
 ةيسضرأا مدقت حÓسصإ’ا ىوق ةردابم
 عيراسشم ةعبرأا نم

ةيروهم÷آ شسيئر : ششبيعب نب
لكل عامصسلل ““دعتصسم““
تاحآÎقلآ

ديÛأ دبع ديصسلأ ,ةيروهم÷أ صسيئر لبقتصسأ
,ةيروهم÷أ ةصسائر رقÃ ،صسمأأ لوأأ رهظ دعب ,نوبت

تايعمجو تامظنمو ةيصسايصس بأزحأأ يلث‡
ىوقلأ ةردابم““  ت– ةيوصضنم ةينطو تاباقنو
.““حÓصصإÓل ةينطولأ

30 صص

: ةليم لازلز

نÓعإآ كÎصشم يرآزو رآرق
 ةبوكنم ةقطنم ةبرÿآ
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اططfl ينطولأ كردلأ ةدايق تعصضو
مصسوم Úمأاتل اصصاخ ايئاقو اينمأأ
ةيامح ¤إأ صساصسأ’اب فدهي فايطصص’أ
ةصصاÿأ تاكلتمŸأو صصاخصشأ’أ
ىلع رهصسلأ ¤إأ ةفاصضإأ ،ةيمومعلأو
ةليفكلأ تأءأرجإ’أ ةفاك قيبطت
أذهو ،ةيمومعلأ ةحصصلأ ىلع ظاف◊اب

ةيئانثتصس’أ ةيحصصلأ فورظلأ لظ ‘
.دÓبلأ اهصشيعت يتلأ
يمأأ ينطولأ كردلأ ةدايقل نايب حصضوأأو
ذاختأ““ ىلع زكتري ططıأ أذه نأأ

كلذو ،ةمزÓلأ ةينمأ’أ تأءأرجإ’أ عيمج
ىلع ÊأديŸأ دجأوتلأ فيثكت لÓخ نم

flأ تاكبصش فلتŸصصأوÓو تfiروا
نم ةنوكتم تÓيكصشت عصضوب قرطلأ
ةمعدم تاقرطلأ نمأأ تأدحو
تامأوح فرط نم ةيو÷أ ةبقأرŸاب
ةمات ةبقأرم لجأأ نم ينطولأ كردلأ
عم رورŸأ ةكرح ةلويصس نامصضو ةلاعفو
يلمعتصسم دصض ةيمأرجإأ ةلواfi لك عدر
.““قيرطلأ

60 صص

Ãخ مهنيب ةلقتسسم ةيسصخسش003 ةكراسشÈءا 

 انوروك شسوÒفب ةباصصإآ244 :ةديدج ةليصصح
تايفو9و

،صسمأأ ،رأروف لامج ،رئأز÷أ ‘ انوروك ءابو يصشفت ةعباتمو دصصر ةنجلل يمصسرلأ قطانلأ نلعأأ
È 84ع ةعزوم ةلاح52093 ¤إأ ددعلأ عفتÒل ،انوروك صسوÒفب ةديدج ةباصصإأ244 ليجصست نع
.ةي’و
ددعلأ عفتÒل ةديدج ةافو ةلاح9 ليجصست نع ةيمويلأ ةيفحصصلأ هتودن ‘ رأروف فصشكو
.ةافو9731 ¤إأ ›امجإ’أ
ت’احلل ›امجإ’أ ددعلأ كلذب عفتÒل ةديدج ءافصش ةلاح033 تلجصس هنأاب ثدحتŸأ ركذو
.74372 ءافصشلل تلثا“ يتلأ

و.ق

ةمسصاعلا رئاز÷ا

7 فقوي نملآ
ةزايحو شصاخصشأآ

شسولهم شصرق005

fiتاقور: 
 عقوت كآرطاـــــــــــــــنوصس
 مهاـــــــــــــــــــــفت ةرــــــــــــــــكذم
 اـــــــــــــــيد لاـــــــــــــصشÎنيو عم

20 صص

7 فيقوت نم رئأز÷أ ةي’و نمأأ حلاصصم تنك“
و يلقع رثؤوم صصرق005 ديزأأ زجحو صصاخصشأأ

ة÷اعم دعب كلذو ,يدنهلأ بنقلأ نم مأرغ04
ةعطاقŸأ نمأأ ىوتصسم ىلع  ةقرفتم اياصضق ةثÓث
هب دافأأ امبصسح ,ةتوت رئبو صسيأر درم رئب ةيرأدإ’أ

.ةينمأ’أ ةئيهلأ تأذل نايب Úنث’أ صسمأأ

 هطخ ىلع انوروك نم ةياقولا لوخد

اططfl عصضي ينطولآ كردلآ
 فايطصصلآ مصسوم Úمأاتل ًاصصاخ

EL HOURRIAةــــيرابخإ ةــــــــيموي

ططfl دآدــــــــعإآ : يلع تـيآآ تاـــــــــــــــــحرف
 يــــــــــــــــــــنطولآ داــــــــــــــصصتقلآ ششاـــــــــــــعنإل

 طقف ةيجيتاÎسس’ا تاعاطقلا ىلع قبطتسس15/94 ةدعاق
20 صص



fiتاقور: 

 مهافت ةركذم عقوت كآرطانوصس
ايد لاصشÎنيو عم
ةصسأرد لجأأ نم مهافت ةركذم ““ايد لاصشÎنيو““ اهكيرصشو كأرطانوصس تعقو
اهريوطتو تاقورÙأ نع بيقنتلأ ت’ا‹ ‘ نواعتلأ تايناكمإأ
نايب صسمأأ هب دافأأ امبصسح ,›ودلأ ديعصصلأ ىلعو رئأز÷أ ‘ اهجاتنإأو
.ةكرصشلل
و كأرطانوصس Úب ةمئاقلأ ةكأرصشلأ زيزعت ¤إأ ةركذŸأ هذه فدهتو
 .ردصصŸأ صسفن بصسح ,ةديدج نواعت صصرف نع ثحبلأو ايد لاصشÎنيو
اهنأأ امك2002 ماع ذنم رئأز÷أ ‘ طصشنت ““ايد لاصشÎنيو““ نأأ ركذي
أذهو ,لامصش-ناقر عورصشم ريوطت ‘ ,كأرطانوصس عم ةكأرصشلاب تمهاصس
.7102 ماع ‘ جاتنإ’أ زيح هلوخد ذنم

و.ق

مويلا قيبطتلا زيح لخدت

تاصضيفخت نع نلعت رئآز÷آ تلاصصتآ
تنÎنألآ ةمدخ راعصسأآ ‘ ةمهم

ةمدÿ ةديد÷أ راعصسأ’أ نأاب ،نايب ‘ اهنئابز رئأز÷أ ت’اصصتأ تدافأأ
81 ـلأ مويلأ نم أءأدتبأ ذيفنتلأ زيح لخدتصس،erbiF وLSDA تنÎنأ’أ
.0202 توأأ
جد9952 ـب اغيم8 قفدت رعصس حبصصأأ ،رئأز÷أ ت’اصصت’ نايب بصسحو
4 صضرع ىلع ةقبطŸأ ةÒعصستلأ صسفن يهو ،رهصشلل جد9953 صضوع رهصشلل

.اغيم
،رهصشلل جد0097 صضوع رهصشلل جد9994 حبصصأأ اغيم02 قفدت رعصس نأأ امك

جد00542 صضوع رهصشلل جد9999 حبصصأأ اغيم001 قفدت رعصس Úح ‘
.رهصشلل
ةÒعصستلأ لوخد نم ةليلق رهصشأأ دعب ،ةديد÷أ ةÒعصستلأ هذه يتأاتو
ةباجتصس’اب ،رئأز÷أ ت’اصصتأ مأزتلأ دكؤوي ام وهو.قيبطتلأ زيح ةقباصسلأ
قفدتلأ لعج ىلع رهصسلأ كلذ نم مهأ’أو ،هجو لمكأأ ىلع اهنئابز تاعلطتل
لاصصت’أ ¤إأ ،اهنئابز ةصسصسؤوŸأ تعدو.عيم÷أ لوانتم ‘ أدج ›اعلأ

Ãكل’أ اهعقوم ةرايز وأأ21 مقرلأ ىلع نئابزلأ ةحلصصÎوÊ.
و.ق

شسرام ذنم يرئآزج48292 ءÓجإآ
يصضاŸآ
ءÓجإأ نع ،صسمأأ لوأأ ءاصسم  ،ةيجراÿأ ةرأزول يمصسرلأ قطانلأ فصشك
.مويلأ خيرات ةياغ ¤إأ ⁄اعلأ نأدلب فلتfl نم قلاع يرئأزج48292
Ìكأاب ةثلاثلأ اهتلحرم ¤إأ تلصصو ءÓجإ’أ ةيلمع نأاب هصسفن ردصصŸأ راصشأأو
.يصضاŸأ صسرام ذنم ةيرحب تÓحر4و ةيوج ةلحر001 نم
ةيوج ةلحرÈ 32ع -ثدحتŸأ فيصضي- نطأوم8375 ءÓجإأ ” امك
.يصضاŸأ توأأ4 ذنم صسنوت ‘ Úقلاعلل ةبصسنلاب ةيÈلأ دود◊أو

 و.ق

شسوÒفب ةباصصإآ244 :ةديدج ةليصصح
تايفو9و انوروك

،رئأز÷أ ‘ انوروك ءابو يصشفت ةعباتمو دصصر ةنجلل يمصسرلأ قطانلأ نلعأأ
،انوروك صسوÒفب ةديدج ةباصصإأ244 ليجصست نع ،صسمأأ ،رأروف لامج
.ةي’وÈ 84ع ةعزوم ةلاح52093 ¤إأ ددعلأ عفتÒل
ةديدج ةافو ةلاح9 ليجصست نع ةيمويلأ ةيفحصصلأ هتودن ‘ رأروف فصشكو
.ةافو9731 ¤إأ ›امجإ’أ ددعلأ عفتÒل
ددعلأ كلذب عفتÒل ةديدج ءافصش ةلاح033 تلجصس هنأاب ثدحتŸأ ركذو
.74372 ءافصشلل تلثا“ يتلأ ت’احلل ›امجإ’أ

و.ق

91ديفوكلاب هتباسصإا دعب

زكرŸاب تلاجعتصسلآ ةحلصصم شسيئر ةافو
نآرهوب يعما÷آ يئافصشتصسلآ
ةحلصصم صسيئر ةصسيركوب نأورم ررصسيفوÈلأ Úنث’أ صسمأأ ‘وت
روتكدلأ““ نأرهول يعما÷أ يئافصشتصس’أ زكرŸاب ةيحأر÷أ ت’اجعتصس’أ
و ةحصصلأ ةيريدم هب تدافأأ امبصسح ,91-ديفوكلاب هتباصصأ دعب ““بجرز نب
.ةيلÙأ ناكصسلأ
هتباصصإأ دكأأ ديقفلأ ىلع يرجأأ Òناكصسلاب فصشك نأأ لاصصت’اب فلكŸأ دكأأو
ةنصس25رمع نع ‘وت يذلأ ةصسيركوب روصسيفوÈلأ نأأ أزÈم ,91-ديفوكلاب
.ةئجافم ةفصصب ةيحصصلأ هتلاح تروهدت نأأ دعب صشاعنإ’أ ةحلصصم ‘ ناك
ديقفلل ةينيبأات صسمأأ حابصص يعما÷أ يئافصشتصس’أ زكرŸأ ةرأدإأ تمظن دقو

Ãهبراقأأ و هترصسأأ اهترصضح ةيحأر÷أو ةيبطلأ ت’اجعتصس’أ ةحلصص
روصضحب كلذ و موحرŸأ نامثج ىلع ةÒخأ’أ ةرظنلأ اهيف أوقلأأ ,هؤوÓمزو
ناكصسلأو ةحصصلأ ريدم و ةيركصسعلأو ةيندŸأ تاطلصسلأ و نأرهو ›أو
.““Èمفون لوأأ““ ةيعما÷أ ةيئافصشتصس’أ ةصسصسؤوŸأ ريدمو نأرهو ةي’ول
نم عمج ةيحأر÷أو ةيبطلأ ت’اجعتصس’أ ةحلصصم ةحاصسب عمŒ دقو
هئاقفرو ةيبطلأو ةيئافصشتصس’أ حلاصصŸأ ءاصسؤور ةذتاصسأ’أو ديقفلأ ةلئاع
ةصصرفلأ تناك““ ثيح,ديعب نم وأأ بيرق نم هوفرع نم لكو هئÓمزو
لا‹ ‘ ةيÌلأ هتÒصسم ترانأأ ةمهم بنأوج و لجرلأ بقانم نع ثيدحلل
هعصضأوتب فورعŸأ وهو ىصضرŸأ ةمدخو ةيناصسنإ’أ هلاصصخ أذكو ,بطلأ
““,نلعلأو رصسلأ ‘ هلبصس عيمج عيجصشتو ÿÒأ لعف ىلع هصصرحو هتينطوو

 .ىفصشتصسŸأ ةرأدإ’ نايب بصسح
 و.ق

2يـنـطو
ـه1441 ةج◊ا وذ82 ـل قفاوŸا م0202  توأا81 ءاثÓثلا el-hourria.com

Ãخ مهنيب ةلقتسسم ةيسصخسش003 ةكراسشÈءا 

داصصتقلآ ششاعنإل ططfl دآدعإآ : يلع تيآآ تاحرف
ينطولآ

راطنق فلأأ286و نويلم10 نع لقي ’ ام عمج ”
داصص◊أ ةلمح مصسرب ةفا÷أ لوقبلأ و بوب◊أ نم
,9102/0202 يرا÷أ يحÓفلأ مصسوملل صسردلأ و

ةينواعتل يلÙأ ريدŸأ نم صسمأأ ملع ام بصسح
.باعول ليعامصسإأ ةفا÷أ لوقبلأو بوب◊أ
Èع ةعمÛأ ةيمكلأ نأاب لوؤوصسŸأ تأذ حصضوأأ و
اهبلغأأ ةي’ولأ ميلقإأ ىلع ةعزوم نيزخت ةطقن41
1 عومجÒ Ãعصشو Úلو بلصص حمق نم بوب◊أ نم
فلأأ353و نويلم1 اهنم ,راطنق فلأأ546و نويلم
نم ةعمÛأ ةيمكلأ ةيقب امأأ ,بلصص حمق راطنق
نم ةفا÷أ لوقبلأ لمصشتف يرا÷أ مصسوŸأ جاتنإأ

.صسدعو صصمح
ةيمكلأ ‘ ““ايبصسن اعجأرت““ مصسوŸأ أذه لجصس دقو

مر˘صصنŸأ ي˘حÓ˘ف˘لأ م˘صسوŸا˘ب ة˘نرا˘ق˘م ة˘ع˘مÛأ
تأذ هعجرأأ ام وهو بوبحلل ةبصسنلاب8102/9102
ط˘˘˘قا˘˘˘صست ‘ ل˘˘˘ج˘˘˘صسŸأ صصق˘˘˘ن˘˘˘لأ ¤إأ لوؤو˘˘˘˘صسŸأ
لوقبلل ةبصسنلاب امأأ .دودرŸأ ىلع رثأأ ا‡ راطمأ’أ
ةعمÛأ كلتل ““ة˘برا˘ق˘م““ ة˘ي˘م˘ك˘لأ تنا˘ك˘ف ة˘فا÷أ

.مرصصنŸأ مصسوŸأ لÓخ
اميصس’ ,صسردلأو داصص◊أ ةلمح ةروÒصس نأاصشبو
طا˘ق˘ن˘˘لأ Èع ل˘˘ي˘˘صصاÙأ لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘صسأ تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ترج““ اهنأاب باعول ديصسلأ دافأأ ,كلذل ةصصصصıأ

دعب اصصوصصخ ““مصسوŸأ أذه ةحيرم فورظ ‘
يذلأ ةمغÓتلأ بكرÃ نيزختلأ تأردق ميعدت
¤إأ ة˘فا˘صضإأ ,را˘ط˘˘ن˘˘ق ف˘˘لأأ005 ة˘ي˘م˘ك بعو˘ت˘˘صسي
‘ لوصصÙاب لفكتلل ةصصاخ عمأوصص راجئتصسأ

تأونصسلأ ‘ اطغصض دهصشت تناك يتلأ قطانŸأ
¤إأ لوصصÙأ ليو– تايلمع أذك و ةيصضاŸأ
نم ديزأأ ليوحتب تحمصس يتلأو ةرواÛأ تاي’ولأ
جيريرعوب جرب نم لك تاي’و وحن راطنق فلأأ005
.فيطصس و ةنيطنصسقو
تحمصس لمأوعلأ هذه نإاف باعول ديصسلأ بصسحو
عمج ةيلمع ةيأدب ‘ طغصض نم لجصس ام كرأدتب
ةعم‹ ةيموي ةيمك غولب نع اثدحتم ,لوصصÙأ

ةجيتن راطنق فلأأ501ب تردق ةÎفلأ تأذ ‘
مهليصصاfi داصصحب ÚحÓفلأ نم Èتعم ددع مايق
لوقب˘لأو بو˘ب◊أ ة˘ي˘نوا˘ع˘ت تأد˘حو ¤إأ ا˘ه˘ل˘يو–و
.تقولأ صسفن ‘ ةفا÷أ

جاو

: ةليم

 ةفا÷آ لوقبلآو بوب◊آ نم راطنق فلأآ286و نويلم1 عمج

و .ق

,ةينطولأ ةعأذإ’أ جأومأأ ىلع هل ةلخأدم ‘ حرصصو
و يداصصتق’أ صشاعن’أ ططfl لوح ءاقللأ أذه نأأ
صسطصسغأأ91 و81 ي˘مو˘ي رر˘قŸأ ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’أ
ه˘نأا˘صش ن˘˘م تأر“ؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل ›ود˘˘لأ ز˘˘كرŸا˘˘ب يرا÷أ
رواصشتلاب ديدج يداصصتقأ هجوت عصضو ¤أ قرطتلأ

ع˘م أذ˘كو تا˘با˘ق˘ن˘لأو ل˘م˘ع˘لأ با˘برأأ تا˘م˘ظ˘ن˘م ع˘م
. عامتج’أ ملع ‘ Úصصتıأو ءأÿÈأ

رمأ’أ قلعتي ’ ““ Óئاق ريزولأ فاصضأأ نأاصشلأ أذه ‘
لب ا˘ق˘با˘صس ة˘م˘ظ˘نŸأ تأءا˘ق˘ل˘لأ ل˘ث˘م ي˘ثÓ˘ث ءا˘ق˘ل˘ب
ءا˘غ˘صصإ’ا˘ب ة˘مو˘ك˘ح˘ل˘ل ح˘م˘صسي˘صس ي˘ق˘ي˘ق˘˘ح روا˘˘صشت˘˘ب
ثيح مهعم ءأرآ’أ لدابت و Úيعامتج’أ ءاكرصشلل
و تاحومط ىلع عÓطÓل ء’ؤوهل ةوعدلأ هجوتصس
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأ لا‹ ‘ ة˘يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لأ فأد˘˘هأأ
ءاقللأ أذه هفصصو ىدلو.““ةيعامتج’أ و ةيداصصتق’أ

صشا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ن’أ ط˘˘˘˘طı صصصصخ˘˘˘˘ت ““تا˘˘˘˘صسل˘˘˘˘ج ““ ب
د˘ي˘صسلأ ن˘ل˘عأأ د˘˘ق˘˘ف ,ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ و يدا˘˘صصت˘˘ق’أ
Ìكأأ روصضح نع ةبصسانŸأ هذهب يلع تيآأ تاحرف
ةفاصضإأ ةلقتصسم تايصصخصش مهثلث كراصشم003 نم
‘.جراÿأو رئأز÷أ ‘ Úميقم Úينطو ءأÈخ ¤إأ

ءاقللأ أذه لاغصشأأ نأأ ةعانصصلأ ريزو دكأأ نأاصشلأ أذه
زكترت ةزيمتم تاصشرو صسمخ لكصش ‘ يرجتصس
““ديدج داصصتقأ ““ و ““يلكيه ““ ططfl دأدعأ لوح
ىدŸأ ى˘ل˘ع م˘صسر مز˘ت˘ع˘ت ة˘مو˘ك◊أ نأأ ا˘ن˘˘ئ˘˘م˘˘ط˘˘م
¤أ ل˘صصو˘ت˘لأ ل˘جأأ ن˘م أد˘يد˘ج ا˘ق˘˘ير˘˘ط ,ل˘˘يو˘˘ط˘˘لأ
ة˘عا˘ن˘صصلأ ع˘صضو صصو˘صصخ˘˘ب و.““د˘˘يد˘˘ج يدا˘˘صصت˘˘قأ
عاطقلأ أذه ةيعصضو يلع تيآأ ديصسلأ دقتنأ ةينطولأ
روطتŸأو ““›ابلأ ““ Òيصستلأ ثيح نم ““بوكنŸأ““
ةعصضاÿأ Òغ تاجوتنملل ““ةبذاك““ ةصسفانم مامأأ
ةمهاصسم صضافخنأ لوح لأؤوصس ىلع أدرو.موصسرلل
ماÿأ ي˘˘ل˘˘خأد˘˘لأ œا˘˘ن˘˘لأ ‘ ي˘˘عا˘˘ن˘˘صصلأ طا˘˘˘صشن˘˘˘لأ
مقرلأ أذه نأأ ةعانصصلأ ريزو باجأأ ،5 ـب ةردقŸأ

يلخأدلأ œانلأ ناك امدنع2991 ماع ¤إأ دوعي
002 زهاني هنإاف نآ’أ امأأ ،ر’ود رايلم03 غلبي ماÿأ

ديصسلأ ناف ،ىطعŸأ أذه ىلع ًءانبو.ر’ود رايلم
ثي˘ح ن˘م ““را˘صسŸأ Òي˘غ˘ت““ ى˘˘ل˘˘ع د˘˘كؤو˘˘ي ي˘˘ل˘˘ع تيآأ
تا˘˘ع˘˘مÛأ يÒصسŸ ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘˘ب ءأو˘˘˘صس Òي˘˘˘صست˘˘˘لأ
Òي˘صست ل˘ما˘ك˘ت ¤إأ ًا˘˘ي˘˘عأد ،ة˘˘صصاÿأو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ
و ““يقيقح صشاعنإأ““ تاططfl دأدعإأو ““ÓÊقع““
يتلأ تاقفنلأ ىلع ةينبم ةيمنت تاططfl تصسيل““
.““ةلودلأ ةدعاصسÃ ةطبترŸأو اهذيفنت Úعتي
بعلت نأأ نكÁ يتلأ ةيعانصصلأ تاعاطقلأ Úب نمو
تاعانصصلأ ¤إأ ةعانصصلأ ريزو راصشأأ ،امصساح ًأرود
فعاصضت نأأ ،هلوق بصسح ،اهنكÁ يتلأ ةيئأذغلأ
07 غلبت نأأ نكÁو ،تأرم ةثÓث ةفاصضŸأ اهتميق
ديصسلأ دكأأ ،روظنŸأ أذه نمو.ًايونصس ر’ود رايلم
جاتنإ’أ ميظنتل ةصسايصس عصضو ةرورصض ىلع ،يلع تيآأ
صضئافلأ نيزختل ديÈت لصسÓصس ءاصشنإأو يعأرزلأ
مد˘ع ن˘م ““ة˘غر˘فŸأ ة˘ق˘ل◊أ““ هذ˘ه ن˘˘م ،جور˘˘خ˘˘ل˘˘ل
لوبقŸأ Òغ نم““هنأ Óئاق دكأأ امك.جاتنإ’أ ماظتنأ
Úح ‘ ،مطامطلأ نوجعم دأÒتصسأ ‘ رأرمتصس’أ
ام اًبلاغو مهجاتنإأ عيب نم نونكمتي ’ ÚعرأزŸأ نأأ
د˘ع˘ب˘ت˘صسي ⁄و ،““ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لأ ‘ ا˘ه˘ي˘مر ¤إأ نور˘ط˘صضي
ةينطولأ قوصسلأ نم طقف نيومتلأ صضرف ¤إأ ءوجللأ

Ÿت˘صسأ ر˘ظ˘حو ل˘يو˘ح˘ت˘لأ ي˘˘ع˘˘ن˘˘صصÒأ دأŸخد˘Óت
.اًيلfi ةرفوتŸأ ةيعأرزلأ

تاعاطقلا ىلع ق˘ب˘ط˘ت˘سس15/94 ةد˘عا˘ق
 طقف ةيجيتاÎسس’ا
،رامثتصس’أ نونا˘ق ة˘ع˘جأر˘م عور˘صشŸ ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ا˘مأأ
تأÒيغتلأ مهأأ نع باقنلأ ثدحتŸأ فصشك دقف
¤إأ ةصصاخ أÒصشم ،6102 صصن ىلع تلخدأأ يتلأ
ن˘م تأءا˘ف˘عإ’أ) ة˘ي˘˘كر˘˘م÷أ ا˘˘يأزŸأأ ح˘˘ن˘˘م ءا˘˘غ˘˘لإأ
ةيرامثتصس’أ عيراصشŸأ ةيأدب ‘ (ةيكرم÷أ موصسرلأ
ةيئاهن ديعأوم ديد–و تأءأرجإ’أ ‘ حوصضولأو

Òياعم ديد– كلذكو تافلŸأ ة÷اعم ‘ ةمراصص
.ةيجيتأÎصسأ Èتعت يتلأ عيراصشŸأ ءاقتنأ
رامثتصسÓل ةÒصسŸأ15/94 ةدعاق نأأ ¤إأ راصشأأ امك
’إأ اهقيبطت نكÁ ’ يلfi كيرصش عم يبنجأ’أ

ةقلعتŸأ كلت لثم ةيجيتأÎصسإ’أ تاعاطقلأ ىلع
ة˘ي˘ت˘ح˘ت˘لأ ى˘ن˘ب˘لأو ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘˘لأ درأوŸأ لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسا˘˘ب
‘ بناجأ’أ ةصصح نأأ ديكأاتلأ عم ،ىÈكلأ ةيمومعلأ

ةيليوحتلأ ة˘ي˘عا˘ن˘صصلأ ة˘ط˘صشنأ’أو قدا˘ن˘ف˘لأ ت’ا‹
Á001 ¤إأ لصصت نأأ نك.
ىلع لوصص◊أ ةعجأرم كلذك متيصس هنأأ فاصضأأو
موقي ينطو نأويد ءاصشنإأ لÓخ نم يعانصصلأ راقعلأ
.““رايتخ’أ““ قحتصست و ““ةلهؤوم““ عيراصشم رايتخاب

دوعصسم  Úعي ةعانصصلآ ريزو
عمÛآ شسأآر ىلع يرومز
 ““شسودنافيد““ يمومعلآ

,مهارب يل˘ع تيا تا˘حر˘ف ,ة˘عا˘ن˘سصلا ر˘يزو Úع
عمجملل اماع اريدم اسسيئر يرومز دوعسسم ديسسلا
افلخ ““صسودنافيد““ ةيلÙا تاعان˘سصل˘ل ي˘مو˘م˘ع˘لا
Úنث’ا صسمأا هب دافا امبسسح ,براسش رسصان ديسسلل
.ةرازولل نايب
ةيعم÷ا داقعنا بقع يرومز ديسسلا Úيعت ءاج و
Úم’ا اهسسأارت يتلا عمجملل ةيئانثتسس’ا ةماعلا
ريزو نم صضيوفتب ,ةمسشوب دمfi ,ةرازولل ماعلا
صسفن بسسح ,عمÛا ةرادإا صسل‹ اذك و ,ةعانسصلا
.ردسصŸا

ىل˘ع فر˘سشا ة˘م˘سشو˘ب د˘ي˘سسلا نا نا˘ي˘ب˘لا فا˘سضا و
ـل ديد÷ا ماعلا ريدŸا صسيئرلل يمسسرلا بيسصنتلا
‘ جردني Òيغتلا اذه نا ا˘ف˘ي˘سضم ,““صسود˘نا˘ف˘يد““
ةيكيمانيد و عفد ءاطعإ’ ةيمارلا ةسسايسسلا راطإا

.يمومعلا يعانسصلا عاطقلل ةديدج

يعامتج’او يداسصتق’ا صشاعنإ’ا ططfl لوح ءاقللا نأا صسمأا مهارب يلع تيآا تاحرف ةعانسصلا ريزو دكأا
عم رواسشتلاب ““ديدج يداسصتقا هجوت ““ دادعإا لوح روحمتيسس رئاز÷اب Úمداقلا ءاعبرأ’ا و ءاثÓثلا يموي ررقŸا
. Úيعامتج’ا و ÚيلاŸا ءاÿÈا و Úيعامتج’ا ءاكرسشلا



 و.ق

مصساب قطانلأو ديد÷أ رجفلأ بزح صسيئر دكأأ
,حÓصصإÓل ةينطولأ ىوقلأ ةردابم يلث‡ نع دفو
دبع ,ةيروهم÷أ صسيئر نأأ ,صشبيعب نب رهاطلأ
تاحأÎق’أ لكل عامصسلل ““دعتصسم““ ,نوبت ديÛأ
هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ي˘˘ع˘˘ج˘˘صشم ن˘˘م ه˘˘نأأو ه˘˘ل˘˘صصت˘˘صس ي˘˘ت˘˘لأ
.تأردابŸأ
صسيئرلأ لابقتصسأ بقع ةفاحصصلل حيرصصت ‘و
تا˘م˘ظ˘˘ن˘˘مو ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صس بأز˘˘حأأ ي˘˘ل˘˘ث˘˘مŸ نو˘˘ب˘˘ت
ةردابم““ ت– ةيوصضنم ةينطو تاباقنو تايعمجو

صشبيعب نب ديصسلأ لاق ,““حÓصصإÓل ةينطولأ ىوقلأ
أذه ‘ أوكراصش نيذلأ لك ركصش نوبت صسيئرلأ““ نأأ
يتلأ تاحأÎق’أ لكل عامصسلل دعتصسم وهو لمعلأ
.““تأردابŸأ هذه لثم عجصشي هنأأو هلصصتصس
ءاقللأ نأأ ديد÷أ رجفلأ بزح صسيئر فاصضأأو
يتلأ ةودنلأ بقع ءاج ““حجانلأ»ب هفصصو يذلأ

Ëدقت ” هنأأ أÒصشم ,صسطصسغأأ11 موي تدقع
ة˘ع˘برأأ ى˘ل˘˘ع يو˘˘ت– ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘صضرأ’أ““ صسي˘˘ئر˘˘ل˘˘ل

ع˘˘صضو˘˘لأو ي˘˘˘ح˘˘˘صصلأ بنا÷ا˘˘˘ب م˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ت ع˘˘˘يرا˘˘˘صشم
.““روتصسدلأ أذكو يداصصتق’أو يعامتج’أ
صسي˘ئر ع˘م صشا˘ق˘ن˘˘لأ نأأ ثد˘˘ح˘˘تŸأ تأذ ح˘˘صضوأأو

لك صسم عصسأوو حيرصصو حوتفم““ ناك ةيروهم÷أ
لك ¤إأ لاÛأ حتف““ ,هلÓخ ” ثيح ,““تافلŸأ

ءا˘˘˘ط˘˘˘عإأو م˘˘˘ه˘˘˘ئأرآا˘˘˘ب ء’دإÓ˘˘˘˘ل د˘˘˘˘فو˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ث‡
,““فرظلأ أذهل ةبصسانم اهنوري يتلأ تاحأÎق’أ
.ةلثا‡ تأردابÃ مايقلأ ¤إأ دحأو نآأ ‘ ايعأد

تاي˘ع˘م˘جو ة˘ي˘صسا˘ي˘صس بأز˘حأأ تنا˘ك ,Òكذ˘ت˘ل˘ل
ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘قأ تا˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘مو ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو تا˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘نو
ي˘صضاŸأ ءا˘ثÓ˘ث˘لأ مو˘ي تق˘ل˘طأأ د˘ق تا˘ي˘صصخ˘˘صشو
تا˘حÓ˘صصإأ““ د˘ي˘صسج˘ت˘ل ى˘ع˘صسم ‘ ةردا˘بŸأ هذ˘˘ه
.““Òيغتلأ ‘ ةيبعصشلأ ةدأرإ’أ صسكعت ةقيمع

يـنـطو
ـه1441 ةج◊ا وذ82 ـل قفاوŸا م0202  توأا81 ءاثÓثلا

يونصسلآ ريرقتلآ نم ةخصسن ملصستي ليجوق
9102 ةنصسل ناصسنإلآ قوقح لوح

صسمأأ ,ليجوق حلاصص ,ةباينلاب ةمأ’أ صسل‹ صسيئر لبقتصسأ
قوق◊ ينطولأ صسلÛأ صسيئر ,ةمصصاعلأ رئأز÷اب Úنثإ’أ
ريرقتلأ نم ةخصسن هل ملصس يذلأ ,يراهزل ديزوب ,ناصسنإ’أ
ام بصسح ,9102 ةنصسل رئأز÷اب ناصسنإ’أ قوقح ةلا◊ يونصسلأ
.ةمأ’أ صسلÛ نايب هب دافأأ
حلاصص ,ةباينلاب ةمأ’أ صسل‹ صسيئر““ نأأ ردصصŸأ تأذ حصضوأأو
صسلÛأ صسيئر ,صسلÛأ رقÚ Ãنثإ’أ موي ,لبقتصسأ ,ليجوق
ريرقتلأ نم ةخصسن هل ملصس يذلأ ناصسنإ’أ قوق◊ ينطولأ
كلذو ,9102 ةنصسل رئأز÷اب ناصسنإ’أ قوقح ةلا◊ يونصسلأ

صسلÛأ مزلت يتلأو روتصسدلأ نم991 ةداŸأ ماكحأاب Óمع
قوقح عصضو نع يونصس ريرقت عفرب ناصسنإ’أ قوق◊ ينطولأ
,لوأ’أ ريزولأ ¤إأو ناÈŸلأ ¤إأو ةيروهم÷أ صسيئر ¤إأ ناصسنإ’أ
.““اصضيأأ هرصشنبو

جاو

انثاÎل ةيخيراتلا ةميقلاب نطاوŸا ةيعوت ةرورسض
يرئاز÷ا

ةينطولآ ةركآذلآ جمانرب قÓطإآ :يخيصش
““ةديد÷آ ةيروهم÷آ““ شسيصسأاتل ةوطخك
ىدل راصشتصسŸأو ينطولأ فيصشرأ’أ ةصسصسؤوŸ ماعلأ ريدŸأ نلعأأ
,ةركأذلأ فلمو ينطولأ فيصشرأ’اب فلكŸأ ةيروهم÷أ صسيئر
نع ,ةمصصاعلأ رئأز÷اب Úنث’أ صسمأأ ,يخيصش ديÛأ دبع
‘ ايصساصسأأ أءزج““ دعي يذلأ ةينطولأ ةركأذلأ جمانرب قÓطأ
ةيروهم÷أ صسيصسأات وحن ةوطخو حلاصصلأ نطأوŸأ نيوكت
.““ةديد÷أ
دعب نع ةودن تايلاعف ىلع هفأرصشإأ لÓخ ,يخيصش ديصسلأ دكأأو
تاعام÷أ يلث‡و ةيئ’ولأ تاعاطقلأ ءأردم عم تدقع
ةيلخأدلأ ةرأزو رقÊ ÃدŸأ عمتÛأ تايعمجو ةيلÙأ
ةيلمع““ وه ةينطولأ ةركأذلأ جمانرب نأأ ,ةيلÙأ تاعام÷أو

,““ةينطو ةبصسانم وأأ ةنيعم ىركذب ةطبترم Òغو ىدŸأ ةليوط
نيوكت ‘ يصساصسأأ ءزج ةينطولأ ةركأذلأ““ نأأ ¤أ أÒصشم
.““لوؤوصسŸأو حلاصصلأ نطأوŸأ
ىلع ةيروهم÷أ صسيئر ىدل راصشتصسŸأ ددصش ,قايصسلأ تأذ ‘و
أدوهج بلطتيو Óهصس صسيل ةديد÷أ ةيروهم÷أ صسيصسأات““ نأأ

افطعنم اهيف خيراتلأ دجي نأأ دب’ ةÒثك تاعاطق ‘ ةيعامج
ةميقلاب ةيعوتلأ ىلع دمتعي أذهو ,نطأوŸأ ¤إأ لصصيل
 .““يرئأز÷أ انثأÎل ةيخيراتلأ
ةينطولأ ةركأذلأ جمانرب قÓطنأ نع ايمصسر نÓعإ’ابو
ىلع تأرواصشŸأ قلطنتصس““  --يخيصش ديصسلأ فيصضي--
هذه قÓطإ’ قيرط ةقرو عصضول يزكرŸأو يلÙأ ÚيوتصسŸأ
نم ةعوم‹ مهل تيطعأأ ايرأزو اعاطق21 ةكراصشÃ ةيلمعلأ
 .““ÊدŸأ يعمتÛأ تايعمج بناج ¤إأ تأروصصتلأ
ةينطولأ ةركأذلأ جمانرب نمصض لمعلأ““ نأأ راطإ’أ أذه ‘ Èتعأو
تايعمجو تاعاطقلأ لك ةمهاصسÃ““ هنأأ أزÈم ,““اقاصش نوكيصس
.““بيرق تقو ‘ ةيصضرم جئاتن ¤أ لصصنصس ,ÊدŸأ عمتÛأ
اهيدل يتلأ تاعاطقلأ ىلع جمانÈلأ أذه ‘ زيكÎلأ ”و
,ةينطولأ ةيبÎلأ رأرغ ىلع ,روهم÷أ عم رصشابم كاكتحأ
ةحايصسلأو ةيلخأدلأ بناج ¤إأ ,ينهŸأ نيوكتلأو ›اعلأ ميلعتلأ
.ةينيدلأ نوؤوصشلأو
باطخلل Òبكلأ رودلأ ىلع يخيصش ديصسلأ دكأأ ,نأاصشلأ أذه ‘و
نطأوŸأ ىدل ةينطولأ ةركأذلأ خيصسرت ‘ يدجصسŸأو ينيدلأ
عمتÛأ تايعمج بناج ¤إأ ,حصضأوو طيصسب باطخ دامتعاب
.عمتÛأ قمع ‘ أدأدتمأ كل“ يتلأ ÊدŸأ
عقوم ىلع ةينطولأ ةركأذلأ مصساب ةحفصص ىلع دامتع’أ ” امك
‘ عيمجلل ةحاتم نوكتصس كوبصسياف يعامتج’أ لصصأوتلأ

.ÚنطأوŸأ نم نك‡ ددع Èكأأ صسمتل Úموي فرظ
مهدأدعتصسأ““ نع ÚلخدتŸأ ة’ولأ نم ددع دكأأ ,مهبناج نم
ىلع ءوصضلأ طيلصست نم هيف اŸ جمانÈلأ أذه نمصض لمعلل
بعصشلأ هصضاخ صسدقم داهج ةرمث وه يذلأ ينطولأ انخيرات
نم ةدافتصس’أ““ ةرورصض ىلع نيددصشم ,““هفايطأأ لكب يرئأز÷أ
ةحلصصم بيلغتو بعصشلأ ةدحو ىلع ظافحلل دأدجأ’أ ت’وطب
.““لبقتصسŸأو رصضا◊أ ‘ نطولأ
جمانÈلأ أذه راطإأ ‘ تاحÎقŸأ نم ةلمج ة’ولأ مدق امك
عاطقك اهيلع زيكÎلأ بجي يتلأ تاعاطقلأ صضعب صصخت
ةعما÷أ لÓخ نم ›اعلأ ميلعتلأو ةصسردŸأ لÓخ نم ةيبÎلأ

Ÿبك رود نم امهل اÒ ‘ لايجأ’أ ىدل ةينطولأ ةركأذلأ خيصسرت
.ةبقاعتŸأ

جاو

 Úطصسلف ةلود ةرافصس روزي نايفصس ›Óيج
لي÷أ بزح صسيئر نايفصس ›Óيج Úنث’أ صسمأأ صسمأأ ماق
بتك و .ةلباقÚ Ÿطصسلف ةلود ةرافصس ¤إأ ةرايزب ديد÷أ

Òفصسل برعأأ هنأأ كوبصسيافلأ صصاÿأ هباصسح ‘ نايفصس ›Óيج
همعد و هبزح ةدناصسم نع لوبقم Úمأأ ديصسلأ Úطصسلف ةلود
يتلأ ةبعصصلأ و ةدقعŸأ ةلحرŸأ هذه ‘ ةصصاخ يونعŸأ
.ينيطصسلفلأ بعصشلأ اهصشيعي
اهصشيعي يتلأ ةيمأردلأ ثأدحأ’أو ةيخيراتلأ ةاصسأاŸأ نأأ فاصضأأو
و ›ودلأ قافنلأ ةجرد حوصضوب Úبت ايموي نوينيطصسلفلأ
.ناصسن’أر قوقح لايح ÒياعŸأ ةيجأودزأ
دعأوقب ⁄اعلأ Òصسي ىصضم تقو يأأ نم Ìكأأ مويلأ نإأ لاقو
رصضحتŸأ ⁄اعلأ باطÿأ نأأ فصسؤوŸأ نم و ىوقأ’أ نوناق
.ةيصسايصسوي÷أ حلاصصŸأ هيل“ ام قفو ىصشامتي
نأأ بجي طصسو’أ قرصشلأ بيترت ةداعإأ مصضخ ‘ هنأأ دكأأو

مÓصس قيقحتل يقÓخأ طرصش أذه اهتنامكم Úطصسلفل ظف–
.لماصش

 و.ق
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 عيراسشم ةعبرأا نم ةيسضرأا مدقت حÓسصإ’ا ىوق ةردابم

 عامصسلل ““دعتصسم““ ةيروهم÷آ شسيئر : ششبيعب نب
 تاحآÎقلآ لكل

بازحأا يلث‡ ,ةيروهم÷ا ةسسائر رقÃ ،صسمأا لوأا رهظ دعب ,نوبت ديÛا دبع ديسسلا ,ةيروهم÷ا صسيئر لبقتسسا
.““حÓسصإÓل ةينطولا ىوقلا ةردابم““  ت– ةيوسضنم ةينطو تاباقنو تايعمجو تامظنمو ةيسسايسس

,ءا˘صضق˘ل˘ل ى˘ل˘˘عأ’أ صسلÛأ ع˘˘م˘˘ت˘˘جأ
ةنصسل ¤وأ’أ ةيداعلأ هترود ‘ ,صسمأأ
ظفاح ,لد˘ع˘لأ ر˘يزو ة˘صسا˘ئر˘ب0202
,ي˘تا˘م˘غز م˘صسا˘ق˘ل˘ب د˘ي˘صسلأ ,ما˘ت˘خأ’أ
ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘عأ’أ صسلÛأ صسي˘˘˘˘˘˘ئر بئا˘˘˘˘˘˘ن
صسيئر ديصسلأ نم صضيوفتب ,ءاصضقلل
ىلعأ’أ صسلÛأ صسيئر ,ةيروهم÷أ
نا˘˘ي˘˘ب ه˘˘ب دا˘˘فأأ ا˘˘م بصسح ,ءا˘˘صضق˘˘ل˘˘˘ل
 .ءاصضقلل ىلعأ’أ صسلجملل

أذ˘˘˘˘˘ه نأأ ه˘˘˘˘˘تأذ رد˘˘˘˘˘˘صصŸأ ح˘˘˘˘˘˘صضوأأو
ما˘˘ك˘˘حأا˘˘ب Ó˘˘م˘˘ع““ ي˘˘تأا˘˘ي عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’أ
نمصضتŸأ نوناقلل اقبطو ,روتصسدلأ
نوناقلأو ءاصضقلل يصساصسأ’أ نوناقلأ
صسلÛأ ليكصشتب قلعتŸأ يوصضعلأ
.““ءاصضقلل ىلعأ’أ
لامعأأ لود÷ ءاصضعأ’أ رأرقإأ دعبو
ما˘˘ك˘˘حأ’ ا˘˘ق˘˘ب˘˘ط صضور˘˘˘عŸأ ةرود˘˘˘لأ
ي˘ل˘خأد˘لأ ما˘ظ˘ن˘˘لأ ن˘˘م54 ةدا˘˘˘˘Ÿأ

ةصسأردلأ ‘ ءاصضعأ’أ عرصش ,صسلجملل
طا˘ق˘ن˘لأ ى˘ل˘˘ع أو˘˘قدا˘˘صصو ة˘˘لوأدŸأو
: ةيلاتلأ

Úي˘صضا˘ق Úي˘ع˘ت ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘صصŸأ -
نوناقلأ نم30 ةداŸأ ماكحأ’ اقفو
.ءاصضقلل يصساصسأ’أ

ة˘لا˘حإ’أ تا˘ب˘ل˘ط ى˘ل˘ع ة˘˘قدا˘˘صصŸأ -
.عأديتصسإ’أ ىلع
(80) ةينامث قا◊إأ ىلع ةقداصصŸأ

(40) ة˘˘˘ع˘˘˘برأأ قا◊إأ ءا˘˘˘ه˘˘˘˘نإأو ةا˘˘˘˘صضق
.ةاصضق
ةفلتfl لئاصسم ‘ صسلÛأ لوأدتو
ي˘˘ن˘˘هŸأ را˘˘صسŸا˘˘ب ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ت ىر˘˘˘خأأ
صسلÛأ رر˘ق ,Òخأ’أ ‘و.ةا˘˘صضق˘˘ل˘˘ل
ةرودلأ ىلع ءاقبإ’أ ءاصضقلل ىلعأ’أ

