةÁز˘˘هو ر˘˘حد ¤إأ فدا˘˘ه˘˘لأ
.ةتباثلأ ةينطولأ قوق◊أ
نع اًجورخ لكسشي قافت’أ أذه نأ تدكأأ و
ن˘مأÓ˘ل ا˘ًبر˘سضو ،ي˘مÓ˘سسإ’أو ي˘بر˘ع˘لأ ق˘فأو˘˘ت˘˘لأ
ةمأ’أ بوعسش ةدأرإ’ اًيد–و ،يبرعلأ يموقلأ
ةكسسمتŸأ ةي◊أ اهأوقو ةيمÓسسإ’أو ةيبرعلأ
.ةيمÓسسإ’أ اهتاسسدقمو Úطسسلفب
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.. كرحتلاب ةيبرعلا بازحألا تبلاط

 عيبطتلإ قافتاب ددنت -يموقلإ لمعلإ ةهبج-
Êويهسصلإ نايكلإ و تإرام’إ Úب
عيبطتلا قافتا ةيفلخ ىلع ،Êويهصصلا نايكلا عم تاقÓعلا لاكصشا لك فقوب ،يموقلا لمعلا ةهب÷ ةيÒصضحتلا ةنجللا تبلاط

.لÓتحلا عم ينملا قيصسنتلا فقو ¤ا ةينيطصسلفلا ةطلصسلا ةيعاد ، Êويهصصلا نايكلاو يبظ وبأا Úب

ةافو72 ليجصست

ةديدج ةباسصإ6031 دسصري برغŸإ
انوروك سسوÒفب
 انوروك سسوÒفب ةديدج تاباسصإأ6031 ،ةيبرغŸأ ةكلمŸأ تدسصر
ÚباسصŸأ ›امجإأ غلبيل ،ةيسضاŸأ ةعاسس42ـلأ لÓخ ،دجتسسŸأ
¤إأ تايفولأ ›امجإأ لسصيل ،سسوÒفلاب ةافو72 تلجسسو ،14293
.759 ‘اعت دعب44672 ¤إأ ءافسشلأ ت’اح تعفترأ اميف ،116
تاباسصإأ6031 ،ةيسضاŸأ42ـلأ تاعاسسلأ لÓخ ،برغŸأ لجسس و

Úباسصملل ›امجإ’أ ددعلأ غلبيل ،دجتسسŸأ انوروك سسوÒفب ةديدج
.14293 اهيف
ةافو72 تلجسس اهنأأ ،سسمأ لوأأ ،ةيبرغŸأ ةحسصلأ ةرأزو تحسضوأأو
ددعلأ عفترأ اميف ،116 ¤إأ تايفولأ ددع ›امجإأ لسصيل ،سسوÒفلاب
ًاسصخسش759 ‘اعت دعب44672 ¤إأ ءافسشلأ ت’ا◊ ›امجإ’أ
نأاب ،ةعم÷أ سسمأ لوأ ءاسسم ةحسصلأ ةرأزو تايطعم تفسشك دقو
،ةكلمŸأ تأÈتfl فلتfl ‘ تيرجأأ يتلأ ةيıÈأ تÓيلحتلأ
عفتÎل ،انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإأ ةلاح6301 ليجسست تدكأأ
ةيأدب دنم ةلاح14293 ¤إأ Úباسصملل ةيلامج’أ ةليسص◊أ كلذب
.ةحئا÷أ
فلتfl ىلع ةرأزولأ هنع تفسشك ام بسسح ةديد÷أ ت’ا◊أ عزوتتو

تاطسس ءاسضيبلأرأدلأ- ةهج نم لك ‘ تلجسس ثيح ،ةكلمŸأ تاهج
ب سسانكم سساف ةهج ،ةلاح213 .يفسسآأ سشكأرم ةهج مث ،ةلاح793
.ةرطينقلأ Óسس طابرلأ ،ةلاح921 ةميسس◊أ نأوطت ةجنط ،ةلاح891
ةعردب ،ةلاح060 ةرفينخ لÓم ينبب تلجسس اميف ،ةلاح901
.ةيقرسشلأ ةه÷اب ةلاح72 ليجسست دكأاتو ،ةلاح350 تلÓيفات
تاباسص’أ نم ددع لقأ تلجسس يتلأ يه ةيبون÷أ تاه÷أ ىقبتو

ت’اح01 ةسسام سسوسس ةهج تلجسس ثيح ،ةيسضاŸأ ةعاسس42 لÓخ
ت’اح4و ،ت’اح5 بهذلأ دأو ةلخأدلأ تلجسس امنيب ،ةديدج
‘ Úتيفاسضأ Úتلاح ليجسست ” امنيب ،نون دأو ميملك ةهج ‘ ةديدج
. ءأرم◊أ ةيقاسسلأ نويعلأ ةهج
ةيسضاŸأ ةعاسس42 لÓخ ” هنأأ ةرأزولأ تدكأأ ،رخأ بناج نم
يمكأÎلأ ددعلأ عفتÒل ،ةديدج ءافسش ةلاح759 هعوم‹ ام ليجسست
راسشتنأ ةيأدب دنم ةلاح44672 ¤أ91ديفوك سضرم نم Úفاعتملل
.ةئاŸأ ‘4,07 تغلب ‘اعت ةبسسنب يأأ ،سسوÒفلأ

فسشكب سصاÿأ يمويلأ يفحسصلأ حيرسصتلأ ‘ ،طبأرŸ داعم دكأأو
ببسسب تايفولل ةيلامج’أ ةليسص◊أ نأأ ،برغŸأ ‘ ءابولأ تأدجتسسم
ةلاح72 ليجسست ” امدعب ،ةلاح116 ¤أ تعفترأ دق ،انوروك سسوÒف
تلسصو كتف لدعم ةبسسنب يأأ ،ةيسضاŸأ ةعاسس42 لÓخ ةديدج ةافو
85.1% .
فلتfl ‘ جÓعلأ ىقلتت تلأز’ يتلأ ةطسشنلأ ت’ا◊أ سصوسصخبو
،ةلاح68901 ةرأزولأ بسسح اهددع غلب دقف ،ةكلمŸأ تايفسشتسسم
.ةجرح ةلاح361 اهنيب نم
” ،“انوروك“ نع فسشكلاب ةسصاÿأ ةيıÈأ تÓيلحتلأ ءأرجأ دعبو
682,125,1 ةدعبتسسŸأ ت’ا◊أ عوم‹ غلبيل ،ةلاح10702 داعبتسسأ

.ةيسصولأ ةرأزولأ بسسح ،ةحئا÷أ ةيأدب دنم ةلاح

:دّيعصس صسيق يصسنوتلا صسيئرلا

ثرإ’إ ةلأاسسمو اهل نيد ’ لودلإ““
fiّاعرسش ةموسس““

نم لوأ’أ لسصفلل اعذ’ أداقتنأ ،دّيعسس سسيق ،يسسنوتلأ سسيئرلأ هجو
أÒسشم ةلودلأ نيد وه مÓسسإ’أ نأأ ىلع سصني يذلأ ،يسسنوتلأ روتسسدلأ
قيق– ىلع لمعت نأأ بجي ةلودلأ نكلو ،اهل نيد ’ لودلأ نأأ ¤إأ

ةلأاسسم لوح مئاقلأ فÿÓأ دقتنأ امك ،““ةمأ’أ نيد““ دسصاقم
سصنلأ نأأ ¤إأ أÒسشم ،ءاسسنلأو لاجرلأ Úب ثأŸÒأ ‘ ةأواسسŸأ
.““ليوأاتلأ لبقي ’و حسضأو وه»و ةلأاسسŸأ هذه مسسح Êآأرقلأ
ديعسس لاق ،ةيسسنوتلأ ةأأرملل ينطولأ ديعلأ ةبسسانÃ هاقلأأ باطخ ‘و
له ،مÓسسإ’أ ةلودلأ نيد نأأ ىلع سصني روتسسدلأ نم لوأ’أ لسصفلأ““
¤إأ ةدحتŸأ ·أ’أ ‘ ءاسضعأ’أ لودلأ لخدتسس لهو ؟نيد لودلل
.““؟منهج وأأ ةن÷أ
اهنيكمتل ةيونعم تأذل Êوناقلأ روسصتلأ نم عون يه ةلودلأ““ فاسضأأو
لاق ¤اعت هللأو .نيد اهل سسيل ةلودلاف كلذلو .Êوناقلأ لعفلأ نم
تجرخأأ ةلود Òخ متنك““ لقي ⁄و .““سسانلل تجرخُأأ ةمأأ Òخ متنك““
ةلودلأ ىلعو ةمأ’أ نيد وه نيدلأو ةلودلأ نع فلتخت ةمأ’اف .““سسانلل
دسصاقم عم Úقسسانتم انك ول هدسصاقم قيق– ىلع لمعت نأأ
.““مÓسسإ’أ
ةلود سسنوت ““ نأأ ىلع يسسنوتلأ روتسسدلأ نم لوأ’أ لسصفلأ سصنيو

،اهتغل ةيبرعلأو ،اهنيد مÓسسإ’أ ،ةدايسس تأذ ،ةّلقتسسم ،ةّرح
.““لسصفلأ أذه ليدعت زوجي ’ .اهماظن ةيروهم÷أو
‘ ةأواسسŸأ لوح مئاقلأ عأرسصلأ ديعسس دقتنأ ،رخآأ بناج نم
نم سسنوت ‘ ةروثلأ تماق دقل““ لاق ثيح ،Úسسن÷أ Úب ثأŸÒأ
سشاقنلأ ناك أذإأو ،ةيعامتج’أ ةلأدعلأو ةمأركلأو ةير◊أ لجأأ
ءىطاخ عأرسص وهف ،ثأŸÒأو ثرإ’أ لوح عأرسص ¤إأ لو– عأرسصلأو
فراسصŸأ ‘ تاباسسح مهل Úيسسنوتلأ بلغأأ نأاكف .ءيرب Òغو
ةيداسصتق’أ قوق◊أ ‘ لجرلأو ةأأرŸأ Úب ’وأأ يّوسسنل .ةيبنجأ’أ
.““ثيرأوŸأ هقفو ثرإ’أ نع ثيد◊أ لبق ،ةيعامتج’أو
ةموظنمو ،ليوأاتلأ لبقي ’و حسضأو Êآأرقلأ سصنلأ نإأ مث““ فاسضأأو
ةموظنم يه لب ،ةيلكسشلأ ةأواسسŸأ ىلع موقت ’ مÓسسإ’أ ‘ ثرإ’أ

نم ددع ‘ ةيلكسشلأ ةأواسسŸأو .فاسصنإ’أو لدعلأ ىلع موقت ةلماكتم
ركذي نأأ ديري نم ركذيلو ،ةئيرب سسيل ةيبرغلأ ةينوناقلأ سصوسصنلأ
،ةيسسنرفلأ ةلودلأ راعسش عسضو نابإأ اسسنرف ‘ لسصح يذلأ سشاقنلأ

ةيزأوجÈلأ قبطلأ تسضفر ،ةلأدعلأ جأردإاب سضعبلأ بلاط امنيح
.““ةأواسسŸأ بناج ¤إأ ةلأدعلأ جردُت نأأ كأذنأأ

تإدعاسسŸإ ليوحتب ةقلعتŸإ معإزŸإ إدد‹ دنفي يبوروأ’إ دا–إ’إ
Úيوإرحسصلإ ÚئجÓلإ ¤إإ ةهجوŸإ
ي˘˘بوروأ’أ دا–إ’أ سضو˘˘ف˘˘˘م ى˘˘˘ف˘˘˘ن

،سشيسشتنأÒل زيناي ،تامزأ’أ ةرأدإ’
ل˘˘يو˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ب ة˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘تŸأ م˘˘˘عأزŸأ
ي˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘سسنإ’أ تأد˘˘˘عا˘˘˘سسŸأ

Áل دا–إ’أ ا˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘Óئ˘˘˘˘˘جÚ
ىرخأأ فأدهأأ وحن Úيوأرحسصلأ

ىلع ًأدكؤوم ،مهتايجاح ةيبلت Òغ
اهتامهاسسم دنتسست ةيسضوفŸأ نأأ

تايجاي˘ت˘حإÓ˘ل ق˘ي˘قد م˘ي˘ي˘ق˘ت ى˘ل˘ع
ةيجيتأÎسسإأ ىل˘ع ءا˘ن˘ب ة˘ي˘عا˘ط˘ق˘لأ
ع˘م ة˘˘ي˘˘نأد˘˘ي˘˘م ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد
.تاميıأ ‘ ةلماعلأ تامظنŸأ
بئانلل يباتك لأؤوسس ىلع هدر ‘و

دن˘ف ،كو˘سشتو˘ي˘ك نا˘ه˘ل˘يإأ ي˘بوروأ’أ
تأءا˘˘˘˘عدإ’أ أدد‹ سشي˘˘˘˘سشت˘˘˘˘نأÒل
ةعوم‹و لÓتحإ’أ اهجوري يتلأ

ل˘˘˘˘خأد ه˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘م ةÒغ˘˘˘˘سص
ة˘ي˘ل˘م˘ع نأأ ى˘ل˘ع أد˘كؤو˘˘م ،ناÈŸلأ
Úئ˘˘˘جÓ˘˘˘ل تأد˘˘˘عا˘˘˘˘سسŸأ لا˘˘˘˘سصيإأ

ةحسضأوو ةسصاخ تأءأرجإأ اهمك–
ةيذغأ’أ ج˘ما˘نر˘ب ع˘م ة˘كأر˘سشب م˘ت˘ت
ةيناسسنإ’أ ت’اكولأ يقابو يŸاعلأ
ةد˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تŸأ ·أÓ˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ
ةلماعلأ ةيموك◊أ Òغ تامظنŸأو

.تاميıأ ‘
ي˘˘بوروأ’أ لوؤو˘˘سسŸأ ح˘˘˘سضوأأ ا˘˘˘م˘˘˘ك

نأاب ،عيراسشŸأ معد سصخي اميف
ىلع دمت˘ع˘ت ة˘ي˘بوروأ’أ ة˘ي˘سضو˘فŸأ

را˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘خإأ ‘ ة˘˘˘سصتıأ ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نا÷
ا˘ه˘ل˘يو“ م˘ت˘ي˘سس ي˘ت˘لأ تا˘˘م˘˘ظ˘˘نŸأ
اÃ ،ةي˘نا˘سسنإ’أ ع˘يرا˘سشŸأ ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل
اهددحي يتلأ تابجأولأ عم قفأوتي
ع˘˘يرا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل ق˘˘م˘˘عŸأ م˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لأ
ةكبسش فيلكتل ةفاسضإأ ،ةحÎقŸأ

ةبقأرŸاب Úينفلأ نيدعاسسŸأ نم
ةلسصفم ريراقت Ëدقتو ةمظتنŸأ

ة˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسŸأ ل˘˘˘ئا˘˘˘سسو˘˘˘لأ لو˘˘˘ح
.اهنم ةققÙأ جئاتنلأو
يبوروأ’أ دا–إ’أ سضوفم در يتأايو

‘ ءاج ام ديكأاتل ،تامزأ’أ ةرأدإ’
ا˘بوروأأ ‘ ة˘˘ه˘˘ب÷أ ة˘˘ي˘˘ل˘˘ث‡ نا˘˘ي˘˘ب
ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشلأ ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘بوروأ’أ دا–إ’أو
ةسضرغŸأ ةلم◊أ نأاسشب ،مرسصنŸأ
ي˘بر˘غŸأ لÓ˘ت˘حإ’أ ا˘هدو˘ق˘ي ي˘ت˘لأ
ن˘م ة˘ل˘ي˘ل˘ق ة˘ل˘ق ى˘ل˘˘ع دا˘˘م˘˘ت˘˘عإ’ا˘˘ب
فدهب يبوروأ’أ ناÈŸلاب بأونلأ
ي˘عر˘سشلأ ل˘ث˘مŸأ ة˘ع˘˘م˘˘سس ه˘˘يو˘˘سشت
ةهبج يوأرحسصلأ بعسشلل ديحولأو
نم عورسشŸأ اهلاسضنو ويراسسيلوبلأ
‘ فرسصتلل لباقلأ Òغ ق◊أ لجأأ
.لÓقتسسإ’أو ÒسصŸأ ريرقت
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 اـــهباــحسصأ’ درــت ’ ةدــير÷ا درــت ةــــقيثو لــك
رـــسشنت ⁄ مأا ترـــسشن ءاوـــسس

م˘ه˘ي˘ل˘ع حÎقأ’ مو˘ي˘لأ ا˘˘ن˘˘ه ا˘˘نأأ»
ا˘vي˘سسا˘ي˘سس ا˘ًقا˘ث˘ي˘م (Úي˘سسا˘ي˘سسلأ)

نم لوأ’أ ‘ دوعأاسسو ،أًديدج
ا˘˘˘˘˘˘˘م أذ˘˘˘˘˘˘˘ه ،(1)““لوليأأ/Èمتبسس
،ي˘˘˘سسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لأ ه˘˘˘˘لا˘˘˘˘ق
ه˘˘ترا˘˘يز ‘ ،نور˘˘كا˘˘م ل˘˘يو˘˘ناÁإأ
بآأ/سسطسسغأأ6 ‘ ،توÒب˘˘˘˘˘˘˘˘ل
نم Úموي دعب ،(0202) يرا÷أ
بآأ/سسطسسغأأ4) توÒب راجفنأ
ثدح هنأأ دقتعُي يذلأ ،(0202
تأÎن ن˘˘˘م ا˘˘˘vن˘˘˘ط0572 ل˘ع˘ف˘˘ب
لكسشب ةنsزfl تناك ،موينومأ’أ

تا˘عدو˘˘ت˘˘سسم د˘˘حأأ ‘ ن˘˘مآأ Òغ
Ìكأأ لتقم ‘ ببسستو ،أافرŸأ

0005 نم Ìكأأو اًسصخسش071 نم
تأر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشعو ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج ف’آأ
أًرأر˘˘سضأأ ف˘˘sل˘˘خو ،ن˘˘˘يدو˘˘˘ق˘˘˘فŸأ
ن˘˘˘م ة˘˘˘ع˘˘˘˘سسأو ءأز˘˘˘˘جأأ ‘ ةÒب˘˘˘˘ك
فسصعلأ لعفب ،توÒب ،ةمسصاعلأ
ةرا˘˘يز .را˘˘ج˘˘ف˘˘˘ن’أ ن˘˘˘ع œا˘˘˘ن˘˘˘لأ

ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت˘˘لأو نور˘˘كا˘˘م
تط˘˘˘عأأ ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس ‘ تءا˘˘˘˘ج
دو˘˘جو ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘يو˘˘˘ق تأر˘˘˘سشؤو˘˘˘م
ماظنلأ ةمزأأ نأاب ةيلfi ةعانق
دعي ⁄ أvدح تغلب دق Êانبللأ
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لÙأ فأر˘˘˘˘˘طأ’أ ع˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘ب
لود˘˘˘لأ نأأو ،ه˘˘˘ع˘˘˘م ل˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ
›ود˘لأ ع˘˘م˘˘تÛأو ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’أ

نم Êانبللأ نايكلأ عنÃ ةينعم
،ه˘˘با˘˘˘ب˘˘˘سسأأ ه˘˘˘ل tل˘˘˘كو ،را˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ن’أ
مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل لود ةد˘˘˘˘ع تعرا˘˘˘˘سسو
بعسشلل ةينيعو ةيلام تأدعاسسم
.Êانبللأ
قا˘˘ي˘˘سسلأ ة˘˘قرو˘˘لأ هذ˘˘˘ه ع˘˘˘جأر˘˘˘ت
ه˘˘ق˘˘˘فو ءا˘˘˘ج يذ˘˘˘لأ ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلأ
حر˘سشتو ،توÒب أا˘فر˘˘م را˘˘ج˘˘ف˘˘نأ
،نا˘ن˘ب˘ل ا˘ه˘ه˘جأو˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘مزأ’أ
يذ˘لأ ل˘ب˘ق˘ت˘سسŸأ ح˘مÓ˘م م˘˘هأأو
.هرظتني

يسسايسسلا قايسسلا
بر◊أ ‘ توÒب مسسقنت تناك
¤إأ (0991-5791) ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘هأ’أ
ا˘ه˘ي˘ل˘ع بل˘غ˘ي ة˘ي˘قر˘˘سش :Úم˘˘سسق
ه˘ج˘˘ت˘˘تو Úي˘˘ح˘˘ي˘˘سسŸأ ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سس
رطيسسي ةيبرغو ،اًبرغ اهتاقÓعب

ةيموق ىوقو نو˘م˘ل˘سسŸأ ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ةينيط˘سسل˘ف˘لأ ة˘موا˘ق˘م˘ل˘ل زا˘ح˘ن˘ت
داعأأ ىتح ،برعلأ وحن هجتتو
¤إأ (9891) ف˘˘ئا˘˘ط˘˘لأ قا˘˘˘ف˘˘˘تأ
توÒب ن˘ك˘ل .ا˘ه˘ت˘م˘ح˘ُل ة˘˘ن˘˘يدŸأ

بآأ/سسطسسغأأ4 راجفنأ ةيسشع
يهف .اًيظسشت Ìكأأ ودبت ،0202
ةمسصا˘خ˘ت˘م ءا˘ي˘حأأ ¤إأ ة˘م˘سسق˘م
رأذآأ41 ىوقل ةديؤوم ىوق Úب
يأأ ،رأذآأ8 ىوقل ةديؤوم ىرخأأو
ير˘ير◊أ ق˘˘ي˘˘فر لا˘˘ي˘˘ت˘˘غأ ذ˘˘ن˘˘م
ن˘˘م ة˘˘يرو˘˘سسلأ تأو˘˘ق˘˘لأ جور˘˘˘خو
ا˘ه˘˘ن˘˘م ل˘˘كو ،5002 ما˘ع ،نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل
ع˘م ،Úم˘ل˘سسمو Úي˘ح˘ي˘سسم م˘سضي
Úب دا˘˘˘˘ح ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘هذ˘˘˘˘م ما˘˘˘˘سسق˘˘˘˘نأ
ما˘˘سسق˘˘˘نÓ˘˘˘ل ا˘˘˘ًع˘˘˘ب˘˘˘ت Úم˘˘˘ل˘˘˘سسŸأ
؛نأريإأو ةيدوعسسلأ Úب يميلقإ’أ

رأذآأ41 ةفك ‘ ةsنtسسلأ Ìكأأ ثيح
⁄ .ىر˘˘خأ’أ ‘ ة˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘سشلأ Ìكأأو
اهنأاب فسصوت رأذآأ8 ىوق دعت

،طق˘ف يرو˘سسلأ ما˘ظ˘ن˘ل˘ل ةد˘يؤو˘م
حÓ˘˘سسل ةد˘˘يؤو˘˘˘م ا˘˘˘ًسضيأأ ي˘˘˘ه ل˘˘˘ب

ة˘م˘ه˘ف˘ت˘مو نا˘ن˘ب˘ل ‘ ه˘ل˘لأ بز˘ح
‘ نكي ⁄ أذإأ ايروسس ‘ هرودل
دهعلل ةمعأدو ،ا˘ًنا˘ي˘حأأ م˘ي˘ل˘قإ’أ
،نوع لاسشيم ،سسيئرلأ مكح يأأ
ولو ،اvيميلقإأ ةديؤوم كلذك يهو
د˘ت˘مŸأ نأر˘يإأ روÙ ،توا˘ف˘˘ت˘˘ب
أًرور˘˘م نأر˘˘ه˘˘˘ط ¤إأ توÒب ن˘˘˘م
وحن ىوه اهلو ،قأرعلأو ايروسسب
‘ .Úسصلأو ايسسور لثم ،قرسشلأ

41 ىو˘˘ق ف˘˘سصو˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘ت ⁄ Úح
ا˘˘يرو˘˘سسل ة˘˘سضها˘˘˘ن˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘نأأ رأذآأ
يه لب ،طقف هللأ بزح حÓسسلو
ا˘˘ًسضيأأ ه˘˘تا˘˘ف˘˘لا˘˘ح˘˘ت˘˘ل ة˘˘سضها˘˘˘ن˘˘˘م
هد˘˘˘ير˘˘˘تو ،م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قإ’أ ‘ هرود˘˘˘لو
ه˘˘تأو˘˘ق بح˘˘سسي نأأ سصو˘˘سصÿا˘˘ب
ةهجأوملل برقأأ يهو ايروسس نم
اvيلمع نانبلل ديرتو ،نأريإأ عم
بر˘˘˘ع˘˘˘لأ ع˘˘˘م ةز˘˘˘ي‡ تا˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘ع
.برغلأ عم حلاسصتلأو
Úما˘˘ع˘˘لأ ‘ ن˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘سشأو تنا˘˘˘كو
ةÒتو ن˘˘˘م تدأز د˘˘˘ق ن˘˘˘˘يÒخأ’أ

قفو ،هللأ بزح ىلع اهتابوقع
هللأ بزح ليو“ ةحفاكم نوناق
ك˘˘˘لذو ،(2)5102 ما˘˘˘ع ردا˘˘˘˘سصلأ
طوغسضلأ““ ةسسايسس عم نمأزتلاب
دسض اهتد˘م˘ت˘عأ ي˘ت˘لأ ““ىو˘سصق˘لأ
““رسصيق نوناق““ نع اًلسضف ،نأريإأ
‘ ذيفنتلأ زيح لخد- يكÒمأ’أ
يذ˘˘˘˘˘˘لأ -0202 نأر˘يز˘ح/و˘ي˘نو˘˘ي
ما˘ظ˘ن˘لأ تا˘بو˘ق˘ع˘لا˘ب فد˘ه˘˘ت˘˘سسي
وأأ هعم نواعتي نم لكو يروسسلأ
نأأ ن˘˘ع ا˘˘ًل˘˘سضف ،أذ˘˘ه .ه˘˘م˘˘عد˘˘˘ي
لودلأ سضعبو ةدحتŸأ تاي’ولأ
اميسس’ ،ةيبرع ىرخأأو ةيبرغلأ
ىرت تناك ،تأرامإ’أو ةيدوعسسلأ
ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘م˘˘ي˘˘ه˘˘˘ي ه˘˘˘ل˘˘˘لأ بز˘˘˘ح نأأ
ةموكح ىلعو نانبل ‘ ةطلسسلأ
ي˘˘ت˘˘لأ ،با˘˘يد نا˘˘سسح ،سسي˘˘ئر˘˘˘لأ
ة˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘سسأ با˘˘ق˘˘عأأ ‘ تل˘˘sك˘˘سشت

،ير˘˘˘˘ير◊أ د˘˘˘˘ع˘˘˘˘سس ة˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ح
اهرسصا– نكت ⁄ أذإأ اهعطاقتو

01 ‘ ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسأ ى˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح
راجفنأ رثإأ0202 بآأ/سسطسسغأأ
.توÒب
⁄- توÒب أافرم راجفن’أ لأزأأ
وهو -Òغسص ءزج ’إأ هنم sقبتي
ط˘˘بر˘˘ي يدا˘˘سصت˘˘قأ ق˘˘فر˘˘م م˘˘هأأ
مظعم دأÒتسس’ ⁄اعلأ عم نانبل

د˘˘˘ل˘˘˘ب ه˘˘˘نأأ ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس’ ه˘˘˘تا˘˘˘جا˘˘˘ح
تقو˘˘لأ ‘ كلذو ،ي˘˘˘كÓ˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘سسأ
ة˘˘مزأأ ن˘˘م ة˘˘لود˘˘لأ Êا˘˘ع˘˘ت يذ˘˘لأ
ع˘جأر˘ت ع˘م ،ة˘ق˘نا˘خ ة˘يدا˘˘سصت˘˘قأ
ة˘˘˘ي˘˘˘˘ئأر˘˘˘˘سشلأ ةرد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأ ‘ Òب˘˘˘˘ك
ة˘م˘ي˘ق رو˘هد˘ت بب˘سسب Úي˘نا˘ن˘ب˘ل˘ل
.ر’ودلأ uحُسشو ةينانب˘ل˘لأ ة˘ل˘م˘ع˘لأ
ةدايز ليجسست نع اًلسضف أذهو
ءا˘بو ي˘سشف˘ت بسسن ‘ ة˘ظو˘ح˘ل˘˘م
يذ ن˘˘م Ìكأأ نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ‘ ا˘˘نورو˘˘ك
ةموظنŸأ ةسشاسشه لظ ‘ ،لبق
.ا˘هرا˘ي˘ه˘نأ لا˘م˘ت˘حأو ة˘ي˘˘ح˘˘سصلأ
Òث˘˘˘ت تا˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘سصلأ هذ˘˘˘ه تنا˘˘˘˘ك
نانبل ةردق لوح ةÒبك اًكوكسش
،راجفن’أ لبق رأرمتسس’أ ىلع
هدعب جاتحي نانبلو نآ’أ فيكف

ردقت رأرسضأأ حÓسصإأ ةداعإأ ¤إأ
Ãح ‘ ،تأر’ود˘˘˘لأ تأرا˘˘˘ي˘˘˘لÚ

ه˘˘تا˘˘جا˘˘ح ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت ن˘˘˘ع ز˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘ي
!؟ةاي◊أ رأرمتسس’ ةيسساسسأ’أ

ة˘˘ي˘˘م˘˘هأأ ح˘˘سضو˘˘ي قا˘˘˘ي˘˘˘سسلأ أذ˘˘˘ه
فا˘˘˘˘ق˘˘˘˘يإ’ ›ود˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘عأد˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ
نأأ ة˘سصا˘خ ،Êا˘ن˘ب˘˘ل˘˘لأ رو˘˘هد˘˘ت˘˘لأ
كوكسشب اًسسبت˘ل˘م ءا˘ج را˘ج˘ف˘ن’أ
،ل˘عا˘ف˘لأ ة˘يو˘ه لو˘˘ح ة˘˘ي˘˘نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل
،ل˘˘قأ’أ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘مز بق˘˘˘عأأو
،أًدودfi و˘˘لو ،ا˘˘ًي˘˘ن˘˘مأأ أًرو˘˘هد˘˘˘ت

دود◊أ ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع
أًديد–و ةيليئأرسسإ’أ-ةينان˘ب˘ل˘لأ

ةينانبللأ اعبسش عرأزم ةقطنم ‘
دعب ،(0202 زو“/ويلوي72 ‘)
‘ هللأ بزح رسصانع دحأأ لتقم
12) ةيليئأرسسإأ ةراغ ‘ ايروسس
دعوت دقو .(0202 زو“/ويلوي
دأدز˘ت˘ل ،در˘˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ح بز◊أ
ق’ز˘˘نأ لا˘˘م˘˘ت˘˘حا˘˘ب تا˘˘ع˘˘قو˘˘ت˘˘˘لأ
.بر◊أ وحن Úفرطلأ
دعوم لْيبُق راجفن’أ ءاج امك

نانبلب ةسصاÿأ ةمكÙأ ةسسلج
لايتغأ ةيسضق ‘ اهمكحب قطنلأ
ق˘ي˘فر ،ق˘˘ب˘˘سسأ’أ ءأرزو˘˘لأ سسي˘˘ئر
أًرsر˘˘ق˘˘م نا˘˘ك يذ˘˘لأو ،ير˘˘˘ير◊أ
،0202 بآأ/سسطسسغأأ7 ةعم÷أ
81 ¤إأ ثدا◊أ ببسسب هتأاجرأأو
.0202 بآأ/سسطسسغأأ
راسسŸ جيوتت هنأاك راجفن’أ أدب
يدا˘˘سصت˘˘قأو ي˘˘ح˘˘سصو ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
‘ نا˘ن˘˘ب˘˘ل ه˘˘ي˘˘لإأ ق˘˘لز˘˘ن˘˘ي ي˘˘ثرا˘˘ك
يذلأ نايكلأ أذهل حسضأو ديدهت
ه˘ب ا˘ه˘˘ط˘˘بر˘˘تو ا˘˘سسنر˘˘ف ه˘˘تأا˘˘سشنأأ
ن˘˘م نا˘˘ك˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘خ˘˘˘يرا˘˘˘ت ط˘˘˘بأور
سسي˘˘ئر˘˘لأ عرا˘˘سسي نأأ ي˘˘ق˘˘ط˘˘نŸأ
ةرا˘يز ¤إأ ،نور˘كا˘م ،ي˘سسنر˘˘ف˘˘لأ
مظعم نأأ لفغي نأأ نود ،توÒب
ءا˘˘˘ي˘˘˘حأأ تبا˘˘˘سصأأ د˘˘˘ق رأر˘˘˘˘سضأ’أ

ن˘˘م بل˘˘ق˘˘لأ ل˘˘ت– ،ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘سسم
ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لأ-ة˘ي˘سسنر˘ف˘لأ ة˘قÓ˘ع˘˘لأ
ةيسشخ كلذ ¤إأ فاسضي .اvيخيرات
ي˘ي˘ح˘ي˘سسم ةر˘ج˘ه ن˘˘م نور˘˘كا˘˘م
نم Òثك رجاه نأأ دعب ،نانبل
نم ةيحيسسŸأ ا˘ه˘ن˘مو تا˘ي˘ل˘قأ’أ

تأرتوتلأ ببسسب ،قرسشŸأ مومع
لÓ˘خ ة˘ق˘ط˘نŸأ ا˘ه˘تد˘ه˘سش ي˘ت˘لأ
نأأ ن˘˘ع ا˘˘ًل˘˘سضف .Òخأ’أ د˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لأ
عأز˘˘ن˘˘لأ ‘ فر˘˘ط ي˘˘˘ه ا˘˘˘سسنر˘˘˘ف
طسسوتŸأ قرسش ‘ لحفتسسŸأ

،ةير˘ح˘ب˘لأ ئ˘نأوŸأو زا˘غ˘لأ ى˘ل˘ع
نمو ،رسصمو نانويلأو ايكرت Úب
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘مو ،تأرا˘˘˘مإ’أ ا˘˘˘ه˘˘˘˘ئأرو
‘ Êانبللأ غأرفلأ ءلم ةداعإاب

.يميلقإ’أ قايسسلأ أذه

 تÓسضعŸا
لو˘ح تا˘˘هو˘˘يرا˘˘ن˘˘ي˘˘سسلأ دد˘˘ع˘˘ت˘˘ت
لبسس وأأ ةينانبللأ ةمزأ’أ راسسم
سصرفلأ بسسحب فلتختو ،اهلح
ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘مز˘˘˘˘˘لأ ىدŸأو ة˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘تŸأ
تا˘يد˘ح˘ت˘˘لأ سضع˘˘ب˘˘ف .ر˘˘فأو˘˘تŸأ
ىرخأأو ةلجاع ة÷اعم بلطتت

د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘بأأ ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘مز ىدŸ جا˘˘˘˘˘˘ت–
ى˘˘ت˘˘ح ع˘˘سسوأأ ق˘˘فأو˘˘ت ة˘˘حا˘˘˘سسمو
طرخنتو م˘ي˘ل˘قإ’أ مو˘م˘ع ل˘م˘سشت

ا˘ه˘ن˘ك˘ل .ىÈك ة˘ي˘لود ىو˘ق ا˘ه˘ي˘˘ف
تأرا˘سسم د˘ن˘ع ي˘ق˘ت˘ل˘ت ا˘˘ًع˘˘ي˘˘م˘˘ج
حÓ˘˘˘˘˘سصإ’أ :ة˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘بأÎم ثÓ˘˘˘˘˘˘ث
نع نانبل ديي–و ،يداسصتق’أ
ةداعإأ مث نمو ،ميلقإ’أ تامزأأ

Œي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلأ م˘˘˘ها˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لأ د˘˘˘يد
لباقŸاب فقوتت يهو ،ينطولأو
تÓ˘سضع˘م ثÓ˘ث ة÷ا˘˘ع˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
:ةيسساسسأأ
؛ة˘يدا˘سصت˘ق’أ ة˘˘ل˘˘سضعŸأ :¤وأ’أ
عرسسأأ اهليعافم نأاكو ودبت ذإأ

ي˘سسا˘ي˘سسلأ ع˘سضو˘˘لأ رو˘˘هد˘˘ت ن˘˘م
امهيلع سسكعنتو ينمأ’أ ىتحو
،ةل˘جا˘ع ا˘ًلو˘ل˘ح بل˘ط˘ت˘تو ،ةو˘ق˘ب
ا˘سسنر˘ف عأر˘˘سسإأ ر˘˘uسسف˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو
Ú (9ح˘˘نا˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ر“ؤو˘˘˘م د˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ل
ةعراسسمو (0202 بآأ/سسطسسغأأ
ا˘˘ه˘˘ن˘˘مو نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ةد˘˘عا˘˘˘سسŸ لود
ه˘ن˘˘ع ر˘˘ف˘˘سسأأ ا˘˘م ن˘˘ك˘˘لو ،ا˘˘كÒمأأ
رsد˘ق˘˘ُت تأد˘˘عا˘˘سسم ن˘˘م ر“ؤوŸأ
دق ،(3)وروي نويلم252 ›أوحب

ى˘˘ندأأ حÓ˘˘سصإ’ ى˘˘ت˘˘ح ي˘˘ف˘˘ك˘˘ت ’
ا˘˘ه˘˘ل تسضر˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لأ رأر˘˘˘سضأ’أ
ا˘سسنر˘ف ي˘ط˘ع˘ت أذ˘ه˘بو ،ة˘ن˘يدŸأ
ةداي˘ق ا˘هدأد˘ع˘ت˘سسأ ى˘ل˘ع ةرا˘سشإأ
نم نانبل عنŸ ›ودلأ عمتÛأ
ى˘ل˘ع ه˘تد˘عا˘سسم ن˘ك˘ل ،را˘ي˘ه˘ن’أ
نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ن˘˘م بل˘˘ط˘˘ت˘˘ت سضو˘˘ه˘˘ن˘˘لأ
ة˘بو˘ل˘طŸأ تا˘˘حÓ˘˘سصإ’أ ءأر˘˘جإأ

عم قافت’أ اهلخدم يتلأو ،هنم
ى˘˘ل˘˘ع ›ود˘˘لأ د˘˘ق˘˘ن˘˘لأ قود˘˘ن˘˘˘سص

تأءأر˘˘˘˘˘˘جإ’أ ن˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘˘˘م‹
يداسصتقأ ماظن ءاسسرإأو ،ةيلاŸأ
ا˘vيرذ˘ج ف˘ل˘تflو ة˘ي˘فا˘ف˘سش Ìكأأ

بلاطم نع اًلسضف ،قباسسلأ نع
   .ىرخأأ ةيسسايسس
سسيل ،هللأ بزح ةلسضعم :ةيناثلأ
،اvينانبل اvيسسايسس اًنوكم هفسصوب
ير˘ك˘سسع˘لأ ل˘عا˘ف˘لأ ه˘ف˘سصو˘ب ل˘˘ب
ر˘ظ˘ن˘لأ uسضغ˘ب- نا˘ن˘ب˘ل ‘ Êا˘ث˘لأ

لو˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘˘عر˘˘˘˘سشلأ لأد˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘ع
،Êانبللأ سشي÷أ دعب -هحÓسس
يمتني اvيمي˘ل˘قإأ ا˘ًل˘عا˘ف ه˘ف˘سصو˘بو

Ùبزح هنأأ مغر يميلقإأ رو
نإاف ،ءأرقتسس’ابف .ةلود سسيلو

و˘˘ح˘˘ن نور˘˘كا˘˘م ةردا˘˘ب˘˘م ر˘˘هو˘˘ج
نانبل دي˘ي–““ ى˘ل˘ع مو˘ق˘ي نا˘ن˘ب˘ل

،““ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘قإ’أ رواÙأ ن˘˘˘˘˘ع
ةلود˘لأ ة˘ن˘م˘ي˘ه د˘ي˘كأا˘ت بل˘ط˘ت˘يو
اميسس’ ،دود◊أو ئفأرŸأ ىلع
نمو ،اvيكÒمأأ اًماهتأ كانه نأأ
ه˘˘˘˘ل˘˘˘˘لأ بز◊ نأا˘˘˘˘ب ،ىر˘˘˘˘خأأ لود
ىلع ةنميه وأأ اهيف اvيوق أًذوفن
لخأدلأ ¤إأ ءا˘ف˘ك˘ن’أو .ا˘ه˘سضع˘ب
،Òسسفت˘لأ أذ˘ه بسسح˘ب Êا˘ن˘ب˘ل˘لأ
ن˘˘م با˘˘ح˘˘˘سسن’أ ا˘˘˘ًسضيأأ ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ي
دود◊أ ميسسرت كلذكو ،ايروسس
ةسصاخو ليئأرسسإأ ع˘م ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لأ
هذ˘˘ه ود˘˘ب˘˘ت .ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لأ
ة˘˘ي˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سس طور˘˘˘سشك بلا˘˘˘طŸأ

اهجات–و ميلقإ’اب قلعتت ةsحلم
اًلسضف ةيبرغو ةيبرع ،لود ةدع
‘ ي˘˘ن˘˘ع˘˘ي ا˘˘م ؛ن˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘سشأو ن˘˘˘ع
فيفختل طورسش اهنأأ ةلسصÙأ
كا˘ن˘هو .نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ن˘˘ع طو˘˘غ˘˘سضلأ

ة˘ئ˘جر˘م ا˘ه˘نأا˘كو ىر˘خأأ بلا˘ط˘م

Ÿاهيلإأ ليبسسلأ نأ’ لوطأأ راسس
Úب رأوح Èع ’إأ اًحاتم سسيل

flة˘ي˘نا˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لأ فأر˘˘طأ’أ ف˘˘ل˘˘ت،
د˘يد÷أ ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ ا˘˘هدد˘˘ح˘˘ي˘˘سسو
،هيلع نوينانبللأ مهافتيسس يذلأ

هللأ بزح حÓسس عزن :اهمهأأ نم
،ةينطو ة˘ي˘ج˘ي˘تأÎسسأ لÓ˘خ ن˘م
ةعيبطو ةقطنŸأ ‘ نانبل رودو
رواÙأو جراÿأ ع˘˘م ه˘˘ت˘˘˘قÓ˘˘˘ع
.ةيلودلأو ةيميلقإ’أ
ما˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لأ ة˘˘˘ل˘˘˘سضع˘˘˘م :ة˘˘˘ث˘˘˘لا˘˘˘ث˘˘˘لأ
سسيئرلأ حيرسصت نإأ :ماسسقن’أو
لو˘˘˘ح ،نور˘˘˘˘كا˘˘˘˘م ،ي˘˘˘˘سسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ
رظنلأ uسضغب ،““ديد÷أ قاثيŸأ““

