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ةتوافتمو ةفلتfl حورجب نورخأ591 بيسصأأو مهعرسصم سصاخسشأأ50 يقل
ةÎفلأ لÓخ نطولأ تايلو فلتخÃ تعقو رورم ثدأوح ةدع ‘ ةروطÿأ
حلاسصم نم نايب سسمأأ هنع فسشك امك ،›ا◊أ توأأ61 ¤أÚ 51ب ام ةدتمŸأ
  . ةيندŸأ ةيام◊أ

ىوتسسم ىلع ¤وألأ ،رحبلأ ‘ اقرغ ةافو   يتلاح تلجسس ىرخأأ ةهج نم
سسورfi ئطاسش ‘ اقرغ  ةنسس27 رمعلأ نم غلبي سصخسش ةافوب ةزابيت ةيلو
ىلع سسمأأأ ةحيبسص نأرهو ةيلوب تلجسس ةيناثلأو ،لاسشرسش ةيدلب نيريزيت
ئطاسشب اقرغ سصخسش10 ةافوب ةسسأر◊أ تاقوأأ جراخ ةقيقد54و60 ةعاسسلأ
.كÎلأ Úع ةيدلبب زلأروك
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 ةفصشاكلأ ءأوصضألأ ت– ةيثÓث

:ةديدج ةليصصح
تايفؤ01ؤ انؤروك صسؤÒفب ةباسصإآ054

سسمأأ ،رأروف لامج ،رئأز÷أ ‘ انوروك ءابو يسشفت ةعباتمو دسصر ةنجلل يمسسرلأ قطانلأ نلعأأ
ةعزوم ةلاح38583 ¤إأ ددعلأ عفتÒل ،انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإأ054 ليجسست نع ،دحألأ

.ةيلوÈ 84ع
ددعلأ عفتÒل ةديدج ةافو ةلاح01 ليجسست نع ةيمويلأ ةيفحسصلأ هتودن ‘ رأروف فسشكو
.ةافو0731 ¤إأ ›امجإلأ
تلاحلل ›امجإلأ ددعلأ كلذب عفتÒل ةديدج ءافسش ةلاح373 تلجسس هنأاب ثدحتŸأ ركذو
.71072 ءافسشلل تلثا“ يتلأ

 ةديدج ةلاح6771 ليجصست دعب
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رئأز÷أ ‘  ةيقيقح تأرايصس ةعانصص ةماقإل امهدأدعتصسأ ايدبأأ نايبنجأأ ناعنصصم
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تاقورحملل لئأدب نع ثحبلأ راطإأ ‘

يعاطق Úب نؤاعتلآ تايناكمإآ
لاقتنلآ ؤ ›اعلآ ميلعتلآ
يوقاطلآ
نب يقابلأ دبع يملعلأ ثحبلأو ›اعلأ ميلعتلأ ريزو سضرعتسسأ
سسمسش ةددجتŸأ تاقاطلأو يوقاطلأ لاقتنلأ ريزو و نايز
تايناكمإأ ,ةمسصاعلأ رئأز÷اب دحألأ سسمأأ  ,روتيسش نيدلأ
هب دافأأ ام بسسح ,ةكأرسشلأ راطإأ ‘ Úعاطقلأ Úب ام نواعتلأ
 .يملعلأ ثحبلأو ›اعلأ ميلعتلأ ةرأزول نايب
لبقتسسأ يملعلأ ثحبلأو ›اعلأ ميلعتلأ ريزو نأأ نايبلأ حسضوأأو
¤إأ اقرطت ثيح ،ةددجتŸأ تاقاطلأو يوقاطلأ لاقتنلأ ريزو
نايز نب ديسسلأ نأأ ¤إأ أÒسشم ,Úعاطقلأ Úب نواعتلأ تايناكمإأ
هب رخزي اŸ أرظن ،ةكأرسشلأو قلطŸأ نواعتلل هدأدعتسسأ ىدبأأ““
(...) ةددجتŸأ تاقاطلأ لا‹ ‘ تأÈخو تأءافك نم عاطقلأ
،ديد÷أ يوقاطلأ جذومنلأ حرسش لجأأ نم لاسصتلأ لا‹ ‘و
““اهذيفنت عمزŸأ ةديد÷أ عيراسشŸأو تاسسايسسلأو تاهجوتلأو

.روكذŸأ لاÛأ ‘
ىلع اجرعم هعاطق نع اسضرع روتيسش ديسسلأ مدق  ,هتهج نمو
اهذيفنت ةرأزولأ مزتعت يتلأ ةيجيتأÎسسلأو جمأÈلأو عيراسشŸأ
ةددجتŸأ تاقاطلأ ةسسايسس قيق–و ،ةرطسسŸأ فأدهألأ غولبل
ةقاطلأ عاطقب ءاقترلأو ،5302 قافآأ دودح ‘ اهل ططıأ
.ةيسسمسشلأ
ةقاطلاب ةلسصلأ تأذ عيراسشŸأ ¤إأ ,راطإلأ تأذ  ‘ ,قرطت امك
قفو ،ةيلاع تايوتسسم ¤إأ كÓهتسسلأ ةردق عفرو ةيسسمسشلأ
دنع افقوتم ،ةليدبلأ ةقاطلأ نم عونلأ أذه ‘ ةيŸاعلأ ÒياعŸأ
ةمهاسسŸأ و تأوÌلأ قلخ ‘ عاطقلأ أذه نم ةرظتنŸأ لامآلأ““

زواŒو داسصتقلأ عيونتو عينسصتلأو يوقاطلأ داسصتقلأ ‘
،لمعو لغسش بسصانم Òفوتو تاقورÙأ ىلع دامتعلأ
نم ةيعما÷أ تأداهسشلأ ةلمح طسسو ‘ ةلاطبلأ سصاسصتمأو

فيسضي ,““لمع سصرف قلخو ،ةئسشان تاسسسسؤوم سسيسسأات لÓخ
.نايبلأ
،كÎسشŸأ لمعلأ ةلسصأوم ىلع نافرطلأ قفتأ““ ددسصلأ أذه ‘ و
يجولونكتلأ ثحبلأ ريوطتو ،رواسشتلأ تأءاقل فيثكتو
ةمأدتسسŸأ ةيمنتلأ قيقحتل يوي◊أ لاÛأ أذه ‘ يقيبطتلأو
.““روطتلأو ةثأد◊أ ⁄اع جولوو

و.ق

يفصصولأ قحلŸأ طرصش طاقصسإأ دعب

حتفب بحرت ةيبÓط تاميظنت
نؤد هآروتكدلآ تاقباسسم
قبسسم ءاقتنآ
قاحتللأ حتفب قلعتŸأ Òخألأ ءأرزولأ سسل‹ رأرق يق

Ãاميف ةسصاخ انيمثت قبسسم ءاقتنأ نود هأروتكدلأ تاقباسس
اظوظح لفكي ام وهو قبسسŸأ يفسصولأ قحلŸأ طرسشب قلعتي
. ÚحسشÎملل ةعسسأو
ديعيسس رأرقلأ نأأ ةبلطلأ نع نولث‡و نويعماج ةذتاسسأأ Èتعأو

هنأأ رابتعاب بيحÎلأ قحتسسي وهو سسفانتلأو قباسستلأ قح
. هأروتكدلأ ةداهسش لينل ةبلطلأ عيمج مامأأ نيوكتلأ باب حتفيسس
،ةلقرو ةعماجب ذاتسسأأ ،نيدلأ رون يراسضÿ روسسيفوÈلأ حسضوأأو
نم هفوخت نع Èع هنأأ Òغ عيمجلل ةيفاسضإأ ةسصرف رأرقلأ نأأ
أذكو Òطأاتلأ تايلمعب قلعتي اميف اميسس عيمجلل ةقباسسŸأ حتف
. ةحÎقŸأ بسصانŸأ ددع
يلبيرسس —اف ‘ ةلث‡  ةيرئأز÷أ ةيبÓطلأ ةمظنŸأ تنمثو
ةمظنمك““ : حسضوأأ ثيح هأروتكدلأ تاقباسسم لا‹ حتف رأرق
يفسصولأ قحلŸأ طرسش طاقسسإأ لجأ نم  عفأرن انلزام ةيبÓط
ةقلعتŸأ ةقباسسŸأ ¤أ جولولأ ةبلطلأ نم Òثكلأ مرحي يذلأ
نمسضتي نكي ⁄ قباسسلأ فينسصتلأ نأو ةسصاخ هأروتكدلأ ةداهسشب
.““نيدهتÛأ لك

تاناحتمأ تاقباسسم حتفب رمأأ دق ةيروهم÷أ سسيئر ناكو
أذكو قبسسم ءاقتنأ نود Úبغأرلأ ةبلطلل هأروتكدلأو ÎسساŸأ
. دعب نع ميلعتلل ءوجللأ

و.ق

:ةديدج ةليصصح

صسؤÒفب ةباسصإآ054
تايفؤ01ؤ انؤروك

انوروك ءابو يسشفت ةعباتمو دسصر ةنجلل يمسسرلأ قطانلأ نلعأأ
ةباسصإأ054 ليجسست نع ،دحألأ سسمأأ ،رأروف لامج ،رئأز÷أ ‘
ةعزوم ةلاح38583 ¤إأ ددعلأ عفتÒل ،انوروك سسوÒفب ةديدج
.ةيلوÈ 84ع
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ايناتيرومو رجينلأ و ›ام وحن ريدصصتلأ تايلمع Òطأات

ةردسصŸآ تاجتنŸآ لقنب لفكتي صسنآÎيجول عم‹
رفسص ملكلآ ةياغ ¤إآ

د˘حألأ سسمأأ ق˘يزر لا˘م˘˘ك ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ر˘˘يزو د˘˘كأأ
ةسسسسؤوم فلآأ01 نم Ìكأأ دوجو ةمسصاعلاب
(راب دوك) يدومعلأ زيمÎلأ دمتعت ةيداسصتقأ

Ÿيرئأزج جوتنم فلأأ054 نأأو اهتاجوتن ”
ة˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘م÷أ فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م هز˘˘˘˘ي˘˘˘˘مر˘˘˘˘ت نآلأ د◊

-1سسأ ي˘˘˘ج““  ز˘˘˘ي˘˘˘مÎلأ Òيا˘˘˘عŸ ة˘˘˘ير˘˘˘˘ئأز÷أ
.““رئأز÷أ
لوح يمÓعإأ موي لÓخ قيزر ديسسلأ Èتعأ و
نأأ  ة˘ب˘سضوŸأ دأوŸأ ى˘ل˘ع يدو˘م˘ع˘˘لأ ز˘˘ي˘˘مÎلأ
““ةعجسشم““ لاÛأ أذه ‘ ةققÙأ ماقرألأ
و يرايتخأ نآلأ د◊ لأزي ل زيمÎلأ نأأو اميسس
.يرابجإأ سسيل
،ةمداقلأ سسمÿأ تأونسسلأ لÓخ هنأأ فاسضأأو
ة˘ع˘ن˘سصŸأ ة˘ير˘˘ئأز÷أ تا˘˘جو˘˘ت˘˘نŸأ ل˘˘ك ““ نا˘˘ف

fiأو ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘لŸأو ا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسم ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘سضوŸة˘˘˘ه˘˘˘˘جو
نأأ دعب اهزيمرت متيسس يرسشبلأ كÓهتسسÓل
““ ةيرابجأ ةيلمعلأ حبسصت
‘ جردني يدومعلأ زيمÎلأ نأ ريزولأ حرسصو
ةرأزولأ نأ انلعم ““يراجتلأ لمعلأ ةقلخأ““ راطإأ
زيمÎلأ سصخي يميظنت سصن  دأدعإأ ددسصب
ة˘ير˘˘ئأز÷أ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م÷أ نأأ أد˘˘كؤو˘˘م , يدو˘˘م˘˘ع˘˘لأ

ŸياعÒ لأÎرئأز÷أ -1 سسأ يج““زيم““ flةلو
Úلخدت˘م˘ل˘ل ز˘ي˘مÎلأ م˘قر ح˘نÃ ما˘ي˘ق˘ل˘ل ا˘ي˘لا˘ح
تا˘˘ف˘˘سصأوŸأو تأءأر˘˘جإÓ˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘فو Úي˘˘˘ن˘˘˘عŸأ
 .ايلود اهيلع فراعتŸأ
أذه ىلع زوحي ل جوتنم لك نأأ ريزولأ تفلو
عب˘ت˘ت˘لأ را˘سسŸ ر˘ق˘ت˘ف˘ي و˘ه˘ف يدو˘م˘ع˘لأ ز˘ي˘مÎلأ

ز˘ي˘مÎلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ى˘˘ت˘˘ح ه˘˘نأ ¤إأ أÒسشم
ة˘قو˘سسŸأ تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘ب˘˘ن˘˘جألأ يدو˘˘م˘˘ع˘˘لأ
بيجتسست تاجتنم اهرابتعأ نكÁ ل رئأز÷اب

ŸياعÒ اب ةدو÷أŸأ نأأ ددسش.قلطŸةسسسسؤو
ز˘˘˘˘ي˘˘˘˘مÎلأ أذ˘˘˘˘ه ح˘˘˘˘نŸ ة˘˘˘˘لوıأ ةد˘˘˘˘ي˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘لأ
يه ةفلتıأ علسسلأو ةي˘عا˘ن˘سصلأ تا˘جو˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
ي˘˘ج ز˘˘ي˘˘مÎلأ Òيا˘˘عŸ ة˘˘ير˘˘ئأز÷أ ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘م÷أ
تأزيمÎلأ نإاف كلذ أدع ام »و رئأز÷أ-1سسأ
““.ةيمسسر Òغ دعت ىرخألأ
تاطلسسلل حمسسيسس يدومعلأ زيمÎلأ نأ راسشأأو
نمأأ زيزعتب ةراجتلأ ةرأزو ةسصاخ ،ةيمومعلأ
عبتت نامسضو ،كلهتسسŸأ ةيامحو تاجوتنŸأ

ةهجوŸأو قوسسلأ ‘ ةبسضوŸأ دأوŸأ راسسم
 .ريدسصتلأ وأ يلÙأ كÓهتسسÓل
ةبقأرم ةيلمع ليهسستب زيمÎلأ حمسسي““ عباتو
لكسشت يتلأ و ةدلقŸأو ةقباطŸأ Òغ دأوŸأ

لهسستسسو كلهتسسŸأ ةمÓسسو ةحسص ىلع رطخ
لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسأ تلواfiو سشغ˘˘لأ  ة˘˘براfi ا˘˘˘سضيأأ
ميخسضت ةرهاظ أذك و فيزم (راب دوك)  زيمرت
. Òتأوفلأ
ةراجتلأ ةيقرت ‘ يدومعلأ زيمÎلأ مهسسي امك
ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘ي˘˘قا˘˘ط˘˘ب˘˘لأ ة˘˘ن˘˘م˘˘قرو ة˘˘ي˘˘نوÎك˘˘لإلأ
ه˘تر˘ئأد نأ ق˘يزر د˘˘ي˘˘سسلأ  د˘˘كأأو.تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل
و ةيعيرسشتلأ اهتموظنم Úي– ددسصب ةيرأزولأ
تلو˘ح˘ت˘لأ را˘طإأ ‘ ة˘ي˘ل˘ك˘ي˘ه˘لأو ة˘ي˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لأ
نأ أÒسشم ،⁄ا˘ع˘لأ ا˘ه˘فر˘ع˘ي ي˘ت˘لأ ة˘يدا˘˘سصت˘˘قلأ
ةيكر◊أ هذهل أرياسسم نوكي نأ بجي هعاطق
يرا˘ج˘ت˘˘لأ طا˘˘سشن˘˘لأ Òي˘˘سست ه˘˘ل ى˘˘ن˘˘سست˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح
بقأو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لأ ل˘˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘˘˘لأزإأو ›ود˘˘˘˘˘˘لأو ى˘˘˘˘˘˘لÙأ
أذه ‘ ركذو.لاÛأ أذه ‘ ةيطأرقوÒبلأ
يرا˘ج˘ت˘˘لأ ل˘˘ج˘˘سسلأ م˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت ة˘˘ي˘˘مأز˘˘لإأ را˘˘طإلأ
و هب سصاÿأ ÊوÎكللأ قيبطتلأ و ÊوÎكللأ
ل˘ك˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب ةد˘˘عا˘˘ق ل˘˘ك˘˘سشي يذ˘˘لأ

¤أ ا˘سضيأأ را˘سشأأ و .Úيدا˘˘سصت˘˘قلأ Úل˘˘ما˘˘ع˘˘تŸأ
تاباسس◊أ عأديإاب قلعتŸأ ÊوÎكللأ قيبطتلأ
.Úيداسصتقلأ Úلماعتملل ةيعامتجلأ
تانايب ةدعاق عسضول هترأزو ةردابÃ اسضيأأ هونو
ةطيرخ˘ب جو˘ت˘ت ا˘ي˘لfi ة˘ع˘ن˘سصŸأ تا˘جو˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
‘ حمسسيسس ا‡ رئأز÷أ هجتنت ام لكل ةينطو
قو˘˘سسلأ ن˘˘يو“ و دأÒت˘˘سسلأ ‘ Ìكأ م˘˘ك˘˘ح˘˘ت˘˘لأ
.ةمظتنم ةفسصب
ف˘ل˘ك˘م بد˘ت˘˘نŸأ ر˘˘يزو˘˘لأ حر˘˘سص ،ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م
مأÎحأ نأ يا˘ك˘ب ى˘سسي˘ع ة˘ي˘جراÿأ ةرا˘ج˘ت˘لا˘˘ب
ريدسصت˘لا˘ب ر˘ئأز˘ج˘ل˘ل ح˘م˘سست ة˘ي˘لود˘لأ Òيا˘عŸأ
ز˘ي˘مر˘ت م˘ي˘م˘ع˘ت) ةردا˘بŸأ هذ˘ه نأو ة˘˘ي˘˘ح˘˘يرأا˘˘ب
مزلي ثيحب راطإلأ أذه ‘ بسصت (تاجتنŸأ
ىلع دروتسسŸأ و ردسصŸأ و يرئأز÷أ جتنŸأ

ىلع هب لومعم وه ام مأÎحاب  ءأوسس دح
. ›ودلأ ىوتسسŸأ
ىلع ةلبقم رئأز÷أ نأ ددسصلأ أذه ‘ ركذ و
(را˘ب دو˘ك) ز˘ي˘مÎلأ أذ˘ه نأ““و عا˘ط˘ق˘لأ ة˘ن˘م˘˘قر
دأوŸأ ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق  د˘˘يد–و در˘˘ج˘˘ب ا˘˘ن˘˘˘ل ح˘˘˘م˘˘˘سسي
ا˘ن˘تا˘ج˘ت˘ن˘م م˘ج˘ح ا˘سضيأأ ة˘فر˘ع˘مو  ةدرو˘ت˘˘سسŸأ
طبسضل ةيجيتأÎسسأ عسضو ›اتلابو انتأرداسصو
.يراجتلأ نأزيŸأ
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘تأÎسسلأ ¤أ را˘˘˘سشأأ أÒخأأو
ديدعلأ ءاسصحإأ اهلÓخ نم ” يتلأو ريدسصتلل

ة˘ل˘ي˘ك˘سشت د˘يد–و ة˘ي˘عا˘ن˘سصلأ تا˘طا˘سشن˘˘لأ ن˘˘م
رايغلأ عطق رأرغ ىلع تاجتنŸأ نم ةعسسأو
ىتح و ة˘ي˘حÓ˘ف دأو˘مو ة˘ي˘نلد˘ي˘سص تا˘ج˘ت˘ن˘مو
ريدسصتل˘ل ة˘ل˘هؤوŸأ  ة˘ن˘م˘قر˘لأ عا˘ط˘ق تا˘ج˘ت˘ن˘م

 .زيمÎلأ أذه ت–
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ايرابجإأ صسيل زيمÎلأ نأأ مغر

 يدومعلآ زيمÎلآ دمتعت ةسسسسؤوم فلآآ01 مك Ìكأآ
    رئآز÷اب تاجتنملل

و .ق

ÚلماعتŸأ ةفاك ملع ¤إأ ةراجتلأ ةرأزو يهنت““ : نايبلأ تأذ ‘ ءاجو
و ›ام رأو÷أ لود وحن ريدسصتلأ تايلمعب نوموقي نيذلأ Úيداسصتقلأ
تايلمعلأ هذه Òطأاتل يميظنت ءأرجإأ عسضو ” دق هنأأ ايناتيرومو رجينلأ
يمومعلأ عمÛأ فرط نم ةردسصŸأ تاجتنŸأ لقن نامسضب يسضقي
ىلع (0) ةيÎموليكلأ ةطقنلأ ةياغ ¤أ ““سسنأÎيجول““ كيتسسجوللأو لقنلل

مÓتسسأو روبع ةطقن كلذب نوكتل ،دلب لك عم يدود◊أ طيرسشلأ ىوتسسم
ماتلأ مأÎحلأ لظ ‘ ،رأو÷أ لود نم ةدروتسسŸأ ةه÷أ فرط نم علسسلأ
سسوÒف ءابو يسشفت نم ةيامحلل ةيئاقولأ Òبأدتلأو تأءأرجإلأ ةفاكل
.““ةيمومعلأ تاطلسسلأ اهترقأأ يتلأو انوروك

ةسصاÿأ مهلئاسسو نولمعتسسي نيذلأ Úيداسصتقلأ Úلماعتملل ةبسسنلاب امأأ
نومزلم مهف““ -ردسصŸأ سسفن فيسضي- ريدسصتلل ةهجوŸأ عئاسضبلأ لقنل
يسشفت نم ةيامحلل ةسصاÿأ ةيحسصلأ تأءأرجإلأ لكل مراسصلأ قيبطتلاب
ةهجو لودلأ يسضأرأأ لخأد علسسلأ ميلسست ” أذأ ةسصاخ انوروك سسوÒف
.““ريدسصتلأ
دق ةيبلسس تاسساكعنأ اهنع بتÎي نأأ نكÁ ليقأرع يأأ يدافت دسصقو
لماعتم لك ةرأزولأ وعدت ،تايلمعلأ هذه ديسسجتل نسس◊أ Òسسلأ قيعت
ةرورسضب ،هعم د˘قا˘ع˘تŸأ درو˘ت˘سسŸأ فر˘ط˘لأ را˘ط˘خإا˘ب ما˘ي˘ق˘لأ يدا˘سصت˘قأ
ىوتسسم ىلع ةردسصŸأ عئاسضبلأ مÓتسسل ةمزÓلأ تأءأرجإلأ لك ذاختأ
 .سضرغلأ أذهل دد– فوسس يتلأ ةيدود◊أ طاقنلأ

و ›ام رأو÷أ لود وحن ريدصصتلأ تايلمع Òطأاتل Úيداصصتقلأ ÚلماعتŸأ ةدئافل ديدج يميظنت ءأرجإأ عصضو ”
.ةراجتلأ ةرأزول نايب تبصسلأ صسمأأ لوأأ هب دافأ امبصسح ،ايناتيروم و رجينلأ



و.ق

جمانرب ىلع افيسض هلوزن ىدل ةعانسصلأ ريزو حسضوأأ
ءاقللأ نأأ  ¤وألأ ةانقلأ هثبت يذلأ ““حابسصلأ فيسض““
ةيؤورلأ حرطنسس““ ثيح ةيفافسشلأ ءاقل نوكيسس بقترŸأ
قفوو ةينÓقعلأ عم ىسشامتت يتلأ داسصتقÓل ةديد÷أ
أذ˘ه ‘ ة˘مو˘ك◊أ ما˘ه˘م د˘يد–و ة˘ي˘˘لود˘˘لأ Òيا˘˘عŸأ
Úل˘ما˘ع˘تŸأ ن˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘م و˘ه ا˘مو ،ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م نأا˘˘سشلأ
نم ينطولأ داسصتقلأو رئأزجلل ةمدخ Úيداسصتقلأ

. ةحلسصŸأ ىغطتسس ثيحو ةفاسضم ةميق لÓخ
ةحلسصŸأ بيلغت قطنم نأأ ىلع يلع تيآأ ددسش و
يذ˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ح˘ل˘سصŸأ با˘سسح ى˘ل˘ع ة˘ي˘سصخ˘˘سشلأ
دق قباسسلأ ‘ Úيداسصتقلأ ÚلماعتŸأ سضعب هجهتنأ
نم ينبم نوكيسس ديد÷أ قطنŸأ نأأ ¤إأ اتفل ،¤و

ط˘˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘ت˘˘لأو ة˘˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘سشلأ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘مو˘˘ك◊أ فر˘˘˘ط
دا˘سصت˘قلأ ل˘ب˘ق˘ت˘سسÃ ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ة˘˘ي˘˘عو˘˘سضوŸأو
نم رظتنŸأ نأأ حابسصلأ فيسض فاسضأأو.يرئأز÷أ

ÓÊ˘ق˘عو ي˘عو˘سضو˘م Òي˘سست و˘ه Úل˘ما˘ع˘˘تŸأ فر˘˘ط
Ÿةيمهو عيراسشم سسيلو ةفاسضم ةميق قلخت عيراسش
.ةلودلأ ةنأزخ فزنتسست

ثبعلا و تاهاتŸا نم ةنسس نيرسشع حÓسصإا
تيآأ فسشك ديد÷أ رامثتسسلأ نوناق سصخي اميفو
ابيرق ردسصتسس ىرخأأو تردسص دق اسصوسصن نأأ يلع
ة˘مو˘ظ˘ن˘مو تا˘˘ها˘˘تŸأ ن˘˘م ة˘˘ن˘˘سس ن˘˘ير˘˘سشع حÓ˘˘سصإل
فأر˘طأأ ة˘مدÿ سسا˘˘قŸأ ى˘˘ل˘˘ع تل˘˘سصف ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قأ
لوسصولأ وه نوناقلأ نم فدهلأ نأأ ¤إأ اتفل ،مهنيعب
جا˘ت˘ح˘ي ل ثي˘ح ة˘فا˘ف˘سش ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قأ ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن˘˘م ¤إأ
فد˘ه د˘ي˘سسج˘ت˘ل ةرأدإأ يأأ ¤إأ ط˘سسو˘˘ت˘˘ل˘˘ل ل˘˘ما˘˘ع˘˘تŸأ

.عورسشم Òغ وأأ عورسشم
نوناق نأأ ¤إأ ةعانسصلأ ريزو راسشأأ ،قايسسلأ تأذ ‘و
تايحÓسص دودحو ماهم حسضويسس ديد÷أ رامثتسسلأ
سصخي اميف امأأ رامثتسسلأ عيجسشتب ةلوıأ تاه÷أ
ةردق ىلع فقوتتسسف ةيبيرسضلأو ةيئاب÷أ تأزيفحتلأ

ةفاسضŸأ ةميقلأو لغسشلأ بسصانم قلخ ىلع عورسشŸأ
Òيغتلأ لبقت ل اسصوسصن نمسضت نوناقلأ نأأ افيسضم
بذ˘˘˘جو رأر˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسلأ بل÷ Òسصق˘˘˘لأ ىدŸأ ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
.نيرمثتسسŸأ

امهدادعتسسا ايدبأا نايبنجأا ناعنسصم
ةيقيقح تارايسس ةعانسص ةماقإ’

نأأ ريزولأ حسضوأأ تأرايسسلأ ةعانسص سصخي اميف امأأ
ةكيناكيŸأ تابكرŸأ سصخي طورسش يÎفد كانه
¤أ لوحتتسس ةيبيكرت تاعانسصب دوعو نأأ ¤إأ أÒسشم
ةفئأز دوعو اهنأ حسضتأ يسضاŸأ ‘ هيجامدإأ تاعانسص
.ليا– در‹و
عورسشŸ ةيقيقح ⁄اعم ددحي طورسشلأ Îفد نإأ لاقو

‘ بغر˘ي فر˘ط يأل ة˘ك˘ي˘نا˘ك˘ي˘م ة˘عا˘ن˘سصل ي˘ق˘ي˘ق˘˘ح
،بي˘كÎلأ سسي˘لو تأرا˘ي˘سسلأ ة˘عا˘ن˘˘سص ‘ را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سسلأ
رخآأو ابوروأأ نم دحأو Úنثأ Úعنسصم كانه نأأ افسشاك
ع˘ي˘ن˘سصت ع˘يرا˘سشم ة˘ما˘قأ ‘ م˘ه˘ت˘ب˘غر أود˘بأأ ا˘ي˘سسآأ ن˘م
نأأ ¤إأ قا˘˘˘ي˘˘˘سسلأ ‘ ا˘˘˘ت˘˘˘فل ،ر˘˘˘ئأز÷أ ‘ ترا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلأ
لاÛأ ةموك◊أ حتفتسس كلذ راظتنأ ‘ ةموك◊أ
دا˘م˘ت˘عأ طور˘سشب ن˘ك˘ل تأرا˘ي˘سسلأ دأÒت˘سسل ءÓ˘كو˘˘ل˘˘ل
Îفد نإأ ،يلع تيآأ تاحرف ،ةعانسصلأ ريزو لاق.ىرخأأ
⁄ا˘ع˘م دد˘ح˘ي˘سس د˘يد÷أ تا˘ب˘كرŸأ ع˘ي˘ن˘˘سصت طور˘˘سش
دوجو فسشكو ،رئأز÷أ ‘ ةيقيقح ةيكيناكيم ةعانسص
‘ مهتبغر أودبأأ ابوروأأو ايسسآأ نم نيÒبك Úعنسصم
.تأرايسسلأ عينسصت لا‹ ‘ رامثتسسلأ
متي نل هنأأ سسمأأ هلوزن ىدل ةعانسصلأ ريزو ددسشو
،طورسشلأ Îفد ‘ ةددÙأ طورسشلأ نع لزانتلأ
لاÛأ ح˘ت˘ف˘ل تأا÷ ة˘˘مو˘˘ك◊أ نأا˘˘ب ر˘˘كذ ل˘˘با˘˘قŸا˘˘ب
تأرايسسلأ دأÒتسسل ةدوعلأ لÓخ نم قوسسلأ نيومتل

‘ تأرا˘ي˘سسل˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘عا˘˘ن˘˘سص ق˘˘ل˘˘خ را˘˘ظ˘˘ت˘˘نأ ‘
.رئأز÷أ
ةيثÓثلأ عامتجأ نأأ يلع تيآأ دكأأ ،رخآأ قايسس ‘و
ءاكرسشلأو ةموك◊أ Úب افافسش ءاقل نوكيسس لبقŸأ
Úلماعت˘م˘ل˘ل ة˘مو˘ك◊أ مد˘ق˘ت˘سس ثي˘ح ،Úي˘عا˘م˘ت˘جلأ

ا˘ه˘ي˘ل˘ع مو˘ق˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأ ةد˘˘يد÷أ ة˘˘يؤور˘˘لأ Úيدا˘˘سصت˘˘قلأ
.ةيلودلأ Òياعملل اقفو ينطولأ داسصتقلأ
ةيعيرسشتلأو ةيميظنتلأ سصوسصنلأ نأأ ثدحتŸأ ددسشو
حلاسصم مدخت ل اهنأل Òيغتلل ةلباق نوكت نل ةديد÷أ
ةقيرطب ينطولأ داسصتقلأ مدخت لب ةنيعم فأرطأأ
.ةحسضأوو ةفافسش
قباسس تقو ‘ تناك افأرطأأ ةعانسصلأ ريزو مهتأو
رلودلأ تأرايلÃ ةيمومع لأومأأ ليو– ىلع لمعت
Úنأوقلأ Òيغت ةجيتن  هعاطق ىلع تامجه نسشب
.سصوسصنلأو

ةيبنجأا فارطأا عم ؤوطاوتب

ءاطغك تلمعتسسآ ةعانسصلآ ةرآزؤ
تآرلؤدلآ تآرايلم بهنل
نأا دحأ’ا سسمأا يلع تيآا تاحرف ةعانسصلا ريزو فسشك
ةيمومعلا لاوم’ا بهنل تلمعتسسا دق ةعانسصلا ةرازو

Ãتار’ودلا تارايل.
و ةيلخاد ““ فارطأا ¤إا ماهت’ا عباسصأاب ريزولا راسشأا و

تاحÓسصإ’ا لاسشفإ’ اطغسض مويلا سسرا“ ““ةيجراخ
كانه نأا Óئاق حسضوأا و ةسساسسح تاعاطق سصخت يتلا

هذه تداز املك لاق و ،كسشلا عرزل ةفينع تامجه
 .حيحسصلا قيرطلا ىلع اننأا اندكأات املك تامجهلا

ءارزو اهيلع لوادت يتلا ةعانسصلا ةرازو نأا فاسضأا و
رارف ةلاح ‘ ثلاث و سشار◊ا نجسس ‘ دجوي نم مهنيب
لاŸا بهنل ةرازولا اولمعتسسا دق  (براسشوب رم’ا قلعتي)
ةكبسش كانه نأا احسضوم تار’ودلا تارايلÃ ماعلا
و ةيلخاد فارطأا نم نوكتت ةبعسصلا ةلمعلا ليوحتل
بلطتي تايلمعلا هذه لثم ذيفنتل و جراÿا ‘ ىرخأا
.ةيبنجأا فارطأا دوجو رم’ا

تامجهلا نأا يلع تيآا تاحرف ةعانسصلا ريزو دكأا و
ببسسب يه ةسساسسح تاعاطق و ةلودلا دسض ةيلا◊ا
ام وه و تاميظنتلا و Úناوقلا ‘ تعقو يتلا تاÒيغتلا
فارطأ’ا هذه عجوأا
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يـنـطو
ـه1441 ةج◊ا وذ72 ـل قفاوŸا م0202  توأاÚ 71نثإ’ا

 ةيثÓثلا عامتج’ ابسس–

تايمقرلآ ‘ Úطسشانلل يرئآز÷آ عمجتلآ
ءاقللآ ءآرثإل ةقيثؤ مدقت
““NAAG““ تايمقرلأ ‘ Úطسشانلل يرئأز÷أ عمجتلأ مدق

عامتجأ سصوسصخب لوألأ ريزولل تاحÎقŸأ نم ةعوم‹
يعامتجإلأو يداسصتقإلأ سشاعنإلأ ةطخب ةقلعتŸأ ةيثÓثلأ
.يرا÷أ توأأ91و81 يموي اهدقع عمزŸأ
، دحألأ سسمأأ ،تايمقرلأ ‘ Úطسشانلل يرئأز÷أ عمجتلأ دافأأو
تاحÎقم ةعوم‹ ىلع يوت– ةقيثو لاسسرإاب ماق هنأأ
ةيمنتل ىÈكلأ تايدحتلأ لوح سشاقنلأ ءأرثإأ ‘ ةمهاسسملل
.ينطولأ داسصتقلأ
ةيثÓثلأ فأدهأأ عم ايلك قفتي هنأأ يرئأز÷أ عمجتلأ نايب راسشأأو
يعامتجلأ سشاعتنÓل ةينطولأ ةطÿأ زيزعت ‘ ةلثمتŸأو
عيونتب موعدم ديدج ينطو داسصتقأ ءانب أذكو.يداسصتقلأو
ةرأدإلأو يوقاطلأ لوحتلأو ةفرعŸأ داسصتقأ أذكو ومنلأ رداسصم
.ةينطولأ درأوملل ةديسشرلأ
عيمج لبق نم ءأرثإÓل ةلباق يرئأز÷أ عمجتلأ تايسصوت
لوح رئأدلأ سشاقنلأ ةيقرتو زيف– فدهب ةينعŸأ فأرطألأ

.ينطولأ داسصتقلأ ةيمنت ‘ ةنمقرلأ ةمهاسسم
نم ةعوم‹ ‘ يرئأز÷أ عمجتلأ تاحÎقم لثمتتو
داسصتقلأ ريوطت ‘ ةنمقرلأ رود لوح ةيلمعلأ تاحÎقŸأ
.ينطولأ
،ةطسشنألأو تاعاطقلأ عيمج ةنمقرل ةيتأوم ةئيب ءاسشنإأ أذكو
ةمكو◊أ ،ةيمومعلأ تامدخلـل ةيمقر تاسصنم ءاسشنإأ اميسس لو
.ةينوÎكلإلأ
تايمقرلأ ‘ Úطسشانلل يرئأز÷أ عمجتـلأ نإاف Òكذتلل

NAAGةطسشانلأ ةيرئأز÷أ تاكرسشلأ نم ةعوم‹ وه ‘
.يمقرلأ لاÛأ
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 لماه ينغلآ دبع ةمكاfi ليجأات
Èمتبسس31 ¤إآ
سسمأأ ،سسأدرموب ءاسضق سسل‹ ىدل ةيئأز÷أ ةفرغلأ تلجأأ
ينطولأ نمأÓل ماعلأ ريدŸأ ةيسضق ‘ فانئتسسلأ ةسسلج ،دحألأ
نيريدŸأو ةيروهم÷أ ةلوو لماه ينغلأ دبع ءأوللأ قبسسألأ
.Èمتبسس31 خيرات ¤إأ ،ةلودلأ كÓمأل Úقباسسلأ
،يمع اباب يجاح قبسسألأ ةيلاŸأ ريزو نم لك فلŸأ ‘ عباتيو
،يسضاق رداقلأ دبع قبسسألأ ةيمومعلأ لاغسشألأو لقنلأ ريزوو
ماعلأ ريدŸأ أذكو ،ةيروهمجلل ةلو ةثÓثو ،لماه ءأوللأ رهسص
.يجانزخ لامج ةلودلأ كÓمأل قباسسلأ
ةفنسصŸأ يسضأرألأ عباط Òيغتب قلعتت امهت نوينعŸأ هجأويو
يذيفنتلأ موسسرŸأ ‘ ةددÙأو ةيحÓفلأ تاحاسسŸأ نمسض
Òغ ةطسشنأأو ماعلأ لاملل يدمعلأ ديدبتلأ ةمهت ¤إأ ةفاسضإلاب
مأدختسسأ ءوسسو راقعلأ بهنو ذوفنلأ لÓغتسسأو ةعورسشم
.ةفيظولأ

 و.ق

ةيحسصلا ت’وكوتوÈلا فلتfl سضرعتسسا

صصسصخ اكÎسشم ايرآزؤ اسسل‹ صسأآÎي دآرج
نيوكتلآؤ  يعما÷آؤ يسسردŸآ لوخدلل
 ينهŸآ
,تبسسلأ سسمأأ لوأأ ,دأرج زيزعلأ دبع ,لوألأ ريزولأ سسأأرت

لوخدلأ فلم ةسسأردل سصسصخ اكÎسشم ايرأزو اسسل‹
تأÒسضحتلأ أذكو ينهŸأ نيوكتلأو يعما÷أو يسسردŸأ
بسسح ,طسسوتŸأ ميلعتلأ ةداهسشو ايرولاكبلأ Êاحتماب ةسصاÿأ

.لوألأ ريزولأ حلاسصŸ نايب دحألأ سسمأأ هدروأأ ام
ةيبÎلأ ءأرزو ,كÎسشŸأ يرأزولأ سسلÛأ أذه ‘ كراسش دقو
ميلعتلأو نيوكتلأو يملعلأ ثحبلأو ›اعلأ ميلعتلأو ةينطولأ
كراسش امك ,““نكسسلأو ةيلاŸأو ةيلخأدلأ ءأرزو أذكو ,ÚينهŸأ

قطانم تاعماجب تأودنلأ ءاسسؤور سسلÛأ أذه لاغسشأأ ‘
.برغلأو قرسشلأو طسسولأ
ىلع اهمدق سضورع ¤إأ عمتسسأ سسلÛأ نأأ نايبلأ حسضوأأو
›اعلأ ميلعتلأ ريزوو ةينطولأ ةيبÎلأ ريزو نم لك ›أوتلأ
لوح ,ÚينهŸأ ميلعتلأو نيوكتلأ ريزوو يملعلأ ثحبلأو
امك ,0202/1202 لبقمـلأ لوخدلاب ةسصاÿأ تأÒسضحتلأ
لوح ةينطولأ ةيبÎلأ ريزو همدق سضرع ¤إأ عمتسسأ
ميلعتلأ ةداهسشو ايرولاكبلأ Êاحتماب ةسصاÿأ تأÒسضحتلأ
ÈتعŸأ مدقتلأ““ سسلÛأ لجسس ,راطإلأ أذه ‘و.طسسوتŸأ

لثمألأ فورظلأ Òفوت لجأأ نم ةذختŸأ تابيتÎلل أدج
أذكو ينهŸأ نيوكتلأ عاطق ‘و يعما÷أو يسسردŸأ لوخدلل
Êاحتمأ ميظنتل ينطولأ ماظنلأ نأونعب ةددÙأ Òبأدتلأ
اهبنأوج فلتخÃ طسسوتŸأ ميلعتلأ ةداهسشو ايرولاكبلأ
,نأاسشلأ أذهبو.““(ةيتسسيجوللأو ةيميظنتلأو ةينمألأو ةيحسصلأ)
ةدمتعŸأ ةيحسصلأ تلوكوتوÈلأ فلتfl““ سسلÛأ سضرعتسسأ

Òبأدت لم‹ لمسشت يتلأو ,ةسصتıأ ةيحسصلأ ةطلسسلأ لبق نم
,(91ـ ديفوك) انوروك سسوÒف ءابو راسشتنأ نم ةيام◊أو ةياقولأ

لكب ذيفنتلأ زيح اهعسضو ةرورسض ىلع ,اسصوسصخ حا◊إلأ عم
ماتلأ كأرسشإلأ»ب سسلÛأ ىسصوأأ ,كلذ نع Óسضفو.““ةمأرسص

ıأ فلتŸلخدتÚ أ ىلعŸيوتسسÚ أŸأو يزكرÙأذكو يل
ÊدŸأ عمتÛأ ‘ نيرخآلأ Úلعافلل ةرسشابŸأ ةكراسشŸأ
تايعمجو ةيبÓطلأ تايلثمŸأ ,اسصوسصخو ,ةيوعم÷أ ةكر◊أو
سسيسسحتلأ““ راطإأ ‘ كلذو ,““Úيعامتجلأ ءاكرسشلأو ءايلوألأ
يتلأ ةيميظنتلأ بنأو÷أ فلتfl ‘ أذكو ,ةيسسفنلأ ةقفأرŸأو
لوخدلأ حا‚ نامسضل ىلثŸأ فورظلأ رفوت نأأ اهنأاسش نم
.““تاناحتملأ Òسسو0202/1202 يسسأردلأ

جاو
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 ةفسشاكلا ءاوسضأ’ا ت– ةيثÓث

 ةيفافسشب حرطيسس ءاقللآ :يلع تيآآ تاحرف
داسصتقÓل ةديد÷آ ةيؤؤرلآ

Úيداسصتق’ا ÚلماعتŸاو ةموك◊ا Úب يرا÷ا توأا91 و81 يموي ءاقل نأا ،سسمأا ،يلع تيآا تاحرف ةعانسصلا ريزو دكأا
قلطت تناك يتلا ةقباسسلا ةيثÓثلا قطنم سسفن ‘ طرخني ’ ““ةيثÓثلا ““ ـب فرعي ام راطإا ‘ Úيعامتج’ا ءاكرسشلاو
.لبقتسسŸا ‘ ديسسجتلل اهقيرط دŒ نأا نود فارطأ’ا عيمج نم دوعو

,لا˘˘سصتلأ ر˘˘˘يزو د˘˘˘حألأ سسمأأ م˘˘˘ل˘˘˘سس
ديسسلأ ,ة˘مو˘ك˘ح˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لأ ق˘طا˘ن˘لأ

,ةديدج تأدا˘م˘ت˘عأ ,ر˘م˘ي˘ح˘ل˘ب را˘م˘ع
يلث‡ ةدئافل ,ةيرا÷أ ةنسسلأ نأونعب
‘ ةدمتعŸأ ةيبنجألأ مÓعإلأ لئاسسو
ةسسرامÃ مهل حامسسلأ ةيغب ,رئأز÷أ

د˘عأو˘ق ه˘ي˘سضت˘ق˘˘ت ا˘˘م ق˘˘فو م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع
.ةنهŸأ
برعأأ ,ةبسسانŸاب ةبسضتقم ةملك ‘و
لمعلأ»ل هريدقت نع لاسصتلأ ريزو
ءلؤو˘˘˘ه ه˘˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘ي يذ˘˘˘لأ ““ل˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘˘ن˘˘˘˘لأ
رو˘˘˘˘سسج د˘˘˘˘م فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب نو˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسأرŸأ
,بو˘˘ع˘˘˘سشلأ ف˘˘˘ل˘˘˘تÚ flب برا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لأ
--لاق امك-- مهرابتعاب

ةباثÃ حبسصأأ ⁄اع ‘ لسصو ةزمه““
هذ˘ه م˘ي˘ل˘سست ة˘ي˘ل˘م˘˘ع ي˘˘تأا˘˘تو.““ة˘˘ير˘˘ق
ةرأزو˘ل نا˘ي˘˘ب بسسح-- تأدا˘˘م˘˘ت˘˘علأ
ىلع حاتفنلأ““ راطإأ ‘ --لاسصتلأ
ةيغب رئأز÷أ ‘ يمÓعإلأ دهسشŸأ

ا˘ندÓ˘ب˘˘ب بنا˘˘جألأ Úل˘˘سسأرŸأ Úك“
ءود˘˘ه ل˘˘ك˘˘ب م˘˘ه˘˘ل˘˘م˘˘ع ة˘˘˘سسرا‡ ن˘˘˘م
.““ةينهŸأ هيسضتقت ام قفوو ةيحيرأأو
أذ˘˘ه ‘ ر˘˘ئأز÷أ تل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسأ د˘˘˘قو
يلث‡ فرط نم تابلط ةدع““ راطإلأ
Úمت˘هŸأ ة˘ي˘ب˘ن˘جألأ مÓ˘عإلأ ل˘ئا˘سسو
,““رئأز÷اب ةينطولأ ثأدحألأ ةيطغتب
هنأأ ¤أ أÒسشم ,ردسصŸأ تأذ حسضوي
تءا˘˘ج ,بل˘˘ط˘˘لأ أذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘با˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘سسأ““

ميل˘سست ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘ل˘حرŸأ
مÓ˘عإلأ ل˘ئا˘سسو ي˘ل˘˘ث‡ تأدا˘˘م˘˘ت˘˘عأ
 .““رئأز÷أ ‘ ةيبنجألأ
ن˘م˘سض““ ة˘ي˘ل˘م˘˘ع˘˘لأ هذ˘˘ه جرد˘˘ن˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
رو˘˘˘ت˘˘˘سسد˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘سسألأ ئدا˘˘˘˘بŸأ
‘ ق◊أ ح˘˘˘˘˘˘نÁ يذ˘˘˘˘˘˘لأ ير˘˘˘˘˘˘˘ئأز÷أ
ةحي˘ح˘سصلأ ة˘مو˘ل˘عŸأ ى˘ل˘ع لو˘سص◊أ

Úك“و ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر˘˘لأ ا˘˘˘هردا˘˘˘سصم ن˘˘˘م
ردسصم ¤إأ لوسصولأ نم Úيفحسصلأ
Úنأو˘˘ق˘˘˘ل ما˘˘˘ت˘˘˘لأ مأÎحلأ ع˘˘˘م ÿÈأ
اهرأرق˘ت˘سسأو ا˘ه˘تدا˘ي˘سسو ة˘يرو˘ه˘م÷أ
تاي˘قÓ˘خأا˘ب مأز˘ت˘للأو ما˘ع˘لأ ا˘ه˘ن˘مأأو
تاموقمو ميقب سساسسŸأ نود ةنهŸأ
نسسحب فورعŸأ يرئأز÷أ عمتÛأ

.““هتفايسضو هلابقتسسأ
Óسسأرم02 ةبأرق مويلأ ملسست دقو
ةلاكو ولسسأرم مهنيب نم ,مهتأدامتعأ
ةانق ,زÎيور ةلاكو ,ةيسسنرفلأ ءابنلأ
ةانق ,42 سسنأرف ةانق ,مويلأ ايسسور
  .ثد◊أ ةانقو نيدايŸأ

Œح˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع نأأ ¤إأ ةرا˘˘سشإلأ رد
مÓعإلأ لئاسسو يلثمŸ تأدامتعلأ
ة˘حو˘ت˘ف˘م ى˘ق˘ب˘ت ر˘ئأز÷ا˘ب ة˘ي˘ب˘ن˘جألأ
‘ Úم˘˘ت˘˘هŸأو Úب˘˘˘غأر˘˘˘لأ ل˘˘˘ك ما˘˘˘مأأ
ثأدحألأو تا˘طا˘سشن˘لأ ىÈك ة˘ي˘ط˘غ˘ت
نوناقلأ هيسضتق˘ي اŸ ا˘ق˘ب˘ط ة˘ي˘ن˘طو˘لأ
.2102 مÓعإÓل يوسضعلأ

و.ق

نيدايŸاو مويلا ايسسورو42 سسنارف تاونق اهنم

رئآز÷اب بناجأآ Úلسسآرمؤ Úيفحسصل آدامتعآ02 ملسسي رميحلب



م.ق

جأأول حيرسصت ‘ فيرسشلأ يرداق ديسسلأ حسضوأأو
سسلجمل˘ل ة˘يدا˘ع˘لأ ةرود˘لأ لا˘غ˘سشأأ سشما˘ه ى˘ل˘ع
نم ةجتنŸأ ةيمكلأ مظعم نأأ يئلولأ يبعسشلأ
ةعبرألأ ‘ تلجسس ةنسسلأ ةيأدب ذنم كامسسألأ
فسصتنمو ويلويو وينويو ويام) ةÒخألأ رهسشأأ
كلذ˘ب ة˘ل˘ج˘سسم ،ن˘˘ط000.3 تزوا˘˘˘˘˘˘Œ ،(توأأ
فلأأ وحن ¤إأ لسصت ةدايزب ““اظوحلم اعافترأ““

ة˘˘ن˘˘سسلأ ن˘˘˘م ةÎف˘˘˘لأ سسف˘˘˘ن ع˘˘˘م ة˘˘˘نرا˘˘˘ق˘˘˘م ن˘˘˘ط
.ةيسضاŸأ
ىلع ““يباجيإلأ رثألأ Òفولأ جاتنإلأ““ أذهل ناكو
ن˘˘يدر˘˘سسلأ كم˘˘سس ن˘˘م د˘˘حأو˘˘لأ غ˘˘˘ل˘˘˘ك˘˘˘لأ ر˘˘˘ع˘˘˘سس
ثي˘ح ،ظ˘˘حو˘˘ل ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح ،قو˘˘سسلأ ‘ لوأد˘˘تŸأ
نم مايأأ01 ›أوح ذنم اهسضافخنأ ‘ تأأدب
ر˘ه˘سشأأ لÓ˘خ ا˘ح˘جرأا˘ت تفر˘ع ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب) مو˘˘ي˘˘لأ

غلكلل رانيد052وÚ 002ب اميف رقتسستل (ةليوط
.دحأولأ

جاتنإلأ ‘ عافترلأ أذه عاطقلأ لوؤوسسم عجرأأو
““ن˘سس–““ ‘ ا˘ه˘م˘هأأ ل˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ت ةد˘˘ع ل˘˘مأو˘˘ع ¤إأ

ة˘ن˘هŸأ ““م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت»و ن˘˘يدا˘˘ي˘˘سصلأ ل˘˘م˘˘ع فور˘˘ظ
تأرا˘ي˘ت˘لأو خا˘نŸأ ة˘م˘ئÓ˘مو ئ˘فد ¤إأ ة˘سصا˘˘خو
رمألأ ،كمسسلأ بأرسسأأ بذتŒ يتلأ ةيرحبلأ
تاجرÿأ ةفعاسضم ىلع نيدايسصلأ عجسش يذلأ
ديدŒ ¤إأو ةيجاتنإلأ مهتايناكمإأ لك لÓغتسسأو
.ديسصلأ نفسس
جاتنإلأ ةÒتو رمتسست““ نأأ ردسصŸأ سسفن عقوتيو
ىلع ةلجسسŸأ نيدرسسلأ كمسس نم ““ةيباجيإلأ

يرو˘˘مز) ة˘˘يلو˘˘ل˘˘ل ثÓ˘˘ث˘˘˘لأ ئ˘˘˘نأوŸأ ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
ىتح اهلاح ىلع (تانج سسأأر و سسلد و يرحبلأ
كم˘سسلأ ن˘م عو˘ن˘˘لأ أذ˘˘ه د˘˘ي˘˘سص م˘˘سسو˘˘م ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن
نأأ عقوتي ثيح مداقلأ ربوتكأأ ةياهنب ةددÙأو
تأر˘˘سشؤوŸأ ¤إأ دا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘سسلأ»ب جا˘˘˘ت˘˘˘نإلأ ل˘˘˘سصي
0006 وÚ 0005ب ام ¤إأ““ ةروكذŸأ ““ةيباجيإلأ

.““نط
نأأ ¤إأ عاطقلأ ريدم راسشأ ،ىرخأأ ةهج نم و

ركذت ةفلاfl يأأ أولجسسي ⁄ ئطأوسشلأ سسأرح
““با˘ي÷أ ن˘ف˘سس““ با˘ح˘سصأأ ن˘يدا˘ي˘سصلأ ل˘ب˘ق ن˘˘م
ديسصلأ طاسشن ةسسرا‡ نم انوناق أوعنم نيذلأ

‘ يرحب ليم ةثÓثب ردقت ةحاسسم دودح ‘
ةدتمŸأ ،كامسسأÓل ““ةيجولويبلأ ةحأرلأ““ ةÎف
،يرا÷أ ر˘˘ه˘˘سشلأ ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ¤إأ يا˘˘م —ا˘˘ف˘˘لأ ن˘˘˘م
.اهتموÁدو ةيكمسسلأ ةوÌلأ رثاكت ىلع اظافح
ى˘ل˘ع د˘ت˘مŸأ سسأدر˘مو˘ب ل˘حا˘˘سس Èع ط˘˘سشن˘˘يو

دايسصو ‘رح4994 ،ملك001 لأ براقي لوط
رحبم دايسص0002 ةبأرق مهنم ايمسسر لجسسم
نهم فلتfl ‘ نويفرح مه يقابلأو لجسسم
.يرحبلأ ديسصلأ فرحو
دسصاقŸأ دحأأ دعي يذلأ ،ةيلولأ لحاسس مسضيو
9 ،نطولأ Èع نيدايسصلأ نم ديدعلل ةلسضفŸأ
يرومزو سسلد نم لكب ئنأوم3و وسسر ئطأوسش
ردقي لوطسسأل باعيتسسأ ةردقب ،تانج سسأأرو

.ماجحألأ فلتfl ‘ ديسص تأدحو706 ب
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ديصصلأ ريدم بصسح ،جاتنلأ نصس– ببصسب

صسآدرموبب قرزألآ كمسسلآ راعسسأآ صضافخنآ
،يرا÷أ توأأ رهصش فصصتنم ةياغ ¤إأو ةنصسلأ ةيأدب نم ،صسأدرموبب قرزألأ وأأ يحطصسلأ كمصسلأ جاتنإأ نصس–

052و002 دودح ¤إأ تصضفخنأ يتلأ راعصسألأ ىلع ““اباجيإأ““ صسكعنأ ا‡ نط0053 لأأ زواŒ ثيح ““ظوحلم لكصشب““
.فيرصشلأ يرداق ،ةيديصصلأ درأوŸأو يرحبلأ ديصصلأ ريدم صسمأأ هب دافأأ امبصسح ،دحأولأ غلكلل رانيد

صضيرم13 ¤إأ مهددع صصلقت

انؤروك صسؤÒفب ÚباسصŸآ ددع عجآرت
Ãركسسعم تايفسشتسس

تايفسشتسسÃ مهجÓع متي نيذلأ  انوروك سسوÒفب ÚباسصŸأ ددع عجأرت
قلاÿأ دبع ةيلولأ ›أو سسمأأ ركذ امبسسح ،اسضيرم13 ¤إأ ركسسعم ةيلو
 .ةدويسص
فاعسسإأ ةرايسس مÓتسسأ سشماه ىلع ةفاحسصلل حيرسصت ‘ ›أولأ حسضوأأو
تايفسشتسسŸأ نأأ ةحسصلأ عاطق ةدئافل ةيلولاب ÚنسسÙأ دحأأ اهب عÈت
اهيف يقب انوروك سسوÒفب ÚباسصŸأ لبقتسست يتلأ ركسسعم ةيلوب  ةتسسلأ
ءافسشلل ىسضرŸأ بلغأأ لثا“ دعب اسضيرم13 دحألأ سسمأأ ةياغ ¤إأ
.تايفسشتسسŸأ مهترداغمو
ددع ‘ اعجأرت مايأأ ةدع ذنم دهسشت ركسسعم ةيلو““ نأأ فاسضأأو
لثم ،ةقباسسلأ رؤوبلأ سضعب نم ةيلك هئافتخأو انوروك سسوÒفب ÚباسصŸأ

،سضرŸأ أذهب باسصم يأأ ايلاح اهافسشتسسم مسضي ل يتلأ سسيرغ ةقطنم
عاطق يمدختسسم ىلع طغسضلأ فيفخت ‘ مهاسس يذلأ رمألأ وهو
““.ةمات ةحأر ‘ نولمعي مهلعج و ةيلولاب ةحسصلأ
تاعÈتلأ نم ديدعلأ ليجسست نع ركسسعم ›أو نلعأأ ىرخأأ ةيحان نمو
ةلودلأ تأدوهÛ امعد ةÒخألأ مايألأ لÓخ ÚنسسÙأ نم ةميقلأ

Ÿاهأدحإأ تهجو فاعسسإأ يترايسس اهنمو انوروك ةحئاج ةهجأو
Ÿةيناثلأ تسصسصخو قيسس ةنيدم ىفسشتسس Ÿةيبطلأ تلاجعتسسلأ ةحلسص

نع فسشكلل يبط زاهج ¤إأ ةفاسضإأ ،ركسسعم ةنيدÃ ةديد÷أ ةيحأر÷أ
تأزيهجتلأ نم ددعو ابيرق ةمدÿأ زيح هعسضو متيسس انوروك سسوÒف
.ةعونتم ةيئأذغ تأدعاسسم و ةفلتıأ ةيبطلأ مزأوللأو
ةحلسصم ةمدÿأ زيح عسضول Òسضحتلأ نع ةيناث ةهج نم ةدويسص نلعأأو
أريرسس06ــل عسست قيسس ةنيدŸ ةديد÷أ ةيحأر÷أ ةيبطلأ تلاجعتسسلأ
ةمدÿأ زيح تعسضو يتلأ ركسسعم ةنيدÃ ةلثامŸأ ةحلسصŸأ ¤إأ فاسضت
.أرخؤوم
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 ةيدلبو ةيئلو Úب