.ةحوتفم

جاو

,يتامغز مصساقلب ماتخأ’أ ظفاح ,لدعلأ ريزو دكأأ
ءاصضقلل ىلعأ’أ صسلÛأ نأأ ىلع ,Úنث’أ صسمأأ
““ءاصضقلأ ةيلÓقتصسأ ديصسŒ ‘ أÒثك هيلع لوعي““
‘ ه˘ل هدا˘ن˘˘صسإأ بق˘˘ترŸأ ن˘˘م يذ˘˘لأ رود˘˘لأ ل˘˘صضف˘˘ب
.لبقŸأ روتصسدلأ
صسيئر ,ةيروهم÷أ صسيئر مصساب ,هفأرصشإأ لÓخ و
¤وأ’أ ةرودلأ حاتتفأ ىلع,ءاصضقلل ىلعأ’أ صسلÛأ
يتامغز ديصسلأ تفل ,ةروكذŸأ ةئيهلل0202 ةنصسل
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف Ìك““ ةÎف ‘ ير˘˘ج˘˘˘ي د˘˘˘عوŸأ أذ˘˘˘ه نأأ ¤إأ
أÒصشم ,““ءاصضقلل ىلعأ’أ صسلÛأ رود نع مÓكلأ
لوعم ةيروÙأ ةيروتصسدلأ ةصسصسؤوŸأ هذه““ نأأ ¤إأ

لصضفب ءاصضقلأ ةيلÓقتصسأ ديصسŒ ‘ أÒثك اهيلع
يروتصسدلأ صسصسؤوŸأ مزتعي نأذللأ ةمهŸأ و رودلأ

.““بقترŸأ روتصسدلأ ‘ هايإأ امهحنم
ى˘˘˘ل˘˘˘عأ’أ صسلÛأ نأأ ¤إأ دد˘˘˘صصلأ أذ˘˘˘ه ‘ را˘˘˘صشأأو
ةطلصسلأ مره ‘ اعقوم ىلعأ’أ ىقبيصس““ ءاصضقلل
و Òطأات ‘ لوأ’أ صصاصصتخ’أ بحاصص و ةيئاصضقلأ

روصصتلأ لصضف˘ب ,““ةا˘صضق˘ل˘ل ي˘ن˘هŸأ را˘صسŸأ ة˘ع˘با˘ت˘م
عور˘˘صشم Òبأد˘˘˘ت ن˘˘˘م˘˘˘صض ه˘˘˘ب صصخ يذ˘˘˘لأ د˘˘˘يد÷أ
.يروتصسدلأ ليدعتلأ

نماصضلأ يصساصسأ’أ لعافلأ لظي““ هنأأ ىلع ددصش امك
كلذ و ,““نوناقلأ ةطلصس صضرفو تاير◊أو قوقحلل
ن˘˘م ز˘˘ي◊أ أذ˘˘ه ‘ ه˘˘ما˘˘ه˘˘م يدؤو˘˘ي ي˘˘ق˘˘˘ب اŸا˘˘˘ط““
 .““صصاصصتخ’أ
يذلأ لقثلأ ¤إأ رظنلاب و هنأأ لدعلأ ريزو ىري و

نم ناك““ هنإاف ,ةيروتصسدلأ ةصسصسؤوŸأ هذه هب ىظ–
ن˘م Ìكأأ نزو˘لأ أذ˘ه˘ب ة˘ئ˘ي˘ه ى˘ظ– نأأ ي˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لأ

طا˘˘صسوأ’أ ‘ ءأرآ’أ لدا˘˘ب˘˘˘ت و صشا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا˘˘˘ب ا˘˘˘هÒغ
.““دÓبلل ةماعلأ نوؤوصشلاب ةمتهŸأو ةصصتıأ
دنع يتامغز ديصسلأ فقوت ,ةلصص يذ ديعصص ىلعو
ط‰ و ةلكيه و ةيرصشبلأ ةبيكÎلاب قلعتŸأ قصشلأ
يتلأ لئاصسŸأ يهو ءاصضقلل ىلعأ’أ صسلÛأ Òيصست
ن˘˘م˘˘صض ة˘˘جرد˘˘˘نŸأ تا˘˘˘حأÎق’أ بل˘˘˘صص ‘ ي˘˘˘تأا˘˘˘ت
نع ابرعم ,دÓبلل ىمصسأ’أ نوناقلأ ليدعت عورصشم
ءأرآ’أ هذ˘˘ه ‘ بلا˘˘˘غ˘˘˘لأ هاŒ’أ نو˘˘˘ك˘˘˘ل ه˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘ترأ
ة˘˘˘عا˘˘˘نŸأ ن˘˘˘م د˘˘˘يزŸأ ءا˘˘˘ف˘˘˘صضإأ ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع صصير˘˘˘˘ح““

اهتناكم ديطوتو ةيئاصضقلأ ةطلصسلل ةيلÓقتصس’أو
ر˘˘ئأز÷أ ءا˘˘ن˘˘ب ‘ ل˘˘ما˘˘ك˘˘لأ ا˘˘هرود˘˘ب عÓ˘˘ط˘˘صضÓ˘˘ل
.““ةديد÷أ
هذه داقعنأ نأأ ¤إأ ريزولأ راصشأأ ,قايصسلأ تأذ ‘و

ي˘ن˘طو قا˘ي˘صس و ة˘˘صصا˘˘خ عا˘˘صضوأأ““ ‘ ي˘˘تأا˘˘ي ةرود˘˘لأ
ه˘ي˘ف دد˘ع˘ت˘˘ت و تا˘˘يو˘˘لوأ’أ ه˘˘ي˘˘ف م˘˘حأز˘˘ت˘˘ت ز˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘م
نأأ ةلأدعلأ عاطق ىلع هيف صضرفت يتلأ ““تاناهرلأ
‘ اهيلع لوعي يتلأ تاصسصسؤوŸأ ةمدقم ‘““ نوكي

.““دوصشنŸأ Òيغتلأ يقيق–
ةرودلأ هذه لامعأأ لودج نأأ ¤إأ ةراصشإ’أ ردŒ و
نمصضتي ,ةقلغم ةصسلج ‘ اهلاغصشأأ لصصأوتت يتلأ
مهل قبصس ةاصضق Úيعتب ةصصاÿأ تافلŸأ نم ديدعلأ
لصصفلأ و يليهأاتلأ و يرظنلأ مهنيوكت أولمكأأ نأأ و

تا˘ب˘غر وأأ عأد˘ي˘ت˘˘صس’أ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘لا˘˘حإ’أ تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط ‘
Œق˘ل˘ع˘ت˘ت ىر˘˘خأأ ل˘˘ئا˘˘صسم ¤إأ ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب ا˘˘هد˘˘يد

نم67 ةدا˘م˘ل˘ل ا˘ق˘ب˘˘ط قا◊إ’أ ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن و قا◊إ’ا˘˘ب
تايعصضو ةيوصست أذك و ةاصضقلل يصساصسأ’أ نوناقلأ
ن˘م أود˘ي˘ف˘ت˘صسي ⁄ و د˘عا˘ق˘ت˘لأ ى˘ل˘ع أو˘ل˘ي˘حأأ ةا˘صضق

. ةمدÿأ ديد“
ا˘يا˘صضق ة˘صسأرد ى˘ل˘ع ا˘˘صضيأأ صسلÛأ ف˘˘ك˘˘ع˘˘ي ا˘˘م˘˘ك
‘ لثمتت ,ةاصضقلل ينهŸأ راصسŸاب لصصتت ىرخأأ
ىوتصسم ىلع ةيعون ةيئاصضق فئاظو ‘ تانييعتلأ

.ةزابيت و رئأز÷أ ءاصضق يصسل‹
جاو/و.ق

ةيروهم÷ا صسيئر نم صضيوفتب

 ءاصضقلل ىلعألآ شسلجملل ¤وألآ ةيداعلآ ةرودلآ شسأآÎي يتامغز ديصسلآ

بقترŸا روتسسدلا رظنم نمسض

 ءاصضقلآ ةيلÓقتصسآ ديصسŒ ‘ آÒثك هيلع لوعم ءاصضقلل ىلعألآ شسلÛآ :يتامغز
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 فرسصلاب نيرمآ’ا ةيطارقوÒب ببسسب

ةيلول ةيلاŸآ تآدامتعÓل فيعصض كÓهتصسآ
شسآدرموب

م.ق

داصصتق’أو ةيلاŸأ ةن÷ هتدعأأ ريرقت ‘ درو
با˘˘صس◊أ لو˘˘ح ي˘˘ئ’و˘˘لأ ي˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘صشلأ صسلÛا˘˘˘ب
ةيداع ةرود ‘ هتصشقانم ”0202 ةنصسل يرأدإ’أ
عوم‹ نم هنأاب ،دحأ’أ لوأ’أ صسمأأ صسلجملل
ة˘ي˘لاŸأ ة˘ن˘صسل˘ل ةد˘صصرŸأ ة˘ي˘لاŸأ تأدا˘م˘ت˘ع’أ
متي ⁄““ رانيد رايلم41 زواجتت يتلأو9102
،““رانيد ÒيÓم4 نع ديزي ام ’إأ كÓهتصسأ
¤إأ رظنلاب ““ أدج ةفيعصضو ةفصسؤوم““ ةبصسن يهو
.راطإ’أ ‘ ةلجصسŸأ ةيومنتلأ عيراصشŸأ ددع
ي˘ت˘لأ ع˘يرا˘˘صشŸأ نأا˘˘ب ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لأ صسف˘˘ن ‘ دروو
ل˘˘˘˘ك كÓ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسأ ”و ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ك أزا‚إأ تفر˘˘˘˘ع
’ اهددع““ ،اهل ةهجوŸأ ةيلاŸأ تأدامتع’أ
001 زهاني ›ام فÓغب عيراصشم ةصسمخ زواجتي
.““رانيد نويلم
Òغ ة˘ي˘لاŸأ تأدا˘م˘ت˘ع’أ ف˘صصن و˘ح˘ن ق˘ل˘ع˘ت˘˘يو
زا‚إاب ،ريرقتلأ صسفن ¤إأ أدانتصسأ ،ةكلهتصسŸأ
ةديد÷أ ةصصاخ ،ةينكصسلأ تاعمÛأ لاصصيإأو
تأدامتع’أ امأأ يعيب˘ط˘لأ زا˘غ˘لأ ة˘ك˘ب˘صشب ،ا˘ه˘ن˘م

و لاغصشأأ ةعباتŸ ةهجوم Êاثلأ فصصنلأ ىرخأأ
تا˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب Èع ير˘˘˘صض◊أ Úصسح˘˘˘ت˘˘˘لأ تأزا‚إأ
.ةي’ولأ
‘ ل˘ج˘صسŸأ ف˘ع˘صضلأ با˘ب˘صسأأ ر˘ير˘ق˘ت˘لأ ع˘جرأأو
ةروكذŸأ ةدصصرŸأ ةيلاŸأ درأوŸأ كÓهتصسأ
تا˘˘فر˘˘صصت˘˘لأ““ ا˘˘ه˘˘م˘˘˘هأأ ن˘˘˘م ةد˘˘˘ع ل˘˘˘مأو˘˘˘ع ¤إأ
Úب تا˘عأر˘صص ن˘˘ع ة˘˘م˘˘جا˘˘ن˘˘لأ ة˘˘ي˘˘طأر˘˘قوÒب˘˘لأ

flأ هذ˘˘ه فر˘˘صصب ن˘˘ير˘˘مآ’أ ف˘˘ل˘˘تŸتا˘˘ي˘˘نأز˘˘ي
ن˘˘ير˘˘مآÓ˘˘ل ““ح˘˘صضأو Úي˘˘ع˘˘ت مد˘˘ع»و ““ءا˘˘كر˘˘˘صشلأو
تناك ءأوصس ةيومنتلأ تايلمعلأ هذهل فرصصلاب
تأرأدإ’أ ف˘ل˘˘تflو ة˘˘ي˘˘لÙأ ةرأدإ’أ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
.ةينعŸأ ةينقتلأ
ريرقتلأ أذه تدعأأ يتلأ ةنجللأ تعجرأأ امك
ح˘˘ي˘˘صضو˘˘ت مد˘˘ع““ ل˘˘ما˘˘ع ¤إأ رو˘˘كذŸأ ف˘˘ع˘˘صضلأ

ةباقرلاب قلعت اميف ›اŸأ بقأرŸأ ““ةيلوؤوصسم
مدع““ ¤إأو ةيلاŸأ تأدهعتلأ ةحصصو ةيئدبŸأ
نم هيلع رفوتت ام دودح ‘ ““عيراصشŸأ ماتتخإأ
ةلصصفم ةيعصضو دأدعإأ مدع““ ¤إأو ةيلام ةدصصرأأ
.““عيراصشŸأ هذهل
،Úب˘خ˘ت˘˘نŸأ ت’ؤوا˘˘صست ى˘˘ل˘˘ع هدر صضر˘˘ع˘˘م ‘و

كÓهتصسأ فينصصت ،نتايحي يحي ،›أولأ صضفر
أدكؤوم ،ةفيعصضلاب ةروكذŸأ ةيلاŸأ تأدامتع’أ
ةئاŸاب35 تأدامتع’أ هذه نم أÒبك ءزج““ نأاب
ديق يه رانيد تأرايلم ةعبصس وحن لداعي ام
¤إأ ة˘ي˘ن˘عŸأ ح˘لا˘صصŸأ ا˘ي˘عأد ،““ا˘ي˘˘لا˘˘ح زا‚إ’أ

ع˘˘يرا˘˘صشŸأ ة˘˘˘نود˘˘˘م Úي–و Òه˘˘˘ط˘˘˘ت““ ةرور˘˘˘صض
ةقلغŸأ تايلمعلأ بطصش و ““قمعلأ ‘ ةي’ولل

.لاÛأ ‘ ةروصصلأ حصضتت ىتح
حلاصصŸأ ›وؤوصسŸ تاميلعت ›أولأ ىدصسأ امك
““ق˘ي˘صسن˘ت““ ةرور˘صضب ،ة˘ي’و˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لأ ة˘يرأدإ’أ
ي˘˘ئ’و˘˘لأ ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلأ صسلÛأ نا÷ ع˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ

دأدعإأ ‘ ةينقتلأ بنأو÷اب قلعت اميف ةصصاخ
.ةي’ولأ تاينأزيم ليل–و طبصضو ةبقأرمو
يبعصشلأ صسلجملل ةيداعلأ ةرودلأ هذه تنمصضتو
ة˘˘ن÷ ر˘˘ير˘˘ق˘˘˘ت ة˘˘˘صشقا˘˘˘ن˘˘˘م و ة˘˘˘صسأرد ،ي˘˘˘ئ’و˘˘˘لأ
لو˘ح صسل˘ج˘م˘ل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘لاŸأ و دا˘˘صصت˘˘ق’أ
ة˘ي˘نأز˘يŸأ و9102 ة˘˘˘ن˘˘˘˘صسل يرأدإ’أ با˘˘˘˘صس◊أ
¤إأ قرطتلأ بناج ¤إأ0202 ةنصسل ةيفاصضإ’أ

flأ ح˘ت˘ف د˘ع˘ب ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لأ ا˘يا˘صضق˘لأ ف˘ل˘تÛلا
.صشاقنلل

ةŸاكم0008 ءاهز لابقتصسآ
ةيناÛآ ءآرصضÿآ طوطÿآ Èع
شسآدرموب نمأل

ةيفتاه ةŸاكم0008 ءاهز صسأدرموب ةي’و نمأ’ ةينعŸأ حلاصصŸأ تقلت
ةدعاصسملل ابلط ÚنطأوŸأ فرط نم ةبناÛأ ءأرصضÿأ اهطوطخ Èع

صسمأأ هب دافأ امبصسح ،مرصصنŸأ ةيليوج رهصش لÓخ ت’اÛأ ىتصش ‘
.ةي’ولأ نمأأ نم ردصصم
نمأاب مÓعإ’أ ةيلخب فلكŸأ ،يتأوت وÁرك ةطرصشلأ ظفاfi حصضوأأو
نمأاب ةينقتلأ لئاصسولل ةيئ’ولأ ةحلصصŸاب لاصسرإ’أ ةعاق نأاب ،ةي’ولأ
ةŸاكم0008 ءاهزب يصضاŸأ رهصشلأ ةليط تلفكتو تلبقتصسأ ةي’ولأ

.71 ةدجنلأ مقر و401و84-51 ءأرصضÿأ طوطÿأ Èع ةيفتاه
،روكذŸأ رهصشلأ لÓخ ةلجصسŸأ ت’اصصت’أ ددع ردصصŸأ صسفن Èتعأو
نم ةطرافلأ رهصشأ’اب ةلجصسŸأ ت’اصصت’أ لدعم زواŒ ثيح أدج مهم
يمانت ¤إأ صصوصصÿاب كلذ اعجرم ‘اصضإأ لاصصتأ فلأأ وحنب ةنصسلأ هذه
ةليصسولأ هذه ةعا‚و ةيمهأاب يعولأو ينمأ’أ صس◊أو ةفاقثلأ راصشتنأ
.ةعاصس42 رأدم ىلع لوانتŸأ ‘ يه يتلأ ةيلصصأوتلأ
ةطرصشلأ ظفاfi بصسح -ةفلتıأ ÚنطأوŸأ ت’اصصتأ تروح“و
ةبكترŸأ مئأر÷أ نع غيلبتلأو ةثاغإ’أ بلط لوح اصساصسأأ -يتأوت وÁرك
ةماعلأ ةحصصلأ لا‹ ‘ تÓخدت بلطو مهتاكلت‡و ÚنطأوŸأ دصض
تامولعم بلط لجأأ نم ىرخأأو طيÙأو ةئيبلأ ىلع ةظفاÙأ
.ةماع تاهيجوتو
مظعÃ لفكتلأ ” هنأاب ينمأ’أ زاه÷أ أذهب لاصصت’أ ةيلخ صسيئر دكأأو
ةيروفلأ ةباجتصس’أ لÓخ نم نيروكذŸأ ÚلصصتŸأ ÚنطأوŸأ ت’اغصشنأ
نم هعبتي امو لاصصت’أ لعفب ةرصشابمو ةينآأ ةينمأأ تامدخ Ëدقتو
.ÚلصصتŸأ عم لصصأوت
نم لوأ’أ يصسأدصسلأ لÓخ تلبقتصسأ ةروكذŸأ حلاصصŸأ ناف ةراصشإÓل
اهطوطخ Èع ةيفتاه ةŸاكم00352 نع لقي ’ ام ةيرا÷أ ةنصسلأ
.ÚنطأوŸأ فرط نم ةيفتاهلأ ت’وÙأ أذكو ءأرصضÿأ
ةثاغإ’أو ةدعاصسŸأ دي Ëدقت بلط تاŸاكŸأ هذه ةيبلاغ تلمصشو
مئأر÷أ أذكو رورŸأ ثدأوـح نع غيلبتلأو هيجوتلأو مÓعتصس’أو
.ةفلتıأ
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ةفا÷ا لوقبلا و بوب◊ا ةينواعت فرط نم

 راطنق نويلم27.1  عمج
ةنيطنصسقب بوب◊آ نم

بوب◊أ ةينواعت فرط نم بوب◊أ نم راطنق نويلم27.1  عمج
مصسوملل صسردلأو داصص◊أ ةلمح مصسرب ةنيطنصسق ةي’وب ةفا÷أ لوقبلأو
.رهأزوب Úصسح ةينواعتلأ هذه ريدم نم صسمأأ ملع ام بصسح ›ا◊أ
” يذلأ جاتنإ’أ نأاب ةيفحصص تاحيرصصت ‘ هتأذ لوؤوصسŸأ حصضوأأو
حمقلأ نم راطنق نويلم72.1 نم نوكتي ةعاصسلأ دح ¤إأ هؤواصصحإأ
نم راطنق05.707 و Úللأ حمقلأ نم راطنق074 و فلأأ834 و بلصصلأ
.نافوصشلأ نم راطنق08.035  و Òعصشلأ
نم Ìكأأ لثÁ ةي’ولاب هعمج ” يذلأ جاتنإ’أ نأاب  ددصصلأ أذه ‘ زربأأ و
و تايدلبلأ فلتÈ flع لجصسŸأ ›امجإ’أ لوصصÙأ نم ةئاŸاب59
صسردلأ و داصص◊أ ةلمح مصسرب هؤواصصحإأ ” راطنق نويلم2 زواŒ يذلأ
.أرخؤوم تهتنأ يتلأ0202 /9102
2 براقت ةيلامجإأ ةقاطب نيزخت ةطقن51 نإاف  ثدحتملل أدانتصسأ و
جاتنإأ عمج ةيلمع نامصضل ةنيطنصسق ةي’وب ايلاح ةحاتم راطنق نويلم
.““لبقŸأ Èمتبصس رهصش ةياهن ةياغ ¤إأ““ لصصأوتتصس يتلأ بوب◊أ
نم أودافتصسأ نيذلأ بوب◊أ يعرأزم ددع نأاب  ردصصŸأ صسفن  فاصضأأو
غلب أرخؤوم تهتنأ يتلأ صسردلأ و داصص◊أ ةلمح مصسرب ““قيفر““ صضرقلأ
9851.
لجأأ نم صسردو داصصح ةلآأ004 نم Ìكأأ Òخصست ” هنأأ ركذلاب ريدج
و فلأأ09 نم Ìكأأ تفدهتصسأ يتلأ عم÷أ ةلم◊ نصس◊أ Òصسلأ نامصض
 .ةي’ولأ تايدلب Èع Úعزوم راتكه002
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اهنم تدافتسسا يتلا رامثتسس’او زيهجتلا ةينازيم ‘ ةدسصرŸاو ةهجوŸا ةيلاŸا تادامتع’ا كÓهتسسا ةبسسن تبراق
ريرقت ‘ ءاج امبسسح ،““ادج ةفيعسضلا““ ب تفسصو ةبسسن يهو ،ةئاŸاب03 لأا9102 ةنسس لÓخ صسادرموب ةي’و
.يئ’ولا يبعسشلا صسلجملل

ةيئاصضقلأ ةطرصشلأ حلاصصم ت÷اع
رئأز÷أ ةي’و نمأأ حلاصصŸ ةعباتلأ
¤إأ تصضفأأ ةيصضق0033 نم ديزأأ
هبتصشم صصخصش0004 ةبأرق فيقوت
،مرصصنŸأ ةيليوج رهصش لÓخ هيف

تا˘˘˘˘˘ه÷أ ما˘˘˘˘˘مأأ م˘˘˘˘˘هÁد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ت ”
دافأأامبصسح ،ةصصتıأ ة˘ي˘ئا˘صضق˘لأ
ةئيهلأ تأذل نايب Úنثإ’أ مويلأ هب
 .ةينمأ’أ
ةطرصشلأ حلاصصم نأأ نايبلأ حصضوأأو
‘ رئأز÷أ ةي’و نمأ’ ةيئاصضقلأ
ةيرصض◊أ ةÁر÷أ ةحفاكم راطإأ

¤إأ تصضفأأ ةيصضق3233 ت÷اع
” نيأأ هيف هبتصشم3893 فيقوت
ةيئاصضقلأ تاه÷أ مامأأ مهÁدقت
‘5551 م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ة˘˘صصتıأ
كÓهتصسأو ةزايح˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ا˘يا˘صضق
،ةصسولهŸأ صصأرقأ’أو تأردıأ
ل˘˘م˘˘ح ‘ طرو˘˘ت˘˘˘م صصخ˘˘˘صش605
أذكو ةروظÙأ ءاصضيبلأ ةحلصسأ’أ
فلتfl ‘ طروتم صصخصش2291
.اياصضقلأ
ا˘˘يا˘˘صضق˘˘لأ Úب ن˘˘م نا˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لأ ر˘˘˘كذو
ةق˘ل˘ع˘ت˘م ة˘ي˘صضق082 ة÷ا˘˘˘˘˘˘عŸأ
ةيصضق217 ،تاكلتمŸاب صساصسŸاب

،صصا˘خ˘صشأ’ا˘ب صسا˘صسŸا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م
دصض تايان÷أو حنجلل ةبصسنلاب امأأ
” د˘ق˘ف ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ بأدآ’أو ةر˘˘صسأ’أ

857 أذ˘˘كو ،ة˘˘˘ي˘˘˘صضق03 ة÷ا˘˘ع˘˘م
حن÷أو تايان÷اب ةقلعتم ةيصضق
ة˘فا˘صضإ’ا˘ب ي˘مو˘م˘ع˘لأ ءي˘صشلأ د˘˘صض
مئأر÷اب ةقلعتم ةيصضق031 ¤إأ
.ةيلاŸأو ةيداصصتق’أ
اياصضق صصوصصخب ردصصŸأ زربأأو

ةروظÙأ ءاصضيبلأ ةحلصسأ’أ لمح
984 ت÷ا˘˘˘˘ع ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘صصŸأ تأذ نأأ
” صصخصش605 اهيف طروت ةيصضق
ةيئاصضقلأ تاه÷أ مامأأ مهÁدقت

.تقؤوŸأ صسب◊أ70 مهنم عدوأأ
ةحفاكم راطإأ ‘و ىرخأأ ةهج نم
2831 ة÷ا˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م ت“ ،تأردıأ
صصخصش5551 اهيف طروت ةيصضق
نم مأرغ832 و غلك11 زجح عم
¤إأ ة˘˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب يد˘˘ن˘˘ه˘˘لأ بن˘˘˘ق˘˘˘لأ
6.5 و ،صسو˘˘ل˘˘ه˘˘م صصر˘˘˘ق227.73
مأرغ32.57 و Úياكوكلأ نم مأرغ
.نيوÒهلأ نم
صصوصصخب ردصصŸأ تأذ فاصضأأو
و ة˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لأ ة˘˘˘طر˘˘˘صشلأ تا˘˘˘˘طا˘˘˘˘صشن
ن˘م ر˘ه˘صشلأ صسف˘ن لÓ˘خ م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأ
ة˘طر˘صشلأ تأو˘˘ق نإا˘˘ف0202 ة˘ن˘˘صس

ةبقأرم ةيل˘م˘ع241.82 ـب تما˘˘˘˘˘ق
نيأأ ةمظنŸأ ةيراجتلأ تاطاصشنلل

نع رداصص قلغ رأرق006 ذيفنت ”
.ةصصتıأ تاطلصسلأ
لا‹ ‘ ردصصŸأ تأذل أدانتصسأو
تل˘ج˘صس د˘˘ق˘˘ف ة˘˘يرورŸأ ة˘˘يا˘˘قو˘˘لأ

هذه لÓخ يمومعلأ نمأ’أ حلاصصم
نيأأ ةيرورم ةفلا05551fl ةÎفلأ

5735 بح˘˘˘˘صس ا˘˘˘˘هر˘˘˘˘ثإأ ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ”
ثداح04 ليجصست ” امك ،ةصصخر
83 ا˘˘˘هر˘˘˘ثإأ ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع بي˘˘˘˘صصأأ رور˘˘˘˘م
30 ل˘ي˘ج˘˘صست ع˘˘م حور˘˘ج˘˘ب صصخ˘˘صش
هذه بلغأأ  نأأ ثيح ةافو ت’اح
مأÎحأ مدع نع ةŒان ثدأو◊أ
‘ ¤وأ’أ ةجردلاب رورŸأ نوناق
يمومعلأ نمأ’أ حلاصصم تماق Úح
ةيلمع613 ـب رئأز÷أ ةي’و نمأ’
.ماظنلأ ظفح
ة˘ي’و ن˘مأأ ح˘˘لا˘˘صصم تل˘˘ج˘˘صس ا˘˘م˘˘ك
ةÎف˘˘˘˘˘لأ صسف˘˘˘˘˘ن لÓ˘˘˘˘˘˘خ ر˘˘˘˘˘˘ئأز÷أ
طÿأ Èع ةŸا˘˘˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘˘˘م93583
ةدجنلأ طخ أذكو51-84 رصضخأ’أ
ةŸاكم8711 ¤إأ ة˘فا˘˘صضإ’ا˘˘ب71
 .401  مقرلاب ةصصاخ

م.ق

ةفلتfl ةيسضق0033 ‘

 ةيليوج ‘ هبتصشم0004 ةبآرق فقوي  ةمصصاعلآ نمأآ
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ذإأ دعب يئاهن Òغ مقرلأ نأأ رداصصŸأ تحصضوأأ
ة˘كÎصشŸأ ة˘ي˘˘ن˘˘ف˘˘لأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لأ ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع قد˘˘صصت ⁄

،اهجراخو كبوأأ ‘ رابك Úجتنم نم ةلكصشŸأ
.قح’ تقو ‘ عمتجتصس يتلأو
ةن÷ ،+كبوأأ ةعومÛ ةيرأزو ةن÷ عمتŒو
ءا˘˘ع˘˘برأ’أ مو˘˘ي ،ة˘˘كÎصشŸأ ة˘˘يرأزو˘˘لأ ة˘˘ب˘˘˘قأرŸأ
مأز˘ت˘ل’أ ىد˘مو ط˘ف˘ن˘لأ قو˘صس ع˘صضو ‘ ر˘ظ˘ن˘ل˘˘ل
.يŸاعلأ صضورعŸأ صضفخ قافتاب

برقأ’ تنرب ماخ دوقع راعصسأأ تعفترأو أذه

ةئاŸأ ‘6.0 ةبصسنب ،Úنث’أ صسمأأ ،قاقحتصسإأ
.ليمÈلل ر’ود1.54 دنع لوأدتتل
طيصسولأ صساصسكت برغ ماخ راعصسأأ تعفترأ امك
‘7.0 و˘ح˘ن˘ب ،قا˘ق˘ح˘ت˘صسإأ بر˘قأ’ ي˘ك˘˘ير˘˘مأ’أ
.ليمÈلل ر’ود3.24 دنع لوأدتيل ةئاŸأ
نصسحتب ةعوفدم ةÒخأ’أ تاعافتر’أ ةجومو
تأداصصتقÓل يجيردتلأ حتفلأ ءدب عم بلطلأ

،““انوروك““ ةهجأوم دويق فيفختو ⁄اعلأ لوح
نÓ˘˘˘عإأ ع˘˘˘م صضور˘˘˘عŸأ صصل˘˘˘ق˘˘˘ت ¤إأ ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘صضإأ
نويلم رأدقÃ ةيدوعصسلأ نم ةيعوط تاصضيفخت
.ايموي ليمرب

ةثÓثلأ عيباصسأ’أ تدعصص طفنلأ راعصسأأ تناكو
““+ كبوأأ““ فلا– لود ءدب لصضفب ،ةيصضاŸأ
يخيرات صضفخب يصضقي يذلأ ،قافت’أ ذيفنتب
دعب ةرصشابم ،ايموي ليمرب نويلم7.9 عقأوب
رظتنت ⁄و ،طفنلأ راعصسأ’ ةدا◊أ تاعجأÎلأ
ن˘م لوأ’أ ه˘ل أرر˘ق˘م نا˘ك يذ˘لأ ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت˘˘لأ ءد˘˘ب
.ويام
،بلطلأ بناج ‘ رخآأ لماع عافتر’أ معدو
اهتأداصصتقأ حتف ¤إأ لودلأ نم ديدع ةدوع وهو
كير˘ح˘ت˘ب ’ؤوا˘ف˘ت ي˘ن˘ع˘ي اÃ ،ي˘ج˘˘يرد˘˘ت ل˘˘ك˘˘صشب
.طفنلأ ىلع بلطلأ

ل˘ي˘˘ج˘˘صست صسمأأ نا˘˘با˘˘ي˘˘لأ تن˘˘ل˘˘عأأ
›ا˘˘م˘˘جإ’ قو˘˘ب˘˘˘صسم Òغ ع˘˘˘جأر˘˘˘ت
ل˘صصف˘لأ لÓ˘خ ي˘ل˘خأد˘لأ ا˘هŒا˘˘ن
¤إأ فا˘˘صضي ،ما˘˘˘ع˘˘˘لأ ن˘˘˘م Êا˘˘˘ث˘˘˘لأ
هتل˘ج˘صس يذ˘لأ Òب˘ك˘لأ صشا˘م˘ك˘ن’أ
Úب ة˘يŸا˘ع˘لأ تأدا˘صصت˘˘ق’أ ىÈك
ءا˘˘˘بو بب˘˘˘صسب ،و˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘˘يو ل˘˘˘˘ير˘˘˘˘بأ
Úصصلأ لأزت ’ اميف ،91-ديفوك
ن˘˘˘ع ىأا˘˘˘نÃ ةد˘˘˘ي˘˘˘حو˘˘˘لأ ة˘˘˘لود˘˘˘لأ
.دوكرلأ

ج˘ئا˘ت˘ن زر˘بأا˘˘ب Òكذ˘˘ت ي˘˘ل˘˘ي ا˘˘م ‘
لÓ˘خ ي˘ل˘خأد˘لأ œا˘ن˘˘لأ ›ا˘˘م˘˘جإأ
،لود˘˘˘لأ كل˘˘˘˘ت ‘ لوأ’أ ل˘˘˘˘صصف˘˘˘˘لأ
¤إأ ا˘ه˘ت˘ي˘ب˘˘لا˘˘غ ‘ د˘˘ن˘˘ت˘˘صست ي˘˘هو
زكأرم بناج نم ةنلعŸأ ماقرأ’أ
.ةينطولأ ءاصصحإ’أ
ع˘˘جأر˘˘ت ““ة˘˘ي˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لأ““ بصسح˘˘˘بو
تاي’ولل يلخأدلأ œانلأ ›امجإأ
،يŸا˘ع دا˘صصت˘قأ Èكأأ ،ةد˘ح˘˘تŸأ
،Êا˘ث˘˘لأ ل˘˘صصف˘˘لأ ‘ %5,9 ةب˘صسن˘ب
‘ %3,1 ة˘˘ب˘˘صسن˘˘ب ع˘˘جأر˘˘ت د˘˘ع˘˘˘ب
يتلأ ماقرأ’أ قفو ،لوأ’أ لصصفلأ
ةيمنتلأو نواعتلأ ةمظنم اهترصشن

.يداصصتق’أ نأديŸأ ‘
ة˘˘˘ي˘˘˘كÒمأ’أ تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلأ ر˘˘˘صشن˘˘˘˘ت
تأÒغ˘˘ت ¤إأ د˘˘ن˘˘ت˘˘صست تأءا˘˘˘صصحإأ
لصصفلأ ‘ تغلب ،ةيونصس ةÒتوب
’ ما˘˘˘˘قرأأ ي˘˘˘˘هو ،Ê -9,23%ا˘ث˘لأ

Áي˘ت˘لأ كل˘ت ع˘م ا˘ه˘˘ت˘˘نرا˘˘ق˘˘م ن˘˘ك
.ىرخأ’أ لودلأ اهردصصت

Œصصلأ تبنÚ، اثÊ كأأÈ داصصتقأ

،91-د˘ي˘فو˘ك ءا˘بو د˘˘ه˘˘مو يŸا˘˘ع
نم اهنك“ Èع دوكر ‘ لوخدلأ
ا˘˘ه˘˘˘ل حا˘˘˘تأأ ا˘˘˘م ،ءا˘˘˘بو˘˘˘لأ ءأو˘˘˘ت˘˘˘حأ
ن˘˘م و˘˘م˘˘ن˘˘لأ ق˘˘ير˘˘ط ‘ لو˘˘خد˘˘˘لأ

ا˘هŒا˘ن ›ا˘م˘جإأ ع˘ف˘ترأو .د˘يد˘ج
لصصفلأ ‘ %5,11 ةبصسن يلخأدلأ
%01 ةبصسنب هعجأرت دعب ،Êاثلأ

ما˘ع˘لأ ع˘م ة˘نرا˘˘قŸا˘˘بو .لوأ’أ ‘
‘ و˘م˘ن˘لأ ع˘جأر˘ت غ˘ل˘ب˘ي ،ي˘صضاŸأ
ل˘˘با˘˘ق˘˘م ،%8,6 لوأ’أ ل˘˘˘˘˘˘صصف˘˘˘˘˘˘˘لأ
ل˘˘صصف˘˘˘لأ ‘ %2,3 ة˘ب˘صسن˘ب عا˘ف˘ترأ
ًايندتم ومنلأ لدعم ىقبيو .Êاثلأ

Úصصلأ هتققح ام عم ةنراقم ًأدج
.ةيصضاŸأ دوقعلأ ‘

عجأرت ةينابايلأ ةموك◊أ تنلعأأ
‘ ي˘˘˘ل˘˘˘خأد˘˘˘لأ œا˘˘˘ن˘˘˘لأ ›ا˘˘˘م˘˘˘جإأ
،%8,7 ة˘˘ب˘˘˘صسن˘˘˘ب Êا˘˘˘ث˘˘˘لأ ل˘˘˘صصف˘˘˘لأ

رياني Úب هيلع ناك ام عم ةنراقم
ىلع لصصف ثلاث أذهو .صسرامو
دا˘صصت˘ق’أ ه˘˘ي˘˘ف ل˘˘ج˘˘صسي ›أو˘˘ت˘˘لأ
ه˘˘نأأ ا˘˘م˘˘ك .ًا˘˘صشا˘˘م˘˘ك˘˘نأ Êا˘˘˘با˘˘˘ي˘˘˘لأ
ءدب ذنم دÓبلأ ‘ Èكأ’أ عجأÎلأ
ماع ‘ ةنراقŸأ تانايبلأ ليجصست
0891.
يŸاع داصصتقأ Èكأأ ثلاث لخدو

ماعل لوأ’أ لصصفلأ ذنم دوكر ‘
هŒان ›امجإأ عجأرت عم ،0202
Óت ،%6,0 ةبصسنب اهنيح يلخأدلأ
لصصفلأ ‘ %9,1 ةبصسنب ًاصشامكنأ
.9102 ماع نم عبأرلأ
ي˘ل˘خأد˘لأ œا˘ن˘لأ ›ا˘م˘جإأ ع˘جأر˘ت

Ÿ1,21 ةبصسنب ورويلأ ةقطن% ‘
ل˘˘صصف˘˘˘لأ ‘ %6,3 لبا˘ق˘م ع˘ي˘بر˘لأ
““د˘˘ي˘˘ع˘˘ب د˘˘ح ¤إأ““ و˘˘هو ،ق˘˘با˘˘صسلأ
ليجصست ءدب ذنم““ Èكأ’أ عجأÎلأ
نم ““5991 ماع ةينمزلأ لصسÓصسلأ

ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘بوروأ’أ بت˘˘˘˘˘˘˘˘˘كŸأ بنا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج
.تاتصسوروي تأءاصصحإÓل
دا˘˘صصت˘˘قأ Èكأأ ،ا˘˘ي˘˘ناŸأأ تل˘˘ج˘˘˘صس
ًا˘ي˘صشف˘ت د˘ه˘صشت ⁄ ي˘ت˘˘لأو ي˘˘بوروأأ
ىرخأأ ةيبوروأأ لود ‘ امك ًأÒبك
‘ %1,01 ةبصسنب ًاصشامكنأ ،ءابولل
›امجإ’ ماعلأ نم Êاثلأ لصصفلأ
ع˘جأر˘ت د˘ع˘ب ،ي˘˘ل˘˘خأد˘˘لأ ا˘˘هŒا˘˘ن
.لوأ’أ لصصفلأ ‘ %2 ةبصسنب
ل˘ج˘صس يذ˘لأ Èكأ’أ صشا˘˘م˘˘ك˘˘ن’أو
يلخأدلأ œانلأ ›امجإأ ‘ طق
لوأ’أ لصصفلأ ¤إأ دوعي ÊاŸأ’أ

هت˘ب˘صسن تغ˘ل˘بو9002 ما˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘م
تد˘˘ه˘˘صش ي˘˘ت˘˘لأ ا˘˘صسنر˘˘˘ف ‘.7,4%
ا˘ه˘ترا˘ج ن˘م ًة˘˘مأر˘˘صص Ìكأأ ً’ز˘˘ع
œا˘ن˘لأ ›ا˘˘م˘˘جإأ ل˘˘ج˘˘صس ،ا˘˘ي˘˘ناŸأأ
%8,31 هتبصسن ًاصشامكنأ يلخأدلأ

رياني Úب %9,5 لباقم ،عيبرلأ ‘
صشا˘م˘ك˘نأ أأو˘صسأأ دو˘ع˘˘يو .صسرا˘˘مو
ي˘ن˘طو˘لأ ز˘كرŸأ ه˘ل˘ج˘˘صس ي˘˘ل˘˘صصف
د˘˘˘ع˘˘˘ب ا˘˘˘م ةÎف ‘ تأءا˘˘˘صصحÓ˘˘˘ل
Òثأاتب8691 ماع عيبر ¤إأ بر◊أ

هتدهصش يذلأ ماعلأ بأرصضإ’أ نم
.ويام ‘ اصسنرف
اهو‰ ناك يتلأ ايلاطيإأ تلخد
ة˘˘مزأ’أ ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘م ذ˘˘ن˘˘م ا˘˘ف˘˘ي˘˘ع˘˘صض

ايدراب˘مو˘ل تنا˘ك ي˘ت˘لأو ة˘ي˘ح˘صصلأ
‘ ءابولأ ةرؤوب ءأرث اهقطانم Ìكأأ
ع˘˘م دو˘˘كر ‘ ،ع˘˘ي˘˘˘با˘˘˘صسأ’ ا˘˘˘بوروأأ
يلخأدلأ اهŒان ›امجإأ صشامكنأ
مث ،لوأ’أ لصصفلأ ‘ %4,5 ةبصسنب
.Êاثلأ لصصفلأ ‘ 4,21%
ةبصسنب Êابصسإ’أ داصصتق’أ عجأرت
لباقم ،Êاثلأ لصصفلأ ‘ 5,81%
اميصس ’ ،لوأ’أ لصصفلأ ‘ 2,5%
ةيحايصسلأ تأدئاعلأ رايهنأ ببصسب
،ع˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘˘˘˘لأ ‘ %06 ة˘˘˘ب˘˘˘˘صسن˘˘˘˘ب
.ثلثلأ نم Ìكأاب تأرداصصلأو
Ìكأأ ،ةد˘ح˘تŸأ ة˘ك˘˘ل˘˘مŸأ د˘˘ه˘˘صشت
ن˘˘˘م ًأرر˘˘˘صضت ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بوروأ’أ لود˘˘˘˘لأ
،تا˘ي˘فو˘لأ دد˘ع ثي˘ح ن˘م ءا˘بو˘˘لأ
’ اميف ،ةراقلأ ‘ أأوصسأ’أ دوكرلأ
ًا˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘تر˘˘˘م ا˘˘˘˘هدا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘قأ لأز˘˘˘˘ي
ىتح يبوروأ’أ دا–’أ داصصتقاب
.ماعلأ ةياهن
يلخأدلأ اهŒان ›امجإأ عجأرت
،Êاثلأ لصصفلأ ‘ %4,02 ةبصسنب
.لوأ’أ ‘ %2,2و
ةبصسنب يصسورلأ داصصتق’أ صشمكنأ
عم ةنراقم Êاثلأ لصصفلأ ‘ 5,8%
تأريدقتلأ قفو ،يصضاŸأ ماعلأ
““تا˘˘ت˘˘صس صسور““ ة˘˘لا˘˘كو˘˘ل ة˘˘ي˘˘لوأ’أ
¤إأ ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘صضإ’ا˘˘˘˘بو .ءا˘˘˘˘˘صصحإÓ˘˘˘˘˘ل
قÓ˘م˘ع˘لأ ى˘نا˘ع ،ءا˘بو˘لأ تأÒثأا˘˘ت
ةمزأأ تايعأدت نم ًاصضيأأ يصسورلأ
.طفنلأ

ت’اكو
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أر’ود3.24 ““يكيرمأ’أ““و أر’ود1.54 ““تنرب““

طفنلا جاتنإا ضضيفختب مازتلإ’ا ‘ حجنت ““+كبوأا““
%59 ةبصسنب

Úصصلل ةيكيرمأ’ا طفنلا تارداصص فعاصضتب تاعقوت
Èمتبصس ‘

نحصش متي نأأ عقوتŸأ نم هنأاب ةيطفنلأ تÓيلحتلل ““اصسكيتروف““ ةكرصش تدافأأ
متيل مداقلأ رهصشلأ يكيرمأ’أ طفنلأ نم ليمرب نويلم41 ¤إأÚ 21ب ام
‘ ليمرب ÚيÓم ةتصس ¤إأ ةعبرأاب تاعقوت لباقم كلذو ،Úصصلل اهريدصصت
انيÒصس نع مويلأ ءابنأÓل ““جÈمولب““ ةلاكو تلقن ““ةيناŸأ’أ““ بصسحبو.صسطصسغأأ

ةÒبك تانوزfl كلت“ لأزت ’ Úصصلأ نأأ ،ةكرصشلأ ‘ ةزرابلأ ةللÙأ ،„أوه
ةمءÓم Ìكأأ تصسيل ةيلا◊أ ةيكيرمأ’أ ماÿأ طفنلأ راعصسأأ نأأ امك ،طفنلأ نم
ةدايز نوكت نأأ تحجرو .طصسوأ’أ قرصشلأ ‘ ÚصسفانŸأ راعصسأأ نم اهل
.ةيصسايصس عفأود اهل ةيكيرمأ’أ تايÎصشŸأ

إأ.ق

طفنلا نم نامع ةنطلصس جاتنإا :ةلاكو-ححصصم
1/فصصنلا ‘ %6.4 ضضفخني ماÿا
تامولعŸأو ءاصصحإÓل ينطولأ زكرŸأ نع ةينامعلأ ءابنأ’أ ةلاكو تلقن
ةتصسلأ رهصشأ’أ ‘ عجأرت ماÿأ طفنلأ نم نامع ةنطلصس جاتنإأ نإأ هلوق
.يونصس صساصسأأ ىلع ةئŸاب6.4 ةبصسنب0202 نم ¤وأ’أ
طفنلأ نم ليمرب نويلم67.741 تجتنأأ ةنطلصسلأ نأأ ةلاكولأ تفاصضأأو
45.92 ¤إأ ةئŸاب8.14 تافثكŸأ جاتنإأ دأزو .لوأ’أ فصصنلأ ‘ ماÿأ