تÓ˘˘ي˘˘ل˘˘ح˘˘ت˘˘لأو تÓ˘˘يوأا˘˘ت˘˘لأ ن˘˘ع
Ÿءا˘˘˘سسرإأ و˘˘˘ه ل˘˘˘ه :ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘م هدأر
فأر˘˘طأ’أ Úب د˘˘يد˘˘˘ج م˘˘˘ها˘˘˘ف˘˘˘ت
ف˘ئا˘ط˘لأ زز˘ع˘˘ي اÃ ة˘˘ي˘˘نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لأ
ل˘يد˘ع˘ت وأأ ه˘ي˘ف دو˘˘ن˘˘ب ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت˘˘ب
يسسيسسأات ر“ؤوم دقع مأأ ،ىرخأأ

ة˘عا˘ن˘ق سسك˘˘ع˘˘ي ه˘˘نإا˘˘ف ،؟د˘˘يد˘˘ج
Êاعي نانبل نأاب ةيلودو ةيميلقإأ

نم طقف سسيلو ماظن ةمزأأ نم
فأر˘˘˘طأأ Úب ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سس ة˘˘˘˘مزأأ

flاهيلإأ لسصو ةعانق يهو .ةفلت
اهنع رsبعو كلذ لبق نوينانبللأ
ي˘م˘ُسس ا˘م˘ي˘˘ف Êا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لأ كأر◊أ
71) ““ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘سشت ة˘˘˘˘˘سضا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نأ““
،(9102 لوأ’أ ن˘ير˘˘سشت/ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأأ
سصلختلأ ىلع هبلاطم تزكرتو
بأز˘˘حأ’أ ة˘˘ق˘˘ب˘˘˘ط““ مو˘˘˘م˘˘˘ع ن˘˘˘م
يه -ىري امك- اهنأ’ ““ةمكا◊أ
ما˘˘˘ظ˘˘˘ن ن˘˘˘م تدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسأ ي˘˘˘ت˘˘˘˘لأ
ة˘˘يا˘˘م◊ ي˘˘ف˘˘ئا˘˘ط˘˘لأ ف˘˘˘ئا˘˘˘ط˘˘˘لأ
لا˘ح˘ف˘ت˘سسأ ع˘م ن˘ك˘لو .ا˘هدا˘˘سسف
ةدح ةدسشو ةيداسصتق’أ ةمزأ’أ
‘ تا˘˘˘بأر˘˘˘ط˘˘˘سض’أ تا˘˘˘ي˘˘˘عأد˘˘˘˘ت
ي˘ظ˘سشتو ،نا˘ن˘ب˘ل ى˘ل˘˘ع م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’أ
،ةينيبلأ ةي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لأ تا˘ما˘سسق˘ن’أ
،““ةمكا◊أ بأزحأ’أ ةقبط““ Úب
،ة˘ه˘ج ن˘م سضع˘ب˘لأ ا˘˘ه˘˘سضع˘˘ب Úب
ة˘ه˘ج ن˘م كأر◊أ Úبو ا˘ه˘ن˘˘ي˘˘بو
ةد˘˘˘˘˘˘˘˘ح د˘˘˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘˘˘سصتو ،ىر˘˘˘˘˘˘˘˘˘خأأ
Úب ي˘˘ف˘˘ئا˘˘ط˘˘˘لأ با˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سس’أ
،Úم˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سسŸأو Úي˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘سسŸأ
،ةعيسشلأو ةsنtسسلأ Úب يبهذŸأو
ي˘˘˘لÙأو ›ود˘˘˘لأ د˘˘˘ه÷أ نإا˘˘˘˘ف
ىلع بيرقلأ ىدŸأ ‘ wبسصنم
تا˘يو˘سست دا˘ج˘˘يإأ ى˘˘ل˘˘ع ز˘˘ي˘˘كÎلأ
،ما˘˘سسق˘˘ن’أ ةد˘˘ح ن˘˘م ف˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت
ة˘ي˘سسا˘˘ي˘˘سس تا˘˘م˘˘ها˘˘ف˘˘ت دا˘˘ج˘˘يإأو

فأر˘˘˘˘˘˘طأ’أ ل˘˘˘˘˘˘ك Úب ةد˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ج
ا˘ه˘تورذ غ˘˘ل˘˘ب˘˘ت د˘˘ق ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لأ
ةغيسصب فئاطلأ قاف˘تأ ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب

هيف ثحبلأ ةداعإأ امأأ .ةديدج
ح˘م˘سسي ’ تقو˘لا˘ف ،ه˘لأد˘ب˘˘ت˘˘سس’
ة˘مزأأ ف˘ي˘سضي˘˘سس أذ˘˘ه ›ا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
ة˘˘˘مزأ’أ ل˘˘˘ح ن˘˘˘م ا˘˘˘ًلد˘˘˘ب ىر˘˘˘خأأ
.ةنهأرلأ



قافتلاو ديمعلا تعمج يتلا ةارابŸا ةياهن بقع

Ÿ؟ةدج دا–إ يبع’ عم ي◊وبم رجاسشت إذا

يرا÷ا يفيصصلا وتاكŸÒا لÓخ

Óيف نوتسسإ و زديل Úب ةسسرسش ةسسفانُم
ةمحر نب ىلع

فطخ لجأأ نم ةسسرسش ةسسفانم ‘ ،دتيانوي زديلو Óيف نوتسسأأ لخد
.يرا÷أ يفيسصلأ وتاكŸÒأ لÓخ ،ةمحر نب ديعسس يرئأز÷أ ›ودلأ
،ثيمسس نيد ،““زنÓيفلأ““ بردم نأاب ةيناطيÈلأ مÓعإ’أ لئاسسو تراسشأأو
.ةديج ةفرعم فرعي هنأأو ةسصاخ ،رئاطلأ حان÷أ ىلع رسصُي
¤أ ةيرحسسلأ تاغوأرŸُأ بحاسص بلج نم وه ،ÊاطيÈلأ ينقتلأ ناكو
.دروفتنيرب ىلع فرسشُي ناك امدنع Úتنسس ذنم أÎل‚إأ
برا˘ح˘ُم تا˘مد˘خ ى˘ل˘ع لو˘سص◊أ ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ،ا˘سسل˘ي˘ي˘ب و˘ل˘ي˘سسرا˘˘م ل˘˘مأا˘˘يو
.ءأوسضأ’أ يرودل ديد÷أ دعاسصلأ ةرطاق ميعدتل ،ءأرحسصلأ
نع ،هرداسصم ةقدب فورعŸأ يزيل‚إ’أ عقوŸأ ،““ندنل لوبتوف““ فسشكو
لاح يسسليسشت عم ةمحر نب ديعسس يرئأز÷أ مجنلأ هلمحيسس يذلأ مقرلأ
.ةلا◊أ ةيفيسصلأ ت’اقتن’أ ةÎف ‘ هعم هدقاعت
01 مقرلأ هحنم عقيسس يرئأز÷أ حان÷أ نإاف يزيل‚إ’أ عقوملل اقفوو
نع يئاهن لكسشب نايليو يليزأÈلأ مجنلأ ليحر دعب أرغاسش تاب يذلأ
.قيرفلأ
مايأ’أ لÓخ ةمحر نب مسض ةقفسص ‘ Êدنللأ يدانلأ مسسحي نأأ رظتنيو
عم دقاعتلاب كسسمتي درابم’ كنأرف بردŸأ نأأو ةسصاخ ،ةمداقلأ ةليلقلأ

.نايليوو ورديب يئانثلأ ليحر دعب حان÷أ زكرم ‘ ددج Úبع’
ثيح ،ةيفيسصلأ ت’اقتن’أ ةÎف ‘ ةيوق تأدقاعت ةلمحب ““زولبلأ““ ماقو
.سشايز ميكح يبرغŸأو رنÒف وميت ÊاŸأ’أ مسض
ةجردلأ يرود نم ةيلا◊أ ةخسسنلأ تاسسفانم لÓخ قلأات ةمحر نب ناكو
72 ‘ اهيف مهسسأأ ةأرابم64 ‘ كراسش ثيح ،(بيسشنويبماسشتلأ) ¤وأ’أ

زاتمŸأ يرودلل دوعسصلأ ‘ هقيرف لسشفو ،ليجسستو ةعانسص Úب ام افده
.‘اسضإ’أ تقولأ ‘ ماهلوف زاف نأأ دعب طقف ةياهنلأ ‘
Úع ةنيدم ‘5991 ماع دلوو اًماع52 رمعلأ نم ةمحر نب غلبيو

لبق ،ةويطب م‚ يدان عم بابسشلأ ىوتسسم ىلع هتÒسسم أأدبو ،تنسشو“
.سسينو ،ييمولوك ،اŸاب ةيدنأأ حلاسصل بعليو اسسنرفل لقتني نأأ
،ي‚أأ ةيدنأ’ هتراعإأو ،3102 ماع سسين يدانب لوأ’أ قيرفلل هديعسصت ”و
.8102 ماع يزيل‚إ’أ دروفتنيÈل مسضني نأأ لبق ،وروتاسشو ،ويسسكاجأأ

ر-ق

ةفئاصصلا هذه هفوفصصل مصضني ديدج دان داجيإا راظتنإا ‘

طاقنلإ عسضي نايتيإإ تناسس بردم
زوبدوب نأاسشب فور◊إ ىلع

،فور◊أ ى˘ل˘ع طا˘ق˘ن˘لأ نا˘ي˘ت˘يإأ تنا˘سس يدا˘ن برد˘م ،لا˘يو˘ب دو˘˘ل˘˘ك ع˘˘سضو
.زوبدوب سضاير يرئأز÷أ ›ودلأ ةيعسضو سصوسصخب
وناك ن‡ سضعبو ،يراسسيلأ داعبتسسإاب همايق نأاب ،يسسنرفلأ ينقتلأ حسضوأأو
.لقأأ ’و Ìكأأ ’ ينقت رايخ ،قيرفلل زئاكرك نوفنسصُي
ىقبت ترأرقلأ هذه لثم ينكلو ،ةنيعُم تأرايخب تمق دقل»: Óئاق حّرسصو
.““ةمداقلأ عيباسسأ’أ ‘ عاسضوأ’أ روطتل اقفو ،ةعجأرُملل ةلباق
ميعدت نع ثحبن اننأأ امك ،نابُسشلل Èكأأ ةسصرف حن‰ نأأ اندرأأ»: لسصأوُيل
.““ةليكسشتلأ ىلع انمق يذلأ ليدعتلأ بلطتي ا‡ ،ايعافد قيرفلأ
Ëركتِل هدأدعتسسأ ،زوبدوب سضاير قباسسلأ يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ ىدبأأو
.يسسنرفلأ نايتيإأ تناسس قيرف راسصنأأ دحأأ دلأو
.جÓعلأ نم ةنسس دعب ،ناطرسسلأ سضرم رهق هدلأو هنإأ رسصانŸأ أذه لاقو
،نايتيإأ تناسس يدان ةرسسأأ دأرفأأ دحأأ هيلإأ تفتلي نأأ ‘ هلمأأ نع برعأأو
.يسضاŸأ نرقلأ تاينيعبسس ذنم هعّجسشُي يذلأ يسسنرفلأ قيرفلأ
بلطو ،““Îيوت““ يعامتجإ’أ لسصأوتلأ عقوم Èع زوبدوب سضاير هيلع ّدرو
هسصيمق هيلإأ لسسرُي ىتح ،تيبلأ نأونعو بقللأو مسسإ’أ هحنÁ نأأ هنم
.يسسنرفلأ نايتيإأ تناسس قيرفِب سصاÿأ
،ناطرسسلأ سضرم نم ىناع يذلأ دلأولأ ةعاجسشِب زوبدوب سضاير داسشأأو
.هيبأاِب رختفي نأأ نبإ’أ نم بلطو
هقيرف ةليكسشت نع داعبتسسإÓل سضرعت ،وسشوسس ةسسردم جيرخ نأاب ركذُي
.ةفئاسصلأ هذه هفوفسصل مسضني ديدج دان داجيإأ راظتنإأ ‘ ،ةفÎحŸُأ

ر-ق

وروأا نويلم5.1 اهتميق ةيونصس ةرجأا صضبقيصس

سسراف لاقتنإ ةقفسص نع ةديدج ليسصافت
ويز’ ¤إإ
،مسسأوم5 هتّدم أدقع سسراف دمfi يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ يسضميسس
.›اطيإ’أ ويز’ قيرف نأولأأ هبجومِب لّثمُي ،5202 فيسص ىتح فدأرŸُأ
نويلم5.1 اهتميق ةيونسس ةرجأأ دقعلأ أذه Òظن سسراف دمfi سضبقيسسو
‘ ،وروأأ فلأأ053 هتميق ““أديهز““ ايونسس ابتأر ىسضاقتي ناك امدعب ،وروأأ
.9102 فيسص هيلإأ ّمسضنأ يذلأ ›اطيإ’أ لابسس يدان
ة˘فا˘ح˘سصلأ ر˘يرا˘ق˘ت ثد˘حأأ ه˘تر˘كذ ا˘م˘ك مو˘ي˘لأ ُد˘˘يد÷أ ُد˘˘ق˘˘ع˘˘لأ ع˘˘sقو˘˘ُي˘˘َسسو
أذه ¤إأ لّسصوتلأ ‘ تمهاسس لمأوع ةثÓث نأأ تفاسضأأ يتلأ .ةيلاطيإ’أ
و˘يز’ ي˘َيدا˘ن ي˘َتأرأدإأ Úب ط˘بر˘ت ي˘ت˘لأ ةد˘ّي÷أ ة˘قÓ˘ع˘˘لأ :ي˘˘هو ،قا˘˘ف˘˘تإ’أ
،ويز’ قيرف ¤إأ لاقتنإ’أ ‘ يرئأز÷أ ›ودلأ عفأدŸأ ةبغرو .لابسسو

ةطبأر ةسسفانم نوسضوخيسس يغأزنإأ Êوميسس بردŸأ لابسشأأ نأأو ةسصاخ
هتدسصر يذلأ دّي÷أ ›اŸأ لباقŸأو .مداقلأ مسسوŸأ ‘ ابوروأأ لاطبأأ
ةرجأ’أ نع Óسضف ،وروأأ ÚيÓم8 غلبمِب لاقتنإ’أ ةقفسص :ويز’ يدان ةرأدإأ
اهركذ درأولأ ،ايقيرفإأ لطبو يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓل ةمÎحŸُأ ةيونسسلأ
.افنآأ
هذه سسراف دمfi بأدتنأ قابسس نإاف ،مÓعإ’أ لئاسسو سسفن ¤إأ أدانتسسأو
:يهو ،ىرخأأ ةيلاطيإأ اقرف لمسش لب ،ويز’ يدان ىلع رسصتقي ⁄ ةفئاسصلأ
.““روسسّنلأ““ يدان هيلع ّسضقني نأأ لبق ،يرايلاكو ونيروتو انيتنرويف
Òهسشلأ ›اطيإ’أ ““ÒجانŸأ““ وه سسراف دمfi لامعأأ ريدم نإاف ،ةراسشإÓل

حلاسصم كلذك لّثمُي يذلأ ،(ةيدنلوهلأ ةيسسن÷أ اسضيأأ كلÁ) ’ويأر ونيم
،(نÓيŸأ) سشتيفوميهأربإأ نات’ز يديوسسلأ مهزربأأ ،ةركلأ مو‚ ديدع
يبلأ) يتأÒف وكرام ›اطيإ’أو ،(دتيانوي Îسسسشنام) ابغوب لوب يسسنرفلأو
يدان ¤إأ ““رسضÿأ““ عفأدم لاقتنأ ةقفسص لوح سضوافت دقو .(يج سسآأ

.سسيمÿأ ،امور ةيلاطيإ’أ ةمسصاعلاِب ويز’
ر-ق
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تا˘سشوا˘˘نŸأ با˘˘ب˘˘سسأأ ي˘˘مÓ˘˘عإأ ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ف˘˘سشك
سسيأر ، سسرا◊أ Úب تع˘˘˘˘˘˘قو ي˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘لأ ،ةدا◊أ

ة˘يا˘ه˘˘ن بق˘˘ع ،ةد˘˘ج دا–أ ي˘˘ب˘˘ع’و ،ي◊و˘˘ب˘˘م
،(0-1) قافت’أو ديمعلأ تعمج يتلأ ةأرابŸأ
نم نيرسشعلأو ةسسماÿأ ةلو÷أ نمسض ،ةعم÷أ
.ÚفÎحملل يدوعسسلأ يرودلأ
Èع عأذŸأ ،““ة˘˘ي˘˘˘نأو˘˘˘يد˘˘˘لأ““ ج˘˘˘ما˘˘˘نÈل ا˘˘˘ق˘˘˘فوو
كانه ناك هنإاف ،ةيدوعسسلأ ةيسضايرلأ تأونقلأ
سسرا◊أ هاŒ دا–’أ ي˘˘˘ب˘˘˘ع’ د˘˘˘حأأ ن˘˘˘م بسس
ة˘غ˘ل˘لا˘ب ،ي◊و˘ب˘˘م سسيأر ،قا˘˘ف˘˘تÓ˘˘ل ير˘˘ئأز÷أ
.ةيسسنرفلأ
بأأو ة˘˘˘ير˘˘˘ئأز˘˘˘˘ج مأ’ دو˘˘˘˘لوŸأ ،ي◊و˘˘˘˘ب˘˘˘˘م درو
،““يمأأ تدقف انأأ““ :Óئاق بعÓلأ ىلع ،›وغنوك

ةدسشب بسضغي نأأ لبق ،هتدلأو ةافول ةراسشإأ ‘
،دا–’أ ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع’و ه˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب ةدا˘˘˘˘˘سشم ثد–و
درطب مك◊أ موقيل ،ليخ ودرانويل سصخأ’ابو
.يرئأز÷أ سسرا◊أ
م˘جا˘ه˘˘م و˘˘ي˘˘ن˘˘يرا˘˘مور نأأ ¤إأ ج˘˘ما˘˘نÈلأ را˘˘سشأأو

سسبŸÓأ ة˘˘فر˘˘غ ¤إأ ا˘˘ه˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘م نا˘˘˘ك ،دا–’أ
ن˘ك˘ل ،ي◊و˘بŸ رأذ˘ت˘عÓ˘ل ،قا˘ف˘ت’ا˘˘ب ة˘˘سصاÿأ

.هعنم ةأرابŸأ بقأرم
يدان˘ب ةر˘ك˘لأ ر˘يد˘م ي˘ع˘ي˘ب˘سسلأ ز˘يا˘ف د˘كأ ا˘م˘ي˘ف
هقيرف ىمرم سسراح بسضغ ببسس نأأ ،قافت’أ
ن˘˘م˘˘سض دا–’أ ةأرا˘˘ب˘˘م بق˘˘ع ي◊و˘˘ب˘˘م سسيأر
سسأا˘ك يرود ن˘م ن˘ير˘˘سشع˘˘لأو ة˘˘سسماÿأ ة˘˘لو÷أ
دو˘ع˘ي ،ÚفÎح˘م˘ل˘ل نا˘˘م˘˘ل˘˘سس ن˘˘ب د˘˘مÒ fiمأ’أ
.ءاقللأ لÓخ هل سضرعت يذلأ بسسلل
ةينأويدلأ جمانÈل تاحيرسصت ‘ يعيبسسلأ لاقو
بع’““ :ة˘يدو˘ع˘سسلأ ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لأ تأو˘˘ن˘˘ق˘˘لأ Èع
أذهو ،ي◊وبŸ رذتعيل ءاج وينيرامور دا–’أ
ثدح حسضأو بسس كانه نأأ ىلع حسضأو ليلد
بقع هبسضغ ‘ ببسست ام وهو بعلŸأ لخأد
.““عوسضوŸأ مقافتو ةأرابŸأ
نع نيدجأوتŸأ عيمج عم تملكت““ :فاسضأأو
ةغللأ مهفي ’ مك◊أ فسسأÓل نكلو ،بسس دوجو
هذختيسس رأرق يأأ نأاب هعم تثد–و ،ةيلاغتÈلأ
رظني نأأ بجي نكلو هقحتسسي بع’ يأأ نأاسشب
.““بسس دوجو ببسسب ىرخأ’أ ةهجلل

‘ ح˘ير˘سصو ح˘سضأو فد˘ه ا˘ن˘˘ل ي˘˘غ˘˘لُأأ““ :ل˘˘سصأوو
يبريد موي ‘ تناك فسسأÓل نكل ةلأدعلأ ةأرابم
رمأ’أ رركتو ،انيلع زيكÎلأ نكي ⁄و سضايرلأ

كانه ةليللأ لوأ’أ طوسشلأ ‘و ،ءاحيفلأ دسض
.““دمعتم برسض
يتلأو دا–Óل ةبسستÙأ ءأز÷أ ةلكر““ :”أأو
اهب أاطÿأ نيأأ ملعأأ ’ زوفلأ فده اهنم لجسس
انتÒسسم ‘ نورمتسسمو ،اهبسستحي نأأ عقوتأأ ⁄و
تا˘يرا˘بŸأ ‘ ةدو˘ع˘لأو سضيو˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل ى˘˘ع˘˘سسن˘˘سسو
.““ةلبقŸأ
تيفوت ،ةسشئاع ،ي◊وبم سسيأر ةدلأو نأأ ركذي

بختنŸأ عم Òسضح˘ت˘لا˘ب Ó˘غ˘سشن˘م نا˘ك ا˘م˘ن˘ي˘ح
.0102 ماع ‘ ،يرئأز÷أ
،هتدلأو ديلخت ىلع ي◊وبم امئأد سصرحيو
·أأ سسأاك ةلوطب يئاهن فسصن ‘ كلذ رهظو
بت˘ك ثي˘ح ،ا˘يÒج˘ي˘ن ما˘مأأ ،ة˘ي˘سضاŸأ ا˘ي˘ق˘ير˘فإأ
زوفلل هبختنم داق امدنع ،زافقلأ ىلع همأأ مسسأ
(2-1).

ةيرطقلأ سسأاكلأ تأونق للfi دكأ
fiلأ سسنو˘˘˘ي دو˘˘˘م˘˘Óق˘˘با˘˘سسلأ بع

ةقيرط نأ ىلع يقأرعلأ بختنملل
بع’ و يرئأز÷أ مجنلأ لافتحأ
يذلأ حا‚وب دأدغب يرطقلأ دسسلأ
‘ ه˘ق˘ير˘ف˘˘ل زو˘˘ف˘˘لأ فد˘˘ه ل˘˘ج˘˘سس
ةيسسأأر قيرط نع ةÒخ’أ ةقيقد

ةقيرطب لفتحي هتلعج ام ةليمج
اهيلع قلع و ةنون‹ و ةيÒتسسه

fiئا˘˘ق سسنو˘˘ي دو˘˘م˘˘Ó :« ة˘ق˘ير˘ط
و ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط ي˘ه حا‚و˘˘ب لا˘˘ف˘˘ت˘˘حأ
ه˘سشي˘ع˘ي يذ˘لأ ط˘غ˘سصلأ ن˘ع ةŒا˘˘ن
دكأ امك أرخؤوم نأرهو ةيهابلأ نبأ

و Óبقتسسم Ìكأاف Ìكأ هررحيسس هنأ
هلافتحأ ةقيرط مهفت عيم÷أ ىلع
و ة˘ف˘طا˘خ ة˘ظ◊ ‘ نو˘ك˘˘ت ا˘˘ه˘˘ن’
اهب رعسشي ⁄ وه ىتح
يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ ىدهأأ و
ءاسسم دسسلأ هقيرف حا‚وب دأدغب
ى˘˘˘ل˘˘˘ع زو˘˘˘ف˘˘˘لأ طا˘˘˘ق˘˘˘ن ،سسي˘˘˘˘مÿأ
.رطق يدان فيسضŸأ
‘ ،رفسصِل فدهِب دسسلأ قيرف زافو
12 ـلأ ةلو÷أ باسسحِل تبعُل ةأرابم
ة˘لو˘ط˘ب˘لأ ر˘م˘ع ن˘م ةÒخأ’أ ل˘ب˘˘قو
.ةيرطقلأ
حا‚و˘ب دأد˘غ˘ب م˘˘جا˘˘هŸأ ل˘˘ّج˘˘سسو

لد˘ب تقو˘لأ ‘ ،د˘ي˘˘حو˘˘لأ فد˘˘ه˘˘لأ
ةأرا˘بŸأ هذ˘˘ه ر˘˘م˘˘ع ن˘˘م ع˘˘ئا˘˘سضلأ
(09+8).
فيدهتلأ ةّسساح حا‚وب داعتسسأو

““مايسص““ دعب ،ةيرطقلأ ةلوطبلأ ‘
فدأرŸُأ ،ر˘˘ه˘˘سشأأ7 ة˘˘˘˘بأر˘˘˘˘ق مأد
رخآأ لّجسس ثيح ،تأءاقل ةينامثِل

خيراتِب ةيرطقلأ ةلوطبلأ ‘ فده
دسض ،يسضاŸأ يفناج نم52 ـلأ
ع˘˘م .ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ح˘˘˘سشلأ يدا˘˘˘ن ر˘˘˘ئأز˘˘˘لأ
ة˘˘˘سسفا˘˘˘نŸأ هذ˘˘˘ه نأأ ¤إأ ةرا˘˘˘˘سشإ’أ

Œب ا˘˘م تد˘˘ّمÚ ة˘ي˘ل˘يو˘جو سسرا˘م
ةحئاج ي˘ّسشف˘ت بب˘سس˘ِب ،Ú˘َي˘سضاŸأ

.““انوروك““
‘أّده ةرأدسص ¤إأ حا‚وب داعو
،اعيقوت41 ـب ة˘ير˘ط˘ق˘لأ ة˘لو˘ط˘ب˘لأ

‘ هليمز ةقفر ةدايّرلأ ‘ اكÎسشُم
.فيفع مركأأ دسسلأ قيرف
أذ˘˘˘ه د˘˘˘ع˘˘˘ب د˘˘˘سسلأ ق˘˘˘ير˘˘˘˘ف تا˘˘˘˘بو
ثلا˘ث˘لأ ز˘كرŸأ ل˘غ˘˘سشي ،را˘˘سصت˘˘نإ’أ
نع افّل˘خ˘ت˘ُم ،ة˘ط˘ق˘ن44 د˘ي˘سصر˘ِب
قرا˘˘ف˘˘ِب ل˘˘˘ي˘˘˘حد˘˘˘لأ يدا˘˘˘ن د˘˘˘ئأّر˘˘˘لأ
Òخأ’أ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ ن˘˘ك˘˘ل ،Ú˘˘َت˘˘ط˘˘ق˘˘ُن
ل˘غ˘سشيو .ةر˘ّخأا˘ت˘م ةأرا˘ب˘ُم ه˘سصق˘ن˘ت
91 عومجمِب9 ـلأ ةبترلأ رطق يدان
 .ةطقن

ر-ق

دصسلا عم نارهو ةيهابلا نبا هصشيعي يذلا طغصصلا نع ةŒان

حا‚وب دإدغب لافتحإ ةقيرط ىلع قلعي قإرعلإ بختنم م‚

بْعل دعب ÊاŸأ’أ هكلاسش هقيرف ¤إأ بلاط نب ليبن يرئأز÷أ مجنلأ داع
لسساكوين قيرف عم رهسشأأ6ـل ةراعإ’أ ليبسس ىلع يسضاŸأ مسسوŸأ فسصن
.دوهعŸأ هأوتسسÃ كانه رهظي ⁄و ،يزيلكنإ’أ دتيانوي
تسسي˘ل ا˘هرود˘ب ه˘ك˘لا˘سش ةرأدإأ ّنإا˘ف ،ة˘ي˘ناŸأ’أ ““ر˘ك˘ي˘ك““ ة˘ف˘ي˘ح˘˘سصل ًا˘˘ق˘˘فوو
جرfl نع هل ثحبت تتاب ذإأ ،باسشلأ طسسولأ بع’ ءاقبإ’ ةسسمحتم
يتلأو ،““يكلŸأ قرزأ’أ““ قيرفلأ اهسشيعي يتلأ ةيلاŸأ ةمزأ’أ عم ًاسصوسصخ
.فيسصلأ أذه همو‚ زربأاب ةيحسضتلأ ¤إأ هتعفد
6وÚ 5ب ًاغلبم أوددح هكلاسش ›وؤوسسم نإاف ،اهسسفن ةفيحسصلأ بسسحو
،بلاط نب تامدخ ىلع لوسص◊أ ‘ بغري ٍدان يأ’ طرسشك وروي ÚيÓم
،1202 لبقŸأ ماعلأ فيسص يهتني قيرفلأ عم دقعب ًاطبترم ىقبي يذلأ
02ـب اهتميق تردق ةقفسص ‘ ،6102 ماع فيسص هل مسضنأ دق ناك امدعب
.يزيلكنإ’أ ماهنتوت نم ًامداق وروي نويلم

‘ قيرفلأ ةبغر ،رديانسش نخوي ،هكلاسش قيرفل يسضايرلأ ريدŸأ دكأأو
نب ليبن انحنم دقل““ :ةفيحسصلأ قفو ،لاق ذإأ ،بلاط نب نم سصلختلأ

.““هل لقتني ديدج قيرف داجيإأ نم نكمتي ىتح ،ةيفاسضإأ مايأأ ةعسضب بلاط
لثم هلثم بلاط نب““ :هرودب لاقف Ôغاف ديفيد ÊاŸأ’أ ينفلأ ريدŸأ امأأ
يئاهنلأ مهلبقتسسم ديد– متيسس ،ةراعإ’أ ليبسس ىلع أوناك يذلأ ÚبعÓلأ

.““ةلبقŸأ مايأ’أ ‘
مدع ¤إأ ،ةقباسس تاحيرسصت ‘ ،حŸّ دق (ًاماع52) بلاط نب ليبن ناكو
هل تثدح يتلأ لكاسشŸأ ّلظ ‘ ًاسصوسصخ هكلاسش عم رأرمتسس’أ ‘ هتبغر
ماعلأ ةÒطخ ةباسصإ’ هسضرعت دنع ،زنغاف بردŸأو قيرفلأ ›وؤوسسم عم
‘ بيهر عجأرت ¤إأ تدأأو ،بعŸÓأ نع ةليوط ةÎفل هتدعبأأ يسضاŸأ

.هأوتسسم
ر-ق

هعيبل طرصشك وروي ÚيÓم6و5 غلبم اوددح

بلاط نب نع ءانغتسس’إ ررقُي ÊاŸأ’إ هكلاسش



          

    
   

 ابوروأأ لاطبأأ يرود ةقباسسم يئاهن عبر ‘

 فإدهأإ ةينامثب ةنولسشرب حسستكي نرياب
ةيروطسسأإ ةليل ‘

     

    
           

          
          

         
           

       
       

 
           

           
      

         
           
         

      

 
          

          
         

        
       

 
         

          
        
         
            

   

 
           

          
          

          
     

 
           

          
          

    

    
         

         
  

         
           
            

       
           
          

   
          
          

           
          

       
         

         
            

          
    

          
          

         
            

   
          

        
 
         
         

         

ةـضاـير
ـه1441 ةج◊أ وذ62  ـل قفأوŸأ م0202  توأأ61 دحألأ
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ةليقثلأ ةجيتنلأ نم لمألأ ةبيخب باسصم هنأ لاق
 لاطبألأ يرود ‘

عيم÷إ مدسصيو يزÿاب رعسشي هيكيب
ليحرلل هدإدعتسسإ هنÓعإاب
ةيخيراتلأ ةÁزهلأ دعب ،هيكيب درأÒج ،Êاثلأ ةنولسشرب يدان دئاق جرخ
يرود يئاهن عبر ‘ Úنثأ لباقم فأدهأأ ةينامثب خنويم نرياب مامأأ
ًءأدن هّجوو ،ةراسسÿأ بابسسأأ اهÈع رّرب ةيوق تاحيرسصتب ،ابوروأأ لاطبأأ

.قيرفلأ ةرأدإأ سسلÛ هلÓخ نم
قيرفلأ نأأ ،ءاقللأ بقع ،““اكرام““ ةفيحسصل تاحيرسصت ‘ هيكيب دّكأأو
عيطتسسأأ ’““ :لاقف ،ىوتسسŸأ ‘ عجأÎلأ نم ةقوبسسم Òغ ةجردل لسصو
ةلاح اهيف سشيعن يتلأ ¤وأ’أ ةّرŸأ تسسيل هذه .Òثكلأ ءيسشلأ لوق

.““Òيغتلأ  لجأأ نم لولح داجيإأ انيلع .ةلثا‡
ىوتسسŸأ أذهب رهظن نأأ لوقعŸأ Òغ نم هّنأ’ ،يزÿاب رعسشن““ فدرأأ مث

هسسفن مّدقي نم لوأأ نوكأاسسف ،Òيغتلل ةجاحب اّنك نإأو ،ةلثا‡ ةسسفانم ‘
لخأد ‘ تأÒيغتلأ نم Òثكلأ ثأدحإأ انيلع .كلذ ثأدحإأ لجأأ نم
.““قيرفلأ
ةياهن تسسكع ،ةيثراك ةيعافد ءاطخأاب روظÙأ ‘ ةنولسشرب طقسسو
فّقوتلأ ةÎف بقعأأ يذلأ فانئتسس’أ ذنم  اهسشاع يذلأ ةبعسصلأ مسسوŸأ
يرودلأ بقل هتراسسخ نع Óًسضفف ،انوروك سسوÒف اهسضرف يتلأ
ببسسب ةرظتنŸأ ةيبوروأ’أ ةبيÿأ تءاج ،ديردم لاير حلاسصل Êابسسإ’أ
ةرك خيرات ‘ ىقبتسس ةجيتنبو ،يدانلأ هب رهظ يذلأ يدŸÎأ ىوتسسŸأ
.ةثيد◊أ مدقلأ

ÚهŸأ جورÿأ نع هتيلوؤوسسÃ فأÎعلأ ضضفر

..يقبتŸإ ديحولإ ءيسشلإ وه إذه :Úتيسس
يديب سسيل يÒسصمو

ةÁزهلأ نم هئايتسسأ نع ،ةنولسشÈل ينفلأ ريدŸأ Úتيسس يكيك برعأأ
،ابوروأأ لاطبأأ يرود يئاهن عبرب خنويم نرياب مامأأ (2-8) ةلذŸأ
.ةعم÷أ
اهنإأ““ :ةينابسسإ’أ ““اكرام““ ةفيحسص اهتلقن تاحيرسصت لÓخ ،Úتيسس لاقو
اهنم ديدعلأو فأدهأ’أ نم Òثكلأ انيقلتو ،ةياغلل ةŸؤوم ةÁزه
أوناكو ،نايحأ’أ سضعب ‘ قيرفلأ ىلع ترثأأ حيحسصو ،اهنوقحتسسي
.““ةياغلل نيرثؤوم
بيردت نم Úتيسس يكيك ينفلأ ريدŸأ ةلاقإأ نع نلعُي نأأ بقترŸأ نمو
دقف ،ÚهŸأ جورÿأ نع هتيلوؤوسسÃ فأÎع’أ سضفر هّنأأ Òغ ،يدانلأ

سض“ ملف ،يدحو ةيلوؤوسسŸأ لم–أأ ’ انأأ““ :Óئاق ةأرابŸأ دعب حّرسص
.““قيرفلأ عم يئاقب رأرق رظتنأاسسو ،رهسشأأ6 ىوسس قيرفلل يبيردت ىلع
تقوفت قيرفلأ أذه ةوق نكلو ،ديج لكسشب ةأرابŸأ انأأدب دقل““ :فاسضأأو
.““انيلع
دقل ،كلذ ىلع قلعأأ نل ؟ةلكيهلأ ةداعإأ لوح هيكيب تاحيرسصت““ :عباتو
ءيسش كانه نوكي كلذ ‘ ركفي Úحو ،طقف رهسشأأ8 وأأ6 ذنم انه تنك
.““ةÒبك طابحإأ ةلاح دجوي اًقحو ،يقيقح ام
تأرأرق ذاختأو ،جئاتنلأ ليل– وه يقبتŸأ ديحولأ ءيسشلأ““ :فدرأأو
.““أÒًثك ⁄ؤوي كلذو ،Òبك دان ةنولسشÈف ،لبقتسسملل
مأأ رمتسسأاسس تنك اميف Òكفتلأ أًدج ركبŸأ نم لأز ام ؟يبسصنم““ :”أأو
عم ،كلذل اًقفو Òكفتلأ يرورسضلأ نمو ،يلع دمتعي ’ رمأ’اف ،’
.““ةŸؤوŸأ ةÁزهلأ هذه ةيمهأأو فقوŸأ ةاعأرم

يرطقلأ دسسلأ  عم هلمع ‘ زيكÎلأ ديري

بيردتل ًاسضرع ًإدد‹ سضفري ‘اسشت
ةنولسشرب
دسسلأ يدانل ›ا◊أ ينفلأ ريدŸأ ،زيدنانÒه ‘اسشت Êابسسإ’أ ددج
ةفÓخو قيرفلل بردمك ةنولسشرب يدان ¤إأ ةدوعلأ ةركف سضفر ،يرطقلأ

ةسصاخ ،هلبقتسسم ىلع مو– كوكسشلأ ىقبت يذلأ ،Úتيسس يكيك هنطأوم
أذه ابوروأأ لاطبأأ يرود بقلب زوفلل قيرفلأ ةدايق ‘ هلسشف ةلاح ‘

.مسسوŸأ
نأأ اهيف دكؤوي ‘اسشتل تاحيرسصت ،ةينولاتكلأ ““تروبسس““ ةفيحسص تلقنو
Êاعُي يتلأ لكاسشŸأ ببسسب ،ًأدعبتسسم ًأرمأأ ىقبي ًايلاح ةنولسشرب هبيردت
نسس– دعبو Óًبقتسسم ةدوعلل بابلأ قلغي ⁄ هنأأ ولو ،قيرفلأ اهنم
.يرأدإ’أ ىوتسسŸأ ىلع ةسصاخ فورظلأ
بسسانŸأ وه ›ا◊أ تقولأ نأأ دقتعأأ ’ »:هتاحيرسصت ‘ ‘اسشت لوقيو
اهنمو يدانلاب طي– ءاسضوسضلأ نم Òثكلأ كانه ،ةنولسشرب ¤إأ ةدوعلل
يب مهلاسصتأ دنع ÚلوؤوسسŸأ هب تÈخأأ ام أذهو ،ةيسضاير Òغ اياسضق
قيرفلل لسضفأ’أ ىن“أأ نأأ ’إأ نآ’أ ّيلع ام .يسضاŸأ يفناج رهسش
بحُي يذلأو ،مأÎح’أ لك قحتسسي يذلأ Úتيسس يكيك ›ا◊أ هبردمو
.““ةنولسشرب اهبحُي يتلأ مدقلأ ةرك قيبطت
تايدحتلل ةÿÈأ باسستك’ سسمحتم انأأ““ هلوقب ““ةماميلأ ءاقرز““ عباتو
،ام اموي ةنولسشرب قيرف بيردت ًأÒبك ًأزايتمأ نوكيسس عبطلابو ،ةمداقلأ
لثم ،Óًبقتسسم يدانلأ ةدعاسسÒ Ÿبك حومط هيدل انليج نأأ ديكأأو
قثأأ انأأو ميقلأ سسفن نوكلÁ مهف ،فيورك يدروجو لويوب سسيلراك
.““مهيف
ةجاحب اسسرابلأو ةنولسشرب ¤إأ جاتحي هنإأ““ ‘اسشت لاقف يسسيم نع امأأ
أذه عم باقلأ’أ ىلع سسفاني هنأ’ ًأديعسس نوكي نأأ هيلع بجي ،هيلإأ
زوفلأ ديري وه ،ًأÒثك همÎحأأو هعم ةÒبك ةقأدسص ّيدل لأزي ’ ،قيرفلأ
،⁄اعلأ ‘ بع’ لسضفأأ ناك ةيسضاŸأ رسشعلأ تأونسسلأ ىدم ىلعو ًامئأد
.““‘أÎح’أ ىوتسسŸأ ىلع ًأددجُم يقتلن نأأ بحأأ

لÓخ ،2-8 ةجيتنب ةيخيراتو ةليقث ةÁزهب Êابسسإ’أ ةنولسشرب قيرف ينم
ةقباسسم يئاهن عبر ‘ ،““رونلأ““ بعلم ىلع ÊاŸأ’أ خنويم نرياب هتهجأوم
.مدقلأ ةركل ابوروأأ لاطبأأ يرود
اهيلع بوانت ةيعابر خنويم لجسس امدعب لوأ’أ طوسشلأ نم ءاقللأ مسسحو
نا˘ف˘يإأ ي˘تأور˘˘ك˘˘لأو ير˘˘با˘˘ن˘˘غ ي˘˘جÒسسو ،Úت˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م ‘ ر˘˘لو˘˘م سسا˘˘مو˘˘ت
.أاطÿأ قيرط نع هامرم ‘ اب’أأ ديفأد ةنولسشÈل لجسس اميف ،سشتيسسيÒب
مغرو ،ئيسس ٍلكسشب ةنولسشرب عافدو نغيتسش Òت ليونام سسرا◊أ رهظو

fiايوغوروأ’أ امدعب ةيناثلأ ةسص◊أ ‘ ةدوعلأ هتلواÊ إأ ،زيرأوسس سسيول’
.ءاسشي امك رسست ⁄ رومأ’أ نأأ

امدعب ءأوسضأ’أ زيفيد وسسنوفلأأ باسشلأ يدنكلأ بعÓلأ اهدعب فطخو
يدرف دوه‹ رثأأ ىلع36 ةقيقدلأ ‘ سشتيميك أوسشوج هليمزل ًافده عنسص
.عئأر
ةفاسضإأ يكسسفودنافيل تربور عاطتسسأ امدعب يرافابلأ ليسسلأ فقوتي ⁄و
راعŸأ وينيتوك بيليف يليزأÈلأ دوعيل ،28  ةقيقدلأ ‘ سسداسسلأ فدهلأ

58  ةقيقدلأ ‘ Óًيدب لخد امدعب Úترم كابسشلأ ّزهل نريابل ةنولسشرب نم
.98و
هÒظن بقللأ قيقحتل هظوظح تعفترأ يذلأ خنويم نرياب يدان يقÓيسسو
.يسسنرفلأ نويل وأأ يزيلكنإ’أ يتيسس Îسسسشنام

         
          

         
    
         

         
        

          
    

        

          
          

    
        
         

         
        

   
   

   
   
   

  
    

    
    

    
    
  

   
   

   
   

    
   

   
  

   
    
   

     
   
   

    

    
    

   
 

   
     
    

   
     

      
   

   
    

     

  
   
   
   

    
    

   
   
    

   
    

   
    

    
    
    

    
    

   
    

   
   

   
   

     
    
    
    
    
    

   
    

    
    

    
 

