
ىوتشسم ىلعأإ ىلع ةيملع ةئيه
هÒيشستل ىÈك ةكرششو

مظعألإ عما÷إ Úصشدت
 لبقŸإ Èمفون —افلإ ‘

سسمأا ،نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر نلعأا
ي˘م˘سسر˘لا Úسشد˘ت˘لا نأا ،ة˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز÷ا˘˘ب لوألا

Èم˘فو˘ن لوأا ‘ نو˘˘ك˘˘ي˘˘سس م˘˘ظ˘˘عألا ر˘˘ئاز÷ا ع˘˘ما÷
ةرو˘ث˘لا علد˘نل66 ـلا ىر˘˘كذ˘˘ل˘˘ل فا˘˘سصŸا ل˘˘ب˘˘˘قŸا
،ةينيدلا نوؤوسشلا ريزول تاميلعت ىطعأاو .ةيريرحتلا
””ىوتسسم ى˘ل˘عأا ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘ل˘ع ة˘ئ˘ي˘ه”” ءا˘سشنإا ةرور˘سضب
¤إا ايعاد ،حرسصلا اذه ‘ يملعلا بنا÷اب لفكتت
طر˘سش ،⁄ا˘ع˘لا ‘ ىÈك˘˘لا د˘˘ها˘˘عŸا˘˘ب ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘سسلا””
.ةيطسسولا ةينطولا ةينيدلا ةيعجرŸا ماÎحا
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دعإوق باطقتشسل ىعشسم وه له
 لÙإ صسيفلإ

لحب دهعت نوبت :ةنيرق نب
ةيرصشعلإ Úجاصسم لكصشم
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يدا˘ن”” ة˘لود˘لا ة˘ما˘˘قإا ئ˘˘طاو˘˘سش نأا ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت تلا˘˘ق
Úير˘ئاز÷ا Úن˘طاوŸا ما˘مأا ة˘حو˘ت˘ف˘م تح˘˘ب˘˘سصأا ””ر˘˘بو˘˘ن˘˘سصلا
.مامجتسسلاو ةحابسسلل
سسيئر نأا ،ةعم÷ا سسمأا ،””راهنلا”” ةينوÎكلإلا ةدير÷ا تلقنو
ئطاسش حتفب تاميلعت ىطعأا نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا
ءاغلإاو ،ÚنطاوŸا عيمج مامأا ربونسصلا يدان ةلودلا ةماقإا
نأا ¤إا ةÒسشم ،ئطاسشلا ¤إا جولولل لوخدلا ةراسش لمح طرسش
.يسضاŸا توأا51 ذنم لوعفŸا يراسس حتفلا رارق
دح ¤إا ،ةيمسسر ةهج ةيأا لو ربونسصلا يدان ةرادإا نلعت ⁄و
ئطاوسش ديعي يذلا رارقلا اذه نأاسشب ةمولعم ةيأا نع ،نآلا
،رئاز÷ا ةيلوب ›اواطسس ةيدلب ئطاوسش ¤إا ربونسصلا يدان
ةطلسس جراخ ةيمfi نم ئطاوسش ةنسس03 ةبارقل تيقب نأا دعب
ةيلولا”” نويرئاز÷ا اهيلع قلطأا ةجرد ¤إا ،ةيدلبلا سسلاÛا
يقاب نع لزعÃ نويركسسعو نويندم نولوؤوسسم اهنطقي ،””94
.مهنع ةيسضار ةطلسسلا تيقب اŸاط يرئاز÷ا بعسشلا
‘ تثد˘ح˘ت˘سسا ر˘بو˘ن˘سصلا يدا˘ن ””ة˘لود˘˘لا ة˘˘ما˘˘قإا”” نأا مو˘˘ل˘˘ع˘˘مو
ءارج دÓبلا ‘ ينمألا عسضولا روهدت دعب ،È 2991مسسيد

ن˘م Úلوؤو˘سسŸا را˘ب˘ك ة˘يا˘م˘ح سضر˘غ˘ب ،ة˘ي˘با˘هرإلا تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
Úلوؤو˘˘˘˘سسŸا را˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘كو ءارزوو سشي÷ا ‘ طا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سضو تلاÔج
.مهتÓئاعو
نأا Òغ ،ةينمألا هتارÃÈ لوبقم ،ةيادبلا ‘ ،رمألا ناكو
ةماقإلا نأا دكأا نمألا بابتتسسا دعب ىتح ةماقإلا رارمتسسا

تلو–و ،هيلع ىسضرت نŸ ةطلسسلا هحن“ زايتما ¤إا تلو–
تسسسسأاو اعاسستا تداز يتلا ةيقبطلا قراوفلل زمر ¤إا ةماقإلا
ل˘قا˘ن˘ت˘يو .دا˘سسف˘ل˘ل ا˘فدار˘م ة˘ما˘قإلا تح˘ب˘سصأاو ل˘˘ب ،دا˘˘سسف˘˘ل˘˘ل
تحبسصأا ذإا ،ةراŒ ¤إا لو– زايتملا اذه نأا نويرئاز÷ا
ÚيÓم3 ـب عابت ةماقإلا لوخدب حمسست يتلا ””وعدم”” ةقاطب
.ميتنسس ÚيÓم ةعبسس ةماقإلا ةقاطب تغلب امنيب ،ميتنسس
سضارأا باسسح ىلع عسسوتلا ‘ ربونسصلا يدان ةماقإا ترمتسساو
،نيرواÛا ناكسسلا ةيرح نم اÒثك تدح ،ةروا‹ ةيحÓف
عنم امك .ةيرحبلا ةسضايرلا ةسسرا‡ نمو ديسصلا نم مهتعنمف
”و ،مهنمأاو ةماقإلا ناكسس ةمÓسس ددهي دق طاسشن يأا نم
متي يكل ،ةينعŸا ةطسشنألا لك ديد– نود احوتفم بابلا كرت
.ةماقإلا ريدم عم ةمسصاعلا ›او قافتا درجÃ ءيسش يأا عنم

لبقŸإ صسرام ‘ ةيناŸربو ةيشسائر تاباختنإ ىلع اقفتإ عإزنلإ افرط

تايفو7و انوروكب ةديدج تاباصصإإ904
ةÒخألإ ةعاصس42 ـلإ ‘

ةعاسس42لا لÓخ ةافو تلاح7 و (91-ديفوك) انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإا904 تلجسس
.ءافسشلل اسضيرم603 هيف لثا“ يذلا تقولا ‘ ,رئاز÷ا ‘ ةÒخألا
›امجإا نإاف ،راروف لامج روتكدلا انوروك سسوÒف ةعباتمو دسصر ةنجلل يمسسرلا قطانلا بسسحو
فلأا001 لكل ةلاح9،0 لثÁ ام وهو ،ةديدج ةلاح904 اهنيب نم766.04 غلب ةدكؤوŸا تلا◊ا
ÚلثامتŸا ددع غلب اميف ,ةلاح814.1 تايفولا ددع غلب امك .ةيسضاŸا ةعاسس42لا لÓخ ةمسسن
 .ةزكرŸا ةيانعلا ‘ اسضيرم14 دجاوتي امنيب ،اسصخسش785.82 ءافسشلل
تلاح01 نم ديزا ةيلو11 و تلاح9 ¤إا ةدحاو ةلاح نم تلجسس ةيلو73 نأا راروف فاسضأاو

.ةلاح يأا ةيلو81 لجسست ⁄ اميف ,ةيسضاŸا ةعاسس42لا لÓخ

ديري نŸ تÓيهشست ¤إإ ةفاشضإلاب
هبقل Òيغت

حيتي يذيفنت موصسرم
Ûةقباطم بصسنلإ ›وه

ليفكلإ عم مهباقلأإ
20 صص

 ““ناخرب““ ةيلمع لشصإوت اشسنرف

 ›اقتنإ سسل‹
رإو÷إ لودو..›ام ‘

 ةدوعب  بلاطت
 لوزعŸإ سسيئرلإ

Úنطإوملل ةلودلإ ةماقإإ ئطاشش حتفي نوبت

ربونصصلإ يدان ةيمfi ةياهن يه له

EL HOURRIAةــــيرابخإ ةــــــــيموي

رانلا قÓطإل يروف فقو ىلع ،ةعم÷ا سسمأا ،يبيللا عازنلا افرط قفتا
ةيناŸربو ةيسسائر تاباختنا ميظنتو ،دÓبلا مومع ‘ ةيلاتقلا تايلمعلاو

Úب اهيلع قفاوتلا متي ةبسسانم ةيروتسسد ةدعاق قفو ،لبقŸا سسرام لÓخ
.””Íيبيللا
ىلع ينطولا قافولا ةموكح تددسش امنيب ،ةدحتŸا ·ألا هب تبحر رارقلا
ÚتيجيتاÎسسلا ةرف÷او ترسس يتقطنم لعج يسضتقي قافتلا ديسسŒ نأا
ىلع قافتلاب Úبنا÷ا نم ةيطرسشلا ةزهجألا موقتو ،””حÓسسلا يتعوزنم””
.اهلخاد ةينمألا تابيتÎلا
ي˘سسا˘ئر˘لا سسل˘ج˘م˘ل˘ل Úن˘ماز˘ت˘م Úل˘سصف˘ن˘م Úنا˘ي˘ب ‘ رار˘ق˘لا نÓ˘عإا ءا˘˘جو

›اوŸا قÈط باون سسل‹و ايلود اهب فÎعŸا ينطولا قافولا ةموك◊
ةيسسائر تاباختنا ءارجإل ةوعدلا”” ¤إا نايبلا فاسضأاو  .Îفح ةفيلخ Òسشملل
جا˘ت˘نإلا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا»ـب بلا˘ط ا˘م˘ك ،ل˘ب˘قŸا سسرا˘م ر˘ه˘سش لÓ˘خ ة˘˘ي˘˘ناŸر˘˘بو
‘ تاداريإلا عاديإا متي نأا ىلع /ةيطفنلا ئناوŸاو لوق◊ا ‘ ريدسصتلاو

يبيللا فرسصŸا ىدل (ةيمسسر) طفنلل ةينطولا ةسسسسؤوŸاب سصاخ باسسح
دعب لإا ,ةيطفنلا تاداريإلا ‘ فرسصتلا متي لأا”” اطÎسشم ،””يجراÿا
ةدعاسسÚ، Ãلرب تاجرfl قفو ,ةعماج ةيسسايسس تابيترت ¤إا لسصوتلا
.””›ودلا عمتÛاو ةي‡ألا ةثعبلا
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يروف فقو رإرقإإ
ايبيل ‘ رانلإ قÓطإل



ناشضمرب هيزن صسيئرلإ راششتشسم

ةدئافل ةديدج ةيمقر ةصصنم
ابيرق تايعم÷إ
را˘سشت˘سسم نا˘سضمر˘˘ب ه˘˘يز˘˘ن ،لوألا سسمأا ن˘˘ل˘˘عأا
ةيوعم÷ا ةكر◊اب فلكŸا ةيروهم÷ا سسيئر
ةسصنم قÓطإا نع ،جراÿاب ةينطولا ةيلا÷او
‘ اهيأار ءادبإا˘ب تا˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل ح˘م˘سست˘سس ة˘ي˘م˘قر
Úنطاوملل ةيمويلا ةاي◊ا مهت يتلا اياسضقلا
.مهتلاغسشناب لفكتلا ‘ ةكراسشŸاو
ةكر◊اب هعمج ءاقل لÓخ ‘ ناسضمرب حسضوأاو
ةيمقرلا ةسصنŸا”” نأا ،ةيدŸا ةيلول ةيوعم÷ا
ة˘يو˘ع˘م÷ا ة˘كر◊ا ي˘ل˘ث˘مŸ ة˘حا˘ت˘˘م نو˘˘ك˘˘ت˘˘سس
تابلطلا Ëدقت نم نونكمتيسس ثيحب ةينطولا
قرطتلا وأا ÚنطاوŸا تلاغسشنا نع Òبعتلا وأا
،ناكسسلا هجاوت يتلا لكاسشŸا نم عون يأا ¤إا

.””اهنع ÈعŸا تلاغسشنلاب لفكتلا لهسسي ا‡
ة˘˘كر◊ا تلا˘˘˘غ˘˘˘سشنا نإا را˘˘˘سشت˘˘˘سسŸا فا˘˘˘سضأاو
متيو اًيئاقلت سسردُتسس”” اهنع رّبعŸُا ةيوعم÷ا
هذه نأاـب ا˘ع˘با˘ت˘م ،””ي˘ل˘ع˘ف ل˘ك˘سشب ا˘ه˘ب ل˘ف˘ك˘ت˘لا
را˘˘˘˘ك˘˘˘˘فألا Úب برا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا زز˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سس”” ةادألا
عمتÛا لعاوف اهنع Èعي يتلا تاحاÎقلاو
ى˘ل˘ع د˘عا˘سستو م˘ه˘ن˘ي˘ب ة˘ل˘سصلا يو˘˘ق˘˘تو،ÊدŸا
ن˘˘˘طاوŸا Úب ة˘˘˘م˘˘˘ئاد لا˘˘˘سصتا ةا˘˘˘ن˘˘˘ق ة˘˘˘ما˘˘˘˘قإا
.””ةلودلاو