يموي جاتنإأ طصسوتم تلجصس دÓبلأ نأأ ¤إأ ريرقتلأ راصشأأو.ليمرب نويلم
نم اصضافخنأ نأريزح وينوي ةياهن ‘ ليمرب002469 غلب طفنلأ نم
.ماع لبق ايموي006079 غلب طصسوتم

زÎيور

داح سضافخنأ بقع هرئاصسخ سضعب سضوع

ةدوع عم ر’ودلا عجارت لعفب عفتري بهذلا
يطايتح’ا ضسل‹ ¤إا راظنأ’ا
بقع هرئاصسخ صضعب صضوعيل ،ر’ودلأ عجأرت عم صسمأأ بهذلأ عفترأ
عامتجأ عئاقو ىلع راظنأ’أ زكÎت امنيب ،قباصسلأ عوبصسأ’أ ‘ داح صضافخنأ

ام بصسحب ،عوبصسأ’أ أذه ردصصت يتلأ يكيرمأ’أ يدا–’أ يطايتح’أ صسل‹
90.9491 ¤إأ ةئŸاب3.0 اعفترم بهذلل يروفلأ رعصسلأ ناكو.““زÎيور““ ترصشن
يصضاŸأ عوبصسأ’أ ةئŸاب5.4 صضفخنأ بهذلأ ناك.(ةصصنوأ’أ) ةيقوأÓل ر’ود

مييقت ةداعإأ ىلع نورمثتصسŸأ فكع ذإأ صسرام ذنم هل طوبه Èكأأ ‘
نم عباصسلأ ‘ ةلجصسŸأ ر’ود05.2702 ةورذ نع لوزنلأ دعب زكأرŸأ
¤إأ ةئŸاب5.0 ةلجآ’أ ةيكيرمأ’أ بهذلأ دوقع تدعصصو . صسطصسغأأ
ىدل فرصصلأ قوصس يجيتأÎصسأ كافيبصس ايلإأ لاقو.ةيقوأÓل ر’ود09.8591
نأ’ يقيقح عجأرت فانئتصس’ أزهاج ودبي ’““ بهذلأ نإأ صسكإأ.فإأ يليد
ةيدا–’أ ةحوتفŸأ قوصسلأ ةن÷ عامتجأ رصضfi نورظتني ÚلماعتŸأ
ةئŸاب5.1 ةصضفلأ تعفترأو““.يكيرمأ’أ ›اŸأ زيفحتلأ تاصضوافم Òصصمو
ر’ودÓ 45.559جصسم ةئŸابÚ 1.2تÓبلأ دعصصو ،ةيقوأÓل ر’ود18.62 ¤إأ
.ةيقوأÓل ر’ود70.4612 ¤إأ لصصيل ةئŸاب6.2 مويدÓبلأ مدقتو ،ةيقوأÓل

زÎيور /إأ.ق

 Úيكذ ةعاصسو فتاه لصضفأ’ Úتزئاجب زوفت يواوه
يوأوه““ اهفتاه لوصصح نع كلهتصسŸأ لامعأ’ يوأوه ةعوم‹ تنلعأأ
توصصلأو ريوصصتلأ لا‹ ‘ ءأÿÈأ ةيعمج ةزئاج ىلع ““ورب04 يب
(ASIE) ’يكذ فتاه لصضفأ ASIEŸأ ةفاصضإ’اب ،1202-0202 مصسو‹

ةيكذ ةعاصس لصضفأأ ةزئاج ىلع ““2 يت يج صشتأو يوأوه““ ةعاصس لوصصح
Ÿنم ديدعلأ عم ماعلأ أذه تصسفانت يوأوه نأأ ركذي .1202-0202 مصسو

.ةينوÎكل’أ تاجتنŸأ ‘ ةصصصصختŸأ ةيŸاعلأ تاكرصشلأ
تأردقب (ASIE) توصصلأو ريوصصتلأ لا‹ ‘ ءأÿÈأ ةيعمج تداصشأأو
،““هتئف ‘ يقيقح لطب““ هنأاب هتفصصوو ““ورب04 يب يوأوه““فتاه
لصضفب اهتفصصوو ““2 يت يج صشتأو يوأوه““  ةعاصسب ًاصضيأأ تداصشأأو
ةعاصس تدلُو““ ،ةيندبلأ ةقايللأ تأزيم ةعوم‹و ةعاصسلل يكذلأ ميمصصتلأ
ةعوم‹ ،ةيكذلأ فتأوهلأ مصسق صسيئر ،وه نفيك لاق““.ةثيدح ةيكيصسÓك
براË Œدقتب زاهج لك عم يوأوه مزتلت ““ :ÚكلهتصسŸأ لامعأ’ يوأوه
دودح ةدايز اهنكÁ ةيكذ ةعاصس نم أًءدب ،Úكلهتصسملل ةÒثمو ةديدج
دودح رصسكي يكذ فتاه ¤إأ ““2 يت يج صشتأو يوأوه““ عم نيرمتلأ
.““ورب04 يب يوأوه““ مأدختصساب يكذلأ فتاهلاب ريوصصتلأ

إأ.ق

›أوتلأ ىلع عبأرلأ رهصشلل

 اهصضافخنا لصصاوت ةيبون÷ا ايروك ‘ تارايصسلا تارداصص
ىلع عبأرلأ رهصشلل اهصضافخنأ ةيبون÷أ ايروك ‘ تأرايصسلأ تأرداصص تلصصأو
،91-ديفوك ءابو نع ةمجانلأ ةيداصصتق’أ تايعأدتلأ ببصسب ويلوي ‘ ›أوتلأ

عنصصلأ ةيلfi تأرايصسلأ ددع غلبو.Úنث’أ صسمأأ يموكح ريرقت رهظأأ امبصسح
صسفنب ةنراقم ةئاŸاب7.11 صضافخناب ،ةرايصس263181 ويلوي ‘ ةردصصŸأ
رمتصسأو.ةقاطلأو ةعانصصلأو ةراجتلأ ةرأزول اقفو ،يصضاŸأ ماعلأ نم رهصشلأ
نم تأاطابت ق’زن’أ ةÒتو نكل ،›أوتلأ ىلع عبأرلأ رهصشلل عجأÎلأ
1.04و ويام ‘ ةئاŸأ ‘5.75و ليربإأ ‘ ةئاŸأ ‘6.44 تلجصس تاصضافخنأ

ةدايز عم تأرداصصلأ صضافخنأ ؤوطابت ءاجو.بيتÎلأ ىلع وينوي ‘ ةئاŸأ ‘
حتف ةداعإأ ببصسب ،ابوروأأو ةيلامصشلأ اكيرمأأ نم تأرايصسلأ ىلع بلطلأ
فواıأ ءأرج قÓغإ’أ تايلمع دعب ىÈكلأ تأداصصتق’أ ‘ لامعأ’أ
تأرايصسلأ تأرداصص تعجأرت ،ةميقلأ ثيح نمو.91-ديفوك ءابوب ةقلعتŸأ
.ويلوي ‘ يكيرمأأ ر’ود رايلم66.3 ¤إأ ماعلأ رأدم ىلع ةئاŸأ ‘2.4 ةبصسنب
ليربأأ ‘ لجصسŸأ ةئاŸأ ‘3.63 غلابلأ صضافخن’أ نم لقأأ أذه ناكو
.اهنم لكل وينوي لجصسŸأ ةئاŸأ ‘2.33و ويام ‘ لجصسŸأ ةئاŸأ ‘1.45و
9.8 ةدايزب ويلوي ‘935461 يلÙأ قوصسلأ ‘ ةعابŸأ تأرايصسلأ ددع غلبو

‘ ةيلÙأ تأرايصسلأ تاعيبم ترمتصسأو .قباصسلأ ماعلأ نع ةئاŸأ ‘
ةديدج تÓيدوم قÓطإأ ببصسب ›أوتلأ ىلع صسماÿأ رهصشلل ومنلأ
رأدم ىلع ةئاŸأ ‘8.3 ةبصسنب تأرايصسلأ جاتنإأ عجأرتو.مصصÿأ ثدحو
صضافخن’أ نع عجأرت دقو .ويلوي ‘ ةدحو117543 ¤إأ لصصيل ماعلأ
.امهنم لكل وينوي ‘ ةئاŸأ ‘7.01و ويام ‘ ةئاŸأ ‘9.63 غلابلأ

أوخنيصش

دوكرلأ نع ىأانÃ ةديحولأ ةلودلأ Úصصلأ

انوروك ءارج قوبصسم Òغ دوكر ‘ يŸاعلا داصصتق’ا
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 ىرخأا ةيبرع تاطfi ¤ا لسصيسس راطقلا نإا تلاق

عيبطتلاب ددنت -ةينيطصسلفلآ ةيروثلآ ناجللآ ةكرح-
 Êويهصصلآ- يتآراملآ

 ..عنŸا نم ماع فسصن دعب

نوجصسلاب Úلقتعملل تآرايزلآ حتف
 ةيرصصŸآ

›اهأ’أ مامأأ تأرايزلأ حتف ةيرصصŸأ ةيلخأدلأ ةرأزو تداعأأ
.رهصشأأ ةتصس وحنل اهقلغ دعب Úيصسايصسلأ ÚلقتعŸأ مهيوذل
ىلع تأرايزلأ دعوم ديد– ىلع ةديد÷أ دعأوقلأ صصنتو
 .ةيدجبأ’أ فور◊أ صساصسأأ
طقف دحأو مايق ىلع تأرايزلأ حتفل ةديد÷أ دعأوقلأ ŒÈو
عم ،طقف ةقيقد02 ةدŸ رهصش لك لقتعŸأ ةرايزب لهأ’أ نم
 .ةدحأو ماعط ةبجو لاخدإأ
يتلأ ماقرأ’اب لاصصت’أ دنع أوناع مهنإأ Úلقتعم ووذ لاقو
⁄و ،تاعاصسل ةلوغصشم طوطÿأ تلظ ثيح ةرأزولأ اهتنلعأأ
تانايبلأ ليجصستل رخآ’أ فرطلل لوصصولأ ‘ مهنم Òثك حجني
يوذ نم ف’آ’أ تأرصشع لابقإ’ أرظن ةرايزلأ دعوم زجحو
ىلع اهصسفن ةظحللأ ‘ نجصسلأ ةرأدإاب لاصصت’أ ىلع ÚلقتعŸأ

 .ةعاصسلأ ىدم
نم رهصشأأ6 دعب ةرايزلأ باب حتف نأأ ةيلخأدلأ ةرأزو نايب دكأأو
ةصسايصس نم اقÓطنأ““ ءاج مهلهأأو ءانجصسلأ Úب لاصصت’أ عاطقنأ
 .““ناصسنإ’أ قوقح ميق ءÓعإ’ ةيلخأدلأ ةرأزو
رأرق نأأ ¤إأ راصشأأ يذلأ ةيلخأدلأ نايب نم Úلقتعم وذ رخصسو
لك ةرأزولأ ““تمطح““ ذإأ ،ناصسنإ’أ قوق◊ ةاعأرم ءاج حتفلأ
حيتي يذلأ صصنلأ نم ءأدتبأ اهصسفن نوجصسلأ ةحلصصم حئأول
 .هيوذو لقتعŸأ Úب ت’اصصت’أو تاباطÿأ لدابت
ذإأ ،مهيدلأو ةيؤور نم لافطأ’أ ةديد÷أ دعأوقلأ مر– امك
Úلقتعم ووذ لاقو ،طقف دحأو درفل ةرايزلأ ةحاتإأ ىلع صصنت
ةيناكمإأ نع فتاهلأ Èع زج◊أ نع ÚلوؤوصسŸأ أولأاصس مهنإأ
 .صضفرلاب درلأ ءاجف ÚلقتعŸأ لافطأأ باحطصصأ

 رابخأ’ا طيرسش

 لاموسصلا

 بابصشلآ ةكر◊ موجهب ىلتق
 وصشيدقم ‘ قدنف ىلع
ةكرح نم Úحلصسم ماحتقأ ‘ لقأ’أ ىلع صصاخصشأأ ةصسمخ لتق
ةرايصس Òجفت دعب وصشيدقم ‘ رحبلأ ىلع لطي اقدنف بابصشلأ

 .دوهصشو نولوؤوصسم دافأأ ام قفو ،ةخخفم
لوا– نمأ’أ تأوق نأأ ، رمع دمحأأ ينمأ’أ لوؤوصسŸأ حّرصصو
وديل ئطاصش ىلع عقأولأ ““تيليإأ““ قدنف ىلع ةرطيصسلأ ةداعتصسأ

نأأو ،موجهلأ ءدب ىلع ةعاصس نم Ìكأأ دعب وصشيدقم ‘
 .نئاهرلأ نم أددع ودبي ام ىلع نوزجتحي ÚمجاهŸأ
بصسحبو عطقتم لكصش ‘ رانلأ قÓطإأ رمتصسأ““ رمع لاقو
نم Ìكأأ بيصصأو صصاخصشأأ ةصسمخ لتق ،اهانيقلت ةيلوأأ تامولعم
راجفن’أ نأ’ عافترÓل ةحصشرم ىلتقلأ ةليصصح .نيرخآأ ةرصشع
 .““قدنفلأ لخأد نئاهر كانهو ايوق ناك

 ايناطيرب

رفÿ همعد ززعي ششي÷آ
 ششناŸآ رحبب لحآوصسلآ

ةيفاصضإأ عÓطتصسأ ةرئاط رصشنيصس هنأأ ، ÊاطيÈلأ صشي÷أ نلعأأ
‘ لحأوصسلأ رفخ ةدعاصسŸ ةيكلŸأ ةيرحبلأ نم رصصانعو
روبع نولواحي نيذلأ نيرجاهملل قوبصسم Òغ قفدت ةهجأوم
 .اصسنرف نم اقÓطنأ صشناŸأ
¤إأ رجاهم فلأأ نم Ìكأأ لصصو ،““يإأ يب““ ةلاكو دأدعت بصسحبو
مايأأ ةرصشع ذنم ةكلاهتم برأوق Ïم ىلع ةدحتŸأ ةكلمŸأ
نم فعصض زواجتي ام يأأ ،ماعلأ ةيأدب ذنم0054 نم Ìكأأو
 .9102 ماع أولصصو
¤إأ اصسنرف ةيناطيÈلأ تاطلصسلأ تعد ،قفدتلأ أذه ةهجأوŸو
Òغ““ صشناŸأ رحب لعج ديرت اهنأأ ةدكؤوم اهتأءأرجأ زيزعت
حÓصسل Úتعبات ةبقأرملل Úترئاط لعفلاب ترصشن دقو .““كلاصس
 .ةيرحبلأ نم ةدعاصسم تبلطو يكلŸأ و÷أ

 ايلاطيا

نكامألاب ةيليللآ يدآونلآ قلغ
 ةماعلآ

ةمامكلأ عصضو تصضرفو ةيليللأ يدأونلأ قÓغإأ ايلاطيأ تنلعأ
انوروك صسوÒف راصشتنأ ددŒ نم دحلل ةماعلأ نكام’أ ‘ ءاصسم
 .دجتصسŸأ
صسمأأ لخد اموصسرم أزنأÒبصس وتربور ةحصصلأ ريزو عقوو
00,81 ةعاصسلأ Úب ةمامكلأ عصضوب رمأايو ذيفنتلأ زيح Úنث’أ
،كلذك.““تاعمŒ““ دهصشت يتلأ ةماعلأ نكامأ’أ ‘00,6 ةعاصسلأو
يلخأدلأ اهيءاصضفب ةيليللأ يدأونلأ قÓغإأ ىلع موصسرŸأ صصني
 .يجراÿأو
ةيبوروأأ لود ‘ يصشفتلأ دواع91-ديفوك نأأ ودبي تقو ‘و
ىلع ،ايبصسن ىأانم ‘ لأزت ’ يتلأ ايلاطيإأ ىعصست ،ةدع
يذلأ عوبصسأ’أ ةياهن عم ةرهاظلأ هذه ءأوتحأ ¤إأ ،اهتقيرط
 .ءأرذعلأ لاقتنأ ديعب هيف لفتحي

 يمولد Ëرم

ة˘˘يرو˘˘˘ث˘˘˘لأ نا˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لأ ة˘˘˘كر˘˘˘ح تعد
لمحي و اهل نايب ‘ ، ةينيطصسلفلأ
ا˘˘ه˘˘ب˘˘ت˘˘كŸ ما˘˘˘ع˘˘˘لأ Úمأ’أ ع˘˘˘ي˘˘˘قو˘˘˘ت
و -نا˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘ك Êا˘˘˘˘ه - ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘ع’أ
، ه˘ن˘م ة˘خ˘صسن -ة˘˘ير◊أ -تم˘˘ل˘˘صست
د˘ي˘˘حو˘˘ت˘˘ل ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لأ بع˘˘صشلأ

لجأأ نم هتمواقم ريوطت و هفوفصص
، ةديد÷أ عاصضوأ’أ هذه ةهجأوم
اŸاط ’ بعصشلأ أذه نأأ تفاصضأأو
عأو˘˘˘˘نأأ ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘ك˘˘˘˘ل ةو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ب ىد˘˘˘˘˘صصت
نأودعلأ لاكصشأأ لك و تأرمأؤوŸأ

ناجللأ ةكرح تÈتعأ و .هيلع
،اه˘نا˘ي˘ب ‘ ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لأ ة˘يرو˘ث˘لأ

ة˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لأ لود˘˘˘لأ صضع˘˘˘ب عو˘˘˘صضخ
ذيفنت ويكيرمأ’أ رأرقلل قلطŸأ
‘ ةŸؤو˘م ة˘ن˘ع˘ط ،ا˘ي˘فر˘˘ح ر˘˘مأوأ’أ

‘ و ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لأ ة˘ي˘صضق˘لأ رد˘صص
نمؤوت يتلأ ررحتلأ اياصضق لك ردصص
 .ةيبرعلأ بوعصشلأ اهب
،ةينيطصسلفلأ ةكر◊أ نايب فاصضأ و
رأرصصأ وه ،أءوصس رمأ’أ دأز ام نأأ
مدقتلأ مدع ىلع ،Êويهصصلأ نايكلأ
ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لأ ل˘˘ح هاŒأ ةو˘˘ط˘˘˘خ يأا˘˘˘ب
و نو˘نا˘ق˘ل˘ل ا˘˘ق˘˘فو ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لأ
تأرأر˘˘˘ق˘˘˘لأ و ة˘˘˘ي˘˘˘لود˘˘˘لأ فأر˘˘˘عأ’أ
تأو˘˘˘ط˘˘˘خ نأأ ح˘˘˘˘صضوأأ و ، ة˘˘˘˘ي‡أ’أ
ةمظنأ’أ صضعب نم هيتأات عيبطتلأ
باصسح ىلعو لباقم نود ةيبرعلأ
هذه Èتعأ و ، ينيطصسلفلأ بعصشلأ
ةقطنŸأ برقي ’ يثبعلأ عصضولأ

و ، لداعلأ و لماصشلأ مÓصسلأ نم
 .هنع هدعبي ا‰أ
ةيروثلأ ناجللأ ةكرح تحصضوأأ و
مÓصستصس’أ راطق نأأ ،ةينيطصسلفلأ
دق ، Êويهصصلأ نايكلل عوصضÿأ و
د˘˘ع˘˘˘ب ، تأرا˘˘˘م’أ ة˘˘˘لود ¤أ ل˘˘˘صصو
بما˘˘ك -ةد˘˘ها˘˘ع˘˘م ن˘˘م ه˘˘قÓ˘˘ط˘˘˘نأ
،ةنصس Úعبرأأ ذنم ةموؤوصشŸأ -دفيد
 . ولصسأو ةبرع يدأوب رم امدعب

‘ ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لأ ة˘كر◊أ تد˘كأأ و
لصصيصس ، عيبطتلأ راطق نأأ ،اهنايب
ةرا˘˘˘˘صشأ ‘ ،ىر˘˘˘˘˘خأأ تا˘˘˘˘˘طfi ¤أ

عم ىرخأأ تايقافتأ عيقوت ¤أ اهنم
لود˘˘لأو ج˘˘ي˘˘لÿأ لود ن˘˘م د˘˘˘يزŸأ
‘.ا˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘فأأ ‘ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘صسإ’أ

نامع ةنطلصس و نيرحبلأ اهتمدقم
 .نأدوصسلأو
،ةينيطصسلفلأةكر◊أ نايب دكأأ و
عم يبرعلأ عيبطتلأ نم فدهلأ نأأ
روfi برصض وه ،Êويهصصلأ نايكلأ
قيرطلأ نم اهتحأزأ وةمواقŸأ

و Êو˘ي˘ه˘صصلأ نا˘ي˘ك˘ل˘ل ن˘صست˘ي ى˘˘ت˘˘ح
هذوفن طصسب ، ديد÷أ رامعتصس’أ
اهعاصضخإأو ةقطنŸأ ىلع لماكلاب
 .هترطيصسل
مامأأ ةمواقŸأ دومصص نأأ تفاصضأ و
ةيبرغلأ ةينو˘ي˘ه˘صصلأ ة˘م˘ج˘ه˘لأ هذ˘ه
بع˘˘صشل˘˘ل يو˘˘ق˘˘˘لأ يد˘˘˘صصت˘˘˘لأ أذ˘˘˘كو
ن˘م ،نأود˘ع˘لأ أذ˘ه˘ل ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘˘ف˘˘لأ
ةد’و ‘ ل˘˘˘مأ’أ زز˘˘˘ع˘˘˘ي نأأ ه˘˘˘نأا˘˘˘˘صش
‘ ققحتصس ، ةمواقم ةيوق ةبورع
ة˘˘م’أ فأد˘˘˘هأأ فا˘˘˘طŸأ ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن
 .ةيمÓصس’أ و ةيبرعلأ

ةيروثلأ ناجللأ ةكرح تحصضوأأ و
ةر˘ئأد ع˘ي˘صسو˘ت نأأ ،ة˘ي˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لأ
ناي˘ك˘لأ ع˘م صضور˘فŸأ عيبط˘ت˘لأ
ة˘م˘ظ˘نأ’أ صضع˘ب ى˘ل˘ع ،Êو˘ي˘˘ه˘˘صصلأ
و زز˘ع˘˘ي نأأ ه˘˘نأا˘˘صش ن˘˘م ، ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ
روfi كصسا“ ‘ رمتصسم لكصشب
‘ لا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لأ هرود و ة˘˘˘˘˘موا˘˘˘˘˘قŸأ
 .نأديŸأ
ل˘ما˘ك˘لأ ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لأ ةÒتو عرا˘صست˘ت و
،Êويهصصلأ نايكلأ و تأرامإ’أ Úب

ت’ا˘صصت’أ نا˘ب˘˘نا÷أ ن˘˘صشد ثي˘˘ح
Úح ‘و .ةر˘˘صشا˘˘بŸأ ة˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘تا˘˘˘ه˘˘˘لأ
و˘˘بأأ ¤إأ دا˘˘صسوŸأ صسي˘˘ئر ه˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘ي

لÓ˘˘ت˘˘ح’أ ة˘˘لود تح˘˘صضوأأ ،ي˘˘ب˘˘˘ظ
،عيبطتلأ اهيلع ماق يتلأ صسصسأ’أ
‘ ىرخأأ ةيبرع لود نع تفصشكو

 .تأرامإ’اب ءأدتقÓل اهقيرط
Úصشد˘˘˘ت نا˘˘˘˘ب˘˘˘˘نا÷أ ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأأ د˘˘˘˘قو
ذإأ ،ةرصشابŸأ ةيفتاهلأ ت’اصصت’أ
لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصت’أ ةر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م تلا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق
ةيجراÿأ ةرأزو ‘ يجيتأÎصسإ’أ
‘- ةبيتعلأ عنام دنه ةيتأرامإ’أ
ير˘يزو نإأ -Îيو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘ير˘˘غ˘˘ت

ن˘ب ه˘ل˘لأ د˘ب˘ع تأرا˘مإ’أ ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ

يزا˘ن˘ك˘صشأأ ي˘با˘غ ل˘ي˘ئأر˘صسإأو د˘˘يأز
ةلود Úب لاصصت’أ طوطخ انصشد““
’دابتو ،ليئأرصسإأ ةلودو تأرامإ’أ
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب مأز˘ت˘ل’أ أد˘كأأو ،Êا˘ه˘ت˘لأ
Úب مÓ˘˘˘˘صسلأ ةد˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م دو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ب
 .““Úتلودلأ
ف’آأ تأر˘˘˘˘˘˘صشع ر˘˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘˘ظ د˘˘˘˘˘˘˘ق و
،د˘˘˘حأ’أ صسمأ ،Úي˘˘˘نا˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسكا˘˘˘˘ب˘˘˘˘لأ
تأرا˘مإ’أ نÓ˘عإأ ى˘ل˘ع ا˘ًجا˘ج˘ت˘˘حأ
عيبطت يليئأرصسإ’أ لÓتح’أ نايكو
‘ اÃ ،اًيمصسر ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب تا˘قÓ˘ع˘لأ
ي˘˘˘صضأرأأ ‘ تأرا˘˘˘ف˘˘˘صس ح˘˘˘ت˘˘˘˘ف كلذ
 .نيدلبلأ
ن˘˘كا˘˘مأأ ةد˘˘صشا˘˘ح تأÒصسم تم˘˘عو
تل˘˘م˘˘صش ،نا˘˘ت˘˘صسكا˘˘ب ‘ ة˘˘قر˘˘ف˘˘ت˘˘˘م
ة˘ن˘يد˘مو ،دا˘˘بأأ مÓ˘˘صسإأ ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لأ
بنا˘˘ج ¤أ ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘حا˘˘صسلأ ي˘˘صشتأر˘˘ك
 .ىرخأأ ندم
لثم تاتف’ نورهاظتŸأ عفر و
ة˘˘ق˘˘ف˘˘صص»و ،““ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘صسإأ ط˘˘˘ق˘˘˘صست““
طغ˘صض ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘ي˘ئأر˘صسإأ ة˘ي˘تأرا˘مإأ
،““لو˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘م Òغ ي˘˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘مأأ
ع˘˘˘م نو˘˘˘ف˘˘˘ق˘˘˘ي نو˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسكا˘˘˘˘ب»و
 .““Úينيطصسلفلأ

تعد و، Êويهسصلا نايكلا عم يسسامولبدلا عيبطتلاب تارام’ا ةلود رارقب ، ،ةوقب ةينيطسسلفلا ةيروثلا ناجللا ةكرح تددن
 .اهرود زيزعتل ةÒطÿا تاروطتلا هذه ذاختا ةرورسض ¤ا ةينيطسسلفلا ةمواقŸا

هذه““ نإأ -هل ةملك ‘- وهاينتن لاق
Úب مÓ˘˘˘˘صس ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘قا˘˘˘˘ف˘˘˘˘تأ لوأأ ي˘˘˘˘˘ه
62 ذ˘ن˘م ة˘ي˘بر˘˘ع ة˘˘لودو ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘صسإأ
اهتاقباصس نع فلتخت يهو ،ةنصس
:نيأأدبم ىلع اهدامتعأ ثيح نم
مÓ˘صسلأو ،مÓ˘صسلأ ل˘با˘ق˘˘م مÓ˘˘صسلأ

 .““ةوقلأ قلطنم نم
ةديقعلأ هذه بجوÃ““ هنأأ فاصضأأو
باحصسن’أ ليئأرصسإأ نم بلطي ’
ناتلودلأ دصص–و ،صضأرأأ يأأ نم
ينلعلأو لماكلأ مÓصسلأ رامث ايوصس
ت’ا‹ ة˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘ك ‘ حو˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘فŸأو
ة˘حا˘ي˘صسلأو ةرا˘ج˘ت˘لأو را˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صس’أ
ة˘˘˘عأرز˘˘˘لأو ة˘˘˘ح˘˘˘صصلأو ة˘˘˘قا˘˘˘ط˘˘˘لأو
اÃ ىر˘خأأ ت’ا‹ ‘و ،ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لأو
 .““نمأ’أ اهيف
ىلع صصني قافت’أ نأأ ىلع ددصشو
ة˘˘حا˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ““ةدا˘˘ي˘˘˘صسلأ““ ط˘˘˘صسب
⁄ هنأأو ،ةيبرغلأ ةفصضلأ نم ةعصسأو
ّم˘صض ة˘ط˘خ ى˘ل˘ع Òي˘غ˘˘ت يأأ أأر˘˘ط˘˘ي
را˘صشأأ ا˘مد˘ع˘˘ب ،ة˘˘ف˘˘صضلأ ن˘˘م صضأرأأ
¤إأ ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لأ ن˘˘ع ›وأ’أ نÓ˘˘عإ’أ
““Œمصضلأ ةطخ ““ديم. 

لا˘˘˘˘ق ، ىر˘˘˘˘خأأ تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘صصت ‘و
دا˘م˘ت˘عأ م˘˘هŸأ ن˘˘م نإأ و˘˘ها˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن
ةقحÓلأ تأوطÿأ نأاصشب ةيرصسلأ
امك اهقيقحتل ليئأرصسإأ ىعصست يتلأ

 .تأرامإ’أ عم قافت’أ ‘ لصصح
تند˘˘ن˘˘˘بد˘˘˘نإأ ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص تل˘˘˘ق˘˘˘نو
Úيتأرامإأ Úلوؤوصسم نع ةيناطيÈلأ

ىلع لصص– ⁄ تأرامإ’أ نإأ مهلوق
فقو نأاصشب ليئأرصسإأ نم تانامصض
 .ةيبرغلأ ةفصضلأ نم ءأزجأأ مصض
صشابغ رمع نع ةفيحصصلأ تلقنو
يتأرامإ’أ ةيجراÿأ ريزو دعاصسم
ة˘˘فا˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لأو ة˘˘˘ي˘˘˘جراÿأ نوؤو˘˘˘صشل˘˘˘ل
’ هنإأ هلوق ،ةماعلأ ةيصسامولبدلأو
ع˘م هدÓ˘ب قا˘ف˘تا˘ب ط˘ب˘تر˘ت طور˘صش
 .ليئأرصسإأ
ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع أدر صشا˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘غ فا˘˘˘˘˘˘˘صضأأو
،قافتÓل ةينيطصسل˘ف˘لأ تأدا˘ق˘ت˘ن’أ
صسيلو ةلقتصسم ةلود تأرامإ’أ““ نأأ
ةعيبط اهل ددحي نم نوينيطصسلفلأ

 .““ليئأرصسإاب اهتقÓع
ةعأذإ’أ تدكأأ ،هصسفن قايصسلأ ‘و
دا˘صسوŸأ صسي˘ئر نأأ ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘صسإ’أ
¤إأ ه˘˘˘جو˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘˘صس Úهو˘˘˘˘ك ي˘˘˘˘صسو˘˘˘˘ي
يبظ وبأأ دهع ›و ءاقلل تأرامإ’أ
لجأأ نم ،ديأز نب دمfi خيصشلأ
قافتأ ىلع ةÒخأ’أ تاصسمللأ عصضو
 .نيدلبلأ Úب تاقÓعلأ عيبطت
Úصشد˘˘˘ت نا˘˘˘˘ب˘˘˘˘نا÷أ ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأأ د˘˘˘˘قو
ذإأ ،ةرصشابŸأ ةيفتاهلأ ت’اصصت’أ
لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘صصت’أ ةر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م تلا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق
ةيجراÿأ ةرأزو ‘ يجيتأÎصسإ’أ
‘- ةبيتعلأ عنام دنه ةيتأرامإ’أ
ير˘يزو نإأ -Îيو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘ير˘˘غ˘˘ت

ن˘ب ه˘ل˘لأ د˘ب˘ع تأرا˘مإ’أ ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خ
يزا˘ن˘ك˘صشأأ ي˘با˘غ ل˘ي˘ئأر˘صسإأو د˘˘يأز
ةلود Úب لاصصت’أ طوطخ انصشد““

’دابتو ،ليئأرصسإأ ةلودو تأرامإ’أ
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب مأز˘ت˘ل’أ أد˘كأأو ،Êا˘ه˘ت˘لأ
Úب مÓ˘˘˘˘صسلأ ةد˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م دو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ب
 .““Úتلودلأ
لود مأد˘˘˘قإأ تا˘˘˘ع˘˘˘قو˘˘˘˘ت ءو˘˘˘˘صض ‘و
،ليئأرصسإأ عم عيبطتلأ ىلع ىرخأأ
يليئأرصسإ’أ تأرباıأ ريزو لاق
ة˘˘عأذإ’ ح˘˘ير˘˘صصت ‘ Úهو˘˘ك ي˘˘ل˘˘˘يإأ
عيقوت متيصس““ ، يليئأرصسإ’أ صشي÷أ
ن˘م د˘يزŸأ ع˘م ىر˘خأأ تا˘ي˘قا˘˘ف˘˘تأ
‘ ةيمÓصسإ’أ لودلأو جيلÿأ لود
 .““ايقيرفأأ
نيرح˘ب˘لأ نأأ د˘ق˘ت˘عأأ““ Ó˘ئا˘ق ع˘با˘تو
لود˘˘ج ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘م˘˘˘ع ة˘˘˘ن˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسو
¤إأ ةفاصضإ’اب .د˘ي˘كأا˘ت˘لا˘ب لا˘م˘عأ’أ
ةصصرف يريدقت ‘ كانهف ،كلذ
مÓصس قافت’ لبقŸأ ماعلأ لعفلاب
ىلعو ،ايقيرفأأ ‘ ىرخأأ لود عم
 .““نأدوصسلأ اهصسأأر
را˘˘˘˘˘صسم ‘ Èكأ’أ فد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘لأ ا˘˘˘˘˘˘مأأ
ا˘ق˘فو ،ة˘يدو˘ع˘صسلأ و˘ه˘ف ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لأ
ن˘˘˘مأ’أ را˘˘˘صشت˘˘˘صسم تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘صصت˘˘˘ل
 .نيأربوأأ تربور يكيرمأ’أ يموقلأ
يتأرامإ’أ قافت’أ نإأ نيأربوأأ لاقو
،أÒبك أزا‚أ لكصشي““ يليئأرصسإ’أ
،ةداقلأ نم ةÒبك ةعاجصش بلطتو
” ا˘م ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب˘لا˘˘ب ل˘˘مأأ كا˘˘ن˘˘هو

 .““هقيق–
نم ناك أذإأ امع لأؤوصس ىلع أدرو
ةلودلأ ةيدوعصسلأ نوكت نأأ نكمŸأ

،ليئأرصسإأ عم قافتأ دقع ‘ ةيلاتلأ
هنإأو نك‡ كلذ نإأ نيأربوأأ لاق
نب ناملصس كلŸأ ىري““ نأأ لمأاي

نب دمfi دهعلأ ›وو زيزعلأ دبع
نأأ اكردي نأأو ،زا‚إ’أ أذه ناملصس
ة˘يدو˘ع˘صسل˘ل ا˘م˘ي˘ظ˘ع نو˘ك˘˘ي˘˘صس كلذ
 .““ÚملصسŸأو برعللو
نأأ ي˘˘ك˘˘ير˘˘مأ’أ لوؤو˘˘صسŸأ فا˘˘صضأأو
عقوŸأ يوونلأ قافت’أ نم جورÿأ

و˘˘ه نا˘˘ك5102 ما˘˘˘˘ع نأر˘˘˘˘يإأ ع˘˘˘˘م
Úب ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لأ قا˘˘˘ف˘˘˘ت’ صسا˘˘˘صسأ’أ
 .ليئأرصسإأو تأرامإ’أ

صسي˘˘˘ئر˘˘˘لأ د˘˘˘كأأ ،ءا˘˘˘ن˘˘˘˘ثأ’أ كل˘˘˘˘ت ‘
‘- صسا˘ب˘ع دو˘مfi ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لأ
صسي˘˘˘ئر˘˘˘لأ ع˘˘˘م ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘تا˘˘˘˘ه لا˘˘˘˘صصتأ
هنأأ -نور˘كا˘م ل˘يو˘ناÁإأ ي˘صسنر˘ف˘لأ
ةلود يأأ وأأ تأرامإ’أ قح نم صسيل
بع˘صشلأ م˘صسا˘ب ثد˘ح˘˘ت˘˘ت نأأ ىر˘˘خأأ
 .ينيطصسلفلأ
ةلود يأأ تمدقأأ أذإأ هنأأ فاصضأأو
،ةلثا‡ ةوطخ ىلع ىرخأأ ةيبرع
يذلأ هتأذ فقوŸأ ذاختأ متيصسف
نل هنأأ أدكؤوم ،تأرامإ’أ هاŒ ذختأ
ة˘˘ي˘˘صضق˘˘لأ مد˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘صس˘˘˘ُت نأأ ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ي
 .عيبطتلل ةعيرذ ةينيطصسلفلأ
دكأأ وهاينتن نأأ ¤إأ صسابع راصشأأو
لأز˘ت ’ م˘صضلأ ة˘˘ط˘˘خ نأأ ة˘˘حأر˘˘صص
و˘ه ىر˘ج ا˘م نأأو ،ة˘لوا˘˘ط˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع
 .تقؤوم قيلعت

 ““مÓصسلآ لباقم شضرألآ““ ةياهن نلعي وهاينتن و..



 ت’اكو/›ودلا مصسقلا

،جيو◊أ نإاف ،قÈط نم ةيناŸرب رداصصŸ اقفو
لÓ˘˘ت˘˘حلأ ع˘˘م ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لأ نÓ˘˘˘عإل سسم˘˘˘ح˘˘˘تŸأ
سضع˘˘ب ن˘˘م ة˘˘صضرا˘˘ع˘˘م ى˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ي ،ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئأر˘˘˘صسإلأ
سسل‹ ن˘˘م ءا˘˘صضعأأو ه˘˘ت˘˘مو˘˘ك˘˘ح˘˘˘ب Úلوؤو˘˘˘صسŸأ
 .بأونلأ
Úيموك◊أ ÚلوؤوصسŸأ برقأأ نم جيو◊أ Èتعيو
،هيلأوم Èكأأ نمو ،Îفح ةفيلخ دعاقتŸأ ءأولل
تثد– ي˘ت˘لأ ،ة˘ي˘ناÈŸلأ ردا˘˘صصŸأ د˘˘حأأ ن˘˘ك˘˘ل
يصضراعم فواfl ¤إأ راصشأأ ،““ديد÷أ يبرعلأ»ــل
يأأ نأأ نم ليئأرصسإأ عم عيبطتلأ نع نÓعإلأ

ةيلfi ةصضراعم ىقلتصس هاŒلأ أذه ‘ ةوطخ
يذلأ ماصسقنلأ ةدح نم ديزت دق ،ةعصسأو ةيبيل
 .دÓبلأ قرصش ‘ Îفح ركصسعم هصشيعي
راهصشإل معدلأ نÓعإل يعصسلأ نم فدهلأ لوحو
،يلي˘ئأر˘صسإلأ لÓ˘ت˘حلأ ع˘م ا˘ه˘ف˘لا– تأرا˘مإلأ
ن˘م ع˘فد˘ب تءا˘ج ا˘ه˘نأأ ا˘˘ه˘˘تأذ ردا˘˘صصŸأ تد˘˘كأأ

عم Òخألأ ةقÓع Úصس– فدهب ،Îفح ءافلح
Úب ف˘لا˘ح˘ت˘لأ را˘ه˘صشإأ قا˘ف˘تأ ة˘ي˘عأر ،ن˘ط˘ن˘صشأو
يصسايصسلأ هفقوم ةيوقتل ،ليئأرصسأو تأرامإلأ
د˘ه˘صش نأأ د˘ع˘˘ب ،قا˘˘فو˘˘لأ ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح د˘˘صض ›ود˘˘لأ

 .ةيركصسعو ةيصسايصس تأرايهنأ هركصسعم
ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صص ع˘˘قو˘˘م لا˘˘ق ،ي˘˘صضاŸأ Èم˘˘صسيد ‘و
نأأ ل˘مأا˘ي““ ج˘يو◊أ نإأ ة˘ي˘ل˘ي˘ئأر˘صسإلأ ““ف˘يرا˘ع˘˘م““
عم ةيعي˘ب˘ط تا˘قÓ˘ع ة˘ما˘قإأ ن˘م ا˘ي˘ب˘ي˘ل ن˘ك˘م˘ت˘ت
 .““ةينيطصسلفلأ ةيصضقلأ لح ” أذإأ ليئأرصسإأ
ءانثأأ جيو◊أ تقتلأ يتلأ ،ةفيحصصلأ تفاصضأأو
جيو◊أ نأأ ،سسيرابل هتأذ رهصشلأ ‘ هل ةرايز
ةعماج ‘ وصضع ةلود نحن““ لوقلاب اهل حرصص
تأرأرقبو اهتأرأرقب نومزتلمو ،ةيبرعلأ لودلأ
نامصضو ،بوعصشلأ قح ديؤونو ،ةدحتŸأ ·ألأ

اصضيأأ ديؤون اننك˘ل ،ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لأ بع˘صشلأ قو˘ق˘ح
هبراحنو باهرإلأ سضراعنو ،يميلقإلأ مÓصسلأ

 .““ًاصضيأأ ايبيل ‘
ةيصضقلأ لح جيو◊أ طأÎصشأ نم مغرلأ ىلعو
بئان نأأ لإأ ،ليئأرصسإأ عم عيبطتلل ةينيطصسلفلأ
بهذ يردبلأ مÓصسلأ دبع ةموك◊أ هذه سسيئر
ليئأرصسإأ ًابلاطم ،عيبطتلأ نم Ìكأأ وه ام ¤إأ

بو˘˘ن˘˘ج ‘ ةرا˘˘ه˘˘˘نŸأ Îف˘˘˘ح عا˘˘˘صضوأأ ذا˘˘˘ق˘˘˘نإا˘˘˘ب
 .سسلبأرط
رو˘ك˘ي˘م““ ة˘ف˘ي˘ح˘صص ه˘˘ع˘˘م ه˘˘تر˘˘جأأ ءا˘˘ق˘˘ل لÓ˘˘خو
نأو˘ج ن˘م ر˘صشا˘ع˘لأ ‘ ،ة˘ي˘ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘صسإلأ ““نو˘˘صشير
ةودع““ نوكت نلو ⁄ هتموكح نإأ لاق ،يصضاŸأ
خيراتلأ رم ىلع انك““ عباتو .بيبأأ لتل ““ًأدبأأ

نم ليوط خيرات انيدل .تانايدلأ ءانبأأ لكل أاجلم
 .““ةيدوهيلأ ةيلا÷أو ليئأرصسإأ عم لاصصتلأ
Úع˘ب ذ˘خأا˘ت ،ةد˘يد˘ج ة˘ط˘ير˘خ د˘ير˘ن““ :فا˘صضأأو
لود بنا˘˘˘ج ¤إأ ا˘˘˘ندÓ˘˘˘ب ح˘˘˘لا˘˘˘صصم را˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘علأ
لو ،كأر˘˘تأÓ˘˘ل ن˘˘كÁ ل““ :دد˘˘صشو .““ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘نŸأ
ا˘ن˘ترأدإأ ،ًا˘ير˘ك˘صسع ا˘ن˘نود˘عا˘صسي ن˘يذ˘˘لأ سسور˘˘لأ
تاكر˘صشلأ ا˘ن˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ،م˘هرو˘صصت ق˘فو ة˘لود˘ك
،ةيطفنلأ انتعانصص تصسصسأأ يتلأ يه ةيكيرمألأ
 .““ةدوعلأ ¤إأ اهوعدن نحنو
ا˘هÈع يرد˘ب˘لأ ل˘صسرأأ د˘ق˘ف ،ة˘ف˘ي˘ح˘صصلأ ق˘˘فوو
Úما˘ي˘ن˘ب ي˘ل˘ي˘ئأر˘صسإلأ ءأرزو˘لأ سسي˘˘ئر˘˘ل ة˘˘لا˘˘صسر
لمأانو ،ءأدعأأ ًأدبأأ نوكن نلو ⁄““ :Óًئاق وهاينتن
اننيب تلاح يتلأ يه فورظلأ ،انومعدت نأأ

‘ ،Úتلودلأ لح معدن““ ًافيصضم ،““نآلأ ىتح
متنأأو نحن ،ةكÎصشم ةحلصصم انيدل تقولأ تأذ

ل˘هاŒ ا˘ن˘م ءا˘ب˘غ نو˘ك˘˘ي˘˘صس ،ه˘˘صسف˘˘ن بنا÷أ ‘
 .““كلذ
ةبغر ف˘صشك˘ت ي˘ت˘لأ تا˘ح˘ير˘صصت˘لأ ة˘فا˘ث˘ك م˘غرو

ع˘م ““ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط ة˘قÓ˘ع““ ة˘ما˘قإأ ‘ Îف˘ح ءا˘ف˘ل˘˘ح
تاقÓعلأ ‘ يبيللأ ثحابلأ نأأ لإأ ،ليئأرصسإأ
نل مهاعصسم““ نأأ ىري ،قÈلأ ىفطصصم ،ةيلودلأ
لت هيلوت ن˘لو ،ًأÒب˘ك ًا˘ي˘ل˘ي˘ئأر˘صسإأ ًا˘ب˘ي˘حر˘ت ى˘ق˘ل˘ي
نوتأأ ‘ ةموك◊أ هذه عوقول ةيمهأأ يأأ بيبأأ

‘ ىرخأأ تافلÃ ةطبترم ةيصسايصس تاعأرصص
ة˘˘م˘˘ه˘˘م ط˘˘صسو˘˘تŸأ ر˘˘ح˘˘ب˘˘لأو ط˘˘صسوألأ قر˘˘˘صشلأ
 .““ليئأرصسإل ةبصسنلاب
ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ»ـل ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح ‘ ،قÈلأ د˘˘كؤو˘˘ي ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘بو
،أرخؤوم ةيركصسعلأ Îفح ةراصسخ نأأ ،““ديد÷أ
لÓتحلأ ةلودب أوذح ،يصسايصسلأ هرود لؤواصضتو
،ه˘ع˘م ا˘ه˘ل˘صصأو˘ت ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأ ¤إأ ي˘ل˘ي˘ئأر˘˘صسإلأ