ركسسعم قرط نم ملك08 ةنايسصل رانيد رايلم
ةنايسصل عورسشم نم ركسسعم ةيلوب ةيمومعلأ لاغسشألأ عاطق دافتسسأ
قطانم ‘ اهبلغأأ عقي رانيد رايلم1 ةميقب ةيدلبلأ و ةيئلولأ قرطلأ
.عاطقلأ ريدم ىدل سسمأأ ملع امبسسح لظلأ
قلاÿأ دبع ركسسعم ›أول ةنياعم ةرايز لÓخ سشاقن رهاطلأ حسضوأأو
تدافتسسأ ةيلولأ نأأ ةيمومعلأ لاغسشألأ عاطق عيراسشم نم ددعل ةدويسص
55 ةنايسصل رانيد رايلم1 غلبم نم0202 ةنسسل يعاطقلأ جمانÈلأ نمسض
لاغسشألأ تقلطنأ ةيئلولأ قرطلأ نم ملك52.42و ةيدلبلأ قرطلأ نم ملك

.لبقŸأ ربوتكأأ رهسش اهمÓتسسأ رظتنيو اهمظعم ‘
ةيدلبلأ قرطلأ ةنايسص عيراسشم نم ددع ةرايزلأ هذه لÓخ ›أولأ نياع و
Úسس–و لظلأ قطانم نم ددع نع ةلزعلأ كف ¤إأ فدهت يتلأ ةيئلولأو

.يداسصتقإلأ عاطقلأ سشاعنإأ ¤إأ ةفاسضإأ ÚنطأوŸأ ةسشيعم فورظ
طبأرلأ77 مقر يئلولأ قيرطلأ ةنايسص عورسشم ةرايز راطإلأ أذه ‘ ”و
ةديعسس ةيلول ةيلامسشلأ قطانŸأو ركسسعم ةيلو بونجب فوع ةيدلب Úب
ةنايسص عورسشم و ناينبلأ ةيدلبب1 مقر يفيرلأ قيرطلأ ةنايسص عورسشمو
.موجرقو ةيغات دأو يتيدلب Úب طبأرلأ3 مقر يئلولأ قيرطلأ
ةيدلبب52 مقر يفيرلأ قيرطلأ ةنايسص عورسشم لوؤوسسŸأ سسفن نياع امك
6 مقر ينطولأ قيرطلأو21 مقر يئلولأ قيرطلأ Úب طبريو سسيرغ
ةنايسص عورسشمو ةحورف ةيدلبب1 مقر يدلبلأ قيرطلأ ةنايسص عورسشمو
.ناكف Úع ةيدلبب5 مقر يفيرلأ قيرطلأ
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Ãءايحألأ تايعمج ةيلأرديف نم ةرداب 

نم نيررسضتŸآ ايرولاكبلآ ذيمÓتل معدلآ صسؤرد
  ةليم لآزلز
Ëدقتل ةردابم ةليÃ ءايحألأ تايعم÷ ةينطولأ ةيلأرديفلأ تقلطأأ
ايرولاكبلأ ةداهسش زايتجأ ىلع ÚلبقŸأ ذيمÓتلأ ةدئافل معدلأ سسورد
،أرخؤوم ةليم ةيلو اتبرسض Úتللأ Úتيسضرألأ Úتزهلأ نم نيررسضتŸأ

دمfi ةيلأرديفلل يئلولأ بتكŸأ سسيئر نم سسمأأ ملع ام بسسح
.يليسشهل
مه ةردابŸأ هذهب ÚينعŸأ ذيمÓتلأ نأاب ردسصŸأ تأذ حسضوأأو
يذلأ Úتيسضرألأ Úتزهلأ نم ÚبوكنŸأ ميfl ىوتسسم ىلع نوميقŸأ““

““ .ةيلولأ ةمسصاعب ديعلب مسساقلب يدلبلأ بعلŸاب هبسصن ”
ايرولاكابلأ ةداهسش ناحتمأ زايتجأ ىلع ÚلبقŸأ ذيمÓتلأ ددع ردقيو
هذه نم نوديفتسسيسس نيذلأو لبقŸأ Èمتبسس رهسش هؤوأرجإأ عمزŸأ
” هنأاب دافأأ يذلأ يليسشهل أ بسسح ،Úسسن÷أ نم09ب سسوردلأ
.ةيلأرديفلل يئلولأ بتكŸأ ءاسضعأأ لبق نم مهؤواسصحإأ
فلتfl ‘ ةذتاسسألأ نم ددع عم قافتلأ ” هنأاب ردسصŸأ تأذ دافأأو
يتأات يتلأ ةردابŸأ هذه ‘ ةكراسشملل مهدأدعتسسأ أودبأأ نيذلأ دأوŸأ
ل““ Úتللأو ةليÚ Ãتيسضرألأ Úتزهلأ نم نيررسضتملل ““امعدو انماسضت““
امك ““امهنم نيررسضتŸأ ذيمÓتلل يملعلأ ليسصحتلأ ىلع أرثؤوت نأأ بجي
.لاق
ةيلأرديفل يئلولأ بتكŸأ رقم ةئيهت ت“““ يليسشهل دمfi بسسحو

عم ذيمÓتلأ لابقتسسل ةليم ةنيدÃ نكسسم003 يحب ءايحألأ تايعمج
انوروك سسوÒفب ةباسصإلأ رطخ يدافتل ةيئاقولأ Òبأدتلأ عيمج طبسض
دعاقŸأ Úب يعامتجلأ دعابتلأ ةفاسسم مأÎحأ ” ثيح ،دجتسسŸأ
““.يديألأ ميقعت لولfiو تامامك نم ةياقولأ لئاسسو Òفوت أذكو
متيسس ةردابŸأ هذه نإاف ةيلأرديفلل يئلولأ بتكŸأ سسيئرل أدانتسسأو
نم ددع Èكأأ لمسشتل يرا÷أ عوبسسألأ نم أءدب اهديسسŒ ‘ عورسشلأ
تÓئاعلأ ءانبأأ نم ايرولاكابلأ ةداهسش زايتجأ ىلع ÚلبقŸأ ذيمÓتلأ
عم““ ،فاسضأأ امك ،اميسسل ÚتÒخأل Úتيسضرألأ Úتزهلأ ءأرج ةررسضتŸأ
أودبأأ نيذلأ فأرطألأ ديدع لبق نم هب تيظح يذلأ بواجتلأو معدلأ
Èكأأ ةحيرسش فأدهتسسأو اهنم ةدئافلأ ميمعتل نوعلأ دي دŸ مهدأدعتسسأ

.ءأويإلأ زكأرمو تاميıأ لك Èع نيررسضتŸأ ذيمÓتلأ نم
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ةŸاقب لئابنلأ مامحو ةينكرلأ يتيدلب تاباغب ابصش

Úموي ‘ يتابنلآ ءاطغلآ نم تآراتكه602 ىلع نايتأاي Úقيرح
اعلدنأ نÓسصفنم ناقيرح ببسست

ميلقإاب ةÒخألأ ةعاسس84لأ لÓخ
ل˘ئا˘ب˘ن˘لأ ما˘م˘حو ة˘ي˘ن˘كر˘لأ ي˘ت˘يد˘ل˘ب
لقي ل ام فÓتإأ ‘ ةŸاق ةيلوب

ءا˘ط˘غ˘لأ ن˘م تأرا˘ت˘ك˘ه602 ن˘˘˘ع
نم ملع ام بسسح ،يباغلأ يتابنلأ

ةيام◊اب لاسصتلأو مÓعإلأ ةيلخ
.ةيندŸأ
نأأ ¤إأ ه˘˘˘˘سسف˘˘˘˘ن رد˘˘˘˘˘سصŸأ را˘˘˘˘˘سشأأو

ل˘˘˘ب˘˘˘ج تا˘˘˘با˘˘˘غ˘˘˘ب أÒب˘˘˘ك ا˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘˘ح
ةين˘كر˘لأ ة˘يد˘ل˘ب م˘ي˘ل˘قإا˘ب جو˘ل˘سسعو˘ب
نم تأراتكه901 فÓتإأ ‘ ببسست
أراتكه19 أذكو يبل◊أ ربونسصلأ
نأا˘˘˘ب أزÈم سشأر˘˘˘حألأ ن˘˘˘˘م أر˘˘˘˘خآأ

بسش يذلأ قير◊أ دامخإأ ةيلمع
تقرغتسسأ ةمرسصنŸأ ةعم÷أ ةليل
.ةعاسس51 نم Ìكأأ
مÓ˘˘˘˘˘عإلأ ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘خ تح˘˘˘˘˘˘سضوأأ و
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع نأا˘˘ب ا˘˘ه˘˘سسف˘˘˘ن لا˘˘˘سصتلأو
نم لك قرف اهيف تكراسش دامخإلأ
ةيندŸأ ةيامحلل ةيسسيئرلأ ةدحولأ
غا˘˘بد ما˘˘م◊ ة˘˘يو˘˘نا˘˘ث˘˘لأ ةد˘˘حو˘˘لأو
أذ˘كو كر˘ح˘تŸأ ل˘تر˘لا˘ب ة˘م˘˘عد˘˘م
تا˘با˘غ˘لأ ح˘لا˘سصم ن˘م ىر˘خأأ قر˘˘ف
تانحاسشÒ 01خسست ” هنأاب ةزÈم
.أرسصنع53و ءافطإأ
ةÎفلأ سسفن نأاب ردسصŸأ فاسضأأو
6 ه˘˘˘ت˘˘˘حا˘˘˘سسم ا˘˘˘م فÓ˘˘˘تإأ تفر˘˘˘ع
قيرح ‘ سشأرحألأ نم تأراتكه

دعقم ةتسشÒ Ãم◊أ لبجب بسش
لئابنلأ مامح ةيدلب ميلقإاب دويسصلأ

أديفم ةيلولل ةيقرسشلأ ةه÷أ نم
تمأد ي˘ت˘لأ دا˘م˘خإلأ ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع نأا˘˘ب
ترخسس يتلأو تاعاسس4 نم Ìكأأ
أرسصنع11و ءافطإأ تانحاسش4 اهل

ةد˘˘˘حو˘˘˘لأ قر˘˘˘˘ف فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م ت“

مام◊ ةيندŸأ ةيا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘يو˘نا˘ث˘لأ
كرحتŸأ لترلاب ةمعدم لئابنلأ
.تاباغلأ حلاسصمو
Ú 41ب ةدتمŸأ ةÎفلأ نأاب ركذو
تفر˘˘ع يرا÷أ ر˘˘ه˘˘سشلأ ن˘˘˘م61و
قئأرح8 ه˘˘˘عو˘˘˘م‹ ا˘˘˘م بو˘˘˘سشن
تببسست ةŸاق ةيلو ميلقإاب ةقرفتم

ءا˘˘ط˘˘غ˘˘لأ ‘ ةÈت˘˘ع˘˘˘م ر˘˘˘ئا˘˘˘سسخ ‘
ل˘˘ي˘˘سصاÙأو ي˘˘با˘˘غ˘˘لأ ي˘˘˘تا˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘لأ
اميف ةرمثŸأ راجسشألأو ةيعأرزلأ
عيرسسلأ لخدتلأ تايلمع تحمسس
ةي˘ف˘ير تا˘ن˘ك˘سس ة˘يا˘م˘ح˘ب لا˘ع˘ف˘لأو
 .ةفلتfl ةيعأرز ليسصاfiو
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تلاكو /يداصصتقلأ مصسقلأ

‘ يراŒ قافتأ لوأأ نأأ يقيرفألأ دا–لأ نلعأأ
ايقيرفأأ ىوتسسم ىلع ةرح ةراŒ ةقطنم راطإأ
ن˘م ثي˘˘ح ،ر˘˘يا˘˘ن˘˘ي ن˘˘م لوألأ ‘ د˘˘ق˘˘ع˘˘ي فو˘˘سس
Èع ة˘ق˘ل˘عŸأ تا˘ث˘˘حا˘˘بŸأ فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسأ رر˘˘قŸأ
.تنÎنإلأ
““جÈمو˘ل˘ب““ ة˘لا˘كو تر˘˘كذ ““ة˘˘ي˘˘ناŸألأ““ بسسح˘˘بو
ةرا˘ج˘ت˘لأ ة˘ق˘ط˘ن˘م تل˘˘خد Úح ‘ ه˘˘نأأ ءا˘˘ب˘˘نأÓ˘˘ل
ن˘م ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ ز˘ي˘ح ة˘ي˘ق˘ير˘˘فألأ ة˘˘يرا˘˘ق˘˘لأ ةر◊أ
تر˘خأا˘ت ،ي˘سضاŸأ ما˘ع˘لأ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘˘لأ ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لأ
‘ أأدبت نأأ ررقŸأ نم ناك يتلأ تÓماعŸأ
‘ ا˘نورو˘ك ءا˘بو بب˘سست ثي˘ح،و˘˘ي˘˘لو˘˘ي ن˘˘م لوألأ
‘ ةراجتلأ لوكوتورب نأاسشب تاسضوافŸأ ةقاعإأ
.ةيكرم÷أ تأزايتملأ كلذ ‘ اÃ ،علسسلأ

ى˘ل˘ع ر˘سش˘ُن نا˘ي˘˘ب ‘ ي˘˘ق˘˘ير˘˘فألأ دا–لأ دا˘˘فأأو
ةقلعŸأ تاسضوافŸأ نأاب تنÎنإلأ ىلع هعقوم
ة˘ي˘سضأÎفأ ة˘˘سصن˘˘م لÓ˘˘خ ن˘˘م م˘˘ت˘˘ت˘˘خ˘˘ت فو˘˘سس

Œير˘ج˘ي ةد˘يد˘ج ة˘ي˘ق˘ير˘فأأ ة˘ي˘سسا˘مو˘ل˘˘بد ة˘˘يرا
سصاÿأو ماعلأ Úعاطقلأ Úب ةكأرسشك اهريوطت
02 نم Ìكأأو يقيرفألأ دا–لأ ةيسضوفم Úب
دو˘ق˘يو .تا˘ي˘سسن÷أ ةدد˘ع˘ت˘م ة˘ي˘ق˘˘ير˘˘فأأ ة˘˘كر˘˘سش
. يراجتلأ قافتلأ يراقلأ لتكتلأ
يتلأ ،ةر◊أ ةيراجتلأ ةقطنŸأ حبسصت نأأ نكÁو
ماع لولحب اهتقاط لماكب لمعت نأأ ررقŸأ نم
نم ⁄اعلأ ‘ ةرح ةراŒ ةقطنم Èكأأ ،0302
قوسسلأ مدخي نأأ لمتحي ثيح ،ةحاسسŸأ ثيح
ي˘˘لÙأ œا˘˘ن˘˘لأ غ˘˘ل˘˘ب˘˘يو سصخ˘˘سش را˘˘ي˘˘ل˘˘˘م2.1
.رلود نويليرت5.2 ةقطنملل ›امجإلأ
اهب فÎعأ ةلود55 لسصأأ نم ةلود45 تعقوو

ةقطنŸأ ¤إأ مامسضنلأ ىلع يقيرفإلأ دا–لأ
ةلود82 تقداسص امنيب - ايÎيرإأ ءانثتسساب -
.ةيقافتلأ ىلع
ثيح نم ىرخأأ قطانم نع ايقيرفإأ فلختتو
لخأد ةراجتلأ لث“ ثيح ،ةيلخأدلأ ةراجتلأ
‘ %85ـب ة˘نرا˘ق˘م ،›ا˘˘م˘˘جإلأ ن˘˘م %51 ةرا˘ق˘لأ
.ابوروأأ ‘ %07 نم Ìكأأو ايسسآأ
لÓ˘خ ن˘م كلذ Òي˘غ˘ت ¤إأ ة˘ي˘قا˘˘ف˘˘تلأ فد˘˘ه˘˘تو

Èع ة˘ي˘كر˘م÷أ تا˘˘ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ءا˘˘غ˘˘لإأ وأأ سضف˘˘خ
ةكرح ليهسستو ،علسسلأ نم %09 ىلع دود◊أ
،رامثتسسلأ عيجسشتو ،سصاخسشألأو لاŸأ سسأأر
ىلع يكرمج دا–أ ءاسشنإأ مامأأ قيرطلأ ديه“و
.ةراقلأ ىوتسسم

أدد‹ ط˘ف˘ن˘لأ ن˘م ة˘ي˘م˘ك تبر˘سست
ة˘ثÓ˘ث ذ˘ن˘م تح˘ن˘ج ة˘˘ن˘˘ي˘˘ف˘˘سس ن˘˘م
،سسويسشيروم لحأوسس ةلابق عيباسسأأ
،ةيلÙأ تاطلسسلأ تنلعأأ ام قفو

لو˘˘ح ة˘˘ل˘˘ئ˘˘سسألأ د˘˘˘يأز˘˘˘ت˘˘˘ت تقو ‘
ن˘˘˘م ة˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سسلأ ن˘˘˘ك“ با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسأأ
ا˘˘˘ق˘˘˘فو ،ئ˘˘˘˘طا˘˘˘˘سشلأ ن˘˘˘˘م بأÎقلأ
.““ةيسسنرفلأ»ـل
‘ .مإأ““ ن˘ح˘سشلأ ة˘ن˘ي˘ف˘سس تح˘ن˘˘جو
ة˘كر˘سش ن˘م ة˘˘كو˘˘ل˘˘مŸأ ““و˘˘ي˘˘سشا˘˘كأو
دعب (ويلوي) زو“52 ‘ ،ةيناباي
‘ ة˘ي˘نا˘جر˘˘م بع˘˘سشب ا˘˘ه˘˘ما˘˘ط˘˘ترأ
قر˘˘سش بو˘˘ن˘˘ج ‘ ي˘˘ن˘˘˘سسيد تنأو˘˘˘ب

نط0083 عم ،سسويسشيروم ةريزج
لزيدلأ نم نط002و طفنلأ نم
.اهنتم ىلع
،ج˘˘ن˘˘ي˘˘سسا˘˘كرأورو˘˘ك ل˘˘ي˘˘نو˘˘سس لا˘˘قو
تيز ة˘˘ل˘˘قا˘˘ن نإأ ،ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب را˘˘سشت˘˘˘سسم
‘ تببسست ي˘ت˘لأ ة˘ي˘نا˘با˘ي˘لأ دو˘قو˘لأ
ىلع تحن˘ج ا˘مد˘ن˘ع ة˘ي˘ئ˘ي˘ب ة˘ثرا˘ك
ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نا˘˘˘˘جر˘˘˘˘م با˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سش
¤إأ تر˘˘˘˘ط˘˘˘˘سشنأ ،سسو˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سشيرو˘˘˘˘˘م
ي˘ئ˘ي˘ب˘لأ را˘سشت˘سسŸأ ر˘كذو .Úم˘سسق
نأأ دعب ج˘ن˘ي˘سسا˘كرأورو˘ك ل˘ق˘ت˘سسŸأ
ةر˘ئا˘ط ا˘ه˘ت˘ط˘ق˘ت˘˘لأ أرو˘˘سص د˘˘ها˘˘سش
،حابسصلأ ذنم““ :هنأأ ةنيفسسلل ةÒسسم

طÿأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘مألأ ز˘˘˘˘يز˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت ”
ئرأو˘˘ط ة˘˘لا˘˘ح ا˘˘ه˘˘˘نإأ ،ي˘˘˘ل˘˘˘حا˘˘˘سسلأ
.““ةلماك
فلأأÚ 008ب برسست ،عوبسسأأ دعبو

ام ،ةنيفسسلأ نم لويفلأ نم نط
،ل˘˘˘˘˘حأو˘˘˘˘˘سسلأ ثو˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ت ‘ بب˘˘˘˘˘˘سست

عم ةيمÙأ تاحاسسŸأ اسصوسصخ
فانسصألأو ةيلحاسسلأ ةكيألأ تاباغ
.سضأرقنلاب ةددهŸأ
عم قابسس ‘ لخدتلأ قرف تلخدو
،طفنلأ نم ىقبت ام غأرفإل تقولأ
ةدد˘˘ه˘˘م ة˘˘ن˘˘ي˘˘ف˘˘سسلأ تنا˘˘ك ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف
دكؤوي ام ،ةظ◊ يأأ ‘ راطسشنلاب

‘ نآلأ ى˘˘ت˘˘ح تا˘˘ط˘˘ل˘˘˘سسلأ ز˘˘˘ج˘˘˘ع
ةي˘ئ˘ي˘ب ة˘ثرا˘ك ن˘م ل˘حا˘سسلأ ة˘يا˘م˘ح
.عيباسسأأ ذنم ةرمتسسم
سسو˘˘ي˘˘سشيرو˘˘م تا˘˘ط˘˘ل˘˘سس تن˘˘ل˘˘عأأو
لك خسض ” هنأأ يسضاŸأ ءاعبرألأ
نزاfl ‘ نا˘˘˘˘ك يذ˘˘˘˘لأ ط˘˘˘˘ف˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لأ
نط001 ىوسس قبي ⁄و ،ةنيفسسلأ

.اهنتم ىلع
‘ ة˘ي˘ق˘ب˘تŸأ ة˘ي˘م˘ك˘˘لأ هذ˘˘ه تأأد˘˘ب
ةيلخ لوقت ثيح ،ةعم÷أ برسستلأ
ةثراكلأ ةرأدإل تئسشنأأ يتلأ ،ةمزألأ

أذ˘˘˘ه ،ءأÿÈأ بسسح˘˘˘ب““ نا˘˘˘ي˘˘˘ب ‘
وهو اعقوتم ناك برسستلأ نم عونلأ

اهيف بلقتت يت˘لأ ،ة˘ق˘ير˘ط˘ل˘ل دو˘ع˘ي
.““هوسشتتو ةنيفسسلأ
:أوسسنأرف نلأأ كمسسلأ دايسص لاقو
ها˘˘يŸأ تح˘˘ب˘˘سصأأ حا˘˘ب˘˘˘سصلأ ذ˘˘˘ن˘˘˘م““

،و˘˘˘ي˘˘˘سشا˘˘˘كأو لو˘˘˘ح ءأدو˘˘˘سس أدد‹
جأومألأ نأأ انل تحرسش تاطلسسلأ

عفرتو ةنيفسسلأ ¤إأ لخدت يتلأ يه
.““Èنعلأ ‘ دوجوŸأ طفنلأ
ةيلمع ‘ كراسشي ردسصم حسضوأأو
ن˘˘ع ف˘˘سشك˘˘لأ نود ثو˘˘ل˘˘ت˘˘لأ ة˘˘˘لأزإأ
د˘يد÷أ بر˘˘سست˘˘لأ أذ˘˘ه نأأ ه˘˘م˘˘سسأ
ل ثي˘ح ،تلآلأ ة˘˘عا˘˘ق ن˘˘م ي˘˘تأا˘˘ي

Áل““ :افيسضم ،خسضلأ نك Áاننك
ن˘˘˘˘˘م ءز÷أ أذ˘˘˘˘˘ه ¤إأ لو˘˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘˘لأ
،أد˘ج Òط˘خ ر˘˘مأأ ه˘˘نإأ ،ة˘˘ن˘˘ي˘˘ف˘˘سسلأ

.““قانتخلأ رطخ كانه
،رد˘˘˘˘سصŸأ أذ˘˘˘˘˘ه بسسح˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ل
برسسŸأ ط˘ف˘ن˘لأ طا˘ق˘ت˘لأ سضÎف˘ي

فلآأ اهعنسص ةمئاع زجأوح Èع
عسضول أوكر– نيذلأ ÚعوطتŸأ

هجأوت اميفو .ةيئيبلأ ةثراكلل دح
د˘ع˘ي ،لا˘م˘هإلا˘ب ا˘˘م˘˘ه˘˘ت ة˘˘مو˘˘ك◊أ
لسصح ام أاطخ نأأ ءأرزولأ سسيئر
.تأرأذتعأ Ëدقت اسضفأر
ةيئيبلأ ““سسيبنيرج““ ةمظنم تدعو

¤إأ سسي˘مÿأ ا˘ه˘ت˘ه˘˘جو ة˘˘لا˘˘سسر ‘

ل ه˘نأأ ة˘ن˘ي˘ف˘سسل˘ل ة˘ك˘لاŸأ ة˘˘كر˘˘سشلأ
نود ةد˘يد˘ع ة˘ل˘˘ئ˘˘سسأأ كا˘˘ن˘˘ه لأز˘˘ي
.ةباجإأ
مكتنيفسس أذاŸ““ ةمظنŸأ تلأاسسو
أد˘ج Òط˘خ ل˘˘ك˘˘سشب ر˘˘ح˘˘ب˘˘ت تنا˘˘ك
لإأ أوموقت ⁄ أذاŸ ؟باعسشلأ برق
تح˘ن˘˘ج نأأ ذ˘˘ن˘˘م أد˘˘ج ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘لا˘˘ب
سصيلقتل نولعفتسس أذام ؟ةنيفسسلأ
ةا˘نا˘˘ع˘˘مو ⁄أأو ة˘˘ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لأ رأر˘˘سضألأ
مهتايح دمت˘ع˘ت ن˘يذ˘لأ سصا˘خ˘سشألأ

.““؟كلذ ىلع
ر˘يزو ي˘موز˘يو˘ك وÒج˘˘ن˘˘ي˘˘سش لا˘˘قو
و˘ي˘كو˘ط نإأ ،سسمأأ Êا˘با˘ي˘لأ ة˘ئ˘ي˘ب˘˘لأ
›وؤوسسم نم قيرف لاسسرإأ مزتعت
سسويسشيروم ¤إأ ةرأزولأ يئاسصخإأو
برسست نع ةŒانلأ رأرسضألأ مييقتل
ةنيفسسلأ رط˘ق جا˘ت˘ح˘ي˘سسو .ي˘ط˘ف˘ن
نأأ حجرŸأ نم ةقيقد ةيلمع ¤إأ
اسسنرف لوقت ذإأ ،أروهسش قرغتسست
ة˘ع˘ق˘ب ة˘لأزإأ ى˘ل˘ع د˘عا˘سست˘˘سس ا˘˘ه˘˘نإأ
.طفنلأ

تلاكو

7داصتقا
ـه1441 ةج◊أ وذ72 ـل قفأوŸأ م0202  توأأÚ 71نثإلأ el-hourria.com

يصضاŸأ ماعلأ ةينوناقلأ ةيحانلأ نم ذيفنتلأ زيح تلخد

قافتآ لؤأآ دقعت ايقيرفأآ ‘ ةر◊آ ةراجتلآ ةقطنم
Œ1202 لولحب يرا

ويلوي لÓخ %8.4 ةبصسنب زاغلأ نم اهجاتنإأ دأز

طفنلآ تايÎسشم فثكت Úسصلآ
ةراجتلآ قافتآ ةعجآرم لبق يكيرمألآ
نإأ نوينيسص نودروتسسمو نويكيرمأأ نحسش ةرسسامسسو نولماعتم لاق
عفتÎسس Úسصلأ ¤إأ ةدحتŸأ تايلولأ نم ماÿأ طفنلأ تانحسش
دعتسسي يذلأ تقولأ ‘ كلذو ،ةلبقŸأ عيباسسألأ لÓخ Òبك لكسشب
دعب رياني ‘ مربُأأ قافتأ ةعجأرŸ ⁄اعلأ ‘ نيداسصتقأ Èكأأ هيف
.ةليوط ةيراŒ برح
تقؤوم لكسشب تزجح ةلودلل ةكول‡ ةينيسص طفن تاكرسش نإأ أولاقو
يكيرمألأ ماÿأ نم ليمرب نويلم02 نع لقي ل ام لم◊ تÓقان
فواıأ ئد˘ه˘ت د˘ق تأو˘ط˘خ ي˘هو ،Èم˘ت˘ب˘˘سسو سسط˘˘سسغأأ ير˘˘ه˘˘سشل
لكسشب سضفخنم ىوتسسم دنع Úسصلأ تايÎسشم نوك نم ةيكيرمألأ
.1 ةلحرŸأ ةراجتلأ قافتأ بجوÃ ءأرسشلأ تأدهعت نع Òبك
ام تقلت ذإأ ،يكيرمألأ ماخلل Îسشم Èكأأ ةناكم لت– Úسصلأ تناك
يراŒ ر˘تو˘ت ف˘قو˘˘ي نأأ ل˘˘ب˘˘ق8102 ‘ رلود را˘˘ي˘˘ل˘˘˘م24.5 هتم˘ي˘ق
.لماك هبسش لكسشب تاقفدتلأ
ةميقب ةقاطلأ عاطق ‘ تاجتنم ءأرسشب  رياني ‘ Úسصلأ تدهعت
قوف يعيبطلأ زاغلأو ماÿأ طفنلأ كلذ ‘ اÃ ،رلود نويلم5.81
رايلم52 ›أوحب ةيلامجإأ ةميق ىلع يوطني ا‡ ،7102 ‘ اهأوتسسم
.ماعلأ أذه رلود
تايÎسشم نأاب ةدحتŸأ تايلولأ دأدعت بتكم نم تانايب تدافأأو
،رلود رايلم60.2 تغلب وينوي03 ىتح يكيرمألأ ماÿأ نم Úسصلأ
Òثأاتلأو91-د˘ي˘فو˘ك ة˘ح˘˘ئا˘˘ج ن˘˘ع م˘˘جا˘˘ن˘˘لأ ع˘˘جأÎلأ زÈي ا˘˘م و˘˘هو
.1 ةلحرŸأ قافتل دودÙأ
تايÎسشم ‘ ةÒخألأ ةنوآلأ ‘ ةزفق كانه نإأ تلاق رداسصŸأ نكل
ىÈكو انياسشتوÎب ةلودلل ةكولمŸأ ةينيسصلأ زاغلأو طفنلأ ةكرسش
.كبونيسس اهيدل ريركتلأ تاكرسش
لسصي نأأ لعفلاب ررقŸأ نم هنإاف ،نوكيأأ فيتينيفر تانايبل اقفوو
نويلم23 غلبي قوبسسم Òغ يرهسش دأدمإأ بآأ سسطسسغأأ ‘ Úسصلأ
.يكيرمألأ طفنلأ نم ليمرب
يعيبطلأ زاغلأ جاتنإأ ‘ ائيطب أو‰ Úسصلأ تلجسس رخآأ ديعسص ىلعو
ةد˘يد÷أ Úسصلأ ءا˘ب˘نأأ ة˘لا˘كو ه˘˘تر˘˘كذ اŸ  ا˘˘ق˘˘ب˘˘ط ،ي˘˘سضاŸأ ر˘˘ه˘˘سشلأ
زاغلأ جاتنإأ عفترأ دقف .ةيمسسر تانايب نع Óقن سسمأأ ““أوخنيسش““
رايلم2.41 ¤إأ لسصيل يونسس سساسسأأ ىلع ةئŸاب8.4 ةبسسنب يعيبطلأ

بت˘كŸأ ن˘ع ةردا˘سص تا˘نا˘ي˘ب˘ل ا˘ق˘ب˘ط ،ي˘˘سضاŸأ ر˘˘ه˘˘سشلأ بع˘˘ك˘˘م Îم
.ءاسصحإÓل ينطولأ
Îم نويلم064 يمويلأ جاتنإلأ طسسوتم غلب ““ةيناŸألأ““ بسسحبو
زاغلأ جاتنإأ لجسس ،ماعلأ أذه نم ¤وألأ ةعبسسلأ رهسشألأ ‘و .بعكم
لسصيل يونسس سساسسأأ ىلع ةئŸاب5.9 ةبسسنب أو‰ دÓبلأ ‘ يعيبطلأ
.بعكم Îم رايلم3.801 ¤إأ
ىلع ةئŸاب9.6 ةبسسنب دÓبلأ ‘ يعيبطلأ زاغلأ تأدرأو تعجأرتو
اŸ اقبط ،يسضاŸأ رهسشلأ نط نويلم53.7 ¤إأ لسصتل يونسس سساسسأأ
.بتكŸأ هركذ

تلاكو
 ›أوتلأ ىلع عافترأ عباصس

 %1.6 عفتري ةيدوعسسلآ ‘ مخسضتلآ
 ويلوي ‘

ةئاŸأ ‘1.6 ويلوي رهسش لÓخ ةيدوعسسلأ ‘ مخسضتلأ لدعم عفترأ
عفترأ امنيب ،(9102 نم هسسفن رهسشلاب ةنراقم) يونسس سساسسأأ ىلع
ماعلأ نم قباسسلأ رهسشلاب ةنراقم) يرهسش سساسسأأ ىلع ةئاŸأ ‘9.5
.(هسسفن
¤إأ دنتسسأ ،““ةيداسصتقلأ““ ةفيحسص ‘ ريراقتلأ ةدحو دسصرل اقفوو
ليدعت ذنم ىلعألأ وه ويلوي ‘ مخسضتلأ لدعم دعي ،ةيمسسر تانايب
ةميقلأ ةبيرسض عفر قيبطت ءدب عم كلذو ،3102 ¤إأ سساسسألأ ةنسس
ويلوي علطم نم أرابتعإأ ةئاŸأ ‘51 ¤إأ ةئاŸأ ‘5 نم ةفاسضŸأ
.يسضاŸأ
لقأأ هنكل ،›أوتلأ ىلع عافترأ عباسس وه يسضاŸأ ويلوي ‘ مخسضتلأو
‘2.1و رياني ‘ ةئاŸأ ‘7.0 عفترأ ثيح ،ماعلأ علطم ذنم ةÒتو
ليربأأ ‘ ةئاŸأ ‘3.1و سسرام ‘ ةئاŸأ ‘5.1و ريأÈف ‘ ةئاŸأ
.يسضاŸأ وينوي ‘ ةئاŸأ ‘5.0 ،يسضاŸأ ويام ‘ ةئاŸأ ‘1.1و
ةدو˘˘ع تع˘˘قو˘˘ت د˘˘˘ق ،0202 ة˘يدو˘ع˘سسلأ ة˘نزأو˘م نا˘ي˘ب ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو تنا˘˘كو
اقفوو .ةلبقŸأ ةثÓثلأ مأوعألأ لÓخ ةبجوم تلدعم ¤إأ مخسضتلأ
0202 يماع ةئاŸأ ‘2 مخسضتلأ لدعم غلبي نأأ حجرŸأ نم ،نايبلل
.2202 ‘ ةئاŸأ ‘8.1 مث ،1202و
ىتح9102 علطم ذنم““ أرهسش21ـلأ لÓخ اسشامكنأ مخسضتلأ لجسسو
مخسضتلأ نم أرهسش41 دعب ،““هتأذ ماعلأ نم (Èمسسيد) لوألأ نوناك
نم نيرهسش رخآأ لÓخ ةيباجيإأ تايوتسسم لجسس ثيح ،يباجيإلأ
.Óماك8102 ¤إأ ةفاسضإأ ،7102
نم هسسفن رهسشلاب ةنراقم ،يسضاŸأ رهسشلأ مخسضتلأ عافترأ ءاجو
ةيذغألأ مسسقل يسسايقلأ مقرلأ عافترأ ةجيتن سسيئر لكسشب ،9102
أÒثأات ماسسقألأ Èكأأ Êاث هنوكل أرظن ،ةئاŸأ ‘3.41 تابورسشŸأو

.ةئاŸأ ‘78.81 نزوب مخسضتلأ ‘
ةيداصصتقلأ

 Úمصسق ¤إأ ترطصشنأ ةيناباي ةنيفصس

 صسويسشيروم ‘ ثولتلآ نم ديزÃ ددهي ديدج يطفن برسست
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..Êويهصصلأ يتأرامإلأ عيبطتلأ

 ..يبظ وبأل ةروطتم ةيكيرمأآ ةحلسسأآ
رذحي Êآريإلآ Úميلآؤ

..يتأرامإلأ عيبطتلأ نم Úموي دعب

ىلع آومؤاسست ل :نامع ةنطلسس يتفم
هرير– نع ”زجع نإآ ىسصقألآ
ةمواسسŸأ نم يليلÿأ دمح نب دمحأأ نامُع ةنطلسسل ماعلأ يتفŸأ رذح
بجأو لÓتحأ يأأ نم هلوح ام رير–و هرير– نإأ لاقو ،ىسصقألأ ىلع
.اهباقر ‘ نيدو ةمألأ عيمج ىلع سسدقم
اهرسشن ةلوطم ةديرغت ‘ نامع ةنطلسسل ماعلأ يتفŸأ تاحيرسصت تءاجو
يتأرامإلأ عيبطتلأ قافتأ نÓعإأ نم Úموي بقع ،Îيوت ‘ هباسسح ىلع
.ليئأرسسإأ عم
،ىسصقألأ ريرحتب Úملسسملل فورظلأ حمسست ⁄ أذإأ هنأأ يليلÿأ Èتعأو
ردقلل رمألأ أوُعَدَي نأأ مهيلع لب ،لاح يأاب هيلع ةمواسسŸأ مهل سسيلف
‘ كلذ ثدح امك ،بجأولأ أذهب مايقلاب هفرسشي نÃ هللأ يتأايل ،يهلإلأ
.ديعبلأ نمزلأ
حبسصأأ (ملسسو هيلع هللأ ىلسص) Ëركلأ يبنلاب ءأرسسإلأ ذنم هنإأ لاقو
بجي ،أزراب ايمÓسسإأ املعم ةسسدقŸأ سضرألأ عيمجو ىسصقألأ دجسسŸأ

ام لكب Úثباعلأ يديأأ نم هونوسصيو هومحيو هنع أوبذي نأأ ÚملسسŸأ ىلع
.ةوق نم أوتوأأ
Úب عيبطتلأ قافتأ دييأات ةعم÷أ تنلعأأ ةينامعلأ ةيجراÿأ نأأ ¤إأ راسشي
.ةيكÒمأأ ةياعرب ىرج يذلأ ليئأرسسإأو تأرامإلأ
Úب قافتل لسصوتلأ سسيمÿأ نلعأأ بمأرت دلانود يكيرمألأ سسيئرلأ ناكو
.لئاهلأ مدقتلابو يخيراتلأ قافتلاب هايإأ افسصأو ،Úفرطلأ
لسصأوتلأو قيسسنتلأو نواعتلأ نم ةليوط ةلسسلسسل اجيوتت نÓعإلأ يتأايو
.نيدلبلأ Úب تأرايزلأ لدابتو
لثم ،ةزراب لئاسصفو ةدايقلأ نم عسسأو ينيطسسلف ديدنتب قافتلأ لبوقو

ةيجيلخ ةلود لوأأ تأرامإلأ تتابو .يمÓسسإلأ داه÷أو حتفو سسامح
.ندرألأو رسصم دعب ةيبرع ةلود ثلاثو ،ليئأرسسإأ عم ةيمسسر تاقÓع ميقت

رابخألأ طيرصش
ايصسورÓيب

نويزفلتلآ رقم مامأآ نوجتحي فلألآ
كسسنيم ‘

مامأأ سسورÓيب ‘ تبسسلأ ءاسسم سصخسش فلآأ ةثÓث نع لقي ل ام عمج
““ة˘ق˘ي˘ق◊أ»ـب ة˘ب˘لا˘ط˘م˘ل˘ل كسسن˘ي˘م ة˘م˘سصا˘ع˘لأ ‘ ما˘ع˘لأ نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘˘لأ ر˘˘ق˘˘م
.وكنيسشاكول ردنسسكلأأ سسيئرلأ باختنأ ةداعإأ ىلع جاجتحلأو
مÓعأاب أوحّول اميف ““ةيرح ةهيزن تاباختنأ““ ةرابع نوجتÙأ رركو

ام قفو ،ةيسسورÓيبلأ ةسضراعŸأ ¤إأ نأزمري نانول امهو ءاسضيبو ءأرمح
.ةيمÓعأ رداسصم تدافأأ
سسيئرلأ ةسسفانم ةفي˘ل˘ح ،ا˘فو˘ك˘ي˘ن˘سسي˘لو˘ك ا˘يرا˘م ة˘سضرا˘عŸأ تكرا˘سش ا˘م˘ك
تلاقو.جاجتحلأ أذه ‘ ،اكسسفوناخيت انÓتيفسس ىفنŸأ ‘ وكنيسشاكول
:نويزفلتلأ ‘ نولمعي نيذلأ كئلوأل .ةقيق◊أ لوق بعسصلأ نم سسيل““

.““!ةقيق◊أ أولوق
نم نورخآأ جرخ اميف ÚجتÙأ ¤إأ ماعلأ نويزفلتلأ ‘ نوفظوم مسضنأو
.داح قيفسصت طسسو مهتاسضبق Úعفأر ىنبŸأ
‘احسص005 نإأ سسرب سسنأرف ةلاكول توسص سسدنهم وهو يسسكيلأأ دكأأو
اهيف نوبلطي ةلاسسر أوعقو ةيسسورÓيبلأ ةيموك◊أ مÓعإلأ لئاسسو نم
بأرسضإأ ذيفنتل عيقأوت نورخآأ عمجو .دÓبلأ ‘ عسضولأ نع اقداسص أريرقت
.Úنثلأ نم أرابتعأ

Úبليفلأ

ةيماقتنآ تامجهل بهأاتت ةطرسشلآ
ةيماقتنأ تامجه لوسصح ةيسشخ اهبهأات ةينيبيليفلأ نمألأ تأوق تنلعأأ
مهتم ةلودلأ ميظنتب ةطبترم ةحلسسم ةعامج ‘ زراب يدايق فيقوت دعب
.مهسسوؤور عطقو بناجأأ فطخب
ةنيدم ‘ فايسس وبأأ ةعامج ‘ وسضعلأ ناكوسسوسس داه÷أ وبأأ فقوأأو
زجتحي ثيح ،ةعم÷أ Óينام ةمسصاعلأ ¤إأ هلقن لبق دÓبلأ بونج وافأد

مهت تسسو ،لتق ةمهت32 ناكوسسوسسل تهجوو.ةينطولأ ةطرسشلأ رقم ‘
fiنايب ‘ ةطرسشلأ تنلعأأ ام قفو ،لتق ةلوا.

،ةيباهرإأ ةمظنم ةدحتŸأ تايلولأ اهفنسصت ةدرمتŸأ فايسس وبأأ ةعامجو
تايلمع ¤إأ ةفاسضإأ Úبيليفلأ ‘ ةيباهرإلأ تامجهلأ أأوسسأأ اهل بسسنتو

.Úيحيسسم نيرسشبمو حايسس فطخ
سسنأرف ةلاكول كاناب درانرب لأÔ÷أ ةطرسشلأ مسساب ثدحتŸأ لاقو
ةبهأاتم ةحلسسŸأ تأوقلأ ع˘م ة˘ي˘ن˘ي˘ب˘ي˘ل˘ي˘ف˘لأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘طر˘سشلأ““ نإأ سسر˘ب
.““يماقتنأ موجه يأأ ىلع درلل ةظقيو

ناتصسناغفأأ

موجه ‘ نمألآ تآوق نم دآرفأآ9 لتقم
نابلاط ةكر◊

Úموجه ‘ مهفتح لقألأ ىلع ةيناغفألأ نمألأ تأوق نم دأرفأأ9 يقل
،““نÓغب»و ““ناغزوروأأ““ يتظفاfi ‘ ةيباهرإلأ ““نابلاط““ ةكرح امهتنسش
.ÚتظفاÙأ اتلك ‘ ةطرسشلأ هتنلعأأ امبسسح
نÓغب ‘ Úبنا÷أ Úب تاكابتسشلأ نأأ ،ةيناتسسكابلأ ““عولط““ ةانق تركذو
““ناغناماسس-نÓغب““ قيرطو عيرسسلأ ““نÓغب ـ لوباك““ قيرط ىلع تعقو
رفسسأأ ا‡ ،ةطرسشلل ةسصاخ ةدحوو ةيركسسع ةدعاق نم برقلاب عيرسسلأ

ةظفاÙأ نأأ ¤إأ اتفل ،نيرخآأ4 ةباسصإأو ةطرسشلأ لاجر نم4 لتقم نع
ر˘ه˘سشلأ لÓ˘خ ““نÓ˘غ˘˘ب““ ‘ تا˘˘كا˘˘ب˘˘ت˘˘سشلأ ن˘˘م أدد˘˘ع ته˘˘جأو د˘˘ق تنا˘˘ك
.يسضاŸأ
ة˘˘ظ˘˘فاfi م˘˘كا˘˘ح م˘˘سسا˘˘ب ثد˘˘ح˘˘تŸأ ن˘˘ل˘˘عأأ ،نا˘˘ت˘˘سسنا˘˘غ˘˘˘فأأ بو˘˘˘ن˘˘˘ج ‘و
5 ةباسصإأو نمألأ تأوق نم ةسسمخ لتقم ،يدابع ياقلز ،““ناغزوروأأ““
طسسوب ““توكنيرات““ ةنيدم يحأوسض ‘ عقو يذلأ موجهلأ ‘ نيرخآأ
 .ةعم÷أ سسمأأ ءاسسم اعقو Úموجهلأ نأأ ¤إأ ةكبسشلأ تراسشأأو.ةظفاÙأ

تلاكو/›ودلأ مصسقلأ

ىدل ةدحتŸأ تايلولأ Òفسس لاق
لÓخ نا˘مد˘ير˘ف د˘ي˘ف˘يد ل˘ي˘ئأر˘سسإأ

،ةينطولأ ةماعلأ ةعأذإلأ عم ةلباقم
تأرا˘˘مإلأ تح˘˘ب˘˘˘سصأأ ا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ك““ ه˘˘˘نإأ

تح˘˘ب˘˘سصأأو ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘سسإل ة˘˘˘ق˘˘˘يد˘˘˘سص
افيلح تحبسصأأو ليئأرسسإل ةكيرسش
دقتعأأ ،ةدحتŸأ تايلولل ايميلقإأ
م˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت Òغ˘˘ي˘˘سس أذ˘˘ه نأأ حو˘˘سضو˘˘ب
ةلود حلاسص ‘ لمعي دقو ديدهتلأ
تاعيبÃ ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ،““تأرا˘مإلأ
.لبقتسسŸأ ‘ حÓسسلأ
تاقÓعلأ عورسشم ريدم لاق امك
د˘ه˘ع˘م ‘ ة˘ي˘ل˘ي˘ئأر˘سسإلأ ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ
ىندألأ قر˘سشلأ ة˘سسا˘ي˘سسل ن˘ط˘ن˘سشأو
،زÎيور ةلاكول يكسسفوكام ديفيد
بسسك˘˘˘˘˘˘˘م““ قا˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘تلأ أذ˘˘˘˘˘˘˘˘ه نإأ
ة˘ل˘هؤو˘م نو˘ك˘ت˘سس ي˘ت˘لأ ،تأرا˘˘مإÓ˘˘ل
يتلأ ةيركسسعلأ تاعيبملل كسش نود

اه˘ي˘ل˘ع لو˘سص◊أ ا˘ه˘ع˘سسو˘ب ن˘ك˘ي ⁄
Ãير˘ك˘سسع˘لأ قو˘ف˘ت˘˘لأ دو˘˘ي˘˘ق بجو

ةيناكمإأ نم فوÿأ ببسسب يعونلأ
دسض ةنيعم اي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت مأد˘خ˘ت˘سسأ
.““ليئأرسسإأ
تأرامإلأ ةلودو ليئأرسسإأ تنلعأأو
ناعبطتسس امهنأأ يسضاŸأ سسيمÿأ
ناميقتو ةي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘لأ تا˘قÓ˘ع˘لأ

بجوÃ ة˘˘ع˘˘سسأو ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘قÓ˘˘˘ع
ي˘كÒمألأ سسي˘ئر˘لأ د˘عا˘˘سس قا˘˘ف˘˘تأ
.هيف طسسوتلاب بمأرت دلانود
لوسصح ةدحتŸأ تايلولأ نمسضتو
ة˘ي˘كÒمأأ ة˘ح˘ل˘سسأأ ى˘ل˘˘ع ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘سسإأ

ل˘سص– ا‡ Èكأأ ل˘ك˘سشب ةرو˘˘ط˘˘ت˘˘م
اهايإأ ةحنام ،ةيبرعلأ لودلأ هيلع
““يعون يركسسع قوفتب““ فسصوي ام
.اهنأÒج ىلع
53-فإأ ةرئاطلأ ةلثمألأ Úب نمو
نترام ديهكول ةكرسش اهعنسصت يتلأ
‘ ل˘ي˘ئأر˘˘سسإأ ا˘˘ه˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سست ي˘˘ت˘˘لأ
ة˘لود ع˘ي˘ط˘ت˘سست ل ن˘ك˘˘لو كرا˘˘عŸأ
.ايلاح اهءأرسش ةيبرعلأ تأرامإلأ
ططخ حبك نويكÒمأأ بأون لواحو
لو حÓسسلأ تاعيبŸ بمأرت ةرأدإأ
تأرامإلأ ة˘لودو ة˘يدو˘ع˘سسل˘ل ا˘م˘ي˘سس
امهلجسس Úسسحتل امهيلع طغسضلل

لذ˘˘بو ،نا˘˘سسنإلأ قو˘˘ق˘˘˘ح لا‹ ‘
نم اياحسض عوقو بنجتل ديزŸأ
دسض ةيو÷أ تÓم◊أ ‘ ÚيندŸأ

‘ نأريإأ مهمعدت نيذلأ Úيثو◊أ
.نميلاب بر◊أ
لت Úب عيبطتلأ قافتأ نÓعإأ يتأايو
ةلسسلسسل اجيوتت ،يبظ وبأأو بيبأأ

ق˘ي˘سسن˘ت˘˘لأو نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط
Úب تأرا˘يز˘لأ لدا˘ب˘˘تو ل˘˘سصأو˘˘ت˘˘لأو
،تأرامإلأ نو˘ك˘ت كلذ˘بو ،ن˘يد˘ل˘ب˘لأ
عقوت يتلأ ةثلا˘ث˘لأ ة˘ي˘بر˘ع˘لأ ة˘لود˘لأ
د˘ع˘ب ،ل˘ي˘ئأر˘˘سسإأ ع˘˘م مÓ˘˘سس قا˘˘ف˘˘تأ

.4991 ندرألأو ،9791 ماع رسصم
ة˘ف˘ي˘ح˘سص تر˘كذ ،ر˘خآأ بنا˘˘ج ن˘˘م
تأرا˘˘˘مإلأ نأأ ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘يÁ ة˘˘˘ي˘˘˘نأر˘˘˘˘يإأ
تأوقلل ““اعورسشم افده““ تحبسصأأ
تمر˘بأأ نأأ د˘ع˘ب نأر˘ه˘ط˘ل ة˘ي˘لأوŸأ
تفسصو ة˘ق˘ف˘سص ة˘ي˘ج˘ي˘لÿأ ة˘لود˘لأ
عيبطتل ليئأرسسإأ عم ““ةيخيراتلاب““
ةفي˘ح˘سص تÈت˘عأو.تاقÓعلأ
را˘ي˘ت˘لأ نا˘سسل˘ب ة˘ق˘طا˘ن˘لأ ،““نا˘ه˘ي˘ك““
ي˘سسا˘ي˘سسلأ ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ ‘ ي˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘لأ
““ةرفاسس ةنايخ““ قافتلأ ،Êأريإلأ
.ةينيطسسلفلأ ةيسضقلل
ىو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسم تأرا˘˘˘˘مإلأ تسض˘˘˘˘ّف˘˘˘˘˘خو
يفناج ‘ نأريإأ عم اهتاقÓع
Úب رتوتلأ دعاسصت طسسو ،6102
ةيمÓسسإلأ ةيروهم÷أو ةيدوعسسلأ
ر˘˘يزو ىر˘˘جأأ ا˘˘م˘˘ك.ةينأريإلأ
‘ تا˘˘ثداÊ fiأر˘˘يإلأ ة˘˘ي˘˘جراÿأ
هÒظ˘˘˘˘˘ن ع˘˘˘˘˘م يرا÷أ توأأ ل˘˘˘˘˘˘ئأوأأ

تزكر ةردان ةوطخ ‘ ،يتأرامإلأ
‘ نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع سصا˘˘خ ل˘˘ك˘˘سشب
.““91-ديفوك““ ءابو ةحفاكم
ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلأ تا˘˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘لأ م˘˘˘˘غرو
،تأرا˘مإلأو نأر˘يإأ نإا˘ف ،ةر˘˘تو˘˘تŸأ
ي˘بر˘ع˘لأ ج˘˘ي˘˘لÿأ ى˘˘ل˘˘ع Úت˘˘ل˘˘طŸأ
.نامهم نايداسصتقأ ناكيرسش
ن˘ع ة˘ي˘م˘سسر˘لأ ثب˘لأ ة˘ئ˘ي˘ه تل˘ق˘نو
نأأ مهمسست ⁄ Úيليئأرسسإأ Úلوؤوسسم
ن˘˘م بل˘˘ط يأأ ق˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ت ⁄ م˘˘˘هدÓ˘˘˘ب
د˘˘ي˘˘مŒ نأا˘˘سشب ة˘˘ي˘˘˘كÒمألأ ةرأدإلأ
ل ا˘ه˘نأأو ،تا˘ن˘طو˘ت˘سسŸأ ‘ ءا˘ن˘ب˘لأ
.كلذب مايقلأ مزتعت
قا˘˘ف˘˘تأ ن˘˘ع نÓ˘˘عإلأ با˘˘ق˘˘عأأ ‘و
ءأرزو˘˘لأ سسي˘˘ئر د˘˘كأأ ،ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لأ
و˘ها˘ي˘ن˘ت˘˘ن Úما˘˘ي˘˘ن˘˘ب ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘سسإلأ

م˘سض ط˘˘ط˘˘خÃ ه˘˘ت˘˘مو˘˘ك˘˘ح كسس“
نأأ م˘غر ،ة˘ف˘سضلا˘ب تا˘˘ن˘˘طو˘˘ت˘˘سسŸأ
تايلولأ نع ردسص اكÎسشم انايب
،تأرا˘مإلأو ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘سسإأو ةد˘˘ح˘˘تŸأ
فقوتتسس““ بيبأأ لت نأأ ¤إأ راسشأأ

.““ةينيطسسلف سضأرأأ مسض ةطخ نع
ةيلودلأ وف˘ع˘لأ ة˘م˘ظ˘ن˘م تلا˘ق ا˘م˘ك
تأرامإلأ Úب قافتلأ نإأ ““يتسسنمأأ““

ةÒخألأ يلخت لمسشي ل ليئأرسسإأو
مسضل ةيعاسسلأ اهططخ نع اما“
ةيبرغلأ ةفسضلأ يسضأرأأ نم ديزم
.ةلتÙأ

نأأ و˘˘˘ف˘˘˘ع˘˘˘لأ ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م تفا˘˘˘˘سضأأو
تانطوتسسم ءانب لسصأوت ليئأرسسإأ

ل˘˘ك˘˘سشب كه˘˘ت˘˘ن˘˘تو ،ة˘˘ي˘˘نو˘˘˘نا˘˘˘ق Òغ
بع˘سشل˘ل نا˘سسنإلأ قو˘ق˘ح ي˘ج˘ه˘ن˘˘م
.ينيطسسلفلأ
نأأ ةرورسض ىلع يتسسنمأأ تددسشو
مÓسس ¤إأ فدهت ةيلمع يأأ لمسشت

،تا˘ن˘طو˘ت˘سسŸأ ة˘لأزإأ م˘ئأدو لدا˘ع
سضيو˘˘ع˘˘ت˘˘لأو ،ة˘˘لأد˘˘˘ع˘˘˘لأ ق˘˘˘ي˘˘˘ق–و
ة˘ي˘ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘سسإلأ م˘˘ئأر÷أ ا˘˘يا˘˘ح˘˘سضل

Ãودلأ نوناقلأ بجو‹.
،قا˘˘ف˘˘تلأ ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ع˘˘ف˘˘˘لأ دودر ‘و
لدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ مÓ˘˘˘˘˘سسلأ Èن˘˘˘˘˘م ف˘˘˘˘˘سصو
تأرا˘مإلأ ة˘لود ع˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت Êأدو˘˘سسلأ
ا˘˘ه˘˘تا˘˘قÓ˘˘ع ةد˘˘ح˘˘تŸأ ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لأ
ةلاح دسسŒ ةوطخ اهنأاب ليئأرسسإاب
تطرخنأ يتلأ ةيعبتلأو راسسكنلأ
.ةيبرعلأ لودلأ سضعب اهيف
ىرج ام نإأ ، نايب ‘ ÈنŸأ لاقو
ود˘˘˘ع˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل““ قو˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسم Òغ لزا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت
،ل˘با˘ق˘م Ó˘ب ل˘˘تÙأ ““Êو˘˘ي˘˘ه˘˘سصلأ

رظنلأ ديعت نأاب تأرامإلأ ابلاطم
.يثراكلاب هفسصو يذلأ اهرأرق ‘
سسل‹ َسسي˘˘˘ئر ÈُنŸأ رذ˘˘˘ح ا˘˘˘م˘˘˘ك
دب˘ع Êأدو˘سسلأ ›ا˘ق˘ت˘نلأ ةدا˘ي˘سسلأ
‘ طروتي نأأ نم ناهÈلأ حاتفلأ
ي˘˘ت˘˘لأ كل˘˘ت˘˘ل ة˘˘ل˘˘ثا‡ ةو˘˘ط˘˘˘خ ة˘˘˘يأأ
.تأرامإلأ اهيلع تمدقأأ

نم أديزم ةدحتŸأ تايلولأ عيب مامأأ قيرطلأ دهÁ دق تأرامإلأو ليئأرصسإأ Úب تاقÓعلأ عيبطت نإأ نويصسامولبدو ءأÈخ لاق
.اعورصشم افده تأرامإلأ ةينيÁ ةينأريإأ ةفيحصص تÈتعأ اميف ،ةيجيلÿأ ةلودلل ةحلصسألأ