 رشسألإ راخدإ ليشصحتب حامشسلل

 نكصسلل كنب ءاصشنإل ةوعدلإ
ن˘ك˘˘سسلا عا˘˘ط˘˘ق لو˘˘ح ة˘˘سشرو لا˘˘غ˘˘سشأا تسصل˘˘خ
راطإا ‘ تمظن ،يرلاو ةيمومعلا لاغسشألاو
سشا˘˘ع˘˘نإلا ط˘˘طfl لو˘˘ح ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ةود˘˘˘ن˘˘˘لا
ةرورسض ¤إا ،ديدج داسصتقا ثعبل يداسصتقلا
راخدا لي˘سصح˘ت˘ب حا˘م˘سسل˘ل ن˘ك˘سسل˘ل كن˘ب ءا˘سشنإا
.رسسألا
ت– ترج يتلا ،ةسشرولا لاغسشأا تسصلخ امك
،ة˘ن˘يدŸاو نار˘˘م˘˘ع˘˘لاو ن˘˘ك˘˘سسلا ر˘˘يزو فار˘˘سشإا
ءا˘ع˘برألا ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا ا˘˘هر˘˘ير˘˘ق˘˘ت سضر˘˘ع ي˘˘ت˘˘لاو
¤إا ،ةينطولا ةودنلا لاغسشأا ةياهن ‘ يسضاŸا

قلعتŸا40-11 نو˘نا˘˘ق˘˘لا ة˘˘ع˘˘جار˘˘م ةرور˘˘سض
Úيراقعلا Úيقرملل حامسسلل ةيراقعلا ةيقÎلاب
ج˘ماÈلا زا‚إا ‘ ة˘لا˘ع˘ف ة˘ف˘سصبو ة˘م˘˘ها˘˘سسŸا
عيراسشŸا ليو“ رداسصم عيونت كلذكو ةينكسسلا
لÓخ نم ةلودلا ةينازيم ىلع ءابعألا فيفختل

سضورقلاك ةمزÓلا تاÁزناكيŸا ليعفتو قلخ
.تارامثتسسلاو
ط‰ ¤إا ءو˘ج˘˘ل˘˘لا˘˘ب نو˘˘كرا˘˘سشŸا ى˘˘سصوأا ا˘˘م˘˘ك
لحك سصاÿاو ماعلا Úعاطقلا Úب ةكارسشلا
تا˘ي˘لآلا ع˘سضو ع˘م ع˘يرا˘سشŸا Òي˘سستو ل˘يو˘م˘ت˘˘ل
لا˘م˘عألا خا˘ن˘م Úسس–و ة˘يرور˘سضلاو ة˘مزÓ˘˘لا

تاءار˘˘جإلا ،د˘˘ح ى˘˘سصقأا ¤إاو ،ط˘˘ي˘˘سسب˘˘˘ت Èع
ةيطارقوÒبلا ابلاغ اهنع مجنت يتلا ةيرادإلا
.تاردابŸا لكل ةمادهلا
ةلوانŸا ةسصروب عسضو ةرورسضب كلذك اوسصوأاو
لسضفأا Òطأات لجأا نم تانايب ةدعاق ءاسشنإل
ةيتلوانŸا تلواقŸا قوقح Úمأاتو Úمثتو
نادلبلا وحن تامدÿا ريدسصت ةسسايسس نسسو
تا˘˘سسارد˘˘لا˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت ا˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا
عم ¤وأا ةلحرمك ةينقتلا ةÿÈاو سصحفلاو

يئاب÷او ‘ر˘سصŸاو ي˘ك˘ن˘ب˘لا ما˘ظ˘ن˘لا Úسس–
¤إا ةل˘ب˘ق˘م ة˘ل˘حر˘م ‘ ا˘هد˘يد“و ي˘كر˘م÷او
.لاغسشألا
تاءارجإلا ليهسست ¤إا نوكراسشŸا اعد امك
ةيراقعلا قوسسلا ريوطتل راقعلا ىلع لوسصحلل

Êار˘م˘ع˘لا را˘ق˘ع˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو ة˘˘لا˘˘كو ءا˘˘سشنإا Èع
ةيدعاقلا تآاسشنملل ىÈكلا عيراسشŸا قÓطإاو
سصر◊ا عم لاسشرسشب طسسولا ءانيم بكرمك
.راقعلاب ةقلعتŸا لول◊ا داجيإا ىلع
ى˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘ع Úسصتıاو ءاÿÈا ءلؤو˘˘˘˘˘˘˘˘ه ثحو
ةسسدنهلا لا‹ ‘ ةعما÷ا تامدخ لامعتسسا
ع˘م ي˘ق˘ي˘ق˘ح ر˘˘سسج ق˘˘ل˘˘خ ل˘˘جأا ن˘˘م ثح˘˘ب˘˘لاو
را˘م˘ث˘ت˘سسلا ة˘ل˘سصاو˘˘مو يدا˘˘سصت˘˘قلا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
.ةيكيمانيدلا ىلع ءاقبإÓل زا‚إلا ‘ يمومعلا
¤إا ءو˘ج˘ل˘لا مد˘ع ى˘ل˘ع نو˘˘كرا˘˘سشŸا ح˘˘لأا ا˘˘م˘˘ك
ر˘فو˘ت مد˘ع ة˘لا˘ح ‘ لإا ة˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جألا تا˘˘مدÿا
ةÈخلل ةيولوألا ءاطعإا عم ةينطولا تاردقلا
Òفو˘˘ت ع˘˘م جراÿا ‘ ةد˘˘جاو˘˘تŸا ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
رتافد فييكتو اهديسسجتل ةيرورسضلا طورسشلا
عم عورسشŸا ةعيبطو مجح بسسح طورسشلا

زا‚إÓ˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا تارد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ةا˘˘˘˘عار˘˘˘˘˘م
.تاسساردلاو
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هÒيشستل ىÈك ةكرششو ىوتشسم ىلعأإ ىلع ةيملع ةئيه

 لبقŸإ Èمفون —افلإ ‘ مظعألإ عما÷إ Úصشدت

د˘ق˘ف˘تو ل˘م˘ع ةرا˘يز˘ب ة˘يرو˘ه˘م÷ا سسي˘ئر ما˘˘قو
هتحنجأا فلتخÃ فاط ثيح مظعألا عماجلل
م˘ل˘عŸا اذ˘ه ق˘فار˘م ن˘م د˘يد˘ع˘لا ى˘ل˘ع ع˘˘ل˘˘طاو
.‘اقثلاو ينيدلا
لÓخ ،نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر دكأا
ىلع”” ةيملع ةئيه ءاسشنإا ةرورسض ىلع ةرايزلا
هذ˘˘ه Òي˘˘سست˘˘ل ””ىÈك ة˘˘كر˘˘سشو ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘˘ل˘˘˘عأا
.لبقŸا Èمفون علطم نسشدتسس يتلا ةأاسشنŸا
ق˘فارŸ هد˘ق˘˘ف˘˘ت لÓ˘˘خ ،نو˘˘ب˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا لا˘˘قو
سسأارب ءافتحلا عم انمازت ءاج يذلا عما÷ا
،د˘ها˘ج˘م˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا مو˘ي˘لاو ة˘ير˘ج˘ه˘˘لا ة˘˘ن˘˘سسلا
نوكيسس مظعألا عما÷ا Úسشدت نإاف ايئدبم””
رهسشلا اذهب اكÈت كلذو ،لبقŸا Èمفون لوأا
””.ÚيÈمفون انرابتعاب
ر˘يزو˘ل تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘يرو˘˘ه˘˘م÷ا سسي˘˘ئر ى˘˘ط˘˘عأاو
ةيملع ةئيه”” ءاسشنإا ةرورسضب ،ةينيدلا نوؤوسشلا

‘ يملعلا بنا÷اب لفكتت ””ىوتسسم ىلعأا ىلع
دهاعŸاب ةناعتسسلا”” ¤إا ايعاد ،حرسصلا اذه
ة˘˘ي˘˘ع˘˘جرŸا ماÎحا طر˘˘سش ،⁄ا˘˘ع˘˘لا ‘ ىÈك˘˘لا
ة˘نا˘ع˘ت˘سسلا اذ˘كو ة˘ي˘ط˘سسو˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ن˘يد˘لا

ادعام ،يمÓسسإلا ⁄اعلا نم ةيلود تاماهسسإاب
.””انتاهجوت عم سضراعتي ام
ةرورسضب تا˘ه˘ي˘جو˘ت نو˘ب˘ت سسي˘ئر˘لا ىد˘سسأا ا˘م˘ك
ةكرسش عم دقاعتلل لوألا ريزولا عم قيسسنتلا
ل˘ك˘ب ءا˘ن˘˘ت˘˘علاو ة˘˘نا˘˘ي˘˘سصلا˘˘ب ل˘˘ف˘˘ك˘˘ت˘˘ل˘˘ل ””ىÈك””
ب ءا˘ن˘ت˘علا نأا لو˘ق˘لا˘˘ب ادر˘˘ط˘˘ت˘˘سسم ،ق˘˘فارŸا
بلطتي Úمر◊ا دعب ⁄اعلا ‘ دجسسم ثلاث””

دحأا Òسست يتلا ةكرسشلا ىوتسسم ‘ نوكت ةكرسش
””.Úمر◊ا
نأا يغبني”” يتلا ةكرسشلا هذه ماهم نأا حسضوأاو
اÃ اراتكه03ب ءانتعلا اهتعاطتسسا ‘ نوكي
ةنايسصلاو نمألا”” سصختسس ،””قفارم نم اهيف
عم ةلوانŸا”” ة˘ي˘نا˘ك˘مإا ا˘ه˘ح˘ن˘م ع˘م ،””م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
.ماهŸا فلتخÃ مايقلل ””ةئسشان تاكرسش
اذه سسأاÎسس يتلا ةينطولا ةيسصخسشلا نأاسشبو
نوكت نأاب نوبت سسيئرلا ىسصوأا ،ينيدلا حرسصلا
،””ةيملعلاو ةينيدلا ةءافك˘لا˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ت ة˘ي˘سصخ˘سش””

Òب˘ك ع˘م‹»ـــب -لا˘ق ا˘م˘ك- ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘ي ر˘˘مألا نأل
ة˘ح˘ل˘سصمو ة˘ب˘ت˘ك˘مو اد˘ه˘ع˘مو اد˘ج˘سسم ن˘م˘سضت˘ي

فر˘ع˘ي˘سسو تا˘طو˘طıا م˘ي˘˘مر˘˘تو لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسل

.””اÒبك اباطقتسسا
نأا˘˘ب ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م÷ا سسي˘˘ئر ر˘˘مأا ،دد˘˘سصلا اذ˘˘ه˘˘بو
د˘ع˘ب ا˘م ن˘يو˘ك˘ت”” ى˘ل˘ع ي˘م˘ل˘ع˘لا حر˘سصلا ل˘م˘˘سشي
لودلاو ةيرئاز÷ا تاعماجلل ةبسسنلاب جردتلا
.””لاع ىوتسسم ‘ ةمئألا نيوكت عم ةيقيرفإلا
ف˘ل˘تfl د˘ن˘ع ه˘ترا˘يز لÓ˘˘خ نو˘˘ب˘˘ت ف˘˘قو د˘˘قو
ة˘ع˘با˘ت˘م د˘ع˘˘ب - فا˘˘ط ثي˘˘ح ،ع˘˘ما÷ا ق˘˘فار˘˘م
اذ˘ه زا‚إا ل˘حار˘م لو˘˘ح ي˘˘ح˘˘ي˘˘سضو˘˘ت ط˘˘ير˘˘سش
ما˘ظ˘ن˘لا د˘ق˘ف˘ت ن˘يأا ،ما˘˘مإلا حا˘˘ن˘˘ج˘˘ب - م˘˘ل˘˘عŸا
.عورسشŸا اذه ‘ دمتعا يذلا لزلزلل داسضŸا
يتعكر ىدأا ثيح ،ةÓسصلا ةعاق نوبت دقفت امك

ظاف◊ا”” ةيمهأا اهدعب زÈيل ،دجسسŸا ةي–
عنسصلا ةيلfi داوÃ ةزجنŸا ةعاقلا هذه ىلع
يدا˘˘يأا زا‚إا ن˘˘م تا˘˘فر˘˘خز ن˘˘م˘˘سضت˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لاو