    

       

Êا˘ب˘سسإ’أ ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘ن˘˘م
لÓ˘˘˘˘˘خ ،8-2 ة˘ي˘خ˘˘يرا˘˘ت ةÁز˘˘ه˘˘ب
خنويم نرياب هÒظن مامأأ هتهجأوم
‘ ،““رو˘ن˘لأ““ بع˘ل˘م ى˘˘ل˘˘ع ÊاŸأ’أ
لاطبأأ يرود ةقباسسم يئاهن عبر
.مدقلأ ةركل ابوروأأ
ا˘ما˘قرأأ ة˘ه˘جأوŸأ هذ˘ه تد˘ه˘˘سشو
ةÁزهلأ م˘ج˘ح تد˘سسج ة˘ي˘خ˘يرا˘ت
قيرف م‚ اهفسصو يتلأ ،ةعينسشلأ
ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب درأÒج ة˘˘˘˘نو˘˘˘˘ل˘˘˘˘سشر˘˘˘˘˘ب
.““سضيسض◊أ ¤إأ طوقسسلأ»ـب
‘ فأدهأأ ةعبسس ةنولسشرب ىقلتو
هتراسسخ ذنم ¤وأ’أ ةرملل ةأرابم
ر˘بو˘ت˘كأأ ‘ ا˘ي˘˘سسن˘˘لا˘˘ف ما˘˘مأأ7-4
فأدهأأ ةسسمخب ينم امك ،9491

¤وأ’أ ةر˘م˘ل˘ل ة˘ي˘بوروأأ ةأرا˘˘ب˘˘م ‘
يكسسفيل مامأأ4-5 هتراسسخ ذنم
سسأاك ‘6791 سسرام ‘ ايفوسص
قيرفلأ رسسخو ،يبوروأ’أ دا–’أ
فأد˘هأأ ة˘ت˘سسب ةأرا˘ب˘م Êو˘لا˘ت˘˘ك˘˘لأ

،1591 ل˘˘˘ير˘˘˘˘فإأ ذ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ةر˘˘˘˘م لوأ’
لوينابسسإأ مامأأ0-6 مزهنأ امدنع

.يرودلاب ةأرابم ‘
ق˘ير˘˘ف لوأأ خ˘˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب تا˘˘بو
ةأرابم ‘ فأدهأأ ةينامث لجسسي

لا˘˘ط˘˘بأأ يرود˘˘ب بو˘˘ل˘˘غŸأ جور˘˘خ
ى˘ل˘ع زو˘˘ف˘˘ي ق˘˘ير˘˘ف Ìكأأو ،ا˘˘بوروأأ
امدقتم ،تابسسانم6 ‘ ةنولسشرب

4) نÓ˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مو ي˘˘˘˘˘سسل˘˘˘˘˘سشت ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
ماع ذنم ةرم لوأ’و .(تأراسصتنأ

ق˘˘ير˘˘ف كا˘˘ن˘˘ه نو˘˘˘ك˘˘˘ي ن˘˘˘ل ،7002
يرود ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ف˘˘سصن ‘ Êا˘˘ب˘˘سسإأ
مسسوم لوأأ نوكيسس  امك ،لاطبأ’أ
ذ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘بوروأأ لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأأ يرود˘˘˘˘˘ل
ه˘˘ي˘˘˘ف كرا˘˘˘سشي ’5002-6002
ف˘˘˘سصن ‘ ود˘˘˘˘لا˘˘˘˘نور وأأ ي˘˘˘˘سسي˘˘˘˘م
لجسس ،ةأرابŸأ لÓخو .يئاهنلأ
تر˘˘˘بور يد˘˘˘ن˘˘˘˘لو˘˘˘˘ب˘˘˘˘لأ فأد˘˘˘˘ه˘˘˘˘لأ
‘ Úسسمÿأ هفده يكسسفودنافيل
نرياب حلاسصل ابوروأأ لاطبأأ يرود
‘06 م˘˘قر هرو˘˘ه˘˘ظ ‘ خ˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘م
و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك˘نأأ ثي˘ح ،ة˘˘ق˘˘با˘˘سسŸأ
لسصو يذلأ ديحولأ وه ودلانور
لقأأ ددع ‘ عومÛأ أذه ¤إأ

05) دحأو قيرفل تايرابŸأ نم

نأأ ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك ،(د˘˘˘˘يرد˘˘˘˘˘م لا˘˘˘˘˘ير ع˘˘˘˘˘م
‘ بع’ لوأأ وه يكسسفودنافيل
Êا˘م˘ث ‘ ل˘ج˘سسي نر˘يا˘ب˘لأ خ˘˘يرا˘˘ت
ة˘سسفا˘ن˘م ‘ ة˘ي˘لا˘˘ت˘˘ت˘˘م تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م
ة˘ل˘سسل˘سس ًأزوا˘ج˘ت˘م ،ىÈك ة˘ي˘بوروأأ
ماع تأءاقل7ـب نامسسنيلك نغروي
خ˘يرا˘˘ت ‘8ـلأ ه˘˘˘نأأ ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك ،6991
.ةلوطبلأ
ه˘˘فد˘˘ه ز˘˘يرأو˘˘سس سسيو˘˘ل ل˘˘˘ج˘˘˘سسو
ا˘˘˘˘˘بوروأأ لا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘بأأ يرود ‘ لوأ’أ
ةرم لوأ’ ““ون بماك““ نع أديعب
‘ امور دسضÈ 5102متبسس ذنم
2591ـل جاتحأو ،يبŸوأ’أ بعلŸأ
أذه لجسسيل ةديدسست07و ةقيقد
.فدهلأ

ÊاŸألأ خنويم نرياب هÒظن مامأأ هتهجأوم لÓخ

ةنولسشÈل يخيراتلإ طوقسسلإ ةليل ‘ ةيودم ماقرأإ

سسي˘ئر ،و˘ي˘مو˘ترا˘ب ا˘يرا˘م بي˘سسو˘˘ج بر˘˘عأأ
ةÁزهلأ نم هئايتسسأ نع ،ةنولسشرب يدان
عبر ‘ ،خنويم نرياب مامأأ (2-8) ةلذŸأ
.ابوروأأ لاطبأأ يرود يئاهن
اهتلقن تاحيرسصت لÓخ ،ويموتراب لاقو
ةل˘ي˘ل ا˘ه˘نإأ““ :ة˘ي˘نا˘ب˘سسإ’أ ““ا˘كرا˘م““ ة˘ف˘ي˘ح˘سص
فسسآأ انأأ ،ةبعسص ةÁزهلأو ،ةياغلل ةبعسص
ن˘ح˘ن يذ˘لأ ق˘ير˘ف˘لأ ن˘ك˘ن ⁄و ،Òها˘م˘ج˘ل˘˘ل

ف˘سسآأ ا˘نأأ ،ه˘ل˘ث‰ يذ˘˘لأ يدا˘˘ن˘˘لأ وأأ ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
.““أًدج

نرياب ئنهأأو ةÒبك ةجيتن اهنإأ““ :فاسضأأو
أوقحتسسأو ،ةعئأر ةأرابم مدق يذلأ خنويم
نكن ⁄ نحنو ،يئاهنلأ فسصن ¤إأ لهأاتلأ

نآ’أ ن˘˘مو ،ة˘˘ثرا˘˘ك تنا˘˘ك و ،ا˘˘نأو˘˘˘ت˘˘˘سسم ‘
سضعبلأو ،تأرأرقلأ ذاختأ بجي أًدعاسصف
فو˘سسو ،ل˘ع˘ف˘لا˘ب ا˘˘ه˘˘ب Òك˘˘ف˘˘ت˘˘لأ ” ا˘˘ه˘˘ن˘˘م
نÓ˘عإ’ ا˘ًب˘سسا˘ن˘م سسي˘ل ““ :ع˘با˘تو .““ا˘ه˘ن˘ل˘ع˘ن
Òهامجلل رذتعن ءيسش لك قوفو ،تأرأرقلأ
.““انئاكرسشو
،ا˘ه˘ن˘ل˘ع˘ُي˘سس ي˘ت˘لأ تأرأر˘ق˘لأ ن˘˘ع ه˘˘لأؤو˘˘سسبو

،نآ’أ تأرأرقلأ يه ام لوقأأ نل““ :باجأأ
ذاخ˘تأ م˘ت˘ي˘سسو ل˘ع˘ف˘لا˘ب ذ˘خ˘ُتأ ا˘ه˘سضع˘ب نأ’
،تايونعŸأ عفر لواحنسس ،رخآ’أ سضعبلأ
.““تأرأرقلأ ذختنسس لبقŸأ عوبسسأ’أو
““ :ق˘ل˘ع ،Úت˘ي˘˘سس بردŸأ ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم ن˘˘عو
.““تأرأرقلأ يه ام لوق مدع لسضفأأ
امك ؟ÚبعÓلأ ىلع تأرأرقلأ Òثأات““ :”أأو
تأرأرقلأ سضعب ذاختأ ” لبق نم تلق
ذاخت’ سسيلو Òكفتلل وه مويلأو ،لعفلاب
.““ةنخاسس تأرأرق

خنويم نرياب مامأأ ةلذŸأ ةÁزهلأ نم هئايتسسأ نع  برعأأ

تإرإرقلإ سضعب انذختإو ..ةثراك ثدح ام :ويموتراب



خيراتلأ ‘ ةيراقلأ ةقباسسŸأ يئاهن فسصن ¤إأ لسصي ينف ريدم رغسصأأ

ةيبلسسو نامسسلغان بردملل ةيئانثتسسإ ماقرأإ
لاطبأ’إ ةليل ‘ Êويميسسل

       

     
  

غيزبيل دي ىلع ءاسصقإلأ ةمدسصل ضضرعت

يبوروأ’إ وكيتلتأإ ملح عايسضل بابسسأإ5
بقلب جيوتتلأ ملح قيقحتل ديردم وكيتلتأأ قيرف مامأأ ده‡ قيرطلأ نأأ أدب
ديردم لاير يقيرف جورخ دعب ًاسصوسصخ ،مسسوŸأ أذه ابوروأأ لاطبأأ يرود
عبر رودلأ نم غيزبي’ دي ىلع ءاسصقإ’أ ةمدسصل سضرعت هنكل ،سسوتنفويو
.يئاهنلأ
يذلأ ،ÊاŸأ’أ سسفانŸأ مامأأ طبfi ءأدأاب Êويميسس بردŸأ قيرف رهظو
ًاحسشرم ناك هنأأ مغر ،هخيرات ‘ ةرم لوأ’ يبهذلأ عبرملل دوعسصلأ قحتسسأ
بابسسأأ5 ةينابسسإ’أ ““اكرام““ ةفيحسص تسضرعتسسأو ،ةلهسس ةÁزه يقلتل

.نامزلغان باسشلأ هبردمو غيزبي’ قلأات فÓخب ،وكيتلتأأ رايهن’

رأرقتسسلأ مدع
⁄ Áتوب وكيتلتأأ قيرف ِسضÒأ ةليط ةتباث ةŸلماك ماعل دتمأ يذلأ ،مسسو،
رود نم بقللأ لماح لوبرفيلب ةحاطإ’أ لÓخ هقلأات جوأأ ‘ رهظ ثيح
.غيزبي’ مامأأ لكسش أأوسسأاب رهظ هنكل ،61ـلأ
،ةيبوروأ’أ زكأرŸأ نع ًأديعب وكيتلتأأ قيرف ناك ،““اغيللأ““ تاسسفانم ‘و
ءأدأ’أ نكل ،ةيناثلأ ةجردلأ نم قيرف مامأأ كلŸأ سسأاك ةلوطب نم جرخو

ثلاثلأ هزكرم ةداعتسسأ ‘ حجنيل ،ةÒخأ’أ ت’و÷أ ‘ ًاما“ لو–
.ديردم لايرو ةنولسشرب نم لك فلخ لسضفŸأ

ةيلاقتنأ ةÎف
لطب ،يبهذلأ لي÷أ نم ةدقعم ةيلاقتنأ ةÎف ديردم وكيتلتأأ قيرف هجأوي
قيرف ¤إأ لو– ،Úترم لاطبأ’أ يرود يئاهن ¤إأ لسصو يذلأو ،““اغيللأ““

نأرفنأوخو سساكولو نيدوغ لحرو .ًابيرقت رسصانعلأ لك Òيغت دعب ديدج
ىلع نيرداق Úليدب داجيإ’ Êويميسس ىناعو ،نامزيرغو وغيردورو يبيليفو
.يدولو هييبيرت ىوتسسم ‘ كلذ حسضتأو ،هراكفأأ قيبطت

ضسكليف وأوج
لمحتيل سسكليف وأوج دعاسصلأ ›اغتÈلأ ىلع ديردم وكيتلتأأ قيرف نهأر
نم ىناعو ،ةÿÈأ ليلقو نسسلأ Òغسص لأزي ’ هنكل ،ةدايقلأ ةيلوؤوسسم
.(وروي نويلم621) يسسايق غلبÃ همامسضنأ دعب ةديدسشلأ طوغسضلأو ملقأاتلأ
فده لجسسو Óيدب هلوزن دعب وكيتلتأأ موجه سشاعنإأ سسكليف لواحو
فده ‘ ةياهنلأ ‘ تببسست يتلأ ةركلأ رسسخ هنكل ،ءأزج ةلكر نم لداعتلأ
.عسضأوتŸأ همسسوم متتخيل ،ءاسصقإ’أ

يرابجإلأ فقوتلأ
ةرŸأ يفف ،هت’اح لسضفأأ ‘ وهو Úترم مسسوŸأ فقوت نم وكيتلتأأ ىناع
ةثÓث فقوتلأ ¤إأ رطسضأ ،دليفنأأ بعلم ىلع لوبرفيلب ةحاطإ’أ دعب ¤وأ’أ
رطسضأ ،لكسش لسضفأاب اغيللأ ءاهنإأ دعب ىتحو .انوروك ءابو ببسسب رهسشأأ
دق ناك هنكلو ،لاطبأ’أ يرود فانئتسسأ Ú◊ أدد‹ عيباسسأأ ةدع فقوتلل
.مظتنŸأ بعللأ عاقيإأو هزيكرتو هسسامح دقف

موجه ةمزأأ
تابث مدع وأأ عجأرت لظ ‘ فأدهأ’أ ةردن نمث أدد‹ وكيتلتأأ عفد
ايروك لخنأأ دوهج رسسخ امك ،اتأروم ورابلأأو اتسسوك وغييدو سسكليف ىوتسسم
.انوروك سسوÒفب هتباسصإأ دعب ظ◊أ ءوسسل غيزبي’ ةهجأوم نع باغ يذلأ

دحأو دسض دحأو ةقيرطب عافدلأ

اتن’اتأإ أاطخ رركن نل :نامسسلغان
مامأأ هقيرف راسصتنأ ىلع ،غيزبيÓل ينفلأ ريدŸأ ،نامسسلغان نايلوج قلع
،ابوروأأ لاطبأأ يرود يئاهن عبر ‘ ،سسيمÿأ ،(1-2) ديردم وكيتلتأأ
.ةنوبسشل ةيلاغتÈلأ ةمسصاعلاب
ةأرابم تناك““ :““تروبسس يت يب““ ةانقل تاحيرسصت لÓخ ،نامسسلغان لاقو

‘ نكل ،تايرابŸأ لك لثم أًدج ديج لكسشب وكيتلتأأ عفأد دقل ،ةديج
نم ديدعلأ عنسصن ⁄ اننأأ مغر ،Òخأ’أ ثلثلأ ‘ لسضفأأ قيرفلأ انك ةياهنلأ
.““ةÒثك اسصرف أوعنسصي ⁄ اًسضيأأ مهنأأ ’إأ ،سصرفلأ
كانه ..مهنم لسضفأ انك اننأأ دقتعأأ ،⁄اعلأ ‘ لجر دعسسأأ انأأ““ :فدرأأو
أذل ،مامأ’أ ¤إأ علطتأأ بردمك انأأو ،قيرفلأو يدانلأ ىدل ةÒبك رعاسشم
.““ةيلاتلأ ةأرابملل دأدعتسس’أ انيلع
‘ لفتحن اÃر نكل ..لافتحÓل تقولأ نم Òثكلأ كانه سسيل““ :فاسضأأو
.““(يئاهنلأ فسصن ‘) نامÒج ناسس سسيراب ءاقل ىلع زكرن مث ،قدنفلأ
ماهنتوت ىلع زاف ،زاف نم وه قيرفلأ““ :لاق ،راسصتن’أ ‘ هرود سصوسصخبو
انقلخ ..قرفلل ةسضاير اهنإأ ،Úبردم ةأرابم تسسيل هذهف ،وكيتلتأأ ىلع و
.““وكيتلتأأ هجأوي رخآأ قيرف يأأ نم Ìكأأ اسصرف
ليجسست دعب ام اعون انأاجافت ،تاحاسسŸأ لÓغتسسأ ‘ انح‚““ :درطتسسأو
.““انسسوؤور سضفخن ⁄و ،لداعتلأ بقع انزيكرت اندعتسسأ نكل ،لوأ’أ فدهلأ
غولب ‘ بغرن عبطلاب اننكل ،هنع نآ’أ ثدحتلأ ديرأأ ’““ :لاق ،بقللأ لوحو
،(نامÒج ناسس سسيراب) ةÒبكلأ قرفلأ دحأأ زات‚ نأأ انيلع هلبق ..يئاهنلأ
.““سشعتنمو ةياغلل يوق قيرف هنإأ
طÿأ لوط ىلع أًدج Úعيرسس نوكن نأأ بجي““ :باسشلأ بردŸأ عباتو
ء’ؤوه دسض عافدلأ اهيف كنكÁ ’ فقأوم كانه نوكتسس هنأ’ ،يفلÿأ

Ãدحأو ةقيرطب مهمامأأ عافدلأ لواح امدنع اتن’اتأأ لعف امك ،كدرف
أذل ،(يج سسإأ يب) قيرفلأ أذه ‘ موجنلأ نم Òثكلأ كانه ..دحأو دسض
.““اًلهسس نوكي نل رمأ’أ
عبر باسس◊ ءاعبرأ’أ  ،(0-1) يسسيرابلأ قيرفلأ ىلع امدقتم اتن’اتأأ ناكو
رامين قافر سضفتنأ امدنع ،ةأرابملل ةÒخأ’أ قئاقدلأ ىتح ،يئاهنلأ
.(1-2) أوزوفيل
نأأ ذنم ،ةÒبك ةعرسسب روطتي غيزبي’““ :هيدانب أديسشم نامسسلغان متتخأو
امو ،تأرم3 ابوروأأ لاطبأأ يرودل لهأاتلأ ‘ انح‚ اغيلسسدنوبلل انلسصو
.““داتعŸأ نم عرسسأأ روطتلأ أذه ..ةلوطبلأ هذه ‘ بعلن انلز

         
ةـضاـير
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عاطتسسأ امدعب ،ةÒبكلأ ةأاجافŸأ قيق– نم ÊاŸأ’أ غيزبي’ يدان نّك“
ابوروأأ لاطبأأ يرود يئاهن عبر نم ديردم وكيتلتأأ دينعلأ همسصخ ءاسصقإأ
تعمج يتلأ ةيوقلأ ةلسصافلأ ةهجأوŸأ ‘ ديحو فده لباقم Úفدهب
.ةنوبسشل ةيلاغتÈلأ ةمسصاعلأ ‘ امهنيب
بردŸأ ءاسصقإاب حجني يذلأ ،ديحولأ قيرفلأ وه غيزبي’ يدان تابو
دجأوت نود نم ابوروأأ لاطبأأ يرود نم Êويميسس وغييد ينيتنجرأ’أ
ةيناŸأ’أ ةبيتكلأ نكت ⁄و ،هسسفانم عم ودلانور ونايتسسيرك ›اغتÈلأ
ام بسسحب ،يزيلكنإ’أ يسسلسشت ¤إأ لقتنأ يذلأ ،رنÒف وميت ¤إأ ةجاحب
.ةيسضايرلأ تايئاسصحإÓل ““اكأوكسس““ ةكبسش هتركذ
،غيزبي’ يدانل ينفلأ ريدŸأ نامسسلغان نايلوي ÊاŸأ’أ نأأ تفاسضأأو

رأودأ’أ ‘ ةهجأوÃ زوفي ابوروأأ لاطبأأ يرود خيرات ‘ بردم رغسصأأ
فسصن ¤إأ لسصي ًاسضيأأ ينف ريدم رغسصأأ هنوك ’إأ ةفاسضإ’اب ،ةيئاسصقإ’أ
.خيراتلأ ‘ ةيراقلأ ةقباسسŸأ يئاهن
يقÓي ا˘مد˘ن˘ع ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘يو˘ق ة˘ه˘جأو˘م ÊاŸأ’أ غ˘يز˘ب˘ي’ يدا˘ن ر˘ظ˘ت˘ن˘يو
بقل لينل ÚحسشرŸأ زربأأ دحأأ نامÒج ناسس سسيراب دينعلأ هسسفانم
بعلم ىلع ةيراقلأ ةقباسسŸأ يئاهن فسصن ‘ ،ابوروأأ لاطبأأ يرود
توأأ81 قفأوŸأ ءاثÓثلأ موي ةنوبسشل ةيلاغتÈلأ ةمسصاعلأ ‘ ““رونلأ““
.›ا◊أ

سسي˘˘˘ئر ،وز˘˘˘يÒسس ي˘˘˘ك˘˘˘˘ير˘˘˘˘نإأ ثح
يخورلأ Òهامج ،ديردم وكيتلتأأ
ة˘ق˘ير˘ط د˘ق˘ت˘ن˘ت ي˘ت˘˘لأ سسو˘˘ك˘˘نÓ˘˘ب
ى˘ل˘ع ،Êو˘ي˘م˘ي˘سس و˘غ˘˘ي˘˘يد ،بردŸأ
سصاÿأ ا˘˘ه˘˘يدا˘˘ن ءأر˘˘سشل با˘˘هذ˘˘لأ
.ةيسساسسأ’أ اهتليكسشت رايتخأو
بقع لمأأ ةبيخب وزيÒسس بيسصأأو
‘ ،غيزبي’ مامأأ (1-2) ةراسسÿأ
،ا˘بوروأأ لا˘ط˘بأأ يرود ي˘ئا˘ه˘˘ن ع˘˘بر
تأداقتن’أ نم Òثكلأ نأاب افÎعم
ىدبأأ هنكل ،Êويميسسل ايلاح هجوُت

.اهب همامتهأ مدع
ي˘م˘سصا˘˘ع˘˘لأ يدا˘˘ن˘˘لأ سسي˘˘ئر لا˘˘قو
ن˘˘ع أد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب سسي˘˘˘ل Êو˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘سس““

هعم ف˘ل˘ت˘خأو ،ه˘ب˘سصنÃ سسا˘سسŸأ
يذ˘˘˘لأ ه˘˘˘نإأ ..سسمأ’ا˘˘˘ب نوÒث˘˘˘ك˘˘˘لأ
كب˘ج˘ع˘ت ⁄ أذإأو ،ق˘ير˘ف˘لأ را˘˘ت˘˘خ˘˘ي
كيدا˘˘ن ءأر˘˘سشل بهذأ ه˘˘تأرا˘˘ي˘˘ت˘˘خأ
Îخأو كق˘˘ير˘˘˘ف ل˘˘˘ك˘˘˘سشو ،سصاÿأ
ي˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘سسأ’أ ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘سشت˘˘˘لأ
.““اهلسضفت
Êا˘ث ،Êو˘ي˘م˘˘ي˘˘سس د˘˘ق˘˘ع ر˘˘م˘˘ت˘˘سسيو
وكيتلتأأ ةدايق ¤وت بردم لوطأأ

عم2202 ى˘˘ت˘˘ح ،قÓ˘˘طإ’أ ى˘˘ل˘˘ع
يرود يئاهن ¤إأ هداق يذلأ يدانلأ
بق˘˘ل˘˘ب زو˘˘ف˘˘لأو ،Úتر˘˘م لا˘˘ط˘˘˘بأ’أ
،ا˘˘سضيأأ Úتر˘˘م ي˘˘˘بوروأ’أ يرود˘˘˘لأ
سسأاكو اجيللأ بقل ¤إأ ةفاسضإ’اب

.امهنم لكل ةدحأو ةرم ،كلŸأ
مسسأوم8 رخآأ وكيتلتأأ ىهنأأ امك
ة˘˘يد˘˘نأ’أ Úب ،Êا˘˘ب˘˘سسإ’أ يرود˘˘ل˘˘˘ل
.¤وأ’أ ةثÓثلأ
انظفاح““ Úيفحسصلل وزيÒسس لاقو
امك ةأرابŸأ رسست ⁄ ،انئوده ىلع
ةدو˘ع˘لأ ا˘ن˘ي˘ل˘عو ،ا˘ه˘ل ط˘طfl و˘˘ه
حايتر’اب ر˘ع˘سشن ا˘ن˘ن˘ك˘ل ،ا˘ي˘نا˘ب˘سسإ’
اننأأ دقتعأأ ..رخآأ ءيسش لك لايح
نكت ⁄ ،أديج اقيرف كل‰ انلز ’
رعسشت Òهام÷أ““ لسصأوو .““انتليل
ا˘˘ن˘˘نأ’ ،ئ˘˘ي˘˘سس أذ˘˘˘هو طا˘˘˘ب˘˘˘حإ’ا˘˘˘ب

..ةجيتنلأ هذ˘ه ع˘قو˘ت˘ن ⁄ ًة˘ق˘ي˘ق˘ح
هذه لثمو ،مدقلأ ةرك هذه نكل

.““اهيف ثد– رومأ’أ
ا˘˘ن˘˘مد˘˘ق ا˘˘ن˘˘نأأ د˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘عأأ““ فا˘˘˘سضأأو
ا˘ن˘ي˘ه˘نأأو ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل أد˘˘ي˘˘ج ا˘˘م˘˘سسو˘˘م
،ل˘˘˘ئأوأ’أ ة˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘ث˘˘˘˘لأ Úب يرود˘˘˘˘لأ
،ابوروأأ لاطبأأ يرود ¤إأ انلهأاتو
ل˘˘˘ه˘˘˘سسلأ ن˘˘˘م سسي˘˘˘ل ءي˘˘˘˘سش أذ˘˘˘˘هو

.““هقيق–
برد˘م ،نا˘مز˘ل˘غا˘ن نا˘˘ي˘˘لو˘˘ي حŸّو
¤إأ ،ÊاŸأ’أ غ˘˘˘˘يز˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي’ ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف
‘ هÒظن ،Êويميسس وغييد باكترأ
Òغ““ ًا˘فر˘˘سصت ،د˘˘يرد˘˘م و˘˘ك˘˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘تأأ
عبر ‘ امهتهجأوم لÓخ ““يسضاير
.ابوروأأ لاطبأأ يرود يئاهن
ىلع(1 -2) غيزبي’ قيرف زافو
ةأاجافم ‘ ديردم وكيتلتأأ قيرف
لوأ’ يبهذلأ عبرملل لهأاتيل ةÒبك
ًأد˘عو˘م بر˘سضو ،ه˘خ˘يرا˘ت ‘ ةر˘˘م
.نامÒج ناسس سسيراب هسسفانم عم
ة˘نو˘ب˘سشل ة˘ن˘يد˘م ‘ ةأرا˘بŸأ د˘ع˘بو
نامزلغان بردŸأ لاق ،ةيلاغتÈلأ
ن˘˘ع جر˘˘خ Êو˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘سس و˘˘غ˘˘ي˘˘˘يد نإأ
Úطوسشلأ Úب ةيسضايرلأ قÓخأ’أ

.ليسصافت حيسضوت نود نم
ة˘˘˘˘طÙ با˘˘˘˘˘سشلأ بردŸأ لا˘˘˘˘˘قو
ام ءان˘ث˘ت˘سسا˘ب““ (سسترو˘ب˘سس يا˘ك˘سس)

ناك ءيسش لك ،Úطوسشلأ Úب ثدح
،ًامئأد زوفلأ ديري Êويميسس ،ًأديج
،““سسبŸÓأ فر˘˘غ ق˘˘ف˘˘ن ‘ ى˘˘ت˘˘˘ح
،امهني˘ب ثد˘ح ا˘م˘ع ه˘لأؤو˘سس د˘ن˘عو
،نآ’أ ليسصافتلأ يكحأأ نل““ باجأأ
ا˘م ترو˘سص تأÒما˘ك كا˘ن˘˘ه ن˘˘ك˘˘ل

.““ثدح
ةيناŸأ’أ ““دليب““ ةفيحسص تراسشأأو
Úب ي˘˘ظ˘˘ف˘˘ل كا˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘سشأ عو˘˘˘قو ¤إأ
⁄ ن˘˘ك˘˘˘ل ،Úطو˘˘˘سشلأ Úب ÚبردŸأ
م˘˘˘ت˘˘˘ي ⁄و فÿÓأ بب˘˘˘سس ح˘˘˘سضت˘˘˘˘ي
ة˘ثدا◊أ ن˘ع ل˘ي˘سصا˘˘ف˘˘ت يأأ ف˘˘سشك
.““كلذ دعب

؟غيزبيل بردم عم كبتسشأ له

Êويميسس داقتنإ دعب Òهام÷إ نم رخسسي وكيتلتأإ سسيئر
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ر-ق

ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘لأ ا˘هزر˘بأأ تا˘ح˘ير˘سصت ‘ و˘يأرو˘ب لا˘قو
ةيدولوم““ :ةعم÷أ ،يمسصاعلأ يدانلل يمسسرلأ
موقن نحنو ،ةياغلل ةسساسسح ةÎفب رÁ رئأز÷أ
رمأ’أ أذهو ،ةمات ةيرسس ‘ نكلو Òبك لمعب

.““تاعئاسشلل ةسضرع انلعج
أرابخأأ تلوأدت مÓعإ’أ لئاسسو سضعب““ :فاسضأأو
،زئاكرلأ سضعب حيرسستب انمايق لوح ةطولغم
Ëدقتو لمعلل رئأز÷أ ةيدولوم ¤إأ انيتأأ له
م˘˘ي˘˘ط–و Úب˘˘عÓ˘˘لأ ح˘˘ير˘˘سست˘˘˘ل مأأ ،؟ة˘˘˘فا˘˘˘سضإ’أ
.““؟قيرفلأ
نل ،مويلأ ا˘هد˘ي˘عأأو ا˘ق˘با˘سس ا˘ه˘ت˘ل˘ق د˘ق˘ل““ ع˘با˘تو
،ة˘˘يدو˘˘لوŸأ ‘ م˘˘ه˘˘م بع’ يأأ ن˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن
تابأدتناب موقنسسو ،رأرق˘ت˘سس’أ ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل
.““Úبع’ ةتسس ىدعتت ’ ةيعون
‘ تسسي˘˘ل ر˘˘ئأز÷أ ة˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘ك˘˘˘سشم““ ”أأو
Òي˘غ˘ت فر˘غ ل˘خأد ل˘˘ب ،مو˘˘ج˘˘ن˘˘لأ وأأ Úب˘˘عÓ˘˘لأ
ة˘ق˘ير˘ط Òغ˘ن نأأ بج˘ي ؛م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لأو ،سسبŸÓأ
نوللبي يذلأ ÚبعÓل ةسصرفلأ حن‰و ،Òكفتلأ
.““ناك ببسس يأ’ لكاسشŸأ نوÒثي ’و ،سصيمقلأ
يتلأ تاعئاسشلأ ،رئأز÷أ ةيدولوم ةرأدإأ تدنفو
عناسص عم اهدقاعت خسسف لوح أًرخؤوم تجأر
‘ هتبغر ببسسب ،وباج نمؤوŸأ دبع ،باعلأ’أ

.فيطسس قافو ،قباسسلأ هقيرف ¤إأ ةدوعلأ
تناك امدعب““ نايب ‘ يمسصاعلأ يدانلأ لاقو
،و˘˘با˘˘ج ل˘˘ج˘˘سس أًد˘˘عو˘˘م ه˘˘ل تبر˘˘سض د˘˘ق ةرأدإ’أ

سسل˘˘جÃ ع˘˘م˘˘ت˘˘جأو ،ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لأ ر˘˘˘قÃ هرو˘˘˘سضح
.““ةرأدإ’أ
مسسوŸأ نع فأرطأ’أ عيمج تثد–““ فاسضأأو
ن˘م ،ل˘ي˘سصا˘ف˘ت˘لأ سضع˘ب ¤إأ ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ل˘ب˘قŸأ
.““بتأورلأ سضيفخت ةيناكمإأ اهنيب
اهنأأ ىلع ديكأاتلأ ‘ ةرأدإ’أ نأوتت ⁄ امك““ عباتو
ةسصاخ ،لبقŸأ مسسوŸأ أÒًثك وباج ىلع لوعت
زئاكر نم Èتعيو ،ةمزÓلأ ةÿÈأ كلÁ هنأأو
.““قيرفلأ
يفنل ،ةسصرفلأ لغتسست ةيدولوŸأ ةرأدإأ““ متخو
‘ عا˘م˘ت˘ج’أ ى˘ه˘ت˘نأو ،و˘با˘ج ل˘ي˘حر تا˘˘ع˘˘ئا˘˘سش
.““ةياغلل ةيلاثم فورظ

عصضي و هتلاقتصسا بابصسا ف˘صشك˘ي ا˘ط˘صشا˘ب
 ءاقبلل اطورصش

فسشك مÓع’أ لئاسسو ىدح’ تاحيرسصت ‘
ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ةرأدأ سسل‹ و˘˘˘سضع ا˘˘˘ط˘˘˘سشا˘˘˘ب رو˘˘˘نأ
ةرأدأ سسل‹ نع داعتب’أ ررق يذلأ و رئأز÷أ
تأرأر˘˘ق˘˘لا˘˘ب ه˘˘ت˘˘ي˘˘م˘˘سست ” ا˘˘م بب˘˘سسب ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ
أذه ‘ لاق و يÒسستلأ بنا÷أ ‘ ةيئأوسشعلأ
راظتنأ ‘ تلأز’و يتلاقتسسأ مدقأ ⁄ :““ ددسصلأ

طورسشلأ Ëدقت لجأ نم سساŸأ عم عامتج’أ
Òسسي حبسصأ قيرفلأ نأ’ ، ةيدولوŸأ ‘ ءاقبلل
و˘ح˘ن ي˘ن˘ع˘فد ا˘˘م أذ˘˘ه و ة˘˘ي˘˘ئأو˘˘سشع ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب
ةرأد’أ ة˘ق˘فر ل˘م˘ع˘لأ د˘ير˘ن ا˘˘ن˘˘ن’، با˘˘ح˘˘سسن’أ
فسسÓل نكل ةفاسض’أ Ëدقت لجأ نم ةيلا◊أ

Òغلأ نم هن’ ، ليقأرعلأ نم ديدعلأ كلانه
سضيفخت ÚبعÓلأ سضعب سضفري نأ لوقعŸأ
اهب رÁ يتلأ ةبعسصلأ فورظلل أًرظن مهروجأ
⁄ يذلأ وباج بعÓل ةبسسنلاب امأ ، قيرفلأ
نكل ةيدولوŸأ ‘ ءاقبلأ ةيمسسر ةفسصب سضفري
بع’ يأ ىجÎت نل ةرأد’اف ليحرلأ دأرأ نأ
.““ ءاقبلل
دبع ةرأدإ’أ سسل‹ سسيئر نأأ  رداسصم تفسشكو
Úب حلسص ةسسلج دقع ىلع رسصأأ سساŸأأ رسصانلأ

م˘ي˘هأر˘بإأ ل˘ي˘ق˘ت˘سسŸأ تا˘˘بأد˘˘ت˘˘ن’أ ة˘˘ن÷ و˘˘سضع
.يزيزعل قراط يدانلل ماعلأ قسسنŸأو سشواسش
لك عسضو ديري سسيئرلأ نأاب ردسصŸأ فسشكو
ةنوآ’أ ‘ Úفرطلأ ‘ تبسشن يتلأ تافÿÓأ
.امهنيب ةديدج ةحفسص حتفو ةÒخأ’أ
بعÓلأ ةدوع ىلع رسصأأ سسيئرلأ نأأ انملع امك
هماهم فانئتسساب هنم بلاطو سشواسش قباسسلأ
.يمسسر لكسشب

: تاجاردلل يبرعلا دا–لا صصبرت

زايتماب يولعو بÓع Úيرئإز÷إ حا‚
داعسس و بÓع دمfi ,قيرطلأ ىلع تاقابسسلل نايرئأز÷أ نابردŸأ ح‚
,دعب نع لسصأوتلأ ةينقتب أرخؤوم اهمظن يتلأ ةينيوكتلأ ةرودلأ ‘ يولع
ة˘يدا–’أ ىد˘ل ,ة˘ع˘م÷أ  م˘ل˘ع ا˘م بسسح ,تا˘˘جأرد˘˘ل˘˘ل ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ دا–’أ
.تاجأردلل ةيرئأز÷أ
نم لÓع ققح»:يلي ام يمسسرلأ اهعقوم ىلع ةيدا–’أ ةئيهلأ تبتك و
,ةياجب ةطبأر نم يولع تلجسس اميف47ر90 لدعم ىلع ةديلبلأ ةطبأر
.““07ر26 لدعم
لكسشب تلقرع دق (91-ديفوك) دجتسسŸأ سسوÒف انوروك ةحئاج تناك و
‘ ةببسستم ,طرافلأ سسرام رهسش ذنم كلذ و تاسسفانŸأ جمانرب Òبك
.اهئاغلأ وأ ةيسضاير ثأدحأأ ةدع ليجأات
لسصأوتلأ ةينقت دامتعاب يبرعلأ  دا–’أ رأرغ ىلع تائيه ةدع تماق و
.اهتعيبط ¤إأ رومأ’أ ةدوع راظتنأ ‘ اهتاطاسشن ةلسصأوŸ دعب نع يئرŸأ
تاسصبرت ةدع ميظنتب  اهتهج نم تماق دق ةيرئأز÷أ ةيدا–’أ تناكو
.تاقابسسلأ يبقأرم وأأ Úبردملل ءأوسس ينطولأ ديعسصلأ ىلع ةينيوكت
تماق ثيح ةدعاقلأ نع ذسشت ⁄ ةيلب÷أ تاجأردلأ ةسضاير ىتح و
دعب نع يئرŸأ لسصأوتلأ ةطسسأوب ةيسصوسصخ ةينوكت سسورد ميظنتب
سسوÒف ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ا˘ه˘˘ت˘˘سضر˘˘ف ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلأ تأءأر˘˘ج’أ بب˘˘سسب
.(91-ديفةك)

ر-ق

 ةلواطلا ىلع يوركلا طاصشنلا ةدوع Òصض–

يسشطز روسضحب فاكلإو افيفلإ عامتجإ
سسوÒف انوروك ةحئاج يسشفت ببسسب ةقلعŸأ ةيوركلأ تاطاسشنلأ ةدوع
ةطسسأوب  اهل قرطتلأ ” يتلأ طاقنلأ ىدحإأ تناك (91-ديفوك) دجتسسŸأ
و (افيف) مدقلأ ةركل ›ودلأ دا–’أ Úب ،دعب نع يئرŸأ لسصأوتلأ
ةيدا–’أ سسيئر روسضحب (فاكلأ) مدقلأ ةركل ةيقيرفإ’أ ةيلأردفنوكلأ
ةئيهلأ هتدروأأ ام بسسح ،يسشطز نيدلأ Òخ  مدقلأ ةركل ةيرئأز÷أ
.يمسسرلأ اهعقوم ىلع ةيدا–’أ
لودج ىلع ،تاسسفانŸأ سضعب ليجأات وأأ ءاغلأ و افيفلأ  ةمانزر  تناكو
،افيفلأ سسيئر روسضحب ،تاعاسس ثÓث قرغتسسأ يذلأ عامتج’أ أذه لامعأأ

سسل‹ ءاسضعأأ ›أ ةفاسضأ ،دمحأأ دمحأأ ،فاكلأ سسيئرو ،ونيتنافنأأ ونايج
لوأ’أ بئانلأ (برغŸأ) عجقل يزوف :فاكلل يذيفنتلأ بتكŸأ و افيفلأ
يوامسشوب قراط و (رسصم) ةدير وبأأ Êاه و ،ةيقيرفإ’أ ةئيهلأ سسيئرل
.(ايناتيروم) ىيحي دمحأأ و (سسنوت)
،ةرومسس ةمطاف ةديسسلأ ،افيفلل ةماعلأ ةنيمأ’أ نم لك عامتج’أ رسضح امك
،ابموأأ-وقنسسوم نوÒفز ،دعاسسŸأ ماعلأ Úمأ’أ ،موÎسسفأرق سسايتام و
،يبيأراكلأ و ايقيرفإأ ةقطنÃ ةوسضعلأ تايعم÷أ مسسقل يوه÷أ ريدŸأ

.ردسصŸأ سسفن بسسح
مدق ثيح ،فاكلأ سسيئر دعب لخدت يسشطز““ نأاب ،فافلأ تحسضوأو
لك و اهروطت و ،رئأز÷اب سسوÒف انوروك ةحئاج ةيعسضو نع اسضرع
و ،سسرام رهسش ذنم ةيدا–’أ فرط نم ةذختŸأ تأءأرج’أ و تأرأرقلأ
Òخأ’أ ›أريديفلأ بتكŸأ داقعنأ ةياغ ¤إأ ةيسضايرلأ تاطاسشنلأ فيقوت
ءاسضعأأ ىدل ةيباتكلأ ةراسشتسسÓل““ ءوجللأ اهنم ةسصاخ و ““سسطسسغأأ01 موي
،يور˘ك˘لأ م˘سسوŸأ ءا˘ه˘˘نإأ رأر˘˘ق ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع ج˘˘ت˘˘ن ي˘˘ت˘˘لأ و  ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م÷أ
9102-0202.
دوه÷أ اسضيأأ و ““ةيقيرفإ’أ و ةيŸاعلأ Úتئيهلأ““ ةداسشإأ فرع ءأرج’أ أذه
نع Óسضف ،اهعون نم ةديرفلأ ةيحسصلأ ةيعسضولأ عم فيكتلل ةلوذبŸأ
ف˘ل˘تı حا˘م˘سسلأ وأأ  ة˘سسفا˘نŸأ ما˘ظ˘ن ى˘ل˘ع تل˘خدأ ي˘˘ت˘˘لأ تÓ˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘لأ
ةماعلأ اهتايعمج دقع راظتنأ ‘ لمعلأ ةلسصأوÃ (تاطبأر) ءاسضعأ’أ
.““اهتدهع ديدجتل
ةرŸأ هذه و ،Óبقتسسم جمÈتسس ىرخأأ تاعامتجأ““ نأاب فافلأ تراسشأ و
فلت˘خÃ ة˘ي˘ح˘سصلأ ة˘ي˘ع˘سضو˘ل˘ل ،ةر˘م ل˘ك ‘ فر˘ط˘ت˘ل˘ل ،فا˘ك˘لأ سسي˘ئر ع˘م
.““ةÒخأ’أ هذهل  اهÁدقت بجأولأ تأدعاسسŸأ و ةوسضعلأ نأدلبلأ
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وباج ليحر تاعئاصش دنفي رئاز÷ا ةيدولوم

