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ةلوه‹ غيلبتلا لئاسسر :نوبت سسيئرلا
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20   صص

ى˘ل˘ع ة˘ع˘ل˘ط˘م ردا˘سصم ة˘ير˘˘ح˘˘ل˘˘ل تف˘˘سشك
سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل Òخأ’أ ءا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘لأ تا˘˘˘˘ير‹

Úيسسايسسب نوبت ديÛأ دبع يرئأز÷أ
دعوم نأأ ،ÊدŸأ عمتÛأ ‘ Úطسشانو
ديد÷أ روتسسدلأ ىلع ءاتفتسس’أ ءأرجإأ

.لبقŸأ ربوتكأأ رهسش ‘ ددح
ردا˘˘سصم ه˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ق ا˘˘˘م ¤إأ دا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘سس’ا˘˘˘بو
دفولأ Èخأأ نوبت سسيئرلأ نإاف ،““ةير◊أ““
ىوقلأ نع دحأ’أ ءاسسم هلبقتسسأ يذلأ
اهتمسس ةرداب˘م تق˘ل˘طأأ ي˘ت˘لأ ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلأ
د˘عو˘م نأأ ،حÓ˘سصإÓ˘ل ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلأ ىو˘ق˘˘لأ

،ربوتكأأ رهسش ‘ نوكيسس روتسسدلأ ليدعت
تا˘حأÎق ‘ Òك˘ف˘ت˘لأ م˘ه˘ن˘م بل˘ط ا˘˘م˘˘ك

يتلأ تاباختن’أو بأزحأ’أ نوناق لوح
ءاتفتسس’أ دعب ا˘هÒي˘غ˘ت سسي˘ئر˘لأ مز˘ت˘ع˘ي

.روتسسدلأ ليدعت عورسشم ىلع
د˘حأأ رو˘ت˘سسد˘˘لأ ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت عو˘˘سضو˘˘م نا˘˘كو
ىو˘˘ق˘˘لأ ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف تسضر˘˘˘ع ي˘˘˘ت˘˘˘لأ رواÙأ
ام بسسح ،اهتردابم حÓسصإÓل ةيسسايسسلأ
ةردابŸأ مسساب قطانلأ ““ةير◊أ»ــل هلاق
.ديد÷أ رجفلأ بزح سسيئرو

30 صص

 يداشصتق’أ صشاعنإ’أ لوح ةينطولأ ةودنلأ حاتتفأ

❊

 انوروك سسوÒفب ةباسصإا914 :ةديدج ةليسصح
ةافو21و

سسمأأ ،رأروف لامج ،رئأز÷أ ‘ انوروك ءابو يسشفت ةعباتمو دسصر ةنجلل يمسسرلأ قطانلأ نلعأأ
ةعزوم ةلاح54493 ¤إأ ددعلأ عفتÒل ،انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإأ914 ليجسست نع ،ءاثÓثلأ

.ةي’وÈ 84ع
ددعلأ عفتÒل ةديدج ةافو ةلاح21 ليجسست نع ةيمويلأ ةيفحسصلأ هتودن ‘ رأروف فسشكو
.ةافو1931 ¤إأ ›امجإ’أ
ت’احلل ›امجإ’أ ددعلأ كلذب عفتÒل ةديدج ءافسش ةلاح603 تلجسس هنأاب ثدحتŸأ ركذو
.35672 ءافسشلل تلثا“ يتلأ

 اتشسغوأأ ةافشصم عيب دعبتشسي ’ راطع
ايلاطيإأ ‘

ةداعإا بلطت كارطانوسس
ىلختت دقو اهبئارسض ةلودج
لقنلل يليسساط ةكرسش نع

يو÷ا

رايلم75ب ايلاح ردقي فرشصلأ يطايتحأ
ر’ود

21 وÚ 01ب ام سصيسصخت
ليومتل ر’ود رايلم
رامثتسس’ا

20 صص

،راطع ديÛأ دبع ةقاطلأ ريزو فششك
عم تاثداfi نع ،ةمشصاعلأ رئأز÷اب ،صسمأأ

دعاشست لولح داجيإأ فدهب ةيلاŸأ ةرأزو
قفدتلأ ةلكششم زواŒ ىلع كأرطانوشس
.اهنم Êاعت يتلأ يدقنلأ

:دعوŸأ حÓشصإ’أ ىوق ةردابم دفول فششك نوبت

رئاز÷ا““ روتسسد ىلع ءاتفتسس’ا
 ربوتكأا ‘ ““ةديد÷ا

EL HOURRIAةــــيرابخإ ةــــــــيموي

بئأرشضلأ عفدت ’ ر’ود رايلم02 قوفت اهلامعأأ ماقرأأ ةشصاخ تاكرشش
30 صص

ةهب÷ا ناهر نوبت سسيئرلا بسسكي له
 داسسفلا ىلع بر◊او ةيداسصتق’ا



ةبقارم تاءارجإا ةسشقانŸ ةراجتلا ةرازوب عامتجا
دود◊ا Èع ةدروتسسŸا علسسلا
ةميلعتلأ قيبطت تايفيك ثحبل اعامتجأ قيزر لامك ةراجتلأ ريزو سسمأأ لوأأ سسأأرت
و ةكÎسشŸأ ةبقأرŸأ نامسضب حمسست يتلأ تأءأرجإ’أ ديدحتل ةكÎسشŸأ ةيرأزولأ
نايب هب دافأأ امبسسح ,دود◊أ Èع ةدروتسسŸأ عئاسضبلأو تاجوتنملل ةنمأزتŸأ
.ةرأزولل
ةيرأزولأ تاعاطقلأ يلث‡ روسضحب ,ةرأزولأ رقÃ دقعنأ يذلأ ,عامتج’أ أذه ىرجو
بناج ¤إأ (ةيفيرلأ ةيمنتلأو ةحÓفلأ ,ةيمومعلأ لاغسشأ’أ ,لقنلأ ,ةيلاŸأ )ةكراسشŸأ
.ةراجتلأ ةرأزو تأراطإأ
ةبراfi لجأأ نم““ ,دود◊أ Èع ةكÎسشŸأ ةبقأرملل تأءأرج’أ هذه يتأاتو
سصيلقت أذكو Úيداسصتق’أ Úلماعتملل ةيرأدإ’أ تأءأرجإ’أ طيسسبتو ةيطأرقوÒبلأ

فيلاكتلأ سصيلقت ¤أ ةفاسضإأ دود◊أ ىوتسسم ىلع عئاسضبلأو علسسلأ ثوكم ةدم
.ةرأزولأ نايب بسسح ,““تايوا◊أ نحسشب ةقلعتŸأ ةددعتŸأ تايلمعلأ نع ةمجانلأ

ةفÒسصلا تاجتنم قلطي يرئاز÷ا ينطولا كنبلا
وزو يزيتو سسادرموب ‘ ةيمÓسس’ا
نم لك ‘ ةيمÓسس’أ ةفÒسصلأ تاجتنم سسمأأ لوأأ يرئأز÷أ ينطولأ كنبلأ قلطأأ
هذه قيوسست ‘ عورسشلأ نم Úعوبسسأأ ›أوح دعب كلذو وزو يزيتو سسأدرموب يتلاكو
.ةمسصاعلأ رئأز÷أ ‘ تاجتنŸأ
ذيفنت و ديسسŒ راطإأ ‘““ جردنت ةوطÿأ هذه نأأ هل نايب ‘ كنبلأ حسضوأأو
بقع““ كلذو ““هت’اكو عيمج ىلع ةيمÓسسإ’أ ةفÒسصلأ ميمعت ¤إأ ةفداهلأ هتيجيتأÎسسأ
بلطلأ و ةيمÓسسإ’أ تاجتنŸأ نم ةدافتسسÓل ÚنطأوŸأ فرط نم Òبكلأ لابق’أ
.““نطولأ ءاحنأأ فلتخÃ ت’اكولأ عيمج ىوتسسم ىلع دوسصرŸأ Òبكلأو حلŸأ
زيم◊أ ةلاكو ىوتسسم ىلع تامدÿأ هذه يسضاŸأ دح’أ موي قلطأأ دق كنبلأ ناكو
 قرسش)
.ردسصŸأ سسفن بسسح ,(ةمسصاعلأ رئأز÷أ
ةقباطŸأ تاجتنŸأ قيوسست ميمعت عيرسست““ مزتعي هنأأ يرئأز÷أ ينطولأ كنبلأ دكأأو

Ÿسسإ’أ ةعيرسشلأ ئدابÓلأ لماك ىلع ةيمÎخ نم ينطولأ بأÓهت’اكو ددع عيسسوت ل
.نايبلأ فيسضي ,““عوبسسأأ لك اهل ةقوسسŸأ

و.ق

ايلاطيإأ ‘ اتشسغوأأ ةافشصم عيب دعبتشسي ’ راطع

اهبئارسض ةلودج ةداعإا بلطت كارطانوسس
عم تاثداfi نع ،ةمسصاعلأ رئأز÷اب ،سسمأأ ،راطع ديÛأ دبع ةقاطلأ ريزو فسشك
قفدتلأ ةلكسشم زواŒ ىلع كأرطانوسس دعاسست لولح داجيإأ فدهب ةيلاŸأ ةرأزو
.اهنم Êاعت يتلأ يدقنلأ
نأأ ,يداسصتق’أ سشاعنإ’أ ططfl لوح ةينطولأ ةودنلأ سشماه ىلع ريزولأ حسضوأأو
بئأرسضلأ عفد ةلودج ةداعإأ ةيناكمإأ سصوسصÿأ هجو ىلع نمسضتت تاثداÙأ هذه
كأرطانوسس اهلمحتت يتلأ راعسسأ’أ قرأوف نع ةŒانلأ غلابŸأ عاجÎسسأ أذكو ةهج نم

.نيزنبلأو هايŸأ ةيل– لا‹ ‘
راعسسأ’ دا◊أ طوبهلأ نكلو ›ام زجع يأأ نم  Êاعت ’ كأرطانوسس نأأ ريزولأ دكأأو
,ةيرامثتسس’أ اهعيراسشÃ ةسصاÿأ ةÒبكلأ ةيلاŸأ اهتاجايتحأ لباقم ‘ طفنلأ
.يدقنلأ قفدتلأ فعسضب زيمتت ةبعسص ةيلام ةيعسضو تسضرف
كأرطانوسس تماق يتلأ ايلاطيإأ ‘ اتسسغوأأ ةافسصم سصوسصخب لأؤوسس ىلع هدر ‘و
ظفاحتسس ثيح اهرمأأ ‘ رظنتسس ةكرسشلأ نأأ راطع ديسسلأ دكأأ ,8102 ‘ اهئأرسشب

.سسكعلأ Úبت أذإأ اهعيب اهنكÁ امك رامثتسس’أ أذه ‘  ةدئاف دوجو Úبت أذإأ اهيلع
,دوجوم عيسضرلأ .عقأو رمأأ أذهو كأرطانوسسل كلم نآ’أ يه اتسسغوأأ““ :لوقلاب حرسصو
هجتنت ام مأدختسسأ لواحنسس .هب ءانتع’أ بجي هنإاف اسضيرم وأأ اميلسس دلو ءأوسسو
ةافسصŸأ ءأرسش فلم ناب““ فيسضي نأأ لبق ““كلذ ¤إأ ةجاح كانه تناك أذإأ ةافسصŸأ
.““ةلأدعلأ يدي Úب ايلاح دجوي
““يعوسضوم““ لكسشب اهتطسشنأأ ةلكيه ةداعإأ ¤إأ أاجلت دق  كأرطانوسس نإاف ,ةماع ةفسصبو
اهلقنو اهجاتنأو تاقورÙأ فاسشكتسسأ يهو ةيسسيئرلأ اهتمهم ىلع زيكÎلأ عم
““نأÒطلل يليسساط““  ةكرسشـل ةيلÓقتسس’أ حنم ,كلذ نمسضتي دقو.اهقيوسستو اهليو–و
نع هدر سضرعم ‘ ريزولأ تاحيرسصت بسسح يو÷أ لقنلأ لا‹ ‘ طسشني يذلأ
ديسسلأ تفل ,قايسسلأ سسفن ‘و.عرفلأ أذه نع كأرطانوسس يلخت ةيناكمإأ لوح لأؤوسس
ةقاطلأ تاكرسش Òيسست سصوسصخب سسيئرلأ اهب رمأأ يتلأ عامتسس’أ تاسسلج ¤إأ راطع
متيسس هنأأ افيسضم ةيلاملل ةماعلأ ةيسشتفŸأ فرط نم اهيف عرسش يتلأ و ,ةيمومعلأ
ءافيإÓل عاطقلأ ةيناكمإأ لوحو.““جئاتنلأ رودسص روف ةمئŸÓأ تأءأرجإ’أ ذاختأ““
رم’أ نأاب ريزولأ دكأأ ,دوقولأ نم يتأذلأ ءافتك’أ نامسض سضخي اميف هتامأزتلاب
ةبسسنلاب ةنسسلأ هذه ةياهن ةياغ ¤إأو1202 علطم عم نيزنبلل ةبسسنلاب ايلعف دسسجتيسس
 .لزيدلأ دوقول
ةيأدب عم هنإاف نيزنبلل ةبسسنلاب .اهقيبطت ‘ لاكسشإأ ’و ةحسضأو سسيئرلأ تاهيجوت»
تاحيرسصت بسسح ,““ةينطولأ انيفاسصم ‘ جتنŸأ نيزنبلأ ىوسس كانه نوكي نل1202
يرا÷أ ماعلأ ةياهن لبق اهنع نلعيسس ةطخ قيبطت عم كلذ نمأزتيسسو.ريزولأ
ناتكو’أ رسشؤوم سضفخ ةطÿأ نمسضتتو.ثدحتŸأ فيسضي ,دوقولأ Òيسست سصوسصخب
.سشغلأ ةحفاكم سضرغب لزيدلل ةبسسنلاب نولŸأ لامعتسسأو ,نيزنبلل ةبسسنلاب
ةداح ةسسفانم دوجوب ريزولأ فÎعأ , يرئأز÷أ يعيبطلأ زاغلأ ريدسصت سصوسصخبو

Èجأأ““ ا‡ ,بلطلأ ىلع انوروك ةمزأأ تايعأدت اهيلإأ فاسضي ةيلودلأ قأوسسأ’أ ‘ أدج
.““راعسس’أو دوقعلأ سصيلقتل اهنئابز عم سضوافتلل كأرطانوسس
مغرلاب ,لوبقم حبر سشماه عم جاتنإ’أ ةفلك ةيطغت نمسضت ,ةديد÷أ راعسسأ’أ نأأ Òغ
.راطع ديسسلأ دكؤوي ,سسوسسfi لكسشب اهسضفخ نم

و.ق
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 صشاعنإ’أ ططı ىÈكلأ رواÙأ نع فششكت ةموك◊أ

ةداعإا راطإا ‘ ةيرامثتسس’ا سصرفلا سضارعتسسا
ينطولا داسصتق’ا ةلكيه

دبع ديسسلأ ,ةيروهم÷أ سسيئر دافأأ
ر˘˘˘˘ئأز÷ا˘˘˘˘ب سسمأأ ،نو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت د˘˘˘˘يÛأ
فر˘سصلأ ي˘طا˘ي˘ت˘حأ نأا˘ب ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لأ
رايلم75ب ا˘ي˘لا˘ح رد˘ق˘ي ير˘ئأز÷أ
.ر’ود
هفأرسشأ لÓخ اهاقلأأ ةلخأدم ‘و
لوح ةي˘ن˘طو˘لأ ةود˘ن˘لأ““ حا˘ت˘ت˘فأ ى˘ل˘ع
يعا˘م˘ت˘ج’أو يدا˘سصت˘ق’أ سشا˘ع˘ن’أ

ف˘سصو ,““د˘يد˘˘ج دا˘˘سصت˘˘قأ ل˘˘جأأ ن˘˘م
دÓبلل ›اŸأ عسضولأ نوبت سسيئرلأ

““ابعسص““ هنوك مغر ““لمحتلل لباقلأ»ب
ر’ود را˘˘ي˘˘ل˘˘م75 دو˘˘˘جو ل˘˘˘ي˘˘˘لد˘˘˘ب
دو˘˘جوو فر˘˘سصل˘˘ل تا˘˘ي˘˘طا˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حا˘˘˘ك
رامث˘ت˘سس’أ ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘ك˘ن˘ب تا˘حا˘ت˘م
ل˘ي˘ج˘سست ع˘قو˘تو جد را˘ي˘˘ل˘˘م0091ب
عم ر’ود رايلم42ب ةيطفن تأدئاع
.ةيرا÷أ ةنسسلأ ةياهن
ا˘م سصي˘سصخ˘ت ة˘ي˘نا˘ك˘مأ ن˘ع ف˘˘سشكو
نم ر’ود رايلم21 وÚ 01ب حوأÎي
ة˘˘ن˘˘سسلأ هذ˘˘ه فر˘˘سصلأ تا˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘حأ
.رامثتسس’أ ليو“ ةدئافل
ب ردقت فرسصلأ تاطايتحأ تناكو
.ةيرا÷أ ةنسسلأ علطم ر’ود رايلم26
ةينأزيم دأدعأ ¤أ نوبت ديسسلأ راسشأأو
ي˘ع˘جر˘م ر˘ع˘سس سسا˘سسأأ ى˘ل˘˘ع0202
تقولأ ‘ أر’ود03ب طفنلأ ليمÈل
ر˘ع˘˘سس ط˘˘سسو˘˘ت˘˘م ه˘˘ي˘˘ف حوأÎي يذ˘˘لأ
ا˘˘م ,أر’ود44 لو˘ح ا˘ي˘لا˘ح ط˘ف˘ن˘لأ
.ةينأزيŸأ ليو“ ‘ ةيحيرأأ يطعي
ءو˘ج˘ل˘ل ه˘سضفر نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘لأ دد˘جو

تناك امهم ةيجراÿأ ةنأدتسس’أ ¤أ
قود˘˘ن˘˘سصل ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لأ سضفرأأ““ :Ó˘˘ئا˘˘˘ق
ا˘ما˘ت ا˘سضفر ›ود˘لأ كن˘ب˘˘لأو د˘˘ق˘˘ن˘˘لأ
لود ىدل ةنأدتسس’أ ىتح سضفرأأو
انتدايسس أذ˘ك˘ه...ة˘ق˘ي˘ق˘سشو ة˘ق˘يد˘سص
 .““ةلماك ىقبتسس

ةيكنب تاحاتم جد رايلم0091
لÓخ نيرمثتشسŸأ ةدئافل

0202
دبع ديسسلأ ,ةيروهم÷أ سسيئر فسشك
تاحاتم دوجو نع  ,نوبت ديÛأ
جد را˘ي˘˘ل˘˘م0091 ا˘ه˘ت˘م˘ي˘ق ة˘ي˘ك˘˘ن˘˘ب
ةياغل نيرمثتسسŸأ ةدئافل سصسصختسس
.0202 ةنسس ةياهن
هحاتتفأ لÓخ ,نوبت سسيئرلأ زربأأ و
ط˘طfl لو˘ح ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ةود˘˘ن˘˘لأ»ل
ءانب لجأأ نم يداسصتق’أ سشاعن’أ
رامثتسس’أ ليو“ نأأ ,““ديدج داسصتقأ
درأوم ¤أ ءوجللاب متيسس رئأز÷اب
““عطاقلأ هسضفر““ أدد‹ ةتحب ةيلخأد
 .ةيجراÿأ ةنأدتسس’أ لاكسشأأ لكل
¤أ ءوجللأ““ :قايسسلأ أذه ‘ لاقو
نل هأو رÈم ت– يجراÿأ ليومتلأ
ىوتسسم ىلع انسصسصخ دقل...رركتي
ة˘يا˘غ ¤أ جد را˘˘ي˘˘ل˘˘م0091 كون˘ب˘لأ
.““رامثتسس’أ ديري ن0202Ÿ ةياهن
¤أ نيرمثتسسŸأ نوبت سسيئرلأ اعد و
ن˘˘ع عا˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘سسŸأ رد˘˘˘ق دا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ب’أ““
لو‰ أذاÓ ““Ÿئاق ““ليقثلأ رامثتسس’أ

ر’ود نو˘ي˘ل˘م057ب ع˘˘ن˘˘سصم ءا˘˘سشنأ
عناسصم01 ل˘˘يو“ سضو˘˘ع (Ó˘˘˘ث˘˘˘م)

 .““عنسصملل ر’ود نويلم57ب
عيراسشŸأ ‘ رامثتسس’أ نأاب عبات هنكل
نأأ ةطيرسش ا˘حو˘ت˘ف˘م ى˘ق˘ب˘ي ة˘ل˘ي˘ق˘ث˘لأ
.ةيلاع ةفاسضم ةميق رفوي
را˘˘˘˘م˘˘˘˘ث˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’أ ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘سشت د˘˘˘˘سصقو
نوبت سسيئر˘لأ ن˘ل˘عأأ ,ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسŸأو

Òيسستلأ لعف ىلع Ëرجتلأ عفر نع
ما˘ي˘ق˘لأ ن˘م ن˘ير˘م˘ث˘ت˘سسŸأ Úك˘م˘˘ت˘˘ل““

Ãةيحيرأ لكب مهعيراسش““. 
¤أ سصو˘˘سصÿأ ه˘˘˘جو ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘عد و
تا˘عا˘ن˘سصلأ ر˘يو˘ط˘ت ‘ را˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’أ
.اهتاجتنم دأÒتسسأ يدافتل ةيليوحتلأ

و.ق

ر’ود رايلم75ب ايلاح ردقي فرشصلأ يطايتحأ

رامثتسس’ا ليومتل ر’ود رايلم21 وÚ 01ب ام سصيسصخت

و.ق

ةسسائرب ةموك◊أ ءاسضعأأ نع Óسضف ,ةودنلأ تعمج
ÚلماعتŸأ يلث‡ ,دأرج زيزعلأ دبع لوأ’أ ريزولأ
تا˘ئ˘ي˘ه˘لأو ,سصأوÿأو Úي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ Úيدا˘˘سصت˘˘ق’أ
نم ءأÈخ أذك و ةينهŸأ تايعم÷أو تاباقنلأو
.يعامتج’أو يداسصتق’أ ءاسضفلأ
سشا˘ع˘نإ’أ ط˘طfl““ لو˘ح ةود˘ن˘لأ لا˘غ˘سشأ د˘ق˘ع˘˘ن˘˘تو
ىدم ىلع ,““ديدج داسصتقأ لجأأ نم يداسصتق’أ
ةيمنتلأ :لوح روحمتت ةسشرو11 لÓخ نم ,Úموي
,يمجنŸأ ريوطتلأ ,ةيعانسصلأ ةيمنتلأ ,ةيحÓفلأ
تايفيك ,ةيمنتلأ ليو“ ,ةيوقاطلأ درأوŸأ ريوطت
ةÒغ˘˘˘سصلأ تا˘˘˘سسسسؤوŸأ ,را˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘˘سس’أ ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘سست
,معد˘لأ تا˘عا˘ط˘ق ر˘يو˘ط˘ت ,ة˘ئ˘سشا˘ن˘لأ تا˘سسسسؤوŸأو
ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلأ ,ة˘˘ي˘˘˘جراÿأ ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ ‘ م˘˘˘ك˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لأ
ةيمومعلأ لاغسش’أو ءانبلأ طاسشن عرف ,ةين’ديسصلأ
.يرلأو

عاطق لكب نوفلكŸأ ءأرزولأ تاسشرولأ هذه طسشنيو
Ãأو تائيهلأ يلث‡ ةكراسشŸخو تاسسسسؤوÈنم ءأ

‘ سضرعت تايسصوتب جوتت نأأ ىلع ,ينعŸأ  لاÛأ
.ءاعبرأ’أ مويلأ لاغسش’أ ةياهن
ريزولأ ةسسائرب ةيسضأÎفأ ةودن ميظنت متيسس امك
لوح ,Úيلود Úيرئأزج ءأÈخ طيسشنت نم ,لوأ’أ

,91-ديفوك دعب ام ةمزأ’أ نم جورÿأ““ عوسضوم
ة˘ل˘ك˘˘ي˘˘ه ةدا˘˘عإأ را˘˘طأ ‘ ة˘˘يرا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘سس’أ سصر˘˘ف˘˘لأ
.““ةماعلأ نوؤوسشلأ ةموكح ,ينطولأ داسصتق’أ
ةيؤور سسوملم لكسشب ةودنلأ تايسصوت سسكعتسس و

ن˘م جورÿا˘ب ي˘ن˘طو˘لأ دا˘سصت˘قÓ˘ل ح˘م˘سست ةد˘˘يد˘˘ج
لÓ˘خ ن˘م ا˘م˘ي˘سس’ تا˘قورÙأ عا˘ط˘ق˘ل ه˘ت˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘ت
طا˘سشن˘لأ ثع˘ب و ة˘فر˘عŸأ دا˘سصت˘قأ ى˘ل˘ع زا˘˘ك˘˘تر’أ
عيجسشت ,ليوحتلأ لا‹ ‘ سصخأ’اب و يعانسصلأ
تاسسسسؤوŸأ عيجسشت ,ةددجتŸأو ةليدبلأ تاقاطلأ
.ةيمجنŸأ تأوÌلأ لÓغتسسأو ةئسشانلأو ةÒغسصلأ

Úب صشاقنلأ روfi ,عونتلأ ىلع مئاق ديدج ةيمنت جذو‰ ءاشسرإأ ¤إأ يمري يذلأ يداشصتق’أ صشاعنإ’أ ططfl نوكيشس
.نوبت ديÛأ دبع ديشسلأ ,ةيروهم÷أ صسيئر اهشسأأرت ةينطو ةودن لÓخ Úيعامتج’أ و Úيداشصتق’أ اهئاكرشش و ةموك◊أ

ديÛأ دبع ديسسلأ ,ةيروهم÷أ سسيئر نلعأأ
يتلأ تأءأرج’أ نم ةمزح نع ،سسمأأ  ,نوبت
ثع˘بو ن˘يرد˘سصŸأ ع˘ي˘ج˘سشت ل˘جأأ ن˘م ق˘ب˘ط˘˘ت˘˘سس
.تاقورÙأ جراخ ةيرئأز÷أ تأرداسصلأ
ةينطو˘لأ ةود˘ن˘لأ““ حا˘ت˘ت˘فأ ى˘ل˘ع ه˘فأر˘سشأ لÓ˘خو

ن˘م ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ و يدا˘سصت˘ق’أ سشا˘ع˘ن’أ لو˘ح
رسصقب مويلأ تقلطنأ يتلأ ,““ديدج داسصتقأ لجأأ
Úيداسصتق’أ اهئاكرسشو ةموك◊أ روسضحب ·أ’أ
رئأز÷أ نأأ نوبت ديسسلأ حسضوأأ ,Úيعامتج’أو
 لقي ’ ام ريدسصتل ىعسست

ةمداقلأ ةنسسلأ نم ءأدتبأ ر’ود تأرايلم5 نع
ةد˘ئا˘ف˘ل ق˘ب˘ط˘ت˘سس ة˘˘يز˘˘ي˘˘ف– تأءأر˘˘جإأ ل˘˘سضف˘˘ب
.نيردسصŸأ
أذ˘ه““ :فد˘ه˘لأ أذ˘ه ق˘˘ي˘˘ق– سصو˘˘سصخ˘˘ب لا˘˘قو

ةيؤورلأ و ةيوق ةيسسايسسلأ ةدأرإ’أ و أدج نك‡
 ““ةحسضأو
نوبت سسيئرلأ ركذ ,تأءأرج’أ هذه Úب نمو

سضع˘ب تأردا˘سص ةد˘ئا˘ف˘ل ءأر˘˘سضخ ة˘˘قورأأ ءا˘˘سشنإأ
لزانتلأ »ل ةلودلأ دأدعتسسأ نع نلعأأ امك دأوŸأ

لسصحتي يتلأ ةبعسصلأ ةلمعلأ نم رفأو ءزج نع
Úسس–““ بنا˘˘˘˘ج ¤أ ““نورد˘˘˘˘سصŸأ ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
ةرأدإأ ع˘˘˘م و ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لاŸأ ةرأزو ع˘˘˘˘م م˘˘˘˘ه˘˘˘˘عا˘˘˘˘سضوأأ
أوحبسصي نأأ ىلع مهتدعاسسم دسصق بئأرسضلأ

ةلمعلأ نم دÓبلأ ليو“ رداسصم نم أردسصم
 .““ةبعسصلأ
ةمهاسسم ةرورسض ىلع قايسسلأ سسفن ‘ دكأأو
جولو عيجسشت ‘ ةيرئأز÷أ ةيسسامولبدلل ةيوق
 .ةيجراÿأ قأوسسأ’أ ¤أ ةيرئأز÷أ تاجتنŸأ
نورد˘سصي ن˘يذ˘لأ Úل˘ما˘ع˘تŸأ ة˘ب˘سسا˘نŸا˘ب ا˘ي˘حو
رأرغ ىلع ةيلاع ةفاسضم ةميق تأذ تاجتنم
ةد˘ح˘تŸأ تا˘˘ي’و˘˘ل˘˘ل تأرا˘˘طإ’أ نورد˘˘سصي ن˘˘م““
أذ˘ك و تا˘يو˘ل◊أ جا˘ت˘نأ تا˘كر˘سشو  ة˘˘ي˘˘ك˘˘ير˘˘م’أ

وزغت يتلأ ةيرئأز÷أ ليمجتلأ دأوم يردسصم
 .““ةيقيرف’أ قأوسسأ’أ

سسيل و مهعيجسشت ¤إأ ةجاحب نوردسصŸأ““ :لاقو
تاسسرامŸأ سضعب ¤إأ أÒسشم ““مهتبراfi ¤أ
¤أ نورد˘سصم ا˘ه˘ب˘ب˘سسب سضر˘ع˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ق˘˘با˘˘سسلأ

.ةفلتfl ليقأرع
نيردسصŸأ عيجسشت ىلع ةلودلأ مزع دكأأ هنكل
ي˘عد˘ي““ ن˘م سسي˘ل و ة˘فا˘سضم ة˘م˘ي˘ق˘ل Úج˘˘ت˘˘نŸأ
خفني ةقيق◊أ ‘ وه و Óثم تأرايسسلأ ريدسصت
ةعانسص ¤إأ ةراسشإأ ‘ ““طقف تÓجعلأ ‘ ءأوهلأ
‘ رئأز÷أ ‘ تقبط يتلأ تأرايسسلأ بيكرت
جا˘˘مد˘˘˘ن’أ لد˘˘˘ع˘˘˘م ¤أ ل˘˘˘سصت نأأ نود ق˘˘˘با˘˘˘سسلأ
.بوغرŸأ
عا˘˘ط˘˘ق ‘ ىر˘˘ج ا˘˘م نو˘˘˘ب˘˘˘ت سسي˘˘˘ئر˘˘˘لأ ف˘˘˘سصوو
بعÓتلأ»ب ةيسضاŸأ تأونسسلأ لÓخ تأرايسسلأ
¤أ انب يدؤوي نأأ داك““ يذلأ ““ينطولأ داسصتق’اب
 .““ةيواهلأ

و.ق

دأوŸأ صضعب تأرداشص ةدئافل ءأرشضخ ةقورأأ ءاششنإأ

نيردسصملل ةبعسصلا ةلمعلا نم رفاو ءزج نع لزانتلل ةدعتسسم ةموك◊ا

رايلم5 هتميق ام ريدسصت ىلع ةنهارŸا
1202 ‘ تاقورÙا جراخ ر’ود

,نوبت ديÛأ دبع ديشسلأ ,ةيروهم÷أ صسيئر دكأأ
جراخ تأرداشصلأ عفر ةرورشض ىلع هتملك ‘ ،صسمأ
رخأوأ ر’ود تأرايلم5 نع لقي ’ ام ¤أ تاقورÙأ
تأدئاعل ةيعبتلأ نم جورÿأ دشصق1202 ةنشس
.تاقورÙأ

ةودنلأ»ل هحاتتفأ لÓخ ,نوبت صسيئرلأ زربأأو
لجأأ نم يداشصتق’أ صشاعن’أ ططfl لوح ةينطولأ
ينطولأ داشصتق’أ دامتعأ نأ ,””ديدج داشصتقأ ءانب
تاقورÙأ تأدئاعو عير ىلع ةيلك هبشش ةفشصب

ىلع أدكؤوم ””تأردابŸأو ءاكذلل لتاق دامتعأ””وه
غلبتل تاقورÙأ جراخ تأرداشصلأ ةميق عفر”” ةرورشض
تأرايلم2 لباقم ر’ود تأرايلم5 هتميق ام1202 ةنشس
.””ايلاح ر’ود
متيشس ,Úتمداقلأ Úتنشسلأ نم ءأدتبأ هنأ فاشضأأو
ةئاŸاب08 ¤إأ تاقورÙأ تأدئاع ىلع لاكت’أ صصيلقت

.ايلاح ةئŸاب89 لباقم لقأ’أ ىلع

و.ق



.ب لشصيف

ريزولأ ةسسائرب ةموك◊أ ءاسضعأأ ,ةودنلأ تعمج
ÚلماعتŸأ نع Úلث‡و ,دأرج زيزعلأ دبع لوأ’أ
تا˘ئ˘ي˘ه˘لأو ,سصأوÿأو Úي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ Úيدا˘˘سصت˘˘ق’أ
نم ءأÈخ أذك و ةينهŸأ تايعم÷أو تاباقنلأو
لامعأ’أ لاجر و يعامتج’أو يداسصتق’أ ءاسضفلأ
.لاتيفسس عم‹ سسيئر بأربر دعسسإأ مهنيب
سشاعنإ’أ ططfl““ لوح ةودنلأ لاغسشأأ روحمتتو
ىدم ىلع ,““ديدج داسصتقأ لجأأ نم يداسصتق’أ
ةيم˘ن˘ت˘لأ :ـب ق˘ل˘ع˘ت˘ت ة˘سشرو11 لÓ˘˘خ ن˘˘˘م ,Úمو˘˘˘ي
,يمجنŸأ ريوطتلأ ,ةيعانسصلأ ةيمنتلأ ,ةيحÓفلأ
تايفيك ,ةيمنتلأ ليو“ ,ةيوقاطلأ درأوŸأ ريوطت
ةÒغ˘˘˘سصلأ تا˘˘˘سسسسؤوŸأ ,را˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘˘سس’أ ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘سست
,معدلأ تاعا˘ط˘ق ر˘يو˘ط˘ت ,ة˘ئ˘سشا˘ن˘لأ تا˘سسسسؤوŸأو
ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصلأ ,ة˘˘ي˘˘˘جراÿأ ةرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لأ ‘ م˘˘˘ك˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لأ
ةيمومعلأ لاغسش’أو ءانبلأ طاسشن عرف ,ةين’ديسصلأ
.يرلأو
ءاقللأ ‘ لمعلأ بابرأ’ تائيه (7) عبسس كراسشتو
سضرعتسس ةكÎسشم تاحأÎقأ عمŒ ةدحوم ةقيثوب

سشاعن’أ ططfl ءأرثأ لجأأ نم ةموك◊أ ىلع

.ديد÷أ
نوبت سسيئرلل يلعف يرابتخأ لوأأ ةودنلأ هذه دعتو
بسصنم ه˘ي˘لو˘ت ذ˘ن˘م ي˘ن˘طو˘لأ يدا˘سصت˘ق’أ ع˘قأو˘لا˘ب
Èمسسيد21 تا˘با˘خ˘ت˘نأ د˘ع˘ب ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م÷أ سسي˘˘ئر
ةتسس ءاهز91 ديفوك ةحئاج تمهتلأ ثيح .9102
يدا˘˘سصت˘˘ق’أ طا˘˘سشن˘˘ل˘˘ل تا˘˘ب˘˘سس ا˘˘ه˘˘ل˘˘ل˘˘خ˘˘ت ر˘˘ه˘˘˘سشأأ
ةذ˘خ˘تŸأ ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ تأءأر˘جإ’أ بب˘سسب يرا˘ج˘ت˘˘لأو

Ÿأابولأ ةهجأو.
مسسر دق يلع تيآأ تاحرف ةعانسصلأ ريزو ناكو
نÓ˘˘عإا˘˘ب د˘˘يد÷أ يدا˘˘سصت˘˘ق’أ ه˘˘جو˘˘ت˘˘لأ ح˘˘˘مÓ˘˘˘م
تا˘عا˘م˘ت˘جأ لÓ˘خ ةد˘ئا˘سسلأ حور˘لأ ع˘م ة˘ع˘ي˘ط˘ق˘˘لأ
ىلع تناك يتلأو ،اقباسس دقعت تناك يتلأ ةيثÓثلأ
ةيسشراغيلوأ’أ ةدئافل سساقŸأ ىلع تابيترت هلوق
.دÓبلل ايلعلأ حلاسصŸأ باسسح ىلع
عمج يذلأ ءاقللأ دئابلأ دهعلأ تايثÓث زربأأ لعلو
يديسس ةيباق˘ن˘لأ ة˘يز˘كر˘م˘ل˘ل ما˘ع˘لأ Úمأ’ا˘ب ي˘ح˘يوأأ
““ نأونع ت– دأدح يلع انورتابلأ سسيئر و ديعسسلأ
(PPP) ““سصاÿأو يمومعلأ عاطقلأ Úب ةكأرسشلأ
لمعتسسأ يذلأ عامتج’أ تأررقم ءاغلإأ متي نأأ لبق
ةفئاط حلاسصل ماعلأ لاŸأ نم ىقبت ام بهنل ءاطغ
.دد÷أ رودأÈموكلأ

اهيف تغلب يتلأ ““ةÒهسشلأ ةيثÓثلأ““ هذه نأأ ركذيو
ءاهنإأ دعب تءاج اهتورذ ةينطولأ ةوÌلأ بهن ةيهسش
،لوأأ ريزو بسصنم نم نوبت ديÛأ دبع ماهم
هرداغي نأأ لبق اموي09 ءاهز هيف ثكم بسصنم
““ةيلاعلأ ةنابج““ ةثداح بقع قئ’ Òغ بولسسأاب

.كلام اسضر دهاÛأ نفد مسسأرم لÓخ
با˘طÿأ ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ؟د˘ه˘ع˘لأ أذ˘ه ى˘ه˘˘ت˘˘نأ ل˘˘ه
ميسسقت تايثÓث““ نأأ ةعانسصلأ ريزو دكأأ يمسسرلأ
Òغ ¤إأ ته˘˘ت˘˘نأ ء’و˘˘لأ ءأر˘˘سش ل˘˘جأأ ن˘˘م ““عو˘˘˘ير˘˘˘لأ
د˘ب˘ع لوأ’أ ر˘يزو˘لأ ه˘ع˘م و سسي˘˘ئر˘˘لأ ن˘˘ك˘˘ل ،ة˘˘ع˘˘جر
ة˘با˘سصع˘لأ لو˘ل˘ف نأأ““ أددر ا˘م أÒث˘ك دأر˘ج ز˘˘يز˘˘ع˘˘لأ

ح˘لا˘سصŸا˘ب رأر˘سضإ’أ ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘لأ ا˘ه˘يد˘ل تلأزا˘˘م
نأأ ي˘حو˘ي ا˘م ““ثأد˘حأ’أ تا˘ير‹ ى˘˘ل˘˘ع Òثأا˘˘ت˘˘لأو
فأرطأأ نم ةموعدŸأ ماظنلأ اياقب عم ةكرعŸأ

.لهسسلأ رمأ’اب تسسيل ةيجراخ
عسضو نم ¤وأأ ةلحرم ‘ سسيئرلأ نك“ أذإأ كلذلو

لوأأ وه ةلودلأ لسصافم لك رخن يذلأ داسسفلل دح
سشا˘ع˘نإأ ن˘ع ثيد◊أ ل˘˘ب˘˘ق ه˘˘ب˘˘سسك ي˘˘غ˘˘ب˘˘ن˘˘ي نا˘˘هر
نم ةميلسس ةئيب قلخ هبلطتي ام لقأأ يداسصتقأ
   .ةيسضاŸأ ةنسس02 ثأÒم لث“ سضأرمأأ

يـنـطو
ـه1441 ةج◊أ وذ92 ـل قفأوŸأ م0202  توأأ91  ءاعبرأ’أ

اهب رابتع’أ Úعب ذخأ’أ مدعب ةلأدعلل ةميلعت

غيلبتلا لئاسسر :نوبت سسيئرلا
ةلسس اهÒسصم ردسصŸا ةلوه‹

تÓمهŸا
مويلأ ،سسمأأ  ,نوبت ديÛأ دبع ديسسلأ ,ةيروهم÷أ سسيئر فسشك
ذخأ’أ مدعب يسضقت ةلأدعلأ ¤إأ ةميلعت رأدسصإأ ددسصب هنأأ ,ءاثÓثلأ
,ردسصŸأ ةلوه‹ غيلبتلأ لئاسسر أدعاسصف نآ’أ نم رابتع’أ Úعب
ةلسس اهÒسصم نوكيسس ردسصŸأ ةلوه‹ ةلاسسر لك نأأ أدكؤوم
.تÓمهŸأ
ةينطولأ ةودنلأ حاتتفأ ىلع هفأرسشإأ لÓخ هتملك ‘ نوبت ديسسلأ دكأأو

داسصتقأ ءانب لجأأ نم““ راعسش ت– يداسصتق’أ سشاعن’أ ططfl لوح
¤إأ ةميلعت رأدسصإأ ددسصب هنأأ ,تأر“ؤوملل ›ودلأ زكرŸاب ““ديدج
لئاسسر أدعاسصف نآ’أ نم رابتع’أ Úعب ذخأ’أ مدعب اهيف رمأاي ةلأدعلأ
ردسصŸأ ةلوه‹ ةلاسسر لك نأأ ثيحب ,ردسصŸأ ةلوه‹ غيلبتلأ
نوزوحي نيذلأ سصاخسشأ’أ ايعأد ,تÓمهŸأ ةلسس اهÒسصم نوكيسس
اهحسضفل ةعاجسشلأ نوكلÁو ةيداسصتقأ ةÁرج لوح ةمولعم ىلع
ةيموي ةديرج081 دوجو لظ ‘ ةفاحسصلأ ¤إأ هجوتلاب ,عيم÷أ مامأأ

.دÓبلأ ‘
كل“ رئأز÷أ ‘ ةلأدعلأ نأأ ىلع ةيروهم÷أ سسيئر ددسشو
.مئأر÷أ ‘ قيقحتلل ةمزÓلأ لئاسسولأو تايناكم’أ
““Òيسستلأ لعف““ نع Ëرجتلأ عفر ىلع ,قايسسلأ تأذ ‘ دكأأ امك
لكب مهعيراسشÃ مايقلأ نم نيرمثتسسŸأ Úك“و و ةردابŸأ عيجسشتل
 .ةيحيرأأ

 و.ق

:دعوŸأ حÓشصإ’أ ىوق ةردابم دفول فششك نوبت

رئاز÷ا““ روتسسد ىلع ءاتفتسس’ا
 ربوتكأا ‘ ““ةديد÷ا
سسيئرلل Òخأ’أ ءاقللأ تاير‹ ىلع ةعلطم رداسصم ةيرحلل تفسشك
عمتÛأ ‘ Úطسشانو Úيسسايسسب نوبت ديÛأ دبع يرئأز÷أ
‘ ددح ديد÷أ روتسسدلأ ىلع ءاتفتسس’أ ءأرجإأ دعوم نأأ ،ÊدŸأ
.لبقŸأ ربوتكأأ رهسش
Èخأأ نوبت سسيئرلأ نإاف ،““ةير◊أ““ رداسصم هتلاق ام ¤إأ دانتسس’ابو
تقلطأأ يتلأ ةيسسايسسلأ ىوقلأ نع دحأ’أ ءاسسم هلبقتسسأ يذلأ دفولأ