.””ةيرئازج
ةيروهم÷ا سسيئر دقفت ،ةرايزلا تاذ لÓخو
بناج ¤إا اهب ةقحلŸا قفارŸاو عما÷ا ةرانم
.نآارقلا رادو ةبتكŸاو ‘اقثلا زكرŸا

 م.ق

ن˘˘˘˘˘˘م Òخألا دد˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘لا ‘ رد˘˘˘˘˘˘˘سص
يذيفنت موسسرم ةيمسسرلا ةدير÷ا
ممتيو لدعي322-02 مقر لمحي
751-17 يذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘˘لا مو˘˘˘˘سسرŸا
تÓيهسست ،بقللا Òيغتب قلعتŸاو
بسسنلا ›وه‹ لافطألا ليجسستل
.ليفكلا مسساب
سصخت تافاسضإا موسسرŸا نمسضتو
ن˘˘˘م بسسن˘˘˘لا ›و˘˘˘˘ه‹ لا˘˘˘˘ف˘˘˘˘طألا

ي˘˘ت˘˘لا رر˘˘ك˘˘م ¤وألا ةداŸا لÓ˘˘˘خ
سصخ˘سشلا نا˘ك˘مإا˘ب ه˘نأا ى˘ل˘ع سصن˘ت
لو˘ه‹ Ó˘ف˘ط ا˘نو˘نا˘ق ل˘ف˘ك يذ˘˘لا
مسساب مدقي نأا بألا نم بسسنلا

ل˘ي˘كو ¤إا ه˘تد˘ئا˘ف˘لو ل˘ف˘ط˘˘لا اذ˘˘ه
ناكŸ وأا هتماقإا ناكŸ ةيروهم÷ا
ل˘ف˘ط˘لا دÓ˘ي˘م نا˘˘كŸ وأا ه˘˘ت˘˘ما˘˘قإا

لفطلل يلئاعلا بقللا Òيغت بلط

.هبقل عم هتقباطمو
ةمولعم لفطلا مأا نوكت امدنعو
نأا بجي هنإاف ،ةاي◊ا ديق ىلعو
ةمدقŸا اهتقفاوÃ بلطلا قفري

لاح ‘و ،يمسسر دقع لكسش ‘
ةمكÙا سسيئرل نكÁ ،كلذ رذعت
بق˘˘˘ل˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘طÃ سصخر˘˘˘˘ي نأا
،لفاكلا بقل ع˘م ل˘ف˘ط˘ل˘ل ي˘ل˘ئا˘ع˘لا
يذلا Òخألا اذه بلط ىلع ءانب
لكسش ‘ ايفرسش احيرسصت هب هقفري

ت– ،ه˘˘ي˘˘ف حر˘˘سصي ي˘˘م˘˘سسر د˘˘ق˘˘ع
يتلا يعاسسŸا لك نأا ،هتيلوؤوسسم
نود تيقب مألاب لاسصتÓل اهب ماق
.ىودج
ن˘˘م رر˘˘ك˘˘˘م5 ةداŸا سصن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘تو
بقللا Òغي هنأا ديد÷ا موسسرŸا
بجوÃ لوفكŸا لف˘ط˘ل˘ل ي˘ل˘ئا˘ع˘لا

دÓ˘˘ي˘˘م ة˘˘م˘˘كfi سسي˘˘˘ئر ن˘˘˘م ر˘˘˘مأا
سصخ˘سشلا ة˘ما˘قإا نا˘ك˘م وأا ل˘ف˘ط˘لا
ليكو نم بلط ىلع ءانب ،لفاكلا
يذلا ،ةمكÙا سسفنل ةيروهم÷ا

Áط˘ت˘سسا ءا˘سضت˘قلا د˘ن˘ع ه˘˘ن˘˘ك˘Óع
سسفن ىدل ثادحألا يسضاق يأار
.ةيئاسضقلا ةه÷ا
اموي03 لÓ˘˘˘˘خ ر˘˘˘˘مألا رد˘˘˘˘˘سصيو
،بل˘ط˘لا Ëد˘ق˘ت خ˘يرا˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘لاوŸا
ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كو ن˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سسب نو˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘يو
ةراسشإاو ليجسست لfi ،ةيروهم÷ا

دو˘˘ق˘˘عو تÓ˘˘ج˘˘˘سس سشما˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ة˘˘˘لا◊ا د˘˘˘ق˘˘˘ع تا˘˘˘˘جر˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسمو
ل˘˘ف˘˘ط˘˘˘لا دÓ˘˘˘ي˘˘˘م ر˘˘˘قŸ ة˘˘˘ي˘˘˘ندŸا
ر˘˘˘قŸا اذ˘˘˘˘ه نا˘˘˘˘ك اذإاو ،رو˘˘˘˘كذŸا

مو˘˘ق˘˘ي ،ه˘˘سصا˘˘سصت˘˘خا ةر˘˘ئاد جرا˘˘˘خ
ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م÷ا ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘كو را˘˘˘˘ط˘˘˘˘خإا˘˘˘˘ب

.كلذب ايميلقإا سصتıا
لد˘˘˘عŸا مو˘˘˘سسرŸا ن˘˘˘م˘˘˘سضت ا˘˘˘م˘˘˘ك
Òي˘˘غ˘˘ت ‘ Úب˘˘غار˘˘ل˘˘˘ل تÓ˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘سست
Ëد˘˘ق˘˘ت م˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘كÁ ثي˘˘˘ح ،بق˘˘˘ل˘˘˘لا
ىدل ةيروهم÷ا ليكو مامأا بلطلا
ةدلو نا˘˘كŸ ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا ة˘˘˘ه÷ا
سصا˘˘خ˘˘سشأÓ˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘بو بل˘˘ط˘˘˘لا
بلطلا عدوي جراÿا ‘ نيدلوŸا
ةماقإا رقŸ يلسصنقلا زكرŸا ىدل
¤إا ه˘لا˘سسرإا ¤و˘ت˘˘ي يذ˘˘لا ي˘˘ن˘˘عŸا
ة˘م˘˘كfi ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م÷ا ل˘˘ي˘˘كو
.دمfiأا يديسس
ىد˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م÷ا ل˘˘ي˘˘كو ¤و˘˘˘ت˘˘˘يو
ا˘ه˘ب عدوأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘˘سضق˘˘لا ة˘˘ه÷ا
ءار˘˘جإا ا˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘لإا ل˘˘˘سسرأا وأا بل˘˘˘ط˘˘˘لا

.قيق–
و.ق
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هبقل Òيغت ديري نŸ تÓيهشست ¤إإ ةفاشضإلاب

ليفكلإ عم مهباقلأإ ةقباطم بصسنلإ ›وهÛ حيتي يذيفنت موصسرم



،كوبسسياف ىلع هل روسشنم ‘ ، ،ةنيرق نب لاقو
تا˘ع˘ل˘ط˘ت˘ل ة˘با˘ج˘ت˘سسلا˘ب د˘ه˘˘ع˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا نإا””

دمتسست ةديدج رئازج ءانب ‘ ÚيŸÓا كارح
‘ رمتسستو ةر◊ا بعسشلا ةدارإا نم اهتيعرسش
.””داسسفلا لاكسشأا لكل ةمراسص ةحفاكم
ةيامح»ـ ــب -ةنيرق نب بسسح- نوبت دهعت امك
ليسصألا يÈمفونلا ةيرئاز÷ا ةمألا عورسشم
ءاتفتسسلا عقوتŸا روتسسدلا ‘ كلذ قيثوتو
مداقلا ربوتكأا ةياهن لبق نوكيسس يذلا ””هيلع
.هدكأا ام بسسح
لح نوكي روتسسدلا ىلع بعسشلا تيوسصت دعبو
ن˘ب ل˘ق˘ن ا˘م بسسح ،ة˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘نŸا سسلاÛا ل˘˘ك
Òغ”” سسلاÛا هذه نأا اقلعم ،نوبت نع ةنيرق
ىوقلل ةيقيق◊ا نازوألا سسكعت لو ةيعرسش
ة˘˘سسد˘˘ن˘˘ه ن˘˘م ة˘˘˘ثورو˘˘˘م ي˘˘˘هو ،ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا
””.ةباسصعلا
حÓسصإلا ىوق دفو نوبت سسيئرلا دعو امك
ةرور˘سضب ة˘مو˘ك˘ح˘ل˘ل تا˘ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘لا ءا˘˘ط˘˘عإا»ــب

سسي˘سسأا˘ت˘لا د˘ي˘ق باز˘حألا دا˘م˘ت˘عا˘ب ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘لا
””.تايعم÷او
ى˘ل˘ع د˘فو˘لا ءا˘سضعأا نو˘˘ب˘˘ت سسي˘˘ئر˘˘لا نأا˘˘م˘˘طو
قو˘ق˘ح˘ل˘ل م˘˘عاد˘˘لاو تبا˘˘ث˘˘لا ر˘˘ئاز÷ا ف˘˘قو˘˘م
ةر˘سصا˘نŸ ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘˘سشل˘˘ل ة˘˘عور˘˘سشŸا
.ةلداعلا هتيسضق
ةينطولا ةاسسأاŸا Úجاسسم فلم ة÷اعم نعو
ارارم تلسضان”” هتكرح نإا ةنيرق نب لاق يتلا
ة◊ا˘سصŸا ة˘ي˘قر˘ت ق˘ق˘ح˘ي اÃ ،ه˘ي˘˘ل˘˘ع ا˘˘عا˘˘فد
””،ر˘سسك˘لا Èج˘يو ر˘طاوÿا بي˘ط˘يو ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
نإا ””ةير◊ا»ــل ءانبلا ةكرح نم رداسصم تلاق
قا˘ث˘ي˘م ة˘ي˘قر˘ت را˘˘سسم ‘ ي˘˘تأا˘˘ت ةو˘˘طÿا هذ˘˘ه
سسي˘˘ئر˘˘لا هر˘˘قأا يذ˘˘لا ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ة◊ا˘˘˘سصŸا
ةقيلفتوب زيزعلا دبع ةلاقتسسلا ىلع مغرŸا

تفسصع يتلا ةينمألا ةمزألا ةيوسستل5002 ‘
.تاينيعسستلا ةÎف لÓخ رئاز÷اب
نا˘ك سسي˘ئر˘لا د˘ه˘˘ع˘˘ت نإا˘˘ف ،ا˘˘نردا˘˘سصم بسسحو
مهلاقتعا دوعي نيذلا ÚنوجسسŸا اياقب نأاسشب

ن˘م اود˘ي˘ف˘ت˘˘سسي ⁄و ،تا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘سست˘˘لا ةÎف ¤إا
م˘ل˘سسلا قا˘˘ث˘˘ي˘˘م Òباد˘˘ت ه˘˘تر˘˘قأا يذ˘˘لا جار˘˘فإلا
 .ة◊اسصŸاو
نكل ،ÚجاسسŸا ءلؤوهل يقيق◊ا ددعلا لهجيو
د˘يد˘ع˘لاو تار˘سشع˘لا˘ب م˘ه˘نأا”” ترد˘ق ا˘نردا˘˘سصم
مهسضعبو ،دÓب˘لا ي˘قر˘سش ة˘ن˘تا˘ب ن˘ج˘سسب م˘ه˘ن˘م
Èتعت»و .نرق عبر نع ديزي ام ذنم نوجسسم
،””مهيلاهأاو ءلؤوه قح ‘ ةيناسسنإا ةاسسأام هذه
.اهتاذ رداسصŸا بسسح
نع اهعا˘فد˘ب ي˘ن˘طو˘لا ءا˘ن˘ب˘لا ة˘كر˘ح فد˘ه˘تو
¤إا ،ا˘˘˘˘˘نردا˘˘˘˘˘سصم بسسح ،Úجا˘˘˘˘˘سسŸا ءلؤو˘˘˘˘˘ه
ةيمÓسسإلا ةهبجلل يباختنلا ءاعولا ةلامتسسا
ليمتسست نأا تعاطتسسا امدعب ،ةلÙا ذاقنإÓل
يلع ÚسسسسؤوŸا اهئاسضعأا دحأاو اهيف يدايقلا

هلبقتسسا يذلا دفولا نمسض ناك يذلا يدج
يديؤوم نم ناكو يسضاŸا دحألا نوبت سسيئرلا
.È 9102مسسيد تاباختنا

ي .قيدشص

يـنـطو
ـه1441 مر30fi ـل قفإوŸإ م0202  توأإ22  تبشسلإ

يمومعلإ راهششإلإ
 يدقاعت قافتإ نع نÓعإلإ

Úنثلإ إذه اطرصش51 نم
را˘م˘ع ة˘مو˘ك˘ح˘ل˘ل ي˘م˘سسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا ،لا˘سصتلا ر˘يزو ن˘ل˘عأا
سصسصخ˘ي ،Úن˘ثلا د˘غ د˘ع˘ب ،ءا˘ق˘ل م˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘˘ع ر˘˘م˘˘ي˘˘ح˘˘ل˘˘ب