تاعئاسشلل ةسضرع انلعج ةيرسسلإ انمإزتلإ :ويإروب

رج◊ا نم هجورخ دعب صشومامز Òصصم ددحيصس

ةفيلخ نب بعÓلإ و زودنغ سسرا◊إ ةيسضق نأاسشب حسضوي ىيحي Îنع
دا–’ د˘˘يد÷أ ي˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لأ ر˘˘˘يدŸأ د˘˘˘كأأ
Îنع (¤وأ’أ ةفÙÎأ ةطبأرلأ) رئأز÷أ
Êا˘ث˘لأ ى˘مر˘م سسرا˘ح ة˘ق˘ف˘سص نإأ ،ى˘ي˘˘ح˘˘ي
,(ةيسسنرفلأ ةلوطبلأ) نايتيإأ تناسس  يدانل
‘ Òسست (ا˘˘˘ما˘˘˘˘ع42) زود˘ن˘˘غ سسي˘˘سسك˘˘لأأ
.حيحسصلأ قيرطلأ
:ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘عأذإÓ˘˘ل ى˘˘ي˘˘ح˘˘ي Îن˘˘ع حر˘˘سصو
رئأز÷أ دا–أ فوفسص ›أ  زودنغ مودق““
‘ ن˘˘ح˘˘ن .ح˘˘ي˘˘ح˘˘˘سصلأ ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لأ ‘ Òسسي
لمان و نايتيإأ تناسس يدان عم تاسضوافم

بر˘قأ ‘ ي˘ئا˘ه˘˘ن قا˘˘ف˘˘تأ ›أ لو˘˘سصو˘˘لأ ‘
.““نك‡ تقو
ط˘˘˘سسو˘˘˘لأ بع’ لو˘˘˘ح لأؤو˘˘˘سس ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع أدرو
تهتنأ يذلأ ،ةفيلخ نب رهاطلأ يعافدلأ
دكأأ ،ودأراب يدان نم دحأو مسسوŸ هتراعإأ

ى˘ل˘ع ا˘˘ًسصير˘˘ح لأز˘˘ي ’ ه˘˘نأأ ى˘˘ي˘˘ح˘˘ي Îن˘˘ع
ح˘˘م˘˘ط˘˘ت يذ˘˘لأو ر˘˘سصن˘˘ع˘˘لأ أذ˘˘ه تا˘˘مد˘˘˘خ
.هتامدخ نامسض ‘ اًسضيأأ رئأز÷أ ةيدولوم
اسضيأأ نحن ،زودنغ لثم““ :Óئاق فاسضأأو
.ةفيلخ نب فلم نم ءاهتن’أ كسشو ىلع
متهن نحنو ديج بع’ هنإأ  هب تلسصتأ دقل
.““اقح هب

ءا˘م˘سسأ’أ ن˘ع ف˘سشك˘لأ ن˘ع ع˘ن˘ت˘مأ ا˘م˘ن˘ي˘بو
لÓخ يمسصاعلأ يدانلل اهمودق لمتÙأ
نأأ ي˘ح˘ي Îن˘عÈت˘عأ :ي˘ف˘ي˘سصلأ و˘تا˘˘كŸÒأ
ع˘م ة˘لدا˘ع ة˘سسفا˘ن˘م ة˘˘ما˘˘قإأ و˘˘ه““ فد˘˘ه˘˘لأ

مد˘ق˘ت˘سسن˘سس .ي˘˘مر˘˘ه˘˘لأ ل˘˘سسل˘˘سست˘˘لأ مأÎحأ
اهددحي يتلأ تاجايتحÓل اًقفو Úبع’
.““ ينفلأ زاه÷أ
دقعم رمأأ هنإأ““ :هثيدح ىيحي Îنع متتخأو

ةيأدبب ةنراقم ةيؤور كيدل نوكي ’أأ ةياغلل
⁄ اننأ’ مÓظلأ ‘ نحن .لبقŸأ مسسوŸأ
تأÒسضحتلأ جمانرب ءدب نم دعب نكمتن
8 ىدم ىلع دتميسس يذلأو انب ةسصاÿأ
.““عيباسسأأ
دا–إأ قيرفل يسضايرلأ ريدŸأ عمتجيسسو
›ودلأ سسرا◊اب ““ىيحي Îنع““ ةمسصاعلأ
د˘ع˘ب ““سشو˘˘ما˘˘مز ŸÚ د˘˘مfi““ ير˘˘ئأز÷أ

.يحسصلأ رج◊أ نم هجورخ
يحسصلأ رج◊أ ‘ ““ىيحي Îنع““ دجأوتيو
عوبسسأ’أ هلوسصو دعب ةمسصاعلأ قدانف دحأاب
.اسسنرف نم طرافلأ
ى˘ي˘ح˘ي Îن˘ع ع˘م˘˘ت˘˘ج˘˘ي نأأ ر˘˘ظ˘˘ت˘˘نŸأ ن˘˘مو
نم سشومامز ŸÚ دمfi قيرفلأ سسراحب
يذلأ وهو ،Òخأ’أ أذه Òسصم ديد– لجأأ
ة˘ي˘لا◊أ ةرأدإ’أ ع˘˘م ل˘˘كا˘˘سشم ‘ د˘˘جأو˘˘ت˘˘ي
.يكنبلأ كسصلأ ةيسضقو ،هتاقحتسسم ببسسب
رئأز÷أ ¤إأ مودقلأ قباسسلأ ›ودلأ نك“و
ةسصاخ ةلحر Ïم ىلع طرافلأ دحأ’أ موي

.ا˘سسنر˘ف ‘ Úق˘لا˘ع˘لأ Úير˘˘ئأز÷أ ةدا˘˘عإ’
قد˘ن˘ف ‘ ا˘ًي˘لا˘ح ى˘˘ي˘˘ح˘˘ي Îن˘˘ع د˘˘جأو˘˘ت˘˘يو
ةيحسصلأ تأءأرجإ’أ نم ءزجك ،ةمسصاعلاب

.(91- ديفوك) انوروك سسوÒف دسض

ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا–ا رو˘ه˘م˘ج ة˘ي˘˘ن˘˘غأا
لخدت و لوبرفيل ة˘ي˘ن˘غا زوا˘ج˘ت˘ت
ايŸاع خيراتلا
‘ ة˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘غ’أ تذ˘˘˘خأو
فر˘˘˘ط ن˘˘˘م أÒب˘˘˘ك ا˘˘˘جأور ر˘˘˘˘ئأز÷أ

ي˘ت˘لأ ة˘˘ير˘˘ئأز÷أ ة˘˘يد˘˘نأ’أ Òها˘˘م˘˘ج
و اهتلاح نع Èعت و عدبت تحبسصأ
ق˘ير˘ط ن˘ع ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ ا˘ه˘عا˘˘سضوأ

ةينغأأ لعج ام وه و Êاغ’أ هذه
““ ةيدأرم لد أزاك’ ““ ةجهبلأ د’وأأ
خيرات ‘ ةينغأأ لسضفأأ Êاثك فنسصت
““ لوبرفيل ةينغأ’ ةزواجتم مدقلأ ةرك
ة˘˘ي˘˘ن˘˘غأأ ف˘˘ل˘˘خ و ““أد˘˘ي˘˘˘حو Òسست ن˘˘˘ل
ة˘ب˘ترŸأ تل˘ت˘˘حإأ ي˘˘ت˘˘لأ تيÓ˘˘بر˘˘ف˘˘ير
¤وأ’أ

فر˘ط ن˘م ف˘ي˘ن˘˘سصت˘˘لأ أذ˘˘ه ءا˘˘ج و
ةينغأأ05 ل˘˘سضفأ’ تو˘˘ف و˘˘سس ع˘˘قو˘˘م
. خيراتلأ ‘ ةيسضاير
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قحÓت تحبصصأا يتلا تاعئاصشلا ةÌك نم هئايتصسا نع ،رئاز÷ا ةيدولوم يدانل يصضايرلا ريدŸا ،وياروب فيطللا دبع برعأا
.فارطألا صضعب جعزي حبصصأا ةيرصسلا هترادإا مازتلا نأا ¤إا اÒصشم ،ةÒخألا ةنوآلا ‘ هقيرف



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

؟اينيطسسلف حورطŸا لاؤوسسلا
51مالـقأ

ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف ر“ يذ˘˘˘˘˘لأ تقو˘˘˘˘˘لأ ‘
قدأا˘ب ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ ا˘ن˘ت˘˘ي˘˘سضق
Êا˘˘˘ع˘˘˘˘يو ل˘˘˘˘حأرŸأ ر˘˘˘˘ط˘˘˘˘خأو
تا˘ت˘سشلأو ن˘طو˘˘لأ ‘ ا˘˘ن˘˘ب˘˘ع˘˘سش
ل˘ع˘ف˘ب ءأو˘سس ة˘ي˘˘سسا˘˘ق ا˘˘فور˘˘ظ
تا˘˘˘˘˘˘˘سسرا˘˘˘˘˘˘˘˘مŸأو ف˘˘˘˘˘˘˘˘قأوŸأ
تا˘يد˘ح˘ت˘˘لأ وأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘سس’أ
ي˘ت˘لأ ة˘عرا˘سستŸأ ة˘ي˘سسا˘˘ي˘˘سسلأ
ةلواfi ةناخ ‘ اهلك بسصت
ة˘ي˘سضق˘لأ ة˘ي˘ف˘سصتو فأد˘ه˘ت˘سسأ
قو˘˘˘˘˘˘ق◊أ ن˘˘˘˘˘˘ع ز˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘لأو
‘و ا˘˘˘ن˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘سشل ة˘˘˘˘عور˘˘˘˘سشŸأ

ر˘ير˘ق˘˘ت ‘ ه˘˘ق˘˘ح ا˘˘ه˘˘ت˘˘مد˘˘ق˘˘م
ه˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘لود ة˘˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘˘قأو ÒسصŸأ
ةدوعو ةدايسسلأ تأذ ةلقتسسŸأ
لأؤوسسلأ ناف ،هيئج’ سضيوعتو
قلعتي ’ اينيطسسلف حورطŸأ
ا˘م˘ه˘م كأذ وأ رو˘ط˘˘ت˘˘لأ أذ˘˘ه˘˘ب
ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘ب ’و ه˘ترو˘˘ط˘˘خ تنا˘˘ك
أدر ا˘هرد˘سصت ي˘ت˘لأ تا˘نا˘ي˘ب˘˘لأ

كأذ وأ ثد◊أ أذ˘˘˘˘˘ه ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع
ل˘ما˘ع˘ب ا˘سسا˘سسأ ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا‰أو
ا˘ن˘ت˘ه˘ب˘ج ‘ ي˘تأذ˘˘لأ رو˘˘سصق˘˘لأ
ما˘سسق˘ن’أ ة˘سصا˘خ ة˘˘ي˘˘ل˘˘خأد˘˘لأ
مد˘˘عو ر˘˘م˘˘ت˘˘˘سسŸأ يوا˘˘˘سسأاŸأ

ما˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘˘عر˘˘˘˘سش د˘˘˘˘يد–
ؤوكلتلأو ينيطسسلفلأ يسسايسسلأ

ي˘˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لأ ق◊أ ةدا˘˘˘˘عأ ‘
لوق ‘ ينيطسسلفلأ نطأوملل
،عأÎق’أ قود˘ن˘سص ‘ ه˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ك
ةيثراك جئاتن ¤أ ىدأ ام وهو

ةيسضقلأ ع˘جأر˘ت ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ‘
ايمÓسسأو ايبرع ةيني˘ط˘سسل˘ف˘لأ
فرط نم Ìكأ ؤورŒو ايلودو
ىلع ›ود وأ يميلقأ وأ يبرع

Œناك ام ءأرمح طوطخ زوا
فرسصتلأ انسسحأ ول اهزواجتيل
نحن ا‡ لسضفأ انلاح ناكل
.هيف
’وأ انه لاقي نأ بجي ام نأ
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ق˘˘ط˘˘نŸأ ة˘˘با˘˘ج’أ نأ

حو˘سضو˘˘ب Òسشت لؤوا˘˘سست أذ˘˘ك˘˘ه
ا˘ن˘˘تأدا˘˘ي˘˘قو ا˘˘ن˘˘ل˘˘ئا˘˘سصف نأ ¤أ

نم أÒبك أءزج لمحتت امومع
لا◊أ أذ˘˘ه ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘˘لوؤو˘˘˘سسŸأ
ا˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘قأوÃ سسك˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘تو
مأدعناك ودبي ام اهتاسسرا‡و
ءافتكأو يرجي ام ءأزأ ةلي◊أ
تانايب Èع ةيرظن لعف دودرب
’ تأرا˘˘˘ع˘˘˘سشو تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘˘سصتو

Áيدب لكسشت نأ نكÓ لعف نع
دنتسسي ام لوأ دنتسسي يقيقح
⁄ يتلأ ةيبعسشلأ ةدأر’أ ¤أ

Áا˘˘ه˘˘ل نو˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘سسق˘˘˘ن’أ ل˘˘˘ث˘˘˘ت
ةررك˘تŸأ ا˘ه˘تأءأد˘ن أو˘ل˘هاŒو
دنتسست امك ،ماسسقن’أ ءاهناب
عمŒ حسضأو لمع جمانرب ¤أ

.ةينطولأ ىوقلأ ةفاك هيلع
نأ لاقي نأ بجي ام نأ امك

Œدوقع ىدم ىلع انبعسش ةبر
هتأرأرقو ›ودلأ عمتÛأ عم

Œقبطي ⁄ ثيح ةريرم ةبر
،تأرأرقلأ هذه نم ءزج يأ
‘ اÃ ع˘ي˘˘م÷أ كرد˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
نأ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لأ ا˘˘˘˘نأو˘˘˘˘˘ق كلذ
¤أ عمتسسي ’ ›ودلأ عمتÛأ

دا÷أ لعفلأ مÎحي لب فيعسض
بع˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشلأ ةدأرأ ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع ÈعŸأ
بعسشلأ ةدحو نوكت ام ردقبو
اهدنع ،ةيودم ةخرسصو ةيوق
أذهلو ›ودلأ عمتÛأ تفتلي
انأوق عنÁ يذلأ ام :لءاسستن
ةردا˘˘˘˘˘بŸأ ¤أ ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘˘لأ

ةنماك˘لأ ة˘قا˘ط˘لأ سضا˘ه˘ن˘ت˘سس’
عسضوو ميظعلأ بعسشلأ أذه ‘

دسسجي دحوم ›اسضن جمانرب
لا˘˘˘سضن˘˘˘لأ ‘ ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘سش ق˘˘˘˘ح
عأز˘˘˘ت˘˘˘نأ ل˘˘˘جأ ن˘˘˘م عور˘˘˘˘سشŸأ

.؟هتيرح
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘نأ ه˘˘˘ل ف˘˘˘سسؤو˘˘˘˘ي ا‡و
نم Òغلأ هسسراÁ ا‡ مغرلأ
ةيسضقلأ قحب اياطخو ءاطخأ
نأ بجي ام نأ ’أ ةينيطسسلفلأ
ن˘م ه˘ي˘ل˘ع ن˘˘ح˘˘ن ا˘˘م نأ لا˘˘ق˘˘ي
دا÷أ كرحت˘ل˘ل با˘ي˘غو ة˘قر˘ف
تح˘م˘˘سس ي˘˘ت˘˘لأ ةر˘˘غ˘˘ث˘˘لأ ا˘˘م˘˘ه
با˘˘˘ك˘˘˘ترا˘˘˘ب Òغ˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ح˘˘˘˘م˘˘˘˘سستو
Úط˘˘˘سسل˘˘˘ف ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘يا˘˘˘˘طÿأ
.اهبعسش ةيسضقو
ي˘˘˘ك نأوأ’أ نآأ لو˘˘˘ق˘˘˘˘ن أذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل
نم ةفاك ةينطولأ انأوق سضهنت

لا˘سضن˘ل˘ل د˘ي˘ع˘تو ةو˘ب˘˘ك˘˘لأ هذ˘˘ه
نآأو قر˘سشŸأ ه˘ه˘جو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
عامسسأو تأرغثلأ دسسل نأوأ’أ
ة˘˘˘˘˘خر˘˘˘˘˘سص ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘جأ ⁄ا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لأ
ة˘يود˘˘م ةد˘˘حأو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف
عأز˘ت˘نأ ى˘ل˘ع ا˘˘نرأر˘˘سصأ د˘˘كؤو˘˘ت

ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ا˘ن˘قو˘ق˘حو ا˘ن˘˘ت˘˘ير˘˘ح
.ةعورسشŸأو ةتباثلأ

ـه1441 ةج◊ا وذ62ـل قفاوŸا م0202توأا61 دحألا

نيدصشار بيب◊ا ملقب

ءاسضفلل رخآأ يبرغ ينمأأ ٌقأÎخأ
نم مويلأ ذفني حابتسسŸأ يبرعلأ
د˘ع˘ب ةو˘خر˘لأ ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لأ ة˘بأو˘˘ب˘˘لأ
لاسسرإاب ،ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لأ ة˘بأو˘ب˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه˘ت
Úت˘˘ع˘˘ط˘˘ق ا˘˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘بو ا˘˘سسنر˘˘ف
Êا˘ن˘ب˘ل˘لأ ل˘حا˘سسلأ ¤إأ Úت˘ي˘˘بر˘˘ح
ه˘˘ب˘˘سشي ا˘˘م نآ’أ نأذ˘˘ف˘˘ن˘˘ي ا˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘م
لو˘˘ح ما˘˘ت˘˘لأ ير˘˘ح˘˘ب˘˘˘لأ قÓ˘˘˘غإ’أ

ا˘م ‘ ،بو˘˘ك˘˘نŸأ توÒب ءا˘˘ن˘˘ي˘˘م
ةرؤو˘ب˘ل ع˘ير˘سسلأ ق˘ي˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘لأ ه˘˘ب˘˘سشي
كأر˘˘تأ’أ ع˘˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘˘ث ة˘˘˘ه˘˘˘جأو˘˘˘م
ة˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لأ ةرؤو˘˘˘ب˘˘˘لأ ¤إأ تف˘˘˘ي˘˘˘سضأأ
ٍد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سصت˘˘˘ل مو˘˘˘ي˘˘˘لأ ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سشرŸأ

.كيسشو يركسسع
يركسسعلأ يرحبلأ روسض◊أ أذه
ىلع عيرسسلأ ÊاطيÈلأ يسسنرفلأ
دعب ةرسشابم ةينانبللأ لحأوسسلأ
،توÒب ءا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘م Òج˘˘˘ف˘˘˘ت عو˘˘˘˘قو
ع˘سسو˘ب سسي˘ل Úت˘جا◊ بي˘ج˘ت˘سسي
‘ اهزربأأ لعل ،امهءافخإأ برغلأ
ط˘غ˘سض ة˘سسرا‡ ن˘هأر˘لأ تقو˘˘لأ
ىلعو ةينانبللأ ةلودلأ ىلع رفاسس
يأأ ما˘ي˘ق ع˘نŸ أد˘يد– ا˘˘ه˘˘سشي˘˘ج

،Òجفتلأ ثداح ‘ ّداج قيق–
ٌكوكسش هلوح مو– تأأدب يذلأ
تأدا˘˘ه˘˘˘سشلأ م˘˘˘كأر˘˘˘ت ع˘˘˘م ،ةÒث˘˘˘ك
لكسشب رهظت يتلأ تاهويديفلأو

Òغ Òج˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت لو˘˘˘˘˘سصح ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ج
وج خوراسص ةطسسأوب امإأ ،يديلقت
ةsو˘˘˘ب˘˘˘ع وأأ ،سضرأأ ر˘˘˘ح˘˘˘˘ب وأأ سضرأأ

يليرلأ““ ةينقتب ل˘م˘ع˘ت ة˘سسو˘سسد˘م
رو˘˘ه˘˘سش ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘برÛأ ““ر˘˘˘ل˘˘˘يا˘˘˘ت
Òمدتلأ تاجوم سسفنب ايروسسب
جتنت ’ يتلأ ةمجسسنŸأ ةيرئأدلأ

.يديلقت Òجفت يأأ نع
ير˘ك˘سسع˘لأ رو˘سض◊أ أذ˘˘ه ل˘˘ب˘˘قو
ن˘م ٌبنا˘ج نا˘ك ،ي˘˘سضأر˘˘ع˘˘ت˘˘سس’أ
د˘˘ق ›ود˘˘لأو Êا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لأ مÓ˘˘عإ’أ
ة˘ع˘ير˘سسلأ ةرا˘˘يز˘˘لأ د˘˘ن˘˘ع ف˘˘قو˘˘ت
ه˘˘فtر˘˘سصتو ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لأ سسي˘˘ئر˘˘ل˘˘˘ل
ته˘ت˘نأ ،نا˘ن˘ب˘ل˘ل ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف م˘˘كا˘˘ح˘˘ك
تا˘ط˘ل˘سسل˘˘ل ة˘˘ّج˘˘ف˘˘لأ ه˘˘ُتأد˘˘يد˘˘ه˘˘ت
‘ ة˘مو˘ك◊أ ة˘لا˘قإا˘ب ة˘ي˘˘نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لأ
نأأ سضÎفي ناك يذلأ مويلأ سسفن
ي˘سصق˘ت ة˘ن÷ ُر˘ير˘ق˘ت ه˘ي˘ف م˘sل˘سس˘ُي
لا˘˘سسرإأ رأر˘˘˘ق ءا˘˘˘جو ،ق˘˘˘ئا˘˘˘ق◊أ

در˘˘ك Úت˘˘ير˘˘ح˘˘ب˘˘˘لأ Úت˘˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لأ
عسضوب يكÎلأ سضرعلل يقابتسسأ
ت– ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كÎلأ ئ˘˘˘˘˘نأوŸأ د˘˘˘˘˘حأأ
لاغسشأاب لtفكتلأو ،نانبل فtرسصت
ن˘م توÒب ءا˘ن˘ي˘م ل˘ي˘هأا˘˘ت ةدا˘˘عإأ

.ديدج
ةيلودلأ ىوقلأ نأأ حسضأولأ نمو
سضو◊أ تأورث لوح ةعراسصتŸأ
دق ،زاغلأ نم طسسوتملل يقرسشلأ
ةا˘˘سسأاŸأ ءا˘˘˘ي˘˘˘ح نود تم˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘غأ
ةرئأد ¤إأ نانبل sر˘ج˘ت˘ل ة˘ي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لأ
سضو˘˘˘ح ‘ ي˘˘˘ما˘˘˘ن˘˘˘تŸأ عأر˘˘˘سصلأ
هدا˘˘˘ع˘˘˘بإا˘˘˘ب ط˘˘˘سسو˘˘˘˘تŸأ سضي˘˘˘˘بأ’أ
يتلأ ةيسسايسسوي÷أو ةيداسصتق’أ

ق˘ي˘سضم ى˘ت˘حو ما˘˘سشلأ ن˘˘م tد˘˘ت“
غأر˘ف˘لأ ءل˘م د˘ير˘ت ،قرا˘ط ل˘˘ب˘˘ج
رو˘˘˘سض◊أ ع˘˘˘جأر˘˘˘ت ن˘˘˘ع œا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لأ
قر˘سشلأ ‘ ي˘ك˘ير˘مأ’أ ير˘ك˘سسع˘لأ
ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث ا˘˘˘ه˘˘˘مsد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ي ،ط˘˘˘سسوأ’أ
ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لأ ““و˘˘ك˘˘ي˘˘ب - سسك˘˘يا˘˘سس““
““ي˘˘˘عر˘˘˘˘سش ٍثيرو»ـك Êا˘˘˘˘ط˘˘˘˘يÈلأ
،ة˘ه˘ج ن˘م ي˘ك˘ير˘مأ’أ رو˘˘سضح˘˘ل˘˘ل
ةداعتسسأ ةسصرفب ةŸا◊أ ايكرتو

ةينامثعلأ ةيروطأÈمإ’أ نم ءزج
.نرق لبق تككُف يتلأ
ـ يبرعلأ ⁄اعلأ دجي ىرخأأ ةرمو
هسسفن ـ ة˘يؤور˘لأو ةدا˘ي˘ق˘ل˘ل د˘قا˘ف˘لأ

ةيميلقإ’أ ىوقلأ بلاكتل ةسضرع
Ìكأأ ةهجأوŸ احسشرم ،ةيلودلأو
مدا˘˘ع ،ن˘˘˘مأز˘˘˘ت˘˘˘م ءأد˘˘˘ت˘˘˘عأ ن˘˘˘م
،ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأ سصر˘ف˘لو رأر˘ق˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
Êو˘ي˘ه˘سصلأ نأود˘ع˘لأ ¤إأ فا˘سض˘˘ُي
برغلأ دُعي ⁄ يذلأ ،مأدتسسŸأ
ةءافكب عأرسصلأ ةرأدإأ ىلع هن“أاي
،ّر˘ق˘˘ت˘˘سسم Òغ ي˘˘بر˘˘ع ⁄ا˘˘ع ع˘˘م
ةيرسشبلأو ةي˘سسا˘ي˘سسلأ ه˘ت˘ي˘فأر˘غ˘ج
ةيبعسشلأ تأروثلأ عيراسشÃ ىلبح
يقابتسسأ تيقوتب اهسضهجأأ يتلأ
لمع˘تو ،ه˘sجوŸأ ي˘بر˘ع˘لأ ُع˘ي˘بر˘لأ
ليهسست ىلع مويلأ ةيبرغلأ ىوقلأ

،ة˘˘ير˘˘ك˘˘سسع˘˘˘لأ ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘نأ’أ ةدو˘˘˘ع
ر˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘سصت ّف˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘م قÓ˘˘˘˘˘˘˘غإأو
‘ ط˘˘˘قا˘˘˘سسلأ ،ة˘˘˘ي˘˘˘طأر˘˘˘قÁد˘˘˘˘لأ
،ن˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘˘لأو ،نا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب˘˘˘˘لو قأر˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ
طوقسسلل ٌحسشرم وهو ،نأدوسسلأو
.سسنوت ‘ ابيرق
نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ‘ كÙأ ى˘˘ل˘˘ع و˘˘ه ا˘˘م
نم عيرسسلأ سصلختلأ وه ،مويلأ

،ةيفئاطلأ ةيطأرقÁدلأ ةبرجتلأ
‘ اهل خسسن مايق عنŸ ةمuدقمك
ىر˘ي ،ن˘م˘ي˘لأو ،ة˘يرو˘سسو ،قأر˘ع˘لأ
اهنم تدافتسسأ نأريإأ نأأ برغلأ
م˘˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘ح ةدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسأ ن˘˘˘م Ìكأأ
كأرتأ’أ دافتسسأ امك ،Êويهسصلأ
تأرو˘˘ث ن˘˘م نأو˘˘خإ’أ ل˘˘ي˘˘ب˘˘˘خرأأو
ةيناملعلأ بخنلأ نم Ìكأأ عيبرلأ
‘ ءأو˘˘˘سس ،بر˘˘˘˘غ˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لأوŸأ
وأأ ،ةيبيللأ وأأ ،ةيرسصŸأ ةبرجتلأ
،بر˘غŸأ ‘ ى˘ت˘حو ،ة˘˘ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لأ
هنم ةيرئأز÷أ ةخسسنلأ تءاجو
كاسسمإ’أ تداعتسسأ ةينطو ىوقب

Ãة˘ير˘˘ك˘˘سسع˘˘لأ ة˘˘لود˘˘لأ تا˘˘سسسسؤو
د˘ق نو˘ك˘ت ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلأو ة˘ي˘ن˘مأ’أو

خ˘˘˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘˘˘م تÓ˘˘˘˘˘˘فإ’أ ‘ تح‚
ة˘ه˘˘جأو ¤إأ ر˘˘ك˘˘سسع˘˘لأ جأرد˘˘ت˘˘سسأ
ر˘˘˘سصم ‘ ل˘˘˘سصح ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك م˘˘˘˘ك◊أ
.نأدوسسلأو
ى˘ل˘˘ع بر˘˘غ˘˘لأ لuو˘˘ع˘˘ي نا˘˘ك ا˘˘م˘˘كو
ركسسعل ايبيل ‘ ةطلسسلأ ميلسست

أافرم Òجفت ةاسسأام نإاف ،Îفح
ةسصرف برغلل ترفو دق توÒب
⁄ ة˘˘˘مو˘˘˘˘ك◊ ل˘˘˘˘ه˘˘˘˘سس طا˘˘˘˘ق˘˘˘˘سسإأ

ّد˘ت˘مأ ي˘ب˘ع˘سش ٌكأر˘َح ا˘ه˘ط˘˘ق˘˘سس˘˘ُي
فرسشتسسم طاقسسإأ اهعمو ،ةنسس
،ةيفئاطلأ ةيطأرقÁدلأ ةبرجتل
،نا˘ن˘ب˘ل ر˘ك˘سسع˘ل م˘ك◊أ م˘˘ي˘˘ل˘˘سستو
رجحب روفسصع نم Ìكأأ برسضيل
ت– أدد‹ نانبل عسضو :دحأو
،ة˘ع˘sن˘ق˘م ة˘ي˘بر˘˘غ ة˘˘يا˘˘سصو ما˘˘ظ˘˘ن
ن˘م نأر˘يإأو ه˘˘ل˘˘لأ بز˘˘ح جأر˘˘خإأو
كفو ،Êانبللأ يسسايسسلأ دهسشŸأ
ٍة˘˘حا˘˘سسك ة˘˘يرو˘˘سس ع˘˘م طا˘˘ب˘˘˘تر’أ

ن˘˘ع Ó˘˘˘سضف ،سسور˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘سصلا˘˘˘خ
Èت˘ع˘ت د˘ل˘ب ‘ م˘tك˘˘ح˘˘ت˘˘لأ ة˘˘سصر˘˘ف
ة˘ه˘ب˘ج ر˘ط˘خأأ ة˘ي˘بو˘ن÷أ ه˘ت˘ه˘ب˘ج
،Êو˘ي˘ه˘˘سصلأ نا˘˘ي˘˘ك˘˘لأ ن˘˘مأأ ى˘˘ل˘˘ع
ةيناثلأ ةوخرلأ ةرسصاÿأ لكسشيو
سضي˘˘بأÓ˘˘ل ي˘˘بو˘˘ن÷أ ل˘˘˘حا˘˘˘سسلا˘˘˘ب
ةر˘˘˘˘يز÷أ هاŒأ ‘ ط˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘تŸأ
سضو◊أ ‘ ه˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘ي ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘˘لأ
تلفنŸأ يبيللأ ُدهسشŸأ يبرغلأ
ىو˘˘˘ق˘˘˘لأ ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘هأر˘˘˘ت يذ˘˘˘˘لأ
““رأو˘˘˘˘سسÒف˘˘˘˘يد»ـك ة˘˘˘˘˘عرا˘˘˘˘˘سصتŸأ

لحاسسلأ ‘ ةوقلاب لغوتلل حوتفم
.ايقيرفإأ بلق ‘و

ديدج ””وكيب سسكياسس»ـل ٌتامuدقم

دتو دمfi لاصضن ملقب

،اهب مهرّكذو ،ليوط نمز ذنم برعلأ اهلاق .Òسصق بذكلأ لبح
دسسفأأ امدنع ،وهاينتن Úماينب لÓتح’أ ةموكح سسيئر ،ةقرافملل

نأأ ىلع ًأّرسصم ،مسضلأ ططfl ““فيقوت““ ةبذك تأرامإ’أ ةلود ىلع
ططı تقؤوم قيلعت وأأ ““ثيرت““ وه تأرامإ’أ هيلع تلسصح ام لك
ةيبرغلأ ةفسضلأ ‘ تانطوتسسŸأ ىلع ةيليئأرسسإ’أ ةدايسسلأ سضرف
.ةلتÙأ
ةراسشإأ اهتعبت ديأز نب دمfi يبظوبأأ دهع ›و ةبذكل وهاينتن ةيرعت
،ليئرب يفسست سسترآاه ‘ ةيبرعلأ نوؤوسشلأ ررfi نم رظن تفلو
ن˘ع تأرا˘مإ’أ ةدا˘قو و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ة˘بذ˘ك ةرŸأ هذ˘ه ا˘هرود˘˘ب سضحد˘˘ت
‘ طسشنت هنأأ ¤إأ هرودب ليئرب راسشأأ ذإأ ،نأريإأ نم كÎسشŸأ رطÿأ
تداتعأ Óًثم نأريإأ نأأو ،ةينأريإأ ةكرسش0003 نم Ìكأأ تأرامإ’أ

.ليئأرسسإأ عم ةميمح تاقÓع ميقت لود عم تاقÓع ةماقإأ ىلع
ةعيرذو ““ديمجتلأ““ نع ،بذاكلأ يتأرامإ’أ ““زا‚إ’أ““ انفذح أذإأ
ماظن اهينجي دئأوف نم ىقبي ’ ،ةيليئأرسسإ’أ ““Êأريإ’أ عبعبلأ““
تأÿÈاب ًانيعتسسم ،ًايلخأد ماظنلأ تيبثت ةلأاسسم ىوسس تأرامإ’أ
ÚسضراعŸأ عمق ىلع هتردق ““ديسشرت»و ،Óًثم ،ةيليئأرسسإ’أ ةينمأ’أ
ايجولونكتو جمأÈب ةناعتسس’أ لÓخ نم ةقيدسص لودل مأأ هل ءأوسس
بلق ىلع ةسسفانمو يبرعلأ ⁄اعلأ ردسصتب حومطو ةيليئأرسسإأ ةينمأأ
.ةيكÒمأ’أ ةرأدإ’أ

نأأ ح˘سضت˘ي ،م˘سضلأ ط˘طfl د˘ي˘˘مŒ ة˘˘بذ˘˘ك ن˘˘ع أد˘˘عو ،ل˘˘با˘˘قŸأ ‘
وأأ ،لÓتح’أ ءاهنإاب طرسش وأأ بلط يأ’ ةملكب ولو رسشت ⁄ تأرامإ’أ
طرسش ركذ ىتح ’و تانطوتسسŸأ كيكفت وأأ ،ناطيتسس’أ فقو
نأأ أذه ينعي .سسدقلأ اهتمسصاع ةلقتسسم ةينيطسسلف ةلود ةماقإأ
ًايجيتأÎسسأ ًافلا– لب مÓسس در‹ سسيل ليئأرسسإأ حن“ تأرامإ’أ

،يليئأرسسإ’أ داسصتقÓل ةيترامإ’أ تأرامثتسس’أ خسض لمسشي ًاينلع
هايŸأ ‘ ““ةيليئأرسسإ’أ تأÈخلل““ اهتجاحو تأرامإ’أ ناهترأ لوبقو
نم اهيلع لوسص◊أ مويلأ نكÁ تأÈخ يهو ،امهÒغو ةعأرزلأو
ءأر˘˘ث ى˘˘ل˘˘ع تن˘˘ك أذإأ ًا˘˘سصو˘˘˘سصخو ،لاŸأ كل“ تمد ا˘˘˘م ة˘˘˘لود ل˘˘˘ك
.تأرامإ’أ
اهتيسضقو Úطسسلفل ًايلك ركنتي هنأأ وه قافت’أ ‘ ام رطخأأ نكل
.سسدقلأ رير–و تانطوتسسŸأ كيكفتو ،لÓتح’أ ءاهنإأ ةلأاسسمو
Úميلأ ةيأور ًأديد–و ،ةينويهسصلأ ةيأورلأ ىنبتي هلك أذه قوف وهو
عم ةدرفنم تأدهاعم دقع نكÁ هنأاب ،وهاينتنب Óًث‡ ،Êويهسصلأ
ا˘ه˘سسد˘˘قو ا˘˘ه˘˘ب˘˘ع˘˘سشو Úط˘˘سسل˘˘ف ة˘˘ي˘˘سضق ن˘˘ع ًأد˘˘ي˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع لود
تسسيل ،لÓتحأ ةلود عم ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لأ زوا˘ج˘ت˘ي .ة˘ل˘تÙأ ا˘ه˘تا˘سسد˘ق˘مو

،هلك يبرعلأ نطولأ ‘ اهعامطأأو اهتبيكرتو اهيسضام لعفب ةيعيبط
لباقم نود نم ةينا‹ ةيعرسش اهحنÁ يجيتأÎسسأ فلا– ¤إأ
Úطسسلف عفدت اميف ““ىمظع ةلود““ تأرامإ’أ حبسصت نأاب مهو ىوسس
.نمثلأ اهدحو

سسيركتو Úطسسلفل ركنت
لÓتحÓل
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ع˘˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لأ ن˘˘˘م Òث˘˘˘ك˘˘˘لأ لّو˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘˘ت
بب˘˘˘شسب تا˘˘˘عا˘˘˘ششإأ ¤إأ ثأد˘˘˘˘حأ’أو
،اهيلع أأرطت يتلأ ةبذاكلأ تأدايزلأ
ي˘ت˘لأ ل˘ي˘شصا˘ف˘ت˘لأ لÓ˘خ ن˘˘م كلذو
ةعقأولأ يوري صصخشش لك اهفيشضي

اÃ لابم Òغ ،هرظن ةهجو بشسح
،ةميخو بقأوع نم كلذ نع رجني

تاعاششإ’أ رششن ةرهاظ تتاب ثيح
رخني يقÓخأأ Òغ لمع ةشضرغŸأ

 .عمتÛأ مشسج

Œةبق ةب◊ا نم لع
ثأد˘˘˘حأ’أو ع˘˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لأ ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘˘ت
نم د‚ ثيح ،اهيدراشس فÓتخاب
لزتخيو صصقني نمو اهيلإأ فيشضي
¤إأ ةعقأو نم لّوحتتل اهليشصافت
أذه ،اما“ ةرياغم ىرخأأ ةعقأو
يتلأ ناشصقنلأو تأدايزلأ لعفب هلك
ع˘˘قأو˘˘لأ ن˘˘م Òث˘˘ك˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع أأر˘˘˘ط˘˘˘ت

تاقÓعلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ي˘ت˘لأ ا˘شصو˘شصخ
لوحتت ذإأ ،ةيشسايشسلأو ةيعامتج’أ
صصوشصÿأ أذه ‘و ،يرذج لكششب
صصا˘˘خ˘˘ششأ’أ صضع˘˘ب ن˘˘م ا˘˘ن˘˘˘بر˘˘˘ق˘˘˘ت

Ÿأ أذه لوح مهيأأر ةفرعŸعوشضو،
‘ هظح’أأ ام» : ةدوعشسم تلاق
موي لك يتÓيمز لاغششنأ وه يلمع
Ãهلي˘شصا˘ف˘ت ن˘ل˘ق˘ن˘ت د˘يد˘ج عو˘شضو
هيلع قلعتو هنللحيو ،نهنيب اميف
ا˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب ن˘˘ه˘˘ن˘˘م ةد˘˘حأو ل˘˘˘ك
¤إأ بتك˘م ن˘م ن˘ل˘ق˘ت˘ن˘ت˘ل ،ة˘شصاÿأ

ي˘˘˘˘˘ه عو˘˘˘˘˘شضوŸأ ر˘˘˘˘˘ششن˘˘˘˘˘تو ر˘˘˘˘˘˘خآأ
بشسح ةد˘˘˘˘حأو ل˘˘˘˘ك تا˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘خأ’أو
ة˘˘ه˘˘جو بشسحو ه˘˘ل ا˘˘ه˘˘با˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شسأ
نإأ يجان لوقي Úح ‘ .«اهرظن
نأأ و˘˘ه Ìكأأ ه˘˘بأر˘˘غ˘˘ت˘˘˘شسأ Òث˘˘˘ي ا˘˘˘م
،هومخشض أÈخ أوعمشس أذإأ هءÓمز
نع نوعروتي ’ مهف كلذ نم Ìكأأو
يذ˘لأ صصخ˘ششلأ ¤إأ مو˘ل˘لأ ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت
بنذم هنأاكو هلوح ثيد◊أ يرجي
ةÎف دعب حشضتيل ،هبشساحي نأأ بجي
يذلأ ليوطلأ ثيد◊أ صساشسأأ نأأ
أذ˘˘˘ه ن˘˘˘ع ءÓ˘˘˘مز˘˘˘لأ Úب ر˘˘˘ششت˘˘˘ن˘˘˘ي
Èخ هرد˘˘˘˘˘شصم ،كأذ وأأ صصخ˘˘˘˘˘ششلأ

تل˘˘ي˘˘ق ة˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ك وأأ ،Òغ˘˘˘شص ،يدا˘˘˘ع
اهنم جشسني نأأ لقعي لهف .احأزم
امÓك ،كلت وأأ هذه وأأ ،كأذ وأأ أذه
دكأاتيل ،«يهتني ’ اشضيرع Óيوط
’ صصاخششأ’أ ء’ؤوه نأأ كلذ دعب
ة˘يأو˘˘ه ىو˘˘شس ةا˘˘ي◊أ ‘ نو˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘ي
.لاقلأو ليقلأ

ةقوثوŸا رداصصŸا مادعنا
يصسيئر ببصس
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ ي˘˘ئا˘˘شصخأ’أ لو˘˘˘ق˘˘˘ي
ن˘˘˘˘˘˘م عو˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘لأ أذ˘˘˘˘˘˘ه ،(م .Úشسح)
ىلع لوأ’أ ،Úيوتشسم هل ثيداحأ’أ

باب ت– جردنيو ،دأرفأ’أ ديعشص
يأأر˘˘لأو ،ه˘˘ي˘˘ف غ˘˘˘لا˘˘˘بŸأ لو˘˘˘شضف˘˘˘لأ
م˘˘˘ي˘˘˘ط– ا˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘حأأو ،مأد˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسŸأ
ل˘˘˘ث“ ا˘˘˘يا˘˘˘شضق ‘ تا˘˘˘ي˘˘˘شصخ˘˘˘˘ششلأ
ا˘مأأ .ي˘ق˘ل˘ت˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب ة˘˘ششهد
ى˘˘˘ل˘˘˘ع و˘˘˘ه˘˘˘ف ،Êا˘˘˘ث˘˘˘لأ ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسŸأ

لعلو ،يعم÷أ يشسايشسلأ ىوتشسŸأ
هذ˘˘ه را˘˘ششت˘˘ن’ ي˘˘شسي˘˘ئر˘˘لأ بب˘˘˘شسلأ
ردشصم دوجو مدع وه ثيداحأ’أ