ير˘˘˘سصŸأ ءأرزو˘˘˘لأ سسي˘˘˘ئر ىر˘˘˘˘جأأ
‘ تا˘ثداfi ›و˘بد˘˘م ى˘˘ف˘˘ط˘˘سصم
دبع Êأدوسسلأ هÒظن عم موطرÿأ
بلط نم مايأأ دعب ، كودمح هللأ
نأاسشب تاسضوافŸأ ليجأات نأدوسسلأ
.يبويثإلأ ةسضهنلأ دسس
نا˘ي˘ب د˘كأأ ،تا˘ث˘حا˘˘بŸأ ما˘˘ت˘˘خ ‘و
ةرورسض كÎسشم يرسصم Êأدوسس
ل˘˘جأأ ن˘˘م سضوا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لأ رأر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسأ
ةيو˘سست˘ل مز˘ل˘م قا˘ف˘تأ ¤إأ ل˘سصو˘ت˘لأ
ة˘سضه˘˘ن˘˘لأ د˘˘سس ءل˘˘م نأا˘˘سشب عأز˘˘ن˘˘لأ
ح˘˘لا˘˘سصم ظ˘˘ف˘˘ح˘˘ي اÃ ،ه˘˘ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشتو
.ةينعŸأ ثÓثلأ لودلأ
اقفتأ Úبنا÷أ نأأ ¤إأ نايبلأ راسشأأو
لينلأ يدأو ةئيه ةلكيه ةداعإأ ىلع
.ن˘يد˘ل˘ب˘لأ Úب ة˘ير˘ه˘ن˘لأ ة˘حÓ˘˘م˘˘ل˘˘ل
ءأرزو ه˘˘ترا˘˘يز ‘ ›و˘˘بد˘˘م ق˘˘فأرو
ةراجتلأو ةحسصلأو ءابرهكلأو يرلأ
.ةعانسصلأو
ن˘ع ة˘˘ي˘˘نأدو˘˘سسلأ ة˘˘لا˘˘كو˘˘لأ تل˘˘ق˘˘نو
مو˘˘طرÿأ ىد˘˘ل ير˘˘سصŸأ Òف˘˘سسلأ

تاثحابŸأ نإأ هلوق ىسسيع ماسسح
ة˘ق˘ل˘ع˘تŸأ تا˘ف˘لŸأ ة˘فا˘ك““ ي˘ط˘غ˘ت
ط˘بر˘لأو ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لأ تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا˘˘ب
،ة˘يد˘يد◊أ ة˘ك˘سسلأو ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘ك˘˘لأ
Èع رورŸأ ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘ح ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘سستو
ةفاسضإأ ،ةراجتلأ ميظنتو ،رباعŸأ
ةي˘لود˘لأو ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلأ ا˘يا˘سضق˘لأ ¤إأ
.““كÎسشŸأ مامتهلأ تأذ
حلاسصم قباطت““ نأأ ىسسيع فاسضأأو
امهيلع مّتحُي موطرÿأو ةرهاقلأ
فدهب ىوتسسم ىلعأأ ىلع قيسسنتلأ
ة˘ل˘˘حر˘˘م ¤إأ ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا˘˘ب لو˘˘سصو˘˘لأ
.““ماتلأ لماكتلأ
ءأرزو˘˘لأ سسي˘˘ئر˘˘ل ةرا˘˘يز لوأأ هذ˘˘هو
ذ˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م مو˘˘˘˘˘طرÿأ ¤إأ ير˘˘˘˘˘سصŸأ
ة˘˘ي˘˘نأدو˘˘˘سسلأ ة˘˘˘مو˘˘˘ك◊أ ل˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘سشت
.9102 ماع ةيلاقتنلأ
نع مجان رتوت طسسو ةرايزلأ يتأاتو
د˘˘سس عور˘˘سشم ‘ ا˘˘ي˘˘بو˘˘ي˘˘˘ثإأ مد˘˘˘ق˘˘˘ت
تبلطو .قرزألأ لينلأ ىلع ةسضهنلأ
ليجأات يسضاŸأ Úنثلأ موطرÿأ

ةدŸ د˘˘˘سسلأ نأا˘˘˘سشب تا˘˘˘˘سضوا˘˘˘˘فŸأ
.ةيلخأد تأرواسشم ءأرجإل عوبسسأأ
ةيئاŸأ درأوŸأو يرلأ ريزو حرسصو
ةنوآلأ ‘ سسابع رسساي Êأدوسسلأ
Êأدو˘˘˘سس د˘˘˘فو˘˘˘ك م˘˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘˘ب ةÒخألأ

ا˘ير˘سصم ا˘ي˘بو˘ي˘ثإأ ا˘برا˘ق˘˘ت أو˘˘ظ˘˘حل
،ةÒخألأ تاسضوافŸأ ةلوج لÓخ

بنا÷أ ما˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘هأ را˘˘˘˘˘˘˘˘ثأأ ا‡
.Êأدوسسلأ
يرور˘سض د˘سسلأ نأأ ا˘ي˘˘بو˘˘ي˘˘ثإأ ىر˘˘تو
‘ ،ةيداسصتقلأ ةيم˘ن˘ت˘لأ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل

اvيو˘ي˘ح أًد˘يد˘ه˘ت ر˘سصم هÈت˘ع˘ت Úح
Ìكأل أردسصم لينلأ رهن دعي ذإأ ،اهل

‘ برسشلأو يرلأ هايم نم %59 نم
.دÓبلأ
،نأدو˘˘سسلأو ر˘˘سصم سضأÎعأ م˘˘غرو
ةيليوج12 ‘ ا˘ي˘بو˘˘ي˘˘ثإأ تن˘˘ل˘˘عأأ
ة˘˘ل˘˘حرŸأ تز‚أأ ا˘˘˘ه˘˘˘نأأ ي˘˘˘سضاŸأ
9.4 ةغلابلأ نأزÿأ ءلم نم ¤وألأ

حمسست يتلأو ،بعكم Îم تأرايلم
.دسسلأ ‘ Úتنيبروت لوأأ رابتخاب

سسيسسنرف اعد ،ىرخأأ ةيحان نم
رسصم Úب رأو◊أ ¤إأ ناكيتافلأ اباب
ثحو ،نأدو˘˘˘˘˘سسلأو ا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘بو˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ثإأو
مد˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لأ فأر˘˘˘˘طألأ
ببسسب حلسسم عأرسص ¤إأ قلزنلأ
.ةسضهنلأ دسس ىلع فÿÓأ
وعدأأ““ ينيد لافتحأ لÓخ لاقو

¤إأ ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘عŸأ فأر˘˘˘طألأ ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج
لظي ىتح رأو◊أ قيرط ةلسصأوم
،ةا˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘ل أرد˘˘سصم د˘˘لاÿأ ر˘˘ه˘˘ن˘˘لأ
ةقأد˘سصلأ ي˘م˘ن˘ي ،قّر˘ف˘ي لو د˘ّحو˘ُي
ءأد˘ع˘لأ سسي˘˘لو ،ةو˘˘خألأو ءا˘˘خر˘˘لأو
.““عأرسصلأو مهافتلأ ءوسسو
لود˘˘˘لأ سضوا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ت ،1102 ذ˘˘˘ن˘˘˘مو
نأاسشب قافتأ ¤إأ لوسصولل ثÓثلأ

م˘غر ا˘ه˘ن˘ك˘ل ،ه˘ل˘ي˘غ˘سشتو د˘سسلأ ءل˘م
‘ تق˘ف˘خأأ تأو˘˘ن˘˘سسلأ هذ˘˘ه رور˘˘م
.قافتأ ¤إأ لوسصولأ

..ةصضهنلأ دصس تاصضوافم ليجأات دعب

موطرÿآ عم فقآوŸآ قسسني يرسصŸآ ءآرزولآ صسيئر



تلاكو/›ودلأ مصسقلأ

نم تلقن ““جيبور““ خيرأوسص نأأ عقوŸأ حجر-
تدكأأ تناك ةرهاقلأ نإأ لاقو ،ايبيل ¤إأ رسصم
هذ˘˘ه تد˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘سسأ ا˘˘ه˘˘نأأ Úما˘˘ع ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘ي˘˘م˘˘˘سسر
اميف Úبت نكل ،اهتحلسسأأ ةناسسرت نم خيرأوسصلأ
،اهنم سصلختلأ متي ⁄و ةنزfl تناك اهنأأ دعب
.هÒبعت قفو
ة˘˘˘مو˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م ر˘˘˘سشن نأأ ¤إأ ““ور˘˘˘ب ا˘˘˘ي˘˘˘فآأ““ را˘˘˘سشأأو
¤إأ ةيكرت تاطاقرف لوخد دعب ءاج خيرأوسصلأ
ةهجأوم ن˘م رذ˘حو ،ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لأ ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلأ ها˘يŸأ

fiأ ‘ ة˘˘ل˘˘م˘˘تŸةرد˘ق˘˘لأ ¤إأ ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن
يتلأ نفسسلل ةداسضŸأ ةموظنŸأ هذهل ةيÒمدتلأ
.سسكياتسس خيرأوسص لمعتسست
يطفنلأ فونل سسأأر ءانيم ‘ رداسصم تناكو
أورسشن ةيسسورلأ Ôغاف يحلسسم نأأ تدكأأ دق
‘ ““003 سسإأ““ زأرط نم يوج عافد ةموظنم

fiب˘ل˘ل فو˘نل سسأأر ع˘˘ن˘˘سصم ط˘˘يÎتا˘يوا˘م˘ي˘كو
Úيروسس ةقزتر˘م ة˘ق˘فر˘ب ه˘ي˘ل˘ع أور˘ط˘ي˘سس يذ˘لأ
.Îف◊ Úعبات
ةرهاقلأ نوكت نأأ ةيلودلأ اسسنرف ةعأذإأ تحجرو
ة˘ي˘سسور˘لأ ة˘يو÷أ عا˘فد˘لأ ة˘مو˘ظ˘ن˘م تل˘ق˘˘ن د˘˘ق
فونل سسأأر ةقطنم ¤إأ تأرئاطلل ةداسضŸأ
روسص ترهظأأ ثيح يطفنلأ ءانيŸأ نم برقلاب
عم لمعت تأرأدأرو خيرأوسص تافذاق ةطقتلم
.““003 سسإأ““ ماظن
نأأ ا˘هرود˘ب ة˘ي˘ك˘ير˘مألأ سسبور˘ف ة˘˘ل‹ تد˘˘كأأو
ةرئاطل ةيوج ةلحر دعب يتأاي ““003 سسإأ““ رسشن

،مداÿأ ةدعاق ¤إأ فونوتنأأ زأرط نم ةيسسور
ع˘ي˘م˘ج ل˘م˘ح ى˘ل˘ع ةردا˘ق ن˘ح˘سش ةر˘˘ئا˘˘ط ي˘˘هو
يسسورلأ سشي÷أ نإأ تلاقو ،ةموظنŸأ تانوكم
.ايبيل ¤إأ لقنلأ تايلمع رأدأأ
ةفيلخ Òسشملل عباتلأ يبر◊أ نأÒطلأ ناك و

ي˘ن˘˘طو˘˘لأ قا˘˘فو˘˘لأ ة˘˘مو˘˘ك◊ سضها˘˘نŸأ ،Îف˘˘ح
““ةيداعم افأدهأأ““ برسض (ايلود اهب فÎعŸأ)

.ةتأرسصم ةنيدم قرسش بونج
ةراغلأ نأأ ةقباطتم رداسصم نع ةلاكولأ تلقنو
قيرطلأ ىلع ،نير˘قو˘بأأ ة˘ق˘ط˘ن˘م ي˘بو˘ن˘ج تنا˘ك
،ةرف÷أ ةيدلب ‘ مي‚وبأأ ةدلب ¤إأ يدؤوŸأ

تو˘سص أو˘ع˘˘م˘˘سس Úي˘˘لÙأ نا˘˘ك˘˘سسلأ نأأ ةد˘˘كؤو˘˘م
.يب يدأو ةدلب ةهج نم ةديدسش تأراجفنأ
تأوقل عباتلأ و÷أ حÓسس نأأ رداسصŸأ تفاسضأأو

نم ددع اهلقتسسي ةحلسسم لاترأأ““ فسصق  Îفح
ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘با˘˘هرإلأ ر˘˘سصا˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لأو ة˘˘˘قز˘˘˘ترŸأ

Ÿيب يدأو ةقطنم ‘ قافولأ ةموكح تايسشيل
.““ترسس ةنيدم يبرغ
اهمعدت يتلأ ةعومÛأ نإأ ةيبيل رداسصم تلاقو
ل˘˘ل˘˘سست˘˘لأ لوا– تنا˘˘ك ،““كأر˘˘˘تألأ ة˘˘˘قز˘˘˘ترŸأ““
ىدأأ ا‡ اهفسصقب نأÒطلأ ماق ثيح ،ةنيدملل
.لماكلاب اهÒمدت ¤إأ
نÓ˘عإأ ن˘م مو˘ي د˘ع˘ب ف˘سصق˘لأ ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع تءا˘˘جو
ن˘ع Îف◊ ع˘با˘ت˘لأ ““ي˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لأ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ سشي÷أ““
ةقطنŸأ كهتنأ ابراق ةيرحبلأ هتأوق فأدهتسسأ
.ترسس لحأوسس لبق ةروظÙأ ةيركسسعلأ

ةينطولأ ةمÓسسلأ ةئيه تذفن ،رخأ قايسس ‘
ماغلألأ نم انط Úسسمخ نم Ìكأل Òجفت لامعأأ

خ˘˘يرأو˘˘سصو ف˘˘˘ئأذ˘˘˘ق ن˘˘˘م بور◊أ تا˘˘˘ف˘˘˘لflو
ةنيدم نم ةفلتfl قطانم نم ةئيهلأ اهتعمج
.اهيحأوسضو سسلبأرط
ماغلألأ ةلأزإأ قرف نأأ ةيلخأدلأ ةرأزو تدافأأو
ذيفنتب تماق ةئيهلل ةعباتلأ بور◊أ تافلflو
ة˘ن˘يد˘م بو˘˘ن˘˘ج ةÒه˘˘لأ ىدأو ع˘˘قوÒ Ãج˘˘ف˘˘ت˘˘لأ

ةرأزو˘ب ة˘ي˘ن˘مألأ ةز˘ه˘جألأ ة˘كرا˘سشÃ ،سسل˘˘بأر˘˘ط
.سسلبأرط مسسقب فاعسسألأ قيرفو ةيلخأدلأ
ةيركسسعلأ ةسسدنهلأ ةيرسسةيليوج‘ ترمدو
نانطأأ4 بسضغلأ ناكرب تايلمع ةفرغل ةعباتلأ

بونج Îفح تايسشيلم اهتعرز يتلأ ماغلألأ نم
.سسلبأرط
ةسسدنهلأ ةرأدإأةيليوج32 ‘ تنلعأأ امك
تا˘ف˘لfl ن˘م نا˘ن˘طأأ01 اهÒجف˘ت ة˘ير˘ك˘سسع˘لأ
ة˘يا˘مر˘لأ نأد˘يÃ ة˘ف˘سسا˘˘ن˘˘لأ تأو˘˘ب˘˘ع˘˘لأو بر◊أ
ق˘فو ةÒه˘لأ ة˘ق˘ط˘نÃ ي˘ب˘ي˘ل˘لأ سشي˘ج˘ل˘˘ل ع˘˘با˘˘ت˘˘لأ
تأوبعلأ Òجفت ‘ ةدمتعŸأ ةيلودلأ طورسشلأ
.بر◊أ تافلflو ةفسسانلأ
نأا˘ب قا˘فو˘لأ ة˘مو˘ك˘˘ح˘˘ب عا˘˘فد˘˘لأ ةرأزو تدا˘˘فأأ و
اهنيب ،261 غلب ماغلألأ ثدأوح اياحسض ›امجإأ
توأأ ىتح يسضاŸأ ويام رهسش ذنم ةافو ةلاح55
.يرا÷أ
ة˘ق˘ل˘ع˘تŸأ لا˘م˘عأÓ˘ل ي˘ب˘ي˘ل˘لأ ز˘كرŸأ ر˘˘كذ ا˘˘م˘˘ك
؛ةيئاسصحإأ رخآأ ‘ بور◊أ تافلflو ماغلألاب
ة˘˘لأزإأ لا‹ ‘ Úسصتıأ ن˘˘˘م ا˘˘˘يا˘˘˘ح˘˘˘سضلأ نأأ
ةيحسض89 بناج ¤إأ ؛ةيحسض46 غلب ،ماغلألأ

.ÚيندŸأ نم
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اهيحأوصضو صسلبأرط نم تعمج بورح تافلflو ماغلأأ Òجفت

تلقن –جيبؤر– خيرآوسص ةمظنأآ رسشن :ؤرب ايفآآ
Îفح ةرطيسس ت– ةيلحاسس قطانم ¤إآ رسصم نم

لصصي يتلأ ““جيبور““ خيرأوصص ةمظنأأ ترصشن Îفح تايصشيلم نأأ ؛ةيركصسعلأ نوؤوصشلأ ىف صصصصختŸأ يصسورلأ ““ورب ايفآأ““ عقوم دكأأ
.طصسوتŸأ وحن اهتهجوو ،هترطيصس ت– عقت يتلأ ةيلحاصسلأ قطانŸأ ‘ أÎموليك08 ¤إأ اهأدم

91ديفوكب ةديدج ةباصصأ021

دعب صسنوتب آدد‹ روهظلل دوعي ءابولآ
ةباسصإآ رفسص ىوتسسم ¤إآ  هراسسحنآ
قÓغإلأ ةÎف بقع  كلذو ، سسنوتب تايلو ةدع ‘ روهظلأ ءابولأ دواع
تاباسصإلأ ددع أأدب ثيح  يسضاŸأ نأوج72 ‘ دود◊أ حتف ةداعإأ ذنمو
سسوÒفلل راسسحنأ ةÎف دعب، عوبسسأأ وحن ذنم تأزفق ليجسستب ةيمويلأ
¤إأ ةدوعلأ تاطلسسلأ تدعبتسسأ كلذ عمو ،تاباسصإأ رفسص ىوتسسم ¤إأ
.عسسأو قاطن ىلع يحسصلأ رج◊أ
ةديدج ةباسصإأ021 ليجسست نع سسمأأ لوأأ ،ةيسسنوتلأ ةحسصلأ ةرأزو تنلعأأ
ةعاسس42 ـلأ لÓخ ،ةيلfi ةلاح611 اهنم ،دجتسسŸأ انوروك سسوÒفب
سسنوت ‘ انوروك سسوÒفب ةباسصإلأ تلاح ›امجإأ نأأ ةحسضوم ،ةيسضاŸأ
. ةلاح3202 ¤إأ عفترأ
رثإأ ،ةلاح45 ¤إأ عفترأ تايفولأ تلاح ›امجإأ نأأ، ةرأزولأ  تفاسضأأو
اباسصم7231 نأأ ¤إأ ةÒسشم ،ءابولأ أذهب ةديدج ةافو ةلاح ليجسست
سسوÒفلأ نولمحي اسصخسش246 لأزي ل Úح ‘ ،““91 ديفوك““ نم أوفاعت
42ـلأ لÓخ ترجأأ اهنأأ ةحسضوم ،ىفسشتسسŸأ ‘ ةلاح42 مهنيب نم
راطإأ ‘ Óيل–13 اهنيب نم ايÓ flÈيل–4941 ةيسضاŸأ ةعاسس
.715111 ليلاحتلل يلم÷أ ددعلأ كلذب غلبيل ،Úقباسسلأ ىسضرŸأ ةعباتم
جراÿأ نم حئاسس فلأأ07 نم Ìكأأ سسنوت تلبقتسسأ دق سسنوت تناك و
.ةيبوروأأ لود نم ةمظتنم Òغ تÓحر Èع دود◊أ حتف ةداعإأ ذنم
ةديد÷أ سضأرمأÓل ينطولأ دسصرŸأ ةريدم تدكأ اهبناج نمو
نم ةئاŸاب58 نأأ ، يفحسص حيرسصت ‘ ،ةيلع نب فاسصن ةدجتسسŸأو
نكل مهيلع سضأرعأأ ّيأأ روهظ نود سسوÒفلأ نولمحي انوروكب ÚباسصŸأ

.مهÈع سسوÒفلأ لقتني لباقŸأ ‘
طيسشنلأ يسصقتلاب موقت ةرأزولأ نأأ راطإلأ أذه ‘ ةيلع نب تحسضوأأو
سسباق ‘ ةسصاخ ةلقنتم ةّيحسص قرف رْبع تلا◊أ عيم÷ Úطلاخملل
.نأوÒقلأو
دمfi ،ةحسصلأ ةرأزوب يحسصلأ رج◊أ ةن÷ سسيئر  هبن هتهج نمو
يتلأ طايتحلأ مدعو ةلابمÓلأو تÓفنلأ ةلاح ةروطخ نم ،يحبأرلأ

ÚنطأوŸاب ءدب Úلعافلأ لك فرط نم ةÒخألأ ةÎفلأ ‘ اهظحل
ةيلوؤوسسم يه سسوÒفلأ ةمواقم نأأ انيبم ،ةلودلأ ›وؤوسسم ¤إأ لوسصو
.نطأوŸأ ىلع أركح تسسيلو ةكÎسشم
سسنوت دامتعأ نم مغرلاب هنأأ ،يحسصلأ رج◊أ ةن÷ سسيئر دكأأو
هب سسأاب ل أددع نأأ ¤إأ ،يئابولأ اهعسضول اقفو لودلل ةددfi تافينسصت
ةياقولأ تأءأرجإاب أومزتلي ⁄ جراÿأ نم نيدئاعلأ Úيسسنوتلأ نم
.ةطيسسبلأ
ةقطنمك ةفنسصŸأ لئأوألأ رسشعلأ لودلأ نم ةدحأو سسنوت نأأ فاسضأأو
هذه ىلع ةظفاÙأ نأأ أددسشم ،ءابولأ قيوطت ‘ اهحا‚ لسضفب ةنمآأ
قيبطتب مهمأزتلأو ÚلخدتŸأ لك يعو ىدÃ اسساسسأأ ةطبترم ةجيتنلأ
.ةياقولأ تأءأرجإأ

ةديدج ةلاح6771 ليجصست دعب

ةيموي ةليسصح ىلعأآ ُلجسسي برغŸآ
انؤروك تاباسصإآ نم

ددع لسصأوي
تاباسصإلأ
سسوÒفب
انوروك
،دجتسسŸأ

ىحنم
‘ عافترلأ
، ،برغŸأ
ةرأزو تنلعأأ
ةحسصلأ
لوأأ ةيبرغŸأ
نع ، سسمأ
6771 ليجسست

،ةديدج ةلاح
نوسضغ ‘

عبرأأ
.ةكلمŸأ ‘ ءابولأ دسصر ذنم ةيموي ةليسصح أأوسسأأ ‘ ،ةعاسس نيرسشعو
نŸ ›امجإلأ ددعلأ نإاف ،ةيبرغŸأ ةحسصلأ ةرأزو تانايب بسسحبو
افلأأ14 ¤إأ لسصو ،يسضاŸأ سسرام ذنم ،دÓبلأ ‘ ““91 ديفوك»ـب أوبيسصأأ
.71و

ةباسصإلأ ءأرج نم اسصخسش12 ةافو ،تاطلسسلأ تنلعأأ ،كلذ نوسضغ ‘
¤إأ دÓبلأ ‘ ءابولأ تايفو ›امجإأ  لسصيل ،اهتأذ ةÎفلأ لÓخ ،انوروكب
636.
¤إأ لسصوف ،دحأو موي لÓخ ،برغŸأ ‘ انوروك نم ÚفاعتŸأ ددع امأأ
.665و افلأأ82 ¤إأ ءافسشلأ تلاح ددع عفر ام وهو ،229
،انوروك سسوÒفب ÚباسصŸأ ددع ‘ اظوحلم اعافترأ ،برغŸأ لجسسو

ندŸأ نم ددع قÓغإأ ¤إأ تاطلسسلأ ترطسضأو ،ةÒخألأ ةنوآلأ لÓخ
.سضرŸأ راسشتنأ حبك لجأل
‘ أديدج لوكوتورب ىنبتي نأأ برغŸأ ررق ،عافترلأ أذه ليجسست بقعو
‘ طقف ةجر◊أو ةÒطÿأ تلا◊اب ظافتحلأ يرجي ىتح ،جÓعلأ
،سضأرعأأ يأأ اهيلع رهظت ل يتلأ تلا◊أ لاسسرإأ متي امنيب ،ىفسشتسسŸأ
.يتأذلأ لزعلأ لجأل ،تويبلأ ¤إأ
لÓخ ،انوروك سسوÒف راسشتنأ ‘ أÒبك أراسسحنأ لجسس دق ُبرغŸأ ناكو
.قحل تقو ‘ راسشتنلأ ¤إأ داع تاباسصإلأ ددع نكل ،يسضاŸأ وينوي
‘ ،يديزوبلأ نيدلأ لامج ،يبرغŸأ يحسصلأ Òبخ لاق ،قباسس تقو ‘و
انوروك تلاح ‘ عافترلأ أذه نإأ ،““ةيبرع زوين ياكسس““ عقوŸ حيرسصت
.لمأوع ةدع نع مجان ،برغŸاب
سسانلأ نم أددع نأأ ،ةيسسفنتلأ سضأرمألأ ‘ سصتıأ بيبطلأ حسضوأأو
رج◊أ عفر ‘ عورسشلأ دعب ،ةيئاقولأ تأءأرجإلأ عابتأ ‘ أونواهت
،مات لكسشب ىهتنأ دق ءابولأ نأأ ول امك عسضولأ عم أولماعتو ،يحسصلأ
.طÓتخلأو ماحدزلأ ¤إأ أوداعف
لÓخ سسانلأ رفسس وهف ،أرخؤوم ،لجسسŸأ عافترÓل حجرŸأ ببسسلأ امأأ
رمألأ أذهو ،لهألأ بناج ¤إأ ةبسسانŸأ ءاسضقو ،ىحسضألأ ديع ةÎف
تثح دق ةموك◊أ تناك اميف ،مهبراقأأ ¤إأ ىودعلأ نولقني نيÒثك لعج
ةرورسضلل لإأ رفسسلأ مدع ىلع

هب ليكنتلأو هتيفصصتل

نآوخإلآ عم فلاحتلاب ›ا◊آ مهتي قباسسلآ ايناتيروم صسيئر
قباسسلأ ÊاتيروŸأ ُسسيئرلأ مهتأ

fiَسسي˘ئر˘لأ ز˘يز˘ع˘لأ د˘ب˘ع د˘لو د˘م
خ˘ي˘سشلأ د˘لو د˘مfi دÓ˘ب˘ل˘˘ل ›ا◊أ
نأو˘خإلأ ع˘م ف˘لا˘ح˘ت˘لا˘ب Êأوز˘غ˘˘لأ
هتيف˘سصتو ،ه˘ب ل˘ي˘ك˘ن˘ت˘ل˘ل Úم˘ل˘سسŸأ
.““ةيهأو““ مهتب هتمكاfiو ،ايسسايسس
يذ˘˘لأ ز˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘لأ د˘˘˘ب˘˘˘ع د˘˘˘لو لا˘˘˘قو
‘ ““داسسف““ مهتب تاطلسسلأ هقحÓت
نإأ تب˘˘˘سسلأ مو˘˘˘ي˘˘˘لأ هرد˘˘˘سصأأ نا˘˘˘ي˘˘˘ب
Úم˘˘˘˘عأد˘˘˘˘لأو د˘˘˘˘˘يد÷أ ط˘˘˘˘˘يÙأ
دلو دمfi ›ا◊أ سسيئرلل دد÷أ
تأداي˘ق م˘ه˘ن˘مو- Êأوز˘غ˘لأ خ˘ي˘سشلأ

أَد˘˘م˘˘ع -Úم˘˘ل˘˘سسŸأ نأو˘˘خإلأ ن˘˘م
ةعنطسصم ة˘ي˘سسا˘ي˘سس ة˘مزأأ Òج˘ف˘ت˘ل

هب عمسس نأأو قبسسي ⁄ موهفم لوح

نا˘ك ،““ة˘ي˘ع˘جرŸأ““ نو˘˘ي˘˘نا˘˘ت˘˘يروŸأ
ّ›إأ ةءاسسإلأ اهنم حسضأولأ فدهلأ
.ايسسايسس ّيلع قييسضتلأ ةلواfiو
ل˘˘غو˘˘ت ز˘˘يز˘˘ع˘˘لأ د˘˘˘ب˘˘˘ع د˘˘˘لو د˘˘˘كأأو
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘بو˘˘˘˘سسfi تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘سش
Úم˘عأد˘لأ فو˘˘ف˘˘سص ‘ ““نأو˘˘خإلأ““
ح˘˘ت˘˘ف ه˘˘نإأ لا˘˘قو ،سسي˘˘ئر˘˘ل˘˘ل دد÷أ
لا˘ب˘ق˘ت˘سسل ة˘ع˘سسأو ه˘ب˘ت˘ك˘˘م بأو˘˘بأأ
را˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘لأ““ أذ˘˘˘ه ن˘˘˘م تا˘˘˘ي˘˘˘سصخ˘˘˘سش
.امومع ةسضراعŸأو ،““Òطÿأ
ة˘لا˘˘حإأ ق˘˘با˘˘سسلأ سسي˘˘ئر˘˘لأ ف˘˘سصوو
ءاسضقلأ ¤إأ داسسفلأ تاهبسش فلم
ايسصخسش هدسض Òطÿأ ديعسصتلأ»ـب

ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘غألأ و˘˘˘ي˘˘˘ناŸر˘˘˘ب رر˘˘˘ق Úح
،ديد÷أ سسيئرلأ ىلع نوبوسسÙأ

نأوخإلأ ناك قيقحتلل ةن÷ معد
،ا˘هو˘حÎقأ د˘ق م˘ه˘ئا˘ف˘ل˘ح سضع˘بو
يÁرŒ ¤إأ سساسسألأ ‘ فدهتو

ليلد يأأ ىلع لوسص◊أ لبق ىتح
ق˘ي˘ق– ة˘ن÷ تنا˘˘كو.““يدسض
ة˘˘ب˘˘سسا˘˘حÃ تسصوأأ د˘˘ق ة˘˘ي˘˘ناŸر˘˘ب
تا˘ق˘ف˘سص ‘ م˘ه˘طرو˘ت˘ب ه˘˘ب˘˘ت˘˘سشŸأ
دلو قباسسلأ سسيئرلأ دهع ‘ داسسف
هسسفن سسيئرلأ مهنمو ،زيزعلأ دبع
.هتلئاع نم دأرفأأو
سسي˘˘˘ئر˘˘˘لأ لا˘˘˘˘ق ،ةر˘˘˘˘م ن˘˘˘˘م Ìكأأ و
هنإأ زيزعلأ دبع دلو دمfi قباسسلأ
يسسا˘ي˘سسلأ د˘ه˘سشŸأ ن˘م جر˘خ˘ي ن˘ل
ةرŸأ هذ˘ه ‘ ه˘ن˘ك˘لو ،Êا˘˘ت˘˘يروŸأ
،دا˘سسف˘لأ ة˘بأو˘ب ن˘م ة˘حا˘سسل˘ل ع˘˘جر

ة˘ي˘ناÈŸلأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ ترر˘˘ق ثي˘˘ح
داسسف تافلم ‘ قيقحتلاب ةفلكŸأ
.هءاعدتسسأ
مسساب يم˘سسر˘لأ ق˘طا˘ن˘لأ لا˘قو

دلو طبأرŸ بئانلأ قيقحتلأ ةن÷
متيسس زيزعلأ دبع دلو نإأ ، يهانب
ة˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم ¤و˘˘ت ه˘˘نأل هؤوا˘˘عد˘˘ت˘˘سسأ
.اماع21 ةبأرق دÓبلأ Òيسست
ة˘ن˘ج˘ل˘˘لأ نأأ ي˘˘ها˘˘ن˘˘ب د˘˘لو فا˘˘سضأأو

flةطلسسلأ لماك اهلو اينوناق ةلو
ل˘م˘ع˘لأ ة˘ب˘قأر˘م ‘ تا˘ي˘حÓ˘˘سصلأو
‘ ” د˘˘˘ق نا˘˘˘ك و˘˘˘˘لو ،ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘ك◊أ
.يسضاŸأ
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فلح Êاعي
يسسلطألا لامسش
ةجوم نم

تافÓخ
تاماسسقناو
.ةديازتم

ةÒثك تافÓخ
نطنسشاو Úب
ةرقنأا ،Úلربو
هاŒ شسيرابو
ةقلاعلا اياسضقلا
ايسسايسس
طسسو ،ايركسسعو
ةلدابتم تاماهتا
.لودلا كلت Úب
فÿÓا دتماو

ام ديد– لوح
ىذلا ودعلا وه
،فل◊ا هجاوي

ما ايسسور وه له
ناريإا مأا Úسصلا
باهرإلا مأا
.›ودلا

وتانلا ةوق
ةيركسسعلا

ةدايقلا زكارمو
ةوق مجح غلبي
›اوح ““وتانلا““
يدنج فلأا (02)
‘ مهدسشح متي

تايلمع
لوح ةيركسسع

عجارتو ،⁄اعلا
،هتوق مجح
ماعب ةنراقم
ناك يذلا ،1102

Áهيف كلت
فلأا (031)

(05) نم يدنج
لودلا نم ةلود
هب ءاسضعألا

.ىرخأا لودو
ددع عجارت امك
ةدايقلا زكارم
فل◊ ةعباتلا
(33) نم ،““وتانلا““

¤إا ،ةدايق زكرم
ةدايق زكارم (7)
طقف

عدسصتلأآ ؤ ماسسقنألآ لمآوع ..وتانلآ
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821737120-466117120:فتاهلا.ةمسصاعلا رئاز÷ا روتسساب عراسش1
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 اـــهباــحسصأل درــت ل ةدــير÷ا درــت ةــــقيثو لــك
رـــسشنت ⁄ مأا ترـــسشن ءاوـــسس

تاسساردل يبوروألا زكرŸا
باهرإلا ةحفاكم

 تارابختسسإلاو
تاسساردلا ةدحو دادعإا

““3““ ريراقتلاو

،ا˘ك˘ي˘ج˘ل˘˘ب ى˘˘ف لود (7)ـلأ لثم˘ت˘ت
،ا˘ي˘كر˘تو ،ا˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإأو ،أد˘˘ن˘˘لو˘˘هو
،ا˘ي˘ناŸأأو ،ةد˘ح˘˘تŸأ ة˘˘ك˘˘ل˘˘مŸأو
ة˘ي˘ك˘ير˘مألأ ةد˘ح˘تŸأ تا˘يلو˘˘لأو
Èمسسيد4 ىف ““كينتوبسس»ـل اقفو
لا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سش ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ح د˘˘˘˘˘ّكأأو .9102
ة˘ما˘قإأ ى˘ل˘˘ع ه˘˘مز˘˘ع ،ي˘˘سسل˘˘طألأ

ن˘˘يز˘˘خ˘˘ت˘˘ل ،أد˘˘ن˘˘لو˘˘˘ب ‘ ةأا˘˘˘سشن˘˘˘م
،ة˘˘ي˘˘˘كÒمأأ ة˘˘˘ير˘˘˘ك˘˘˘سسع تأّد˘˘˘ع˘˘˘م
تيÎسس لوو““ ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘سصل ًا˘˘ق˘˘فوو

ةأا˘سشنŸأ ة˘ف˘ل˘ك˘ت غ˘ل˘ب˘ت ““لا˘˘نرو˘˘ج
م˘˘عد˘˘ت˘˘سس““ رلود نو˘˘ي˘˘ل˘˘˘م (062)
‘ د˘يأز˘تŸأ ي˘˘كÒمألأ دو˘˘جو˘˘لأ
42 ىف »ب ف أأ»ـل اقفو ““أدنلوب
.9102 سسرام

وتانلا -يعافدلا قافنإلا
لا˘م˘سش ف˘ل˘ح تأر˘يد˘ق˘ت ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ت
نانويلأ  نأأ9102 ماعل يسسلطألأ
اينامورو ا˘ي˘نو˘ت˘سسأأو ا˘ي˘نا˘ط˘ير˘بو
ا˘˘ي˘˘نأو˘˘ت˘˘ي˘˘لو ا˘˘ي˘˘ف˘˘تلو أد˘˘˘ن˘˘˘لو˘˘˘بو
تا˘يلو˘لأ بنا˘ج ¤إأ .ا˘˘يرا˘˘غ˘˘ل˘˘بو
Ìكأأ وأأ (%2) نوقفني ،ةدحتŸأ

ىلع يموقلأ لخدلأ ›امجإأ نم
¤إأ اسسنرف قافنإأ لسصوو .عافدلأ
.(%63.1) ¤إأ ايناŸأأو (48.1%)
‘ ىرخألأ ةيبوروألأ لودلأ امأأ
‘ اهقافنإأ ةبسسن تردقف فل◊أ

Ú (1%)˘˘˘˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘˘˘˘9102Ã ما˘˘˘˘˘˘˘ع
ىف““CBB»ـل اقفو (%99.1)¤إأ
.È 9102مسسيد4
ه˘˘سشي˘˘ن˘˘يأر ““ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص تدا˘˘˘فأأو
نأأ ح˘˘˘˘جرŸأ ن˘˘˘˘م ه˘˘˘˘نأأ ““تسسو˘˘˘˘˘ب
ة˘˘ي˘˘عا˘˘فد˘˘لأ تا˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لأ بÎق˘˘˘ت
لامسش فلح فده نم ةيناŸألأ
‘ لثمتي يذلأ (وتان) يسسلطألأ
ي˘˘˘˘˘˘˘لÙأ œا˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘˘˘˘˘م (2%)
د˘˘˘ه˘˘˘˘عŸأ رد˘˘˘˘ق˘˘˘˘يو .›ا˘˘˘˘م˘˘˘˘جإلأ
ة˘˘ب˘˘سسن نأأ يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلأ ÊاŸألأ
œا˘ن˘لأ ن˘م ة˘ي˘عا˘فد˘لأ تا˘ق˘ف˘˘ن˘˘لأ
نأأ ل˘م˘˘ت˘˘ح˘˘ي ›ا˘˘م˘˘جإلأ ي˘˘لÙأ
.0202 ماع (%85.1) ¤إأ زفقت
ايناŸأأ تغلبأأÈ 9102مفون ‘و
نم Ìكأاب ةيعافد تاقفنب وتانلأ
0202 ما˘˘ع˘˘˘ل ورو˘˘˘ي را˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م (05)
قرسشلأ ةفيحسص»ـل اقفو لعفلاب
.0202 ويام82 ىف ““ طسسوألأ
 وتانلل يوونلأ حلسستلأ
رسشن مزتعي ل هنأأ ““وتانلأ““ نلعأأ
.ابوروأأ ‘ ةديدج ةيوون ةحلسسأأ
ةحلسسألاب ةسصاخ تانايب تناكو
،ا˘بوروأأ ‘ ة˘ي˘ك˘ير˘مألأ ة˘˘يوو˘˘ن˘˘لأ
رهظت ،4102 ماعل اهخيرات عجري
ة˘˘˘يوو˘˘˘ن˘˘˘لأ ل˘˘˘با˘˘˘˘ن˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأ دد˘˘˘˘ع نأأ
اكيجلب ‘ ةدوجوŸأ ةيكيرمألأ
،ا˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإأو ا˘˘ي˘˘ناŸأأو أد˘˘ن˘˘لو˘˘هو
(081) و˘˘ه ،ا˘˘ي˘˘كر˘˘ت ¤إأ ة˘˘˘فا˘˘˘سضإأ
““سسإأ16 يب““ زأرط ةيوون ةلبنق
ع˘قأو˘م دد˘˘ع نأأو ،ة˘˘ي˘˘ك˘˘ي˘˘ت˘˘ك˘˘ت˘˘لأ

لبانقلأ كلتب ةسصاÿأ نيزختلأ
برقلا˘ب ا˘ع˘قو˘م (78) ¤إأ ل˘˘˘˘سصي
ي˘ت˘لأ ة˘ير˘ك˘سسع˘˘لأ د˘˘عأو˘˘ق˘˘لأ ن˘˘م
Úتد˘عا˘ق ا˘ه˘ن˘˘مو ا˘˘ه˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سست

ا˘ق˘فو ا˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإأ ‘ Úت˘˘ير˘˘ك˘˘سسع
وينوي71 ى˘˘ف ““كي˘˘˘ن˘˘˘تو˘˘˘ب˘˘˘سس»ـل
0202.

ةيتحتلا ةينبلا
- تاروانŸاو ةيخوراسصلا
وتانلا
سسيئر““يوكسسدور يغÒسس““ نلعأأ
ةئ˘ي˘ه˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ةرأدإأ
ةحلسسŸأ تأوقلل ةماعلأ ناكرألأ
موقي وتانلأ فلح نأأ  ،ةيسسورلأ
عافدلل ةيت˘ح˘ت˘لأ ه˘ت˘ي˘ن˘ب ع˘ي˘سسو˘ت˘ب
ةفاسضإلاب ،أدنلوب ‘ يخوراسصلأ
‘ ة˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘ير˘˘˘˘مألأ تآا˘˘˘˘سشنŸأ ¤إأ
نأا˘˘سشب فواıأ نأأو ،ا˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘مور
خ˘˘˘يرأو˘˘˘سصل ل˘˘˘˘م˘˘˘˘تÙأ ر˘˘˘˘سشن˘˘˘˘لأ
ل د˘عأو˘ق˘لأ كل˘˘ت ‘ كو˘˘ها˘˘مو˘˘ت
““كينتوب˘سس»ـل ا˘ق˘فو ة˘م˘ئا˘ق لأز˘ت
.0202 وينوي1 ىف

يأا تايعادت .. ““وتانلا»
لمتfi يكيرمأا باحسسنا

؟فل◊ا نم
ى˘ف ق˘ي˘ط˘ل˘ب˘لأ ر˘ح˘ب ‘ تق˘ل˘ط˘نأ
ةيرحبلأ تأروانŸأ0202 وينوي7
““SPOTLAB““ ة˘˘˘ير˘˘˘˘ك˘˘˘˘سسع˘˘˘˘لأ
ي˘˘سسل˘˘طألأ لا˘˘م˘˘سش ف˘˘ل˘˘ح لود˘˘ل
‘ ة˘ن˘سسلأ هذ˘ه كرا˘سشتو و˘تا˘˘ن˘˘لأ
(91) نم ةيرحب تأوق تأروانŸأ
(0003) أديد–و ،وتانلأ ‘ ةلود
(92)و ة˘ن˘˘ي˘˘ف˘˘سس (92)و ير˘ك˘˘سسع
.““مو˘ي˘لأ ا˘ي˘سسور»ـل ا˘ق˘˘فو ةر˘˘ئا˘˘ط
ةكراسشم نع وتانلأ نلعأأ دق ناك
(81) نم يدنج فلأأ (73) ةبأرق
فرسشت يتلأ تأروانŸأ ‘ ةلود
نأونعب ةدحتŸأ تايلولأ اهيلع
‘ �0202 بورو˘˘˘ي رد˘˘˘ن˘˘˘˘ف˘˘˘˘يد““
.قيطلبلأ لودو أدنلوبو ايناŸأأ
ريأÈف3 ىف ““زوينوروي»ـل اقفو
0202.

فل◊ ÊاÈيسسلا نمألا
يسسلطألا لامسش
““ ى˘ف نو˘˘ي˘˘ن˘˘مألأ ءأÿÈأ ف˘˘ك˘˘ع
لبق تاسسمللأ عسضو ىلع ““وتانلأ
ليغسشتلأ تايلمع ءدبل ةيئاهنلأ
تايلمع ةدايق زكرŸ يبيرجتلأ
ÊأÈي˘˘˘˘˘˘سسلأ ن˘˘˘˘˘˘مأÓ˘˘˘˘˘˘˘ل ف˘˘˘˘˘˘˘ل◊أ
0202 ما˘ع˘لأ ه˘حا˘˘ت˘˘ت˘˘فأ رر˘˘قŸأو

Ãة˘ي˘ك˘ي˘ج˘ل˘ب˘˘لأ ““سسنو˘˘م““ ة˘˘ن˘˘يد.
(002) ف˘ل◊ا˘˘ب ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ل˘˘م˘˘ع˘˘يو

،ÊأÈي˘˘˘˘˘˘سسلأ ن˘˘˘˘˘˘˘مألأ ‘ Òب˘˘˘˘˘˘˘خ
Úمأا˘˘ت˘˘لأ تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع نو˘˘˘لو˘˘˘ت˘˘˘يو
يسسيئرلأ رقŸأ لخأد ةيدايتعلأ
““زو˘ي˘ن ىا˘ك˘سس»ـل ا˘ق˘فو ل˘˘سسكوÈب
.9102 ليربأأ01 ىف

فلح ‘ ءاسضعألأ لودلأ كل“
رامقألأ نم (%56) ايلاح وتانلأ
‘ ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلأ ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سصلأ
لعج فل◊أ فدهتسسي  .ءاسضفلأ
بناج ¤إأ برحلل ةحاسس ءاسضفلأ

تاكبسشلأو رحبلأو و÷أو سضرألأ
ي˘˘ما˘˘ج““ لو˘˘ق˘˘يو  .ة˘˘ي˘˘نوÎك˘˘لإلأ
‘ ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلأ لوؤو˘˘˘˘سسŸأ ““ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سش
ابرح سضوخت نأأ كنكÁ““ فل◊أ

ن˘م ن˘ك˘˘ل ،ءا˘˘سضف˘˘لأ ‘ ة˘˘ير˘˘سصح
ر˘ط˘ي˘سسي ءا˘سضف˘لأ ى˘ل˘ع ر˘ط˘˘ي˘˘سسي
ى˘˘ل˘˘ع ثد˘˘ح˘˘˘ي ا˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘سضيأأ
.““و÷أ ‘و رحبلأ ىلعو سضرألأ

لامسش فلح لخاد تافÓخ
يسسلطألا
Òسشت :تا˘˘يو˘˘لوألأ ‘ تا˘˘ن˘˘يا˘˘˘ب˘˘˘ت
تندنبدنأ»ـل اقفو  ةيبرغ ريراقت

¤إأÈ 9102مسسيد5 ىف ““ةيبرع
خ˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأو ا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘فأر˘˘˘˘˘˘غ÷أ نأأ
ح˘˘جر˘˘˘ت ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ ح˘˘˘لا˘˘˘سصŸأو
لخأد ماسسق˘نلأ ة˘لا˘ح رأر˘م˘ت˘سسأ

وتا˘ن˘لأ نو˘ك˘ي د˘قو ،و˘تا˘ن˘لأ ف˘ل˘ح
ثدح املثم لخأدلأ نم أددهم
نم ايكرت Úب Òبك فÓخ نم
ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘بوروألأ لود˘˘˘لأو بنا˘˘˘ج
يكÎلأ وزغلأ ببسسب رخآأ بناج
تانيابت كانه نأأ امك ،ايروسسل

لود ىر˘˘˘ت ثي˘˘˘ح تا˘˘˘يو˘˘˘˘لوألأ ‘
لوألأ ديدهتلأ نأأ ابوروأأ قرسش
لود نأأ Úح ‘ ،ايسسور نم يتأاي

مد˘˘˘ع نأأ ىر˘˘˘ت ا˘˘˘˘بوروأأ بو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج
‘ بأر˘˘˘ط˘˘˘سضلأو رأر˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسلأ
و˘ه ا˘ي˘ق˘ير˘˘فإأو ط˘˘سسوألأ قر˘˘سشلأ
.اهنمأل لوألأ ديدهتلأ
ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘بوروألأ ة˘˘ي˘˘˘لÓ˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسلأ
بلا˘˘˘ط˘˘˘ي :ةد˘˘˘ح˘˘˘تŸأ تا˘˘˘يلو˘˘˘˘لأ
ل˘يو˘˘ناÁإأ““ ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لأ سسي˘˘ئر˘˘لأ

ةيلÓقتسسلأ نم ديزÃ ““نوركام
،ةدحتŸأ تايلولأ نع ةيبوروألأ

ًا˘ت˘ي˘م““ ح˘ب˘سصأأ و˘تا˘ن˘لأ نأأ أÈت˘ع˘˘م
ةرأدإأ ف˘قأو˘˘م بب˘˘سسب ““ًا˘˘ي˘˘غا˘˘مد
ةّلق ًأدقتنم ،يكيرمألأ سسيئرلأ
ةدحتŸأ تايلولأ Úب قيسسنتلأ
يذلأ يداحألأ كولسسلأو ابوروأأو
ة˘˘ف˘˘ي˘˘ل◊أ ،ا˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘ت ه˘˘˘تد˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عأ
.ايروسس ‘ ،ةيسسلطألأ
‘ ي˘كÎلأ ل˘خد˘ت˘˘لأر˘˘ثأأ :ا˘˘ي˘˘كر˘˘ت
تا˘قÓ˘ع˘لأ ى˘ل˘ع ا˘˘يرو˘˘سس لا˘˘م˘˘سش
ةرقنأأ ءأرسش كلذك .فل◊أ لخأد

Ÿة˘˘ي˘˘سسور يو˘˘ج عا˘˘فد ة˘˘مو˘˘ظ˘˘ن
ةيداع Òغ ةوطخ Èتعت ةروطتم
.و˘˘تا˘˘ن˘˘لأ ‘ ف˘˘ي˘˘ل◊ ة˘˘ب˘˘˘سسن˘˘˘لا˘˘˘ب
اي˘كر˘ت م˘ج˘ح نأأ ي˘ه ة˘ل˘ك˘سشŸا˘ف
ن˘م ل˘ع˘ج˘ي ‘أر˘غ÷أ ا˘ه˘ع˘˘قو˘˘مو
،وتا˘ن˘لأ ‘ ا˘م˘ه˘م ا˘ك˘ير˘سش ةر˘ق˘نأأ

اقفو  اهجاعزإأ نم مغرلأ ىلع
Èمسسيد3 ى˘˘˘˘فCBB” »ـ˘˘˘˘ل
Úب تا˘˘˘˘˘˘˘فÿÓأ كلذ˘˘˘˘˘˘˘˘ك .0202
نا˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘لأو بنا˘˘˘ج ن˘˘˘م ا˘˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘ت
لو˘˘ح ر˘˘خأأ بنا˘˘ج ن˘˘م ا˘˘سسنر˘˘فو
طسسوتŸأ قرسش

ف◊ ديدهت ردسصم  ايسسور
يسسلطألا لامسش
ءا˘˘˘ه˘˘˘نإأ ن˘˘˘م و˘˘˘˘ك˘˘˘˘سسو˘˘˘˘م بÎق˘˘˘˘ت
“ ة˘مو˘ظ˘نÃ ة˘سصاÿأ برا˘ج˘ت˘˘لأ
عقوتي يتلأ ،ةديد÷أ �005-سسأأ
عم ديدج عأرسص روfi نوكت نأأ
نأأ نو˘˘ير˘˘ك˘˘سسع ىر˘˘˘يو .و˘˘˘تا˘˘˘ن˘˘˘لأ

ي˘˘˘ت˘˘˘˘لأ ،ةد˘˘˘˘يد÷أ ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘ظ˘˘˘˘نŸأ
‘ ي˘˘˘سسور˘˘˘لأ سشي÷أ ا˘˘˘هÈت˘˘˘˘خأ
را˘˘ه˘˘ظإل ة˘˘لواfi ي˘˘ه ، ا˘˘يرو˘˘˘سس
نوكت نأأ ىلع وكسسوم ةردق ىدم
،حلسستلأ قابسس ‘ ايسسيئر ابعل
ةز˘˘ف˘˘ت˘˘سسŸأ ا˘˘ه˘˘ي˘˘عا˘˘سسم ل˘˘˘ظ ‘

ة˘ي˘˘سسور˘˘لأ ة˘˘مو˘˘ظ˘˘نŸأ .و˘˘تا˘˘ن˘˘ل˘˘ل
طاقسسإأ ىلع ةرداق �005-سسأأ““

تقفنأأ يتلأ �53فأأ ““ تÓتاقم
ن˘˘˘˘م تأرا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لŸأ ن˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سشأو
سسرام72 اهريوطتل تأرلودلأ
0202
زكرم نم ““يلنوك رذيه““ دقتعت
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘ي˘˘˘˘تأÎسسلأ تا˘˘˘˘سسأرد˘˘˘˘لأ
نأأ ح˘˘جرŸأ ن˘˘م ه˘˘نأأ ة˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لأو
ىلع طغسضلأ ‘ ايسسور رمتسست
تأÒثأا˘ت˘لأ لÓ˘خ ن˘م ف˘لا˘ح˘˘ت˘˘لأ
.ة˘ي˘نوÎك˘لإلأ بر◊أ تا˘ي˘ل˘م˘˘عو
¤إأ ةجاحب““وتانلأ نأأ تحسضوأأو
ة˘˘كر˘˘ع˘˘م ‘ ة˘˘يد˘˘˘ج˘˘˘ب Òك˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لأ
ا˘˘˘ي˘˘˘˘سسور ثيد– ع˘˘˘˘م ““ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘قأر““

ي˘ت˘لأ زور˘ك خ˘˘يرأو˘˘سص ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو
نم اهÒغو توسصلأ ةعرسس قوفت
قر˘˘˘˘سشلأ ةد˘˘˘˘يد÷أ ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘نألأ
9102 سسرام13 طسسوألأ
نع يتأرا˘ب˘خ˘ت˘سسأ ر˘ير˘ق˘ت ف˘سشك

‘ ةيجراÿأ تأرابختسسلأزاهج
ل˘˘سصأو˘˘ت ا˘˘ي˘˘سسور نأأ ا˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ت˘˘˘سسإأ
ن˘سشل ا˘ه˘تأو˘ق بيرد˘˘ت و ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت

.وتانلأ دسض قاطنلأ ةعسسأو برح
نأأ ا˘˘˘سضيأأ ر˘˘˘ير˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ ‘ ءا˘˘˘˘جو
ن˘ل ا˘ي˘سسورو و˘تا˘ن˘˘لأ Úب عأز˘˘ن˘˘لأ““
‘ يركسسعلأ لمعلأ ىلعرسصتقي
،قيطلبلأ لود وأأ ةيقرسشلأ ابوروأأ
ن˘˘سش ا˘˘سضيأأ ن˘˘م˘˘سضت˘˘˘ي˘˘˘سس ه˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘ل

فأد˘هأأ ى˘ل˘ع ة˘ي˘سسور تا˘˘م˘˘ج˘˘ه
ىا˘ك˘سس»ـل ا˘ق˘فو ““ة˘ي˘بر˘غ ة˘˘ي˘˘بروأأ
.9102 سسرام31 ىف ““زوين

لظ ىف وتانلا لبقتسسم
دحوم يبورأا ششيج

سشي˘˘ج ءا˘˘˘سشنإأ ا˘˘˘ي˘˘˘ناŸأأ تحÎقأ
ل˘ك˘ي˘ه˘ل ل˘يد˘˘ب˘˘ك د˘˘حو˘˘م ي˘˘بوروأأ
،ةركفلأ هذه يديؤوم نمو .وتانلأ
ل˘يو˘˘ناÁإأ““ ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لأ سسي˘˘ئر˘˘لأ

تا˘˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘لأ د˘˘˘˘˘سض ،““نور˘˘˘˘˘˘كا˘˘˘˘˘˘م
‘و .ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك˘˘˘˘ير˘˘˘˘مألأ ةد˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تŸأ
نأأ ا˘˘ما“ نو˘˘كرد˘˘ي ،ن˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘سشأو

عسضيسس ،سشي÷أ أذه لثم روهظ
رأر˘م˘ت˘سسأ ى˘ن˘ع˘˘م كسشلأ ع˘˘سضو˘˘م
،ي˘سسل˘طألأ لا˘م˘سش ف˘˘ل˘˘ح دو˘˘جو
تأوقلأ دوجو ،كلذ نم مهألأو
.ةيبوروألأ لودلأ ‘ ةيكيرمألأ
È 9102مفون1 مويلأ ايسسور
ةلظم لباقم يبوروألأ سشي÷أ .
و حا˘˘ج˘˘ن˘˘لأ تلا˘˘م˘˘ت˘˘حإأ، و˘˘تا˘˘ن˘˘لأ
؟ لسشفلأ

‘ اÃ ةيبوروألأ لودلأ تناكو
ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ح ‘ ءا˘˘˘˘˘˘سضعألأ Òغ كلذ
سصÈقو ا˘˘سسم˘˘ن˘˘لأ ي˘˘هو و˘˘تا˘˘ن˘˘˘لأ
تÈخأأ أر˘˘˘سسيو˘˘˘سسو أد˘˘˘ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘ن˘˘˘˘فو
‘ ،ي˘˘˘بوروألأ دا–لأ ا˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر
ءدبلأ اهايأون نع ،È 7102مفون
،مظنŸأ مئأدلأ نواعتلأ ذيفنتب
لا˘غ˘تÈلأ ا˘ق˘حل ه˘ي˘˘لإأ تم˘˘سضنأو

نواعتلأ أذه نأاسش نمو .أدنلريأأو
،طسسوتŸأ ىدŸأ ىلع ،لوؤوي نأأ
ي˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘فد دا–أ سسي˘˘˘˘˘سسأا˘˘˘˘˘ت ¤إأ
ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي ا˘˘م ،ي˘˘ق˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح ي˘˘˘بوروأأ
ة˘˘˘نور˘˘˘˘م Ìكأأ ي˘˘˘˘بوروألأ دا–لأ
تا˘˘˘يلو˘˘˘لأ ن˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘لÓ˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسأو
سساكعنلاب  ددهي ام .ةدحتŸأ
.وتانلأ فلح ةدحو ىلع ابلسس
ليلحتلأ

ةي˘سسا˘ي˘سسلأ تا˘فÿÓأ ف˘سشك˘ت -
لود˘˘˘˘لأ Úب ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘تأÎسسلأو
لا˘˘˘م˘˘˘سش ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘ح ى˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘سضعألأ
.هلخأد ةقث ةمزأأ نع يسسلطألأ
لخأد بمأرت تاسسايسس تقلخو
ة˘سصا˘خ ،ةد˘يد˘ع تا˘˘مزأأ ف˘˘ل◊أ
لك سضرفت بمأرت ةسسايسس نأأو
حلاسصم باسسح ىلع اهبسساني ام
.هلخأد ءاسضعألأ لودلأ

ديدهت ردسصم ايكرت تحبسصأأ -
ىف تببسستو وتانلأ لخأد جاعزإأو
Úب تا˘˘˘˘فÓ˘˘˘˘خو تا˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘سسق˘˘˘˘˘نأ
ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘سسأأر ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘عو .ءا˘˘˘˘˘˘سضعألأ
بب˘˘سسب تأا˘˘سشن ى˘˘ت˘˘˘لأ تا˘˘˘فÿÓأ
ايروسس لامسش تامجه ايكرت نسش
ى˘˘˘ك˘˘˘ير˘˘˘مألأ با˘˘˘ح˘˘˘سسنلأ د˘˘˘ع˘˘˘˘ب
ءأر˘˘˘سش ا˘˘˘ه˘˘˘نÓ˘˘˘عإأو .ئ˘˘˘˘جا˘˘˘˘فŸأ