روتسسدلأ ليدعت دعوم نأأ ،حÓسصإÓل ةيسسايسسلأ ىوقلأ اهتمسس ةردابم
لوح تاحأÎق ‘ Òكفتلأ مهنم بلط امك ،ربوتكأأ رهسش ‘ نوكيسس
دعب اهÒيغت سسيئرلأ مزتعي يتلأ تاباختن’أو بأزحأ’أ نوناق
.روتسسدلأ ليدعت عورسشم ىلع ءاتفتسس’أ
ىوقلأ اهيف تسضرع يتلأ رواÙأ دحأأ روتسسدلأ ليدعت عوسضوم ناكو
مسساب قطانلأ ““ةير◊أ»ــل هلاق ام بسسح ،اهتردابم حÓسصإÓل ةيسسايسسلأ
.ديد÷أ رجفلأ بزح سسيئرو ةردابŸأ
نوبت سسيئرلل تملسس يتلأ ةردابŸأ ةقيثو نإاف سشبيعب نب بسسحو
ةيسسايسسلأ تÓيكسشتلأ تاحأÎق’ ةكÎسشŸأ مسسأوقلأ تنمسضت
حÓسصإÓل ةيسسايسسلأ ىوقلأ لكسشت يتلأ ÊدŸأ عمتÛأ تايعمجو

ةيداسصتقأو ةيعامتجأ تاحÓسصإأو روتسسدلأ ليدعت عورسشم لوح
ةيحسصلأ ةيعسضولأ لوح ةلجعتسسم تاحÎقم ¤إأ ةفاسضإ’اب ةفاسضإ’اب

.روحتŸأ انوروك ءابو يسشفت رثإأ ىلع
نب ديكأات دح ىلع ةردابŸأ باحسصأ’ ةكÎسشŸأ تاظفحتلأ تزكرتو
بسصنم سضفرو ةيروهم÷أ سسيئرل ةعسسأولأ تايحÓسصلأ لوح سشبيعب
.تاطلسسلأ Úب لسصفلأ ةرورسض ىلع تدكأأ امك ةيروهم÷أ سسيئر بئان
عفد وه ديد÷أ رجفلأ بزح سسيئر بسسح ةردابŸأ نم فدهلأو
‘ حرط روتسسدلأ ليدعت عورسشم نأأ اهتلمأأو ،تاحÓسصإ’أ ةلجع
ةقيثو حرط تيقوتل ÚسضراعŸأ نم سشبيعب نب ناكو ،بعسشلأ بايغ
Óث‡ ةقباسسلأ ةرŸأ ‘ سسيئرلأ هلبقتسسأ اŸ سشاقنلل روتسسدلأ ليدعت

.هبز◊
يسسيئرلأ ببسسلأ نأأ ““ةير◊أ»ــل ةيسسايسس رداسصم لوقت لباقŸأ ‘

رايتلأ نأاب مهروعسش يه ،اهباحسصأأ فرط نم ةردابŸأ هذه حرطل
.نوبت سسيئرلاب درفنأ Êاملعلأ
ايلعلأ بسصانŸأ ىلع Úينايملعلأ ذأوحتسسأ لÓخ نم كلذ مهل Úبتو

ليدعت عورسشم ‘ ةلث‡ نوبت سسيئرلأ قيرط ةطراخ ىلعو ،ةلودلأ ‘
نوناقلأ ذاتسسأأ اهسسأأÎي يذلأ ةيملعلأ ةنجللأ ةبيكÎب روتسسدلأ
امو ليدعتلأ ةدوسسم ةقيثو كلذ نايبو ةبأرعل دمحأأ يروتسسدلأ

نيد مÓسسإ’اب قلعتي ام ‘ ةسصاخ اهل ÚبسستنŸأ تاقيلعت نم اهبحاسص
.روتسسدلأ نم ىمسسأأ ةيلودلأ تأدهاعŸأو قيثأوŸأ لعجو ةلودلأ
كلت بسسح حÓسصإÓل ةيسسايسسلأ ىوقلأ ةردابم باحسصأأ ديريو
قلخو ،رايتلأ كلذ لبق نم نوبت ىلع سضورفŸأ راسص◊أ كف رداسصŸأ
ينطولأو يمÓسس’أ رايتلل نومتني اهل ÚلكسشŸأ نأأ اÃ يسسايسس نزأوت
ةهبج ةيبعسش عجأرت لظ ‘ أذهو ،ةينطولأ تبأوثلأ ىلع ÚعفأدŸأ
.ةطلسسلأ بيلأود نع ملسسلأ عمت‹ ةكرح بايغو ينطولأ ريرحتلأ
لح يتلأ ةيمÓسسإ’أ ينطولأ ءانبلأ ةكرح ةردابŸأ مسضت Òكذتلل
ةهبجو ،ةيسسائرلأ تاباختن’أ ‘ ايناث ةنيرق نب رداقلأ دبع اهسسيئر
‘ ةÒخأ’أ ةبترŸأ ‘ ديعلب زيزعلأ دبع اهسسيئر لح يتلأ لبقتسسŸأ
،ينطولأ ريرحتلأ ةهبج ‘ قباسس لسضانم وهو ةيسضاŸأ تايسسائرلأ
يمتني يذلأ سشبيعب نب رهاطلأ هسسأأري يذلأ ديد÷أ رجفلأ بزحو
ءأدهسشلأ ءانبأأ ةمظنŸ اماع Úمأأ ناك هنوك ةيروثلأ ةرسسأ’أ ¤إأ
لوأأو7991 ماع يطأرقوÁدلأ ينطولأ عمجتلأ ‘ سسسسؤوم وسضعو
.ىيحيوأأ دمحأأو حلاسص نب رداقلأ دبع لبق هل ماع Úمأأ

يدج يلع دوجو وه ،حÓسصإ’أ ىوق عم نوبت ءاقل ‘ تفÓلأ نأأ Òغ
ةلÙأ ذاقنإÓل ةيمÓسسإ’أ ةهب÷أ يسسسسؤوم دحأأو قباسسلأ يدايقلأ

.ةسسائرلاب لح يذلأ دفولأ نمسض
ةهبج نع يسسايسس لوؤوسسم مأدقأأ اهيف أاطت يتلأ ¤وأ’أ ةرŸأ دعتو
تاباختن’أ ءاغلأ دعب2991 ماع اهلح ذنم ةسسائرلأ رسصق ذاقنإ’أ
ىيحيوأأ لابقتسسأ ينثتسسأ أذإأ ،ةيبلغأ’اب اهيف تزاف يتلأ ةيعيرسشتلأ
قباسسلأ ÒمأÓل4102 نأوج ‘ ةيروهم÷أ ةسسائر نأويد ريدم هتفسصب
روتسسدلأ ليدعت تأرواسشم ‘ قأرزم Êدم ذاقنإÓل يمÓسسإ’أ سشيجلل

ةدايقلأ ىلع ابوسسfi نكي ⁄ قأرزم نوك ،ةقيلفتوب مكح ةÎف ‘
.ةلÙأ ةهبجلل ةيسسايسسلأ
‘ ةكراسشŸأ راسسم تكز يتلأ ةهب÷أ تأدايق نم يدج يلع ناكو
ةيقبتŸأ تأدايقلأ اهتسضراع تقو ‘ ،ةيسضاŸأ ةيسسائرلأ تاباختنإ’أ
 .جاح نب يلع خيسشلأ اهسسأأر ىلعو ““لÙأ سسيفلأ““ــل

يوايحي قيدشص
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 يداشصتق’أ صشاعنإ’أ لوح ةينطولأ ةودنلأ حاتتفأ

ةيداسصتق’ا ةهب÷ا ناهر نوبت سسيئرلا بسسكي له
داسسفلا ىلع بر◊او

,يعامتج’أو يداشصتق’أ صشاعنإ’أ ططfl لوح ةينطولأ ةودنلأ لاغششأأ ،ةمشصاعلأ رئأز÷اب ،ءاثÓثلأ صسمأأ ،تقلطنأ
ر’ود رايلم0001 نم Ìكأأ ديدبت دعب داشصتقأ ثعب لبشس ةششقانŸ ,نوبت ديÛأ دبع ديشسلأ ,ةيروهم÷أ صسيئر ةشسائرب
.ةقيلفتوب صسيئرلأ مكح ةÎف ةنشس02 لÓخ ىودج نود

،سسمأأ ,نوبت ديÛأ دبع ,ةيروهم÷أ سسيئر دكأأ
سشا˘˘ع˘˘ن’أ ط˘˘طfl لو˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ ةود˘˘˘ن˘˘˘لأ نأأ
هيف هجأوت يئانثتسسأ فرظ ‘ دقعت يداسصتق’أ
‘ ةلثمتŸأو اهيلع تسضرف ةجودزم ةمزأأ رئأز÷أ
91 -ديفو˘ك ة˘ح˘ئا˘جو ط˘ف˘ن˘لأ تأد˘ئا˘ع سضا˘ف˘خ˘نأ
.⁄اعلأ تأداسصتقأ ىوقأأ تكلهأأ يتلأ
ةود˘ن˘لأ حا˘ت˘ت˘فأ ى˘ل˘ع ه˘فأر˘سشإأ لÓ˘˘خ ه˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ك ‘و
ت– يداسصتق’أ سشاعن’أ ططfl لوح ةينطولأ
سسيئرلأ دكأأ , ““ديدج داسصتقأ ءانب لجأأ نم““ راعسش
انرسس يتلأ ططÿأ لكل أدأدتمأ يتأات ““ ةودنلأ نأأ

تاعامتجأ ‘ Úنقتلأو ميظنتلأ نيدايم ‘ اهيلع
,ي˘ن˘طو˘لأ ي˘ب˘ع˘سشلأ سسلÛأو ة˘مو˘ك˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘ت˘ت˘م
ي˘هو سسا˘سس’أ ي˘ه ا˘ه˘ت“ا˘خ  نو˘ك˘ت نأأ ا˘˘ن˘˘يأا˘˘ترأو
فر˘˘ظ ‘ د˘˘ق˘˘ع˘˘ت““ ا˘˘˘ه˘˘˘نأ ¤إأ أÒسشم ,““دا˘˘˘سصت˘˘˘ق’أ
ة˘جودز˘م ة˘مزأأ ر˘ئأز÷أ ه˘ي˘ف ه˘جأو˘˘ت ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسأ
تأدئاع سضا˘ف˘خ˘نأ ‘ ة˘ل˘ث˘م˘تŸأو ا˘ه˘ي˘ل˘ع تسضر˘ف
ىو˘قأأ تك˘ل˘هأأ ي˘ت˘˘لأ91 د˘ي˘فو˘ك ة˘ح˘ئا˘جو ط˘ف˘ن˘لأ
.““⁄اعلأ تأداسصتقأ
نا˘ن˘ت˘مأ““ ة˘يرو˘ه˘م÷أ سسي˘˘ئر دد˘˘ج ,ة˘˘ب˘˘سسا˘˘نŸا˘˘بو
ة˘ح˘˘سصلأ ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسŸ ءا˘˘ع˘˘م˘˘ج ة˘˘م’أ ر˘˘يد˘˘ق˘˘تو
ةحسصلأ لامعو يبط هبسشو ءابطأأ نم ةيمومعلأ
لكلو ةيندŸأ ةيام◊أو ةينم’أ كÓسس’أ فلتflو
ن˘م ل˘ك˘سش يأا˘بو د˘ي˘˘ع˘˘ب وأ بير˘˘ق ن˘˘م م˘˘ها˘˘سس ن˘˘م
ام ىلع ,91 ديفوك ةحئاج ةحفاكم ‘ لاكسش’أ
نم دÓبلأ سصيلختل تايحسضتو دوهج نم هولذب

حأورأ’أ نم ف’’أ تائم دسصح يذلأ ءابولأ أذه
دا˘˘سصت˘˘ق’ا˘˘ب أرر˘˘سض ق◊أو ⁄ا˘˘ع˘˘˘لأ ‘ ة˘˘˘ير˘˘˘سشب˘˘˘لأ
مدطسصت تأداسصتق’أ ىوقأأ نأأ ةجرد ¤أ يŸاعلأ
 نم ةقباسس تايوتسسم ¤أ ةدوعلأ ‘ ةمج تابوعسصب
.““ومنلأ
ةرورسض ىلع هتملك ‘ ،ةيروهم÷أ سسيئر  ددسشو
 تاعاطقلأ لك ةنمقر ‘ عأرسس’أ
““ةلعتفŸأ ةيبابسضلأ““ ةلأزإ’ ةيلاŸأ و ةيداسصتق’أ

د˘سصق ة˘ي˘فا˘ف˘سشلأ سسير˘ك˘ت و تا˘عا˘ط˘˘ق˘˘لأ هذ˘˘ه ‘
.ينطولأ داسصتق’اب سضوهنلأ
ةودنلأ حاتتفأ ىلع هفأرسشإأ لÓخ سسيئرلأ Èعو

هذ˘ه ة˘ن˘م˘قر مد˘ع““ ن˘م ه˘ئا˘˘ي˘˘ت˘˘سسأ ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
اميف اميسس’ مويلأ ةياغ ¤أ ةسساسس◊أ تاعاطقلأ
 .““ةلودلأ كÓمأأ حلاسصم و بئأرسضلأ عاطقب قلعتي
لئاسسو و قرطب لمعت لأزت’ تأرأد’أ هذه““ لاق و
ا˘م ة˘فر˘عÃ ح˘م˘˘سست ’ و ن˘˘مز˘˘لأ ا˘˘هزواŒ ةÁد˘˘ق

Áىلع تاكرسش و تأراقع نم نويرئأز÷أ هكلت
 .““ينطولأ ىوتسسŸأ
عأرسسإ’اب ةيروهم÷أ سسيئر رمأ ,قايسسلأ أذه ‘و

’ هنأ احسضوم ةيئاب÷أ و ةيلاŸأ تاحÓسص’أ ‘
ةبوقعك بئأرسضلأ عفد رابتعأ ‘ رأرمتسس’أ بجي
لجأ نم ةيزيف– ةليسسوك ةبيرسضلأ رابتعأ بجي لب

.لمعلأ بسصانم ءاسشنأ و ليخأدŸأ Úسس–
رأديسسوك ةينطولأ ةكرسشلأ ناب راط’أ أذه ‘ ركذو
ةسسمÿأ تاكرسشلأ Úب نم دعت لاثŸأ ليبسس ىلع
تاكرسش دجوت امنيب بئأرسضلأ عفدت يتلأ ¤و’أ

ر’ود رايلم02 قوفت لامعأ ماقرأ مجحب ةسصاخ
ديدسست ثيح نم45 ةبترŸأ ‘ بسس–و ةنسسلأ ‘

.بئأرسضلأ لأومأ
ةعجأرم ¤أ ىرخأ ةهج نم نوبت سسيئرلأ اعد و
يراجتلأ طاسشنلاب ةقلع˘تŸأ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ سصو˘سصن˘لأ

ءاسشنأ و Òيسستلأ لعف  نع Ëرجتلأ عفر لجأ نم
fiم˘كا Œأ ى˘ل˘ع ة˘يراŸكأرسشا˘ب ي˘ن˘طو˘لأ ىو˘ت˘سس

.ةيراجتلأ و ةيداسصتق’أ تاسسسسؤوŸأ يÒسسم
و.ق

ةلعتفŸأ ةيبابشضلأ”” ةلأزإ’ تاعاطقلأ لك ةنمقر ‘ عأرشسإÓل اعد

بئارسضلا عفدت ’ ر’ود رايلم02 قوفت اهلامعأا ماقرأا ةسصاخ تاكرسش : نوبت
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ةليÃ ءارم◊ا
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Úتيانب مده ““ايلاجعتسسأ““ ¤وأأ ةلحرم ‘ ”
ىلع ةبرÿأ يحب ناعقت طوقسسلل Úتليآأ ““2““
.ÚنطأوŸأ ةايح نأددهت امهنأأ رابتعأ
ة˘يرا˘م˘عŸأ ة˘سسد˘ن˘ه˘لأو Òم˘ع˘ت˘لأ ر˘يد˘م ح˘سضوأأو
هنأاب قودسص جاح ميكح  ،ةي’ولأ تأذب ءانبلأو
اهب لومعŸأ تأءأرجإÓل اقفوو اعابت متيسس““

ةي’ولأ Èع أرخآأ انكسسم735 هعوم‹ ام مده
تأذ فرط نم ءأرم◊أ ةناÿأ نمسض أوفنسص
.““ءانبلل ةينقتلأ ةبقأرŸأ ‘ ةسصتıأ ةئيهلأ
” ›امجإ’أ ددعلأ أذه لسصأأ نم““ هنأاب فاسضأأو
ءأر˘م◊أ ة˘ناÿأ ن˘م˘سض ا˘ن˘˘ك˘˘سسم693 ءا˘˘˘سصحإأ
Ìكأ’أ ةبرÿأ يح˘ب مد˘ه˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع م˘ه˘ل˘م˘سشت˘سس
نأا˘ب أد˘ي˘ف˘م ،““Úت˘ي˘سضرأ’أ Úتز˘ه˘˘لأ ن˘˘م أرر˘˘سضت
نمسض انكسسم253 اسضيأأ تفنسص ةÿÈأ ريراقت““

كلذو ة˘ي˘لا˘ق˘تÈلأ ة˘ناÿأ ن˘م ع˘بأر˘لأ ىو˘ت˘˘سسŸأ
.““ةليم ةي’و ميلقإأ لماك Èع
ىلع فينسصت ”““ هنأاب قايسسلأ تأذ ‘ لسصفو
ة˘ناÿأ ن˘م˘سض ة˘˘يا˘˘ن˘˘ب042 سصو˘˘˘˘سصÿأ ه˘˘˘˘˘جو
¤إأ ةفاسضإأ ةبرÿأ يح ىوتسسم ىلع ةيلاقتÈلأ
‘43و ةليم ةنيدم طسسو22 و لمأ’أ يحب22
 .““ةي’ولأ ةمسصاعب ةقيتعلأ ةنيدŸأ

” Úتللأ Úتيسضرأ’أ Úتزهلأ نأأ ركذلاب ريدج
ة˘ل˘ي˘˘م ة˘˘ي’و˘˘ب يرا÷أ توأأ01 ‘ ام˘ه˘ل˘ي˘ج˘سست
ةنيدÃ ناعقي ÚلزنŸ يلك رايهنأ ‘ اتببسست
قبأوط4 تأذ ةيانب ¤إأ ةفاسضإ’اب ةÁدقلأ ةليم
ى˘ل˘ع ةدا˘˘يز ة˘˘ي’و˘˘لأ ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘ب ة˘˘برÿأ ي˘˘ح˘˘ب
و ةÁدقلأ ةنيدŸاب ’زنم51ـل ةيئزج تأرايهنأ
ءاŸأ رسصق يحب5 و ةبرÿأ يحب رخآأ11
 .كلذك ةي’ولأ ةمسصاعب

يت يشس”” ءانبلل ةينقتلأ ةبقأرملل ةينطولأ ةئيهلأ فرط نم ةفنشصŸأ تايانبلأ مده ةيلمع ‘ ةليÃ صسمأأ عرشش
01 ‘ ةقطنŸأ اتبرشض Úتللأ Úتيشضرأ’أ Úتزهلأ ءأرج اهب مايقلأ ” يتلأ ةÿÈأ باقعأأ ‘ ءأرم◊أ ةناÿأ ‘ ””يشس
.يرا÷أ توأأ

¤وأاب وسضع وهو ةنسس88  رخ’ حلاسصلأ دمfi دهاÛأ لأزي ’
ةهبج ميظنت ‘ Úطسشانلأ ÚلسضانŸأ و Úيئأدفلأ تاعوم‹

،ويرجوب دوعسسم ديهسشلأ ةدايقب ةنيطنسسقب ينطولأ ريرحتلأ
ةŸاقو ةدكيكسسو ةنيطنسسق ةقطنÃ ةذفنŸأ تايلمعلأ ركذتي

دعب ةيناثلأ ةيخيراتلأ ةي’ولأ دئاق فسسوي دوغيز فأرسشإأ ت–
““ةمسساح ةطfi““  ،5591 رياني81 ‘ دأرم سشوديد داهسشتسسأ

.ةرفظŸأ ريرحتلأ ةروث خيرات ‘
ةنسس ›اسضنلأ هراسسم أأدب يذلأ ،رخ’ حلاسصلأ دمfi عجرو
ةيمÓسسإ’أ ةفاسشكلأ فوفسص ‘ ةنسس71 زواجتي ’ هرمع و9491
ةداهسش ‘ ةنسس56 اهيلع ترم ثأدحأأ ¤إأ هتركأذب ،ةيرئأز÷أ

(ةنيطنسسق) ةرامسسلأ Úع ةيدلبب هلزنÃ جأأو/ اهتقتسسأ ةيح
Ãءايحإأ ةبسسان 

دوغيز ديهسشلأ ““ نأاب احسضوم ،توأأ02 تاموجهل56لأ ىركذلأ
تاعامتج’أ بناج ¤إأ ءاكذب اهداق و تاموجهلل رسضح فسسوي
ةدوسشنŸأ فأدهأ’أ ديد– لجأأ نم اقبسسم اهميظنت ” يتلأ

““.دوعوŸأ مويلأ لÓخ
م˘˘ي˘˘ل˘˘سست و ن˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘˘لأ ن˘˘˘ع ’وؤو˘˘˘سسم نا˘˘˘ك يذ˘˘˘لأ ،ر˘˘˘خ’ فدرأأو
د˘ق˘ع˘˘نŸأ لوأ’أ عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نأ د˘˘ن˘˘ع ه˘˘نأا˘˘ب ،تأر˘˘ج˘˘ف˘˘تŸأ
كراسش يذلأ و ،(ةدكيكسس) سشيغزم يديسس ةيدلبب ،روطاسسوبب
لخأد دعب اميف ت’اسصتأ ترج““ ’وؤوسسم و أدها‹051 هيف
تامولعŸأ عمج و ةحلسسأ’أ بلج لجأأ نم ةنيطنسسق ةنيدم
 ““.اهفأدهتسسأ متيسس يتلأ نكامأ’أ لوح
ةيطأرقÁدلأ تاير◊أ راسصتنأ ةكرح ‘ لسضانŸأ تأذ فاسضأأو
هنأاب ،9491 ريأÈف ‘ اهيلإأ مسضنأ يتلأ ةيرسسلأ ةمظنŸأ وسضع و
5591 توأأ02 تاموجهل Êاثلأ يÒسضحتلأ عامتج’أ دقع ” ““

ثأدحأ’أ كلت ةيسشع ةنيطنسسق ةمظنم نم أوسضع91 عمج يذلأ
““.فسسوي دوغيز روسضحب سشحولأ لبج ›اعأاب
هجوتلاب رمأوأأ انيقلت توأأ91 خيراتب““ : لوقلاب هتداهسش لسصأوو
ةحلسسأ’أ بلج و لحكل فاك ةقطنم أديد–و سشحولأ لبج ¤إأ

ايسشم قيرطلأ ةلسصأوم لبق ،تابكرم (3) ثÓث Ïم ىلع انعم
وه و ةسسرسضوب ةلئاع دنع ةديامح ةتسشم هاŒاب مأدقأ’أ ىلع
““.ءاقتل’أ ناكم
ءاعدتسسأ ” ،فسسوي دوغيز لوسصو دعب““ : Óئاق لسسÎسسأو
ولت أدحأو خأوكأأ ةثÓث ‘ مهعمج ” نيذلأ ةنيطنسسق يلسضانم
ويرجوب  دوعسسم روسضحبو هروسضحب Úميلأ ةيدأات لجأ’ رخآ’أ
اهذيفنت متيسس ناك يتلأ تايلمعلأ عيزوت لبق يوه÷أ لوؤوسسŸأ
تاعوم‹  رسشع فيلكت فلكو ““.تاعوم‹ ةدعل اهدانسسإأو
ريرحتلأ سشيج نم دونجو ةنيطنسسق نم Úيئأدف نم ةنوكتم
تبسسلأ موي راهن فسصتنم موجهلأ ةيلمعب Úلبسسم و ينطولأ

عراسشو ةرطنقلأ بابب ةقرفتم فأدهأأ ديد– ” ثيح ،أديد–
““سسرايت““ عراسش و (ايلاح كلاŸأ دبع Êوطيق جهن) ““يفنايب““
نأوج91 عراسش ) اسسنرف عراسش و (ايلاح مسساقلب سشاطاط جهن)
اقفو كلذ و ““ليم÷أ رظنŸأ»و ““نامأراك““ عراسشو  (ايلاح5691
““.ميظنتلأ ةمكfiو ةنمأزتم تايلمع»ل
و معاطم سصوسصÿأ هجو ىلع تاموجهلأ كلت تفدهتسسأو

سشي÷أ ‘ ديقع ميقي ناك ثيح ““جروج يد““ قدنفو تاناح
نيزنبلأ كسشكو ةيداسصتقأ تاسسسسؤوم و ةطرسش بتاكمو يسسنرفلأ
.ايلاح رأونأ’أ امنيسس ““يسس .يب.أأ““ امنيسسلأ ةعاقو ““وسسيإأ““

ل˘با˘ن˘ق˘لا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘تŸأ كل˘˘ت ة˘˘سسدا˘˘سسلأ ة˘˘عو˘˘مÛأ سسأأر ى˘˘ل˘˘ع
مايقلاب هتهج نم رخ’ حلاسصلأ دمfi فيلكت ” ةيديلقتلأ

5691 وينوي91 عراسش) اسسنرف عراسشب ةعقأو ةناح ىلع موجهب
ى˘˘توŸأ د˘˘يد˘˘ع ل˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘سست ¤إأ ،دا˘˘˘فأأ ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ىدأأ ا‡ (ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح
.ىحر÷أو
Úسسمخ ›أوح انك دقل““ : لوقلاب هتداهسش لسضانŸأ تأذ لسصأوو
توأأ02 تاموجه ‘ مويلأ كلذ انكراسش ايئأدفو أدها‹ (05)
ةكرح لسضانم داهسشتسس’ هترسسح ايدبم ““ ،ةنيطنسسقب5591
ت“ يذ˘لأ د˘با˘ع˘ل˘˘ب ر˘˘ها˘˘ط ة˘˘ي˘˘طأر˘˘قÁد˘˘لأ تا˘˘ير◊أ را˘˘سصت˘˘نأ

fiأ ةقزأأ دحأاب هلايتغأ و هترسصاŸةنيطنسسقب ةقيتعلأ ةنيد ‘
.5591 توأأ32
ةنجللأ ¤إأ اسضيأأ مسضنأ يذلأ ،رخ’ حلاسصلأ دمfi لقتعأو
ينطولأ ريرحتلأ ةهبج و4591 نأوج ‘ لمعلأ و ةدحولل ةيروثلأ

82 ‘ لÓتح’أ تأوق فرط نم ،ةنسسلأ سسفن نم Èمفون ‘
حلسسŸأ حافكلل أودنŒ ن‡ أرخآأ ايئأدف61 ةقفرÈ 5591مفون
 .ةنيطنسسقب ودناموكلأ تايلمع و ÊدŸأ
ءاقلإأ دعب ،دهاÛأ تأذ ركذتسسي املثم ،لاقتع’أ أذه ءاجو
و هدي ‘ حÓسسلأ و حورجب بيسصأأ قباسس يئأدف ىلع سضبقلأ
““يسس ةثÓثلأ““ ءامسسأأ نع بيذعتلأ ةلئاط ت– فسشك يذلأ

Ÿحلاسصلأ يسسو ىفطسصم يسسو يلع يسس مه و ةنيطنسسق ةمظن
ى˘ف˘ط˘سصمو ي˘ل˘ع و˘عدŸأ سشو˘م˘عز ر˘م˘ع ›أو˘˘ت˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع م˘˘هو)

.(رخ’ حلاسصلأ دمfiو يطأوع
ماكحأأ حافكلأ ‘ انئÓمز نم ديدعلأ قح ‘ تردسص““ فاسضأأو
لاغسشأ’أ ¤إأ ةفاسضإ’اب ،دبؤوŸأ نجسسلأو مأدعإ’أ Úب تحوأرت
ةمظنŸأ نم أرخآأ أوسضع42 ىلع ايبايغ مكح اميف ةقاسشلأ
نم هيلع مكح دق هنأأ ¤إأ أÒسشم ““،دبؤوŸأ نجسسلأ و مأدعإ’اب

““.ةقاسش لاغسشأأ ةنسس51ب““ هتهج

5591 توأأ02 ىركذ ‘

 بعسشلا فوفسص ‘ ةروثلا تممع ينيطنسسقلا لامسشلاب ةيئادفلا تايلمعلا

ةقاطلأ ةك˘ب˘سشب ا˘ي˘حÓ˘ف ا˘ط˘ي51fi ط˘˘بر
ة˘ي’و تا˘يد˘ل˘ب ف˘ل˘تÈ flع ة˘ي˘˘ئا˘˘بر˘˘ه˘˘ك˘˘لأ
كلذو ،ملك05 ¤أ لسصت ةكبسش لوطب يزيليإأ

ةلجعب عفدلأ راطإأ ‘ ةيلا◊أ ةنسسلأ لÓخ
طا˘سشن˘لأ ءأدأأ ر˘يو˘ط˘تو ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأ
ةيريدم ىدل سسمأأ ملع امبسسح ،يحÓفلأ
.ةيحÓفلأ حلاسصŸأ
›ام فÓغ اهل دسصر يتلأ ةيلمعلأ جردنتو
قودنسصلأ ن˘م˘سض را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘م521 هرد˘˘ق
اطي51fi تلمسشو ةيفيرلأ ةيمنتلل ينطولأ
تناجو يزيليإأ تايدلب ىوتسسم ىلع ايحÓف

جر˘˘˘˘بو بأد˘˘˘˘بد˘˘˘˘لأو سسيردإأ ر˘˘˘˘م˘˘˘˘ع جر˘˘˘˘˘بو
ÚحÓ˘˘ف˘˘˘لأ دد˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف غ˘˘˘ل˘˘˘بو ،سسأو◊أ
حرسص امك ،احÓف511 ءاهز نيديفتسسŸأ
.Úكسس ديعلأ ،عاطقلل يئ’ولأ ريدŸأ
ردقي ›ام فÓغ سصسصخ راطإ’أ تأذ ‘و

تاطي8fi طبرل رانيد نويلم7.43 ب
تا˘يد˘ل˘ب Èع ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ ءا˘بر˘ه˘ك˘لا˘ب ىر˘خأأ
ة˘حا˘˘سسÃ سسأو◊أ جر˘˘بو تنا˘˘جو يز˘˘ي˘˘ل˘˘يإأ
¤إأ ةفاسضإ’اب ،راتكه8901ب ردقت ةيلامجإأ
ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لأ تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ن˘˘م ة˘˘ل˘˘م˘˘ج حأÎقأ
ة˘يو˘عر˘لأ را˘بآ’أ د˘يد˘ع ز˘ي˘˘هŒ فد˘˘ه˘˘ت˘˘سست

.لوؤوسسŸأ تأذل اقفو ،ةيسسمسشلأ ةقاطلاب
ي˘ط˘ع˘ت عا˘ط˘ق˘لأ ح˘لا˘سصم نأ Úك˘سس ح˘سضوأأو
ءابره˘ك˘لأ ع˘يرا˘سشم د˘ي˘سسج˘ت˘ل ة˘غ˘لا˘ب ة˘ي˘م˘هأأ
Úسس– فدهب عسسأو قاطن ىلع ةيحÓفلأ
أذه ‘ رامثتسس’أ ةيقرتو يحÓفلأ جتنŸأ
طاسشنلأ ةيمنتل ةيوق ةعفد ءاطعإأو لاÛأ
ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘سسأ كلذ˘˘كو ة˘˘ي’و˘˘لا˘˘ب ي˘˘˘حÓ˘˘˘ف˘˘˘لأ
Úسسحتب قلعتي ا˘م˘ي˘ف ÚحÓ˘ف˘لأ تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘ل
يحÓفلأ طاسشنلأ ةلوأزم فورظ ريوطتو
 .يوعرلأو

م.ق

يزيليإأ تايدلب فلتÈ flع

 ةيئابرهكلا ةقاطلاب ايحÓف اطي51fi طبر

 انوروك ةحئاج ببشسب ةرخأاتم تقلطنأ اهعمج ةلمح

تاعسسلب ÚباسصŸا ددع ‘ سضافخنا
ةلقروب براقعلا
ذنم ةلقرو ةي’وب براقعلأ تاعسسلب ÚباسصŸأ ددع ‘ سضافخنأ لجسس
امبسسح ،ةمرسصنŸأ ةنسسلأ نم ةÎفلأ سسفن عم ةنراقŸاب ةنسسلأ هذه علطم
.ةي’ولل ناكسسلأو ةحسصلأ ةيريدم سسمأأ هب تدافأ
ممسستلل سضرعتلأ ءأرج نم ةافو يتلاحو ةباسصأ5521 نع لقي ’ ام لجسسو
امنيب طرافلأ ةيليوج رهسش ةياهن ةياغ ¤أو ةنسسلأ هذه علطم ذنم يبرقعلأ

تاعسسلب ةباسصأ926.1 ةيسضاŸأ ةنسسلأ نم ةÎفلأ سسفن لÓخ ءاسصحأ ”
.ردسصŸأ تأذل اقفو ،تايفو عبرأأو براقعلأ
463 عقأوب تاباسص’أ نم ددع Èكأأ ليجسست يسضاŸأ ةيليوج رهسش فرعو

Òبكلأ عافتر’أ عم كلذ نمأزتي ثيح ةباسصأ133 ب نأوج رهسش هيلي ةلاح
ت’ا◊أ لقأ تناك امنيب ةنسسلأ نم لسصفلأ أذه ‘ ةرأر◊أ تاجرد ‘

ةلاح52 و31 عومجÃ ةنسسلأ هذه نم يرفيفو يفناج يرهسش ‘ ةلجسسŸأ
.هيلأ Òسشأ املثم ،›أوتلأ ىلع
يحسصلأ عاطقلأ اهب ماق يتلأ ةيوعوتلأو ةيسسيسسحتلأ تÓم◊أ تمهاسسو
سضعبو يبرقعلأ ممسستلأ ةحفاكŸ ةيئ’ولأ ةيعم÷أ عم قيسسنتلاب ةي’ولاب
ةيعسضو ىلع باجيإ’اب Òثأاتلأ ‘ ةمتهŸأ ىرخ’أ ةيلÙأ تايعم÷أ
ىرج ثيح ÚباسصŸأ ددع ‘ سضيفختلأ ثيح نم ةي’ولاب يبرقعلأ ممسستلأ

نم ةياقولل تأداسشرإأو حئاسصن نمسضتت ةيوطمو ةقسصلم يفلأ ةبسسانŸاب عبط
 ةفاظن لوح ةروحمتŸأ كلت اهنم اميسس ،يبرقعلأ ممسستلأ
ايسسيئر أردسصم اهب تايافنلأو خاسسو’أ مكأرت لكسشي يتلأ ةئيبلأو طيÙأ
.ةماسسلأ ةرسش◊أ هذه رثاكتل
رانيد ÚيÓم01ب ردقي ايلام اغلبم ةنسسلأ هذه ةلقرو ةي’و تسصسصخو
عمج تايلمع ميظنت دسصق كلذو يبرقعلأ ممسستلأ ةحفاكم دوهج معدل
.نأوج رهسش رخأوأ تقلطنأ دق تناك يتلأ براقعلأ
حن“ يتلأ ةيزيفحتلأ ةيلاŸأ غلابŸأ ةميق ‘ رظنلأ ةداعأ ةنسسلأ هذه ررقتو
Úعب ذخأاي ديدج سسايقم عسضوو براقعلأ عمج تايلمع ‘ Úكراسشملل
ددسصلأ أذه ‘ زÈي ثيحو هدايطسصأ متي يذلأ برقعلأ ةيعون رابتع’أ
عأون’أ رطخأ دحأأ وهو سسيلأÎسسأ سسينوتكوردناب ىمسسŸأ عونلأ
حنم متي ثيح يبرقعلأ ممسستلل داسضŸأ لسصŸأ سصÓختسس’ بولطŸأو
.هحرسش ىرج امك ،عونلأ أذه نم ةرسشح لك نع رانيد001 غلبم
52و مج◊أ ةÒبكلأ ىرخ’أ عأون’أ يقاب لباقم رانيد05 غلبم حنÁ امك
تايلمعلأ هذه ‘ Úكراسشملل يزيف– ءأرجإاك امجح رغسصأÓل رانيد
.ةماهلأ ةيئاقولأ
براقعلأ عمج ةلمح قÓطنأ دعوم ‘ لجسسŸأ رخأاتلأ نم مغرلأ ىلعو
ىرج هنأأ ’إأ91 ديفوك ةحئاجب ةلسصتŸأ فورظلل أرظن ةي’ولاب ةنسسلأ هذه

نأ املع ،برقع0004 ءاهز ةي’ولأ قطانم فلتÈ flع عمج ن’أ د◊
،برقع فلأ08 وحن عمج نم ةمرسصنŸأ ةنسسلأ لÓخ تنكم ةلم◊أ سسفن
 .ردسصŸأ سسفن ركذ
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سصابريأ ةسصنم مأدختسساب رمقلأ ءانب متيسسو
اهميمسصت ” يتلأ (oeN ratsoruE) ةديد÷أ

تأذ ت’اسصت’أو Êويزفلتلأ ثبلأ رامقأ’ اثيدح
لا‹ ‘ ةيعون ةلقن دعي ا‡ تباثلأ رأدŸأ
ةلومح تأردق ةدايزب ةيعانسصلأ رامق’أ عينسصت
ةمظنأأو ةقاطلأ مأدختسسأ ‘ ةءافك عم ثبلأ
ع˘فد˘لأ ة˘م˘ظ˘نأأ مأد˘خ˘ت˘سسأو يرأر◊أ م˘ك˘˘ح˘˘ت˘˘لأ
يليغسشتلأ رمق˘لأ ر˘م˘ع ل˘ي˘ط˘ي ا‡ ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك˘لأ
.Òبك لكسشب رمقلأ عينسصت ةÎف نم للقتو
ةسصاخ ةديدج ةينقت (8 - ردب) رمقلأ نمسضتيو
ةلومح ىلع يوتحي ثيح ةيئوسضلأ ت’اسصت’اب
سصا˘بر˘يأ ة˘كر˘سش ل˘ب˘˘ق ن˘˘م مد˘˘خ˘˘ت˘˘سست ة˘˘فا˘˘سضم
عا˘ع˘سشإأ ى˘ل˘ع ة˘يو÷أ ل˘˘مأو˘˘ع˘˘لأ Òثأا˘˘ت ة˘˘سسأرد˘˘ل

¤إأ سضرأ’أ نم لسسري (رزيللأ ةعسشأأ) يئوسض
ل˘ث“ نأأ ع˘قو˘تŸأ ن˘م ثي˘ح ي˘عا˘ن˘سصلأ ر˘م˘˘ق˘˘لأ
رامقأ’أ ةعانسص ‘ ةيعون ةلقن ةيئوسضلأ ةعسشأ’أ
(8 - ردب) ديد÷أ رمقلأ يطغيسسو .ةيلبقتسسŸأ
قر˘˘سشلأ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ع˘˘با˘˘سسلأ ل˘˘˘ي÷أ را˘˘˘م˘˘˘قأأ لوأأ
ا˘ي˘ق˘ير˘فإأو ا˘˘بوروأأ ن˘˘م ةÒب˘˘ك ءأز˘˘جأأو ط˘˘سسوأ’أ
.ايسسآأو
تا˘˘سس بر˘˘ع˘˘ل يذ˘˘ي˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لأ سسي˘˘˘ئر˘˘˘لأ ح˘˘˘سضوأأو
مسضنيسس (8 - ردب) نأأ رويÿاب دلاخ سسدنهŸأ
يرأدŸأ عقوŸأ ‘ (ردب) رامقأأ ةعوم‹ ¤إأ

لمحيسسو اقرسش ةجرد62 تاسس برعل يرسص◊أ
Êو˘يز˘˘ف˘˘ل˘˘ت˘˘لأ ثب˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ه ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضف تا˘˘ع˘˘سس
لدا˘˘˘ب˘˘˘ت تا˘˘˘مد˘˘˘خو ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضف˘˘˘لأ ت’ا˘˘˘سصت’أو
(C - uk) ة˘يددÎلأ مز◊أ ى˘ل˘ع تا˘˘مو˘˘ل˘˘عŸأ
رامقأأ لوطسسأأ ىلع ةيئاسضفلأ تاعسسلأ ززعيسسو
ر˘يو˘˘ط˘˘تو ة˘˘يرأر˘˘م˘˘ت˘˘سس’ ا˘˘نا˘˘م˘˘سض تا˘˘سس بر˘˘ع
رود نم ززعي ا‡ ةمداقلأ تأونسسلل اهتامدخ
طسسوأ’أ قرسشلأ ةقطنÃ يدايرلأ تاسس برع

ÿو˘˘˘يز˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ ثب˘˘˘˘لأ تا˘˘˘˘مدÊ ت’ا˘˘˘سصت’أو
.ةيئاسضفلأ
دعب لسصتسس تاسس برع تأرامثتسسأ نأأ Úبو
ر’ود نويلم003 ـلأ ةبأرق ¤إأ (8 - ردب) قÓطإأ
.يسضرأ’أ عاطقلأو Úمأاتلأو قÓطإ’أ ةلماسش
سصابريإاب ءاسضفلأ عاطق سسيئر لاق هتهج نم
برع عم مهŸأ دقعلأ أذه نإأ : كرام ناج
سصابريإأ ةكرسشل ةبسسنلاب ةسصاخ ةيمهأأ هل تاسس
يعانسص رمق لوأأ دعي ثيح ،ءاسضفلأو عافدلل

ر˘˘م˘˘ق لوأأو تا˘˘سس بر˘˘ع˘˘ل ع˘˘˘با˘˘˘سسلأ ل˘˘˘ي÷أ ن˘˘˘م
هئانبب مو˘ق˘ن ،و˘ي˘ن را˘ت˘سسورو˘ي ة˘ئ˘ف ن˘م ي˘عا˘ن˘سص
نم ةقباسس ةيعانسص رامقأأ ةتسس دعب تاسس برعل
.راتسسوروي
لسضفأأ ىلع يوتحي (8 - ردب) نأأ ¤إأ راسشأأو
ةيئوسض ت’اسصتأ ةلومح كلذ ‘ اÃ ،تاينقتلأ

ةكأرسشلأ ززعيسس أذه نأأ أدكؤوم .هثيدح ةركتبم
ةيبرعلأ ةمظنŸأ عم ةرمتسسŸأ ةيجيتأÎسس’أ

ط˘بر ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ئا˘سضف˘لأ ت’ا˘سصتÓ˘ل
Èع ةيعانسصلأ اهرامقأأ لÓخ نم تاعمتÛأ
.اماع04 نم Ìكأ’ ⁄اعلأو طسسوأ’أ قرسشلأ
6791 ماعلأ تسسسسأات يتلأ تاسس برع نأأ ركذي
لودلأ ةعماج ‘ ءاسضعأ’أ12 ـلأ لودلأ لبق نم
03 و ةينويزفلت ةانق054 نم Ìكأأ ثبت ةيبرعلأ
ةينويزفلت تاكبسش4 وDH حوسضولأ ةيلاع ةانق
ويدأر ةط061fi ¤إأ ةفاسضإ’اب عفدلأ ةقبسسم
Ìكأأ ‘ لزانŸأ نم ÚيŸÓأ تأرسشع ¤إأ لسصت
قرسشلأ ةقطنم ءاحنأأ عيمج ‘ ةلود001 نم
‘ كلذ ءأرو ام ¤إأو ابوروأأو ايقيرفأأو طسسوأ’أ

flيدهاسشم ددع زواجتيل ⁄اعلأ ءاحنأأ فلت
ةقط˘ن˘م ‘ د˘ها˘سشم نو˘ي˘ل˘م071 تا˘˘سس بر˘˘˘ع
(ANEM) ا˘ي˘ق˘ير˘˘فأأ لا˘˘م˘˘سشو ط˘˘سسوأ’أ قر˘˘سشلأ
لابقتسس’أ ةزه˘جأأ م˘ه˘ع˘ي˘م˘ج نو˘ه˘جو˘ي ا˘هد˘حو
يرسص◊أ يئاسضفلأ عقوŸأ ¤إأ مهب ةسصاÿأ
.تاسس برعل
را˘م˘قأÓ˘ل د˘ي˘حو˘لأ ل˘غ˘سشŸأ تا˘˘سس بر˘˘ع د˘˘ع˘˘تو
ي˘ت˘لأ ط˘سسوأ’أ قر˘سشلأ ة˘ق˘ط˘ن˘م ‘ ة˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘سصلأ
ت’اسصت’أ تامدخ نم ةلماك ةعوم‹ مدقت
ا˘ه˘ل˘ي˘غ˘سشت˘ب سضير˘ع˘لأ قا˘ط˘ن˘لأ تا˘مد˘خو ثب˘لأو
‘ ةيعانسصلأ رامقأ’أ نم يمانتŸأ اهلوطسسأ’
5.03 ا˘قر˘˘سش ة˘˘جرد62 ع˘˘قأوŸأ ى˘˘ل˘˘˘ع رأدŸأ
.اقرسش02و اقرسش ةجرد