،أرخؤوم ،““سستراه““ ةفيحصصل ريرقتب أدهصشتصسم
ي˘ل˘ث‡ Úب ة˘ف˘˘ي˘˘ث˘˘ك تأءا˘˘ق˘˘ل ن˘˘ع ف˘˘صشك يذ˘˘لأ
ة˘ي˘تأرا˘مإأو ة˘ير˘صصم ة˘طا˘صسو˘ب Îف˘ح˘˘ب دا˘˘صسوŸأ

¤إأ را˘صشأأ ر˘ير˘ق˘ت˘لأ نأأ لإأ ،ة˘ح˘ل˘صسألا˘ب هد˘يوز˘ت˘ل
راصسكنأ دعب Îفح معد نع يليئأرصسإأ عجأرت
 .هتأوق
تراصشأأ ةيمÓعإلأ ريراقتلأ نم ديدعلأ تناكو
‘ لÓ˘ت˘حلأ ة˘لود ىد˘˘ل ي˘˘ب˘˘ظو˘˘بأأ ط˘˘صسو˘˘ت ¤إأ
،ا˘ه˘ب Îف˘ح ة˘قÓ˘ع Úت˘˘م˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘صضا˘˘م تأو˘˘ن˘˘صس
‘ هبور◊ يركصسع معد ىلع هلوصصح ليهصستو
 .ايبيل
نم ةبرقم رداصصم تفصشك ،7102 ةيليوج ‘و

ترج تأءاقل ةدع نع ““ديد÷أ يبرعلأ»ـل Îفح
تهتنأ ،Úيليئأرصسإأ Úينمأأ Úلوؤوصسم Úبو هنيب
قدانب ‘ Óث‡ يركصسع معد ىلع هلوصصح ¤إأ
¤إأ ةفاصضإلاب ،ةيليل Òظانمو ةروطتم سصنق
دي˘ه˘م˘ت˘لأ ‘ ي˘ل˘ي˘ئأر˘صسإلأ و÷أ حÓ˘صس ة˘كرا˘صشم
 .يطفنلأ لÓهلأ ةقطنم ىلع Îفح ةرطيصسل
ةيرصصم رداصصم تدكأأ ،يصضاŸأ Èمصسيد ‘و
لÓتحلأ بيردت نع ““ديد÷أ يبرعلأ»ــل ةيبيلو
ىلع Îفح تايصشيلم نم رصصانعل يليئأرصسإلأ

قيصسنتب ةيبيللأ يصضأرألأ ىلع عرأوصشلأ برح
Èم˘˘˘ت˘˘˘˘ب˘˘˘˘صسو توأأ Úب ا˘˘˘˘م ةÎف˘˘˘˘لأ ‘ ،ير˘˘˘˘صصم
 .ÚيصضاŸأ
لزاغ يتلأ Îف◊ ةركبŸأ تاحيرصصتلأ مغرو
نم ،تأرم ةدع يليئأرصسإلأ لÓتحلأ ةلود اهيف
““أÒصس Óيد يÒيروك““ ةفيحصص عم ءاقل اهنيب
¤إأ اهيف راصشأأو ،È 4102مصسيد ‘ ةيلاطيإلأ

لإأ ،ليئأرصسإأ عم ةقÓع ةماقإأ ‘ هتعنا‡ مدع
بأونلأ سسل‹ ةموكح رود نأأ دكؤوي قÈلأ نأأ
،ليئأرصسإأ عم تأرامإلأ قافتأ معد زواجتي نل““

حئأرصشو فايطأأ نم ديدصش دقنل سضرعتي يذلأو
 .““›ا◊أ تقولأ ‘ ةعصسأو ةيمÓصسإأو ةيبرع
اهب موقي يتلأ ،دصش◊أ تايلمع نأأ ¤إأ راصشأأو
را˘ه˘صشإأ م˘عد˘ل ،ي˘صسي˘˘صسلأ حا˘˘ت˘˘ف˘˘لأ د˘˘ب˘˘ع ما˘˘ظ˘˘ن
لكصشب لوعت نل““ يليئأرصسإلأ يتأرامإلأ فلاحتلأ
نم اصصوصصخ ،مصسقنم يبيل فقوم ىلع Òبك

ىظ– ل يتلأ ،بأونلأ سسل‹ ةموكح بناج
اعاصضوأأ هيف سشيعت تقو ‘ ،›ود فأÎعاب

 .““يركصسعلأ Îفح رايهنأ دعب ةبعصص

9يبراغم
ـه1441 ةج◊ا وذ82 ـل قفاوŸا م0202  توأا81 ءاثÓثلا el-hourria.com

 عيبطتلا قافت’ ةيزاوŸا هتموكح مامصضنا ثحب لÓخ نم

راهصشإآ معدل يعصسلاب نطنصشآول ددوتي Îفح
 يليئآرصسإلآ يتآرامإلآ فلاحتلآ
ةرايزل جيو◊ا يداهلا دبع قÈطب عمتÛا باونلا سسل‹ نع ةقثبنŸا ةيزاوŸا ةيبيللا ةموك◊ا ةيجراخ ريزو دعتصسي
 .يليئارصسإ’ا لÓتح’او تارامإ’ا Úب عيبطتلا قافت’ هتموكح مامصضنا ثحبل ،يبظوبأا ةيتارامإ’ا ةمصصاعلا

 ةلاح701.2 ¤إا تاباصص’ا ›امجا عافترا

انوروك شسوÒفب ةديدج ةباصصآ48
 شسنوتب
ةديدج ةباصصإأ48 ليجصستب سسمأأ لوأأ ،ةيصسنوتلأ ةحصصلأ ةرأزو تدافأأ
ةعاصس42 ـلأ لÓخ ةيلfi ةباصصإأ18 اهنم ،دجتصسŸأ انوروك سسوÒفب
 .ةيصضاŸأ
،سسنوت ‘ انوروك سسوÒفب ةباصصإلأ تلاح ›امجإأ نأأ ةرأزولأ تفاصضأأو
45 دنع تايفولأ تلاح ›امجإأ رقتصسأ اميف ،ةلاح701.2 ¤إأ عفترأ

 .ةلاح
ّ” ،0202 توأأ51 خيراتب هنأأ دحألأ مويلأ غÓب ‘ ةحصصلأ ةرأزو تنلعأأ و
ىصضرŸأ ةعباتم راطإأ ‘ Óيل–54 اهنيب نم ايÓ flÈيل–8051 ءأرجإأ
 .520311 ليلاحتلل يلم÷أ ددعلأ كلذب غلبيل Úقباصسلأ
18 :ةديدج ةباصصإأ ةلاح48 مهنيب نم ايباجيإأ Óيل–69 ليجصست ” دقو

تلا◊ ايباجيإأ Óيل–21و ةدفأو ةباصصإأ تلاح3و ةيلfi ةباصصإأ ةلاح
Úباصصملل يلم÷أ ددعلأ حبصصيل ،سسوÒفلل ةلماح لأزت ل ةقباصس ةباصصإأ
ةلاح7012 ،اهنيي–و تايطعŸأ نم تبثتلأ دعب كلذو ،سسوÒفلأ أذهب
 ةدكؤوم
ةيصسنوت تايلو ةدع ‘ انوروك سسوÒفب ةباصصإلأ تلاح عافترأ مامأأو
تأءأرجإلأو تأرأرقلأ نم ةلمج نع، رديوق دمfi ترزنب ›أو نلعأأ
هذه مهأ لعلو سسوÒفلأ راصشتنأ نم ةياقولأ ةيصسايصس راطإأ ‘ ةيقابتصسلأ
،تÓ˘فا◊أ Ïم ى˘ل˘ع ة˘ي˘حا˘ي˘صسلأ تÓ˘حر˘لأ ل˘˘ك فا˘˘ق˘˘يإأ ي˘˘ه تأرأر˘˘ق˘˘لأ
اهÒغ وأأ اهنم ةمظنŸأ ،ترزنب ةيلو ئطأوصش فلتfl ¤إأ ةهجوتŸأ
 .0202 توأأ91 لبقŸأ ءاعبرألأ موي نم اقÓطنأ
ةيوه÷أ ةئيهلاب فأرطألأ فلتfl عم قيصسنتلاب رأرقلأ أذه ذاختأ ” و

Ÿف ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ح˘فا˘كÒة˘يو˘ه÷أ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ ع˘مو ،91 د˘ي˘فو˘ك سسو Ûة˘ه˘با
ترزنب ةيلو غÓب ‘ ءاج ام بصسح ةدجنلأ ميظنتو ةيعيبطلأ ثرأوكلأ
رأوزلأ كلذكو ،ةه÷أ ينكاصستمو ›اهأأ Úمأات :¤أ ءأرجلأ أذه فدهيو
ف˘ل˘تfl تد˘صصر نأأ د˘ع˘ب ة˘صصا˘خ ،سضرŸأ أذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘با˘˘صصإلأ ر˘˘طاfl ن˘˘م
مأزتللأ رهاظم لكل امات ابايغ ةيلÙأو اهنم ةيوه÷أ ةيباقرلأ ةزهجألأ
 .تÓحرلأ هذه لبق نم بجأولأ يحصصلأ لوكوتوÈلأ تأءأرجإاب

تأءأرجإلأ مأÎحأ مدع رديوق دمfi ترزنب ›أو دقتنأ قايصسلأ تأذ ‘
يرورم قانتخأ تلاح دصصر ” ثيح انوروك سسوÒفب ةصصاÿأ ةيحصصلأ
يذلأ يدصس÷أ دعابتلل بايغ عم ،ةعاصس42ـلأ رأدم ىلع يموي ظاظتكأو
 .ئطأوصشلأ ‘ وأأ تاقرطلأ ىلع ءأوصس همأÎحأ سضÎفŸأ نم

 ةديدج ةباصصإا2741 ليجصست ” اميف

ةلاح62 ¤إآ انوروكب تايفولآ ددع عافترآ
 برغŸآ ‘

¤إأ ،ةحصصلأ ةرأزو بصسح ،برغŸأ ‘ انوروك سسوÒفب تايفولأ ددع غلب
” امك ،Òخلأ ةعاصس42 لÓخ ةديدج ةلاح62 ةافو دعب ةلاح856
ةلاح98424 ¤إأ تاباصصإلأ عوم‹ عفتÒل ،ةديدج ةباصصإأ2741 ليجصست
سضيرم877 ىفاعت اميف.ةمزÓلأ ةيÈتıأ تÓيلحتلأ ءأرجإأ دعب ةدكؤوم
 .ةلاح44392 ءابولأ نم ‘اعتلأ عوم‹ عفتÒل
يصشفتل أرظن هنإأ ،يفصسآأ سشكأرم ةهج ةيلول غÓب لاق ،ةلصص أذ راطأ ‘و
ذوفن قطانم لك لمصشي ماع عباط هل ام اهنم مراصص Òبأدت ذاختأ ” ءابولأ
 .ةيرصض◊أ قطانŸأ سضعبب سصاخ وه ام اهنمو ،““ةيلولأ ““ ةلامعلأ
لك لمصشت يتلأ ةماعلأ Òبأدتلل ةبصسنلاب هنأأ ¤إأ ،هتأذ ردصصŸأ حصضوأأو
سسي˘صسح˘ت˘لأو ة˘ي˘عو˘ت˘ل˘ل ة˘ف˘ث˘ك˘م تا˘ي˘ل˘م˘ع قÓ˘طإأ ” د˘ق˘ف ،ة˘يلو˘لأ بأر˘˘ت

Ãلعافو حلاصصم ةدع ةكراصشÚ أ عاطقلأ نمÿأو سصاÛأ عمتŸدÊ،
ةرو˘ط˘خ˘ب ة˘ي˘عو˘ت˘لأ فد˘ه˘ب كلذو ،ة˘ي˘لÙأ مÓ˘علأ ل˘˘ئا˘˘صسو ن˘˘ع Ó˘˘صضف
،ةفاظنلأ ةصصاخو ةميخولأ هراثآأو ةيئاقولأ Òبأدتلأ مأÎحأ ‘ يخأÎلأ
تابوقعلأ ة˘ل˘ئا˘ط ت– ح˘ي˘ح˘صصلأ ل˘ك˘صشلا˘ب ة˘ما˘م˘ك˘ل˘ل يرا˘ب˘جإلأ ع˘صضو˘لأو
دح عصضوو ،ىوصصقلأ ةرورصضلل لإأ تÓقنتلأ يدافتو دعابتلأو ،ةررقŸأ
 .ةقزألأ لخأدÃ تاعمجتلأ ةصصاخو ةيبلصسلأ رهأوظلأ سضعبل
تايلمع فيثكت اصضيأأ مهت ماعلأ عباطلأ تأذ Òبأدتلأ هذه نأأ ،غÓبلأ عباتو
Úب وأأ ةنيدŸأ لخأدÃ ءأوصس تÓقنتلأ ىلع ةبقأرŸأ ديدصشتو ،ميقعتلأ
ديد–و ،Úفلاıأ قح ‘ ةمراصص ةينوناق تأءأرجإأ ذاختأو ،اهئايحأأ
ةصسماÿأ ةعاصسلأ نم ءأدتبأ ةقيتعلأ قأوصسألأو قأوصسألأ قÓغإأ تقو
05 ‘ ددÙأ ة˘ي˘با˘ع˘˘ي˘˘ت˘˘صسلأ ة˘˘قا˘˘ط˘˘ل˘˘ل ى˘˘صصقألأ د◊أ مأÎحأ و ،ءا˘˘صسم
ةيزأÎحلأ Òبأدتلأ مÎ– ل يتلأ معاطŸأو يهاقŸأ قÓغإأ و ،ةئاŸاب
ع˘ن˘مو ،ءأر˘˘صضÿأ تأءا˘˘صضف˘˘لأو ق˘˘ئأد˘˘ح˘˘ل˘˘ل ي˘˘ل˘˘ك˘˘لأ قÓ˘˘غإلأ و ،ةددÙأ
 .اهÒغو ةيكنبلأ تلاكولأ مامأأو ةماعلأ تأءاصضفلاب تاعمجتلأ
““ ةيرصضح قطان˘م ة˘ع˘ب˘صس ل˘م˘صشت ي˘ت˘لأ ة˘صصاÿأ Òبأد˘ت˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
ةلاحلل ةيعوصضوŸأ ةيئاصصحإلأ تايطعŸأ ءوصض ىلع ” دقف ،““ءايحأ
ةماعلأ Òبأدتلأ نع Óصضف ،يصضتقت ءايحأ قطانم ةعبصس ديد– ،ةيئابولأ
يديصس قطانÃ رمألأ قلعتيو ،اهب ةصصاخ تأءأرجإأ ذاختأ ،ةروكذŸأ
،د˘˘ي˘˘ماÙأو ،يد˘˘مÙأ ي◊أو ،ي˘˘ن˘˘صس◊أ ي◊أو ،ي˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘ب ف˘˘˘صسو˘˘˘ي
 .سشيصشقو انفلأ عماجو ،ةرانŸأو
قÓغإأو ،ةبقأرŸأ تايلمع فيثكت ،قطانŸأ هذهب ةقلعتŸأ Òبأدتلأ مهتو
عم ،(91-ديفوك) لاقتنأ رطخ ةهجأوŸ ءايحألأ سضعبل يئزج وأأ يلك
وأأ ، ةيحصص يعأود ،لغصشلأ) ىوصصقلأ تلا◊أ ‘ لإأ تÓقنتلأ نم د◊أ
 .(نيومتلأ تايجاح ءانتقأ
ةعاصسلأ ىلع معاطŸأو يهاقŸأ قÓغإأ تقو ديد– اصضيأأ مهت امك
نم دكأاتلل ةينهŸأو ةيجاتنإلأ تأدحولل ةبقأرŸأ فيثكتو ،Óيل ةرصشاعلأ

 .لمعلأ اهب يرا÷أ ةيزأÎحلأ Òبأدتلل اهمأÎحأ ىدم

 ءافصش ةلاح75 و انوروكب تاباصصإآ8 لجصست ايناتيروم
دصصرت يتلأ ،ةيمويلأ اهترصشن ‘ ةيناتيروŸأ ةحصصلأ ةرأزو تنلعأأ

لوألأ سسمأأ تلجصس اهنأأ ،انوروك سسوÒفل ةيئابولأ ةلا◊أ اهلÓخ نم
 .دÓبلأ نم ةفلتfl قطانم ‘ سسوÒفلاب ةديدج تاباصصإأ8 ،
ةلاح75 تلجصس اهل ةعباتلأ ةيحصصلأ حلاصصŸأ نإأ ةرأزولأ تلاقو
ةعاصس42ـلأ لÓخ ةافو ةلاح يأأ ليجصست نود ،سسوÒفلأ نم ءافصش

 .ةيصضاŸأ
دعب ةجيتنلأ هذهل تلصصوت اهنأأ ،اهترصشن ‘ ةحصصلأ ةرأزو تدكأأو
سسمأأ ةليصصحبو ،ةعباتملل اصصحف56 اهنيب نم اصصحف421 ءأرجإأ
رهصش ذنم ايناتيروم ‘ ةدكؤوŸأ تاباصصإلأ ›امجإأ عفترأ لوألأ

 .ةافو751و ،ءافصش ةلاح6395 اهنم ،ةلاح1076 ¤إأ يصضاŸأ سسرام
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!؟مصضلآ نع اصضوع عيبطتلآ
01مالـقأ

ناطيÿا دهف :ملقب

ذ˘˘ن˘˘م د˘˘مŒ د˘˘ق ءي˘˘˘صش ل˘˘˘ك نا˘˘˘ك
يكÒمأأ رأرقبو ليئأرصسإأ ،عيباصسأأ

ن˘م م˘صضلأ ن˘ع تع˘جأر˘˘ت ح˘˘ير˘˘صص
تطÎصشأ د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف ،د˘˘˘˘حأو فر˘˘˘˘ط
ن˘˘ع لزا˘˘ن˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘كÒمأ’أ ةرأدإ’أ
Úي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘˘تfi صضأرأأ
ةقفصص““ مÓ˘صسلأ ة˘ط˘خ˘ب لو˘ب˘ق˘لأو
ىلع مأدقإ’أ لبق ةلماك ““نرقلأ

يصضأرأأ نم ةئاŸاب ÚثÓث مصض
.ةلتÙأ ةيبرغلأ ةفصضلأ

ت’ا˘˘˘˘صصت’أ تنا˘˘˘˘˘ك ءا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ثأ’أ ‘
ع˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئأر˘˘˘صس’أ ة˘˘˘ي˘˘˘كÒمأ’أ
د˘ق ةد˘ح˘تŸأ ة˘ي˘بر˘ع˘لأ تأرا˘˘مإ’أ
ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل قا˘ف˘تأ ع˘ي˘قو˘ت˘ل تج˘˘صضن
أدب دقل .بيبأأ لت عم تاقÓعلأ

اجرfl يميلقإ’أ مÓصسلأ عورصشم
ا˘صضيو˘ع˘تو ،جأر˘حإ’أ ن˘م ا˘م˘ئÓ˘˘م
.مصضلأ ةوطخ نع ’وبقم
ةفاصضم ةميق لمحي دعي ⁄ مصضلأ

ا˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘كر˘˘˘˘ع˘˘˘˘م ‘ بمأر˘˘˘˘ت ةرأدإ’
ابيرقت ه˘ل˘ك ⁄ا˘ع˘لأو ،ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’أ
انه Òصشنو ،ةوطÿأ دصض فقو
Êدرأ’أ Úف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘قوŸأ نأأ ¤إأ
ايروfi أرود ابع˘ل ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لأو

د˘˘صض ة˘˘ي˘˘لود˘˘لأ ىو˘˘ق˘˘لأ د˘˘˘صشح ‘

رمأ’أ غلبو ،ةيليئأرصسإ’أ ةوطÿأ
ع˘م ةرو˘˘طÿأ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع ة˘˘جرد
Êاثلأ هللأدبع كلŸأ تاحيرصصت

Ûأ’أ لغيبصش ريد ةلŸةينا.
تأر˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ت بصسح ح˘˘˘˘˘˘جرŸأو
مامأأ تقولأ حاتي ’أأ ةيصسامولبد
لبق مصضلأ رأرق ذيفنتل وهاينتن
لاح ‘و ،ةيكÒمأ’أ تاباختن’أ

نرقلأ ةقفصص حبصصت بمأرت رصسخ
¤إأ رظنلاب حيرلأ بهم ‘ اهتمرب
هكصس“و اهنم ندياب وج فقوم
ةرأدإأ ةبراقم قفو Úتلودلأ لحب
.امابوأأ كأراب
را˘˘˘صسم نإا˘˘˘˘ف Úت˘˘˘˘لا◊أ ‘ ن˘˘˘˘ك˘˘˘˘ل
أديزم فيصضي يميلقإ’أ مÓصسلأ

يبرعلأ بنا÷أ ىلع رئاصسÿأ نم
لتو نطن˘صشأو ‘ .ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لأو
طا˘صسوأأ ‘ عا˘م˘˘جإأ كا˘˘ن˘˘ه بي˘˘بأأ
ىلع ÚيمÓع’أو Úيصسامولبدلأ
لقأ’أ ىلع اثÓث ةيبرع ’ود نأأ

تا˘ي˘قا˘ف˘تأ ع˘ي˘قو˘ت˘ل ا˘ه˘˘ق˘˘ير˘˘ط ‘
كلذ نأأو ،ل˘˘ي˘˘˘ئأر˘˘˘صسإأ ع˘˘˘م مÓ˘˘˘صس
تاباختن’أ دعوم لبق لصصحيصس
.لبقŸأ Êاثلأ نيرصشت ةيكÒمأ’أ
ةردا˘ب˘م نأأ را˘صصت˘خا˘ب ي˘ن˘ع˘ي كلذ
تن˘˘هر ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لأ مÓ˘˘˘صسلأ
ي˘ل˘ي˘ئأر˘صسإأ فأÎعا˘˘ب ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لأ

قفو عورصشŸأ ينيطصسلفلأ ق◊اب
ةمئاق دعت ⁄ Úتلودلأ لح أأدبم
دا˘عأأ يذ˘لأ أأد˘بŸأ و˘هو ،ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف
ةرأزو نا˘˘˘ي˘˘˘ب ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘ي˘˘˘كأا˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ
ما˘˘يأأ ل˘˘ب˘˘ق ة˘˘ي˘˘˘ندرأ’أ ة˘˘˘ي˘˘˘جراÿأ
.ةليلق
رايÿأ أذهب يبرعلأ مأزتل’أ ناك
كصس“ ¤إأ Òصشت ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘قرو ر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خآأ
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘صضق˘˘˘˘˘لأ تبأو˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘ب بر˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لأ
ءو˘˘˘˘صض ‘و .ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘صسل˘˘˘˘ف˘˘˘˘لأ
ة˘˘ل˘˘م˘˘تÙأو ةÒخأ’أ تأÒغ˘˘˘تŸأ
ةعما÷أ ىلع بعصصلأ نم ودبي
عا˘˘م˘˘جإ’أ ءا˘˘ن˘˘ب ةدا˘˘عإأ ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ
ةيبرع ةيصضق مهأأ لوح يبرعلأ

د˘˘قو ،ر˘˘صصا˘˘عŸأ م˘˘˘ه˘˘˘خ˘˘˘يرا˘˘˘ت ‘
زج˘ع˘ت تا˘ما˘صسق˘نا˘ب كلذ بب˘صست˘ي
ة˘م˘ق د˘ق˘ع ن˘ع ة˘˘ع˘˘ما÷أ ا˘˘ه˘˘ع˘˘م
وأأ لبق˘ت˘صسŸأ ‘ ة˘ح˘جا˘ن ة˘ي˘بر˘ع
أذ˘˘˘ه ‘ د˘˘˘حو˘˘˘م نا˘˘˘ي˘˘˘ب رأد˘˘˘˘صصإأ
.نأاصشلأ
عيب˘ط˘ت˘لأ تأو˘ط˘خ نأأ ة˘قرا˘فŸأو
نميهي تقو ‘ يتأات هذه يبرعلأ
مك◊أ ىلع ددصشتŸأ Úميلأ هيف

نم لصصحام صسكعب ،ليئأرصسإأ ‘
دع˘ب ““ة˘ي˘ج˘ي˘ل˘خ““ع˘ي˘ب˘ط˘ت تأو˘ط˘خ
اهنع عجأÎلأ ” ،ديردم ر“ؤوم
تا˘ه˘جو˘ت˘لأ فÓ˘ت˘خأ ع˘˘م ا˘˘ق˘˘ح’

.ةيليئأرصسإ’أ
ا˘ما“ ق˘فأو˘ت˘ي ا˘ي˘لا˘ح ير˘ج˘ي ا˘˘م
ىلع مئاقلأ يليئأرصسإ’أ فقوŸأو
““مÓ˘صسلأ ل˘با˘ق˘˘م مÓ˘˘صسلأ““ أأد˘˘ب˘˘م
يميلقإ’أ ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لأ Èت˘ع˘ي يذ˘لأو
Úينيطصسلفلأ عم ةيوصستلل Óخدم
.صسكعلأ صسيلو
وه هتأذ دحب عيبطتلأ حبصصأأ دقل
لدا˘˘ع˘˘لأ مÓ˘˘صسلأ صسي˘˘لو فد˘˘˘ه˘˘˘لأ
تأرأر˘ق ى˘ل˘ع م˘ئا˘˘ق˘˘لأ ل˘˘ما˘˘صشلأو
مÓصسلأ ةردابمو ةيلودلأ ةيعرصشلأ
‘ بيıأ رو˘ط˘˘ت˘˘لأو ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لأ

ةنزأو ةيلود ىوق نأأ ،ددصصلأ أذه
را˘˘ب˘˘ت˘˘عأ نود كلذ ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘˘فأو˘˘˘ت
ل◊أ را˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘تا˘˘ي˘˘˘عأد˘˘˘ت˘˘˘ل
ة˘ي˘˘عر˘˘صشلأ ئدا˘˘ب˘˘م ق˘˘فو لدا˘˘ع˘˘لأ
.ةيلودلأ

ة˘ل˘ب˘قŸأ ر˘ه˘˘صشأ’أو ع˘˘ي˘˘با˘˘صسأ’أ ‘
نم ة˘ي˘صسا˘مو˘ل˘بد ة˘كر˘ح د˘ه˘صشن˘صس
ةدا˘عإ’ ة˘ل˘˘عا˘˘ف ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع فأر˘˘طأأ
،لداعلأ ل◊أ تبأوث ىلع ديكأاتلأ
ة˘ي˘ب˘ل˘صسلأ را˘ثآ’أ ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘˘ت˘˘لأو

ÿي˘بر˘ع˘لأ ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لأ تأو˘˘ط ‘
ل˘ما˘ك˘˘لأ را˘˘ي˘˘ه˘˘ن’أ ف˘˘قو ل˘˘ي˘˘ب˘˘صس
.يبرعلأ فقوملل
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ثي˘˘˘ح ن˘˘˘م ئ˘˘˘جا˘˘˘ف˘˘˘م ل˘˘˘˘ك˘˘˘˘صشب
ن˘ل˘عأأ ،نو˘˘م˘˘صضŸأ ’ تي˘˘قو˘˘ت˘˘لأ
لصصوتلأ نع يكيرمأ’أ صسيئرلأ
يبظوبأأ Úب ““مÓصس““ قافتأ ¤إأ
ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ب ي˘˘صضق˘˘ي ،بي˘˘بأأ ل˘˘˘تو
رهصص ،Úفرطلأ Úب تاقÓعلأ
لÓ˘خ Ôصشو˘ك د˘يرا˘ج صسي˘˘ئر˘˘لأ
يخيراتلأ زا‚إ’أ أذهب هرخافت
ماع نم Ìكأ’ راج لمعلأ نأأ دكأأ
هذه ¤إأ لوصصولل ماعلأ فصصنو
نإأ ىتح ،““ةيخ˘يرا˘ت˘لأ““ ة˘ظ˘ح˘ل˘لأ
ًاحزام لاق يكيرمأ’أ صسيئرلأ
ىلع همصسأ عصضي نأأ هدوب ناك هنإأ

نأأ م˘ل˘ع˘ي ه˘ن˘ك˘لو ة˘ق˘˘ف˘˘صصلأ هذ˘˘ه
‘و ،كلذ ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘ي ن˘˘ل مÓ˘˘˘عإ’أ

مصصأوعلأ ‘ ت’افتح’أ ةرمغ
جر˘˘˘˘˘˘خ مÓ˘˘˘˘˘˘صسلا˘˘˘˘˘˘ب ثÓ˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘˘لأ
نو˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئأر˘˘˘صسإ’أ نو˘˘˘لوؤو˘˘˘صسŸأ
ءاج قافت’أ نأأ معأزم أوبذكيل
م˘˘صض ن˘˘ع ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘صسإأ لزا˘˘ن˘˘ت˘˘ب
عا˘ط˘ق نا˘ي˘ك˘لأ ر˘ط˘مأأو ،ة˘ف˘صضلأ

ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘بأو˘˘˘˘ب ر˘˘˘˘صصاÙأ ةز˘˘˘˘˘غ
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ن˘ع ن˘ل˘عأأو ،خ˘˘يرأو˘˘صصلأ

د˘ئأر خ˘ي˘صشلأ ‘ ن˘ج˘˘صسلأ م˘˘ك˘˘ح
‘ نوكي نأأ هيفنل ًاتيبثت حÓصص
باحصصأ’ ةحلصصم يأأ قافت’أ
ًأدي˘كأا˘تو Úي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لأ صضرأ’أ

ن˘˘˘ع ثيد◊أ ة˘˘˘˘يرو˘˘˘˘صص ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
ة˘ي˘صضق˘ل˘ل ة˘ت˘قؤو˘م و˘˘لو بصسا˘˘ك˘˘م
.ةينيطصسلفلأ
ه˘تأذ د˘ح˘ب ي˘تأرا˘مإ’أ ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لأ
ع˘˘مŒ ً’وأأ ،ًا˘˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صسم صسي˘˘˘ل
ةئفأد تاقÓع نايكلاب يبظوبأأ
ةيلمع ‘ نواعتلأ ذنم تأونصسل
دوفولاب ًأرورم حوحبŸأ لايتغأ
لوح قفأوتلأو تأرايزلأ لدابتو
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’أ تا˘˘ف˘˘لŸأ ن˘˘م دد˘˘ع
¤إأ ً’وصصو نرقلأ ةقفصص معدو
أذ˘˘˘ه ًا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ثو ،قا˘˘˘ف˘˘˘ت’أ أذ˘˘˘˘ه
نم ًايئانثتصسأ ناك نإأو قافت’أ

ةلاح صسيل هنأأ ’إأ هتيلومصش ثيح
،¤وأ’أ ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘لÿأ ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لأ

لود˘لأ ل˘ك تيو˘ك˘لأ ءا˘ن˘ث˘ت˘صسا˘ب˘˘ف
عم ت’ا˘صصتأ ا˘ه˘يد˘ل ة˘ي˘ج˘ي˘لÿأ
ق˘˘ي˘˘ق– فد˘˘ه˘˘ب ا˘˘˘مإأ نا˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘لأ

‘ وأأ ن˘ط˘ن˘˘صشأو ىد˘˘ل بصسا˘˘ك˘˘م
ف˘˘˘لŸأ ع˘˘˘م ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘˘لأ را˘˘˘˘طإأ
طغصضلأ ديأزت عمو ،ينيطصسلفلأ
تافÿÓأ رأرمتصسأو يكيرمأ’أ
ةيولوأأ عجأرتو ةيبرعلأ ةيبرعلأ
ةينيطصسلفلأ ة˘ي˘صضق˘لأ ة˘يز˘كر˘مو
ةÒتو عراصستت ةفلتfl بابصسأ’
نمو ،ًايجيلخو ًايبر˘ع ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لأ
ة˘˘ل˘˘حرŸأ د˘˘ه˘˘˘صشت نأأ ع˘˘˘قو˘˘˘تŸأ
ن˘˘م Ìكأأ حر˘˘صص ا˘˘م˘˘ك ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لأ

ي˘ل˘ي˘ئأر˘صسإأو ي˘˘ك˘˘ير˘˘مأأ لوؤو˘˘صسم
،ةفلتfl لودل ىرخأأ تانÓعإأ
اهل ناكو قبصسلأ تدأرأأ يبظوبأأ
ىلع طغصضلأ ةدايز تدأرأأو كلذ
و˘˘ح˘˘ن ة˘˘لور˘˘ه˘˘ل˘˘ل لود˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ب
اهل نوكيصس هنأأ ودبيو عيبطتلأ
.كلذ
تمدق يصسايصسلأ ىوتصسŸأ ىلع
ًا˘ي˘ج˘˘ي˘˘تأÎصسإأ ً’زا˘˘ن˘˘ت ي˘˘ب˘˘ظو˘˘بأأ
ةرو˘˘˘صصت˘˘˘م بصسا˘˘˘˘ك˘˘˘˘م ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصل
رأرقلأ عناصص روصصتي ،ةيكيتكتو

ف˘˘قوŸأ أذ˘˘ه نأأ ي˘˘ب˘˘˘ظو˘˘˘بأأ ‘
ةرأدإأ ىد˘ل ًا˘طا˘ق˘ن ه˘ل ل˘ج˘صسي˘صس
ل˘˘˘صشف ن˘˘˘م ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘بÙأ بمر˘˘˘˘ت

ي˘ب˘ظو˘بأأ ل˘صشفو نر˘ق˘لأ ة˘ق˘ف˘˘صص
ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘˘غ˘˘˘صضلأ ‘ صضا˘˘˘ير˘˘˘لأو
،اهلوبقل مهÒغو Úينيطصسلفلأ
ةرأدإأ طغصض ففخيصس ›اتلابو
ةفلتfl تافلم ‘ مهيلع بمرت
ى˘ل˘ع لو˘صص◊أ ن˘˘م ن˘˘ك˘˘م˘˘ي˘˘صسو
بمر˘˘ت ن˘˘م Òخأأ ر˘˘صضخأأ ءو˘˘˘صض
ة˘˘مدا˘˘ق˘˘لأ تا˘˘با˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ن’أ ل˘˘˘ب˘˘˘ق
‘ ةي˘نأد˘ي˘م تأو˘ط˘خ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ة˘˘˘ي˘˘˘تأرا˘˘˘مإ’أ ةد˘˘˘ن˘˘˘جأ’أ

قافت’أ أذهل رظني رخآأ ىوتصسم
Òغت مامأأ نامأأ مامصص هرابتعاب
يأأ نإأ ثيح ،ةيكيرمأ’أ ةرأدإ’أ
اهؤوامتنأ ناك ًايأأ ةمداق ةرأدإأ
ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع بع˘˘صصي˘˘صس ي˘˘صسا˘˘ي˘˘˘صسلأ

Œأذ˘ه ي˘ط˘ع˘ي˘صسو قا˘ف˘ت’أ زوا
دقو ،يب˘ظو˘بأ’ ة˘ي˘صسفا˘ن˘ت ةز˘ي˘م

ىدŸأ ىلع ًايعقأو كلذ نوكي
لزا˘˘ن˘˘ت˘˘لأ أذ˘˘ه ن˘˘ك˘˘لو بير˘˘ق˘˘˘لأ
ة˘ب˘˘ي˘˘ق˘˘ح غر˘˘ف˘˘ي ي˘˘ج˘˘ي˘˘تأÎصسإ’أ
›اتلابو ،ةقطنŸأ ‘ ت’زانتلأ
ة˘ي˘صسفا˘ن˘˘ت˘˘لأ ةز˘˘يŸأ ط˘˘ق˘˘صست˘˘صس
ن˘مو نا˘ي˘ك˘لأ دو˘ع˘ي˘صسو ًا˘˘ع˘˘ير˘˘صس
ة˘صسرا‡ ¤إأ ن˘ط˘˘ن˘˘صشأو ه˘˘ف˘˘ل˘˘خ
ةقطنŸأ ‘ ةداتعŸأ هطوغصض
امأأ ،ً’وأأ أأدب نŸ رابتعأ نود
تبثأاف بمرت ةرأدإأ ىلع ليوعتلأ
فلتfl ‘ د‹ Òغ هنأأ ًاقباصس
Òغ ةرأدإأ هذ˘ه˘ف ،تا˘ف˘ط˘˘ع˘˘نŸأ

ا˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘قÓ˘˘˘ع ‘ ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘ب˘˘˘˘صضن˘˘˘˘م
ى˘˘ل˘˘˘ع ةردا˘˘˘ق Òغو ة˘˘˘ي˘˘˘جراÿأ
اهئافل◊ ةيقيقح تأزيم Ëدقت
ل˘ك˘صشب ا˘ه˘مو˘صصخ ة˘ه˘جأو˘˘م ’و

⁄ لا˘˘ح يأأ ى˘˘ل˘˘عو ،ي˘˘ق˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح
ًا˘ق˘با˘صس ة˘ع˘ب˘طŸأ لود˘لأ ق˘˘ق–

ا˘˘هرود ‘ ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح تأز˘˘˘ف˘˘˘ق
كلت نإاف صسكعلأ ىلع ،يميلقإ’أ
لك˘صشب ا˘هرود ع˘جأر˘ت ة˘م˘ظ˘نأ’أ
‘ اهيدا“ نم مغرلأ ىلع Òبك

Êويهصصلأ نايكلأ فأدهأأ ةمدخ
ن˘م ة˘˘يا˘˘م˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘صص– ⁄و
ا˘ه˘ي˘ل˘ع تب˘ه ا˘م˘ن˘ي˘ح ن˘ط˘ن˘صشأو
.Òيغتلأ حاير
م˘˘صسو˘˘˘م بر˘˘˘ق ¤إأ ة˘˘˘فا˘˘˘صضإ’ا˘˘˘ب
ودبي ن˘ط˘ن˘صشأو ‘ تا˘با˘خ˘ت˘ن’أ
ءأرو ر˘˘˘˘خآأ ًا˘˘˘˘ع˘˘˘˘فأد كا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه نأأ
ع˘جأر˘ت و˘هو ،ة˘ق˘ف˘صصلأ تي˘˘قو˘˘ت
Èكأ’أ ف˘˘˘ي˘˘˘ل◊أ صضا˘˘˘ير˘˘˘لأ رود
تا˘بر˘صضلأ د˘يأز˘ت ع˘م ي˘ب˘ظو˘˘بأ’
،ًا˘ي˘لود ما˘ظ˘ن˘لأ ا˘ها˘ق˘ل˘ت˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأ
يÈ÷أ د˘ع˘صس ة˘ي˘˘صضق ا˘˘هر˘˘خآأو
ودبتو ،نطنصشأو ‘ اهتايعأدتو
يصسايصس للصش ةلاح ‘ صضايرلأ
ةرداق Òغ اهل˘ع˘ج˘ي ي˘صسا˘مو˘ل˘بد
يتلأ تافلŸأ عم يطاعتلأ ىلع
‘ ي˘ب˘ظو˘بأأ ع˘م ا˘ه˘ي˘ف كرا˘صشت˘ت
ةقÓعلأ ةرأدإأ ‘و ايبيلو نميلأ

رايخ نأأ ودبي هيلعو ،بمرت عم
نو˘ك˘ت نأأ و˘ه مدا˘˘ق˘˘لأ ي˘˘ب˘˘ظو˘˘بأأ
يجيتأÎصسإ’أ فيل◊أ ليئأرصسإأ
،ا˘˘ه˘˘ت– صسي˘˘لو ة˘˘لوا˘˘ط˘˘لأ قو˘˘˘ف

دودر ‘ ة˘ط˘˘ي˘˘صسب ةءأر˘˘ق ن˘˘ك˘˘لو
لد˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئأر˘˘˘صسإ’أ لا˘˘˘ع˘˘˘فأ’أ
هذهل صسام◊أ نأأ ىلع حوصضوب
و˘˘ه ل˘˘ب ًا˘˘ما˘˘ع صسي˘˘ل ة˘˘ق˘˘ف˘˘˘صصلأ

fiه˘ق˘ير˘فو و˘ها˘ي˘ن˘ت˘˘ن ‘ رو˘˘صص
ن˘˘˘م Òث˘˘˘ك˘˘˘˘لأ ر˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لأو
ه˘نأأ ى˘ل˘ع ة˘ن˘˘يا˘˘ه˘˘صصلأ Úل˘˘لÙأ
هذ˘ه ن˘م د˘ي˘˘حو˘˘لأ د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسŸأ
يلÙأ قايصسلأ نإأ لب ،ةقفصصلأ
نأأ Èت˘˘ع˘˘ي ا˘˘˘ه˘˘˘لو˘˘˘ح ثيد˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
Òغ ً’زا˘˘˘ن˘˘˘ت مد˘˘˘ق و˘˘˘ها˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘˘ن

م˘˘˘˘˘˘˘صض هÒخأا˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘ب يرور˘˘˘˘˘˘˘˘صض
أذه جرخ كلذلو تانطوتصسŸأ
أذ˘˘˘ه نأأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ًأد˘˘˘كؤو˘˘˘م Òخأ’أ
ةد˘ي˘ق˘ع را˘طإأ ‘ ي˘تأا˘ي قا˘ف˘˘ت’أ
رايخ نأأو ةوقلأ لباقم مÓصسلأ
ببصسب وه Òخأاتلأو مئاق مصضلأ

ًايلاح يكيرمأأ معد دوجو مدع
ع˘˘˘م قا˘˘˘ف˘˘˘ت’أ را˘˘˘طإأ ‘ صسي˘˘˘˘لو
.تأرامإ’أ

‘ نآ’أ ل˘˘˘ج˘˘˘صس قا˘˘˘ف˘˘˘ت’أ أذ˘˘˘ه
يتلأ تاقافت’أ كلت عم خيراتلأ

نم ديزم ىوصس اهجاتن نكي ⁄
ةصسرطغلأ ‘ دد“و لÓتح’أ
ن˘م ه˘ل نا˘ك نإأو ،ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘صسإ’أ
‘ ن˘م˘ك˘ت ي˘ه˘ف ًا˘ي˘˘بر˘˘ع ةد˘˘ئا˘˘ف
ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لأ با˘طÿأ د˘ي˘حو˘ت
ة˘لوا˘ط˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ف˘˘لŸأ ةدا˘˘عإأو
قافت’أ ةصضراعم راطإأ ‘ ًايبعصش
ن˘م مدا˘ق˘لأ ا˘مأأ ،ه˘ب د˘˘يد˘˘ن˘˘ت˘˘لأو
نوكيصس هنأأ كصش Óف ثأدحأ’أ

flل ًابيÓةجيتن صسيل وهو لامآ
جاتن هنكلو بصسحو قافت’أ أذهل

لكصشب ة˘ي˘بر˘ع˘لأ مذر˘صشت˘لأ ة˘لا◊
ًا˘مو˘ي ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘صسإأ ن˘˘ك˘˘ت ⁄ ،ما˘˘ع
تدعصص اهنكلو ،Èكأأ ’و ىوقأأ

ة˘ي˘بر˘ع˘لأ تا˘فÿÓأ م˘ل˘صس ى˘˘ل˘˘ع
ا˘˘˘م ا˘˘˘هدو˘˘˘ع˘˘˘صص ر˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسي˘˘˘˘صسو
ا˘مو تا˘فÿÓأ هذ˘ه تر˘م˘˘ت˘˘صسأ
ةيفيظولأ ةمظنأ’أ هذه تدجو

.ةقطنŸأ ‘

روطصس Úب ةءآرق :ءافل◊آ Úب مÓصسلآ
يليئآرصسإلآ يتآرامإلآ قافتلآ

نزاو هدبع ملقب

توÒب أافرم رمد يذلأ بيهرلأ راجفن’أ لوه مامأأ
يصسنرفلأ Êانبللأ بتاكلأ ىلع ناك ،هب ةطيÙأ ةقطنŸأو
هتمصص نع جرخيو هتلزع رصسكي  نأأ فولعم Úمأأ يŸاعلأ
قيمعلأ رثأ’أ نع رّبعيو ،ةÒخأ’أ رهصشأ’أ ‘ لاط يذلأ
ًأدقتنم ،هنأدجو ‘ ةعينصشلأ ةÁر÷أ هذه هتكرت يذلأ
تايفاŸأ صضعب ًامهتمو ،ةنواهتŸأ ةينانبللأ ةطلصسلأ
لجأأ نم عدوتصسم ‘ موينومأ’أ تأÎن ةدام نيزختب
““نأوبول““ ةل‹ عم هرأوح ‘ فولعم قّرطتو .اهب ةرجاتŸأ
ةلأاصسم ¤إأ (صسمأأ رداصصلأ ديد÷أ ددعلأ) ةيصسنرفلأ
¤إأ ًأÒصشم Úينانبللابو زرأ’أ دÓبب ّدبتصست يتلأ ةيفئاطلأ

،ةÒخأ’أ هبتك دحأأ نأونع ،““ةلتاقلأ تايوهلأ““ هيمصسي ام
داصسفلأو نانبل بيصصت يتلأ ةيداصصتق’أ ةقئاصضلأ ¤إأو
.اهتأودأأو ةلودلأ لّكأاتي يذلأ
مامأأ Óًماك ًاموي ينم رمأ’أ قرغتصسأ““ :فولعم لاق ا‡و
ًةقلح نكي ⁄ توÒب ‘ ّوتلل ثدح ام نأأ مهفأ’ تاصشاصشلأ
هرثأأ صسكعني يذلأو هل ةياهن ’ يذلأ عأرصصلأ ‘ ىرخأأ

،ًايوون ًأراجفنأ صسيل أذه نأأ ًاحصضأو ودبي .مأ’أ يدلب ىلع
ام حصضوأأ يكو .““يديلقت Òغ““ ًأراجفنأ صسيل ًاصضيأأ هنكل
ماع ‘ يتيصس اموهÓكوأأ ءأدتعأ :ةنراقم نم دب ’ ،لوقأأ
ةيكÒمأ’أ يصضأرأ’أ ىلع لصصح يذلأ ةيومد دصشأ’أ ،5991
يوت– ًايلfi ةلوغصشم ةلبنق هببصس ناك ،Èمتبصس11 لبق
.نانطأأ ةثÓث اهنزوو ،موينومأ’أ تأÎن ىلع ًاصضيأأ
ناك !ةرم فلأأ كلت  ىلع ديزت توÒب أافرم ‘ ““ةلبنقلأ““

ىنعم مهفنل نابصس◊أ ‘ ماقرأ’أ هذه ذخأان نأأ انيلع
.““اننيعأأ مامأأ تلأوت يتلأ روصصلأ

راجفنإÓل ةلباق ةلود
صسفن فيك““ :فاصضأأو دأوŸاب ًائيلم ّلظ عدوتصسŸأ أذه نأأ رّ
ام وه له ؟لامهإ’أ وه له ؟ةليوط ةÎف لÓخ ةرجفتŸأ
ىتح ؟راجفنÓل ًاصضيأأ ةلباق تلأز ام ةلود ¤إأ ًأزا‹ زمري
م‚ ام نإاف ،أاطÿأ قيرط نم ترجفنأ ““ةلبنقلأ““ نأأ ول

ظ◊أو ةفداصصŸأ .““ةيعيبط““ ةثراك ديكأاتلاب صسيل اهنع
امهنأأ ىوصس ،ةاصسأاŸأ هذه ‘ امهل دوجو ’ ءيصسلأ
وأأ يصضاŸأ ماعلأ صسيلو ةنصسلأ هذه ترجفنأ اهنأأ نانينعي
وأأ لامهإ’أو ،داصسفلأ وه ةاصسأاŸأ ببصس نإأ .قباصسلأ ماعلأ
تأÎنلأ نم ةنحصشلأ هذه دوجو Òصسفت نكÁ ’ .نواهتلأ

صضعب ةبغر لÓخ نم ’إأ ،مأوعأأ لأوطو ،ناكŸأ أذه ‘
.ةبصسانŸأ ةصصرفلأ ‘ ،ةداŸأ أذه عيب ‘ ةيلÙأ ايفاŸأ
يتلأ تأريذحتلأ نم مغرلأ ىلع ،تاطلصسلأ لّخدتت ⁄ أذإأو
ىلع ٍةجراخ َقطانÃ ٌةلفاح دÓبلأ نأÓف ،اهيلإأ تهجُو
بيرهتلأ تايلمع ‘ ةفلتfl لئاصصف اهيف طرخنت نوناقلأ
فقو ’و ٌيعيبط وأأ ٌيصضرع ثدح ا‡ ءيصش ’ .حبرŸأ

.““ءيصسلأ ظ◊أ ىلع
تناك يتلأ يه ،لا◊أ هذه زرأ’أ دÓب تغلب فيك““ :لوقيو
Ãٍدعوو ةير◊اب ٍدعو ،يفئاطو يداصصتقأ ““ٍدعو““ ةباث

ت– اهناكصس فصصن ٌدÓب ؟برغلأو قرصشلأ Úب ةاخأؤوŸاب
حرصش Óًهصس صسيل ؟ىصضوفلأ اهيف مقافتت دÓب ؟رقفلأ طخ
لمأوعلأ Úب .هÒصسفت مدع نكÁ ’ نكلو ،فأرحن’أ أذه
زيكÎلأ متي ام ًابلاغ ،ًاموؤوصشم ًأرود تبعل يتلأ ةÒثكلأ

نكلو .عقأولأ ‘ ٌيثراك وه يذلأ ،يميلقإ’أ طيÙأ ىلع
،ًامزج Ìكأ’أ لماعلأ ¤إأ عبصصإ’اب Òصشأأ نأأ ّيلع ناك أذإأ
صسفي يذلأ لماعلأ وهو نكمتي ⁄ أذاŸ هأوصس نم Ìكأأ رّ
ذنم هتهبج يتلأ ةÒثكلأ تايدحتلأ ةهجأوم نم نانبل
ام لعلو .ةيفئاطلأ ¤إأ دّدرت نود نم Òصشأأ Êإاف ،هتد’و
- ةنيابتمو ةددعتم فئأوط دوجو صسيل ةيلاكصشإ’أ ببصسي
نماصضلأ ًاصضيأأ ناك وه لب ،دلبلأ دوجو ةلعو ،عقأو أذهو
ييأأرب ةلكصشŸأ .هعويذو Êانبللأ جذومنلأ حاجنل يصسيئرلأ
زواŒ ¤إأ زكتري ناك يذلأ ينطولأ عورصشŸأ نأأ ‘ نمكت
،كÎصشم ينطو ءامتنأ وحن ةفلتıأ ةيفئاطلأ تأءامتن’أ

نأأ ىتح .حوصضوو ةقاط نم صضÎفي اÃ هتعباتم ّمتت ⁄
ىدل ،َنئاهر ًانايحأأو لب ،Úعصضاخ أوحصضأأ ÚنطأوŸأ
مه نيذلأ ،مهفئأوطل Úينيدلأو Úيصسايصسلأ ءامعزلأ
.““مهيدل َنئاهرو ِبناجأ’أ مهتامحب Úمزلم أوناك مهرودب

ةيلfi ايفام :فولعم Úمأآ
موينومألآ تآÎن تنزخ

أافرŸآ ‘
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رطق لايدنوم ¤إآ ةلهؤوŸآ رصضÿآ تآءاقل ليجأات

Ùا هيبع’ ةبسساŸئيسسÚ ودلا يرئازجلل‹ 

ةدج دا–آ دصض كرحتت قافتلآ ةرآدإآ
ي◊وبم ببصسب
ةبصساÙ ،نوناقلأ ¤إأ أاجلتصس اهنإأ ،دحأ’أ  ،يدوعصسلأ قافت’أ ةرأدإأ تلاق
ىمرم صسراح ،ي◊وبم صسيأر ›ودلأ يرئأزجلل ÚئيصسŸأ دا–’أ يبع’
.قيرفلأ
نم ددع عم رواصشتلابو ،لبدلأ دلاخ ةدايقب ةيقافت’أ ةرأدإ’أ تأأدبو
يعأدب ،دا–’أ يبع’ نم ددع دصض ىوكصش عفر ىلع لمعلأ ،Úينوناقلأ
““Œغ ظافلأاب مهتءاصسإأو مهزواÒ خأأÓةيق Ÿي◊وب““.