Ÿتايفيك ديد– اهنأاسش نم يتلا ةينوناقلا بناو÷ا ةسشقان
را˘طإا ى˘ل˘ع قا˘ف˘تلاو ي˘مو˘م˘ع˘لا را˘ه˘سشإلا ن˘˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسلا
.نوناقلا ماÎحا لظ ‘ يدقاعت
ةودنلا لاغسشأا سشماه ىلع هل حيرسصت ‘ ،رميحلب لاقو
راطإا ‘”” هنإا ،داسصتقلا سشاعنإا ططfl لوح ةينطولا
ةرادإا سسل‹ تارار˘˘˘قو ،تا˘˘˘سسسسؤوŸا لÓ˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘سسا ماÎحا
راطإلا عسضو ىلع قفتا ،راهسشإلاو رسشنلل ةينطولا ةلاكولا
عوبسسألا لÓخ اذهو ةلاكولل يدقاعتلا راطإÓل Êوناقلا
.””لبقŸا
‘ ةيرح لكب رمتسستسس ةينطولا ةلاكولا نأا ريزولا حسضوأاو
،ثبلا تاسسسسؤومو نيرسشانلا عم تايقافتلا ىلع ءاسضمإلا

ق˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘م داد˘˘˘عإا دد˘˘˘سصب ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ح ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘لا نأا ¤إا اÒسشم
لاثتملاب ينعŸا مزلت اطرسش51 راطإا ‘ ،اهتايقافتل
ŸياعÒ نوناقلا (او يراجتلا نوناقلاŸدÊ عإلاوÓم)””.
ةينوناقلا بناو÷ا لك نع نلعيسس”” Óئاق رميحلب فاسضأاو
Úنثلا موي ،راهسشإلا نم ةدافتسسلا طيسسبت اهنأاسش نم يتلا
ىلع قافتÓل سصسصıا لوألا عامتجلا لÓخ ،لبقŸا
.””نوناقلا مÎحي يدقاعت راطإا

Òياعم ¤إإ دنتصسي دقاعت ماظن
ةحصضإو ةينوناق
د˘ح ع˘سضو˘ل تقو˘لا نا˘ح”” د˘ق˘ف ،ر˘م˘ي˘ح˘˘ل˘˘ب ر˘˘يزو˘˘لا بسسحو
‘ ،طاسشنلا”” نع فقوتلا لÓخ نم ةÁدقلا تاسسرامملل
ءامسسألاو ةفاحسصلل يزاوŸا عاطقلاو Êوناق Òغ راطإا
لÓخ نم عاطقلا حÓسصإا”” ةرورسض ¤إا اÒسشم ،””ةراعتسسŸا
.””ةحسضاو ةينوناق Òياعم ¤إا دنتسسي دقاعت ماظن
لثت“ لو مÎ– ل فارطأا عم ةيقافتا ةيأا ماربإا متي نل»
ي˘ت˘لا دو˘ق˘ع˘لا”” نأا ¤إا اÒسشم ،ر˘يزو˘لا ف˘ي˘˘سضي ،””نو˘˘نا˘˘ق˘˘ل˘˘ل
فدهلا نأاو ،نوناقلل ادعاسصف نآلا نم لثتمتسس اهمÈنسس
ىلع ءاقبإلا عم ،ةيفافسشلاو ةاواسسŸا ‘ لثمتي وجرŸا
.””دد÷ا Úمداقلا مامأا احوتفم ةفاحسصلا قوسس
ةدافتسسلا لجا نم اهماÎحا بجي اطرسش51 رميحلب ركذو
ÚلفطتŸاو ةينوناقلا مدع بنجتل ،يمومعلا راهسشإلا نم
.ةراعتسسŸا ءامسسألا باحسصأاو
طور˘سش ي˘ه طور˘˘سشلا هذ˘˘ه”” نإا لو˘˘ق˘˘لا˘˘ب ر˘˘يزو˘˘لا ح˘˘سضوأاو

يراجتلا نوناقلا يأا ،نوناقلا رسصانع ¤إا دنتسست ةديدج
اÒسشم ،””ةفاحسصلا مظنت يتلا Úناوقلاو ÊدŸا نوناقلاو
راطإلا Òطأات اهنأاسش نم ةينوناقلا سسسسألا هذه”” نأا ¤إا
راهسشإلا نم ةدافتسسلاب نيرسشانلل حمسسي يذلا يدقاعتلا
.””ةيمÓعإلا ةليسسولا تناك امهم يمومعلا
ريزولا ركذ ةينوÎكللا ةفاحسصلا نع ثيد◊ا قايسس ‘و
موسسرم لfi ناك لاÛا اذهب يمسسرلا فاÎعلا نأاب
هسضرع لبق هئارثإل ””ةموكحلل ةماعلا ةنامأÓل مدق”” يذيفنت

.لوألا ريزولا ىلع
””ةسشمهم”” اهنأا ريزولا Èتعا لاسصتلا تلاكو سصوسصخبو
ثيح يرسصعلا داسصتقلا ‘ ””اماه ارود”” بعلت اهنأا عم
ف˘ير˘ع˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘لوا˘˘نŸا ¤إا ءو˘˘ج˘˘ل˘˘لا˘˘ب ىÈك تا˘˘كر˘˘سش مو˘˘ق˘˘ت

Ãا”” طاسشنلا اذه ثعب متيسس هنأا افيسضم اهتاجتنŸسشمه””
دعب يعيبطلا اهعسضو ¤إا رومألا ةدوع روف رئاز÷ا ‘

سسÁ يذلا دجتسسŸا انوروك سسوÒف ءابو ىلع ءاسضقلا
.رهسشأا ذنم دلبلا
¤إا هسصاسصتخا قفو لك ةفاحسصلا يينهم رميحلب اعد امك
لÓ˘خ ن˘م ه˘تر˘سشا˘ب˘˘م ت“ يذ˘˘لا Òك˘˘ف˘˘ت˘˘لا ‘ ة˘˘كرا˘˘سشŸا

flعاطقلا سصخت يتلا تاسشرولا فلت.
ءÓجإا”” ةيلمعب مايقلا ةيمهأا ريزولا زربأا ىرخأا ةهج نم
ثبت يتلا ةسصاÿا ةينويزفلتلا تاونقلل Êوناقو يجولونكت

¤إا ايعاد ””يرئاز÷ا نوناقلل ةعسضاÿا Òغو جراÿا ‘
Êوناقلا رايعŸا ىلع موقت ةرقتسسم دعاوق”” ¤إا ةدوعلا
.””اهتاطاسشن Òطأاتل
‘ بناجأا ÚلسسارŸ دامتعلا حنم لوح لاؤوسس نع ادرو
اهتناكم تداعتسسا ةيبنجألا ةفاحسصلا”” نأا حسضوأا ،رئاز÷ا

نأا ¤إا اÒسشم ””ةدم ذنم ةينطولا ةيمÓعإلا ةحاسسلا ‘
ه˘ن˘ي˘ناو˘ق ماÎحا م˘ت˘ي نأا ة˘ط˘ير˘سش ح˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘م د˘˘ل˘˘ب ر˘˘ئاز÷ا””

.””هبعسش ميقو هتدايسسو هرارقتسساو ماعلا هماظنو
‘ لمعتسس هترازو نأا رميحلب ديسسلا حسضوأا رخآا راطإا ‘و
سسل‹ ع˘سضو˘ل (ة˘فا˘ح˘سصل˘ل ر˘˘طؤوŸا)2102 نو˘نا˘˘ق را˘˘طإا
ة˘قا˘ط˘ب ع˘يزو˘ت ى˘ل˘ع ر˘ه˘سسلا”” ه˘ت˘م˘ه˘˘م ة˘˘فا˘˘ح˘˘سصل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو
ءاغسصإلاو ةدهاسشŸا ةبسسن سسايق رايعم سسيركتو يفحسصلا
ديد– لÓخ نم ةفاحسصلاب ةسصاÿا تاعازنلاب لفكتلاو
.””ميكحتلا Òياعم
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 لÙإ صسيفلإ دعإوق باطقتشسل ىعشسم وه له

ةيرصشعلإ Úجاصسم لكصشم لحب دهعت نوبت :ةنيرق نب
باحشصأإ نع إرخؤوم هلبقتشسإ يذلإ دفولل ““دهعت نوبت صسيئرلإ““ نأإ ةنيرق نب رداقلإ دبعإ ينطولإ ءانبلإ ةكرح صسيئر فششك
 .““ةينطولإ ةاشسأاŸإ Úجاشسم فلم ة÷اعÃ““ حÓشصإلإ ىوق اهشسفن ىلع تقلطأإ يتلإ ةيشسايشسلإ ةردابŸإ

ة˘˘ه˘˘ب÷ لوألا ما˘˘ع˘˘لا Úمألا د˘˘كأا
ف˘˘˘سسو˘˘˘˘ي ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘كاÎسشلا ىو˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
¤إا جا˘˘˘ت– دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا نأا سشي˘˘˘˘سشوأا
دسصق ،ينطو عامجإا ءانب ةداعإا
ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس تا˘˘سسسسؤو˘˘م د˘˘˘ي˘˘˘ي˘˘˘سشت

.ةيقيقح
اهاقلأا ةملك ‘ ،سشيسشوأا اعدو

Ãىر˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حإا ة˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘سسن
لا˘م˘سشلا تا˘مو˘˘ج˘˘ه˘˘ل ة˘˘جودزŸا
،ماموسصلا ر“ؤومو ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا
ل˘˘˘كو Úي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سسلا Úل˘˘˘˘عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا

ÊدŸا ع˘˘˘م˘˘˘تÛا تا˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
تارا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘علا ل˘˘˘ك ن˘˘˘ع ع˘˘˘فÎل˘˘˘ل
يقرلا دسصق ،ةيفرظلاو ةقيسضلا

،ةيبعسشلا تاعلطتلا ىوتسسم ¤إا
يرورسض يسسايسس دادتما ءاطعإاو
،يقيقح يطارقÁد ليدب ءانبل

ايتاوم لاز ام تقولا”” نأا افيسضم
لمعلا ءاطعإاو ةقثلا ثعب ةداعإل
.””هقوقح لك يسسايسسلا
دو˘ه˘ج لذ˘ب˘ب سسا˘فا˘فألا د˘ه˘˘ع˘˘تو
اديعب ،لماسش راوح قيق– دسصق
ةز˘ه˘جألا تÓ˘ت˘ك˘ت”” ها˘م˘سسأا ا˘م˘˘ع

ن˘ع ا˘ث˘ح˘ب ،””ي˘عا˘سسŸا ة˘˘لو˘˘ه‹
flدو ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سس جرÁي˘˘˘طار˘˘˘ق

ي˘ت˘لا دا˘ع˘˘بألا ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م ة˘˘مزأÓ˘˘ل
.اهسشيعن
تازوا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا”” ـب سسي˘˘˘سشوأا دد˘˘˘نو

تا˘˘˘˘˘ير◊ا د˘˘˘˘˘سض ة˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘سسŸا
قو˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ح د˘˘˘˘˘سضو ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘سسألا
ح˘˘ت˘˘ف˘˘˘ب ا˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘م ،””Úن˘˘˘طاوŸا
.يمÓعإلاو يسسايسسلا ÚلاÛا
لخدتلا رطاfl نم ريذ– ‘و
لوألا ماعلا Úمألا لاق ،يبنجألا

نإا”” ة˘˘ي˘˘كاÎسشلا ىو˘˘ق˘˘لا ة˘˘ه˘˘ب÷
تسسم يتلا ةيومدلا تاعارسصلا
ةرواÛا ناد˘ل˘ب˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
تÓخدتلا نم ىذغتت ةقيقسشلاو
،قر˘˘ط˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت˘˘خÃ ة˘˘ي˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘جألا
داجيإا ةيناكمإا موي لك دعبتسست

ا‡ ،نادلبلا هذهل ةيسسايسس لولح
تاد˘يد˘ه˘˘ت ل˘˘ق˘˘ث ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع ي˘˘مر˘˘ي

سشي˘˘˘˘˘سشوأا ا˘˘˘˘˘عدو .””ةر˘˘˘˘˘سشا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘م
Úير˘˘˘˘˘˘˘ئاز÷او تا˘˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘ئاز÷ا
مهتظقيو مهتئبعت ىلع ظافحلل