،ليق ام يفن وأأ ديكأاتل ،هيف قوثوم
هذ˘ه˘ب ما˘م˘ت˘ه’أ ةر˘˘ئأد د‚ كلذ˘˘ل
.اهÒغ نم Òثكب عشسوأأ ثيداحأ’أ
با˘طÿأ ع˘م صسا˘ن˘لأ ة˘˘قÓ˘˘ع نأ’و
فعشض ىلع ةمئاق ةداع يموك◊أ
فر˘˘ط˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه Úب ة˘˘˘ي˘˘˘قأد˘˘˘شصŸأ
صصر˘˘˘ف ل˘˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘ي ا˘˘˘˘م و˘˘˘˘هو ،كأذو
ة˘لوأد˘˘تŸأ تا˘˘مو˘˘ل˘˘عŸأ م˘˘ي˘˘خ˘˘شضت
ةرك هبششي ام ¤إأ لوحتتل ،رثاكتت
ام اهنكلو ةÒغشص أأدبت يتلأ جلثلأ
.ةمخشض حبشصت نأأ ثبلت

لظ ‘ ةيفافصشلا مادعنا
 قÓخأ’ا لÓحنا
.دمحأأ) يرشسأ’أ يئاشصخأ’أ ىري
ة˘ئ˘ي˘ب˘لا˘ب ة˘قÓ˘ع ه˘ل ر˘˘مأ’أ نأأ ،(صش
ة˘˘˘ي˘˘˘˘بÎلأ» بنا˘˘˘˘ج ¤إأ ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بÎلأو
يتلأ حاتفن’أ ةفاقث يأأ ،«ةيفÿأ
ةقوثوم رداشصم دجوي Óف ،اهششيعن
،ةعاششإ’أ هيلع بلغتف ،ÿÈأ نم
وه لقانلأ صصخششلأ نأأ ةقيق◊أو
.تاعاششإ’أ هذه انايحأأ قلخي نم
ناشسللأ ظفح ةفاقث نأأ ¤إأ Òششيو
لقنف ،انعمت‹ ‘ ةدوجوم Òغ
ل˘ق˘ن م˘ت˘ي يذ˘˘لأ صصخ˘˘ششلأو ،ÿÈأ
،ه˘˘ت˘˘ح˘˘شص ىد˘˘م ا˘˘مو ،ه˘˘˘ي˘˘˘لإأ ÿÈأ
هذه لك …اهب لقني يتلأ ةقيرطلأو
‘ ا˘˘ه˘˘ب د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لأ م˘˘ت˘˘ي ’ ءا˘˘ي˘˘ششأ’أ
ع˘˘ي˘˘م÷أ را˘˘شص ى˘˘˘ت˘˘˘ح ،ع˘˘˘م˘˘˘تÛأ

.صضع˘˘ب˘˘لأ م˘˘ه˘˘شضع˘˘ب ن˘˘ع ثد˘˘ح˘˘ت˘˘ي
هذه نأأ يرشسأ’أ يئاشصخأ’أ Èتعيو
ىلع ةر˘شصت˘ق˘م تشسي˘ل تا˘ي˘كو˘ل˘شسلأ

نإأ لاقي دقف ،رخآ’أ نود صسنج
Ó˘˘˘قا˘˘˘ن˘˘˘ت Ìكأأ ءا˘˘˘شسن˘˘˘لأ تا˘˘˘شسل˘˘˘˘ج
نأأ ي˘ن˘ع˘ي ’ أذ˘ه ن˘ك˘لو ،را˘˘ب˘˘خأÓ˘˘ل

ل˘ث˘م ن˘م و˘˘ل˘˘خ˘˘ت لا˘˘جر˘˘لأ صسلا‹
نأأ ¤إأ خيششلأ تفليو ،ءايششأ’أ هذه
،ة˘مو˘ل˘عŸأ ل˘ق˘ن ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘ب ر˘˘ثأا˘˘ت˘˘لأ

ع˘˘˘˘قأو˘˘˘˘م لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘شصو˘˘˘˘شصخ
ىلع صسكعني ،يعامتج’أ لشصأوتلأ
ة˘فا˘ق˘ث ل˘ع˘ج˘ي ا˘م ،ة˘يدا˘ع˘لأ ةا˘ي◊أ
¤إأ ل˘˘ق˘˘ت˘˘ن˘˘ت تنÎنإ’أ Èع ر˘˘ششن˘˘لأ
بهذ˘˘ي Úح ‘ .ة˘˘يدا˘˘ع˘˘˘لأ ةا˘˘˘ي◊أ
(خ .لامج) صسفنلأ ملع يئاشصخأأ
ةشصق يوري امدنع ناشسنإ’أ نأأ ¤إأ
طقشسيشس بلغأ’أ ‘ وهف ،اهعِمشس
هنو˘ك˘ل ،ه˘شصخ˘شش ى˘ل˘ع ا˘ه˘ن˘م أءز˘ج
وأأ ،دود◊أ نم دح ¤إأ اهب رثأاتي
،اهيلع هتيشصخشش نم أءزج طقشسي
ةقيرطلاب ةشصقلأ رشسفي وهف كلذل
،ه˘˘˘ن˘˘˘م ءز÷أ كلذ صسك˘˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لأ
نمو ،ةهّوششم اهلقني وهف ›اتلابو

يئاشصخأ’أ Èتعيو .يردي ’ ثيح
نو˘˘˘ك˘˘˘ي نأأ نا˘˘˘شسنإ’أ ‘ ل˘˘˘شصأ’أ نأأ

ا˘م˘ك ا˘ما“ ءي˘ششلأ ل˘ق˘ن˘يو ا˘قدا˘شص
انيبم ،ةدايز وأأ صصقن يأأ نود ،وه
نمز ذنم دوجوم رمأأ ليوهتلأ نأأ

ىلع أديدج ائيشش Èتعي ’و ،ليوط
.تاعمتÛأ نم عمت‹ يأأ

 ميصشهلا ‘ رانلاك رصشتنت اهنأ’

 ةـــيــناـــسسـنإ’إ تاـــقÓـعـلاــب فسصعت تاـــعاـــسشإ’إ

‘ ةليوط تاعاشس لافطأ’أ نم Òثكلأ يشضقي
هذه للختتو ،ةينوÎكلإ’أ باعلأ’أ ةشسرا‡

يتلأ اياشضقلأو عيشضأوŸأ نم ديدعلأ باعلأ’أ
‘ اهيف صشيعلأ لواحيو اهيف لفطلأ صصوغي
هابتنÓل تفلŸأو .اهيف بعلي يتلأ ةÎفلأ كلت
لاتقلأ باعلأأ نولشضفي لافطأ’أ نم Òثكلأ نأأ
امدنع نوخرشصيو نولعفني ذإأ ،ةعراشصŸأو
تايشصخششلأ صضعب مت˘ششب نو˘مو˘ق˘يو ،نو˘ب˘ع˘ل˘ي
ÚبرŸأ تأريذ– مغرو .ةبعللأ ‘ ةكرحتŸأ

ا˘هÒثأا˘تو ،ة˘ي˘نوÎك˘لإ’أ با˘ع˘لأ’أ ر˘طاfl ن˘م
ا˘ه˘نأأ ’إأ ،را˘غ˘شصلأ تا˘فر˘˘شصت ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ششا˘˘بŸأ

لا˘˘ف˘˘طأ’أ Úب ةر˘˘ششت˘˘ن˘˘مو ة˘˘ع˘˘ئا˘˘شش تح˘˘ب˘˘شصأأ
أذ˘ه ،ا˘يدا˘ع أر˘مأأ تتا˘˘ب ى˘˘ت˘˘ح ،Úق˘˘هأرŸأو
،Ìكأا˘ف Ìكأأ دأدز˘ي ا˘هر˘ط˘خ ل˘ع˘˘ج را˘˘ششت˘˘ن’أ

،فنعلأ ىلع ةرششابم Òغ ةقيرطب ث– اهنأ’
ةعباتم مدع نع نايحأ’أ مظعم ‘ œان كلذو
با˘ع˘لأ’أ هذ˘ه نأأ م˘غر˘˘ف ،م˘˘ه˘˘ئا˘˘ن˘˘بأأ ءا˘˘ي˘˘لوأ’أ

‘ لهشسلأ نم هنأأ ’إأ ،ةيقيقح Òغو ةيلايخ
يقيق◊أ ⁄اعلأ Úب طلÿأ راغشصلأ لوقع
،ةبعللأ ثأدحأأ هيف يرŒ يذلأ يشضأÎف’أو
ءانثأأ لامعأ’أ هذه لفطلأ دلقي دقف كلذل
هنأاب رعششي نأأ نود ،هÒغ عم بعللأ تاقوأأ

رطÿأ نمكي انهو ،يشضأÎف’أ ⁄اعلأ جراخ
Òششت ،صصو˘˘˘˘شصÿأ أذ˘˘˘˘ه ‘و .ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ق◊أ
ة˘˘يو˘˘بÎلأ ةد˘˘ششرŸأو ة˘˘ير˘˘شسأ’أ ة˘˘ي˘˘ئا˘˘شصخأ’أ
رطاfl كردي ’ لفطلأ نأأ ¤إأ ،(أأ .ءانشس)
ىقبت نكل ،ةينوÎكلإ’أ باعلأ’أ كلت بقأوعو
ةيشضق يتأات انهو .ءابآ’أ ىلع كلذ ةيلوؤوشسم
هيجوتو ،ةح˘ي˘ح˘شص ة˘ق˘ير˘ط˘ب تا˘قوأ’أ ع˘يزو˘ت
ءأرشش ‘ مهتبحاشصمو مهتأرايتخأ ‘ ءانبأ’أ
:اشضيأأ لوقتو ،ةينوÎكلإ’أ باعلأ’أ صصأرقأأ
دح ¤إأ باعلأ’أ هذهل لافطأ’أ بح لشصي»
لفطلأ حبشصي نأأ ¤إأ كلذ يدؤوي دقو ،نامدإ’أ
بناج ¤إأ ،يشسأردلأ قافخإÓل ةشضرع Ìكأأ

نأأ امك .هراكفأأ نع Òبعتلأو رأو◊أ ‘ هفعشض
لفطلاب يدؤوي بعللأ ‘ ليوطلأ رأرمتشس’أ
عم لشصأوتلأ صصقنو ،ةيعامتج’أ ةلزعلأ ¤إأ
ةدع تاشسأرد كانه نأأ ¤إأ تفلتو .«نيرخآ’أ
خŸأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ف˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لأ با˘˘˘ع˘˘˘لأأ Òثأا˘˘˘ت د˘˘˘كؤو˘˘˘˘ت
ي˘م˘ن˘ت ا˘ه˘نأأ ا˘م˘ك ،لا˘ف˘طأ’أ ىد˘˘ل با˘˘شصعأ’أو

ةيأدبلأ ‘ اهنوشسراميف مهلخأدب ةينأودعلأ
ىلع مث ،مهئاقششأأ نم ،مهب ÚطيÙأ ىلع
ةرابع كولشسلأ أذه حبشصي نأأ ¤إأ ،نيرخآ’أ

ة˘ق˘ير˘ط ل˘ف˘ط˘لأ ا˘ه˘ي˘ل˘ع ي˘ن˘ب˘ي ة˘مو˘ظ˘ن˘م ن˘ع
ة˘ي˘ئا˘شصخأ’أ ح˘شصن˘تو .ن˘ير˘خآ’أ ع˘م ه˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘ت
،لفط لكل بعلل Úعم تقو ديدحتب ءايلوأ’أ
ءا˘˘ق˘˘تر’أو ،م˘˘ه˘˘با˘˘ع˘˘لأأ ‘ ءا˘˘ن˘˘بأ’أ ة˘˘كرا˘˘ششمو
كانهف ،مهرامعأأ بشساني اÃ مهتامامتهاب
ةعاج˘ششلأ ل˘ث˘م ؛م˘ي˘ق˘لأ زز˘ع˘ت با˘ع˘لأأو ج˘مأر˘ب
فنعلأ عرزت باعلأأ كانه فشسأÓلو ،نواعتلأو
تا˘˘ف˘˘شص هذ˘˘هو ،ن˘˘ير˘˘خآ’أ ى˘˘ل˘˘ع ءأد˘˘ت˘˘˘ع’أو

.لفطلأ ةيشصخشش ءانب ‘ ابلشس رثؤوت ةÒطخ
هنأأ ¤إأ ،(أأ .ليلخ) يشسفنلأ يئاشصخأ’أ Òششيو
،لافطأ’أ ىلع باعلأ’أ هذه رثؤوت ام أÒثك
Òثكلأ نأأ ثيح ،يكولشس للخ ¤إأ يدؤوت يهف
،لتقلأ مئأرج روشص ىلع اهحا‚ دمتعي اهنم
؛ةدا◊أ تأودأ’أ مأدختشسأو ،ءامدلأ روهظو
نإأ» لوقيو ،ةعونتŸأ ةحلشسأ’أو Úكشسلأ لثم
¤إأ ’ا˘ي˘م ل˘ف˘ط˘لأ كو˘ل˘شس ل˘ع˘ج˘ي ر˘مأ’أ أذ˘˘ه
نم كلذ Òغو ،ديلقتلأو ةينأودعلأو فنعلأ

هذ˘˘ه ن˘˘˘م ة˘˘˘ب˘˘˘شست˘˘˘كŸأ كو˘˘˘ل˘˘˘شسلأ ر˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘م
راثآ’أ ¤إأ ةفاشضإ’اب .ةعونتŸأ تأدهاششŸأ
‘ د˘يد˘ششلأ طأر˘فإ’أ ن˘ع ةŒا˘ن˘لأ ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘شسلأ

يدؤوت يتلأ باعلأ’أ هذه ةشسرا‡و ةدهاششم
ن˘˘ع ة˘˘لز˘˘ع˘˘لأ كلذ˘˘˘كو ،رأود˘˘˘لأو عأد˘˘˘شصلأ ¤إأ
اهل باعلأ’أ هذه نأأ امك» فيشضيو ،«صسانلأ
ا˘مÓ˘حأأ Òث˘تو ،ل˘ف˘ط˘لأ ة˘ح˘شص ى˘˘ل˘˘ع رأر˘˘شضأأ

.«لافطأ’أ صضعب دنع ليللأ ءانثأأ ةعزفم

 ةيناودعلاو فنعلا ىلع مهث– اهنأ’

 مهتحسصو لافطأ’إ تاكولسس ىلع رطخ ةينوÎكلإ’إ باعلأ’إ

عمتÛا ‘ رابخأ’ا رصشتنت
،ميصشهلا ‘ رانلا راصشتناك
لقانت ¤إا هدارفأا دمعي ذإا

نكل ،مهنيب اميف اهليصصافت
وه رمأ’ا ‘ فصسؤوŸا
ليصصافتلا ضضعب ةفاصضإا
بلغأا ‘ نوكت يتلا
تاعاصشإا در‹ نايحأ’ا

ةحصصلا نم اهل لا‹ ’و
نم ديدعلا كلذب قلختل
امك ،دارفأ’ا Úب لكاصشŸا

ةعمصس هيوصشت ىلع لمعت
نم Òثكلا مط–و ،ضسانلا
ةيعامتج’ا تاقÓعلا
ليصصافتلا ببصسب
يتلا ةبذاكلا ةÒغصصلا

 .فاصضت

Œإ لافطأ’إ كولسس لهاŸبرطسض
هرإركت نم ّدحي

ةئاŸأ ‘44 نأأ عÓطتشسأ رهظأأ
م˘ه˘تا˘جوز نو˘حرا˘˘شصي جأوزأ’أ ن˘˘م
بناج ‘و ،ةر˘ششا˘ب˘م تÓ˘ك˘ششŸا˘ب
كلذو ،نورذتعي ةئاŸأ ‘67 رخآأ

0111 و˘˘ح˘˘ن ة˘˘كرا˘˘˘ششم لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
تحشضوأأو .Úشسن÷أ نم صصاخششأأ

حÓ˘˘˘شصإÓ˘˘˘ل ة˘˘˘˘يÒخ تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘ج
تم˘˘˘ظ˘˘˘ن ي˘˘˘ت˘˘˘˘لأ ،ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ج’أ
ة˘˘˘˘ئاŸأ ‘04 نأأ ،عÓ˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘شس’أ
م˘ه˘جأوزأأ وأأ م˘ه˘تا˘جوز نو˘حرا˘شصي
ىلع رششؤوم أذهو ،ةلكششŸأ ءانثأأ
Úجوزلأ Úب رأو◊أ ةفاقث عافترأ
61 نأأ اميف ،ةحراشصŸأو حوشضولأو

ة˘˘ي˘˘قا˘˘ب˘˘لأ ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘˘ئاŸأ ‘
م˘ه˘جأوزأأ وأأ م˘ه˘تا˘جوز نو˘حرا˘شصي
ثود˘˘˘ح ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ط ةÎف د˘˘˘ع˘˘˘ب
فÿÓأ ءاهنإأ ‘ ةبغر ،ةلكششŸأ
أذ˘˘هو ،ير˘˘شسأ’أ رأر˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘شس’أ ‘و
ج˘ئا˘ت˘ن تف˘ششكو .ي˘˘با˘˘ج˘˘يإأ ر˘˘ششؤو˘˘م
Úجوز˘لأ كو˘ل˘شس ن˘ع عÓ˘ط˘ت˘˘شس’أ

أاجلي ثيح ،ةلكششŸأ مقافت دنع
¤إأ ÚثوحبŸأ نم ةئاŸأ ‘93
ة˘˘ير˘˘˘شسأ’أ ز˘˘˘كأرŸأو تا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م÷أ
Úح ‘ ،ا˘ه˘ترا˘ششت˘شس’ ةد˘˘م˘˘ت˘˘عŸأ
برا˘˘˘قأ’أ ¤إأ ة˘˘˘ئاŸأ ‘43 أاج˘ل˘ي

‘72 أا˘ج˘ل˘ي ا˘م˘ك ،ة˘ل˘ك˘˘ششŸأ ل◊
ءÓ˘˘مز˘˘لأو ءا˘˘قد˘˘˘شصأ’أ ¤إأ ة˘˘˘ئاŸأ
ل◊ ةرا˘˘ششت˘˘شسأ ى˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘شصح˘˘˘ل˘˘˘ل
د˘˘˘كؤو˘˘˘ي يذ˘˘˘لأ ر˘˘˘مأ’أ ،ة˘˘˘ل˘˘˘ك˘˘˘˘ششŸأ
ف˘ير˘ع˘ت˘لأ ‘ ي˘مÓ˘˘عإ’أ رو˘˘شصق˘˘لأ
ة˘˘ير˘˘شسأ’أ ز˘˘كأرŸأو تا˘˘ي˘˘ع˘˘م÷ا˘˘ب
ÚشصشصختŸأ صصقنو ،ةشصشصختŸأ
عÓ˘ط˘ت˘شس’أ ج˘ئا˘ت˘ن تنا˘بأأو .ا˘ه˘ي˘˘ف
ة˘˘ب˘˘شسا˘˘ن˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘شسو ل˘˘˘شضفأأ لو˘˘˘ح
م˘ه˘تÓ˘ك˘ششم صضر˘ع˘ل Úثو˘ح˘˘ب˘˘م˘˘ل˘˘ل
مهنم ةئاŸأ ‘04 نأأ ،ةيرشسأ’أ
لا˘˘شصتأ Èع ا˘˘ه˘˘شضر˘˘ع نو˘˘˘ل˘˘˘شضف˘˘˘ي

رود د˘˘كؤو˘˘ي يذ˘˘لأ ر˘˘مأ’أ ،ي˘˘ف˘˘تا˘˘˘ه
باط˘ق˘ت˘شسأ ‘ يدا˘ششرإ’أ ف˘تا˘ه˘لأ
‘33 لشضفي اميف ،نيدششÎشسŸأ
يأأ ةرا˘˘يز Úثو˘˘ح˘˘بŸأ ن˘˘م ة˘˘˘ئاŸأ

مهتلكششم صضرعل ةيراششتشسأ ةهج
حلشصŸأ ةلباقم لÓخ نم ةرششابم
تقولأ ‘ ،راششتشسŸأ دششرŸأ وأأ
ة˘˘ئاŸأ ‘72 ه˘ي˘ف ل˘˘شضف˘˘ي يذ˘˘لأ

‘ ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لأ ن˘م ةدا˘ف˘ت˘شس’أ م˘ه˘ن˘م
اهشضرع فده˘ب م˘ه˘ت˘ل˘ك˘ششم صضر˘ع
ÊوÎك˘˘˘˘˘لإ’أ را˘˘˘˘˘ششت˘˘˘˘˘شسŸأ ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
صضر˘ع ‘ ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘لأ مأد˘˘خ˘˘ت˘˘شسأو
يعو ىوتشسم نّيبي أذهو ،ةلكششŸأ
يذ˘˘˘لأ كو˘˘˘ل˘˘˘شسلأ لو˘˘˘حو .ةر˘˘˘˘شسأ’أ
يأأ ءا˘ه˘ت˘نأ د˘ع˘ب نا˘جوز˘لأ ه˘ل˘˘شضف˘˘ي
54 نأأ عÓطتشس’أ فششك ،ةلكششم

نولّشضفي ÚثوحبŸأ نم ةئاŸأ ‘
دمعي اميف ،اعم ةهزن ‘ جورÿأ
فرطلل ةيده ءأرششل ةئاŸأ ‘52
نم ةئاŸأ ‘03 ددحي ⁄و ،رخآ’أ
،ةقباشسلأ قرطلأ نم ايأأ ÚثوحبŸأ
ي˘عو ىو˘ت˘شسم عا˘ف˘ترأ د˘كؤو˘ي أذ˘هو
ةبغرلأو ،ةلكششŸأ لح ‘ ةرشسأ’أ

ءا˘شضق˘لأو ل˘كا˘ششŸأ ن˘ع د˘ع˘˘ب˘˘لأ ‘
لوا˘˘˘ن˘˘˘تو .ا˘˘˘هد˘˘˘ه˘˘˘م ‘ ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
امدنع Úجوزلأ كولشس عÓطتشس’أ
‘ بب˘˘˘شس ه˘˘˘نأأ ا˘˘˘م˘˘˘هد˘˘˘˘حأأ كرد˘˘˘˘ي

تح˘شضوأأ ثي˘ح ،ة˘ل˘ك˘ششŸأ ثود˘ح
ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ئاŸأ ‘67 نأأ ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لأ
فر˘˘ط˘˘ل˘˘ل نورذ˘˘ت˘˘ع˘˘˘ي Úثو˘˘˘ح˘˘˘بŸأ
ى˘ل˘ع ي˘˘با˘˘ج˘˘يإأ ر˘˘ششؤو˘˘م ‘ ،ر˘˘خآ’أ
Úب رأذ˘˘˘ت˘˘˘ع’أ ة˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘˘ث عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ترأ
ةئاŸأ ‘51 دمعي اميف ،Úجوزلأ
‘9 فششك Úح ‘ ،لفاغتلأ ¤إأ
ن˘˘˘˘˘ع Úثو˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘بŸأ ن˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘ئاŸأ
فرطلل رأذتع’أ نع مهئÓعتشسأ
.رخآ’أ

 نيرخآ’اب مهت’اصصتا نوعطقي ةصسمخ لصصأا نم نانثا
ةيسضإÎف’إ تاقإدسصلإ فسصقت ةظاظفلإ
تاناهإ’أو ةظفلأ بيلاشسأ’أ نأأ ،أرخؤوم ،هجئاتن ترششن حشسم رهظأأ
ديأزتت تايكولشسلأ كلت نأأو ،تنÎنإ’أ Èع تاقأدشصلأ رمع رشصق ببشست

ةشسمخ لك نم Úنثإأ نأأ ثيح ،يعامتج’أ لشصأوتلأ عقأوم ىلع
Èع تأداششم عوقو دعب نيرخآاب مهت’اشصتأ أوعطق اهل Úمدختشسم
حشسŸأ دجو يعامتج’أ لشصأوتلأ عقأوم مأدختشسأ ةدايز عمو .ةكبششلأ
بيلاشسأ’أ ‘ ةدايز نع أوغلبأأ اشصخششÚ 9862ب نم ةئŸأ ‘87 نأأ
نود لوحي عزأو يأ’ Úمدختشسم نأدقف عم تنÎن’أ Èع ةحقولأ
.يعامتج’أ لشصأوتلأ تأونق ىلع بذهم Òغ كولشس يأ’ مهفأÎقأ
للق صصاخششأأ ةشسمخ لك نم أدحأو نأأ هتأذ قايشسلأ ‘ حشسŸأ رهظأأو
.تنÎنإ’أ Èع ةداششم دعب عقأولأ ‘ هفرعي صصخششب ةرششابŸأ هت’اشصتأ
يتلأ صسترامشس لاتياف ةكرشش ‘ كراششŸأ صسيئرلأ ينيرج فيزوج لاقو
ايلاح دت“ ام أÒثك تنÎنإ’أ Èع عقت يتلأ تافÿÓأ نإأ ،حشسŸأ ترجأأ
صصاخششأأ ةشسمخ لك Úب نم Úنثإأ نأأ هتأذ حشسŸأ دجوو .عقأولأ ¤إأ
فÓخ ببشسب ام صصخشش عم «مهتاقأدشص نوهني» وأأ نوغلي وأأ نوبجحي

قرغتشسأ يذلأ حشسŸأ جئاتن رششن ةبشسانم ‘ فاشضأأو .تنÎنأ’أ Èع
نم ةÒبك ةبشسنو Òغت ⁄اعلأ» يشضاŸأ يرفيف ‘ يرجأأو عيباشسأأ ةثÓث
بكأوت ⁄ تايكولشسلأ نكل تنÎنإ’أ Èع متت ةيعامتج’أ تاقÓعلأ
’ صسانلأ ء’ؤوه لك نأأ وه اقح ئجافŸأ» هلوق عباتو .«ايجولونكتلأ
.«هنولعفي نولأزي ’ مهنكل كولشسلأ أذه نولبقي

أدحأو Óفط كانه نأأ ايملع تبث
نوموقي لافطأأ ةرششع لك Úب نم
ة˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘شصو ة˘˘˘ن˘˘˘ئا˘˘˘˘شش تا˘˘˘˘فر˘˘˘˘شصت˘˘˘˘ب
كولشسلاب ىمشسي أذ˘هو ،ة˘ي˘ب˘ير˘خ˘تو
.م) هحشضوي ام أذه ،برطشضŸأ
ةيوبÎلأ تأراششتشس’أ Òبخ (رشصان
أذه نأأ ¤إأ Òششي ثيح ،ةيرشسأ’أو
ن˘م ىو˘˘ت˘˘شسم ¤إأ جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي ل˘˘ف˘˘ط˘˘لأ
ىوتشسŸأ قوفي مامته’أو ةباقرلأ
نورخآ’أ لافطأ’أ هيلإأ جاتحي يذلأ
بج˘يو ،ه˘˘ن˘˘شس ل˘˘ث˘˘م ‘ م˘˘ه ن˘˘يذ˘˘لأ
ةرو˘˘شصب ل˘˘ف˘˘ط˘˘لأ أذ˘˘ه˘˘ب ما˘˘م˘˘ت˘˘˘ه’أ
صصخ˘˘شش ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع كلذو ،ةÒب˘˘˘ك
ةديج ةقÓع ءانب ىلع ةردقلأ هيدل

م˘ل˘ع˘ت ى˘ل˘ع هد˘عا˘˘شست ،ل˘˘ف˘˘ط˘˘لأ ع˘˘م
ع˘م ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ ه˘ت˘قÓ˘ع ر˘يو˘˘ط˘˘ت
ل˘˘˘˘كو لا˘˘˘˘ف˘˘˘˘طأ’أ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘بو ل˘˘˘˘هأ’أ
نأأ ر˘شصا˘ن ح˘شضو˘˘يو .ه˘˘ب Úط˘˘يÙأ

بي˘˘لا˘˘˘شسأ’أ ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لأ كا˘˘˘ن˘˘˘ه
تا˘بأر˘ط˘شضأ ج˘لا˘ع˘ت ي˘ت˘لأ قر˘ط˘˘لأو
¤إأ أÒششم ،لافطأ’أ دنع كولشسلأ
كو˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘شسلأ ل˘˘˘˘˘˘˘هاŒ ” أذإأ ه˘˘˘˘˘˘˘نأأ
هزيزعت وأأ هتيوقت مدعو برطشضŸأ
يذ˘لأ كو˘˘ل˘˘شسلأ ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،ئ˘˘ف˘˘ط˘˘ن˘˘ي
ل˘يÁ م˘عد˘لأو ع˘ي˘ج˘ششت˘لا˘ب ى˘ظ˘ح˘˘ي

Êدبلأ باقعلأ نأأ امك .رأرمتشسÓل
،يبلشسلأ كولشسلأ زيزعت ¤إأ دوقي
و˘ه ل˘ف˘ط˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ا˘ن˘ه م˘هŸا˘ف

رظن تفلب هكولشس نم ةياغلأ قيق–
كو˘˘ل˘˘شسلأ نا˘˘ك أذإا˘˘˘ف ،ه˘˘˘ي˘˘˘لإأ ل˘˘˘هأ’أ

لهاجتن نأأ ىفكيف أردانو ابرغتشسم
وأأ هعمشسن ⁄ اننأاكو ،فرشصتلأ أذه
نأأ لفطلأ كرديشس انهو ،هظحÓن
ى˘ظ˘ح˘ي ’ كو˘ل˘˘شس ن˘˘م ه˘˘ب ما˘˘ق ا˘˘م
خوشضرلاب يأأ ،يباجيإ’أ مامته’اب

Ÿيأأ ،يبلشسلأ مامته’اب ’و ،هبلاط
هباشش ام وأأ هبينأات وأأ لفطلأ برشضب
¤إأ لفطلأ دوعي نل ›اتلابو ،كلذ
أذه هكولشس نأ’ كولشسلأ أذه لثم

ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘لأ ه˘˘˘ل ق˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ي ⁄
لفطلأ قا◊إأ لاح ‘ نكل .اهبغري
ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘خآ’ا˘˘˘˘˘ب وأأ ه˘˘˘˘˘شسف˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ب ىذأ’أ
بذكلأ وأأ ةقرشسلأ وأأ ةينأودعلاك)
د˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘تŸأ ىذأ’أ قا◊إأ ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘م
نأأ ن˘يد˘لأو˘لأ ى˘ل˘˘ع˘˘ف (ر˘˘خآأ ل˘˘ف˘˘ط˘˘ب
نع لفطلأ ة˘ب˘قا˘ع˘مو ا˘ن˘ه Ó˘خد˘ت˘ي

صضع˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘م نا˘˘˘˘˘˘مر◊أ ق˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘ط
نم وأأ ةهزنلأ نم هعنمك بشساكŸأ
ةÎف˘˘˘ل فور˘˘˘شصم ى˘˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘˘شص◊أ

.Óثم ةليوط
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ة˘˘ي˘˘نا˘˘سسنإأ ة˘˘م˘˘ي˘˘ق رأذ˘˘ت˘˘عإ’أ د˘˘ع˘˘˘ي
ا˘ه˘جا˘ت˘ح˘ن ة˘يرا˘˘سضحو ة˘˘ي˘˘قÓ˘˘خأأو
أاطÿاب ةطبترم اهنوك رأرمتسساب
هنوبكتري يذلأو ،رسشبلأ زيÁ يذلأ

رأذتعإ’أ ءاجو ،هنود وأأ دسصق نع
Ãأ ةيّدلأ ةباثŸفكتلل ةبسسانÒ نع

ىدم اسضيأأ سسكعي هنأأ امك ،أاطÿأ
سسا˘˘ن˘˘لأ ة˘˘ق˘˘˘ثو ة˘˘˘عا˘˘˘ج˘˘˘سشو ج˘˘˘سضن
لهاجتي ،فسسأÓلو ،نكل .مهسسفنأاب
اهلعج ام ةميقلأ هذه انم ديدعلأ
ةيعامت˘ج’أ ا˘ن˘ت˘سسرا‡ ن˘ع بي˘غ˘ت
،ةيعامتج’أ ا˘ن˘تا˘قÓ˘ع Úما˘سضمو

نم Ó˘ك˘سش سضع˘ب˘لأ ا˘هÈت˘ع˘ي ثي˘ح
نأأ د‚ كلذ˘لو ،ف˘ع˘˘سضلأ لا˘˘ك˘˘سشأأ

نإأو ىتح ةميقلأ هذه هسصقنت نم
ةرأرق ‘ رعسشو ،هنم أاطÿأ ردب
هبكترأ يذلأ أاطÿأ مجحب هسسفن
ةر˘˘با˘˘كŸأو ر˘˘يÈت˘˘ل˘˘ل أا˘˘ج˘˘ل˘˘ي ه˘˘نإا˘˘ف

فسشكي ام ،رأذتعإ’أ نم سصلمتلأو
ةيفا˘ق˘ث˘لأ ه˘ت˘ي˘ن˘ب ة˘سشا˘سشهو ف˘ع˘سض
أاطÿأ نع رذتعي Óف ،ةيكولسسلأو
ه˘˘تأذ ع˘˘م ا◊ا˘˘˘سصت˘˘˘م نا˘˘˘ك ن˘˘˘م ’إأ
هÒسستو ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع ه˘˘سسف˘˘ن˘˘˘ب ه˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘ثو
،ةيماسسو ةيقأر راكفأأو تاقلطنم
لا˘ي˘نأد» ة˘˘لو˘˘ق˘˘م ا˘˘ن˘˘ه ر˘˘كذ˘˘ت˘˘سسنو
ع˘ي˘ط˘ت˘سسي ق˘م˘حأأ ل˘ك»:«ي˘ج˘ي˘نرا˘˘ك
فÎعت نأأ امأأ ،هئاطخأأ نع عافدلأ
¤إأ كل˘ي˘ب˘سس و˘ه أذ˘ه˘ف كئا˘ط˘˘خأا˘˘ب
¤إأو سسانلأ تاجرد قوف عافتر’أ
أذإأو ،«ومسسلأو يقرلاب سساسسحإ’أ
ة˘يرا˘سض◊أ ه˘ت˘م˘ي˘ق رأذ˘ت˘عإÓ˘ل نا˘ك
فر˘ط˘لأ ن˘م ه˘لو˘ب˘ق نإا˘ف ،ة˘ي˘لا˘˘ع˘˘لأ
ن˘˘ع ل˘˘ق˘˘˘ت ’ ة˘˘˘لا˘˘˘ح ل˘˘˘ثÁ ر˘˘˘خآ’أ
ا˘ه˘نأ’ ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع قو˘˘ف˘˘ت˘˘ت ل˘˘ب ،¤وأ’أ
رر˘˘سضلأ ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع ع˘˘˘قو ن‡ رد˘˘˘سصت
،ةيناسسنإأ ةعيبط أاطÿأ .هنم ىذأاتو
نو˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ت بأو˘˘˘˘˘سصلأ ¤إأ ةدو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لأو
مهقح ‘ انأاطخأأ ن‡ رأذتعإ’اب

وأأ ،ا˘˘ن˘˘م أر˘˘م˘˘ع Èكأأ أو˘˘نا˘˘ك ءأو˘˘˘سس
مه نم ىتح وأأ ،ةناكم اننوقوفي
.ة˘˘نا˘˘ك˘˘˘م ا˘˘˘ن˘˘˘نود وأأ ا˘˘˘ن˘˘˘م ر˘˘˘غ˘˘˘سصأأ
بي˘غ˘ت رأذ˘ت˘عإ’أ ة˘˘م˘˘ي˘˘ق ف˘˘سسأÓ˘˘لو
داكتو ،انعمت‹ نع ائيسشف ائيسش
ا˘˘ن˘˘ت˘˘˘قÓ˘˘˘عو ا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘سسرا‡ و˘˘˘ل˘˘˘خ˘˘˘ت
’ ئطخي نمف ،اهنم ةيعامتج’أ
ل˘˘ب˘˘ق˘˘ُي ’ رذ˘˘ت˘˘ع˘˘˘ي ن˘˘˘مو ،رذ˘˘˘ت˘˘˘ع˘˘˘ي
ة˘˘˘ع˘˘˘طا˘˘˘قŸأ نو˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘ل ،هرأذ˘˘˘˘ت˘˘˘˘عأ
ناك امهم فقوŸأ أديسس راجسشلأو
،نأا˘˘سشلأ أذ˘˘ه ‘و .أÒغ˘˘سص أا˘˘طÿأ
عامت˘ج’أ م˘ل˘ع ‘ ة˘سصت˘خ˘م˘ل˘ل نا˘ك
أذ˘˘˘ه ن˘˘˘ع ثيد˘˘˘ح «ح.ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ن»
ثي˘˘˘˘˘˘ح ،«ة˘˘˘˘˘˘˘ير◊أ» ـل عو˘˘˘˘˘˘˘سضوŸأ
تافÿÓأ نم ديدعلأ نأأ تحسضوأأ
تÓ˘˘˘سص عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘نأو ،سسا˘˘˘ن˘˘˘˘لأ Úب
Òثك ‘ ،اهببسس براقأ’أ Úب محرلأ

ن‡ رأذتعإ’أ بايغ ،نايحأ’أ نم
هلهاŒ انايحأأو ،أاطÿأ هنم ردب

ةهج نمو .ةهج نم أذه ،اما“

رخآ’أ فرطلأ لوبق مدع ،ىرخأأ
ا˘ن˘ت˘ي˘بر˘ت ن˘م م˘غر˘لا˘بو ،رأذ˘˘ت˘˘ع’أ
لمهن اننأأ ’إأ ةيمÓسسإ’أ انتفاقثو
‘ ة˘˘˘ي˘˘˘قÓ˘˘˘خأ’أ ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأ هذ˘˘˘˘ه
ن˘م م˘غر˘لا˘ب ،ة˘ي˘مو˘ي˘لأ ا˘ن˘تÓ˘ما˘ع˘˘ت

أءزج نوكتل ،اهيلإأ ةÒبكلأ انتجاح
ةيعامتج’أ ا˘ن˘تا˘قÓ˘ع ن˘يو˘ك˘ت ن˘م
ل˘˘˘ك˘˘˘ب رأذ˘˘˘ت˘˘˘عإ’أ سسرا‰ ثي˘˘˘ح˘˘˘ب
رو˘˘˘ع˘˘˘سش وأأ ددر˘˘˘ت نودو ة˘˘˘ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘يرأأ
بسسحو .افعسض هرابتعأ وأأ لجÿاب
‘ بب˘سسلأ نإا˘˘ف ،ا˘˘ه˘˘تأذ ة˘˘سصتıأ

ا˘ن˘ع˘م˘ت‹ ‘ ة˘م˘ي˘ق˘لأ هذ˘ه با˘ي˘˘غ
ي˘˘ت˘˘لأ ةر˘˘سسأ’أ ¤إأ ا˘˘سسا˘˘˘سسأأ دو˘˘˘ع˘˘˘ي
ة˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘لأ هذ˘˘ه سسر˘˘غ ‘ تر˘˘˘ّسصق
عاطتسسأ ول عئأرلأ نمف ،ةفاقثلأو
هرأذتعأ نأأ كردي نأأ مأ’أ وأأ بأ’أ

لب ،مهدنع هتناكم زهي ’ هئانبأ’
مأÎح’أو ب◊أ روذ˘˘˘˘ج ق˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي
رأذ˘ت˘عإ’أ ة˘˘م˘˘ي˘˘ق زز˘˘ع˘˘يو ،م˘˘ه˘˘يد˘˘ل

نإاف ،ةرسسأ’أ رأرغ ىلعو .مهدنع
ةئسشنت ‘ مهاسست يتلأ ةسسردŸأ
ىلع اهبناج نم عجسشت ’ لفطلأ

سسوفن ‘ هززعت ’و كولسسلأ أذه
ـاÃر ـ ر˘˘سسف˘˘ي ا˘˘م و˘˘هو ،ا˘˘ه˘˘˘بÓ˘˘˘ط
تأزواجت˘لأو ف˘ن˘ع˘لأ ة˘ب˘سسن عا˘ف˘ترأ
،ةبلطلأو ةذاتسسأ’أ Úب ثد– يتلأ
ـ م˘ه˘˘سسف˘˘نأأ ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لأ Úب ا˘˘م˘˘ي˘˘ف وأأ
تفا˘˘˘˘˘˘سضأأو ـ ة˘˘˘˘˘˘سصتıأ بسسح˘˘˘˘˘˘ب
عا˘ف˘ترأ ل˘ي˘خ˘ت˘ن نأأ ا˘ن˘ل نإأ لو˘ق˘˘لا˘˘ب
م˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عŸأ Úب مأÎح’أ ىو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسم
مل˘عŸأ رذ˘ت˘عأ و˘ل ا˘م˘ي˘ف ذ˘ي˘م˘ل˘ت˘لأو
،دوسصقم Òغ أاطخ نع هذيمÓتل
ثيح ¤إأ مه˘ع˘م ه˘ت˘قÓ˘ع˘ب ى˘ق˘ترأو
اميف لسصأوتلأ راسسم ةقثلأ نوكت
امنيح نا˘سسنإ’أ ل˘م˘جأأ ا˘م .م˘ه˘ن˘ي˘ب
امنيح همظعأأ امو هئطخب فÎعي
نأأ ى˘˘ل˘˘ع تدد˘˘سشو ،هÒغ˘˘ل رذ˘˘ت˘˘ع˘˘ي

ةفاقث رسشن ¤إأ ةجاح ‘ انعمت‹
ن˘˘˘م ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘ف رأذ˘˘˘˘ت˘˘˘˘عإ’أ

كو˘ل˘سسلأو ة˘˘عا˘˘ج˘˘سشلأ تا˘˘يو˘˘ت˘˘سسم
مدعل ةيو˘ق ة˘نا˘سصح ل˘ث“و ل˘ي˘ب˘ن˘لأ
رعاسشÃ ة’ابمÓلأو أاطÿأ رأركت
ناك أذإأ» :لوقت ةمك◊اف .نيرخآ’أ
كسسف˘˘ن ى˘˘ل˘˘˘ع Ó˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ث رأذ˘˘˘ت˘˘˘عإ’أ
سسو˘˘ف˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ل˘˘ي˘˘ق˘˘ث ةءا˘˘˘سسإ’ا˘˘˘ف
.«اسضيأأ نيرخآ’أ

تاهمألا فنع اياحصض تانبلا نم 43٪

لماعتلإ ‘ ةليسسو فنعلإ نجهتنت تافنعŸإ 71عـمـتـجـم
ـه1441 ةج◊ا وذ62  ـل قفاوŸا م0202  توأا61 دحألا