،يصضاŸأ ةعم÷أ ءاصسم ،(0-1) ةدج دا–أو قافت’أ ةهجأوم لÓخ كلذو
.ةعصشŸأ ةرهو÷أ بعلم ىلع
عم هلكاصشم ةقيقح ،دا–’أ قيرف ىمرم صسراح Êرقلأ زأوف فصشك
صسيأر قافت’أ قيرفل يرئأز÷أ صسراحلل ثدح اميف هيأأرو ،Úيقافت’أ

.يرودلل52 ةلو÷أ نمصض ةدج دا–أ ةأرابم بقع ي◊وبم
ةيئاصضف Èع ديلو عم يرودلأ جمانÈل تاحيرصصت ‘ Êرقلأ زأوف لاقو
:CBS““ةمهم طا˘ق˘ن3 ا˘ن˘ق˘ق˘حو ،قا˘ف˘ت’أ ما˘مأأ د˘ي˘ج ل˘ك˘صشب ا˘نر˘˘ه˘˘ظ
ىوتصسŸاب اهيف روهظلل ىعصسن ةمهم ةيقبتم تايرابم انيدلو ،يرودلاب
.““لومأاŸأ
ببصسب ÚبعÓلأ نم ددع فقوت اهنم ةبعصص فورظب انررم““ :لصصأوو
تبقعأأ يتلأ تايرابŸأ ‘ رظتنŸأ صسناجتلأ ثدحي ⁄و ،انوروك صسوÒف
.““ةزات‡ ةروصصب انرهظو قافت’أ دصض اندع اننكل ،فقوتلأ
:فاصضأأ ،ةأرابŸأ بقع ي◊وبم صسيأر يقافت’أ صسرا◊أ عم ثدح امعو
نأأ هل قحيو ،(هللأ اهمحر) هتدلأو بصس ÚبعÓلأ دحأأ هنإأ لوقي ي◊وبم““
.““متصشلأ وأأ بصسلل صضرعت نإأ بصضغي
اصسامح تدهصش ،ةيوق ةأرابم تناك دقف ،ÚيقافتÓل رفوأأ ظح““ :عباتو
ريدقت لك مهل نكأأو مهعم ةلكصشم يدل صسيل ةقيقحو ،ةديدع ءايصشأأو أÒبك
ي◊وبم صسيأرل رذتعنو ،نوفصسآأ نحن أاطخ يأأ انم ردب أذإأو ،مأÎحأو
.““قافت’أ يدانو
،ةلبقŸأ ةلحرŸأ ‘ Òبك انيلع طغصضلأو فورظلأ““ :هلوقب ،Êرقلأ لمكأأو
روهمج هب رعصشي اÃ رعصشنو ،تاجردŸأ ‘ Òهام÷أ ةدصشب دقتفنو
.““دا–’أ

ر-ق

›È ل ديدج قيرف داجيا ىلعÓهيلا مامسضن

اغلام يدانل نيرداغلآ ةمئاق ‘ ةصسامخ نب
ةجردلأ ‘ طصشانلأ اغ’ام يدان نأأ ةينابصس’أ ريراقتلأ صضعب تفصشك
و لب˘قŸأ م˘صسوŸأ Úب˘عÓ˘لأ صضع˘ب ن˘ع ي˘ل˘خ˘ت˘لأ رر˘ق ة˘ي˘نا˘ب˘صس’أ ة˘ي˘نا˘ث˘لأ
.قيرفلأ اهنم Êاعي يتلأ ةيلاŸأ ةمزأ’أ ببصسب روجأ’أ ةلتك صضيفخت
نيذلأ ÚبعÓلأ نمصض ةصسامخ نب دمfi يرئأز÷أ ›ودلأ مصسأ جردني و
قيرف داجيأ ىلع È‹ بعÓلأ نوكيصس ثيح, مهتامدخ نع يلختلأ متيصس
.لبقŸأ مصسوŸأ نم ةيأدب هيلأ مامصضنÓل ديدج
ةنصسل دتÁ دقعب اغ’ام يدانل يصضاŸأ فيصصلأ مصضنأ ةصسامخ نب نأأ ركذي
‘ تاصسفانŸأ لك ‘ قيرفلأ عم ةأرابم91 مصسوŸأ أذه بعل و2202

Œل ¤وأ’أ يه ةبرÓنطولأ صضرأأ جراخ بع.
ر-ق

دادغب و يميهارب Úسساي يئانثلا مهمدقتي
حا‚وب

يرودلاب فآدهلآ بقل ىلع يثÓث عآرصص
يرطقلآ
،12ـلأ ةلوجلل لوصصولأ دعب Ìكأأ يرطقلأ يرودلاب Úفأدهلأ عأرصص لعتصشأ
،مهنم لكل افده41 ديصصرب ةمقلأ ىلع Úبع’3 ىواصست امدعب كلذو
‘ ةيران تاهجأوŸ دهÁ وهو ،ةياهنلأ نم طقف ةدحأو ةلوج لبقو
.فأدهل بقل مصس◊ ةقباصسŸأ نم ““Òخأ’أ““ نيرصشعلأو Êاثلأ عوبصسأ’أ
مه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،Úب˘ع’Ú 3فأد˘ه˘لأ بي˘تر˘ت لود˘ج˘˘ب لوأ’أ ز˘˘كرŸأ ل˘˘ت˘˘ح˘˘يو
ةأرابم ‘ افده لجصس يذلأ ،نايرلأ م‚ يميهأرب Úصساي يرئأز÷أ
ظوظح ىلع ىقبأأ ةياغلل Úمثو لاغ زوف قيقحتل هقيرف هب داق ةيناحصشلأ
.يرودلأ عرد ىلع ةصسفانŸأ ‘ يدانلأ
كلذو ،دصسلأ مجاهم حا‚وب دأدغب يرئأز÷أ ًاصضيأأ ةمقلأ ىلع صضقنأو
يذلأ فدهلأ وهو ،ميعزلأ هب زافو رطق ىمرم ‘ هزرحأأ يذلأ فدهلاب
فيفع مركأأ قيرفلاب هليمزو يميهأرب Úصساي عم ىواصستيل حا‚وب هب مدقت
‘ Úكيرصش هل حبصصأأو ،ةلو÷أ هذه ‘ يفيدهتلأ روهظلأ نع باغ يذلأ
.ةيصضاŸأ ةلو÷أ اهب درفني ناك يتلأ ةمقلأ
يرطقلأ يرودلأ فأده بقل يثÓثلأ Úب نم جرخي نل ماقرأÓل اقفوو
وهو ،فأدهأأ3 قرافب نودعتبي مهل ÚصسفانŸأ نأأ ةصصاخ ،مصسوŸأ أذه
مهلامآأ ىيقبت نكل ،طقف ةدحأو ةأرابم ‘ هصضيوعت بعصصلأ نم قراف
.قرولأ ىلع ةصسفانŸأ ‘ ةمئاق
بع’ ي˘ن˘ه نا˘ي˘ف˘صس ير˘˘ئأز÷أ م˘˘هو ،ا˘˘فد˘˘ه11 ل˘ج˘صس ي˘ثÓ˘ث كا˘ن˘˘هو
Úمأر Êأر˘يإ’أو ،ةر˘كو˘لأ م˘جا˘ه˘م و˘ط˘ي ن˘ب د˘˘مfi ه˘˘ن˘˘طأو˘˘مو ،ة˘˘فأر˘˘غ˘˘لأ
ةلو÷أ لÓخ ليجصستلأ ‘ أولصشف مهنأاب املع ،ةيناحصشلأ بع’ نايئاصضر
.نايرلأو يلهأ’أو لÓصص مأأ قرف دصض ةيصضاŸأ
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ة˘ق˘ط˘نŸأ تا˘ي˘ف˘صصت˘ل Êا˘ث˘لأ رود˘لأ ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت ”
مدق˘لأ ةر˘ك˘ل2202-⁄اع˘لأ صسأا˘ك˘ل ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’أ
ربوتكأأ رهصش ‘ افنآأ ةررقم تناك يتلأ ،رطقب
ةحئاج يصشفت ببصسب قح’ دعوم ¤إأ ،لبقŸأ
 .(91-ديفوك) دجتصسŸأ صسوÒف انوروك
،لبقŸأ صسرام رهصش ‘ تايفصصتلأ جمÈت دقو
ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ما˘يأأ ل˘˘ب˘˘ق ه˘˘ن˘˘ع نÓ˘˘عإ’أ ” ا˘˘م˘˘ل˘˘ث˘˘م

Ÿايصسآأ ةقطن.
دا–’أ غÓب نم مايأأ دعب رأرقلأ أذه يتأايو
ليجأا˘ت صصو˘صصخ˘ب (ا˘ف˘ي˘ف) مد˘ق˘لأ ةر˘ك˘ل ›ود˘لأ
صسأاكو2202-لأد˘نوŸ ة˘يو˘ف˘صصت˘لأ تا˘يرا˘بŸأ
نمأأو ةحصص ىلع ظاف◊أ““ فدهب ،3202-ايصسآأ
.““ÚكراصشŸأ لك
تا˘˘ي˘˘ف˘˘صصت˘˘لأ ق˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘ت نأأ رر˘˘˘قŸأ ن˘˘˘م نا˘˘˘كو

يرهصش ‘ ⁄اعلأ صسأاك ¤إأ ةلهؤوŸأ ةيقيرفإ’أ
تابيرصست كانه نكل ،Úمداقلأ Èمفونو ربوتكأأ

““فا˘ك˘لأ““ مد˘ق˘لأ ةر˘ك˘ل ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’أ دا–’أ ن˘˘م
نأأ ةصصاخ ،نيدعوŸأ نيذه ليجأات نع تثد–

بعلل صصصصıأ Èمتبصس رهصشل افيفلأ خيرات
رهصش ‘ هصضيوعت متيو ىغلي دق ةيدو تايرابم
.Èمفون وأأ ربوتكأأ
‘ د˘جأو˘ت˘ي ي˘ن˘طو˘لأ بخ˘ت˘نŸأ نإا˘ف ،ةرا˘˘صشإÓ˘˘ل
¤إأ ⁄اعلأ صسأاك تايفصصت ‘ ¤وأ’أ ةعومÛأ

ي˘تو˘ب˘ي˘جو و˘صسا˘فا˘ن˘ي˘˘كرو˘˘ب تا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م بنا˘˘ج
تايفصصتلأ ‘ هتلمح لهتصسيصس ثيح ،رجينلأو
¤وأ’أ ةلو÷أ لÓخ يتوبيج بختنم لابقتصساب
لقنتيصس اهدعبو ،ربوتكأأ31 وÚ 01ب ةررقŸأ
71وÚ 9ب رجينلأ بختنم ةهجأوŸ ““يماين““ ¤إأ
تايفصصت ليجأات نع ““افيفلأ““ نلعأأو . .Èمفون
يصشفت ببصسب ،2202 ⁄اعلأ صسأاكل ةلهؤوŸأ ايصسآأ

›ودلأ دا–’أ ررقو ،دجتصسŸأ انوروك صسوÒف
تايرابم ليجأات ،يمصسر نايب ‘ مدقلأ ةركل
⁄ا˘ع˘لأ صسأا˘ك˘ل ة˘ل˘هؤوŸأ ة˘يو˘ي˘صسآ’أ تا˘ي˘ف˘˘صصت˘˘لأ
تناك يتلأ ،3202 ايصسآأ صسأاكو ،رطق ‘2202
ماع ‘ ماقتلÈ 0202مفونو ربوتكأأ ‘ ةررقم
1202.
نا˘ي˘ب ‘ مد˘ق˘لأ ةر˘˘ك˘˘ل ›ود˘˘لأ دا–’أ ح˘˘صضوأأو
Òبك ددع ‘91 ديفوك يصشفت ءوصض ‘““ :يمصسر
يويصسآ’أ دا–’أو افيفلأ ررق دقف ،لودلأ نم
ةلهؤوŸأ تايفصصتلأ ليجأات متي نأأ مدقلأ ةركل

Ÿفاصضأأو .�3202 ايصسآأ صسأاكو ،2202 لايدنو
دا–’أ ع˘˘˘م صشقا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘صس ه˘˘˘نأأ ،›ود˘˘˘لأ دا–’أ
دي˘عأو˘م ن˘ع ل˘ي˘صصا˘ف˘ت˘لأ ن˘م د˘يزŸأ يو˘ي˘صسآ’أ
تقولأ ‘ أددصشم ،ةلجؤوŸأ تايرابŸأ ةماقإأ
عيمج ةحصص نامصضل فدهي هنأأ ىلع ،هصسفن
.““ÚينعŸأ ÚكراصشŸأ

بي˘صسو˘ج Êا˘ب˘صسإ’أ ي˘ن˘ق˘˘ت˘˘لأ مّد˘˘ق
Îصسصشنام قيرف بردم ’ويدرأوغ
مدعِل ،تأÒصسفت يزيل‚إ’أ يتيصس
›ود˘لأ ه˘ب˘عÓ˘ل ة˘صصر˘ف˘˘لأ ه˘˘ح˘˘ن˘˘م
زرfi صضا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ير ير˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئأز÷أ
كيبŸوأأ دصض ايصساصسأأ ةكراصشŸاِب
.يصسنرفلأ نويل
ةج˘ي˘ت˘ن˘ِب ي˘ت˘ي˘صس Îصسصشنا˘م ر˘صسخو
ءاصسم نويل كيبŸوأأ مامأأ (1-3)
يز˘ي˘ل‚إ’أ يدا˘ن˘˘لأ عّدوو ،تب˘˘صسلأ
ن˘م ا˘بوروأأ لا˘ط˘بأأ ة˘ط˘˘بأر قا˘˘ب˘˘صس
نأأ ا˘˘م˘˘ل˘˘ِع .ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘لأ ع˘˘بر رود˘˘˘لأ
Óيدب لخد زرfi صضاير حان÷أ

ناك ا˘ه˘ن˘ي˘حو ،65 ـلأ ة˘ق˘ي˘˘قد˘˘لأ ‘
اّفلختُم ““يوامصسلأ قرزأ’أ““ هقيرف

.رفصصِل فدهِب ةجيتنلأ ‘

’ويدرأوغ بيصسوج بردŸأ لاقو
عناصصو زرfi ةكراصشم مدع لوح
افليصس ودرانرب ›اغتÈلأ باعلأ’أ
ةيكيتكت˘لأ تا˘با˘صس◊أ““ :Ú˘َي˘صسا˘صسأأ
ةصسفانم ‘ أÒثك هيلع لّوعُي ’ رمأأ
.ا˘˘بوروأأ لا˘˘ط˘˘بأأ ة˘˘ط˘˘بأر م˘˘ج˘˘ح˘˘˘ِب
ي˘ق˘ير˘ف˘˘ِل نا˘˘يروÙأ نا˘˘ع˘˘فأدŸأ
يمجاهم ةعرصس مامأأ Úَئيطب اناك
Ú˘َحدا˘ف ن˘يَأا˘ط˘خ ا˘ب˘ك˘ترأو ،نو˘ي˘˘ل
نأأ دقتعأأ .ا˘ي˘لا˘غ ا˘م˘ه˘ن˘م˘ث ا˘ن˘ع˘فد
ن˘˘˘˘م ىو˘˘˘˘قأأ ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس Îصسصشنا˘˘˘˘م
ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع ي˘صسنر˘ف˘˘لأ صسفا˘˘نŸُأ
.““يفكي ’ أذه نكل ،ةدعصصأ’أ

نا˘˘ك زرfi لو˘˘خد»:لدوو صسير˘˘˘ك
ن˘˘م ة˘˘عا˘˘صس ع˘˘بر د˘˘˘ع˘˘˘ب ا˘˘˘يرور˘˘˘صض

““بعللأ
،قباصسلأ يزيل‚’أ بعÓلأ لاقو
‘ زرfi لوخد نأأ ،لدوو صسيرك
نم ناك هنكل ،أرثؤوم ناك ةأرابŸأ
.ةيأدبلأ ذنم نوكي نأأ صضورفŸأ

ا˘ف˘ع˘صض ر˘ه˘ظأأ ق˘ير˘ف˘لأ نأأ ة˘صصا˘˘خ
ة˘˘ه÷أ ى˘˘ل˘˘ع مو˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘لأ ‘ أÒب˘˘˘ك
زرfi لو˘خد»:فا˘صضأأو ،ى˘ن˘˘م˘˘ي˘˘لأ

نم ناك هنأ’ ،أدج أرخأاتم ءاج
ع˘˘بر د˘˘ع˘˘ب ل˘˘˘خد˘˘˘ي نأأ صضور˘˘˘فŸأ
.““ةأرابŸأ ةيأدب نع طقف ةعاصس
صسق˘˘ن ا˘˘ند˘˘ها˘˘صش د˘˘ق˘˘ل““ :فا˘˘˘صضأأو
ة˘˘ه÷أ ى˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘مو˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘لأ ءأدأ’أ
ى˘ل˘ع أردا˘ق نا˘ك زرfiو ،ى˘ن˘م˘ي˘˘لأ
ة˘˘ف˘˘صسل˘˘ف ’و˘˘ل ة˘˘فا˘˘˘صضإ’أ Ëد˘˘˘ق˘˘˘ت

““’ويدرأوغ

اهصضاخ تÓباقم9 ›امجإأ نِمو
ةطبأر ‘ يتيصس Îصسصشنام قيرف
،م˘˘˘˘صسوŸأ أذ˘˘˘˘ه ا˘˘˘˘بوروأأ لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بأأ
تأءاقل6 ‘ زرfi كرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صش
أد˘حأو ا˘فد˘ه ل˘ّ̆ج˘˘صسو .ا˘˘ي˘˘صسا˘˘صسأأ
.ةمصساح تأرير“4 مّدقو
يز˘ي˘ل‚إ’أ م˘جا˘هŸأ رأد˘هإأ ن˘عو
““لّلدŸُأ نبإ’أ““ - غنيلÎصس ميحر
فيدهت ةصصرفِل - Êابصسإ’أ ينقتلل

:’و˘˘˘˘˘˘يدرأو˘˘˘˘˘˘˘غ ّدر ،صضّو˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘ُت ’
ة˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘مو ه˘˘˘˘ع˘˘˘˘م ثّد–أا˘˘˘˘صس““
ظ˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ح فر˘˘˘˘˘غ ‘ Úب˘˘˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘˘˘لأ
فأدهأأ عييصضت امومع .صسبŸÓأ

fiءزج لب ،⁄اعلأ ةياهن صسيل ةقّق
.““مدقلأ ةرك ةبعل نم
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 اÒثك هيلع لّوعُي ’ رمأا ةيكيتكتلا تاباسس◊ا نا لاق

ايصساصسأآ زرfi ةكراصشم مدع ببصس رّصسفُي لويدرآوغ

ةفÿÓ بع’ عم دقاعتلأ ¤إأ يدنلوهلأ مأدÎصسمأأ صسكاجأأ يدان ىعصسي
.صشايز ميكح يبرغŸأ مجنلأ
زربأ’أ حصشرŸأ وه صسانو مدآأ ›وبان بع’ نإاف تامولعŸأ رخآأ بصسحو
.يدنلوهلأ يدانلأ ‘ دجأوتلأ لجأأ نم
هدقع ءأرصش ةيناكمإأ عم دحأو مصسوŸ ةراعإأ لكصش ىلع ةقفصصلأ متت دقو
.حصضأو لكصشب قلأات لاح ‘ ايئاهن
،ولوصساصس قيرف نم اهتÒظن عم ماّيأ’أ هذه ›وبان يدان ةرأدإأ صضوافتتو
.صسانولأ مدآأ يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ ليو– ةقفصص مأربإأ لجأأ نم
نم اغوب يÒÁج يرأوفيإ’أ مجاهŸأ بلج ›وبان يدان ولوؤوصسم حÎقيو

بعÓلأ جامدإأ اصضيأأو ،وروأأ نويلم52 غلبم ديدصست Òظن ،ولوصساصس قيرف
.ةيلاطيإ’أ ““تروبصس وتوت““ ةفيحصص هتركذ امك .ةقفصصلأ ‘ صسانولأ مدآأ
،ٍدقعِب ›اطيإ’أ ولوصساصس يدان عم (ةنصس32) اغوب يÒÁج طبتريو
ةّدم ءاصضقنأ ¤إأ Òصشُي يذلأ هتأذ خيراتلأ وهو .2202 فيصص هتّدم يصضقنت

.›وبان قيرف عم (ةنصس32) صسانولأ مدآأ يموجهلأ نأديŸأ طصسوتم دقع
يدان ¤إأ صسانولأ مدآأ تراعأأ ›اطيإ’أ ›وبان يدان ةرأدإأ نإاف ،ةراصشإÓل
قيرف عطتصسي ⁄و .دحأو مصسوم ةّدمِل ،9102 فيصص ‘ يصسنرفلأ صسين
صضلأ ببصسِب ،يرئأز÷أ ›ودلأ دقع ءأرصش دوصسأ’أو رمحأ’أ ةيلاŸأ ةقئاّ
.ةيصسنرفلأ ةلوطبلأ فاقيإأو ،““انوروك““ ةحئاج يّصشفت نع تم‚ يتلأ
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x›اطيإا ٍقيرف ىلع هحÎقت ›وبان ةرادإا

يدنلوهلآ مآدÎصسمأآ شسكاجأآ ‘ ششايز فلخي دق شسانو



ابوروأا لاطبأا يرودل يئاهنلا فسصن رودلا ‘

غيزبيل طاقصسإل ةبراصض ةيموجه ةوق زهجي ليخوت
      

       

يئاهنلا فسصنرودلا ‘ يسسنرفلا نامÒج ناسس صسيراب مامأا

 انناكمإاب :غيزبيÓل يصضايرلآ ريدŸآ
ةأاجافŸآ قيق–

هلؤوافت ،ÊاŸأ’أ غيزبي’ قيرفل يصضايرلأ ريدŸأ ،صشورك صسوكرام ىدبأأ
نا˘مÒج نا˘صس صسيرا˘ب ما˘مأأ ىر˘خأأ ةأا˘جا˘ف˘م ق˘ي˘ق– ى˘ل˘˘ع ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف هرد˘˘ق˘˘ب
غولبو ،ءاثÓثلأ ابوروأأ لاطبأأ يرود ةلوطبل يئاهنلأ لبق رودلأ ‘ يصسنرفلأ
.ةيراقلأ ةقباصسŸأ يئاهن
وكيتلتأأ ىلع1-2 هزوف بقع لاطبأ’أ يرودب يبهذلأ عبرملل غيزبي’ دعصصو
عم يئاهنلأ لبق رودلأ ‘ أدعوم برصضيل ،ةينامثلأ رودب Êابصسإ’أ ديردم
.›اطيإ’أ اتن’اتأأ ىلع اهتأذ ةجيتنلاب زاف يذلأ ،نامÒج ناصس
انفده وه أذه .يئاهنلأ ¤إأ لوصصولل ءيصش لك لعفنصس““ : صشورك حرصصو
.““ةأرابŸأ ‘ نك‡ ءيصش لك نأأ دقتعأأ .حصضأولأ
.““انتوق لكب يئاهنلأ غولب ديرنو اندهج ىراصصق لذبنصس““ :عباتو
ايوق امصصخ ديكأاتلاب هجأونصس .لولح داجيإاب قلعتي رمأ’أ““ :صشورك فاصضأأو
.““ةياغلل
بعلŸأ نم  قيرفلل ةيبيردتلأ ةصص◊أ غيزبي’ بردم نامصسلغان نايلوي لقنو
رقم ¤إأ ،ÊاŸأ’أ قيرفلأ همدختصسي ناك يذلأ ،ليروتصشيإأ ةنيدم ‘ Òغصصلأ
رامين دصض ةأرابŸأ ىلع بردتلأ لجأأ نم ،مدقلأ ةركل ›اغتÈلأ دا–’أ
.ةمات ةيرصس ‘ امهقافرو يبابم نايليكو
‘ أوكراصش دقو اينفو ايندب Úقئ’ أوناك ÚبعÓلأ عيمج نإأ صشورك لاقو
.تابيردتلأ

 ةÒخأ’ا هتاونسس ءاسضقل Èسصلاب ىلحتيسس له
انارغولبلا فوفسص ‘

 ءاقبلآ ديرت له :يصسيŸ دنانيدÒف
؟باقلأآ نودب ةنولصشرب ‘

لينويل ناك أذإأ امع ،قباصسلأ دتيانوي Îصسصشنام م‚ ،دنانيدÒف وير لءاصست
‘ بعŸÓاب ةÒخأ’أ هتأونصس ءاصضقل Èصصلاب ىلحتيصس ةنولصشرب دئاق يصسيم
.›ا◊أ هعصضو ىلع ،انأرغولبلأ فوفصص
ةجيتنب ةيثراك ةراصسخب ،ابوروأأ لاطبأأ يرود يئاهن عبر هقافرو يصسيم عدوو
.باقلأأ يأأ نود يرفصص مصسوÃ جرخيل ،خنويم نرياب مامأأ (8-2)
له“ :ةيزيل‚إ’أtropS TB”““ ةانقل هتاحيرصصت لÓخ ،دنانيدÒف لاقو
.““؟ةÒبكلأ باقلأ’أ ىلع ةصسفانŸأ مدع عم ةنولصشرب ‘ ءاقبلأ يصسيم ديري
¤إأ رظنلاب ،صصيمقلأ أذهب ةÒخأ’أ هتأونصس يصضقي نأأ ديري له““ :فاصضأأو
.““؟ابوروأأ ‘ ىرخأ’أ قرفلاب ةنراقم ›ا◊أ تقولأ ‘ ةقيرطلأو ءأدأ’أ
كا˘ن˘ه ءا˘ق˘ب˘ل˘ل تقو˘لأ ي˘صسي˘م ىد˘ل ل˘ه““ :ق˘˘با˘˘صسلأ د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي˘˘لأ م‚ ع˘˘با˘˘تو
.““كتايح ‘ ةÒبك ةعرصسب بهذتو يتأات ةبعل يه مدقلأ ةرك ؟راظتن’أو
‘ Òثأاتلأ ىلع ةردقلاب هعتمتب رمتصسي امدنع ،ÚلبقŸأ Úماعلأ ‘““ :”أأو
صسفانتلأ نود كلذ لعف ‘ بغÒصس له ،اهلعفي يتلأ ةقيرطلاب تايرابŸأ

.““؟ةÒبكلأ باقلأ’أ ىلع
ع˘م رأر˘م˘ت˘صس’أ مد˘ع ‘ ا˘ًيد˘ج ر˘˘ك˘˘ف˘˘ُي ي˘˘صسي˘˘م نأأ ،ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت ةد˘˘ع تدا˘˘فأأو
ةدايقلأو ةرأدإ’أ ىوتصسم ىلع ةيرذج تأÒيغت ثد– ⁄ أذإأ ،انأرغولبلأ
.قيرفلأ لخأدو ةينفلأ
ةحبذم ءأرجإأ يونت ةنولصشرب ةرأدإأ نأأ ،دحأ’أ ،Êابصسإأ يفحصص ريرقت دكأأو

.لبقŸأ مصسوŸأ لÓخ Êولاتكلأ قيرفلأ ةمئاق ‘
ةفاصضإ’اب ،مصسوŸأ أذه ت’وطب نودب ةنولصشرب جورخ بقع كلذ ءاجو

ÿأ هتراصسŸلاطبأأ يرود يئاهن عبر ‘ خنويم نرياب مامأأ (8-2) ةلذ
.ابوروأأ
ةنولصشرب يبع’ لك نإاف ،ةينابصسإ’أ ““وفيتروبيد ودنوم““ ةفيحصصل اًقفوو
يصسيم لينويل Òبكلأ يثÓثلأ ءانثتصساب يفيصصلأ وتاكŸÒأ ‘ عيبلل Úلباق
يتاف وصسنأأ بابصشلأ يئانثل ةفاصضإ’اب ،„وي يد يكنيرفو نغيتصش Òت يردنأأو
نيذلأ ÚبعÓلأ صضعبل دوقع ءاهنإأ ثدحي دق هنأأ ¤إأ تراصشأأو .غيوب يكيرو
.Êولاتكلأ يدانلأ عم نامصسوم وأأ مصسوم مهل ىقبتي
عم ليحرلاب اهل حمصسيصس يتلأ ءامصسأ’أ نم زيرأوصس صسيول نأأ تحصضوأأو
يئانثلأ نم صصلختلأ ‘ ةنولصشرب بغري امك ،1202 فيصص ‘ هدقع ءاهتنأ
.يتيتموأأ ليوماصصو يلبÁد نامثع يصسنرفلأ
يدانلأ تاباصسح حراخ ،صشتيتيكأر نافيإأ نأأ ““وفيتروبيد ودنوم““ تركذو
’ ابلأأ يدروج نأأ امك ،لبقŸأ مصسوŸأ ‘ هل ةهجو نع ثحبي نأأ بجيو
.اًيصساصسأأ رمتصسي هلعجي يذلأ ءأدأ’أ مدقي
‘ هليحر ىلع قفأويصس ةنولصشرب نأأ ’إأ ،4202 ىتح ابلأأ دقع رأرمتصسأ مغرو

مامأأ بابلأ اًصضيأأ Êولاتكلأ يدانلأ حتفيو .ديج صضرع ىلع لوصص◊أ ةلاح
نأأ طرصشب نكل ،““ون بماك““ ‘ هل دحأو مصسوم دعب نامزيرغ نأوطنأأ ليحر
‘ بغري نامÒج ناصس صسيراب نأأ ،ةفيحصصلأ تدكأأو .أÒًبك صضرعلأ نوكي

.““ءأرمأ’أ ةقيدح““ ¤إأ لاقتن’اب عنتقم Òغ Òخأ’أ نكل ،نامزيرغ مصض
نوصسلينو وتربور يجÒصس لثم ديدجتلأ نأاصشب Úبع’ عم ةنولصشرب صضوافتيو
.اًصضيأأ امهليحر عنÁ ’ أذه نكل ،وديميصس
لÓخ ةنولصشرب عم رأرمتصس’أ ‘ بغري لأديف وروترأأ نأأ ىلع تددصشو
.نآ’أ ىتح حصضأو Òغ هلبقتصسم نكل ،لبقŸأ مصسوŸأ

’ويدراوغ،اسسرابلا ‘ قباسسلا هبردÃ داسشأا

غيلÈÁÒلآ رابك دحأآ بيردت ديرأآ :‘اصشت
،يرطقلأ دصسلل ينفلأ ريدŸأو ،ةنولصشرب ةروطصسأأ ،زيدنانره ‘اصشت ىدبأأ
.ىÈكلأ ةيزيل‚إ’أ قرفلأ دحأأ ةدايق ›وت ‘ هتبغر ،دحأ’أ
أذإأ هنأأ حصضأولأ نم““ :““صستروبصس ياكصس““ ةكبصشل تاحيرصصت ‘ ،‘اصشت لاقو
،يصسلي˘صشت ،د˘ت˘يا˘نو˘ي ،ي˘ت˘ي˘صس ..أÒًب˘ك ا˘ًق˘ير˘ف را˘ت˘خأا˘صس ،را˘ي˘ت˘خ’أ ي˘ل˘ع نا˘ك
يانوأأو ونيتيكوب ويصسيروامو بولك نغروي““ :فاصضأأو .““ماهنتوت وأأ ،لانصسرآأ
.““يئانثتصسأ لمعب أوماق كانه ¤إأ أوبهذ نيذلأ ÚبردŸأ نم Òثكلأ ،يرÁإأ
ينفلأ ريدŸأ ،’ويدرأوغ بيب ،اصسرابلأ ‘ قباصسلأ هبردÃ ‘اصشت داصشأأو
.⁄اعلأ ‘ لصضفأ’أ هايإأ أÈًتعم ،يتيصس ÎصسصشناŸ ›ا◊أ
قرطب زوفلأ كنكÁ ..’ويدرأوغ اهمدقي يتلأ مدقلأ ةركب مرغم انأأ““ :عباتو

flكأأ ’و˘يدرأو˘غو ي˘ت˘ي˘صسلأ بو˘ل˘صسأأ بحأأ ي˘ن˘ك˘˘ل ،ة˘˘ف˘˘ل˘˘تÌ.. يرود˘لأ ع˘با˘تأأ
،يفطاعو يكذ صصخصش (’ويدرأوغ) هنإأ““ :لصصأوو .““هبحأأو ،أÒًثك يزيل‚إ’أ
دقل ،مدقلأ ةرك بع’ ¤إأ Òثكلأ لقني هنإأ ..ديج لمعب موقي ببصسلأ أذهلو
.““هبناج ¤إأ يتقوب تعتمتصسأو ،هنم Òثكلأ تملعت
وه ‘ده ،كلذ يفخأأ ’““ :لاق ،بردمك انأرغولبلأ ¤إأ ةدوعلأ ةيناكمإأ نعو
..ههجأوأأ يذلأ يدحتلأ وه أذه ،ةنولصشÈل ةدوعلأو ،ابوروأأ ¤إأ عوجرلأ
.““هب عتمتصسأأ اًصضيأأ انأأو ،(دصسلأ) عورصشŸأ أذه ‘ ملعتأأ تلز ام ينكل

        
ةـضاـير
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يصسنرفلأ نامÒج ناصس صسيراب قيرف دعتصسي
ÿأ’أ غيزبي’ ةأرابم صضوŸاÊ، ثلأÓءاث، ‘

هتوقب ،ابوروأأ لاطبأأ يرودل يئاهنلأ لبق رودلأ
.ةبراصضلأ ةيموجهلأ
ليخو˘ت صسا˘مو˘ت نأأ ““بي˘ك˘ي˘ل““ ة˘ف˘ي˘ح˘صص تر˘كذو
ة˘ط˘خ ى˘ل˘˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي˘˘صس ،ي˘˘ج صسإأ ي˘˘ب برد˘˘م
يدرا˘ك˘يإأ وروا˘م ل˘˘غ˘˘صشي˘˘صس ثي˘˘ح ،(4-2-3-1)
‘ هأو˘ت˘صسم ع˘صضأو˘ت م˘˘غر ة˘˘بر◊أ صسأأر ز˘˘كر˘˘م
.ةينامثلأ رودب اتن’اتأأ ةأرابم
ا˘يرا˘م يد ل˘ي˘خ˘نأأ ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’أ نأأ ¤إأ تت˘˘ف˘˘لو
يبابم نايليك عم لغصشيل فاقيإ’أ نم دوعيصس
يليزأÈلأ ظفتحيصس امنيب ،ةيموجهلأ ةحنجأ’أ
.باعلأ’أ عناصص رودب رامين
Úب ل˘صضا˘ف˘ي ل˘ي˘˘خو˘˘ت نأأ ¤إأ بي˘˘ك˘˘ي˘˘ل ترا˘˘صشأأو

ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’أو ي˘يا˘ج ا˘نا˘ج ا˘صسيردإأ ›ا˘غ˘˘ن˘˘صسلأ
طصسولأ طخ زكرم لغصشل ،صسيديراب وردنايل
.صسوينيكرام يليزأÈلأ ةقفر
بع’ تا˘مدÿ ي˘صسيرا˘ب˘لأ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ د˘˘ق˘˘ت˘˘ف˘˘يو
مو– يذلأ ،يتأÒف وكرام ›اطيإ’أ طصسولأ
نامÒج ناصس لهأات لاح هبايغ لوح كوكصش
.ةيئاهنلأ ةأرابملل
ناصس صسيراب م‚ ،روينوج رامين يليأÈلأ حدمو

فصصنل لهأاتلأ دعب هقيرف ،يصسنرفلأ نامÒج
اتن’اتأأ ىلع زوفلاب ،ابوروأأ لاطبأأ يرود يئاهن
(2-1).
:““ولراك تنوم““ ويدأر ةكبصش Èع رامين حرصصو
ن˘م جر˘خ˘ن˘صس ا˘˘ن˘˘نأا˘˘ب صسا˘˘صسحإأ Êدوأر˘˘ي ⁄ ،’““
.““انلزانم ¤إأ دوعنو ةلوطبلأ

ا˘نأأد˘ب نأأ در˘جÃ““ :ي˘ل˘يزأÈلأ م˘ج˘ن˘˘لأ فا˘˘صضأأو
أذل ،لهأاتلأ ىلع انزيكرت ناك ءامحإ’أ تايلمع
.““ينهذلأ ىوتصسŸأ ىلع قيرف انيلع ردقي نل
بجي ،ةديدج ةلحرم انرظتنت““ :رامين عباتو
،ةديد˘ج ة˘ع˘ئأر ةأرا˘ب˘م Ëد˘ق˘ت˘ل رو˘مأ’أ بي˘تر˘ت
يرود عدو˘ن نأأ ل˘ي˘ح˘˘ت˘˘صسŸأ ن˘˘مو ةر˘˘صسأأ ن˘˘ح˘˘ن
.““ةيلقعلأ هذه انيلع ترطيصس اŸاط لاطبأ’أ
،مصسوŸأ أذه ةلوطبلأ ةأاجافم اتن’اتأأ ““ :”أأو
دقل حيÎصسن نأأ انيلع نآ’أو ،أدج فينع قيرف
ا˘˘م د˘˘جو˘˘ي ن˘˘لو ،ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ ‘ بو˘˘ل˘˘طŸأ ا˘˘ن˘˘˘يدأأ
ةأرا˘ب˘م˘ل˘ل ل˘هأا˘ت˘لأ ‘ Òك˘ف˘ت˘لأ ن˘م ي˘ن˘ع˘ن˘م˘˘ي˘˘صس
.““ةيئاهنلأ
رود˘˘لأ ‘ ،نا˘˘مÒج نا˘˘صس صسيرا˘˘ب ه˘˘جأو˘˘˘ي˘˘˘صسو
 ÊاŸأ’أ غيزبي’ ،يئاهنلأ فصصن

ر˘يدŸأ نا˘م˘صسل˘غا˘ن نا˘ي˘لو˘ج Èع
هتداعصس نع ،غيزبي’ قيرفل ينفلأ
يئاهن فصصن ¤إأ هقيرف لهأات دعب
ىلع زوفلاب ،ابوروأأ لاطبأأ يرود
.““1-2““ ديردم وكتيلتأأ
نم دحأو انأأ ““ : نامصسلغان لاقو
ا˘ن˘ك ،⁄ا˘˘ع˘˘لأ ‘ ÚبردŸأ د˘˘ع˘˘صسأأ
ق˘ح˘˘ت˘˘صسنو ،ةأرا˘˘بŸأ ‘ ل˘˘صضفأ’أ
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ ا˘˘ن˘˘ق˘˘ل˘˘خ ،ل˘˘هأا˘˘ت˘˘˘لأ
.““لصضفأ’أ انكو صصرفلأ
نم Òثكلأ ىلع لصصحن ⁄““ :عباتو
د˘˘صض Òخأ’أ ثل˘˘ث˘˘لأ ‘ صصر˘˘ف˘˘˘لأ
،Êاثلأ طوصشلأ ‘ ةصصاخ وكيتلتأأ
ي˘ه ة˘ي˘مو˘ج˘ه˘لأ ا˘ن˘ت˘ق˘ير˘ط تنا˘ك
Òثكلأ قلخي ⁄ وكيتلتأأ  ةقرافلأ

..““صصرفلأ نم
امدنع هنأأ يعيبطلأ نم““ :لمكأأو
تنأا˘˘ف ،›ا˘˘˘ت˘˘˘لأ رود˘˘˘لأ ¤إأ ل˘˘˘صصت
،ءأدعُصس نحن ةليللأ ،ديزŸأ ديرت