تلواfi لك سضاهجإا لجأا نم
كار◊ا ر˘˘ج د˘˘سصق لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسلا
¤إا ةي˘م˘ل˘سسلاو ةد˘حو˘لا˘ب م˘سستŸا
.ةهجاوŸا خف
ىو˘ق”” ي˘بز◊ا يدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا م˘˘ه˘˘تاو
،ةمظنمو ةثيبخ ةقيرطب طسشنت
داد˘˘˘سسنلا ر˘˘˘م˘˘˘ع د˘˘˘يد“ د˘˘˘سصق
دÓبلا جاردتسساو عاسضوألا مزأاتو
ى˘˘˘˘سضو˘˘˘˘ف˘˘˘˘لاو قلز˘˘˘˘نلا خ˘˘˘˘ف ¤إا
.فنعلاو
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ةلوهÛإ تÓتكتلإ نع إديعب لماشش رإو◊ اعد

يمÓعإلإ لاÛإ قلغو تاير◊إ دصض تإزواجتلاب ددني سسافافألإ

ن˘˘˘˘˘م Òخألا دد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا ‘ رد˘˘˘˘˘˘سص
م˘˘ي˘˘سسار˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسر˘˘˘لا ةد˘˘˘ير÷ا
ةدع ماهم ءاهنإا تنمسضت ةيسسائر
سشي÷ا ‘ ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘سس تارا˘˘˘˘˘˘طإا
.يبعسشلا ينطولا
د˘ب˘ع ة˘يرو˘˘ه˘˘م÷ا سسي˘˘ئر ى˘˘ه˘˘نأاو
د˘ب˘ع ءاو˘ل˘لا ما˘ه˘م نو˘˘ب˘˘ت د˘˘يÛا
ا˘سسي˘ئر ه˘ت˘˘ف˘˘سصب ،م˘˘خ˘˘سشل ردا˘˘ق˘˘لا
ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘نأاو ةرا˘˘˘˘˘سشإلا ةر˘˘˘˘˘ئاد˘˘˘˘˘ل
.ةينوÎكلإلا بر◊او تامولعŸا

ءاوللا نم لك ماهم ءاهنإا ” امك
ا˘˘سسي˘˘ئر ه˘˘ت˘˘ف˘˘سصب ،مور˘˘ك˘˘ع ي˘˘ل˘˘˘ع
ناكرأل دادمإلاو ميظنتلا ةرئادل
ءاوللاو ،يبعسشلا ينطولا سشي÷ا
ار˘يد˘م ه˘ت˘ف˘˘سصب ،ي˘˘كاو˘˘سش د˘˘ي˘˘سشر
ةرازو˘ب ة˘ير˘˘ك˘˘سسع˘˘لا تا˘˘عا˘˘ن˘˘سصل˘˘ل
.ينطولا عافدلا
اسضيأا ةيسسائرلا ميسسارŸا تلمحو
،تلدوبت دمfi ءاوللا ماهم ءاهنإا
دا˘ت˘ع˘ل˘ل ا˘يز˘كر˘م ار˘يد˘˘م ه˘˘ت˘˘ف˘˘سصب

ءاو˘ل˘لاو ،ي˘ن˘طو˘لا عا˘فد˘˘لا ةرازو˘˘ب
اد˘˘ئا˘˘ق ه˘˘ت˘˘ف˘˘سصب ،د˘˘ير˘˘ق م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘سس
لاسشر˘سشل ة˘ير˘ك˘سسع˘لا ة˘يÁدا˘كأÓ˘ل
.¤وألا ةيركسسعلا ةيحانلاب
ىرخأا ةيسسائر ميسسارم تردسصو

‘ تارا˘˘طإا ةد˘˘ع Úي˘˘ع˘˘ت تل˘˘م˘˘ح
ىلع تءاج ةيركسسعلا ةسسسسؤوŸا
ديرف ءاوللا Úيعت :›اتلا وحنلا
ةرا˘سشإلا ةر˘ئاد˘ل ا˘سسي˘ئر ط˘ي˘غ˘˘ج˘˘ب
بر◊او تا˘˘مو˘˘ل˘˘˘عŸا ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘نأاو

سساوح ءاوللا Úيعت ،ةينوÎكلإلا
م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ةر˘˘ئاد˘˘ل ا˘˘سسي˘˘ئر يرا˘˘يز
ينطولا سشي÷ا ناكرأل دادمإلاو
ديرق ميلسس ءاوللا Úيعت ،يبعسشلا

ة˘ير˘ك˘سسع˘˘لا تا˘˘عا˘˘ن˘˘سصل˘˘ل ار˘˘يد˘˘م
Úي˘ع˘ت ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا عا˘˘فد˘˘لا ةرازو˘˘ب
اريدم يقيدسص ليعامسس ديمعلا

عا˘فد˘لا ةرازو˘ب دا˘ت˘˘ع˘˘ل˘˘ل ا˘˘يز˘˘كر˘˘م
.ينطولا

و .ق

ينطولإ سشي÷اب ةيماصس تإراطإإ ماهم يهني نوبت
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ةبرÿإ ةقطنÃ ابيرق راقع رايتخإ

ةليم لإزلز نم نيررصضتملل تانكصس ءانب ةداعإإ
فدهب ةليم ةيلو ¤إإ تاعاطقلإ ةددعتم ةن÷ دافيإ نع إرخؤوم يرشصان لامك ةنيدŸإو نإرمعلإو نكشسلإ ريزو نلعإ

.ةبوكنŸإ ةبرخ ةقطنم ‘ لإزلزلإ نم نيررشضتŸإ ةدئافل تانكشس ءانبل صصشصخيشس راقع ديد–

ةيفحسص تاحيرسصت ‘ يرسصان حسضواو
ةودنلا نم Êاثلا مويلا لاغسشا سشماه ىلع
سشا˘˘˘˘ع˘˘˘˘نلا ط˘˘˘˘طfl لو˘˘˘˘ح ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
لو˘ل◊ا ¤إا ة˘فا˘سضإلا˘˘ب ه˘˘نا ،يدا˘˘سصت˘˘قلا
ميخو تاناعا نم ةمدقŸا ةيلاجعتسسلا
ةسسارد ىلع لمعلا يرجي هناف ،اهÒغو

عم رواسشتلاب ن˘يرر˘سضت˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ه˘ن لو˘ل˘ح
.ÚينعŸا ناكسسلا
ةدع يلث‡ نم ةنوكتم ةن÷ ناف ،هيلعو
فدهب ةيلولا ‘ ايلاح دجوت تاعاطق

تا˘ن˘ك˘سس ءا˘ن˘ب˘ل بسسا˘نŸا را˘ق˘ع˘لا را˘ي˘ت˘˘خا
بسسح ،لاز˘لز˘لا ن˘م ن˘يرر˘سضتŸا ةد˘ئا˘ف˘˘ل
.ريزولا
امدعب ة˘بو˘ك˘ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘م ة˘برÿا تن˘ل˘عاو
رثا ةبÎلا فار‚ا ةرهاظ نم تررسضت
7 موي اتلجسس ناتللا Úتيسضرألا Úتزهلا
.يرا÷ا توأا
ةنياعŸ ةيلولل Òبخ021 ›اوح لقنتو
ةرر˘˘سضتŸا ق˘˘طا˘˘˘نŸا د˘˘˘يد–و رار˘˘˘سضلا
بسسح ،بسسنلا لو˘˘˘˘ل◊ا حاÎقاو ة˘˘˘˘قد˘˘˘˘ب

.ريزولا
د˘˘كا ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ك˘˘سسلا ع˘˘يرا˘˘سشŸا سصو˘˘سصخ˘˘˘بو
ةدحو فلا065 ›امجا نم نا يرسصان
قبتي ⁄ ،راجيإلاب عيبلا ةغيسصب ة‹Èم
لك قÓطا نم ءاهتنÓل ””ليلق”” ددع ىوسس
.جمانÈلا اذه عيراسشم
نم مغرلاب لسصاوتم جمانÈلا ناب دكا امك
،انوروك ةحئاج اهتسضرف يتلا تابوعسصلا

 .لمعلا ¤إا تاسشرولا ةدوع ¤إا اÒسشم
 م.ق

9102 ‘ اهب حيرشصتلإ بجإولإ

ةبقإرŸإ سضإرمألإ ةمئاق سسأإر ىلع ةبصص◊إ
 نطولإ برغ
،ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘ل˘ل ة˘ع˘سسوŸا ج˘˘ماÈلا ة˘˘ب˘˘قارŸ ة˘˘ع˘˘سضاÿا سضار˘˘مألا ل˘˘ت–

بجاولا سضارمألا Úب نم ¤وألا ةبترŸا ،ةبسص◊ا سضرم ةسصاخو
د˘سصرŸا ر˘ير˘˘ق˘˘ت بسسح ،9102 ماع˘ل˘ل دÓ˘ب˘لا بر˘غ˘ب ا˘ه˘ب ح˘ير˘سصت˘لا
.نارهول ةحسصلل يوه÷ا
سضارمأا لÓتحا ¤إا ارخؤوم ترسشن يتلا9102 ةنسس ةليسصح Òسشتو
›اوتلا ىلع Êاثلا ماعلل ¤وألا ةبترŸا حيقلتلل ةعسسوŸا جماÈلا
لسسلا اهيلي اهب حيرسصتلا بجاولا سضارمألا نم ةئاŸاب13 ةبسسنب
02 ةبسسنب هايŸا قيرط نع ةلقنتŸا سضارمألاف ،ةئاŸاب6.62 ةبسسنب
ةئاŸاب01 ةبسسنب ناوي◊ا قيرط نع ةلقنتŸا سضارمألاو ةئاŸاب
””سس»و ””ب”” دبكلا باهتلاً اÒخأاو ةئاŸاب9.4 ب اياحسسلا باهتلاو
.امهنم لكل ةئاŸاب6.3 ةبسسنبً ايسسنج ةلقنتŸا سضارمألاو
ج˘ماÈلا ة˘ب˘قارŸ ة˘ع˘سضاÿا سضار˘مألاو ة˘˘ب˘˘سص◊ا ةدو˘˘ع ن˘˘ع ج˘˘ت˘˘نو
ة˘ب˘سص◊ا د˘سض ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ‘ ن˘يد˘لاو˘لا ددر˘ت ¤إا ح˘ي˘ق˘ل˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ع˘˘سسوŸا
ماع ذنم ميعطتلا لودج ‘ جردŸا ةيناŸألا ةبسص◊او ””نورمحوب””

تلاح عافترا ¤إا لافطألا نم ددع حيقلت مدع ىدأا دقو .7102
هجو ىلع ةبسص◊او ةعسسوŸا جماÈلا ةبقارŸ ةعسضاÿا سضارمألا
.نوظحŸÓا Òسشي ،9102و8102 يتنسس ‘ سصوسصÿا

يتلاو ،اهب حيرسصتلا بجاولا سضارمألا ةمئاق لمسشت ،رئاز÷ا ‘
Úعا˘ط˘ق˘لا ‘ نا˘ن˘سسأا بي˘ب˘ط وأا ›د˘˘ي˘˘سص وأا بي˘˘ب˘˘ط يأا ى˘˘ل˘˘ع بج˘˘ي
›اوح ،ةئبوألا ملع ةحلسصم برقأل اهنع غÓبإلا سصاÿا وأا يمومعلا
دÓ˘ب˘لا بر˘غ˘ل ةر˘سشع˘لا تا˘يلو˘لا ا˘سضيأا تل˘ج˘سس د˘قو .ا˘ًسضر˘م ÚثÓ˘˘ث
Úع ،نازيلغ ،ترايت ،Âاغتسسم ،ةديعسس ،سسابعلب يديسس ،نارهو

نم ةلاح00271 نم Ìكأا تليسسمسسيتو ركسسعم ،ناسسملت ،تنسشو“
ةبسص◊اب ةباسصإا ةلاح0025 اهنم اهب حيرسصتلا بجاولا سضارمألا
ةلقنتŸا سضارمألا نم ةلاح0662و لسسلا سصخت ىرخأا ةلاح075.4و
ناوي◊ا قيرط نع ةلقنتŸا سضارمألا ةئف ‘و .هايŸا قيرط نع
ةيطلاŸا ىم◊ا ءادب ةباسصإا ةلاح199 ءاهز ةيبرغلا ةقطنŸا تلجسس
.يدل÷ا زوينامسشيللا ءاد نم ىرخأا ةلاح152و
نم ناوي◊ا قيرط نع ةلقنتŸا سضارمألاب ةباسصإلا لدعم عفترا دقو
.9102 ‘ ةمسسن فلأا001 لكل ةلاح6.91 ¤إا8102 ‘1.71
‘ دهسش هنأا ¤إا اهسسفن ةقيثولا Òسشت ،لسسلا سضرÃ قلعتي اميفو
نم ةئاŸاب72 غلب ثيح ،اسسوسسfi اًسضافخنا ÚيسضاŸا Úماعلا
05 نم ديزأا لثÁ ناك Úح ‘ اهب حيرسصتلا بجاولا سضارمألا
.ةيسضاŸا تاونسسلا لÓخ تاحيرسصتلا نم ةئاŸاب
نم افيفط اعافترا اياحسسلا باهتلاب ةباسصإلا لدعم فرع اهرودبو
.9102 ‘4.9 ¤إا8102 ‘ ةمسسن فلأا001 لكل ةلاح7.7