ةيعافدلأ ““004 سسإأ““ تاموظنم
ا˘˘ه˘˘ت˘˘سسا˘˘ي˘˘سس  كلذ˘˘ك .ة˘˘ي˘˘سسور˘˘˘لأ
اسسنرفو نا˘نو˘ي˘لأ هاŒ ة˘ي˘ئأد˘ع˘لأ
طسسوتŸأ قرسش ىف
د˘حو˘˘م ي˘˘بوروأأ سشي˘˘ج ءا˘˘سشنإأ -
وتانلل اسسفا˘ن˘م ع˘ب˘ط˘لا˘ب نو˘ك˘ي˘سس
ا˘˘بوروأأ ي˘˘ط˘˘ع˘˘ي نأأ ه˘˘نأا˘˘˘سش ن˘˘˘مو
¤إأ لوح˘ت˘لأ ›ا˘ت˘لا˘بو لÓ˘ق˘ت˘سسأ
.وتان˘لأ ف˘ل˘ح ن˘ع ة˘ل˘ق˘ت˘سسم ةو˘ق
ه˘˘جأو˘˘ت ة˘˘بو˘˘ع˘˘سص كا˘˘ن˘˘ه ن˘˘ك˘˘˘لو
د˘˘حو˘˘م ي˘˘بوروأأ سشي˘˘ج ن˘˘يو˘˘ك˘˘˘ت
ل˘ما˘ك˘ت˘لأ  ة˘بو˘ع˘سص ى˘˘ف ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ت
تأد˘˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘˘لأ Úب جا˘˘˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘˘˘نلأو
قق– نإأو ، ةيبورولأ ةيركسسعلأ
Ó˘˘ف ي˘˘˘بوروألأ سشي÷أ ن˘˘˘يو˘˘˘ك˘˘˘ت
بور◊أ ¤أ ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘تر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي
تأد˘˘يد˘˘ه˘˘ت˘˘لأو ة˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘تأÎسسلأ
لود ة˘˘سصا˘˘خ ا˘˘بوروأل ة˘˘ي˘˘سسور˘˘لأ
.ةيقرسشلأ ابوروأأ

لود˘˘˘لأ Úب ي˘˘˘ت˘˘˘˘لأ تا˘˘˘˘فÿÓأ -
لا˘˘م˘˘سش ف˘˘ل˘˘˘ح ل˘˘˘خأد ءا˘˘˘سضعألأ
وتانلأ تامسس نم ةمسس يسسلطألأ

ف˘ل˘ح ى˘ق˘ب˘يا˘مو ه˘سسي˘سسأا˘ت ذ˘˘ن˘˘م
ىتح ككفت نود يسسلطألأ لامسش
Úب ةكÎسشŸأ حلاسصŸأ وه نألأ
و˘ك˘سسو˘م تأد˘˘يد˘˘ه˘˘تو  ه˘˘ئا˘˘سضعأأ
لخأد ءاسضعألأ ىلع سضرفت ىتلأ
.مهفوفسص ديحوت فل◊أ

تايسصوتلا
لا‹ ‘ نوا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ ز˘˘˘˘˘يز˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت
تأرابخت˘سسلأو ن˘ملأ تا˘سسا˘ي˘سس
ءا˘˘˘سضعألأ لود˘˘˘لأ Úب عا˘˘˘˘فد˘˘˘˘لأو
تافلŸأ ة÷اعم .فل◊أ لخأد
لخأد ءاسضعألأ لودلاب ةقلعتŸأ

زواŒ .ي˘سسل˘طألأ لا˘م˘سش ف˘˘ل˘˘ح
لود˘لأ Úب ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لأ تا˘˘فÿÓأ
ةو˘˘˘ق ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ظا˘˘˘ف˘˘˘ح ءا˘˘˘سضعألأ
.فل◊أ كسسا“و



همÓحأ ىلع يصضقت لويدرأوغ ةفصسلف

fiةنيهم ةقيرطب يتيسسلآ ةقفر لاطبألآ يرؤد عدوي زر

يدوعصسلأ يلهألاب مدقلأ ةركل يذيفنتلأ ريدŸأ يثرا◊أ

دعوŸآؤ يليÓبلآ فسسوي مؤدق رخأات““
““تؤأآ71 هتدوعل يئدبŸآ
ةقيقح ،يلهألأ يدانلاب مدقلأ ةركل يذيفنتلأ ريدŸأ يثرا◊أ دمfi فسشك
،ةيلاŸأ هتاقحتسسم ببسسب ةرأدإلأ عم قيرفلأ سسراح سسيوعلأ دمfi لكاسشم
.ةد÷ يليÓبلأ فسسوي  مودق رخأات ببسسو
‘ نمكت يلهألأ ‘ انتلكسشم““ :ةينويزفلت تاحيرسصت ‘ يثرا◊أ لاقو
،جراÿأ نم سسيرافت ينيناجدو يليÓب فسسوي لوسصو رخأاتو ،تاباسصإلأ
.““أزوسس يد فيزو÷ ةيحأر÷أ ةيلمعلأو سشتيراسس فاقيإأو
بايغ بناجب ،يلسصيفلأ مامأأ انتابايغ زربأأ بابسشلأ بختنم وبعل““ :فاسضأأو
ةأرابŸ أزهاج نوكيسسو ،ةباسصإلأ نم ليهأاتلأ ةلحرم ببسسب يواسسوه زتعم
،يجÓعلأ ليهأاتلأ ةلحرم ببسسب تابايغ ةعوم‹ كانه نأأ امك ،لÓهلأ
جئاتنلأ قيق–و لسضفألأ Ëدقت ىلع ةدوجوŸأ ةعومÛاب ةÒبك انتقثو
فرظ ببسسب ءاسشعلأ ةبدأام نع سسيوعلأ دمfi بايغ““ :لسصأوو .““ةرظتنŸأ

⁄ هنأأ حيحسص Òغو ،هعم لكاسشم يأأ دجوت لو ،اقبسسم نذأاتسسأو ءىراط
‘ كراسشو ،اهسصيخسشت ” هتباسصإأو ،ةيلاŸأ تاقحتسسŸأ ببسسب دجأوتي
ةا˘˘قŸÓ ة˘˘ع˘˘مÛأ ¤إأ ةردا˘˘غŸأ ة˘˘ث˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘لأ ع˘˘˘م د˘˘˘جأو˘˘˘ت˘˘˘مو Òخألأ نأرŸأ
ببسسب لب انفرط نم سسيل يليÓبلأ فسسوي مودق رخأات““ :”أأو .““يلسصيفلأ

هتدوعل يئدبŸأ دعوŸأو ،رئأز÷أ نم رفسسلأ تأءأرجإأو نأÒطلأ فورظ
.““دعوŸأ ‘ لسصي نأأ ىعسسنو ،توأأ71

ر-ق

 ةدوعلل صسمحتم هنكل ابعصص نوكيصس لبقŸأ مصسوŸأ نأ لاق

يسساسسأآ بسصنم ىلع ةسسفانŸآ““ :اجديكؤأآ
““ةيلاعف Ìكأآ نوكأل يعفدت
،يسسنرفلأ زتيم يدان سسراح ،اجديكوأأ ردنسسكلأأ ،يرئأز÷أ ›ودلأ فسشك
،قيرفلأ ‘ يسساسسأاك هبسصنم ىلع ظافحلل ،ةيلاعف Ìكأأ نوكيل امئأد هيعسس
كانه““ :هيدانل يمسسرلأ عقوملل ،اجديكوأأ حرسصو .ةسسرسشلأ ةسسفانملل رظنلاب
،لايروأأ كرام يليمز Úبو ينيب ،قيرفلأ ىمرم ةسسأرح بسصنم ىلع ةسسفانم
.““ديج ىوتسسÃ سسأرح ةثÓثل قيرفلأ كÓتمأ ديج رمأأو
ةسسأرح ‘ يسساسسأأ بسصنم ىلع ةسسفانŸأ““ :يرئأز÷أ ›ودلأ فاسضأأو
ىلع ظفاحألو ،ةيلاعف Ìكأأ نوكأل ،Èكأأ دهجب لمعلل ينعفدت ،ىمرŸأ

يذلأ ،كرا˘م ي˘ل˘ي˘مز ا˘م˘ئأد كا˘ن˘ه““ :ا˘جد˘ي˘كوأأ رد˘ن˘سسك˘لأأ ع˘با˘تو .““ي˘ب˘سصن˘م
،ةيسساسسأأ ةناكÃ رفظلل هيعسس لÓخ نم ،لسضفألأ Ëدقتلل Êزفحيو ينعفدي
.““لوب دعاسصلأ باسشلل ةفاسضإلاب
ز˘ت˘ي˘م ه˘يدا˘ن ة˘ق˘فر ة˘سسفا˘ن˘م˘ل˘ل ةدو˘ع˘ل˘ل ه˘سسم– ، ير˘ئأز÷أ ›ود˘˘لأ ىد˘˘بأأو
فقوتلل رظنلاب ،لبقŸأ مسسوŸأ ةمهŸأ ةبوعسص ىلع هديكأات مغر ،يسسنرفلأ
دج انأأ““ :هيدانل يمسسرلأ عقوملل ،اجديكوأأ حرسصو .انوروك ببسسب ليوطلأ

‘ يئÓمز ةيقب عيمج رأرغ ىلع ،ةلوطبلأ ةسسفانم فانئتسسل سسمحتم
رظنلاب اننسس– تقاعأأ ،يحسصلأ رج◊أ ةÎف نأأ حيحسص““ :فاسضأأو ““قيرفلأ
ردنسسكلأأ عباتو .““انتقÓطنأ ‘ ةلسصأوŸأ ىنمتن انك نيأأ ،مرسصنŸأ مسسوملل
ظفاحنسس اننكل ،أدج ابعسص نوكيسس لبقŸأ مسسوŸأ نأأ كردن““ :اجديكوأأ
.““ةÒبكلأ ةبغرلأو ،ةيلاتقلأ حورلاك ،ةسسفانŸأ ‘ انتايسساسسأأ ىلع امئأد

ر-ق

نايرلأ يدانّ يزِب

ةيرطقلآ ةلوطبلل افآّده يميهآرب
طاقن ، نايرلأ هقيرف يميهأرب Úسساي يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ ىدهأأ
.ةيناحسشلأ يدان فيسضŸأ مامأأ هتأرابم ‘ زوفلأ
ةÒخألأ لبقو12 ـلأ ةلو÷أ راطإأ نمسض ،رفسصِل فدهِب نايرلأ قيرف رسصتنأو
هذه ‘ ديحولأ فدهلأ يميهأرب Úسساي لّجسسو .ةيرطقلأ ةلوطبلأ رمع نم
Úَفده لّجسس دق يميهأرب ناكو  .48 ـلأ ةقيقدلأ ‘ ءأزج ةلكر نم ،ةأرابŸأ
ة˘لو˘ط˘ب˘لأ ر˘م˘ع ن˘م Ú˘َت˘ي˘سضاŸأ Ú˘َت˘لو÷أ ‘ ،““بي˘هّر˘لأ““ ق˘ير˘ف ة˘ح˘˘ل˘˘سصم˘˘ِل
ةقفر ،اعيقوت41 ديسصرِب ةيرطقلأ ةلوطبلل افأّده يميهأرب تابو .ةيرطقلأ

يمامألأ طÿأ بعلو ،دسسلأ قيرف نم حا‚وب دأدغب مجاهŸأ هنطأوم
ديسصرِب ايناث زوفلأ أذه دعب نايرلأ قيرف عقومتيو .فيفع مركأأ هتأذ يدانلل
قيرف لّيذتيو .ةدحأو ةطقنِب ليحدلأ يدان دئأرلأ نع افّلختُم ،ةطقن84
.ةطقن51 عومجمِب21 ـلأ زكرŸأ ‘ بيتÎلأ ةحئل ةيناحسشلأ

ر-ق

ةيفيصصلأ تÓيوحتلأ قوصس

رسصان نب عيب مدعِب نÓيŸآ ةرآدإآ حسصني ““يتوسسات““
عيب مدعِب ،يسسآأ نÓيم يدان ةرأدإأ يتوسسات وروام ›اطيإلأ ينقتلأ حسصن
ةيفيسصلأ تلاقتنإلأ قوسس ‘ رسصان نب ليعامسسإأ يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ
بختنمو نÓيŸأ قيرفِل بعل نأأ (ةنسس06) يتوسسات وروامِل قبسسو  .ةيلا◊أ
ر˘م˘حألأ يدا˘ن˘ِل ي˘ن˘ف˘لأ زا˘ه÷أ ‘ ل˘غ˘ت˘سشأ ا˘م˘ك ،ع˘فأد˘م ز˘كر˘م ‘ ا˘ي˘لا˘˘ط˘˘يإأ
قيرف نÓيŸأ نإأ يتوسسات وروام لاقو .دعاسسم بردم بسصنم ‘ دوسسألأو

‘ تاجيوتتلأ ةدراطم ¤إأ دوعي نأأ بجيو ،ةيعئÓطلأ رأودألأ بعللاِب ريدج
بعل تايأدب ¤إأ ›ويب ونافيتسس نÓيم بّردم داعو .لبقŸأ مسسوŸأ
يدا˘ن˘لأ نأو˘لأا˘ب ه˘ل م˘سسو˘م لوأأ سضا˘خ يذ˘لأ ،ر˘سصا˘ن ن˘ب ل˘ي˘عا˘م˘سسأ ق˘ير˘˘ف˘˘لأ
⁄ ةيأدبلأ ‘ »:““اكيلبوبيرل ““ ةفيحسصل تاحيرسصت ‘ لاق ثيح .يدرابموللأ
:فاسضأأو .““ملقأاتلأ ‘ ةÒبك تابوعسص دجوو ةتباث رسصان نب تايوتسسم نكت
ةدوجوم تاطوغسضلأو Òبك دان ‘ بعلي هنأل يعيبط رمألأ أذه نأأ دقتعأأ““

ذنم ،ايلاطيإأ ةلوطب بقل ةوÓح ““يÒنوسسورلأ““ قيرف قّوذتي ⁄و .““امئأد
اهب ¤دأأ تاحيرسصت ‘ فاسضأأو .1102-0102 مسسوم ‘ هل جيوتت رخآأ
Èع ّرÁ ةياغلأ هذه غولب نأأ ،ةيلاطيإلأ ““تروبسس وليد اتيزاغ ل““ ةفيحسصِل
ةرأدإأ تناكو .رسصان نب ليعامسسإأ مسسإأ ركذو ،ÚبعÓلأ سضعبِب ظافتحإلأ
Ú˘َتÎف ‘ ،Ú˘َسضر˘ع˘ِب تمّد˘ق˘ت د˘ق ي˘سسنر˘ف˘˘لأ نا˘˘مÒج نا˘˘سس سسيرا˘˘ب يدا˘˘ن
ايقيرفإأ ·أأ سسأاك ‘ بعل نسسحأأ تامدخ نم ةدافتسسإÓل ،أرّخؤوُم Úَتنيابتم
يدان ةرأدإأ نكل .وروأأ نويلم04 مث وروأأ نويلم03 ةميقِبو ،رسصمِب9102
مÓتسسأ نÓيŸأ ولوؤوسسم طÎسشيو .ÚَحÎقŸُأ تسضفر ›اطيإلأ يسسآأ نÓيم
.ةفئاسصلأ هذه رسصان نب حيرسست Òظن ،وروأأ نويلم05 نع ّلقي ل غلبم
نÓيم يدان عم (ةنسس22) رسصان نب ليعامسسإأ نأديŸأ طسسوتم طبتريو
.4202 فيسص هتّدم يسضقنت ،ٍدقعِب ›اطيإلأ يسسآأ

ر-ق
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ر-ق

ةرهسس يزيل‚إلأ يتيسس Îسسسشنام قيرف عدو
نم ابوروأأ لاطبأأ ةطبأر سسأاك ةسسفانم تبسسلأ
.يئاهنلأ عبر رودلأ
نويل كيبŸوأأ دي ىلع ءاسصقإÓل سضرعت يتيسسلأ
ديحو فدهل ة˘ي˘ثÓ˘ث˘ب ةÁز˘ه˘لأ د˘ع˘ب ي˘سسنر˘ف˘لأ

Ãلأ ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب دلا˘ف˘لأأ يزو˘ج بع˘˘لÈة˘ي˘لا˘غ˘ت
.ةنوبسشل
‘ يلبÁد ىسسومو يينروك اهعقو نويل ةيثÓث
Úفيك لجسس امنيب78لأو97لأ42لأ قئاقدلأ
.96لأ ةقيقدلأ ‘ يتيسسلأ فده نيورب يد

كرا˘˘سش ير˘˘˘ئأز÷أ ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ بخ˘˘˘ت˘˘˘نŸأ م‚
.وينيدنانÒف ناكم55لأ ةقيقدلأ ‘ ايطايتحأ
باعلألأ عناسص يتيسس Îسسسشنام فده لّجسسو
،96 ـلأ ةقيقدلأ ‘ نيورب ود Úفيك يكيجلبلأ
:نم ّلك نويل كيبŸوأأ فأدهأأ ىسضمأأ امنيب
‘ Êرو˘˘˘ك ل˘˘˘يو˘˘˘سسكا˘˘˘م يرأو˘˘˘ف˘˘˘يإلأ م˘˘˘جا˘˘˘هŸأ
ىسسوم طÿأ سسفنِب هليمزو ،42 ـلأ ةقيقدلأ
.78 ـلأو97 ـلأ Úَتقيقدلأ ‘ يليبÁد

ط˘سسو˘ت˘مو بÎغŸُأ ير˘ئأز÷أ بعÓ˘لأ ق˘ّلأا˘˘تو
ع˘ن˘سص ثي˘ح ،رأو˘ع ما˘سسح ي˘مو˘ج˘˘ه˘˘لأ نأد˘˘يŸأ
ةريرمتِب ،نويل كيبŸوأأ هقيرفِل Êاثلأ فدهلأ

.يليبÁد هليمزِل ةمسساح
يز˘˘˘ي˘˘˘ل‚إلأ ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس Îسسسشنا˘˘˘˘م مÎح˘˘˘˘ي ⁄و
رود نم ابوروأأ لاطبأأ يرود عدويل ،هسسفانم
نو˘ي˘ل كي˘بŸوأأ ما˘مأأ ةÒب˘ك ةرا˘سسخ˘ب ة˘ي˘نا˘˘م˘˘ث˘˘لأ
.(1 ـ3) يسسنرفلأ
ÎسسسشناŸ ينفلأ ريدŸأ لويدرأوغ بيب بكترأ
هقيرف دقفأأ ا‡ ،ةلم÷اب ةينف ءاطخأأ يتيسس
امنيب ،ةداتعŸأ ةيموجهلأ هتوقو عيرسسلأ هعاقيإأ
Ìكأأ نو˘ي˘ل برد˘˘م ا˘˘ي˘˘سسرا˘˘غ يدور هÒظ˘˘ن نا˘˘ك
ةأرابŸأ ةرأدإأ ‘ أزيكرتو ءوده
ه˘ي˘ف د˘ق˘ت˘فأ ،Ó˘ما˘ك ا˘˘طو˘˘سش لو˘˘يدرأو˘˘غ عا˘˘سضأأ

‘ ةيفاكلأ ةيموجهلأ ةروطخلل يتيسس Îسسسشنام
ظافتحلأو2-5-3 ¤إأ بعللأ ةطخ Òيغت لظ
د˘عا˘ق˘م ى˘ل˘ع ةءا˘ف˘ك Ìكأأ ة˘ي˘مو˘ج˘ه ة˘ح˘˘ل˘˘سسأا˘˘ب
.ءلدبلأ

سسو˘سسي˘جو غ˘ن˘ي˘لÎسس ة˘بر◊أ ي˘˘سسأأر˘˘ل ن˘˘ك˘˘ي ⁄
با˘ي˘غ ل˘ظ ‘ ،ة˘ق˘ي˘قد54 لوأأ ةر˘ثؤو˘م ة˘˘م˘˘سصب

كابترأو ،وليسسناكو ركوو نيÒهظلأ تاقÓطنأ
يردورو ناغودنوغو نيورب يد طسسولأ يثÓث

.نويل يبعÓل ةيددعلأ ةفاثكلأ لظ ‘
نكل ،Êاثلأ طوسشلأ ‘ ايبسسن يتيسسلأ نسس–

Úل˘يد˘ب˘ت˘ب (بي˘ب) ى˘ف˘ت˘كأ أذاŸ لؤوا˘سست˘لأ ى˘ق˘ب˘˘ي
افليسس ودرانرب نم لكب ظافتحلأ لسضفو ،طقف
دعاقم ىلع نيدوف ليفو افليسس ديفيدو زرfiو
.ةيأدبلأ ذنم ءلدبلأ
كيبŸوأأ قيرف بعلي ،يئاهنلأ فسصن رودلأ ‘و
،ÊاŸألأ خينويم نرياب يدان عم يسسنرفلأ نويل
ءا˘˘ع˘˘برألأ ءا˘˘سسم ““يدلا˘˘ف˘˘لأأ يزو˘˘ج““ نأد˘˘ي˘˘م˘˘˘ِب
 .لبقŸُأ
نا˘سس سسيرا˘ب ق˘ير˘ف ،ل˘ب˘ق ن˘˘م ا˘˘مو˘˘ي ىرا˘˘ب˘˘ت˘˘يو

،ÊاŸألأ غيزبيل يدان عم يسسنرفلأ نامÒج
يبهذلأ عّبرŸأ نأأ ينعي ام .هتأذ راطإلأ نمسض
تاب ،0202-9102 ةخسسن ابوروأأ لاطبأأ ةطبأرِل
.اسصلاخ ايناŸأأ وكنأرف

مد˘˘ق˘˘لأ ةر˘˘˘ك˘˘˘ل ›ود˘˘˘لأ دا–لأ ّدر
اهب مدقت يتلأ ىوكسشلأ ىلع ““افيف““
›وغيف نا˘ي˘ف˘سس ير˘ئأز÷أ م˘ج˘ن˘لأ

يأر˘سس ة˘ط˘ل˘غ ›ا◊أ ه˘˘يدا˘˘ن د˘˘سض
ةرأدإأ ترخأات امدعب كلذو ،يكÎلأ
ةقلاعلأ هتاقحتسسم عفد ‘ قيرفلأ
.هملع نود نم اهنم تعطتقأو
،ةيكÎلأ ““تايرح““ ةفيحسصل ًاقفوو
ةرأدإل ًأريذ– تهجو ““افيف““ نإاف
ةرورسضب هيف اهبلاطت يأرسس ةطلغ
تا˘˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘سسم ع˘˘˘˘فد ‘ عأر˘˘˘˘سسإلأ
ًأددهُم قيرفلأ نوكيسس وأأ ،›وغيف
دح ¤إأ لسصت دق ةمراسص تابوقعب

.ةيبوروألأ ةكراسشŸأ نم هنامرح

ة˘ي˘كر˘ت ة˘ي˘مÓ˘عإأ ر˘يرا˘˘ق˘˘ت تد˘˘كأأو
ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘غ يدا˘˘˘ن سسي˘˘˘ئر نأأ ىر˘˘˘خأأ
بسضاغ زيكنيج ىفطسصم يأرسس
ه˘ل˘ي˘مزو ›و˘˘غ˘˘ي˘˘ف ما˘˘ي˘˘ق ن˘˘م ًأد˘˘ج
¤إأ ءوجللاب ةدنهلب سسنوي يبرغŸأ
نم Ìكأأ دقعيسس أذه نإأ ذإأ ،““افيف““

⁄ يذ˘لأ ،ق˘ير˘ف˘لأ ‘ ا˘م˘ه˘ت˘ي˘ع˘سضو
ة˘م˘ئا˘ق ن˘م˘سض ا˘م˘ه˘ع˘سضو ‘ ددÎي
.عيبلل ÚسضورعŸأ ÚبعÓلأ
يأر˘˘˘سس ة˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘غ ةرأدإأ تح˘˘˘˘ت˘˘˘˘فو
هرا˘ب˘جإل ›و˘غ˘ي˘ف ع˘م تا˘˘سضوا˘˘ف˘˘م
3ـب ردقŸأو هبتأر سضيفخت ىلع
ع˘م ءا˘ق˘ب˘لأ ل˘با˘˘ق˘˘م ،ورو˘˘ي ÚيÓ˘˘م
د˘حأل ه˘ع˘ي˘ب وأأ ق˘ير˘˘ف˘˘لأ ة˘˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘سشت

،ه˘˘تا˘˘مد˘˘خ ‘ ة˘˘ب˘˘غأر˘˘لأ ة˘˘˘يد˘˘˘نألأ
ة˘ي˘كÎلأ ةر˘ك˘لأ قÓ˘م˘ع نأأ ة˘سصا˘˘خ
م˘سض د˘ع˘ب ةو˘˘ق ع˘˘قو˘˘م ‘ ى˘˘ح˘˘سضأأ
يذلأو ،نأروت أدرأأ يكÎلأ مجنلأ
بعÓ˘˘لأ ز˘˘كر˘˘م ‘ هرود˘˘˘ب بع˘˘˘ل˘˘˘ي
.يرئأز÷أ
دق ةقباسس ةيمÓعإأ ريراقت تناكو
‘ ل˘˘˘˘خد ›و˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف نأأ تف˘˘˘˘˘سشك
امك ،ةيرطق ةيدنأأ عم تاسضوافم
ةيلاطيإأ ةيدنأأ مامتهأ طfi هنأأ

،ايرود˘ب˘ما˘سسو و˘ي˘سستل رأر˘غ ى˘ل˘ع
.ةيسسنرف ةيدنأأ ¤إأ ةفاسضإأ

بعل ،›و˘˘غ˘˘˘ف نا˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سس لأز˘˘˘ي ل
ثد◊أ عنسصي يكÎلأ يأراسساتلاغ

سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف كلذو ،ه˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ف ‘
ر˘يرا˘ق˘ت تد˘كأأ ثي˘ح ،ه˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم
ةفأرغلأ يدان نم لك نأأ ،ةيفحسص
ن˘ع ا˘ي˘م˘سسر ا˘˘ع˘˘جأر˘˘ت ،ل˘˘ي˘˘حد˘˘لأو
بخ˘˘˘ت˘˘˘نŸأ بعل ع˘˘˘م د˘˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لأ
ة˘ي˘لاŸأ ه˘ب˘لا˘ط˘م بب˘سسب ،ي˘ن˘طو˘لأ
.ةÒبكلأ
‘ Ó˘˘˘˘˘خد Úيدا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لأ نأأ ر˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘ي
ةرأدإأ ع˘˘˘˘م ةر˘˘˘˘سشا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م تلا˘˘˘˘˘سصتأ

ر˘˘ف˘˘ظ˘˘لأ ل˘˘جأأ ن˘˘م يرا˘˘سسا˘˘˘تلا˘˘˘غ
سضفر نأأ لإأ ،““وسسوسس““ تامدخب
طلخأأو رومألأ لك دقع بعÓلأ
.نيÒسسŸأ ىلع تاباسس◊أ

ر-ق

 مداقلأ مصسوŸأ ‘ ةديدج ةبرŒ صضوخي اÃر

يآرسس ةطلغ هيدان دسض ›وغيف  فسصني ““افيف““

،ÊاŸألأ خابدÓغنسشنوم بعل ،ينيعبسس نب يمأر رسضÿأ م‚ ىدبأأ
يتلأ ،لاطبألأ ةطبأر ‘ ديج رأوسشم قيق– ىلع هيدان ةقفر همزع
:ةيناŸألأ ةفاحسصلل ،ينيعبسس نب حرسصو .هل ةبسسنلاب Òبك فده اهÈتعأ
افده ناك دقل ،لاطبألأ ةطبأر اهيف بعلأأ يتلأ ¤وألأ ةرŸأ يه هذه““

ة˘سصر˘ف ا˘ن˘يد˘ل““ :ير˘ئأز÷أ ›ود˘لأ فا˘سضأأو .““› ة˘ب˘سسن˘لا˘˘ب م˘˘ل˘˘حو أÒب˘˘ك
نم ةدافتسسلأ لواحنو ايدج دعتسسنسس كلذل ،رابكلأ ةئف نمسض ةسسفانملل

ذختأ هنأأ ،ينيعبسس نب يمأر يرئأز÷أ ›ودلأ Èتعأو .““ةسسفانŸأ هذه
،خابدÓغنسشنوم ايسسيروب يدان ¤إأ همامسضنلأ هرايتخاب بئاسصلأ رأرقلأ

.يوركلأ هرأوسشم ‘ ةمهم ةطfi نوكيسس يدانلأ أذه نأل
نيأأ ،سصوسصÿأ أذه ‘ ،ينيعبسس نب تاحيرسصت ةيمÓعإأ لئاسسو تلقانتو
‘ ةمهم ةطfi نوكتسس اهنأأ ترعسش ،خابدÓغ ‘ تيسضمأأ امدنع““ :لاق
‘و ،ديج مسسوم ققحن نأأ تردأأ““ :يرئأز÷أ ›ودلأ فاسضأأو .““يرأوسشم
ةطبأرل لهأاتلأ نم انك“و ،مأري ام نسسحأأ ىلع راسس ءيسش لك Òخألأ
.““لاطبألأ

ا˘ي˘سسيرو˘ب˘ل ما˘م˘سضنإلأ ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘مدا˘˘ن تسسل““ :ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘سس ن˘˘ب ي˘˘مأر ع˘˘با˘˘تو
أذه ى˘ل˘ع رو˘مألأ ر˘م˘ت˘سست˘نأأ ى˘ن“أأو ،أد˘ي˘ج أرأر˘ق نا˘ك ،خا˘بدÓ˘غ˘ن˘سشنو˘م
.““عسضولأ

خابدÓغ مو‚ طصسو هصسفن صضرفي ينيعبصس نب
نسسحأأ عبأر ينيعبسس نب يمأر خابدÓغسشوم ايسسوروب يدان عفأدم Òتخأ

.طرافلأ مسسوملل خابدÓغسشنوم ايسسوروب قيرف ‘ بعل
يذلأو يمسسرلأ هعقوم Èع يدانلأ هعسضو يذلأ ءاتفتسسلأ بسسح كلذو

عئأرلأ همسسوم دعب يرئأز÷أ ›ودلأ رايتخأ ءاجو .يدانلأ راسصنأأ سصخ
.ةيبوروألأ لاطبألأ ةطبأرل لهأاتلاب جوت يذلأو ÊاŸألأ يدانلأ ةقفر
لهأات ‘ ،مرسصنŸأ مسسوŸأ Òبك لكسشب مهاسس ،ينيعبسس نب يمأر نأأ ركذي
بعل نسسحأاك Òتتخأأو ،لاطبألأ ةطبأرل ،خابدÓغنسشنوم ايسسيروب هيدان

.مسسوملل قيرفلأ ‘
ر-ق

خابدÓغنصشنوم ايصسيروب هيدان لهأات ‘ مرصصنŸأ مصسوŸأ Òبك لكصشب مهاصس

““› ةبسسنلاب Òبك فدهؤ ملح امئآد تناك لاطبألآ ةطبآر““ :ينيعبسس نب
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 لاطبألآ يرؤد جراخ يتيسسلآ درطي نويل
Êونج ويرانيسسب
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يليبÁد ىصسوم همجاهم ءانثلاب صصخي نويل بردم

اننكل Úحسشرم نكن ⁄ :ايسسراغ يدؤر
انتآردق ‘ انقثؤ

،يسسنرفلأ نويل كيبŸوأل ينفلأ ريدŸأ ،ايسسراج يدور يسسنرفلأ دكأأ
ى˘ل˘ع (1-3) زو˘ف˘لا˘ب لا˘ط˘بألأ يرود ي˘ئا˘ه˘ن ف˘سصن˘ل ه˘ق˘ير˘ف ل˘هأا˘ت بق˘˘ع
مهنأأ ،(يدلافلأأ هيزوج) بعلم ىلع تبسسلأ يزيل‚إلأ يتيسس Îسسسشنام

.““انسسفنأأ ‘ انقثو اننكل““ ،لهأاتلل ةحسشرŸأ قرفلأ نمسض أونوكي ⁄
لكل ““ةيعام÷أ حورلأ““ ىلع ايسسراج ىنثأأ ،ةأرابŸأ دعب تاحيرسصت ‘و
.اعيمج مهب روخف هنأأ ¤إأ أÒسشم ،هقيرف يبعل
،يليبÁد ىسسوم همجاهم ءانثلاب اقباسس ›اطيإلأ امور بردم سصخ امك
نيذللأ ثلاثلأو Êاثلأ Úفدهلأ لجسسو57 ةقيقدلأ ‘ ليدبك لزن يذلأ
مد˘ع˘ل ““ا˘ط˘بfi““ نا˘ك ه˘نأا˘ب فÎعأ ثي˘ح ،ه˘ق˘ير˘ف ح˘لا˘سصل ءا˘ق˘˘ل˘˘لأ ا˘˘ي˘˘ه˘˘نأأ

.ةيأدبلأ ذنم هتكراسشم
نمث ‘ حاطأأ نأأ دعب ،ةلوطبلاب هترماغم ‘ نويل كيبŸوأأ رمتسسأو
.هرأد رقع ‘ ›اطيإلأ سسوتنفويب يئاهنلأ
سسفن غلب امدنع ةلوطبلأ ‘ هل ةÒسسم لسضفأأ زا‚إلأ أذهب قيرفلأ لداعو
يذلأ ،ÊاŸألأ خنويم نرياب دي ىلع رداغي نأأ لبق ،تأونسس01 لبق رودلأ
بع˘ل˘م ى˘ل˘ع ل˘ب˘قŸأ ءا˘ع˘برألأ مو˘ي ا˘سضيأأ ي˘ب˘هذ˘لأ ع˘برŸأ ‘ ه˘ه˘جأو˘˘ي˘˘سس
.(يدلافلأأ هيزوج)
لبقل هقيرف لهأات نم ،نويل كيبŸوأأ مجاهم يلبÁد ىسسوم أاجافتي ⁄و
يزيل‚إلأ يتيسس Îسسسشنام ىلع زوفلأ بقع ،ابوروأأ لاطبأأ يرود يئاهن
.تبسسلأ  ،(3-1)
نأأ امك ،ةأرابŸأ ةبوعسص ملعن انك““ :ولراك تنوم ةكبسش Èع يلبÁد حرسصو
دنع نكلو ،ءلدبلأ دعاقم ىلع ءاقللأ تأأدب اŸاط ةلهسس ىقبت ل ةمهŸأ
.““ثدح ام وهو ،ةمسصب كرت نم دبل ةكراسشŸأ
ىسصقأأ لذبن نأاب سضعبلأ انسضعب اندعو““ :نويل كيبŸوأأ مجاهم فاسضأأو
‘ انلز ام ،لبقتسسملل مهم رمأأ أذهو ةيلقعلأ تÒغت دقل ،انيدل ام
.““زي‡ قيرف اننأأ دكؤوي ام وهو ةلوطبلأ
نكلو ،ايسساسسأأ ءدبلأ مدع نم نزحي بعل يأأ عبطلاب““ :يلبÁد عباتو
طاسشنلأ فانئتسسأ ذنمو ،زوفلأ قيق– ىلع يقيرف ةدعاسسم امئأد لواحأأ
.““ةدح ىلع ةأرابم لك ‘ زكرن
نوكنل ةيدج لكب دأدعتسسلأ انيلع““ :هتاحيرسصت يلبÁد ىسسوم ”أأو

.““ÊاŸألأ خنويم نرياب ةأرابŸ نيزهاج
ثيح ،ةيسسنرف ةيناŸأأ تاهجأوÃ يئاهنلأ لبق رودلأ تاسسفانم ماقتو
دسض نامÒج ناسس سسيراب يقتلي امنيب ،خنويم نرياب دسض نويل بعلي

.غيزبيل

غيلÈÁÒلأ يبعل Úب أÒًثأات Ìكألأ Èتعي

 ىنمتيؤ ..غنيلÎسس مولي نيؤرب يد
هلزنŸ ةدوعلآ

هلمأأ ةبيخ نع ،يتيسس Îسسسشنام بعل ،نيورب يد Úفيك يكيجلبلأ برعأأ
تبسسلأ  ةراسسÿاب ،يئاهنلأ عبر نم ابوروأأ لاطبأأ يرود هقيرف عيدوت دعب
.(1-3) ةجيتنب يسسنرفلأ نويل مامأأ
ةياهن بقع ““تروبسس .يت .يب““ ةكبسشل تاحيرسصت ‘ نيورب يد لاقو
طوسش نكي ⁄ ،ىرخأأ ةرم رمألأ سسفن نكلو فلتfl ماع أذه““ :ةأرابŸأ
طوسش ‘ ةياغلل ةديج ةروسصب انبعل اننكل ،يفكي اÃ أًديج لوألأ ةأرابŸأ
.““Êاثلأ ةأرابŸأ
،سصرفلأ سضعب انيدل تناكو ،1-1 ةجيتنلأ ليدعت ‘ انح‚““ :فاسضأأو
.““ةثÓثو Úفدهب انرخأات مث نمو
مهانعسضوو Êاثلأ ةأرابŸأ طوسش ‘ ةديج ةروسصب انبعل““ :نيورب يد عباتو

تتأأ ،(1-2) انرخأات عم ىتح ،Èكأأ يموجه جهنب انبعل ،طغسضلأ ت–
فدهلأ أولجسس مهنكل ،2-2 ةجيتنلأ تناكل اهلجسس أذإأ غنيلÎسسل ةسصرف
.““اهنيح ةأرابŸأ تهتنأو ثلاثلأ
ةدوعلل جاتحأأ ،ملعتلأ انيلع نكل ،سصرفلأ نم ديدعلأ قلخي ⁄ نويل““ :”أأو
.““ام ءيسش ىلع زيكÎلل جاتحأأ ،لزنŸأ ¤إأ
،يزيل‚إلأ يتيسس Îسسسشنام م‚ ،نيورب يد Úفيك يكيجلبلأ لجسسو
.ةسصاخ ةناكم ‘ هعسضو ،يسسنرفلأ نويل كابسش ‘ اًفده
61 مقرلأ لمحي فدهلأ أذه نإاف ،تايئاسصحإÓل ““اتبوأأ““ ةكبسش بسسحبو
.تاقباسسŸأ عيمج ‘ نيورب يدل
يتيسسلأ سصيمقب افده83 ‘ نيورب يد مهاسس فدهلأ أذهب هنأأ تحسضوأأو
حبسصيل ،22 عنسصو61 لجسس ثيح ،تاقباسسŸأ عيمج ‘ مسسوŸأ أذه
.مسسوŸأ أذه فأدهألأ ‘ ةمهاسسم غيلÈÁÒلأ يبعل Ìكأأ
نم يتيسس ÎسسسشناÃ حاطأأ امدعب ،ليقثلأ رايعلأ نم ةآاجافم نويل رجفو
،1-3 ةجيتنب تبسسلأ  هيلع بلغتلأ دعب ،ابوروأأ لاطبأأ يرود يئاهن عبر
نرياب عم يئاهنلأ فسصن ‘ أًدعوم ›اتلاب يسسنرفلأ قيرفلأ برسضيل

.ÊاŸألأ خينويم

امدعب ،ليق˘ث˘لأ را˘ي˘ع˘لأ ن˘م ةأا˘جا˘ف˘م نو˘ي˘ل ر˘ج˘ف
يرود يئاهن عبر نم يتيسس ÎسسسشناÃ حاطأأ
‘ ،(1-3) ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘ب Òث˘م زو˘ف˘ب ،ا˘بوروأأ لا˘ط˘بأأ
،يدلافلأ هيسسوخ بعلم اهنسضتحأ يتلأ ةأرابŸأ
.تبسسلأ
Êرو˘ك ل˘يو˘سسكا˘م ن˘م ل˘ك نو˘ي˘ل ة˘˘ي˘˘ثÓ˘˘ث ل˘˘ج˘˘سس
““Úفد˘˘˘ه““ ي˘˘˘ل˘˘˘بÁد ى˘˘˘سسو˘˘˘˘مو (42) ة˘ق˘ي˘قد˘لا˘ب
فد˘ه ل˘˘ج˘˘سس ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،Ú (97، 78)تق˘ي˘قد˘لا˘ب
ن˘يور˘ب يد Úف˘ي˘˘ك د˘˘ي˘˘حو˘˘لأ ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس Îسسسشنا˘˘م
.(96) ةقيقدلاب
نرياب عم يئاهنلأ فسصن ‘ أًدعوم نويل برسضو
ع˘برŸأ ي˘˘ت˘˘ه˘˘جأو˘˘م ع˘˘ي˘˘م÷أ بقÎي˘˘ل ،خ˘˘نو˘˘ي˘˘م
نأأ ذإأ ،(ة˘ي˘˘سسنر˘˘ف-ة˘˘ي˘˘ناŸأأ) ة˘˘ه˘˘ك˘˘ن˘˘ب ي˘˘ب˘˘هذ˘˘لأ
سسيرابو غيزبيل Úب نوكتسس ىرخألأ ةأرابŸأ
.نامÒج ناسس
‘ نويل حلاسصل ةأرابŸأ ‘ ¤وألأ ةلواÙأ تتأأ
نم ةيوق ةي˘سضرأأ ةد˘يد˘سست˘ب ،ةر˘سشا˘ع˘لأ ة˘ق˘ي˘قد˘لأ

كسسمأأ ،وليسسرام Èع ءأز÷أ ةقطنم دودح ىلع
.نوسسريدإأ حاجنب اهب
در˘ف˘نأ ا˘مد˘ع˘ب ،42 ‘ ل˘ي˘ج˘سست˘لأ نو˘ي˘ل ح˘ت˘ت˘˘فأو
ةرير“ هيقلت دعب نوسسريدإأ سسرا◊اب يبماكيإأ
ل˘خد˘ت˘ي نأأ ل˘ب˘ق ،لا˘سشرا˘م ن˘م ة˘ن˘ت˘˘ق˘˘م ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ب

يذلأ Êروك ¤إأ لسصتل ،ةركلأ كتفيو ايسسراج
ددسسيل ،هامرم نم يتيسسلأ سسراح جورخ لغتسسأ
تنكسس ءأز÷أ ةقطنم جراخ نم ةيسضرأأ ةرك
.كابسشلأ
بنا÷أ ى˘ل˘ع ة˘ف˘لاfl ى˘ل˘˘ع ي˘˘ت˘˘ي˘˘سسلأ ل˘˘سص–و
اهذفن ،82 ةقيقدلأ ‘ ءأز÷أ ةقطنŸ رسسيألأ
ى˘مرŸأ هاŒ ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م ةد˘˘يد˘˘سست˘˘ب ن˘˘يور˘˘ب يد
 .زيبول سسرا◊أ اهل ىدسصت
نم ةقيرطلأ سسفنب ةلواÙأ نيورب يد دواعو

flأ سسفن نم ةفلاŸةرمو ،83 ةقيقدلأ ‘ ناك

.ةركلل نويل سسراح ىدسصت ىرخأأ
‘ ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لأ لدا˘ع˘ي نأأ ي˘ت˘˘ي˘˘سس Îسسسشنا˘˘م دا˘˘كو
هينروك هÒظن جنيلÎسس غوأر امدعب ،24 ةقيقدلأ

دهميل ،ءأز÷أ ةقطنم نم نÁألأ بنا÷أ ‘
ةر˘ك هرود˘ب دد˘˘سس يذ˘˘لأ ،و˘˘غ˘˘يردور هاŒ ةر˘˘ك˘˘لأ

.زيبول اهب كسسمأأ ةفيعسض
،عئاسضلأ لدب تقولأ نم ¤وألأ ةقيقدلأ ‘و
مدقلأ جراخب ةنقتم ةينيب ةرك نيورب يد لسسرأأ

Œسس هاÎألأ بنا÷أ ‘ غ˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘لÁن Ÿة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن
ا˘ه˘ل ىد˘سصت ة˘˘يو˘˘ق ةر˘˘ك Òخألأ دد˘˘سسي˘˘ل ،ءأز÷أ
.نويل مدقتب لوألأ طوسشلأ يهتنيل ،زيبول
ÎسسسشناŸ لوألأ ل˘يد˘˘ب˘˘ت˘˘لأ لو˘˘يدرأو˘˘غ ىر˘˘جأأو
باسسح ىلع زرfi لوزنب65 ةقيقدلأ ‘ يتيسس
.وينيدنانÒف
ىلع نم ةفلاfl ىلع يتيسس Îسسسشنام لسص–و

يد اهذفن ،06 ةقيقدلأ ‘ ءأز÷أ ةقطنم دودح
ز˘ي˘بو˘ل ا˘˘ه˘˘ل ىد˘˘سصت ة˘˘يو˘˘ق ةر˘˘ك أًدد˘˘سسم ن˘˘يور˘˘ب
.حاجنب
ةديدسستب نو˘سسر˘يد˘يإأ ة˘ت˘غا˘ب˘م لا˘سشرا˘م لوا˘حو
‘ ءأز÷أ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م جرا˘˘خ ن˘˘م ة˘˘يو˘˘ق ة˘˘ي˘˘˘سضرأأ
كسسمأأ ي˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلأ سسرا˘˘˘˘ح نأأ لإأ ،46 ةق˘ي˘قد˘لأ
.ةركلاب
ىلع نم ةفلاfl نيورب يد ذفن ديدج نمو

أًددسسم ،66 ةقيقدلأ ‘ ءأز÷أ ةقطنم دودح
.ةرŸأ هذه ةسضراعلأ تلع ةرك
‘ ةجيتنلأ ةلداعم ‘ يتيسس Îسسسشنام ح‚و
ةنقتم ةينيب ةرك زرfi ررم امدعب ،96 ةقيقدلأ
،ءأز÷أ ةقطنم نم رسسيألأ بنا÷أ ‘ غنيلÎسسل
دودح ىلع ةركلأ دهÁو نويل عفأدم غوأÒل

ةرسشابم ددسس يذلأ نيورب يدل ءأز÷أ ةقطنم
.Úيسسنرفلأ كابسش ‘
نم ةيوق ةرك سسوسسيج ددسس ،37 ةقيقدلأ ‘و

‘ زيبول قلأات ،ءأز÷أ ةقطنŸ رسسيألأ بنا÷أ
.ةينكر ةلكر ¤إأ اهداعبإأ
سسو˘سسي÷ ة˘ن˘ق˘ت˘م ة˘ي˘˘سضر˘˘ع غ˘˘ن˘˘ي˘˘لÎسس ل˘˘سسرأأو
‘ ءأز÷أ ة˘˘ق˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م ‘ ة˘˘˘با˘˘˘قر˘˘˘لأ ن˘˘˘م ›اÿأ
ىلعأأ ةركلأ ددسس يليزأÈلأ نأأ لإأ ،77 ةقيقدلأ
.ةسضراعلأ
ليجسستب يتيسس Îسسسشنام هÒظن نويل تغابو
ة˘ي˘ن˘ي˘ب ةر˘ك رأو˘ع ل˘سسرأأ ا˘مد˘ع˘ب ،Êا˘ث˘لأ فد˘ه˘لأ

هدجأوتل اهكرت لسضف يذلأ يبماكيإأ هاŒ ةنقتم
در˘ف˘ن˘يو ي˘ل˘بÁد ا˘ه˘ع˘با˘ت˘˘ي˘˘ل ،ل˘˘ل˘˘سست˘˘لأ ع˘˘سضو ‘

تمدطسصأ ةيوق ةيسضرأأ ةرك ددسسيو نوسسريديإاب
.87 ةقيقدلأ ‘ كابسشلأ تنكسسو سسرا◊أ مدقب
باسسح ى˘ل˘ع ا˘ف˘ل˘ي˘سس د˘ي˘ف˘يد˘ب لو˘يدرأو˘غ ع˘فدو
ذا˘ق˘نإأ ن˘ع ا˘ًث˘˘ح˘˘ب58 ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لأ ‘ و˘˘ج˘˘يردور
.فقوŸأ
‘ لي˘ج˘سست˘ل˘ل ة˘ق˘قfi ة˘سصر˘ف غ˘ن˘ي˘لÎسس رد˘هأأو
ة˘ي˘سضر˘ع سسو˘سسي˘ج ل˘سسرأأ ا˘مد˘ع˘ب ،68 ةقي˘قد˘لأ
›اÿأ ىمرŸأ مامأأ يزيل‚إلأ بعÓل ةيسضرأأ

.ةسضراعلأ ىلعأأ ةبأرغب ددسسيل ،هسسراح نم
Îسسسشنام ىلع ةمحرلأ ةسصاسصر نويل قلطأأو
ةرك رأوع ددسس امدعب ،78 ةقيقدلأ ‘ يتيسس
أاطخأأ ،ءأز÷أ ةقطنم دودح ىلع نم ةفيعسض
‘ يلبÁد اهعباتيل ،اهل يدسصتلأ ‘ نوسسريدإأ
.كابسشلأ
،عئاسضلأ لدب تقولأ نم ةعبأرلأ ةقيقدلأ ‘و
ر˘سسيألأ بنا÷أ ن˘˘م ة˘˘ف˘˘لاfl ن˘˘يور˘˘ب يد ذ˘˘ف˘˘ن

Ÿزيبول اهدعبأأ ةيوق ةرك أًددسسم ،ءأز÷أ ةقطن
.ةينكر ةلكر ¤إأ
ةيسضرعلأ ةركلل ركلأو ىقترأ ةلكرلأ كلت نمو
يهتنيل ،مئاقلأ رأوج ¤إأ ترم ةيسسأأر أًددسسم
فسصن ¤إأ هلهأاتو1-3 ةجيتنب نويل زوفب ءاقللأ
.يئاهنلأ

     
     

      
       

 
    

      
      
     
     

        
     

      
     

    
     

     

      
      

      
   
      

     
     
   

      
      

      
      

 
      

     
    

    
 

     
       

        
       

   
       

     
       

      
       

     

       
       
      
  

     
    
    

    
    

   
    
    

    
     
    
   

    

   

   
   

   
    
   
   

    
    
    

  
    

    

    
    

   
   
  
    
   

    
  

    
     

    
  

      
    

    
 

   
   

   
  

     
   

    
    

  
     

    
    

        

       

،يتيسس Îسسسشنام بدم لويدرأوغ بيب ثد–
نويل مامأأ تبسسلأ  هقيرف ةراسسخ بابسسأأ نع
يئاهن عبر نم جورÿأو ،1-3 ةجيتنب يسسنرفلأ
.ابوروأأ لاطبأأ يرود
تاحيرسصت ‘ ةأرابŸأ بقع لويدرأوغ لاقو
هذه رسسكنسس ام اموي““ :““تروبسس يت يب““ ةكبسشل
لوأأ ‘ ،يئاهنلأ فسصن نع انلسصفت يتلأ ةوجفلأ
‘و موجهلل تاحاسسم داجيإل انيناع ةقيقد52
.““انسس– اننأاب روعسشلأ يدل ناك Êاثلأ طوسشلأ
‘ ةيلاثŸأ ¤إأ لوسصولأ انيلع بجي““ :فاسضأأو
¤إأ لسصن ⁄و ،ةدحأو ةأرابم ‘ ةقباسسŸأ أذه

.““كلذ
فدهلأ ةطقل ‘ ةفلاfl دوجو ةيناكمإأ نعو
ق˘˘ل˘˘ع ،ترو˘˘بل كيÁÒإأ ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ل Êا˘˘˘ث˘˘˘لأ
فورظلأ نع ثيد◊أ ‘ بغرأأ ل““ :Êابسسإلأ

ثحبأأو يكتسشأأ تنك ول امك رمألأ ودبي ل ىتح
.““رأذعألأ نع
نم Òثكلأ انمدق اننكلو ،ةلوطبلأ انعدو““ :عباتو
ا˘ن˘ب˘ك˘ترأ ،ا˘ًي˘فا˘˘ك كلذ ن˘˘ك˘˘ي ⁄ ،ةد˘˘ي÷أ رو˘˘مألأ
تا˘˘ظ◊ ‘و ءأز÷أ ي˘˘ت˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ‘ ءا˘˘˘ط˘˘˘خألأ

موجهلل تا˘حا˘سسŸأ دا˘ج˘يإل ا˘ن˘ي˘نا˘عو ،ة˘م˘سسا˘ح
.““انجورخ ببسس أذهو

أذه ‘““ :قلع ةردهŸأ جنيلÎسس ةسصرف نعو
تقو˘لأ ¤إأ با˘هذ˘لأو ل˘يد˘ع˘ت˘لأ كي˘ل˘ع ف˘˘قوŸأ
فدهلأ انكابسش تلبقتسسأ اهدعب نكلو ،‘اسضإلأ
انددسسو Èكأأ اسصرف انقلخ ،رمألأ ىهتنأو ثلاثلأ

““تأركلأ نم Èكأأ أددع
بهذ˘ن˘سس نآلأ ن˘ك˘لو ،طا˘ب˘حإلا˘˘ب ر˘˘ع˘˘سشن““ :”أأو
ةرم يدانلأو ÚبعÓلأ عفدل دوعنسسو ةزاجإÓل
هذه مطحنسس ام اَموي اÃر ،ةلسصأوŸأو ىرخأأ
أذه قحتسسي ناك ةيسضاŸأ مأوعألأ ‘ ،زجأو◊أ
،ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ ف˘سصن ¤إأ لو˘سصو˘لأو هزواŒ ق˘ير˘ف˘لأ
.““ةوجفلأ كلت رسسكنسس ام اًموي

لاطبأأ يرود يئاهن عبر نم جرخ امدعب

ةوجفلآ كلت رسسكنسس ام اًموي :لويدرآوغ
         

         
         
         
     

        
         

        
    

         
        

         
           

  
        

         
            
         

           
          

         
     

       

        



خنويم نرياب دي ىلع اهاقلت يتلأ ةنيهŸأ ةÁزهلأ بقع

ديدجتلآؤ لÓحإÓل ةنولسشرب ةطخ لقرعت ةبعسص تابقع
       

      
 

اصسرابلأ خيرات ‘ ةيبوروأأ ةÁزه أأوصسأأ دعب

ةرم لؤأل ““راعلآ ةمئاق““ نم وجني هيكيب
تنÎنإلأ Èع Êابسسإلأ ةنولسشرب قيرف روهمج نسشي نأأ داتعŸأ نم ناك
ةيرخسسلأ ليو–و ،قافخإأ لك عم هيكيب درأÒج عفأدŸأ ىلع ًاعذل ًاموجه
نم (8-2) ةقحاسسلأ ةراسسÿأ مغر ةرŸأ هذه تلفأأ هّنكل ،““دنرت““ ¤إأ هنم
لاطبأأ يرود يئاهن عبر نم ÚهŸأ جورÿأو ،ÊاŸألأ خنويم نرياب قيرف
.ةعم÷أ ،ابوروأأ
هنكل ،ةÒخألأ ةÎفلأ ‘ ةنولسشرب قيرف عافد ‘ فعسض ةطقن هيكيب لظو
،ةيسضاŸأ ةليللأ ،““Îيوت““ عقوم ىلع راعلأ ةمئاق ‘ نكي ⁄ ةداعلأ Òغ ىلع
،نرياب مامأأ يثراك لكسشب أورهظ نيذلأ ÚبعÓلأ نم ديدعلأ دوجول كلذو
.تأداقتنلأ نم دسسألأ بيسصن أولانو
ىلع Òهام÷أ موجه ¤إأ ةينولاتكلأ ““وفيتروبيد ودنوم““ ةفيحسص تراسشأأو
هيردنأأ كرام ÊاŸألأ سسرا◊أو لأديف وروترأأ يليسشتلأ لثم ،نيرخآأ Úبعل
سسأأر ىلع ““دنرت““ ¤إأ مهليو–و ،وديميسس نولسسين ›اغتÈلأو نغيتسش Òت
.يدانلأ خيرات ‘ ةيبوروأأ ةÁزه أأوسسأأ دعب راعلأ ةمئاق
ةديدع تلاح ‘ ثدح امك هدرفÃ هيكيب ىلع دقنلأ ماهسس طلسست ⁄و
ديحولأ وه Êولاتكلأ عفأدŸأ ناكو ،يرا÷أ مسسوŸأ ‘ ًاسصوسصخ ،ةقباسس
‘ ة˘ح˘ي˘سضف˘لأ د˘ع˘ب Úي˘فا˘ح˘سصلأ ما˘مأأ ثد– يذ˘لأ ة˘نو˘ل˘سشر˘˘ب ي˘˘ب˘˘عل ن˘˘م
.ةنوبسشل
ىدبأأ امك ،ةرأدإلأ سسل‹ نم أأدبت يدانلأ ‘ ةيرذج تأÒيغتب هيكيب بلاطو
د˘يد˘ج˘ت˘لأ ةرو˘ث ‘ ًا˘يرور˘سض أذ˘ه نا˘ك أذإأ يدا˘ن˘لأ ن˘ع ل˘ي˘حر˘ل˘ل هدأد˘ع˘˘ت˘˘سسأ
.ةبولطŸأ
ÚبعÓلأ دسض Òهام÷أ نم ةرخاسسلأ تاقيلعتلأ سضعب ةفيحسصلأ ترسشنو
بجيف ةنولسشرب Òهظ وه وديميسس ناك أذإأ““ اهنمو ،ةأرابŸأ لÓخ Úبيıأ
يكل ًاعئأر ًاتيقوت راتخأ نغيتسش Òت““ رخآأ لاقو ،““ءاسضف دئأر انأأ نوكأأ نأأ
.““هتÒسسم ‘ ةأرابم أأوسسأأ بعلي
رسساك سشحو لثم ناك هنأأ يعأدب لأديف وروترأأ ىوتسسم نم نورخآأ رخسسو

رخآأ قيلعت لاقو ،ةنولسشرب ‘ عيدو لمح ¤إأ لو– مث ،خنويم نرياب ‘
ةانق مجح ‘ بعلŸأ بناج ىلع وتÒبور يجÒسسو وديميسس Úب ةفاسسŸأ““
.““امنب