عم انتأرابم فلم ‘ أأدبنصس أًدغ
نو˘ك˘ت˘˘صس ،نا˘˘مÒج نا˘˘صس صسيرا˘˘ب

ن˘ك˘ل ،ىر˘خأأ ة˘ب˘ع˘صص ةأرا˘ب˘م هذ˘˘ه
.““ةطخ انيدل
،را˘˘صصت˘˘ن’أ ‘ هرود صصو˘˘صصخ˘˘˘بو
زاف ،زاف نم وه قيرفلأ““ :لاق
،وكيتلتأأ ىلع مويلأو ماهنتوت ىلع
اهنإأ ،Úبردم ةأرابم تصسيل هذهف
Ìكأأ اصصرف انقلخ ،قرفلل ةصضاير
ه˘˘˘˘جأو˘˘˘˘ي ر˘˘˘˘خآأ ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف يأأ ن˘˘˘˘˘م
.““وكيتلتأأ
لÓغتصسأ ‘ انح‚““ :درطتصسأو
دعب ام اعون انأاجافت ،تاحاصسŸأ
ن˘˘ك˘˘ل ،لوأ’أ فد˘˘˘ه˘˘˘لأ ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صست

،لداعتلأ بقع انزيكرت اندعتصسأ
.““انصسوؤور صضفخن ⁄و
د˘˘˘يرأأ ’““ :لا˘˘˘ق ،بق˘˘˘ل˘˘˘˘لأ لو˘˘˘˘حو
عبطلاب اننكل ،هنع نآ’أ ثدحتلأ
ه˘ل˘ب˘ق ،ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لأ غو˘˘ل˘˘ب ‘ بغر˘˘ن

قر˘˘ف˘˘لأ د˘˘حأأ زا˘˘ت‚ نأأ ا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
هنإأ ،نامÒج ناصس صسيراب ةÒبكلأ
.““صشعتنمو ةياغلل يوق قيرف
نأأ بجي““ :باصشلأ بردŸأ عباتو
لو˘ط ى˘ل˘ع أًد˘ج Úع˘ير˘˘صس نو˘˘ك˘˘ن
نو˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘صس ه˘˘˘نأ’ ،ي˘˘˘ف˘˘˘لÿأ طÿأ

ا˘ه˘ي˘ف كن˘كÁ ’ ف˘قأو˘˘م كا˘˘ن˘˘ه
امك ،كدرفÃ ء’ؤوه دصض عافدلأ
عافدلأ لواح امدنع اتن’اتأأ لعف
د˘˘صض د˘˘حأو ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب م˘˘ه˘˘ما˘˘مأأ
موجنلأ نم Òثكلأ كانه ،دحأو

،““يج صسإأ يب““ قيرفلأ أذه ‘
.““اًلهصس نوكي نل رمأ’أ أذل
قيرفلأ ىلع امدقتم اتن’اتأأ ناكو
ع˘˘˘بر با˘˘˘˘صس◊ ،(0-1) ي˘صسيرا˘ب˘لأ
ةÒخأ’أ قئاقد˘لأ ى˘ت˘ح ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ
قا˘فر صضف˘ت˘نأ ا˘مد˘ن˘ع ،ةأرا˘ب˘م˘ل˘ل
.(1-2) أوزوفيل رامين
:هيدانب أديصشم نامصسلغان متتخأو
،ةÒب˘ك ة˘عر˘صسب رو˘ط˘ت˘ي غ˘يز˘ب˘ي’““

ا˘ج˘ي˘ل˘صسد˘نو˘ب˘ل˘ل ا˘ن˘˘ل˘˘صصو نأأ ذ˘˘ن˘˘م
لاطبأأ يرودل لهأاتلأ ‘ انح‚

‘ بعلن انلز امو ،تأرم3 ابوروأأ
عرصسأأ روطتلأ أذه ،ةلوطبلأ هذه
.““داتعŸأ نم
بردم نا˘م˘صسل˘غا˘ن نا˘ي˘لو˘ي تا˘بو
‘ تاب غيزبي’ تروبصش لاب نزأر
‘ مدقلأ ةرك يبردم مامتهأ ةرؤوب

ر˘˘غ˘˘صصأأ ى˘˘ح˘˘صضأأ نأأ د˘˘ع˘˘ب ا˘˘بوروأأ
يئاه˘ن ل˘ب˘ق˘ل ل˘هأا˘ت˘ي ا˘ن˘صس برد˘م
مدقلأ ةركل ابوروأأ لاطبأأ يرود
ى˘ل˘ع ءا˘ع˘برأ’أ ل˘ي˘˘ل زو˘˘ف˘˘لأ بق˘˘ع
 .1-2 ديردم وكيتيلتأأ
(اماع33) نامصسلغان نأأ مغرو
‘ تا˘ع˘قو˘ت˘لأ ل˘ك زواŒ ل˘ع˘ف˘لا˘ب
ÊاŸأ’أ قيرفلأ عم لوأ’أ همصسوم
ة˘ه˘جأو˘م˘ل˘ل ع˘ل˘ط˘ت˘ي ا˘ي˘لا˘˘ح ه˘˘نإا˘˘ف
‘ ل˘ب˘قŸأ عو˘ب˘˘صسأ’أ ‘ ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘لأ
ناصس صسيراب عم يبهذلأ عبرŸأ

هبردي يذلأ اصسنرف لطب نامÒج
.ليخوت صساموت ÊاŸأ’أ هنطأوم
عم تاهجأوŸأ““ نامصسلغان لاقو
ةÒث˘˘˘م ا˘˘˘م˘˘˘ئأد نو˘˘˘ك˘˘˘ت صسا˘˘˘مو˘˘˘˘ت
فر˘ع˘ي ه˘نأ’ ..ا˘ما“ ما˘˘م˘˘ت˘˘هÓ˘˘ل

.مد˘ق˘لأ ةر˘ك نو˘˘ك˘˘ت ف˘˘ي˘˘ك أد˘˘ي˘˘ج
‘ ق˘ي˘فو˘ت˘لأ ي˘ن˘ف˘لا˘ح˘ي نأأ ى˘ن“أأ

يقيرف وبع’ يدؤوي نأأو هتهجأوم
.““وكيتيلتأأ مامأأ أودأأ امك
نو˘ك˘ت˘صسو““ نا˘م˘˘صسل˘˘غا˘˘ن فا˘˘صضأأو
.““أدج ةديج ةأرابم
دقو انصس Èكأأ (اماع64) ليخوتو
ةÎفل نامصسلغان بيردت هل قبصس
يدانل فيدرلأ قيرف ‘ ةÒصصق
نأأ لبق اماع31 ذنم غروبصسغوأأ
نامصسلغان ةÒصسم ةباصصإ’أ فقوت
ا˘فا˘صشك ا˘هد˘ع˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘يو بعÓ˘˘ك
.ليخوتل
ل˘˘˘ي÷أ ا˘˘˘صضيأأ ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘خو˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘ثÁو
ناŸأ’أ ÚبردŸأ ن˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘يد÷أ
Òخأ’أ دقعلأ لÓخ أورهظ نيذلأ
زيكÎلأو طيطختلأ ةقدب أوزي“و

ةيططÿأو ةينفلأ ليصصافتلأ ىلع
.ةبعلل ةيصسفنلأ بنأو÷أو
ل˘ي˘خو˘تو نا˘م˘صسل˘غا˘ن تب˘ث˘ي ا˘˘م˘˘ك
دعب ناŸأ’أ ÚبردŸأ زي“ اصضيأأ
بو˘ل˘ك ن˘غرو˘ي ا˘م˘˘ه˘˘ن˘˘طأو˘˘م زو˘˘ف
لاطبأ’أ يرودب لوبرفيل بردم

‘و .ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضاŸأ م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسوŸأ ‘
كانه نوكي اÃر ›ا◊أ مصسوŸأ
ل˘˘˘ب˘˘˘ق ‘ ناŸأأ Úبرد˘˘˘م ة˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘ث
نرياب زاف ام أذإأ ةلوطبلأ يئاهن
ىلع كيلف زناه ةدايقب خينويم
تقو ‘ ةينامثلأ رود ‘ ةنولصشرب

.ةعم÷أ موي نم قح’
‘ نا˘˘م˘˘صسل˘˘غا˘˘ن را˘˘ك˘˘˘فأأ تح‚و
لك ىلع تصضقو وكيتيلتأأ ةهجأوم

fiبنا˘˘ج ن˘˘م ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘ج˘˘˘ه ة˘˘˘لوا
تفقوأأ مث نمو Êابصسإ’أ قيرفلأ
لÓخ نم صسفانŸأ ةحلصسأأ ىوقأأ
¤إأ ةنورŸاب مصستي نكمتم عافد

‘ ف˘يد˘ه˘ت˘لأ ‘ حا˘ج˘˘ن˘˘لأ بنا˘˘ج
.بصسانŸأ تقولأ
فده زرحأأ زمأدأأ رليات نأأ مغرو
عفأدم نإاف88 ةقيقدلأ ‘ زوفلأ

نم وه وناكيمابوأأ تويأد غيزبي’
‘ بع’ لصضفأأ بقل ىلع لصصح
.ةأرابŸأ
ليخوت ةهجأوم ‘ هلجصس نعو

يرود˘˘˘لأ ‘ ا˘˘˘م˘˘˘هدو˘˘˘جو لÓ˘˘˘˘خ
هتهجأو““ نامصسلغان لاق ÊاŸأ’أ
ا˘م أردا˘ن ي˘ن˘ك˘ل ا˘نا˘ي˘حأأ برد˘˘م˘˘ك

نأأ ى˘ن“أأ ي˘ن˘˘ك˘˘ل““زو˘˘ف˘˘لأ تق˘˘ق˘˘ح
ولو زوفلأ ىن“أأ .نآ’أ أذه Òغتي
.““تهاب ءأدأاب

يسسيرابلا دسض اتن’اتأا أاطÿ هراركت مدع دكؤوي

نامÒج ناصس ةهجآوŸ ةطخ انيدل :نامصسلغان

     
      
      

      
     
    

      
      
      

     
   

     
      

      
      
      
        

       
  

     
      
      

   
      

     
      

      

      
     

       
     

 
      
      
      

      
     

    

     



ابوروأا لاطبأا يرودل يئاهنلا فسصن رودلا ‘

غيزبيل طاقصسإل ةبراصض ةيموجه ةوق زهجي ليخوت
      

       

يئاهنلا فسصنرودلا ‘ يسسنرفلا نامÒج ناسس صسيراب مامأا

 انناكمإاب :غيزبيÓل يصضايرلآ ريدŸآ
ةأاجافŸآ قيق–

هلؤوافت ،ÊاŸأ’أ غيزبي’ قيرفل يصضايرلأ ريدŸأ ،صشورك صسوكرام ىدبأأ
نا˘مÒج نا˘صس صسيرا˘ب ما˘مأأ ىر˘خأأ ةأا˘جا˘ف˘م ق˘ي˘ق– ى˘ل˘˘ع ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف هرد˘˘ق˘˘ب
غولبو ،ءاثÓثلأ ابوروأأ لاطبأأ يرود ةلوطبل يئاهنلأ لبق رودلأ ‘ يصسنرفلأ
.ةيراقلأ ةقباصسŸأ يئاهن
وكيتلتأأ ىلع1-2 هزوف بقع لاطبأ’أ يرودب يبهذلأ عبرملل غيزبي’ دعصصو
عم يئاهنلأ لبق رودلأ ‘ أدعوم برصضيل ،ةينامثلأ رودب Êابصسإ’أ ديردم
.›اطيإ’أ اتن’اتأأ ىلع اهتأذ ةجيتنلاب زاف يذلأ ،نامÒج ناصس
انفده وه أذه .يئاهنلأ ¤إأ لوصصولل ءيصش لك لعفنصس““ : صشورك حرصصو
.““ةأرابŸأ ‘ نك‡ ءيصش لك نأأ دقتعأأ .حصضأولأ
.““انتوق لكب يئاهنلأ غولب ديرنو اندهج ىراصصق لذبنصس““ :عباتو
ايوق امصصخ ديكأاتلاب هجأونصس .لولح داجيإاب قلعتي رمأ’أ““ :صشورك فاصضأأو
.““ةياغلل
بعلŸأ نم  قيرفلل ةيبيردتلأ ةصص◊أ غيزبي’ بردم نامصسلغان نايلوي لقنو
رقم ¤إأ ،ÊاŸأ’أ قيرفلأ همدختصسي ناك يذلأ ،ليروتصشيإأ ةنيدم ‘ Òغصصلأ
رامين دصض ةأرابŸأ ىلع بردتلأ لجأأ نم ،مدقلأ ةركل ›اغتÈلأ دا–’أ
.ةمات ةيرصس ‘ امهقافرو يبابم نايليكو
‘ أوكراصش دقو اينفو ايندب Úقئ’ أوناك ÚبعÓلأ عيمج نإأ صشورك لاقو
.تابيردتلأ

 ةÒخأ’ا هتاونسس ءاسضقل Èسصلاب ىلحتيسس له
انارغولبلا فوفسص ‘

 ءاقبلآ ديرت له :يصسيŸ دنانيدÒف
؟باقلأآ نودب ةنولصشرب ‘

لينويل ناك أذإأ امع ،قباصسلأ دتيانوي Îصسصشنام م‚ ،دنانيدÒف وير لءاصست
‘ بعŸÓاب ةÒخأ’أ هتأونصس ءاصضقل Èصصلاب ىلحتيصس ةنولصشرب دئاق يصسيم
.›ا◊أ هعصضو ىلع ،انأرغولبلأ فوفصص
ةجيتنب ةيثراك ةراصسخب ،ابوروأأ لاطبأأ يرود يئاهن عبر هقافرو يصسيم عدوو
.باقلأأ يأأ نود يرفصص مصسوÃ جرخيل ،خنويم نرياب مامأأ (8-2)
له“ :ةيزيل‚إ’أtropS TB”““ ةانقل هتاحيرصصت لÓخ ،دنانيدÒف لاقو
.““؟ةÒبكلأ باقلأ’أ ىلع ةصسفانŸأ مدع عم ةنولصشرب ‘ ءاقبلأ يصسيم ديري
¤إأ رظنلاب ،صصيمقلأ أذهب ةÒخأ’أ هتأونصس يصضقي نأأ ديري له““ :فاصضأأو
.““؟ابوروأأ ‘ ىرخأ’أ قرفلاب ةنراقم ›ا◊أ تقولأ ‘ ةقيرطلأو ءأدأ’أ
كا˘ن˘ه ءا˘ق˘ب˘ل˘ل تقو˘لأ ي˘صسي˘م ىد˘ل ل˘ه““ :ق˘˘با˘˘صسلأ د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي˘˘لأ م‚ ع˘˘با˘˘تو
.““كتايح ‘ ةÒبك ةعرصسب بهذتو يتأات ةبعل يه مدقلأ ةرك ؟راظتن’أو
‘ Òثأاتلأ ىلع ةردقلاب هعتمتب رمتصسي امدنع ،ÚلبقŸأ Úماعلأ ‘““ :”أأو
صسفانتلأ نود كلذ لعف ‘ بغÒصس له ،اهلعفي يتلأ ةقيرطلاب تايرابŸأ

.““؟ةÒبكلأ باقلأ’أ ىلع
ع˘م رأر˘م˘ت˘صس’أ مد˘ع ‘ ا˘ًيد˘ج ر˘˘ك˘˘ف˘˘ُي ي˘˘صسي˘˘م نأأ ،ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت ةد˘˘ع تدا˘˘فأأو
ةدايقلأو ةرأدإ’أ ىوتصسم ىلع ةيرذج تأÒيغت ثد– ⁄ أذإأ ،انأرغولبلأ
.قيرفلأ لخأدو ةينفلأ
ةحبذم ءأرجإأ يونت ةنولصشرب ةرأدإأ نأأ ،دحأ’أ ،Êابصسإأ يفحصص ريرقت دكأأو

.لبقŸأ مصسوŸأ لÓخ Êولاتكلأ قيرفلأ ةمئاق ‘
ةفاصضإ’اب ،مصسوŸأ أذه ت’وطب نودب ةنولصشرب جورخ بقع كلذ ءاجو

ÿأ هتراصسŸلاطبأأ يرود يئاهن عبر ‘ خنويم نرياب مامأأ (8-2) ةلذ
.ابوروأأ
ةنولصشرب يبع’ لك نإاف ،ةينابصسإ’أ ““وفيتروبيد ودنوم““ ةفيحصصل اًقفوو
يصسيم لينويل Òبكلأ يثÓثلأ ءانثتصساب يفيصصلأ وتاكŸÒأ ‘ عيبلل Úلباق
يتاف وصسنأأ بابصشلأ يئانثل ةفاصضإ’اب ،„وي يد يكنيرفو نغيتصش Òت يردنأأو
نيذلأ ÚبعÓلأ صضعبل دوقع ءاهنإأ ثدحي دق هنأأ ¤إأ تراصشأأو .غيوب يكيرو
.Êولاتكلأ يدانلأ عم نامصسوم وأأ مصسوم مهل ىقبتي
عم ليحرلاب اهل حمصسيصس يتلأ ءامصسأ’أ نم زيرأوصس صسيول نأأ تحصضوأأو
يئانثلأ نم صصلختلأ ‘ ةنولصشرب بغري امك ،1202 فيصص ‘ هدقع ءاهتنأ
.يتيتموأأ ليوماصصو يلبÁد نامثع يصسنرفلأ
يدانلأ تاباصسح حراخ ،صشتيتيكأر نافيإأ نأأ ““وفيتروبيد ودنوم““ تركذو
’ ابلأأ يدروج نأأ امك ،لبقŸأ مصسوŸأ ‘ هل ةهجو نع ثحبي نأأ بجيو
.اًيصساصسأأ رمتصسي هلعجي يذلأ ءأدأ’أ مدقي
‘ هليحر ىلع قفأويصس ةنولصشرب نأأ ’إأ ،4202 ىتح ابلأأ دقع رأرمتصسأ مغرو

مامأأ بابلأ اًصضيأأ Êولاتكلأ يدانلأ حتفيو .ديج صضرع ىلع لوصص◊أ ةلاح
نأأ طرصشب نكل ،““ون بماك““ ‘ هل دحأو مصسوم دعب نامزيرغ نأوطنأأ ليحر
‘ بغري نامÒج ناصس صسيراب نأأ ،ةفيحصصلأ تدكأأو .أÒًبك صضرعلأ نوكي

.““ءأرمأ’أ ةقيدح““ ¤إأ لاقتن’اب عنتقم Òغ Òخأ’أ نكل ،نامزيرغ مصض
نوصسلينو وتربور يجÒصس لثم ديدجتلأ نأاصشب Úبع’ عم ةنولصشرب صضوافتيو
.اًصضيأأ امهليحر عنÁ ’ أذه نكل ،وديميصس
لÓخ ةنولصشرب عم رأرمتصس’أ ‘ بغري لأديف وروترأأ نأأ ىلع تددصشو
.نآ’أ ىتح حصضأو Òغ هلبقتصسم نكل ،لبقŸأ مصسوŸأ

’ويدراوغ،اسسرابلا ‘ قباسسلا هبردÃ داسشأا

غيلÈÁÒلآ رابك دحأآ بيردت ديرأآ :‘اصشت
،يرطقلأ دصسلل ينفلأ ريدŸأو ،ةنولصشرب ةروطصسأأ ،زيدنانره ‘اصشت ىدبأأ
.ىÈكلأ ةيزيل‚إ’أ قرفلأ دحأأ ةدايق ›وت ‘ هتبغر ،دحأ’أ
أذإأ هنأأ حصضأولأ نم““ :““صستروبصس ياكصس““ ةكبصشل تاحيرصصت ‘ ،‘اصشت لاقو
،يصسلي˘صشت ،د˘ت˘يا˘نو˘ي ،ي˘ت˘ي˘صس ..أÒًب˘ك ا˘ًق˘ير˘ف را˘ت˘خأا˘صس ،را˘ي˘ت˘خ’أ ي˘ل˘ع نا˘ك
يانوأأو ونيتيكوب ويصسيروامو بولك نغروي““ :فاصضأأو .““ماهنتوت وأأ ،لانصسرآأ
.““يئانثتصسأ لمعب أوماق كانه ¤إأ أوبهذ نيذلأ ÚبردŸأ نم Òثكلأ ،يرÁإأ
ينفلأ ريدŸأ ،’ويدرأوغ بيب ،اصسرابلأ ‘ قباصسلأ هبردÃ ‘اصشت داصشأأو
.⁄اعلأ ‘ لصضفأ’أ هايإأ أÈًتعم ،يتيصس ÎصسصشناŸ ›ا◊أ
قرطب زوفلأ كنكÁ ..’ويدرأوغ اهمدقي يتلأ مدقلأ ةركب مرغم انأأ““ :عباتو

flكأأ ’و˘يدرأو˘غو ي˘ت˘ي˘صسلأ بو˘ل˘صسأأ بحأأ ي˘ن˘ك˘˘ل ،ة˘˘ف˘˘ل˘˘تÌ.. يرود˘لأ ع˘با˘تأأ
،يفطاعو يكذ صصخصش (’ويدرأوغ) هنإأ““ :لصصأوو .““هبحأأو ،أÒًثك يزيل‚إ’أ
دقل ،مدقلأ ةرك بع’ ¤إأ Òثكلأ لقني هنإأ ..ديج لمعب موقي ببصسلأ أذهلو
.““هبناج ¤إأ يتقوب تعتمتصسأو ،هنم Òثكلأ تملعت
وه ‘ده ،كلذ يفخأأ ’““ :لاق ،بردمك انأرغولبلأ ¤إأ ةدوعلأ ةيناكمإأ نعو
..ههجأوأأ يذلأ يدحتلأ وه أذه ،ةنولصشÈل ةدوعلأو ،ابوروأأ ¤إأ عوجرلأ
.““هب عتمتصسأأ اًصضيأأ انأأو ،(دصسلأ) عورصشŸأ أذه ‘ ملعتأأ تلز ام ينكل

        
ةـضاـير

ـه1441 ةج◊ا وذ82 ـل قفاوŸا م0202  توأا81 ءاثÓثلا
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يصسنرفلأ نامÒج ناصس صسيراب قيرف دعتصسي
ÿأ’أ غيزبي’ ةأرابم صضوŸاÊ، ثلأÓءاث، ‘

هتوقب ،ابوروأأ لاطبأأ يرودل يئاهنلأ لبق رودلأ
.ةبراصضلأ ةيموجهلأ
ليخو˘ت صسا˘مو˘ت نأأ ““بي˘ك˘ي˘ل““ ة˘ف˘ي˘ح˘صص تر˘كذو
ة˘ط˘خ ى˘ل˘˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي˘˘صس ،ي˘˘ج صسإأ ي˘˘ب برد˘˘م
يدرا˘ك˘يإأ وروا˘م ل˘˘غ˘˘صشي˘˘صس ثي˘˘ح ،(4-2-3-1)
‘ هأو˘ت˘صسم ع˘صضأو˘ت م˘˘غر ة˘˘بر◊أ صسأأر ز˘˘كر˘˘م
.ةينامثلأ رودب اتن’اتأأ ةأرابم
ا˘يرا˘م يد ل˘ي˘خ˘نأأ ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’أ نأأ ¤إأ تت˘˘ف˘˘لو
يبابم نايليك عم لغصشيل فاقيإ’أ نم دوعيصس
يليزأÈلأ ظفتحيصس امنيب ،ةيموجهلأ ةحنجأ’أ
.باعلأ’أ عناصص رودب رامين
Úب ل˘صضا˘ف˘ي ل˘ي˘˘خو˘˘ت نأأ ¤إأ بي˘˘ك˘˘ي˘˘ل ترا˘˘صشأأو

ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’أو ي˘يا˘ج ا˘نا˘ج ا˘صسيردإأ ›ا˘غ˘˘ن˘˘صسلأ
طصسولأ طخ زكرم لغصشل ،صسيديراب وردنايل
.صسوينيكرام يليزأÈلأ ةقفر
بع’ تا˘مدÿ ي˘صسيرا˘ب˘لأ ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ د˘˘ق˘˘ت˘˘ف˘˘يو
مو– يذلأ ،يتأÒف وكرام ›اطيإ’أ طصسولأ
نامÒج ناصس لهأات لاح هبايغ لوح كوكصش
.ةيئاهنلأ ةأرابملل
ناصس صسيراب م‚ ،روينوج رامين يليأÈلأ حدمو

فصصنل لهأاتلأ دعب هقيرف ،يصسنرفلأ نامÒج
اتن’اتأأ ىلع زوفلاب ،ابوروأأ لاطبأأ يرود يئاهن
(2-1).
:““ولراك تنوم““ ويدأر ةكبصش Èع رامين حرصصو
ن˘م جر˘خ˘ن˘صس ا˘˘ن˘˘نأا˘˘ب صسا˘˘صسحإأ Êدوأر˘˘ي ⁄ ،’““
.““انلزانم ¤إأ دوعنو ةلوطبلأ

ا˘نأأد˘ب نأأ در˘جÃ““ :ي˘ل˘يزأÈلأ م˘ج˘ن˘˘لأ فا˘˘صضأأو
أذل ،لهأاتلأ ىلع انزيكرت ناك ءامحإ’أ تايلمع
.““ينهذلأ ىوتصسŸأ ىلع قيرف انيلع ردقي نل
بجي ،ةديدج ةلحرم انرظتنت““ :رامين عباتو
،ةديد˘ج ة˘ع˘ئأر ةأرا˘ب˘م Ëد˘ق˘ت˘ل رو˘مأ’أ بي˘تر˘ت
يرود عدو˘ن نأأ ل˘ي˘ح˘˘ت˘˘صسŸأ ن˘˘مو ةر˘˘صسأأ ن˘˘ح˘˘ن
.““ةيلقعلأ هذه انيلع ترطيصس اŸاط لاطبأ’أ
،مصسوŸأ أذه ةلوطبلأ ةأاجافم اتن’اتأأ ““ :”أأو
دقل حيÎصسن نأأ انيلع نآ’أو ،أدج فينع قيرف
ا˘˘م د˘˘جو˘˘ي ن˘˘لو ،ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ ‘ بو˘˘ل˘˘طŸأ ا˘˘ن˘˘˘يدأأ
ةأرا˘ب˘م˘ل˘ل ل˘هأا˘ت˘لأ ‘ Òك˘ف˘ت˘لأ ن˘م ي˘ن˘ع˘ن˘م˘˘ي˘˘صس
.““ةيئاهنلأ
رود˘˘لأ ‘ ،نا˘˘مÒج نا˘˘صس صسيرا˘˘ب ه˘˘جأو˘˘˘ي˘˘˘صسو
 ÊاŸأ’أ غيزبي’ ،يئاهنلأ فصصن

ر˘يدŸأ نا˘م˘صسل˘غا˘ن نا˘ي˘لو˘ج Èع
هتداعصس نع ،غيزبي’ قيرفل ينفلأ
يئاهن فصصن ¤إأ هقيرف لهأات دعب
ىلع زوفلاب ،ابوروأأ لاطبأأ يرود
.““1-2““ ديردم وكتيلتأأ
نم دحأو انأأ ““ : نامصسلغان لاقو
ا˘ن˘ك ،⁄ا˘˘ع˘˘لأ ‘ ÚبردŸأ د˘˘ع˘˘صسأأ
ق˘ح˘˘ت˘˘صسنو ،ةأرا˘˘بŸأ ‘ ل˘˘صضفأ’أ
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ ا˘˘ن˘˘ق˘˘ل˘˘خ ،ل˘˘هأا˘˘ت˘˘˘لأ
.““لصضفأ’أ انكو صصرفلأ
نم Òثكلأ ىلع لصصحن ⁄““ :عباتو
د˘˘صض Òخأ’أ ثل˘˘ث˘˘لأ ‘ صصر˘˘ف˘˘˘لأ
،Êاثلأ طوصشلأ ‘ ةصصاخ وكيتلتأأ
ي˘ه ة˘ي˘مو˘ج˘ه˘لأ ا˘ن˘ت˘ق˘ير˘ط تنا˘ك
Òثكلأ قلخي ⁄ وكيتلتأأ  ةقرافلأ

..““صصرفلأ نم
امدنع هنأأ يعيبطلأ نم““ :لمكأأو
تنأا˘˘ف ،›ا˘˘˘ت˘˘˘لأ رود˘˘˘لأ ¤إأ ل˘˘˘صصت
،ءأدعُصس نحن ةليللأ ،ديزŸأ ديرت

عم انتأرابم فلم ‘ أأدبنصس أًدغ
نو˘ك˘ت˘˘صس ،نا˘˘مÒج نا˘˘صس صسيرا˘˘ب

ن˘ك˘ل ،ىر˘خأأ ة˘ب˘ع˘صص ةأرا˘ب˘م هذ˘˘ه
.““ةطخ انيدل
،را˘˘صصت˘˘ن’أ ‘ هرود صصو˘˘صصخ˘˘˘بو
زاف ،زاف نم وه قيرفلأ““ :لاق
،وكيتلتأأ ىلع مويلأو ماهنتوت ىلع
اهنإأ ،Úبردم ةأرابم تصسيل هذهف
Ìكأأ اصصرف انقلخ ،قرفلل ةصضاير
ه˘˘˘˘جأو˘˘˘˘ي ر˘˘˘˘خآأ ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف يأأ ن˘˘˘˘˘م
.““وكيتلتأأ
لÓغتصسأ ‘ انح‚““ :درطتصسأو
دعب ام اعون انأاجافت ،تاحاصسŸأ
ن˘˘ك˘˘ل ،لوأ’أ فد˘˘˘ه˘˘˘لأ ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صست

،لداعتلأ بقع انزيكرت اندعتصسأ
.““انصسوؤور صضفخن ⁄و
د˘˘˘يرأأ ’““ :لا˘˘˘ق ،بق˘˘˘ل˘˘˘˘لأ لو˘˘˘˘حو
عبطلاب اننكل ،هنع نآ’أ ثدحتلأ
ه˘ل˘ب˘ق ،ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لأ غو˘˘ل˘˘ب ‘ بغر˘˘ن

قر˘˘ف˘˘لأ د˘˘حأأ زا˘˘ت‚ نأأ ا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
هنإأ ،نامÒج ناصس صسيراب ةÒبكلأ
.““صشعتنمو ةياغلل يوق قيرف
نأأ بجي““ :باصشلأ بردŸأ عباتو
لو˘ط ى˘ل˘ع أًد˘ج Úع˘ير˘˘صس نو˘˘ك˘˘ن
نو˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘صس ه˘˘˘نأ’ ،ي˘˘˘ف˘˘˘لÿأ طÿأ

ا˘ه˘ي˘ف كن˘كÁ ’ ف˘قأو˘˘م كا˘˘ن˘˘ه
امك ،كدرفÃ ء’ؤوه دصض عافدلأ
عافدلأ لواح امدنع اتن’اتأأ لعف
د˘˘صض د˘˘حأو ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب م˘˘ه˘˘ما˘˘مأأ
موجنلأ نم Òثكلأ كانه ،دحأو

،““يج صسإأ يب““ قيرفلأ أذه ‘
.““اًلهصس نوكي نل رمأ’أ أذل
قيرفلأ ىلع امدقتم اتن’اتأأ ناكو
ع˘˘˘بر با˘˘˘˘صس◊ ،(0-1) ي˘صسيرا˘ب˘لأ
ةÒخأ’أ قئاقد˘لأ ى˘ت˘ح ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لأ
قا˘فر صضف˘ت˘نأ ا˘مد˘ن˘ع ،ةأرا˘ب˘م˘ل˘ل
.(1-2) أوزوفيل رامين
:هيدانب أديصشم نامصسلغان متتخأو
،ةÒب˘ك ة˘عر˘صسب رو˘ط˘ت˘ي غ˘يز˘ب˘ي’““

ا˘ج˘ي˘ل˘صسد˘نو˘ب˘ل˘ل ا˘ن˘˘ل˘˘صصو نأأ ذ˘˘ن˘˘م
لاطبأأ يرودل لهأاتلأ ‘ انح‚

‘ بعلن انلز امو ،تأرم3 ابوروأأ
عرصسأأ روطتلأ أذه ،ةلوطبلأ هذه
.““داتعŸأ نم
بردم نا˘م˘صسل˘غا˘ن نا˘ي˘لو˘ي تا˘بو
‘ تاب غيزبي’ تروبصش لاب نزأر
‘ مدقلأ ةرك يبردم مامتهأ ةرؤوب

ر˘˘غ˘˘صصأأ ى˘˘ح˘˘صضأأ نأأ د˘˘ع˘˘ب ا˘˘بوروأأ
يئاه˘ن ل˘ب˘ق˘ل ل˘هأا˘ت˘ي ا˘ن˘صس برد˘م
مدقلأ ةركل ابوروأأ لاطبأأ يرود
ى˘ل˘ع ءا˘ع˘برأ’أ ل˘ي˘˘ل زو˘˘ف˘˘لأ بق˘˘ع
 .1-2 ديردم وكيتيلتأأ
(اماع33) نامصسلغان نأأ مغرو
‘ تا˘ع˘قو˘ت˘لأ ل˘ك زواŒ ل˘ع˘ف˘لا˘ب
ÊاŸأ’أ قيرفلأ عم لوأ’أ همصسوم
ة˘ه˘جأو˘م˘ل˘ل ع˘ل˘ط˘ت˘ي ا˘ي˘لا˘˘ح ه˘˘نإا˘˘ف
‘ ل˘ب˘قŸأ عو˘ب˘˘صسأ’أ ‘ ة˘˘ي˘˘لا˘˘ت˘˘لأ
ناصس صسيراب عم يبهذلأ عبرŸأ

هبردي يذلأ اصسنرف لطب نامÒج
.ليخوت صساموت ÊاŸأ’أ هنطأوم
عم تاهجأوŸأ““ نامصسلغان لاقو
ةÒث˘˘˘م ا˘˘˘م˘˘˘ئأد نو˘˘˘ك˘˘˘ت صسا˘˘˘مو˘˘˘˘ت
فر˘ع˘ي ه˘نأ’ ..ا˘ما“ ما˘˘م˘˘ت˘˘هÓ˘˘ل

.مد˘ق˘لأ ةر˘ك نو˘˘ك˘˘ت ف˘˘ي˘˘ك أد˘˘ي˘˘ج
‘ ق˘ي˘فو˘ت˘لأ ي˘ن˘ف˘لا˘ح˘ي نأأ ى˘ن“أأ

يقيرف وبع’ يدؤوي نأأو هتهجأوم
.““وكيتيلتأأ مامأأ أودأأ امك
نو˘ك˘ت˘صسو““ نا˘م˘˘صسل˘˘غا˘˘ن فا˘˘صضأأو
.““أدج ةديج ةأرابم
دقو انصس Èكأأ (اماع64) ليخوتو
ةÎفل نامصسلغان بيردت هل قبصس
يدانل فيدرلأ قيرف ‘ ةÒصصق
نأأ لبق اماع31 ذنم غروبصسغوأأ
نامصسلغان ةÒصسم ةباصصإ’أ فقوت
ا˘فا˘صشك ا˘هد˘ع˘˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘يو بعÓ˘˘ك
.ليخوتل
ل˘˘˘ي÷أ ا˘˘˘صضيأأ ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘خو˘˘˘˘ت ل˘˘˘˘ثÁو
ناŸأ’أ ÚبردŸأ ن˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘يد÷أ
Òخأ’أ دقعلأ لÓخ أورهظ نيذلأ
زيكÎلأو طيطختلأ ةقدب أوزي“و

ةيططÿأو ةينفلأ ليصصافتلأ ىلع
.ةبعلل ةيصسفنلأ بنأو÷أو
ل˘ي˘خو˘تو نا˘م˘صسل˘غا˘ن تب˘ث˘ي ا˘˘م˘˘ك
دعب ناŸأ’أ ÚبردŸأ زي“ اصضيأأ
بو˘ل˘ك ن˘غرو˘ي ا˘م˘˘ه˘˘ن˘˘طأو˘˘م زو˘˘ف
لاطبأ’أ يرودب لوبرفيل بردم

‘و .ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضاŸأ م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسوŸأ ‘
كانه نوكي اÃر ›ا◊أ مصسوŸأ
ل˘˘˘ب˘˘˘ق ‘ ناŸأأ Úبرد˘˘˘م ة˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘ث
نرياب زاف ام أذإأ ةلوطبلأ يئاهن
ىلع كيلف زناه ةدايقب خينويم
تقو ‘ ةينامثلأ رود ‘ ةنولصشرب

.ةعم÷أ موي نم قح’
‘ نا˘˘م˘˘صسل˘˘غا˘˘ن را˘˘ك˘˘˘فأأ تح‚و
لك ىلع تصضقو وكيتيلتأأ ةهجأوم

fiبنا˘˘ج ن˘˘م ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘ج˘˘˘ه ة˘˘˘لوا
تفقوأأ مث نمو Êابصسإ’أ قيرفلأ
لÓخ نم صسفانŸأ ةحلصسأأ ىوقأأ
¤إأ ةنورŸاب مصستي نكمتم عافد

‘ ف˘يد˘ه˘ت˘لأ ‘ حا˘ج˘˘ن˘˘لأ بنا˘˘ج
.بصسانŸأ تقولأ
فده زرحأأ زمأدأأ رليات نأأ مغرو
عفأدم نإاف88 ةقيقدلأ ‘ زوفلأ

نم وه وناكيمابوأأ تويأد غيزبي’
‘ بع’ لصضفأأ بقل ىلع لصصح
.ةأرابŸأ
ليخوت ةهجأوم ‘ هلجصس نعو

يرود˘˘˘لأ ‘ ا˘˘˘م˘˘˘هدو˘˘˘جو لÓ˘˘˘˘خ
هتهجأو““ نامصسلغان لاق ÊاŸأ’أ
ا˘م أردا˘ن ي˘ن˘ك˘ل ا˘نا˘ي˘حأأ برد˘˘م˘˘ك

نأأ ى˘ن“أأ ي˘ن˘˘ك˘˘ل““زو˘˘ف˘˘لأ تق˘˘ق˘˘ح
ولو زوفلأ ىن“أأ .نآ’أ أذه Òغتي
.““تهاب ءأدأاب

يسسيرابلا دسض اتن’اتأا أاطÿ هراركت مدع دكؤوي

نامÒج ناصس ةهجآوŸ ةطخ انيدل :نامصسلغان
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ر-ق

قيرفلأ ةرأدإ’أ ليحرب ةبلاطŸأ لجأ نم كلذ و
هتصسايصس ‘ دمتعأ يذلأ لÓم صسيئرلأ ةدايقب

دعو امدعب ةأوهلأ مصسق نم Úبع’ بأدتنأ ىلع
لصضفأ مأدقتصسأ ¤أ ىصضم تقو ‘ راصصن’أ
’ ق˘ير˘ف ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ ة˘ب˘ي˘ب˘صش نأ أد˘كؤو˘م Úب˘˘عÓ˘˘لأ

Áهخ˘يرا˘ت˘ل أر˘ظ˘ن ةأو˘ه˘لأ ن˘م مد˘ق˘ت˘صسي نأ ه˘ن˘ك
و قيرفلأ ردأوك زربأ حيرصستب ماق امك ، قيرعلأ

يرأد’أ و ينفلأ رأرقتصس’أ ىلع ظفاحي ⁄
تأرŸأ نم ديدعلأ ‘ همجهت ¤أ كلذ فصض
ءأدتع’أ ¤أ د◊أ هيب لصصو و راصصن’أ ىلع
و ة˘˘ي˘˘م˘˘هو˘˘لأ لÓ˘˘م دو˘˘عو ، ا˘˘يد˘˘صسج م˘˘ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع

‘ يلئابقلأ عراصشلأ نم لعج ›ايÿأ هعورصشم
ءي‹ ىتح صضفري هنأ و ةصصاخ Òبك نايلغ
¤أ ءا˘ي˘فوأ’ا˘ب تل˘ج˘ع ل˘مأو˘ع ، ة˘ي˘ن˘طو ة˘كر˘˘صش
ةبيبصش Òصست ةينطو ةكرصشب ةبلاطŸأ و جورÿأ
مدع ىلع حلي و رصصي لÓم نأ مغر لئابقلأ
هبصسح يتلأ هلأومأ عجÎصسي نأ لبق ةرداغŸأ

نذأ رايلم03 تقاف يتلأ و يدانلأ ىلع اهفرصص
Ÿةملكلأ دوعتصس ن .
يبرعلب رصساي نأرهو ةيعمج بع’ فصشك اميف
نا˘ك ا˘مد˘ع˘ب نا˘صسم˘ل˘ت دأدو ة˘ق˘فر ى˘صضمأ يذ˘˘لأ
يتلأ و لئابقلأ ةبيبصش ¤أ مامصضن’أ نم ابيرق
ةظ◊ رخأ ‘ اهيÒصسم عم تاصضوافŸأ تÌعت
هقاحتلأ مدع ءأرو يقيق◊أ ببصس فصشك نيأ ،
‘ »: لاق و رئأز÷أ ‘ جيوتت Ìكأ’أ يدانب

ة˘ب˘ي˘ب˘صش ‘ ءا˘صضم’أ ن˘م بير˘ق تن˘ك ة˘ق˘˘ي˘˘ق◊أ
صضرعلأ › أومدقي ⁄ اهيÒصسم نكل لئابقلأ
بنا÷اب Êوعنقي ⁄ مهنأ ىتح و مfiÎ ›اŸأ
وزو يزيت ¤أ يÒجانم ةقفر تلقنت ،يصضايرلأ
› مدق و ›ابقتصسأ ‘ ÒجانŸأ ىوصس دجأ و
ىصضاقتأ انأ و ايرهصش نويلم05 لقأ ›ام صصرع
و نأرهو ةيعمج يقيرف ‘ غلبŸأ أذه نم Ìكأ

تهجوت اهدعب و (صشينوميقام ) مهنأ تيصسح
يدانلأ أذه ‘ تعقو و ناصسملت ¤أ ةرصشابم
عفر و يب لاصصت’أ ÒجانŸأ كلذ داعأ اهدعب
تيصضمأأ دق تنك يننكل ›اŸأ صضرعلأ ةميق نم

ةبيبصش قيرفل قفوم ظح ىن“أ و دأدولأ ‘
لمحأ و هيف بعلأ نأ ىن“أ تنك يذلأ لئابقلأ
.““ ›اغلأ هصصيمق

بارعا عم ة◊اسصŸا دعب ةوقب برسضلا ديري ةيافلح

 بوصص كرحتي فيطصس قافو
Ëدروب نمحرلآ دبع

ةيدولوم يدان مو‚ دحأأ ،فيطصس قافول ماعلأ ريدŸأ ،ةيافلح دهف عصضو
ت’اقتن’أ ةÎف لÓخ هعم دقاعتلل هتابلط ةحئ’ صسأأر ىلع ،رئأز÷أ
.ةيرا÷أ ةيفيصصلأ
عناصص ،Ëدروب نمحرلأ دبع عم دقاعتلاب ةياغلل متهم ةيافلح نأأ  ملعو
.›ا◊أ وتاكŸÒأ لÓخ ةيولوأاك هعصضوو ،ةيدولوŸأ باعلأأ
هعانقإ’ ايلايخ اًبتأر Ëدروبل مدقيصس ةيافلح نأأ تدكأأ ،رداصصŸأ تأذ
تا˘صضوا˘ف˘م Ìع˘ت لÓ˘غ˘ت˘صسأ د˘ير˘ي ه˘نأأو ة˘صصا˘خ ،قا˘فو˘لأ ¤إأ ما˘م˘صضن’ا˘˘ب
،›اŸأ قصشلأ ببصسب ،رئأز÷أ ةيدولوم ةرأدإأو بعÓلأ Úب ديدجتلأ
.هتامدخب رفظلل
تغ˘ل˘ب نأأ د˘ع˘ب ،ي˘م˘صصا˘ع˘لأ يدا˘ن˘لا˘ب ه˘ت˘قÓ˘ع ءا˘ه˘نإأ ¤إأ بعÓ˘لأ ه˘ج˘ت˘˘يو
مدع ىلع هرأرصصإأ ببصسب ،أًدودصسم اقيرط هدقع ديدŒ تاصضوافم
.يرهصشلأ هبتأر صضيفخت
ثيح ،Ëدروب نمحرلأ دبع باعلأ’أ عناصص عم يدانلأ تاصضوافم تÌعتو
.دقعلأ ةميق لوح Úفرطلأ قافتأ مدع ببصسب ،أدودصسم اقيرط تغلب
ىلع تصضرع ةرأدإ’أ نأأ ،يمصصاعلأ يدانلأ ةرأدإأ نم برقم ردصصم دكأأو
هصضراع يذلأ رمأ’أ وهو ،هبتأر صضيفخت لباقم هدقع ديدË Œدروب
 .Óيصصفتو ةلمج بعÓلأ
ةيدنأ’أ دحأأ وحن Êا‹ لكصشب ليحرلأ ¤إأ ،(اًماع62) Ëدروب هجتيو
 .هتامدخ ىلع لوصص◊اب ةمتهŸأ
اًمداق ،8102 مصسوم ،رئأز÷أ ةيدولوم فوفصصل مصضنأ Ëدروب نأأ ركذي
‘ ىلغأ’أ دعت ةقفصص ‘ ،وروي فلأأ003 لباقم ،ةرواصسلأ ةبيبصش يدان نم
.ةيلÙأ ةيدنأ’أ Úب ت’اقتن’أ خيرات
فقوم نم هئايتصسأ نع ،فيطصس قافول ماعلأ ريدŸأ ،ةيافلح دهف برعأأ

لوأ ةÒخ’أ ة◊اصصŸأ لبق بأرعأأ نيدلأ زع ةدايقب ،هيدان ةرأدإأ صسل‹
.امهنيب صسمأ
دعب ،هبصصنم نع ةيافلح داعبإأ نلعأأ دق ،فيطصس قافو ةرأدإأ صسل‹ ناكو
؛تقؤوŸأ نجصسلأ هعأديإاب أًرمأأ ،قيقحتلأ يصضاق رأدصصإأ نم ةعاصس42
.تايرابŸأ جئاتنب بعÓتلأ ةحيصضف ‘ هطروت ببصسب
ءاتصسم دج انأأ““ :““كوبصسيف““ ىلع هباصسح Èع ةديرغت ‘ ،ةيافلح لاقو
لاصصتأو نجصسلأ نم يجورخ دعبف ،يهاŒ ةرأدإ’أ صسل‹ فرصصت نم
عم صضوافتلاب ةرصشابم تأأدب ،ةكرابملل يب ينفلأ مقاطلأو ÚبعÓلأ لك
.““يدانلل ىبح ةجرد Úبي أذه ،عيم÷أ
› ببصس ا‡ ؛ةرأدإ’أ صسل‹ فرط نم ليقأرعلأ دجأأ يب أذإاف““ :فاصضأأو
.““فيطصس قافو نم بحصسنم انأأ نآ’أ ..طابحإ’أ