 م.ق

ÚنشسÙإ دحأإ اهب لفكتي

جÈب تامدÿإ يتددعتم Úتدايع زا‚إ
ابيرق جيريرعوب
جيريرعوب جرب ةيلوب تامدÿا يتددعتم Úتدايع زا‚إا لاغسشأا أادبت
ةر˘يدŸا ن˘م م˘ل˘ع ا˘م بسسح ،Úن˘˘سسÙا د˘˘حأا ن˘˘م ةردا˘˘بÃ ا˘˘ب˘˘ير˘˘ق
.ميحرلا دبع ةÒسصن ناكسسلاو ةحسصلل ةيلÙا
نم لكب نادسسجيسس ÚعورسشŸا نيذه نأا اهتاذ ةلوؤوسسŸا تحسضوأا

يبعسشلا نيدهاÛا يحب دقرموب ةقطنÃ اديد–و ةيلولا ةمسصاع
.ةيلولاب Êاكسس عمÈ Œكأا Êاث داولا سسأار ةيدلب لخدÃ اذكو
،ةيحسص قفارŸ نادقتفت ÚتقطنŸا Úتاه نأا ةثدحتŸا تحرسصو
ةمدÿا امهلوخدو امهزا‚إا دعب Úتدايعلا نأاسش نم نأا ¤إا ةÒسشم
.ةيحسصلا تامدÿا يقلت لا‹ ‘ ÚنطاوŸا ةاناعم نم اففخي نأا
اذه فرط نم ايلك نلوÚ ÁعورسشŸا نيذه نأا اسضيأا تركذو
نا˘ك˘سسلاو ة˘ح˘سصلا ي˘ت˘ير˘يدŸ ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘˘لا ة˘˘ق˘˘فارŸا˘˘ب كلذو ن˘˘سسÙا
.ةيمومعلا تازيهجتلاو
دمfi ةيلولا ›او عم يقيسسنت عامتجا لÓخ هتاذ نسسÙا دعو امك
ثيح ،ةيلولا تايدلب ديدع Èع ةلثا‡ تاردابم ديسسجتب كلام نب
حا‚إل ةيرادإلا تاءارجإلا ليهسست لجأا نم تاميلعت ›اولا ىدسسأا

.ناكسسلاو ةحسصلا ةريدم هيلإا تراسشأا ام قفو ةيÿÒا تاردابŸا هذه
 م.ق

ةيدلبب لامعلا يح ناكسس بلاط
لا˘م˘سش ة˘ع˘قاو˘لا نا˘يزو˘ب ة˘˘ما˘˘ح
فور˘˘ظ Úسسح˘˘ت˘˘ب ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘سسق
ةيحانلا نم ام˘ي˘سسل م˘ه˘ت˘سشي˘ع˘م
.ةيئيبلا
تاذب نونطاق هدكأا ام بسسحو
Òهطتلا ةكبسش طبر نإاف ،ي◊ا
ع˘˘˘مÛا˘˘˘ب ي◊ا اذ˘˘˘ه˘˘˘˘ب ةراŸا
م˘˘هأا Úب ن˘˘م د˘˘ع˘˘˘ي ي˘˘˘سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا
ن˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع ÈعŸا بلا˘˘˘˘طŸا

فلتfl راطإا ‘ ناكسسلا فرط
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حلا تا˘˘˘˘˘كر◊ا
ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘جوŸا تÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسارŸاو
.ÚينعŸا Úلوؤوسسملل
،نا˘˘ك˘˘˘سسلا ل˘˘˘ث˘˘˘مŸ ادا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘سساو

fiا اذه”” نإاف ،ب .دمŸلكسش
تاو˘˘˘ن˘˘˘سس تسس ذ˘˘˘ن˘˘˘م دو˘˘˘˘جو˘˘˘˘م
‘ ة˘ل˘م˘ع˘ت˘سسŸا ها˘يŸا غ˘ير˘ف˘˘تو
رات˘مأا د˘ع˘ب ى˘ل˘ع ق˘ل˘ط˘لا ءاو˘ه˘لا
انغلبأا دقو ،انتانكسس نم ةليلق

ح˘˘˘لا˘˘˘˘سصŸا تارŸا د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع ‘
ة˘˘˘يو˘˘˘سست ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
””.ةدئاف نود نكل ةيعسضولا
ةيدلب حلاسصم دكؤوت ”” فاسضأاو

تاونسس تسس ذنم نايزوب ةماح
ة˘˘ك˘˘ب˘˘˘سش ط˘˘˘بر˘˘˘ل عور˘˘˘سشم جاردإا
لو يسسيئرلا عمÛاب Òهطتلا
حلاسصم ةقدا˘سصم ىو˘سس ر˘ظ˘ت˘ن˘ي
⁄ ة˘عا˘سسلا د◊ ن˘˘ك˘˘ل ،ة˘˘يلو˘˘لا
ها˘˘˘˘˘˘يŸاو ءي˘˘˘˘˘˘سش يأا ثد˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘ي
اد˘يد˘˘ه˘˘ت ل˘˘ك˘˘سشت ة˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسŸا
””.ي◊ا اذه ناكسس ةحسصل

دو˘˘˘جو ن˘˘˘ع او˘˘˘ثد– نأا د˘˘˘ع˘˘˘بو
ثدحي دق ةئيبلل يقيقح ديدهت
،ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا ة˘˘ح˘˘سصل˘˘ل Ó˘˘ك˘˘سشم
ي◊ا اذ˘˘˘˘ه نا˘˘˘˘ك˘˘˘˘سس بلا˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ي
لخدتلا”” ب ةيلÙا تاطلسسلا

لجأا نم نك‡ تقو عرسسأا ‘
لا˘˘غ˘˘سشنلا اذ˘˘˘ه˘˘˘ل ل˘˘˘ح دا˘˘˘ج˘˘˘يإا
””.مهتسشيعم فورظ Úسس–و
سسي˘˘˘˘ئر ح˘˘˘˘سضوأا ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘م
ةما◊ يدلبلا يبعسشلا سسلÛا
،›Ó˘ي˘ف قازر˘لا د˘ب˘˘ع ،نا˘˘يزو˘˘ب
ط˘˘بر˘˘ل ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع تجردأا”” ه˘˘نأا˘˘ب

اذ˘ه˘˘ب ةراŸا Òه˘˘ط˘˘ت˘˘لا ة˘˘ك˘˘ب˘˘سش
ةيدلبلل يسسيئرلا عمÛاب ي◊ا
ة˘˘˘ير˘˘˘˘يدŸا ىد˘˘˘˘ل ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘عاد˘˘˘˘يإاو
ل˘جأا ن˘م ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘˘ئلو˘˘لا
نأا د˘ع˘بو ””.ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ة˘˘قدا˘˘سصŸا
اذه ليو“ نكÁ ل هنأاب فسشك
،ةيدلبلا ةينازيم نم عورسشŸا
ي˘لÙا بخ˘ت˘˘نŸا تاذ ح˘˘سضوأا
لمع ةسسلج راطإا ‘ قفتا”” هنأاب
،ةينعŸا فارطألا فلتfl عم
دراوŸا ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘يد˘˘˘˘م ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسل
ىلع فلŸا عاديإا ىلع ،ةيئاŸا

ة˘˘˘˘يلو˘˘˘˘لا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم ىو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسم
⁄”” ه˘نأا˘ب فا˘˘سضأاو ””.ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘ل˘˘ل
،””ءارجإا يأا ةعاسسلا د◊ ذختي
عور˘˘˘سشŸا اذ˘˘˘ه نأا˘˘˘ب اد˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘م
””.اي˘لا˘ج˘ع˘ت˘سسا ا˘ع˘با˘ط”” ي˘سست˘ك˘ي
قازر˘˘˘لا د˘˘˘ب˘˘˘ع ر˘˘˘كذ نأا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘بو
ة˘سسارد˘لا تز‚أا ه˘نأا˘˘ب ›Ó˘˘ي˘˘ف
فسشك ،عورسشŸا اذهب ةسصاÿا
ن˘˘˘˘ع جار˘˘˘˘فإلا در˘˘˘˘جÃ”” ه˘˘˘˘نأا˘˘˘˘ب
روفلا ىلع متيسس مزÓلا ليومتلا
 ””.لاغسشألا قÓطإا

 م.ق

 ةيدلبلإ صسيئر بشسح ليومتلإ ىلع جإرفإلاب طبترم رمألإ

 Òهطتلإ تاكبصشب نوبلاطي ةنيطنصسقب نايزوب ةماحب ““لامعلإ يح““ ناكصس

افÓغ سسادرموب ةيلوب ةينعŸا حلاسصŸا تدسصر
ليوم˘ت˘ل ه˘جو˘م را˘ن˘يد را˘ي˘ل˘م د˘حاو˘لا زوا˘ج˘ت˘ي ا˘ي˘لا˘م
ىلع نيدايŸا ىتسش ‘ ةيومنت ةيلمع051 ةبارق
دافأا امبسسح ،ةيلولا Èع لظ ةقطنم223 ىوتسسم
.ةيلولا ›او هب
›اŸا فÓغلا نأا ،حيرسصت ‘ نتايحي يحي لاقو
ة˘ي˘تاذ˘لا تا˘ي˘نا˘ك˘مإلا ن˘م تد˘ن˘جو د˘˘سصر”” رو˘˘كذŸا
””Òه˘ط˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع”” لÓ˘خ ن˘م ””تا˘يد˘ل˘ب˘لاو ة˘يلو˘˘ل˘˘ل

ن˘م ،ة˘يو˘م˘ن˘ت˘لا ج˘ماÈلاو تا˘ي˘ناز˘يŸا ة˘فا˘ك ة˘˘نود˘˘م
د◊ دينŒ نم نكم يذلا رمألا»، ةيعاطقو ةيدلب
.””رانيد نويلم35و رايلم دحاو نآلا
وحن ””اههيجوت ديعأاو ةدوجوم تناك لاومأا”” يهو

Èع لظلا قطانم ةيمنتل ةفلتıا جماÈلا ليو“
نكت ⁄”” اهنأاب دكأا يذلا ،ةيلولا ›او حسضوي ،ةيلولا

Ìع˘ت˘م وأا ة˘ف˘قو˘ت˘م تنا˘ك وأا د˘سشار ل˘ك˘سشب ة˘ل˘غ˘˘ت˘˘سسم

.””تاونسس ةدع ذنم اهزا‚إا
تايلمع نم تدافتسسا يتلا تاعاطقلا مهأا Úب نمو
ادانتسسإا ،روكذŸا ›اŸا ليومتلا راطإا ‘ ةيومنت
ةيلمع93 ب ةيئاŸا دراوŸا ،ردسصŸا سسفن ¤إا
لاغسشألاو ةيلمع82 ب يحسصلا فرسصلاو ةيومنت
تهجو ةيومنت تايلمع01و ةيلمع64 ب ةيمومعلا
ةيسسردŸا لكايهل˘ل تا˘ي˘ل˘م˘ع8و ةيمو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإÓ˘ل
.تاعاطقلا فلتfl تسسم ةيقبتŸا تايلمعلاو
051 ةبارق غلبت يتلا عيراسشŸا هذه لم‹ نم ملسسو
ةيومنت ةيلمع06وحن ،ةيلولا ›او بسسح ،اعورسشم
 .مويلا دح ¤إا
لوؤوسسŸا سسفن حسضوأا ،عيراسشŸا ةيقب سصخي اميفو
ةيلمع62و زا‚إلا ديق لازت ل ةيلمع09 وحن نأا
با˘ب˘سسأل لا˘غ˘˘سشألا ا˘˘ه˘˘ب تف˘˘قو˘˘تو تق˘˘ل˘˘ط˘˘نا ىر˘˘خأا

flا لول◊ا داجيإا يرجيو ةفلتŸةداعإاو اهل ةبسسان

.لاجآلا برقأا ‘ اهثعب
هذه نأا ¤إا ،راطإلا اذه ‘ ،نتايحي ›اولا راسشأاو
ي˘ئلو يو˘م˘ن˘ت ج˘ما˘نر˘ب ن˘م˘سض ة˘˘جرد˘˘م ،ع˘˘يرا˘˘سشŸا

ةيلمع2711 م˘سضي ،ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘م ةد˘ئا˘˘ف˘˘ل ه˘˘جو˘˘م
006 ءاهز ل˘يو“و ا˘ه˘ل˘ي˘ج˘سستو ا˘ه˘ط˘ب˘سض ” ة˘يو˘م˘ن˘ت