فدهلأ دعب ““أوفقوتت لو أولصصأو ..أورمتصسأ““لاق
صسماÿأ

 ...بعلŸآ ‘ رلوم تاخرسص رسس
!ةنولسشرب آومحرت ل

مجاهم تبثأأ ثيح ،عجأرت ةÎف دعب يŸاعلأ هقيرب رلوم سساموت داعتسسأ
ىلع يسسيم لينويللو ،ةنولسشÈل ةدقع لثÁ هنأأ مرسضıأ خنويم نرياب
.سصوسصÿأ
عبر ‘ ةنولسشرب ىلع2-8 حسساكلأ يخيراتلأ زوفلأ ‘ Úفده رلوم لجسسو
›اÿأ بعلŸأ ‘ ةيودŸأ هتاخرسص تناكو ،ابوروأأ لاطبأأ يرود يئاهن
.ةأرابŸأ لجر ةزئاج قحتسسأو ،ةيسسايقلأ ةجيتنلأ ‘ اببسس
لب ،بعلŸأ ‘ سضكرلاب يديلقت لكسشب هفأدهأاب رلوم لفتحي ل ةداعو
.اسسÈلأ مامأأ لعف امك ،هناكم ‘ فقأو وهو خأرسصلاب يفتكي
..أورم˘ت˘سسأ““ ح˘ي˘سصي ل˘ظ ر˘لو˘م نأأ ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلأ (ا˘كرا˘م) ة˘ف˘ي˘ح˘سص تح˘سضوأأو
ردق Èكأأ ليجسستب بلاط ثيح ،سسماÿأ فدهلأ دعب ،““أوفقوتت لو أولسصأو
.سسفانŸاب ةفأأرلأ مدعو ،فأدهألأ نم
زوفلأ لÓخ اهرأد رقع ‘ ليزأÈلل ايناŸأأ للذإأ ىلع أدهاسش رلوم ناكو
ةبلاطŸ ةهباسشم هتاخرسص تناكو ،4102 ⁄اعلأ سسأاك ‘1-7 حسساكلأ
.ةمحر Óب سسفانŸأ سسهدب ءÓمزلأ
ليزأÈلأ ‘““ (ياكسس) ةطÙ رلوم لاق ،ÚتأرابŸأ Úب ةنراقŸأ ىلع أدرو

ام لك انلعف ،تاحاسسم ةنولسشÈل كÎن ⁄ ابيرقت ،لكسشلأ أذهب رطيسسن ⁄
ىتح““ فاسضأأو .““لاطبألأ يرود ‘ ةأرابم نع كلذ لوق ردانلأ نمو ،هديرن

أولذبو ،فغسشلأو ةقاطلأ سسفنب نوعتمتي أوناك ءلدبلأ نوبعÓلأ لزن امدنع
.““دهج ىسصقأأ
تناك اهنأأ دقتعأأ ل اهيلإأ رظنأأ امدنع““ يسسيم عم هتاهجأوم نع رلوم لاقو
 .تابختنŸأ وأأ ةيدنألأ ىوتسسم ىلع ءأوسس ،““ةئيسس
ةنولسشرب ىلع0-7 مخسضلأ نرياب زوف ‘ رلوم مهاسس Úتهجأوم لوأأ يفف

ةثÓث لجسسو ،3102 لاطبألأ يرود يئاهن فسصن ‘ ةيلامجإلأ ةجيتنلأ ‘
.فأدهأأ
5102 يئاهن غلب اسسÈلأ نكل ،2-3 نرياب زوف فده رلوم لجسس ،5102 ‘و
لوأأ رلوم حبسصأأ ةنوبسشل ةيئانثبو .ون بماك ‘ اباهذ0-3 هزوف نم أديفتسسم
.ابوروأأ تلوطب ‘ اسسÈلأ ىمرم ‘ فأدهأأ6 لجسسي قÓطإلأ ىلع بعل
ةحاطإلأ ‘ تفاسشناŸأ عم مهاسس ثيح ،ايلود رلوم مامأأ يسسيم ىناعو
حتتفأ Úح ،Ò4-0بكلأ زوفلاب0102 لايدنوم يئاهن عبر نم Úتنجرألاب
هقافرو يسسيم باسسح ىلع4102 لايدنوÃ جيوتتلأ ‘ كراسش مث ،ليجسستلأ

.يئاهنلأ ‘
‘ افده32 لجسس ثيح ،مسس◊أ تايرابم ‘ ةلئاه ةيلعافب رلوم عتمتيو
(76) ونايتسسيرك ىوسس هاطختي ل مقر وهو ،زنويبماسشتلاب ةيئاسصقإلأ رأودألأ
.(74) يسسيمو

        
ةـضاـير

ـه1441 ةج◊أ وذ72 ـل قفأوŸأ م0202  توأأÚ 71نثإلأ
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يدا˘ن سسي˘ئر ،و˘ي˘مو˘ترا˘ب ا˘يرا˘م بي˘سسو˘ج ن˘ل˘عأأ
““ةيرذج تأÒيغت““ ءأرجإأ ةطخ نع ،ةنولسشرب

ىلع قيرفلأ اهاقلت يتلأ ةنيهŸأ ةÁزهلأ بقع
لاطبألأ يرود يئاهن عبر ‘ خنويم نرياب دي
،(8-2) ةجيتنب
سضع˘˘ب ل˘˘ي˘˘حر ،تأÒي˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘لأ هذ˘˘˘ه ل˘˘˘م˘˘˘سشت˘˘˘سسو
،قيرفلأ ىلع Óيقث ائبع نولثÁ نيذلأ ÚبعÓلأ
ÚبعÓلأ Ìكأأ نم نوكم ليكسشتب كراسش يذلأ

.ةقباسسŸأ خيرات ‘ أرمع مهÈكأأو ةÈخ
،(اماع33) هيكيب درأÒج قيرفلأ عفأدم ناكو
ليحرل ةجاح كانه تناك أذإأ هنأاب  حرسص دق
مّد˘ق˘ي˘سسف ،““ءا˘مد˘لأ د˘يدŒ““ ل˘جأأ ن˘م سضع˘˘ب˘˘لأ
.قيرفلأ نع Úلحأرلأ لوأأ وه نوكيل هسسفن
زر˘بأأ نا˘ك ،(ا˘ما˘˘ع33) ز˘يرأو˘سس سسيو˘˘ل ن˘˘ك˘˘لو
اهنع ءانغتسسلأ لمتÙأ ةحورطŸأ ءامسسألأ

ةأرابم ةحيسضف بقع ،ةلبقŸأ تاعاسسلأ لÓخ
.سسمألأ
نم مغرلأ ىلع- Êايوغوروألأ مجاهŸأ ناكو

ن˘ع أد˘ي˘ع˘ب -ةأرا˘بŸأ كل˘ت ‘ ا˘فد˘ه ه˘ل˘ي˘˘ج˘˘سست
Òسشت رومألأ عيمجو ،ةليوط ةÎف ذنم هأوتسسم
قÓطإلأ ىلع هتاقوأأو هتايوتسسم لسضفأأ نأأ ¤إأ
.تهتنأو قباسسلأ ‘ تناك
ما˘مأأ لاÛأ ح˘ت˘ف˘ي˘سس ز˘يرأو˘سس ل˘ي˘˘حر نأأ ا˘˘م˘˘ك
ورا˘˘تول ،نÓ˘˘ي˘˘م Îنإأ م˘˘جا˘˘ه˘˘م ع˘˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘˘لأ

قيرفلأ بغر اŸاط يذلأ (اماع22) زينيترام
.قيرفلل همسض ‘ Êولاتكلأ
لباقم ،وروي نويلم001 عفد ةطيرسش كلذ نكلو
أر˘مأأ د˘ع˘ي ا˘م و˘هو- ه˘تا˘مد˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سص◊أ

›اŸأ فقوŸأ ببسسب ،›ا◊أ تقولأ ‘ ابعسص
عم ةيلدابت تاقفسص ‘ لوخدلأ وأأ -قيرفلل
.›اطيإلأ قيرفلأ
وهو ةقفسصلأ هذهب مايقلل لمتfi لح كانهو
ا˘ها˘ق˘ل˘ت˘ي ي˘ت˘لأ ةÒب˘ك˘لأ بتأور˘لأ ن˘م سصل˘خ˘ت˘لأ

يتيتموأأو (اماع23) سشتيتيكأر لاثمأأ نوبعل
(اماع33) لأديفو (اماع13) ابلأأو (اماع62)
.(اماع23) سستيكسسوبو

قو˘˘سس ‘ ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح Úسضور˘˘˘ع˘˘˘م أو˘˘˘تا˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘كو
يأأ متهي ⁄ ،ةظحللأ هذه ىتح نكلو تلاقتنلأ
نÓعإأ مدع ¤إأ ةفاسضإأ مهنم يأأ مسضب Òبك ٍدان
قيرفلأ فوفسص نع ليحرلأ ‘ هتبغر مهنم يأأ
.ةدتمŸأ مهدوقع ءاهتنأ لبق
92) نامزيرغ نم لك لخدي نأأ دعبتسسُي امك
ىلغأأ ثلاثو Êاث ،(اماع32) يليبÁدو (اماع
ةيلدابت ةقفسص يأأ ‘ ،يدانلأ خيرات ‘ ةقفسص
.تلاقتنلأ مسسوم لÓخ قيرف يأل أولقتني وأأ
هذه ىتح يدانلأ نع هليحر دكأات نم امنيب
92) تيأوثيأرب Úترام مجاهŸأ وه ةظحللأ

.(اماع
Òثكلأ كانه لأزي ل هنأأ دكؤوت ،تأرسشؤوŸأ لكو
لبق ،Êولاتكلأ يدانلأ ةرأدإأ هب موقتل لمعلأ نم
لقأأ لÓخ قلطنيسس يذلأ ،ديد÷أ مسسوŸأ ءدب
.دحأو رهسش نم

نرياب ح‚ طقف دحأو ماع لبق
يرود˘˘لأ بق˘˘ل م˘˘˘سسح ‘ خ˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘م
ةسسفانم دعب ليئسض قرافب ÊاŸألأ
ىهتنأو يلÙأ بقللأ ىلع ةيوق
ديدŒو حÓسصإأ ¤إأ فاطŸأ هب
.هتليكسشت
ن˘ع يرا˘فا˘ب˘لأ قÓ˘م˘˘ع˘˘لأ ى˘˘ل˘˘خ˘˘تو
لحÒل ،رمعلأ ‘ ةمدقتŸأ هتبيتك
Úبور نيرآأو يÒبير كنأرف رابكلأ
.اينيفأرو
Òثكلأ اهلÓخ ملعت أرهسش21 دعبو
⁄ ،ةوق Ìكأأو ةعرسس Ìكأأ حبسصأأو
ىرخأأ ةرم زوفلاب نريابلأ فتكي
،ÚيلÙأ سسأاكلأو يرودلأ يبقلب
ل˘˘˘سضفأأ ن˘˘˘م أد˘˘˘حأو مد˘˘˘ق ه˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘ل

مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأ ةر˘˘˘˘ك ‘ تا˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسŸأ
.ةيبوروألأ
Úع˘با˘تŸأ ع˘ي˘م˘ج ،نر˘يا˘ب˘لأ ر˘ه˘بأأو
ق˘˘˘ح˘˘˘سس ا˘˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع ة˘˘˘ع˘˘˘م÷أ سسمأأ
،تأرم5 ا˘بوروأأ ل˘ط˘ب ة˘نو˘ل˘˘سشر˘˘ب
لبق رودلل لهأاتيل (2-8) ةجيتنب
.لاطبألأ يرود نم يئاهنلأ
ه˘ت˘ب˘غرو ة˘سسل˘سسلأ ه˘ت˘كر˘ح بب˘˘سسبو
قيرف أدب ،موجهلأ ‘ ةرمتسسŸأ
بعلي هنأاكو كيلف زناه بردŸأ
تأونسس رأدم ىلع ايوسس بردتيو

.ةليوط
ا˘˘˘ًك˘˘˘سسا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘م ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لأ ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘ظو
ن˘م د˘يد˘ع˘لأ نأأ م˘غر ،ا˘ًم˘ج˘˘سسن˘˘مو
‘ اÃ ،ةد˘يد˘ج ه˘˘حا‚ ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع

يذ˘لأ ه˘˘سسف˘˘ن كي˘˘ل˘˘ف بردŸأ كلذ
.يسضاŸأ Èمفون ‘ ةمهŸأ ¤وت
سستا˘˘˘م ع˘˘˘فأدŸأ ل˘˘˘ي˘˘˘˘حر د˘˘˘˘ع˘˘˘˘بو
ه˘لوز سسÓ˘ك˘ي˘ن سضر˘ع˘تو ز˘ل˘ي˘مو˘˘ه
Úت˘˘با˘˘سصإل ز˘˘يد˘˘نا˘˘نÒه سسا˘˘كو˘˘لو

نم ةركبم ةلحرم لÓخ ÚتÒطخ
ةرور˘˘˘سض كا˘˘˘ن˘˘˘ه تنا˘˘˘ك ،م˘˘˘سسوŸأ

ة˘طÿأ ‘ ر˘ظ˘ن˘لأ ةدا˘˘عإل ة˘˘ح˘˘ل˘˘م
.اهلماكب قيرفلل ةيعافدلأ
ابلأأ ديفيد رسسيألأ Òهظلأ لقنو
¤وت امنيب ،عافدلأ بلق زكرم ¤إأ
‘ ةمهŸأ زيفيد وسسنوفلأأ باسشلأ
.يفلÿأ طÿأ راسسي
،نرياب عم هل لماك مسسوم لوأأ ‘و
لهذمو بعرم موجهب زيفيد قلأات

تا˘م˘ج˘ه˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ذ˘ف˘ن ا˘م˘˘ك
.ةفطاÿأ تاقأÎخلأو
تحنم تاقأÎخلأ هذه ىدحإأو
ا˘مد˘ن˘ع ،سسماÿأ فد˘ه˘لأ نر˘˘يا˘˘ب
با˘سشلأ يد˘ن˘ك˘لأ ع˘˘فأدŸأ بعÓ˘˘ت
نو˘سسل˘ي˘ن ه˘سسفا˘˘نÃ ،(ا˘˘ما˘˘ع91)
هليمزل ةركلأ ررÁ نأأ لبق وديميسس
.كابسشلأ زهيل سشتيميك أوسشوج
سساموت ،كيلف بردŸأ داعأأ امك
ف˘ل˘خ ل˘سضفŸأ هز˘كر˘م ¤إأ ر˘˘لو˘˘م
،يكسسفودنا˘ف˘ي˘ل تر˘بور م˘جا˘هŸأ
سسأاكب زئافلأ بعÓلأ ناك نأأ دعب
ءلدبلأ دعاقم ىلع سسلجي ،⁄اعلأ

وكين قباسسلأ بردŸأ ةدايق ت–
.سشتافوك

رمعلأ ‘ ةمدقتŸأ هتبيتك نع  ىلخت يرافابلأ قÓمعل

ابؤرؤأآ ةدايسسل قيرطلآ ىلع نريابلآ عسضت كيلف ةطخ

     
       

      
  
     

       
       

     
      

      
       

      
     

      
        
 

      
      

     
    

  

      
     
     

      
   
     

     
      

      
     

    

      

     
زواŒ ‘ ،ق˘˘با˘˘سسلأ ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب يدا˘˘ن سسي˘˘ئر ا˘˘ترو˘˘بل نأو˘˘˘خ بغر˘˘˘ي ⁄

خنويم نرياب دي ىلع Êولاتكلأ قيرفلل تثدح يتلأ ةيبوروألأ ةحيسضفلأ
ةهجأوŸأ ‘ Úنثأ لباقم فأدهأأ ةينامث ليجسست عاطتسسأ يذلأ ،ÊاŸألأ
مجاهي ىتح ،ةيراقلأ ةقباسسŸأ يئاهن عبرب امهنيب تعمج يتلأ ةلسصافلأ

.““انأرغوÓبلأ»ـل ›ا◊أ سسيئرلأ ويموتراب ايرام بيسسوج
يعامتجلأ لسصأوتلأ عقوÃ يمسسرلأ هباسسح ‘ اتروبل نأوخ بتكو
نأأ Èت˘عأأ ،ة˘يا˘غ˘ل˘ل ةŸؤوŸأ ةÁز˘ه˘لأ د˘ع˘ب““ :ا˘ه˘ي˘ف لا˘ق ،ةد˘ير˘˘غ˘˘ت ““Îيو˘˘ت““
هنأأ ىرخأأ ةرم رهظت ،ةنولسشÈل ›ا◊أ سسيئرلأ ويموتراب تاحيرسصت

.““ةءافكلأ هيدل دجوت لو نابج
هلطعي هنأل ،هترأدإأ سسل‹ عم ةءافكلأ مدعب عتمتي ويموتراب““ فاسضأأو
ي˘تأا˘ت˘ل ،““ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ل˘ب˘ق˘ت˘سسم دد– ي˘ت˘لأ تأرأر˘ق˘لأ ن˘م د˘يزŸأ ذا˘خ˘تل

حسشرŸأ ،تنوف روتكيف هبتك ا‡ قئاقد دعب اتروبل اتروبل ةديرغت
‘ تاباختنأ ¤إأ و ويموتراب ةلاقتسسأ ¤إأ اهيف اعد يذلأ ،اسسرابلأ ةسسائرل
.نك‡ تقو برقأأ
تءاج ةيسساقلأ اتروبل ةديرغت نإاف ،ةينابسسإلأ ““سسآأ““ ةفيحسص بسسحبو
ةثراكلأ دعب ،ويموتراب ايرام بيسسوج ىلع نسشت ةيسساق ةلمح نمسض
نأوخ ددحي ⁄ نآلأ ىتح نكل ،خنويم نرياب دي ىلع تلسصح يتلأ ةÒبكلأ

.1202 ماع ‘ ماقتسس يتلأ تاباختنلأ ‘ حسشÎلأ نم هفقوم
¤إأ ةدوعلل سسمحتم هّنأأ يسضاŸأ ليرفإأ رهسش ‘ فسشك اتروبل نأأ تعباتو
‘ يرجأأ يذلأ يأأرلأ عÓطتسسأ نأأ ةسصاخو ،ىرخأأ ةرم ةنولسشرب ةرأدإأ
رهظأأ ةلبقŸأ تاباختنلأ ‘ تيوسصتلأ هل قحي نŸ يسضاŸأ رهسشلأ

.ةئاŸاب2.65 ةبسسنب ¤وألأ ةبترŸأ ‘ نأوخ

““Îيوت““ يعامتجلأ لصصأوتلأ عقوÃ يمصسرلأ هباصسح ‘ اتروبل

!ؤوفك Òغؤ نابج هنإآ :ويموتراب مجاهي قباسسلآ ةنولسشرب صسيئر
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Úي˘ع˘ت را˘ي˘˘خ نا˘˘ف ة˘˘ع˘˘ل˘˘ط˘˘م ردا˘˘سصم بسسحو
ة˘ي˘لاŸأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ Òي˘سست ¤و˘ت˘˘ي ›ا˘˘م بقأر˘˘م
.تقو ةلأاسسم تاب ميظنتلأ ةن÷ لخأد
لوؤو˘˘˘˘˘˘سسŸأ نا˘˘˘˘˘˘˘ف ،ردا˘˘˘˘˘˘˘سصŸأ تأذ يأأر˘˘˘˘˘˘˘بو
ةن÷ تاقفن ديسشرت ىلع لمعيسس بقترŸأ
د˘˘سشأر˘˘لأ م˘˘ك◊أ ئدا˘˘ب˘˘م ق˘˘˘فو ،م˘˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لأ
.ماعلأ لاŸأ ىلع ظاف◊أو
رأر˘˘˘ك˘˘˘ت ‘ بغر˘˘˘ت ل ة˘˘˘مو˘˘˘ك◊أ نأ ود˘˘˘˘ب˘˘˘˘يو
سضع˘˘ب ع˘˘م ““ةر˘˘يرŸأ ““ ة˘˘ق˘˘با˘˘سسلأ برا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لأ
تراثأ يتلأ ““ىÈكلأ““ ةيسضايرلأ تاسسفانŸأ
با˘˘ع˘˘لألأ ةرود رأر˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع دا˘˘سسف تا˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘سش
رئأز÷أ اهتفاسضتسسأ يتلأ بابسشلل ةيقيرفإلأ
ةيطسسوتŸأ باعلأÓل ةيلودلأ ةنجللأ تلاقو
ة˘يا˘عر ترر˘ق ة˘ي˘لود˘لأ ة˘ي˘بŸوألأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ نإأ
سضي˘˘بألأ ر˘˘ح˘˘ب˘˘˘لأ با˘˘˘ع˘˘˘لأل91ـلأ ة˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘لأ
ف˘ي˘سص نأر˘˘هو ا˘˘ه˘˘ن˘˘سضت– ي˘˘ت˘˘لأ ط˘˘سسو˘˘تŸأ
با˘ع˘لأÓ˘ل ة˘ي˘˘لود˘˘لأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ تر˘˘سشنو .2202
رامع يرئأز÷أ اهسسأأري يتلأ ،ةيطسسوتŸأ

نلعن ““ هيف ءاج انايب ،ءاثÓثلأ مويلأ ،يدأدع
ةنجللأ نم رأرق نع نيÒبك حايترأو فرسشب
ةرود˘لأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ب ي˘سضق˘ي ،ة˘ي˘لود˘لأ ة˘ي˘بŸوألأ
نأرهو ةيطسسوتŸأ باعلأÓل ةرسشع ةعسساتلأ
.““ةيبŸوألأ ةئيهلأ ةياعر ت–2202
ت– (نأر˘˘˘˘هو ةرود ) نو˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ت نأأ ““فا˘˘˘˘˘سضأو
ل˘ثÁ ،ة˘˘ي˘˘لود˘˘لأ ة˘˘ي˘˘بŸوألأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ ة˘˘يا˘˘عر
،ةيطسسوتŸأ باعلأÓل ةيلودلأ ةنجلل ةبسسنلاب
ة˘˘ئ˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ل ةرأدإأ سسل‹ ة˘˘˘با˘˘˘ثÃ ي˘˘˘ه ي˘˘˘ت˘˘˘لأ
با˘ع˘لأأو ة˘ي˘ط˘سسو˘تŸأ با˘˘ع˘˘لأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لأ
رود˘ب ا˘يد˘بأأ ا˘فأÎعأ ،ة˘ي˘ط˘سسو˘تŸأ ئ˘طا˘˘سشلأ
سضيبألأ رحبلأ ‘ تافاقثلأ ةددعتم باعلألأ
.““طسسوتŸأ
ةيطسسوتŸأ باعلأÓل ةيلودلأ ةنجللأ تددسشو
ةر˘˘سسألأو ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘˘لأ فر˘˘˘سشي ر˘˘˘مألأ نأأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
أذه ‘ ةسصاخو ،اهلك ةيطسسوتŸأ ةيسضايرلأ
ةÒب˘ك تا˘˘يد– ه˘˘ي˘˘ف ه˘˘جأو˘˘ن يذ˘˘لأ فر˘˘ظ˘˘لأ
.يسضايرلأ عمتÛأو ةيرسشبلل

نم أديزم حنÁ نأاب ردسصŸأ سسفن دعو امك
باعلألأ ميظنت نأاسشب ةيليسصفتلأ تامولعŸأ
ة˘ي˘بŸوألأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ ة˘يا˘عر ت– ة˘ي˘ط˘سسو˘تŸأ
.بسسانŸأ تقولأ ‘ ةيلودلأ

Òسضحتل ةينطولأ ةنجللأ تنمث ،اهتهج نم

اهسسأأري يتلأ ،ةيميلقإلأ ةيسضايرلأ ةرهاظتلأ
هذه ،سسÓيإأ ميلسس قبسسألأ ›ودلأ حابسسلأ
دÓبلأ ‘ ايلعلأ تاطلسسلأ نأأ املع ،ةردابŸأ
ةيطسسوتŸأ ةرودلأ حا‚ ىلع أÒثك نهأرت
.ةلبقŸأ

ةياغلل بيصصع فرظ ‘ هنع يلختلأ دعب ءاتصسم

:فيطسس قافؤ نم بحسسني ةيافلح
ينتطبحأآ ةرآدإلآ
فقوم نم هئايتسسأ نع ،فيطسس قافول ماعلأ ريدŸأ ،ةيافلح دهف برعأأ

فرظ ‘ هنع يلختلأ دعب ،بأرعأأ نيدلأ زع ةدايقب ،هيدان ةرأدإأ سسل‹
.ةياغلل بيسصع
دعب ،هبسصنم نع ةيافلح داعبإأ نلعأأ دق ،فيطسس قافو ةرأدإأ سسل‹ ناكو
؛تقؤوŸأ نجسسلأ هعأديإاب أًرمأأ ،قيقحتلأ يسضاق رأدسصإأ نم ةعاسس42
.تايرابŸأ جئاتنب بعÓتلأ ةحيسضف ‘ هطروت ببسسب
نم ءاتسسم دج انأأ““ :““كوبسسيف““ ىلع هباسسح Èع ةديرغت ‘ ،ةيافلح لاقو
لك لاسصتأو نجسسلأ نم يجورخ دعبف ،يهاŒ ةرأدإلأ سسل‹ فرسصت
عم سضوافتلاب ةر˘سشا˘ب˘م تأأد˘ب ،ة˘كرا˘ب˘م˘ل˘ل ي˘ب ي˘ن˘ف˘لأ م˘قا˘ط˘لأو Úب˘عÓ˘لأ
.““يدانلل ىبح ةجرد Úبي أذه ،عيم÷أ
› ببسس ا‡ ؛ةرأدإلأ سسل‹ فرط نم ليقأرعلأ دجأأ يب أذإاف““ :فاسضأأو
.““فيطسس قافو نم بحسسنم انأأ نآلأ ..طابحإلأ

ر-ق

رئأز÷أ ةيدولوم ‘ مهدوقع يهتنت Úبعل5

 لسصت Ëدروب عم تاسضؤافŸآ
دؤدسسم قيرطل

زربأأ نم دحأو دقع ديدجتل ،رئأز÷أ ةيدولوم يدان تاسضوافم تÌعت
.ةيفيسصلأ تلاقتنلأ ةÎف لÓخ ،هزئاكر
،رئأز÷أ ةيدولوم ةرأدإأ Úب تاسضوافŸأ نأأ ،ةسصاخ رداسصم نم  ملعو
مدع ببسسب ،أدودسسم اقيرط تغلب ،Ëدروب نمحرلأ دبع باعلألأ عناسصو
.دقعلأ ةميق لوح Úفرطلأ قافتأ
نم قيرفلأ رقم ¤إأ قباسس تقو ‘ Ëدروب رامع باعلألأ عناسص لقنتو
مث Óيلق هترجأأ عفر ديري هنأأ نيÒسسملل دكأأو ،ءاسضمإلأ و قافتإلأ لجأأ
أوناك مهنأأ هل أودكأأ نيذلأ نولوؤوسسŸأ هسضفر ام وهو يروفلأ عيقوتلأ
.هعفر سسيلو بتأرلأ سضفخ هنم نورظتني
برقم ردسصم بسسحو ،ددجي نأأ نود قيرفلأ رقم Ëدروب رداغ كلذ دعب
ديمعلل ةيولوألأ حنÁ لأزام هنكل ايكرت نم سضرع هيدل بعÓلأ نإاف هنم
ةيدنألأ دحأأ وحن Êا‹ لكسشب ليحرلأ ¤إأ ،(اًماع62) Ëدروب هجتيو
.هتامدخ ىلع لوسص◊اب ةمتهŸأ
نم اًمداق ،8102 مسسوم ،رئأز÷أ ةيدولوم فوفسصل مسضنأ Ëدروب نأأ ركذي
‘ ىلغألأ دعت ةقفسص ‘ ،وروي فلأأ003 لباقم ،ةرواسسلأ ةبيبسش يدان
.ةيلÙأ ةيدنألأ Úب تلاقتنلأ خيرات
ÚينعŸأ ÚبعÓلأ ةمئاق نع ،تبسسلأ ،رئأز÷أ ةيدولوم ةرأدإأ تفسشكو

Ãخ يدانلأ ةرداغÓف لÎءاهتنأ ببسسب ،ةيرا÷أ ةيفيسصلأ تلاقتنلأ ة
.(0202-9102) مسسوŸأ أذه مهدوقع
ةÎف ذنم أأدب دق ،سساŸأأ رسصانلأ دبع ةدايقب ةرأدإلأ سسل‹ ناكو
Òغ ،مهدوقع ديدجتب مهعانقإأ لجأأ نم ÚبعÓلأ سضعب عم هتاسضوافم
.نآلأ ىتح روطتت ⁄ تلأز ل رومألأ نأأ
ديلو““ :مهو ،ءامسسأأ5 مهدوقع يهتنت نيذلأ ÚبعÓلأ ةمئاق تمسضو
دبعو دوسشح نمحرلأ دبع ،سشاقن ماسشه ،Ëدروب نمحرلأ دبع ،ةجرأرد
.““سسورع نب Ëركلأ
ÚبعÓلاب ،رئأز÷أ ةيدولوم ةرأدإأ سسل‹ سسيئر عمتجي نأأ بقترŸأ نمو
.اهتدمو ةديد÷أ دوقعلأ ةميق لوح سضوافتلل ،ديدجتلاب ÚينعŸأ
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ميظنتلأ ةن÷ لخأد ةيلاŸأ ةنجللأ Òيصست ¤وتي ›ام بقأرم Úيعت

ةيطسسوتŸآ نآرهؤ باعلأآ ىلع ةمراسص ةباقر صضرفتسس ةموك◊آ

يحصص لوكوتورب اهقفأÒصس ةدوعلأ

تاسسفانŸآؤ تابيردتلآ فانئتسساب صصيخÎلل رسض– ةرآزولآ
نم أرابتعأ ةسضيرلأو بابسشلأ ةرأزوب ةسضايرلل ةماعلأ ةيريدŸأ عرسشت
ةيسضايرلأ تأدا–لأ فلتfl عم تأرواسشŸأ نم ةلسسلسس ‘ ،دحألأ
.تابيردتلأ فانئتسسأ نأاسشب
يلع ديسس ،ةسضايرلأو بابسشلأ ريزو نم رمأاب ةوطÿأ هذه تءاجو

راظتنأ ‘ هتقو ‘ فلŸاب لفكتلأ ةيسصولأ ةرأزولأ ديرت ثيح ،يدلاخ
فا˘ن˘ئ˘ت˘سسل ة˘سصتıأ تا˘˘ه÷أ ن˘˘م ر˘˘سضخلأ ءو˘˘سضلأ ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سص◊أ
،بعÓم ) ةيسضايرلأ تآاسشنŸأ فلتfl حتفو ةيسضايرلأ تاطاسشنلأ
.(-حباسسم ،تاسضايرلأ ةددعتم تاعاق
ىلع ةوÓع هنأ ،لوؤوسسم ردسصم نم ةيرئأز÷أ ءابنلأ ةلاكو تملعو

flل˘˘م˘˘ع ط˘˘ط flنا˘ف ،يرا÷أ ما˘ع˘لأ ة˘يا˘ه˘ن ى˘ت˘˘ح تأدا–لأ ف˘˘ل˘˘ت

لو˘كو˘توÈلأ ة˘سشقا˘ن˘مو تا˘سسفا˘نŸأ فا˘ن˘ئ˘ت˘سسأ لوا˘ن˘ت˘ت˘˘سس تأروا˘˘سشŸأ
بط˘ل ي˘ن˘طو˘لأ ز˘كرŸأ ل˘ب˘ق ن˘م ا˘ي˘˘لا˘˘ح هدأد˘˘عإأ م˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لأ ي˘˘ح˘˘سصلأ
تأدا–لأو انوروك سسوÒف ةعباتمو دسصرل ةيملعلأ ةنجللأو ،ةسضايرلأ
عسساتلأ ‘ تنلعأ تناك ةسضايرلأو بابسشلأ ةرأزو نأ ركذي .ةيسضايرلأ
و˘ي˘كو˘ط دا˘ي˘بŸوأل Úل˘هؤوŸأ Úي˘سضا˘ير˘ل˘ل سصي˘خÎلأ ،ي˘˘سضاŸأ و˘˘ي˘˘لو˘˘ي
مرا˘سصلأ مأÎحلأ ع˘م تا˘ب˘يرد˘ت˘لأ فا˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسأ ن˘˘م كلذ˘˘ل Úح˘˘سشرŸأو
.ةيئاقولأ Òبأدتلل
يسضاŸأ سسرام61 ذنم قلعم رئأز÷أ ‘ يسضايرلأ طاسشنلأ نأ راسشي
.انوروك ةحئاج يسشفت ببسسب
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فيصص ةررقŸأ طصسوتŸأ صضيبألأ رحبلأ باعلأل نأرهو ةرود حا‚ نامصضل تايناكمإلأ لك Òخصست ىلع ةيمومعلأ تاطلصسلأ فكعت
.بنأو÷أ عيمج نم ،2202 ماع

ي˘˘ل˘˘ع ,ة˘˘حا˘˘ب˘˘سسل˘˘ل ير˘˘ئأز÷أ بخ˘˘ت˘˘نŸأ برد˘˘م د˘˘كأأ
ن˘م ر˘ه˘سشأأ ة˘ت˘سس رور˘م را˘ظ˘ت˘نأ بج˘ي ه˘نأأ ,ير˘سصن˘˘ع˘˘م
نو˘˘حا˘˘ب˘˘سسلأ د˘˘ي˘˘ع˘˘ت˘˘سسي ى˘˘ت˘˘ح سسفا˘˘ن˘˘ت˘˘لأو Òسضح˘˘ت˘˘لأ

سسينأأ ›ودلأ يئانثلأ فانئتسسأ ةبسسانÃ ,مهأوتسسم
دا˘ي˘بŸوأا˘ب ي˘ن˘عŸأ- نو˘جر˘ع ه˘ل˘لأ د˘˘ب˘˘عو ه˘˘ل˘˘لأ با˘˘ج
نم رهسشأأ ةسسمخ ةبأرق دعب تابيردتلأ -1202-ويكوط
.انوروك سسوÒف يسشفت ببسسب فقوتلأ
,رفسصلأ نم Òسضحتلأ ‘ انقلطنأ““ :يرسصنعم حرسصو

ىلع زكÔسسو ايموي ةدحأو ةسصح لدعÃ بردتن ثيح
راظتنأ بجي ةحأرسص .سضو◊أ جراخ Êدبلأ Òسضحتلأ
ينفلأ مهأوتسسم ¤إأ ةدوعلأ لجأأ نم رهسشأأ ةتسس ةبأرق
¤وأأ ةقباسس رهسشأأ ةسسمخ ةدŸ فقوتلاف .يقيق◊أ
.““ةينطولأ ةحابسسلاب أÒثك رسضيو
سسرام ‘ تررق دق ةسضايرلأو بابسشلأ ةرأزو تناكو
ةيسضايرلأ تاسسفانŸأو تاطاسشنلأ لك قيلعت يسضاŸأ
نا˘حا˘ب˘سسلأ ف˘نأا˘˘ت˘˘سسأ و .““91-ديفو˘ك““ ة˘ح˘ئا˘ج بب˘سسب

د˘ير˘ب يدا˘˘ن) نو˘˘جر˘˘عو (ر˘˘ئأز÷أ دا–أ) ه˘˘ل˘˘لأ با˘˘ج
حبسسŸاب تابيردتلأ ,طرافلأ Úنثلأ موي ,(رئأز÷أ
يقلت رثإأ ,(ةمسصاعلأ رئأز÷أ) ةبقلاب يبŸوألأ هبسش
ةرأزو˘˘لأ ن˘˘م ر˘˘سضخألأ ءو˘˘سضلأ ة˘˘ير˘˘˘ئأز÷أ ة˘˘˘يدا–لأ

.ةيسصولأ
دجأوت˘ي ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ند˘ب˘لأو ة˘ي˘سسف˘ن˘لأ ة˘لا◊أ سصو˘سصخ˘بو
بردŸأ دا˘فأأ ,ة˘ل˘يو˘˘ط˘˘لأ تا˘˘فا˘˘سسŸأ حا˘˘ب˘˘سس ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ديعسس وهو ةديج ةيسسفنب عتمتي هللأ باج““ :ينطولأ
.Óيوط تمأد فقوت ةÎف دعب تابيردتلأ ¤إأ هتدوعب
هنزو ‘ ةدايز لجسس دقف ,ةيندبلأ ةيحانلأ نم امأأ
.““ةدوعلأ ةيلمع بعسصي رمأأ وهو ,غلك8ب ردقت
بردم ةعبق اسضيأأ لمحي يذلأ ,يرسصنعم فاسضأأ و
لخأد حابسسلأ رظتني Òبك لمع““ : رئأز÷أ دا–أ قيرف
هايŸأ عم تاسساسسحإلأو ةيزها÷أ عاجÎسسل سضو◊أ
ل˘قألأ ى˘ل˘ع ر˘ه˘سشأأ ة˘ثÓ˘ث ›أو˘ح بل˘ط˘ت˘˘ي˘˘سس ا˘˘م و˘˘هو
ةليوطلأ تافاسسŸأ ‘ اسصسصختم هرابتعاب
ىلع هللأ باج لعف ةدر ىدم ىلع فقوتم اسضيأأ رمألأ

,نوجرع امأأ .دي÷أ عاجÎسسلأو لمعلأ ةفاثك لم–
نود رهسشأأ ةسسمخ نكل ,ةنسسح ةيندب ةقايل ‘ دجأوتيف
.““ةيأدبلأ نم دأدعتسسلأ هيلعو دقعم رمأأ طاسشن
ةسضايرلأ بطل ينطولأ زكرملل ةيبطلأ ةنجللأ تناكو
ل˘ي˘لد ل˘ك˘سش ى˘ل˘ع ي˘ح˘˘سصلأ لو˘˘كو˘˘توÈلأ تسضر˘˘ع د˘˘ق
تايدا–Óل هÁدقت ” يسضاير سصاسصتخأ لكب سصاخ
Úيسضايرلأو Úينطولأ Úي˘ن˘ف˘لأ ن˘ير˘يدŸأو ة˘ي˘سضا˘ير˘لأ

دا˘˘˘ي˘˘˘بŸوأأ ¤إأ ل˘˘˘هأا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل Úح˘˘˘˘سشرŸأو Úل˘˘˘˘هأا˘˘˘˘تŸأ
‘ برد˘ت˘لأ م˘ت˘˘ي ه˘˘نأأ ثد˘˘ح˘˘تŸأ د˘˘كأأو .0202-ويكوط
ةياقولأ Òبأدت مأÎحاب ,ةبقلأ حبسسÃ ةنسسح فورظ
قبطŸأ يحسصلأ لوكوتوÈلأ قفو ,انوروك سسوÒف نم
تا˘ط˘ل˘سسلأ رو˘سضح ل˘ي˘ج˘سست ع˘م ,ة˘يدا–لأ ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
.فانئتسسلأ دنع ةينمألأو ةيحسصلأ

باج سسينأأ ,ينطولأ بختنم حابسس دافأأ ,هبناج نم
رمأأ تابيردتلأ ¤إأ ةدوعلاب انل حامسسلأ““ :(ةنسس12) هللأ
,ةيندبلأ ةيحانلأ نم .هدمأأ لاط فقوت دعب يباجيإأ
تنك .يتأردق نم ةئاŸاب53 دودح ‘ يننأأ رعسشأأ
.يفكت ل اهنكل ,تÓسضعلأ ةيوقت ىلع لبق نم بردتأأ
عاجÎسسأ سصوسصخب امأأ .تقولأ نم ديزŸأ جاتحأأ

عم .مسسوŸأ ةيأدب ‘ يننأاكف ,سضو◊أ ‘ يŸاعم
¤إأ ا˘ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت دو˘˘عأا˘˘سس ة˘˘ي˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لأ سصسص◊أ رور˘˘م
 .““يأوتسسم
ةيزهاج ىلع لماكلأ فقوتلأ أذه تافلfl لوحو
,امومع ةينطولأ ةحابسسلأو ةبخنلأ رسصانع دودرمو
نأدلبلاب ةنراقم نيرخأاتم دج نحن““ : يرسصنعم لوقي
نيذلأ رسصمو برغŸأ ,سسنوت لثم ,ةرواÛأ ةيبرعلأ
نم .طقف ةبخنلاب سسيلو ,Úحابسسلأ عيمجب أوفنأاتسسأ

ف˘ل˘ت˘˘خÚ Ãي˘˘ن˘˘عŸأ Úحا˘˘ب˘˘سسلأ ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب م˘˘سض رد˘˘جألأ
ح˘با˘سسم ح˘ت˘ف ع˘م ة˘يرا˘ق˘لأو ة˘ي˘لود˘لأ تا˘قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسلأ
.““ىرخأأ
Úيسضايرلأ فرسصت ت– حباسسم ةعبرأأ عسضو بجي»

Ã23 عو˘م‹ ا˘ن˘ي˘ط˘ع˘ي ا˘˘م ,قأور ل˘˘ك ‘ حا˘˘ب˘˘سس لد˘˘ع
هيف تببسست يذلأ رخأاتلأ نأل انك‡ أرمأأ هنظأأ .احابسس
ةينطولأ ةحابسسلاب أÒثك رسضيسس ةيحسصلأ ةمزألأ هذه
ةيسضاŸأ ةليلقلأ تأونسسلأ ‘ اهتيفاع تداعتسسأ يتلأ

,““فانسصألأ عيمج دنعو ةيراقلأو ةيبرعلأ ةحاسسلأ ىلع
ةرور˘سض ى˘ل˘ع أدد˘سشم ,ي˘ن˘طو˘لأ ي˘ن˘ق˘ت˘لأ ه˘حÎقأ ا˘م˘ك
.““نأوألأ تأوف لبق بسسكŸأ أذه ىلع ظاف◊أ““

د◊أ أوققح Úيرئأزج Úحابسس ةثÓث نأأ مولعم و
قلعتي و ,نآلأ د◊ دايبŸوألأ ‘ ةكراسشملل ىندألأ
Îم001 و05 ‘ ““أأ““ ىندأأ دح) نونحسس ةماسسأاب رمألأ
Îم002 ‘ ““ب““ ىندأأ دح) دويسس دأوج ,(ةرح ةحابسس
‘ ““ب““ ىندأأ دح) نوجرع هللأ دبع و (تاحابسس4
سسينأأ بأÎقأ ¤إأ ةفاسضإأ ,(رهظلأ ىلع Îم002 و001
Îم008 ‘ ““ب““ ىندألأ د◊أ قيق– نم هللأ باج
.(ةئاŸأ نم ءأزجألأ سضعبب) ةرح ةحابسس

ر-ق

يرصصنعم يلع ,ةحابصسلل يرئأز÷أ بختنŸأ بردم

مهآوتسسم Úحابسسلآ ةداعتسسل رهسشأآ ةتسس راظتنآ بجي
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تاقيرع للد .د :ملقب

،ومسسلأ بحاسص اي حيسضوتلل
سسي˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘˘لأ بع˘˘˘˘سشلأ

لو ،نو˘ن˘يز˘ح ا˘ن˘ن˘ك˘ل ،ًا˘ئ˘˘جا˘˘ف˘˘ت˘˘م
ةعاج˘سش ى˘ل˘ع ا˘نأا˘سشن ا˘ن˘نأأ ى˘سسن˘ن
ة˘˘لود˘˘ل سسسسؤوŸأ بألأ ة˘˘˘م˘˘˘ك˘˘˘حو
د˘˘يأز خ˘˘ي˘˘سشلأ كد˘˘لأو ،تأرا˘˘˘مإلأ
ءا˘˘˘قد˘˘˘سصأأ Ìكأأ ن˘˘˘˘م نا˘˘˘˘ك يذ˘˘˘˘لأ
خيسشلأ سسسسأأ دقل .ًءلو Úطسسلف
ةدحتŸأ ةيبرعلأ تأرامإلأ ديأز
:ةد˘˘حو˘˘لأ““ ةر˘˘ك˘˘ف ن˘˘م ًا˘˘قÓ˘˘ط˘˘نأ
نأو ،فر˘˘˘سشلأو ةو˘˘˘ق˘˘˘˘لأ ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘سس
¤أ ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسلأ و˘˘˘˘˘ه ما˘˘˘˘˘سسق˘˘˘˘˘نلأ
ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ بع˘سشلأ .““ف˘ع˘˘سضلأ

تا˘˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘˘لأ ةو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل ظ˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘م
ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘سسإأ Úب ة˘˘ي˘˘سسا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘بد˘˘˘لأ
ةد˘˘ح˘˘تŸأ ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لأ تأرا˘˘˘مإلأو

ى˘ل˘عو ،مر˘˘سصنŸُأ د˘˘ق˘˘ع˘˘لأ لÓ˘˘خ
‘ ركذن ،رسص◊أ ل لاثŸأ ليبسس
ل˘ي˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘لأ حا˘˘ت˘˘ت˘˘فأ ،5102 ما˘˘˘˘˘˘˘ع
ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئأر˘˘˘سسإلأ ي˘˘˘سسا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘بد˘˘˘لأ
،يبظ وبأأ ‘ ةيراجتلأ بتاكŸأو
ة˘ي˘بر˘ع˘˘لأ تأرا˘˘مإلأ ة˘˘فا˘˘سضت˘˘سسأو
ودو÷أ ق˘˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘ف ةد˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘تŸأ
نم قحل تقو ‘ .يليئأرسسإلأ

نو˘˘˘˘˘˘جأرد كرا˘˘˘˘˘˘˘سش ،8102 ما˘˘˘˘˘˘ع
ايلاطيإأ ‘ ةلوطب ‘ نويتأرامإأ
تكرا˘سشو ،ل˘ي˘ئأر˘سسإأ ة˘فا˘سضت˘سسا˘ب
‘ ةيتأرامإلأ ةيركسسعلأ تأوقلأ

بنا˘˘ج ¤إأ ة˘˘ير˘˘ك˘˘سسع تأروا˘˘˘ن˘˘˘م
‘ Êو˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘سصلأ نا˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘لأ تأو˘˘˘˘ق
كرا˘˘سش ،9102 ما˘ع ‘ .نا˘˘نو˘˘ي˘˘لأ
‘ ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئأر˘˘˘سسإأ ي˘˘˘سضا˘˘˘˘ير د˘˘˘˘فو
،تأرا˘˘مإلا˘˘ب سصاÿأ دا˘˘ي˘˘˘بŸوألأ
يليئأرسسإأ يسضاير قيرف كراسشو

ودوجلل مÓسس دنأرج ةلوطب ‘
ديسشنلأ““ فزع ”و ،يبظ وبأأ ‘

‘ لÓ˘˘ت˘˘حلأ ة˘˘لود˘˘ل ““ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ
اهيبعل دحأأ زوف دعب تأرامإلأ

Ãيج لأ ةبعل ‘ ةيبهذ ةيلأدي

تأأد˘˘ب ،0202 ما˘ع ‘و .و˘سست˘˘ي˘˘ج
ا˘ه˘حا˘ن˘ج ءا˘ن˘˘ب˘˘ب لÓ˘˘ت˘˘حلأ ة˘˘لود
،وبسسكإأ يبد سضرعم ‘ سصاÿأ
ي˘˘بد ة˘˘سصرو˘˘ب سسي˘˘ئر كرا˘˘سش م˘˘˘ث
سساŸأ عوبسسأأ تايلاعف ‘ سساملل
ة˘˘فا˘˘سضأ ،بي˘˘بأأ ل˘˘˘ت ‘ يŸا˘˘˘ع˘˘˘لأ
أو˘˘˘ما˘˘˘˘ق Úي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئأر˘˘˘˘سسأ ءأرزو˘˘˘˘ل
.ي˘˘ب˘˘ظ و˘˘بأل ة˘˘ي˘˘م˘˘˘سسر تأرا˘˘˘يز˘˘˘ب
ةرسشا˘ب˘م ةر˘ئا˘ط تل˘سصو ًأر˘خؤو˘مو
نويروغ نب راطم ¤إأ يبظوبأأ نم

تأد˘˘عا˘˘سسم ل˘˘م– بي˘˘˘بأأ ل˘˘˘ت ‘
.Úينيطسسلفلأ ملع نود ةيبط
هÓ˘˘˘عأأ درو ا˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘م˘˘˘˘سست لأأ
؟ومسسلأ بحاسص اي ““ًاعيبطت““

ةيقافتلأ سصن نإأ ،خيسشلأ ومسس
أذل ، ““مسض““ ةملك ركذي ⁄ ةنلعŸأ
.عقأولأ هيوسشت مدع ىجري
ةينيطسسلفلأ ة˘ي˘سضق˘لأ ،ح˘ي˘سضو˘ت˘ل˘ل
ة˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لأ .م˘˘˘سض ة˘˘˘ي˘˘˘سضق تسسي˘˘˘ل
ة˘ي˘سضق ،م˘كو˘م˘سس ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لأ
دا˘ه˘ط˘سضأو ة˘˘ير˘˘سصن˘˘عو لÓ˘˘ت˘˘حأ
ءأد˘ه˘سشو ىر˘سسأأو بر˘ح م˘ئأر˘˘جو
ةاي◊أ قوقح طسسبأأ نم نامرحو
سشي˘ع˘ن ن˘ح˘ن مو˘ي˘لأ !ة˘ي˘˘نا˘˘سسنإلأو
ÊاعنotcaF eD اًيلمع مسضلأ

ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئأر˘˘˘˘سسإلأ لÓ˘˘˘˘ت˘˘˘˘حلأ ن˘˘˘˘م
›ا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘˘لو˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘لأ عور˘˘˘˘˘˘سشŸأو
ة˘˘لود ما˘˘ي˘˘ق ذ˘˘ن˘˘م Êا˘˘ط˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسلأ
جرخ دقو .8491 ماع ليئأرسسإأ
أذ˘ه م˘سضلأ ح˘ل˘ط˘سصÃ و˘ها˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن
هب تتسشي يسسايسس كيتكتك ماعلأ
‘ مسضلأ تسسيل ةلكسشŸأ .⁄اعلأ

‘ ن˘˘م˘˘ك˘˘ت ة˘˘ل˘˘ك˘˘سشŸأ ،ه˘˘تأذ د˘˘ح
عور˘سشم سسا˘سسأأ و˘ه˘ف را˘م˘ع˘ت˘سسلأ
ةلكسشŸأ ،ةيدوهيلأ ليئأرسسإأ ةلود
عتمتي ل ينيطسسلفلأ بعسشلأ نأ
.ةيناسسنإلأ قوق◊اب
بمأر˘تو و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ،خ˘ي˘سشلأ و˘م˘˘سس
،ةيسسايسس تأراسصتنأ ¤إأ ةجاحب

بمأر˘˘ت ظو˘˘ظ˘˘ح ر˘˘م˘˘ت˘˘سست ثي˘˘ح
‘ يأأر˘لأ تا˘˘عÓ˘˘ط˘˘ت˘˘سسل ا˘˘ًق˘˘فو

ه˘ي˘سسفا˘نÃ ة˘نرا˘ق˘م سضا˘˘ف˘˘خ˘˘نلأ
وهاينتن ه˘جأو˘يو ،Úي˘طأر˘قÁد˘لأ

.ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس رأر˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسأ مد˘˘˘˘˘ع
91 ديفوك سسوÒف ¤إأ ةفاسضإلاب
ة˘˘سسفا˘˘ن˘˘م رو˘˘ه˘˘ظ ¤إأ ىدأأ يذ˘˘˘لأ
ناسسراÁ بمأرتو وهاينتن .ةيلود
لسضفب .ة˘ير˘سسق˘لأ ة˘ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘لأ
،ةدحتŸأ ةيبرعلأ تأرامإلأ ةلود

ه˘نأا˘كو ⁄ا˘ع˘لأ ¤إأ و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن جر˘خ
نÓعإأ قيلعتب““ يأأ ،تلزانت مدقي
ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م م˘˘˘ث ““ةدا˘˘˘ي˘˘˘سسلأ سضر˘˘˘ف
ًأد˘يد– Úي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأو بر˘˘ع˘˘لأ
،ل˘˘با˘˘قŸأ ‘ تلزا˘˘ن˘˘ت Ëد˘˘ق˘˘ت˘˘˘ب
نÓ˘˘عإأ رو˘˘ف و˘˘˘ها˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ن ح˘˘˘سضوأأ
سضرفو مسضلأ فلم نأأ مكقافتأ
ى˘ل˘ع ا˘ًحور˘ط˘م لأز˘ي ل ةدا˘ي˘˘سسلأ

نأأ ي˘˘˘ه ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق◊أ !ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘لوا˘˘˘˘ط
مكركف اتلغتسسأ اكيرمأأو ليئأرسسإأ
Êأر˘˘يإلأ ر˘˘طÿأو ي˘˘˘تا˘˘˘م˘˘˘غأÈلأ
،ل˘ي˘سصا˘ف˘˘ت˘˘لأ ن˘˘ع ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ سضغ˘˘ب
ة˘˘ي˘˘سسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد نا˘˘سسراÁ ا˘˘م˘˘˘ه˘˘˘نإأ
Úي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘˘سسل˘˘˘ف˘˘˘لأ د˘˘˘سض ة˘˘˘ير˘˘˘سسق

Ãخيسشلأ ومسس مكتدعاسس.
نأأ ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لأ بع˘˘سشلأ كرد˘˘ي
ة˘ق˘ي˘ق˘ح هذ˘ه ،دو˘جو˘م ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘˘لأ
م˘˘ك˘˘ل كوÎم ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لأ .ةÁد˘˘ق
ه˘يو˘سشت م˘ك˘˘ق˘˘ح ن˘˘م سسي˘˘ل ن˘˘ك˘˘لو
Òها˘˘˘˘م÷أ ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘سضتو ع˘˘˘˘قأو˘˘˘˘لأ
تأرا˘˘˘˘مإلأ .را˘˘˘˘ب˘˘˘˘خألأ ف˘˘˘˘ير–و
،لعفلاب عبط˘ت ةد˘ح˘تŸأ ة˘ي˘بر˘ع˘لأ
مكجورخ ،ةلودك اهقح نم أذهو
م˘ك˘مأÎحأ مد˘ع سسك˘˘ع˘˘ي ن˘˘ل˘˘ع˘˘ل˘˘ل

قوق◊و ة˘ي˘بر˘ع˘لأ لود˘لأ ة˘ع˘ما÷
خ˘ي˘سشلأ را˘ك˘فأا˘ف .Úي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لأ
فر˘˘˘سشلأو ةد˘˘˘حو˘˘˘لأ لو˘˘˘˘ح د˘˘˘˘يأز
د˘ع˘ب ءأر˘ح˘سصلأ را˘ب˘˘غ ع˘˘م تب˘˘هذ
.هتافو
يسسايسس رود بعلب نوحمطت دق

مÓ˘سسل˘˘ل ط˘˘ي˘˘سسو˘˘ك ة˘˘ق˘˘ط˘˘نŸأ ‘
مÓ˘سسلأ نأ ه˘يو˘˘ن˘˘ت˘˘لأ بجو ا˘˘ن˘˘هو
عأرسصلأ ‘رط عم متت ةطاسسولأو

ة˘ح˘ل˘سصŸ فر˘ط ءا˘سصقإا˘˘ب سسي˘˘لو
مأر˘˘˘بإأ تأرا˘˘˘مإلأ د˘˘˘ير˘˘˘ت .ر˘˘˘خآلأ
ةحايسسلأ لوح ة˘ي˘ئا˘ن˘ث تا˘ي˘قا˘ف˘تأ
تلا˘سصتلأو ر˘سشا˘˘بŸأ نأÒط˘˘لأو
ةحسصلأو ةقاطلأو اي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘لأو
divoC-91 و ةئيبلأو ةفاقثلأو
ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ث˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ بتا˘˘˘˘ك˘˘˘˘م ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘فو
ةير◊أ لماك مك˘ل .ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘لأ
م˘˘ك˘˘ت˘˘سسا˘˘ي˘˘سس نوؤو˘˘سش أو˘˘˘لو˘˘˘ت˘˘˘ت نأ
مكقح نم سسيل ام نكلو ةيلخأدلأ

اهطبرو ةقÓعلأ هذه Òطأات وه
ل ،ةينيطسسلفلأ ةيسضقلأ ةمدخب
قو˘˘˘ق◊أ Ëد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت م˘˘˘˘ك˘˘˘˘ل ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي
‘ م˘ك˘ل نا˘بر˘ق˘ك ة˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لأ

.وهاينتن دباعم
خيسشلأ ومسس دقتعت له ،ماتÿأ ‘

نم مكنع عفأدتسس ليئأرسسإأ نأأ
دق˘ت˘ع˘ت ل˘ه ؟ي˘جرا˘خ د˘يد˘ه˘ت يأأ

ي˘ت˘لأ ة˘لود˘لأ ،ل˘ي˘ئأر˘سسإأ نأأ ا˘˘ًق˘˘ح
عم ةكأرسشلأ ةيقافتأ ىتح كهتنت
مÎح˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سس ،ي˘˘˘˘˘˘بوروألأ دا–لأ
؟مكعم ةيقافتلأ
نمؤوت Óًعف تنك أذأ ،خيسشلأ ومسس
عقوتن لهف ،ليئأرسسأ عم مÓسسلاب
ل˘ح م˘عد˘ل ةردا˘ب˘م م˘كو˘˘م˘˘سس ن˘˘م
سشي˘˘ع˘˘ي ثي˘˘ح ةد˘˘حأو˘˘˘لأ ة˘˘˘لود˘˘˘لأ
مÓ˘سسب نو˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لأ بر˘˘ع˘˘لأ
ع˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘يوا˘˘˘˘˘˘˘سست˘˘˘˘˘˘˘م قو˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘حو
؟دوهيلأ Úيليئأرسسلأ
ًلدب هنأأ ،خيسشلأ ومسس كردت لأأ

كلذ كنأأ ىلع كركذ متي نأأ نم
⁄ كنأ عم ،مسضلأ فقوأأ يذلأ

كركذ متي فوسسف ، كلذ قق–
مدق يذلأ كنأأ ىلع خيراتلأ ‘
ماظنو ناطيتسسÓل لÓح ةداهسش
بع˘سشلأ د˘سض ير˘سصن˘ع˘˘لأ ل˘˘سصف˘˘لأ
؟ينيطسسلفلأ
ةذا˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسأ :تا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ع للد .د
ل˘حو ي˘ج˘ي˘تأÎسسلأ ط˘ي˘ط˘خ˘˘ت˘˘لأ
،ايلعلأ تاسسأردلأ ةيلك ،عأرسصلأ
.ةيكيرملأ ةيبرعلأ ةعما÷أ
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بيذ˘˘˘˘ك˘˘˘˘ت ،ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ئأر˘˘˘˘˘سسإأ تل˘˘˘˘˘سصأو
ءاغلإأ نأاسش ‘ ةيتأرامإلأ تأءاعّدلأ