‘ يرجأأ Êأديم ثحب سصلخ
ـ ةيفير ـ ةيرسضح) قطانم ثÓث

،ةيبرعلأ لودلأ سضعبب (ةيئأوسشع
فنعلأ ¤إأ سضرعتت ةأأرŸأ نأأ ¤إأ

د˘˘ي˘˘لو ه˘˘نأا˘˘كو ،ةأأرŸأ د˘˘˘ي ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ه˘˘˘ل تسضر˘˘˘ع˘˘˘ت يذ˘˘˘˘لأ ف˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ
ثي˘ح ،ن˘ه˘ي˘لإأ ل˘ل˘˘سستو تا˘˘ه˘˘مأ’أ

›إأ تاقباسسلأ اياحسضلأ تلو–
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ف˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘˘لأ سسراÁ دÓ˘˘˘˘ج
.تانبلأ
ه˘تد˘˘عأأ يذ˘˘لأ ثح˘˘ب˘˘لأ ل˘˘ج˘˘سسيو
ـ ةأأرŸأ ةيمنتو ةحسصلأ ةمظنم
ـ «دروف» ةسسسسؤوم عم كأÎسش’اب
045 ثحبلأ ةنيع نم %43 نأأ

،مأ’أ ةلماعم ءوسسل نسضرعت ةلاح
Ìكأأ نههاŒ مأ’أ فنع نإأ لب
مأ’أ يدبت امنيب ،بأ’أ فنع نم
ىلع هدعاسستو اهن˘با˘ب ا˘ه˘با˘ج˘عإأ
’و ةر˘˘ك˘˘بŸأ ه˘˘ت˘˘لو˘˘˘جر د˘˘˘ي˘˘˘كأا˘˘˘ت

ا˘م˘ه˘م هو˘˘ح˘˘ن ف˘˘ن˘˘ع يأأ سسرا“
‘ ءا˘˘جو ،ءا˘˘ط˘˘خأأ ن˘˘م بك˘˘تر˘˘ي
تا˘ه˘مأ’أ ن˘˘م %35 نأأ ة˘˘سسأرد˘˘لأ
‘ ة˘ن˘بÓ˘ل دÓ÷أ رود˘˘ب ن˘˘م˘˘ق˘˘ي
نوكيو ،كلذ قحتسست ’ فقأوم
بأ’أ ـ لاجرلل ءاسضرإأ طقف كلذ
ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ل ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح وأأ ـ ن˘˘˘بأ’أ وأأ
موقتف لجر˘لأ با˘ق˘ع˘ل ا˘ه˘سضر˘ع˘ت

ي˘˘قا˘˘ب˘˘ت˘˘سس’أ رود˘˘لأ أذ˘˘ه˘˘ب ي˘˘˘ه
كولسسلأ ريÈت نم ’دب يباقعلأ
.ة˘ن˘ب’أ كو˘ل˘سس ة˘ج˘ح را˘ه˘˘ظإأ وأأ
ل˘˘م˘˘ح يذ˘˘لأ ثح˘˘ب˘˘لأ ل˘˘˘ج˘˘˘سسيو
‘ ةأأرŸأ دسض فنعلأ ـ نأونع
ةا˘نا˘ع˘م -ة˘ي˘بر˘ع˘لأ تا˘ع˘˘م˘˘تÛأ
ن˘˘˘م ثح˘˘˘ب˘˘˘لأ ة˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ع ن˘˘˘˘م 68%

‘ مهتأوخأأ Úبو نهنيب ةقرفتلأ
نع Òبعتلأو فورعŸأو ةير◊أ
!!حاجنلأ تآافاكم ‘ لب يأأرلأ
ةقرفتلأ هذه نأأ ةبأرغ Ìكأ’أو
طقف بأ’أ سسيلو مأ’أ بناج نم
د˘لو˘لأ ح˘ن“ ة˘ل˘ما˘عŸأ هذ˘˘ه نأأو
اهيلع بتÎي امو سسفنلاب ةقثلأ

ا˘م˘ن˘ي˘ب ة˘ي˘با˘ج˘˘يأ تا˘˘فر˘˘سصت ن˘˘م
ةاتفلأ نأاسش نم تاهمأ’أ رق–

ةرداق Òغو ةعبات امئأد اهلعŒو
د˘قو تأذ˘لأ ن˘˘ع Òب˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع
نأاب ت’ا◊أ نم518 تفÎعأ
ن˘˘ع ردا˘˘سصلأ ي˘˘سسف˘˘ن˘˘لأ Òثأا˘˘ت˘˘˘لأ
وأأ ي˘ظ˘ف˘˘ل˘˘لأ وأأ Êد˘˘ب˘˘لأ ف˘˘ن˘˘ع˘˘لأ
¤إأ يدؤوي ةلماعŸأ ‘ ةقرفتلأ

لو˘ط مود˘ي يو˘قأأ ي˘سسف˘ن ف˘˘ن˘˘ع
ي˘ب˘ل˘سس Òثأا˘ت نو˘ك˘ي د˘قو ر˘م˘˘ع˘˘لأ

نأأ ة˘سسأرد˘لأ ح˘سضو˘˘تو .سسكا˘˘ع˘˘م
مأ’أ فنع ¤إأ نسضرعت ن‡ 7%

تايسساق خأأ تاجوز نك أديد–
نك %21 نأأو نهجأوزأأ تاقيقسشل

نهتÓيمز عم لمعلأ ‘ تافينع
نإأ ثحبلأ لوقيو .نهتاسسوؤورمو
سسرأدŸأ تا˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م 32%
نم يظفل˘لأ سشر˘ح˘ت˘ل˘ل ن˘سضر˘ع˘ت

مدع ةج˘ح˘ب ن˘ه˘تا˘سسرد˘م بنا˘ج
يز˘˘˘لا˘˘˘ب ـ تا˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘لأ مأز˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ
م˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ت Úح ‘ ـ ي˘˘˘˘˘˘سسردŸأ
ن˘ه˘نأا˘˘ب تا˘˘سسردŸأ تا˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘لأ
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ن˘ه˘ن˘م ةÒغ˘لا˘˘ب نر˘˘ع˘˘سشي
وأأ ن˘˘هر˘˘ع˘˘سش ة˘˘ح˘˘ير˘˘˘سست ل˘˘˘ك˘˘˘سش
نمثلأ عفترم لومÙأ نهلمح
.بهذلاب نيزتي نهنأ’ وأأ

ةليصضف أاطÿاب فاÎعإلا نأا عيم÷ا يصسن Úح تباغ ةفاقث

راـــــسسكـــــنإ ’ راــــبــكإإ . . رإذــــتــعإ’إ
راـــصسكنإلاو فعصضلا ىلع ةللد هنوبصسحيو ؛ةبحاــصص بيعيراذتعإلا نأا أاــطخ نودقـتعي صصاــخصشألا نم Òثكلا لازيل

يذلا أاـــطÿا ناك امهم هتوـــقو هتفنأا نع ىلــخت دـقف هÒــغل رذتـعي نم نأا صسانــلا نم Òثكلا دقتعيو ،نيرخآلا مامأا
.اميصسج هبكترا

،ي˘كو˘ل˘سسلأو ي˘سسف˘ن˘لأ جÓ˘ع˘˘لأ و˘˘يرا˘˘سشت˘˘سسأ د˘˘كأأ
Ãيرسسأ’أ فنعلأ ت’اح ةياعرل «وكلتب» زكر،
ةثيدح ةيعامتجأو ةيسسفن تاسسأرد دوجو ىلع
ةئسشانلأو ثأدحأ’أ ةئف نم ددع ىلع تيرجأأ
فنعلأ ¤إأ مهئو÷ ببسس نع تثحب ÚقهأرŸأ
بلغأأ نأأ تاسسأردلأ هذه تنيب ثيح ،حون÷أو
‘ نو˘˘جر˘˘خ˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لأ Úق˘˘˘هأرŸأو لا˘˘˘ف˘˘˘طأ’أ
فن˘ع˘لأ لا˘م˘عأأ ة˘سسرا˘مŸ تا˘قر˘ط˘لأو عرأو˘سشلأ
غأرفلأ نوناعي عرأوسشلأ دسسو تأراطإ’أ قرحو
ن˘ع ا˘ث˘ح˘ب ف˘ن˘ع˘لأ ¤إأ نو˘ح˘ن˘ج˘ي م˘ه˘ف ،ل˘˘لŸأو
ةوسسقو لامهإأو يرسسأ’أ فنعلأ ببسسب ةراثإ’أ
¤إأ يدؤو˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘بÎلأ بي˘لا˘سسأأ ‘ ن˘˘يد˘˘لأو˘˘لأ

يتلأ ةفرحنŸأ تاعام÷أ ¤إأ قهأرŸأ ءو÷
.Úعم بهذمو سسنج ¤إأ بسصعتت
يدؤوي يرسسأ’أ فنعلأ نإأ نويراسشتسس’أ لاقو
،يÁداكأ’أ لسشفلأو ةسسردŸأ نم برسستلأ ¤إأ
ةعز˘ن ق˘هأر˘م˘ل˘ل ح˘ت˘ف˘ي ءا˘ن˘بأÓ˘ل ءا˘بآ’أ لا˘م˘هإأو
،لز˘نŸا˘ب ةر˘سسأ’أ دأر˘فأأو مأ’أ ى˘ل˘ع ةر˘ط˘˘ي˘˘سسلأ
Úب لكاسشŸأ نم Òثكلأ ثودح ¤إأ يدؤوي كلذو
¤إأ يرسسأ’أ فنعلأ يدؤوي امك ،ةرسسأ’أ دأرفأأ
،انه نمو .ةعامج ةيأأ ¤إأ قهأرŸأ فأر‚أ
دا˘ن˘ع˘لأو دا˘ه˘˘ط˘˘سض’ا˘˘ب ق˘˘هأرŸأ رو˘˘ع˘˘سش أأد˘˘ب˘˘ي
عم ،بسصعتلأو يسسفنلأ نأزت’أ مدعو رورغلأو
ة˘˘˘ل˘˘˘حرŸأ هذ˘˘˘˘ه ‘و ،«ا˘˘˘˘نأ’أ» ةد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع ةدا˘˘˘˘يز
¤إأ ÚقهأرŸأ نم Òثك أاجلي ًانايحأأ ةÒطÿأ

ةجيتن فنعلأ مÓفأأو ةيحابإ’أ مÓفأ’أ ةدهاسشم
يفطاعلأ عابسشإ’أ ىلع قهأرŸأ لوسصح مدع
ىلع هلوسصح مدعو ًايباجيإأ هتقاط رامثتسسأو
عمتÛأ عم يباجيإ’أ لماعتلأ نأدقفو ،اسضرلأ

يذلأ ،دئأزلأ بأ’أ لاغسشنأو مأ’أ لامهإأ ببسسب
ل˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘هأرŸأ ةرد˘˘ق مد˘˘ع ه˘˘ن˘˘ع ج˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ي
ةيباجيإأ قرطب طوغسضلأ ةهجأوم وأأ هتÓكسشم
.«فأرحنÓل ’ فنعلل ’» لوقل ةردقلأ مدعو
ةيسسفن تاسسأرد جئاتن ¤إأ نوسصتıأ راسشأأو
بح دو˘˘˘جو تن˘˘˘ي˘˘˘ب ،Úق˘˘˘هأرŸأ كو˘˘˘ل˘˘˘سس ن˘˘˘ع
ق˘˘˘˘˘˘هأرŸأ نأ’ ،سضأÎع’أ ل˘˘˘˘˘˘˘جأ’ سضأÎع’أ
‘و يحأونلأ لك نم قيرطلأ قÎفم ىلع نوكي

ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نأ ة˘ل˘حر˘م ‘ رÁ ه˘نو˘ك˘˘ل و˘˘م˘˘ن˘˘لأ رو˘˘ط
،ة˘ي˘سسن˘جو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جأو ه˘ي˘ف˘طا˘˘ع ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘سسج
سسيل ذإأ ،يلخأد عأرسص ‘ سشيعي قهأرŸاف
نم فوخ هيدلو يسضاŸأ ¤إأ ةدوعلأ هناكمإاب
تأرا˘ه˘مو تأرد˘ق ق˘هأر˘م˘ل˘ل ا˘م˘ك ،ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘سسŸأ

⁄ أذإأ اهب ناهتسسي ’ ةذحاسش ةيداقتنأ ةيليل–
،ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلأ ه˘˘ت˘˘ح˘˘ل˘˘˘سصŸ ا˘˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ظو˘˘˘ت م˘˘˘ت˘˘˘ي
هل مهيدل ءيسش لكو ةلئسسأ’أ وÒثك نوقهأرŸأو

‘ ر˘ثؤو˘˘يو ،تأر˘˘يÈت˘˘لا˘˘ب نو˘˘ع˘˘ن˘˘ت˘˘ق˘˘ي ’و بب˘˘سس
لثمŸأ لثم ةروهسشم ةيسصخسش يأأ مهتيسصخسش
Ìكأأ ،ةسسايسسلأ لجر ،نيدلأ لجر ،يئامنيسسلأ

وأأ ةسضراع ةيسصخسش يأ’ نك‡و ،مهيوذ نم
مهلو–و ÚقهأرŸأ سسفنب ةقثلأ زهت ةفورعم
ح˘˘سضوأأو .ةر˘˘مذ˘˘ت˘˘مو ةد˘˘قا˘˘ن تا˘˘˘ي˘˘˘سصخ˘˘˘سش ¤إأ
ÚقهأرŸأ ⁄اع ‘ ام مهأأ ،اسضيأأ نوسصتıأ
ءاملع Èتعي ثيح ،«ةعام÷أ» وهو ،سصاÿأ
ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘سسلأ ¤إأ Úق˘˘˘هأرŸأ سضأÎعأ سسف˘˘˘˘ن˘˘˘˘لأ
ةيرسسأ’أ تافÿÓأ ةÌك نم ءزج وه ،ةيوبأ’أ

تافÿÓ ةفاسضإأ ،مهيوذو ÚقهأرŸأ Úب ام
وأأ ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لأ ع˘م ة˘سسردŸا˘ب ق˘هأرŸأ بلا˘ط˘لأ
كانه نأأ ’إأ كلذ لك نم مغرلابو ،ÚملعŸأ
ثي˘ح Úق˘هأرŸأ ة˘ي˘سصخ˘سشب ًا˘ح˘سضأو ًا˘سضقا˘ن˘˘ت
نع نوفقوتي ىتمو نوؤودبي ىتم نوفرعي ،مهنأأ
ةÎف م˘ه˘نأأ ل˘ي˘لد˘لأو ،ل˘كا˘سشŸأ ةرا˘˘ثإأو ة˘˘كر◊أ
جورÿأو قزآاŸأ لك نع نودعتبي تاناحتم’أ

د˘˘عأو˘˘ق˘˘لأ نو˘˘مÎح˘˘ي م˘˘˘ه˘˘˘نأ’ ،نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لأ ن˘˘˘ع
ةيسسفنلأ تاسسأردلأ ،ًأرخؤوم ،تنيبو .Úنأوقلأو
¤إأ Úق˘˘هأرŸأ ءو÷ با˘˘ب˘˘سسأأ ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أو
نع ةجيتن ةديأزتŸأ ةراثإ’أ نع ًاثحب فنعلأ
ةلحرم ةعيبطل سسفنلاب ةقثلأ فعسضو طابحإ’أ
سضعب ىدل ثيح ،ةقهأرŸأ نسس لوخدو غولبلأ
ةنيعم تايسصخسشل سسيدقتو زأزتعأ ÚقهأرŸأ

¤إأ يدؤو˘˘˘˘ي كلذو ،ع˘˘˘˘م˘˘˘˘تÛأ با˘˘˘˘سسح ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
فنعلأ ةسسرامŸ درمتلأو ›اعفن’أ بأرطسض’أ
.ءامتن’أ فعسضو بيرختلأو
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 يصسردŸا برصستلا ¤إا يدؤوي

 إداح ÚقهإرŸإ كولسس لعجي يرسسأ’إ فنعلإ

ببسس Èكأأ لث“ لمعلأ ‘ داهجإ’أ ةÌك نأأ ¤إأ ةثيدح ةسسأرد تراسشأأ
ةيلوحكلأ تابورسشŸأ لوانت نم راثكإÓل مهعفدو ÚفظوŸأ بائتك’
ÚفظوŸأ نم ةئاŸأ ‘03 نأأ ةسسأردلأ تدجو .تأردıأ يطاعتو
فÎعأ اميف ،مهتايح نم أداهجإأ Ìكأ’أ ءز÷أ لمعلأ طوغسض نوÈتعي
لÓخ ةئاŸأ ‘41و ،لمعلأ دعب لوحكلأ برسش نم راثكإ’اب ةئاŸأ ‘75
أوركف مهنأاب أورقأأ ÚفظوŸأ نم ةئاŸأ ‘7 نإأ تلاقو .راهنلأ تأÎف

هنأاب نورخآأ فÎعأ اميف ،لمعلاب طبترŸأ داهجإ’أ ببسسب راحتن’أ ‘
6 نأأ ةسسأردلأ تفاسضأأو .ةحسصلأو لاŸأ نع مجانلأ قلقلأ نم ةأاطو Ìكأأ

لك نم دحأوو لمعلأ دعب ةÌكب برسشلأ ىلع نومدقي Úفظوم01 لك نم
مهنم ةئاŸأ ‘7 تعفد يتلأو ،لمعلأ طوغسض ءأرج راهنلأ لÓخ01
¤إأ81 نم ةيرمعلأ ةئفلأ نم مهنم ةئاŸأ ‘01 ناكو راحتن’اب Òكفتلل
.ًاماع42
تÈجأأ اهنوك تاكرسشلأ ىلع ًاسضيأأ ترّثأأ لمعلأ طوغسض نأأ ¤إأ تراسشأأو
ةليوط ةيسضرم تأزاجإأ ىلع لوسص◊أ ىلع اهيفظوم نم ةئاŸأ ‘91
ةئاŸأ ‘9 تعفدو ،مهفئاظو تابلطتم عم فيكتلأ ىلع مهتردق مدعل
كÎب يدج وحن ىلع Òكفتلأ ¤إأ ةئاŸأ ‘52و ،ةلاقتسس’أ ¤إأ
ةيلوؤوسسم لمعلأ أولّمح ÚفظوŸأ نم ةئاŸأ ‘43 نإأ تلاقو .مهفئاظو
ةئاŸأ ‘71و ،ةيلاŸأ لكاسشŸأ ةئاŸأ ‘03و ،هنوناعي يذلأ داهجإ’أ
تأداسضم وأأ مونلأ سصأرقأأ مأدختسس’ مهعفدو ،ةيحسصلأ فواıأ
أورذح Úيناطيرب Úثحاب نأأ ركذيو .Úخدتلأ ىلع مأدقإ’أ وأأ بائتك’أ

مدع عم ،ةمخسض تابلطتم تأذ ةفيظو ‘ لمعلأ نأأ نم قباسس تقو ‘
للحو ةتي‡ جئاتن ¤إأ يدؤوي دق ،اهيلع ةلماكلأ ةرطيسسلأ ىلع ةردقلأ
نأأ أودجوو ،سصخسش فلأأ002 ›أوح يطغت ةيبوروأأ ةسسأرد31 نوثحابلأ
ةدايزب ةقÓع هل «يفيظولأ رتوتلأ» ىمسسي ام وأأ ،لمعلاب طبترŸأ رتوتلأ
نع ةŒانلأ تايفولأو ،ةيبلقلأ تابونلأ رطاfl ‘ ةئاŸأ ‘32 اهردق
.ةيجاتلأ بلقلأ سضأرمأأ

نامدإÓل رسشابم ببسس لمعلإ طوغسض
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سسيرعلإ عم ةقابلب ‘رسصت
صصخصش يأاب لبقت ل نأا اهيلع ،جاوزلل اهعمت‹ ‘ هيلع فراعتŸا رمعلا تطخت تناك نإاو ىتح ةاتف لك ىلع
.Úكيرصشلاو ةرصسأÓل ةبصسانŸاو ةئفاكتŸا صسصسألاو ÒياعŸا عصضو نود ،جاوزلل

قوذلاب يل–
تأراج ىدحإأ كب تركف دقل ،نهذلأو لقعلأ ةحتفتمو ةحيرسص Êوك
يدرت Óف ،سصخسشلأ أذهل ةبسسانŸأ ةجوزلأ Êوكتل كتاقيدسص وأأ كتدلأو
وأأ اهل وأأ كل ئسسي نكÁ فرسصتب كقÓخأاب اهتقثو ةفيطللأ اهتتفل ىلع
سسيرعلأ Úبو كنيب ام ًائيسش يدŒ نأأ كدهج ىراسصق ›واح .كتلئاعل
ليلقتلأ ةلواfi وأأ يدامتلأ ينعت ’ ةحأرسصلأ نأ’ يهبتنأ نكلو ،عقوتŸأ

›واح كباجعإأ Òثي ⁄و هرمأاب ةمتهم Êوكت ⁄ أذإأ ،نيرخآ’أ نأاسش نم
تا˘ي˘سسا˘سسأا˘ب فر˘سصت˘لأ ي˘ف˘ك˘ي ل˘ب ،ف˘يزŸأ كما˘م˘˘ت˘˘هأ ير˘˘ه˘˘ظ˘˘ت ’ نأأ
وأأ ةرسصتıأ ةباجإ’أ ةقداسصلأ ةماسستب’أ ىهو ،ةيعامتج’أ ةلماÛأ

ةبوطخ لوح ةسصاخ ةلئسسأأ حرطب ءأÿÈأ حسصني ’و. ةماع ةلئسسأأ حرط
.ءاقللأ أذه لÓخ يداŸأ هلخدو هبترم لوح ةلئسسأأ وأأ ةقباسس

Œلد÷ا يبن
نود رذحب ›دج عوسضوم يأأ وأأ نيدلأو ةسسايسسلاك ئسش لك نع يثد–

’ لوأ’أ ءاقللاف ،لد÷أ نع اما“ يدعتبأو ،ناكمإ’أ ردق باهسسإ’أ
ةه˘جو ‘ نا˘ف˘ل˘تfl ا˘م˘ك˘نأأ درÛ سسي˘طو˘لأ ة˘ي˘ما˘ح ة˘سشقا˘نŸ لو˘ح˘ت˘ي
يلمهت نأأ لسضفأ’أ ،رظنلأ تاهجو ‘ نافلتخت امكنأأ ترعسش أذإأ. رظنلأ
جورÿاب يرذتعت وأأ ،رخآأ عوسضوŸ ثيد◊أ راسسم يÒغتو ،عوسضوŸأ
.ءأوجأ’أ أأدهت ىتح Óيلق

صصخصشلا عم يزكر
‘ كنأ’ ،هتقيقسش وأأ هتدلأوك رخآأ سصخسش يأأ نم Ìكأأ سسيرعلأ ىلع يزكر
،ماعلأ هر˘ه˘ظ˘مو ه˘مÓ˘ك ى˘ل˘ع ز˘ي˘كÎلأ ›وا˘ح أذ˘ل ،و˘ه ه˘ن˘ي˘جوز˘ت˘ت˘سسةياهنلأ
،تأرايسسلأ عأونأأ ،نأولأ’أ ‘ Óًثم ماعلأ هقوذ نع راسسفتسس’أ ›واحو ،هتعيبطو
ةفرعŸ كتسصرف هذه ،كنع ديزŸأ ملعي نأأ هل يحمسسأو ،بتكلأ ،تايأوهلأ

يذلأ سصخسشلأ نع أÒثك ثدحتلأ نم ءأÿÈأ كرذحيو .كتيسصخسش رأوغ
.ةقيرطلأ هذهب ىدسس تقولأ عيسضي دقف ،ءاقللأ امكل بتر

فرصصتلا ينصسحأا
لثم رخآأ ناكم ‘ ” أذإأ نكلو ،كتلئاع لزنم ‘ لوأ’أ ءاقللأ متي ام ابلاغ
نم يللقت نأأ ›واحف ،تابسسانŸأ ىدحإأ لÓخ ءاقدسصأ’أ دحأأ لزنم

Êو˘ك˘ت ’ كلذ˘ك ،ا˘م˘ك˘ب Úط˘يÙأ سصا˘خ˘سشأ’أ لو˘ح ة˘م˘ئا˘ه˘˘لأ كتأر˘˘ظ˘˘ن
. مهيفداسصت دق نيذلأ ءاقدسصأ’أو فراعŸأ عم مزÓلأ نم Ìكأأ ةيعامتجأ
،اعطق سضوفرم ةماعلأ نكامأ’أ ‘ عفترم توسصب كحسضلأ نأأ يسسنت ’و
ىط˘ع˘ت ’ ى˘ت˘ح كسسف˘ن˘ل ا˘ه˘ب ي˘ظ˘ف˘ت˘حأ ،ة˘ف˘ير˘ظ كت˘ك˘ح˘سض تنا˘ك ا˘م˘ه˘م
.سضعبلأ امكسضعب ابجعت ىتح لقأ’أ ىلع ،كنع ائيسس اعابطنأ

صسبŸÓا رايتخا
قيلت ابايث يدترت نأأ لسضفي كلذل ،¤وأ’أ ةجردلاب ايلئاع ءاقللأ أذه Èتعي
Úعتمت˘تو ة˘ير˘سصع ،فر˘سصت˘لأ ةر˘ح ة˘نا˘سسنإأ كنأأ ى˘ل˘ع د˘كؤو˘ت ،ة˘ب˘سسا˘نŸا˘ب
.اسضيأأ ةقابللأو ةقانأ’أو ةقايللأو قوذلاب

رصشب هنع يثدحتت ل
ءوسسب ثدحتلل عأد Óف ،لدابتŸأ باجعإ’أ ¤إأ Óسصوتت ⁄ أذإأ ،ةياهنلأ ‘
رمأأ همهي كسش Óب ءاقللأ بيتÎب ماق يذلأ سصخسشلاف ،هتلئاعو لجرلأ نع
أأوسسأأ Èتعي أذه نأاب نوفرعي ’ سصاخسش’أ نم ديدعلأ لعلو ،نافرطلأ
،ةميمنلأ باب ت– جردنت يتلأو ،قÓطإ’أ ىلع ةيعامتج’أ تافرسصتلأ
.بيسصن ثدحي Õ فسسأÓل ةملك ىفكت ،ءاŸاب تيزلأ طلخ يبنŒ ›اتلابو
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حماسستلأ نأأ ¤إأ ةديدج ةيكيرمأأ ةسسأرد تراسشأأ
Ìكأأ ة˘سضر˘ع م˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي د˘˘ق دد÷أ جأوزأ’أ Úب

Ÿمايأ’أ ‘ ئيسسلأ فرسصتلأ نم ديزم ةهجأو
ةسسأردلأ.ئطıأ كير˘سشلأ ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ل˘˘ب˘˘قŸأ
ن˘ع «ي˘سسي˘ن˘ي˘ت» ة˘ع˘ما˘ج ‘ نو˘ث˘حا˘˘ب ا˘˘هأر˘˘جأأ
لك ،ًانسسح» ةرابع عامسس نإاف ،دد÷أ جأوزأ’أ
طقف نوكت دق ،«يبيبح مأري ام ىلع ءيسش
بك˘تÒل ئ˘طıأ كير˘سشلأ تا˘جا◊ ًا˘ج˘جؤو˘˘م
بسسحب ةسسأردلأ تفسشكو .تأوفهلأ نم ًأديزم
ن˘˘يذ˘˘لأ دد÷أ جأوزأ’أ نأأ «سسب˘˘˘ق˘˘˘لأ» ةد˘˘˘ير˘˘˘ج
أوناك ئيسس فرسصت ىلع مهءاكرسش أوfiاسس
نم ديزم ةهجأوŸ ةسضرع Ìكأأ حجرأ’أ ىلع
ة˘ق˘حÓ˘لأ ما˘˘يأ’أ لÓ˘˘خ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘سسلأ تا˘˘فر˘˘سصت˘˘لأ

سسÁا˘ج» لا˘قو .Úب˘سضا˘غ أو˘ق˘ب نÃ ة˘نرا˘˘ق˘˘م
عفان˘م نأأ ة˘سسأرد˘لأ ن˘ع لوؤو˘سسŸأ «ي˘ت˘لا˘ن˘كا˘م

.راطخأ’أ مامأأ سساقت نأ’ جات– دق حماسستلأ
نكل ..ينتfiاسس نإأ لسضفأأ رعسشت دق» فاسضأأو
راسشأأو .«؟Óبقتسسم ثدحيسس أذام وه لأؤوسسلأ
عوبسسأأ ىدم ىلع اهأرجأأ يتلأ ةسسأردلأ نأأ ¤إأ
لكسشب فرسصتي ئطıأ فرطلأ نأأ تفسشك
لاح ‘ عسضولأ حيحسصتل هنم ةلواfi لسضفأأ

تير˘˘جأأ ىر˘˘خأأ ة˘˘سسأرد ‘و.ةfiا˘˘˘سسŸأ مد˘˘˘ع
أو˘˘نا˘˘ك ن˘˘م نأأ Úب˘˘ت ،تأو˘˘˘ن˘˘˘سس4 ىد˘˘م ى˘˘ل˘˘˘ع
لÓخ أوهجأو رخآ’أ فرطلأ عم fiÚاسستم
امنيب ةئطاÿأ هلاعفأ’ Óسصأوت ةسسأردلأ ةÎف
Òغ ءا˘˘كر˘˘˘سشلأ ع˘˘˘م لا˘˘˘ع˘˘˘فأ’أ هذ˘˘˘ه تع˘˘˘جأر˘˘˘ت
حماسستلأ نإأ ةسسأردلأ لقت ⁄و .fiÚاسستŸأ
ةلكسشم نوكي هنأ ¤إأ تراسشأأ اهنكل ،ئيسس ًامئأد
ةءاسسإ’ ليم كيرسشلأ ىدل نوكي امدنع طقف
.رخآ’أ ةقث مأدختسسأ

...رّذ– ةصسارد

تإوفهلإ نم ديزي دد÷إ جإوزأ’إ Úب حماسستلإ

د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ دأدز˘تو يو˘ق˘ت ا˘ه˘ن˘با˘ب مأ’أ ة˘قÓ˘ع
¤إأ ةقÓعلأ هذه ةوق لسصت ام أÒثكو ،جأوزلأ

اهسساسسحإأو نب’أ ةجوز نم ةÒغلاب روعسشلأ دح
‘ اهسسفانتو اهنع هدعبتو هفطختل تءاج اهنأاب

Úن˘م˘ت˘ت ا˘ن˘ئا˘ك كتا˘م˘ح ح˘ب˘سصت ا˘ن˘ه ن˘مو ،ه˘ب˘˘ح
‘ سسفنلأ ءاملعو ءأÿÈأ نكلو ،هنم سصلختلأ
حئاسصنلاب ل◊أ كل أودجوأأ ةيناسسنإ’أ تاقÓعلأ
رهسش ¤إأ كتامح عم كتايح لّو– يتلأ ةيلاتلأ

. يهتني ’ ليوط لسسع
لكسش ةفرعم يلع يسصرحأو اهمهف ›واح -
نع ةعطقتم تأÎف ىلع كجوز Úب ةقÓعلأ

›وا˘حو ،ه˘تر˘سسأأ ط˘سسو ه˘تا˘ي˘ح ن˘عو ه˘ت˘˘لو˘˘ف˘˘ط
اهفقأومو مأ’أ اهتهجأو يتلأ براجتلأ ةفرعم
و÷أو ةيوبÎلأ اهراكفأأو اهتايأوهو ةعاجسشلأ
هذ˘˘ه ل˘˘ك˘˘ف ،لز˘˘نŸأ دو˘˘سسي نا˘˘˘ك يذ˘˘˘لأ ما˘˘˘ع˘˘˘لأ
فاسشتكأ ىلع كدعاسستسس ةديفŸأ تامولعŸأ
ا‡ ،ةيباجيإأ رظن ةهجو نم كتامح ةيسصخسش
ىلعو لسضفأأ ةروسصب اهمهف يلع كدعاسسيسس
بو˘˘سشت د˘˘ق ي˘˘ت˘˘لأ ةÒغ˘˘سصلأ ءا˘˘ط˘˘خأ’أ يدا˘˘˘ف˘˘˘ت

.امكتقÓع
لك كتأركذم ‘ Êّودو اهدÓيم ديع يركذت -
ديعو كتامح دÓيم ديع لثم ،ةمهŸأ خيرأوتلأ
يمدق ديعلأ موي ‘و ،كيومح جأوز ديعو مأ’أ
لوأأ Êوكت نأأ ىلع يسصرحأو ةقيقر ةيده اهل

ةيدهلأ رايتخأو اهتئنهتو ايفتاه اهب لسصتي نم
رد˘قأأ و˘ه˘ف ،كجوز يÒسشت˘سسأو ا˘ه˘ل ة˘˘ب˘˘سسا˘˘نŸأ

.همأ’ قوري ام ديد– ىلع

- Œةيحان نمف ،ةتباث ديعأوم ‘ اهترايز يبن
اهنإاف ةداع ¤إأ مويلأ أذه ‘ كترايز تلو– أذإأ
،مكب ءاقللأ ةداعسس نمزلأ رورم عم اهدقفتسس
كبناج نم رذع لقأأ نإاف يرخأأ ةيحان نمو

Áأ ‘ اهيلإأ باهذلأ نم مكعنŸأ دعوŸداتع
اهقح ‘ ةرسصقم كÈتعتو كتامح بسضغتسس
.اهنع اهنبأ يتدعبأأ كنأأ دقتعتو
اهيلماعت ’و كتامح يمÎحأو اهعم يلسصأوت -
يهف ،كد’وأأ ةدج وأأ كجوز مأأ در‹ اهنأأ يلع
كي˘˘ل˘˘ع˘˘ف ،ا˘˘ما“ كل˘˘ث˘˘م ةأأر˘˘مأ كلذ بنا˘˘˘ج ¤إأ

رواحÃ يمتهأو قلطنŸأ أذه نم اهتلماعم
يمتهأو اهتا˘ع˘ل˘ط˘ت ى˘ل˘ع ‘ر˘ع˘تو ا˘ه˘تا˘ما˘م˘ت˘هأ
نعو ةيسضاŸأ اهتايح نعو اهتحسص نع اهلأؤوسسب
‘ اهتراسشتسسأ ›واحو ةيلبقتسسŸأ اهعيراسشم
.ةحيسصنلأ اهنم يبلطأو كرومأأ سضعب
دقف ،كلافطأاب اهيلإأ نيدهعت تنك أذإأ اهب يقث -
Úنمؤوت يتلأ كلت نع ةيوبÎلأ اهبيلاسسأأ فلتخت
‘ كق˘ب˘سست ا˘ه˘نأأ ي˘سسن˘ت ’أأ كي˘ل˘ع ن˘˘ك˘˘لو ،ا˘˘ه˘˘ب

يلع اهتمهÃ تماق اهنأأو لافطأ’أ ةيبرت لا‹
،هتجوزتو اهنبأ تببحأأ كنأأ ليلدب ،هجو لمكأأ
.كتايسصوتو كئاحسصنب اهيلقثت ’ كلذل

لا◊أ ةعيبطبف ،اهت’ا‹ ‘ اهيسسفانت ’ -
بلق ‘ كتا˘م˘ح ة˘نا˘ك˘م ن˘ع كت˘نا˘ك˘م ف˘ل˘ت˘خ˘ت
اهتلماعم وأأ اهتسسفانم ›وا– Óف أذل ،كجوز
›وا– نأأ نم ىودج ’ Óثمف ،دنلأ ةلماعم
ي˘ه تر˘ه˘ت˘سشأ ي˘ت˘˘لأ ما˘˘ع˘˘ط˘˘لأ فا˘˘ن˘˘سصأأ دأد˘˘عإأ
.نوكي ام نسسحأأ ىلعو اهتعانسصب

كتامح نوكت دقف ،كلكاسشم لكب اهيÈخت ’ -
انايحأأ نيرعسشت دقو ةÿÈأ ةعسسأوو ةيكذ ةديسس
لكب اهيلإأ ءاسضفإ’أو كايإأ نكل ،اهنم ةبيرق كنأاب
.كرأرسسأأ

رعسشي كسش Óب ،كتيب لÓقتسسأ نع ›زانتت ’ -
اموي كعم يسضقي امدنع ةÒبك ةداعسسب كجوز
ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘سصر˘˘حأ ن˘˘ك˘˘لو ،ه˘˘يد˘˘لأو د˘˘ن˘˘ع Ó˘˘ما˘˘˘ك
.كلزنم ‘ اسضيأأ مهتفاسضتسسأ

نوكت ام ةداعو كامح عم ةظفحتم Êوك -
تاقÓعلأ نم اهامحو نب’أ ةجوز Úب ةقÓعلأ
رعسشت دقف يرذحأ نكلو ،ةحجانلأ ةيناسسنإ’أ

فتكت ⁄ كنأ ‘ ركفتسس يهف ةÒغلاب كتامح
بسسكل اسضيأأ Úعسست ا‰إأو اهنم اهنبأ فطخب
.كفسص ‘ اهجوز
لي˘لد˘ت˘لأ ‘ طأر˘فإ’أ مد˘ع˘ب ءا˘م˘ل˘ع˘لأ ح˘سصن˘يو -
Òث˘ي ًا˘˘سضيأأ كلذ˘˘ف كتا˘˘م˘˘ح ما˘˘مأأ كجوز ي˘˘ل˘˘ع
يطعت Óف سصاÿأ كŸاع كل نكيلو اهتÒغ

نم تناك أذإأ ةسصاÿأ كتيب حيتافم كتام◊
كتامح يÈتعأ أÒخأأو ،كتاي◊ محتقŸأ عونلأ

.كل ةيناث امأأ Úبسسكتسس كنأأ يدكأاتو كمأأ لثم

ةيباــــجيإ رظن ةــــهجو نم كــــــتامح

دعسسأإ ةيجوز ةاي◊ حئاسصن ...باتعلإ نع يدعتبإ
ءأÈخ انل مدقي
ةيجوزلأ تاقÓعلأ

نم ةعوم‹
ىتح حئاسصنلأ

ةأأرŸأ لسص–
ةيجوز ةايح يلع
.ةديعسس
هذه ›وأأ -
ىلع هنأأ حئاسصنلأ
نأأ ةفرعم ةأأرŸأ
ركفي لجرلأ
اهبيطخ لماعت نأأ بجي Óف ،ةأأرŸأ نع ةفلتfl ةقيرطب رعسشيو
Òغ يهو اهل عمتسسي نأأ بعسص لجرلأ نأأ امك ،ءاسسنلأ ةقيرط سسفنب
.ةديعسس
يأاب لغسشنت اهبيطخ تمسصي امدنع هنأأ داتعت نأأ ةاتفلأ ىلع بجي -
،اههركي هنأأ ينعي ’ أذهو ،ديدج نم ثيد◊أ وه أأدبي ىتح رخآأ ئسش
ةردابŸأ مامز ذخأات نأأ اهيلع بجيو هلكاسشم ‘ اه–افي نل هنأأ امك
.امئأد
هذه قيق– مدع دنع رمذتت ’أأو اهتابلط ‘ حلت ’أأ ةأأرŸأ ىلع -
اهÒسسفت نكÁ يتلأ تأرابعلأ سضعب نم رذ◊أ اهيلعو ،بلاطŸأ
أذاŸ»و «ةل‡ ةاي◊أ» ةلوقمو «ترخأات أذاŸ» لثم ئطاخ لكسشب
رايتخأ لوا– نأأ بجيو ..باتعلأ تأرابع نم اهÒغو ،«ينلمهت
.ءايتسسأ وأأ فسسعت نود لجرلأ تامدخ بلطل بسسانŸأ تقولأ

متهي هنأأ ملعتو ،هتأزا‚أو هتءافك ‘و لجرلأ ‘ ةقثلأ ةأأرŸأ ىلع -
.اهبلط أذإأ ’إأ هل حئاسصنلأ مدقت نأأ لوا– ’و رعاسشŸأ نم Ìكأأ لاعفأ’اب

مهÌكأا تاŸ ...نوبحي ن‡ لإا نوجوزتي ل لاجرلا ناك ول -
.اباّزع
لاجرلا ءامصسأا ..بلق رهظ نع ظف– ل ةأارما كانه صسيل -
ناولأاو ..اهتملتصسا يتلا ب◊ا لئاصسر ددعو ..اهوبحأا نيذلا
.اهل تيدهأا يتلا راهزألا

ةينغألاو ةصشارفلاو ..ىثنأا يه ةلبنصسلاو ..ىثنأا يه ةدرولا -
عÎخا يذلا وهف ،لجرلا امأا .ىثنأا يه ةديصصقلاو ،ةلحنلاو
...ةعتŸا جاوزو ..ةنايÿا ةنهم عÎخاو ..ةحلصسألاو بور◊ا

.قÓطلا ةقروو ...ةفعلا مازحو
رازن» ...رجح Úصسمخب ىمرت Óجر تبحأا اذإا يدلب ‘ ةأارما يأا -
«Êابق
.تاونصسلا ءامصسأاو تقولا عاقيإا ‘ يمتهت ل -
دنع ..كبحأا فوصس .تاقوألا لك ‘ ..ةأارما ىقبت ةأارما تنأا -
صسماÿا نرقلا لوخد دنعو ..َنيرصشعلاو دحاولا نرقلا لوخد
فوصسو ..نيرصشعلاو عصساتلا نرقلا لوخد دنعو ..نيرصشعلاو
«Êابق رازن» ..تاباغلا قÎ–و ..رحبلا هايم فÚ Œح ..كبحأا

مهأا ..نآلا تنأا ..ماعلا ليحر لبق يخيرات ‘ ةأارما مهأا تنك -
تاعاصسلاب اهبصسحأا ل ةأارما تنأا ...ماعلا اذه ةدلو دعب  ةأارما

بهذ نمو  ..ِرعصشلا ةهكاف نم تعنصص ...ةأارما تنأا ..مايألابو
 .ماوعألا ÚيÓم لبق يدصسج نكصست تناك ..ةأارما تنأا ...مÓحألا
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Òصضحتلا ةقيرط
ةرأرح ةجرد ىلع نرفلأ نخسسي
ع˘سضو˘ي خ˘ب˘˘ط˘˘ل˘˘ل رد˘˘ق ‘و،053
1/2و ،ةدبزلأو ،بيل◊أو ،ءاŸأ