0003 لسصأا نم ،مويلا دح ¤إا اهلم‹ نم ةيلمع
عم قيسسنت˘لا˘ب تا˘يد˘ل˘ب˘لا ا˘ه˘ت˘حÎقا ة˘يو˘م˘ن˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع
.قطانŸا هذه ةدئافل ÊدŸا عمتÛا تايعمج
تايلمعلا نأاب ددسصلا اذه ‘ ةيلولا ›او حسضوأاو
¤إا ةيلام ةيطغت اهل سسيل ”” اهليو“ حÎقŸا ةيومنتلا

لمعلاو تايولوألا بسسح فنسصتسس كلذلو ””مويلا دح
ةدسصرا نم رفوتي ام قفو ايجيردت اهليو“ ىلع
ة˘˘ي˘˘لÙا ل˘˘يو˘˘م˘˘ت˘˘لا ردا˘˘سصم ف˘˘ل˘˘تÈ flع ””ة˘˘ي˘˘لا˘˘م
.ةزكرمŸا وأا ةيعاطقلاو

م.ق

 ةبإرق ليومتل رانيد رايلم نم ديزأإ اهل دشصر

سسإدرموبب ةمورÙإ قطانŸاب يومنت عورصشم051



ة˘ب˘سسن˘ب ””تنر˘ب”” ماÿ ة˘ل˘جآلا دو˘˘ق˘˘ع˘˘لا تلز˘˘نو
بوسص هجتتو ،ليمÈلل رلود36.44 ¤إا 1.0%
.عوبسسألا ‘ %4.0 ةبسسنب ةدايز
سساسسكت برغ”” ماÿ ةلجآلا دوقعلا تعجارتو
94.24 ¤إا %8.0 ةبسسنب يكيرمألا ””طيسسولا
عاف˘ترلا بو˘سص ه˘ج˘ت˘ت ا˘ه˘ن˘ك˘ل ،ل˘ي˘مÈل˘ل رلود
.عوبسسألا ‘ %1.1 وحنب
ةقطنم داسصتقا ‘اعت نأا سسمأا حسسم رهظأاو

Ìعت قÓطإلا ىلع هل عجارت Èكأا نم ورويلا
.رهسشلا اذه
،‘اعتلل ةرتافلا ةعيبطلا ىلع رخآا رسشؤوم ‘و
ماÿا ط˘ف˘ن˘لا ن˘م د˘˘ن˘˘ه˘˘لا تادراو تسضف˘˘خ˘˘نا

لظ ‘0102 سسرام ذنم اهتايوتسسم ىندأل
Œةفداهلا ماعلا لزعلا تاءارجإا دد Ÿةحفاك

ة˘˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘سص لا˘˘˘م˘˘˘عأا ءار˘˘˘جإاو ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك سسوÒف
.‘اسصملل

ىلع ””+كبوأا”” ةعوم‹ زكرت ،هتاذ تقولا ‘
لباقم مهجاتنإا داز نيذلا ءاسضعألا نأا نامسض
””زÎيور”” تركذو .جاتنإلا نوسصلقيسس مهتادهعت
سضعب نأا ¤إا تسصلخ ””+كبوأا”” ةعوم‹ نأا
13.2 جا˘ت˘نإلا سضفÿ نو˘جا˘ت˘ح˘ي˘˘سس ءا˘˘سضعألا

تادادمإا سضئاف سضيوعتل ايموي ليمرب نويلم
.ةÒخألا ةنوآلا ‘ هولجسس

زÎيور/إا.ق

داصتقا
ـه1441 مر30fi ـل قفاوŸا م0202  توأا22  تبشسلا

¤إإ بهذلإ عفدت ةيكيرمأإ تانايب
ءإرصضÿإ ةقطنŸإ
تانايب تززع نأا دعب ،ةعم÷ا سسمأا ،بهذلا راعسسأا تعفترا
فاعت نم فواıا ةيكيرمألا ةلاطبلا ةناعإا تابلطل ة“اق
.انوروك سسوÒف نع ةمجانلا ةيداسصتقلا ةمزألا نم أاطبأا
¤إا %3.0 ة˘ب˘سسن˘ب ة˘يرو˘ف˘لا تÓ˘ما˘ع˘ت˘˘لا ‘ بهذ˘˘لا د˘˘ع˘˘سصو
ذنم %2.0 ةبسسنب عفترم بهذلاو ،ةسصنوأÓل رلود38.7491
.يرا÷ا عوبسسألا ةيادب
%5.0 ةبسسنب ةلجآلا ةيكيرمألا دوقعلا ‘ بهذلا عفترا اميف
.ةسصنوأÓل رلود01.6591 ¤إا
ايلاÎسسأا كنب ىدل يداسصتقلا Òبÿا ،امراسش نوج لاقو
سضافخناو ،ةيكيرمألا لمعلا قوسس تانايب روهدت”” :ينطولا

لماوع يه ،يسسايسسوي÷ا رتوتلا رارمتسساو ،تادنسسلا دئاوع
.””بهذلا معد ‘ ةرمتسسم
‘ ارلود0891وÚ 0291ب بهذلا لوادت عقوتن”” :فاسضأاو
ىلع لابقإلا ةدايز لثم لماوع نأا ¤إا اÒسشم ،””بيرقلا دمألا
سسوÒف دسض حاقلل لسصوتلا ‘ مدقت زارحإاو ،ةرطاıا
.بلطلا ىلع طغسضت دق انوروك
ةبسسنب ةسضفلا تدعسص ،ىرخألا ةسسيفنلا نداعملل ةبسسنلابو
عجارت امنيب ،اسضيأا %6.0 ةبسسنب ÚتÓبلا عفترا اميف ،6.0%
.%5.0 ةبسسنب مويدÓبلا

زÎيور

اروف ةئطاÿا اهتافرشصت حيحشصت اكيرمأا ىلع

 انتاكرصش يمحنصس : Úصصلإ
لك ذختتسس Úكب نإا”” ،سسمأا لوأا ةينيسصلا ةراجتلا ةرازو تلاق
،ةعورسشŸا اهتاكرسش حلاسصم ةيام◊ ةمزÓلا تاءارجإلا
عو˘˘ب˘˘سسألا اذ˘˘ه ةد˘˘ح˘˘تŸا تا˘˘يلو˘˘لا كر– ى˘˘ل˘˘ع ادر كلذو
.””زيجولونكت يواوه ةكرسش ىلع دويقلا ديدسشتل
دلانود يكيرمألا سسيئرلا ةرادإا تعسسو ،””زÎيور»ـل اقفوو
يتلا ويام ‘ ةنلعŸا دويقلا قاطن يسضاŸا Úنثإلا بمرت
نم ةقÓمعلا ةينيسصلا لاسصتلا تادعم ةكرسش عنم ¤إا فدهت
امك ،سصاخ سصيخرت نود تÓسصوŸا هابسشأا ىلع لوسص◊ا
ةمئاقلا ¤إا ةلود12 ‘ ””يواوه»ـل ةعبات ةكرسش83 تفاسضأا
را˘˘طإا ‘ ،ة˘˘ي˘˘ك˘˘ير˘˘مألا ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح˘˘ل˘˘ل ءادو˘˘سسلا ة˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلا
ق˘ئا˘قر˘لا ¤إا ة˘كر˘سشلا لو˘سصو ع˘ن˘م ¤إا ة˘ي˘˘مار˘˘لا تاءار˘˘جإلا
.ايراŒ ةحاتŸا ةينوÎكلإلا
بجي”” ÊوÎكلإلا اهعقوم ىلع رسشن نايب ‘ ةرازولا تلاقو
،””اروف ةئطاÿا هتافرسصت ححسصي نأا يكيرمألا بنا÷ا ىلع
ىلع درت نأا نكÁ فيك نأاسشب ليسصافت نع فسشكت نأا نود
.ةيكيرمألا ةوطÿا
Úسصلا نأاب ةينيسصلا ةموك◊ا نع ةرداسص تاحيرسصت تدافأاو
يراجتلا عازنلا ثحب ةدواعم نامزتعت ةدحتŸا تايلولاو
.ماوعأا رادم ىلع رمتسسŸا امهنيب
ىلع اتقفتا Úتلودلا نأا ،سسمأا ةينيسصلا ةراجتلا ةرازو تركذو
دعوم ¤إا رسشت ⁄ اهنكل ،سضرغلا اذهب ةيفتاه ةثداfi ءارجإا

fiا هذهل ددÙا نم ناكو .ةثداŸءارجإا سساسسألا ‘ ررق
fiب تا˘˘˘ثداÚ ب˘˘نا÷اÚ ءار˘˘جإل يرا÷ا عو˘˘ب˘˘سسألا ع˘˘ل˘˘ط˘˘م

” ءاقللا نكل ،ةراجتلا قافتا نم ¤وألا ةلحرملل ةعجارم
.هؤواغلإا
هنأا ،ءاثÓثلا نلعأا ،بمرت دلانود يكيرمألا سسيئرلا ناكو
Úب يراجتلا عازنلا عفد ام ،Úكب عم ةراجتلا تاثداfi ىغلأا
نطنسشاو تلماعت ثيح ،يجولونكت عازن ¤إا Úكبو نطنسشاو
قيبطت عمو ””يواوه”” ينيسصلا تلاسصتلا قÓمع عم ةدحب
.يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم ىلع كوت كيت
اينمأا ارطخ لكسشت ””يواوه”” نأا نويكيرمأا نولوؤوسسم ىريو
.ةكرسشلا هتفن ءاعدا وهو ،Úكب ةموكحب اهتÓسص ببسسب
تايلولا Úب رتوتلا دعاسصت طسسو تابوقعلا ديدسشت يتأايو
ةينيسصلا تاكرسشلا نأاب نطنسشاو معازمو Úسصلاو ةدحتŸا
.تاعومÛا كلتل رركتŸا يفنلا مغر ،سسسسجتلل مدختسست
كوت كيت قيبطت رظح ¤إا بمرت دلانود سسيئرلا ىعسسو
،””سسنادتياب”” ةينيسصلا مألا ةكرسشلا نم بحسسي ⁄ اذإا Òهسشلا
ةيام◊ تسضرف ةديد÷ا تابوقعلا”” نأا هتارادإا فيسضت اميف
ان˘ي˘ن˘طاو˘م ة˘ي˘سصو˘سصخو ةد˘ح˘تŸا تا˘يلو˘ل˘ل ي˘مو˘ق˘لا ن˘مألا
Úك˘ب Òثأا˘ت ن˘م سسماÿا ل˘ي˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘ت˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ب˘لا ة˘مÓ˘سسو
.””ريرسشلا
””يواوه»ـل ةعباتلا تاكرسشلا ةراجتلا ةرازو ءارجإا لوطيسسو

اسسنرفو Úتنجرألاو ليزاÈلاو Úسصلا اهنمسض نم ةلود12 ‘
اذه بجوÃو .ا˘ي˘نا˘ط˘ير˘بو د˘نÓ˘يا˘تو ةرو˘فا˘غ˘ن˘سسو ا˘ي˘ناŸأاو
وأا جمانرب يأا ىلع لوسص◊ا نم ةكرسش يأا عن“ ،ءارجإلا
‘ ا˘ه˘ماد˘خ˘ت˘سسل ةد˘˘ح˘˘تŸا تا˘˘يلو˘˘لا ‘ تع˘˘ن˘˘سص ة˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت
.تانوكŸا وأا تاجتنŸا
ة˘ح˘ئا˘ج بب˘سسب ا˘سضيأا Úب˘نا÷ا Úب تا˘قÓ˘ع˘لا تر˘تو˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
مدعب ةينيسصلا ةموك◊ا ةدحتŸا تايلولا مهتت ثيح انوروك
¤إا ةفاسضإا ،سسوÒفلا راسشتنا نم دحلل ةيفاك دوهج لذب
.„وك „وه ‘ ينيسصلا لخدتلا لوح فÿÓا دعاسصت
„وك „وه نإا”” ،سسمأا لوأا ةينيسصلا ةيجراÿا ةرازو تلاقو
عم لدابتŸا Êوناقلا نواعتلا نأاسشب قافتاب لمعلا قلعتسس
لمعلا نطنسشاو ءاهنإا ىلع ادر كلذو ،ةدحتŸا تايلولا
.اهعم تاقافتلا سضعبب
،لوألا سسمأا „وك „وه ةيكيرمألا ةيجراÿا ةرازو تغلبأاو
نأا دعب ةنيدŸا عم ةيئانث تاقافتا ةثÓث ءاهنإا وأا قيلعتب
.يموقلا نمأÓل اديدج انوناق اهيلع Úسصلا تسضرف

إا.ق
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ليمÈلل رلود36.44 دنع ““تنرب