قا˘˘˘˘ف˘˘˘˘تأ» بجوÃ ّم˘˘˘˘سضلأ ة˘˘˘˘ّط˘˘˘˘˘خ
لتو يبظ وبأأ Úب نَلعŸُأ «مÓسسلأ
،وهاينتن Úماينب أأدب اميفو .بيبأأ
‘ ًايلخأد ثد◊أ رامثتسسأ ،ًاعيرسس
أدب ،Úيسسايسسلأ هموسصخ ةهجأوم
Úيليئأرسسإلأ ÚقّلعŸُأ ليلقت ًاتفل
هاّيإأ مهفسصوو ،قافتلأ ةيمهأأ نم
م˘˘هّد˘˘˘عو ،«ع˘˘˘سضأو˘˘˘تŸأ زا‚إلأ«ـب
بمأرت دلانودو وهاينت˘ن تا˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت

«›ايخ ّدح ¤إأ ًاميخسضت» هيلع
نيرحبلأ ةك˘ل‡ ل˘ي˘ئأر˘سسإأ ر˘ظ˘ت˘ن˘ت
امهرودب أزجنُتل ،نامع ةنطلسسو
رأرغ ىلع ،اهعم «ًايخيرات ًاقافتأ»
نأاب ًةرسشبتسسم ،تأرامإلأ هتلعف ام
ة˘مّد˘ق˘م نو˘ك˘ت˘سس تا˘قا˘ف˘تلأ هذ˘˘ه
ة˘ي˘مÓ˘سسإأو ة˘ي˘بر˘ع لود ما˘˘م˘˘سضنل
‘و ،ع˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لأ بكر ¤إأ ىر˘˘˘خأأ

اهنأأ ودبي يتلأ ةيدوعسسلأ اهتمّدقم
سشيو˘سشت˘ل ًا˘ع˘ن˘م را˘ظ˘ت˘نلأ ل˘˘ّسضف˘˘ُت

،ا˘ه˘ي˘ف ة˘ط˘ل˘سسلأ لا˘˘ق˘˘ت˘˘نأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ًأّدرو .ةديعب نوكت ل نأأ رّدقŸأو
م˘عد˘˘لأو د˘˘ي˘˘يأا˘˘ت˘˘لأ ف˘˘قأو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
لود» ن˘˘˘˘˘م دد˘˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘˘˘م ةردا˘˘˘˘˘˘سصلأ
ر˘˘ك˘˘سش ،ة˘˘ق˘˘ط˘˘نŸأ ‘ «لأد˘˘ت˘˘˘علأ
Úما˘ي˘ن˘ب ،ود˘˘ع˘˘لأ ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح سسي˘˘ئر
دبع يرسصŸأ سسيئر˘لأ» ،و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن
نيرحبلأ ةكل‡و يسسيسسلأ حاتفلأ
قافتأ مهمعد ىلع ،نامع ةنطلسسو
ة˘˘˘لود ع˘˘˘م ي˘˘˘˘خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ مÓ˘˘˘˘سسلأ
ىلع ةديرغت ‘ ًأÈتعم ،«تأرامإلأ
عّسسوُيسس قافتلأ أذه» نأأ «Îيوت»
ىلع ةدئافلاب دوعيو ،مÓسسلأ ةرئأد
.«اهرسسأاب طسسوألأ قرسشلأ ةقطنم
ل˘ت لا˘˘ف˘˘ت˘˘حلأ ه˘˘ي˘˘ف ّم˘˘ع تقو ‘و
ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصŸأ ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ب بي˘˘˘˘˘بأأ

و˘بأأ ع˘م قا˘ف˘تلأ Èع ة˘ي˘ل˘ي˘ئأر˘سسإلأ
ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصŸ ًا˘˘˘فÓ˘˘˘˘خ نإأو ،ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ظ
تع˘˘م˘˘جأأ ن˘˘يذ˘˘لأ Úي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لأ
لّوأأ مهنأأ ىلع ةيÈعلأ تاقيلعتلأ
عّلطتلأ زّكرت ًاتفل أدب ،نيرسساÿأ
فقوم ¤إأ ةأزأوŸأ ‘ يليئأرسسإلأ
اهثّيرت مهف نكÁ يتلأ ،ةيدوعسسلأ

ًأددع نأاب ًاملع ،ةلحرŸأ هذه ‘
سسي˘ئر م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘مو ،Úق˘ّل˘عŸأ ن˘م
«ي˘مو˘ق˘لأ ن˘مألأ ثا˘ح˘˘بأأ د˘˘ه˘˘ع˘˘م»
نأأ أوÈتعأ ،Úلدي سسوماع ءأوللأ
(Òمألأ يدو˘˘ع˘˘˘سسلأ د˘˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘لأ ›و)»

fiب قافتلأ دّيأأ ناملسس نب دمÚ
ءا˘˘˘ج نإأو ،ل˘˘˘ي˘˘˘ئأر˘˘˘سسإأو تأرا˘˘˘مإلأ
نع عانتملأو تمسصلأ Èع هدييأات
.«نآلأ ¤إأ قيلعتلأ

Úب تا˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘لأ جأر˘˘˘خإأ نأأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
«يبرعلأ لأدتعلأ» لودو ليئأرسسإأ
Èع ي˘˘م˘˘سسر ل˘˘ك˘˘سشبو ،ن˘˘ل˘˘ع˘˘لأ ¤إأ
ّيأأ فيسضي ل ،تافلا–و تاقافتأ

Òيغت هنأاسش نم ديدج نزأو لماع
ه˘˘˘جو ‘ ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأ تلدا˘˘˘˘عŸأ
ةيكÒمألأ ةنميهلل مِواقŸأ روÙأ
تاقÓعلأ كلت نوكل ،ةيليئأرسسإلأو
وه ثدح ام ّلجو ،لعفلاب ةمئاق
ة˘ف˘ي˘ح˘سص ‘ درو ا˘م˘كو .ا˘هرا˘ه˘سشإأ
ع˘˘م ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘˘لأ نإا˘˘˘ف ، «سسترآا˘˘˘ه»
ةلداÛأ نكÁ ل زا‚إأ تأرامإلأ

هتاقايسس ‘ تفÓلأ نكل ،هنأاسش ‘
نم ›ايخ ّدح ¤إأ هميخسضت وه
يكÒمألأ سسي˘ئر˘لأو و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ل˘َب˘ِق
نأأ ةفيحسصلأ تأأرو .بمأرت دلانود
ةيمسسر تاقÓع ةماقإأ نأأ دكؤوŸأ»
د˘˘˘ع˘˘˘سست ة˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘خ ةرا˘˘˘˘مإأ ع˘˘˘˘م
زا‚إأ ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘ل ،Úي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئأر˘˘˘˘سسإلأ

ف˘ي˘سصو˘ت» نأأ ةÈت˘ع˘م ،«ع˘˘سضأو˘˘ت˘˘م
ه˘˘نأأ ى˘˘ل˘˘ع تأرا˘˘مإلأ ع˘˘م قا˘˘ف˘˘˘تلأ
هنزو ‘ هبسشي يجيتأÎسسأ قافتأ
بنا÷أ ع˘˘˘˘˘م قا˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘تلأ هÒثأا˘˘˘˘˘˘تو

،ةغلابم وه ،9791 ماع يرسصŸأ
عا˘ج˘سش رأر˘˘ق و˘˘ه ثد˘˘ح ا˘˘م ّل˘˘جو
ًاملع ،«نلعلأ ¤إأ تاقÓعلأ جأرخإاب
تفاسضأأو .ةنلعم هبسش تناك اهنأاب
ًايجيتأÎسسأ ءيسش ل» نأأ «سسترآاه»

ة˘م˘˘ل˘˘ك˘˘لأ تدرو نإأو ،ثد˘˘ح ا˘˘م ‘
.«اهيلع دّدسشو ،وهاينتن ناسسل ىلع
ةعيبطب ،يغلي ل ةفيحسصلأ قيلعت
ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تأÎسسلأ ةد˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘لأ ،لا◊أ

تأرامإلأ عم قافتلأ نم ليئأرسسإل
ة˘ي˘˘ن˘˘مألأ ،د˘˘ع˘˘سصلأ ف˘˘ل˘˘تfl ى˘˘ل˘˘ع
كلذكو ،ةيداسصت˘قلأو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلأو
عي˘ي˘سضت ‘ ة˘ي˘تأرا˘مإلأ ة˘م˘ها˘سسŸأ
،اهسشيمهتو ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ ة˘ي˘سضق˘لأ
تاعبت ىلع «سسترآاه» زيكرت نكل
،يليئأرسسإلأ لخأدلأ ىلع قافتلأ
،ةيÈعلأ تاقيلعتلأ نم ةنّيع وهو
ع˘م قا˘ف˘تلأ نأأ د˘˘يد˘˘ج ن˘˘م د˘˘ّكؤو˘˘ي
ي˘˘عو˘˘لأ ‘ تا˘˘ب ي˘˘بر˘˘ع˘˘˘لأ بنا÷أ
،«ل˘سصا˘ح ل˘ي˘سص–» ي˘ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘سسإلأ
¤إأ ع˘فد˘ي ه˘نأأ ه˘ي˘ف ا˘˘م م˘˘هأأ ّل˘˘ع˘˘لو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘تأÒثأا˘˘˘ت ‘ ًلوأأ ثح˘˘˘ب˘˘˘˘لأ
،ليئأرسسإأ ‘ ةيسسايسسلأ ةموسصÿأ
قايسسلأ أذه ‘ .رخآأ Òثأات ّيأأ لبق

هرا˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسأ را˘˘˘طإأ ‘و ،ًأد˘˘˘يد–
ه˘˘˘مو˘˘˘سصخ ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘جأو˘˘˘˘م ‘ ثد◊أ
لا˘˘ج˘˘ع˘˘ت˘˘سسأ ي˘˘تأا˘˘˘ي ،Úي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلأ
د˘ع˘ب ا˘م تا˘ب˘ي˘تر˘ت ما“إأ و˘ها˘ي˘ن˘˘ت˘˘ن
ذإأ ،يتأرامإلأ بنا÷أ عم قافتلأ

ن˘˘مألأ سسل‹» سسي˘˘˘ئر ن˘˘˘م بل˘˘˘ط
لمعلأ ،تاباسش نب Òئام ،«يموقلأ

ة˘مزÓ˘لأ تأÒسضح˘ت˘لأ ءا˘ه˘نإأ ى˘ل˘˘ع
ّل˘ك ع˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لأو ،Úب˘˘نا÷أ Úب
تأءا˘ق˘ل˘لأ ل˘ب˘˘ق ة˘˘ي˘˘ن˘˘عŸأ تا˘˘ه÷أ
،ا˘ه˘تÒتو ع˘ير˘سست ّيو˘نŸأ ة˘ي˘ن˘ل˘ع˘˘لأ
نأأ سضÎفŸأ لوألأ ءاقللأ نم ًأءدب
ة˘˘˘ي˘˘˘كÒمألأ ة˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لأ ‘ ّم˘˘˘ت˘˘˘ي
.بمأرت ةياعرب نطنسشأو
بي˘˘بأأ ل˘˘ت نأأ ¤إأ ةرا˘˘˘سشإلأ ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ت

تأراسشإلأ سضحد ،سسمأأ ،تلسصأو
نع يتأرامإلأ بنا÷أ نم ةدرأولأ
قا˘˘˘ي˘˘˘سس ‘ ّم˘˘˘سضلأ ة˘˘˘ط˘˘˘˘خ ءا˘˘˘˘غ˘˘˘˘لإأ
.ود˘ع˘لأ ع˘م «ي˘خ˘يرا˘ت˘˘لأ قا˘˘ف˘˘تلأ»
ّ” هنأأ هسسفنب وهاينتن ديكأات دعبو
بزح زّكَر ،هؤواغلإأ ل مسضلأ قيلعت
يدئاقعلأ همأزتلأ ىلع «دوكيللأ»
.نايكلأ ¤إأ ةيبرغلأ ةفسضلأ ّمسضب
وسضع ،بز◊أ زكرم سسيئر لاقو
¤إأ» هنإأ ،سستاك ميياح «تسسينكلأ»

ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلأ تا˘˘يّد˘˘ح˘˘ت˘˘لأ بنا˘˘ج
،انرظتن˘ت ي˘ت˘لأ ةد˘يد˘ع˘لأ ة˘ي˘ن˘مألأو
عيسسوت أأدبم نع ىّلختن ل نحنف
سضر˘˘فو يدو˘˘ه˘˘ي˘˘لأ نا˘˘ط˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسلأ
عيمج ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ي˘ئأر˘سسإلأ ةدا˘ي˘سسلأ
ل˘م˘ع˘ن˘سسو .ا˘ندأد˘˘جأأ سضرأأ ءأز˘˘جأأ

فد˘ه˘ب ة˘يؤور˘لأ هذ˘ه ق˘ي˘ق– ى˘˘ل˘˘ع
أذ˘ه ‘ ة˘˘يرو˘˘ف تأÒي˘˘غ˘˘ت ثأد˘˘حإأ
حلفي ⁄ ،كلذ عم نكل .«لاÛأ

‘ هئاغلإأ ل مسضلأ قيلعت ثيدح
‘ فّر˘˘˘ط˘˘˘تŸأ Úم˘˘˘ي˘˘˘لأ ة˘˘˘ئد˘˘˘ه˘˘˘˘ت
ةفينع ةلمح ّنسش يذلأو ،ليئأرسسإأ

ل˘ي˘سضف˘ت˘ب ه˘م˘ه˘ّتأو ،و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ى˘ل˘ع
ةديعب ةيبرع ةلود عم مÓسس قافتأ

‘ «دأدجألأ سضرأأ» باسسح ىلع
ر˘ثؤو˘ت نأأ ل˘م˘˘تÙأ ن˘˘مو .ة˘˘ف˘˘سضلأ

تاقÓع ىلع ًاباجيإأ ةلم◊أ هذه
،«سضيبأأ قرزأأ» بزح عم وهاينتن
يهنت تايوسست داجيإأ ¤إأ هعفدتو
نإأ ذإأ ؛ه˘˘ع˘˘م تا˘˘فÿÓأ ل˘˘ّجؤو˘˘˘ت وأأ
نآلأ ءأرزولأ سسيئر هديري ام رخآأ
ةديأزŸأ ّلظ ‘ ،ةركبم تاباختنأ

دحأولأ ركسسعŸأ ‘ هموسصخ نم
.ينيميلأ توسصلأ ىلع

برعلآ ةّيقب راظتنآ ‘ :مسضلآ ةّطخب ةكّسسمتم «ليئآرسسإآ»

يديدح يحبصص ملقب

يطغي يذلأ ،نَلعŸأ ويرانيصسلأ ‘ ةكاكرلأ رهاظم لّوأأ
لÓتحلأ ةلودو تأرامإلأ Úب لماصشلأ عيبطتلأ قافتأ
انوكت ⁄ Úتلود Úب ““مÓصس““ ةماقإل للهي هنأأ ،يليئأرصسإلأ
امهنأأ يأأ ؛حيحصصلأ وه صسكعلأ لب ،برح ةلاح ‘ Óصصأأ

ناكو ،Òخألأ دقعلأ دأدتمأ ىلع مهافتو مائو ‘ اتناك
ةيركصسعو ةيصسامولبدو ةيصسايصس نيدايم لمصشي امهنواعت
ةحيرصص ّمث ،ءدبلأ ‘ ةيفاخ ةموتكم ،ةيداصصتقأو ةينمأأو
.ذئدعب ةينلع
رخافتلأ ىحنم تذختأ ةكاكر ّلقأأ تصسيل ىرخأأ رهاظم
ّمصضل ةيليئأرصسإلأ عيراصشŸأ ““فقو““ وه قافتلأ فده ّنأاب
،ندرألأ روغو ةيبرغلأ ةفصضلأ ‘ ةينيطصسلفلأ يصضأرألأ

ّلح ءايحإأ ةداعإأو ،فنعلأ دعاصصت بّنŒ ›اتلابو
،مÓصسلأ ةيلمع ‘ ةديدج تلامتحأ قلخو ،Úتلودلأ

عيصسوتو روطتلأو ومنلأ عيرصستو ،ندرألأ رأرقتصسأ زيزعتو
ىلع ةكÎصشŸأ ططÿأ بناج ¤إأ أذه .بابصشلل صصرفلأ

تلاصصتلأو لامعألأو ةحايصسلأ تأÒصشأاتلأ تايوتصسم
يئأذغلأو يئاŸأ نمألأو يحصصلأ نواعتلأو نحصشلأ طبأورو
‘اقثلأ لدابتلأو ةقاطلأو ايجولونكتلأو يخانŸأ Òغتلأو
صسيصسأاتو يرأزولأ ىوتصسŸأ ىلع تأرايزلأو يميلعتلأو
قرصشلل ةيجيتأÎصسأ ةدنجأأ““ قÓطإأ نع Óصضف ؛تأرافصس
ةكراصشÃ لÓتحلأ ةلودو تأرامإلأ Úب ““طصسوألأ
.اكيرمأأ

وه يتأرامإلأ فرطلأ ّنإأ ،كلذ عم ،لوقلأ فاصصنإلأ نم
لتقتصسأ هلعل لب ،ةكاكرلأ هذه دامتعأ ىلع اصصرح Ìكألأ

ةغيصصلأ اهنأل ،وحنلأ أذه ىلع اهرأرقإأ ليبصس ‘
وبأأ رظن ةهجو نم - نكÁ يتلأ ةديحولأ هبصش ةيجأرخإلأ

ّرذل ام عون نم اقايصس حيتت نأأ - عقأولأ ‘ اهدحو ،يبظ
‘ عفني دق يليلصضت باطخ قيفلتو ،نويعلأ ‘ دامرلأ

ÚلوؤوصسŸأ ةنصسلأأ ىلع ءأوصس ،ةحصضافلأ ةيقافتلأ قيوصست
دييأاتلأ زكأرم ‘ مهئافلح وأأ ،مهصسفنأأ Úيتأرامإلأ
ةزهجألأ فلتfl ‘ ليلصضتلأ جمأرب Òطأات وأأ ،ةعقوتŸأ
.ةيلأوŸأ وأأ ةعباتلأ ةيمÓعإلأ

،وهاينتن Úماينب لÓتحلأ ةموكح صسيئر ناك لباقŸأ ‘
هنع ففخت دق يتلأ ةيتأرامإلأ ةيدهلاب لّوألأ ّينعŸأ

ىلع ديدصشتلأ ¤إأ عراصس ،مكاÙأو داصسفلأ حئاصضف قانخ
فقوُت ⁄ اهنأأ ىنعÃ ،طقف تقّلُع يصضأرألأ ّمصض ططخ ّنأأ
‘ ءدبلأو ةلواطلأ ىلع ةيقاب اهنأأو ؛ىغلُت وأأ ىوطُت وأأ

ّلك ‘ ةدحتŸأ تايلولأ عم قيصسنتلاب طبترم اهذيفنت
Êاثلأ ّينعŸأ ،بمأرت دلانود يكيرمألأ صسيئرلأ .لاح

¤إأ ىنعم أذ أزا‚إأ فيصضت ةينا‹ ةيتأرامإأ ةيدهب
،ةيجراÿأ ةصسايصسلأ تافلم ‘ يزıأ /يواÿأ هديصصر
كرتو ،لئاهلأ يصسامولبدلأ ““قأÎخلأ““ أذه احدت‡ دّرغ

هدعاصسم ¤إأ ّمصضلأ تاططfl قيلعت لوح ةلطامŸأ رمأأ
.نامدرف ديفأد ةلتÙأ صسدقلأ ‘ هÒفصسو Ôصشوك ديراج
يتلأ بصساكŸأ لأزه ىلع مك◊أ ،ةتبلأ ،أركبم صسيلو
¤إأ Úتيخصسلأ Úتيدهلأ ءأرج تأرامإلأ ماكح اهلاني فوصس
ةمدÿ ةرصشابŸأ تانامصضلأ ةه÷ ءأوصس ،بمأرتو وهاينتن
ةدناصسم وأأ ،لخأدلأ ديعصص ىلع ايركصسعو اينمأأ يبظ وبأأ

وأأ ،ايبيلو نميلأ ‘ ةيميلقإلأ ديأز نب دمfi تأرماغم
‘ تأرامإلأ حلاصصل يليئأرصسإأ - يكيرمأأ ّدصص طئاح ءانب
ْذإأ ،عقأولأ ‘ اهحوصضو ردقب ةطيصسب بابصسألأ .نأريإأ هجو
،قيثولأ يتأرامإلأ - يليئأرصسإلأ نواعتلأ تأونصس ّنأأ

،زتاك ليئأرصسي يليئأرصسإلأ ةيجراÿأ ريزو ةرايزو
تاكرصشو لامعأأ لاجر عم ÚيŸÓأ تائÃ تأدقاعتلأو
ةيليئأرصسإلأ ةفاحصصلأ هتحصضف امو ،ةيليئأرصسإأ ةينمأأ

وبأأ ¤إأ وهاينتن امهب ماق Úتيرصس Úترايز نم أرخؤوم
رعذ نم يبظ وبأأ ماكح ذقنت ⁄ ،اهأوصسو ،هذه ّلك -يبظ
طفنلأ تÓقان قأÎحأ بعرو ،ةيثو◊أ خيرأوصصلأ طوقصس

يبÓقنلأ ÒصشŸأ صساكتنأ ةبيخو ،ةيتأرامإلأ ئنأوŸأ ىلع
.Îفح ةفيلخ

لّثÁ ل حصضافلأ قافتلأ ّنأاب مز÷أ ،كلذك ،أركبم صسيل
بماك ةيقافتأ رأرغ ىلع اما“ ،تأرامإلأ بعصش ةدأرإأ

احلفت ⁄ Úتللأ ،4991 ةبرع يدأو ةيقافتأو9791 ديفأد
ّيأأ ¤إأ Êدرألأو يرصصŸأ Úبعصشلأ ّمصض ‘ ةعاصسلأ ىتح
يه طصسبألأ ةصصÿÓأو .لÓتحلأ عم عيبطتلأ نم زأرط

لخدأأو ،يبظ وبأأ ءامصس ‘ ةيصسأدصسلأ ةمجنلأ عفر يذلأ ّنأأ
أÒثك صسيل ،ديأز عماج ¤إأ ةيليئأرصسإلأ ةفاقثلأ ةريزو
تأرامإلأ ىرث صسندي نأأ ،Èجُم مزلُم وه لب ،هيلع
.ميصشهلأ ىوصس ،ةبوثŸأ ‘ ،دصصحي لأأو ؛ةيليئأرصسإأ ةرافصسب

– يليئآرسسإلآ عيبطتلآ
داسصح :يتآرامإلآ

ميسشهلآ



وأأ سصخسش ةايح لداعت مد ةرطق
¤إأ ةجاح ‘ مه ن‡ سصاخسشأأ
نكÁ ميلسسلأ مدلاب ›اتلابو ،مدلأ
ن˘ل أذ˘هو ،ن˘يÒث˘ك˘لأ ةا˘ي˘ح ذا˘ق˘˘نإأ
يذلأ مدلاب عÈتلأ نود نم ثدحي
تاه÷أ عيمج ىعسست ةفاقث دعي
.عمتÛأ ‘ اهسسرغ ¤إأ
د˘˘˘حأأ د˘˘˘كأأ ،ل˘˘˘سصت˘˘˘م قا˘˘˘ي˘˘˘˘سس ‘و
‘ ،مد˘˘˘لا˘˘˘ب ÚعÈتŸأ با˘˘˘˘ب˘˘˘˘سشلأ
ل˘ك نأأ ،ف˘ي˘ط˘سس ة˘عأذإل ح˘˘ير˘˘سصت
عÈتلاب مايق˘ل˘ل ة˘م˘ئÓ˘م فور˘ظ˘لأ
،سسف˘˘˘ن˘˘˘لأ ح˘˘˘ير˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لأ مد˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ةا˘˘˘ي˘˘˘ح ذا˘˘˘˘ق˘˘˘˘نإأ ¤إأ ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘سضإلا˘˘˘˘ب
دح ‘ عÈتŸأ مهنم ،نيÒثكلأ
نأأ ه˘˘تأذ ثد˘˘ح˘˘تŸأ دا˘˘فأأو .ه˘˘˘تأذ
نعو هتعانق نع عبان مدلاب هعÈت
ن˘˘م Òث˘˘˘ك˘˘˘لأ كا˘˘˘ن˘˘˘ه نأا˘˘˘ب ة˘˘˘يأرد
،ه˘˘مد ¤إأ ة˘˘جا˘˘˘ح˘˘˘ب سصا˘˘˘خ˘˘˘سشألأ

سسي˘˘ل مد˘˘لا˘˘ب عÈت˘˘لأ نأأ ا˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘سضم
.«سسكعلاب لب ،ابعسص
تايعم÷أ Úب نم نإاف ،ةراسشإÓل
مدلاب عÈتلل تÓمح مظنت يتلأ
دأو˘جألأ ة˘سسسسؤو˘م» ة˘يرود ة˘˘ف˘˘سصب
،ل˘سصت˘م قا˘ي˘˘سس ‘و .«ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ل
را˘˘م˘˘˘ع ة˘˘˘سسسسؤوŸأ سسي˘˘˘ئر ف˘˘˘سشك
مد˘˘لا˘˘ب عÈت˘˘لأ ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث نأأ ح˘˘يا˘˘˘سس
،رمتسسم نسس– ‘ فيطسس ةيلوب
مد˘˘˘لأ سسا˘˘˘ي˘˘˘كأأ دد˘˘˘ع˘˘˘ب لد˘˘˘ت˘˘˘˘سسم
ي˘ت˘لأ تÓ˘م◊أ لÓ˘˘خ ة˘˘ع˘˘مÛأ
.ةيمنتلل دأوجألأ ةسسسسؤوم اهقلطت

Œة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘ع نأأ ¤إأ ةرا˘˘˘˘سشإلأ رد
،ةغلاب ةيمهأأ يسستكت مدلاب عÈتلأ
يذلأ سضيرŸأ نأأ فرعي لكلاف
ةدحأو ةرطق نإاف ،مدلل ةجاحب
نكلو ،سصخسش ةايح لداعت اهنم
نوملعي ل سصاخسشألأ نم ديدعلأ
ن˘م ءأو˘سس ،مد˘ل˘˘ل عÈت˘˘لأ د˘˘ئأو˘˘ف˘˘ب
،ة˘ي˘ح˘سصلأ وأأ ة˘ي˘سسف˘ن˘لأ ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لأ
Ó˘م˘ع ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ نو˘ك ¤إأ ة˘˘فا˘˘سضإأ

.ايÒخ
تدا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘فأأ ،ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘تأذ نأا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشلأ ‘و
مد˘˘˘لأ سضأر˘˘˘مأأ ‘ ة˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سصخألأ
‘ ،يرا˘˘مو˘˘ع حا˘˘م˘˘سس ةرو˘˘ت˘˘كد˘˘˘لأ
نأأ ،ف˘˘ي˘˘ط˘˘˘سسب ة˘˘˘عأذإل ح˘˘˘ير˘˘˘سصت
نكمتي ةسصرف Èتعي مدلاب عÈتلأ

،همد ديدجتب عÈتŸأ اهلÓخ نم
د˘يد˘ج مد˘ب ي˘ئا˘ق˘ل˘ت سضيو˘˘ع˘˘ت يأأ

Áج˘˘سسكوألأ ل˘˘ق˘˘ن˘˘ي نأأ ن˘˘كÚ إأ¤
،ة˘˘ي˘˘ف˘˘ئا˘˘ظو˘˘لأ ءا˘˘سضعألأ ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج
هذهب نكÁ يذلأ ،غامدلأ اهمهأأو
هز˘ي˘كر˘ت ن˘م يو˘ق˘ي نأأ ة˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘لأ
ةفاسضإأ ،ةعانŸأ نمو هطاسشن نمو
.ىرخأأ دئأوف ¤إأ

ىل˘ع سصا˘خ˘سشألأ ع˘ي˘ج˘سشت د˘سصقو
زكرم حلاسصم رفوت ،مدلاب عÈتلأ

يعما÷أ ىفسشتسسŸاب مدلأ نقح
ل˘˘˘ك «رو˘˘˘ن˘˘˘لأ د˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘ندا˘˘˘˘ع˘˘˘˘سس»
نم ،ةيرسشبلأو ةيداŸأ تاناكمإلأ
لوسصو ،سصح˘ف˘لأ ¤إأ لا˘ب˘ق˘ت˘سسلأ
نيزخت فورظو عاجÎسسلأ ¤إأ
،لسصتم قايسس ‘و .مدلأ سسايكأأ
ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لأ بقأرŸأ د˘˘˘كأأ
هيدل مدلاب عÈتم لك نأأ ،رأوسسوب
نأأ ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم ،ه˘˘ب ة˘˘سصاÿأ هرو˘˘˘مأأ

مدلأ حئافسص نيزختل اكونب كانه
نأأ ¤إأ ثدحتŸأ راسشأأو .ةمزÓبلأ
8و تا˘˘˘جردÚ 4ب نز˘˘˘خ˘˘˘ي مد˘˘˘لأ
24وÚ 53ب حوأÎت ةدŸ تاجرد
لسصت ح˘ئا˘ف˘سصلأ نأأ ا˘ف˘سشا˘ك ،ا˘مو˘ي
اهظفحو مايأأ5 ـل اهتيحÓسص ةدم
ة˘جرد ‘ ة˘سصا˘خ ة˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب م˘˘ت˘˘ي
،ةيوئم ةجرد02 ›أوح ¤إأ لسصت
24 هتجرد لسصت ةمزÓبلأ نأأ امك
تأدÈم ‘ ه˘ظ˘˘ف˘˘ح م˘˘ت˘˘يو ة˘˘جرد

،ل˘كا˘سشم ا˘ه˘ي˘˘ف ثد– ل ة˘˘سصا˘˘خ
ام حوأÎت اهتيحÓسص ةدم نوكل
.ةنسس ¤إأ رهسشأأÚ 6ب
ةدعب ر“ مدلاب عÈتلأ ةيلمع نإأ

عÈتŸأ مدلأ لوسصو لبق لحأرم
ن˘˘م ا˘˘قÓ˘˘˘ط˘˘˘نأ ،سضيرŸأ ¤إأ ه˘˘˘ب
ةلباق˘مو سصح˘ف˘لأ م˘ث لا˘ب˘ق˘ت˘سسلأ
¤إأ لو˘˘سصو ،عÈت˘˘م˘˘ل˘˘ل بي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لأ

مد ىلع لي˘لا˘ح˘ت˘لأ ءأر˘جإأ ة˘ي˘ل˘م˘ع
.عÈتŸأ

ترا˘˘˘˘˘˘سشأأ ،ه˘˘˘˘˘˘تأذ نأا˘˘˘˘˘˘˘سشلأ ‘و
مد˘˘˘لأ سضأر˘˘˘مأأ ‘ ة˘˘˘ي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سصخألأ
نأأ ¤إأ يراموع حامسس ةروتكدلأ

دكأاتلاب أأدبت مدلاب عÈتلأ ةيلمع
هذخأأ متيسس يذلأ مدلأ نأأ ›وألأ

ا˘سصا˘خ˘˘سشأأ د˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘سس عÈتŸأ ن˘˘م
ما˘ي˘ق˘لأ م˘ت˘ي د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘فو ،ن˘ير˘˘خآأ
ةيبط ليلا– قيرط نع دكأاتلاب
مدلأ أذه نأاب أدج ةمهمو ةÒثك
يأأ دوجو ةلاح ‘و .عÈتلل حلاسص
يأا˘˘ب عÈتŸأ ة˘˘˘با˘˘˘سصإأ وأأ ل˘˘˘ك˘˘˘سشم
عÈتŸا˘˘ب لا˘˘سصتلأ م˘˘ت˘˘˘ي ،سضر˘˘˘م
ه˘ت˘ع˘با˘تÃ ما˘ي˘ق˘لأ م˘ت˘يو ه˘مÓ˘˘عإل
نو˘ك˘ت˘سس ة˘يا˘عر˘لأ نإا˘ف أذ˘ل ،ا˘سضيأأ
ءابطألأ وحن ههيجوت متيو ةلماسش
د˘˘˘˘ن˘˘˘˘عو .ه˘˘˘˘ت÷ا˘˘˘˘˘عÚ Ÿسصتıأ
،مدلأ نم ةيمكل سضيرŸأ جايتحأ
زكرم نم مدلأ سسايكأأ لقن متي

وأأ تا˘ي˘ف˘سشت˘سسŸأ ¤إأ مد˘لأ ن˘ق˘˘ح
يبط مقاط فرط نم تأدايعلأ

flطور˘˘˘سشلأ ر˘˘˘فو˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لأ ،سصت
.مدلأ ظف◊ ةمئŸÓأ

مدلاب عÈتلآ ةفاقث ‘ ظوحلم روطت
ايلعلآ باسضهلآ ةمسصاعب

م.ق

نم ة˘ث˘يد˘ح ة˘ي˘ب˘ط ة˘سسأرد ترّذ˘ح
،«ة˘˘مو˘˘نŸأ بو˘˘ب◊أ» مأد˘˘خ˘˘ت˘˘سسأ

ةيبنا÷أ سضأرعألأ نم ديزت اهنأل
ل˘ك˘سشب Úن˘سسŸأ د˘˘ن˘˘ع ة˘˘ج˘˘عزŸأ

ن˘يذ˘لأ كئ˘لوأأ ًا˘سصو˘˘سصخو ،سصا˘˘خ
ةسصاخو ،ةنمزم اسضأرمأأ نوناعي
نأأ تدجو ثيح ،بلقلأ ىسضرم
د˘˘يز˘˘ي بو˘˘ب◊أ هذ˘˘ه مأد˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسأ
ةÒطÿأ ة˘ي˘ب˘ل˘˘ق˘˘لأ تا˘˘ف˘˘عا˘˘سضŸأ
فاعسضأأ ةينامث ¤إأ لسصت ةبسسنب

 .ىسضرŸأ ءلؤوه دنع
،بل˘ق˘لأ سضأر˘مأأ يرا˘سشت˘سسأ د˘˘كأأو
،بل˘˘ق˘˘لأ ةر˘˘ط˘˘˘سسق م˘˘˘سسق سسي˘˘˘ئرو
بسسح ،بي˘˘ب˘˘ح د˘˘مfi رو˘˘ت˘˘كد˘˘˘لأ

هذه لوانت نأأ ،لÓقتسسلأ عقوم
ةÎف˘˘˘ل نو˘˘˘ك˘˘˘ي نأأ بج˘˘˘ي بو˘˘˘˘ب◊أ

fiي˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ط فأر˘˘˘˘˘سشإأ ت–و ةدود
اŸ ،سصتıأ بيبطلأ ةراسشتسسأو
رطاflو ةيبلسس تÓعافت نم اهل

،اهيلوانتم ةايح ددهت دق ةيدج
.بلقلأ ىسضرم ةسصاخو
رد˘˘سصŸأ بسسح ،بي˘˘ب˘˘ح ح˘˘سضوأأو
مه ًأررسضت Ìكألأ تائفلأ نأأ ،هتأذ
ة˘ل˘سضع ‘ ا˘ف˘ع˘سض نو˘نا˘ع˘ي ن˘˘يذ˘˘لأ
نم لقأأ مهسضبن نيذلأ يأأ ،بلقلأ
دأد˘˘سسنأ نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لأ وأأ ،54%
،بل˘ق˘لأ ‘ ة˘ي˘جا˘ت Úيأر˘سش ة˘ثÓ˘˘ث
ءلؤوه داعتبأ ةرورسض ىلع أدكؤوم
ل ى˘˘ت˘˘ح ا˘˘ه˘˘لوا˘˘ن˘˘ت ن˘˘ع ى˘˘سضرŸأ
رأر˘˘˘˘˘˘˘سضأأ ‘ م˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘ل بب˘˘˘˘˘˘˘سست˘˘˘˘˘˘˘˘ت
،ا˘ه˘ن˘ع ى˘ن˘غ ‘ م˘ه تا˘ف˘عا˘سضمو
بي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘جأر˘˘˘˘م كلذ˘˘˘˘˘كو
اهلوانتل رأرطسضلأ دنع سصتıأ

 .مونلأ ىلع مهتردق مدع لاح ‘
لكسشب داعتبلأ ةرورسض ىلع دكأأو
ءأوسس ،بوب◊أ هذه لوانت نع ماع
ناك أذإأ لإأ ،ىسضرملل وأأ ءاحسصأÓل

أرذfi ،اهلوا˘ن˘ت م˘ت˘ح˘ي ا˘م كا˘ن˘ه
ةÎفل يموي لكسشب اهلوانت نأأ نم
¤إأ اهيلع مسس÷أ دّوعي دق ةليوط
د˘˘˘قو ،نا˘˘˘مدإلأ ¤إأ ل˘˘˘سصت ة˘˘˘˘جرد
ا˘ه˘لوا˘˘ن˘˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘عر÷أ د˘˘ق˘˘ف˘˘ت
،تقو˘لأ ع˘م ا˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ل˘˘عا˘˘ف سضيرŸأ
ى˘˘ل˘˘˘عأأ تا˘˘˘عر˘˘˘ج ¤إأ جا˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ي˘˘˘ف
ز˘فÙأ Òثأا˘ت˘لأ ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘ل˘˘ل
هنأاسش نم أذهو ،مونلأ ىلع هسسفن
ة˘˘˘ح˘˘˘سص ى˘˘˘ل˘˘˘ع ًا˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘سس ر˘˘˘ثؤو˘˘˘˘ي نأأ
تدأز ا˘م˘˘ل˘˘ك ه˘˘نأأ ن˘˘ّي˘˘بو .سضيرŸأ
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘˘هÒثأا˘˘˘˘˘ت دأز ،ة˘˘˘˘˘عر÷أ
تاعرج لوانت نإأ ثيح ،سضيرŸأ
قأرغتسسÓل ةيافكلأ هيف اÃ ىلعأأ

‘ ةبوعسص ¤إأ يدؤوي دق ،مونلأ ‘

نكÁ يذلأو ،مونلأ ءانثأأ سسفنتلأ
.ةافولأ ببسسي نأأ
نأأ ¤إأ ه˘˘˘˘تأذ ثد˘˘˘˘ح˘˘˘˘تŸأ را˘˘˘˘سشأأو
¤إأ ف˘˘˘ن˘˘˘سصت ،ة˘˘˘مو˘˘˘نŸأ بو˘˘˘ب◊أ
ةعوم‹ لكو ،تاعوم‹ ثÓث

،ةيودألأ نم ديدعلأ ىلع يوت–
مودي ةيلاعفلأ Òسصق وه ام اهنمو
،مو˘ي˘لأ ‘ تا˘عا˘سس8 ¤إأ6 ن˘˘م
ت– فر˘˘˘˘˘سصي نأأ بج˘˘˘˘˘˘ي أذ˘˘˘˘˘˘هو
عونلأو ،سصتıأ بيبطلأ فأرسشإأ
¤إأ مود˘ي ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘لأ ل˘يو˘ط ر˘˘خآلأ
ذ˘˘خؤو˘˘يو ،كلذ ن˘˘م Ìكأأ تا˘˘˘عا˘˘˘سس
¤إأ را˘سشأأو .تا˘ي˘ف˘سشت˘سسŸأ ل˘˘خأد
،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘ف˘˘لأ ة˘˘ل˘˘يو˘˘˘ط بو˘˘˘ب◊أ نأأ

‘ طو˘ب˘˘ه ¤إأ يدؤو˘˘ي ا˘˘ه˘˘م˘˘ظ˘˘ع˘˘م

تا˘˘˘بر˘˘˘سض ‘ ةدا˘˘˘˘يزو ،ط˘˘˘˘غ˘˘˘˘سضلأ
اهمأد˘خ˘ت˘سسأ ر˘ظ˘ح˘ي ا‡ ،بل˘ق˘لأ
‘ افعسض نوناعي نيذلأ ىسضرملل

Úيأرسش دأدسسنأ وأأ بلقلأ ةلسضع
.بلقلأ

ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘يودألأ هذ˘˘˘ه ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘تو
ا˘يÿÓأ ‘ ة˘ن˘ي˘ع˘˘م تÓ˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم
كلذ لÓخ نم لمعتو ،ةيبسصعلأ

وأأ مونلأ وأأ سساعنلأ ثأدحإأ ىلع
اهÒثأات لأوز نإاف أذل ،قلقلأ ةلأزإأ
نم ًائيسش يقبي ،مسس÷أ نع مونŸأ
،يبسصعلأ زاه÷أ ‘ تابأرطسضلأ
سساعنلأ ةئيه ىلع رهظي ام وهو
ن˘م ظا˘ق˘ي˘˘ت˘˘سسلأ د˘˘ع˘˘ب ة˘˘خود˘˘لأو
.مونلأ

مونلا تابارطشضإا جÓعل اهيلإا نوؤوجلي

نامدإلآ قيرط ىلع ةوطخ ..«تائدهŸآ» نم راثكإلآ
نودب مونلا مهرودقÃ دعي ⁄ هنأا ةجرد ¤إا ،مونلا ةبوعشصو تابارطشضا نم صصاخششألا نم Òثك Êاعي
‘ قارغتشسلا ىلع مهدعاشستل «ةمونŸا بوب◊ا» Òقاقع مادختشسا ¤إا نوأاجليف ،ةدعاشسم ةليشسو مادختشسا
نم هببشست امو ،بلقلا ىشضرم ىلع ةشصاخو ،ةيبناج راثآا نم Òقاقعلا هذهل اÚ Ÿكردم Òغ ،ةلوهشسب مونلا

.مهتايحب يدوت ةÒطخ تافعاشضم

جوف ،تبسسلأ موي ةحيبسص ،مظن
ة˘ي˘مÓ˘سسإلأ ة˘فا˘سشك˘ل˘ل «حÓ˘˘ف˘˘لأ»
نم ةيعوطت ةلمح حبحب يسساحب
تسسم يتلأ ،طيÙأ ةفاظن لجأأ

حبسسملل ةلباقŸأ ةيلسستلأ ةقيدح
،Òسشبلأ روعرع يبŸوأأ فسصنلأ
ام بسسح ،ةيندŸأ ةيام◊أ أذكو
،و˘ف˘نآأ ة˘˘ف˘˘ل÷أ ع˘˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع درو

جو˘˘ف˘˘لأ دأر˘˘فأأ د˘˘˘ي˘˘˘نŒ ” ثي˘˘˘ح
Úعو˘˘ط˘˘تŸأ سضع˘˘˘بو ي˘˘˘ف˘˘˘سشك˘˘˘لأ
ل˘م˘ع˘لأ ن˘ك˘ل ،ة˘ط˘ي˘سسب ل˘ئا˘سسو˘˘بو
جو˘ف˘لأ ة˘˘م˘˘ه˘˘م ل˘˘ه˘˘سس ي˘˘عا˘˘م÷أ
هذهب ماي˘ق˘ل˘ل «حÓ˘ف˘لأ» ي˘ف˘سشك˘لأ
.ه˘˘˘جو ن˘˘˘˘سسحأأ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ةردا˘˘˘˘بŸأ

ناسسحتسسأ ةردابŸأ هتاه تقلو
ل˘ي˘ج˘سست ع˘˘م ،ة˘˘ق˘˘ط˘˘نŸأ نا˘˘ك˘˘سس
ن˘ع ة˘ي˘لÙأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلأ با˘˘ي˘˘غ
لا˘قو .ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ هذ˘˘ه ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م

fiف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لأ جو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف ظ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘Óح
رد˘˘سصŸأ بسسح ،«سص.حا˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘م»
نم يه ةردابŸأ هذه نإأ ،هتأذ
نم يفسشكلأ جوفلأ لمع ميمسص
ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ث◊أ لÓ˘˘˘˘˘خ
أذهو ،هيف ةمهاسسŸأو طيÙأ
م˘ق˘ت ⁄ ثي˘ح ،ة˘سصا˘خ ل˘˘ئا˘˘سسو˘˘ب
ةدعاسسم يأاب حبحب يسساح ةيدلب
اهيف ةلاعفلأ ةمهاسسŸأ لجأأ نم
.عيم÷أ سس“ يتلأو

رئأز÷اب طسشنت ةيبابسش ةيعمج52 كراسشتسس
يرا÷أ ر˘˘˘ه˘˘˘˘سشلأ ن˘˘˘˘م62 ‘ ،ة˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لأ
ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘˘كŸ يŸا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل فدا˘˘˘˘سصŸأ
لو˘˘˘ح ي˘˘˘سسي˘˘˘سس– ى˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘م ‘ ،تأردıأ

بابسش» ةيعمج همظنت ،ةفآلأ هذه ةحفاكم
د˘˘حألأ مو˘˘ي ه˘˘ف˘˘سشك ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح ،«ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘˘سسŸأ
ءابنألأ ةلاكول دلاخ يكرت نب ديسسلأ اهسسيئر
.ةيرئأز÷أ
أذه ميظنت نإأ ،«جأو»ـل يكرت نب ديسسلأ لاقو
ين˘طو˘لأ ز˘كرŸأ ه˘ن˘سضت˘ح˘ي˘سس يذ˘لأ ى˘ق˘ت˘لŸأ
،مدا˘خ ر˘ئ˘ب˘ب Úسصتıأ Úف˘ظوŸأ ن˘˘يو˘˘ك˘˘ت˘˘ل
ىلع Úمئاقلأ لسصأوت لبسس زيزعت ¤إأ فدهي

flةطسشان˘لأو ة˘ي˘نا˘ب˘سشلأ تا˘ي˘ع˘م÷أ ف˘ل˘ت ‘
ن˘م م˘ه˘ن˘ي˘ك˘م˘ت˘ل» با˘ب˘˘سشلأ ة˘˘ئ˘˘ف ع˘˘م نأد˘˘يŸأ

هذ˘ه ةرو˘ط˘خ لو˘ح ة˘ح˘˘سضأو ة˘˘لا˘˘سسر لا˘˘سصيإأ
.«ةفآلأ
م˘ت˘ي˘سس يذ˘لأ ى˘ق˘ت˘˘لŸأ ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب نأأ فا˘˘سضأأو
ي˘ن˘طو˘لأ نأو˘يد˘لأ ن˘م ة˘م˘ها˘˘سسÃ ه˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت

Ÿأ ة˘˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘كıبا˘˘ب˘˘سشلأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘مو تأرد
،ي˘عا˘م˘ت˘جلأ طا˘سشن˘لأ ة˘ير˘يد˘مو ة˘سضا˘ير˘˘لأو
نوسصتfl اهمدقي تÓخأدم لوح روحمتي
ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘مدإلأ ةرو˘˘ط˘˘خ لو˘˘ح نو˘˘ي˘˘نا˘˘سسف˘˘˘نو
‘ ة˘˘˘ي˘˘˘لÙأ تا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘˘م÷أ رودو ،تأردıأ

.رطاıأ كلتب باب˘سشلأ ة˘ي˘عو˘تو ه˘ت˘ح˘فا˘ك˘م
ي˘ت˘لأ «ل˘ب˘ق˘ت˘سسŸأ ة˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج» سسي˘˘ئر ف˘˘سشكو
ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘م÷أ طا˘˘˘سشن نأأ ،1002 ة˘˘ن˘˘سس تسسسسأا˘˘ت
دعب رمتسسيسس ةفآلأ هذه ةحفاكم ¤إأ يمأرلأ
لÓ˘خ ن˘م ،ةر˘سشا˘ب˘م م˘ظ˘عŸأ نا˘سضمر ر˘ه˘˘سش

Úفا˘˘ط˘˘سصŸأ فد˘˘ه˘˘ت˘˘سسي ي˘˘سسي˘˘سس– طا˘˘سشن
ةيدلب˘ب «فو˘ل˘خ» ئ˘طا˘سش نود˘سصق˘ي˘سس ن˘يذ˘لأ
.ةمسصاعلأ برغ ةدلأرز
را˘ي˘ت˘خأ بب˘سس نأأ ه˘سسف˘˘ن ثد˘˘ح˘˘تŸأ ح˘˘سضوأأو
يذلأ ،طاسشنلأ أذه ناسضتحل ةدلأرز ةنيدم
،فايطسصلأ مسسوم ةياهن ةياغ ¤إأ رمتسسيسس
تأردıأ كÓهتسسأ ةرهاظ يمانت ‘ نمكي
اه˘ت˘ق˘ل˘ت ي˘ت˘لأ تÓ˘ي˘ه˘سست˘لأ أذ˘كو ،ة˘ق˘ط˘نŸا˘ب
.ةيدلبلأ لبق نم ةيعم÷أ
لقنتلل ةيعم÷أ دأدعتسسأ ثدحتŸأ ىدبأأو
مايقلأ لجأأ نم ةمسصاعلأ تايدلب عيمج ¤إأ
‘ تأردıأ ةحفاكŸ ةيسسيسس– تاطاسشنب

تاطلسسلأ فرط نم تÓيهسستلأ اهيقلت لاح
.ةيلÙأ

رئأز÷أ ¤إأ ،دحألأ موي ،تلسصو
ن˘˘م ¤وألأ جأو˘˘فألأ ة˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘لأ
ن˘يذ˘˘لأ بو˘˘ن÷أ تا˘˘يلو لا˘˘ف˘˘طأأ
ةيفيسص ةلطع ن˘م نود˘ي˘ف˘ت˘سسي˘سس
نم ،نطولل ةيلحاسسلأ قطانŸاب
هذه نم لفط0007 نم Ìكأأ Úب
هذه نم نودي˘ف˘ت˘سسي˘سس ق˘طا˘نŸأ
ءا˘˘ب˘˘نألأ ة˘˘لا˘˘كو بسسح ،ةردا˘˘˘بŸأ
.ةيرئأز÷أ
تا˘˘يلو لا˘˘ف˘˘طألأ ءلؤو˘˘ه ل˘˘˘ثÁو
451) يز˘ي˘˘لإأو يدأو˘˘لأو ة˘˘يأدر˘˘غ
نأأ ى˘˘ل˘˘ع ،(ة˘˘يلو ل˘˘ك ن˘˘ع ل˘˘ف˘˘ط
ةياهن ةياغ ¤إأ ةيلمعلأ رمتسست
›أوح سسمتل ،لبقŸأ توأأ رهسش
ن˘˘˘˘م با˘˘˘˘سشو ل˘˘˘˘ف˘˘˘˘ط Úب0057
تل˘˘سصوو .ة˘˘ي˘˘˘بو˘˘˘ن÷أ تا˘˘˘يلو˘˘˘لأ
تا˘˘˘˘يلو ن˘˘˘˘م ىر˘˘˘˘خألأ جأو˘˘˘˘˘فألأ
ة˘˘˘يلو هاŒا˘˘˘ب فود˘˘˘ن˘˘˘˘تو را˘˘˘˘سشب

جوفو ،Úنثلأ سسمأأ لوأأ ،نأرهو
مسضي ةمسصاعلأ رئأز÷أ وحن رخآأ
.تسسأÔ“ نم لافطأأ

جأوفألأ هذه لابقتسسأ ‘ ناكو
د˘˘˘ب˘˘˘ع با˘˘˘ب˘˘˘˘سشلأ ر˘˘˘˘يزو ¤وألأ
نأاب ركذ يذلأ ،يرمخ رداقلأ

›ا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسلأ ج˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘نÈلأ
دد˘˘˘˘سصلأ أذ˘˘˘˘˘ه ‘ ر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘سسŸأ
9 نم باسش فلأأ051 سسميسس»
بلاط فلأأ05و ،ةنسس42 ¤إأ
ةيلا÷أ نم باسش0005 أذكو
،«جراÿا˘ب ة˘م˘ي˘قŸأ ة˘ي˘ن˘طو˘˘لأ

اسصاخ ا‹انرب نأأ ¤إأ أÒسشم
يوذ لا˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘طألأ سسم˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘سس
حسضوأأو .ةسصاÿأ تاجايتحلأ
ه˘˘˘نأأ ،ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسا˘˘˘˘نŸا˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لأ
ميلعتلأ تأرأزو عم قيسسنتلاب
أذكو ،ةينطولأ ةيبÎلأو ›اعلأ
لك Òفوت ” ،نماسضتلأ ةرأزو
ءلؤو˘˘ه لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسل ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘˘لأ
د˘ي˘نŒ ” ا˘م˘˘ك ،Úفا˘˘ط˘˘سصŸأ
مسسوم حا‚إل رطؤوم861.33
لا˘ف˘طألأ ءلؤو˘ه˘ل فا˘ي˘˘ط˘˘سصلأ
.بابسشلأو

تآردıآ ةفآآ لوح يسسيسس– ىقتلم ‘ كراسشتسس ةينابسش ةيعمج52

 ةيفيشصلا ةلطعلا ءاشضق ةيغب

 ةيلحاسسلآ قطانŸآ ¤إآ بون÷آ تايلؤ لافطأآ نم ¤ؤألآ جآوفألآ لوسصؤ

 يفششكلا «حÓفلا» جوف ميظنت نم

ةيلسستلآ ةقيدح فيظنتل ةيعوطت ةلمح
حبحب يسساحب ةديد÷آ
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‘ ا˘ي˘سشف˘ت˘م ا˘سضر˘˘م رورŸأ ثدأو˘˘ح د˘˘ع˘˘ت
،ه˘ي˘لإأ ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ا˘سسر˘سش أود˘عو ا˘ن˘˘ع˘˘م˘˘ت‹

ايموي لجسست ةينملأ حلاسصŸأ نأأو ةسصاخ
نوÒثكلأ اهتيحسض بهذي اهنم أÒبك أددع
ةدع بابسسأل كلذو ةيرمعلأ تائفلأ لك نم
زوا˘ج˘ت˘لأ ،ة˘طر˘فŸأ ة˘عر˘سسلأ ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م
ةيرورŸأ تأراسشإلأ مأÎحأ مدع ،Òطÿأ
و˘˘˘˘ه بب˘˘˘˘سسŸأ فر˘˘˘˘ط˘˘˘˘لأو ،كلذ ¤إأ ا˘˘˘˘مو
ةيرورŸأ ثدأو◊أ هذه ،امئأد «قئاسسلأ»
نم أÒبك أددع فلخت تحبسصأأ ةÒطÿأ
¤إأ عسضولأ مهب ىهتنأ نيذلأ «ÚقاعŸأ»
.ةكر◊أ نأدقفو زجعلأ
نإا˘˘ف ة˘˘ي˘˘ندŸأ ة˘˘يا˘˘م◊أ ح˘˘لا˘˘˘سصم بسسحو

تا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سصحإÓ˘˘˘ل ا˘˘˘ق˘˘˘˘فو رورŸأ ثدأو˘˘˘˘ح
قوفي امو و ايموي ليتق81فلخت ةيمسسرلأ
اŸ ةيكرح ةقاعإأ ‘ ببسستتو ،حيرج55
30 ¤إأ10 نمو ،سصاخسشأأ70 ¤إأÚ 3ب
ل˘ل˘سش وأأ ي˘ل˘˘ك ل˘˘ل˘˘سشب نو˘˘با˘˘سصي سصا˘˘خ˘˘سشأأ
،ثدا◊أ دعب ةعاسس27 لك ‘ و ،يغامد
ىحر÷أ Úب نم لقألأ ىلع30 فلخت
،ليعم نودب ةلئاع52 و ةاي◊أ نودقفي
 .Ìكأاف Ìكأأ ةبسسنلأ هذه عفترت ةنسس لكو
ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأ ‘ Úل˘عا˘ف˘لأ ل˘م‹ ما˘˘ه˘˘سسإأ

 ةقاعإÓل ةببسسŸأ رورŸأ ثدأوح
يسسيسس– يسسأرد ءاقل ‘ نوكراسشŸأ دكأأ

ة˘قا˘عإÓ˘ل ة˘ب˘˘ب˘˘سسŸأ رورŸأ ثدأو˘˘ح لو˘˘ح
يفيلخ باب˘سشلأ رأد˘ب ه˘تا˘ي˘لا˘ع˘ف تن˘سضت˘حأ
ةرور˘سض ى˘ل˘ع ج˘ير˘˘ير˘˘عو˘˘ب جÈب ر˘˘ها˘˘ط˘˘لأ
ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأ ‘ Úل˘عا˘ف˘لأ ل˘م‹ ما˘˘ه˘˘سسإأ

حسضوأأو .ةقاعإÓل ةببسسŸأ رورŸأ ثدأوح
ةردا˘˘˘بÃ ءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لأ أذ˘˘˘ه ‘ نو˘˘˘ل˘˘˘خد˘˘˘˘تŸأ
و هيفÎلأ و لدابت˘ل˘ل ة˘ير˘ئأز÷أ ة˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل
جÈب ا˘ي˘كر˘ح Úقا˘ع˘م˘ل˘ل ة˘حا˘ي˘سسلأ ر˘يو˘ط˘ت
Úبلاطم Úلعافلأ لم‹ نأاب جيريرعوب
ليلقتلأ اهنأاسش نم يتلأ دوه÷أ لك لذبب
دسصح ‘ ببسستت يتلأ رورŸأ ثدأوح نم
ة˘قا˘عإأ و ا˘يو˘ن˘سس سصا˘خ˘سشألأ تا˘ئ˘˘م حأورأأ
د˘ئأر˘لأ ة˘ب˘سسا˘نŸا˘ب ر˘كذ و .م˘˘ه˘˘ن˘˘م فلآلأ

flأ نم ليلسشوب راتÛةيميلقإلأ ةعوم
Ìكأأ يسص– رئأز÷أ» نأاب ينطولأ كردلل

ثدأو˘ح ءأر˘ج ا˘يو˘ن˘سس قا˘˘ع˘˘م فلآأ3 ن˘˘م
أÒط˘˘˘˘خ هÈت˘˘˘˘عأ ر˘˘˘˘سشؤو˘˘˘˘م و˘˘˘˘ه و «رورŸأ
.هنم دحلل دوه÷أ عيمج رفاسضت يعدتسسي
نا˘م˘حد ي˘ل˘ع بي˘ق˘ن˘لأ ه˘ت˘ه˘ج ن˘م ح˘سضوأأو
نم فدهلأ نأاب ةيندŸأ ةيام◊أ نم حبأر
ليلقتلأ ‘ نمكي ÚفعسسŸأ نيوكت تأرود
لÓخ ”و .ةقاعإÓل ةببسسŸأ راثآلأ نم
فرط نم تÓخأدم طيسشنت ءاقللأ أذه

ةيميلقإلأ ةعومÛأ نم لك نع Úلث‡
ة˘˘ي˘˘ئلو˘˘لأ ة˘˘ير˘˘يدŸأ و ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ كرد˘˘˘ل˘˘˘ل
ةمÓسسلل رونلأ ةيعمج و ةيندŸأ ةيامحلل
و ةقاعإلأ لوح اهلج تروح“ ةيرورŸأ