عفري .يلغيل كÎيو حلŸأ ةقعلم

ا˘طا˘ط˘ب˘لأ فا˘سضت م˘˘ث را˘˘ن˘˘لأ ن˘˘ع
ا˘ي˘ج˘يرد˘ت ة˘ت˘ت˘˘فŸأو ة˘˘قو˘˘ل˘˘سسŸأ

ءا˘˘عو ‘ .ج˘˘يزŸأ ح˘˘ب˘˘سصي ى˘˘ت˘˘ح
،نافوسشلأ ،سضيبلأ قفخي لسصفنم
لفلفلأ ،لسصبلأ ،رسضخأ’أ لفلفلأ
فا˘˘سضي .ح˘˘لŸأ ي˘˘قا˘˘˘بو دو˘˘˘سسأ’أ
ج˘˘˘يزŸأ ¤إأ مور˘˘˘˘فŸأ م˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘لأ
نرف قبط رسضحي .أديج طلخيو
قرو عسضوب ليطتسسم لكسش ىلع
ديلاب محللأ ةنيجع روكت.عمسشم
قبطلأ ‘ ةيمكلأ فسصن عسضوتو
م˘˘˘ث ا˘˘˘طا˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لأو Í÷أ م˘˘˘ث ’وأأ
.م˘ح˘ل˘لأ ن˘م ة˘ي˘ق˘ب˘˘تŸأ ة˘˘ي˘˘م˘˘ك˘˘لأ
خبطيو نرفلأ ‘ قبطلأ عسضوي
مث ةقيقد53-03 نم ءاطغ نودب
ة˘ي˘م˘ك ط˘ل˘خ˘ت .ل˘ئأو˘سسلأ ى˘ف˘˘سصت
ةينيسص ى˘ل˘ع فا˘سضتو م˘طا˘م˘ط˘لأ
02 -81 ن˘م ز˘ب˘خ˘تو ا˘طا˘ط˘ب˘لأ
مد˘ق˘ت .ج˘سضن˘˘ت ى˘˘ت˘˘ح وأأ ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد
 .ةطلسسلأ عم ةئفأد

ةيلزنم Òبادت
ةنك‡ ةدم لوطأا نوحطŸا موثلا ىلع ظافحلل -
نم تارطقلا صضعب ةفاصضإا نصسحتصسي ةجÓثلاب
 .حلŸاو نوميللا Òصصعو تيزلا

صسايكأا ‘ ففÛا عانعنلاب ظافتحلا نصسحتصسي -
.ةبوطرلا برصست نم هب ظفتحي ىتح صشامقلا نم
ةلواطلا ءاطغ ىلع ةينهدلا داوŸا ىلع ءاصضقلل -

.اهيكرفاو لÿا نم Óيلق ةفصشنŸا ىلع يعصض
ةÓقŸاب كمصسلا حئارصش قصصتلت ل ىتح -
.يلقلا تيز ¤إا حلŸا نم ليلقلا ةفاصضإا نصسحتصسي
ءام ‘ هيعصضف صسÿا ةصصاخو راصضÿا تلبذ اذإا -
.ةجيتنلا نيÎصسو لخ تارطق هب
خبطملل ةيكيتصسÓبلا رزآاŸا نأا براجتلا تتبثأا -
نم ليلقلا درجÃ ةأارملل اقورح ببصست
امدنع هنأل هلامعتصسا يبنŒ كلدل ،ةلابمÓلا
نم ارطخ Ìكأا نوكي مصس÷ا ىلع قÎحي
دقو دل÷اب ةرصشابم قصصتلي نوليانلا نأل صشامقلا
Êاوألا لصسغ دنع ىتحو قور◊ا كلد دقعي
للبت ‘ ببصستي ادل ءاŸا صصتÁ ل نوليانلاف
صسكعب صسبŸÓا نم Úتبكرلا ت– ام ةقطنŸا
.ءاŸا صصتÁ يذلا يصشامقلأا رزئŸا
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ةيرئازج ةيعماج تاصسصسؤوم عم ةكارصشلاب زجنُتصس ةينقتلا تايلمعلا

عقوŸ يئايزيفويج حسسمو تايرفح ةرسشابم وحن
نإرهوب سسونيغام سسوتروب

ث.ق

Úيزكرم نيريدم مسضي دفو رأزو
ةر˘˘˘˘˘يزو را˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘سسمو Úلوؤو˘˘˘˘˘˘سسمو
ىرخأأو ةيرثأأ عقأوم ةدع ةفاقثلأ

ةود˘˘ن د˘˘ق˘˘ع˘˘ي نأأ ل˘˘ب˘˘˘ق ،ة˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘سصم
،ةفا˘ق˘ث˘لأ ة˘ير˘يد˘م ر˘قÃ ة˘ي˘ف˘ح˘سص
تذخtتأ تأءأرجإأ ةدع نع اًنِلعم
؛أرخؤوم عاطقلأ ةريزو ةرايزل اعبت

ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م‹ ن˘˘ع تف˘˘سشك ثي˘˘ح
⁄ا˘عŸأ ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل تأرأر˘ق˘لأ
فين˘سصت ة˘سصا˘خ ،نأر˘هو˘ب ة˘ير˘ثأ’أ
ردا˘˘ق˘˘لأ د˘˘ب˘˘˘ع““ يو˘˘˘ه÷أ حر˘˘˘سسŸأ

.““ةلولع
دودح ديد– ىلع دفولأ لمعيو
سسوتروب عقوŸ ةفنسصŸأ ةقطنŸأ

قر˘سش ةو˘ي˘ط˘ب ة˘يد˘ل˘ب˘ب سسو˘ن˘ي˘˘غا˘˘م
ا˘˘˘ه˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سست ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘م ،نأر˘˘˘˘هو
ظ˘˘˘ف˘˘˘ح ط˘˘˘طfl ن˘˘˘م ا˘˘˘قÓ˘˘˘ط˘˘˘نأ
ا˘م˘ك .ير˘ثأ’أ ع˘قوŸأ حÓ˘˘سصت˘˘سسأو
ةمظتنم ةيرفح قÓطإأ ىلع َقِفtتأ

ع˘م ،ل˘ب˘قŸأ Èم˘ت˘ب˘سس ر˘ه˘سش لÓ˘خ
،عقوملل يئايزيفويج حسسÃ مايقلأ

تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ل˘ما˘ك ز˘˘ج˘˘ن˘˘ُت نأأ ى˘˘ل˘˘ع
تاسسسسؤوŸأ عم ةكأرسشلاب ةينقتلأ
ن˘˘م ل˘˘ك˘˘ب ة˘˘يÁدا˘˘كأ’أ ة˘˘ي˘˘ث˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لأ

ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘سشلأو نأر˘˘˘˘˘هو تا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘ج
عم نوا˘ع˘ت˘لأ با˘ب ح˘ت˘ف˘ل ،ر˘ك˘سسع˘مو
ءا˘ط˘عإأو ،ة˘يÁدا˘˘كأ’أ تا˘˘سسسسؤوŸأ
ة˘ب˘ل˘ط˘ل Êأد˘يŸأ ن˘يو˘ك˘ت˘لأ ة˘سصر˘ف
‘ را˘˘˘˘˘˘ثآ’أ م˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع سصا˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘خأ
.عورسشŸاب ةينعŸأ تاعما÷أ
ة˘سسأرد دأد˘عإأ ى˘ل˘˘ع ا˘˘سضيأأ ق˘˘ِف˘˘tتأو
ع˘قوŸأ ف˘ي˘ن˘˘سصت ف˘˘ل˘˘م ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘ل
ةنسس فنُسص يذلأ ،ةويطبل يرثأ’أ
ة˘ن˘يد˘م ا˘˘يا˘˘ق˘˘ب““ ه˘˘نأأ ى˘˘ل˘˘ع0091
لك جأردإأ لجأأ نم كلذو ،““ةينامور
ا˘ه˘فر˘ع ي˘ت˘لأ تأرا˘سض◊أو بق◊أ
ق˘˘ير˘˘ف ى˘˘ع˘˘˘سسي ا˘˘˘م و˘˘˘هو ،ع˘˘˘قوŸأ
¤إأ ،تاسصسصختلأ ددعتم ةيرف◊أ
دو˘جو˘ب ه˘ن˘ي˘م˘ث˘تو هزأر˘بإأو هرا˘ه˘˘ظإأ

نأأ د˘كؤو˘ت ،ة˘˘ث˘˘يد˘˘ح تا˘˘سسأرد ةد˘˘ع
ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘ق˘˘ف ر˘˘سصت˘˘˘ق˘˘˘ي ’ ع˘˘˘قوŸأ
د˘ه˘سش ا‰إأو ،ة˘ي˘نا˘˘مور˘˘لأ ا˘˘يا˘˘ق˘˘ب˘˘لأ
ة˘ي˘خ˘يرا˘ت ل˘حأرŸ ا˘ير˘سشب أÒم˘ع˘˘ت

flلبق ام روسصع نم أءدب ،ةفلت
مث ،ةيقينفلأ ةراسض◊أ ¤إأ خيراتلأ
¤إأ ’وسصو ،ةينامورلأو ةيديمونلأ
ف˘سشك ا˘م˘ك ،ة˘ي˘مÓ˘سسإ’أ ةرا˘˘سض◊أ

ةينقت ةسسلج دقع نع ءاقللأ لÓخ
دمحأأ““ ينطولأ يمومعلأ فحتŸاب
تأÒسضحتلأ ىلع فوقولل ،““ةنابز
Úي˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘˘سشت˘˘˘˘لأ ءأÿÈأ ل˘˘˘˘ّخد˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل
نأر˘˘˘هو ¤إأ م˘˘˘ه˘˘˘لو˘˘˘سصو بق˘˘˘ترŸأ
يو˘ه÷أ حر˘سسŸأ ل˘ي˘˘ثا“ م˘˘ي˘˘مÎل
تسضرعت يتلأ ،““ةلولع رداقلأ دبع““
اهطوقسسب ددهت ةÒطخ تاققسشتل

.لاثمتلأ سسأأر رأرغ ىلع
ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لأ ةرأزو د˘˘فو ف˘˘قو ا˘˘˘م˘˘˘ك
دأد˘˘عإأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ى˘˘ل˘˘˘ع نو˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لأو

flأ ةئيهت ططŸيمومعلأ فحت
ل˘˘ب˘˘ق ،““ة˘˘نا˘˘بز د˘˘م˘˘˘حأأ““ ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ
ه˘˘ت˘˘ق˘˘با˘˘ط˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع ‘ عور˘˘˘سشلأ
ة˘˘نر˘˘˘سصعو ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لأ سسي˘˘˘يا˘˘˘قŸأ

نواعتلأ ةيقافت’ أديسسŒ ؛هقفأرم
و˘˘˘˘˘هو ،كي˘˘˘˘˘سشت˘˘˘˘˘لأو ر˘˘˘˘˘˘ئأز÷أ Úب
ةر˘˘˘يزو˘˘˘لأ تنا˘˘˘ك يذ˘˘˘˘لأ عور˘˘˘˘سشŸأ
لÓ˘˘˘خ ه˘˘˘قÓ˘˘˘طإأ ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع تفر˘˘˘˘سشأأ

.نأرهو ةي’ول اهترايز
يرأزولأ دفولأ دكأأ ةفاقثلأ رسصقبو
لاغسشأأ ةÒتو فرعي عورسشŸأ نأأ

لÓخ أزهاج نو˘ك˘ي˘سسو ،ة˘مد˘ق˘ت˘م
لما˘ك رأر˘غ ى˘ل˘ع ،ة˘ل˘ب˘قŸأ ة˘ن˘سسلأ

م˘˘ي˘˘مر˘˘ت ن˘˘˘م عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لأ ع˘˘˘يرا˘˘˘سشم
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج نو˘˘ك˘˘ت˘˘سس ا˘˘م˘˘ك .ة˘˘نا˘˘ي˘˘سصو
ةز˘ها˘ج نأر˘هو˘ب ة˘ير˘˘ثأ’أ ع˘˘قأوŸأ

ر˘ح˘ب˘لأ با˘ع˘لأأ فو˘ي˘سض لا˘ب˘ق˘ت˘˘سس’
.2202 ةنسس طسسوتŸأ سضيبأ’أ
ع˘˘˘˘˘قأوŸأ ي˘˘˘˘˘قا˘˘˘˘˘ب سصو˘˘˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘˘˘بو
يديسس يح رأرغ ىلع ةيخيراتلأ
نأأ نع نولخدتŸأ فسشك ،يرأوهلأ
،ةز˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مŸأ ع˘˘˘˘˘˘قأوŸأ ن˘˘˘˘˘˘م ي◊أ
تاسسأرد نم رخآ’أ وه ديفتسسيسسو
نأأ ىلع ،اهديدحتل ةديدج ةينقت

امك .ىرخأأ عقأوم ةيلمعلأ سس“
ةيعيبطلأ ةاي◊أ ةدوع دفولأ دكأأ
عقأوŸأ لماكو نأرهو ةي’و ¤إأ

Ãاميف ،ءابولأ ىلع ءاسضقلأ درج
ةي˘فا˘ق˘ث˘لأ تأر˘ها˘ظ˘ت˘لأ ل˘ج تل˘uجأأ
ى˘ل˘ع نأر˘هو˘ب م˘ظ˘ن˘˘ت تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لأ

ي˘بر˘ع˘لأ م˘ل˘ي˘ف˘لأ Êا˘˘جر˘˘ه˘˘م رأر˘˘غ
.ةينأرهولأ ةينغأ’أو
را˘˘سشت˘˘سسم tم˘˘سضي د˘˘فو˘˘لأ sنأأ ر˘˘كذ˘˘˘ُي
ر˘يد˘مو ،نو˘ن˘ف˘لأو ة˘فا˘ق˘ث˘˘لأ ةر˘˘يزو
،ثأÎلأ ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف◊أو م˘˘ي˘˘˘مÎلأ
ةيفأر˘سشت˘سس’أ تا˘سسأرد˘لأ ةر˘يد˘مو
أذ˘˘كو ،›آ’أ مÓ˘˘عإ’أو ق˘˘ي˘˘ثو˘˘ت˘˘˘لأو
ي˘ن˘طو˘˘لأ نأو˘˘يد˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لأ ر˘˘يدŸأ
تا˘ك˘ل˘˘ت˘˘مŸأ لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسأو Òي˘˘سست˘˘ل
زكرŸأ ةريدمو ،ةيمÙأ ةيفاقثلأ
،را˘ثآ’أ م˘ل˘ع ‘ ثح˘ب˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
‘ ثحبلل ينطولأ زكرŸأ ريدمو
م˘˘ل˘˘عو خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لأ ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘˘م رو˘˘˘سصع
.خيراتلأو ناسسنإ’أ

: بتكلا يرصشانل ةينطولا ةمظنŸا

ةقلعتŸإ ةيميظنتلإ سصوسصنلإ نع فسشكلإ
ابيرق باتكلإ نوناقب
نع بتكلأ يرسشانل ةينطولأ ةمظنملل يذيفنتلأ بتكŸأ ًابيرق فسشكي
اميسس’ ،باتكلأ نوناقب ةقلعتŸأ ةيميظنتلأ سصوسصنلل ةيئاهنلأ ةغيسصلأ
.تاه÷أ نم ددع ىلع تَسضِرُع يتلأ هتدوسسم ءأرثإأ دعب
ردسصيسس هنأأ بتكلأ يرسشانل ةينطولأ ةمظنملل يذيفنتلأ بتكŸأ حسضوأأو
باتكلأ نوناقب ةقلعتŸأ ةيميظن˘ت˘لأ سصو˘سصن˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ ة˘غ˘ي˘سصلأ ا˘ب˘ير˘ق
نم نك‡ ردق Èكأأ قق– هنم رظتنŸأو ،ةيلسصأ’أ ةدوسسŸأ ءأرثإأ امدعب
ةمظنŸأ نإأ““ ةمظنŸأ نايب ‘ ءاجو ،باتكلأ نهم فلتı تابسستكŸأ
مرسصنŸأ يرفيف رهسش لئأوأأ ذنم ترداب دق بتكلأ يرسشانل ةينطولأ
سسيئر نم ،ةلودلأ ‘ ةيلوؤوسسŸأ رئأود ةفاك ¤إأ لئاسسرلأ نم ددع هيجوتب
لك ‘ مدق دقو نونفلأو ةفاقثلأ ةريزو ¤إأو لوأ’أ ريزولأ ¤إأ ، ةيروهم÷أ

ةسصاخب رسشنلأ عاطق ‘ دئاسسلأ عسضولل ًاقيقد ًاسضرع تÓسسأرŸأ هذه
انحÎقأو ةمزأ’أ هوجو فلتfl ¤إأ راظنأ’أ انهجوو ،ةماعب باتكلأ نهمو
‘ ةمظنŸأ رود مولعمو““ نايبلأ فيسضيو ،““اهت÷اعÃ ةليفكلأ لول◊أ
،باتكلأ نوناقب ةقلعتŸأ ةيميظنتلأ سصوسصنلل ةيلسصأ’أ ةدوسسŸأ حأÎقأ
يتلأو ،ا˘هدا˘م˘ت˘عأ ” ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ ة˘غ˘ي˘سصلأ غو˘ل˘ب ى˘ت˘ح ا˘ه˘ئأر˘ثإأ ‘ م˘ث
فلتı تابسستكŸأ نم نك‡ ردق Èكأأ قق– يتلأو ،ًابيرق اهب ردسصتسس
ليبسس ‘ ثحبلأ وه ةردابŸأ هذه نم فدهلأ نأأ أÒسشم ،““باتكلأ نهم
اننإاف ،اعاعسشإأ مث ،اقيوسستو ةعانسصو ،افيلأاتو ةلاسسر باتكلاب ءاقتر’أ
باجتسسُي ىتح ،ةلوؤوسسŸأ تاه÷أ لك عم لسصأوتلأ ىلع انسصرح مكل دكؤون
.ةعورسشŸأ انبلاطم لكل
تأرأد˘سصإأ ءا˘ن˘ت˘قأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ل ه˘تأدأد˘ع˘ت˘سسأ ¤إأ بت˘كŸأ را˘˘سشأأ ا˘˘م˘˘ك
يتلأو ،قاسسو مدق ىلع اهل تأÒسضحتلأ يرŒ يتلأ ÚيلÙأ نيرسشانلأ
ا˘ه˘ن˘م ،سضرا˘عŸا˘ب ة˘سصاÿأ ه˘تأÒسضح˘ت˘ل ا˘سضيأأ را˘سشأأو ،ا˘ب˘ير˘ق ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘سس
ةرأزو ع˘م ة˘كأر˘سشلا˘ب ة˘يو˘ه÷أ سضرا˘عŸأ ن˘˘م دد˘˘عو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ سضر˘˘عŸأ
.ةيحسصلأ عاسضوأ’أ نسس– درجÃ قلطنيسس يتلأ ،نونفلأو ةفاقثلأ

ث.ق

عمتÛا ‘ اهرودو تاصسصسؤوŸا هذهل رابتعلا ةداعإا ةيغب

ةقيتعلإ ايإوزلإ““ نأإ دuكؤوي رسضخلب ىسسيع
““ميمرت تايلمع نم ديفتسستسس

ىسسيع ديسسلأ ةينيدلأ تايعم÷اب فلكŸأ ةيروهم÷أ سسيئر راسشتسسم دsكأأ
ةيغب كلذو ،““ميمرت تايلمع نم ديفتسستسس ةقيتعلأ ايأوزلأ““ نأأ رسضخلب
.عمتÛأ ‘ اهرودو تاسسسسؤوŸأ هذهل رابتع’أ ةداعإأ
هذ˘ه د˘ي˘ع˘ت˘سست نأأ يرور˘سضلأ ن˘˘م ه˘˘sنأأ ر˘˘سضخ˘˘ل˘˘ب ى˘˘سسي˘˘ع د˘˘ي˘˘سسلأ ح˘˘سضوأأو
ءاملعلأ ف’آأ نيوكتب تماق ،ةفرعملل ربانمك ةيقيق◊أ اهتناكم تأءاسضفلأ
.ىرخأأ نأدلب ‘ وأأ رئأز÷أ ‘ لايجأأ نيوكتب مهرودب أوماق نيذلأ
لب ،ينيدلأ ميلعتلأ ىلع رسصتقي ’ ايأوزلأ رود نأأ ¤إأ رسضخلب راسشأأ امك
سشيعلأو يوخأ’أ نماسضتلأو ةلدابتŸأ ةدعاسسŸأ ميق خيسسرت اسضيأأ لمسشي
نأأ رسضخلب لاقو ،يرئأز÷أ عمتÛأ سسسسأأ Èتعت يتلأ ميقلأ يهو ،اعم
لب ،نآأرقلأ ميلعت ‘ هرسصح وأأ هظفح بجي ايخيرات ائيسش تسسيل ةيوأزلأ““

اثيدحو أÒنتسسم أرح أركف ،ةينيدلأ ميلاعتلأ لسضفب ،تجتنأأ ةسسسسؤوم
.““مويلأ اهيدؤوت نأأ بجي يتلأ ةمهŸأ يهو ،تأراسض◊أو ·أ’أ عنسصي
ىلع ظاف◊أ ‘ اماه أرود تبعل تاسسسسؤوŸأ هذه نأأ رسضخلب ركذ امك
نم ،ةيرامعتسس’أ ةبق◊أ لÓخ يرئأز÷أ عمتÛأ ميقو ةينطولأ ةيوهلأ

را˘م˘ع˘ت˘سس’أ د˘سض حا˘ف˘ك˘لأو ة˘موا˘قŸأ ‘ ط˘سشن ل˘ك˘سشب ة˘˘كرا˘˘سشŸأ لÓ˘˘خ
تأرانمو هذه ةدابعلأ نكامأأ Òمدت لÓخ نم اهنم مقتنأ يذلأ يسسنرفلأ
.يقئاثولأ اهديسصر قرحو ةفرعŸأ

ث.ق

صسونيغام صسوتروب عقوŸ يئايزيفويج حصسÃ مايقلا عم ةمظتنم تايرفح ‘ لبقŸا Èمتبصس رهصش لÓخ عرصشُي نأا بقترŸا نم
.ميمÎلا تايلمع ىلع فارصشإÓل كيصشتلا نم ءاÈخ لابقتصسل Òصضحتلا اذكو ،نارهوب

ـه1441 ةج◊ا وذ62  ـل قفاوŸا م0202  توأا61 دحألا

أزيح ةيسضأÎف’أ ةينفلأو ةيفاقثلأ تاطاسشنلأ لت–
يعامتج’أ لسصأوتلأ تاحفسصو قرزأ’أ ءاسضفلاب اماه
راطإأ ‘ ›زنŸأ يحسصلأ رج◊أ عم اميسس’ ةبانعب
ا˘˘نورو˘˘ك سسوÒف ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل ة˘˘يزأÎح’أ Òبأد˘˘ت˘˘لأ
ة˘ي˘ن˘ف˘لأ ة˘ط˘سشنأ’أ ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘تو (91 د˘ي˘فو˘ك) د˘˘ج˘˘ت˘˘سسŸأ
ريدم دكأأ .Òهام÷أ ةداع بطقتسست يتلأ ةيفاقثلأو
فورعم نب ق◊أ دبع ديسسلأ ةبانعل يوه÷أ حرسسŸأ
ةيعوتلأ ‘ هرودب مايقلأ نع نانفلأ فلختي ’ ىتح هsنأأ

هيلع ناك يئانثتسس’أ يحسصلأ فرظلأ أذه ‘ ةسصاخ
لÓخ نم هروهمجب هتقÓع ىلع ةظفاحملل عدبي نأأ
ن˘م ءأو˘جأأ ة˘عا˘ن˘سصل ي˘˘سضأÎف’أ ءا˘˘سضف˘˘لأ لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسأ
.ةياقولأو ةيعوتلأ لئاسسر غيلبتل اسضيأأ نكلو هيفÎلأ
ةبانعب ةفاقثلأو نفلأ لهأ’ ةبسسنلاب يدحتلأ لثمتيو

‘ هرسسأاب ⁄اعلأ تحاتجأ يتلأ ةحئا÷أ ةÎف لÓخ
ل˘ق˘ن˘ت˘لأ لÓ˘خ ن˘م ي˘سضأÎف’أ ل˘عا˘ف˘ت˘˘لأ رو˘˘سسج د˘˘م
ءأو˘جأأ ق˘ل˘خو رو˘ه˘˘م÷أ تي˘˘ب ¤إأ تو˘˘سصلأو ةرو˘˘سصلا˘˘ب
نم ةقابب تÓئاعلأو لافطأ’أ عم لعافتلأو هيفÎلل
¤إأ ة˘فا˘سضإأ ،ة˘يو˘عو˘ت˘لأو ة˘ي˘ه˘ي˘فÎلأو ة˘ي˘ن˘ف˘لأ ج˘مأÈلأ
لعافت بسسك اهلÓخ نم ديرأأ يتلأ ةينفلأ تاقباسسŸأ
نب نانفلأ نأاسشلأ أذه ‘ فيسضي ““ةلئاعلأ دأرفأأ لك
.فورعم
ةبانعب حرسسŸأ لقتنأ ةركتبم تأرهاظت لÓخ نمو
” ثيح ةيموي ةيحرسسم سضورعب روهم÷أ تويب ¤إأ

ةانق اميسس’ ،يعامتج’أ لسصأوتلأ تاسصنم لÓغتسسأ
َسضرعُتل ةبانعل يوه÷أ حرسسŸاب ةسصاÿأ ““بويتويلأ““

ةسصاخ ةيحرسسم اسضور˘ع ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م ر˘ه˘سشأأ ة˘ع˘برأأ ذ˘ن˘م
Úسضرع لدعÃ كلذو رابكلل ةهجوم ىرخأأو لافطأ’اب
.لوؤوسسŸأ تأذ فدرأأ امك موي لك Úيحرسسم
بناج ¤إأ““ هنأاب ةبانعل يوه÷أ حرسسŸأ ريدم فاسضأأو
يو˘ه÷أ حر˘سسŸا˘ب ة˘سصاÿأ ة˘ي˘حر˘˘سسŸأ تا˘˘جا˘˘ت˘˘نإ’أ
تأرهاظتلأ طيسشنتل Òخأ’أ أذه فاسضتسسأ ،ةبانعل
حرسسŸأ اهجتنأأ ىرخأأ لامعأأ ةيسضأÎف’أ ةيحرسسŸأ
،ة˘˘يو˘˘ه÷أ حرا˘˘سسŸأ ن˘˘م دد˘˘عو ير˘˘ئأز÷أ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
تاينواعتلأو تايعم÷أ نم ددع تاجاتنإأ ¤إأ ةفاسضإأ
قيقحتلو .عبأرلأ نفلأ لا‹ ‘ طسشنت يتلأ ةيفاقثلأ
Èع ‘ا˘ق˘ث˘لأ ط˘ي˘سشن˘ت˘لأ ع˘م ل˘عا˘ف˘ت˘لأ ت’د˘ع˘م ى˘ل˘عأأ
ة˘با˘ن˘ع˘ل ىو˘ه÷أ حر˘سسŸأ ق˘ل˘طأأ““ ي˘سضأÎف’أ ءا˘سضف˘لأ
ةطسشنأأو تاقباسسم ةيحرسسŸأ سضورعلأ عم ةأزأوŸاب
دئاسسلأ يئانثتسس’أ يحسصلأ فرظلأ عم ةفsيكم ةيوعوت
ن˘ع ةرا˘ب˘ع ي˘هو ““ة˘ل˘ئا˘ع˘لأ حر˘سسم““ ةر˘ها˘˘ظ˘˘ت تل˘˘م˘˘سش
انوروك ةحئا˘ج عو˘سضو˘م لوا˘ن˘ت˘ت ةÒسصق تا˘جو˘لو˘نو˘م
““حر˘سسŸأ ءأدر““ ة˘ق˘با˘سسمو ،ي˘كذ˘لأ ف˘تا˘ه˘لا˘ب رsو˘سص˘˘ُتو
عم لافطأ’أ لعافت سسكعت ةيفأرغوتوف ةروسص نسسحأ’
¤إأ ةفاسضإأ ،لزنŸاب ةيسضأÎف’أ ةيحرسسŸأ سضورعلأ

““يبعسشلأ ثأÎلأ سصسصقو مسسرلأ ‘ ىرخأأ تاقباسسم
.نانفلأ تأذ فيسضي

ن˘ب ق◊أ د˘ب˘ع لو˘ق˘ي ةر˘ك˘ت˘بŸأ تأر˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لأ هذ˘˘ه˘˘بو
ر˘سسك““ ن˘م ة˘با˘ن˘ع˘ب يو˘˘ه÷أ حر˘˘سسŸأ ن˘˘sك“ فور˘˘ع˘˘م
ةسصرف ¤إأ يحسصلأ رج◊أ ةÎف ليو–و ةلزعلأ زجاح
ق˘ل˘ع˘ت ا˘م˘ي˘ف ة˘سصا˘خ ““را˘غ˘سصلأو را˘ب˘ك˘لأ Úب ل˘سصأو˘ت˘˘ل˘˘ل
اهلÓخ نم عد˘بأأ ي˘ت˘لأ ““ة˘يا˘ج˘ح ي˘ل˘ي˘ك˘حأأ““ ةر˘ها˘ظ˘ت˘ب
ثأÎلأ نم سصسصق درسس ‘ مهئايلوأأ ةدعاسسÃ راغسصلأ
هذه ميظنت ةن÷ ءاسضعأأ بسسح كلذو ،ينغلأ يبعسشلأ
عباتم فلأأ51 نم Ìكأأ نأاب أوحسضوأأ نيذلأ تأرهاظتلأ
.ةحÎقŸأ ةيسضأÎف’أ ةطسشنأ’أ عم مهلعافت أولsجسس
أذ˘˘ه ‘ ة˘˘لز˘˘ع˘˘لأ رأد˘˘ج ر˘˘سسكو ه˘˘˘ي˘˘˘فÎلأ بنا˘˘˘ج ¤إأو
ط˘˘ي˘˘سشن˘˘ت˘˘لأ ن˘˘sك“ ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سس’أ ي˘˘ح˘˘سصلأ فر˘˘˘ظ˘˘˘لأ
ةيسضأÎفأ تأرهاظتل سسيسسأاتلأ نم ةبانعب يسضأÎف’أ
،ةيفأرغوتوفلأ ةروسصلأو عباسسلأ نفلأ ›ا‹ ‘ ىرخأأ

ناجرهŸأ ةردابم بحاسص هتهج نم هحسضوأأ املثم
ل˘ي˘لد جرıأ نا˘ن˘ف˘˘لأ Òسصق˘˘لأ م˘˘ل˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘ل ي˘˘سضأÎف’أ
نأاب ريدوخلب نانفلأ ددسصلأ أذه ‘ َحsرَسصو .ريدوخلب
م˘ل˘ي˘ف˘ل˘ل ي˘سضأÎف’أ نا˘جر˘ه˘م˘ل˘ل ةر˘ك˘ت˘˘بŸأ ةردا˘˘بŸأ““
تسسsسسأات مرسصنŸأ ليرفأأ رهسش قلطنأ يذلأ Òسصقلأ
ل˘˘سصأو˘˘ت˘˘ل˘˘ل ءا˘˘سضفو ة˘˘ير˘˘ه˘˘سش ة˘˘ي˘˘سضأÎفأ ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘ك
ن˘يو˘ك˘ت˘ل˘ل ة˘سصر˘فو ا˘م˘ن˘ي˘سسلأ ي˘ي˘ن˘ه˘م Úب كا˘ك˘ت˘ح’أو
مÓ˘فأ’أ جا˘ت˘نإأو ا˘م˘ن˘ي˘˘سسلأ لا‹ ‘ بهأوŸأ ل˘˘ق˘˘سصو
لخأد نم ÚكراسشŸأ ددع ديأزت سسكعيو .““ةÒسصقلأ
02 نم ةÒسصق مÓفأاب ةرهاظتلأ ‘ نطولأ جراخو

ليرفأأ رهسشل ¤وأ’أ ةرودلأ ‘ أÒسصق ايئامنيسس Óمع
بواجتلأ““ مرسصنŸأ نأوج ةرودل أÒسصق امليف33 ¤إأ
اميسس’ ،عباسسلأ نفلأ ةرسسأأ ىدل ةرهاظتلأ هتيقل يذلأ

ةسصرف ةرهاظتلأ ‘ أودجو نيذلأ أÒماكلأ ةأوه مهنم
لÓخ نم امنيسسلأ نهم ‘ فراعŸأ باسستكأو نيوكتلل
ر˘يو˘سصت˘لأ ت’ا‹ ‘ ÚفÎحÃ د˘ع˘ب ن˘˘ع ل˘˘سصأو˘˘ت˘˘لأ
.هيلإأ Òسشأأ امك ““جأرخإ’أو بيكÎلأو
ءا˘سضف˘ب أرو˘سضح ة˘ي˘فأر˘غو˘˘تو˘˘ف˘˘لأ ةرو˘˘سصل˘˘ل نا˘˘ك ا˘˘م˘˘ك
لÓ˘خ ن˘م ي˘سضأÎف’أ ي˘ن˘ف˘˘لأو ‘ا˘˘ق˘˘ث˘˘لأ ط˘˘ي˘˘سشن˘˘ت˘˘لأ
““ةيفأرغوتوفلأ ةروسصلل يسضأÎف’أ نولاسصلأ““ ةرهاظت
مهنيب نم ةلود22 نم نيرuوسصم ةكراسشم تدهسش يتلأ
فرظب ةطبترم روسصب اهتكراسشم تلجسس يتلأ رئأز÷أ
بسسح ن˘طو˘لأ تا˘ي’و ف˘ل˘تfl ن˘˘م ي˘˘ح˘˘سصلأ ر˘˘ج◊أ

.لماه دمحأأ روسصŸأ ةردابŸأ بحاسص
رو˘˘˘سصلأ ن˘˘˘م ز˘˘˘uي˘˘˘م˘˘˘تŸأو ل˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘لأ م˘˘˘˘ك˘˘˘˘لأ سسك˘˘˘˘ع˘˘˘˘يو
نولاسصلأ أذه ‘ اهروسضح تَلsجَسس يتلأ ةيفأرغوتوفلأ
بو˘˘ن÷أ ن˘˘م رو˘˘سص ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘˘م ي˘˘˘ت˘˘˘لأو ي˘˘˘سضأÎف’أ
ق˘ثو˘ت ة˘ي˘ق˘ير˘فأأو ة˘ي˘بر˘ع لود ن˘˘م ىر˘˘خأأو ير˘˘ئأز÷أ
انوروك ةحئاج اهتسضرف يتلأ يحسصلأ رج◊أ ةÎفل

ةرهاظتلأ عم ÚعدبŸأ بواŒ لماه ديسسلأ بسسح
ل˘ئا˘سسو ع˘م با˘ب˘سشلأ ل˘ما˘ع˘ت ‘ ي˘با˘˘ج˘˘يإ’أ لو˘˘ح˘˘ت˘˘لأو
.يعامتج’أ لسصأوتلأ

ث.ق

: حuرصصُي فورعم نب ق◊ا دبع ديصسلا ةبانعل يوه÷ا حرصسŸا ريدم

مهروهمجب مهتقÓع ىلع ةظفاحملل Úعدبملل ماه بسسكم تنÎنأ’إ Èع ةيفاقثلإ تاطاسشنلإ
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فحأوزلأ نم
لوح

بغري

مقسس
Úل

Òثك
اكيرمأأ ةلمع

ةيرطم
ةينانبل

نجسس

(م)يسصاق
دأو

(م) سصÓخأ
سسكع

اهرخؤوي

رأركت
رانأأ

fiةب

(م)قئأدح
دعب

(م) مقاط
ناهباسشتم

لذ
راهدزإأ

دسسأ’أ Òغسص
بوعسش نم

ايقيرفإأ

(م)نمث
لÓب

(م)فذاح
(م)بيذاكأ

(م)رغث
ءأدر

بأوج فرح
(م)بع’

(م)مان
يومأأ رعاسش

يسسأوحأأ
كرحن

بانأأ
سضرم

(م)درج
دراب سسكع

ةنيز
نم

(م)ماخرلأ

تيم سسكع سسانلأ
(م)لك

Òثك
ةسضيبلأ ‘

عمج
(م)نهأر

(م)داهتجإأ
فده

 مجه
(م)دعترب

تقو
رعسشأأ

«راطمأ»
ةÌبعم
يرورسض
ماعطلل

قيقسش
دلأولأ
لسصأأ

01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ةعطاقتŸا تاملكلا

ايقفأا
Òهسش يرئأزج يديموك لث‡ \1
- 
سسكع - ماعوأأ لوح \2
(م)قورسشلأ
لطيف - ةÌعبم «سضراعي» \3
حباسس - (ع) ءايبنأ’أ نم \4
 \ ملع سسكع \5
6\ Ãأ أذه ‘ ىنعŸناك - fiةب
فيعسض - (م)
7\ flاب ةلسضŸ(م)ءيسس سسكع - ءا
(م)ةعمد - (م)كولŸأ ءانبأأ \8
نأولأأ نم - Èع \ منهج ‘ دأو \9
(ن)(م)يرئأز÷أ برطلأ
همظعم - يحأون \01

ايدومع
- لحأر Òهسش يرئأزج برط‡ \1
(م)هبرقب نكسسي
ةي’و تايدلب نم - رج فرح \2
رئأز÷أ
تÓماعŸأ نم \ ةÌعبم«قهري» \3
 (م) مÓسس’أ ‘ ةمرÙأ ةيلاŸأ
لسصفنم Òمسض - ةيبرع برط ةلأأ \4
د˘˘حأأ - م˘˘طÓ˘˘تŸأ ر˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لأ جو˘˘˘م \5
نيدلأولأ
(م) بذج - مرك - (م)رون \6
لسصفنم Òمسض - سسومان وأأ نوناق \7
(م)بئاغلل
يو˘˘˘ن˘˘˘سس Ëو˘˘˘ق˘˘˘ت \ «رو˘˘˘غ«ا˘˘˘ث˘˘˘ل˘˘˘˘ث \8
Úملسسملل
«يبأ’أ«ّ‘ اهدŒ - ةÌعبم «Èلأ» \9
مجع سسكع \ راهزأ’أ نم \01

h ± … g` Ω G ∫ S¢ ∫ G

Ω GE G Ü G T¢ i ∫ ´ G

¿ ¿ ± S¢ h Q O … ´ ∫

T¢ G … Ω ∫ ´ Ω ¿ ∫ ¿

Ü A g` R ∫ … ∫ V¢ … O

Q Ü Ω G ¿ ± g` ì g` G

A ì ê GC ê g` G ¿ Ω Ω

… O ä Ü Ω G ∫ ì GC g`

T¢ ∫ g` Q G U¢ ä ñ GE …

G ∫ ∑ g` ∫ ê ´ ∫ G ±

رصسلا ةملك

 :بولطŸا
بكأوك نم

ةيسسمسشلأ انتعوم‹
ناعمللأ ديدسش ,

تاملكلا
- ةلجعلأ - ‘ و - ةمÓسسلأ -Êأاتلأ - ‘)
- ءيسش - ىلع - بسش نم ) - ( ةمأدنلأ
- هيف - اÃ - ءانإأ - لك ) - (هيلع - باسش
- سسورد - مÓحأأ - راسصتخإأ - (حسصني
.بج - دح - لف - ملعم - جهانم

وك - ود - وصس
2 7 1 4

4 6 9 5 2 7
7 2 8

1 8 4 2 7
6 4 7 8 3

2 3 8
8 7 2 4 6

5 2 1 4
1 9 7 3 5

ا ل لك ام ا ت Ÿاقت عط ة
ا ايقف
يمح -1 اع د سش رو .ي لأ - ةنسس -2 ورغ . ب
3 اعي - ر ب - سض وقعي -4 .سس ئاع - ب م
. 5 . لهج - -6 ه - دو - انه - Ú . 7-
ر أأ - ةبط يج .د أأ -8 ع - ءأرم Èة. يو -9 ل
أر - رم - .ي اهج -01 لج - ت ه

:ايدومع
نسسح أوج - ي 2 .هر ع - نم  - Ú
.ةياط 3 ي - لأ - قره .ابر - دوع -4
.مه ابع -5 أأ - ب 6 .م دوج - سض و أ -
.رج - سش -7 8 .يه - ةعير - غ و -
لأ ه 9  ةيرج لأ» - È»- أ ب أ ي. 01-
اي سس م Ú - رع ب

ا ل لك ام ا ت ل صس ه يم ا :ة ينويل صس وك لك م ا ة ل صس ا :ر ل ةةرهز

باعلألا لولح

ةيمهسسلإ تاملكلإ
و مولعلا و ةيبÎلاب ينعت ةي‡أا ةمظنم:فيرعتلا
صسيراب يصسيئرلا اهرقم ,6491 ماع اهصسيصسأات ناك ,ةفاقثلاي

4 3 2 18 7 6 5

1

3

6

4

5

2

7

8
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قئاقحلل صضرع هنأاب فرعي ثيد◊ا ثحبلا جهانم نم : فيرعتلاةيمهسسلإ تاملكلإ
Óًصسلصستم ًايليل– ًاصضرع ةددfi ةلكصشم وأا ددfi عوصضوÃ ةصصاÿا

.ةلكصشŸا لح ‘ مهاصسي وأا عوصضوŸا مدخي رارق ¤إا لوصصولل

4 3 2 18 7 6 5

(م) ةلمهم
ماهفتسسÓل

(م) ةرسسأأ
تاينتقم

ةسصاخ
(م) هحسضوأأ

مويلأ ‘
(ن)

سسكع
ةربدŸأ

 نسسح

ناهباسشتم
(م) فرعأأ

يفنلل
« ءاقسش »

ةÌعبم

سسكع
(م) تÎسشأ

(م) رغث

 دعق
(م) ةفسص

 هلإأ
(م) دقر

قحلي

 هنم رجسضت
(م) لمك
(م) ءاجر

ثدحتم
(م)
هكلم

سسكع
مأرح

Œاهد ‘
 « ءاقتلأ»

يهنلل
 عطاسس

 درفم
« بتك»

يرورسضلأ
رسسف

ناسسحإأ

ناهباسشتم
فرح
فطع

«فلم» اثلث
قذاح

(م) فيرعتلل
فطع فرح

(م) قيلط

رويطلأ نم
ةهباسشتم

يهنلل
هؤوانب حلسصن

سسكع
لوخد

ماعنأ’أ نم

(م) ةيرا÷أ
ةهباسشتم

ةنيدم
ةيبرغم

رف

براقأأ
بطاخملل

رداغ
ناكŸأ

وسسكي
(ن) انمسسج

در

راسض سسكع
ةلقم

(م) يفنلل
ةعفرلأ

عمجي
دسشحيو

رهوج
درفم

« دايعأأ»

رعاسش
يومأأ
يسصاق

باسشلأ
‘ «مهسس»

عم÷أ

نرمأأ
تقولأ

سسم
مول

«ليعر»
ةÌعبم

ماهفتسسÓل
(م)