ةموك◊أ رظتن˘ت ىÈك ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جأو ة˘يدا˘سصت˘قأ تا˘يد–
ناحتمأ زايتجأ ‘ اهحا‚ لاح ‘ ةبقترŸأ ةيسسنوتلأ
يداسصتق’أ عسضولأ لظ ‘ ،ناÈŸلأ نم رورŸأو ةقثلأ
هتدأز يذلأو دÓبلأ هب ر“ يذلأ بعسصلأ يعامتج’أو

.أديقعت انوروك ةحئاج
دهعŸأ اهنع نلعأأ يتلأ ةديد÷أ تأءاسصحإ’أ Òسشت ثيح
¤إأ (ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘سسسسؤو˘م) سسنو˘˘ت ‘ ءا˘˘سصحإÓ˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
يثÓثلأ لÓخ %6.12 ةبسسنب ينطولأ داسصتق’أ سشامكنأ
،يو˘ن˘سسلأ ق’ز˘ن’أ با˘سست˘حا˘ب يرا÷أ ما˘ع˘لأ ن˘˘م Êا˘˘ث˘˘لأ
،ةيسضاŸأ ةنسسلأ نم ةÎفلأ سسفنب ةنراقم %4.02 ةبسسنبو
.7991 ماعلأ ذنم هل عجأرت ىلعأأ كلذب Óجسسم
عا˘˘ط˘˘ق تأدأر˘˘يإأ نأأ ،د˘˘ه˘˘˘عŸأ تأءا˘˘˘سصحإأ تف˘˘˘سشك ا˘˘˘م˘˘˘ك
رهسشأأ ةتسسلأ لÓخ %05 نم Ìكأاب تعجأرت دق ةحايسسلأ
ماعلأ نم اهتأذ ةÎفلاب ةنراقم يرا÷أ ماعلأ نم ¤وأ’أ
‘ لقنتلأ ةكرح فقوتو يحسصلأ رج◊أ ببسسب ،يسضاŸأ
ر˘˘سضأأ ا˘˘م و˘˘هو ،ا˘˘نورو˘˘ك سسوÒف ن˘˘م ا˘˘ي˘˘قو˘˘ت لود˘˘˘لأ Úب
يلÙأ œانلأ نم %01ـب مهسست يتلأ ةيسسنوتلأ ةحايسسلاب
ةبعسصلأ ةلمعلأ بل÷ ايسسيئر أردسصم Èتعتو ›امجإ’أ

.سسنوتل
تعفترأ ةلاطبلأ ةبسسن نإأ هل نايب ‘ ءاسصحإ’أ دهعم لاقو
هلجسست يذلأ ىلعأ’أ لدعŸأ وهو ،%81 ¤إأ %51 نم
ام ترسسخ دÓبلأ نأأ ¤إأ راسشأأو ،1102 ةروث ذنم سسنوت
ةنسس نم Êاثلأ يثÓثلأ لÓخ لغسش نطوم فلأأ161 قوفي
،تامدÿأ عاطق ‘ ةفيظو فلأأ7.25 اهنيب نم ،0202
‘ فلأأ8.64و ،ةيلمعŸأ تاعانسصلأ عاطق ‘ فلأأ9.15و
.ءانبلأ عاطق
ـل هللأ دبع نب تانج يداسصتق’أ نأاسشلأ ‘ ةÒبÿأ تلاقو
هل˘ج˘سس يذ˘لأ قو˘ب˘سسŸأ Òغ سشا˘م˘ك˘ن’أ نإأ ،““كي˘ن˘تو˘ب˘سس““
يرا÷أ ماعلأ نم Êاثلأ يثÓثلأ لÓخ ينطولأ داسصتق’أ
اهمجÎي يتلأ ةينطولأ ةوÌلأ Òمدت““ ةرورسضلاب ينعي
ة˘ب˘سسن˘ب ا˘ع˘جأر˘ت د˘ه˘سش يذ˘لأو ›ا˘م˘جإ’أ ي˘لÙأ œا˘˘ن˘˘لأ
.““ةنسسلأ هذه نم لوأ’أ يسسأدسسلأ لÓخ 9.11%
ة˘قو˘ب˘سسم Òغ ة˘ل˘حر˘م مو˘ي˘لأ تل˘خد سسنو˘˘ت““ نأأ تع˘˘با˘˘تو
ةلحر˘م ¤إأ ا˘ه˘ئا˘ن˘بو ةوÌلأ ق˘ل˘خ ة˘ل˘حر˘م ن˘م ا˘ه˘لا˘ق˘ت˘نا˘ب
ايعقأو مجÎيسس يلÙأ œانلأ لكآات نأأ ةفيسضم ،““Òمدتلأ
.لغسشلأ نطأوم نأدقفب

سسكعت ةعزفŸأ ماقرأ’أ هذه““ نأأ هللأ دبع نب تنيبو
لظ ‘ ،دÓبلأ هتغلب يذلأ يداسصتق’أ عسضولأ ةروطخ
تر˘عو رو˘ت˘سسŸأ تف˘سشك ي˘ت˘لأ ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘مزأأ تا˘˘ي˘˘عأد˘˘ت

ة˘يد˘˘ق˘˘ن˘˘لأو ة˘˘ي˘˘لاŸأو ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’أ تأرا˘˘يÿأ ة˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
تاموك◊أ فلتfl اهتنب˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ل˘سشا˘ف˘لأ ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’أو
.““ةروثلأ دعب ةبقاعتŸأ
ديحولأ ببسسلأ سسيل يحسصلأ عسضولأ نأأ ةÒبÿأ تدكأأو
نأأ رابتعأ ىلع ،ينطولأ داسصتق’أ روهدت ءأرو فقي يذلأ
ق˘با˘سس دÓ˘ب˘لأ ه˘سشي˘ع˘ت يذ˘لأ سشه˘لأ يدا˘˘سصت˘˘ق’أ ع˘˘سضو˘˘لأ
.ةحئاجلل
تابذاجتلأ““ نأأ يداسصتق’أ نأاسشلأ ‘ ةÒبÿأ تفاسضأأو
تفسشك مويلأ ¤إأ ةروثلأ ذنم سسنوت اهتسشاع يتلأ ةيسسايسسلأ
ةعي˘ب˘ط˘ل ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلأ بأز˘حأ’أ م˘ه˘ف مد˘ع ن˘ع ف˘سسأأ ل˘ك˘ب
.““يموقلأ نمأ’أ ددهي حبسصأأ يذلأ يداسصتق’أ عسضولأ
يتلأ كلت ةسصاخو ةيسسايسسلأ بأزحأ’أ بلغأأ نأأ تعباتو
ف˘ل˘م˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘سشي˘˘م˘˘ه˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع تن˘˘هر˘˘ب م˘˘ك◊أ ‘ تكرا˘˘سش
نأأ ةÈت˘˘ع˘˘م ،ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلأ ف˘˘˘لŸأ ةد˘˘˘ئا˘˘˘ف˘˘˘ل يدا˘˘˘سصت˘˘˘ق’أ
تأونسس رسشع ةراسسخ ‘ تمهاسس ةيسسايسسلأ تابذاجتلأ

.يسسنوتلأ نطأوŸأ ةايح نمو ينطولأ داسصتق’أ ةايح نم
،يسشيسشŸأ ماسشه اهدوقي يتلأ ةبقترŸأ ةموك◊أ نعو
نوكتسس ةديد÷أ ةموك◊أ نأأ دقتعأأ ’““ هللأ دبع نب تلاق

ةعيبط ¤إأ رظنلاب ،ةيداسصتق’أ ةيلوؤوسسŸأ ىوتسسم ‘
‘ هل ةÈخ ’و يرأدإأ نيوكتب ىظحي يذلأ اهسسيئر نيوكت
ةيعامتج’أو ةيداسصتق’أ تافلŸأ لح ‘و ةلودلأ ةرأدإأ
عتمتي نأأ بجي يتلأ ةيسساسسأ’أ ةفسصلأ نأأ Úح ‘ ،ةقرا◊أ
ةÿÈأو ميكحتلأ ىلع ةردقلأ يه ةموك◊أ سسيئر اهب
سصيخسشتلأو ليلحتلأ تايلآأ نم نكمتلأو ةبرجتلأو ةعسسأولأ
.““رايتخ’أ نسسح اقح’ هل حيتت يتلأ
ةلقتسسم ةينطو تأءافك ةموكح نع ثيد◊أ نأأ ،تفاسضأأو
Úيموكح Úلوؤوسسم ¤إأ ةجاح ‘ سسنوت نأأو ،هل ىنعم ’
رابتع’أ Úعب ذخأات يتلأ ةلماسشلأو ةعسسأولأ ةيؤورلأ مهل
نأأ ةÈتعم ،ةيŸاعلأو ةيميلق’أو ةيلÙأ تأدجتسسŸأ

فلŸأ عسضو نع ةزجا˘ع نو˘ك˘ت˘سس طأر˘قو˘ن˘ك˘ت˘لأ ة˘مو˘ك˘ح
.يقيق◊أ هعبرم ‘ يداسصتق’أ
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ثبلأ ةلومح تأردق ةدايز

اهليج رامقأا لوأا عينسصت دقع عقوت ““تاسس برع““
سصابريإا عم (8 - ردب) عباسسلا

رايلم64 ¤إا عفتري دق ةينازيŸا زجع :تيوكلا
1202 ¤إا0202 ‘ ر’ود
‘ ةماعلأ ةينأزيŸأ زجع عافترأ عقوتت تيوكلأ نأأ ةيناŸرب ةقيثو ترهظأأ
ةاناعم لظ ‘ ،(ر’ود رايلم64) رانيد رايلم41 ¤إأ1202 -0202 ةيلاŸأ ةنسسلأ
.طفنلأ راعسسأأ فعسضو انوروك سسوÒف يسشفت نم داسصتق’أ
لسصي نأأ عقوتت طفنلأ راعسسأأ طوبهو انوروك ةمزأأ لبق ةقباسسلأ تأريدقتلأ تناك
‘ يهتنتو ليربأ لوأأ ‘ تيوكلل ةيلاŸأ ةنسسلأ أأدبتو .رانيد رايلم7.7 ¤إأ زجعلأ
ةماعلأ ةئيهلأ نأأ زÎيور اهيلع تعلطأ يتلأ ةقيثولأ تحسضوأأو.سسرام13
ةيŸاعلأ وأأ ةيلÙأ كونبلأ نم ايلاح سضأÎق’أ ةفلكت نأأ ىرت رامثتسسÓل
وأأ بحسسلأ ةفلكت نم سصخرأأ نوكتسس ةئŸاب ةثÓثوÚ 5.2ب ةعقوتم ةدئافب
.لوسصأ’أ لييسست وأأ ةمداقلأ لايجأ’أ قودنسص نم سضأÎق’أ
حÓسصإ’أ تأدهعتب ءافولأ مدع نأأ هداقتعأ نع يزكرŸأ تيوكلأ كنب Èعو
لعجيسس Úيلودلأ ÚسضرقŸأ مامأأ اهسسفن ىلع تيوكلأ اهتعطق يتلأ يداسصتق’أ
رامثتسس’أ ةئيه نع ةقيثولأ تلقنو.““ةبعسص““ جراÿأ ‘ ةيليو“ ةلوج يأأ
‘ رانيد تأرايلم ةسسمخ غلبي ناك ماعلأ يطايتح’أ قودنسص نإأ اهلوق ةيتيوكلأ
.موي001 نوسضغ ‘ رانيد تأرايلم ةعبرأأ سضفخنأو ةيلا◊أ ةيلاŸأ ةنسسلأ ةيأدب

زÎيور

ةلداعلا ةسسفانŸاو قوسسلا داسصتقا ئدابم سضوقت
ةنميه عباط تأذ اهنأاب يوأوه دسض ةديد÷أ ةيكيرمأ’أ دويقلأ فسصت Úسصلأ
سسمأأ ،نايجيل واسشت ،ةينيسصلأ ةيجراÿأ ةرأزو مسساب يمسسرلأ قطانلأ فسصو
عباط وذ كولسس اهنأاب ““يوأوه““ ةكرسش هاŒ ةيكيرمأ’أ تافرسصتلأ ،ءاثÓثلأ

.ةلداعلأ ةسسفانŸأو ةيلودلأ ةراجتلأ ئدابم كهتني تحب ةنميه
سضرفو Òهسشتلأ ةدسشب سضراعت Úسصلأ نإأ““ :يمÓعإأ زاجيإأ لÓخ ،نايجيل لاقو
ةنوآ’أ يفف .ىرخأ’أ ةينيسصلأ تاكرسشلأ نم اهÒغو يوأوه ةكرسش ىلع طغسضلأ
ةيدييقت تأءأرجإأ ،ةلدأأ ةيأأ اهزأربإأ نود ،ةدحتŸأ تاي’ولأ تذختأ ،ةÒخأ’أ

flغو يوأوه ةكرسش دسض ةفلتÒنمأ’أ ةيامح ةجحب ةينيسصلأ تاكرسشلأ نم اه
نمو .اما“ فوسشكمو ينلع لكسشب ةنميه عباط وذ كولسس أذهو .يموقلأ
قوسسلأ داسصتقأ ئدابم سضوقت ةيكيرمأ’أ تافرسصتلأ هذه نأأ ديكأاتلأ يرورسضلأ
نإاف ،هÓعأأ ةينيسصلأ ةيجراÿأ ةرأزو لوؤوسسŸ اقفوف.““ةلداعلأ ةسسفانŸأو
نإأ ىرخأ’أ ةينيسصلأ تاكرسشلأو يوأوه ةكرسش ىلع ديأزتŸأ يكيرمأ’أ طغسضلأ
.تاكرسشلأ هذه حا‚ ىلع طقف لدي هنإاف ءيسش ىلع لد
تأرباıأو سشي÷أ عم نواعتلاب يوأوه ةكرسش ةدحتŸأ تاي’ولأ مهتتو أذه
أددع عنقتو لب ،ءÓمعلأ ةطسشنأأ ىلع ةبقأرŸأ ماظن سضرف لامتحأو ةينيسصلأ

¤إأ لوحتلأ دنع يوأوه تأدعمو ةيتحتلأ ةينبلأ مأدختسسأ مدعب لودلأ نم
هذه نأأ ةينيسصلأ ةكرسشلأ دكؤوت اهبناج نمو5G لومÙأ فتاهلأ رايعم
ئدابم كهتنتو ةيسسايسس عفأود اهلو اما“ ةحسصلأ نم ةيلاخ تاماهت’أ
.قوسسلأ ‘ ةسسفانŸأ

إأ.ق

لسصاوت ةيبون÷ا ايروك ‘ تارايسسلا تارداسص
›اوتلا ىلع عبارلا رهسشلل اهسضافخنا
ىلع عبأرلأ رهسشلل اهسضافخنأ ةيبون÷أ ايروك ‘ تأرايسسلأ تأرداسص تلسصأو
،91-ديفوك ءابو نع ةمجانلأ ةيداسصتق’أ تايعأدتلأ ببسسب ويلوي ‘ ›أوتلأ

.Úنث’أ سسمأأ لوأأ يموكح ريرقت رهظأأ امبسسح
،ةرايسس263181 ويلوي ‘ ةردسصŸأ عنسصلأ ةيلfi تأرايسسلأ ددع غلبو
ةرأزول اقفو ،يسضاŸأ ماعلأ نم رهسشلأ سسفنب ةنراقم ةئاŸاب7.11 سضافخناب
.ةقاطلأو ةعانسصلأو ةراجتلأ
نم تأاطابت ق’زن’أ ةÒتو نكل ،›أوتلأ ىلع عبأرلأ رهسشلل عجأÎلأ رمتسسأو
‘1.04و ويام ‘ ةئاŸأ ‘5.75و ليربإأ ‘ ةئاŸأ ‘6.44 تلجسس تاسضافخنأ
.بيتÎلأ ىلع وينوي ‘ ةئاŸأ
اكيرمأأ نم تأرايسسلأ ىلع بلطلأ ةدايز عم تأرداسصلأ سضافخنأ ؤوطابت ءاجو
دعب ىÈكلأ تأداسصتق’أ ‘ لامعأ’أ حتف ةداعإأ ببسسب ،ابوروأأو ةيلامسشلأ

.91-ديفوك ءابوب ةقلعتŸأ فواıأ ءأرج قÓغإ’أ تايلمع
رأدم ىلع ةئاŸأ ‘2.4 ةبسسنب تأرايسسلأ تأرداسص تعجأرت ،ةميقلأ ثيح نمو
سضافخن’أ نم لقأأ أذه ناكو .ويلوي ‘ يكيرمأأ ر’ود رايلم66.3 ¤إأ ماعلأ
ويام ‘ لجسسŸأ ةئاŸأ ‘1.45و ليربأأ ‘ لجسسŸأ ةئاŸأ ‘3.63 غلابلأ
.اهنم لكل وينوي لجسسŸأ ةئاŸأ ‘2.33و
‘9.8 ةدايزب ويلوي ‘935461 يلÙأ قوسسلأ ‘ ةعابŸأ تأرايسسلأ ددع غلبو
رهسشلل ومنلأ ‘ ةيلÙأ تأرايسسلأ تاعيبم ترمتسسأو .قباسسلأ ماعلأ نع ةئاŸأ
.مسصÿأ ثدحو ةديدج تÓيدوم قÓطإأ ببسسب ›أوتلأ ىلع سسماÿأ
¤إأ لسصيل ماعلأ رأدم ىلع ةئاŸأ ‘8.3 ةبسسنب تأرايسسلأ جاتنإأ عجأرتو
‘ ةئاŸأ ‘9.63 غلابلأ سضافخن’أ نع عجأرت دقو .ويلوي ‘ ةدحو117543
.امهنم لكل وينوي ‘ ةئاŸأ ‘7.01و ويام

أوخنيشش

ةلاطبلل مقافتو داشصتق’أ ‘ داح صشامكنأ

ةمداقلا ةيسسنوتلا ةموك◊ا رظتنت ىÈك تايد–

عينشصتل أدقع ءاشضفلأو عافدلل صصابريأ ةكرشش عم (تاشس برع) ةيئاشضفلأ ت’اشصتÓل ةيبرعلأ ةشسشسؤوŸأ تعقو
.3202 ةيأدب ‘ ةقÓطإأ عقوتŸأو تاشس برعل عباشسلأ لي÷أ رامقأأ لوأأ دعي يذلأ (8 - ردب) رمقلأ
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 ةيدوعشسلأ Èع ابيرق ةيوج تÓحر

 ةرايزل دياز نب وعدي Êويهسصلا نايكلا
 ةلتÙا سسدقلا

يبون÷ا kاقتن’ا نم Úيدنج لتقم
 Úبأا ‘ ةيموك◊ا تاوقلل فسصقب
‘ Úبأأ روحÃ يبون÷أ ›اقتن’أ سسلÛأ تأوق مسساب قطانلأ دكأأ
تأوقل فسصق رثإأ هتأوقل Úعبات نيدنج لتقم ،بيقنلأ دمfi نميلأ
.Úبأأ ‘ مهتأرقم ىلع ةينميلأ ةموكحلل ةعبات
يتلأ ةيباهرإ’أ ةي‚وخإ’أ تايسشيلŸأ““ :يفحسص نايب ‘ لاقو
ةراجتلأو بور◊أو باهرإ’أ عقنتسسم جراخ سشيعلأ اهيلع ليحتسسي
فأدهتسسأو يباهرإ’أ يومدلأ اهجهن لسصأوت تئتف ام ،ناطوأ’اب
فلاحتلأ دوهجو رأو◊أ فسسن ¤إأ بوؤودلأ اهيعسسو مÓسسلأ ميق
 .““رونلأ ىرت نأأ لبق يبرعلأ
ةيركسسعلأ ةنجللأ هيف لسصأوت يذلأ تقولأ ‘و هنإأ““ :فاسضأأو
هذه رسصت ،سضايرلأ قافتأ ذيفنت ‘ ةبيطلأ اهدوهج ةيدوعسسلأ
¤إأ اهلئاسسر هيجوت ىلع ايكرتو رطق نم ةموعدŸأ تايسشيلŸأ
سضايرلأ قافتأو مÓسسلل قلطŸأ اهسضفر دكؤوتل جراÿأو لخأدلأ
فلاحتلأ لخأد ءاقدسص’أو ءاقسشأ’أ دوهجو رأو◊أ جئاتن لكلو
 .““هجراخو يبرعلأ
باهرإ’أ ايسشيلم تفسصق ،أرسصع ةعبأرلأ ةعاسسلأ ‘و مويلأ““ :عباتو
،طسسوأ’أ عاطقلاب انتأوق عقأوم تابابدلأ فئأذقب ةي‚أوخ’أ
ةحلسسŸأ انتأوق لاطبأأ نم Úنثأ لتقم نع فسصقلأ رفسسأأو
 .““ةيبون÷أ

 رابخأ’أ طيرشش

 ايشسورÓيب

 وكنيسشاكول دسض دعاسصتت تاجاجتح’ا
ردنسسكلأأ ايسسورÓيب سسيئر يسضراعم نم ف’آ’أ تأرسشع دسشتحأ
تاباختن’أ جئاتن ىلع جاجتحÓل كسسنيم ةمسصاعلأ ‘ ،وكنيسشاكول
اماع62 ¤إأ فاسضت ةديدج ةي’وب هزوف ترهظأأ يتلأ ةيسسائرلأ
 .هبسصنم ‘ اهاسضمأأ

يتلأ ““ةير◊أ ةÒسسم““مسسأ مهتأرهاظم ىلع نوجتÙأ قلطأأو
““هوÈتعأ ا‡ ديأزتم بسضغ لظ ‘ ةمسصاعلأ طسسو سسمأأ تقلطنأ
ىتلأ تاجاجتحÓل يدسصتلأ ‘ ةطرسشلأ فنعو ““تاباختن’اب ابعÓت
ف’آ’أ مامأأ اباطخ ىقلأأ يذلأ وكنيسشاكول زوف نÓعإأ بقع تعلدنأ

اعدو .““نأذرج““ مهنأاب مهفسصوو ÚسضراعŸأ هيف دقتنأ ،هراسصنأأ نم
 .مهلÓقتسسأو مهنطو نع عافدلأ ¤إأ هراسصنأأ

 اشسنرف

 ةمامك عسضو سضفر رفاسسم جارخإا
 عيرسس راطق نم
رهظ دعب تمغرأأ اهنأأ ، ديد◊أ ككسسلل ةينطولأ ةكرسشلأ تنلعأأ
راطق نم جورÿأ ىلع ةمامك عسضو سضفري ناك ًأرفاسسم دحأ’أ
 .اسسنرف طسسوب وزورك ةطfi ‘ سصاخ فقوت ىدل عيرسس
⁄ سسينو سسيراب Úب عيرسسلأ راطقلأ نأأ ةيسسنرفلأ ةكرسشلأ تفاسضأأو
‘ فقوت هنكل (قرسش بونج) ايليسسرم لبق فقوتي نأأ سضÎفي نكي
سضفأرلأ لجرلأ ماغرإأ نم نمأ’أ نع نولوؤوسسŸأ نكمتيل وزورك
” هنأأ تحسضوأأو.لقنلأ دعأوقل اقفو لوزنلأ ىلع ،ةمامكلأ عسضو
 .وروي531 لجرلأ Ëرغت اسضيأأ
‘ نوينمأ’أ انوفظوم““ ةكرسشلأ ماع ريدم سشتيفوكأرك ن’آأ لاقو
تامأرغ سضرف نولوflو نوفلfi ديد◊أ ككسسلل ةينطولأ ةكرسشلأ

Úسضفأرلأ ماغرإأ اسضيأأ نولوflو ،ةمامك عسضي ’ سصخسش لك ىلع
‘ بتكو.““+ماعلأ ماظنلاب لÓخÓل+ راطقلأ نم جورÿأ ىلع
عيم÷أ ةحسص نكل ةوطÿأ هذه ¤إأ لوسصولأ فسسؤوŸأ نم““ ةديرغت
 .““انتيولوأأ مهتمÓسسو

 جيوÔلأ

 سسسسجتلا ةمهتب اًنطاوم فيقوت
يجورن ىلع تسضبق اهنأأ ةيجوÔلأ تأرابختسس’أ ةزهجأأ تنلعأأ
ةلاكو تبتكو .دÓبلأ نع ةسساسسح تامولعم ايسسور ملسس هنأاب هبتسشي
نأاب اًيمسسر هبتسشي““ Îيوت ىلع ةديرغت ‘ ةيجوÔلأ ةطرسشلأ نمأأ
ةيسساسسأ’أ حلاسصŸاب رسضت دق تامولعم ةيبنجأأ ةلود دّوز لجرلأ
 .““ةمأÓل
.ايسسور يه ةيبنجأ’أ ةوقلأ هذه نأأ ةلاكولأ ‘ ةلوؤوسسم تحسضوأأو
نإأ ““Úلاناكسستيهين2 ‘ يت““ ةانقل دراغين لوفين ني’ تلاقو
 .““ةيسسورلأ تأرابختسس’أ ‘ رسصنع عم تاعامتجأ دقع فوقوŸأ““

تأداهسشلأ رأدسصإأ ةئيه ““لإأ يج ‘ نإأ يد““ تدكأأ ،اهبناج نم
لئاسسوو ةيعانسصلأ تآاسشنŸأ نم ققحتلأ ‘ ةسصسصختŸأ ةدمتعŸأ
نإأ““ دراغين لوفين تحسضوأأو .اهيفظوم دحأأ وه هب هبتسشŸأ نأأ لقنلأ
يتلأ تامولعŸأ ¤إأ لوسصولأ ناكمإأ هبسصنم Èع هيدلهب هبتسشŸأ

ةلعافلأ تاه÷أو نأدلبلل ىÈك ةيمهأأ تأذ نوكت دق ،انيأأر ‘
 .““ىرخأ’أ

 ت’اكو/›ودلأ مشسقلأ

Úفوؤور يل˘ي˘ئأر˘سسإ’أ سسي˘ئر˘لأ لا˘ق
هنإأ ،Îيوت ىلع ةديرغت ‘ ،Úلفير
ةرايزل ديأز نب ¤إأ ةوعدلأ هجو
عيبطت قافتأ دعب ،ةلتÙأ سسدقلأ
نلعأأ يذلأ Úفرطلأ Úب تاقÓعلأ
تا˘˘˘ي’و˘˘˘لأ ‘ ي˘˘˘سضاŸأ سسي˘˘˘مÿأ
 .ةدحتŸأ
مهاسست نأأ لمأأ يلك““ Úلفير درغو
ةقثلأ زيزعتو ءانب ‘ ةوطÿأ هذه
بو˘˘ع˘˘سش Úبو ا˘˘ن˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب ة˘˘˘لدا˘˘˘ب˘˘˘تŸأ
اننيب مهافتلأ خسسرت ةقث ،ةقطنŸأ

 .““اعيمج
هذه لثم نإأ““ ةديرغتلأ ‘ عباتو
ةيماسسلأ ةوطÿاب متبثأأ امك ةقثلأ
ع˘˘˘فد ا˘˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘سش ن˘˘˘م ة˘˘˘عا˘˘˘˘ج˘˘˘˘سشلأو
Òفو˘˘تو ما˘˘مأ’أ ¤إأ ا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م
نا˘˘˘ك˘˘˘سسل رأر˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سس’أو را˘˘˘هدز’أ
 .““هرسسأاب طسسوأ’أ قرسشلأ

ءأرزو˘˘لأ سسي˘˘ئر لا˘˘ق ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
لمعت هتموكح نإأ وهاينتن Úماينب

ةرسشابم ةيوج تÓحر Òيسست ىلع
Èع ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ظ و˘˘˘˘بأأو بي˘˘˘˘˘بأأ ل˘˘˘˘˘ت Úب
نأأ ¤إأ ًأÒسشم ،ةيدوعسسلأ ءأوجأ’أ
رامثتسساب أدج نوينعم Úيتأرامإ’أ

 .ليئأرسسإأ ‘ مخسض
تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ‘ و˘˘ها˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘˘ن لا˘˘˘قو
ه˘ترا˘يز ءا˘ن˘ثأأ ا˘ه˘˘ب ¤دأأ ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص
نأأ د˘˘˘يرأأ““ نو˘˘˘˘يرو˘˘˘˘غ ن˘˘˘˘ب را˘˘˘˘ط˘˘˘˘م
Òي˘سست ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ن ا˘˘ن˘˘نأأ م˘˘كر˘˘سشبأأ
ءأوجأ’أ ‘ ةرسشابم ةيوج تÓحر
وبأأو يبدو بيبأأ لت Úب ةيدوعسسلأ

3 قر˘غ˘˘ت˘˘سست ةÒسصق ة˘˘ل˘˘حر ،ي˘˘ب˘˘ظ
 .““امور ¤إأ ةرفسسك اما“ تاعاسس
أÒي˘غ˘˘ت ثد˘˘ح˘˘ي˘˘سس أذ˘˘ه““ فا˘˘سضأأو
ةيليئأرسسإ’أ ةيو÷أ ةحŸÓأ ىلع
›امجإاب لي˘ئأر˘سسإأ دا˘سصت˘قأ ى˘ل˘عو
نم حايسسلأ دأدعأأ ثيح نم Òبك
ي˘˘˘˘˘تأا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سس ا˘˘˘˘˘سضيأأو ،Úفر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘لأ
 .““ةمخسض تأرامثتسساب
ة˘ي˘ل˘ي˘ئأر˘سسإأ نأÒط ة˘˘كر˘˘سش تنا˘˘كو
ل˘˘ي˘˘غ˘˘سشت˘˘ل ا˘˘ي˘˘م˘˘سسر ا˘˘ب˘˘ل˘˘ط تمد˘˘ق
‘ تأرام’أ ¤إأ ةرسشابم تÓحر
Úب هنع نلعأأ يذلأ قافت’أ راطإأ
 .Úبنا÷أ

ة˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘سسم تبر˘˘˘˘عأأ ،قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسلأ ‘
ة˘كرا˘سشم ‘ ا˘ه˘ل˘مأأ ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘تأرا˘˘مإأ
‘ Úي˘˘ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘˘سسإ’أ ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لأ

رر˘˘قŸأ ““ي˘˘˘بد و˘˘˘ب˘˘˘سسكإأ““ سضر˘˘˘ع˘˘˘م
 .1202 ربوتكأأ علطم هقÓطنأ
ةفيحسص اهعم اهترجأأ ةلباقم ‘و
تف˘سصو ،ة˘ي˘ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘سسإ’أ ““سسترآا˘˘ه““

ي˘˘ج˘˘ي˘˘تأÎسسإ’أ لا˘˘˘سصت’أ ةر˘˘˘يد˘˘˘م
ةبيتعلأ دنه ةيتأرامإ’أ ةيجراÿاب
““ي˘خ˘يرا˘˘ت˘˘لأ““ ـب ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لأ قا˘˘ف˘˘تأ
ة˘سصير˘ح ا˘˘هدÓ˘˘ب نأأ ¤إأ ترا˘˘سشأأو
حتفب قلعتي ام ‘ مدقت زأرحإأ ىلع
لمع تأÒسشأات رأدسصإأو تأرافسسلأ

 .ةلدابتم
نم ديدعلأ ىرن نأأ لمأان““ تفاسضأأو
سضرعم ‘1202 ماع Úيليئأرسسإ’أ
ليئأرسسإأ تدكأأ ثيح ،يبد وبسسكإأ
 .““قباسسلأ ‘ اهتكراسشم لعفلاب
نأأ سسمأأ تن˘ل˘عأأ ة˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘ع˘˘لأ تنا˘˘كو
ديأز نب هللأ دبع ةيجراÿأ يريزو
ي˘˘˘با˘˘˘˘غ ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئأر˘˘˘˘سسإ’أ هÒظ˘˘˘˘نو
لاسصت’أ طوطخ انسشد““ يزانكسشأأ

’دا˘ب˘تو ،ل˘ي˘ئأر˘سسإأو تأرا˘˘مإ’أ Úب
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب مأز˘ت˘ل’أ أد˘كأأو ،Êا˘ه˘ت˘لأ
Úب مÓ˘˘˘˘سسلأ ةد˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م دو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ب
 .““Úتلودلأ

ة˘˘لود˘˘لأ ر˘˘˘يزو لا˘˘˘ق ،ه˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ج ن˘˘˘م
رونأأ ةيجراÿأ نوؤوسشلل يتأرامإ’أ
تأرأر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لأ نإأ سشا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق
اهعقو اهلو ،ةيلو– ةيجيتأÎسسإ’أ
رأر˘˘˘˘˘ق نأأ ¤إأ أÒسشم ،ا˘˘˘˘˘هÒثأا˘˘˘˘˘تو
اهعقوم ززعيو يلبقتسسم تأرامإ’أ
 .اهتيسسفانتو
ةرأزو تلا˘˘ق ىر˘˘خأأ ة˘˘ي˘˘حا˘˘˘ن ن˘˘˘مو
يدوزم نإأ ةيليئأرسسإ’أ ت’اسصت’أ

تأرا˘˘مإ’ا˘˘ب ت’ا˘˘سصت’أ تا˘˘˘مد˘˘˘خ
ت’اسصت’أ رظح تبسسلأ موي أوعفر
ز˘˘˘مر ل˘˘˘م– ما˘˘˘˘قرأأ ن˘˘˘˘م ةدرأو˘˘˘˘لأ
و˘هو ل˘ي˘˘ئأر˘˘سسإ’ ›ود˘˘لأ ف˘˘تا˘˘ه˘˘لأ

+279. 
لا˘ق ،Îيو˘ت ى˘ل˘ع ه˘˘ل ةد˘˘ير˘˘غ˘˘ت ‘و
مÓ˘˘˘سسلأ ةد˘˘˘ها˘˘˘ع˘˘˘˘م نإأ سشا˘˘˘˘قر˘˘˘˘ق
رأر˘˘ق ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘سسإ’أ ة˘˘ي˘˘˘تأرا˘˘˘مإ’أ
،نأر˘يإأ ¤إأ ا˘ه˘جو˘˘م سسي˘˘ل يدا˘˘ي˘˘سس

‘ ل˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ سضفر ن˘˘˘˘ع أÈع˘˘˘˘م
ها˘˘م˘˘سس ا˘˘م سضفرو هدÓ˘˘ب تأرأر˘˘˘ق
هثعبم ناك ءأوسس ديعولأو ديدهتلأ
 .هÒبعت بسسح قلقلأ وأأ رمنتلأ

ة˘˘˘˘˘˘˘عأذإ’أ تد˘˘˘˘˘˘˘كأأ ،ءا˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘ثأ’أ ‘
دا˘سسوŸأ سسي˘ئر نأأ ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘سسإ’أ
و˘بأأ ¤إأ ه˘جو˘˘ت˘˘ي˘˘سس Úهو˘˘ك ي˘˘سسو˘˘ي

لجأأ نم ،اهدهع ›و ءاقلل يبظ
قافتأ ىلع ةÒخأ’أ تاسسمللأ عسضو
 .Úبنا÷أ Úب تاقÓعلأ عيبطت
لود مأد˘˘˘قإأ تا˘˘˘ع˘˘˘قو˘˘˘˘ت ءو˘˘˘˘سض ‘و
،بيبأأ لت عم عيبطتلأ ىلع ىرخأأ
يليئأرسسإ’أ تأرباıأ ريزو لاق
ة˘˘عأذإ’ ح˘˘ير˘˘سصت ‘ Úهو˘˘ك ي˘˘ل˘˘˘يإأ

ع˘ي˘قو˘˘ت م˘˘ت˘˘ي˘˘سس““ لÓ˘˘ت˘˘ح’أ سشي˘˘ج
ن˘م د˘يزŸأ ع˘م ىر˘خأأ تا˘ي˘قا˘˘ف˘˘تأ
‘ ةيمÓسسإ’أ لودلأو جيلÿأ لود
 .““ايقيرفأأ
ةنطلسسو نيرحبلأ نأأ دقتعأأ““ عباتو
لا˘˘˘م˘˘˘عأ’أ لود˘˘˘ج ى˘˘˘ل˘˘˘ع نا˘˘˘˘م˘˘˘˘ع
،كلذ ¤إأ ة˘˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب .د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا˘˘˘ب

لعفلاب ةسصرف يريدقت ‘ كانه
لود عم مÓسس قافت’ لبقŸأ ماعلأ
ا˘ه˘سسأأر ى˘ل˘عو ،ا˘ي˘ق˘ير˘فأأ ‘ ىر˘خأأ
 .““نأدوسسلأ
،ايبرع بسضغلأ ةجوم لسصأوت عمو
ينيطسسلف˘لأ ءأرزو˘لأ سسي˘ئر د˘ق˘ت˘نأ

fiأ ه˘ي˘ت˘سشأ د˘مÿةيتأرا˘مإ’أ ةو˘ط
اهنإأ لاقو ليئأر˘سسإأ ع˘م ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا˘ب

عامجإ’أ نع احسضاف اجورخ لث“
 .يبرعلأ
ل˘˘ه˘˘ت˘˘سسم ‘ ا˘˘ها˘˘ق˘˘لأأ ة˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ك ‘و
دكأأ ،ةموكحلل ةيعوبسسأ’أ ةسسل÷أ
ط˘ط˘خ ة˘ه˘جأو˘م ة˘ل˘سصأو˘م ه˘ي˘ت˘سشأ
نا˘˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘سس’أ تا˘˘ط˘˘طflو م˘˘سضلأ
 .يليئأرسسإ’أ
عو˘سضو˘˘م نأأ ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘ي˘˘ت˘˘سشأ دد˘˘سشو
ةبÓسص ةجيتن ءاج هديمŒو مسضلأ
ببسسل سسيلو ينيطسسلفلأ فقوŸأ
امو Úطسسلف نع ثيد◊أو ،رخآأ
ةدايقلأ نأاسش وه هسضفرتو هب لبقت
ز˘يز˘ع˘ت نأأ ا˘ف˘ي˘سضم ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ
نم ة˘ي˘تأرا˘مإ’أ ة˘ح˘ل˘سسأ’أ ة˘نا˘سسر˘ت
ى˘ل˘ع نو˘ك˘ي ن˘ل ي˘ك˘˘ير˘˘مأ’أ دوزŸأ

ة˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘تÙأ سسد˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘لأ با˘˘˘˘˘˘˘سسح
 .Úطسسلفو

ةيوج تÓحر Òيشست ىلع لمعت اهنأأ تدكأأو ،ةلتÙأ صسدقلأ ةرايزل ديأز نب دمfi يبظ وبأأ دهع ›و ¤إأ ةوعد ليئأرشسإأ تهجو
نامع ةنطلشسو نيرحبلأ نأأ عيفر يليئأرشسإأ لوؤوشسم حرشص ،ءانثأ’أ ‘ .ةيدوعشسلأ ءأوجأ’أ Èع يبظ وبأأو بيبأأ لت Úب ةرششابم
 .””لامعأ’أ لودج ىلع”” نأدوشسلأو

يداف يسضاقلأ Êانبللأ ›دعلأ ققÙأ ردسصأأ
ريدŸأ قحب فيقوت ةركذم Úنث’أ مويلأ نأوسص
د˘ع˘ب ،ر˘ها˘سض يرد˘ب ›ا◊أ كرا˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لأ
برسض يذلأ راجفن’أ فلم ‘ هيلإأ عامتسس’أ

 .يرا÷أ توأأ4 ‘ توÒب أافرم
نأأ مو˘ي˘لأ ““مÓ˘عإÓ˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘لا˘كو˘˘لأ““ تر˘˘كذو
تاعاسس4 ىدم ىلع بوجتسسأ نأوسص ققÙأ
ة˘سسل÷أ ة˘يا˘˘ه˘˘ن ‘و ،ر˘˘ها˘˘سض ة˘˘عا˘˘سسلأ ف˘˘سصنو
 .هقحب ةيهاجو فيقوت ةركذم ردسصأأ
أافرم ¤إأ نأوسص يسضاقلأ هجوت ،ةلاكولأ قفوو
رأرسضأ’أ ةنياعمو Òجفتلأ عقوم دقفتل ،توÒب
 .هنع ةمجانلأ
اهلم˘ك˘ت˘سسي نأأ ى˘ل˘ع ه˘تا˘ق˘ي˘ق– نأو˘سص م˘ت˘ت˘خأو
م˘ط˘ير˘ق ن˘سسح أا˘فرŸأ ر˘يد˘˘م ¤إأ عا˘˘م˘˘ت˘˘سس’ا˘˘ب
يعرم قيفسش قباسسلأ كرامجلل ماعلأ ريدŸأو
 .نيرخآأو
ىعدأ دق يسضاقلأ يزييمتلأ ماعلأ بئانلأ ناكو
مئأرجب -افوقوم91 مهنيب- اسصخسش52 ىلع
نم Ìكأأ ةافو ‘ ببسستلأو Òسصقتلأو لامهإ’أ
Òمدت ¤إأ ةفاسضإأ ،ف’آ’أ حرجو ،اسصخسش071
 .ةسصاخو ةماع تاكلت‡و توÒب أافرم تآاسشنم
يذلأ لئاهلأ رامدلل ةلوأدتŸأ روسصلأ فسشكتو

نأأ أا˘فرŸأ را˘˘ج˘˘ف˘˘نأ د˘˘ع˘˘ب توÒب ة˘˘ن˘˘يدÃ ق◊

ىوقأأ دحأأ نوكت دق ةرمدŸأ راجفن’أ ةجوم
‘ اهليجسست ” يتلأ ةيوونلأ Òغ تأراجفن’أ
نأأ رّدق سضعبلأ نأأ ىتح ،قÓطإ’أ ىلع ⁄اعلأ

 .ةيوون ةلبنقب هبسشأأ راجفن’أ أذه
راجفنأ لح دقف ،زÎيور ةلاكول قيق– بسسحبو
Èكأأ ة˘˘˘ل˘˘˘سسل˘˘˘˘سس ‘ ع˘˘˘˘بأر˘˘˘˘لأ ز˘˘˘˘كرŸأ ‘ توÒب
تلداع ذإأ ،⁄اعلأ ‘ ةيوونلأ Òغ تأراجفن’أ
 .تأرجفتŸأ نم نط003 وحن هتوق
لداعي اÃ راجفن’أ مجح ةلاكولل ءأÈخ رّدقو
ةد˘يد˘سش تأر˘ج˘ف˘تŸأ ن˘˘م ن˘˘ط003 ¤إأ002
ة˘ي˘سضر˘ع˘لأ تأرا˘ج˘ف˘˘ن’ا˘˘ب ة˘˘نرا˘˘ق˘˘م را˘˘ج˘˘ف˘˘ن’أ
 .ةيديلقتلأ ةحلسسأ’أو ىرخأ’أ
تق˘ب˘سس تأرا˘ج˘ف˘نأ6 نأأ ءأÿÈأ ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشكو
اهرخآأ ناك ،توÒب أافرم ‘ يسسيئرلأ راجفن’أ
ودبي ام ىلع تدأأ يتلأ ةيرانلأ باعلأÓل قأÎحأ
.موينومأ’أ تأÎنب ءيلم عدوتسسم راجفنأ ¤إأ
11 اهنم لك Úب لسصفت تأراجفنأ نأأ أونيبو
عقو يذلأ Òبكلأ راجفن’أ لبق تلجسس ةيناث
 .ةتسسلأ تأراجفن’أ نم ةيناث34 دعب
نأÈج نا˘ن˘ب˘ل ‘ ي˘ن˘طو˘لأ را˘ي˘˘ت˘˘لأ سسي˘˘ئر نا˘˘كو
ة˘مو˘ك˘ح ل˘ي˘ك˘سشت ‘ عأر˘سسإ’أ ¤إأ ا˘عد ،ل˘ي˘سسا˘˘ب