ر-ق

ةمسصاعلا دا–ا ةرادإاب ةرم لوأ’ عمتجا

عيمج ةيو˘صست ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ن˘صس  :ى˘ي˘ح˘ي Îن˘ع
ابيرق تافلŸآ

ةفÙÎأ ةطبأرلأ) رئأز÷أ دا–’ ديد÷أ يصضايرلأ ريدŸأ  عنتمأ
يدانلل اهمودق لمتÙأ ءامصسأ’أ نع فصشكلأ نع ىيحي Îنع (¤وأ’أ
وه““ فدهلأ نأأ يحي ÎنعÈتعأ :يفيصصلأ وتاكŸÒأ لÓخ يمصصاعلأ
Úبع’ مدقتصسنصس .يمرهلأ لصسلصستلأ مأÎحأ عم ةلداع ةصسفانم ةماقإأ
صسراح ةقفصص نإأ أدكؤوم  ““ ينفلأ زاه÷أ اهددحي يتلأ تاجايتحÓل اًقفو
زودنغ صسيصسكلأأ ,(ةيصسنرفلأ ةلوطبلأ) نايتيإأ تناصس  يدانل Êاثلأ ىمرم
.حيحصصلأ قيرطلأ ‘ Òصست (اماع42)
Òصسي رئأز÷أ دا–أ فوفصص ›أ  زودنغ مودق““ : ىيحي Îنع حرصصو

و نايتيإأ تناصس يدان عم تاصضوافم ‘ نحن .حيحصصلأ قيرطلأ ‘
.““نك‡ تقو برقأ ‘ يئاهن قافتأ ›أ لوصصولأ ‘ لمان
،ةفيلخ نب رهاطلأ يعافدلأ طصسولأ بع’ لوح لأؤوصس ىلع أدرو
ىيحي Îنع دكأأ ،ودأراب يدان نم دحأو مصسوŸ هتراعإأ تهتنأ يذلأ
ةيدولوم حمطت يذلأو رصصنعلأ أذه تامدخ ىلع اًصصيرح لأزي ’ هنأأ
.هتامدخ نامصض ‘ اًصضيأأ رئأز÷أ
ةيؤور كيدل نوكي ’أأ ةياغلل دقعم رمأأ هنإأ““ :هثيدح ىيحي Îنع متتخأو
دعب نكمتن ⁄ اننأ’ مÓظلأ ‘ نحن .لبقŸأ مصسوŸأ ةيأدبب ةنراقم
8 ىدم ىلع دتميصس يذلأو انب ةصصاÿأ تأÒصضحتلأ جمانرب ءدب نم
،ةمصصاعلأ دا–أ يدانل يصضايرلأ ريدŸأ ،يحي Îنع عمتجأو.““ عيباصسأأ
مصسرل ،يدانلل كلاŸأ ،““روبÒصس““ عم‹ ةرأدإأ صسل‹ ءاصضعأاب ،دحأ’أ

.عصضولأ تأدجتصسم ةصسأردو ،قيرطلأ ةطراخ
ةدع ىلع ءوصضلأ طيلصستل ءاج عامتج’أ نأأ ،ةصصاخ رداصصم نم ملعو
‘ ،ديد÷أ يصضايرلأ ريدŸأ اهيلع مدقيصس يتلأ تأوطÿأو ،اياصضق
.تامأدقتصس’أ ةيصضق كلذ ‘ اÃ ،ةلبقŸأ ةلحرŸأ
ةرأدإ’أ دعاصست نأأ اهناصش نم يتلأ طاقنلأ مهأأ ¤إأ ،عامتج’أ قرطت امك
لوأ’أ فد˘ه˘لأ Èت˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لأ ،ن˘˘يو˘˘ك˘˘ت˘˘لأ عور˘˘صشم حا‚إأ ى˘˘ل˘˘ع ،ةد˘˘يد÷أ
.كÓملل

Œب لوأ’أ د˘˘ع˘˘ي ،عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ أذ˘˘ه نأأ ¤إأ ةرا˘˘˘صشإ’أ ردÚ م˘˘Óيدا˘˘ن˘˘لأ ك
بصصنم ‘ ،مرصصنŸأ يام رهصش هنييعت ذنم ،يحي Îنعو ،يمصصاعلأ
.يصضايرلأ ريدŸأ

ر-ق

لئابقلا ةبيبسشب هقاحتلا مدع ببسس فسشكي يبيرعلب رسساي

راصصتنلآ ةملك دوعتصس نŸ - راصصنلآ ىدحتي لÓم

تاعئاسشلا صضحدل عمتŒ رئاز÷ا ةيدولوم ةرادإا

ةيلبقتصسŸآ هتهجو ددحي و هÒصصم ‘ ايمصسر لصصفي وباج

اقÓطنا احابسص11 ةعاسسلا ىلع توا42 موي ةمخسض ةÒسسم ىرح’اب وا ةيجاجتحا ةفقو ةماقا ¤ا لئابقلا ةييبسش روهمج مزتعي
 وزو يزيت ةي’و رقم نم

و ف˘ي˘ط˘صس ة˘ن˘يد˘م ة˘˘نو˘˘ق˘˘يأ ر˘˘صشن
د˘˘ب˘˘ع ر˘˘˘ئأز÷أ ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م بع’
هباصسح ىلع روصشنم وباج نموŸأ

يعا˘م˘ت˘ج’أ ل˘صصأو˘ت˘لأ ع˘قأو˘م ‘
ام لك نع هيف Èع و مأرغتصسنأ
و ةÒخ’أ ة˘˘نو’أ ‘ ه˘˘ن˘˘ع لا˘˘˘ق˘˘˘ي
ح˘˘˘صضوأ نأ د˘˘˘يرأ »: Ó˘˘˘ئا˘˘˘ق بت˘˘˘ك

⁄ يننأ رئأز÷أ ةيدولوم روهم÷
روخف ، ءاقبلأ صضفرأ ⁄ و در“أ
و رئأز÷أ ةيدولوم ¤أ ءامتن’اب
نأ لبق ’أ قيرفلأ أذه رداغأ نل
ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب ، بع˘˘صشلأ أذ˘˘ه د˘˘ع˘˘صسأ
’ و ةعاصشأ يهف بتأرلأ ةصصقل
رخأ ن’ ةحصصلأ نم اهل صساصسأ

كلذ˘˘˘ك تن˘˘˘ك و˘˘˘˘ل و لاŸأ ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ه
قا˘فو ق˘با˘صس ي˘ق˘ير˘ف˘ب تي˘ك˘ت˘˘صش’
ينكل نيرايلÃ تبلاط و فيطصس
يدان ‘ كلذك و مهيف تحمصس

يد˘˘ل˘˘˘ف ،ي˘˘˘صسنو˘˘˘ت˘˘˘لأ ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإ’أ
و لأوم’أ ينجأ نيأ نم يعيراصشم
ام لك أوقدصصت ’ راصصنÓل لوقأ
. لاقي
صسيئر ،صساŸأأ رصصانلأ دبع دقعو

،ر˘ئأز÷أ ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ةرأدإأ صسل‹
،ءاصضعأ’أ ةفاكب ،اقلغم اعامتجأ
د˘˘ح ع˘˘˘صضوو ،ىؤور˘˘˘لأ ح˘˘˘ي˘˘˘صضو˘˘˘ت˘˘˘ل
ةن÷ لوح تÒثأأ يتلأ تاعئاصشلل
.ةÒخأ’أ ةنوآ’أ ‘ تامأدقتصس’أ
دق ،ريراقتلأ نم ديدعلأ تناكو

ةيوق تافÓخ دوجو نع تثد–
،تامأدقتصس’أ ةن÷ ءاصضعأأ Úب
¤إأ صضع˘˘ب˘˘لا˘˘ب ع˘˘˘فد يذ˘˘˘لأ ر˘˘˘مأ’أ
.ةنجللأ نم هباحصسنأ نÓعإأ
ناي˘ب ‘ ي˘م˘صصا˘ع˘لأ يدا˘ن˘لأ لا˘قو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ي˘˘˘م˘˘˘صسر˘˘˘لأ ه˘˘˘˘با˘˘˘˘صسح Èع
عرا˘˘صست م˘˘صضخ ‘““ :““كو˘˘ب˘˘˘صسي˘˘˘ف““

ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م تي˘˘ب ل˘˘˘خأد ثأد˘˘˘حأ’أ
ا˘عا˘م˘ت˘جأ صساŸأأ د˘ق˘ع ،ر˘ئأز÷أ

رو˘صضح˘ب ،ةرأدإ’أ صسلÛ ا˘ق˘ل˘غ˘م
ي˘ئا˘ن˘ث˘لأ م˘ه˘ي˘ف اÃ ،ءا˘صضعأ’أ ل˘ك
،فوع يلع ديصسو ،اطصشاب رونأأ
تا˘عا˘صشإأ ا˘م˘ه˘لو˘ح تÒثأأ نأذ˘ل˘لأ
ةرأدإأ عم امهلبقتصسÃ قلعتت ةÒثك
.““يدانلأ
ءا˘˘˘صضعأ’أ ة˘˘˘فا˘˘˘ك صساŸأأ بلا˘˘˘طو
،د˘˘˘ي˘˘˘لأ ‘ د˘˘˘ي˘˘˘لأ ع˘˘˘صضو ةرور˘˘˘صضب
لبق يدانلأ ةحلصصم ‘ Òكفتلأو
.ءيصش لك
ءاصضعأ’أ لدابت امك ““ نايبلأ متخو
،يدانلأ تأدجتصسم نع ثيد◊أ
طا˘˘ق˘˘ن˘˘لأ د˘˘يد˘˘ع˘˘ل قر˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لأ ”و
ءاهنإأ ةرورصض رأرغ ىلع ،ةمهŸأ

ةو˘ق ل˘ك˘ب تا˘مأد˘ق˘ت˘صسإ’أ ة˘ي˘ل˘م˘˘ع
ق˘فو ى˘صشا˘م˘ت˘˘ي ق˘˘ير˘˘ف ل˘˘ي˘˘ك˘˘صشت˘˘ل

.““ديمعلأ قاصشع تاحومط
نم رهصشأأ ةصسمخ نم Ìكأ دعبو
ل˘ج و ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘لو˘ط˘ب˘لأ ف˘˘قو˘˘ت
رئأز÷أ ‘ ةيصضايرلأ تاصسفانŸأ
خصض ةيدولوŸأ روهمج رظتني ناك
ةرأدإأ د˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسج ‘ د˘˘˘˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج مد
و ة˘˘يو˘˘ئ˘˘م˘˘ل˘˘ل ًأÒصض– ة˘˘يدو˘˘˘لوŸأ
.مداقلأ مصسوŸأ
مصسوملل تأÒصضحتلأ ةيأدب عم و
‘ ةيدن’أ بلغأ طاصشنو مداقلأ
را˘˘˘˘صصنأأ ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘صصلأ و˘˘˘˘تا˘˘˘˘كŸÒأ
ل˘˘م˘˘ع ن˘˘م Úئا˘˘ت˘˘صسم ة˘˘يدو˘˘˘لوŸأ
Òصضحتلأ ‘ اهتقيرط و ةرأد’أ
لكاصشملل ةفاصضأ مداقلأ مصسوملل
ح˘˘لا˘˘صصŸأ برا˘˘صضتو ة˘˘ي˘˘ل˘˘˘خأد˘˘˘لأ
ةكرصشلأ Òيصست مقع و ةيصصخصشلأ
.ةيلوÎبلأ
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Êأدوصسلأ مصضب ًامامتهأ  ةمصصاعلأ دا–أو رئأز÷أ ةيدولوم اقيرف يدبي
fiجيريرعوب يلهأأ قيرف موجه م‚ ““لابرغلأ““ نمحرلأ دبع دم  ‘

 .ةيلا◊أ ت’اقتن’أ قوصس
ةيدولوم صضوافتو Êأدوصسلأ بختنŸأ م‚ مصض ىلع ناقÓمعلأ صسفانتيو
دقاعتلل نمحرلأدبع دمfi عم داج لكصشب ةمصصاعلأ دا–أو رئأز÷أ

ع˘قو˘م بصسح˘ب ة˘يرا÷أ ت’ا˘ق˘ت˘ن’أ ةÎف لÓ˘˘خ ه˘˘تا˘˘مد˘˘خ بصسكو ،ه˘˘ع˘˘م
.Êأدوصسلأ ““942 تروبصس““

يتلأ ةيلاŸأ ءابعأ’أ ةيطغتل لابرغلأ عيب ‘ جيريرعوب يلهأأ ةرأدإأ بغرتو
Áف ةمزأأ ءأرج  قيرفلأ اهب رÒصسينأأ ةلاقتصسأ دعب ًاصصوصصخ ،انوروك صسو

.يدانلأ صسيئر يدامح نب
زربأأ دحأأ نع ديقعتلأ ةغلاب ةيلام ًافورظ Êاعي يذلأو جÈلأ يلهأأ ىلختو

كلذو ،ةمصصاعلأ ةيدولوم ¤إأ لقتنأ يذلأو Óصسيإأ يدوأد ›اغنصسلأ همو‚
 .لابرغلأ نع يلختلل هعفدت نأأ حّجرŸأ نم يتلأ بابصسأ’أ صسفنل
نم ةدع ًاصضورع هيقلت قباصس تقو ‘ نلعأأ دق يجيأÈلأ قيرفلأ ناكو
هيلإأ راظنأ’أ لابرغلأ تفلو ،Êأدوصسلأ مجنلأ مصضل ةيصسنرفو ةيجيلخ ةيدنأأ
‘ ÚمهاصسŸأ زربأأ ناكو ،رهبم لكصشب جÈلأ يلهأأ صصيمقب قلأات امدعب
ًافطع يرئأز÷أ يرودلأ ءاغلإأ لبق مصسوŸأ أذه ةيباجيإ’أ قيرفلأ جئاتن

 .رئأز÷أ صسأاك ةلوطب ‘ هقلأات ىلع
ر-ق

ةديدسشلا  ةيلاŸا ةقئاسضلا ببسسب هعيب ررقت اباكلا ةرادا

 لابرغلآ Êآدوصسلآ مصض ىلع ناصسفانتي ةراطصسوصس و ديمعلآ



صسيسسأات  ‘ ةمهاسسملل اهنم ايعسسو ءارقلاو ةبلطلا نم Òثكلا ةبغر دنع ’وزن ةداج ةيركفو ةيملع تاماهسسإاو تاسسارد Ëدقت ةير◊ا لسصاوت
 ..كلذل ÚمزÓلا ةادأ’او دازلا نوكلÁ نم Úب يدج صشاقن
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 ..كلذل ÚمزÓلا ةادأ’او دازلا نوكلÁ نم Úب يدج صشاقن

:““ماهاربأا““ قافتا

؟ليئآرصسإآو تآرامإلآ Úب مئاق فلا– نع نÓعإآ مأآ تاقÓع عيبطت

 ةيرابخإا ةينطو ةيموي
 ةدودÙا ةيلوؤوسسŸا تاذ ةكرسشلا نع ردسصت

noitidE airuoH lE LRAS
جد00,000001 :يعامتجإ’ا لامسسأارلا

 :رسشنلا ريدم ماعلا ريدŸا
ةيطع Úصساي

SODIPRESSE

عيزوتلاعــــــــبطلا

:قرسشلا
ةير◊ا:طسسولا

ةير◊ا : بون÷ا

لجنموب يلع عراسش30 :رسشنلاو ريرحتلا ةيريدم
767417120:صسكافلاو فتاهلا

Ê:moc.liamtoh@airruohleneiditouqوÎكلإ’ا ديÈلا
airegla clp knab bara 36005458510020350620: يكنبلا باسس◊ا

(PENA) «راهسشإ’او رسشنلاو لاسصتÓل ةينطولا ةسسسسؤوŸا““ـ لهجوتلا ءاجرلا مكراهسشإ’
821737120-466117120:فتاهلا.ةمسصاعلا رئاز÷ا روتسساب عراسش1

919937120 -955937120:صسكافلا

AIS :رـــــئاز÷ا
EIS:ةنيطنسسق

ALGRAUO IS:ةلڤرو
OIS:نارهو

 اـــهباــحسصأ’ درــت ’ ةدــير÷ا درــت ةــــقيثو لــك
رـــسشنت ⁄ مأا ترـــسشن ءاوـــسس

ن˘˘ع ،0202 صسط˘˘˘˘صسغأأ /بآأ31 ‘ ،صضي˘بأ’أ تي˘ب˘˘لأ ن˘˘ل˘˘عأأ
ةلود Úب ““يخيراتلأ““ـب هفصصو مÓصس قافتأ ¤إأ لصصوتلأ
ىلع ““ةديرغت““ ‘و .ليئأرصسإأو ةدحتŸأ ةيبرعلأ تأرامإ’أ
كÎصشŸأ نايبلأ صصن بمأرت دلانود صسيئرلأ رصشن ،““Îيوت““
دلانود صسيئرلأ نإأ““ :يلي ام هتمدقم ‘ ءاج دقو ،قافتÓل
›وو ،وهاينتن Úماينب يليئأرصسإ’أ ءأرزولأ صسيئرو ،بمأرت

ىلع أوقفتأو ،مويلأ أوثدا– ،ديأز نب دمfi يبظوبأأ دهع
تأرامإ’أ ةلودو ليئأرصسإأ Úب ،لماك لكصشب ،تاقÓعلأ عيبطت
نلعأأ ،ي˘مو˘ي˘لأ ي˘ف˘ح˘صصلأ هر“ؤو˘م ‘و .““ةد˘ح˘تŸأ ة˘ي˘بر˘ع˘لأ
نوصضغ ‘ صضيبأ’أ تيبلأ ‘ هعيقوت متيصس قافت’أ نأأ بمأرت
ّنأأ ن˘ل˘عأأ ا˘م˘ك .د˘يأز ن˘بو و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن رو˘صضح˘ب ع˘ي˘با˘صسأأ ة˘ثÓ˘˘ث
تا˘ي˘قا˘ف˘تأ ن˘م د˘يز˘م مأر˘بإأ د˘ه˘صشت د˘ق ة˘ل˘ب˘قŸأ ع˘˘ي˘˘با˘˘صسأ’أ
قافت’أ لمحي نأأ ‘ بغري ناك هنإأ اًصضيأأ لاقو .مÓصسلأ
،رمأ’أ ةياهن ‘و .مÓعإ’أ تأداقتنأ نم يصشخ هنأأ ’ول همصسأ

قافت’أ نوكي أذهبو .““ماهأربأأ““ قافتاب قافت’أ ةيمصست تّ“
عصضوو ،نلعلأ ¤إأ ةيتأرامإ’أ ةيليئأرصسإ’أ تاقÓعلأ جرخأأ دق
.جرح نود نم ،أًراهج اهريوطتل راطإ’أ

ليئارسسإاو تارامإ’ا Úب تاقÓعلا خيرات
ا˘ًج˘يو˘ت˘ت بمأر˘ت صسي˘ئر˘لأ ه˘ن˘ع ن˘ل˘عأأ يذ˘˘لأ قا˘˘ف˘˘ت’أ ي˘˘تأا˘˘ي
Úب ،اً̆ب˘ير˘ق˘ت ،ن˘يد˘ق˘ع ¤إأ د˘ت“ ة˘ي˘ن˘ل˘عو ة˘ير˘صس تا˘قÓ˘˘ع˘˘ل
ةيركصسعو ةينمأأ ت’ا‹ تلمصش دقو ،ليئأرصسإأو تأرامإ’أ
تآاصشنŸأ ةئيه تعّقو ،8002 ماع يفف .ةيداصصتقأو ةيراŒو
ن˘˘مأ’أ ن˘˘ع ة˘˘لوؤو˘˘صسŸأ) ي˘˘ب˘˘ظو˘˘بأأ ‘ ة˘˘˘يو˘˘˘ي◊أ ق˘˘˘فأرŸأو
ةكرصش عم ر’ود نويلم618 هتميق تغلب أًدقع (ةمÓصسلأو
يهو،lanoitanretnI TGA ““لانوصشانÎنإأ يتيج يآأ““

يتام ،يليئأرصسإ’أ لامعأ’أ لجر اهكلتÁ ةيرصسيوصس ةكرصش
ةيتحتلأ ةينبلل ةبقأرم تأدعم ءأرصش لجأأ نم ،‘اصشتوك
.(1)زاغلأو طفنلأ تآاصشنم كلذ ‘ اÃ ،تأرامإ’أ ‘ ةيوي◊أ
،ةّريصسم تأرئاط ثÓثب ،يبظوبأأ ،اهصسفن ةكرصشلأ تدوزو
امك .(2)ةينمأ’أو ةيتأرابختصس’أ اهتأردق زيزعت ¤إأ فدهت
ةينمأ’أ ةب˘قأر˘م˘ل˘ل يز˘كر˘م ما˘ظ˘ن˘ب ،ي˘ب˘ظو˘بأأ ة˘طر˘صش تدوز
لمعلأ أأدب دقو،eyE noclaF ““رقصصلأ Úع““ مصساب فرعي
.(3)6102 ويلوي /زو“ ‘ اvيمصسر هب
ةعوم‹ نم تأرامإ’أ تÎصشأ ،8102 صسطصسغأأ /بآأ ‘و
ةنصصرقل ةروطتم ايجولونكت ةيليئأرصسإ’أOSN ““وأأ صسإأ نإأ““
‘ اهي˘صضرا˘ع˘م ى˘ل˘ع صسصسج˘ت˘لأ صضر˘غ˘ب ؛ة˘لا˘ق˘ن˘لأ ف˘تأو˘ه˘لأ
مهنيبن˘م) ا˘ه˘مو˘صصخ م˘˘هÈت˘˘ع˘˘ت ن˘˘مو ،جراÿأو ل˘˘خأد˘˘لأ

،0202 رياني /Êاثلأ نوناك ‘و .(4)(نوفقثمو نويفاحصص
صصيخرت حنم ءاغلإاب ليئأرصسإأ ةيلودلأ وفعلأ ةمظنم تبلاط
‘ اهتاجتنم تمدخُتصسأ يتلأ ةعومÛأ هذهل ريدصصتلأ

قوقح ءاطصشن دصض ““ةثيبÿأ““ـب ةمظنŸأ اهتفصصو تامجه
.(5)تأرامإ’أ اهنيب نم ،ةديدع لود ‘ ناصسنإ’أ

¤إأ ةديدع ةيركصسع نيرا“ ‘ تأرامإ’أ كراصشت ،اvيركصسع
deR ““رمحأ’أ ملعلأ““ نير“ اهنيب نم ،(6)ليئأرصسإأ بناج
galFهيلع فرصشُت ،يو÷أ لاتقلأ ىلع مدقتم نير“ وهو؛
7102 صسرا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م /رأذآأ ‘و .(7)ة˘ي˘كÒمأ’أ ة˘يو÷أ تأو˘ق˘˘لأ
‘ يتأرامإ’أ و÷أ حÓصس كراصش ،9102 ليربأأ /ناصسينو
‘sohoinI ““صسوهوينيإأ““ مصساب فرعت ةيركصسع تابيردت
.(8)تابيردتلأ هذه ‘ اًصضيأأ ليئأرصسإأ تكراصش دقو ،نانويلأ
تق˘˘م˘˘ع˘˘ت ،ج˘˘ي˘˘لÿأ ‘ ة˘˘حŸÓأ ن˘˘مأأ نا˘˘م˘˘صض ة˘˘بأو˘˘ب ن˘˘مو
دعب ةصصاخو ،تأرامإ’أو ليئأرصسإأ Úب ةيركصسعلأ تاقÓعلأ
ءا˘ن˘ي˘م بر˘ق ط˘ف˘ن تÓ˘قا˘ن ا˘ه˘ل تصضر˘ع˘ت ي˘ت˘لأ تا˘م˘ج˘ه˘˘لأ
،9102 صسطصسغأأ /بآأ ‘و .9102 ويام/رايأأ ‘ ةÒجفلأ

،صستاك ليئأرصسي ،قباصسلأ يليئأرصسإ’أ ةيجراÿأ ريزو حرصص
ةيامحو نمأ’ ›ودلأ فلاحتلأ““ نم أًءزج تتاب ليئأرصسإأ نأاب
.(9)““ةيرحبلأ تأرمŸأ ةمÓصس نامصضو ةيرحبلأ ةحŸÓأ
وهو ،فلاحتلأ أذه ةيكÒمأ’أ ةدحتŸأ تاي’ولأ تأاصشنأأ دقو
،ايناطيربو ،نيرحبلأو ،تأرامإ’أو ،ةيدوعصسلأ نم اvلك مصضي
نفصسلأ ةمÓصسو نمأأ زيزعت ¤إأ فدهيو ،اينابلأأو ،ايلأÎصسأأو
.(01)ةيرحبلأ تأرمŸأ Èع ر“ يتلأ ةيراجتلأ
دقف ،يصضايرلأو ‘اقثلأو يصسامولبدلأ ىوتصسŸأ ىلع امأأ
اً̆ي˘ما˘ن˘ت ،هرود˘ب ،ل˘ي˘ئأر˘صسإأو تأرا˘مإ’أ Úب ع˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لأ د˘˘ه˘˘صش
ة˘فا˘ق˘ث˘لأ ةر˘يزو تما˘ق ذإأ ؛ةÒخأ’أ تأو˘ن˘صسلأ ‘ ا˘˘ًظو˘˘ح˘˘ل˘˘م
¤إأ ةينل˘ع ةرا˘يز˘ب ،ف˘ي˘غ˘ير يÒم ،ة˘ي˘ل˘ي˘ئأر˘صسإ’أ ة˘صضا˘ير˘لأو
‘ كراصشو .(11)8102 ربوتكأأ /لوأ’أ نيرصشت‘ يبظوبأأ

‘ ،أرق بويأأ ،يليئأرصسإ’أ ت’اصصت’أ ريزو هصسفن تقولأ
‘ دقع يذلأ ““ت’اصصتÓل ÚصضوفŸأ ÚبودنŸأر“ؤوم““

،ي˘ل˘ي˘ئأر˘صسإ’أ تأرا˘ب˘خ˘ت˘صس’أو ة˘ي˘جراÿأ ر˘يزو ما˘قو .ي˘˘بد
،9102 زو“ /ويلوي ‘ ،يبظوبأأ ¤إأ ةرايزب صستاك ليئأرصسي

امك .ةدحتŸأ ·أ’أ هتمظن يذلأ يئيبلأ ر“ؤوŸأ روصض◊
ةبئان ةصسائرب ةيليئأرصسإ’أ لدعلأ ةرأزو نم دفو يبظوبأأ رأز
ر“ؤوم ‘ ةكراصشŸأ لجأأ نم ،Èليز انيد ،ماعلأ يعدŸأ
ّامأأ .È 9102مصسيد /لوأ’أ نوناك ‘ داصسفلأ ةحفاكŸ ›ود
ةيلود تاقباصسم ‘ ةيليئأرصسإأ دوفو ترهظ دقف ،اvيصضاير
ةيملعو ةيداصصتقأو ةيفاقث تأر“ؤوم ¤إأ ًةفاصضإأ ،ةيصضاير
.يبدو يبظوبأأ ‘ ةيلود
تأرا˘مإ’أ Úب ة˘ي˘ن˘ل˘˘ع˘˘لأو ة˘˘ير˘˘صسلأ تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لأ هذ˘˘ه تذ˘˘خأأ
21 ي˘ف˘ف .ةÒخأ’أ ة˘نوآ’أ ‘ ا˘ًعرا˘صست˘م ى˘ح˘ن˘م ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘صسإأو

تو˘ع˘يد˘ي““ ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘صص تر˘˘صشن ،ي˘˘صضاŸأ و˘˘ي˘˘نو˘˘ي /نأر˘˘يز˘˘ح
تاي’ولأ ‘ يتأرامإ’أ Òفصسلل اًلاقم ةيليئأرصسإ’أ ““تونورحأأ
ىÈك ةصسكن لثميصس مصضلأ““““ نأونعب ،ةبيتعلأ فصسوي ،ةدحتŸأ

أذه ءاجو .(21)““يبرعلأ ⁄اعلأ عم تاقÓعلأ ريوطت دوه÷
ة˘ي˘تأرا˘مإأ ةر˘ئا˘ط ما˘ي˘ق ن˘م ط˘ق˘ف ما˘يأأ ة˘ثÓ˘˘ث د˘˘ع˘˘ب لا˘˘قŸأ
اهنإأ تأرامإ’أ تلاق ،(31)““نويروغ نب““ راطم ‘ طوبهلاب

ببصسب ين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لأ بع˘صشلأ ¤إأ تأد˘عا˘صسم ة˘ن˘ح˘صش ل˘م–
ناك ةوطخ ‘ ،(91-ديفوك) انوروك صسوÒف ةحئاج يصشفت

دقو .Úفرطلأ Úب عيبطتلأ ىوتصسم ىلع هيومتلأ اهفده
،تأدعاصسŸأ هذه مÓ˘ت˘صسأ ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لأ ة˘ط˘ل˘صسلأ تصضفر
عباصسلأ ‘و .(41)اهنأاصشب اهعم تأرامإ’أ قيصسنت مدع ببصسب

ي˘تأرا˘مإ’أ ة˘لود˘لأ ر˘يزو كرا˘صش ،ه˘˘صسف˘˘ن ر˘˘ه˘˘صشلأ ن˘˘م ر˘˘صشع
يصضأÎف’أ ر“ؤوŸأ ‘ صشاقرق رونأأ ةيجراÿأ نوؤوصشلل
:اهيف لاق ةملك ىقلأأو ،ةيكÒمأ’أ - ةيدوهيلأ ةنجلل يونصسلأ
لصضفأأ جئاتن ¤إأ يدؤويصس هنإأو مهم ليئأرصسإأ عم لصصأوتلأ نإأ““

.(51)““يصضاŸأ ‘ تعبتأ ىرخأأ تأراصسم نم
اًجيوتت لثÒ Áخأ’أ قافت’أ نإأ لوقلأ نكÁ ،هيلع ًءانب

ŸصسÒعلأ نم ةليوط ةÓب تاقÚ فرطلأÚ. فصصو دقو
طوم˘صسي˘ب ز˘عو˘ب ،مو˘ي˘لأ ل˘ي˘ئأر˘صسإأة˘ف˘ي˘ح˘صص ر˘ير– صسي˘ئر
ةيبرعلأ تأرامإ’أّ نإأ““ :هلوقب ،َقافت’أ ،وهاينتن نم برقŸأ
ن˘م Ìكأأ لأو˘ط ة˘ير˘صسلأ ل˘ي˘ئأر˘صسإأ ة˘ق˘ي˘صشع تنا˘ك ةد˘ح˘˘تŸأ

ةجوز حبصصتل قافت’أ رثإأ ىلع اهتناكم تÒغتو ،نيدقع
.(61)““نلعلأ ‘ ةيمصسر
جاتن ناك ،هتأذ دح ‘ ،يجيردتلأ عيبطتلأ نأأ ةقيق◊أو
ة˘ق˘ط˘نŸأو ج˘ي˘لÿأ ‘ ا˘هرودو ا˘ه˘˘ع˘˘صضو˘˘ل ي˘˘تأرا˘˘مإأ رو˘˘صصت
ع˘م ف˘لا˘ح˘ت˘لأ ةرور˘صضلو ،ةد˘ح˘تŸأ تا˘ي’و˘لا˘ب ا˘ه˘تا˘قÓ˘˘عو
رابتعأ .1 :يهو اهصسفن تأروصصتلأ اهكراصشت يتلأ ليئأرصسإأ
.2 ؛امهيلع أًرطخ ةقطنŸأ ‘ ةيطأرقÁدلأ ت’وحتلأ
Òثأا˘ت˘˘لأ ةر˘˘صصاfi ةرور˘˘صض .3 ؛لوأ’أ ود˘ع˘لأ نأر˘يإأ را˘˘ب˘˘ت˘˘عأ
ىتح ،ةيمÓصسإ’أ تأرايتلأ دد“ نم فوÿأ.4 ؛يكÎلأ
كÎصشŸأ لمعلأ ةرورصض .5 ؛اهنم فيوختلأو ،اهنم ةلدتعŸأ
‘ ةيكÒمأ’أ ةرأدإ’أ تاصسايصس ‘ Òثأاتلل نطنصشأو لخأد
ينصسح نم يكÒمأ’أ فقوŸأ رركتي ’ ىتح ،هصسفن هاŒ’أ

ليبق نم قافتأ وأأ ،1102 /رياني52 ةروث ءانثأأ ،اًلثم كرابم
صسيلف ،ينيطصسلفلأ عوصضوŸأ امأأ .Êأريإ’أ يوونلأ قافت’أ

ل˘ي˘ئأر˘صسإأو تأرا˘مإ’أ كرا˘صشت˘ت ل˘ب ،ا˘ًقÓ˘طإأ ةد˘ن˘جأ’أ ى˘˘ل˘˘ع
ا˘م˘ك ،اً̆با˘هرإأ ا˘ه˘ف˘صصو˘ب ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘˘لأ ة˘˘موا˘˘قŸأ ف˘˘ير˘˘ع˘˘ت
دومfi ينيطصسلفلأ صسيئرلأ كصس“ رابتعأ‘ ناكراصشتت

اÃ رصضي اًتنعت ةيلود تأرأرقو تبأوث نم ىقبت اÃ صسابع
.““مÓصسلأ ةيلمع““ ىمصسي
ي˘تأرا˘مإ’أ ي˘م˘ي˘˘ل˘˘قإ’أ دد˘˘م˘˘ت˘˘لأّ نأأ ح˘˘صضأو˘˘لأ ن˘˘م نا˘˘ك د˘˘قو
،يقيرفأ’أ نرقلأ ‘ ،رمحأ’أ رحبلأ ئنأوم ىلع ةرطيصسلل
’ ،ايبيل ‘ لخدتلأ Èع طصسوتŸأ رحبلأ ‘و ،نميلأ ‘و
يوق يميلقإأ فيلح ¤إأ جاتحي لب ،يكÒمأ’أ ءاطغلأ هيفكي
.ليئأرصسإأ لثم

قافت’ا ليسصافت
تاقÓعلأ عيبطت نأأ ىلع كÎصشŸأ يثÓثلأ نايبلأ ددصش
.ليئأرصسإأو ةدحتŸأ ةيبرعلأ تأرامإ’أ Úب اًلماك نوكيصس
عيباصسأ’أ ‘ Úفرطلأ نم دوفو عمتجتصس ،كلذ ¤إأ ًةفاصضإأ
ن˘م ة˘ع˘صسأو ة˘ل˘م˘ج ‘ ة˘ي˘ئا˘ن˘ث تا˘ي˘قا˘ف˘تأ ع˘ي˘قو˘ت˘ل ة˘مدا˘ق˘˘لأ
تايقافتأ دقعو ،تأرافصس ءاصشنإأ اهنيب نم ؛تاعوصضوŸأ
نمأ’أو ةرصشابŸأ تÓحرلأو ةحايصسلأو رامثتصس’اب قلعتت

ة˘ي˘ح˘صصلأ ة˘يا˘عر˘لأو ة˘قا˘ط˘لأو ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘لأو ت’ا˘˘صصت’أو
لّثمتم عابطنأ قلÿ ةفوصشكم ةلواfi ‘و .ةئيبلأو ةفاقثلأو
نايبلأ راصشأأ ،قافت’أ أذه ‘ أًزا‚إأ تققح تأرامإ’أ نأاب
صضأرأأ مصض نع نÓعإ’أ لجؤوتصس ليئأرصسإأ نأأ ¤إأ يثÓثلأ
نع نÓعإ’أ ليجأات نأأ اًملع ،بمأرت ةطÿ اًقفو ةينيطصسلف
فÓ˘ت˘ئ’ا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت با˘ب˘صسأ’ ا˘ًق˘با˘صس م˘صس˘˘ُح د˘˘ق نا˘˘ك م˘˘صضلأ
.ةلأاصسŸأ هذه نم بمأرت فقوÃو ليئأرصسإأ ‘ يموك◊أ
ةرصشابم هدقع يذلأ يفحصصلأ هر“ؤوم ‘ وهاينتن دكأأ دقو
هنأأو ،مصضلأ عورصشÃ كصسمتم هنأأ يثÓثلأ نايبلأ رودصص دعب
تقولأ ‘ هقيقحتب رأرقلأ ذاخت’ ةلواطلأ ىلع لأزام
.بصسانŸأ
¤إأ ة˘ب˘صسن˘لا˘ب د˘ي˘ف˘م ،ه˘تأذ د˘˘ح ‘ ،ر˘˘يÈت˘˘لأ نأأ ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق◊أو
ٍصضأرأأ مصضب لّثمتم د˘يد˘ه˘ت ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘ج˘صشي و˘ه˘ف ؛ل˘ي˘ئأر˘صسإأ
لباقم ديدهتلأ قيلعتو ،لبقتصسŸأ ‘ ةيفاصضإأ ةينيطصسلف
ّمث .تاقÓعلأ عيبطت ةيلمع ¤إأ ىرخأأ ةيبرع ةلود مامصضنأ
يليئأرصسإأ ةموكح صسيئر أأوصسأأ ةلحرم ‘ ،عيبطتلأ تيقوتّ نإأ
Úم˘ي˘ل˘ل ة˘ي˘نا‹ ةّ̆يد˘ه و˘ه ا‰إأ ،Úط˘صسل˘ف˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
نع - دحأو فرط نم - عجأÎلأ نع اًلصضف ،يليئأرصسإ’أ

ةلود مايقب عيبطتلأ طÎصشت يتلأ ةيبرعلأ مÓصسلأ ةردابم
اهتمصصاع ،7691 ويلوي /نأريزح4 دودح ىلع ةينيطصسلف
Úئ˘˘جÓ˘˘لأ ¤إأ ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب ةدو˘˘ع˘˘لأ ق˘˘ح طÎصشتو ،صسد˘˘ق˘˘˘لأ
ديدعلأ ،اهتأذ دح ‘ ،تنمصضت ةردابم يهو .Úينيطصسلفلأ

.ت’زانتلأ نم
صسيئر وهاينتن فّلك ىتح قافت’أ أذه ¤إأ لصصوتلأّ ” نإأ ام
Òئم ،ةموك◊أ صسيئر نأويدل ةعباتلأ ““يموقلأ نمأ’أ ةئيه““
أذه قيق– ةعباتŸ ةيليئأرصسإ’أ ةنجللأ ةصسائرب ،تابصش نب
صسيئر لاصسرإأ وهاينتن ررق امك .نك‡ تقو عرصسأاب قافت’أ
لصصوتلأ ‘ اvمهم أًرود ىدأأ يذلأ ،Úهوك يصسوي ،داصسوŸأ
ةدايق عم ةقيثو تاقÓعب عتمتي يذلأو ،قافت’أ أذه ¤إأ
ة˘ي˘قا˘ف˘تأ مأر˘بإأ زا‚إ’ ؛ي˘˘ب˘˘ظو˘˘بأأ ¤إأ ،ةد˘˘ح˘˘تŸأ تأرا˘˘مإ’أ
عيباصسأ’أ ‘ صضيبأ’أ تيبلأ ‘ اهعيقوتّ متي ّمث نمو ،مÓصسلأ
.ةمداقلأ

قافت’ا نم ليئارسسإا بسساكم
ةيبرعلأ لودلأ عم ةيعيبط تاقÓع َةماقإأ ليئأرصسإأ ›وُت
ىلع لوصص◊أ ‘ ةنيفدلأ اهتبغر بناج ¤إاف .ىوصصق ًةيمهأأ
ليئأرصسإأ تكفنأ ام ،Úطصسلف ىلع حلصسŸأ اهوطصسل ةيعرصش
نم ةدحأو دوقي يذلأ ،وهاينتن ةدايق ت– اميصس’و ،ىعصست
¤إأ ،ل˘ي˘ئأر˘صسإأ خ˘يرا˘ت ‘ ة˘ي˘صشا˘فو ة˘ي˘ن˘يÁ تا˘˘مو˘˘ك◊أ Ìكأأ
لصصوتلأ ¤إأو ،ةيبرعلأ لودلأ عم اهزيزعتو اهتاقÓع عيبطت
ه˘ي˘ف ر˘م˘ت˘صست تقو ‘ كلذو ،ا˘ه˘˘ع˘˘م مÓ˘˘صس تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تأ ¤إأ
Èكأأ مصضل أًديه“ ،ديوهتلأو ناطيتصس’أ زيزعت ‘ ليئأرصسإأ

لصصأويو .ةلتÙأ ةينيطصسلفلأ يصضأرأ’أ نم ةنك‡ ةحاصسم
هب تدان يذلأ ،““مÓصسلأ لباقم صضرأ’أ““ أأدبم هصضفر وهاينتن
أأدبÃ هنع صضاعتصسأو ،2002 ماعل ةيبرعلأ مÓصسلأ ةردابم
ع˘ي˘ب˘ط˘ت نأأ و˘ها˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن كرد˘˘يو .““مÓ˘˘صسلأ ل˘˘با˘˘ق˘˘م مÓ˘˘صسلأ““
تايقافتأ دقعو ،ةيبرعلأ لودلأو ليئأرصسإأ Úب تاقÓعلأ
عزني ،ةينيطصسلفلأ ةيصضقلل لح ¤إأ لصصوتلأ لبق ،اهعم مÓصس
نع مهلزع˘يو ،Úي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لأ ن˘م ةو˘ق˘لأ ر˘صصا˘ن˘ع م˘هأأ د˘حأأ

،مهتيصضق صشيمهت ليئأرصسإأ ىلع لّهصسيو ،يبرعلأ مهقمُع
.مهيلع مÓصستصس’أ صضرفو ،مهتدأرإأ رصسكو ،مهب دtرفتلأو
ةيصضقلأ نأأ راكنإأ ‘ ،وهاينتن ةدايق ت– ،ليئأرصسإأ رمتصستو
ىعصستو ،يليئأرصسإ’أ - يبرعلأ عأرصصلأ tبل يه ةينيطصسلفلأ
مظُن نم ديدعلأ Úبو اهنيب ةكÎصشم حلاصصم داجيإأ ¤إأ
دصض:اًلثم) ةينيطصسلفلأ ةيصضقلأ لح نود نم ةيبرعلأ مك◊أ

ىوقو ،““Êأريإ’أ رطÿأ““ـب لثمتŸأ كÎصشŸأ ودعلأ هّدعت ام
تا˘كر◊أو ،ة˘ي˘بر˘ع˘لأ ة˘ق˘ط˘نŸأ ‘ ي˘طأر˘قÁد˘˘لأ Òي˘˘غ˘˘ت˘˘لأ
.(اهعأونأأ ىلع ةيمÓصسإ’أ

تأرا˘مإ’أ ع˘م مÓ˘صس ة˘ي˘قا˘ف˘تأ ع˘ي˘قو˘ت د˘عُ̆ي ،با˘ب˘لأ أذ˘ه ن˘˘م
،اًلماك اًعيبطت اهعم تاقÓعلأ عيبطتو ،ةدحتŸأ ةيبرعلأ
اهتصسايصسو اهفقأوŸ اًحصضأو اًمعدو ،ليئأرصسإ’ اvمهم أًزا‚إأ
:لمصشي ام وهو ،ةينيطصسلفلأ ةيصضقلأ هاŒ اهتاصسرا‡و
ةي˘صضق˘لأ ة˘ي˘ف˘صصت˘ل ة˘ي˘كÒمأ’أ ةرأدإ’أو ل˘ي˘ئأر˘صسإأ ي˘ع˘صس ،اً̆لوأأ
،ينيطصسلفلأ بعصشلأ ىلع مÓصستصس’أ صضرفو ةينيطصسلفلأ

،““نرقلأ ةقفصص““ ةامصسŸأ يكÒمأ’أ صسيئرلأ ةطخ لÓخ نم
ةيصضقلأ ل◊ فرطتŸأ يليئأرصسإ’أ Úميلأ ةيؤور ىنبتت يتلأ

ةننوقو ةنعرصش اهنم ةصصاخ ،اهتانوكم عيمجب ةينيطصسلفلأ
.ةلتÙأ ةيقرصشلأ صسدقلأو ةيبرغلأ ةفصضلأ ‘ ناطيتصس’أ
ةيكÒمأ’أ ةرأدإ’أ فأÎعأ دعب صسدقلأ عوصضوم مصسح ،اًيناث
.اهيلإأ اهترافصس لقنو لÓتح’أ ةلودل ةمصصاع اهب
،ةلتÙأ ةيبرغلأ ةفصضلأ ‘ يدوهيلأ ناطيتصس’أ زيزعت ،اًثلاث
‘ ةينيطصسلفلأ يصضأرأ’أ ةرداصصم ‘ ليئأرصسإأ رأرمتصسأو
.دوهيلأ Úنطوتصسملل اهحنمو ةلتÙأ ةفصضلأ
قطا˘ن˘م م˘صضب لّ̆ث˘م˘تŸأ ه˘عور˘صشÃ و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن كصس“ ،ا˘ًع˘بأر
.ليئأرصسإأ ¤إأ ةلتÙأ ةينيطصسلفلأ قطانŸأ نم ةعصسأو