‘ قا˘˘عŸأ جا˘˘مدإأ ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك و ا˘˘ه˘˘تا˘˘ب˘˘ب˘˘سسم
لا˘ح˘كو˘سس دأر˘م زر˘بأ هرود˘˘ب و .ع˘˘م˘˘تÛأ
ة˘يرورŸأ ة˘مÓ˘سسل˘ل رو˘ن˘لأ ة˘ي˘ع˘م˘ج سسي˘˘ئر

أذك و عمتÛأ ‘ قاعŸأ جامدإأ ةيمهأأ
.ةداتعم ةفسصب تاطاسشنلأ هذه لثم ميظنت

يوذ نم فلأأ22 نم Ìكأأ...
فلصشب ةصصاÿأ تاجايتحلأ
ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ طا˘˘سشن˘˘لأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تسصحأأ
نم سصخسش فلأأ22 نم Ìكأأ فلسشلأ ةيلوب
فلأأ51 مهنم ةسصاÿأ تاجايتحلأ يوذ
لك نم نوديفتسسي ينهذو يكرح قوعم
ةلودلأ اهمدقت يتلأ قوق◊أ و تأزايتملأ
ا˘م˘ب˘سسح ع˘˘م˘˘تÛأ ن˘˘م ة˘˘ح˘˘ير˘˘سشلأ هذ˘˘ه˘˘ل
ة˘˘يا˘˘م◊أ ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘سصم ة˘˘˘سسي˘˘˘ئر ه˘˘˘ب تدا˘˘˘فأأ
أذ˘ه ‘ و .ة˘ير˘يدŸأ تأذ˘ب ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلأ
ةمطاف ةيدزعوب ةديسسلأ تحسضوأأ ددسصلأ
ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘سست ة˘ح˘ير˘سشلأ هذ˘ه نأأ ءأر˘هز˘˘لأ
جد فلآأ ةعبرأاب ةردقŸأ ةيرهسشلأ ةحنŸأ
ةيعان˘ط˘سصلأ ةز˘ه˘جألأ ن˘م د˘ي˘ف˘ت˘سست ا˘م˘ك

و يجوغأديبلأ لفكتلأ نم أذك و انا‹
تأذ˘ب و .Úقا˘عŸأ لا˘ف˘˘طأÓ˘˘ل سسرد˘˘م˘˘ت˘˘لأ
ءابنألأ ةلاكو ‘ درو ام بسسح ،ةبسسانŸأ
ة˘ما˘قإأ ف˘ل˘سشلأ ة˘يلو تفر˘˘ع ،ة˘˘ير˘˘ئأز÷أ
مويلاب لافتحÓل ةيرثو ةعونتم تاطاسشن
ةفاقثلأ رأد اهتنسضتحأ ةئفلأ هذهل ينطولأ
سصاخ سضرعم ةماقإأ اهنم فلسشلأ ةيدلبب
ا˘ه˘ن˘م و ا˘ه˘ل˘ب˘˘ق ن˘˘م ةز˘˘ج˘˘نŸأ لا˘˘غ˘˘سشألا˘˘ب
تاعانسصلأ و ›زنŸأ روكيدلأ و ةطايÿأ
تحنم اسضيأأ ةبسسانŸأ هذهبو .ةيديلقتلأ

نم ةدافتسسÓل ةسصخر ةيئلولأ تاطلسسلأ
لا˘ف˘طأأ با˘ب˘حأأ» ة˘ي˘ع˘م÷ ة˘ي˘سضرأأ ة˘ع˘˘ط˘˘ق
ا˘م˘ك ا˘ه˘ب ا˘سصا˘خ أز˘كر˘م زا‚إل «د˘حو˘˘ت˘˘لأ
ىلع ةيعانطسصأ ةزهجأأ و ايأده تعزو
لسصتم قايسس ‘و .ÚقاعŸأ نم ديدعلأ
يوذ˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئلو˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأر˘˘˘˘لأ تم˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن
ةيريدم عم قيسسنتلاب ةسصاÿأ تاجايتحلأ
سسر÷أ ةرك ‘ ةرود ةسضايرلأو بابسشلأ
تاسضاير˘لأ ةدد˘ع˘تŸأ ة˘عا˘ق˘لأ ا˘ه˘ت˘ن˘سضت˘حأ
Ëركتب تمتتخأ يرسصان دمfi ديهسشلأ
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘قو˘ف˘تŸأ قر˘ف˘˘لأ و Úي˘˘سضا˘˘ير˘˘لأ
 .ةيئلولأ تاطلسسلأ

رورم ثدا◊ صضرعتي فوؤور...
ةكر◊أ هدقفي
سضر˘˘ع˘˘˘ت يذ˘˘˘لأ فوؤور ة˘˘˘سصق ر˘˘˘كذ˘˘˘ت˘˘˘سسنو

هنكل هتقاعإأ ‘ اببسس ناك يرورم ثدا◊
ة˘˘˘يو˘˘˘ق˘˘˘لأ ةدأرإلأ ن˘˘˘ع  لا˘˘˘ث˘˘˘م د˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي نآلأ
ة˘˘˘قا˘˘˘عإلأ ىد– ،ة˘˘˘يذلو˘˘˘ف˘˘˘لأ ةÁز˘˘˘ع˘˘˘لأو
ةسسرامÃ اهكÎعم سضاخ ،ىÈك ةعاجسشب
ذنم (يدامح رون قيرف) ةلسسلأ ةرك ةسضاير
ةبيورلأ نم ،ةنسس82 فوؤور .تأونسس عبرأأ
با˘˘˘سصي نأأ رد˘˘˘ق˘˘˘لأ ءا˘˘˘سش ،ر˘˘˘ئأز÷أ ة˘˘˘يلو
يرورم ثدا◊ هسضرعت رثإأ ةيكرح ةقاعإاب

نم نوكتت ةرسسأأ فنك ‘ سشيعي ،6002 ‘
،نيدلأولأ ¤إأ ةفاسضإلاب ،روكذ4و تايتف4
هلعج ام ،عيجسشتلأو معدلأ لك هل نومدقي
ةنسس يدامحب ةلسسلأ ةركل قيرف ‘ طرخني
فرسشŸأ روسسفوÈلأ هحسصن نأأ دعب ،1102
هثيدح ‘ فوؤور لاقو ،كلذب هتلاح ىلع
Úقاعملل أدج ةمهم دعت ةسضايرلأ نإأ انعم
ي˘سسر˘ك˘لأ نو˘مد˘خ˘ت˘˘سسي ن˘˘يذ˘˘لأو ،ا˘˘ي˘˘كر˘˘ح
م˘هد“ ي˘ه˘ف ،م˘˘ه˘˘تÓ˘˘ق˘˘ن˘˘ت ‘ كر˘˘ح˘˘تŸأ
هل نأأ امك ،ةيرورسضلأو ةمزÓلأ ةكر◊اب

هعسضو لثم ‘ مه نم ءاقدسصألأ نم أددع
Áةحا˘ب˘سسلأ ل˘ث˘م ىر˘خأأ تا˘سضا˘ير نو˘سسرا
ققحو ،اسضيأأ ةلسسلأ ةركو ىوقلأ باعلأأو
تا˘˘˘حا˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لأ ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ
ة˘يو˘ي˘حو ل˘مأأ ا˘˘ه˘˘ل˘˘ك ةÈن˘˘ب .تا˘˘كرا˘˘سشŸأو
تاجايتحلأ يوذ لك فوؤور اعد ،طاسشنو
‘ طأرخنلأو مهعسضو يد– ¤إأ ةسصاÿأ
.مهتحسص ىلع اظافح ةيندبلأ تاطاسشنلأ
ديفتسسي يتلأ ةحنŸأ لوح هعم انثيدح ‘و
تا˘˘˘ي˘˘˘جا◊أ نإأ» :لا˘˘˘˘ق (جد0004) ا˘ه˘ن˘م
اهيطغت ل قاعملل ةيسساسسألأو ةيرورسضلأ

ةثÓث لك اهيلع لسصحتن يتلأ ،ةحنŸأ هذه
ام ،رهسشأأ6 ةدŸ رخأاتت انايحأأو ،رهسشأأ
ناك نإأو .«سصاÿأ انلاÚ Ãعتسسن انلعجي

Ãهتايجاح ةيبلت فوؤور لثم سضعبلأ رودق
نم لاح وه فيكف ،ةحنŸأ اهدسست ل يتلأ

؟ئ˘ي˘سس يدا˘سصت˘قأو ي˘سشي˘ع˘م ع˘˘سضو ‘ م˘˘ه
تاجايتحلأ يوذ نأأ هتأذ ثدحتŸأ ركذو
ل˘˘كا˘˘سشŸأ ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج نو˘˘نا˘˘ع˘˘ي ة˘˘˘سصاÿأ
تا˘˘ه÷أ ا˘˘ه˘˘ل˘˘ها˘˘ج˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ سصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لأو
ءلؤوه ىلع لهسست يتلأ قفأرŸاف ،ةيسصولأ
نع فوؤور ثد–و .ايلك ةمدعنم مهتÓقنت

دحأل ءانب ةسشرو ¤إأ هجوت قاعم هل قيدسص
ر‡ زا‚إأ لامعلأ نم بلطو ،دجاسسŸأ

ل» Óئاق مهدحأأ هيلع بيجيل ،مهب سصاخ
نأأ ا˘م˘ك ،«ا˘ه˘ي˘ل˘ع سشا˘ن˘لو˘لا˘ق ا˘˘م يذا˘˘ه ل
ةكرحتŸأ يسسأر˘ك˘لأ ل˘ث˘م ل˘ق˘ن˘ت˘لأ ل˘ئا˘سسو

نم اهئانتقأ ¤إأ ةئفلأ هذه نم Òثك رطسضي
ة˘ئر˘ه˘ت˘م ا˘ه˘نأأ ¤إأ ف˘سضأأ ،سصاÿأ م˘ه˘˘لا˘˘م
قوق◊اف ،اهلمعتسسم ىلع أرطخ لكسشتو
اننأاب املع ،رفوتم Òغ اهطسسبأأو ةموسضهم
¤إأ ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘بو ،قو˘˘ق˘˘ح ا˘˘ن˘˘ل نو˘˘ن˘˘طأو˘˘م»
تأزا‚أ نم هب رخافتت ام لكف تايعم÷أ
و˘ه˘ف ،تأد˘عا˘سسم Ëد˘ق˘ت ن˘م ه˘ي˘عد˘ت ا˘مو

اهب داجنتسسلأ ةلاح ‘و ،قرو ىلع Èح
.«كهجو ‘ بأوبألأ دسست

لفكتلل دوهج رخأأ ديعصص ىلع و...
ةئفلأ هذهب
ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلأ طا˘˘سشن˘˘لأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تجردأأ
ةئيهتلأ تايلمع نم ديدعلأ ةلقرو ةيلول
سضع˘ب تسسم ي˘ت˘لأ ة˘ع˘سسو˘ت˘لأو د˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘لأو
لابق˘ت˘سسأ طور˘سش ة˘ي˘قÎل عا˘ط˘ق˘لأ ل˘كا˘ي˘ه
هذ˘ه˘ب ة˘سصاÿأ تا˘جا˘ي˘˘ت˘˘حإلأ يوذ تا˘˘ئ˘˘ف
›وؤو˘سسم ن˘م د˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسأأ ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح ة˘˘يلو˘˘لأ
را˘طإأ ‘ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ هذ˘ه ي˘تأا˘تو .عا˘ط˘ق˘لأ
اهدهسشت يتلأ «ةظو˘ح˘لŸأ» ة˘ي˘ك˘ي˘ما˘ن˘يد˘لأ

ل˘ف˘ك˘ت˘لأ دو˘˘ه˘˘ج ةÒخألأ تأو˘˘ن˘˘سسلأ لÓ˘˘خ
‘ كلذ مهاسس ا‡ ةيعامتجإلأ ةئفلأ هذهب
نامسض سصوسصخب «ايعون» انسس– ثأدحإأ
اŸ اقفو لسضفأأ يسسفن و يجوغأديب لفكت

سسيئر ةيرئأز÷أ ءابنألأ ةلاكول هب حرسص
ة˘ير˘يدÃ ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإلأ ة˘يا˘م◊أ ة˘ح˘ل˘سصم
جردنت و .يموت حاتفم يعامتجإلأ طاسشنلأ

و ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ع˘سسŸأ أذ˘ه ن˘م˘سض
ا˘ه˘ت˘فر˘ع ي˘ت˘لأ ة˘ع˘سسو˘ت˘لأ أذ˘ك و د˘يد˘ج˘ت˘˘لأ

ة˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘غأد˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لأ تا˘˘˘سسسسؤوŸأ م˘˘˘ظ˘˘˘ع˘˘˘م
لاغسشألأ رأرغ ىلع ةئفلأ هذهل ةسصسصıأ
ي˘˘˘سسف˘˘˘ن˘˘˘لأ ز˘˘˘كرŸأ ن˘˘˘م ل˘˘˘ك تسسم ي˘˘˘ت˘˘˘لأ
ا˘ي˘ن˘هذ Úقا˘عŸأ لا˘ف˘طأÓ˘ل ي˘جو˘غأد˘ي˘ب˘˘لأ
حتف يذلأ (ةلقرو لامسش ملك061) ترقتب
يسسفنلأ زكرŸأ أذك و8891 ةنسس هبأوبأأ
ا˘ي˘ن˘هذ Úقا˘عŸأ لا˘ف˘طأÓ˘ل ي˘جو˘غأد˘ي˘ب˘˘لأ
اهب ÚميقŸأ ددع نم عفرلأ نم (1ةلقرو)
 .Óيزن003 ›أو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح ¤إأ
تا˘سسسسؤو˘م ‘ ل˘ج˘سسŸأ سصق˘˘ن˘˘ل˘˘ل أر˘˘ظ˘˘نو
زا‚إأ ” ةيلولأ ىوتسسم ىلع لابقتسسإلأ
تآاسشنŸأ و زكأرŸأ نم ديدعلأ زيهŒو
طغسضلأ نم دحلل ÚقاعŸأ ةئفب ةسصاÿأ
ةهج نم تاسسسسؤوŸأ سضعب ىلع دوجوŸأ

ي˘ت˘لأ ىر˘خألأ ح˘ئأر˘سشلأ سضع˘ب˘ب ل˘ف˘ك˘˘ت˘˘لأو
و .ىرخأأ ةهج نم ةفاسسŸأ دعب نم Êاعت
-ثدحتŸأ تأذل أدانتسسإأ- رمألأ قلعتي

Ãي˘جو˘غأد˘ي˘ب˘لأ ي˘سسف˘ن˘لأ ز˘كر˘م˘ل˘ل ة˘ق˘ح˘ل
” ترقت ةرئأدب اينهذ ÚقاعŸأ لافطأÓل
لجأأ نم ةيرا÷أ ةنسسلأ علطم اهمÓتسسأ
لا˘ف˘طألأ ن˘م ن˘ك‡ دد˘ع Èكأأ لا˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسأ
ز˘كرŸأ ح˘ب˘سصأأ نأأ د˘˘ع˘˘ب ا˘˘ي˘˘ن˘˘هذ Úقا˘˘عŸأ
بي˘ج˘ت˘سسي ل د˘ع˘ق˘م46 ة˘قا˘ط˘ب ر˘فو˘˘تŸأ

اينهذ ÚقاعŸأ لافطألأ ددع لابقتسسل
Ãك˘˘لأ تر˘˘ق˘˘ت ة˘˘ق˘˘ط˘˘نÈتم˘ل˘ت˘سسإأ ا˘م˘ك .ى

يسسف˘ن ز˘كر˘م1102 ة˘ن˘˘سس كلذ˘˘ك ة˘˘يلو˘˘لأ
اينهذ ÚقاعŸأ لافطأÓل Êاث يجوغأديب
Óسضف Óفط56 لابقتسسأ نمسضي (2ةلقرو)

ا˘ي˘ع˘م˘سس Úقا˘عŸأ لا˘ف˘طأÓ˘ل ة˘سسرد˘م ن˘˘ع
دعقم06 ب رد˘˘ق˘˘ت با˘˘ع˘˘ي˘˘ت˘˘سسأ ة˘˘قا˘˘ط˘˘ب
14 نهأرلأ تقولأ ‘ اهتامدخ نم ديفتسسي

لفكتلأ ةلقرو ةيلو Èع ايلاح متيو .Óفط
ة˘قا˘عإلأ فا˘ن˘سصأأ ل˘ك˘ل ة˘لا˘ح318.11 ب
ةيكرح تاقاعإأ يوذ سصخسش633.4 مهنم
¤إأ ةفاسضإأ اينهذ قاعم اسصخسش916.3 و
قاعم809 و ايرسصب قاعم اسصخسش957.1
يددعتم اسصخسش713 نع Óسضف ايعمسس
381.2 راطإلأ أذه ‘ ديفتسسيو . ةقاعإلأ
ةلفكتم ة˘ل˘ئا˘ع121 ن˘˘ع Ó˘˘سضف ا˘˘سصخ˘˘˘سش
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘نŸأ ن˘˘˘˘م Ìكأأ وأأ قا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م سصخ˘˘˘˘˘سشب
006.2 ›أو˘˘˘ح و ن˘˘˘ما˘˘˘سضت˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘فأز÷أ
001 ة˘ب˘سسن˘ب ة˘قا˘عإلأ ة˘ح˘ن˘م ن˘˘م ا˘˘سصخ˘˘سش
ÚقاعŸأ عيمج ةيطغت ¤إأ ةفاسضإأ ةئاŸاب
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جإلأ نا˘˘م˘˘سضلأ تا˘˘سضيو˘˘˘ع˘˘˘ت ن˘˘˘م
 .ه˘ي˘لإأ ةرا˘سشإلأ ت“ ا˘م˘ل˘ث˘م م˘˘ه˘˘ب ة˘˘سصاÿأ
سصاخسشألأ ةئف تاجايتحأ ةيبلت سضرغب و
طاسشن˘لأ ة˘ير˘يد˘م ح˘لا˘سصم مو˘ق˘ت Úقا˘عŸأ
ةدئافل زيهŒ تايلمعب ايرود يعامتجإلأ
ةيكرح تاقاعإأ نم نوناعي نيذلأ لافطألأ
را˘˘˘ب˘˘˘ك بنا˘˘˘˘ج ¤إأ ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘سصع رد˘˘˘˘سصم تأذ
يسسأرك عيزوت لÓخ نم كلذ و ÚقاعŸأ

 .ةيران تاجأرد و ةكرحتم
أديدج ايجوغأديب ايسسفن أزكرم نأأ ركذي
ع˘قو˘تŸأ ن˘م ا˘ي˘ن˘˘هذ Úقا˘˘عŸأ لا˘˘ف˘˘طأÓ˘˘ل
ةد˘˘يد÷أ ة˘˘ن˘˘يدŸا˘˘˘ب Ó˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسم هزا‚إأ
.ردسصŸأ سسفن فيسضي دوعسسم يسساحب

ةصصاÿأ تاجايتحلأ يوذ

eÉHÚ 30GE¤ 70
GCT°îÉU¢ jü°ÉHƒ¿
HÉ’EYÉbá LôGA
MƒGOç GŸôhQ

ةيصساصسألأ تاببصسŸأ نم ةÒطÿأ رورŸأ ثدأوح دعت
نع كيهان ،صصاخصشلأ نم Òثكلأ ىدل ةقاعإÓل

كلذب قديل ،ايموي لجصسي يذلأ ىلتقلأ ددع
.رطÿأ صسوقان نوصصتıأ
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فيسصلا مسسؤم

صسمسشلآ نم ةياقولآ Ëرك ءآرسش لبق اهتفرعم بجي رومأآ

افيرعت ةديد÷أ تاميلعتلأ حÎقتو
ن˘˘م ة˘˘˘يا˘˘˘قو˘˘˘لأ تاÁر˘˘˘ك˘˘˘ل ح˘˘˘سضوأأ
لو˘ح با˘ب˘سشل˘ل ا˘ف˘ي˘ق˘˘ث˘˘تو سسم˘˘سشلأ
،تاÁركلأ هذه مأدختسسأ ةيمهأأ
رمألأ قلعتي امدنع لسضفألأ ءأرسشو
.ة˘ل˘ما˘سش ة˘يا˘م˘ح ى˘ل˘˘ع لو˘˘سص◊ا˘˘ب
عي˘ن˘سصت تا˘كر˘سش ة˘ئ˘ي˘ه˘لأ ح˘ن˘م˘ت˘سسو
ما˘˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘ه˘˘م تاÁر˘˘ك˘˘˘لأ هذ˘˘˘ه
ح˘سصن˘تو .ة˘يرور˘سضلأ تأÒي˘˘غ˘˘ت˘˘لا˘˘ب
هذ˘˘ه د˘˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘ت ةرور˘˘˘سضب ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لأ
يأأ ءأرسش لبق ةسضيرعلأ طوطÿأ

:سسمسشلل يقأو Ëرك ةوبع
:ةياقؤلا ةؤق ¤إا رظنأا .1

فيرعتلأ نم جتنم يأأ ةئيهلأ عن“
ن˘م ي˘م– ا˘ه˘نأا˘ب ه˘˘تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م ن˘˘ع
ةيام◊أ ةوق نكت ⁄ ام سسمسشلأ
ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ك نأل ؟أذاŸ .05 ن˘م ى˘˘ل˘˘عأأ

ي˘ت˘لأ ة˘يد˘يأز˘ت˘لأ سسم˘سشلأ ة˘˘يا˘˘م˘˘ح
ل Ëر˘ك˘لأ ن˘م ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ل˘˘سصح˘˘ت˘˘سس
03 ةوق» .ةفاسضŸأ ةميقلأ لداعت
05 ةوقو ،%79 ةبسسنب ءاطغ رفوت
له نكلو ،%89 ةبسسنب ءاطغ رفوت
وأأ57 ةوقب ةيامح ¤إأ ةجاحب تنأأ
مز˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ ،ةرور˘˘˘˘سضلا˘˘˘˘ب سسي˘˘˘˘ل ؟001
05 -03 نم ةياقو Ëرك لامعتسساب
ةنمآأ ةيامح ىلع لوسصحلل ايموي

.يحسص دلج نولو
daorB» ةرابع نع ثحبا .2
»murtcepSدوارب
:«مÎكيبسس
يأأ ،ةديد÷أ ةئيهلأ تاميلعتل اقفو

daorB» ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع بت˘˘ك˘˘ي ة˘˘ن˘˘ي˘˘ن˘˘ق
murtcepS» عسسأو فيط» وأأ»
ءوسضوAVU ة˘˘ع˘˘سشأأ ن˘˘م ي˘˘م–
BVU،فيطلأ را˘ب˘ت˘خأ زا˘ت˘جأو

ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘ي أذ˘˘˘هو .ع˘˘˘سسأو˘˘˘لأ

تأذ سسمسشلأ نم ةياقولأ تاÁرك
م˘˘˘ظ˘˘˘ع˘˘˘م نأأ اÃو .Ìكأأو51 ةو˘˘˘ق
ةيامح Òفوت عيطتسست ل تاÁركلأ
،ةيجسسفنبلأ قوف ةعسشألأ نم 001%
هنأاب ركذي نأأ جتنم يأأ عيطتسسي Óف
ة˘˘˘ع˘˘˘سشأل سضر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لأ ع˘˘˘˘نË Áر˘˘˘˘ك
وه جرأدلأ مسسلاف أذهلو .سسمسشلأ
.سسمسشلأ نم ةيامح Ëرك
تاملكلا نع ثحبا .3
:ءاملل ةمواقŸا ةيليلدلا
ل سسم˘سشلأ ن˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لأ تاÁر˘˘ك
للبلأ عن“ اهنأاب يعدت نأأ عيطتسست
ع˘ي˘ط˘ت˘سست لو ،ءا˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘موا˘˘ق˘˘م وأأ
ن˘م ة˘يا˘م˘ح ر˘فو˘ت ا˘˘ه˘˘نأا˘˘ب ءا˘˘عدلأ
بجيو .Úتعاسس نم Ìكأل سسمسشلأ
ةمواقم ةدم ¤إأ تأوبعلأ Òسشت نأأ
لام˘ع˘ت˘سسأ ةرور˘سض ›ا˘ت˘لا˘بو ،ءاŸأ
،مو˘ي˘لأ لÓ˘خ تأر˘م ةد˘ع Ëر˘˘ك˘˘لأ

ءاŸأ د˘˘سض ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘لأ ةÎف Ó˘˘ث˘˘م
.ةقيقد08 وأأ ة˘ق˘˘ي˘˘قد04 ل˘م˘سشت
يتلأ تاÁركلأ لامعتسساب ىسصويو
دسض ةقيقد08 ةدŸ ةيامح رفوت
ح˘سصن˘ي ا˘م˘ك ،ة˘˘حا˘˘ب˘˘سسلأو قر˘˘ع˘˘ت˘˘لأ
ي˘ت˘لأ ذأذر˘لأ تاÁر˘ك لا˘م˘ع˘ت˘˘سسا˘˘ب
ة˘˘ع˘˘ير˘˘سسو ة˘˘ل˘˘ه˘˘سس ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ر˘˘فو˘˘˘ت
.جراÿأ ‘ نوبعلي نيذلأ لافطأÓل
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رطخ ردسصم نوكي ل ىتح كلزنم Úنمؤوت فيك
:ةّيلزنŸأ دأوŸأ

.ةمÓسسلأ ةيطغأأ عم اهؤوأرسش -
.لامعتسسأ لك دعب قلغلأ ةداعإأ -
.ةيداعلأ هايŸأ ريرأوق ‘ ةلئاسسلأ دأوŸأ يغرفت ل -
قلغ ماكحإأ عم اهيلإأ لافطألأ لوسصو بعسصي نكامأأ ‘ اهب ظافتحلأ -
.ةنأزÿأ
:ةّيئابرهكلأ ةزهجألأ

.ءابرهكلأ دّوزم نع اهلسصفو لامعتسسأ لك دعب اهليغسشت فاقيإأ ماكحإأ -
.لامعتسسلأ دعب ةعفترم نكامأأ ‘ اهعسضو -
.ةّيرأد÷أ سسباقملل ةيطغأأ زيكرت -
:›اقŸأو Êأوألأ

.رأد÷أ هاجّتأ ‘ امود Êأوألأ سضباقم عسضو -
:تانأزÿأو جأردألأ
.نكمأأ نإأ حاتفŸاب اهلفقو اهقلغ ماكحإأ -
.اهيلإأ لوسصولأ بعسصي عسضأوم ‘ ةّدا◊أ تأودألأ نيزخت بجي -
:لافطأÓل ةبسسنلاب ةعفترŸأ يسسأركلأ

.لافطألأ ةمÓسس ÒياعŸ ةقفأوم اهّنأأ دّكأاتلأ بجي -
:مامحتسسلأ سضوح
.سضرألأ ‘ قلزنلأ نم يقأو طاسسب عسضو -
.مام◊أ ةفرغ ‘ ةبقأرم نود لفطلأ كÎن ل نأأ -
.ةّيوئم ةجرد73 زواجتت ل هايŸأ ةرأرح نأأ دّكأاتلأ -
:ةيودألأ ةبيقح
.هئافخإأو حاتفŸاب اهقلغ ماكحإأ -
:بأوبألأو ذفأونلأ

.ةحوتفم ذفأونلأو بأوبألأ تناك أذإأ لزنŸأ ‘ هدرفÃ لفطلأ كÎي ل -

Êابسسإا لثم .امؤمهم سشاع ..ب◊ ةأارما جوزت نم
لجرلا امأا ،ةنايÿا نع اهزجعل ةأارŸا سصلخت ب◊ا ‘

.ةنايÿا نم بعت ةنأل سصلخيف
.حارفألا لكل ةماسستباو بئاسصŸا لكل ةعمد ةأارŸا ‘

.تمسصلاو رسسلاو فاÎعلا :ةأارŸا عم قفتت ل ءايسشأا ةثÓث
أادبت ،مامتهلا سضعبب اهجوز نم اهبلطب ةأارŸا قيسضت امنيح

!نرعسشي ل ثيح نم يجوزلا دكنلا سسؤقط
ءاسسنلا لك نكلو ،ايدام نهلؤعي نŸ نجتحي ءاسسنلا لك سسيل

.ايفطاع مهلؤعي نŸ نؤجاتحي لاجرلاو
.يذؤؤمو يجراخ ؤه ام لك دسض يقاؤلا ةأارŸا عرد لجرلا

.هدسسج ىلع هحور تابÓقنا نم يلخادلا هعرد يه ةأارŸاو
.سضعبلا مهسضعب نايمحي امهÓك

.«Úمدق ىلع ةاي◊ا ىرأا Êأا ّ›إا لّيخ ىثنأا تيأار املك»
ظؤفfi بي‚
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ريداقŸا
هيليف كمسس وليك
اطاطب
نأرفعز قرو
 ةجزاط ةÁرك غ002
 يتابن تيز
ةدحأو ةبح سضيب
سضيبأأ راهب
حلم

:Òسضحتلا ةقيرط
سصسصfl ءاعو ‘ كمسسلأ عسضوي
طلخت ،تيزلاب هنهد دعب نرفلل
سضي˘ب˘لأو ة˘˘سسور˘˘هŸأ ا˘˘طا˘˘ط˘˘ب˘˘لأ
ىل˘ع ع˘سضو˘ي م˘ث ،را˘ه˘ب˘لأو ح˘لŸأو
،ىرخألأ ولت ةبح كمسسلأ هجو
ةقيقد02 ةد˘م نر˘ف˘لا˘ب ع˘سضو˘˘يو
.052 ةرأرح ةجرد ىلع
ع˘˘˘˘سضو˘˘˘˘ت :ةÁر˘˘˘˘ك˘˘˘˘لأ Òسضح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل
را˘˘ن˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘˘عو ‘ ةÁر˘˘˘ك˘˘˘لأ

قرولأ) نأرفعزلأ اهيلإأ فاسضيو
ح˘˘˘لŸأ ن˘˘˘م ل˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘قو (ةردو˘˘˘ب˘˘˘لأو
.(ةبغرلأ بسسح) سضيبألأ راهبلأو
ط˘˘ي˘˘لÿأ ع˘˘فر˘˘ي نا˘˘ي˘˘ل˘˘غ˘˘لأ د˘˘ن˘˘ع
ع˘سضو˘˘يو كم˘˘سسلأ ى˘˘ل˘˘ع ع˘˘سضو˘˘يو

قئاقد5 ةدŸ نرفلأ ‘ أدد‹
¤إأ لقنيو ،ةجرد002 ةرأرح ىلع
قأروأأ هيلع عسضويو Ëدقتلأ قبط
.مدقيو ةنيزلل نأرفعزلأ

قرطلآ طسسبأاب كجؤز Úمهفت فيك يملعت

تاÁرك Úناؤق Òغتب ارخؤؤم ةيكيرمألا ءاذغلاو ءاودلا ةئيه تماق دقف ،مكنم ديدعلا فرعي امك
عنسص ةقيرط Òيغت ىلع ةديد÷ا Úناؤقلا سصنتو .ةيسضاŸا ةليلقلا تاؤنسسلا لÓخ سسمسشلا نم ةياقؤلا

مهأا يه سسمسشلا نم ةياقؤلا تاÁرك نأل ؟اذاŸ نكلو .سسمسشلا نم ةياقؤلا تاÁرك فيلغتو Ëدقتو
اعاؤنأا ببسست دق يتلا ةراسضلا سسمسشلا ةعسشأل سضرعتلا نم انيدل ؤسضع مهأاو اندلج ةيامح ؤحن ةؤطخ

flناطرسسلا نم ةفلت.

ل اهنأأ نايحألأ سضعب ‘ ةأأرŸأ رعسشت
أذه لايح قلقلاب باسصتو لجرلأ مهفت
اهجوز لواحي تاقوألأ سضعب يفف ،رمألأ
مهفت اهنأأ ول ىنمتيو ام ًأرمأأ اهل حرسشي نأأ
،درأو Òغ كلذ نأأ لإأ ،م˘˘ل˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘ي نأأ ل˘˘˘ب˘˘˘ق
.لجرلأ Òكفتل ةداع رياغم ةأأرŸأ Òكفتف
يمهفتل حئاسصنلأ سضعب انه يتديسس كيلإأ
:لاجرلأ مهفتو Òكفت ةقيرط

تامامتهأ نع فلتخت لجرلأ تامامتهأ �
ةلهسسلأ تايأوهلأ Óثم ب– يهف ،ةأأرŸأ
لك لسضفي لجرلأ امنيب ،ةيداعلأ ةسضايرلأو
تأرا˘˘˘هŸأ بل˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لأ تا˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لأ
لوا– نأأ ةأأرŸأ ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘عو ،تأر˘˘˘˘ما˘˘˘˘غŸأو
‘ هتأرا‹و هلثم Òكفتلأ عيطتسستل همهف

.رومألأ سضعب
هرومأأ ‘ ةأأرŸأ لخدتت نأأ لجرلأ هركي �
هب ام هلأاسست ل نأأ لسضفي امك ،ةسصاÿأ
ل أذل ،لأاسست نأأ نود طقف وه اهÈخيل
يأأ كÈخي نأأ دري ⁄ نإأ هنم يجعزنت
.تÓكسشŸأ يبنجتتل هيلأاسست لو ،ءيسش
م˘˘هو ،ءي˘˘سش ن˘˘م نو˘˘فا˘˘˘خ˘˘˘ي ل لا˘˘˘جر˘˘˘لأ �
م˘ه˘ل˘ث˘م فا˘خ˘ت ل ي˘˘ت˘˘لأ ةأأرŸأ نو˘˘ق˘˘سشع˘˘ي
ة˘ل˘ك˘سشم يأأ ه˘˘جأو˘˘ت ف˘˘ي˘˘ك فر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأو
ةيقطنم لولح ¤إأ لسصوتت فيك فرعتو
.ةبسسانمو
‘ كدعاسست يتلأ تأداسشرإلأ مهأأ نم �

ه˘˘نا˘˘ك˘˘م كسسف˘˘ن ي˘˘ع˘˘˘سضت نأأ كجوز م˘˘˘ه˘˘˘ف
.هلثم Òكفتلأ ام دح ¤إأ يعيطتسستل

ا˘˘هأر˘˘جأأ ةد˘˘يد˘˘ج ة˘˘سسأرد تف˘˘˘سشك
«ما˘˘˘هرود» ة˘˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج˘˘˘ب نو˘˘˘ث˘˘˘حا˘˘˘ب
ة˘يا˘عر˘˘لأ رو˘˘ط˘˘ت نأأ ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘يÈلأ
ن˘˘ع ر˘˘ف˘˘سسأأ ة˘˘يذ˘˘غ˘˘ت˘˘لأو ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلأ
ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘ق لو˘˘˘˘طألأ ءا˘˘˘˘سسن˘˘˘˘˘لأ با‚إأ
ن˘˘˘م Èكأأ دد˘˘˘ع˘˘˘ل ة˘˘˘فا˘˘˘ح˘˘˘ن Ìكألأو
‘ ة˘سسأرد˘لأ تد˘م˘ت˘عأو .لا˘ف˘طألأ
ن˘م Úن˘ثأ ة˘ع˘با˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ث˘˘ح˘˘ب
‘ ءا˘سسن˘ل˘ل ة˘ي˘لÙأ تا˘˘ع˘˘م˘˘تÛأ

أوراسشأأ Úثحابلأ نأأ Òغ ،ايبماج
ن˘˘˘˘˘كÁ ه˘˘˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لأ أذ˘˘˘˘˘˘ه نأأ ¤إأ

ىر˘˘خأأ لود ‘ ا˘˘سضيأأ ه˘˘ت˘˘ظ˘˘حÓ˘˘˘م
ثحبلأ سضراعي امك .⁄اعلأ لوح
تلد˘˘˘ع˘˘˘م ة˘˘˘قا˘˘˘عإأ ةر˘˘˘˘ك˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘سضيأأ
بر˘غ˘لأ ‘ ة˘سضف˘˘خ˘˘نŸأ تا˘˘ي˘˘فو˘˘لأ
رو˘ط˘ت نأأو ،ي˘ع˘ي˘ب˘˘ط˘˘لأ ءا˘˘ق˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل
‘ ف˘˘˘قو˘˘˘ت د˘˘˘ق ير˘˘˘سشب˘˘˘لأ سسن÷أ
ىلع نومئاقلأ مدختسسأو .عقأولأ
سسل‹ ا˘ه˘ع˘م˘ج تا˘نا˘ي˘ب ة˘سسأرد˘˘لأ
‘ Êا˘ط˘يÈلأ ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ ثا˘˘ح˘˘بألأ
نم0102 ىتح6591 نم ةÎفلأ
نا˘ك˘سس ن˘ع تا˘مو˘ل˘ع˘م Òفو˘ت ل˘جأأ
نوثحابلأ عمجو ايبماج ‘ Úتيرق
لو˘طو نزو ن˘˘ع ة˘˘ل˘˘ما˘˘سش تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب
،ةÎف˘˘˘˘لأ هذ˘˘˘˘ه لÓ˘˘˘˘خو .ءا˘˘˘˘سسن˘˘˘˘لأ
تأÒغ˘˘˘˘ت نا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ير˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأ تد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘سش
عا˘˘ف˘˘ترأ ن˘˘م ةÒب˘˘ك ة˘˘ي˘˘˘فأر˘˘˘غوÁد
¤إأ ة˘بو˘سصÿأو تا˘ي˘فو˘لأ تلد˘ع˘م

عجريو ،عيرسس ل˘ك˘سشب ا˘ه˘سضا˘ف˘خ˘نأ
ة˘يذ˘غ˘ت˘لأ ن˘سس– ¤إأ Òي˘غ˘ت˘˘لأ أذ˘˘ه
نوثحابلأ دجوو .ةيبطلأ ةياعرلأو
،ديلأوŸأ لدعم سضافخنأ عم هنأأ
.ا˘˘سضيأأ ءا˘˘˘سسن˘˘˘لأ لو˘˘˘طو نزو Òغ˘˘˘ت
لا˘جر˘لأ نأأ تÓ˘ي˘ل˘ح˘ت˘لأ تر˘ه˘ظأأو
ءاسسنلأ ةيأدبلأ ‘ نولسضفي أوناك
نأأ لإأ ،ةماق رسصقألأو انزو لقثألأ
أو˘ح˘ب˘سصأا˘ف ن˘˘مز˘˘لأ Èع Òغ˘˘ت كلذ
ة˘˘ما˘˘ق لو˘˘طألأ ءا˘˘سسن˘˘لأ نو˘˘ل˘˘سضف˘˘ي
Íجني نحبسصأأ يتأوللأ انزو لقألأو
.Ìكأأ لافطأأ
¤إأ تراسشأأ ةقباسس ةسسأرد تناكو
يتأوللأ ةماقلأ تÓيوط ءاسسنلأ نأأ

Áءا˘˘ن˘˘ثأأ ة˘˘ي˘˘ند˘˘ب تا˘˘ن˘˘ير“ ن˘˘سسرا
انزو لقأأ لافطأأ نعسضي دق لم◊أ
لد˘ع˘م را˘طإأ ‘ نو˘نو˘ك˘˘ي م˘˘ه˘˘نأأ لإأ
يذلأ ةدلولأ دنع يعيبطلأ نزولأ
ل˘ف˘ط˘ل˘ل ة˘ي˘ح˘سص د˘ئأو˘˘ف ه˘˘ل نو˘˘ك˘˘ي
زنكرب ركوك ةروتكدلأ تلاقو .مألأو
‘ وبيلام ‘ «نيدÈيب» ةعماج نم
ةيناكمإأ معدت انجئاتن» اينروفيلاك

يتأوللأ لمأو◊أ ءاسسنلأ ةسسرا‡
Íسصي ⁄و ةد˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘ج ة˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصب

Ãايندب اطاسشن ،ةدلولأ تافعاسض
رثؤوي نأأ نود لم◊أ ءانثأأ ابسسانم
ءا˘˘˘ن˘˘˘ثأأ ل˘˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘˘لأ نزو ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع كلذ
ًة˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح» تفا˘˘˘˘سضأأو .«ةدلو˘˘˘˘لأ

ل˘ك˘سشب ر˘ثؤو˘ي د˘ق Êد˘˘ب˘˘لأ طا˘˘سشن˘˘لأ
د˘ن˘ع ل˘ف˘ط˘˘لأ نزو ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘با˘˘ج˘˘يإأ
ىلع ايباجيإأ رثؤوي مث نمو ةدلولأ
تÓ˘˘يو˘˘ط ءا˘˘سسن˘˘لأ ىد˘˘˘ل سضاıأ
ة˘ح˘سصب ةأأر˘مأ15 ‘و .«ة˘˘ما˘˘ق˘˘لأ

،تا˘˘˘˘ن˘˘˘˘خدŸأ Òغ ن˘˘˘˘مو ةد˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ج
ر˘ثألأ ا˘هؤوÓ˘مزو ز˘˘ن˘˘كر˘˘ب تسصح˘˘ف
ءا˘ن˘ثأأ Êد˘ب˘لأ طا˘˘سشن˘˘ل˘˘ل ل˘˘م˘˘تÙأ
د˘ن˘˘ع لا˘˘ف˘˘طألأ نزو ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م◊أ
تا˘ع˘قو˘ت˘لا˘ب كلذ أو˘نرا˘قو ،ةدلو˘لأ
نزول ةحيحسص سسسسأأ ىلع ةمئاقلأ
ةدا˘يز ل˘ث˘م ةدلو˘˘لأ د˘˘ن˘˘ع ل˘˘ف˘˘ط˘˘لأ
.مألأ لو˘˘طو ل˘˘م◊أ ءا˘˘ن˘˘˘ثأأ نزو˘˘˘لأ
Úب ةقÓع أودجو عقوتم وه امكو
ل˘˘˘م◊أ ءا˘˘˘ن˘˘˘ثأأ Êد˘˘˘ب˘˘˘لأ طا˘˘˘سشن˘˘˘لأ
د˘˘ن˘˘ع ل˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘لأ نزو سضا˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘نأو
ن˘ك تا˘ط˘ي˘سشن˘لأ ءا˘سسن˘لا˘ف .ةدلو˘˘لأ
رغسصأأ لافطأأ ةدلو ¤إأ Óيم Ìكأأ

.تاطيسشنلأ Òغ ءاسسنلأ عم ةنراقم
نأأ ح˘˘˘سضت˘˘˘ي ا˘˘˘بر˘˘˘ق Ìكأأ ةر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘بو
ءانثأأ Êدبلأ طاسشنلأ Úب ةقÓعلأ
ةدلولأ دنع لفطلأ نزوو لم◊أ

لوطألأ ءاسسنلأ ىدل ايلج ترهظ
.ة˘عو˘˘مÛأ لو˘˘ط ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م ن˘˘م
ةحسضأو˘لأ ة˘با˘جإلأ» ز˘ن˘كر˘ب تلا˘قو
Ìكأأ نك لوطألأ ءاسسنلأ نأأ نوكتسس
‘ لاب أذ نكي ⁄ كلذ نكل اطاسشن

.«انتانيع

ةسسارد

Ìكأآ Íجني فحنألآؤ لوطألآ ءاسسنلآ

جئاتنلآ لسضفأآؤ فيلاكتلآ لقأاب لدسسنمؤ معان رعسشب يعت“
رعسش ¤إأ ليŸأ نوكي ام ابلاغو ،اهرعسش ط‰ ‘ Òيغتلأ ¤إأ أÒثك ةأأرŸأ أاجلت
سسيل“ تأودأأ مأدختسسأ ¤إأ وأأ ،ليمجتلأ تانولاسص ¤إأ أاجلتف ،لدسسنم معان

يدؤوي يذلأ رمألأ ،ةيموي ةفسصب اهرعسش فيفŒ رأركتل ىتح وأأ ،اهملح اهل قق–
انرثآأ انه نم .ليمجتلأ زكأرŸ لأومأأ عفد ‘ اهبيج قاهرإأو سسأأرلأ ةورف قاهرإل
هلعŒو دوسشنŸأ فدهلأ هحن“ رعسشلل ةنمآأو ةيعيبطو ةيداسصتقأ ةقيرط مدقن نأأ

،ةرذلأ تيز سضعبو ،مسسمسسلأ نم ةيمك وه مزلي ام لكو ،يعيبط لكسشب ًلدسسنم
:يه ،جئاتنلأ هذه ىلع لوسص◊أ ةقيرط امأأ ،يعيبطلأ رابسصلأ تابنو
.اما“ دÈي نأأ دعب هنحط مث رانلأ ىلع مسسمسسلأ سصيم– -
ةدŸ هكرت مث ،هيلع نوحطŸأ مسسمسسلأ ةفاسضإأو ءانإأ ‘ تيزلأ نم ةيمك عسضو -
.Úتعاسسلأ ىلع ديزت
تيزو مسسمسسلأ عم اهطلخو رابسصلأ تابن لخأد نم ةيمÓهلأ ةداŸأ جأرخإأ -
.يئابرهكلأ طÿÓأ ‘ ةرذلأ

.رعسشلأ ءأزجأأ ‘ لغلغتي ىتح هكرف عم سسأأرلأ ىلع طيلÿأ عسضو -
تاعاسس عبرأأ نع لقت ل ةدŸ جيزŸأ كرتو يكيتسسÓب ءاطغب سسأأرلأ ةيطغت -
.ءاŸاب رعسشلأ لسسغ لبق
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: فصشكي ““ةلولع رداقلأ دبع““ حرصسم ريدم يصسونصس دأرم

ينطؤ ثآÎك نآرهؤ حرسسم فينسصت تآءآرجإآ
““آًدuيج امدقت““ فرعت

ث.ق

يوه÷أ حرسسŸأ فينسصت فرعيو
،ي˘˘˘مfi ي˘˘˘ن˘˘˘طو ثأÎك نأر˘˘˘هو˘˘˘ل
ةفاقثلأ ةريزو هنع تنلعأأ يذلأو
‘ ةيدقفتلأ اهترايز لÓخ نونفلأو

مدقت ،نأرهو ¤إأ مرسصنŸأ ةيليوج
يسسونسس ديسسلأ هحسضوأأ املثم ديج
.ةيرئأز÷أ ءابنألأ ةلاكول
تاسسلج““ نأأ ¤إأ ثuدحتŸأ راسشأأو
ةسصتfl تأراطإأ عم تدقع لمع
ةÿÈأ ءأر˘جإل ة˘ي˘سصو˘˘لأ ةرأزو˘˘لا˘˘ب

ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ثأÎلأ ر˘˘˘˘سصا˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لأ ر˘˘˘˘˘سص◊
.““يرامعŸأ عسضولأ سصيخسشتو
حرسسŸأ ريدم نلعأأ ةيناث ةهج نم
Òسضح˘˘ت˘˘لأ ن˘˘ع نأر˘˘هو˘˘ب يو˘˘ه÷أ
ليثامتلأ ميمرت لاغسشأأ ‘ عورسشلل

ةيلمعلأ يهو حرسسŸأ ةبق جاجزو
ةفاقث˘لأ ةر˘يزو ا˘ه˘ن˘ع تن˘ل˘عأأ ي˘ت˘لأ
لمعلأ ةرايز لÓخ اسضيأأ نونفلأو
.نأرهو ¤إأ ةÒخألأ
عرسشيسس““ هنأأ يسسونسس دأرم زربأأو
لبق نم ميمÎلأ ةيلمع ‘ ابيرق
‘ ÚسصتÚ flيرامعم Úسسدنهم
كي˘˘سشت˘˘لأ ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م˘˘ج ن˘˘م لاÛأ
أذ˘˘ه ع˘˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لأ را˘˘طإأ ‘ كلذو
.دلبلأ
فرعتسس ميمÎلأ ةيلمع نأاب ركذو
ة˘ل˘ي˘م÷أ نو˘˘ن˘˘ف˘˘لأ ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط كأر˘˘سشإأ
ا‡ بابسش Úيرامعم Úسسدنهمو
م˘ه˘ن˘يو˘˘ك˘˘ت م˘˘ي˘˘عد˘˘ت ‘ م˘˘ها˘˘سسي˘˘سس
.يقيبطتلأ
نو˘ن˘ف˘لأو ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لأ ةر˘˘يزو تنا˘˘كو
ى˘˘ل˘˘ع تحsر˘˘سص ةدود ن˘˘ب ة˘˘ك˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م

د˘˘˘ق˘˘˘˘ف˘˘˘˘تو ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع ةرا˘˘˘˘يز سشما˘˘˘˘ه
ا˘نذ˘خ˘تأ د˘ق˘ل““ نأر˘هو˘ب ا˘ه˘عا˘ط˘ق˘ل
حر˘سسŸأ ف˘ي˘ن˘سصت˘ب ي˘سضق˘˘ي أرأر˘˘ق
““ة˘˘لو˘˘ل˘˘ع ردا˘˘ق˘˘لأ د˘˘˘ب˘˘˘ع““ يو˘˘˘ه÷أ
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ثأÎلأ ن˘˘م˘˘سض نأر˘˘هو˘˘˘ل
ل˘˘ي˘˘ثا˘˘م˘˘ت˘˘لأ ة˘˘نا˘˘ي˘˘سص ‘ عأر˘˘سسإلأو
حر˘سسŸأ ة˘يا˘ن˘ب و˘ل˘ع˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ن˘ف˘لأ
زو˘˘مر˘˘لأ ن˘˘م أز˘˘مر Èت˘˘ع˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لأو
.““‘اقثلأ قفرŸأ أذهل ةيرامعŸأ
ر˘سصق ة˘ئ˘ي˘ه˘ت عور˘سشم سصو˘سصخ˘˘بو
ةر˘يزو تَدsد˘سش نأر˘˘هو˘˘ب ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لأ
هل اهتنياعم لÓخ نونفلأو ةفاقثلأ
أذ˘˘ه م˘˘ي˘˘ل˘˘سست ‘ عأر˘˘˘سسإلأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع““
ةهج نم ةنلعم ،““‘اقثلأ حرسصلأ
نأرهوب ةفاقثلأ عاطق““ نأأ ىرخأأ
يحب تأر“ؤوŸأ زكرÃ معدتيسس
ز˘كر˘م ¤إأ لو˘ح˘ي˘سس يذ˘لأ حا˘ب˘سصلأ

نانفلل رأدو كيتايدم مسضي ‘اقث
ة˘فا˘ق˘ث˘لأ ثع˘ب ةدا˘عإا˘ب ح˘م˘˘سسي ا‡

.““ةيلولأ هذهب نفلأو
ةرأزو نأأ ةدود ن˘˘˘˘ب تد˘˘˘˘˘sكأأ ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك
فحتŸأ ة˘نر˘سصع مز˘ت˘ع˘ت ة˘فا˘ق˘ث˘لأ
ق˘˘فو ““ة˘˘˘نا˘˘˘بز د˘˘˘م˘˘˘حأأ““ ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ
هتنلعأأ امبسسح ،ةيلودلأ سسيياقŸأ
ع˘م نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ““ نأأ ة˘˘ت˘˘فل ةر˘˘يزو˘˘لأ
¤إأ ي˘سضف˘ي˘˘سس ة˘˘ي˘˘ك˘˘ي˘˘سشت˘˘لأ ةÿÈأ

ه˘˘ل˘˘ع˘˘˘جو ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ك ى˘˘˘ن˘˘˘بŸأ ثيد–
flيجذو‰و ةعيبطلأ ‘ سصت ‘

ةلح يسستكي هلعجيسس ا‡ رئأز÷أ
نأرهو ناسضتحأ عم اميسسل ةليمج
سضي˘بألأ ر˘ح˘ب˘لأ با˘ع˘˘لألأ ة˘˘ع˘˘ب˘˘ط˘˘ل
.““1202 ‘ طسسوتŸأ

راهصشإلأو رصشنلأو لاصصتÓل ةينطولأ ةصسصسؤوŸأ نع ردصص

ءاسسنلآ مهأآ Òسس يؤري ديدج باتك
خيراتلآ uرم ىلع تايرئآز÷آ
ءاسسن»ـب موسسوŸأ ديد÷أ هفلؤوم ‘ يطايخ ىفطسصم روسسيفوÈلأ داعأأ
ةيرئأز÷أ ةأأرŸأ تأراسسم ةركأذلأ ¤إأ ““رئأز÷أ خيرات ‘ تامسصب نكرت

تقو˘لأ ¤إأ ةÁد˘ق˘لأ رو˘سصع˘لأ ن˘م أءد˘˘ب ،ة˘˘ن˘˘يا˘˘ب˘˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت تأÎف ‘
تابهأرو تايسسايسسو تÓسضانŸ ةزراب ءامسسأاب انفuرعُي نيأأ ،رسصاعŸأ
.تايسضايرو تانانفو
رسشنلأو لاسصتÓل ةينطولأ ةسسسسؤوŸأ نع رداسصلأ فلؤوŸأ أذه يطعي
نم أءدب ،رئأز÷أ خيرات ‘ أراثآأ نكرت ءاسسن ةايح نع ةذبن راهسشإلأو
.(م ق302 - م ق532) ابسسينوفوسص ةيجاطرقلأ ةÒمألأ
تابهأرو تابراfi ةÁدقلأ روسصعلأ نم ءاسسن جذا‰ بتاكلأ مدق امك
ابوي ةجوز (م6 - م ق04) ةيناثلأ ينيليسس أÎبويلك لثم ةلود ءاسسن أذكو
لكو نانيهنيتو (434 -483) ىبور ةبراÙأو ةنهاكلأو ةÒمألأو Êاثلأ
،ةيقÎلأ ةفاقثلأ ‘ ةيروÙأ ةيسصخسشلأ هذه نع تليق يتلأ Òطاسسألأ
.ةنهاك مسساب تفرع يتلأ ايهيد ةيربÈلأ ةكلŸأ أذكو
دعب Òبكلأ برغŸأ ‘ ةأأرŸاب أÒبك امامتهأ يطايخ ىفطسصم ىدبأأو
‘ ة˘ي˘سضا˘بإلأ ةأأرŸأ ة˘نا˘كŸ ا˘سصا˘خ أز˘ي˘˘ح در˘˘فأأ ثي˘˘ح ،ه˘˘نا˘˘ك˘˘سس مÓ˘˘سسإأ
امك .ةيمتسسرلأ ةلودلأ لÓخ مك◊أ نيدايم فلتfl ‘ اهÒثأاتو عمتÛأ
ة˘م˘طا˘ف ل˘ث˘م Êا˘م˘ث˘ع˘لأ م˘ك◊أ لÓ˘خ نزر˘ب ءا˘سسن˘ل ءا˘˘م˘˘سسأأ بتا˘˘ك˘˘لأ نsود
.ةنهاكلأ دعب سسأروألأ مك– ةأأرمأ لوأأ يهو (1461 -4451) ترغوزوات
يسسنرفلأ رامعتسسلأ ةبقح ‘ ةأأرŸأ رود نع ةلثمأأ باتكلأ قاسس امك
نم يهو ،(6881 -0381) رموسسنأ ةمطاف لل نهنيب نم (4591 -0381)
‘ ءاسسن نع جذا‰ أذكو ،لئابقلأ ةقطنم ‘ رامعتسسلأ ةمواقم هوجو
ي˘ت˘لأ ة˘مر◊أ تن˘ب ة˘ي˘قر ل˘ث˘م ،ردا˘˘ق˘˘لأ د˘˘ب˘˘ع ÒمأÓ˘˘ل ير˘˘سسألأ ط˘˘يÙأ
ماق ءاسسن ¤إأ قرطت امك ،خيسشلأ يديسس دلوأأ ةسضافتنأ مايق ‘ تمهاسس
 .لوه‹ نهددعو نهيفنب رامعتسسلأ
ةأأرŸأ هب تماق يذلأ Òبكلأ رودلأ يخيراتلأ هلمع ‘ يطايخ لفغي ⁄و

سضرعتسسأ نيأأ ،ميلعتلأ لا‹ ‘ ةسصاخ يسسنرفلأ لÓتحلأ ةÎف لÓخ
جا◊أ ›اسصم ةجوز ناكسسوب يليÁأ لثم ةينطولأ ةكر◊أ نم ءاسسن راسسم
ةكر◊أو يرئأز÷أ يعويسشلأ بز◊أ نم ءاسسن اسضيأأو دياقلب ةÒخو
اهتسسأأرت يتلأ تاملسسŸأ ءاسسنلأ ةيعمج ةÒخألأ هذه تأاسشنأأو ،ةينطولأ

نع تامولعم باتكلأ حفسصتم دجي .دومح ةسسيفنو ›اعلأ دبع ايمام
ةليمجو يلعوب نب ةبيسسحو دÒحوب ةليمج لثم تأدها‹و تÓسضانم
،Ôيتسس Êآأو جورق Úلكاجو فيرظ ةرهزو يÒسضÿ ةيماسسو اسشابوب
ريرحتلأ ةهبج ةيلأرديف نمسض نك ءاسسن ¤إأ هتاحفسص ‘ كلذك Òسشيو
ركذي كلذك ،ةيريرحتلأ ةروثلأ ندناسس تايبوروأأ ءامسسأأو اسسنرفب ينطولأ
باسصتغلأو بيذع˘ت˘ل˘ل ة˘سضر˘ع ن˘ك ي˘تأو˘ل˘لأو مأد˘عإلا˘ب ن˘ه˘ي˘ل˘ع مو˘كÙأ
.ءاسسنلاب ةسصاÿأ لاقتعلأ تأركسسعم تأديهسشو
ءا˘م˘سسأأ زأر˘بإا˘ب لÓ˘ق˘ت˘سسلأ د˘˘ع˘˘ب ا˘˘م ة˘˘ل˘˘حرÓ Ÿ˘˘سصف با˘˘ت˘˘ك˘˘لأ سصسصخو
.تايسضايرو تانانفو تابيدأأو تايسسايسسو تايفاحسص

ث.ق

Êانبللأ بعصشلأ عم ًانماصضت

““تؤÒب يتليمج““ يّنغي دلاخ غنيكلآ
يتلأ ،““توÒب يتليمج““ نأونعب ةديدج ةينغأأ قÓطإل دلاخ باسشلأ دعتسسي
.توÒب أافرم راجفنأ ةعجاف دعب Êانبللأ بعسشلأ عم ًانماسضت يتأات
دعسس هيجور Êانبللأ عuزوŸأ نأأ نع ىيحي دمfi يرسصŸأ نحلŸأ فسشكو
ىلعو .دلاخ باسشلأ اهئانغب موقي نأأ ‘ ركفيو ،ةركفلأ هيلع حرطو هفتاه
اهلسسرأأو ةين◊ ةميت لمعب ماقو ،هعم نواعتلأ ىلع ىيحي قفأو روفلأ
دلاخ باسشلل اهلاسسرإأ ”و ،اهتاملك بتك يذلأ قوزرم دمحأأ رعاسشلل
،هسسفنب ةينغأÓل ةيسسنرفلأ ةغللاب سصاÿأ ءز÷أ Òخألأ بتكف ،اسسنرفب
.نانبل تاهويدوتسسأ دحأاب اهليجسستب ماقو
ه˘جو˘ت˘سس ن˘يأأ ،ة˘ي˘ن˘غألأ ن˘ع ر˘جأأ يأأ أو˘سضا˘ق˘ت˘ي ⁄ م˘ه˘نأأ ى˘˘ي˘˘ح˘˘ي فا˘˘سضأأو
.Êانبللأ رمحألأ بيلسصلأ ةدئافل ةيداŸأ تأدئاعلأ