،ة˘ي˘حÓ˘سصإأو ة˘ج˘ت˘ن˘مو ة˘ل˘عا˘ف نو˘˘ك˘˘ت ،ةد˘˘يد˘˘ج
ة˘لود ى˘ل˘ع مو˘ق˘ي د˘يد˘ج ي˘ن˘طو د˘ق˘ع˘ب ا˘ب˘لا˘ط˘م

كريرطبلأ Èتعأ Úح ‘ .ةيزكرم ’ ةيندم
مظعأأ هجأوي نانبل نأأ يعأرلأ ةراسشب ÊوراŸأ
 .راطخأ’أ
نأأ را˘ي˘ت˘ك م˘˘ه˘˘ن˘˘م بو˘˘ل˘˘طŸأ نأأ ل˘˘ي˘˘سسا˘˘ب ن˘˘ّي˘˘بو
سسيل يلخأدلأو يجراÿأ راسص◊أ ‘ أوكراسشي
،هللأ بزح اهمسسأ ةيبزح ةعوم‹ ىلع طقف
ىلع هنأأ فاسضأأو .هلماكب Êانبل نّوكم ىلع لب
نوحولي يتلأ تابوقعلأ نمث لمحتل دأدعتسسأ
ه˘˘م˘˘ل˘˘سسو نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ةد˘˘حو ل˘˘˘جأأ ن˘˘˘م هد˘˘˘سض ا˘˘˘ه˘˘˘ب
ىلع موقي““ ديدج ينطو دقعب بلاطو.يلهأ’أ
ةلود Èع ““اننيب كÎسشم ءيسش لك عمج ةركف
 .ةيزكرم ’ ةيندم
ر˘يو˘ط˘ت نإأ““ ي˘ف˘ح˘سص ر“ؤو˘م ‘ ،ل˘ي˘سسا˘˘ب لا˘˘قو
،هقوف زفقلاب سسيلو روتسسدلأ لÓخ نم ماظنلأ
ا˘ن˘ي˘ل˘ع سضر˘ُف ف˘ئا˘ط˘لأ نإأ ا˘ق˘با˘سس ا˘ن˘ل˘ق ن˘ح˘نو
 .““مهافتلاب ’إأ هريوطت لبقن نل نكلو ،ةوقلاب
ي˘ن˘طو˘لأ قا˘فو˘لأ ة˘ق˘ي˘ثو د˘ع˘ي ف˘ئا˘ط˘لأ قا˘ف˘˘تأو
ةينانبللأ ةيلهأ’أ بر◊أ فأرطأأ Úب ةعوسضوŸأ
،ةيدوعسسلأ فئاطلأ ةنيدم ‘ (0991 -5791)
Úب كÎسشŸأ سشيا˘ع˘˘ت˘˘لأ أأد˘˘ب˘˘م تل˘˘ك˘˘سش ي˘˘ت˘˘لأو
 .يسسايسسلأ اهليث“و ةفلتıأ فئأوطلأ

 ..توÒب راجفنأ

 كرام÷ا ماع ريدم فيقوتب رمأايو رمدŸا ءانيŸا روزي kدعلا ققÙا



 ت’اكو /›ودلأ مشسقلأ

¤إأ ي˘˘ثÓ˘˘ث˘˘لأ عا˘˘م˘˘ت˘˘˘ج’أ قر˘˘˘ط˘˘˘ت
ير˘˘˘ك˘˘˘˘سسع˘˘˘˘لأ نوا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ ت’ا‹

تأرد˘ق˘لأ ءا˘ن˘˘ب ج˘˘مأر˘˘بو ي˘˘ن˘˘مأ’أو
ةموكح تأوقل ةيعافدلأو ةينمأ’أ
Úب ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لأ تا˘˘˘ي˘˘˘لآأو ،قا˘˘˘فو˘˘˘لأ
 .ثÓثلأ لودلأ ‘ عافدلأ تأرأزو
نا˘كرأ’أ سسي˘ئر عا˘م˘ت˘˘ج’أ ر˘˘سضحو
ايكرت Òفسسو ر’وج راسشي يكÎلأ
،Úسسكأأ تا˘˘˘هر˘˘˘سس ا˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل ىد˘˘˘˘ل
دمfi ايبيل ىدل يرطقلأ Òفسسلأو
 .رسصان نب
ير˘ط˘ق˘لأو ي˘كÎلأ نأر˘يزو˘لأ نا˘كو
اثحبو ،لوأ’أ سسمأأ سسلبأرط Óسصو
Úي˘ب˘ي˘ل˘لأ Úلوؤو˘سسŸأو جأر˘˘سسلأ ع˘˘م
دÓ˘˘ب˘˘لأ ‘ عا˘˘سضوأ’أ تأد˘˘ج˘˘ت˘˘˘سسم
ترسس قرسش يركسسعلأ ديسشحتلأو
 .ةرف÷أ ةقطنمو
ثدحتŸأ دكأأ ،هتأذ قايسسلأ ‘و
م˘ي˘هأر˘بأ ة˘ي˘كÎلأ ة˘سسا˘ئر˘لأ م˘˘سسا˘˘ب
ة˘˘˘مزأ’أ ل◊ ق˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘لأ نأأ ن˘˘˘لا˘˘˘ق
 .›ودلأ عمتÛأ دسشح وه ةيبيللأ
لح يأأ لسضفت ’ ايكرت نأأ فاسضأأو
اهنأأو ايبيل نم ءزج يأأ ‘ يركسسع
ىلع دكؤوتو ،يملسسلأ ل◊أ معدت
نإأ نلاق لاقو.Úلرب ر“ؤوم جئاتن
تاقافت’أ لك تقرخ Îفح تأوق
نل هدÓب نإأو ،رانلأ قÓطإأ فقول
 .ىرخأأ ةرم كلذ ثودحب حمسست

لع÷ ةيناŸأ’أ ةوعدلأ نأأ فاسضأأو
ة˘عوز˘ن˘م ةر˘ف÷أو تر˘سس ة˘ق˘ط˘ن˘م
ايئدبم ةلوبقم نوكت دق حÓسسلأ

نأأ ح˘˘˘سضوأأو .ةر˘˘˘ق˘˘˘˘نأأ بنا˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
م˘˘˘˘عد˘˘˘˘˘لأو سسور˘˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘˘قز˘˘˘˘˘ترŸأ““
ن˘ير˘خآ’أ ة˘˘قز˘˘تر˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘تأرا˘˘مإ’أ
‘ رأر˘ق˘ت˘سس’أ ة˘˘عز˘˘عز˘˘ب بب˘˘سست˘˘ي
 .““ايبيل
ريزو اسضيأأ سسلبأرط ‘ لح امك
،سسا˘م و˘ك˘يا˘ه ÊاŸأ’أ ة˘ي˘˘جراÿأ

ةيبيللأ ةمزأ’أ ةيوسست نإأ لاق ثيح
أأدبت Úلرب ر“ؤوم تاجرfl قفو
ل˘˘ع˘˘جو ،م˘˘ئأد را˘˘ن قÓ˘˘طإأ ف˘˘قو˘˘ب
ة˘عوز˘ن˘م ةر˘ف÷أو تر˘سس ق˘طا˘˘ن˘˘م
ديعسصتلأ رطخ نم رذحو.حÓسسلأ
ةيلم˘ع بب˘سسب ا˘ي˘ب˘ي˘ل ‘ ير˘ك˘سسع˘لأ
 .عأزنلأ ‘رطل ةرمتسسŸأ حلسستلأ
‘ كÎسشم ي˘˘ف˘˘ح˘˘سص ر“ؤو˘˘˘م ‘و

‘ ة˘ي˘جراÿأ ر˘يزو ع˘˘م سسل˘˘بأر˘˘ط
ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ قا˘فو˘لأ ة˘مو˘ك˘˘ح

fiةرورسض سسام دكأأ ،ةلايسس دم
Úب ةر˘˘˘سشا˘˘˘ب˘˘˘م تا˘˘˘ث˘˘˘حا˘˘˘ب˘˘˘م ءد˘˘˘˘ب
نا˘˘˘م˘˘˘سضو ة˘˘˘مزأ’أ ل◊ Úفر˘˘˘ط˘˘˘لأ
 .طفنلأ تأدأريإ’ لداع عيزوت
نم ÊاŸأ’أ ةيجراÿأ ريزو رّذحو
د˘ل˘ب˘لأ ا˘ي˘لا˘ح دو˘سسي ““عدا˘خ ءود˘ه““

ط˘يfi ‘ كرا˘عŸأ ف˘˘ّقو˘˘ت ذ˘˘ن˘˘م
م˘˘˘ي˘˘˘عز˘˘˘لأ سسأأر ط˘˘˘ق˘˘˘سسم ،تر˘˘˘˘سس
 .‘أذقلأ رّمعم لحأرلأ
لسصأوت ةيجراÿأ ىوقلأ““ نإأ لاقو

.““عسسأو قاطن ىلع دÓبلأ حيلسست
أءود˘˘ه ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح د˘˘˘ه˘˘˘سشن““ فا˘˘˘سضأأو

 .““ايبيل ‘ اعداخ
سسلÛأ سسي˘˘˘˘˘˘˘ئر بر˘˘˘˘˘˘˘عأأ د˘˘˘˘˘˘˘˘قو
ينطولأ قافولأ ةموك◊ يسسائرلأ
ز˘يا˘ف ا˘ي˘˘لود ة˘˘مو˘˘عدŸأ ة˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لأ
ايناŸأأ رودل هريدقت نع جأرسسلأ
ايبيل ‘ مÓسسلأ قيقحتل يعاسسلأ

لسصأوتلأو ،Úلرب ر“ؤوم لÓخ نم
فأر˘طأ’أ ف˘ل˘تfl ع˘˘م ر˘˘م˘˘ت˘˘سسŸأ
 .ةمزأÓل جرfl نع اثحب
قافولأ ةموكح نأأ جأرسسلأ حسضوأأو
،Úلرب راسسÚ ÃمزتلŸأ لوأأ تناك
ى˘ل˘ع ة˘مو˘˘ك◊أ ة˘˘ق˘˘فأوÃ ًأر˘˘uكذ˘˘ُم
عامتجأ لÓخ رانلأ قÓطإأ فقو
 .رخآ’أ فرطلأ سضفرو وكسسوم
هفسصو ام جأرسسلأ سضرعتسسأ امك
عأزنلأ ‘ رخآ’أ فرطلأ قافخإأ»ـب
م˘ها˘ف˘ت يأا˘ب مأز˘˘ت˘˘ل’أ ‘ ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لأ

رمتسسŸأ هثوكنو قباسسلأ ‘ ثدح
دح ىل˘ع ““ا˘ه˘ع˘ط˘ق˘ي ي˘ت˘لأ دو˘ه˘ع˘ل˘ل
 .هفسصو
‘ ذ˘˘˘خأا˘˘˘ن ا˘˘˘ن˘˘˘˘نإأ““ جأر˘˘˘˘سسلأ لا˘˘˘˘قو
ةليوطلأ ةيبلسسلأ انتبرŒ رابتع’أ

⁄ عقأولأ ‘و ،فرطلأ أذه عم
¤إأ أÒسشم ،““مÓسسلل اكيرسش د‚

ر˘خآ’أ فر˘ط˘لأ د˘ي˘سش– رأر˘م˘ت˘سسأ
(Îف˘˘ح ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ ÒسشŸأ تأو˘˘˘ق)
ة˘قز˘تر˘˘م دأد˘˘عأأ د˘˘يأز˘˘تو ه˘˘تأو˘˘ق˘˘ل
 .اهÒغو ةيسسورلأ Ôغاف ةكرسش

قا˘˘˘فو˘˘˘لأ ة˘˘˘مو˘˘˘˘ك˘˘˘˘ح نأأ ¤إأ را˘˘˘˘سشي
ا˘˘ي˘˘كر˘˘ت ن˘˘م ة˘˘مو˘˘عدŸأ ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

هنسش يذلأ موجهلأ دسص نم تنك“
ل˘ير˘˘فأأ ‘ سسل˘˘بأر˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع Îف˘˘ح
‘و.ماع نم Ìكأ’ رمتسسأو9102
تأو˘ق تدا˘ع˘˘ت˘˘سسأ ي˘˘سضاŸأ نأو˘˘ج
برغلأ لماك ىلع ةرطيسسلأ قافولأ
 .يبيللأ
قا˘فو˘لأ ة˘مو˘ك˘ح د˘˘سش– ،ا˘˘ي˘˘لا˘˘حو
أد˘ي˘ه“ تر˘سس ط˘يfi ‘ ا˘ه˘˘تأو˘˘ق
هاŒا˘˘ب قÓ˘˘ط˘˘ن’أو ا˘˘ه˘˘ما˘˘ح˘˘ت˘˘ق’
يتلأ قرسشلأ ‘ Îفح تأوق لقاعم
رسصمو تأرامإ’أ نم امعد ىقلتت
 .ايسسورو ةيدوعسسلأو
ة˘˘˘ي˘˘˘سضاŸأ تا˘˘˘عا˘˘˘سسلأ تد˘˘˘ه˘˘˘سش و

ةيبيللأ ةمزأ’أ نأاسشب افثكم اكأرح
Èع كلذو ،ةد˘˘ع تا˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ج ى˘˘˘ل˘˘˘ع
فأر˘طأأ Úب ت’ا˘سصتأو تا˘ث˘حا˘ب˘م
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ناŸأأو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسورو ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كÒمأأ
ءأرزو3 ل˘˘ح Úح ‘ ،ة˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘قو
‘ ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لأ ة˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لأ ‘ بنا˘˘جأأ
 .كأر◊أ أذه راطإأ
ر˘˘يزو ثحا˘˘ب˘˘ت ،ه˘˘تأذ قا˘˘ي˘˘˘سسلأ ‘و
ويبموب كيام يكيرمأ’أ ةيجراÿأ
سشيوا˘˘ج دو˘˘لو˘˘˘م ي˘˘˘كÎلأ هÒظ˘˘˘نو
‘ ةيرا÷أ تأروطتلأ نأاسشب ولغوأأ
ط˘سسو˘تŸأ قر˘سشو ي˘ب˘ي˘˘ل˘˘لأ ف˘˘لŸأ
 .ايروسسو
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 ..ترشس قرشش لشصأوتي يركشسعلأ دشش◊أ

 رذo ايناŸأاو ايبيل ‘ رطقو ايكرت عافد اريزو
 عداÿا ءودهلا نم

ريزوو راكآأ يشصولخ يكÎلأ عافدلأ ريزو عم ينمأ’أو يركشسعلأ نواعتلأ لبشس جأرشسلأ زياف ةيبيللأ قافولأ ةموكح صسيئر صشقان
 .يركشسعلأ ديعشصتلأ نأاششب ءأدن ايناŸأأ تردشصأأ Úح ‘ ،ةيطعلأ دلاخ عافدلأ نوؤوششل يرطقلأ ةلودلأ

186 ¤إأ لشصي تايفولأ ›امجأ

تاباسصإ’ا ‘ اتباث اعافترا لجسسي برغŸا
 انوروك سسوÒفب

ÚباسصŸأ دأدعأأ ‘ اتباث اعافترأ برغŸأ ‘ ةيمسسرلأ ماقرأ’أ تفسشك
برغŸأ ‘ تاباسصإ’أ ›امجإأ غلبيو.يرا÷أ توأأ لÓخ ،انوروك سسÒفب
 .186 ¤إأ تايفولأ ›امجإأ لسصو امنيب ،85534
¤إأ لسصتل ÚباسصŸأ دأدعأأ ‘ اسضافخنأ دهسش يسضاŸأ ةيليوج ناكو

سسطسسغأأ ‘ ماقرأ’أ نكل ،رهسشلأ أذه مايأأ نم ديدعلأ ‘003-002 دودح
-Ú 0081ب ماقرأ’أ تحوأرت ةÒخأ’أ مايأ’أ ‘ نكل ،006 دودح ‘ تأأدب
0071. 
ءدب ذنم ةيموي ةليسصح ىلعأأ ‘6771 برغŸأ لجسس يرا÷أ توأأ51 ‘و
 .روهسش لبق دÓبلأ سسوÒفلأ يسشفت
‘ عافتر’أ ىحنم ،دجتسسŸأ انوروك سسوÒفب تاباسصإ’أ ددع لسصأوي و
ليجسست نع ،يسضاŸأ تبسسلأ دÓبلاب ةحسصلأ ةرأزو تنلعأأ و ،برغŸأ
ةليسصح أأوسسأأ ‘ ،ةعاسس نيرسشعو عبرأأ نوسضغ ‘ ،ةديدج ةلاح6771
 .ةكلمŸأ ‘ ءابولأ دسصر ذنم ةيموي
أوبيسصأأ نŸ ›امجإ’أ ددعلأ نإاف ،ةيبرغŸأ ةحسصلأ ةرأزو تانايب بسسحبو
 .71و افلأأ14 ¤إأ لسصو ،يسضاŸأ سسرام ذنم ،دÓبلأ ‘ ““91 ديفوك»ـب

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

ندŸأ نم ددع قÓغإأ ¤إأ تاطلسسلأ ترطسضأو ،ةÒخأ’أ ةنوآ’أ لÓخ
 .سضرŸأ راسشتنأ حبك لجأ’
‘ أديدج ’وكوتورب ىنبتي نأأ برغŸأ ررق ،عافتر’أ أذه ليجسست بقعو
‘ طقف ةجر◊أو ةÒطÿأ ت’ا◊اب ظافتح’أ يرجي ىتح ،جÓعلأ
،سضأرعأأ يأأ اهيلع رهظت ’ يتلأ ت’ا◊أ لاسسرإأ متي امنيب ،ىفسشتسسŸأ
 .يتأذلأ لزعلأ لجأ’ ،تويبلأ ¤إأ
ةباقرلأ تايلمع زيزعت ،نايب ‘ ،تدكأأ ، سشكأرم ةهج ةي’و تناك و
ايئزج وأأ ايلك ءايحأ’أ سضعب قÓغإأو ةيحايسسلأ ةهجولأ هذه ‘ ةّيحسصلأ

 .سسوÒفلأ راسشتنأ ءأوتح’
قيبطت ‘ يخأÎلأ راطخأاب ةيعوتلل سشكأرم عرأوسش ‘ ةلمح تقلطُأأو
قفو ،يدسس÷أ دعابتلأو ةمامكلأ عسضو رأرغ ىلع ،ةيئاقولأ تأءأرجإ’أ
 .اهئايحأأو ةنيدŸأ لخأدم ىلع ةباقرلأ ديدسشت نلعأأ يذلأ هسسفن ردسصŸأ
ةجنطو ءاسضيبلأ رأدلأ ‘ ةلثا‡ تأءأرجإأ ذاختأ ىرج ،قباسس تقو ‘و
 .ءابولأ نم أررسضت دسشأ’أ ةيبرغŸأ ندŸأ Úب نم يهو ،سسافو

 ..ةماعلأ تاكلتمŸأ صسÓتخاب مهتم

مامأا لثÁ قباسسلا ÊاتيروŸا سسيئرلا
 مئار÷ا ةطرسش

سسيئرلأ عم قيقحتلأ ايناتيروم ‘ ةيداسصتق’أ مئأر÷أ ةطرسش تأأدب
سسÓتخأو مك◊أ ءوسسب هماهتأ راطإأ ‘ زيزعلأ دبع دلو دمfi قباسسلأ

 .ةماع تاكلت‡
بوجتسست ةيناتيروŸأ ةطرسشلأ نأأ طوسشكأون ‘ ةيمÓعأ رداسصم تلقنو
.هتي’و لÓخ داسسف اياسضق لوح زيزعلأ دبع دلو دمfi قباسسلأ سسيئرلأ
لÓخ Úلوؤوسسمو Úقباسس ءأرزول عامتسس’أ دعب بأوجتسس’أ أذه يتأايو
 .همكح ةÎف
لزنم ¤إأ تهجوت ةطرسشلأ““ نإأ ةيسسنرفلأ ءابنأ’أ ةلاكول ينمأأ ردسصم لاقو
هنكل ،ÚققÙأ ىلع درلأ هنم بلطتل زيزعلأ دبع دلو قباسسلأ سسيئرلأ
 .““Òسصق تقو دعب هلعف ام وهو ،اهب قاحللاب ًأدعأو ،اهتقفأرم سضفر
م˘ك◊أ ءو˘سس»ـب ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ت ““ة˘˘يو˘˘ق ا˘˘كو˘˘ك˘˘سش““ كا˘˘ن˘˘ه نأأ ¤إأ رد˘˘سصŸأ را˘˘سشأأو
 .قباسسلأ سسيئرلأ لوح مو– ““ةماع تاكلت‡ سسÓتخأو
رقم ‘ لوأ’أ سسمأأ رسصع زيزعلأ دبع دلو ¤إأ عامتسس’أ ةسسلج تأأدبو
نم رخأاتم تقو ىتحو ،ردسصŸأ بسسح ينطولأ نمأÓل ةماعلأ ةيريدŸأ
 .نمأ’أ ةرأدإأ رقم قباسسلأ سسيئرلأ رداغي ⁄ ءاسسŸأ
ةريزجلل نسستي ⁄و ،قباسسلأ سسيئرلأ فيقوت نع ريراقتلأ سضعب ثدحتتو
ىلع تقلطأأ ÚماÙأ نم ةعوم‹ نكل.ةمولعŸأ هذه يفن وأأ ديكأات تن
دلو نأأ هيف ءاج انايب تردسصأأ ،““قباسسلأ سسيئرلأ نع عافدلأ ةئيه““ اهسسفن

 .““هعافد ةرزأؤوم نم عون‡و ،نوناقلأ جراخ زاجتحأ ةلاح ‘““ زيزعلأ دبع
ةطلسسلأ ¤إأ لسصو سشي÷أ ‘ قباسس طباسض زيزعلأ دبع دلو نأأ ¤إأ راسشيو

ةداعإأ مث نمو9002 ‘ ًاسسيئر هباختنأ لبق ،يركسسع بÓقناب8002 ‘
 .4102 ‘ هباختنأ
‘ ناك يذلأ Êأوزغلأ خيسشلأ دلو دمfi ةسسائرلأ ‘ هفلخ9102 توأأ ‘و
 .عافدلل ًأريزوو ناكرأÓل ًاسسيئر زيزعلأ دبع دلو دهع
‘ قيقحتلل ةن÷ ÊاتيروŸأ ناÈŸلأ لكسش ،يسضاŸأ يفناج ‘و
 .زيزعلأ دبع دلو دهع ‘ ةÒبك تاقفسص
عيبو ةيطفنلأ دÓبلأ تأدئاع ةرأدإأ ةيفيك ،قيقحتلأ تافلم Úب نمو

تأدأدمإأ نمؤوت تناك ةماع ةسسسسؤوم ةيفسصتو طوسشكأون ‘ ةماع تاكلت‡
 .ةينيسص يرحب ديسص ةكرسش تاطاسشنو ،ةيئأذغلأ دأوŸأ نم دÓبلأ
أوذوحتسسأ هترسسأأ نم أدأرفأأو سسيئرلأ نأأ ¤إأ ÊاÈŸلأ ريرقتلأ سصلخو
رير“ ‘ مهذوفن أولغتسسأو ،ةلودلأ تأورثو كÓمأأ نم ديدعلأ ىلع
 .ايناتيروم داسصتقاب ترسضأأ تاقفسص
دبع دلو عم قيقحتلأ أأدبيل ،ءاسضقلأ ¤إأ ريرقتلأ ةموك◊أ تلاحأأ دقو
أولمع نيذلأ ÚلوؤوسسŸأو ءأرزولأ نم ديدعلأو هترسسأأ نم دأرفأأو زيزعلأ

 .هعم

 صسوÒفلاب تاباشصإ’أ ‘ عافترأ ليجشست

 سسنوت ‘ انوروكب تايفولا ددع عافترا
د˘˘˘˘سصرŸأ ةر˘˘˘˘يد˘˘˘˘م لوأ’أ سسمأأ ءا˘˘˘˘سسم تد˘˘˘˘كأأ
فاسصن ةدجتسسŸأو ةديد÷أ سضأرمأÓل ينطولأ
انوروك سسوÒفب تايفولأ ددع عافترأ ،ةيلع نب

 .ةلاح65 ¤إأ سسنوت ‘
ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ل رأو˘˘ح ‘ ة˘˘ي˘˘ل˘˘ع ن˘˘ب فا˘˘سصن تلا˘˘قو
ا˘نورو˘ك˘ب Úبا˘˘سصم8 نإأ ،¤وأ’أ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لأ
Ú 32ب نم سشاعنإ’أ ماسسقأاب جÓعلل نوعسضخي
 .تايفسشتسسŸأ ‘ ةبقأرŸأ ت– اباسصم
ليجسست ” دود◊أ حتف دعب هنأأ ةيلع نب تركذو
ةئاŸاب54و ةيلÙأ تاباسصإ’أ نم ةئاŸاب55
 .ةدفأو ت’اح
ةئاŸاب58 نأأ تبثأأ طيسشنلأ يسصقتلأ نأأ تعباتو

نكل سسوÒفلأ نولمحي انوروكب ÚباسصŸأ نم
 .سضأرعأ’أ مهيلع رهظت نأأ نود

ةيسسنوتلأ تاطلسسلأ تنلعأأ ،ةلسص يذ قايسس ‘
تا˘˘با˘˘˘سصإ’أ دد˘˘˘ع ف˘˘˘عا˘˘˘سضت ،ءا˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لأ سسمأأ
ةنراقم ،يسضاŸأ ةيليوج لÓخ انوروكب
حايسسلأ مامأأ دود◊أ حتف رثإأ ،نأوج رهسشب
 .دويقلأ فيفختو
تلجسس ،تايفو نود نم اموي04 وحن دعبو
‘و ،يرا÷أ توأأ نم لوأ’أ ‘ ةافو ةلاح سسنوت
‘و ،ةباسصإأ611 دÓبلأ تلجسس رهسشلأ نم51ـلأ
87 لجسس هنم71ـلأ ‘و ،ةباسصإأ67 توأأ61
““تاباسصإأ رفسص““ تققح نأأ دعب كلذو ،ةباسصإأ

›ا˘˘˘م˘˘˘جإأ غ˘˘˘ل˘˘˘˘بو.نأو˘˘˘˘ج و يا˘˘˘˘م ير˘˘˘˘ه˘˘˘˘سش Úب
تايفولأ ددع امأأ ،5812 سسنوت ‘ تاباسصإ’أ
 .65 ¤إأ لسصوف
سضأر˘مأÓ˘ل ي˘ن˘طو˘˘لأ د˘˘سصرŸأ ةر˘˘يد˘˘م تد˘˘كأأو
ي˘˘ئا˘˘بو˘˘لأ ع˘˘سضو˘˘لأ نأأ ةد˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘سسŸأو ةد˘˘˘يد÷أ
م˘غر رأر˘ق˘ت˘سسأ ‘ ا˘نورو˘˘ك سسوÒف˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب
 .هراسشتنأ عراسست
ة˘˘˘جرد سصو˘˘˘˘سصخ˘˘˘˘ب تأر˘˘˘˘سشؤوŸأ نأأ تظ˘˘˘˘ح’و

ىلع لباقŸأ ‘ ةددسشم ةيلاع تسسيل هتروطخ
امك.هيّسشفت عراسست لظ ‘ رذ◊أ يخوت ةرورسض
ةدا˘عأ ةرور˘سض ى˘ل˘ع ل˘سصت˘م قا˘˘ي˘˘سس ‘ تدّد˘˘سش
 .تايفسشتسسŸاب ديفوك كلاسسم ليعفت
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؟فلا– مأا عيبطت
01مالـقأ

يرشصŸأ Êاه :ملقب

““ماهأربأأ قافتأ““ ‘ ام رطخأأ
دلب Úب اًعيبطت هنوك ‘ سسيل

- لÓ˘˘˘ت˘˘˘ح’أ نا˘˘˘ي˘˘˘˘كو ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘ع
تأو˘ن˘سس ذ˘ن˘م أأد˘ب ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا˘˘ف
لوأأ نسشدي هنأأ ‘ لب - ةديدع
ىلع ةÒبك ةينلع ةيلمع ةوطخ
نم ددع Úب فلح ةماقإأ قيرط
تا˘˘˘ي’و˘˘˘لأو ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لأ لود˘˘˘˘لأ
أذ˘˘هو .ل˘˘˘ي˘˘˘ئأر˘˘˘سسإأو ةد˘˘˘ح˘˘˘تŸأ
لود نÓ˘˘عإأ لÓ˘˘خ ن˘˘˘م ح˘˘˘سضأو
،ر˘˘˘سصم ا˘˘˘ه˘˘˘˘سسأأر ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ،ةد˘˘˘˘ع
،قاف˘ت’ا˘ب ا˘ه˘ب˘ي˘حر˘تو ا˘هد˘ي˘يأا˘ت
ع˘˘˘˘سضو يذ˘˘˘˘˘لأ ندرأ’أ دا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حو
Úح ‘ ،رابتخ’أ ت– قافت’أ
تم˘˘˘سص ة˘˘˘يدو˘˘˘ع˘˘˘سسلأ تمز˘˘˘ت˘˘˘˘لأ
هذ˘˘ه ة˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘ك ى˘˘˘ت˘˘˘ح رو˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘لأ
أذ˘ه˘ب ا˘˘ثد˘˘ح نأأ ع˘˘م ،رو˘˘ط˘˘سسلأ
ه˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت نأأ ن˘˘˘كÁ ’ م˘˘˘ج◊أ
وأأ ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت نود ن˘˘م تأرا˘˘مإ’أ

. يدوعسس رسضخأأ ءوسض
نÓ˘˘عإأ ‘ ةرو˘˘˘طÿأ ر˘˘˘ه˘˘˘ظ˘˘˘تو
اًلود كانه نأاب وهاينتنو بمأرت

وذ˘˘ح وذ˘˘ح˘˘ت˘˘سس ةد˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع
ة˘˘˘˘˘˘˘˘عرا˘˘˘˘˘˘˘˘سسم ‘و ،تأرا˘˘˘˘˘˘˘˘مإ’أ
لبق كلذ لعفتسس اهنأاب نيرحبلأ
.ماعلأ أذه ةياهن
لوا– ،ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ث˘˘˘لأ ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن˘˘˘˘لأ
قو˘˘سستو ي˘˘˘ط˘˘˘غ˘˘˘ت نأأ تأرا˘˘˘مإ’أ

م˘˘سض ف˘˘قوأأ ه˘˘˘نأا˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘ت’
،ة˘ف˘سضلأ ن˘م ٍسضأرأ’ لÓ˘˘ت˘˘ح’أ

و˘˘ها˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت نأأ ع˘˘م
ليئأرسسإأ ‘ يكÒمأ’أ Òفسسلأو
ى˘˘ل˘˘ع لأز˘˘ي ’ م˘˘سضلأ نأأ تد˘˘˘كأأ
سصن بنا˘˘˘˘˘ج ¤إأ ،ة˘˘˘˘˘لوا˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘لأ
ق˘ي˘ل˘ع˘ت ى˘ل˘ع ي˘ثÓ˘ث˘˘لأ نÓ˘˘عإ’أ
ل˘˘˘ب˘˘˘ق ا˘˘˘ًل˘˘˘سصأأ ق˘˘˘ّل˘˘˘عŸأ) م˘˘˘˘سضلأ
ةيكÒمأأ بابسسأ’ Òخأ’أ قافت’أ
ءأر˘ج ا˘˘ًسسا˘˘سسأأو ،ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘سسإأو
Êدرأ’أو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ سضفر˘˘لأ
ي˘˘ن˘˘ع˘˘تو ،(قا˘˘ف˘˘تÓ˘˘ل يŸا˘˘ع˘˘لأو
قيلعتلأ ىلع تأرامإ’أ ةقفأوم
هنأأو ،مسضلأ ىلع ةيئدبم ةقفأوم

Áقيبطت قايسس ‘ يرجي نأأ نك
.ةيبرع ةقفأوÃ بمأرت ةيؤور
تق˘˘˘فأو ،ة˘˘˘ث˘˘˘لا˘˘˘ث˘˘˘لأ ة˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لأ
ةردابم لأدبتسسأ ىلع تأرامإ’أ
ىلع تسصن يتلأ ةيبرعلأ مÓسسلأ
فأÎع’أو ل˘ما˘ك˘˘لأ ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لأ

ل˘˘ما˘˘ك˘˘لأ با˘˘ح˘˘سسن’أ ل˘˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م
ةلداعÃ ،ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ ة˘لود˘لأو
مهوو ،““مÓسسلأ لباقم مÓسسلأ““
ن˘مأ’أ ¤إأ ل˘˘سصو˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإأ
برعلأ عم مÓسسلأو رأرقتسس’أو
باحسصأأ Úينيطسسلفلأ نود نم
ذنم اهنع ÚعفأدŸأو ةيسضقلأ

،نآ’أ ى˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘حو ما˘˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘م
ا˘ه˘ن˘ع عا˘فد˘لأ ‘ ن˘ير˘م˘ت˘سسŸأو

نود ن˘م يأأ ،ا˘هرا˘˘سصت˘˘نأ ى˘˘ت˘˘ح
ركنتلأ وهو ،عأرسصلل يرذج لح

.ةينيطسسلفلأ قو˘ق◊أو دو˘جو˘ل˘ل
نأأ رّوسصت سصلاÿأ مهولأ نمو
ع˘م م˘ه˘ف˘لا–و بر˘ع˘لأ ع˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت
Úينيطسسلفلأ Èجي˘سس ل˘ي˘ئأر˘سسإأ

ل◊أ لوبق ىلع رمأ’أ ةياهن ‘
ة˘˘يؤور) ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘سسإ’أ ي˘˘كÒمأ’أ
ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع حور˘˘˘˘˘˘˘طŸأ (بمأر˘˘˘˘˘˘˘ت
.ةلواطلأ
تد˘˘ق˘˘ع ،ة˘˘ع˘˘˘بأر˘˘˘لأ ة˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لأ
نم لقأأ لبق قافت’أ تأرامإ’أ
تاباختن’أ دعوم ىلع موي001
ع˘˘˘جأر˘˘˘ت ل˘˘˘ظ ‘و ،ة˘˘˘ي˘˘˘˘كÒمأ’أ
ءأرج وهاين˘ت˘نو بمأر˘ت ة˘ي˘ب˘ع˘سش
ءا˘˘بو ة˘˘ح˘˘فا˘˘ك˘˘م ‘ ا˘˘م˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘سشف
تا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘عأد˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لأو ،ا˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘ك
ح˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سضف˘˘˘˘˘لأو ة˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘ق’أ
ل˘ك˘سش تذ˘خأأ ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ف˘˘ل˘˘تıأ
ق˘˘حÓ˘˘ت ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق تا˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘تأ
نأأ ى˘˘ل˘˘ع لد˘˘ي ا˘˘م ،و˘˘ها˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ن
(بر˘ع˘لأ ا˘هءا˘ف˘ل˘˘حو) تأرا˘˘مإ’أ
سصرف ةدايز ىلع لمعتو نهأرت
ءا˘˘ق˘˘ب ى˘˘ل˘˘عو ،زو˘˘ف˘˘لا˘˘ب بمأر˘˘˘ت
حا‚ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘سشخ ،و˘˘ها˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ن
ةبراقم نم هلمحي امو ،ندياب

flإأ ةدوعلأو نأريإأ عم ةفلت¤
مدع ةيمهأأ عم ،يوونلأ قافت’أ
،ندياب ىلع ناهرلأ ‘ عوقولأ
ى˘ل˘ع نو˘ك˘ي نأأ بج˘ي نا˘هر˘˘لا˘˘ف
نأأ بج˘يو ن˘كÁ ا˘˘مو ،ا˘˘ن˘˘سسف˘˘نأأ
.هلعفن
Úت“ نأ ،ة˘˘سسماÿأ ة˘˘ط˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لأ
Êاعت يتلأ ةينيطسسل˘ف˘لأ ة˘ع˘ل˘ق˘لأ

،هتايعأدتو ماسسقن’أ تÓيو نم
،ىهتنأ راسسم Úب ناهوتلأ نمو
ديدج راسسم دامتعأ ‘ ددÎلأو
ذاقنإ’أ زا‚إأ نكÁ ’ هنود نم
ل˘ي˘ف˘ك˘لأ ل˘خدŸأ و˘ه ؛ي˘ن˘طو˘لأ
تأر˘˘˘˘˘مأؤوŸأ ل˘˘˘˘˘ك طا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘حإا˘˘˘˘˘ب
¤إأ ة˘˘˘ي˘˘˘مأر˘˘˘˘لأ تا˘˘˘˘ط˘˘˘˘طıأو
،ةينيط˘سسل˘ف˘لأ ة˘ي˘سضق˘لأ ة˘ي˘ف˘سصت
عي˘ب˘ط˘ت˘لأ ى˘ل˘ع ق˘ير˘ط˘لأ ع˘ط˘قو
،›Óتح’أ نا˘ي˘ك˘لأ ع˘م ي˘بر˘ع˘لأ
ف˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لأ م˘˘˘ي˘˘˘سسر˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘˘عو
،ي˘بر˘ع˘لأ Êو˘ي˘˘ه˘˘سصلأ ي˘˘كÒمأ’أ
،تايولوأ’أ ‘ رظنلأ ديعي يذلأ
مهوتيو ،اًقيدسص ودعلأ لعجيو
Úي˘ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘سسإ’أو Úي˘˘كÒمأ’أ نأأ
نويع لامرك نأريإأ نوبراحيسس
ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لأ رÈي نŸو .بر˘˘ع˘˘˘لأ
ةينيطسسلفلأ ا˘يا˘طÿا˘ب ي˘بر˘ع˘لأ
ي˘˘ق˘˘يد˘˘سص لا˘˘˘ق˘˘˘م ¤إأ ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘حأأ
نأونعب بور◊أ دلاخ روتكدلأ
رÈت ’ Úين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ ا˘يا˘ط˘خ““
.““يبرعلأ عيبطتلأ
ة˘ي˘ف˘سصت˘˘لأ ةر˘˘مأؤو˘˘م طا˘˘ب˘˘حإأ نإأ
بلطت˘ي ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ ة˘ي˘سضق˘ل˘ل
ةد˘يد˘ج ة˘ل˘ما˘سش ة˘˘يؤور دا˘˘م˘˘ت˘˘عأ
ةد˘حو˘م ة˘ي˘ن˘طو ة˘ي˘ج˘˘ي˘˘تأÎسسإأو
تأذ ةدا˘ي˘قو ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘كأر˘سشو
نا˘م˘ثأ’أ ع˘فد˘˘ل ةد˘˘ع˘˘ت˘˘سسم ةدأرإأ
¤إأ ءو˘ج˘ل˘لأ سسي˘˘لو ،ة˘˘بو˘˘ل˘˘طŸأ

حدر˘˘لأو م˘˘ئا˘˘ت˘˘سشلأو ن˘˘يو˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لأ
ذا˘˘خ˘˘تأ مد˘˘ع ن˘˘ع سضيو˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
ةسسوملŸأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ تأءأر˘جإ’أ
يذلأ يبرعلأ قمعلاف .ةبولطŸأ
،ة˘ي˘بر˘ع˘لأ بو˘ع˘سشلأ ¤إأ د˘ن˘˘ت˘˘سسي
ي˘˘ما◊أ د˘˘ن˘˘سسلأ لأز˘˘ي ’و نا˘˘˘ك
ا˘م˘ه˘م ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ ة˘ي˘˘سضق˘˘ل˘˘ل

نويمأزهن’أو نوعبطŸأ لواح
،ع˘قأو˘لأ ذ˘ه Òي˘غ˘ت نو˘م˘هأو˘˘لأو
خيراتلأ نم هروذج دمتسسي يذلأ
ةفاقثلأو ةسسايسسلأو ايفأرغ÷أو
.حلاسصŸأو نيدلأو
كا˘˘ن˘˘ه ،ة˘˘سسدا˘˘˘سسلأ ة˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لأ
نÓ˘˘˘م˘˘˘˘تfi نا˘˘˘˘هو˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس
:ثأدحأ’أ Òسسل نافلتflو
زوف˘ب ل˘ث˘م˘ت˘ي :لوأ’أ و˘يرا˘ن˘ي˘سسلأ
ينعي أذهو ،ةيناث ةي’وب بمأرت
هتيؤور قيبطتل هيعاسسم ةلسصأوم
ةيبرعلأ لودلأ نم ديدعلأ هعمو
ع˘˘م ة˘˘ف˘˘˘لا˘˘˘ح˘˘˘تŸأو ة˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘طŸأ
ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ف سسي˘˘˘˘˘لو) ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ئأر˘˘˘˘˘سسإأ
مÓ˘˘سس ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا˘˘ب ة˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘ترŸأ

نم ةفاثكب ديزيسس أذهو ،(اهعم
ةدا˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لأ Òي˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘ل ي˘˘˘عا˘˘˘سسŸأ
ىلع ترمتسسأ أذإأ ةينيطسسلفلأ
نود نم هنأ’ ،اهتنعتو اهسضفر
ن˘˘كÁ ’ ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘˘ف ءا˘˘˘ط˘˘˘غ

ıنأأ م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘ط Áرو ،رÃا
يكل ةطلسسلأ ءانب ةداعإأ بلطتي
¤إأ لÓتحÓل ليكو ¤إأ لوحتت
’و يسسايسس رود نود نم دبأ’أ

قافتأ ¤إأ ل˘سصو˘ت˘ل˘ل تا˘سضوا˘ف˘م
هحرط نكÁ ام ىسصقأاف ،يئاهن
،ىسصقأأ ىلع ددسشأأو ،هقيق–و
ن˘˘م˘˘سضت˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لأ بمأر˘˘˘ت ة˘˘˘يؤور
ىمسست لاسصوأ’أ ةعطقم لزاعم
Úينيطسسلفلأ مأزتلأ دعب ،““ةلود““
اهيلع أوقفأو أذإأ ينعت طورسشب
ف˘ل˘تfl ن˘م م˘ه˘ت˘ي˘سضق ة˘ي˘ف˘سصت
. مهيديأاب اهداعبأأ
نو˘ك˘ت˘سس ،و˘يرا˘˘ن˘˘ي˘˘سسلأ أذ˘˘ه ‘و

تأرا˘ي˘خ ما˘˘مأأ سسا˘˘م˘˘ح ة˘˘كر˘˘ح
يعاسسم عم بواجتلأ امإأ :ةدع
،جردتŸأ اه˘سضيور˘تو ا˘ه˘ئأو˘ت˘حأ
ىقبت نأأ نكÁ ةلا◊أ هذه ‘و

‘ طر˘˘خ˘˘ن˘˘ت وأأ ةز˘˘˘غ ةرا˘˘˘مإأ ‘
‘ ءاق˘ب˘لأ وأأ ،ل˘ي˘كو˘لأ/ة˘ط˘ل˘سسلأ
ةئدهت ةلداعم نمسض ةزغ ةرامإأ

وأأ ،را˘سص◊أ ف˘ي˘˘ف˘˘خ˘˘ت ل˘˘با˘˘ق˘˘م
ير˘˘ك˘˘سسع نأود˘˘ع˘˘˘ل سضر˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لأ
.اهطاقسسإأ فدهب
عرفتم يعرف ويرانيسس كانهو
نأأ و˘هو ،لوأ’أ و˘يرا˘ن˘˘ي˘˘سسلأ ن˘˘ع
يدا˘˘˘سصت˘˘˘ق’أ بمأر˘˘˘˘ت ر˘˘˘˘ّي˘˘˘˘غ˘˘˘˘ي
ي˘جو˘لو˘يد˘يأ’أ Òغو ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لأو
اًلعف يمتني ’ يذلأو ،بلقتŸأو
ا‰إأو يرو˘˘˘˘ه˘˘˘˘م÷أ بز˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
؛ةسسائرلأ ¤إأ لو˘سصو˘ل˘ل ها˘ط˘ت˘مأ