دجصسملل دوهيلأ ÚنطوتصسŸأ تاماحتقأ رأرمتصسأ ،اًصسماخ
ماصستقأ ¤إأ ةفداهلأ ليئأرصسإأ ةصسايصس رأرمتصسأو ،ىصصقأ’أ
لكيهلأ ءا˘ن˘ب˘ل أًد˘ي˘ه“ ،اv̆ي˘نا˘ك˘مو اv̆ي˘نا˘مز ى˘صصقأ’أ د˘ج˘صسŸأ
.هصضاقنأأ ىلع موعزŸأ
ع˘˘˘م عأر˘˘˘صصلا˘˘˘ب ة˘˘˘ل˘˘˘صصتŸأ تا˘˘˘با˘˘˘صس◊أ هذ˘˘˘ه ¤إأ ة˘˘˘فا˘˘˘˘صضإأ
تأرامإ’أ Úبو اهنيب تاقÓعلأ ليئأرصسإأ تلوأأ ،Úينيطصسلفلأ
لÓخ تعصسو ،ةÒبك ًةيمهأأ ،اًصصوصصخ ،ةدحتŸأ ةيبرعلأ
ة˘جرد ¤إأ تا˘قÓ˘ع˘لأ هذ˘ه ة˘ي˘قر˘ت ¤إأ ة˘˘ي˘˘صضاŸأ تأو˘˘ن˘˘صسلأ
ءÓيإأ ‘ لمأوعلأ نم ةعوم‹ تمهاصس دقو .فلاحتلأ
ام اهمهأأ ،تأرامإ’أ عم اهتاقÓع زيزعتل ةيمهأأ ليئأرصسإأ
:يلي
اهيلإأ مصضي يبرع روfi نم أًءزج تأرامإ’أ لّكصشُت ،اًلوأأ
‘ ذوفن روÙأ أذهلو ،نيرحبلأو ندرأ’أو رصصمو ةيدوعصسلأ

عجصشي نأأ ¤إأ ليئأرصسإأ علطتتو .ةيبرعلأ لودلأ نم ددع
¤إأ ىرخأأ ةيبرع اًلود تأرامإ’أ عم مÓصس ةيقافتأ عيقوت
Òغ فر˘ط ي˘ه ل˘ي˘ئأر˘˘صسإأ نأأ ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق◊أو .ا˘˘هوذ˘˘ح وذ◊أ
اهدوجو حنÁ نأأ ¤إأ ىعصست يهو ،روÙأ أذه ‘ يمصسر
.ةينلعو ةيعرصش هيف
قفدت ¤إأ ““مÓصسلأ قافتأ““ يدؤوي نأأ ليئأرصسإأ لمأات ،اًيناث
،لباقŸأ ‘و .اه˘ي˘لإأ ة˘ي˘ج˘ي˘لÿأو ة˘ي˘تأرا˘مإ’أ تأرا˘م˘ث˘ت˘صس’أ
¤إأ اهنمو ،تأرامإ’أ ¤إأ اهتأرداصص ةدايز ¤إأ ليئأرصسإأ ىعصست
اهتمدقم ‘و ،ت’اÛأ نم ددع ‘ جيلÿأ لود ةيقب
،صسصسج˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘تŸأ تا˘˘˘مدÿأو ،ÊأÈي˘˘˘صسلأ ن˘˘˘مأ’أ
ىع˘صستو .ة˘ير˘ك˘صسع˘لأ تأد˘عŸأو ،ةرو˘ط˘تŸأ ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘لأو
صسي˘صسأا˘تو ،ة˘ي˘ل˘ي˘ئأر˘صسإ’أ تا˘كر˘صشلأ طا˘صشن ةدا˘يز ¤إأ كلذ˘˘ك
.ةقطنŸأ ‘ اهل عورف
ا˘هدود˘ح جرا˘خ ة˘ق˘ط˘نŸأ ‘ أًرود تأرا˘مإ’أ يدؤو˘ت ،ا˘ً̆ث˘˘لا˘˘ث
‘ ةيكÒمأ’أو ةيليئأرصسإ’أ حلاصصŸأ عم ،اًمومع ،مجصسني
عم صضقانتي يذلأ يبرعلأ روÙأ فقأوم عمو ،ةقطنŸأ
.ةيبرعلأ ةقطنŸأ ‘ يطأرقÁدلأ Òيغتلأ ىوق
ةيليئأرصسإ’أ تاباصس◊أ ‘ تأرامإ’أ لكصشت فوصس ،اًعبأر
‘ اهتاكر– ةبقأرمو نأريإأ ىلع صسصسجتلل اًمدقتم أًزكرم
.بيبأأ لتو يبظوبأأ Úب كÎصشŸأ ينمأ’أ قيصسنتلأ راطإأ

ةسصÓخ
عم مÓصس قافتأ ¤إأ لصصوتلأ ىلع تأرامإ’أ تمدقأأ دقل
ةلحرم ‘و ،صسدقلأ مصضب يكÒمأ’أ فأÎع’أ دعب ليئأرصسإأ
أًديج كردت اهنإأ .قوبصسم Òغ وحن ىلع ناطيتصس’أ عيصسوت
قوقحب قلعتي ام لك ‘ ؛أأوصسأ’أ يه وهاينتن تاصسايصس نأأ
ةد˘˘ح˘˘تŸأ ·أ’أ تأرأر˘˘ق صضفرو ،ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لأ بع˘˘˘صشلأ
ةردابمو ،ةيبرعلأ لودلأ ةعماج تأرأرقو ،›ودلأ نوناقلأو
تأرامإ’أ فقأوم عم ىتح صضقانتي ام وهو ،ةيبرعلأ مÓصسلأ
- يبرعلأ عأرصصلأو ةينيطصسلفلأ ةيصضقلأ نم ةنلعŸأ ةقباصسلأ
ىلع ،تزاحنأ دق تأرامإ’أ ةدايق نوكت ،كلذبو .يليئأرصسإ’أ
ةيف˘صصت˘ل ،ي˘ل˘ي˘ئأر˘صسإ’أ عور˘صشŸأ ة˘ح˘ل˘صصم ¤إأ ،ر˘فا˘صس و˘ح˘ن
نم اهبيرقتو ،اهنمأأ ةيامح ليبصس ‘ ،ةينيطصسلفلأ ةيصضقلأ
ةدنجأ’أ عم ةقفأوتŸأ ةيميلقإ’أ اهتدنجأأ قيق–و نطنصشأو
،يطأرقÁدلأ Òيغتلأ عنمو دأدبتصس’أ معد ‘ ةيليئأرصسإ’أ

‘ ،لث“ ةيبرعلأ بوعصشلأ ةدأرإأ نم ةقثبنŸأ ةمظنأ’أّ نأ’
.امهيلكل أًديدهت ،فاطŸأ ةياهن

تاسسايسسلا ةسسارد و ثاحبأÓل يبرعلا زكرŸا

(1),htaoH rassiN““ytiruceS tnemnrevoG owT sniW TGA
,0202/6/31 no dessecca ,8002/3/2 ,7/42 setarimE ”,stcartnoC
z5C5GU2/yl.tib//:sptth:ta
namssenisuB ilearsI suoiretsyM“ ,frahcS ivA & ualB irU )2(
,zteraaH ”,EAU ot senalP ypS ylppuS ot laed-ageM dniheB
HCdA0e3/yl.tib//:sptth:ta ,0202/6/41 no dessecca ,9102/8/12
ةزهجأأ عيمج طبري :ةنيدŸأ ةبقأرŸ ينمأ’أ “رقصصلأ Úع“ ماظن قلطت يبظوبأأ)3( “
،41/7/6102 ،طصسوأ’أ قرصشلأ،““ةيتأرامإ’أ ةمصصاعلأ ‘ تأÒماكلأو ةيئرŸأ ةبقأرŸأ
Úع“ قلطي “مكحتلأ زكرم“““؛cv006C2/yl.tib//:sptth:‘ ،41/6/0202 ‘ دهوصش
،61/6/0202 ‘ د˘˘˘˘˘˘˘˘˘هو˘˘˘˘˘˘˘˘˘صش ،41/7/6102 ،مو˘˘˘ي˘˘˘لأ تأرا˘˘˘مإ’أ،““ي˘˘˘ب˘˘˘ظو˘˘˘بأأ ‘ “ر˘˘˘ق˘˘˘صصلأ

‘:gsvo5C2/yl.tib//:sptth
,demhA mazA & kcirtapkriK .D divaD)4(““na ,ecnirP a gnikcaH
kroY weN ehT”,tneilC a sserpmI ot tsilanruoJ a dna rimE
:ta ,0202/6/71 no dessecca ,8102/8/13 ,semiT
TTD5oe3/sm.ityn//:sptth
قوقح يكهتنم ¤إأ صسصسجتلأ جمأÈل “وأأ صسإأ نإأ“ ةعوم‹ ريدصصت أوفقوأأ :ليئأرصسإأ)5(“
:‘ ،81/6/0202 ‘ د˘˘˘˘˘˘˘هو˘˘˘˘˘˘˘˘صش ،41/1/0202 ،ة˘ي˘˘لود˘˘لأ و˘˘ف˘˘ع˘˘لأ ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م ““،نا˘˘صسنإ’أ

cSceU03/yl.tib//:sptth
,nosnhoJ ebaG)6(““setapicitraP ecroF riA setarimE barA detinU
no dessecca ,9002/8/42 ,ecroF riA .S.U ”,galF deR tsriF ni
amOMiB2/yl.tib//:sptth:ta ,0202/6/81
riA .S.U ”,galF deR ta secroF .S.U htiw ylF seillA ilearsI“)7(
3DsKad3/yl.tib//:sptth:ta ,0202/6/91 no dessecca ,9002/7/22 ,ecroF
htiw esicrexE tnioJ sdloH ecroF riA ilearsI“ ,nehoC iliG)8(
,7102/3/92 ,zteraaH”,ylatI dna .S.U ,setarimE barA detinU
annA ;g6m4G03/yl.tib//:sptth:ta ,0202/6/41 no dessecca
”,9102 sohoinI fo traP sa eceerG ni ecroF riA learsI“ ,miehnorhA
:ta ,0202/6/41 no dessecca ,9102/4/8 ,tsoP melasureJehT
LDJ7fl3/yl.tib//:sptth
fo tiartS ni noissiM lavaN del-SU ni devlovnI learsI“)9(
,9102/8/6 ,learsI fo emiTehT”,retsinim ngierof — zumroH
346D4d3/yl.tib//:sptth:ta ,0202/6/61 no dessecca
،ةيرابخإ’أ Úعلأ،““نيرحبلأ نم هماهم أأدبي جيلÿأ ‘ ةحŸÓأ ةيامح فلا–)01(“
NPQ6FY2/yl.tib//:sptth:‘ ،61/6/0202 ‘ دهوصش ،7/11/9102

،يبرعلأ صسدقلأ،““يبظوبأأ ‘ ديأز خيصشلأ دجصسم لخأد لوجتت ةيليئأرصسإأ ةريزو““)11(
pfwcK73/yl.tib//:sptth:‘ ،61/8/0202 ‘ دهوصش ،92/01/8102
,biatO lA fesuoY)21(““rof kcabteS suoireS a eb lliw noitaxennA
,0202/6/21 ,sweN tenY”,dlrow barA eht htiw snoitaleR retteB
gfeBH03/yl.tib//:sptth:ta ,0202/6/41 no dessecca
نم فيفختلل Úينيطصسلفلأ معد انمه :ةيناثلأ تأدعاصسŸأ ةرئاط نع تأرامإ’أ)31(“
،71/6/0202 ‘ د˘˘˘˘˘˘˘˘هو˘˘˘˘˘˘˘˘˘صش ،01/6/0202 ،نإأ نإأ ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صس،““ا˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ةأا˘˘طو

‘:pJ8xFz2/ti.nnc//:sptth
ملع ىلع صسيل ينيطصسلفلأ ءأرزولأ صسيئر““ ،ليونروك ردنصسكلأأو ةطفأوصص ىلع)41(
‘ د˘˘˘هو˘˘˘صش ،9/6/0202 ،زÎ˘˘˘يور،““تأرا˘مإ’أ ن˘م ل˘ي˘ئأر˘˘صسإأ Èع تأد˘˘عا˘˘صسم ة˘˘ن˘˘ح˘˘صشب
71/6/0202، ‘:7vSmO73/yl.tib//:sptth
طوطخ Èع ليئأرصسإأ عم لمعلأ اهنكÁ تأرامإ’أ :صشاقرق .. عيبطتلل نمزلأ قباصست““)51(
:‘ ،61/8/0202 ‘ د˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘هو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صش ،71/6/0202 ،قر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشلأ،““ةحوتفم
gPNv0E2/yl.tib//:sptth
ةلداعŸأ Òغي ةدحتŸأ تأرامإ’أ عم قافت’أ :مÓصس لباقم مÓصس““ ،طومصسيب زعوب)61(
:‘ ،61/8/0202 ‘ د˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘هو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صش ،31/8/0202 ،مو˘˘˘ي˘˘˘ه ل˘˘˘ي˘˘˘ئأر˘˘˘˘صسإأ،““ةيخيراتلأ
JNsjSk3/yl.tib//:sptth(علابÈةي)

صشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماوه



el-hourria.com
61عـمـتـجـم

م.ق

نأأ ،ن˘˘˘ي’وأأ بر˘˘˘ع˘˘˘لأ بصسح ،نو˘˘˘صصتıأ د˘˘˘˘كأأ
ةي˘نوÎك˘لإ’أ ةرا˘ج˘ت˘لأو تنÎنإ’أ Èع ق˘يو˘صست˘لأ
ثيد◊أ ر˘صصع˘لأ م˘ي˘ها˘˘ف˘˘م زر˘˘بأأ ن˘˘م ا˘˘ح˘˘ب˘˘صصأأ
ة˘ح˘جا˘ن˘لأ ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ ت’وأد˘ت˘˘لأ بصسن ةدا˘˘يز˘˘ل

.دهجو تقو لقأاب علصسلأو تاجتنŸأ عيم÷
‘ صسّصسؤوŸأ كيرصشلأ ثوÁأ Ïصسروث راصشأأو
نأأ ¤إأ ،ÊوÎكلإ’أ قوصستلل «بوب لياتصس» عقوم
بو˘ب ل˘يا˘ت˘صس ن˘˘م قو˘˘صست˘˘ي قو˘˘صست˘˘م ف˘˘لأأ001
عقوŸأ ىدل يونصسلأ ّومنلأ بصسن نأأو ،ايونصس
لودلأ Ìكأأ امأأو ،ةئاŸأ ‘07وÚ 03ب حوأرت

ىو˘ت˘صسŸأ ى˘ل˘ع ا˘ه˘ل ة˘ع˘با˘ت˘مو ة˘صضو˘م˘ل˘ل ا˘ب˘˘ل˘˘ط
ةد˘˘ح˘˘تŸأ تا˘˘ي’و˘˘لأ ،ا˘˘ي˘˘ناŸأأ ي˘˘ه˘˘ف يŸا˘˘ع˘˘˘لأ
.ايلأÎصسأأو ،أÎل‚إأو ،ةيكيرمأ’أ
⁄ا˘ع˘لأ لو˘ح ن˘ئا˘بز˘˘لأ ع˘˘م ل˘˘صصأو˘˘ت˘˘لأ نأأ د˘˘كأأو
لÓخ نم لمعلأ نكل ،ةليحتصسم هبصش ةيلمع
كي˘تو˘ب˘˘لأ نأأ ثي˘˘ح ،ف˘˘ل˘˘تÊ flوÎك˘˘لإأ ع˘˘قو˘˘م
عيمجلل ةحاتم هتعاصضبو ،تنÎنإ’أ ىلع حبصصي

ةرا˘يز نا˘ك يأأ ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘صسي ثي˘˘ح ،⁄ا˘˘ع˘˘لأ لو˘˘ح
ءا˘م˘صسأأ ن˘م ةر˘خا˘ف˘لأ ءا˘يزأ’أ را˘ي˘ت˘خأو ع˘˘قوŸأ

اهيلع لوصص◊أو اهبلطو ،ءايزأ’أ ⁄اع ‘ ةعم’
كيتوبلأ هجأو˘ت ي˘ت˘لأ تا˘يد˘ح˘ت˘لأ ا˘مأأ ،ة˘عر˘صسب
لقن كيلع بتÎي ثيح ،ةÒبك يهف ÊوÎكلإ’أ

Œا˘ع˘لأ ن˘م ةر˘خا˘ف˘˘لأ ع˘˘ئا˘˘صضب˘˘لأ قّو˘˘صست ة˘˘بر⁄
تناك ةيلمع يهو ،يصضأÎفأ ⁄اع ¤إأ يعقأولأ

.ةبعصص
كولصسب ةصصاخ ةصسأرد تفصشك ،ىرخأأ ةهج نمو
0004 ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف كرا˘˘˘صش ،تنÎنإ’أ Èع قو˘˘˘صست˘˘˘لأ
قرصشلأ ةقطنم ‘ نأدلب ةينامث نم صصخصش
ع˘بر ن˘م Ìكأأ نأأ ،ا˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإأ لا˘˘م˘˘صشو ط˘˘صسوأ’أ
تنÎنإ’أ Èع أوقوصست ةصسأردلأ ‘ ÚكراصشŸأ

لاجرلأ نم Ìكأأ ءاصسنلأ نأاب ترهظأأو .4102 ‘
نيÎصشŸأ Ìكأأو ÊوÎكلإ’أ قّوصستلأ ‘ اطاصشن

.اماع94وÚ 54ب مه
ةبترŸأ لتحي مأرغتصسنأ قيبطت نأأ ¤إأ تراصشأأو
ةيصصخصشلأ تاحفصصلأ نم قوصستلأ ‘ ¤وأ’أ
ىد˘ل ع˘ئا˘صضب˘لأ ع˘ي˘ب˘ل ة˘صصصصıأ ة˘ي˘ق˘يو˘˘صست˘˘لأو
نلبقي يتأوللأ تاقوصستŸأ Ìكأأ نأأو ،تأديصسلأ

تا˘با˘صشلأ ن˘م ع˘ئا˘˘صضب˘˘لأ ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قأو ءأر˘˘صش ى˘˘ل˘˘ع
73 ةبصسنب اماع03وÚ 12ب نهرامعأأ حوأÎت

ءاصسنلأ عفدت يتلأ عئاصضبلأ لثمتتو .ةئاŸأ ‘
،ة˘ي˘ئا˘صسن˘لأ بئا˘ق◊أ» ‘ ا˘˘ي˘˘نوÎك˘˘لإأ قو˘˘صست˘˘ل˘˘ل
‘36 ة˘ب˘˘صسن˘˘ب «تأرأو˘˘صسصسكإ’أو ،تا˘˘عا˘˘صسلأو
ةديد÷أ ةيفلأ’أ ليج نأأ ءأÈخ دكأأو .ةئاŸأ
⁄ ثيحب ،تنÎنإ’أ ةكبصش Èع قوصستلأ لصضفي
.هبذŒ قأوصسأ’أو رجاتŸأ دعت

ةي˘ف˘لأ’أ ةا˘ت˘ف ه˘لا˘ي˘ح ق˘ل˘ق˘ت د˘حأو ءي˘صش كا˘ن˘ه
يدترت يهو اهيلإأ رظني نأأ ‘ لثمتي ةثلاثلأ

ى˘ل˘˘ع ا˘˘هرو˘˘صص ‘ تأر˘˘م ةد˘˘ع ه˘˘صسف˘˘ن ءي˘˘صشلأ
تنÎنإ’أ
نم ديتصسليف ايردنأأ نابتاكلأ هز‚أأ ريرقت دكأأو
رصشنو وكصسصسنأرف ناصس نم رلصشتوك اناهو ندنل

نأأ ،ةيناطيÈلأ «زÁات لايصشنانياف» ةفيحصص ‘
ةيفلأ’أ تايتف هلايح قلقت دحأو ءيصش كانه
يدترت يهو اهيلإأ رظني نأأ ‘ لثمتي ةثلاثلأ
ى˘ل˘˘ع ا˘˘هرو˘˘صص ‘ تأر˘˘م ةد˘˘ع ه˘˘صسف˘˘ن ءي˘˘صشلأ
ى˘˘˘ل˘˘˘ع Ëد˘˘˘ق ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘ظÃ ود˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت نأأو .تنÎنإ’أ
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ ل˘˘صصأو˘˘ت˘˘لأ ع˘˘قأو˘˘مو مأر˘˘غ˘˘ت˘˘صسنأ
نم غلبت ءايزأ’أ دصض ةÁرج نوكي دق ،ىرخأ’أ
.اهلمحتت نأأ عيطتصست ’ ةجرد ةعاظفلأ
لو˘ح ة˘˘ي˘˘ف˘˘لأ’أ ثا˘˘نإأ ق˘˘ل˘˘ق نأأ ءأÿÈأ ح˘˘صضوأأو
روصصلأ ‘ هصسفن يزلأ ‘ تأرم ةدع روهظلأ

‘ ةيرهوج تأÒيغت ¤إأ دوقي تنÎنإ’أ ىلع
Òثأا˘˘˘ت نأأ ¤إأ أورا˘˘˘صشأأو .ن˘˘˘ه˘˘˘قو˘˘˘صست ة˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘ط
‘ Íغر˘ي ي˘تأو˘ل˘لأ تا˘با˘صشلأ ى˘ل˘˘ع مأر˘˘غ˘˘ت˘˘صسنأ

Œعإ’أ ل˘˘ئا˘˘صسو ى˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘هر˘˘˘ه˘˘˘ظ˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘Óم
ةمعن ودبي دق Òثكلأ قافنإأ نود ةيعامتج’أ
.ةئزجتلأ راجتل
يتلأ ةيعام˘ت˘ج’أ تا˘ك˘ب˘صشلأ نأأ ر˘ير˘ق˘ت˘لأ د˘كأأو
تأرقن» تيبثتب موقت ،‘اصضإ’أ لخدلأ ¤إأ قوتت
ءأرصشلل ÚقوصستŸأ ىلع لهصسأأ اهلع÷ «ءأرصشلأ

،تصسيÎنيب ىلع قيلعت نم وأأ ،Îيوت عقوم نم
.مأرغتصسنأ ةروصص ىتح وأأ
ق˘˘˘يو˘˘˘صست˘˘˘لأ ةر˘˘˘يد˘˘˘م ،Òفو˘˘˘صس ا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘صش تلا˘˘˘˘قو
ة˘كر˘صش ،بو˘صش بو˘ت ‘ ة˘˘يŸا˘˘ع˘˘لأ ت’ا˘˘صصت’أو
ى˘ل˘ع ة˘م˘ئا˘ق˘لأ ة˘صضوŸا˘ب ة˘صصتıأ ة˘ئز˘˘ج˘˘ت˘˘لأ
ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ مÓ˘˘عإ’أ ل˘˘˘ئا˘˘˘صسو مأد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘صسأ
قوصستلأ ىلع ةردقلأ وه يقيق◊أ بصسكŸأ»
هذ˘ه نإا˘ف أذ˘ك˘هو» تفا˘صضأأو .«مأر˘غ˘ت˘˘صسنأ ن˘˘م
اهنكل ،ءايصشأ’أ صضعب ىلع لقأأ قفنتصس ةاتفلأ
ةعطق وأأ ةديج ةÎصس ءانتقأ ‘ ةبغأر لظت

كلذ ‘ ىرت اهنإأ .بوصش بوت نم ةديج ةيولع
.«ةماخفلأ نم اعون
ءأر˘صش ى˘ل˘ع ن˘ل˘ب˘ق˘ي ي˘تأو˘ل˘˘لأ تا˘˘قو˘˘صستŸأ Ìكأأ
نهرامعأأ حوأÎت تاباصشلأ نم عئاصضبلأ ءانتقأو
.ةئاŸأ ‘73 ةبصسنب اماع03وÚ 12ب
،تاباصشلأ ءاصسنلأ نم Òثك نأأ ريرقتلأ فصشكو

،0002و2891 يماع Úب ندلو يتÓلأ ةصصاخ
ثي˘ح تنÎنإ’أ ى˘ل˘ع Òها˘صشŸأ ن˘˘م ن˘˘ح˘˘ب˘˘صصأأ
،ن˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح بنأو˘˘˘ج ن˘˘˘م بنا˘˘˘ج ل˘˘˘ك ن˘˘˘ق˘˘˘ثو˘˘˘ي
.هصسفن ءيصشلأ نلعفي نهو تايرخأ’أ ندهاصشيو
ةيفلأ’أ ةاتف عم نآ’أ هأرن ام» Òفوصس لوقت
ىلع اهصسفن صضرعت اهنأأ وه ،كلت انصس رغصصأ’أ
.«ةيعامتج’أ مÓعإ’أ لئاصسو
يميج ،نياتصشنÒب دروفناصس ‘ للÙأ دقتعيو
تا˘با˘صشلأ دو˘ق˘ي ي˘ف˘ل˘ي˘صسلأ رو˘˘ه˘˘ظ نأأ ،ناÁر˘˘م
نكل .نايحأ’أ نم Òثك ‘ ديدج ءيصش ءأرصشل

Ãكأأ لخد نهيدل صسيل هنأأ اÌ ل حاتمÓقافنإ
لو˘صص◊أ ¤إأ Úع˘صسي ن˘˘ه˘˘نإا˘˘ف ،صسبŸÓأ ى˘˘ل˘˘ع
كراÁرب لثم ةئزجتلأ تاكرصش نم ةميقلأ ىلع

‘12 ر˘˘ف˘˘يرو˘˘ف وأأ ،ةد˘˘ح˘˘˘تŸأ ة˘˘˘ك˘˘˘ل˘˘˘مŸأ ‘
.ةدحتŸأ تاي’ولأ
ة˘بو˘ع˘صص ن˘م م˘غر˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘نأأ ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لأ Úبو
Úبو ي˘˘ف˘˘ل˘˘ي˘˘صسلأ ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث Òثأا˘˘ت Úب ز˘˘ي˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘˘لأ
نأأ ’إأ ،اقاطن عصسوأ’أ ةيداصصتق’أ تاهاŒ’أ
.ءأرصشلأ ‘ أرود بعلت اهنأأ ¤إأ Òصشت تانايبلأ
و‰ د˘˘ه˘˘صش ثي˘˘ح ،يŸا˘˘ع˘˘لأ د˘˘ي˘˘ع˘˘صصلأ ى˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ف
أؤوطابت صسبŸÓأ تائف نم Òثك ‘ تاعيبŸأ
صضع˘ب ر˘ه˘ظأأ ه˘ن˘ك˘˘ل ،3102و0102 ي˘˘ما˘˘˘ع Úب
.4102 ماع ‘ صشاعتن’أ
اهيÎصشت يتلأ ةيلعفلأ تاجتنŸأ نإأ لاق امك
هبنو .يفليصسلاب اصضيأأ اهرثأات يرجي تاباصشلأ
يعولأ عم مجصسنت ’ ةصسخبلأ ءايزأ’أ نأأ ¤إأ
ءاصسنلأ نم ديدعلأ نكل ،ةيفلأ’أ لي÷ يئيبلأ
نع اÃر- نهصسبÓم ريودتب نمقي تاباصشلأ

-ياب يإأ عقوم ىلع هديرت دعت ⁄ ام عيب قيرط
.ةديدج تايÎصشم ليومتل
،ندنل ‘ ةصضوŸأ عوبصسأأ ‘ هنأأ ¤إأ راصشأأو
ثدحأأ Ëدقتل Îيوت عم بوصش بوت تنواعت
ن˘مو ءا˘يزأ’أ صضر˘ع تا˘صصن˘م ن˘م تا˘ع˘ي˘ل˘ق˘˘ت˘˘لأ
.اهئÓمعل ةيمامأ’أ فوفصصلأ
” Îيو˘ت ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت مأد˘خ˘ت˘صسا˘ب ه˘نأأ ح˘صضوأأو
،ةئصشانلأ تاهاŒ’أ ديدحتل تأديرغتلأ دصصر
بو˘ت تا˘ج˘ت˘ن˘م ع˘م ا˘ه˘ت˘ق˘با˘ط˘˘م ت“ م˘˘ث ن˘˘مو
ءأرصشلل روفلأ ىلع ةحاتم تناك يتلأ ،بوصش
.رجاتŸأ ‘و تنÎنإ’أ Èع
‘ ليغصشتلأ ›وؤوصسم Òبك ،ثيمصس نوج لاقو
يتلأ ةر˘خا˘ف˘لأ ع˘ل˘صسل˘ل ير˘بر˘ب ر˘جا˘ت˘م ة˘ل˘صسل˘صس
Èع عيبت يتلأ تاكرصشلأ ¤وأأ نم ةدحأو تناك
ةراجتلأ عقأوم .هصسمط متي ءيصش لك» Îيوت
تا˘˘˘صصن˘˘˘م كÓ˘˘˘ت˘˘˘مأ ‘ أأد˘˘˘ب˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘نوÎك˘˘˘˘لإ’أ
صضر˘ع˘ت ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ تا˘ك˘ب˘صشلأو ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جأ
.علصسلأ
ى˘ل˘ع ،برا˘ج˘˘ت˘˘لأ ىد˘˘حإأ ‘ ير˘˘بر˘˘ب تصضر˘˘عو
ق˘ير˘ط ن˘ع را˘˘ف˘˘ظأ’أ ءÓ˘˘ط ءأر˘˘صش Úقو˘˘صستŸأ
عم اهتررك كلذل ةحجان ةردابŸأ تناكو .Îيوت

.يصضاŸأ دÓيŸأ ديع ‘ «يربرب يام» رطع
لاخدإأ نأأ ¤إأ ريرقتلأ راصشأأ ىرخأأ ةهج نمو
حيتافم ةحول ىلع نيوانعلأو عفدلأ ليصصافت
وأأ ةلفاح Ïم ىلع لأوجتلأ ءانثأأ يكذلأ فتاهلأ
أر˘مأأ Èت˘ع˘ي ة˘˘صسردŸأ ة˘˘بأو˘˘ب د˘˘ن˘˘ع را˘˘ظ˘˘ت˘˘ن’أ

لأو÷أ ةصشاصش ىلع ةحاصسŸأ نأ’ أرظن ،ابعصص
ء’و Ìكأ’أ ÚقوصستŸأ نأأ ثيح ،أدج ةقيصض
.قيبطتلأ ليم– مهنكÁ طقف

ثيح ،قوسستلل ديدج لكسش ‘ ،تنÎنإ’ا Èع ءارسشلاو عيبلا تايلمع ةيسضاŸا ةليلقلا تاونسسلا ‘ ترسشتنا
ىلع لسصاوتŸا نهروهظ بكاوت يتلا ةبسسانŸا صسبŸÓا نع ثحبلا تايتفلا نم Òثكلا ىلع لهسست تحبسصأا
.مارغتسسناو كوبسسيف ةسصاخ ةيعامتج’ا تاكبسشلا

ـه1441 ةج◊ا وذ82 ـل قفاوŸا م0202  توأا81 ءاثÓثلا

ركصسلأ نم مأرغوليك انم لك كلهتصسيقوصستلآ تآداع ليكصشت ديعت “يفليصس“ـلآ ةفاقث
جاهتنأ دامتعاب نوكي جÓعلأو ،ايموي
ع˘فر˘˘ل ة˘˘ي˘˘ح˘˘صص Ìكأأ ةا˘˘ي˘˘ح بو˘˘ل˘˘صسأأ
رد˘ق ا˘ن˘ت˘ح˘صصب ق˘ح˘ل˘ت ي˘ت˘لأ را˘صضŸأ
...قد˘صصت ’ وأأ قد˘صص .عا˘˘ط˘˘ت˘˘صسŸأ
Ìكأأ ايموي كلهتصسي غلابلأ ناصسنإ’اف
ام أذهو ،ركصسلأ نم مأرغوليك نم
،ةد˘يد˘ع ة˘ي˘عو˘ت تÓ˘م˘ح ى˘عد˘ت˘˘صسأ

Ìكأأ ةايح بولصسأأ جاهتنأ ىلع ث–
نأأ يه ركصسلأ ‘ ةلكصشŸأ .ةحصص
تا˘يذ˘غŸأ ل˘ك ن˘م ه˘ع˘م˘ج˘˘ي م˘˘صس÷أ
تنا˘ك نإا˘ف ،نا˘صسنإ’أ ا˘ه˘لوا˘ن˘ت˘ي ي˘ت˘لأ
ة˘˘يزا˘˘غ˘˘لأ تا˘˘بور˘˘صشŸأو ر˘˘˘ئا˘˘˘صصع˘˘˘لأ
رداصصم يه تايبرŸأو تايول◊أو
ة˘ي˘ف˘خ ردا˘˘صصم .ر˘˘ك˘˘صسل˘˘ل ة˘˘ح˘˘ير˘˘صص
يب يب عقوم هرصشن ريرقت بصسحب
Úب د‚ نأأ Óعف ئجافŸأ نم ،يصس
ا˘˘˘م ت’و˘˘˘كأا˘˘˘م ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘فÿأ ردا˘˘˘˘صصŸأ

ءا˘صس◊أ ل˘ث˘م ،ة˘ير˘˘ك˘˘صس ا˘˘ها˘˘ن˘˘ب˘˘صسح
باصشتاكو ةطلصسلأ تاصصلصصو بلعŸأ
ىلع يوت– اهلك هذهف ،مطامطلأ

لوقيو .ركصسلأ نم ةيلاع تايوتصسم
‘5 نم Ìكأأ نإأ نويموك◊أ ءأÿÈأ
ة˘˘˘يرأر◊أ تأر˘˘˘˘ع˘˘˘˘صسلأ ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ئاŸأ
فاصضŸأ رك˘صسلأ ن˘م ي˘تأا˘ت ة˘ي˘مو˘ي˘لأ
تÓ˘˘م˘˘ح تعد ،أذ˘˘ل .ما˘˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘لأ ¤إأ
¤إأ ة˘˘ي˘˘مو˘˘ك◊أ تا˘˘ه÷أ ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت˘˘˘لأ
تا˘بور˘صشŸأ ى˘ل˘ع بئأر˘صضلأ صضر˘˘ف
ةيئامح Òبأدت بناج ¤إأ ،ةÙÓأ
ى˘˘لfi ا˘˘بور˘˘صشم نأأ اŸا˘˘˘ط ،ىر˘˘˘خأأ
قعÓم9 لد˘ع˘ي ا˘م ى˘ل˘˘ع يو˘˘ت˘˘ح˘˘ي

نأأ Òغ .ر˘˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘صسلأ ن˘˘˘˘˘˘˘م ةÒغ˘˘˘˘˘˘˘صص
لذŸ ةصسمحتم Òغ ودبت تاموك◊أ

نواعتت نأأ لصضفت ذإأ .Òبأدتلأ هذه
تابور˘صشŸأو ة˘يذ˘غأ’أ ي˘ع˘ن˘صصم ع˘م

هذ˘˘ه ن˘˘م د◊أ ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘م ،ةÙÓأ
ىل˘ع دا˘م˘ت˘ع’أ ل˘ه ن˘ك˘ل .ة˘ل˘ك˘صشŸأ
ة˘ي˘˘عو˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘كذ ةو˘˘ط˘˘خ Úع˘˘ن˘˘صصŸأ
؟تا˘˘ير˘˘ك˘˘صسلأ ر˘˘ط˘˘خ نأا˘˘صشب صسا˘˘ن˘˘لأ

ي˘عا˘ن˘صصلأ عا˘ط˘˘ق˘˘لأ بأو˘˘ج ،ا˘˘ع˘˘ب˘˘ط
fiر˘كذ˘ي ه˘˘نأأ ى˘˘ت˘˘ح ،ا˘˘با˘˘ج˘˘يإأ مو˘˘صس

ةيلاÿأ ةيزا˘غ˘لأ تا˘بور˘صشŸأ عأو˘نأا˘ب
يتلأ ،تايركصس رفصص وأأ ،ركصسلأ نم
مد˘ع .ع˘ي˘م÷أ لوا˘ن˘ت˘م ‘ ا˘˘ه˘˘ع˘˘صضو

Œتد˘˘عا˘˘صصت %5 ـلأ ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ع زوا
ر˘ك˘صسل˘ل را˘˘صضلأ ر˘˘ثأ’أ ن˘˘م فواıأ

رأرصضإ’أ نم ،ةيرصشبلأ ةحصصلأ ىلع
صضرÃ ة˘˘˘با˘˘˘˘صصإ’أ ¤إأ نا˘˘˘˘ن˘˘˘˘صسأ’ا˘˘˘˘ب
ةن˘م˘صسلأو ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘ئ˘ف˘لأ ن˘م ر˘ك˘صسلأ
نود˘˘˘˘صشرŸأ ح˘˘˘˘صصن˘˘˘˘يو .ة˘˘˘˘طر˘˘˘˘فŸأ
زواجتي ’ نأاب نويموك◊أ نويحصصلأ
تأرعصسلل مويلأ يرأر◊أ كÓهتصس’أ
،ةئاŸأ ‘5 ةبتع ركصسلأ نم ةيتآ’أ
6 أردقÃ ،ايموي مأرغ52 ةبأرق يأأ
دود◊أ هذهو .ةÒغصص قعÓم7 ¤إأ
ى˘ل˘عو ،ما˘ع˘ط˘لأ ى˘ل˘ع ا˘صضيأأ ق˘˘ب˘˘ط˘˘ت
ل˘˘˘˘˘˘صسع˘˘˘˘˘˘لأ ‘ دو˘˘˘˘˘˘جوŸأ ر˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘صسلأ
ة˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘كا˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘لأ Òصصعو بوÒصسلأو
،ÓÊغ ةرابر˘ب لو˘ق˘تو .تو˘ب˘مو˘ك˘لأو
ءأذ˘غ˘ل˘ل ة˘ي˘لأرد˘ي˘ف˘˘لأ ة˘˘م˘˘ظ˘˘نŸأ ن˘˘م
رهظأأ يعانصصلأ عاطقلأ نإأ ،ءأودلأو
تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م جا˘˘ت˘˘نإأ ¤إأ ه˘˘ل˘˘ي˘˘˘م ا˘˘˘صضيأأ

.حلŸأ ىلع هتلمحب أركذم ،ةيحصص
تا˘˘˘كر˘˘˘˘صشلأ تصضف˘˘˘˘خ» :ف˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘صضت
‘ ح˘لŸأ مأد˘خ˘˘ت˘˘صسأ ن˘˘م ة˘˘ج˘˘ت˘˘نŸأ

؟ة˘˘˘˘ئاŸأ ‘51 ة˘ب˘صسن˘ب ا˘ه˘تا˘ب˘ل˘ع˘م
Úما˘˘ع˘˘لأ Úب كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘صس’أ ما˘˘قرأا˘˘ف
‘ ا˘˘ع˘˘جأر˘˘ت تن˘˘ي˘˘ب1102و3002
1,8 ¤إأ5,9 ن˘م ح˘لŸأ كÓ˘ه˘˘ت˘˘صسأ

.ايموي تامأرغ

ةيمويلا ةيرار◊ا تارعسسلا نم %5 نم Ìكأا هنم يتأاي

 ةيعوت بلطتي ركصسلآ رآرصضأآ مجح
يحصصلآ عاطقلآ لبق نم

فرصشأأ ةثيدح ةيبط ةصسأرد تفصشك
اكÒمأأ نم نويلود نوثحاب اهيلع
أد˘˘ن˘˘ل˘˘ن˘˘فو ل˘˘˘يزأÈلأو ا˘˘˘ي˘˘˘نأر˘˘˘كوأأو
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘لÛأ ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘تر˘˘˘˘صشنو
«& ygoloiB citengamortcelE
»enicideM،ف˘˘˘تأو˘˘˘ه˘˘˘لأ نأأ
ةباصصإأ ‘ Òبك رود اهل ةلومÙأ
ةÒط˘خ ة˘ي˘ح˘صص ل˘كا˘صشÃ نا˘صسنإ’أ
.خŸأ ناطرصس اهزربأأو
ةعصشأ’أ نأأ ¤إأ ةصسأردلأ تراصشأأو
،ةيكلصسÓلأ ةزهجأ’أ نم ثبت يتلأ

،ةيحوللأ بصسأو◊أو فتأوهلأ لثم
ل˘كا˘صشŸأ ن˘م د˘يد˘ع˘˘لأ بب˘˘صست د˘˘ق
أءدب ،ديعبلأ ىدŸأ ىلع ةيحصصلأ

د˘˘˘ل÷أ ة˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘صسحو ج˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘ت ن˘˘˘˘م
Òثكلاب أرورم ،نمزŸأ قاهرإ’أو
رÁاهزلأ لثم خŸأ صضأرمأأ نم
’وصصو ،عأدصصلأو صشاعرلأ للصشلأو
.ةيناطرصسلأ مأروأÓل
مأدختصسأ نأأ ¤إأ نوثحابلأ راصشأأو
ةقيقد02 ةدŸ ةلومÙأ فتأوهلأ
تأونصس5 ةدŸ ا˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ي ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف
تاناطرصس دحأاب ةباصصإÓل كصضرعي

عفترتو ،فا˘ع˘صضأأ3 لد˘˘˘˘عÃ خŸأ
لاح فاعصضأأ5 ¤إأ ةباصصإ’أ صصرف
،ا˘ي˘مو˘ي ة˘عا˘صس ةدŸ ه˘˘مأد˘˘خ˘˘ت˘˘صسأ

كلت نأأ ¤إأ هصسفن تقولأ ‘ Úتف’
ظو˘ح˘ل˘م ل˘ك˘˘صشب دأدز˘˘ت ر˘˘طاıأ

.لافطأ’أ ىلع
¤إأ نيÒصشم ،كلذ نوثحابلأ رصسفو
هذ˘˘˘ه ن˘˘˘ع ردا˘˘˘˘صصلأ عا˘˘˘˘ع˘˘˘˘صشإ’أ نأأ
ثود˘˘˘˘ح ‘ بب˘˘˘˘صست˘˘˘˘˘ي ةز˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘جأ’أ
،م˘˘˘˘صس÷أ نزأو˘˘˘˘˘ت ‘ بأر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘صضأ
د˘ه÷أ م˘صسا˘ب فر˘ع˘ي ا˘˘م ثد˘˘ح˘˘يو
Òغ ةيويح ةيلمع يهو ،يدصسكأاتلأ

ايÿÓأ Òمدت ‘ ببصستت ةبوغرم
ةÒطÿأ صضأر˘˘مأ’أ ن˘˘م Òث˘˘˘ك˘˘˘لأو
ةر◊أ روذ÷أ را˘˘˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘˘نأ بب˘˘˘˘˘˘صسب
‘ اصضيأأ ببصستت يهو ،ةدصسكؤوŸأ
AND يوو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لأ صضم◊أ ف˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ت
.ناصسنإÓل
ة˘صسأرد˘لأ ى˘ل˘ع نو˘م˘ئا˘ق˘لأ ى˘صصوأأو
ف˘˘تأو˘˘ه˘˘لأ مأد˘˘خ˘˘ت˘˘صسأ ل˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ب
ة˘ن˘ك‡ ة˘جرد ى˘˘صصقأ’ ة˘˘لو˘˘مÙأ
ةÒطÿأ رأر˘˘˘˘˘˘صضأ’أ بن˘˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘ل
.اهثودح لمتÙأ

غولب لبق نجوزتي ايقيرفإآ ءاصسن نم 04%
اماع81

04 جوزتي ثيح ،ايفاقثو ايداصصتقأ اهددهت ةثراك ةيقيرفإ’أ ةراقلأ Êاعت
.اماع81 غولب لبق ةراقلأ ‘ ءاصسنلأ نم %
نكل ، حجرأ’أ ىلع رثدنتصس ةرهاظ لافطأ’أ جأوز نأأ صضعبلأ دقتعيو
فصشكت «فيصسينويلأ» ةلوفطلل ةدحتŸأ ·أ’أ ةمظنŸ ةيلوأ’أ تأريدقتلأ

لبق نجوزتي يتÓلأ ءاصسنلأ دأدعأأ نإأ ةمظنملل Úبت ثيح ،كلذ فÓخ
يذلأ رمأ’أ ،5102 ماع لÓخ هت’دعم ىلعأأ ¤إأ لصصو ،اماع81 غولب
.ءأرمصسلأ ةراقلأ ‘ مهأدلأ Êاصسنإ’أو يعامتج’أ رطÿاب رذني
نطنصشأو» ةعومÛ عباتلأو ةيصسنرفلاب قطانلأ «تيلصس» عقوم طلصسو
فصشك يذلأ فيصسينويلأ ريرقت ىلع ءوصضلأ ةيكيرمأ’أ ةيمÓعإ’أ «تصسوب

تلصصوو ،اماع81 غولب لبق ءاصسنلأ نم %04 جوزتي ايقيرفإأ ‘ هنأأ نع
ايقيرفأأ ةيروهمجو داصشت ‘و (%67)رجينلأ ‘ اهتورذ ¤إأ ةبصسنلأ هذه
ايقيرفأأو داصشتو رجينلأ ىلع رصصتقي ’ كلذ نكل ،(%86) ىطصسولأ
.اهتمرب ةراقلأ ¤إأ دتÁ لب طقف ىطصسولأ
يعامتج’أ لصصأوتلأ عقوم ىلع تأديرغت ةدع فيصسينويلأ تثبو
اهلÓخ دهصشتصست ،يقيرفإ’أ لفطلل يŸاعلأ مويلأ ةبصسانÎ»، Ãيوت»
تاقيدصصلأ بلغأأ» :تأديصسلأ ىدحإأ تلاق ثيح ةيعقأو براجتب
.«ةيوناثلأ ةلحرŸأ انايحأأو ةعما÷اب نقحتلي نأأ لبق تاجوزتم
Òصشتو ،مهميلعت لافطأ’أ لامكتصسأ نود تاجيزلأ هذه لو–و
.نهميلعت نلمكي ⁄ تأديصسلأ نم %06 نأأ ¤إأ فيصسينويلأ تايئاصصحإأ
ةصصرف نهيدل تأرم صسمخ فعاصضتت اماع51 نود نهنم تجوزت نمو
.ةد’ولأ ءانثأأ ةافولأ

شصرف ديزي ةلومÙآ فتآوهلآ مآدختصسآ
خŸآ ناطرصسب ةباصصإلآ
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