ث.ق

ÿÈأ نلعت ةيكيصسكŸأ ةفاقثلأ ةريزو

ايسسراغ لييرباغ يئآؤرلآ ةمهلمؤ ةلمرأآ
ةاي◊آ عuدَوُت زيكرام
ةمهلمو ةلمرأأ اسشراب سسديسسرم ةافو كيسسكŸأ ‘ ةفاقثلأ ةرأزو تنلعأأ
‘ تب˘سسلأ سسمأأ لوأأ ز˘ي˘كرا˘م ا˘ي˘سسرا˘غ ل˘ي˘ير˘با˘غ ي˘˘ب˘˘مو˘˘لو˘˘ك˘˘لأ ي˘˘ئأور˘˘لأ
.اماع78 نع كلذو ،وكيسسكم ةمسصاعلأ
ىلع ةديرغت ‘ وتسسوأرف أردناخيلأأ ةيكيسسكŸأ ةفاقثلأ ةريزو تلاقو
انيزاعت““ تفاسضأأو ،““اسشراب سسديسسرم ةافو أابن Òبك نزحب تيقلت““ Îيوت
،وكيسسكم ‘1691 ذنم ميقت يتلأ اسشراب ةافو ببسس فسشكي ⁄و .““ةرا◊أ
.ةيسسفنت لكاسشم نم Êاعت تناك اهنأأ تركذ ةيبمولوك مÓعإأ لئاسسو نكل
دلو يذلأ2891 ‘ بدأÓل لبون ةزئاج ىلع زئا◊أ زيكرام ايسسراغ ناكو

.وكيسسكم ‘4102 ‘ ‘وت ،7291 ‘ ايبمولوك ‘ اكاتاكأرأ ‘
مويلأ““ بتكو ،ةلئاعلل هيزاعت نع يكود نافيإأ يبمولوكلأ سسيئرلأ Èعو
لبون ىلع زئا◊أ اننطأوم ةايح بح تناك يتلأ اسشراب سسديسسرم تيفوت

ايبمولوك ““نماسضت““ أدكؤوم ،““طورسش Óب هتقيفرو زيكرام ايسسراغ لييرباغ
اهمسسأو ،لحأر˘لأ ي˘ئأور˘لأ بق˘ل ““و˘با˘غ ة˘سسسسؤو˘م““ تلا˘قو .ا˘م˘ه˘ت˘ل˘ئا˘ع ع˘م
ةيكÒمألأ ةيÈيإلأ ةفاحسصلل زيكرام ايسسراغ لييرباغ ةسسسسؤوم““ لماكلأ
ثيح وكيسسكم ‘ اهلزنم ‘ تيفوت““ اسشراب سسديسسرم نأأ ““ةديد÷أ
.1691 ‘ وباغ عم ترقتسسأ
ل˘˘سصأو˘˘ت˘˘لأ ل˘˘ئا˘˘سسو ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ع˘˘ف دودر ا˘˘سشرا˘˘ب سسد˘˘ي˘˘سسر˘˘م ةا˘˘فو ترا˘˘ثأأو
ةسسيئر تبتكو ،ةيسسايسسلأو ةيفاقثلأو ةيبدألأ طاسسوألأ ‘ يعامتجلأ
““اسشراب سسديسسرم ة˘فر˘عÃ تفر˘سشت““ مو˘ب˘ن˘ي˘سش ا˘يدوÓ˘ك و˘ك˘ي˘سسك˘م ة˘يد˘ل˘ب
.““ةليمجو ةميظع ةديسسب““ ةديسشم
ىتح اعم اسشاعو8591 ‘ اجوزت اسشراب سسديسسرمو زيكرام ايسسراغ ناكو
‘ Úيرسصم نيرجاهŸ اسشراب سسديسسرم تسشاعو تدلوو .بتاكلأ ةافو
ايسسراغ ناكو .ةيلديسص كلÁ اهدلأو ناك ثيح ايبمولوك ‘ يوغناغام
نم ةيودأأ عيبل هدلأو عم لقنتي ناك امدنع ةلوفطلأ ذنم اهفرعي زيكرام
Êاثلأو ماسسر وهو ولأزنوغ امهدحأأ Úنباب ناجوزلأ قزرو .ةيرق ¤إأ ةيرق
.Êويزفلتو يئامنيسس جتنمو جرfl وهو وغيردور

ث.ق

هب دافأأ امبصسح ،““أديج امدقت““ ينطو ثأÎك ““ةلولع رداقلأ دبع““ نأرهول يوه÷أ حرصسŸأ فينصصتب ةقلعتŸأ تأءأرجإلأ فرعت
.يصسونصس دأرم ةيفاقثلأ ةصسصسؤوŸأ هذه ريدم

ـه1441 ةج◊أ وذ72 ـل قفأوŸأ م0202  توأأÚ 71نثإلأ

تا˘نا˘جر˘هŸأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ترsر˘˘ق
ميظنتو يدحتلأ عفر ةيئامنيسسلأ
ةاعأرم عم ،اهديعأوم ‘ اهتأرود
ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘يزأÎحلأ Òبأد˘ت˘لأ
.انوروك سسوÒف
ةر˘˘˘˘ها˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأ نا˘˘˘˘جر˘˘˘˘ه˘˘˘˘م ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأأ
ةرود˘لأ� ة˘ما˘قإأ ن˘ع ي˘˘ئا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘سسلأ
،لبقŸأ Èمفون اهدعوم ‘24ـلأ

ةفاك� ذاختاب لماكلأ مأزتللأ عم
اهر˘ق˘ت ي˘ت˘لأ ة˘يزأÎحلأ Òبأد˘ت˘لأ
ةحسصلأ ةمظنمو ةيرسصŸأ ةلودلأ
،عيم÷أ ةمÓسس نامسضل ،ةيŸاعلأ�

وأأ ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف ن˘˘˘˘م ءأو˘˘˘˘سس
�.امنيسسلأ عانسص نم ÚكراسشŸأ�
نأأ رsرق دقف ةنو÷أ ناجرهم امأأ
Úب ام ةÎفلأ ‘ هقÓطنأ نوكي
نع انلعم ،0202 ربوتكأأ13و32
يهو ه‹انرب نم ءزجك امليف61
‘ اهتكراسشم تدهسش يتلأ مÓفألأ
.ىÈكلأ تاناجرهŸأ نم ديدعلأ
ةيردنك˘سسإلأ نا˘جر˘هŸ ة˘ب˘سسن˘لا˘بو
طسسوتŸأ رحبلأ لودل يئامنيسسلأ
دقف ةظابأأ Òمألأ دقانلأ ةسسائرب
63ـلأ ةرود˘˘لأ ة˘˘˘ما˘˘˘قإأ ن˘˘˘ع ن˘˘˘ل˘˘˘عأأ

21 ¤إأ7 ن˘م ةÎف˘˘لأ ‘ نو˘˘ك˘˘ت˘˘ل
ةرود˘لأ تح˘ت˘فو ،ل˘ب˘قŸأ Èم˘فو˘˘ن
مÓ˘فأأ ي˘˘ق˘˘ل˘˘تو ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘ل با˘˘ب˘˘لأ
ةÒسصق˘لأو ة˘ل˘يو˘ط˘لأ Úت˘ق˘با˘˘سسŸأ
.طسسوتŸأ رحبلأ لودل
مايأل ةريدŸأ ةئيهلأ ترsرق امك
ميظنت0202 ةيئامنيسسلأ جاطرق
نم يونسسلأ هدعوم ‘ ناجرهŸأ
ت–و ،لبقŸأ Èمفون21 ¤إأ7
ما˘˘يأأ ةر˘˘كأذ˘˘ب ءا˘˘ف˘˘ت˘˘حلأ نأو˘˘˘ن˘˘˘ع
اهسسيسسأات ذنم ةيئامنيسسلأ جاطرق
سس˘ّسسؤوŸأ د˘˘ي ى˘˘ل˘˘ع6691 ة˘ن˘˘سس
مويلأ ¤إأو ةعيرسش رهاطلأ لحأرلأ
ه˘ترود ‘ نا˘جر˘˘هŸأ سضر˘˘ع˘˘ت˘˘سسي
ة˘˘جّو˘˘تŸأ مÓ˘˘فألأ ل˘˘˘م‹13ـلأ
ي˘ت˘لأ كل˘ت وأأ نا˘جر˘هŸأ ز˘ئأو˘ج˘˘ب

.جيوتت نود تزي“
ه˘خ˘يرا˘ت را˘˘سضح˘˘ت˘˘سسأ بنا˘˘ج ¤إأو
مايأأ ناجرهم ىعسسي ،يئامنيسسلأ
ه˘ترود ‘ ة˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘سسلأ جا˘˘طر˘˘ق
ي˘سسنو˘ت˘لأ جرıأ ة˘سسا˘ئر˘˘ب ،13ـلأ
أد˘عو˘م نو˘ك˘ي نأل ،ي˘ها˘ب˘˘لأ ا˘˘سضر
ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تأÎسسإأ م˘˘سسرو م˘˘ي˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل
Èكأأ يعوو قمعب رظنلأو Ëوقتلأ

ةقاب ميظنت لÓخ نم هلبقتسسم ‘
تأذ تأءا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘لأو تأود˘˘˘ن˘˘˘لأ ن˘˘˘م
.عاطقلاب ةقÓعلأ
ا˘م˘˘ن˘˘ي˘˘سسل˘˘ل وŸا˘˘م نا˘˘جر˘˘ه˘˘م ا˘˘مأأ
‘ ةرسشاعلأ هترود ميقيف ةيبرعلأ
،0202 ربوتكأأ21وÚ 8ب ةÎفلأ
سسي˘˘˘ئر ر˘˘˘ّك˘˘˘ف˘˘˘˘ي نا˘˘˘˘ك ا˘˘˘˘مد˘˘˘˘ع˘˘˘˘بو
‘ يوÓ˘˘˘ب˘˘˘ق د˘˘˘مfi نا˘˘˘جر˘˘˘هŸأ
د˘ع˘ب˘ت˘سسأ تنÎنإلأ Èع قÓ˘ط˘نلأ
نا˘جر˘هŸأ ما˘ق˘ي نأأ ى˘ل˘ع ةر˘ك˘ف˘لأ

.عقأولأ سضرأأ ىلع
سسيئرو سسسسؤوم ،يوÓبق لاقو
ةيبرعلأ امنيسسلل وŸام ناجرهم
تقو ‘ ،وŸام قوسس ىدتنمو
تابلط لوبق نع نلعن““ قباسس
⁄اعلأو ة˘ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘سسلأ ع˘يرا˘سشŸأ
سسور˘يا˘ف ءا˘بو ه˘ل˘م˘˘كأا˘˘ب سشي˘˘ع˘˘ي
أذ˘˘ه زواŒ ا˘˘ي˘˘ن˘˘م˘˘ت˘˘م ،ا˘˘نورو˘˘ك
نأأ لمأانو ،تقو عرسسأاب ءابولأ
‘ وŸام قوسسو ناجرهم ماقي
دقو هدعوم ‘ لبقŸأ ربوتكأأ

⁄اع˘لأ ى˘ل˘ع ة˘م˘ي˘غ˘لأ كل˘ت تر˘م
.““مÓسسب
،رمتسست نأأ دب ل ةاي◊أ““ فاسضأأو

ل˘˘م˘˘ع˘˘ي نا˘˘جر˘˘هŸأ ق˘˘ير˘˘ف كلذ˘˘ل
نا˘˘جر˘˘هŸأ تا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘ف ة˘˘˘ما˘˘˘قإل
هفويسض عيمج لابقتسسل دعتسسيو
دعب ÚيمÓعإلأو Úيئامنيسسلأ نم
سسوريافلأ أذه نم ⁄اعلأ ‘اعت
.““Òطÿأ
،ةيبرعلأ تاناجرهŸأ نع أديعبو

و˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كو˘˘˘˘˘ط نا˘˘˘˘˘جر˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘م كسس“
‘ قÓطنلاب ›ودلأ يئامنيسسلأ
‘ أديد– ،لبقŸأ ربوتكأأ رهسش
حا˘ت˘ت˘˘فل ه˘˘ن˘˘م ÚثÓ˘˘ث˘˘لأو يدا◊أ
ر˘م˘˘ت˘˘سست ي˘˘ت˘˘لأو ةد˘˘يد÷أ ةرود˘˘لأ

.لبقŸأ Èمفون9 ىتح
نع ايسسينيف ناجرهم فسشك اميف
‘ ة˘˘˘كرا˘˘˘سشŸأ مÓ˘˘˘فألأ ة˘˘˘م˘˘˘ئا˘˘˘˘ق
نا˘جر˘ه˘م˘ل˘ل ة˘ي˘م˘سسر˘لأ ة˘ق˘با˘سسŸأ
ةÎفلأ ‘ ماقت يتلأ77ـلأ هترودب
،مداقلأ Èمت˘ب˘سس21وÚ 2ب ا˘˘˘˘˘م
ل˘سضفأأ ن˘م أدد˘ع ة˘م˘ئا˘ق˘لأ م˘سضتو
.ةيئامنيسسلأ تاجاتنإلأ
نأزا˘˘ك نا˘˘جر˘˘˘ه˘˘˘م ما˘˘˘ق˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ف
‘ ا˘ي˘سسور˘ب ›ود˘لأ ي˘ئا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘سسلأ
.مداقلأ Èمتبسس9 ¤إأ4 نم ةÎفلأ

ث.ق

 ““سسوÒفلأ““ راسشتنأ نم ةياقولل ةيزأÎحلأ Òبأدتلأ ةاعأرم عم

ميظنت ررقتؤ يدحتلآ عفرت ⁄اعلآ ‘ ةيئامنيسسلآ تاناجرهŸآ ديدع
اهديعآوم ‘ اهتآرؤد
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ةعطاقتŸأ تاملكلأ

ايقفأأ
نم ًابلاغ ُجرختسست ٌةولح ٌةدام ــ1
نأولأأ نم ،رجنبلأ وأأ بسصقلأ Òسصع
لئابقلأ ةبيبسش يدانل ةزيمŸأ
ءانيم ،زات‚ ــ2 .(ن)يرئأز÷أ

 .Êويهسصلأ نايكلأ هلتحي يبرع
،عابطلأ سسرسش سسÎفم نأويح ــ3
،نيدلأولأ دحأأ ــ4 .تقو ،فيرعتلل
«يهبلأ» ــ5 .رهظ ،(م)اموجه فقوأأ

ةيرئأزج ةيموي ،ءاجر ــ6 .ةÌعبم
نم ــ8 .وهل وأأ بعل ،Òظن ــ7 .ةدئأر
سسكع ،(م)ائين وأأ افاج خبطي لوقبلأ
،يهنلل ،«معط» اثلث ــ9 .ليطي
ةيبوروألأ بوعسشلأ نم ــ01 .يقسس
نم مهتيبلاغ لكسشتت ةرسصاعŸأ
    .ÚملسسŸأ

رصسلأ ةملك

 :بولطŸأ
قبط نم لوأأ مه
يطأرقÁدلأ ماظنلأ

لك Úب نم ةلودلأ ‘
    .⁄اعلأ بوعسش

تاملكلأ
،دتسشأ ،املف ،موي ،لك ،ةيامرلأ ،هملعأأ )
ــ ( رذنأأ ،نم ،رذعأأ ،دق ) ــ (Êامر ،هدعاسس
 (دعاقل ،عاسس بر)
،جيزم ،ةقÓع،روسسج ،جهانم ،قفأوت

رب ،⁄أوع ،سسوسساج
وك - ود - وصس

أ ل لك ام أ ت Ÿاقت عط ة
أ ايقف
لأ1 سس أأ ،رك سص 2 .رف اي ،ر‰ 3 .اف ،دهف
أ ح ،ل Ú. 4أأ سص ،م ب ،د 5 .أد بلأ » ه 6 .» ي
أأ ام لأ ،ل سش ع ن7 .ب 8 .حرم ،د وف ،ل
ي ق سص 9 .ر ر ،ل ،ط ع أ01 .ي ابلأل .ن

:ايدومع
نأأ1 وناق ،ف أأ2 .ن أ3 .مد ،لمه Ÿسسرد،
ل أ4 .لع Ÿو 5 .أاط اير أأ6 .رف ،ةد ابسص ل ،ح
ل أأ7 .ب 8 .ءاي ،› ،ف اسص سش ،بح 9 .قر

دهع سص ،ي نأأ01 .ر Ò، اب ير .سس

أ ل لك ام أ ت ل صس ه يم أ :ة ابايل ن لك م أ ة ل صس أ :ر إل يرغ ق

باعلألأ لولح

ايدومع
دنع  ّمsسشلأو سسفنتلل نوكي ــ1
 .ةعيرسش وأأ سسومان ،(ن)ناسسنإلأ
 .،(م)نامعن ــ ،(م)ىنتعأ سسكع ــ2
 .ىسسع ،(م)يبرŸأ وأأ ملعŸأ ــ3
ءاملع دنع دمتعم ميق باتك  ــ4
ةيوبنلأ ثيداحألأ ‘ ةسصاخ ةيكلاŸأ
،(ن)ةمدقŸأ ‘  ــ5 .ةفيرسشلأ

ةمكاح ةيبرع ةلئاع ــ6 .(م)بره
لاقت ل ــ7 .رهوج ،يبرعلأ جيلÿاب
» ‘ اهدŒ ،(م)يكلم ،نيدلأولل

سسكع ،ليلخ وأأ قيدسص ــ8 .«ءايح
.ديدسش درب ،(م)يقاثيم ــ9 .برغ
وسضعو ةلود ةمسصاع ،(م)ءيسضأأ ــ01
·أÓل نمألأ سسل‹ يغ مئأد
.ةدحتŸأ

ةيمهسسلآ تاملكلآ
دعب ايبيترت يتأات ةيŸاع ةيداصصتقأ ةوق:فيرعتلأ
.Úصصلأ ةيكيرمألأ ةدحتŸأ تايلولأ

4 3 2 17 6 5
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،ةينامورلأ ةيروطأÈمإÓل ةيمصسرلأ ةغللأ يه تناك :فيرعتلأ
،ةنصس0001 نم Ìكأل ةصسايصسلأو مولعلأ ‘ ÚملعتŸأ ةغل يه تلظو

.ةثيد◊أ ةيبرعلأ تاغللأ مهأأ اهنع تعرفت

9 8 7 6 5 4 3 2 1 ةيمهسسلآ تاملكلآ
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ىفطسصم ىفسشتسسم
ةبيسسح عراسش : نأونعلأ

12101010 (0)312+ : فتاه
010101120 : سسكاف
ÊوÎكلإلأ ديÈلأ
:moc.latipoh-ahpatsum@tcatnoc

ياد Úسسح : ىفسشتسسم
يأد Úسسح : ىفسشتسسم
ىفسشتسسم : نأونعلأ

31212946565+ : فتاه
: ÊوÎكلإلأ ديÈلأ
zd.sdna.anisnbi@yedhuhc
ضسوسسم ينب ىفسشتسسم
سسوسسم ينب60261 يأر جاح ميهأربإأ عراسش : نأونعلأ

31212391109+ : فتاه
: ÊوÎكلإلأ ديÈلأ
zd.sdna.anisnbi@suossembuhc
داولا باب ىفسشتسسم
دأولأ باب ىفسشتسسم : نأونعلأ

: فتاه
+312(0) 12696060
+312(0) 12696070
+312(0) 12696080
: ÊوÎكلإلأ ديÈلأ
zd.sdna.anisnbi@oebuhc
مانيب ىفسشتسسم
رئأز÷أ : نأونعلأ

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

ةبانع ىفسشتسسم
دسشر نبأ ىفسشتسسم : نأونعلأ
: فتاهلأ مقر
+312(0) 83386503
+312(0) 83386513
+312(0) 83386523
+312(0) 83386533

ةديلبلا ىفسشتسسم
نوناف زنأرف ىفسشتسسم : نأونعلأ

52149218 (0)312+ : فتاه
+312(0) 52149228
+312(0) 52149238
: ÊوÎكلإلأ ديÈلأ
zd.sdna.anisnbi@adilbuhc
ةنتاب ىفسشتسسم
ةنتاب ىفسشتسسم : نأونعلأ

0000683331200 : فتاه
: ÊوÎكلإلأ ديÈلأ
zd.sdna.anisnbi@antabuhc
ناسسملت ىفسشتسسم
ناسسملت ىفسشتسسم : نأونعلأ

2321723431200 : فتاه
Ê : zd.etnas@necmeltuhcوÎكلإلأ ديÈلأ

وزو يزيت ىفسشتسسم
ريدإأ دمfi ىفسشتسسم : نأونعلأ

6131126231200 : فتاه
: ÊوÎكلإلأ ديÈلأ
zd.sdna.anisnbi@uozuoizituhc
فيطسس ىفسشتسسم
فيطسس ىفسشتسسم : نأونعلأ

10-03-6319 (0)312+ : فتاه
+312(0) 6319-30-61
: ÊوÎكلإلأ ديÈلأ
zd.sdna.anisnbi@fitesuhc
ىفسشتسسم
ضسابعلب يديسس
سسابعلب يديسس ىفسشتسسم : نأونعلأ

0383428431200 : فتاه
4490428431200
Ê : zd.etnas@absuhcوÎكلإلأ ديÈلأ

ةنيطنسسق ىفسشتسسم
سسيداب نب ىفسشتسسم : نأونعلأ

13466170 (0)312+ : فتاه
: ÊوÎكلإلأ ديÈلأ
zd.sdna.anisnbi@enitnatsnocuhc
نارهو ىفسشتسسم
نأرهو ىفسشتسسم : نأونعلأ

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

تاـيفشìـØـم

ةيروهم÷ا ةسسائر
رئأز÷أ ، ةيدأرŸأ
51.51.96.120 : فتاه

ةموك◊ا / ¤ولا ةرازولا
رئأز÷أ ، نأدعسس روتكدلأ عراسش
00.21.37.120/04.32.37 فتاه

72.97.17.120: سسكاف
�zd.vog.gc.www

: عافدلا ةرازو
51.51.17.120 : فتاه

رئأز÷أ - رايبألأ - أراغاـط : نأونـعلأ
ةمسصاعلأ

120 -75 -00 -00 : فتاـهلأ

ةيلخادلا ةرازو
ةموك◊أ رسصق قاطن

04.32.37.120/00.21.17 : فتاه
01.25.06.120: سسكاف

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

: ةيعامتجإلا
رئأز÷أ ، دأدزولب دمfi عراسش44

66.33.86.120 : فناه
60.35.47.120 : سسكاف

: ةيلاŸا ةرازو
ايناطيروم  ىنبم وÒبود ةحاسس

66.31.17.120 : فتاه
05.46.37.120: سسكاف

ةيجراÿا نوؤوسشلا ةرازو
ةيدأرŸأ ىيحي نب قيدسصلأ دمfi ةحاسس

54.54.05.120/34.34.05 :فتاه
24.24.05.120: سسكاف

ديسصلاو ةحلفلا ةرازو
21 مقر سشوÒمع ديقغلأ عراسش

21.17.17.120: فتاه
68.95.97.120: سسكاف

ميلقإلا ةئيهتو زيهجتلا ةرازو
ةبقلأ Òبكلأ ر“ؤوŸأ ةرهاقلأ عراسش

00.59.86.120: فتاه
47.98.85.120: سسكاف

مجانŸاو ةقاطلا ةرازو
08 مقر لومرغ دمحأ عراسش

00.33.76.120: فتاه
66.30.76.120: سسكاف

ةلكيهلا ةداعإاو ةعانسصلا ةرازو
ةمهاسسŸاو

40 مقر ياب دمحأأ عراسش ، هيزيلوكلأ ىنبم
فتاه

:76.59.32.120/34.09.32/68.59.32
82.49.32.120: سسكاف

ةراجتلا ةرازو
ةموك◊ا رسصق

04.32.37.120/84.32.37 : فتاه
87.45.37.120: سسكاف

لقنلا ةرازو
911 مقر دأرم سشوديد عراسش

99.60.47.120 : فتاه
61.35.47.120: سسكاف

تلسصاوŸاو ديÈلا ةرازو
رئأز÷أ ، ةبقلأ ، ةفاقثلأ رسصق

02.21.17.120 : فتاه
59.29.17.120: سسكاف

ةÒغسصلا تاسسسسؤوŸا ةرازو
ةطسسوتŸاو

40 مقر ياب دمحأأ ، هيزيلوكلأ ىنبم
00.33.17.120: فتاه

88.62.95.120/95.56.06: سسكاف

ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو
40 مقر ةرديح داقميت دمحأأ عراسش

55.58.06.120: فتاه
63.90.06.120: سسكاف

ةينطولا ةيبÎلا ةرازو
ةبقلأ41 طيطعجوب دمfi يح
06.55.06.120/26.55.06: فتاه

75.76.06.120: سسكاف

ةلئاعلاو نماسضتلا ةرازو
رئأز÷أ ، ةموك◊أ رسصق

فتاه
:04.32.37.120/84.32.37/00.21.37

89.95.37.120: سسكاف

ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو
30 مقر دأدزولب دمfi عراسش

05.53.86.120/85.53.86: فتاه
87.77.56.120: سسكاف

نيدهاÛا ةرازو
ةفرانوب دمfi عراسش20 رايبألأ

55.32.29.120: فتاه
93.72.29.120: سسكاف

ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ةرازو
يملعلا

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

ناكسسإلا ةرازو
371 مقر دأرم سشوديد عراسش

22.70.47.120: فتاه
38.35.47.120: سسكاف

ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو
مقر ةيندŸأ ، ىلعل نمحرلأ دبع عراسش

521
51.35.76.120 : فتاه
64.63.56.120: سسكاف

تعانسصلاو ةحايسسلا ةرازو
ةيديلقتلا

80 مقر ةيدأرŸأ ، اتابز ةوخإلأ يح
79.62.06.120: فتاه
51.31.95.120: سسكاف

ايناŸا
رئأز÷أ يلميلت ةجنفسس جهن .561 :نأونعلأ
1247 (0)312+ /12479141(0)312+ :فتاهلأ
9165
+312 (0)12504712 :سسكافلأ
:ÊوÎكللأ ديÈلأ
gro.zd-engamella@ofni

ةيدوعسسلا ةيبرعلا ةكلمŸا
ةرديح Úلدام قيرط نأرد دمfi جهن .26 :نأونعلأ
رئأز÷أ
12 (0)312+ /12969537 (0)312+/ :فتاهلأ
968589+312(0) 12065381

اكيجلب
رئأز÷أ رايبلأ يبياط فسسوي قيرط .22 :نأونعلأ
1229(0)312+ /12296202(0)312+ :فتاهلأ
8208
+312 (0)63052912 :سسكافلأ
Êوتكللأ ديÈلأ
:eb.def.lebolpid@sreigla

رسصم
792 ب .سص سشودق رداقلأ دبع جهن .80 :نأونعلأ

رئأز÷أ ةرديح
1296 (0)312+ /12966137(0)312+ :فتاهلأ
9225

ةدحتŸا ةيبرعلا تاراملا
ب.سص ةرديح عراسش Êرأرد دمfi .41 :نأونعلأ
رئأز÷أ561

12960218(0)312+ :فتاهلأ
+312 (0)07739612 :سسكافلأ
ديÈلأ
Ê:zd.lassiw@bmesetarameوÎكللأ
اينابسسا
رايبلأ نابعسش دمfi عراسش رركم .64 :نأونعلأ
رئأز÷أ
12297231 (0)312+ :فتاهلأ
+312 (0)91722912 :سسكافلأ
Ê:se.eam@legra.bmeوÎكللأ ديÈلأ
ةيكيرملا ةدحتŸا تايلولا
رايبلأ يميهأربلأ خيسشلأ قيرط.40 :نأونعلأ
رئأز÷أ
12962155(0)312+ :فتاهلأ
+312 (0)97939612 :سسكافلأ
ÊوÎكللأ ديÈلأ
:vog.etats@retsambew_sreigla

اسسنرف
ةيداسصتقلأ ماهملل ةيرئأز÷أ ةيلسصنقلأ :نأونعلأ

رئأز÷أ ةرديح سشودق رداقلأ دبع قيرط
12897171(0)312+ :فتاهلأ
+312 (0)90718912 :سسكافلأ
ÊوÎكللأ ديÈلأ
:gro.zd-ecnarfabma@tcatnoc

ىمظعلا ايناطيرب
ناميلسس Úسسح Ïباكلأ قيرط .70 :نأونعلأ
12 (0)312+ /12320004 (0)312+:فتاهلأ
327015

ندرلا
رئأز÷أ ةرديح ىوانسشلأ عراسش .60 :نأونعلأ
1296 (0)312+ /12960213 (0)312+ :فتاهلأ
1363/ +312(0) 12965145

نانبل
رئأز÷أ ةرديح راقهلأ عراسش :نأونعلأ
1295 (0)312+ /12959477 (0)312+:فتاهلأ
9269/ +312(0) 12963279

Úطسسلف
803 ب.سص وجيه روتكيف جهن .51 :نأونعلأ
12178875(0)312+:فتاهلأ
+312 (0)56123712 :سسكافلأ

رطق
رئأز÷أ نونكع نب راتfl ودود قيرط .70:نأونعلأ
1219 (0)312+ /12190290 (0)312+:فتاهلأ
8266+312(0) 12191195/ +312(0) 1219
0211

ايسسور
رايبلأÒnamA’dملأ قيرط .70 :نأونعلأ
رئأز÷أ
1229 (0)312+ /12295121 (0)312+ :فتاهلأ
1393/ +312(0) 12291349

Æرافàت

فتاهلأ ليلد-رئأز÷أ تلاسصتأ911^�
تاجاجتحأ-رئأز÷أ تلاسصتأ81 ^�
لاسصتإلأ زكرم-رئأز÷أ تلاسصتأ001 ^�
لاسصتإلأ زكرم-رئأز÷أ تلاسصتأ101 ^�
بأوج لاسصتإلأ زكرم-رئأز÷أ تلاسصتأ701 ^�
تÓطعتلأ ةحلسصم-رئأز÷أ تلاسصتأ21 ^�
تامÓعتسسإلأ91 ^�
«مأرغليت» ةيقÈلأ31 ^�
يسسفنلأ بطلل ةيرئأز÷أ ةيعم÷أ2151 ^�
ينطولأ كردلأ5501 ^�
›ودلأ ليلدلأ61 ^�
ةطرسشلأ8451 ^�
ةيرئأز÷أ ةيمÓسسإلأ ةفاسشكلأ3303 ^�
ىفطسصم يعما÷أ يئافسشتسسإلأ زكرŸأ6103 ^�
ء‘اطŸأ41 ^�
يتوسصلأ عزوŸأ0351 ^�
ايرولاكبلأ ةلمح711 ^�
رئأز÷أ لايسس4933 ^�

à⁄ضخ©àء àمماـــ“رألìفـــحاــ

 ودرابلا فحتم
 ›اتلأ عقوŸأ ىلع وأأ
/moc.s2f.odrab.www//:ptth

ضشي÷ا فحتم
ةيندŸأ ، حتفلأ سضاير ن نونفلأ زكرم
41.31.76.120: فتاه
رئأز÷أ30 مقر تلفزور Úلكنأرف يج
14.67.47.120: فتاه

داه÷ا فحتم
ةليم÷أ نونفلأ زكرم
رئأز÷أ ةما◊أ دأدزولب يح مÓسسلأ رأد ةحاسس
09.91.76.120:فتاه

ةليم÷ا نونفلا فحتم
مÓسسلأ رأد ةحاسس
.رئأز÷أ ،ةما◊أ ، دأدزولب يح
45.02.76.120:فتاه

 يادلا رسصق فحتم
رئأز÷أ ةبسصقلأ

44.48.86.120: فتاه

راثألل ينطولا فحتŸا
711 مقر مسساقلب Ëرك عراسش
68.06.47.120: فتاه

ديلاقتلاو نونفلل ينطولا فحتŸا
ةيبعسشلا
 رئأز÷أ96 مقر كلام يلقع دمfi عراسش
68.66.47.120: فتاه
17.47.47.120 :سسكافلأ

ةلوفطلا فحتم
ريوكعوب حلاسص عراسش411
71.35.46.120: فتاه
71.75.46.120 :سسكافلأ

 طئاسسولا ددعتŸا نفلا فحتم
38 مقر دأرم سشوديد يح
 امسسيإأ نفلأ فحتم
.رئأز÷أ ، ةيندŸأ ، حتفلأ سضاير ، نونفلأ زكرم
41.31.76.120: فتاه

يسساروألا قدنف
رئأز÷أ ،نوناف زنأرف عراسش

252847120 : فتاه
782717120/09 :سسكاف

لاتيفوسسلا قدنف
رئأز÷أ ، يلعوب نب ةبيسسح يح ،271

012586120/011076 : فتاه
401266120/020366 :سسكاف

رئاز÷ا قدنف
رئأز÷أ ،ةعمجوب Êأديوسس يح42

000159120 : فتاه
805396120 :سسكاف

›ودلا رئاز÷ا قدنف
-اقباسس نوتليهلا -

-رئأز÷أ سضرعم -يرحبلأ Èنوسصلأ
01.01.02.120/69.69.02: فتاه

60.60.12.120 : سسكاف

Òفسسلا قدنف
رئأز÷أ ، Úسسح حلاسصلأ يح41
62.17.37 /04.05.37.120 : فتاه

يبهدلا لعولا قدنف
رئأز÷أ ، نونكع نب ،ةيلسستلأو تانأوي◊أ ةقيدح

26.52.45.120/46.42.45 :فتاه
66.52.45.120 :سسكاف

ضضايرلا قدنف
 ›أواطسس ، جرف يديسس يحايسسلأ بكرŸأ

39.50.93 /57.13.93.120 : فتاه
54.61.93.120 :سسكاف

Òمألا قدنف
ميهأربإأ ›أد قيرط ،نسسح لÓط يح33

06.82.63.120/01.51.63 : فتاه
85.33.73.120 :سسكاف

ىسسرŸا قدنف
›أواطسس ،جرف يديسس-يحايسسلأ بكرŸأ

15.91.93.120/50.01.93 : فتاه
54 .61.93.120 :سسكاف

فايسضلا راد قدنف
رئأز÷أ ،ةيدأرŸأ
02.02.96.120 فتاه

 راطŸا قدنف
25.57.05.120/05.26.05 : فتاه

120055793 :سسكاف

ةيبهدلا لامرلا قدنف
ةدلأرزب يحايسسلأ بكرŸأ

42.96.93.120 :فتاه
76.87.93.120 :سسكاف

هزنŸا قدنف
›أواطسس ، يتيروم ،يحايسسلأ بكرŸأ

53.41.93.120 : فتاه

بناجلا قدنف
رئأز÷أ ، لجنموب يح10

61.18.47.120 :فتاه

يزكرŸا يحايسسلا قدنقلا
 رئأز÷أ ، ناسضمر نابع يح90

44.67.37.120 : فتاه

à⁄ق§ا„ف

 ةيلاŸا تاسسسسؤوŸاو كونبلا
-يزكرŸأ كنبلأ - رئأز÷أ كنب

 رئأز÷أ ،تلفزور Úلكنأرف عراسش83
93.40.32.120/23.20.32/32.00.32:فتاه

120

 يرئاز÷ا ينطولا كنبلا
 رئأز÷أ ، ةرافيغيسش وتسسنرأأ عراسش8

62.53.17.120 : فتاه
42.42.17.120 : xaF

 ةيمنتلل يرئاز÷ا كنبلا
 رئأز÷أ ، مداخÒب ةقنز أورف تنوم سصيسصخت

05.98.37.120 : فتاه
02.55.55.120/43.85.55 : سسكاف

 -ردب- ةيفيرلا ةيمنتلا كنب
ناينبلأ Úع دمfi لاطسشق قيرط ،23

46.45.03.120: فتاه
22.54.03.120: سسكاف

:ةيلÙا ةيمنتلا كنب
 رئأز÷أ.›أواطسس ، يسساق رامع يح50

00.82.93.120/02.82.93 : فتاه
75.73.93.120 : سسكاف

يجراÿا كنبلا
: يرئاز÷ا

 رئأز÷أ ،ةرديح ، دلونيأر روتكدلأ يح10
62.31.17.120 : فتاه
76.29.32.120: سسكاف

يرئاز÷ا يجراÿا كنبلا
سشوÒمع ديقعلأ قيرط11

32.71.06.120 :فتاهلأ
32.7106.120 :سسكافلأ

sabiraP PNB كنب
دأرم سشوديد قيرط9
29.42.46120 :فتاهلأ

59.42.46120 :سسكافلأ

ةكÈلا كنب
نونكع نب1 مقر فيسسوأأ ةجلتوب يح

05.46.19.120/35 :فتاه
75.46.19.120 : سسكاف

رئاز÷ا ةماعلا ةسسسسؤوŸا
لجنموب ىلع قيرط ،1
23.5647.120 :فتاهلأ
11.96.47.120 :سسكافلأ

noitaroprocيبرعلا كنبلا
سسيأر دأرم رئب ودعوب ةوخإلأ جهن45

51.51.45120 :فتاهلأ
22.11.45.120:سسكافلأ

يبرعلا كنبلا
ةرديح سسدقلأ ةحاسس32
29.10.06.120 :فتاهلأ
86.80.84.120سسكافلأ

å„كوــــ

ـه1441 ةج◊ا وذ72 ـل قفاوŸا م0202  توأاÚ 71نثإلا



رــــــــــــــــــــجفلأ
رـــــــــــــــــــــهظلأ
رــــــــــــــــــــصصعلأ
برــــــــــــــــــــغŸأ
WWW.EL-HOURRIA.COMءاـــــــــــــــــــصشعلأ

ةدـيدج ةـعبط ـه1441   ةج◊أ وذ72 ـل قفأوŸأ م0202 توأأÚ  71نثلأ

اهيحأوصضو رئأز÷اب ةÓصصلأ فيقأوم
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12:45
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21:48

  تأردıأ جيورت و داصسفلأ راكوأأ طاصشنل دح عصضوب أوبلاط

 طبآرلآ قيرطلآ نوعطقي نونطآوم
ةسسبتؤ يدآولآ Úب

جأو /م.ق

يدأولأ ةنيدم طسسو طسشلأ يح ناكسس نم تأرسشعلأ مظن
عسضوب ةبلاطملل ““هيجاجتحأ ةفقو““ دحلأ سسمأأ حابسص
بوب◊أو تأردıأ جيورت و داسسفلأ راكوأأ طاسشنل دح
.ةسسولهŸأ
61 مقر ينطولأ قيرطلأ عطق ىلع نوجتÙأ مدقأأو
و ةيقرسشلأ ةه÷أ تايدلبب ةنيدŸأ طسسو طبري يذلأ
لامعتسساب تاعاسس (3) ةثÓثلأ نع ديزت ةدŸ ةسسبت ةيلو
تÓجعلأ قرحو ليخنلأ عوذجو ةراج◊أ نم سسيراتم
تا˘ب˘كرŸأ ة˘كر◊ ي˘ل˘ك ل˘ل˘سش ‘ بب˘سست ا‡ ة˘˘ي˘˘طا˘˘طŸأ
.نيرفاسسŸأو
تأرابع تنمسضت تافاته ÚجتÙأ نم ديدعلأ ددرو
طا˘سشن˘لأ““ ن˘م ““م˘هر˘مذ˘تو م˘ه˘˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘سسأ““ ىد˘˘م ن˘˘ع Èع˘˘ت
طسسو ةراعدلأ و داسسفلأ راكوأأو تويب نم ددعل هوبسشŸأ
ج˘˘يوÎلأو ةر˘˘جا˘˘تŸأو ي◊ا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘ك˘˘سسلأ تا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ
““.رومÿأو ةسسولهŸأ سصأرقألأو تأردخملل
لخدتلأ ةرورسضب يدأولأ ةيلو ›أو نوجتÙأ بلاطو
رسصانع ‘ ةلثمتŸأ ةيمومعلأ ةوقلأ Òخسست لÓخ نم

هذ˘˘ه˘˘ل د˘˘ح ع˘˘سضو˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ كرد˘˘لأو ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ ن˘˘˘مألأ
ى˘ل˘ع ةÒخألأ ة˘نوآلأ ‘ ا˘ب˘ل˘˘سس تر˘˘ثأأ ي˘˘ت˘˘لأ تأزوا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ
.ةرواÛأ ءايحألأ ¤إأ هنمو ي◊اب نمألأ رأرقتسسأ
ن˘م د˘يد˘ع˘لأ سسمأأ مو˘˘ي ءا˘˘سسم م˘˘ظ˘˘ن ل˘˘سصت˘˘م قا˘˘ي˘˘سس ‘و
و رو˘ن˘لأ و ة˘لز˘ن˘لأ ي˘˘ح) ة˘˘قر˘˘ف˘˘ت˘˘م ءا˘˘ي˘˘حأأ ‘ Úن˘˘طأوŸأ
ة˘˘ي˘˘جا˘˘ج˘˘ت˘˘حأ تا˘˘ف˘˘قو يدأو˘˘لأ ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ط˘˘سسو (ة˘˘ير◊أ
تا˘ك˘ب˘سشل˘ل هو˘ب˘سشŸأ طا˘سشن˘˘ل˘˘ل د˘˘ح ع˘˘سضو˘˘ب ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل
سصأرقألأو تأردıأ جيورت ‘ ةسصتıأ ةيمأرجإلأ
ديمع يدأولأ ةيلو نمأأ ريدم دكأأو .رومÿأو ةسسولهŸأ
ة˘طر˘˘سشلأ زا˘˘ه˘˘ج نأأ ر˘˘بأز با˘˘هو˘˘لأ د˘˘ب˘˘ع ة˘˘طر˘˘سشل˘˘ل لوأأ

Ãرطسس ه◊اسصم فلتخ flإأ فدهي يتايلمع طط¤
سصاسصتخأ لماك Èع ةÁر÷أ راكوأل تامهأدÃ مايقلأ
,اهعأونأأ ىتسشب ةÁر÷أ ةبراfi فدهب ينطولأ نمألأ

تا˘سسو˘ل˘هŸأو تأردıأ ج˘يوÎب ق˘ل˘ع˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل
ه◊اسصم نأأ ربأز ةطرسشلل لوأأ ديمع فاسضأأو.رومÿأو
يسسأدسسلأ لÓخ تذفن جمانÈلأ أذه ديسسŒ راطإأ ‘و
طاقنلل ةمهأدم ةيلمع682 ةيرا÷أ ةنسسلأ نم لوألأ
”و ةيمأرجإلأ ةطسشنألأ هذهل ءاسضف ذختت يتلأ ءأدوسسلأ

سصرق فلأأ7,45و تأردıأ نم غلك4,18 زجح اهلÓخ
.ةيلوحك تابورسشم ةدحو فلأأ5,831و سسولهم

:تليصسمصسيت

ونغ لوتآر ةدهاÛآ ةافؤ

ونغ لوتأر ةدهاÛأ هللأ ةمحر ¤إأ تلقتنأ
ماجرل ةنيدÃ يلئاعلأ اهلزنÃ دحألأ سسمأأ
ةنسس29 زهان رمع نع (تليسسمسسيت)
فحتŸأ ىدل ملع امبسسح ,لاسضع سضرمرثأ
.دهاجملل يئلولأ

8291 ةنسس تدلو يتلأ ةلحأرلأ تقحتلأ دقو
ةيريرحتلأ ةروثلأ فوفسصب ماجرل ةيدلبب
,سسيرسشنولأ ةقطن7591Ã ةنسس ةديÛأ

.ردسصŸأ تأذ هحسضوأأ امبسسح
دحألأ مويلأ رهظ دعب ىÌلأ ةديقفلأ ىرأوتسسو

ÃقÈأدانتسسأ ,ماجرل ةيدلبب ““يبأو◊أ““ رأود ة
.ردسصŸأ سسفن ¤إأ

جأو

يوه÷آ حرسسŸآ ريدم
ةمؤركوب دآؤوف ةنيطنسسقل

هللآ ةمذ ‘

دحألأ سسمأأ حابسص هللأ ةمحر ¤إأ لقتنأ
Ãأ ريدم ةدكيكسس ىفسشتسسŸيوه÷أ حرسس

fiاقرفلأ رهاطلأ دمÊ ديرف ةنيطنسسقب
ملع امبسسح ,ةنسس06 زهانرمع نع ةموركوب
.ةنيطنسسق حرسسم ةرأدإأ نم
تأونسس ‘ لثممك هتÒسسم لحأرلأ أأدبو
ةيعمج نمسض ةدكيكسس حرسسÃ تانيعبسسلأ
لوحتيل اجرfl لمع مث ““ةيبعسشلأ ةفاقثلأ““
بسصنم لغسش ثيح ةرأدإلأ ¤إأ اهدعب
مث لامج ناسضمر ةيدلبب ‘اقثلأ زكرمللريدم
ةيريدÃ ةيفاقثلأ تاطاسشنلأ ةحلسصم سسيئر
اهحرسسŸ أريدم و ةدكيكسس ةيلول ةفاقثلأ
حرسسم ¤إأ8102 وينوي ‘ هليو– متيل يوه÷أ
ةفاقثلأ ةرأزو ترسشن دق و.يوه÷أ ةنيطنسسق
يوه÷أ حرسسŸأ ريدم ةافو رثإأ ةيزعت ةلاسسر
نزحب““ اهيف درو ةموركوب ديرف ،ةنيطنسسقل
حرسسŸأ ريدم ةافو يعنن ،نيÒبك ىسسأأو
،ةموركوب ديرف ديسسلأ ةنيطنسسقل يوه÷أ
Êانفلو حرسسملل بÙأ ،مودÿأ نانفلأ
‘ Úنانفلأ عيمج نسضتحأ يذلأ وهو ،حرسسŸأ

.““اهÒغو ةقلعŸأ روسس÷أ ةنيدم

لبقتسسي نوبت صسيئرلآ
 رئآز÷اب يكيرملآ Òفسسلآ
ديÛأ دبع ديسسلأ ةيروهم÷أ سسيئر لبقتسسأ
ةدحتŸأ تايلولأ Òفسس دحلأ سسمأأ نوبت
هل ىدأأ يذلأ هيسشوريد نوج ديسسلأ ةيكيرملأ
.رئأز÷أ ‘ هماهم ءاهتنأ رثأ عأدو ةرايز
ةسسائر رقÃ ىرج يذلأ ءاقلأ رسضحو
رون ديسسلأ ةسسائرلأ نأويد ريدم ةيروهم÷أ
.جيأد دأدغب نيدلأ

جأو

www.journal-elhourria.comةــــيرابخإ ةــــــــيموي

اسسنرف ةÒسشأات تابلط لابقتسسآ
لبقŸآ Èمتبسس2 نم ةيآدب
حنم ‘ سصسصختŸأ ““LABOLG SFV““  زكرم نلعأأ
نم هبأوبأأ حتف ديعيسس هنأأ اسسنرفل لوخدلأ تأÒسشأات

اهقيلعت ” امدعب ،لبقŸأ Èمتبسس2 نم ةيأدب ديدج
.““انوروك““ سسوÒف يسشفت ببسسب قباسس تقو ‘
لÓخ نوكيسس لابقتسسلأ نأأ هل نايب ‘ زكرŸأ ركذو
¤إأ احابسص00.8ـلأ ةعاسسلأ نم ،ءاعبرألأو دحألأ يموي

نمو ،ماعلأ لابقتسسÓل ةبسسنلاب راهنلأ فسصتنم ةياغ
لابقتسسأ ¤إأ ةبسسنلاب03:51 ¤إأ00:8ـلأ ةعاسسلأ
.¤وألأ ةجردلأ
نم أءأدتبإأ ةحوتفم لظتسس هبأوبأأ نأأ ¤إأ نايبلأ راسشأأو
رفسسلأ تأزأوج بحسس سصوسصخب ،لبقŸأ Èمتبسس2ـلأ

ةنماثلأ ةعاسسلأ نم سسيمÿأو دحألأ  يموي لÓخ
.اسس03.21 ةياغ ¤إأ احابسص

و.ق

:يقأوبلأ مأأ

رئآز÷آ تلاسصتاب نافظوم
ةئبعت ةقاطب784 ناقرسسي
 يج4 تنÎنلآ

ةطرسشلل ةيئلولأ ةحلسصŸاب ةيئان÷أ ةقرفلأ تنك“
ةءاسسإأ ةيسضق ‘ Úسصخسش فيقوت نم ،ةيئاسضقلأ
عفانم ىلع لوسص◊أ سضرغل أدمع ةفيظولأ لÓغتسسأ

.ةيمومع تاكلت‡ سسÓتخأو ةقحتسسم Òغ
نم تنك“ دقف ،ةينمألأ ةئيهلأ تأذ نايب بسسحو
ةلاكولأ نم ةقورسسم ةئبعت ةقاطب444 عاجÎسسأ
.يقأوبلأ مأاب رئأز÷أ تلاسصتإل ةيراجتلأ

اميسسل ةÁر÷أ لاكسشأأ لك ةحفاكم راطإأ ‘ أذه ءاج
سساسسŸأو سسÓتخلأ ،داسسفلأ مئأرجب ةلقعتŸأ
ةحوتفŸأ تاقيقحتلأ لÓخ نمو ، ينطولأ داسصتقلاب
ةطرسشلل ةيئلولأ ةحلسصŸاب ةيئان÷أ ةقرفلأ لبق نم
اهل سضرعت يتلأ ةناملأ ةنايخ ةيسضق ‘ ةيئاسضقلأ
سصاخسشأأ لبق نم يقأوبلأ مأ ةنيدم نم سصخسش
يتلأو ةلسشنخ ةيلو سسياق ةنيدم نم نوردحني
.سسكيليه اتويوت عون نم هتبكرم تفدهتسسأ
ةقاطب784 ةقرسس ةيسضقب ةقلعتم ةيسضقلأ نأ حسضتأو
سسأأ يد أأ تباثلأ طÿأو  يج4 تنÎنلأ ةزهجأأ ةئبعت
ماب رئأز÷أ تلاسصتل ةيراجتلأ ةلاكولأ نم  لأأ
.يقأوبلأ
ديد– ¤أ لسصوتلأ ” ،ةيسضقلأ ‘ قيقحتلأ ةلسصأوÃو
.مهفيقوتو مهيف هبتسشŸأ ةيوه
ةلاكولأ تأذب ةفظومو ،ةياقوو نمأ نوعب رملأ قلعتيو
تاقاطب جأرخإاب اماق ،ةنسس35 و34 رمعلأ نم ناغلبي
ةقيرطب عيبلل اهسضرعو ةيفخ ةلاكولأ لخأد نم ةئبعتلأ

.ةينوناق Òغ
ةقاطب444 عاجÎسسأ نم ةقرفلأ رسصانع تنك“ امك
ةفاك ذاختإأ دعب ةلسشنخ ةيلوب سسياق ةنيدم نم ةئبعت
.ةينوناقلأ تأءأرجإلأ
ةيسضق نع يئأزج فلم امهيف هبتسشŸأ دسض ز‚أ دقو
ىلع لوسص◊أ سضرغل أدمع ةفيظولأ لÓغتسسأ ةءاسسأ

تاكلت‡ سسÓتخأو ،هسسفنل ةقحتسسم Òغ عفانم
.يقأوبلأ مأ ةمكfi ةباين مامأ هبجوÃ امدق ،ةيمومع

و.ق

مدقلأ ةركل  ةيناثلأ ةيرئأز÷أ ةطبأرلأ

›اسشرسش نب :ةديلبلآ دا–آ
 آديدج اسسيئر
Úيعت نع ,دحألأ سسمأأ ةديلبلأ دا–أ ةرأدإأ تنلعأأ
دعاسصلأ يدانلل أديدج اسسيئر ›اسشرسش نب يلع ديسس
.مدقلأ ةركل ةيناثلأ ةيرئأز÷أ ةطبأرلل مسسوŸأ أذه
سسلجملل اقباسس اسسيئر (ةنسس24) ›اسشرسش نب ناك و
ماعلأ ريدŸأ اسضيأأو ,ةديلبلأ ةنيدŸ يدلبلأ يبعسشلأ
,اسسيئر ,تبسسلأ سسمأأ ءاسسم هنييعت ” ثيح ,يدانلل

ةكرسشلل ÚمهاسسŸأ فلتfl مسض عامتجأ بقع
.ةديلبلأ دا–أأ/مهسسأأ تأذ ةيسضايرلأ
‘ ةديلبلأ دا–ل ديد÷أ سسيئرلل رأرق لوأأ لثمتيسسو
نايفسس فأرسشإأ ت– ›ا◊أ ينفلأ مقاطلأ تابثإأ
رهسش ‘ قيرفلل ةينفلأ ةسضراعلأ ¤وت يذلأ ةمسشن
-وحوح Òمسس ,يئانثلل افلخ ,يسضاŸأ سسرام
.طيبماسش ىفطسصم
ةيناثلأ ةطبأرلأ ‘ هتناكم ةديلبلأ دا–أ داعتسسأو

يذلأ فيفطلأ ريوحتلأ لسضفب ,ةفئاسصلأ هذه لÓخ
¤وأأ ةفfiÎ ةطبأر نيوكتب ةسسفانŸأ ةغيسص ىلع أأرط
,Úجوف ىلع ةمسسقم ةأوهلل ةيناث ةطبأر و ايدان02 ب
.ايدان81 امهنم جوف لك مسضي
بتكŸأ فرط نم ذختŸأ رأرقلأ أذه ءاجو
بقع ,مدقلأ ةركل ةيرئأز÷أ ةيدا–Óل ›أريديفلأ
.ةماعلأ ةيعم÷أ ءاسضعأأ ىدل ةيباتك ةراسشتسسأ

ر.ق

هتيصضق ‘ رظنلأ لجؤوي ةمصصاعلأ ءاصضق صسل‹

ةيندŸآ ةيام◊آ نوع نع جآرفإلآ
،رئأز÷أ ءاسضق سسل‹ لجأأ
نوع ةيسضق ‘ رظنلأ ،سسمأأ
ف˘˘ير˘˘سش ة˘˘ي˘˘ندŸأ ة˘˘يا˘˘˘م◊أ
ن˘˘م ه˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ك“ ع˘˘˘م سسا˘˘˘بر˘˘˘ل
.تقؤوŸأ جأرفإلأ
يدأولأ باب ةمكfi تناكو
د˘˘ق  ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘˘لأ ر˘˘˘ئأز÷ا˘˘˘ب
يسضاŸأ سسيمÿأ موي تنأدأأ
Úغو˘˘لو˘˘ب ةد˘˘حو˘˘ب ف˘˘ير˘˘ع˘˘لأ
سسب˘ح ما˘ع˘ب سسا˘بر˘ل ف˘ير˘˘سش
ةيسضقلأ ‘ عأديإلأ عم ذفان
بي˘ب˘ط هد˘سض ا˘ه˘ت˘˘ع˘˘فر ي˘˘ت˘˘لأ
ةمسصاعلأ تايف˘سشت˘سسم د˘حأا˘ب

لقن دعب امهنيب راجسش رثإأ
د˘˘˘حأل ة˘˘˘ي˘˘˘ندŸأ ة˘˘˘˘يا˘˘˘˘م◊أ
.ىفسشتسسŸأ سسفنل ىسضرŸأ
ة˘˘˘يا˘˘˘م◊أ نأو˘˘˘˘عأأ ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘حأو
سشأر◊أ نجسس مامأأ ةيندŸأ
امك ةع˘م˘ج˘ل˘ل سسي˘مÿأ ة˘ل˘ي˘ل
‘ سسمأأ لوأأ ةفقو أومظن
ة˘˘ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لأ ةد˘˘حو˘˘لأ ر˘˘˘ق˘˘˘م
ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئأز÷أ ‘ ›Òمز˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب
ريدŸأ أو˘ب˘لا˘طو ،ة˘م˘سصا˘ع˘لأ
ة˘˘ي˘˘ندŸأ ة˘˘يا˘˘م˘˘ح˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لأ
.مهليمز فاسصنإل لخدتلاب

و.ق

قيرح دامخإأ نم ةنتابب ةيندŸأ ةيام◊أ رصصانع نك“
لقنب صصاخ راطق كرfi ‘ تبصسلأ صسمأأ لوأأ لأوز بصش
روصشاع دلوأأ ىمصسŸأ ناكŸاب تاقورÙأو بيبانألأ
امبصسح ,ةيلولأ لامصش توقاي Úع ةيدلب نم بيرقلأ
ايلfi يماظنلأ كلصسلأ تأذب مÓعإلاب فلكŸأ هدكأأ
.عاكن Òهز مزŸÓأ

قرف -ردصصŸأ قفو- قير◊أ دامخإأ ةيلمع ‘ تكراصشو
ةمعدم توقاي Úع عاطقلأ ةدحول ةعباتلأ لخدتلأ
ةنتابب ةيعانصصلأ ةقطنŸاب ةنئاكلأ ةيصسيئرلأ ةدحولاب
ةناعتصسلأ بناج ¤إأ ةنايرصسو رذعملل ةعباتلأ كلتو

.لقنتŸأ لترلأ تايلآأ صضعبب
ءافطإأ تانحاصشÒ 80خصست عاكن -مزŸÓأ فيصضي- ”و
فلتخÃ لخدت رصصنع33 دأدعتب فاعصسإأ يترايصسو
بهللأ ةنصسلأأ لاقتنل ايدافت يزأÎحأ ءأرجإاك بترلأ
.دوقولاب ةءولمŸأ تابرعلل
لقنب ةصصاخ41 اهنيب نم ةبرع02 نم راطقلأ نوكتيو
ةصسأر◊أ ةيلمع نأاب حصضوأأ يذلأ ردصصŸأ فيصضي ,دوقولأ

ثداح يأل ايدافت ناكŸأ Úعب نآلأ د◊ ةرمتصسم
fiلمت.

و.ق

ةنتاب

  تاقؤرÙآ بيبانأآ لقنل راطقب بسش قيرح دامخإآ



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 
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