،ةيناثلأ هتي’و ‘ هتسسايسس نم
معد ¤إأ جاتحي نل هنأأ اًسصوسصخ
ةر˘˘˘م Úي˘˘˘˘كÒمأ’أ Úي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي‚إ’أ

ل◊ هتيؤورو نأريإأ ءأزإأ ،ىرخأأ
ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘سسل˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لأ عأر˘˘˘˘˘سصلأ
أذ˘˘˘ه ن˘˘˘ك˘˘˘˘لو ،ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئأر˘˘˘˘سسإ’أ
نم لقأأ هت˘ي˘لا˘م˘ت˘حأ و˘يرا˘ن˘ي˘سسلأ
Ìكأ’أ ي˘˘˘ل˘˘˘سصأ’أ و˘˘˘يرا˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلأ
.اًحيجرت
زوفب لث˘م˘ت˘ي :Êا˘ث˘لأ و˘يرا˘ن˘ي˘سسلأ
ةطخ فقو ينعي أذهو ،ندياب
تا˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لأ ةدا˘˘˘˘˘عإأو ،م˘˘˘˘˘سضلأ
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘كÒمأ’أ تأد˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘سسŸأو
ةيؤور طا˘ق˘سسإأو ،Úي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘ل˘ل
دا˘˘م˘˘ت˘˘عأ ¤إأ ةدو˘˘ع˘˘لأو ،بمأر˘˘ت
يعسسلأو ،عأرسصلأ ةرأدإأ ةسسايسس
ا˘˘˘م ءا˘˘˘ي˘˘˘حإ’ فأر˘˘˘طأ’أ ع˘˘˘فد˘˘˘˘ل
،““مÓ˘˘˘سسلأ ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘ع““ ى˘˘˘˘م˘˘˘˘سسي
أذهو ،تاسضوا˘فŸأ فا˘ن˘ئ˘ت˘سسأو
وأأ ،““اًسسوملم اًف˘ي˘ف˘خ˘ت““ بل˘ط˘ت˘ي
سسيئرلأ بلاطŸ أÒًيغت حسصأ’أ

fiوهاينتن عانتقأو ،سسابع دوم
نأأ عقوتم وهو ،هفلخي نم وأأ
ة˘ق˘فأوŸا˘ب ،ا˘ًفر˘ط˘ت Ìكأأ نو˘ك˘ي

،تا˘سضوا˘فŸأ فا˘ن˘ئ˘ت˘˘سسأ ى˘˘ل˘˘ع
نأ’ ،ا˘˘˘ًن˘˘˘ي˘˘˘ه سسي˘˘˘ل ر˘˘˘مأأ أذ˘˘˘˘هو
ة˘ل˘حر˘م ن˘م تل˘ق˘ت˘نأ ل˘ي˘˘ئأر˘˘سسإأ
سضرف ةلحرم ¤إأ عأرسصلأ ةرأدإأ
ن˘م سسي˘لو ،ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘سسإ’أ ل◊أ
أذإأو ،كلذ نع ةدوعلأ ةلوهسسلأ
نود نم تاسضوافŸأ تفنؤوتسسأ
ىو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘˘˘يزأو˘˘˘˘˘˘م Òي˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘ت
Ó˘˘بو ،ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لأ تا˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘عŸأو
ن˘˘م˘˘سضت˘˘ت ة˘˘مز˘˘ل˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘جر˘˘˘م
قو˘˘˘˘˘ق◊أ ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘فأوŸأ
هذه ءاطغ نوكتسس ؛ةينيطسسلفلأ
.يليئأرسسإ’أ ل◊أ سضرفل ةرŸأ

ة˘لواfi نإا˘˘ف ،قا˘˘ي˘˘سسلأ أذ˘˘ه ‘
تاسضوافŸأ فا˘ن˘ئ˘ت˘سس’ ند˘يا˘ب
‘ نكلو ،حجنت ’ وأأ حجنت دق
لÓتح’أ يسضميسس لأوحأ’أ لك

‘و ،فحأزلأ يلعفلأ مسضلأ ‘
ةيلÓتحأ ع˘ئا˘قوو ق˘ئا˘ق˘ح ق˘ل˘خ
ل˘عŒ سضرأ’أ ى˘ل˘ع ة˘ير˘سصن˘˘عو
وه Ìكأأو Ìكأأ يليئأرسسإ’أ ل◊أ
حور˘˘˘˘˘˘طŸأ د˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘˘˘لأ ل◊أ
.اًيلمع نكمŸأو
ة˘˘˘ي˘˘˘˘سشع بمأر˘˘˘˘ت مو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي د˘˘˘˘قو
انه نم) ةيسسائرلأ تاباختن’أ
وأأ (Ê 0202اثلأ نيرسشت3 ىتحو
ح˘ئا˘ت˘ن˘لأ نÓ˘عإأ ذ˘ن˘م) ا˘ه˘˘تأد˘˘غ
02 ‘ سسيئرلأ بيسصنت ىتحو
ءا˘ط˘عإا˘ب ،(Ê 1202ا˘ث˘لأ نو˘˘نا˘˘ك
مسضلا˘ب ل˘ي˘ئأر˘سسإ’ ر˘سضخأأ ءو˘سض
سصرف زيزعتلو ،وهاينتن معدل
وأأ ،ةيناث ةي’وب زوفلاب بمأرت
ما˘مأأ ر˘سسخ أذإأ ه˘ت˘ف˘ي˘ل˘خ ع˘سضو˘ل
نأأ هيلع بعسصلأ نم عقأو رمأأ
ى˘˘˘ل˘˘˘ع سضر˘˘˘ف˘˘˘ي وأأ ،هزوا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ي
.هنع عجأÎلأ ليئأرسسإأ

ـه1441 ةج◊أ وذ92 ـل قفأوŸأ م0202  توأأ91  ءاعبرأ’أ

اياكنيليب انايرام ملقب

ع˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع تق˘˘ف˘˘تأ ي˘˘ت˘˘لأ تأرا˘˘مإ’أ لا˘˘ث˘˘م
ةي˘بر˘ع لود ه˘ع˘ب˘ت˘ت˘سس ،ل˘ي˘ئأر˘سسإأ ع˘م تا˘قÓ˘ع˘لأ
،نويكيرمأ’أو نويليئأرسسإ’أ نويسسايسسلأ .ىرخأأ
،يبظ وبأأ عم قافت’أ ىلع ايوسس أولمع نيذلأ
.كلذ نم نوقثأو
،Úهوك يليإأ يليئأرسسإ’أ تأرباıأ ريزو لاقف
:سشي÷أ ةعأذإأ عم ةلباقم ‘ ،يسضاŸأ دحأ’أ
لود˘ج ى˘ل˘ع نا˘م˘عو ن˘˘ير˘˘ح˘˘ب˘˘لأ نأا˘˘ب د˘˘ق˘˘ت˘˘عأأ““
‘ ،كلذ ¤إأ ة˘فا˘˘سضإ’ا˘˘ب .د˘˘ي˘˘كأا˘˘ت˘˘لا˘˘ب لا˘˘م˘˘عأ’أ
لبقŸأ ماعلأ ‘ لعفلاب ةسصرف كانه ،يريدقت

ى˘ل˘عو ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإأ لود ع˘م مÓ˘سس قا˘˘ف˘˘تأ مأر˘˘بإ’
.““نأدوسسلأ اهسسأأر

يكيرمأ’أ سسيئرلأ يراسشتسسم Òبك ثد– امك
.Úيدوعسسلأ نع ةباين ،Ôسشوك ديراج هرهسصو
كلŸأ““ :زوين سسكوف ةانق عم ةلباقم ‘ لاقف
ناقلق ،ةيدوعسسلأ ةيبرعلأ ةكلمŸأ دهع ›وو
ا˘م˘ه˘ن˘ك˘ل ،Úي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ Òسصم نأا˘سشب ة˘يا˘˘غ˘˘ل˘˘ل
اهنإأ .ةيلاتلأ تأوطÿأ نأاسشب ةياغلل نايتامغأرب
ةا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح Úسس– ‘ مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت زأر˘˘˘˘˘حإأ نأد˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ي
ليئأرسسإأ نأأ اسضيأأ ناكردي امهو .Úينيطسسلفلأ
.““يميلقإ’أ مهودع تسسيل
ة˘سسا˘ي˘سسلأ ة˘ي˘ل˘˘ك ‘ ذا˘˘ت˘˘سسأ’أ لا˘˘ق ،دد˘˘سصلأ ‘و
يروغيرغ ،ةيموك◊أ وكسسوم ةعماجب ةيŸاعلأ
ة˘˘ك˘˘ل˘˘مŸأ لا˘˘ح““ :““تنا˘˘سسÒمو˘˘˘ك»ـل ،سشا˘˘˘سسو˘˘˘ك
.نيرحبلأو نامع نم بعسصأأ ،ةيدوعسسلأ ةيبرعلأ
عم ةدهاعŸأ ببسست نأأ نكÁ ،اهل ةبسسنلابف

›و نأأ Úح ‘و .ةيلخأد تابأرطسضأ ليئأرسسإأ
نأاسشب اقح يتامغأرب ناملسس نب دمfi دهعلأ
دأرفأأ نم ديدعلأ نإاف ،ليئأرسسإأ عم ت’اسصت’أ
،ه˘˘سسف˘˘ن كلŸأ كلذ ‘ اÃ ،ة˘˘ك˘˘لاŸأ ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘˘لأ
،ةيسسايسسلأو ة˘ي˘ن˘يد˘لأ ة˘ب˘خ˘ن˘لأ ن˘م ءز˘ج كلذ˘كو
‘ لقأ’أ ىلع ،نيدلبلأ Úب براقت يأأ نوسضراعي
.““Òسصقلأ ىدŸأ
نأأ نو˘كرد˘ي بر˘ع˘لأو ،Òغ˘˘ت˘˘ي ،ط˘˘سسوأ’أ قر˘˘سشلأ

ت’اسصتأ نود نم ليحتسسم ةقطنŸأ لبقتسسم
مد˘ع م˘ه˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب م˘هŸأ ن˘˘م .ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘سسإأ ع˘˘م
كلذ ‘ اÃ ،ئفاكتم نواعت ءانب ةسصرف تيوفت
ة˘˘˘ي˘˘˘سضق˘˘˘لأ ل◊ رأو◊أ أذ˘˘˘ه ‘ نا˘˘˘ك˘˘˘˘م كر˘˘˘˘ت
ةلود يأأ ةدنجأأ نم مهم ءزج أذه .ةينيطسسلفلأ

.ةيجراÿأ ةسسايسسلأ ‘ تاحومط اهيدل ةيبرع

يبظ وبأا ءارو ثاهل

قوراف ءلع ملقب

عم ايمسسر عيبطتلاب تأرامإ’أ ةوطخ دسض ةبسضاغلأ لعفلأ دودر لأزت ’
لÓ˘غ˘ت˘سسأ ا˘ه˘ن˘م ةد˘ع ت’ؤوا˘سست ط˘سسو ،¤أو˘ت˘ت ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘سسإ’أ لÓ˘˘ت˘˘ح’أ
معدو ايبيل فلم اهنم ةدع تافلم ‘ ايلود طغسضلل ةوطخلل ““يبظوبأأ““

.Îفح ةفيلخ اهفيلح
ن˘م ا˘م˘عد ى˘ق˘ل˘ت˘ي Îف˘ح““ نأأ ،ةد˘ع ة˘ي˘لودو ة˘ي˘ل˘ي˘ئأر˘سسإأ ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تدروأأو
رأرقلأ باحسصأأ ىدل معدلأ وأأ بيردتلأ لا‹ ‘ ءأوسس ،لعفلاب ليئأرسسإأ
تأرم يليئأرسسإ’أ داسسوŸأ زاهج نم رسصانعب لعفلاب ىقتلأ هنأأو ،›ودلأ

.““ةدع

””بيردتو عيبطت»
Òغ) Îف◊ ةيلأوŸأ ةيبيللأ ةموك◊أ ‘ ةيجراÿأ ريزوب فرعي نم ناكو
عيبطت ‘ هلمأأ نع برعأأ دق ،جيو◊أ يداهلأ دبع ،(ايلود اهب فÎعم
دعب عجأرت هنكل ،ةينيطسسلفلأ ةيسضقلأ لح طرسش ،““ليئأرسسإأ““ عم تاقÓعلأ

.Úيسسايسسو Úطسشان نم هدسض ةلمح
نأأ ،قباسس تقو ‘ ةيÈعلأ ““تسسوب ميلأزوÒج““ ةفيحسص تفسشك Úح ‘

عرأوسشلأ برح ىلع Îف◊ ةعبات تأوق بيردت أولوت Úيليئأرسسإأ اطابسض““
سسط˘سسغأأ /بآأ ير˘ه˘سش لÓ˘خ ا˘ه˘˘تر˘˘ط˘˘ي˘˘سس ت– ة˘˘ع˘˘قأو˘˘لأ ي˘˘سضأرأ’أ ‘
.““9102 ماع Èمتبسس/لوليأأو
عا˘فد ة˘م˘ظ˘نأا˘ب Îف˘ح تا˘ي˘سشي˘ل˘م تدوز تأرا˘مإ’أ““ نأأ ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ح تفا˘˘سضأأو
اه˘مد˘خ˘ت˘سسي ي˘ت˘لأ ةÒسسŸأ تأر˘ئا˘ط˘لأ ة˘ه˘جأوŸ ة˘ي˘ل˘ي˘ئأر˘سسإأ ة˘ي˘خورا˘سص
.اهتامولعم قفو ،““قافولأ ةموك◊ عباتلأ يبيللأ سشي÷أ
فيك :اهمهأأ ت’ؤواسست رهظت ،ليئأرسسإأ عم ايمسسر تأرامإ’أ عيبطت عمو
؟Îفح ىلع كلذ رثؤويسس
يزاغنب ‘ يركسسعلأ مكا◊أ دعاسسمو يبيللأ طباسضلأ لاق،هتهج نم
هذه نم ديفتسسيسس يذلأ وه Îفح““ نإأ يسسرافلأ ديعسس رايط ديقع ،اقباسس
عناسص ىلع طغسضلأ ‘ عيبطتلأ أذه لغتسستسس تأرامإ’أ نوك ،ةوطÿأ
فلŸأ سصوسصخب فقأوŸأ سضعب Òيغتل ةيكيرمأ’أ ةرأدإ’أ ‘ رأرقلأ
.““يبيللأ
بيبأأ لت عم تاقÓع هل Îفح““ نأأ ،““12يبرع»ـل هحيرسصت لÓخ حسضوأأو
لظ ‘ ةسصاخ ،ايبيل ‘ يركسسعلأ هعورسشم حلاسص ‘ بسصت ةوطÿأو ،لب

ةوطÿأ هذه لÓغتسسأ قافولأ ةموكح ىلعو ،ةÒخأ’أ ةيلاتتŸأ همئأزه
.همÓك بسسحب ،““تأرامإ’أ عم ايمسسر تاقÓعلأ عطقل

””رشسلأ ةملك بمأرت””
عيبطتلأ أذه““ نإأ لاق ،دسشأر ىفطسصم دمfi ،يبيللأ ناÈŸلأ وسضع نكل

اهنمو ةيسسايسس ةطfi وأأ فلم يأأ ىلع Òثأات يأأ هل نوكي نل تأرامإ’أ نم
.““يركسسعلأ Îفح عورسشمو يبيللأ فلŸأ عبطلاب
عورسشم نم ديحولأ ديفتسسŸأ““ نأأ ¤إأ راسشأأ ““12يبرع»ـل تاحيرسصت ‘و
دلانود ،يكيرمأ’أ سسيئرلأ وه بيبأأ لتو يبظوبأأ Úب ينلعلأ عيبطتلأ
يدوهيلأ يبوللأ معد ديريو ةيناث تاباختنأ ىلع امدقم هنوك بمأرت

امك ،““ليئأرسسإأو تأرامإ’أ Úب ةÒخأ’أ عيبطتلأ ةقفسص ”أأ نم وهو ،كانه
.حرسص

””Îفح جأرحإأ»
ةوطÿأ““ نأأ سشاكرف جرف ،يبيللأ قرسشلأ نم نودŸأو بتاكلأ ىأأر Úح ‘

ةقباسس تاقÓع اهل تأرامإ’أ نوك يبيللأ فلŸأ ىلع أÒثك رثؤوت نل
يركسسعلأو يتأرباıأ نواعتلأ لا‹ ‘ ةسصاخ ،ليئأرسسإأ عم ةفورعمو
.““ةÒخأ’أ ةلسشافلأ ةيركسسعلأ هتلمح ‘ Îف◊ انوع ناك يذلأ

Îفح ركسسعم جر–““ ةوطÿأ نأأ ““12يبرع»ـل هثيدح ‘ ىأأر هنكل
.““نلعلأ ¤إأ ةيقافت’أ هذه جورخب ،هيف ي‹وقلأ حان÷أو
ةسسايسس نإاف ،ةيكيرمأ’أ ةسسايسسلأ ىلع كلذ Òثأات سصوسصخب امأأ““ :فاسضأأو
حÓسسلأ عوزنم يقفأوت لح ‘ لثمتتو ،ايبيل ‘ ةحسضأو تتاب نطنسشأو
.““فرط يأ’ زايحن’أ نود
أذه نأأ دقتعأأ Óف ،طسسوتŸأ قرسش ‘ ةÒخأ’أ تأرتوتلأ مغر““ :لاقو
رومأ’أو ،ايكرت نم ودع قلخ ديرت ’ ليئأرسسإأ نوك اسضيأأ أÒثك رثؤويسس
Úب ةيناŸأأ ةطاسسوو ةيكيرمأأ تاطوغسضبو رأو◊أو ةئدهتلأ ¤إأ هجتت
.““ايكرتو نانويلأ

””Êأديمو يركشسع نزأوت””
ه˘ث˘يد˘ح˘ب ىأأر ،ح˘لا˘سص د˘مfi سسا˘ب˘ع ،ي˘ب˘ي˘ل˘لأ ف˘لŸا˘˘ب م˘˘ت˘˘هŸأ ثحا˘˘ب˘˘لأ
يبيللأ دهسشŸأ ىلع تاسساكعنأ اهل نوكيسس ةوطÿأ هذه““ نأأ ““12يبرع»ـل

تا˘˘مد˘˘خ بل˘˘ط لÓ˘˘خ ن˘˘م Êأد˘˘يŸأ د˘˘ي˘˘ع˘˘سصلأ ى˘˘ل˘˘˘ع لوأ’أ :Úلا‹ ‘
نأأ نكÁ يتلأ ةروطتŸأ ةيركسسعلأ تاينقتلأ ‘ يليئأرسسإ’أ لÓتح’أ
قوفتلأو ÊأديŸأ نزأوتلأ ةداعتسسأ ىلع Îف◊ معأدلأ روÙأ دعاسست
.““ةÒخأ’أ هلقاعم طوقسس عنمو يو÷أ
‘ يليئأرسسإ’أ يبوللأ ذوفن فيظوت لÓخ نم وهف ،Êاثلأ امأأ““ :عباتو
مÓعإ’أ ‘و يكيرمأ’أ ⁄اعلأ يأأرلأ مامأأ Îفح ةروسص عيملتل نطنسشأو
اهل رفوي يبوللأ ناسضحأأ ‘ ءا“ر’أ نأاب مهوتت يبظوبأأ نأأ ةسصاخ ،›ودلأ

بسسحب ،““يليئأرسسإ’أ لÓتح’أو ،ةيبرغلأ ىوقلأ نع Óيكو ايوق ءاطغ
.هيأأر

‘ Îفح ديفتسسي اذام
تارامإلا عيبطت نم  ايبيل

؟لÓتحلا عم



1202-ويكوطب ةيبŸوأ’أ باعلأ’أ دعب ام ةيبŸوأ’أ ةدهعلأ لامكتشسأ

اهتيعمج دقعت ةيرئاز÷ا ةيبŸوأ’ا ةنجللا
Èمتبسس علطم ةيباختن’ا

رفعج ديشس ماعلأ Úمأ’أ ةلاقتشسإأ ىلع ةقفأوŸأ
ميهأربأ

ةلوطبلا فيسضتسست رئاز÷ا :نوتنمداب
1202 ةنسس ‘ لاجر رباكأا ةيبرعلا
ميظ˘ن˘ت˘ل ر˘ئأز÷أ ““نو˘ت˘ن˘مدا˘ب ““ ةر˘ئا˘ط˘لأ ة˘سشير˘ل˘ل ي˘بر˘ع˘لأ دا–’أ را˘ت˘خأ
ةئيهلل ةماعلأ ةيعم÷أ  لÓخ1202 ةنسس ‘  لاجر رباكأأ ةيبرعلأ ةلوطبلأ
71 لسصأأ نم ةلود41 روسضحب طرافلأ عوبسسأ’أ ةياهن ‘ ةدقعنŸأ ةيبرعلأ
.(MOOZ) قيبطت Èع يئرŸأ لاسصت’أ ماظنب ةيبرع ةلود
يهو1202 لبقŸأ ماعلأ ‘ ت’وطب عبرأأ ةماقإأ  عومÛأ  ‘ ررقتو
، ةيدوعسسلأ ‘ ةررقŸأ ةنسس91 نم لقأ’ ةلوطب ، لاجرلل ةيبرعلأ ةلوطبلأ
نوتنمأرابلل ةلوطب ›أ ةفاسضأ ،تيوكلاب71 و51 و31 نم لقأ’ ةلوطب و
ىلع نوعمتÛأ قفتأأو ، تأرامإ’أ ةلود وأأ نيرحبلأ ةكل‡ ‘ ماقتسس يتلأ
دأدعإاب تابايذ دمfi تاقباسسŸأو ةينفلأ نوؤوسشلل سسيئرلأ بئان سضيوفت
.ةيذيفنتلأ ةنجللأ ىلع اهسضرعو ةلماكتم ةمانزر
يام رهسش ‘ Úسصلأ ‘ ةماعلأ ةيعمجلل مداقلأ عامتجإ’أ ةماقإأ ررقت امك
ةسشيرلل ›ودلأ دا–إÓل ةماعلأ ةيعم÷أ عامتجإأ سشماه ىلع كلذو1202
.ةرئاطلأ
تأرأرقلأ نم ةلسسلسس ةماعلأ ةيعم÷أو ةيذيفنتلأ ةنجللأ يعامتجإأ نمسضتو
عم9102 ماعل يماتÿأ باسس◊أو ›اŸأ ريرقتلأ ىلع ةقداسصŸأ اهزربأأ
امك ،ةيذيفنتلأ ةنجللأ عامتجأ ‘ اهتسشقانم ” يتلأ تاظحŸÓاب ذخأ’أ

ةرئاطلأ ةسشيرلل يبرعلأ دا–إ’أ ىدل نامع ةنطلسس ةيوسضع دامتعأ ”
ةيوسضع ¤إأ ايروسس ةدوع ىلع ةماعلأ ةيعم÷أ تقداسصو ،ةيمسسر ةفسصب
.دومfi دايإأ يروسسلأ دا–إ’أ رسس Úمأأ عامتج’أ ‘ كراسشو دا–إ’أ
د˘حوŸأ ي˘سسا˘سسأ’أ ما˘ظ˘ن˘لأ دا˘˘م˘˘ت˘˘عإأ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ما˘˘ع˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م÷أ تق˘˘فأوو
ت“ امك ،ةيبرعلأ تأدا–إ’أ دا–أ نع رداسصلأو ةيبرعلأ تأدا–إÓل
حئأول ببسسب ميهأربأ رفعج ديسس ماعلأ Úمأ’أ ةلاقتسسإأ ىلع ةقفأوŸأ
ما˘سشه Úي˘ع˘ت رر˘ق˘تو ل˘م˘ع˘لأ ‘ ة˘˘ي˘˘جأودزإ’أ ع˘˘ن“ ي˘˘ت˘˘لأ ›ود˘˘لأ دا–إ’أ
.يسسابعلأ

،ةيدوع˘سسلأ ،ن˘ير˘ح˘ب˘لأ ،ر˘ئأز÷أ ي˘هو ة˘ي˘بر˘ع ة˘لود41 عا˘م˘ت˘جإ’أ ر˘سضح
،Úطسسلف ،ندرأ’أ ،قأرعلأ ،رسصم ،سسنوت ،نانبل ،نامع ةنطلسس ،تيوكلأ
ي˘تو˘ب˘ي˘ج ن˘م Ó˘ك عا˘م˘ت˘ج’أ ن˘ع با˘غ ا˘م˘ي˘ف ،ا˘يرو˘˘سس ،ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل ،نأدو˘˘سسلأ
.برغŸأو ايناتيرومو

ر-ق

ولاشش بردŸأ دقع ديدŒ صضفرت ودأراب ةرأدإأ

 رئاز÷اب قباسس يسسنرف بردم
 كابلا بيردتل
بردم دقع ديد– مدع ،مدقلأ ةركل ودأراب كيتلتأ يدان ةرأدإأ تررق
مسسوŸأ ةياهن عم ىهتنأ يذلأ ،ولاسش وكسسيسشنأرف ›اغتÈلأ لوأ’أ قيرفلأ
.يسضاŸأ
.ÚمسسوŸ دتÁ دقع بجو8102Ã فيسص ودأرابل ابردم Úع ،ولاسش ناك
سضعب نأ مغر ،ودأراب ›وؤوسسم تاهجوت ةفرعم نآ’أ ىتح نسستي ⁄و
.ةيسسنرفلأ ةسسردŸأ عم نواعتلأ ‘ ةبغر نع ثدحتت رداسصŸأ
أأدب ،يسشطز ناسسح يدانلأ سسيئر نأأ ،ةيلfi ةيمÓعإأ رداسصم تفسشكو
.ولاسشل افلخ ينفلأ زاه÷أ ةدايق ¤وتيل يسسنرف بردم عم تاسضوافم
لÓخ نم ،لبقŸأ مسسوŸأ قيرفلأ قيرط ةطراخ قيرفلأ وÒسسم طبسضو
ق˘فو ،ن˘يردا˘غ˘م˘ل˘ل ىر˘خأأو ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا˘˘ب Úي˘˘ن˘˘عŸأ Úب˘˘عÓ˘˘لأ ة˘˘ح˘˘ئ’ دأد˘˘عإأ
.ةيسضايرلأ هفأدهأأو يدانلأ ةيجيتأÎسسإأ
لظ ‘ ،تاططıأ جراخ ةيطيأرسش يÈسص Òهظلأ مسسأ عسضو ” امك
ىوتسسم ى˘ل˘ع ة˘مزÓ˘لأ ل˘ئأد˘ب˘لأ ر˘فو˘تو ه˘تا˘مدÿ ة˘ل˘ي˘ك˘سشت˘لأ ة˘جا˘ح مد˘ع
.دأدعتلأ
ىلع اهتردق تتبثأأ ةيعون لئأدب ىلع دأدعتلأ رفوتي ،ةلسص يذ قايسس ‘و

مغر ،عافدلأ نم ىرسسيلأ ةه÷أ ىوتسسم ىلع اهتايلوؤوسسم لماك لم–
.يسضاŸأ مسسوŸأ يأد Úسسح رسصنب ةيطيأرسش قاحتلأ
‘ فÎحأ هنأأ وليكوأأ ن’آأ باسشلأ يدنغوأ’أ ›ودلأ بعÓلأ حّرسصو
هرأوسشم ‘ أديعب باهذلأو ينفلأ هأوتسسم Úسس– لجأأ نم ،رئأز÷أ
.يوركلأ
قوسس ‘ ودأرابلأ يدان ¤إأ ّمسضنأ دق (ةنسس02) وليكوأأ ن’آأ مجاهŸأ ناكو
هتّدم يسضقنت دقعِبو ،ر’ود فلأأ002 ةميقِب ،ةيسضاŸأ ةيوتسشلأ ت’اقتنإ’أ

يدان ةرأدإأ مأدقإأ لاح ‘ هنأأ ىلع ّسصني دنب دوجو عم .3202 فيسص
ةميق نم %02 ةبسسن عفد ىلع رَبجُتسسف ،نأوآ’أ لبق هعيب ىلع ““ ودأراب““
.يدنغوأ’أ ’ابماك يدان قباسسلأ هقيرف ¤إأ ةقفسصلأ
بعسصأاِب ،›ا◊أ ماعلأ نم لّوأ’أ يسسأدسسلأ لÓخ ّرم هنإأ وليكوأأ ن’آأ لاقو
نع هداعتبأو ““انوروك““ ةحئاج يّسشفت ببسسِب ،يوركلأ هرأوسشم ‘ ةÎف
.هلهأأ
ةفاحسصلأ اهترسشن تاحيرسصت ‘ لاقو ،درطتسسأ ودأرابلأ مجاهم نكل
ىّلحتي نأأ هيلعو هعمجأاِب ⁄اعلأ ّسسم يحسصلأ فرظلأ نإأ ةيدنغوأ’أ
ةيرئأز÷أ ةيمومعلأ تاطلسسلأ تأرأرق مÎحي هنأأ ¤إأ أÒسشُم ،Èّسصلاِب
.يحسصلأ رج◊اِب ةسصاÿأ
رأركت مدعو ،ودأرابلأ يدان ‘ حاجنلأ ىلع مّمسصُم هنإأ وليكوأأ ن’آأ فاسضأأو
برغŸأ ‘ أرّخؤوُم أوفÎحأ هئÓمزو هينطأوم ةثÓثِل ةلسشافلأ ةبرجتلأ
نأأ باسشلأ يدنغوأ’أ ›ودلأ متتخأو.أدنغوأأ ¤إأ اعيرسس أوداع مث ،رسصمو
.يوركلأ قّلأاتلأ ىلع عّجسشُت ،ةمÎحُم تايناكمأ زوحي ودأرابلأ يدان
،ودأرابلأ يدان عم ةدحأو ةأرابم سضوخِب ىفتكأ وليكوأأ ن’آأ نإاف ،ةراسشإÓل

لدسسُأأ مث ،يسضاŸأ سسرام رهسش ‘ تفقوت يتلأ ةينطولأ ةلوطبلأ ‘
.““انوروك““ سسوÒف رطاfl رأرمتسسأ ببسسِب ،نأوآ’أ لبق اهراتسس
.ةقيقد82 ‘ مجاهŸأ أذه كراسش ،ماقرأ’أ ةغلِبو
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ةنجلل ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’أ ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ي˘ع˘م÷أ د˘ق˘ع˘ن˘ت˘سس
ره˘سش ع˘ل˘ط˘م ة˘ير˘ئأز÷أ ة˘ي˘سضا˘ير˘لأو ة˘ي˘بŸوأ’أ
بت˘كŸأ ىد˘ل م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘سسح ،ل˘ب˘˘قŸأ Èم˘˘ت˘˘ب˘˘سس
.ةيبŸوأ’أ ةئيهلل يذيفنتلأ
يفيرعوب حبأر يذيفنتلأ بتكŸأ وسضع دكأأو
ةيباخ˘ت˘ن’أ ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ي˘ع˘م÷أ د˘ق˘ع˘ت˘سس““ :Ó˘ئا˘ق
عمتجيسس ثي˘ح .Èم˘ت˘ب˘سس ر˘ه˘سش ة˘يأد˘ب ا˘ي˘ئد˘ب˘م
نع ثيدح˘ل˘ل ءا˘ع˘برأ’أ مو˘ي يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ بت˘كŸأ

عأديإأ .قيرطلأ ةطراخ مسسرو عوسضوŸأ أذه
خيرات لبق مايأأ ةينامث متيسس حسشÎلأ تافلم
.““تاباختن’أ داقعنأ

ةسسائرلاب فّلُك ،فأرب ىفطسصم ةلاقتسسأ بقعو
ما˘ظ˘ن˘ل˘ل ًا˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت- ة˘ي˘بŸوأ’أ ة˘ن˘ج˘ل˘ل ة˘˘ت˘˘قؤوŸأ
Òسضحتلأ عم ،ةجيرم دمfi ،ةئيهلل يسساسسأ’أ
ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’أو ة˘يدا˘ع˘لأ Úت˘ما˘ع˘لأ Úت˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ل˘˘ل
.ÚتلبقŸأ
بسصنم كلذك لغسشي يذلأ يفيرعوب حسضوأأو
ةر˘˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘ئأز÷أ ة˘˘˘˘˘˘˘يدا–’أ سسي˘˘˘˘˘˘˘˘ئر
سسأأر ىلع مداقلأ سسيئرلأ ةمهم نوكتسس»:ةلسسلأ

ةدهعلأ نم ىقبت ام لامكتسسأ ةيبŸوأ’أ ةن÷
با˘ع˘لأ’أ د˘ع˘ب ا˘م ¤إأ د˘ت˘م˘ت˘سس ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘بŸوأ’أ
ميظن˘ت ا˘هد˘ع˘ب م˘ت˘ي˘ل ،1202-ويكوطب ة˘ي˘بŸوأ’أ
د˘يد˘ج سسي˘ئر با˘خ˘ت˘ن’ ة˘ما˘ع˘لأ تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’أ
.““ةديدج ةي’ول

ة˘ي˘بŸوأ’أ ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ل يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لأ بت˘˘كŸأ نا˘˘كو
يام21 ‘ ق˘˘فأو ،ة˘˘ير˘˘ئأز÷أ ة˘˘ي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘لأو
فأرب ىفطسصم سسيئرلأ ةلاقتسسأ ىلع طرافلأ

د˘مfi ،لوأ’أ ه˘ب˘ئا˘ن Úع˘ت˘ب ما˘قو ،ه˘ب˘سصن˘م ن˘˘م
.ةباينلاب سسيئرك ،ةجيرم
ة˘ي˘ع˘م˘ج ا˘سضيأأ سسأأر˘ي يذ˘لأ فأر˘˘ب ى˘˘ق˘˘بأأ د˘˘قو
ى˘ل˘ع ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’أ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘بŸو’أ نا˘ج˘˘ل˘˘لأ
““ًايهفسش““ هتلاقتسسأ دعب ،عيباسسأأ ةدعل بقÎلأ

نود ،ةيرئأزج ةيسضاير ةئيه ىلعأأ ةسسائر نم
بتكŸأ ءاسضعأأ ناكو .ايباتك ÚينعŸأ راطخإأ
أولواحو ةلاقتسس’أ هذه أوسضفر دق يذيفنتلأ
ن˘م ““بع˘ت˘م““ ه˘نأأ د˘كأأ فأر˘ب ن˘ك˘ل .ه˘˘يأأر Òي˘˘غ˘˘ت
.““هتلئاع““ دسضو هدسض ““ةرركتŸأ تامجهلأ““

برقŸأ ““يكرامسسيد ““ عقوم دعأأ
أÈسس سسيتيب لاير يدان نم أدج
›ودلأ لبقتسسم سصوسصخب ءأرآÓل
ام أذإأو ،يدنام ىسسيع يرئأز÷أ
هئاقب نولسضفي قيرفلأ راسصنأأ ناك
.هليحر وأأ
ثيح أدج ةÒبك ةأاجافŸأ تناكو
يدانلأ قاسشع نم ةئاŸاب08 ىأأر
بع’ د˘˘ق˘˘˘ع ع˘˘˘ي˘˘˘ب نأأ ي˘˘˘سسلد˘˘˘نأ’أ
لثمأ’أ رايÿأ ىقبي قباسسلأ سسÁر
.ايلام ةدافتسسÓل

نأأ ة˘˘˘˘˘˘ئاŸأ ‘02 د˘˘˘˘˘˘˘˘˘ّكأأ Úح ‘
Ëدقت ىلع أرداق لأزي ’ بعÓلأ
.ةديدع مسسأوŸ ةفاسضإ’أ
نأأ ة˘ي˘نا˘ب˘˘سسإ’أ ف˘˘ح˘˘سصلأ تف˘˘سشكو
أÒخأأ ر˘ق˘ت˘سسأ سسي˘ت˘ي˘ب لا˘ير يدا˘˘ن

ير˘ئأز÷أ ›ود˘˘لأ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع
أÒثك بÎقي يذلأ يدنام ىسسيع
.سضورعلأ ةÌك ببسسب ليحرلأ نم
م‚ نأأ ردا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصŸأ تفا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضأأو
ورا˘تو˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’أ د˘ل˘ي˘ف˘˘سسرا˘˘سس
‘ عيقوتلل ةوقب حسشرم ينيتنايج
تل˘ّسصو˘ت ا˘مد˘˘ع˘˘ب تا˘˘عا˘˘سسلأ مدا˘˘ق
ه˘ب˘سش ¤إأ ي˘سسلد˘نأ’أ يدا˘˘ن˘˘لأ ةرأدإأ
.هحيرسستل هيدان عم يمسسر قافتأ
Úي˘سسلد˘˘نأ’أ ن˘˘يÒسسŸأ نأأ ود˘˘ب˘˘يو
أوقفأوو يئاهنلأ مهرأرق أوذختأ

ةطيرسش نكل يدنام حيرسست ىلع
.ابسسانم سضرعلأ نوكي نأأ

لو˘بر˘ف˘ي˘ل ةرأدإأ ن˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘ت ثي˘˘ح
وروأأ نويلم21 ¤إأ سضرعلأ عفر
ةحئاج ببسستو ،ريدقت لقأأ ىلع
ة˘سسم˘ي˘ق˘˘لأ سضا˘˘ف˘˘خ˘˘نأ ‘ ا˘˘نورو˘˘ك
‘ تناك امدعب يدناŸ ةيقيوسستلأ

يّسشفت لبق وروأأ نويلم02 دودح
.ءابولأ
سسي˘˘ت˘˘ي˘˘ب لا˘˘˘ير ع˘˘˘فأد˘˘˘م لأز˘˘˘ي ’و
ما˘م˘ت˘ها˘ب ى˘ظ˘ح˘ي يد˘نا˘م ى˘سسي˘ع
ة˘سصا˘خ ا˘بوروأأ را˘ب˘ك ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ
.لوبرفيل يدان
““ ع˘˘قو˘˘م ه˘˘ن˘˘˘ع ف˘˘˘سشك ا˘˘˘م بسسحو
ن˘˘م أد˘˘ج بر˘˘قŸأ ““ي˘˘كرا˘˘˘م˘˘˘سسيد
امور ييدان نإاف ،يسسلدنإ’أ يدانلأ
ةو˘ق˘ب ق˘با˘˘سسلأ Ó˘˘خد ما˘˘ه تسسيوو
ير˘˘ئأز÷أ ›ود˘˘لأ م˘˘سض ل˘˘جأأ ن˘˘م
‘ انرسشأأ يذلأ ماه تسسيو ةسصاخ
د˘˘˘ي˘˘˘فأد ه˘˘˘برد˘˘˘م نأأ ق˘˘˘با˘˘˘˘سس تقو
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘˘ّسصي ن˘˘˘˘˘م و˘˘˘˘˘ه سسيو˘˘˘˘˘م
.ايسصخسش همأدقتسسأ
ير˘˘˘ئأز÷أ ›ود˘˘˘لأ بعÓ˘˘˘لأ أا÷و
ق˘يو˘سست˘لأ ة˘كر˘سش ع˘م د˘قا˘ع˘ت˘˘لأ ¤إأ
ل˘جأأ ن˘م ،““نا˘مÒسسأو““ ي˘سضا˘˘ير˘˘لأ
.لسضفأأ ٍوحن ىلع هلامعأأ ةرأدإأ
ةنيدم ‘ ةكرسشلأ هذه رقم عقيو
ر˘يد˘ُتو ،ة˘ي˘ك˘ير˘˘مأ’أ سسل‚أأ سسو˘˘ل
ءاجرأأ Èع ÚبعÓلأ ديدع لامعأأ
Ú˘˘َير˘˘ئأز÷أ م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،ةرو˘˘˘م˘˘˘عŸأ
رأوع ماسسح اسسنرف ‘ ÚَبÎغŸُأ

ةلوطبلأ فأّدهو ،زيبول ميسسكامو
ي˘سضق˘نŸُأ م˘سسو˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘يز˘˘ي˘˘ل‚إ’أ

.يدراف يميج
لÓ˘خ ن˘م يد˘نا˘م ى˘سسي˘ع د˘ير˘˘ُيو
ءبع ن˘م سص˘ّل˘خ˘˘ت˘˘لأ رأر˘˘ق˘˘لأ أذ˘˘ه
ةياهن ذنم ّلظ يتلأ ،تاسضوافŸأ
وأأ هدرفمِب اهيرجُي ةيسضاŸأ ةنسسلأ
،ه˘تر˘سسأأ دأر˘فأأ د˘حأأ ا˘ه˘˘ب ل˘˘ّف˘˘ك˘˘ت˘˘ي
نا˘ك يذ˘˘لأ د˘˘ق˘˘ع˘˘لأ خ˘˘سسف ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
هتركذ امك .هلامعأأ ريدمِب هطبري

““Óيفيسس يد يسس يب أأ““ ةفيحسص
تفاسضأأ يتلأ .ءاعبرأ’أ ،ةينابسسإ’أ
ل˘˘يو˘˘نا˘˘م ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘سشلأ ي˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لأ نأأ
قيرفِل ديد÷أ بردŸأ ينيرغيليب
‘ بغر˘ي ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘سشإأ سسي˘ت˘ي˘˘ب لا˘˘ير
مد˘˘عو ،ير˘˘˘ئأز÷أ ›ود˘˘˘لأ ءا˘˘˘ق˘˘˘ب
.ةفئاسصلأ هذه ءأوجأ’أ هÒيغت
يدا˘˘˘ن ةرأدإأ نإأ لو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت تع˘˘˘˘با˘˘˘˘تو
ى˘ع˘سست تلأزا˘م ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘سشإأ سسي˘˘ت˘˘ي˘˘ب
ترا˘سشأأو ،ءا˘ق˘ب˘لا˘ِب يد˘نا˘م عا˘ن˘قإا˘ِل
يزيل‚إ’أ لوبرفيل قيرف نأأ ¤إأ
ع˘˘˘فأد˘˘˘م بأد˘˘˘ت˘˘˘نأ هرود˘˘˘ِب د˘˘˘˘ير˘˘˘˘ُي
ل˘˘ط˘˘ب ›وؤو˘˘سسم ن˘˘˘ك˘˘˘ل ،““ر˘˘˘سضÿأ““
نآ’أ ّدحِل أومّدقتي ⁄ ““غيلرÈÁلأ““

د˘˘˘يدر˘˘˘ت م˘˘˘غر ،xي˘˘˘م˘˘˘سسر ٍسضر˘˘˘ع˘˘˘˘ِب
Òغ ءا˘ب˘نأأ ة˘ي˘نا˘ط˘يÈلأ ة˘فا˘ح˘˘سصلأ
دأد˘˘ع˘˘ت˘˘˘سسأ ا˘˘˘هأو˘˘˘ح˘˘˘ف ،ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر
’ غ˘ل˘ب˘م ع˘فد˘ِل لو˘بر˘ف˘ي˘ل ›وؤو˘˘سسم
Òظ˘ن ،وروأأ نو˘ي˘ل˘م21 ن˘ع د˘يز˘˘ي
.يدنام تامدخ نم ةدافتسسإ’أ
ي˘˘˘ف˘˘˘لÿأ طÿأ بع’ ط˘˘˘ب˘˘˘تر˘˘˘يو
يدان عم (ةنسس82) يدنام ىسسيع
Êا˘ب˘سسإ’أ ة˘ي˘ل˘ي˘ب˘سشإأ سسي˘ت˘˘ي˘˘ب لا˘˘ير
6102 ف˘ي˘سص ه˘تّد˘م تأأد˘ب ،ٍد˘ق˘˘ع˘˘ِب
ماع نم هتأذ لسصفلأ ‘ يسضقنتو
ىلع سصني دنب دوجو عم .1202
‘ ،وروأأ نويلم03 غلبم ديدسست

‘ ير˘ئأز÷أ ›ود˘لأ ة˘˘ب˘˘غر لا˘˘ح
.نأوآ’أ لبق ليحّرلأ

¤إأ يد˘˘˘نا˘˘˘م لا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نأ ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ح ‘
ل˘جأأ ن˘م كلذ نو˘ك˘ي˘سس لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل
و˘˘ه ي˘˘˘طا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حأ بع’ سضيو˘˘˘ع˘˘˘ت
ايمسسر لقنتŸأ يتأوركلأ نأرفول
عفأدم وهو ،يسسورلأ تينيز ¤إأ
Òخأ’أ لايدنوŸأ ‘ كراسش ›ود
⁄و ،ا˘سسنر˘ف ما˘مأأ ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لأ بع˘˘لو
777 ىو˘˘˘سس م˘˘˘سسوŸأ أذ˘˘˘ه بع˘˘˘ل˘˘˘˘ي
‘ بع’ و˘˘˘هو ،ط˘˘˘ق˘˘˘ف ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘قد
مدق رمعلأ نم ÚثÓثلأو ةدحأولأ
‘ يسسنرفلأ نويل نم لوبرفيل ¤إأ

هسسفن دجو هنكلو ،3102 فيرخ
›ود˘˘لأ ق˘˘لأا˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ا˘˘˘ي˘˘˘طا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘حأ
يدنام ىلعو ،زيموغ يزيل‚إ’أ
بعلتسس مداقلأ فيسصلأ نأاب ملعي نأأ
لهسسلأ نم سسيلو ،ابوروأأ ·أأ هيف
يزيل‚إأ ›ود ىقبيو ،وه بعلي نأأ
؟طايتح’أ ةكد ىلع يدنلوه وأأ

ر-ق

ايلام ةدافتشسÓل لثمأ’أ رايÿأ هدقع عيب

يدنام ىسسيع نومدسصي سسيتيب  راسصنأا



يئانثتسسلا انوروك مسسوم ‘ لاطبألا يرود لطب نÓعإل

طوطÿا Úب سصاخ عارسص ..نويل م‚و يكسسفودنافيل
     

     

‘ طقسسو قيرفلا عم يبوروألا هقافخإا لسصاو
fiةعبارلا هتلوا

Úب ةقثلا زهي يبوروأ’ا طوقسسلا
يتيسس Îسسسشنامو ’ويدراوج

Êابسسإ’أ بردŸأ داق ،قيرفلأ عم اهاسضق تأونسس عبرأأ رأدم ىلع
،ةيلÙأ باقلأ’أ نم Òبك ددعل يتيسس Îسسسشنام ’ويدرأوغ بيسسوج
ةعبأرلأ هتلواfi ‘ طقسسو قيرفلأ عم يبوروأ’أ هقافخإأ لسصأو هنكل

.ابوروأأ لاطبأأ يرود ‘ يزيل‚إ’أ قيرفلأ عم
رأدم ىلع قيرفلأ ءأدأأ ‘ ’ويدرأوغ اهكرت يتلأ ةمسصبلأ عمو
دعب ةفينع تأداقتن’ Òهسشلأ بردŸأ سضرعت ،ةيسضاŸأ تأونسسلأ
يرودل ةينامثلأ رود ‘ تبسسلأ ءاسسم3 /1 نويل مامأأ هطوقسس
.لاطبأ’أ
¤إأ هعفدت تداك ةمدسصو لوهذو هرمأأ نم ةÒح ‘ ’ويدرأوغ أدبو
ةرŸأ هذه ةلئاه لمأ’أ ةبيخ تناكو ،قيرفلأ بيردت نم ةلاقتسس’أ
.لاطبأ’أ يرود نم قيرفلل ديد÷أ جورÿأ ءأزإأ
.““لبقŸأ مسسوŸأ ‘ ىرخأأ ةرم لواحنسس““ :’ويدرأوغ لاقو
Îسسسشنام اهيف لسشفي يتلأ ،›أوتلأ ىلع ةعبأرلأ ةرŸأ يه هذهو
أذه ةدايقب قيرفلل قبسسي ⁄ ثيح ةلوطبلأ ‘ ’ويدرأوغ عم يتيسس
.لاطبأ’أ يرودل يبهذلأ عبرŸأ غلب نأأ بردŸأ
ءافخإأ نكÁ ’““ :““يسس.يب.يب““ ةيناطيÈلأ ةعأذإ’أ ةئيه تحسضوأأو
‘ قيرفلأ عم ’ويدرأوغ اهققح يتلأ تاحاجنلأ لك لÓخ نم كلذ
““ةيلÙأ ت’وطبلأ
مك ،بيب اي ةرم مك““ :ةيناطيÈلأ ““نايدراج أذ““ ةفيحسص تلءاسستو
عم حاجنلل ’ويدرأوغ اهجاتحي يتلأ تأرŸأ ددع ¤إأ ةراسشإأ ‘ ““؟ةرم
.ةيبوروأ’أ ةلوطبلأ ‘ قيرفلأ
ثيح راسس Òغ لوحتب أددهم قيرفلأ عم ’ويدرأوغ حا‚ حبسصأأو
ةلوطبلأ ‘ عبأرلأ قافخإ’أو نويل مامأأ ةÁزهلأ هذه عيطتسست
قيرفلأ عم ةقباسسلأ هتاحاجنل ةيحسض ¤إأ ’ويدرأوغ ليو– ةيبوروأ’أ
.ةنولسشرب عم كلذكو
‘ لاطبأ’أ يرود بقلب ةنولسشرب عم جوت نأأ ’ويدرأوغل قبسسو
.1102و9002 يتخسسن
عم أودقاعت Úيتأرامإ’أ نيرمثتسسŸأ نم يدانلأ يكلام نأأ أرسس سسيلو
قيرفلأ دوقي نأأ ‘ Óمأأ ةيبوروأ’أ ةلوطبلأ هذه ‘ هتÿÈ ’ويدرأوغ
Ÿوأ’أ ةرملل يبوروأ’أ بقللاب جيوتتلأ ةسصن¤.