بيرغ
فيرعتلل

(م)
لسضخي

(م) ءاŸاب
ةمسصاع
(م) نامع

وأأ هغبسص
(م) هÓط

ةنسسم
فرح

(م) فطع

قيقسش
 دلأولأ

(م) دسشرأأ

كراسش
حسضوأأ

دأوم نم
(ن) ءانبلأ

بعسشلأ

سسكع
لاسصولأ
اهتمسصاع
ةحودلأ

Èخ
Òغسص
ةقانلأ

ىوكسشلل
«ديسس » اثلث

ةمسصاع
ةيقيرفإأ
رانلأ ناسسل

(م)

ةفاسسم
حرف

«وجهي »
ةÌعبم
سسكع

 (م) أرأرف

5

4

3

1

2

لطبو مامإا
حتف يبرع

ةريزج
ةيلقصص

يصضر ــ ناك
لوأا ــ هنع هللا

‘ نذؤوم
مÓصسإلا

اهب تصسصسأات
مدع ةكرح

ماع زايحنلا
5591

⁄اع
يدنلتكصسا

عÎخأا
ماع فتاهلا

6781

ديصش ةفيلخ
دجصسŸا
ىصصقألا

هلكصشب
مويلا رصضا◊ا

ىوقأا
تاناوي◊ا

ةركاذ

صضفخي
ىم◊ا
 ةرار◊او

ىكذأا وه
 تاناوي◊ا

يصضر ــ ناك
لوأا ــ هنع هللا

‘ صضاق
مÓصسإلا

ةيمÓصسإا ةلود
Úب عقت

Úتراق
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ىفطسصم ىفسشتسسم
ةبيشسح عراشش : ناونعلا

12101010 (0)312+ : فتاه
010101120 : صسكاف
ÊوÎكلإلا ديÈلا
:moc.latipoh-ahpatsum@tcatnoc

ياد Úسسح : ىفسشتسسم
ياد Úشسح : ىفششتشسم
ىفششتشسم : ناونعلا

31212946565+ : فتاه
: ÊوÎكلإلا ديÈلا
zd.sdna.anisnbi@yedhuhc
ضسوسسم ينب ىفسشتسسم
صسوشسم ينب60261 يار جاح ميهاربإا عراشش : ناونعلا

31212391109+ : فتاه
: ÊوÎكلإلا ديÈلا
zd.sdna.anisnbi@suossembuhc
داولا باب ىفسشتسسم
داولا باب ىفششتشسم : ناونعلا

: فتاه
+312(0) 12696060
+312(0) 12696070
+312(0) 12696080
: ÊوÎكلإلا ديÈلا
zd.sdna.anisnbi@oebuhc
مانيب ىفسشتسسم
رئاز÷ا : ناونعلا

59121831 (0)312+ : فتاه
+312(0) 12595814
205912842 : صسكاف

ةبانع ىفسشتسسم
دششر نبا ىفششتشسم : ناونعلا
: فتاهلا مقر
+312(0) 83386503
+312(0) 83386513
+312(0) 83386523
+312(0) 83386533

ةديلبلا ىفسشتسسم
نوناف زنارف ىفششتشسم : ناونعلا

52149218 (0)312+ : فتاه
+312(0) 52149228
+312(0) 52149238
: ÊوÎكلإلا ديÈلا
zd.sdna.anisnbi@adilbuhc
ةنتاب ىفسشتسسم
ةنتاب ىفششتشسم : ناونعلا

0000683331200 : فتاه
: ÊوÎكلإلا ديÈلا
zd.sdna.anisnbi@antabuhc
ناسسملت ىفسشتسسم
ناشسملت ىفششتشسم : ناونعلا

2321723431200 : فتاه
Ê : zd.etnas@necmeltuhcوÎكلإلا ديÈلا

وزو يزيت ىفسشتسسم
ريدإا دمfi ىفششتشسم : ناونعلا

6131126231200 : فتاه
: ÊوÎكلإلا ديÈلا
zd.sdna.anisnbi@uozuoizituhc
فيطسس ىفسشتسسم
فيطشس ىفششتشسم : ناونعلا

10-03-6319 (0)312+ : فتاه
+312(0) 6319-30-61
: ÊوÎكلإلا ديÈلا
zd.sdna.anisnbi@fitesuhc
ىفسشتسسم
ضسابعلب يديسس
صسابعلب يديشس ىفششتشسم : ناونعلا

0383428431200 : فتاه
4490428431200
Ê : zd.etnas@absuhcوÎكلإلا ديÈلا

ةنيطنسسق ىفسشتسسم
صسيداب نب ىفششتشسم : ناونعلا

13466170 (0)312+ : فتاه
: ÊوÎكلإلا ديÈلا
zd.sdna.anisnbi@enitnatsnocuhc
نارهو ىفسشتسسم
نارهو ىفششتشسم : ناونعلا

14142283 (0)312+ : فتاه
+312(0) 14142293
+312(0) 14142204
: ÊوÎكلإلا ديÈلا
zd.sdna.anisnbi@narouhc

تاـيفشìـØـم

ةيروهم÷ا ةسسائر
رئاز÷ا ، ةيدارŸا
51.51.96.120 : فتاه

ةموك◊ا / ¤ولا ةرازولا
رئاز÷ا ، نادعشس روتكدلا عراشش
00.21.37.120/04.32.37 فتاه

72.97.17.120: صسكاف
�zd.vog.gc.www

: عافدلا ةرازو
51.51.17.120 : فتاه

رئاز÷ا - رايبألا - اراغاـط : ناونـعلا
ةمشصاعلا

120 -75 -00 -00 : فتاـهلا

ةيلخادلا ةرازو
ةموك◊ا رشصق قاطن

04.32.37.120/00.21.17 : فتاه
01.25.06.120: صسكاف

�zd.vog.rueiretni.www
ةيام◊او لمعلا ةرازو

: ةيعامتجإلا
رئاز÷ا ، دادزولب دمfi عراشش44

66.33.86.120 : فناه
60.35.47.120 : صسكاف

: ةيلاŸا ةرازو
ايناطيروم  ىنبم وÒبود ةحاشس

66.31.17.120 : فتاه
05.46.37.120: صسكاف

ةيجراÿا نوؤوسشلا ةرازو
ةيدارŸا ىيحي نب قيدشصلا دمfi ةحاشس

54.54.05.120/34.34.05 :فتاه
24.24.05.120: صسكاف

ديسصلاو ةحلفلا ةرازو
21 مقر صشوÒمع ديقغلا عراشش

21.17.17.120: فتاه
68.95.97.120: صسكاف

ميلقإلا ةئيهتو زيهجتلا ةرازو
ةبقلا Òبكلا ر“ؤوŸا ةرهاقلا عراشش

00.59.86.120: فتاه
47.98.85.120: صسكاف

مجانŸاو ةقاطلا ةرازو
08 مقر لومرغ دمحا عراشش

00.33.76.120: فتاه
66.30.76.120: صسكاف

ةلكيهلا ةداعإاو ةعانسصلا ةرازو
ةمهاسسŸاو

40 مقر ياب دمحأا عراشش ، هيزيلوكلا ىنبم
فتاه

:76.59.32.120/34.09.32/68.59.32
82.49.32.120: صسكاف

ةراجتلا ةرازو
ةموك◊ا رسصق

04.32.37.120/84.32.37 : فتاه
87.45.37.120: صسكاف

لقنلا ةرازو
911 مقر دارم صشوديد عراشش

99.60.47.120 : فتاه
61.35.47.120: صسكاف

تلسصاوŸاو ديÈلا ةرازو
رئاز÷ا ، ةبقلا ، ةفاقثلا رشصق

02.21.17.120 : فتاه
59.29.17.120: صسكاف

ةÒغسصلا تاسسسسؤوŸا ةرازو
ةطسسوتŸاو

40 مقر ياب دمحأا ، هيزيلوكلا ىنبم
00.33.17.120: فتاه

88.62.95.120/95.56.06: صسكاف

ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو
40 مقر ةرديح داقميت دمحأا عراشش

55.58.06.120: فتاه
63.90.06.120: صسكاف

ةينطولا ةيبÎلا ةرازو
ةبقلا41 طيطعجوب دمfi يح
06.55.06.120/26.55.06: فتاه

75.76.06.120: صسكاف

ةلئاعلاو نماسضتلا ةرازو
رئاز÷ا ، ةموك◊ا رشصق

فتاه
:04.32.37.120/84.32.37/00.21.37

89.95.37.120: صسكاف

ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو
30 مقر دادزولب دمfi عراشش

05.53.86.120/85.53.86: فتاه
87.77.56.120: صسكاف

نيدهاÛا ةرازو
ةفرانوب دمfi عراشش20 رايبألا

55.32.29.120: فتاه
93.72.29.120: صسكاف

ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ةرازو
يملعلا

11 مقر نونكع نب راتfl ودود قيرط
32.32.19.120/90.71.97 : فتاه

ناكسسإلا ةرازو
371 مقر دارم صشوديد عراشش

22.70.47.120: فتاه
38.35.47.120: صسكاف

ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو
مقر ةيندŸا ، ىلعل نمحرلا دبع عراشش

521
51.35.76.120 : فتاه
64.63.56.120: صسكاف

تعانسصلاو ةحايسسلا ةرازو
ةيديلقتلا

80 مقر ةيدارŸا ، اتابز ةوخإلا يح
79.62.06.120: فتاه
51.31.95.120: صسكاف

ايناŸا
رئاز÷ا يلميلت ةجنفشس جهن .561 :ناونعلا
1247 (0)312+ /12479141(0)312+ :فتاهلا
9165
+312 (0)12504712 :صسكافلا
:ÊوÎكللا ديÈلا
gro.zd-engamella@ofni

ةيدوعسسلا ةيبرعلا ةكلمŸا
ةرديح Úلدام قيرط نارد دمfi جهن .26 :ناونعلا
رئاز÷ا
12 (0)312+ /12969537 (0)312+/ :فتاهلا
968589+312(0) 12065381

اكيجلب
رئاز÷ا رايبلا يبياط فشسوي قيرط .22 :ناونعلا
1229(0)312+ /12296202(0)312+ :فتاهلا
8208
+312 (0)63052912 :صسكافلا
Êوتكللا ديÈلا
:eb.def.lebolpid@sreigla

رسصم
792 ب .صص صشودق رداقلا دبع جهن .80 :ناونعلا

رئاز÷ا ةرديح
1296 (0)312+ /12966137(0)312+ :فتاهلا
9225

ةدحتŸا ةيبرعلا تاراملا
ب.صص ةرديح عراشش Êرارد دمfi .41 :ناونعلا
رئاز÷ا561

12960218(0)312+ :فتاهلا
+312 (0)07739612 :صسكافلا
ديÈلا
Ê:zd.lassiw@bmesetarameوÎكللا
اينابسسا
رايبلا نابعشش دمfi عراشش رركم .64 :ناونعلا
رئاز÷ا
12297231 (0)312+ :فتاهلا
+312 (0)91722912 :صسكافلا
Ê:se.eam@legra.bmeوÎكللا ديÈلا
ةيكيرملا ةدحتŸا تايلولا
رايبلا يميهاربلا خيششلا قيرط.40 :ناونعلا
رئاز÷ا
12962155(0)312+ :فتاهلا
+312 (0)97939612 :صسكافلا
ÊوÎكللا ديÈلا
:vog.etats@retsambew_sreigla

اسسنرف
ةيداشصتقلا ماهملل ةيرئاز÷ا ةيلشصنقلا :ناونعلا

رئاز÷ا ةرديح صشودق رداقلا دبع قيرط
12897171(0)312+ :فتاهلا
+312 (0)90718912 :صسكافلا
ÊوÎكللا ديÈلا
:gro.zd-ecnarfabma@tcatnoc

ىمظعلا ايناطيرب
ناميلشس Úشسح Ïباكلا قيرط .70 :ناونعلا
12 (0)312+ /12320004 (0)312+:فتاهلا
327015

ندرلا
رئاز÷ا ةرديح ىوانششلا عراشش .60 :ناونعلا
1296 (0)312+ /12960213 (0)312+ :فتاهلا
1363/ +312(0) 12965145

نانبل
رئاز÷ا ةرديح راقهلا عراشش :ناونعلا
1295 (0)312+ /12959477 (0)312+:فتاهلا
9269/ +312(0) 12963279

Úطسسلف
803 ب.صص وجيه روتكيف جهن .51 :ناونعلا
12178875(0)312+:فتاهلا
+312 (0)56123712 :صسكافلا

رطق
رئاز÷ا نونكع نب راتfl ودود قيرط .70:ناونعلا
1219 (0)312+ /12190290 (0)312+:فتاهلا
8266+312(0) 12191195/ +312(0) 1219
0211

ايسسور
رايبلاÒnamA’dملا قيرط .70 :ناونعلا
رئاز÷ا
1229 (0)312+ /12295121 (0)312+ :فتاهلا
1393/ +312(0) 12291349

Æرافàت

فتاهلا ليلد-رئاز÷ا تلاشصتا911^�
تاجاجتحا-رئاز÷ا تلاشصتا81 ^�
لاشصتإلا زكرم-رئاز÷ا تلاشصتا001 ^�
لاشصتإلا زكرم-رئاز÷ا تلاشصتا101 ^�
باوج لاشصتإلا زكرم-رئاز÷ا تلاشصتا701 ^�
تÓطعتلا ةحلشصم-رئاز÷ا تلاشصتا21 ^�
تامÓعتشسإلا91 ^�
«مارغليت» ةيقÈلا31 ^�
يشسفنلا بطلل ةيرئاز÷ا ةيعم÷ا2151 ^�
ينطولا كردلا5501 ^�
›ودلا ليلدلا61 ^�
ةطرششلا8451 ^�
ةيرئاز÷ا ةيمÓشسإلا ةفاششكلا3303 ^�
ىفطشصم يعما÷ا يئافششتشسإلا زكرŸا6103 ^�
ء‘اطŸا41 ^�
يتوشصلا عزوŸا0351 ^�
ايرولاكبلا ةلمح711 ^�
رئاز÷ا لايشس4933 ^�

à⁄ضخ©àء àمماـــ“رألìفـــحاــ

 ودرابلا فحتم
 ›اتلا عقوŸا ىلع وأا
/moc.s2f.odrab.www//:ptth

ضشي÷ا فحتم
ةيندŸا ، حتفلا صضاير ن نونفلا زكرم
41.31.76.120: فتاه
رئاز÷ا30 مقر تلفزور Úلكنارف يج
14.67.47.120: فتاه

داه÷ا فحتم
ةليم÷ا نونفلا زكرم
رئاز÷ا ةما◊ا دادزولب يح مÓشسلا راد ةحاشس
09.91.76.120:فتاه

ةليم÷ا نونفلا فحتم
مÓشسلا راد ةحاشس
.رئاز÷ا ،ةما◊ا ، دادزولب يح
45.02.76.120:فتاه

 يادلا رسصق فحتم
رئاز÷ا ةبشصقلا

44.48.86.120: فتاه

راثألل ينطولا فحتŸا
711 مقر مشساقلب Ëرك عراشش
68.06.47.120: فتاه

ديلاقتلاو نونفلل ينطولا فحتŸا
ةيبعسشلا
 رئاز÷ا96 مقر كلام يلقع دمfi عراشش
68.66.47.120: فتاه
17.47.47.120 :صسكافلا

ةلوفطلا فحتم
ريوكعوب حلاشص عراشش411
71.35.46.120: فتاه
71.75.46.120 :صسكافلا

 طئاسسولا ددعتŸا نفلا فحتم
38 مقر دارم صشوديد يح
 امشسيإا نفلا فحتم
.رئاز÷ا ، ةيندŸا ، حتفلا صضاير ، نونفلا زكرم
41.31.76.120: فتاه

يسساروألا قدنف
رئاز÷ا ،نوناف زنارف عراشش

252847120 : فتاه
782717120/09 :صسكاف

لاتيفوسسلا قدنف
رئاز÷ا ، يلعوب نب ةبيشسح يح ،271

012586120/011076 : فتاه
401266120/020366 :صسكاف

رئاز÷ا قدنف
رئاز÷ا ،ةعمجوب Êاديوشس يح42

000159120 : فتاه
805396120 :صسكاف

›ودلا رئاز÷ا قدنف
-اقباسس نوتليهلا -

-رئاز÷ا صضرعم -يرحبلا Èنوشصلا
01.01.02.120/69.69.02: فتاه

60.60.12.120 : صسكاف

Òفسسلا قدنف
رئاز÷ا ، Úشسح حلاشصلا يح41
62.17.37 /04.05.37.120 : فتاه

يبهدلا لعولا قدنف
رئاز÷ا ، نونكع نب ،ةيلشستلاو تاناوي◊ا ةقيدح

26.52.45.120/46.42.45 :فتاه
66.52.45.120 :صسكاف

ضضايرلا قدنف
 ›اواطشس ، جرف يديشس يحايشسلا بكرŸا

39.50.93 /57.13.93.120 : فتاه
54.61.93.120 :صسكاف

Òمألا قدنف
ميهاربإا ›اد قيرط ،نشسح لÓط يح33

06.82.63.120/01.51.63 : فتاه
85.33.73.120 :صسكاف

ىسسرŸا قدنف
›اواطشس ،جرف يديشس-يحايشسلا بكرŸا

15.91.93.120/50.01.93 : فتاه
54 .61.93.120 :صسكاف

فايسضلا راد قدنف
رئاز÷ا ،ةيدارŸا
02.02.96.120 فتاه

 راطŸا قدنف
25.57.05.120/05.26.05 : فتاه

120055793 :صسكاف

ةيبهدلا لامرلا قدنف
ةدلارزب يحايشسلا بكرŸا

42.96.93.120 :فتاه
76.87.93.120 :صسكاف

هزنŸا قدنف
›اواطشس ، يتيروم ،يحايشسلا بكرŸا

53.41.93.120 : فتاه

بناجلا قدنف
رئاز÷ا ، لجنموب يح10

61.18.47.120 :فتاه

يزكرŸا يحايسسلا قدنقلا
 رئاز÷ا ، ناشضمر نابع يح90

44.67.37.120 : فتاه

à⁄ق§ا„ف

 ةيلاŸا تاسسسسؤوŸاو كونبلا
-يزكرŸا كنبلا - رئاز÷ا كنب

 رئاز÷ا ،تلفزور Úلكنارف عراشش83
93.40.32.120/23.20.32/32.00.32:فتاه

120

 يرئاز÷ا ينطولا كنبلا
 رئاز÷ا ، ةرافيغيشش وتشسنرأا عراشش8

62.53.17.120 : فتاه
42.42.17.120 : xaF

 ةيمنتلل يرئاز÷ا كنبلا
 رئاز÷ا ، مداخÒب ةقنز اورف تنوم صصيشصخت

05.98.37.120 : فتاه
02.55.55.120/43.85.55 : صسكاف

 -ردب- ةيفيرلا ةيمنتلا كنب
ناينبلا Úع دمfi لاطششق قيرط ،23

46.45.03.120: فتاه
22.54.03.120: صسكاف

:ةيلÙا ةيمنتلا كنب
 رئاز÷ا.›اواطشس ، يشساق رامع يح50

00.82.93.120/02.82.93 : فتاه
75.73.93.120 : صسكاف

يجراÿا كنبلا
: يرئاز÷ا

 رئاز÷ا ،ةرديح ، دلونيار روتكدلا يح10
62.31.17.120 : فتاه
76.29.32.120: صسكاف

يرئاز÷ا يجراÿا كنبلا
صشوÒمع ديقعلا قيرط11

32.71.06.120 :فتاهلا
32.7106.120 :صسكافلا

sabiraP PNB كنب
دارم صشوديد قيرط9
29.42.46120 :فتاهلا

59.42.46120 :صسكافلا

ةكÈلا كنب
نونكع نب1 مقر فيشسوأا ةجلتوب يح

05.46.19.120/35 :فتاه
75.46.19.120 : صسكاف

رئاز÷ا ةماعلا ةسسسسؤوŸا
لجنموب ىلع قيرط ،1
23.5647.120 :فتاهلا
11.96.47.120 :صسكافلا

noitaroprocيبرعلا كنبلا
صسيار دارم رئب ودعوب ةوخإلا جهن45

51.51.45120 :فتاهلا
22.11.45.120:صسكافلا

يبرعلا كنبلا
ةرديح صسدقلا ةحاشس32
29.10.06.120 :فتاهلا
86.80.84.120صسكافلا

å„كوــــ

ـه1441 ةج◊ا وذ62  ـل قفاوŸا م0202  توأا61 دحألا



رــــــــــــــــــــجفلا
رـــــــــــــــــــــهظلا
رــــــــــــــــــــصصعلا
برــــــــــــــــــــغŸا
WWW.EL-HOURRIA.COMءاـــــــــــــــــــصشعلا

ةدـيدج ةـعبط ـه1441   ةج◊ا وذ62 ـل قفاوŸا م0202 توأا61  دحألا

اهيحاوصضو رئاز÷اب ةÓصصلا فيقاوم

03:29
12:45
16:37
20:02
21:48

ةÒخألا ةعاصس84لا لÓخ

 حإورأإ دسصحي ““تاقرطلإ باهرإإ““
 سصاخسشأإ01

 م.ق

حورجب نورخآأ833 بيسصأأو مهفتح سصاخسشأأ01 يقل
flأ ة˘توا˘ف˘ت˘مو ة˘ف˘ل˘تÿرور˘م ثدا˘ح162 ءأر˘ج ةرو˘ط،

ةعاسس84لأ لÓخ نطولأ نم تاي’و ةدع Èع تلجسس
حلاسصŸ ةليسصح  سسمأأ هب تدافأأ ام بسسح ،ةÒخأ’أ
.ةيندŸأ ةيام◊أ
ىلع اقرغ تايفو50 ليجسست ،ةÎفلأ سسفن لÓخ ”و
رمعلأ نم ناغلبي Úسصخسش20 ةافوب فلسشلأ ةي’و ىوتسسم
ةيدلبب10 ةÒسشد ئطاسشب رحبلأ ‘ اقرغ ةنسس23و52
نم ناغلبي Úسصخسش20 ةافوب ةدكيكسس ةي’وبو ،ةرهدلأ
ن˘ب ي˘بر˘ع˘لأ ئ˘طا˘سشب لوأ’أ ا˘قر˘غ ة˘˘ن˘˘سس71و51 رم˘ع˘لأ
ةيدلبب2 ةليمرلأ ةيدلبب Êاثلأو ةلفلفلأ ةيدلبب يديهŸأ
نم غلبي سصخسش10 ةافوب ةديعسسلأ ةي’وبو ،ىسسرŸأ
ىمسسŸأ ناكŸأ ‘ ةيئام ةكرب ‘ اقرغ ةنسس51 رمعلأ
¤إأ ا˘يا˘ح˘سضلأ ل˘يو– ”و ،بو˘ي ة˘يد˘ل˘ب˘ب ى˘ط˘عŸأ ة˘˘ير˘˘ق
.ةيلÙأ تايفسشتسسŸأ ثث÷أ ظفح حلاسصم
تا˘با˘غ˘لأ ق˘ئأر˘ح ة˘ح˘فا˘ك˘م زا˘ه˘ج ما˘˘ق ،أذ˘˘ه بنا˘˘ج ¤إأ
29 دامخإاب ،ةÎفلأ سسفن لÓخ ةيعأرزلأ ليسصاÙأو

قيرح51 ،لاغدأأ قيرح12 ،ةباغ قيرح34 اهنم اقيرح
¤أ تدأأ ةيعأرز ليسصاfi قئأرح61 ،سشأرحأأو سشئاسشح
،لاغدأ’أ نم راتكه136 ،تاباغلأ نم راتكه5771 فÓتإأ

5001و Íت ةمزح0121 أذكو سشئاسش◊أ نم راتكه344
.ةقورfi ةرمثم ةرجسش
ع˘ير˘سسلأ ل˘خد˘ت˘لأ نأأ ة˘ي˘ندŸأ ة˘يا˘م◊أ ح˘˘لا˘˘سصم تر˘˘كذو
ف’آ’أ ةيامحو ذاقنإأ نم نكم اهتأدحول مئأدلأ دينجتلأو
ة˘يا˘م˘ح ¤إأ ة˘فا˘سضإ’ا˘ب ،ي˘تا˘ب˘ن˘لأ ءا˘ط˘غ˘لأ تأرا˘ت˘ك˘ه ن˘˘م
.مهتاكلت‡و ÚنطأوŸأ
راسشتنأ نم ةياقولاب ةقلعتŸأ تاطاسشنلأ سصخي اميف امأأ
ةيام◊أ تأدحو تماق دقف ،91-ديفوك انوروك سسوÒف
ـب ينطولأ بأÎلأ ةفاك Èع ةÎفلأ سسفن لÓخ ةيندŸأ
ةدئافل (ةيدلب08 ) ةي’وÈ 52ع ةيسسيسس– ةيلمع201
ى˘ل˘ع م˘هر˘كذ˘تو م˘ه˘ث– تا˘ي’و˘لأ ة˘فا˘˘ك Èع Úن˘˘طأوŸأ

د˘عا˘ب˘ت˘لأ أذ˘كو ي˘ح˘سصلأ ر˘ج◊أ د˘عأو˘˘ق مأÎحأ ةرور˘˘سض
ميقعت ةيلمع022 ـب مايقلأ ¤إأ ةفاسضإ’اب ،يعامتج’أ

ةيمومع لكايهو تآاسشنم نم ،(ةيدلب09) ةي’وÈ 03ع
.عرأوسشلأو ةينكسسلأ تاعمÛأ ةسصاخو
Úت˘ه˘ل ة˘ي˘ندŸأ ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘˘ع˘˘لأ ة˘˘ير˘˘يدŸأ تسصسصخو
611 ،بترلأ فلتخÃ ةيندم ةيامح نوعÚ 068تيلمعلأ
ةزهجأأ عسضو ¤إأ ةفاسضإ’اب ،ةنحاسش831و فاعسسإأ ةرايسس
يحسصلأ رجحلل ةهجوم ةماقإÓل نكامأأ42 ةيطغتل ةينمأأ
،رئأز÷أ :مهئÓجإأ ” نيذلأ تاي’و80 ـب Úنطأوملل
،سسأدر˘مو˘ب ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ،نأر˘هو ،Âا˘غ˘ت˘سسم ،وزو يز˘ي˘˘ت

 .يدأولأ ةي’وو ةبانع

 ““راعلا رارق““ ىلع هراŒ نم اجاجتحا

قوسس““ ¤إإ لوحتي  ““يبد قوسس““
 ““Úطسسلف
فيطسس ةي’وب ةملعلاب يبد قوسس راŒ ررق
ةتفل ‘ ““Úطسسلف قوسس““ ¤إأ قوسسلأ مسسإأ Òيغت
تأرامإ’أ ةلود رأرق ىلع اجاجتحأو ةينماسضت
Êويهسصلأ نايكلأ عم عيبطتلأ ةدحتŸأ ةيبرعلأ
Úطسشانلأ نم ديدعلأ هيلإأ راسشأأ ام بسسحو
راŒ نإاف ،يعامتجإ’أ لسصأوتلأ عقأوم ىلع
Òيغت أوررقو عوبسسأ’أ ةياهن أوعمتجأ قوسسلأ
رأرق»ــب هوفسصو ام ىلع اجاجتحأ هتيمسست
ةيبرعلأ تأرامإ’أ نÓعإأ ¤إأ ةراسشإأ ‘ ““راعلأ
تاطلسس عم عيبطتلأ نع يسضاŸأ عوبسسأ’أ
.Êويهسصلأ نايكلأ
Úطسسلف قوسس نإاف ةردابŸأ باحسصأأ بسسحو
معدŸأ رئأز÷أ فقوم عم بسسنأ’أ وه
ةلودب فأÎعإÓل سضفأرلأو Úطسسلفل
.لÓتح’أ
مسسإأ لمحي حبسصأأ يذلأ قوسسلأ نأأ مولعمو
يمسسو ،ةملعلأ ةنيدم راŒ هماقأأ ““Úطسسلف““

.يبد قأوسسأ’ ةبسسن يبد مسساب ةدŸأ ةليط
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 ةيداموأا ةيرصشب رئاصسخ يأا لجصست ⁄

تاجرد4.3 ةوقب ةيسضرأإ ةزه
  نإرهو ةي’وب Îسشير ملسس ىلع
90ــلأ ةعاسسلأ دودح ‘ سسمأأ حابسص تلجسس
4.3 اهتدسش تغلب ةيسضرأأ ةزه ،ةقيقد81و
ةويطب ةقطنÎ Ãسشير ملسس ىلع تاجرد
زكرŸ نايب هب دافأأ ام بسسح ،نأرهو ةي’وب
ةيكلفلأ ءايزيفلأو كلفلأ ملع ‘ ثحبلأ
.ءايزيفوي÷أو
ب ددح ةزهلأ زكرم نأأ هتأذ ردسصŸأ حسضوأأو
.ةي’ولأ سسفنب ةويطب قرسش بونج ملك01
ةيدام وأأ ةيرسشب رئاسسخ يأأ لجسست ⁄و

مÓعإ’اب فلكŸأ ىدل  ديفتسسأ امبسسح
.ةيندŸأ ةيامحلل ةيئ’ولأ ةيريدŸاب
روف““ هنأأ ةلÓب رداقلأ دبع بيقنلأ زربأأو
ةيام◊أ رسصانع تماق رأذنإ’أ رأدسصإأ
عÓطتسسأ ةيلمعب نأرهوو ةويطبل ةيندŸأ
ةيعانسص ةقطنم نم ةبيرقلأ ةقطنŸأ هذهب

. ““لامتحأ يأ’ دأدعتسس’أو ةماه
يأأ لجسست ⁄““ هنأأ ردسصŸأ سسفن فاسضأأو

ةزهلأ هذه ةجيتن ةيدام وأأ ةيرسشب رئاسسخ
نم Òثكلأ اهب رعسشي ⁄ يتلأ ةيسضرأ’أ
.““ÚنطأوŸأ
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 ءابولا ةيادب ذنم

نم سصخسش761 ةباسصإإ
نإرهوب ةحسصلإ عاطقب Úلماعلإ
 انوروكب
اباسصم اسصخسش761 ةيحسصلأ حلاسصŸأ تسصحأأ
عاطق ‘ Úلماعلأ Úب نم انوروك سسوÒفب
،ءابولأ ةيأدب ذنم نأرهو ةي’وب ةحسصلأ

ناكسسلأ و ةحسصلأ ةيريدم ىدل ملع امبسسح
.ةيلÙأ
نإأ يراخوب فسسوي مÓعإ’اب فلكŸأ لاقو
فلتfl ‘ اهءاسصحإأ ” ةباسصإأ761لأ

و ةيبطلأ مقطأ’أ Úب نم ،ةيحسصلأ تاسسسسؤوم
.مهÒغ و Úيرأدإ’أ و ةيبطلأ هبسشلأ
فسشكلأ ” ت’ا◊أ نم ديدعلأ نأأ زربأأ امك
‘ Úلماعلأ ىدل فسشكلأ تÓمح لسضفب اهنع
تاسسسسؤوم ةدع اهب تماق يتلأ ةحسصلأ عاطق
.ةيحسص
تلجسس نأرهو ةي’و نأأ ¤إأ يراخوب راسشأأو
،ةحسصلأ عاطق ‘ Úلماعلأ ىدل ةدحأو ةافو

يرا÷أ سسطسسغأأ رهسش نوسضغ ‘ ‘وت ثيح
ديلوتلأ ةدايعب لمعي فاعسسإأ ةرايسس قئاسس
هتباسصإأ دعب (اقباسس نآأ تناسس) ““رأون ةليسضف““
.انوروكلأ ءأدب
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www.journal-elhourria.comةــــيرابخإ ةــــــــيموي

نطإوم001 ىلع رج◊إ ءاهتنإ
اسسنرف نم إومدق
يأد Úسس◊ ةيرأد’أ ةعطاقŸأ حلاسصم تلفكت
يحسصلأ رج◊أ عفر ةيلمعب سسمأأ ةمسصاعلأ رئأز÷اب

نم قباسس تقو ‘ تمدق ةيرئأزج ةيعر001 نع
.ةه÷أ تأذ نع نايب ‘ ءاج امبسسح ، اسسنرف
دق أوناك ،Ú001يرئأز÷أ اياعرلأ نأ نايبلأ حسضوأو
أوعسضخ و ، اسسنرف نم Úمداق انطو سضر’أ أوداع
““زأرام’““ قدنف ىوتسسم ىلع يحسصلأ رج◊أ ةÎفل
.ةبقلاب
نع اياعرلاب لفكتلأ ” ،رج◊أ ةÎف ءاهتنأ دعب و

ةبورÿأ ةطÙ  تبسسلأ سسمأأ مهلقن ةرسشابم قيرط
فيسضي ،مهتاي’وب مهانكسس رقÃ قاحتلÓل ةيÈلأ
.نايبلأ
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لايتحاو بصصن ةيصضق ‘ طروتم

نإرهوب يراقع يقرم فيقوت
فيقوت نم نأرهول يئ’ولأ نمأ’أ رسصانع نك“
لايتحأو بسصن ةيسضق ‘ طروتم يراقع يقرم
هاياحسض ماهيإأ دعب ديسصر نودب تاكيسش رأدسصإأو
ةيلام غلابم لباقم ةيوقرت تانكسس ىلع لوسص◊اب
.ينمأ’أ كلسسلأ تأذ نم سسمأأ ملع امبسسح ،ةÈتعم
اهب مدقت ىوكسش ىلع ءانب فيقوتلأ ةيلمع تءاجو
اسصخسش03 لأ مهددع زواجتي نيذلأ اياحسضلأ

دحأأ فرط نم لايتح’أو بسصنلل مهسضرعت اهدافم
تانكسس عيبب مهدعو يذلأ Úيراقعلأ ÚيقرŸأ
اهتميق تحوأرت ةقبسسم ةيلام تاعفد لباقم ةيوقرت
مهميلسست عم رانيد نويلم5.7و رانيد نويلمÚ 2ب ام
.ةيمهو ةتقؤوم دوقع
يقرŸأ اهلمعتسسي ناك يتلأ بسصنلأ تايلمع Úب نمو
ثيح سصخسش نم Ìكأ’ ةدحأو ةقسش عيب يه يراقعلأ
رسضاfi ىلع مهعامسس ” يذلأ اياحسضلأ ددع غلب
.هيلإأ Òسشأأ امك  ،اسصخسش21 ةيمسسر
متيل ةقمعŸأ اهتاير– حلاسصŸأ تأذ ترسشاب دقو
.ةنسس45 رمعلأ نم غلابلأ سصخسشلأ أذه فيقوت
هبجوÃ ليحأأ يئاسضق ءأرجإأ هدسض رير– ” دقو
قفو ،عأديإ’اب رمأأ هقح ‘ ردسص ثيح ةلأدعلأ مامأأ
.ردسصŸأ سسفن
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 ةنصس28 زهان رمع نع

ةيرسصŸإ امنيسسلإ ةنوقيأإ ليحر
راكيوسش

راكيوسش ةيرسصŸأ امنيسسلأ ةنوقيأأو ةلثمŸأ تيفوت
عم عأرسص دعب اماع28 زهاني رمع نع لوأ’أ سسمأأ
.ةيلÙأ ةفاحسصلل اقفو ،سضرŸأ
ميهأربإأ راكيوسش يقيق◊أ اهمسسإأو- راكيوسش تدلو
‘ رسصم ›امسش ةيردنكسسإ’اب -لاقسص بوط قيفسش
تأأدبو لسصأ’أ ةيكرت ةيزأوجرب ةلئاعل8391
رأودأاب امنيسسلأ ‘ تانيتسسلأ علطم ينفلأ اهرأوسشم
لامك رأرغ ىلع رابك مو‚ مامأأ ةزي‡ نكل ةÒسصق
رمعو0691 ماع ““ديحولأ يبح““ مليف ‘ يوانسشلأ
ةظابأأ يدسشرو1691 ‘ ““دايسسأ’أ مأرغ““ ‘ فيرسشلأ

.2691 ماع  ““31 ةجوزلأ““ ‘
لامعأ’أ نم تأرسشعلأ ‘ ناك ةلحأرلأ زي“ نأأ Òغ
مÓفأأ وأأ تايحرسسم تناك ءأوسس ةيديموكلأ ةينفلأ
دأؤوف لحأرلأ اهجوز بناج ¤إأ أذهو ةيئامنيسس
ةحاسسلأ ىرثأأ ايديموك ايئانث Óكسش ثيح سسدنهŸأ
نم تأرسشعلاب ةيبرعلأ ةقطنŸأو رسصم ‘ ةينفلأ
.نآ’أ ىتح ةيقاب تلأز’ يتلأ لامعأ’أ
‘ ترهتسشأ يتلأ ةيحرسسŸأ امهتايئانث نمو
““Úف يتنإأو Úف انأأ»و ““يهو وهو انأأ““ تاينيتسسلأ
يتديسس»و ““21 ةعاسسلأ ءأوح»و ““هومسسو يهوانأأ»و
امÓفأأ نويزفلتلأ ‘ اعم امدق Úح ‘ ““ةليم÷أ
‘ وبنسش»و ““⁄اعلأ ‘ لجر رطخأأ““ ليبق نم ةحجان
““زأزج ةبتعلأ»و ““ةيمأرغ ةدراطم»و ““ةديسصŸأ
.““ريزولأ تنب سسيرع»و
نم أذهو تانيعبسسلأ ‘ Ìكأأ راكيوسش ةبهوم تزربو

ذإأ اقباسس هتمدق امع ةفلتflو ةبكرم رأودأأ لÓخ
‘ ““كنركلأ““ رأرغ ىلع ةعونتم مÓفأأ ‘ تكراسش
ليللأ رئاط»و6791 ‘ ““ماقتن’أ ةرئأد»و5791
اكيرمأأ»و3891 ‘ ““ىوهلأ برد»و7791 ‘ ““نيز◊أ
.3991 ‘ ““اكيب اكيسش
تمدقف ةينويزفلتلأ امأردلأ اهتبذج تانيعسستلأ ‘و
5991 ‘ ““ةلاجر مÓك““ اهنيب نم Óسسلسسم02 وحن
ندراج Âأوه»و6991 ‘ ““ةسسرسشلأ سضيورت»و
2102 ‘ ““ينلع رسس““ ¤إأ ةفاسضإ’اب8991 ‘ ““يتيسس
.اهتÓسسلسسم رخآأ دعي يذلأ
-بقلت تناك امك- ةيرسصŸأ امنيسسلأ ““ةعولد““ تلانو
تاناجرهم نم زئأو÷أو تاÁركتلأ نم ديدعلأ
ناجرهŸأ Ëركت اهرخآأ ناك ةينف تاسسسسؤومو
‘ نيرسشعلأ هترود ‘ اهل يرسصŸأ حرسسملل يموقلأ
.6102 ربوتكأأ
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 Úترايصس مادطصصا رثا ىلع

 تليسسمسسيتب رورم ثداح ‘ ىحرج3و Úليتق
ةثÓث بيسصأأو امهفتح ناسصخسش يقل
سسمأأ عقو رورم ثداح ‘ نورخآأ
هرطسش ‘91 مقر ينطولأ قيرطلاب
تل˘ي˘سسم˘سسي تي˘˘ت˘˘يد˘˘ل˘˘ب Úب ط˘˘بأر˘˘لأ
حلاسصم هب تدافأأ امبسسح ،يرامعو
.ةيندŸأ ةيام◊أ
ة˘˘ق˘˘ط˘˘نÃ ع˘˘قو يذ˘˘لأ ثدا◊أ م‚و
ن˘˘ع يرا˘˘م˘˘˘ع ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب ““ة˘˘˘يوأز˘˘˘لأ““

¤إأ ىدأأ ا‡ Úترايسس Úب مأدطسصأ
(ةنسس65و ةنسس15)Úسصخسش كÓه
نيرخآأ ةثÓث ةباسصإأو ناكŸأ Úعب
أرهسشÚ 81ب ام مهرامعأأ حوأÎت
امبسسح ،““ةÒطخ““ حورجب ةنسس63و
.ردسصŸأ تأذ هحسضوأأ
ة˘ح˘˘ل˘˘سصم ¤إأ Úبا˘˘سصŸأ ءÓ˘˘جإأ ”و
ة˘سسسسؤوŸا˘ب ة˘ي˘ب˘ط˘لأ ت’ا˘ج˘ع˘˘ت˘˘سس’أ

تليسسمسسيتل ةيئافسشتسس’أ ةيمومعلأ
¤إأ Úتيحسضلأ يتثج لقن ” اميف
قفرŸأ تأذب ثث÷أ ظفح ةحلسصم
.حلاسصŸأ سسفن قفو ،يحسصلأ
ي˘ن˘˘طو˘˘لأ كرد˘˘لأ ح˘˘لا˘˘سصم تح˘˘ت˘˘فو

.ثدا◊أ تاسسبÓم لوح اقيق–
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” ان˘طأو˘م362 ةردا˘˘غ˘˘م سسمأأ نأر˘˘هو ة˘˘ي’و تد˘˘˘ه˘˘˘سش
عوبسسأ’أ،ةدحتŸأ ةيبرعلأ تأرامإ’اب يبد نم مهؤوÓجإأ
دافأأ امبسسح ،يحسصلأ رج◊أ ةÎف ءاسضقنأ دعب يسضاŸأ
.ةي’ولأ حلاسصŸ نايب هب
رج◊أ ت– ÚنطأوŸأ ليحرت نأأ ردسصŸأ سسفن لاقو

Ÿاسشابلأ““ يقدنف نم لك ‘ أوماقأأ نيذلأ عوبسسأأ ةد““
““فورظلأ نسسحأأ ““ ‘ ىرج ،نأرهو ةنيدÃ ““ةلاسصأأ»و

¤أ مهلقنل تÓفاح ةيلÙأ تاطلسسلأ تسصسصخ ثيح
.نطولأ نم تاي’و ةدع ‘ مهتماقإأ رقم
را˘˘طإأ ‘ Úن˘˘طأوŸأ ء’ؤو˘˘˘ه ءÓ˘˘˘جإأ ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع جرد˘˘˘ن˘˘˘تو
ة˘˘ي˘˘˘جراÿأ نوؤو˘˘˘سشلأ ةرأزو ه˘˘˘ب تما˘˘˘ق يذ˘˘˘لأ ط˘˘˘طıأ

يذلأو جراÿاب Úقلاعلأ Úيرئأز÷أ ÚنطأوŸأ ءÓجإ’
.مهنم تائŸأ ةدوعب حمسس

م.ق

  ةدحتŸا ةيبرعلا تارامإلا نم مهؤوÓجإا ”

نإرهوب انطإوم362 ــل يحسصلإ رج◊إ ةياهن



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