يتلأ ةعبرأ’أ تأونسسلأ رأدم ىلع حجني ⁄ يتيسس Îسسسشنام نكل
.هاŒ’أ أذه ‘ ةوطخ يأأ مدقتلأ ‘ ’ويدرأوغ ةدايق ت– اهاسضق
تناك نويل مامأأ ةÁزهلأ نأأ تنÎنإ’أ ىلع ““كيتلتأأ أذ““ عقوم ركذو
.““ةيبيردتلأ ’ويدرأوغ ةÒسسم ‘ أأوسسأ’أ““

زكرŸأ قيرفلأ لتحأ ثيح طقف نويل ىوتسسم ببسسب أذه نكي ⁄و
لمكتسسي ⁄ يذلأو ،يسضقنŸأ مسسوŸاب يسسنرفلأ يرودلأ ‘ عباسسلأ
نكلو ،دجتسسŸأ ““انوروك““ سسوÒفب تاباسصإ’أ يسشفت ةمزأأ ببسسب
ةلوطبلأ هذه نم ¤وأ’أ ةرملل جرخ يتيسس Îسسسشنام نأأ ببسسب““ اسضيأأ
.““ةيعافد ءأدأأ ةقيرطل ءوجللأ ببسسب
راتخأ ثيح ةأرابŸأ هذه ‘ ةبوسسÒ fiغ ةرماقŸ ’ويدرأوغ أا÷و
اهلÓخ نم حاطأأ يتلأ كلت نع فلتخت ةيسساسسأأ ةليكسشت هقيرفل
.ةلوطبلل رسشع ةتسسلأ رود نم ديردم لاير قيرفب
4 يهو هيدل ةداتعŸأ بعللأ ةقيرطب ةيأدبلأ ‘ قيرفلأ بعلي ⁄ امك
/ 3/ 3.
زرfi سضايرو افليسس ديفيدو ودرانرب لثم Úبع’ ’ويدرأوغ عسضوو
.ةأرابŸأ ةيأدب ‘ ء’دبلأ دعاقم ىلع نيدوف ليفو
ديدهت وأأ راكتب’أ ىلع رداق Òغ أدب قيرفلأ نأأ ةجيتنلأ تناكو
.هسسفانم
ةداعسسلأ نم قيرفلأ ’ويدرأوغ درج أذاŸ““ :““نايدراغ أذ““ تلءاسستو
.““ةير◊أو
قيرفلأ ءأدأأ Òيغتل ’ويدرأوغ أا÷ ،Êاثلأ طوسشلأ ‘ نويل مدقت دعبو

يد نفيك هلجسس يذلأ لداعتلأ فده نع أذه رمثأأو Êاثلأ طوسشلأ ‘
أدد‹ حيحسصلأ قيرطلأ ىلع قيرفلأ أدبو ،96 ةقيقدلأ ‘ نيورب
78وÚ 97تقيقدلأ ‘ نويلل Úفده لجسس يلبÁد ىسسوم ليدبلأ نكل
.ةلوطبلاب رأوسشŸأ ةلسصأوم ‘ يزيل‚إ’أ قيرفلأ لامآأ رمديل
قفأرت ةنعلك ودبي رمأ’أ نأأ ¤إأ ةيناطيÈلأ مÓعإ’أ لئاسسو تراسشأأو
بيردت نع لحر ذنم لاطبأ’أ يرود يئاهن غلبي ⁄ يذلأ ’ويدرأوغ
اهيف ¤وت مسسأوم ةثÓث لÓخ أذه ‘ لسشف ثيح1102 ‘ ةنولسشرب
›ا◊أ هقيرف عم ةعبرأ’أ مسسأوŸأ ‘ مث خنويم نرياب بيردت
.يتيسس Îسسسشنام
’دتعم أدب هنكلو ““ةوجفلأ هذه سصلقنسس ام موي ‘““ :’ويدرأوغ لاقو
.““اقثأو هنم Ìكأأ
ديزم رامثتسسأ لÓخ نم هفوفسص ميعدتل يزيل‚إ’أ يدانلأ أاجلي دقو
لسصأوتسس ’ويدرأوغ ىلع طوغسضلأ نكلو ،تاقفسصلأ ‘ لأومأ’أ نم
.اهمخسضت
:نآ’أ لأؤوسسلأ ودبي ،’ويدرأوغ ‘ يدانلأ يكلام ةقث رأرمتسسأ مغرو
.؟ةقثلأ هذه رمتسستسس ىتم ¤إأ

         
ةـضاـير

ـه1441 ةج◊ا وذ92 ـل قفاوŸا م0202  توأا91  ءاعبرألا
31

      
   

    
  
 

 
  
  

 
  

  
 
 
  

  
 

   
 

  
 

 
       

           
          

 
          
          

          
        

         
         
          
  
          

         
          
         
    

          
           

 
         

          
          
      

         
          

          
 

          
         
      
             
         

         
          

  
           

  
         

       
        

         
         
          

  
         

          
         

          
         

         
         

         
        

        
  
           
           

        
       

       
         

  

     
      

     
    

      
       

     
  
      
      

      
      

     
    
      

  
        

     
      

 
     

      
     

       
      

 
      
     
      

 
       
       

      
      

 
     

      
  

      
      
      

      
      

       

      
      

      
  

      
      
  

     
      
     

      
   

ىوسس َقبتت ⁄و ،حوسضوب عيم÷أ قأروأأ تفسشكنأ
لاطبأ’أ يرود لطب نÓعإ’ ةÒخأ’أ تاسسمللأ

.يئانثتسس’أ انوروك مسسوم ‘
كيلف زناه ىلع نوكيسس ،ةوطخب ةياهنلأ لبقو

،مويلأ ،نويل مامأأ رخآأ عون نم ةرماغم سضوخ
قرغأأ امدعب ،ةيراقلأ ةلوطبلأ يئاهن فسصن ‘

.قيحسس عاق ‘ ةنولسشرب
-ا˘˘ير˘˘ظ˘˘ن- ا˘˘ي˘˘سسرا˘˘غ يدور ق˘˘ير˘˘ف نو˘˘ك˘˘ي ن˘˘˘ل
فيك أديج فرعي نويلف ،ملسستسسŸأ ةنولسشÈك
مامأأ كلذ رهظ ،هتايناكمإأ رمثتسسيو ،طغسضي

‘ نا˘كو ،ي˘ت˘˘ي˘˘سس Îسسسشنا˘˘م م˘˘ث ،سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج
.ÚتهجأوŸأ ‘ هلأوحأأ لسضفأأ
‘ ة˘˘سصا˘˘˘خ ةÒفو ا˘˘˘ي˘˘˘سسرا˘˘˘غ قأروأأ تنا˘˘˘ك نإأو
،Òثكب هقوفت نرياب ايأزمف ،بعلŸأ فسصتنم
ىرخأأ تاباسسح كانه بعلŸأ سضرأأ ىلع نكل
.ةأرابŸأ تابلقت اهسضرفتسس
تربور يئانثلأ زÈي Úقيرفلأ مو‚ Úب نمو
نأردسصتي نيذللأ ،رأوع ماسسحو ،يكسسفودنافيل
‘ لاطبأ’أ يرود ‘ فأدهأ’أ عانسص ةمئاق

تأرير“5 ا˘م˘˘ه˘˘ن˘˘م ل˘˘ك˘˘لو ،يرا÷أ م˘˘سسوŸأ
.افيوي تأءاسصحإأ بسسحب ،ةمسساح
ديد– ‘ Òبك رود امهيلع نوكيسس ›اتلابو
؟رسصتنيسس امه نم نمف ،يئاهنلل لهأاتلأ ةقاطب
¤إأو ايكيسسÓك امجاهم هنوك نم مغرلأ ىلعو

’ نكل ،ةح˘سسا˘ك˘لأ ة˘ي˘ف˘يد˘ه˘ت˘لأ ه˘تو˘ط˘سس بنا˘ج
أذ˘ه ف˘ئا˘ظو˘ب ا˘ي˘فر˘ح ي˘ك˘سسفود˘نا˘ف˘ي˘ل مز˘ت˘ل˘ي
ءأدأ’أ ىلع رداقلأ زأرطلأ كلذ نم وهف ،زكرŸأ

.موجهلأ عقأوم لك ‘
ىلع كيلف زناه ةقبط يذلأ بولسسأ’أ دمتعي
نم ديزي ا‡ ÚبعÓلأ لك Úب رأودأ’أ لدابت
تقولأ نم ديزŸأ باسستكأ ىلع نرياب ةردق
هرود بنا˘˘˘ج ¤إا˘˘˘ف ›ا˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘بو ،تا˘˘˘˘حا˘˘˘˘سسŸأو
بلاقلأ أذه ‘ يكسسفودنافيل رخأاتي ،داتعŸأ
لقتني امنيب ،انايحأأ بعلŸأ طسسول يكيتكتلأ

يذلأ رمأ’أ ،ىرخأأ تاقوأأ ‘ ةحنجأ’أ ىلع
.Úسسفانملل ““عأدسص““ ‘ ببسستي

تا˘˘˘كر– تنا˘˘˘˘ك (2-8) ة˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ةأرا˘˘ب˘˘م ‘
ق˘لÿ ة˘م˘ه˘م ة˘ط˘ق˘ن ،ةدا˘ع˘لا˘ك ي˘ك˘سسفود˘نا˘ف˘ي˘ل

،فلÿأ نم Úمداقلل ةنيمث تاحاسسمو سصرف
ن˘م ،لا˘ثŸأ ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘ع ،ا˘ك˘سست˘يرو˘غو ز˘˘ي˘˘فأد

أديعب ÚعفأدŸأ بحسس ‘ رلومو هحا‚ لÓخ
طسسولأ زاكترأ ىلع طغسضلأو ،مهعقأوم نع
.لدابتلاب

،ةحنجأÓل يكسسفودنافيل ليÁ ىرخأأ نايحأأ ‘
يبلق كبري امك ،نريابل ةيددع ةزيم لكسشي ا‡

قلخي ا‡ ،طغسضلل ةسضرع امهلعجي ذإأ عافدلأ
ع˘ي˘ط˘ت˘سسي ›ا˘ت˘لا˘بو ،ا˘م˘ه˘ف˘ل˘˘خ Èكأأ تا˘˘حا˘˘سسم
ةيرحب بعللأ ةحنجأ’أ وأأ نرياب طسسو يبع’
.Èكأأ
زربأأ نم يدنلوبلأ مجاهŸأ ةنورم دعت مث نمو
.ةلتاقلأ كيلف ةحلسسأأ
عراب فأدهك يكسسفودنافيل ةيمهأأ نمكت امك

ةقيسضلأ تاحاسسŸأ ‘ بعللأ ىلع هتردق ‘
ق˘˘ل˘˘خو ،ا˘˘ه˘˘ط˘˘يfiو ءأز÷أ ة˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م ل˘˘˘خأد
هسصرف زز˘ع˘ي ا‡ ه˘سسف˘ن˘ل ة˘ي˘فا˘ك˘لأ تا˘حا˘سسŸأ
هنم رظتنŸأ رودلأ وهو ،ليجسستلأ ‘ امئأد
.نويل مامأأ

نكل ةفلتfl اقرط نويل مدختسسي
لوسصأ’أ وذ رأوع Èتعي اهتيبلاغ ‘

كرÙأ ،ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ئأد ،ة˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ئأز÷أ
ة˘ب˘ي˘كÎلأ وذ ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل ي˘˘مو˘˘ج˘˘ه˘˘لأ
.ةيعافدلأ
بع’ ز˘كر˘˘م ‘ ا˘˘مإأ رأو˘˘ع بع˘˘ل˘˘ي
طسسولأ بع’ وأأ رسسيأ’أ طسسولأ
ه˘تأر˘ير˘م˘ت˘ب ز˘ي˘م˘ت˘يو ،ي˘˘مو˘˘ج˘˘ه˘˘لأ
ةلتاقلأ ةينيبلأ تأركلأو ةÒسصقلأ

ه˘ترا˘ه˘م ي˘˘هو ،طو˘˘طÿأ Úب ن˘˘م
بحا˘˘˘سص ه˘˘˘نأأ ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘˘سسأ’أ

.ةياغلل ةقيقد تايسضرع
ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب ا˘˘ي˘˘سسرا˘˘ج بع˘˘˘ل˘˘˘ي Úح
نا˘ك و˘ل ا˘م˘ك رأو˘˘ع بع˘˘ل˘˘ي3-5-2
،Òهظلأ معدل رسسيأأ طسسو بع’

ةد˘˘نا˘˘سسŸأ ف˘˘ع˘˘سض ه˘˘ب˘˘ي˘˘ع˘˘ي ن˘˘ك˘˘˘ل
Òثك ‘ اهزواجتي يتلأ ،ةيعافدلأ

ةيكذلأ هتاكر– Èع نايحأ’أ نم
‘ فأر˘˘طأ’أ ى˘˘ل˘˘عو ط˘˘˘سسو˘˘˘لأ ‘

بع’ ة˘نوا˘عÃ ،بسسا˘˘نŸأ تقو˘˘لأ
.روÙأ
Èكأأ ل˘˘ك˘˘سشب رأو˘˘ع ما˘˘سسح عد˘˘ب˘˘يو
ط˘˘سسو بعÓ˘˘ك كرا˘˘سشي ا˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع
تاحاسسم همامأأ حاتت ثيح رسسيأأ
عم ،هلÓغتسسأ ديجي ام وهو عسسوأأ
ديزيسس ا‡ ،تاغوأرŸأ ‘ هتوق
امنيب ،نرياب طسسو ىلع طغسضلأ
لا‹ ة˘˘ق˘˘ط˘˘˘نŸأ كل˘˘˘ت نو˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘سس
يذلأ يكسسفودنافيلو هنيب كابتسشأ

،ةد˘˘نا˘˘سسم˘˘˘ل˘˘˘ل ر˘˘˘خأا˘˘˘ت˘˘˘ي ا˘˘˘م ةدا˘˘˘ع

.طسسولأ يبع’ عم طغسضلأو
كي˘ل˘ف ىد˘ل Òب˘ك˘لأ سسا˘م◊أ م˘˘غر
هيلع نأأ ’إأ ،ةنولسشرب قحسس دعب
،ا˘˘ف˘˘ل˘˘تfl ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي نو˘˘ي˘˘ل˘˘ف ،رذ◊أ
،يرا˘فا˘ب˘لأ ق˘ير˘ف˘لأ ءأذ˘يإأ ه˘ن˘˘كÁو
.يتيسسلأ عم لعف امك
يه كيلف ىدل فعسضلأ طاقن زربأأ
‘ لثمتتو ،’ويدرأوج ىدل اهسسفن
عا˘˘فد˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ب˘˘لا˘˘غ دا˘˘م˘˘ت˘˘˘ع’أ
وبع’ هنم دافتسسأ يذلأ مدقتŸأ

ى˘ل˘ع ة˘لوا˘ط˘لأ أو˘˘ب˘˘ل˘˘قو ا˘˘ي˘˘سسرا˘˘ج
.يتيسسلأ
Òغ ةرطاخملل لا‹ Óف ›اتلابو
ديجي باسش قيرف مامأأ ةبوسسÙأ
،ة˘ف˘طاÿأ تأر˘ك˘لأو ،ذأو˘ح˘ت˘˘سس’أ

.Òبكلأ هسسامح ¤إأ ةفاسضإأ
كيلف ماظن ىقبي ،ماع لكسشب نكل
،’ويدرأوج جذو‰ نم ةبÓسص Ìكأأ

اهيلع دمتعي ةفلتfl حيتافم عم
،ه˘مو˘سصخ ل˘ت˘ق˘˘ل ÊاŸأ’أ بردŸأ
،ف˘˘˘ث˘˘˘˘كŸأ ط˘˘˘˘غ˘˘˘˘سضلأ Èع ءأو˘˘˘˘سس
ÚبعÓلأ لك Úب زكأرŸأ لدابتو
را˘˘سص◊أ كا˘˘ن˘˘ه كلذ بنا˘˘ج ¤إأو
ة˘سصا˘خ ه˘سضر˘ف˘ي يذ˘لأ ي˘مو˘ج˘ه˘لأ

،ي˘˘˘ك˘˘˘سسفود˘˘˘نا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل ،ر˘˘˘لو˘˘˘م Èع
(ناموك) سشتيسسيÒبو ،يربانغ
رأو˘عو نو˘˘ي˘˘ل ع˘˘سضي˘˘سس ر˘˘مأ’أ أذ˘˘ه
،قوبسسم Òغ رابتخأ ‘ ديكأاتلاب
لك همدقي اÃ انهر هتجيتن ىقبت

.عقأولأ سضرأأ ىلع فرط

fiةيعافد ةبيكرت وذ يموجه كر

روطسسلا Úب عادبإا ..راوع ماسسح

     
    

    
    

   
    

 
    
    
    

   
    

    
   

    
   

  

    
   

     
    

    
    

   
   

    
    

    
     

     

    
   

    
    
    

     
     

     
     
    

      
   

    
   

   
    

    
   

    
   

   

     
     

    
   

   
  

 
     

    
   

    
  

   
    

   

    
   

    
    

   
   

   
    
    

   
   

    
    

   
   

        

       

خنويم نرياب يدانل يذيفنتلأ سسيئرلأ ،هغينيمور زنياه لراك رذح
‘ نو˘ي˘ل˘ل ئ˘جا˘فŸأ قو˘ف˘ت˘لأ ة˘مد˘سص ن˘م ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘ب˘˘ع’ ،ÊاŸأ’أ

يسسنرفلأ يدانلأ حاطأأ نأأ دعب كلذو ابوروأأ لاطبأأ يرود رأوسشم
ÃسسسشناÎ تبسسلأ  ةينامثلأ رود نم (1ـ3) يتيسس.
‘ هغينيمور لاق ،(أأ.ب.د) ةيناŸأ’أ ءابنأ’أ ةلاكول تاحيرسصت ‘و
.““اما“ ةرأدج نع هقحتسسأ دقل ،نويل زوف تدهاسش دقل““ :ةنوبسشل
ودلانور ونايتسسيرك هم‚و سسوتنفوج نويل جرخأأ امدعب““ :عباتو
’ هنأأ ةيناثلأ ةرملل رهظأأ ،عوبسسأأ لبق ةلوطبلأ ‘61ـلأ رود نم
نوبعلي مهف ،فرظ يأأ ت– قيرفلأ أذه نأاسش نم ليلقتلأ يغبني
م˘ه˘ي˘م˘جا˘ه˘م ق˘ير˘ط ن˘ع سسفا˘نŸأ مÓ˘يإأ م˘ه˘نا˘ك˘مإا˘بو Òب˘ك نا˘ف˘˘ت˘˘ب
.““Úعيرسسلأ
:لبقŸأ ءاعبرأ’أ ةأرابم لايح ديدسشلأ هلؤوافت نع هغينيمور برعأأو
نكل ،Îسسسشنام مامأأ ةنولسشرب بعلي نأأ عقوتي عيم÷أ ناك دقل““

.““نويل مامأأ نرياب نآ’أ هيف بعليسس يئاهنلأ فسصن
يخيراتلأ راسصتن’أ دعب وهز تامÓع هقيرف ىلع ري ⁄ هنأأ حسضوأأو
.Úفده لباقم فأدهأأ ةينامثب ةنولسشرب ىلع
كانه نكي ⁄ ،سسبŸÓأ علخ ةفرغ ‘ تنك ةأرابŸأ دعب““ :لسصأوو
ل˘ما˘ك ل˘ك˘سشب ز˘˘كر˘˘ي ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ .ه˘˘بأو˘˘سص د˘˘حأأ د˘˘ق˘˘ف˘˘ي ⁄و لا˘˘ف˘˘ت˘˘حأ
ققحن نأأ لمأانو .ةيد÷أ ىهتنÃ يئاهنلأ فسصن ةأرابم سضوخيسسو
.““يئاهنلأ ¤إأ لوسصولأ وهو ،نويل مامأأ Òبكلأ انلمأأ
ينفلأ ريدŸأ ،كيلف زناه ‘ ةلماكلأ هتقث نع هيغينمور برعأأو
.““قيرفلأ ةدايق ةءافك كلتÁ وهف ““ نريابل
قيرفلأ نأأ ،سسويتام رثول ،قباسسلأ ةيناŸأ’أ ةركلأ م‚ دقتعي اميف
مسسوŸأ ‘ جوت يذلأ لوبرفيل نم ةوق Ìكأأ ،خنويم نريابل ›ا◊أ
.ابوروأأ لاطبأأ يرود بقلب يسضاŸأ
ةلئاه ةي– Ëدقت Úعتي هنإأ ،ياكسس ةكبسشل هلاقم ‘ سسويتام لاقو

يئاهن عبر نم يتيسس Îسسسشنام ىسصقأأ يذلأ ،يسسنرفلأ نويل قيرفل
.لاطبأ’أ يرود
خنويم نرياب نكل ،يبهذلأ عبرملل لهأاتلأ قحتسسأ نويل““ حسضوأأو
.““يحأونلأ ةفاك نم اًيلاح ابوروأأ ‘ قيرف لسضفأأ
،ةلوطبلل يبهذلأ عبرŸأ ‘ ءاعبرأ’أ  ،نويل هÒظن ،نرياب يقتليو
‘ ةعم‹ ةرود ماظنب ةخسسنلأ هذه ‘ ةيئاهنلأ اهرأودأأ ماقت يتلأ
.انوروك ةمزأأ ببسسب ةنوبسشل
ىوقأأو لسضفأأ نريابل ›ا◊أ قيرفلأ نأأ ايلاح ىرأأ““ سسويتام لاقو

مسسوŸأ ‘ لاطبأ’أ يرود بقلب جوت يذلأ لوبرفيل قيرف نم ىتح
.““يسضاŸأ
لاطبأ’أ يرودب ةأرابم يأأ ‘ يرافابلأ قيرفلأ طقسسي ⁄““ ”أأو
‘ اهسضاخ يتلأ ةعسستلأ تايرابŸأ عيمجب زاف ثيح ،مسسوŸأ أذه
.““نآ’أ ىتح ةيراقلأ ةقباسسŸأ

لوبرفيل نم ىوقأا نرياب نا دكؤوي سسويتام رثول

مويلا نويل نم ليلقتلا يغبني ’ :هغينيمور



يئانثتسسلا انوروك مسسوم ‘ لاطبألا يرود لطب نÓعإل

طوطÿا Úب سصاخ عارسص ..نويل م‚و يكسسفودنافيل
     

     

‘ طقسسو قيرفلا عم يبوروألا هقافخإا لسصاو
fiةعبارلا هتلوا

Úب ةقثلا زهي يبوروأ’ا طوقسسلا
يتيسس Îسسسشنامو ’ويدراوج

Êابسسإ’أ بردŸأ داق ،قيرفلأ عم اهاسضق تأونسس عبرأأ رأدم ىلع
،ةيلÙأ باقلأ’أ نم Òبك ددعل يتيسس Îسسسشنام ’ويدرأوغ بيسسوج
ةعبأرلأ هتلواfi ‘ طقسسو قيرفلأ عم يبوروأ’أ هقافخإأ لسصأو هنكل

.ابوروأأ لاطبأأ يرود ‘ يزيل‚إ’أ قيرفلأ عم
رأدم ىلع قيرفلأ ءأدأأ ‘ ’ويدرأوغ اهكرت يتلأ ةمسصبلأ عمو
دعب ةفينع تأداقتن’ Òهسشلأ بردŸأ سضرعت ،ةيسضاŸأ تأونسسلأ
يرودل ةينامثلأ رود ‘ تبسسلأ ءاسسم3 /1 نويل مامأأ هطوقسس
.لاطبأ’أ
¤إأ هعفدت تداك ةمدسصو لوهذو هرمأأ نم ةÒح ‘ ’ويدرأوغ أدبو
ةرŸأ هذه ةلئاه لمأ’أ ةبيخ تناكو ،قيرفلأ بيردت نم ةلاقتسس’أ
.لاطبأ’أ يرود نم قيرفلل ديد÷أ جورÿأ ءأزإأ
.““لبقŸأ مسسوŸأ ‘ ىرخأأ ةرم لواحنسس““ :’ويدرأوغ لاقو
Îسسسشنام اهيف لسشفي يتلأ ،›أوتلأ ىلع ةعبأرلأ ةرŸأ يه هذهو
أذه ةدايقب قيرفلل قبسسي ⁄ ثيح ةلوطبلأ ‘ ’ويدرأوغ عم يتيسس
.لاطبأ’أ يرودل يبهذلأ عبرŸأ غلب نأأ بردŸأ
ءافخإأ نكÁ ’““ :““يسس.يب.يب““ ةيناطيÈلأ ةعأذإ’أ ةئيه تحسضوأأو
‘ قيرفلأ عم ’ويدرأوغ اهققح يتلأ تاحاجنلأ لك لÓخ نم كلذ
““ةيلÙأ ت’وطبلأ
مك ،بيب اي ةرم مك““ :ةيناطيÈلأ ““نايدراج أذ““ ةفيحسص تلءاسستو
عم حاجنلل ’ويدرأوغ اهجاتحي يتلأ تأرŸأ ددع ¤إأ ةراسشإأ ‘ ““؟ةرم
.ةيبوروأ’أ ةلوطبلأ ‘ قيرفلأ
ثيح راسس Òغ لوحتب أددهم قيرفلأ عم ’ويدرأوغ حا‚ حبسصأأو
ةلوطبلأ ‘ عبأرلأ قافخإ’أو نويل مامأأ ةÁزهلأ هذه عيطتسست
قيرفلأ عم ةقباسسلأ هتاحاجنل ةيحسض ¤إأ ’ويدرأوغ ليو– ةيبوروأ’أ
.ةنولسشرب عم كلذكو
‘ لاطبأ’أ يرود بقلب ةنولسشرب عم جوت نأأ ’ويدرأوغل قبسسو
.1102و9002 يتخسسن
عم أودقاعت Úيتأرامإ’أ نيرمثتسسŸأ نم يدانلأ يكلام نأأ أرسس سسيلو
قيرفلأ دوقي نأأ ‘ Óمأأ ةيبوروأ’أ ةلوطبلأ هذه ‘ هتÿÈ ’ويدرأوغ
Ÿوأ’أ ةرملل يبوروأ’أ بقللاب جيوتتلأ ةسصن¤.

يتلأ ةعبرأ’أ تأونسسلأ رأدم ىلع حجني ⁄ يتيسس Îسسسشنام نكل
.هاŒ’أ أذه ‘ ةوطخ يأأ مدقتلأ ‘ ’ويدرأوغ ةدايق ت– اهاسضق
تناك نويل مامأأ ةÁزهلأ نأأ تنÎنإ’أ ىلع ““كيتلتأأ أذ““ عقوم ركذو
.““ةيبيردتلأ ’ويدرأوغ ةÒسسم ‘ أأوسسأ’أ““

زكرŸأ قيرفلأ لتحأ ثيح طقف نويل ىوتسسم ببسسب أذه نكي ⁄و
لمكتسسي ⁄ يذلأو ،يسضقنŸأ مسسوŸاب يسسنرفلأ يرودلأ ‘ عباسسلأ
نكلو ،دجتسسŸأ ““انوروك““ سسوÒفب تاباسصإ’أ يسشفت ةمزأأ ببسسب
ةلوطبلأ هذه نم ¤وأ’أ ةرملل جرخ يتيسس Îسسسشنام نأأ ببسسب““ اسضيأأ
.““ةيعافد ءأدأأ ةقيرطل ءوجللأ ببسسب
راتخأ ثيح ةأرابŸأ هذه ‘ ةبوسسÒ fiغ ةرماقŸ ’ويدرأوغ أا÷و
اهلÓخ نم حاطأأ يتلأ كلت نع فلتخت ةيسساسسأأ ةليكسشت هقيرفل
.ةلوطبلل رسشع ةتسسلأ رود نم ديردم لاير قيرفب
4 يهو هيدل ةداتعŸأ بعللأ ةقيرطب ةيأدبلأ ‘ قيرفلأ بعلي ⁄ امك
/ 3/ 3.
زرfi سضايرو افليسس ديفيدو ودرانرب لثم Úبع’ ’ويدرأوغ عسضوو
.ةأرابŸأ ةيأدب ‘ ء’دبلأ دعاقم ىلع نيدوف ليفو
ديدهت وأأ راكتب’أ ىلع رداق Òغ أدب قيرفلأ نأأ ةجيتنلأ تناكو
.هسسفانم
ةداعسسلأ نم قيرفلأ ’ويدرأوغ درج أذاŸ““ :““نايدراغ أذ““ تلءاسستو
.““ةير◊أو
قيرفلأ ءأدأأ Òيغتل ’ويدرأوغ أا÷ ،Êاثلأ طوسشلأ ‘ نويل مدقت دعبو

يد نفيك هلجسس يذلأ لداعتلأ فده نع أذه رمثأأو Êاثلأ طوسشلأ ‘
أدد‹ حيحسصلأ قيرطلأ ىلع قيرفلأ أدبو ،96 ةقيقدلأ ‘ نيورب
78وÚ 97تقيقدلأ ‘ نويلل Úفده لجسس يلبÁد ىسسوم ليدبلأ نكل
.ةلوطبلاب رأوسشŸأ ةلسصأوم ‘ يزيل‚إ’أ قيرفلأ لامآأ رمديل
قفأرت ةنعلك ودبي رمأ’أ نأأ ¤إأ ةيناطيÈلأ مÓعإ’أ لئاسسو تراسشأأو
بيردت نع لحر ذنم لاطبأ’أ يرود يئاهن غلبي ⁄ يذلأ ’ويدرأوغ
اهيف ¤وت مسسأوم ةثÓث لÓخ أذه ‘ لسشف ثيح1102 ‘ ةنولسشرب
›ا◊أ هقيرف عم ةعبرأ’أ مسسأوŸأ ‘ مث خنويم نرياب بيردت
.يتيسس Îسسسشنام
’دتعم أدب هنكلو ““ةوجفلأ هذه سصلقنسس ام موي ‘““ :’ويدرأوغ لاقو
.““اقثأو هنم Ìكأأ
ديزم رامثتسسأ لÓخ نم هفوفسص ميعدتل يزيل‚إ’أ يدانلأ أاجلي دقو
لسصأوتسس ’ويدرأوغ ىلع طوغسضلأ نكلو ،تاقفسصلأ ‘ لأومأ’أ نم
.اهمخسضت
:نآ’أ لأؤوسسلأ ودبي ،’ويدرأوغ ‘ يدانلأ يكلام ةقث رأرمتسسأ مغرو
.؟ةقثلأ هذه رمتسستسس ىتم ¤إأ
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ىوسس َقبتت ⁄و ،حوسضوب عيم÷أ قأروأأ تفسشكنأ
لاطبأ’أ يرود لطب نÓعإ’ ةÒخأ’أ تاسسمللأ

.يئانثتسس’أ انوروك مسسوم ‘
كيلف زناه ىلع نوكيسس ،ةوطخب ةياهنلأ لبقو

،مويلأ ،نويل مامأأ رخآأ عون نم ةرماغم سضوخ
قرغأأ امدعب ،ةيراقلأ ةلوطبلأ يئاهن فسصن ‘

.قيحسس عاق ‘ ةنولسشرب
-ا˘˘ير˘˘ظ˘˘ن- ا˘˘ي˘˘سسرا˘˘غ يدور ق˘˘ير˘˘ف نو˘˘ك˘˘ي ن˘˘˘ل
فيك أديج فرعي نويلف ،ملسستسسŸأ ةنولسشÈك
مامأأ كلذ رهظ ،هتايناكمإأ رمثتسسيو ،طغسضي

‘ نا˘كو ،ي˘ت˘˘ي˘˘سس Îسسسشنا˘˘م م˘˘ث ،سسو˘˘ت˘˘ن˘˘فو˘˘ج
.ÚتهجأوŸأ ‘ هلأوحأأ لسضفأأ
‘ ة˘˘سصا˘˘˘خ ةÒفو ا˘˘˘ي˘˘˘سسرا˘˘˘غ قأروأأ تنا˘˘˘ك نإأو
،Òثكب هقوفت نرياب ايأزمف ،بعلŸأ فسصتنم
ىرخأأ تاباسسح كانه بعلŸأ سضرأأ ىلع نكل
.ةأرابŸأ تابلقت اهسضرفتسس
تربور يئانثلأ زÈي Úقيرفلأ مو‚ Úب نمو
نأردسصتي نيذللأ ،رأوع ماسسحو ،يكسسفودنافيل
‘ لاطبأ’أ يرود ‘ فأدهأ’أ عانسص ةمئاق

تأرير“5 ا˘م˘˘ه˘˘ن˘˘م ل˘˘ك˘˘لو ،يرا÷أ م˘˘سسوŸأ
.افيوي تأءاسصحإأ بسسحب ،ةمسساح
ديد– ‘ Òبك رود امهيلع نوكيسس ›اتلابو
؟رسصتنيسس امه نم نمف ،يئاهنلل لهأاتلأ ةقاطب
¤إأو ايكيسسÓك امجاهم هنوك نم مغرلأ ىلعو

’ نكل ،ةح˘سسا˘ك˘لأ ة˘ي˘ف˘يد˘ه˘ت˘لأ ه˘تو˘ط˘سس بنا˘ج
أذ˘ه ف˘ئا˘ظو˘ب ا˘ي˘فر˘ح ي˘ك˘سسفود˘نا˘ف˘ي˘ل مز˘ت˘ل˘ي
ءأدأ’أ ىلع رداقلأ زأرطلأ كلذ نم وهف ،زكرŸأ

.موجهلأ عقأوم لك ‘
ىلع كيلف زناه ةقبط يذلأ بولسسأ’أ دمتعي
نم ديزي ا‡ ÚبعÓلأ لك Úب رأودأ’أ لدابت
تقولأ نم ديزŸأ باسستكأ ىلع نرياب ةردق
هرود بنا˘˘˘ج ¤إا˘˘˘ف ›ا˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘بو ،تا˘˘˘˘حا˘˘˘˘سسŸأو
بلاقلأ أذه ‘ يكسسفودنافيل رخأاتي ،داتعŸأ
لقتني امنيب ،انايحأأ بعلŸأ طسسول يكيتكتلأ

يذلأ رمأ’أ ،ىرخأأ تاقوأأ ‘ ةحنجأ’أ ىلع
.Úسسفانملل ““عأدسص““ ‘ ببسستي

تا˘˘˘كر– تنا˘˘˘˘ك (2-8) ة˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ةأرا˘˘ب˘˘م ‘
ق˘لÿ ة˘م˘ه˘م ة˘ط˘ق˘ن ،ةدا˘ع˘لا˘ك ي˘ك˘سسفود˘نا˘ف˘ي˘ل

،فلÿأ نم Úمداقلل ةنيمث تاحاسسمو سصرف
ن˘م ،لا˘ثŸأ ل˘ي˘ب˘سس ى˘ل˘ع ،ا˘ك˘سست˘يرو˘غو ز˘˘ي˘˘فأد

أديعب ÚعفأدŸأ بحسس ‘ رلومو هحا‚ لÓخ
طسسولأ زاكترأ ىلع طغسضلأو ،مهعقأوم نع
.لدابتلاب

،ةحنجأÓل يكسسفودنافيل ليÁ ىرخأأ نايحأأ ‘
يبلق كبري امك ،نريابل ةيددع ةزيم لكسشي ا‡

قلخي ا‡ ،طغسضلل ةسضرع امهلعجي ذإأ عافدلأ
ع˘ي˘ط˘ت˘سسي ›ا˘ت˘لا˘بو ،ا˘م˘ه˘ف˘ل˘˘خ Èكأأ تا˘˘حا˘˘سسم
ةيرحب بعللأ ةحنجأ’أ وأأ نرياب طسسو يبع’
.Èكأأ
زربأأ نم يدنلوبلأ مجاهŸأ ةنورم دعت مث نمو
.ةلتاقلأ كيلف ةحلسسأأ
عراب فأدهك يكسسفودنافيل ةيمهأأ نمكت امك

ةقيسضلأ تاحاسسŸأ ‘ بعللأ ىلع هتردق ‘
ق˘˘ل˘˘خو ،ا˘˘ه˘˘ط˘˘يfiو ءأز÷أ ة˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘م ل˘˘˘خأد
هسصرف زز˘ع˘ي ا‡ ه˘سسف˘ن˘ل ة˘ي˘فا˘ك˘لأ تا˘حا˘سسŸأ
هنم رظتنŸأ رودلأ وهو ،ليجسستلأ ‘ امئأد
.نويل مامأأ

نكل ةفلتfl اقرط نويل مدختسسي
لوسصأ’أ وذ رأوع Èتعي اهتيبلاغ ‘

كرÙأ ،ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ئأد ،ة˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ئأز÷أ
ة˘ب˘ي˘كÎلأ وذ ق˘ير˘ف˘ل˘˘ل ي˘˘مو˘˘ج˘˘ه˘˘لأ
.ةيعافدلأ
بع’ ز˘كر˘˘م ‘ ا˘˘مإأ رأو˘˘ع بع˘˘ل˘˘ي
طسسولأ بع’ وأأ رسسيأ’أ طسسولأ
ه˘تأر˘ير˘م˘ت˘ب ز˘ي˘م˘ت˘يو ،ي˘˘مو˘˘ج˘˘ه˘˘لأ
ةلتاقلأ ةينيبلأ تأركلأو ةÒسصقلأ

ه˘ترا˘ه˘م ي˘˘هو ،طو˘˘طÿأ Úب ن˘˘م
بحا˘˘˘سص ه˘˘˘نأأ ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘˘سسأ’أ

.ةياغلل ةقيقد تايسضرع
ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط˘˘ب ا˘˘ي˘˘سسرا˘˘ج بع˘˘˘ل˘˘˘ي Úح
نا˘ك و˘ل ا˘م˘ك رأو˘˘ع بع˘˘ل˘˘ي3-5-2
،Òهظلأ معدل رسسيأأ طسسو بع’

ةد˘˘نا˘˘سسŸأ ف˘˘ع˘˘سض ه˘˘ب˘˘ي˘˘ع˘˘ي ن˘˘ك˘˘˘ل
Òثك ‘ اهزواجتي يتلأ ،ةيعافدلأ

ةيكذلأ هتاكر– Èع نايحأ’أ نم
‘ فأر˘˘طأ’أ ى˘˘ل˘˘عو ط˘˘˘سسو˘˘˘لأ ‘

بع’ ة˘نوا˘عÃ ،بسسا˘˘نŸأ تقو˘˘لأ
.روÙأ
Èكأأ ل˘˘ك˘˘سشب رأو˘˘ع ما˘˘سسح عد˘˘ب˘˘يو
ط˘˘سسو بعÓ˘˘ك كرا˘˘سشي ا˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘ع
تاحاسسم همامأأ حاتت ثيح رسسيأأ
عم ،هلÓغتسسأ ديجي ام وهو عسسوأأ
ديزيسس ا‡ ،تاغوأرŸأ ‘ هتوق
امنيب ،نرياب طسسو ىلع طغسضلأ
لا‹ ة˘˘ق˘˘ط˘˘˘نŸأ كل˘˘˘ت نو˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘سس
يذلأ يكسسفودنافيلو هنيب كابتسشأ

،ةد˘˘نا˘˘سسم˘˘˘ل˘˘˘ل ر˘˘˘خأا˘˘˘ت˘˘˘ي ا˘˘˘م ةدا˘˘˘ع

.طسسولأ يبع’ عم طغسضلأو
كي˘ل˘ف ىد˘ل Òب˘ك˘لأ سسا˘م◊أ م˘˘غر
هيلع نأأ ’إأ ،ةنولسشرب قحسس دعب
،ا˘˘ف˘˘ل˘˘تfl ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي نو˘˘ي˘˘ل˘˘ف ،رذ◊أ
،يرا˘فا˘ب˘لأ ق˘ير˘ف˘لأ ءأذ˘يإأ ه˘ن˘˘كÁو
.يتيسسلأ عم لعف امك
يه كيلف ىدل فعسضلأ طاقن زربأأ
‘ لثمتتو ،’ويدرأوج ىدل اهسسفن
عا˘˘فد˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ب˘˘لا˘˘غ دا˘˘م˘˘ت˘˘˘ع’أ
وبع’ هنم دافتسسأ يذلأ مدقتŸأ

ى˘ل˘ع ة˘لوا˘ط˘لأ أو˘˘ب˘˘ل˘˘قو ا˘˘ي˘˘سسرا˘˘ج
.يتيسسلأ
Òغ ةرطاخملل لا‹ Óف ›اتلابو
ديجي باسش قيرف مامأأ ةبوسسÙأ
،ة˘ف˘طاÿأ تأر˘ك˘لأو ،ذأو˘ح˘ت˘˘سس’أ

.Òبكلأ هسسامح ¤إأ ةفاسضإأ
كيلف ماظن ىقبي ،ماع لكسشب نكل
،’ويدرأوج جذو‰ نم ةبÓسص Ìكأأ

اهيلع دمتعي ةفلتfl حيتافم عم
،ه˘مو˘سصخ ل˘ت˘ق˘˘ل ÊاŸأ’أ بردŸأ
،ف˘˘˘ث˘˘˘˘كŸأ ط˘˘˘˘غ˘˘˘˘سضلأ Èع ءأو˘˘˘˘سس
ÚبعÓلأ لك Úب زكأرŸأ لدابتو
را˘˘سص◊أ كا˘˘ن˘˘ه كلذ بنا˘˘ج ¤إأو
ة˘سصا˘خ ه˘سضر˘ف˘ي يذ˘لأ ي˘مو˘ج˘ه˘لأ

،ي˘˘˘ك˘˘˘سسفود˘˘˘نا˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل ،ر˘˘˘لو˘˘˘م Èع
(ناموك) سشتيسسيÒبو ،يربانغ
رأو˘عو نو˘˘ي˘˘ل ع˘˘سضي˘˘سس ر˘˘مأ’أ أذ˘˘ه
،قوبسسم Òغ رابتخأ ‘ ديكأاتلاب
لك همدقي اÃ انهر هتجيتن ىقبت

.عقأولأ سضرأأ ىلع فرط

fiةيعافد ةبيكرت وذ يموجه كر

روطسسلا Úب عادبإا ..راوع ماسسح

     
    

    
    

   
    

 
    
    
    

   
    

    
   

    
   

  

    
   

     
    

    
    

   
   

    
    

    
     

     

    
   

    
    
    

     
     

     
     
    

      
   

    
   

   
    

    
   

    
   

   

     
     

    
   

   
  

 
     

    
   

    
  

   
    

   

    
   

    
    

   
   

   
    
    

   
   

    
    

   
   

        

       

خنويم نرياب يدانل يذيفنتلأ سسيئرلأ ،هغينيمور زنياه لراك رذح
‘ نو˘ي˘ل˘ل ئ˘جا˘فŸأ قو˘ف˘ت˘لأ ة˘مد˘سص ن˘م ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ي˘˘ب˘˘ع’ ،ÊاŸأ’أ

يسسنرفلأ يدانلأ حاطأأ نأأ دعب كلذو ابوروأأ لاطبأأ يرود رأوسشم
ÃسسسشناÎ تبسسلأ  ةينامثلأ رود نم (1ـ3) يتيسس.
‘ هغينيمور لاق ،(أأ.ب.د) ةيناŸأ’أ ءابنأ’أ ةلاكول تاحيرسصت ‘و
.““اما“ ةرأدج نع هقحتسسأ دقل ،نويل زوف تدهاسش دقل““ :ةنوبسشل
ودلانور ونايتسسيرك هم‚و سسوتنفوج نويل جرخأأ امدعب““ :عباتو
’ هنأأ ةيناثلأ ةرملل رهظأأ ،عوبسسأأ لبق ةلوطبلأ ‘61ـلأ رود نم
نوبعلي مهف ،فرظ يأأ ت– قيرفلأ أذه نأاسش نم ليلقتلأ يغبني
م˘ه˘ي˘م˘جا˘ه˘م ق˘ير˘ط ن˘ع سسفا˘نŸأ مÓ˘يإأ م˘ه˘نا˘ك˘مإا˘بو Òب˘ك نا˘ف˘˘ت˘˘ب
.““Úعيرسسلأ
:لبقŸأ ءاعبرأ’أ ةأرابم لايح ديدسشلأ هلؤوافت نع هغينيمور برعأأو
نكل ،Îسسسشنام مامأأ ةنولسشرب بعلي نأأ عقوتي عيم÷أ ناك دقل““

.““نويل مامأأ نرياب نآ’أ هيف بعليسس يئاهنلأ فسصن
يخيراتلأ راسصتن’أ دعب وهز تامÓع هقيرف ىلع ري ⁄ هنأأ حسضوأأو
.Úفده لباقم فأدهأأ ةينامثب ةنولسشرب ىلع
كانه نكي ⁄ ،سسبŸÓأ علخ ةفرغ ‘ تنك ةأرابŸأ دعب““ :لسصأوو
ل˘ما˘ك ل˘ك˘سشب ز˘˘كر˘˘ي ق˘˘ير˘˘ف˘˘لأ .ه˘˘بأو˘˘سص د˘˘حأأ د˘˘ق˘˘ف˘˘ي ⁄و لا˘˘ف˘˘ت˘˘حأ
ققحن نأأ لمأانو .ةيد÷أ ىهتنÃ يئاهنلأ فسصن ةأرابم سضوخيسسو
.““يئاهنلأ ¤إأ لوسصولأ وهو ،نويل مامأأ Òبكلأ انلمأأ
ينفلأ ريدŸأ ،كيلف زناه ‘ ةلماكلأ هتقث نع هيغينمور برعأأو
.““قيرفلأ ةدايق ةءافك كلتÁ وهف ““ نريابل
قيرفلأ نأأ ،سسويتام رثول ،قباسسلأ ةيناŸأ’أ ةركلأ م‚ دقتعي اميف
مسسوŸأ ‘ جوت يذلأ لوبرفيل نم ةوق Ìكأأ ،خنويم نريابل ›ا◊أ
.ابوروأأ لاطبأأ يرود بقلب يسضاŸأ
ةلئاه ةي– Ëدقت Úعتي هنإأ ،ياكسس ةكبسشل هلاقم ‘ سسويتام لاقو

يئاهن عبر نم يتيسس Îسسسشنام ىسصقأأ يذلأ ،يسسنرفلأ نويل قيرفل
.لاطبأ’أ يرود
خنويم نرياب نكل ،يبهذلأ عبرملل لهأاتلأ قحتسسأ نويل““ حسضوأأو
.““يحأونلأ ةفاك نم اًيلاح ابوروأأ ‘ قيرف لسضفأأ
،ةلوطبلل يبهذلأ عبرŸأ ‘ ءاعبرأ’أ  ،نويل هÒظن ،نرياب يقتليو
‘ ةعم‹ ةرود ماظنب ةخسسنلأ هذه ‘ ةيئاهنلأ اهرأودأأ ماقت يتلأ
.انوروك ةمزأأ ببسسب ةنوبسشل
ىوقأأو لسضفأأ نريابل ›ا◊أ قيرفلأ نأأ ايلاح ىرأأ““ سسويتام لاقو

مسسوŸأ ‘ لاطبأ’أ يرود بقلب جوت يذلأ لوبرفيل قيرف نم ىتح
.““يسضاŸأ
لاطبأ’أ يرودب ةأرابم يأأ ‘ يرافابلأ قيرفلأ طقسسي ⁄““ ”أأو
‘ اهسضاخ يتلأ ةعسستلأ تايرابŸأ عيمجب زاف ثيح ،مسسوŸأ أذه
.““نآ’أ ىتح ةيراقلأ ةقباسسŸأ

لوبرفيل نم ىوقأا نرياب نا دكؤوي سسويتام رثول

مويلا نويل نم ليلقتلا يغبني ’ :هغينيمور
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ر-ق

ن˘ع ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ ة˘ب˘ي˘ب˘سش ةرأدإأ تن˘ل˘عأأ
توأأ92 موي تابيردتلأ فانئتسسإأ
يوركلأ مسسوملل أÒسض– يرا÷أ
.1202-0202 ديد÷أ
سسي˘˘˘ئر ،لÓ˘˘˘م ف˘˘˘˘ير˘˘˘˘سش سسأأر˘˘˘˘تو
عم لمع عامتجأ ،لئابقلأ ةبيبسش
” نيأأ ،يدانلأ يÒسسمو ›وؤوسسم
اهزربأأ طاقنلأ نم ديدعلل قرطتلأ

سصبÎلأ قÓ˘˘ط˘˘نأ د˘˘عو˘˘م د˘˘˘يد–
.قيرفلل يفيسصلأ يÒسضحتلأ

ةبيبسشل يمسسرلأ باسس◊أ فسشكو
أذ˘ه لÓ˘˘خ رر˘˘ق˘˘ت ه˘˘نأأ ،ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لأ
سصبÎلأ قÓ˘˘˘˘ط˘˘˘˘نأ ،عا˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘جإ’أ
خيراتب قيرفلل يفيسصلأ يÒسضحتلأ
مسسوملل أÒسض– ،يرا÷أ توأأ92
.لبقŸأ يوركلأ
ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ ة˘ب˘ي˘ب˘سش و˘لوؤو˘سسم سشقا˘˘نو
ةر˘˘˘خأ’أ طا˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لأ ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘˘لأ
رأر˘غ ى˘ل˘ع ،ق˘ير˘ف˘˘لا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘تŸأ
دأد˘ع˘ت ،ق˘ير˘ف˘لأ تآا˘سشن˘˘م م˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت
رومأ’أو ،بابسشلأو ،رباكآ’أ قيرف
.ىرخأ’أ ةيميظنتلأ

رو˘˘سضح عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جإ’أ أذ˘˘˘ه د˘˘˘ه˘˘˘سشو
دو˘لو˘م ق˘ير˘ف˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لأ ق˘طا˘ن˘لأ

دبع لامك يسضايرلأ ريدŸأ ،دوبيع
كي˘ل˘م ما˘ع˘لأ رÒجا˘˘نŸأو ،مÓ˘˘سسلأ

.نيرخآأ ÚيÒسسمو ،لابقم
ةر˘˘ك˘˘ل ير˘˘˘ئأز÷أ دا–إ’أ بقÎيو
،يحسصلأ رج◊أ عفر رأرق مدقلأ
فا˘ن˘ئ˘˘ت˘˘سسإأ د˘˘عو˘˘م ن˘˘ع نÓ˘˘عإÓ˘˘ل
قÓ˘˘˘ط˘˘˘نإأ خ˘˘˘يرا˘˘˘تو تأÒسضح˘˘˘ت˘˘˘˘لأ
.ديد÷أ يوركلأ مسسوŸأ
لخأد نم ةقوثوم رداسصم تفسشكو
نأا˘˘˘ب ل˘˘˘ئا˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘لأ ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘سش تي˘˘˘˘ب

عم‹ عورف دحأأ Úب تاسضوافŸأ
تي˘˘ب ‘ Úل˘˘عا˘˘˘ف و كأر˘˘˘طا˘˘˘نو˘˘˘سس
طأو˘سشأأ تل˘سصو ل˘ئا˘ب˘ق˘˘لأ ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سش
عر˘ف˘لأ ءأÎسشأ ل˘جأ ن˘م ة˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘م
نم ةكئاŸاب57 هتميق ام ›وÎبلأ
. يلئابقلأ يدانلأ مهسسأ
، ةقفسصلأ هذه ميسسرت لاح ‘و
ىلع تأÒيغت ةدع يدانلأ فرعيسس
متيسس و يميظنتلأ لكيهلأ ىوتسسم
ل˘ك ى˘ل˘ع ةÒب˘˘ك تأÒي˘˘غ˘˘ت ثأد˘˘حأأ
ردا˘˘˘سصŸأ بسسح˘˘˘ب تا˘˘˘يو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسŸأ
.  اهسسفن

يدومشصم و ينيشسوحلب ةقفشص راظتنأ ‘

داoا هرايتخا ببسس فسشكي Êاوسضر
فيطسس قافو راسصن’ حسضوي و ةمسصاعلا
Òهظلأ حرسص ديد÷أ Ëدقلأ هقيرف عم دقع ىلع هئاسضمأ دعب ةرسشابم
و ءاسضم’اب ديعسس هنأ Êأوسضر يديعسس فيطسس قافو يدانل نÁ’أ
هسصيمق لمح هل قبسس هنأ و ةسصاخ ةراطسسوسس يدان فوفسص ¤أ ةدوعلأ

هذه دعب هتداعسس يفخي ⁄ يذلأ Êأوسضر يديعسس ، ةينابسشلأ تائفلأ ‘
تيسضمأ هللأ دم◊أ ““ لاق و هرأوسشم ‘ ةمهم اهÈتعأ يتلأ ةوطÿأ

يذلأ تيبلأ ¤أ ةدوعلل ديعسس انأ ةمسصاعلأ دا–أ عم يدقع ىلع
فرعأ و يلع ديدج سسيل ةمسصاعلأ دا–أ ، قباسس تقو ‘ يننسضتحأ

fiغت روم’أ نم ديدعلأ كانه نأ مغر أديج هطيÒحبسصأ قيرفلأ و ت
امأ ، ةنكمŸأ و ةمزÓلأ ةفاسض’أ Ëدقت ىلع لمعأاسس و ةيفأÎحأ Ìكأ
ينعنقأ يذلأ ىيحي Îنع عم ةعيرسس دج تناكف تاسضوافŸأ سصوسصخب
قافول ةبسسنلاب امأ ، ايقطنم و ايعقأو ناك همÓك و يسضايرلأ عورسشŸاب
يذلأ قافولأ تيب ‘ أÒثك روم’أ تÒغت امدعب امغرم هترداغ فيطسس
يلبقتسسم ‘ ركفأ نأ ‘ اسضيأ عنÁ ’ أذه نكل بلقلأ قيرف ىقبيسس
و حاجنلأ و قيفوتلأ مهل ىن“أ يسصخسشلأ مأ يسضايرلأ ديعسص ىلع ءأوسس
. ““ سسكعلأ سسيل و ÚبعÓلأ عنسصي نم وه قافولأ
،Úنثإ’أ Úتديدج Úتقفسصل هدقع نع ،ةمسصاعلأ دا–إأ يدان نلعأأو
.›أوتلأ ىلع روسشاع —افو Êأوسضر يدعسس نم لكل همسضب
قافو نم لكل Úقباسسلأ نيÒهظلاب ““امسسايل»ـل ةيمسسرلأ ةحفسصلأ تبحرو
. مÓعإ’أ لئاسسول نامدق نيذللأو ،سسابعلب دا–إأو فيطسس
Îنع نإاف ،امهركذ فلاسسلأ ÚبعÓلأ مسض نم ةراطسسوسس ءانبأأ نكمتبو
.0202 فيسصل تÓيوحتلأ قوسس لخد دق نوكي ىيحي
ةفÿÓ نÁأ’أ Òهظلأ زكرم ىلع ،روسشاعو Êأوسضر سسفانتيسسو
.ةيمسسر ةفسصب رمحأ’أ قيرفلأ رداغ يذلأ حاتفم عيبر مرسضıأ
هفده نأأ ،ةمسصاعلأ دا–أ يدانل يسضايرلأ ريدŸأ ،ىيحي Îنع دكأأو
،يراقلأو يلÙأ ÚيوتسسŸأ ىلع ،ةهجأولأ ¤إأ قيرفلأ ةداعإأ ىقبي
،ةÒبك ةيدج بلطتت ،مسسوم لك ‘ باقلأ’أ ىلع ةسسفانŸأ نأأ ¤إأ أÒًسشم
.اًحومط اعورسشمو
:““كوبسسيف““ ىلع ةيمسسرلأ دا–’أ ةحفسصل حيرسصت ‘ ،ىيحي Îنع لاقو
أذهو ،ةÒبك تايناكمإأ كلتÁو ،رئأز÷أ ‘ قيرع قيرف ةمسصاعلأ دا–أ““
يسسفانت قيرف نيوكتو ،يدانلأ ىوتسسم ريوطتل لمعلأ ¤إأ انعفدي رمأ’أ
يلÙأ ،ÚيوتسسŸأ ىلع Úيدج Úسسفانم نوكن ىتح نيزي‡ ÚبعÓب
.““يقيرفإ’أو
ةرم زوفت نأأ كنكÁ ،ةفدسص حجني نأأ قيرف يأ’ نكÁ ’““ :عباتو
،طقف عقأولاب فÎعت مدقلأ ةركف ،امئأد حجني ’ رمأ’أ نكلو ،ةفدسصلاب
لك جيوتتلأ تاسصنم ¤إأ دوعسصلل ،Óسصأوتم Óمع بلطتي رمأ’أ أذهو
.““يسسنوتلأ يجÎلأ لعف املثم ةنسس
وه دحأو ودع هيدل مدقلأ ةرك ‘ حاجنلأ ،احيرسص نوكأأ ىتح““ :لسصأوو
انأأو ،أديج هلمع فرعي بردم بأدتنأ ¤إأ انعفد رمأ’أ أذهو ،تقولأ
.““دوه÷أ رفاسضتو ،ديلأ ‘ ديلأ عسضوب انحا‚ نم قثأو
Ëدقت ىلع نيرداق Úبع’ بأدتنأ ىلع سصيرح هنأأ ،ىيحي Îنع دكأأ امك
،يلfi بع’ حلطسصم ذبن ةرورسض ىلع أددسشم ،طقفو يدانلل ةفاسضإ’أ
.ةيرئأز÷أ مدقلأ ةرك ‘ ،بÎغم بع’و
بع’ أذه لوقي سضعبلأ ىرأأ امدنع أÒثك بسضغأأ ،Êوقدسص““ :لمكأأو
’و ،نويرئأزج مهعيمج ،قيرفلأ وه نيأأ ملعأأ ’ ،يلfi أذهو ،بÎغم
.““مهنيب لسضفأ’أ ÚبعÓلأ رايتخأ ىوسس انمهي
يتÈخ فيظوت ىلع لمعأاسسو ،لماكتم عورسشم عسضو انفده““ :متخو
لسضفأأ بأدتنأ ىلع لمعنسس ،احسضأو نوكأأ ىتحو ،يسسفانت قيرف نيوكتل
.““اًنا‹ مهليحرب حمسسن نل اننكل ،ÚبعÓلأ
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 ةيعافد ةقفشص مأربإأ ‘ هلششف صضيوعتل

ةليدب ةطÿ لوحتي دادزولب بابسش
ةيعافد ةقفسص مأربإأ ‘ هلسشف سضيوعتل ةليدب ةطخ ،دأدزولب بابسش عسضو
.ةيرا÷أ ةيفيسصلأ ت’اقتن’أ قوسس لÓخ ،فيطسس قافو يدان نم
،يسشيرق قيفوت ،دأدزولب بابسش يدانب يسسفانتلأ بطقلأ ريدم نأأ  ملعو
ميعدتل  ،ةليلم Úع ةيعمج عفأدم ،دورمق ›اعلأ دبع دمfi مسضب متهم
يدعسس ،فيطسس قافو عفأدم تامدخب رفظلأ ‘ هلسشف دعب ،هفوفسص
.Êأوسضر
نكمتي نأأ لبق ،Êأوسضر عم دقاعتلاب أًرخؤوم يدأدزولبلأ يدانلأ طبترأو
.ةظ◊ رخآأ ‘ هفطخ نم ةمسصاعلأ دا–أ يدان ولوئسسم
،عوبسسأ’أ ةياهنب يئاهن رأرق ذاخت’ ،دأدزولب بابسش ولوئسسم جاتحيو
لامعأأ ليكو عم ةيمسسر تاثداfi لوخد نم يدانلأ فقوم ديدحتل
هتامدخ ىلع لوسصحلل ،بعÓلأ
عم دقاعتلأ ‘ نيÒسسŸأ ةبغر سصوسصخب Èكأأ لكسشب رومأ’أ تحسضتأو

.يواسسوم قيفوت ودأراب يدان ىمرم سسراح
ىقبي نكل بابسشلأ ‘ عيقوتلل ةيولوأ’أ حنÒ Áخأ’أ أذه نأأ انملع ثيح
.هتامدخب أÒبك اكسس“ تدبأأ يذلأ يمسصاعلأ يدانلأ ةرأدإأ ‘ لكسشŸأ
هنع يلختلأ لباقم أدج Òبك ›ام غلبم ىلع لوسص◊أ طÎسشت اهنأأ امك
هدقع عيب سضوع طقف مسسوŸ هتراعإأ لسضّفت اهنأأ امك ةيئاهن ةفسصب
.ايئاهن
نورمح يقزر لئابقلأ ةبيبسش قيرف مجاهم نأأ رداسصŸأ سضعب تفسشكو
يتلأو ةÒثكلأ سضورعلأ مغر لئابقلأ ةبيبسش ›ا◊أ هقيرف ‘ ءاقبلأ ررق
نم حا◊إاب دأدزولب بابسش قيرف نم ةسصاخ قرفلأ ديدع نم اهاقلت
نأأ Òغ بابسشلل همأدقتسسإ’ ةدسشبو ىعسس يذلأو امود قباسسلأ هبردم
فيرسشتو قيرفلأ ‘ ءاقبلأ يوني ثيح هرأرق ‘ أÒًخأأ لسصف مجاهŸأ
. لبقŸأ مسسوŸأ هدقع ةياهن ةياغل ةبيبسشلأ نأولأأ
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لئابقلأ ىةبيبشش ءأرششل ةمدقتم تاشضوافم ‘ كأرطانوشس عم‹ نم عرف

نÓعاب ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو Jدحتي لÓم
تابيردتلا فانئتسسإا دعوم

لبقŸأ مشسوŸأ ةيبرعلأ صسأاكلأ ‘ ةكراششÃ دوعو

فيطسس قافو ةرادإاو فافلا Úب تاقÓعلا ““عيبطت »

هفرعت يذلأ رظ◊أ نم مغرلاب ةيعام÷أ تابيردتلأ فانئتشسإأ دعوم نع لÓم فيرشش لئابقلأ ةبيبشش قيرف صسيئر فششك
.انوروك صسوÒف راششتنإأ ببشسب صسرام رهشش ذنم دÓبلاف ةيعام÷أ تاشضايرلأ

دا–’أ سسي˘˘ئر ي˘˘سشطز ن˘˘يد˘˘لأ Òخ ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘˘سسأ
ةرأدإأ ،دحأ’أ (فاف ) مدقلأ ةركل يرئأز÷أ
،بأرعأأ نيدلأ زع نم لك ةدايقب فيطسس قافو
.سشÓغز رباجو
ةيدوو ةئداه ءأوجأأ ‘ ىرج يذلأ ءاقللأ حمسسو
‘ ن˘ل˘ع˘ل˘ل تر˘ه˘ظ ي˘ت˘لأ ““تا˘فÿÓأ ““ ة˘˘يو˘˘سست˘˘ب
.ةÒخأ’أ ةÎفلأ
ةرأدإأ ناف ،““فافلأ““ نايب ‘ ءاج ام بسسحبو
ى˘ل˘ع ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع تق˘˘فأو ف˘˘ي˘˘ط˘˘سس قا˘˘فو
ةبقأرŸأ ةيريدمو فافلأ عم ةيثÓثلأ ةيقافت’أ
.تنمجانŸأ ‘ ةÈخ بتكمو ›اŸأ Òيسستلأو

بتكم˘ل˘ل ةÒخأ’أ تأرأر˘ق˘لأ ،ءا˘ق˘ل˘لأ لوا˘ن˘ت ا˘م˘ك
قا˘فو ةرأدإأ ا˘ه˘ي˘ل˘ع تج˘ت˘˘حأ ي˘˘ت˘˘لأ ›أرد˘˘ي˘˘ف˘˘لأ
ة˘˘سسا˘˘ئر˘˘ل ىو˘˘ك˘˘سش ع˘˘فر˘˘ت ا˘˘ه˘˘ل˘˘ع˘˘˘جو ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سس
،1202-0202 م˘˘˘˘سسو˘˘˘˘م قا˘˘˘˘فأأو ،ة˘˘˘˘يرو˘˘˘˘ه˘˘˘˘م÷أ
.““دوسسأ’أ رسسنلأ »ـل ةيلاŸأ ةيعسضولأو
رداسصم تفسشك ،يرأدإ’أ قسشلأ سصوسصخب امأأ
،ي˘ف˘يا˘ط˘سسلأ يدا˘ن˘لأ ةرأدإأ ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت ن˘˘ع ،ىر˘˘خأأ
دعب ،ةيبرعلأ ةسسفانŸأ ‘ ةكراسشŸاب أدوعو
رظنلاب ،يميلقإ’أ ديعسصلأ ىلع ةسسفانŸأ ةدوع
لÓخ ،يدانلأ اهيلع نابأأ يتلأ ةÒبكلأ تأردقلل
ةيأرلأ هفيرسشت نع كيهان ،ةقباسسلأ تاكراسشŸأ

درلأ ،امئأد ةرأدإ’أ رظتنت تقو ‘ ،ةينطولأ
نامرحب ةسصاÿأ ،نوعطلأ ةن÷ نم يمسسرلأ
لا˘˘ط˘˘بأ’أ ة˘˘ط˘˘بأر ‘ ة˘˘كرا˘˘سشŸأ ن˘˘م ق˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لأ
تقو ‘ ›أردفلأ بتكŸأ نأأو املع ،ةيقيرفإ’أ
. ةكراسشŸاب قرفلل حامسسلأ مدع ررق قباسس
Òخ رو˘سضح˘ب ىر˘ج عا˘˘م˘˘ت˘˘جإ’أ أذ˘˘ه نأأ ر˘˘كذ˘˘ي
،بأرعأأ نيد’ زع بناج ¤إأ ،يسشطز نيدلأ
،فيطسس قافو ةرأدإ’ Úلثممك سشÓغز رباجو
دمfi فافلل ماعلأ Úمأ’أ نم لكل ةفاسضإ’اب
ةيلاŸأو ةيرأدإ’أ ةباقرلأ ةن÷ سسيئرو  ،دعاسس
.سشودبع اسضر
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يدان نع قباسسلأ لوؤوسسŸأ فسشك
ر˘˘م˘˘ع ر˘˘ئأز÷أ ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م بع˘˘سشلأ

تيب ‘ ن’أ ثدحي ام نأ بيرغ
ثدحي ⁄ و قوبسسم Òغ ةيدولوŸأ

لخأد ثدحي ام »: لاق و لبق نم
قيرفلأ لوبقم Òغ ةيدولوŸأ تيب
تأرأرقلأ ببسسب ةيواهلأ وحن Òسسي
ةرأدأ سسل‹ ءاسضعأ اهذختي يتلأ
ةحلسصم ‘ نوركفي ’ مهف قيرفلأ
‘ نور˘˘˘˘ك˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ي ا‰أ و ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لأ

Òغ أذه و ةيسصخسشلأ مهتحلسصم
ميظعلأ يدانلأ أذه قح ‘ لوبقم
يم˘ع تا˘ح˘ير˘سصت˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ا˘مأ ،

و همÎحأ يذلأ فيرظ رداقلأ دبع
Òث˘˘˘˘ك˘˘˘˘لأ مد˘˘˘˘˘ق سصخ˘˘˘˘˘سشك هرد˘˘˘˘˘قأ
كيلع ناك هل لوقأ نكل ةيدولوملل
مهنأ’ ÚبعÓلأ نع ثدحتت ’ نأ

Áحسضوأ نأ دوأ امك ، قيرفلأ نولث
تل˘˘م– ي˘˘ن˘˘˘نأ ي˘˘˘هو ة˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ن ه˘˘˘ل

ةدŸ ق˘ير˘ف˘لأ ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسم يد˘˘حو˘˘ل
تن˘˘ك و ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك تأو˘˘˘ن˘˘˘سس ة˘˘˘سسم˘˘˘خ

‘ Úب˘˘˘عÓ˘˘˘لأ ن˘˘˘سسحأ مد˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسأ
ةكرسش ’ كلمأ نكأ ⁄ و ةلوطبلأ
قيرفلأ ،نونزحي مه ’ و ةينطو
ام ن’ رأرقتسس’أ و ءودهلأ جاتحي
ىسضوف ثودح ¤أ يدؤويسس ثدحي
ةيروهم÷أ سسيئر لاق امك دلبلأ و
¤أ جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي نو˘˘ب˘˘ت د˘˘يÛأ د˘˘˘ب˘˘˘ع
عا˘˘˘ب˘˘˘تأ ن˘˘˘م د˘˘˘ب’ و رأر˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس’أ
سصوسصخب امأ ، سسيئرلأ تاميلعت
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ل˘عأ ن˘ل˘ف تا˘مأد˘ق˘ت˘سس’أ
بع’ Óسسيأ ناك ول لوقأ نأ ىوسس
و جÈلأ ةرأدأ ه˘˘ت˘˘حر˘˘˘سس اŸ د˘˘˘ي˘˘˘ج
را˘سصنÓ˘ل و ق˘ير˘ف˘˘ل˘˘ل ÿÒأ ى˘˘ن“أ
بير˘غ ر˘˘م˘˘ع نأ نو˘˘فر˘˘ع˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لأ
و ه˘ت˘ح˘ل˘سصم و ق˘ير˘ف˘لأ ن˘ع ع˘فأد˘ي
.““ ةسصاخ ةحلسصم يأ نود هنأولأ

ر-ق

صشواششو يزيزعل فÓخ ‘ لشصفي صساŸأأ
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 اـــهباــحصصأ’ درــت ’ ةدــير÷إ درــت ةــــقيثو لــك
رـــصشنت ⁄ مأإ ترـــصشن ءإوـــصس

يرصصŸإ ةقيفو دإدعإإ

ىلع Úيروثلأ ÚفقثŸأ ء’ؤوه سضعب ذخأاي ⁄و
Úيني˘ط˘سسل˘ف˘لأ ن˘ع ة˘با˘ت˘ك˘لأ وأأ مÓ˘ك˘لأ م˘ه˘ق˘تا˘ع
¤إأ ر˘˘فا˘˘سس ن˘˘م م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م نا˘˘ك ل˘˘ب ،بسسح˘˘ف

flتأر˘ك˘سسع˘مو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لأ ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لأ تا˘˘م˘˘ي
بيرقت ¤إأ اًيعسس ،نانبلو ندرأ’أ ‘ Úيئأدفلأ
،برغللةينيطسسلفلأ ةيسضقلأ ليث“ ‘ قئاق◊أ

ناج يسسنرفلأ يحرسسŸأ بتاكلأو رعاسشلأ لثم
كول ناج يسسنرفلأ يئامنيسسلأ جرıأو هينيج
.رأدوغ
ن˘ع تف˘˘سشك ا˘˘م نا˘˘عر˘˘سس هذ˘˘ه˘˘ك ة˘˘ّم˘˘ه˘˘م نأأ ا˘˘ّلإأ

تا˘يدر˘سسلأ ة˘ه˘جأو˘˘م ‘ ا˘˘م˘˘ي˘˘سس ’ ،ا˘˘ه˘˘تا˘˘يّد–
ةيبرغلأ ةيسسايسسلأ تاباطÿأو ةتباثلأ ةيخيراتلأ
بتُكو ليق يذلأ لك نم مغرلأ ىلعف .ةنميهŸأ

نوينيطسسلفلأ لأزي ام ،ةينيطسسلفلأ ةيسضقلأ نع
د˘ق˘ت˘ع˘ي ا˘م˘˘ك ،بر˘˘غ˘˘لأ ‘ ا˘˘ًسصو˘˘سصخ ،Úلو˘˘ه‹

:ةÒخأ’أ ءامسسلأ دعب ام» هباتك ‘ ديعسس درأودإأ
عم نواعتلاب هز‚أأ يذلأ ،«ةينيطسسلف تأويح
ذإأ ،6891 ماع روم Úج يرسسيوسسلأ رّوسصŸأ
:لوقي
ىلع ةدحتŸأ تاي’ولأ ‘و اًسصوسصخ برغلأ ‘»
لب ،اًبعسش نوينيطسسلفلأ لّثÁ ’ ،ديدحتلأ هجو

اننأأ مّتÙأ نمو .حّلسسŸأ عأزنلل ةعيرذ دّر‹
.دوهيلأ هب فرعُي يذلأ ردقلاب Úفورعم انسسل

،لÓ˘ح˘م˘سض’ا˘ب ا˘ندو˘جو أأد˘ب8491 ما˘˘ع ذ˘˘ن˘˘˘م
نود انل تثدح يتلأ رومأ’أ نم Òثكلأ كانهو
د˘ي˘بأأو ح˘بُذو ل˘ت˘ُق د˘˘ق˘˘ف ،ا˘˘ه˘˘ق˘˘ي˘˘ثو˘˘ت ير˘˘ج˘˘ي نأأ
ي˘˘˘ت˘˘˘لأ رو˘˘˘سصلأ ا˘˘˘مأأ .ر˘˘˘ثأأ Ó˘˘˘ب ا˘˘˘ّن˘˘˘م نوÒث˘˘˘ك˘˘˘لأ
اّنم سصاقتن’أ ‘ تنعمأاف ،انليثمتل تمدخُتسسأ

سسا˘ن˘لأ م˘ظ˘عŸ نو˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لأ ود˘˘ب˘˘ي .Ìكأأ ’
ن˘يذو˘˘ب˘˘ن˘˘م ن˘˘يدر˘˘م˘˘ت˘˘مو Úي˘˘با˘˘هرإأ Úل˘˘تا˘˘ق˘˘م˘˘ك
وه هلوق كيلع ام ّلكو ،نوناقلأ نع Úجراخو
يدتري مّثلم لجر رهظي يك «باهرإأ» ةملك
¤إأ .مهنويع مامأأ فوكنيسشÓك لمحي و ةيفوك

تلدبُتسسأ دق ةفيخŸُأ ةروسصلأ هذه نإاف ،ام دح
لّثÁ ا˘م˘ي˘ف سسئا˘ب˘لأو ز˘جا˘ع˘لأ ءى˘جÓ˘لأ ةرو˘سصب
[2].«ةيقيق◊أ «Úطسسلف» ةنوقيأأ
هباتك ز‚أأ دق ناك ديعسس نأأ نم مغرلأ ىلعو
ي˘ت˘لأ ،¤وأ’أ ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘˘ف˘˘لأ ة˘˘سضا˘˘ف˘˘ت˘˘ن’أ ل˘˘ب˘˘ق
ّنأأ ’إأ ،اًيئزج ةروسصلأ هذه Òيغت ‘ تمهاسس
لأز ’ ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ ة˘ي˘سضق˘˘لأ رو˘˘مأأ ‘ ل˘˘ه÷أ

 .-فسسأ’أ عم- برغلأ دنع أًدوجوم
اًعبت Úينيطسسلفلأ نع ديعسس مÓك انأأرق ام أذإأو
ةرو˘سص طا˘ب˘ترأ نإا˘ف[3]،ةيئايميسسلأ ةيرظن˘ل˘ل
فو˘ك˘ن˘ي˘سشÓ˘ك ل˘م˘ح˘ي يذ˘لأ ،م˘ّث˘˘لŸُأ ي˘˘ئأد˘˘ف˘˘لأ
قلخي ،(هيلع لولدŸأ) باهرإ’أ موهفÃ (لأّدلأ)
ةملك ‘ موهفŸاب ةروسصلأ عمŒ ةنوقيأأ وأأ أًزمر
طابترأ نإأ لوقلأ نكÁ أذل.Úطسسلف :ةدحأو
نويع ‘ «باهرإ’أ» موهفÃ ينيطسسلفلأ ةروسص
ل˘ّثÁ ’ ،د˘ي˘ع˘˘سس درأودإأ ف˘˘سصو˘˘ل ا˘˘ًع˘˘ب˘˘ت بر˘˘غ˘˘لأ
ل˘ب بسسح˘ف ه˘ت˘يو˘ه˘ل ا˘ًعأÎخأو ه˘نا˘ي˘ك˘ل ا˘ًئ˘ي˘ي˘˘سشت
م˘ث ن˘مو ،ةددfi ة˘ي˘خ˘يرا˘ت ة˘يدر˘سسل ا˘ًخ˘ي˘سسر˘˘تو
‘ ّبسصت˘ل ا˘ه˘˘ف˘˘ي˘˘ظو˘˘تو ة˘˘نو˘˘ق˘˘يأأ ‘ ا˘˘ه˘˘لأز˘˘ت˘˘خأ

.يبرغلأو Êويهسصلأ يسسايسسلأ باطÿأ ةحلسصم
ة˘نو˘ق˘يأ’أ هذ˘ه كي˘ك˘ف˘ت ة˘ي˘ل˘م˘˘ع نإا˘˘ف ،ا˘˘ن˘˘ه ن˘˘م
،Úينيطسسلفلل ةليدب ةنوقيأأ قلخ ةداعإأو ةيوينبلأ

هلعفل Úيروثلأ ÚفقثŸأ نم ددع دمع ام يه
بيلاسسأأ ‘ ةروسصلأو سصنلأ فيظوت لÓخ نم
ي˘سضت˘ق˘ت هذ˘ه˘˘ك ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع نأأ ا˘˘ّلإأ ،ةر˘˘حو ة˘˘ل˘˘يد˘˘ب
ّخ˘ف ‘ ع˘ق˘˘ت ’ ى˘˘ت˘˘ح ا˘˘ًم˘˘ئأد رذ◊أو ة˘˘لءا˘˘سسŸأ
ا˘ه˘ت˘بو˘ع˘سصل أًر˘˘ظ˘˘ن ،ىر˘˘خأأ ةر˘˘م ه˘˘تأذ با˘˘طÿأ
⁄ا˘ع ‘ ا˘ه˘ت˘لا˘ح˘ت˘سسأ ه˘ب˘˘سش ى˘˘ت˘˘ح وأأ ةد˘˘يد˘˘سشلأ
لئاسسو ىلع ة˘ي˘بر˘غ˘لأ ة˘ي˘لا˘يÈمإ’أ ه˘ي˘ف ر˘ط˘ي˘سست
.مÓعإ’أ

Úيئأدفلأ حرسسم يلتعي هينيج ناج
هŒأ ي˘سضاŸأ نر˘ق˘لأ تا˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘سس ع˘˘ل˘˘ط˘˘م ‘

نا˘ج ي˘سسنر˘ف˘لأ ي˘حر˘˘سسŸأ بتا˘˘ك˘˘لأو ر˘˘عا˘˘سشلأ
‘ ينيطسسل˘ف˘لأ ءو˘ج˘ل˘لأ تا˘م˘ّيfl ¤إأ ه˘ي˘ن˘ي˘ج
‘ ي˘سسا˘ي˘سسلأ ه˘طأر˘خ˘نأ ة˘˘ي˘˘ف˘˘ل˘˘خ ى˘˘ل˘˘ع ندرأ’أ

دوسسلأ دوهفلأ ةكرح لثم ىرخأأ ةيروث تاكرح
تنا˘ك نأأ د˘ع˘˘بو[4].تاين˘ي˘ت˘سسلأ ة˘يا˘ه˘ن ‘ ‘

هينيج ىفلأأ ،كانه أًدودfi اًتقو يسضقي نأأ ةينلأ
Úيئأدفلأ عم Úتنسس ةدŸ «اًقسشاع أÒًسسأأ» هسسفن
مهنيتور نم أأّزجتي ’ أًءزج ثبلو ،Úينيطسسلفلأ
مهمÓحأأ ىتحو ة˘ن˘خا˘سسلأ م˘ه˘تا˘سشا˘ق˘نو يرو˘ث˘لأ
هينيج بتك ،تأونسس رسشع نم Ìكأأ دعب .ةدقّتŸأ
ماع هتافو دعب ترسشُنو «قسشاع Òسسأأ» هتÒسس
نا˘ن˘ب˘لو ندرأ’أ ‘ ه˘تا˘ير˘كذ ا˘ه˘˘ي˘˘ف ع˘˘م˘˘ج ،6891
‘ دوهفلأ ةكرح ءامعز عم هتأءاقل نم أًءزجو
نأأ نود هتايركذ هينيج بتك .ةدحتŸأ تاي’ولأ
يهو ،ا˘ًن˘ي˘ع˘م ا˘ًبو˘ل˘سسأأ ’و أًدّدfi ا˘ًل˘سسل˘سست ع˘ب˘ت˘ي
ا˘ه˘تا˘ت˘سشو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ ة˘يدر˘سسل˘ل بر˘قأأ كلذ˘ب
ةلسصاف دودح ’ ثيحو ،اهئو÷ تاميÌ flعبتو
نإاف ،ةÒسسلأ هذه ‘ يسسايسسلأو يسصخسشلأ Úب

اًج˘ه˘ن ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ ةرو˘ث˘لأ ‘ ىأأر د˘ق ه˘ي˘ن˘ي˘ج
‘ رخآأ ناكم يأأ ‘ يروثلأ ركفلأ ¤إأ يسضفي
.ديدحتلأ هجو ىلع يبرعلأ ⁄اعلأ ‘و ،⁄اعلأ
نم ددع عم هئاقل لÓخ نم هينيج كردأأ ذإأ
ي˘بر˘ع˘لأ بر˘غŸأ را˘ط˘قأأ ن˘م Úمدا˘ق˘لأ نا˘ّب˘˘سشلأ

Ÿيئأدفلأ ةدعاسسÚ عمجي يوق طبأر ةّمث نأأ
:لوقيف ،ء’ؤوه Úب
نم ّدم ناك «يعرسشلأ Òغ» راسسŸأ أذه Èع»
ي˘بر˘ع˘لأ بر˘غŸأ را˘ط˘˘قأأ ن˘˘م Úتآ’أ Úل˘˘تا˘˘قŸأ
تا˘م˘ّيıأ ى˘ل˘ع ر˘م˘˘ه˘˘ن˘˘ي ة˘˘سسمÿأ وأأ ة˘˘ع˘˘برأ’أ
،ةطاسسبب أذه Èع .ا˘ه˘تد˘عا˘سسŸ ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ

ه˘˘ب˘˘سش دأدÎلأو ءأد˘˘سصأ’أو ءأد˘˘ن˘˘˘لأ ةو˘˘˘ق تفر˘˘˘ع
‘ ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ ة˘موا˘ق˘م˘ل˘ل نا˘ك يذ˘لأ يرو˘ف˘لأ
ةدعاسسم يغبني ناك هنأأ ّكسش ’ .يبرعلأ ⁄اعلأ
مغرلاب Êويهسصلأ لÓتح’أ سضفر ‘ Úيئأدفلأ

مأزلإ’أ أذه ت– حŸأأ تنك ينّنإأ ’إأ ،اكÒمأأ نم
ةيبرعلأ راطقأ’أ نم ّلك بعسش ناك:رخآأ اًمأزلإأ
:ةÁدق˘لأ تأدا˘ب˘ع˘ت˘سس’أ ن˘م سصّ˘ّل˘خ˘ت˘ي نأأ د˘ير˘ي
ا˘ه˘قأروأأ ا˘هّز˘ه˘ب ،بر˘˘غŸأو سسنو˘˘تو ر˘˘ئأز÷ا˘˘ف
أو˘نا˘ك ن˘يذ˘لأ Úي˘سسنر˘ف˘لأ تط˘ق˘سسأأ ،را˘ج˘سشأ’ا˘ك
‘و ،اهيّيكيرمأأ تطق˘سسأأ ا˘بو˘ك ؛ا˘ه˘ي˘ف Ú˘ّف˘خ˘ت˘م
’إأ أوكّسسمتيل نوÒخأ’أ دعي ⁄ ةيبون÷أ مانتيف
[5].«-ءأرذعلل طيخب
ءأدسصأأ دّدرت ةقيقح كردأأ دق ناك هينيج نأأ ’إأ
ن˘ع م˘جا˘ن˘لأ ⁄ا˘ع˘لأ لو˘ح ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ ةرو˘ث˘˘لأ
أذلو ،ةنّيعم ةيجولويديأ’ اًعبت ةروسصلأ فيظوت
دقتنيو رذحب اهءأزجأأ كّكفُي نأأ هسسفنب ىعسس
.ةسصرفلأ هل تحنسس امّلك اهفيظوت
Úب رورملل اًحيرسصت حتف ةكرح هتحنم نأأ دعبف
ءامعزو تافرع رسساي هنم بلطو ،اهتأركسسعم

هينيج ناك ،Úينيطسسلفلأ نع بتكي نأأ نورخآأ
Úعب لّو˘ج˘ت˘ي ا˘ًسسuر˘م˘ت˘ُم ا˘ًب˘ِقأر˘م ءا˘ن˘ثأ’أ كل˘ت ‘
ُرظني ،ةŸاح ةيرعاسش ىرخأأو ةدقان ةيحرسسم
مهدقتنيو اًنيح مهحدتميف ،Úيئأدفلأ عقأو ¤إأ
اًطّلسسُم ،ىرخأأ اًنايحأأ مهل يرجي ام دقتني وأأ
زافلتلأو ةفاحسصلأ يعاسسم ىلع كلذب ءوسضلأ
:⁄اعلأ ¤إأ يئأدفلأ ةروسص لقن ‘ نيرّوسصŸُأو
«‘ «flأ نا˘ك «ة˘ع˘ق˘ب˘لأ م˘يŸنو˘م˘ق˘ت˘ن˘ي نو˘نا˘ه.
ناŸأ’أو نويسسنرفلأو نايلطلأو نوينابايلأ ناكو
نو˘ي˘ئا˘م˘˘ن˘˘ي˘˘سسلأ نورّو˘˘سصŸأ م˘˘ه نو˘˘ي˘˘ج˘˘يوÔلأو
.ل˘ئأوأ’أ تو˘سصلأ و˘ل˘ّج˘سسمو نو˘ي˘فأر˘غو˘˘تو˘˘ف˘˘لأو
كئلوأأو .لقثأأ «ةعقبلأ» ءأوه راسص هتّفخ ىلعو
ريوسصتلأ ةيعسضو ذاخّتاب دحأأ مهرمأاي ⁄ نيذلأ
نوزو˘˘ف˘˘ي˘˘سس ن˘˘يذ˘˘لأو ،ة˘˘سسد˘˘ع˘˘لأ ما˘˘˘مأأ «زو˘˘˘ب˘˘˘لأ»
ل˘˘ك يأأ- ا˘˘ًم‚ أورّو˘˘سص ا˘˘م أذإأ ة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘لا˘˘˘ب
لم˘ح˘يو دو˘ه˘ف˘لأ ة˘لذ˘ب ا˘ن˘ه يد˘تر˘ي ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف
ناك .مهتسسيرفب نوكسسÁ أوناك -اًفوكنيسشÓك
،نودّدهي -ةيعيبطلأ هبسش مهتيبسصعب نوينابايلأ
Óب ويكوط ¤إأ Úعجأر لافقإ’اب ،ةيزيل‚إ’اب

ةرو˘˘ث˘˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘ل˘˘ه˘˘ج ‘ نا˘˘با˘˘˘ي˘˘˘لأ Úكرا˘˘˘ت ،ةرو˘˘˘سص
اًيئأدف نويسسنر˘ف˘لأ ل˘ع˘ج د˘ق˘لو -ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ
تاملك ثÓثبو .ةرم ةرسشع يتنثأ ةفقولأ رّركي
ةلزهŸأ هذه ود˘ير˘ف˘لأأ رو˘ت˘كد˘لأ ف˘قوأأ ،ة˘ف˘سشا˘ن
ةطقللاب مهتفرعم نويلاطيإ’أ تبثي ىتحف .اهلك
دان˘سسإا˘ب Úل˘تا˘قŸأ نور˘مأا˘ي أو˘نا˘ك ،ة˘يد˘عا˘سصت˘لأ
ن˘˘م ا˘˘ه˘˘غأر˘˘فإأ د˘˘ع˘˘ب ف˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘لأ ¤إأ ة˘˘˘سشا˘˘˘سشر˘˘˘لأ
ة˘˘كر˘˘ح˘˘˘ب سضرأ’أ ¤إأ نو“ر˘˘˘ي م˘˘˘ث ،سصا˘˘˘سصر˘˘˘لأ
هذ˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع Úي˘˘˘ئأد˘˘˘ف˘˘˘لأ نورّو˘˘˘سصيو ة˘˘˘ع˘˘˘ير˘˘˘سس
[6].«ةلكاسشلأ
لقن وه يسساسسأ’أ Úيفاحسصلأ سضرغ نأأ مغرو
’إأ ،⁄اعلل اهليث“و ينيطسسلفلأ رئاثلأ ةروسص
ي˘ّب˘ل˘ت ة˘ل˘ي˘سسو ¤إأ كلذ˘ب ه˘نو˘لّو˘ح˘ي أو˘˘نا˘˘ك م˘˘ه˘˘نأأ

ة˘˘ع˘˘يرذ ت– ،م˘˘هءأو˘˘هأأ ي˘˘سضر˘˘تو م˘˘ه˘˘تا˘˘جا˘˘˘ح
،رهقُي ’و بعتي ’ يذلأ مجنلأ لطبلأ ريوسصت
كلذ نع رظانلل نافسشكت ’ ةجأذسسو ةّيحطسسب
م˘˘ل˘˘سسي ⁄و .رو˘˘سصلأ هذ˘˘˘ه ءأرو ّي˘˘˘فÿأ ⁄ا˘ع˘لأ

«ة˘جأذ˘سسلأ» ّخ˘ف ‘ عو˘قو˘لأ ن˘م ه˘سسف˘ن ه˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ج
نأولأاب جذاسسلأ دفأولاب» هسسفن فسصو امك اهنيع
اهاسضق يتلأ ةدŸأ لوط نأأ ’إأ ،اًقح’ «ةبذاك
ة˘ير˘سس ثيدا˘حأأ ‘ ه˘طأر˘˘خ˘˘نأو Úي˘˘ئأد˘˘ف˘˘لأ ع˘˘م
عطتسسي ⁄ ،قمعأأ قئاقح نع هل تفسشك مهعم
تاسشÓفب اهيلإأ لوسصولأ نويّفحسصلأ نورّوسصŸأ
‘ هدحو يئأدفلأ سسيل ذإأ .ةعمÓلأ مهتأÒماك

،ر˘ّثؤو˘م ي˘جرا˘خ قا˘˘ي˘˘سس نود ر˘˘ك˘˘سسعŸأ ة˘˘حا˘˘سس
ها˘˘˘˘ّق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لأ ي˘˘˘˘جراÿأ م˘˘˘˘عد˘˘˘˘لأ سسي˘˘˘˘˘لو
هينيج حسصفي أذلو ،ايأونلأ ‘اسص نوينيطسسلفلأ

:لوقيف ،اًقح’ هكردأأ امع
Úيئأدفلأ لابقتسسأو ›وسصو دنع ّيدل نكي ⁄»
ينهذلأ دأدع˘ت˘سس’أ ،م˘ي˘خ˘ف˘ت˘لأ هذ˘ه ل˘ثÃ يا˘يإأ

تا˘ما˘سسق˘نأ ز˘ّي˘مأ’و ة˘عرا˘سصتŸأ ىو˘ق˘˘لأ رّد˘˘قأ’
معدلأ نأأ أًركبم ىرأأ نأأ ّيلع ناك .يبرعلأ ⁄اعلأ
ىتأأ ءأوسس ناك .اvيمهو ناك Úينيطسسلفلل مدقŸأ

،ا˘vير˘ها˘ظ ،بر˘غŸأ را˘ط˘قأأ ن˘م مأأ ج˘˘ي˘˘لÿأ ن˘˘م
.«مأوق يذ Òغ ا‰إأ ،اvيحيرسصت
كلذ Úب قرفلأ ىلع ىرخأأ تاحفسص ‘ قّلعيو
هسسفن زأربإ’ ىعسسي يذلأ يعانطسص’أ ءوسضلأ

ةحاسسŸأ كلتو يجراÿأ معدلأ أذه لÓخ نم
معأرب اهيف ومنت تناك يتلأ ةسسمسشŸأ ةر◊أ
:فيزلأ نع أًديعب ةينيطسسلفلأ ةروثلأ
Úب ام ةينيطسسلفلأ ةروثلأ نع ثّدحتن امدنع»
فرع ام (نإاف) ،اهيلي امو3791 -0791 يماع
سصسصق ن˘˘˘م تا˘˘˘عأذإ’أو ف˘˘˘ح˘˘˘سصلأ ‘ ا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘˘ع
ة“اخ ‘ ناك ةرثؤومو ،ةّينيق ،ةفيرط ةيميخفت
Úسسحو ليئأرسسإأ معدل ةهجوم اًسصسصق فاطŸأ
ر˘ير˘ح˘ت˘لأ ة˘م˘ظ˘ن˘م ’ ة˘ي˘بر˘غ˘لأ ة˘ي˘طأر˘˘قÁد˘˘لأو
اهنأأ ىرحأ’اب وأأ اهب لغسشُي ناك .ةينيطسسلفلأ
أذه ةروثلأ نأأ ’إأ ،ءأرقلأ نم رفن Úعأأ تلغسش
نم مغرلاب اهدحول ومنت تناك ،ي◊أ مسس÷أ
ي˘ت˘ي˘فو˘سسلأ دا–’أ ل˘ب˘ق ن˘˘م لد˘˘ت˘˘عŸأ م˘˘عد˘˘لأ
ةيرهاظلأ ةدناسسŸأو نيدم وب رئأزجو Úسصلأو
[7].«ةيبرعلأ لودلأ نم
هينيج ىفلأأ ،ىرُي ’ يذلأ ةيؤور وحن هيعسس ‘و
اهنأاكو ىرخأأ ةيروث ًةايحو أًذÓم Úيئأدفلأ دنع
.اهرّكذت نع فقوتي ⁄و اهسشاع ةقباسس ةايح
Úعب Úيئأدفلأ ةيؤور ىلع هينيج ّرسصأأ ،انه نم
ةفاحسصلأ تاهيرتروب ىعسست يتلأ كلتل ةسضقانم
نو˘ف˘سصي أو˘نا˘ك د˘ق˘ف ،ا˘˘هر˘˘يو˘˘سصت ¤إأ مÓ˘˘عإ’أو
،عقأولأ ‘ هيلع مه اŸ اًفÓخ Úينيطسسلفلأ

:هينيج لوقي امك تأراعسشب مهايإأ نيرسصاح
يسشا˘هد˘نأ نإا˘ف ،Úي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ ع˘م تسشع ذإأو»
:Úت˘ي˘ه˘يد˘ب ي˘قÓ˘ت ن˘م ا˘ًي˘تآأ نا˘ك كح˘سضلأ م˘ئأد
«تا˘˘ه˘˘ير˘˘ترو˘˘ب˘˘لأ» نو˘˘ه˘˘ب˘˘سشي أو˘˘˘نا˘˘˘ك ا˘˘˘م م˘˘˘ه˘˘˘نإأ
[8].«اهسضيقن أوناك لب ةيفاحسصلأ
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بسساكم قيقg oإا حمطي ةلماعلا ةأارŸا قاثيم
تايرئازجلل ةينهم

 ينطولأ كردلأ حلاشصم هنم تدافتشسأ

 ةعرسسلا ةبقارŸ ديدج رادار زاهج
،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ كرد˘˘لأ ةدا˘˘ي˘˘ق تع˘˘سضو
رأدأر زاهج ،عوبسسأ’أ أذه ةيأدب

لي÷أ نم ةعرسسلأ ةبقأرŸ أديدج
ديمعلأ هب دافأأ ام بسسح ،ديد÷أ

هذهب ةيتاميليتلأ ريدم يودب Òغ
.ةسسسسؤوŸأ
كردلأ نأأ هتأذ لوؤوسسŸأ حسضوأأو
زاهج175» ليغسشتب ماق ينطولأ
لي÷أ نم ةعرسسلأ ةبقأرم رأدأر
Òغو ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘م ،(5102) د˘˘˘˘˘يد÷أ

رداقو تأرايسس ىلع بكرم يئرم
ةب˘ك˘ترŸأ تا˘ف˘لاıأ ف˘سشك ى˘ل˘ع

ا˘˘م˘˘ي˘˘سس’ ،ا˘˘ي˘˘نآأ رورŸأ نو˘˘نا˘˘˘ق ‘
.«ةعرسسلأ ‘ طأرفإ’أ
زا˘˘ه÷أ أذ˘˘ه ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قأ نأأ فا˘˘˘سضأأو
ىعسسŸأ راطإأ ‘ جردني» ديد÷أ
ةفاسضإأ ،ةلود˘لأ ه˘ت˘ن˘ب˘ت يذ˘لأ ما˘ع˘لأ
” ي˘ت˘لأ ةد˘يد˘˘ع˘˘لأ تا˘˘ب˘˘ي˘˘تÎلأ ¤إأ
سسير˘ك˘ت ¤إأ ة˘˘ي˘˘مأر˘˘لأو ا˘˘هذا˘˘خ˘˘تأ
لا‹ ‘ ةد˘˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘˘ج ة˘˘˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘ث
.«تاقرطلأ
نأأ ¤إأ يود˘˘˘ب د˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ را˘˘˘˘سشأأو
¤إأ فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي د˘˘˘˘يد÷أ ى˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سسŸأ
لجأأ نم ةياقولأ تابيترت زيزعت»

fiأ ثدأو˘˘˘ح ة˘˘˘˘براŸل˘˘˘ك˘˘˘سشب رور
Úف˘˘لاıأ ن˘˘ع ف˘˘سشك˘˘لأو ل˘˘˘سضفأأ
ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘لأ ثدأو◊أ ‘ Úطرو˘˘˘˘˘˘تŸأ

،حأورأ’أ ف’آأ ا˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سس د˘˘˘˘˘سص–
ة˘يدا˘م ر˘ئا˘سسخو ى˘حر˘ج ف˘ّل˘خ˘˘تو
.«ةÒبك
ةديد÷أ لئاسسولأ هذه» نأأ لجسسو
Úقئاسسلأ ةيوه ديد– ¤إأ يمرت
نوÒسسيو ،ةروطخ نولّكسشي نيذلأ
‘ نو˘ب˘ب˘˘سست˘˘يو ة˘˘طر˘˘ف˘˘م ة˘˘عر˘˘سسب

نأأ ¤إأ أÒسشم ،«ة˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي‡ ثدأو˘˘˘˘ح
ة˘فا˘ق˘ث سسر˘ك˘ت˘سس» ل˘ئا˘˘سسو˘˘لأ هذ˘˘ه
ل˘م˘عو تا˘قر˘ط˘لأ ن˘مأأ ‘ ةد˘يد˘ج
يلمعتسسم ىدل سسيسسحتلأو ةياقولأ
.«قرطلأ
،ةبسسانŸأ هذهب لخدتŸأ حسضوأأو
م˘ت˘ي˘سس» ةز˘ه˘جأ’أ هذ˘ه ل˘ي˘˘غ˘˘سشت نأأ
ا˘ه˘نأأ ا˘˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘م ،«ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت ل˘˘ك˘˘سشب
نم سسرام رهسش دودح ‘ ممعتسس»
.«ةيرا÷أ ةنسسلأ
،ةزه˘جأ’أ هذ˘ه ع˘يزو˘ت سصو˘سصخ˘بو

متتسس» اهنأأ هتأذ لوؤوسسŸأ لجسس
ق˘˘˘فوو كل˘˘˘˘سسŸأ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘هأأ بسسح
ثدأوح لا‹ ‘ ةقطنŸأ بيترت
.«رورŸأ
هذ˘˘ه ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قأ» نأأ حر˘˘سص نأأ د˘˘ع˘˘بو
،«ةيلمع ةسسأرد ىلع مئاق لئاسسولأ
يتلأ رأدأر005ـلأ» نأأ ديمعلأ لجسس
تاقرط Èع اهرسشن متيسس لمعت
غو˘ل˘ب د˘سصق تا˘يد˘ل˘˘ب˘˘لأو تا˘˘ي’و˘˘لأ
.«Úماظنلأ Úب لماكت
ةيلمعلأ تأزيمŸأ» لوؤوسسŸأ مدقو
زا˘ه÷أ أذ˘ه ة˘عا‚ ن˘م˘سضت ي˘˘ت˘˘لأ
د◊أ ل˘جأأ ن˘م ه˘ل˘˘خد˘˘ت ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘فو
رورŸأ ثدأو˘˘ح ن˘˘م Òب˘˘ك ل˘˘˘ك˘˘˘سشب
‘ طأر˘˘˘˘˘فإ’أ ن˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لأ
نأأ لوؤو˘˘سسŸأ فا˘˘سضأأو ،«ة˘˘عر˘˘سسلأ

ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست»ـب ح˘˘م˘˘سسي زا˘˘˘ه÷أ أذ˘˘˘ه
أÒما˘ك˘لأ ه˘ط˘ق˘ت˘ل˘ت يذ˘لأ و˘يد˘ي˘ف˘لأ
Úق˘ئا˘سسلأ ف˘ي˘قو˘˘ت ن˘˘م Úك˘˘م˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ة˘ب˘˘قأر˘˘مو تا˘˘ف˘˘لاÚ ıب˘˘ك˘˘ترŸأ
‘ ةعرسسلأ ‘ ةطرفŸأ تأرايسسلأ
ل˘˘ك ‘و أرا˘˘ه˘˘نو Ó˘˘ي˘˘˘ل ،ÚهاŒ’أ
ما˘ظ˘ن ل˘سضف˘ب ،ة˘ي˘خا˘نŸأ لأو˘˘حأ’أ
اينآأ دأدعإأو رمحأ’أ ت– ةعسشأ’أ

fiأ رسضıأ تافلاŸةلجسس».
تا˘˘˘ف˘˘˘لاıأ» نأأ ¤إأ را˘˘˘سشأأ ا˘˘˘م˘˘˘˘ك
كن˘˘˘˘˘ب ‘ ل˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘سسŸأ
ه˘لÓ˘خ ن˘م م˘ت˘˘ي˘˘سس ،تا˘˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل
Úلمعتسسملل ءأدوسس ةمئاق ليكسشت
م˘ل˘سست رورŸأ نو˘نا˘˘ق˘˘ل Úف˘˘لاıأ
.«ينطولأ كردلأ تأدحو لكل
زاهج» نأأ هتأذ قايسسلأ ‘ حسضوأأو
فر˘ط ن˘م د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘م أذ˘˘ه رأدأر˘˘لأ

flبك ةيلود رباÒسشم ،«ةÒنأأ ¤إأ أ
ع˘ت˘˘م˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لأ ل˘˘ق˘˘ن˘˘تŸأ رأدأر˘˘لأ»
ى˘ل˘ع بكر˘ي ،ة˘ي˘لا˘ع ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘˘ت˘˘ب
نم ينطولأ كردلل ةيداع تأرايسس

flعأونأ’أ فلت».
‘58» نأأ ه˘˘˘تأذ لوؤو˘˘˘سسŸأ د˘˘˘˘كأأو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘˘لأ ة˘˘˘ك˘˘˘ب˘˘˘سشلأ ن˘˘˘م ة˘˘˘ئاŸأ
ق˘˘˘طا˘˘˘نŸأ ‘ ع˘˘˘ق˘˘˘ت تا˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘˘ل
سصا˘˘˘سصت˘˘˘خأ ةر˘˘˘ئأد ‘ ةدو˘˘˘˘جوŸأ
كف˘نأ ا˘م يذ˘لأ ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ كرد˘˘لأ
Óلأ ةبراfi هتايولوأأ نمسض عسضي
.«تاقرطلأ ‘ نمأأ

د˘˘ه˘˘سشت ة˘˘ف˘˘˘ل÷أ ة˘˘˘ي’و لأز˘˘˘ت ا˘˘˘م
بع˘سصي ة˘ي˘سضر˘م ت’ا˘ح ل˘ي˘ج˘˘سست
ى˘˘ق˘˘ل˘˘يو ،ا˘˘ي˘˘لfi ا˘˘ه˘˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘لأ

تا˘بو˘ع˘سصو ل˘ي˘قأر˘ع ا˘˘ها˘˘يا˘˘ح˘˘سض
،Óجاع مهب لفكتلأ لجأأ نم ةÒثك
،ه˘جرا˘˘خ وأأ ن˘˘طو˘˘لأ ل˘˘خأد ءأو˘˘سس
ي˘ن˘طو˘لأ قود˘˘ن˘˘سصلأ ق˘˘تا˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
.ةيعامتج’أ تانيمأاتلل
أاطو اهدسشأأو ت’ا◊أ هذه رخآأ

ع˘سضو˘لأ ‘ ل˘ث˘م˘ت˘ت ؛سسف˘ن˘لأ ى˘˘ل˘˘ع
«دمحأأ ‘ون˘سش» ل˘ف˘ط˘ل˘ل ي˘ح˘سصلأ
دقف ،تأونسس8 رمعلأ نم غلابلأ
دق هنبأ نأأ وفنآأ ةفلجلل هدلأو دكأأ
تايلمع5 ن˘˘˘م Ìكأأ ه˘˘˘ل تير˘˘˘˘جأأ

دقري وهو ،ىودج نود ةيحأرج
دافأأو .ةف˘ل÷أ ى˘ف˘سشت˘سسÃ ا˘ي˘لا˘ح
‘ هدبك ةذلف نأأ هتأذ ثدحتŸأ

و˘هو سضرŸأ ن˘م ة˘مد˘ق˘ت˘م ة˘لا˘˘ح

تا˘ط˘ل˘سسلأ ن˘م ل˘ف˘ك˘ت ¤إأ جا˘ت˘ح˘˘ي
لخأدت» سضرم نم هجÓع دسصق
راسشأأ املثم ،جراÿأ ‘ «ءاعمأ’أ

ه˘˘ي˘˘لإأ تسص˘˘ُل˘˘خو ءا˘˘ب˘˘˘طأ’أ ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع
.ةيبطلأ ريراقتلأ
ل˘هأأ و˘عد˘ي ،د˘˘ع˘˘سسم ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ‘و
«ربوج ميهأربأ» باسشلأ ءاقدسصأأو
دسصق لخدتلأ لجأأ نم تاطلسسلأ
ةيلمع ءأرجإأو جراÿأ ¤إأ هÒفسست

نأأ تÓ˘˘سسأرŸأ تن˘˘ّي˘˘ب ة˘˘ي˘˘حأر˘˘˘ج
فلأأ08 ›أوحب ردق˘ُت ا˘ه˘ف˘ي˘لا˘ك˘ت
،ميتنسس رايلم قوفي ام يأأ ،ر’ود
ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع با˘سصم ه˘نأ’ أذ˘˘هو
ثدا˘˘˘ح ر˘˘˘ثإأ ي˘˘˘كو˘˘˘سشلأ عا˘˘˘خ˘˘˘˘ن˘˘˘˘لأ
‘ جÓ˘ع˘ل˘˘ل ع˘˘سضخ د˘˘قو ،طو˘˘ق˘˘سس
ىفطسصم» ي˘ع˘ما÷أ ى˘ف˘سشت˘سسŸأ
نود ن˘ك˘ل ،ر˘ه˘سشأأ8 ةل˘ي˘ط «ا˘سشا˘ب
.ركذت ةجيتن

م.ق

ينطولأ نماسضتلأ ةريزو تبرعأأ
ة˘ي˘نو˘م ةأأرŸأ ا˘˘يا˘˘سضقو ةر˘˘سسأ’أو
تاقوعŸأ نم اهقلق نع ،ملسسم
لوخد نود لو– تلأز ’ يتلأ

ز˘˘ي˘˘ح ة˘˘ل˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لأ ةأأرŸأ قا˘˘˘ث˘˘˘ي˘˘˘م
ن˘م Ìكأأ رور˘م م˘غر˘ف ،ذ˘ي˘ف˘ن˘˘ت˘˘لأ

،هدأدعإأ ‘ عورسشلأ ىلع Úماع
هنم ةوجرŸأ تأوطÿأ ققحي ⁄

سسيركتو ،ةأأرŸأ عقأوب سضوهنلل
ه˘ي˘ل˘ع سصسصن˘ت ا˘م ق˘فو ا˘ه˘قو˘ق˘ح
ل˘˘˘ك˘˘˘سشيو .ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م÷أ Úنأو˘˘˘˘ق
،ةلماعلأ ةيرئأز÷أ ةأأرŸأ قاثيم
ةودن لÓخ تعفر بلاطم ةيسضرأأ
لجأأ نم ،يسضاŸأ ماعلأ تدقعنأ

ةسصاخ ،اهقوقح سسيركتو ةنايسص
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ج’أ ت’اÛأ ‘
تأر˘سشؤوŸأ د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘ق’أو
نو˘نا˘ق ا˘ه˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘لأ ة˘ي˘با˘ج˘˘يإ’أ

ةيبز◊أ مئأوقلأ ‘ ةأأرŸأ ةسصح
مد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسŸأو
.ةيباختن’أ تاقاقحتسسÓل
لسشفلأ قزأام نم جورÿأ لجأ’و
ةأأرŸأ قا˘˘˘ث˘˘˘يÃ ط˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لأ
تدجنت˘سسأ ،ر˘ئأز÷أ ‘ ة˘ل˘ما˘ع˘لأ
ريزولأ ةط˘ل˘سسب ،ة˘ي˘سصو˘لأ ةرأزو˘لأ
ةرأزوو ،لÓسس كلاŸأ دبع لوأ’أ
،ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ نا˘˘م˘˘سضلأو ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ
بلا˘˘˘طŸأ سضع˘˘˘ب سضر˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘˘ب
،رو˘كذŸأ قا˘ث˘يŸأ ‘ ة˘˘عو˘˘فرŸأ

رظتنŸأ لمعلأ نوناق ةقيثو ‘
ن˘˘ك˘˘م˘˘ت˘˘ت ي˘˘ك˘˘ل ،ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق هرود˘˘˘سص
مامأأ اهدوعوب ءافولأ نم ةرأزولأ
.ماعلأ يأأرلأ
يتلأ تاحأÎق’أ ةقيثو تنمسضتو
ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لأ ةرأزو ا˘˘˘ه˘˘˘ب تمد˘˘˘ق˘˘˘ت
،ةأأرŸأ اياسضقو ةرسسأ’أو ينطولأ
نع لقت ’ لمع ةسصحب ةبلاطŸأ
ة˘˘سصا˘˘خ ،ي˘˘ل˘˘ك˘˘لأ دأد˘˘ع˘˘ت˘˘˘لأ ثل˘˘˘ث
ف˘˘ل˘˘˘تfl ‘ ة˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لأ ةأأرŸا˘˘˘ب
ة˘˘˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘˘ق’أ تا˘˘˘˘˘˘˘˘سسسسؤوŸأ
‘ ءأو˘˘سس ،ة˘˘˘يرأدإ’أ تا˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لأو
،سصاÿأ وأأ ما˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لأ عا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لأ
بسصانملل ةلثا‡ ةسصح كاكتفأو
ع˘˘ن˘˘سص ‘ ة˘˘يز˘˘كرŸأو ة˘˘يدا˘˘ي˘˘ق˘˘لأ
تا˘سسسسؤوŸأ ل˘خأد ا˘سضيأأ رأر˘˘ق˘˘لأ

Òبأد˘˘˘˘˘ت بنا˘˘˘˘˘ج ¤إأ ،ةرو˘˘˘˘˘˘كذŸأ
،ة˘ي˘ك˘ن˘بو ة˘ي˘لا˘مو ة˘ي˘ئا˘ب˘ج ىر˘˘خأأ
ةل˘ما˘ع˘لأ ةأأرŸأ ة˘ي˘ع˘سضو Úسس–و
تا˘˘˘ئ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ه˘˘˘˘لأ ل˘˘˘˘خأد ة˘˘˘˘جوز˘˘˘˘تŸأ
.لمعلأ نكامأأو تاسسسسؤوŸأو
ين˘طو˘لأ ن˘ما˘سضت˘لأ ةر˘يزو تلا˘قو
ة˘ي˘نو˘م ةأأرŸأ ا˘˘يا˘˘سضقو ةر˘˘سسأ’أو
سضع˘˘˘˘ب جأردإأ ” ه˘˘˘˘نإأ» :م˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘سسم
لوح ةينطولأ ةنجللأ تاحأÎقأ

ن˘م˘سض ،ة˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لأ ةأأرŸأ قا˘˘ث˘˘ي˘˘م
fiأ رواŸلوح ةيرا÷أ تأرواسش

” د˘قو ،ل˘م˘ع˘˘لأ نو˘˘نا˘˘ق عور˘˘سشم
ةسصاÿأ تاحأÎق’أ ةقيثو عفر
لوأ’أ ريزولأ ¤إأ عورسشŸأ أذهب

بلط يذلأ ،لÓسس كلاŸأ دبع
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لأ عا˘˘ط˘˘ق ن˘˘م
تاعاطقلأ عم نوا˘ع˘ت˘لأ ة˘ل˘سصأو˘م
ل˘م˘ع˘لأ ةرأزو ا˘م˘ي˘˘سس’ ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘عŸأ
،يعامتج’أ نامسضلأو ليغسشتلأو
ما˘ك˘˘حأ’أ ‘ Òك˘˘ف˘˘ت˘˘لأ ق˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘ل
ام جأردإأو ةأأرŸأ لمعب ةقلعتŸأ

نو˘˘نا˘˘ق عور˘˘سشم ‘ يرور˘˘سض و˘˘ه
.«لمعلأ

زيزعت ¤إأ فدهت ةقيثو
عيجششتو ةأأرŸأ رود
يومنتلأ راشسŸأ ‘ اهتكراششم
د˘ي˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع أÒث˘˘ك ةرأزو˘˘لأ لّو˘˘ع˘˘ت
قيقحتل ةموك◊أ نم ةدودمŸأ
،ة˘ل˘ما˘ع˘لأ ةأأرŸأ قا˘ث˘ي˘˘م فأد˘˘هأأ
عم ةيرا÷أ تأرواسشŸأ فيظوتو
ددع ءاسسرإ’ يعامتج’أ كيرسشلأ

كل˘˘ت ة˘˘˘سصا˘˘˘خ ،تا˘˘˘حأÎق’أ ن˘˘˘م
لمع بسصانم فييكت» ـب ةقلعتŸأ
ليعفتو ىسضرŸأ لافطأ’أ تاهمأأ
،ا˘˘ه˘˘ب ة˘˘سصاÿأ تا˘˘مز˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘˘يŸأ
لا˘ف˘طأ’أ ءا˘ي˘لوأأ ل˘م˘ع تا˘˘عا˘˘سسو
ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشتو ،تا˘˘قا˘˘˘عإ’أ يوذ ن˘˘˘م
ة˘ي˘تا˘مدÿأ تا˘˘سسسسؤوŸأ ثأد˘˘حأأ

سصا˘خ˘سشأ’ا˘˘ب ل˘˘ف˘˘ك˘˘ت˘˘لأ لا‹ ‘
ة˘ل˘ما˘ع˘لأ ةأأرŸأ تأرد˘ق م˘ي˘عد˘ت˘ل
ةيلزنŸأ ءابعأ’أ ن˘م ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘لأو
سصيسصخ˘ت بنا˘ج ¤إأ ،ة˘ي˘ل˘ئا˘ع˘لأو
ق˘فو لا˘ف˘طأ’أ سضا˘ير˘ل تأءا˘˘سضف
ة˘˘مزÓ˘˘لأ سسي˘˘˘يا˘˘˘قŸأو طور˘˘˘سشلأ

Ãأ ف˘ل˘ت˘˘خÛة˘ي˘ن˘ك˘سسلأ تا˘ع˘م،
ةأأرŸأ لو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسأرد زا‚إأو

‘ نو˘˘ك˘˘ت ،ر˘˘ئأز÷ا˘˘ب ة˘˘˘ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لأ
لÓ˘خ ة˘ي˘ن˘عŸأ ة˘ئ˘ي˘ه˘˘لأ لوا˘˘ن˘˘ت˘˘م
.«مداقلأ ماعلأ ةنزأوم
ملسسم ةينوم ةريزولأ تÈتعأ ذإأو
ةدئأرلأ لودلأ Úب نم رئأز÷أ»

ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘مو ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لأ ⁄ا˘˘˘ع˘˘˘لأ ‘
قوقح لا‹ ‘ يبرعلأ برغŸأ
ة˘˘˘˘نا˘˘˘˘سسÎب تلد˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسأو ،«ةأأرŸأ
ة˘ب˘قا˘ع˘تŸأ Úنأو˘ق˘لأو سصو˘سصن˘˘لأ

‘ ا˘˘ه˘˘قو˘˘ق˘˘ح ة˘˘ي˘˘قر˘˘تو ة˘˘˘يا˘˘˘م◊
flأ فلتÛةطسشانلأ نإاف ،ت’ا

ة˘م˘طا˘˘ف ة˘˘ي˘˘ماÙأو ة˘˘ي˘˘قو˘˘ق◊أ
نأأ ىر˘˘˘ت ،م˘˘˘˘ي˘˘˘˘هأر˘˘˘˘بإأ ءأر˘˘˘˘هز˘˘˘˘لأ
Úنأو˘ق˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ت ’» ة˘˘لأا˘˘سسŸأ
ةموظنمو ةينهذب قلعتت ام ردقب

.«عمت‹
عم لاسصتأ ‘ ةثدحتŸأ تلاقو
ثيد◊أ لهسسلأ نم هنإأ ،«برعلأ»

ديدرتو ،تاعاقلأو تانولاسصلأ ‘
نم نكل ،ةيجوغاÁدلأ تأراعسشلأ
ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح ح˘˘سسم ءأر˘˘جإأ بع˘˘˘سصلأ
’ يتلأ ،ةيرئأز÷أ ةأأرŸأ عقأول
ة˘˘ن˘˘م˘˘ي˘˘ه تم˘˘سص ‘ Êا˘˘˘ع˘˘˘ت تلأز
ع˘˘قأو˘˘م ‘ ةر˘˘ج˘˘ح˘˘ت˘˘م تا˘˘ي˘˘ن˘˘هذ
رأرمتسساب سضرعتت ثيح ،لمعلأ

Ÿغتسس’أ رهاظÓسشرحتلأو ل.
نأأ سضع˘˘ب˘˘لأ د˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘˘ي» تفا˘˘˘سضأأو
مئأوقلأ ‘ ةسص◊أ نوناق سضرف
حايتجأ ‘ مهاسسيسس ،ةيباختن’أ
ةيسسا˘ي˘سسلأ ع˘قأوŸأو تا˘سسسسؤوŸأ

د◊ œانلأ نكل ،ةأأرŸأ فرط نم
Úيز˘˘ت˘˘ل د˘˘˘جأو˘˘˘ت در‹ و˘˘˘ه نآ’أ
يق˘ي˘ق˘ح ل˘ي˘ث“ سسي˘لو ،ة˘ه˘جأو˘لأ
ةبسسن˘لا˘ب ه˘سسف˘ن ءي˘سشلأو ،ةأأر˘م˘ل˘ل

Ÿأ قا˘ث˘ي˘م بلا˘طŸة˘ل˘ما˘ع˘لأ ةأأر،
ن˘˘م ة˘˘عو˘˘فرŸأ ثل˘˘ث˘˘˘لأ ة˘˘˘سصح˘˘˘ف
،ة˘˘˘˘سصتıأ ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘لأ فر˘˘˘˘˘ط
نميهت سسكاعم عقأوب مدطسصتسس
تايسصوسصخو ةيروكذ ةينهذ هيلع
.«ءيسش اهنم ققحتي نلو ،ةينهم
Úين˘عŸا˘ب رد˘جأ’أ نا˘ك» تع˘با˘تو
‘ ةأأرŸأ اياسضقب نيرجاتŸأ وأأ
سصي˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘سشتو ثح˘˘˘˘˘˘ب ،ر˘˘˘˘˘˘ئأز÷أ
ةدا˘عإأو ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ ة˘ي˘˘ن˘˘هذ˘˘لأ
ي˘˘˘حور˘˘˘لأ ثوروŸأ ‘ ر˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘لأ
ة˘˘˘قÓ˘˘˘ع ح˘˘˘ب˘˘˘سصت˘˘˘˘ل ،يرا˘˘˘˘سض◊أو
ةيوي˘ن˘ب ة˘قÓ˘ع ع˘م˘تÛا˘ب ةأأرŸأ

بل˘ط˘ت˘˘ي أر˘˘سصا˘˘ق ا˘˘ن˘˘ئا˘˘ك تسسي˘˘لو
ةرو˘˘ع وأأ ،ف˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘لأو ة˘˘˘يا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لأ
ة˘˘˘˘سسرا‡و ا˘˘˘˘˘هÎسس بجو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسي
’ عمتÛ فيكف ،اهيلع ةياسصولأ
ى˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ئ˘˘˘ب˘˘˘ع ةأأرŸأ Èت˘˘˘ع˘˘˘ي لأز
ثل˘˘˘ث ن˘˘˘ع لزا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ي نأأ ،ل˘˘˘جر˘˘˘لأ

.«اه◊اسصل لمعلأ بسصانم
ةود˘˘ن˘˘˘لأ ‘ تا˘˘˘كرا˘˘˘سشŸأ تنا˘˘˘كو
ة˘ل˘ما˘ع˘˘لأ ةأأرŸأ لو˘˘ح ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
ر˘ئأز÷ا˘˘ب ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ رأو◊أو
عور˘˘˘سشم تكز د˘˘˘ق ،ة˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘ع˘˘˘˘لأ
،«ةلما˘ع˘لأ ةأأرŸأ قا˘ث˘ي˘م ة˘ق˘ي˘ثو»
رود ز˘˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت ¤إأ فد˘˘˘ه˘˘˘ي يذ˘˘˘˘لأ
ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘هŸأ لاÛأ ‘ ةأأرŸأ
را˘سسŸأ ‘ ا˘ه˘ت˘كرا˘سشم ع˘ي˘ج˘˘سشتو
‘ قا˘ث˘يŸأ ن˘م˘سضت˘يو .يو˘م˘ن˘ت˘˘لأ
ة˘سصح سصي˘سصخ˘ت» :ه˘لو˘سصف د˘˘حأأ
ن˘˘م ،ى˘˘ندأأ د˘˘ح˘˘ك ة˘˘˘ئاŸأ ‘03
ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘ك ‘ ل˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘سشلأ بسصا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م
ع˘م ،ةأأرŸأ ةد˘ئا˘ف˘ل تا˘˘يو˘˘ت˘˘سسŸأ
تأداه˘سشلأ را˘ب˘ت˘ع’أ Úع˘ب ذ˘خأ’أ
بسسحو .«تأÿÈأو تأءا˘˘ف˘˘ك˘˘لأو
:قا˘˘ث˘˘يŸأ ن˘˘م ع˘˘˘با˘˘˘سسلأ ل˘˘˘سصف˘˘˘لأ
عاطقلأ ‘ نومدختسسŸأ دهعتي»
مأÎحا˘˘˘ب سصاÿأو ي˘˘˘مو˘˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ
نأأ ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع ،ة˘˘˘˘˘حÎقŸأ ة˘˘˘˘˘سص◊أ
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘سسسسؤوŸأ د˘ي˘ف˘ت˘سست
هذه قيبطتب مزتلت يتلأ ةسصاÿأو
ة˘يز˘ي˘ف– تأءأر˘جإأ ن˘م ،ة˘˘سص◊أ

ة˘ي˘ئا˘ب˘ج ه˘ب˘سشو ة˘ي˘ئا˘ب˘جو ة˘˘ي˘˘لا˘˘م
‘ قا˘˘ث˘˘يŸأ و˘˘عد˘˘يو .«ة˘˘ي˘˘ك˘˘˘ن˘˘˘بو
ةÎف د˘˘˘˘˘˘˘˘يد“» ¤إأ41 ل˘˘سصف˘˘لأ

رسشع ةينامث ¤إأ ةمومأ’أ ةلطع
رسشع ينثأ تناك امدعب ،اعوبسسأأ
تا˘ي˘ف˘ي˘ك ح˘ي˘سضو˘ت ع˘˘م ،ا˘˘عو˘˘ب˘˘سسأأ
ة˘˘ف˘˘سصب ءأر˘˘جإ’أ أذ˘˘ه ق˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘ت
Úع˘˘˘˘ب ذ˘˘˘˘خأ’أ د˘˘˘˘سصق ،ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘قد
.«ةيميظنتلأ تأءأرجإ’أ رابتع’أ
ةدم ديد“ ةيمهأأ ىلع زكري امك

تا˘˘عا˘˘˘سس ن˘˘˘م ةدا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سس’أ ق˘˘˘ح
فيف˘خ˘تو ،Úت˘ن˘سس ¤إأ ة˘عا˘سضر˘لأ
ÚلفكتŸأ ءايلوأ’أ لمع تاعاسس
ةأأرŸأ حنمو ،ةقاعإأ مهل لافطأاب
‘ Óفط لب˘ق˘ت˘سست ي˘ت˘لأ ة˘ل˘ما˘ع˘لأ
نم ةدافتسس’أ قح ،ةلافكلأ راطإأ

ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ة˘مو˘مأ’أ ة˘ل˘˘ط˘˘ع ةد˘˘م
.قئاثولأ

ت’اÛأ ‘ ةديدج تابشستكŸ ةيرئأز÷أ ةأأرŸأ قيق– قيعت يرئأز÷أ عمتجملل ةيروكذلأ ةينهذلأ تلأز ’
نم نكمتي ⁄و ،هناكم حوأري ةلماعلأ ةأأرŸأ قاثيم لأز’ ،Úنأوقلأ ةناشسرت مغرف .ةيداشصتق’أو ةيعامتج’أ

لوخد دعب ،ةينطولأو ةيلÙأ صسلاÛأ فلتı تفÓلأ حاشستك’اف ،يشسايشسلأ لاÛأ ‘ ةققÙأ تابشستكŸأ ةأرا‹
‘ Óثا‡ اعشضو صسكعي ’ ،2102 ماعلأ ذنم ذيفنتلأ زيح ،ةلقتشسŸأو ةيبز◊أ مئأوقلأ ‘ ةأأرملل ثلثلأ ةشصح نوناق
.رئأز÷أ ‘ ةلماعلأ ةأأرملل ةيداشصتق’أو ةيعامتج’أ تاشسشسؤوŸأ

 جراÿأ ‘ امهجÓعب لفكتلل

ميهاربإا باسشلاو دمحأا لفطلا لهأا
 تاطلسسلا لخدتب نوبلاطي



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