انوروك سسوÒف نم ءيطب فاعت لعفب سضفخنت طفنلإ راعصسأإ
ايفاعت انوروك تاءارجإا فيفخت معدي ذإا ،رهششأا ةشسمخ ‘ ىوتشسم ىلعأا برق عبقت اهنكل ،ةعم÷ا سسمأا طفنلا راعشسأا تشضفخنا
.تادادمإلا دييقت ¤إا ماخلل رابك نوجتنم ىعشسي امنيب ،دوقولا بلط ‘ ائيطب

نأا ””+ كبوأا»ـل يلخاد ريرقت رهظأا
لود˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘عو˘˘˘˘م‹ ءا˘˘˘˘سضعأا سضع˘˘˘˘˘ب
سضفخ هيلع Úعتيسس طفنلل ةجتنŸا
13.2 اهردق ةيفاسضإا ةيمكب جاتنإلا

سضئاف سضيوعتل ايموي ليمرب نويلم
.ةÒخألا ةنوآلا ‘ تادادمإا
نإا ر˘ير˘ق˘ت˘لا لا˘˘ق ،””زÎيور»ـل ا˘˘ق˘˘فوو
ويام Úب ةÎفلا ‘ لجسسŸا سضئافلا
سسطسسغأا ‘ هسضيوعت يغبني ويلويو
.Èمتبسسو
ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘لؤوŸا ،””+ كبوأا”” تزز˘˘˘˘˘عو
ةرد˘˘سصŸا لود˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م ءا˘˘˘سضعأا
مهنيب نم نيرخآا Úجتنمو لوÎبلل
ةكÎسشŸا جاتنإلا تاسضيفخت ،ايسسور
نويلم7.9 غلب يسسايق ىوتسسم ¤إا
¤إا اهتسصلق مث ويام ‘ ايموي ليمرب
.رهسشلا اذه ايموي ليمرب نويلم7.7

سسوÒف ةحئاج Òثأات ىدأا ،ليربأا ‘و
ار˘بو او˘ج ر˘ف˘سسلا ة˘كر˘˘ح ‘ ا˘˘نورو˘˘ك
دا˘سصت˘قلا˘ب ىر˘خأا تا˘عا˘ط˘ق ى˘ل˘˘عو
ط˘ف˘ن˘لا را˘ع˘سسأا ع˘جار˘ت ¤إا يŸا˘˘ع˘˘لا
ارلود61 ن˘م ل˘قأا ¤إا ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘ق˘˘لا
راسشتنا رارمتسسا ددهي اميف ،ليمÈلل
‘ا˘˘ع˘˘ت تا˘˘ع˘˘قو˘˘ت ا˘˘ي˘˘لا˘˘˘ح سسوÒف˘˘˘لا
.طفنلا ىلع بلطلا
يذ˘لا ي˘ل˘خاد˘لا ر˘ير˘ق˘ت˘لا ر˘˘كذ˘˘ي ⁄و
يتلا ةيفيكلا ””زÎيور”” هيلع تعلطا
ةيفاسضإلا تا˘سضي˘ف˘خ˘ت˘لا ا˘ه˘ب عزو˘ت˘سس
نكل ،Èمتبسسو سسطسسغأا ىدم ىلع
13.2 غ˘لا˘ب˘لا م˘قر˘لا ي˘˘ن˘˘ب˘˘ت ىر˘˘ج اذإا

ه˘˘ع˘˘يزو˘˘تو ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي ل˘˘ي˘˘مر˘˘ب نو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م
كلذ نإاف ،نيرهسشلا ىلع يواسستلاب
ط˘ف˘ن جا˘ت˘نإا تا˘˘سضي˘˘ف˘˘خ˘˘ت˘˘ب ل˘˘سصي˘˘سس
نويلم58.8 و˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘ن ¤إا ””+ كبوأا””

نأا ر˘ير˘ق˘ت˘لا ر˘ه˘ظ˘يو .ا˘ي˘مو˘ي ل˘ي˘مر˘ب
ىلع بلطلا عجارت عقوتت ةمظنŸا
نويلم1.9 ع˘قاو˘ب0202 ‘ ط˘ف˘ن˘˘لا
فلأا001 ةدايزب يأا ،ايموي ليمرب
،قبا˘سسلا ا˘ه˘ع˘قو˘ت ن˘ع ا˘ي˘مو˘ي ل˘ي˘مر˘ب

ÚيÓم ةعبسس بلطلا عفتري نأا ىلع
.1202 ‘ ايموي ليمرب
اروسصت اسضيأا عقوتت ””+ كبوأا”” نكل
نم ةيناث ةجوم هيف برسضت Óيدب
لوطأاو ىوقأا نوكت ،سسوÒفلا يسشفت
ةد˘˘ح˘˘تŸا تا˘˘يلو˘˘لاو ا˘˘بوروأا ،اد˘˘˘مأا
نم Êاثلا فسصنلا ‘ Úسصلاو دنهلاو
رهظأا ،روسصتلا اذه لظ ‘و .ماعلا
عجاÎي نأا عقوتŸا نم نأا ريرقتلا
‘ ايموي ليمرب نويلم2.11 بلطلا
ط˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لا تا˘˘˘نوزfl ل˘˘˘سصت˘˘˘ل ،0202
نوا˘ع˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘˘م لود˘˘ل ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا

عبارلا عبرلا ‘ ةيمنتلاو يداسصتقلا
طسسوتم قوف ليمرب نويلم332 ¤إا
غ˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘˘سسو .ماو˘˘˘˘عأا ة˘˘˘˘سسم˘˘˘˘خ ر˘˘˘˘خآا
قوف ليمرب نويلم052 تانوزıا

‘ ماو˘˘عأا ة˘˘سسم˘˘˘خ ر˘˘˘خآا ط˘˘˘سسو˘˘˘ت˘˘˘م
قار˘ع˘لا نأا تا˘نا˘ي˘ب˘لا ر˘ه˘ظ˘تو .1202
Úب نم امازتلا لقألا امه ايÒجينو
يتلا ،تارامإلا ىتح ،””كبوأا”” ءاسضعأا
‘ ةيفاسضإا ةيعوط تاسضيفخت ترجأا
05 وحنب جاتنإلا ‘ تطرفأا ،وينوي
.ويلويو ويام Úب ايموي ليمرب فلأا
جرا˘˘خ ن˘˘م Úكرا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘˘بو
ناتسسخازاكو ايسسور تلجسس ،””كبوأا””
فلأا082 هرد˘ق جا˘ت˘˘نإلا ‘ ا˘˘طار˘˘فإا
ايموي ليمرب فلأا091و ايموي ليمرب

.بيتÎلا ىلع
زÎيور

:““+ كبوأا““ ـل ريرقت

Èمتبصس ىتح جاتنإÓل ‘اصضإإ سضفخ ¤إإ جاتحي تإدإدمإلإ سضئاف سضيوعت

ةيعامتجلاو ةيداسصتقلا ةدحتŸا ·ألا ةن÷ تلاق
‘ ناكسسلا نم ءارقفلا ةبسسن نا ،(اوكسسإا) ايسسآا يبرغل
يسضاŸا ماعلا ‘ ةئاŸا ‘82 نم تفعاسضت نانبل
.0202 ماعلا ‘ ةئاŸا ‘55 ¤إا

مويلا اهجئاتن نع اوكسسإا تنلعأا ةسسارد ‘ كلذ ءاج
ةرورسض نماسضتلا :نانبل ‘ رقفلا”” ناونع لم–و

ةدد˘˘ع˘˘تŸا تا˘˘مد˘˘سصلا را˘˘ثآا ن˘˘م د˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ح
.””ةلخادتŸاو
تعفترا عقدŸا رقفلا نوناعي نيذلا ةبسسن نأا تركذو
¤إا يسضاŸا ماعلا ‘ ةئاŸا ‘8 نم فاعسضأا ةثÓثب
.0202 ماعلا ‘ ةئاŸا ‘32
ة˘ج˘ي˘ت˘ن ل˘ل˘سشلا˘ب نا˘ن˘ب˘ل ة˘با˘سصا ¤ا او˘˘ك˘˘سسإا ترا˘˘سشأاو
عبارلا ‘ توÒب أافرم برسض يذلا لئاهلا راجفنلا

دادعأا ‘ عراسستŸا ديازتلاو يرا÷ا سسطسسغأا نم
-ديفوك) ديد÷ا انوروك سسوÒف سضرÃ تاباسصإلا
تا˘مد˘سص را˘ثآا ن˘˘م نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ه˘˘ي˘˘ف Êا˘˘ع˘˘ي تقو ‘ (91
Òغ ةز˘ف˘ق˘ب تب˘ب˘سستو هدا˘سصت˘˘قا تك˘˘ه˘˘نأا ة˘˘ل˘˘خاد˘˘ت˘˘م
.رقفلا تلدعم ‘ ةقوبسسم

›امجإلا ددعلا”” نأاب رطÿا سسوقان ةسساردلا تقدو
بسسحب نويلم7,2 قوفي حبسصأا Úينانبللا نم ءارقفلل

نم لقأا ىلع نوسشيعي نيذلا يأا) ىلعألا رقفلا طخ
.(مويلا ‘ ارلود41
ةقبطلا لكآات ايلمع ينعي كلذ نا ةسساردلا تفاسضأاو
لخدلا يوذ ةبسسن سضافخناو ،Òبك لكسشب ىطسسولا
.ناكسسلا نم ةئاŸا ‘04 نم لقأا ¤إا طسسوتŸا
ن˘ع ىأا˘نÃ تسسي˘˘ل ن˘˘يرو˘˘سسيŸا ة˘˘ئ˘˘ف نا ¤ا تت˘˘ف˘˘لو
ا˘ه˘م˘ج˘ح ثل˘ث ¤إا تسصل˘ق˘ت د˘˘ق˘˘ف ثي˘˘ح تا˘˘مد˘˘سصلا
تغلب تناك امدعب0202 ماع ‘ ةئاŸا ‘5 تغلبو
.9102 ماع ‘ ةئاŸا ‘51
ةيذيفنتلا ةنيمألا تÈتعا ةسساردلا ىلع اهقيلعت ‘و
ي˘˘ن˘˘طو قود˘˘ن˘˘سص ءا˘˘˘سشنإا”” نأا ي˘˘˘ت˘˘˘سشد لور او˘˘˘ك˘˘˘سسإل
ةمزألا ة÷اعŸ ةحلم ةرورسض يعمتÛا نماسضتلل
.””رقفلا ةوجف سصيلقتو ةيناسسنإلا
معدلا هيجوت ¤إا ةيلودلا ةحناŸا تاه÷ا تعدو
ةيام◊ا زيزعتو ،يحسصلاو يئاذغلا نمألا Òفوت وحن
.ةيعامتجلا

ن˘م مز˘ل˘ي ا˘م ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ةرور˘سض”” ى˘ل˘ع ي˘ت˘سشد تدد˘˘سشو
،ة˘يدا˘سصت˘قلا ة˘م˘كو◊ا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘حÓ˘˘سصإا
ة˘ي˘فا˘ف˘سشلا ز˘يز˘ع˘تو ،ة˘ي˘ع˘ير˘˘لا ة˘˘ط˘˘سشنألا ن˘˘م د◊او
.””ةلءاسسŸاو
ة˘كÎسشم نو˘ك˘ت نأا بج˘˘ي ة˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسŸا”” نأا تÈت˘˘عاو
ةدارإا رفوتت نأاو ،افاسصنا Ìكأا تاحÓسصإلاو ةلداعو
ق˘ي˘ق– ى˘ل˘ع ة˘ي˘سسسسؤو˘م ةرد˘قو ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘ي˘سسا˘˘ي˘˘سس
.””مزÓلا يعمتÛا نماسضتلا
ا˘هد˘ع˘ت تا˘˘سسارد را˘˘طا ‘ ””او˘˘ك˘˘سسإا”” ة˘˘سسارد ي˘˘تأا˘˘تو
-ديفوك) ديد÷ا انوروك سسوÒف سضرم رثأا مييقتل
ة˘كÎسشŸا ا˘هدو˘ه˘ج ‘ ة˘ي˘بر˘ع˘˘لا لود˘˘لا م˘˘عد˘˘ل (91
.يŸاعلا سضرŸا راثآا نم فيفختلل
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإلا نا˘ج˘ل˘لا ىد˘˘حإا ي˘˘ه او˘˘ك˘˘سسإلا نا ر˘˘كذ˘˘ي
معد ىلع لمعتو ةدحتŸا ·أÓل ةعباتلا سسمÿا
ة˘˘ل˘˘ما˘˘سشلا ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلاو ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
لماكتلا زيزعت ىلعو ةيبرعلا لودلا ‘ ةمادتسسŸاو
.يميلقإلا

اوخنيشش

رقفلإ طخ ت– نوصشيعي نانبل ناكصس فصصن نم Ìكأإ :إوكصسإإ
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 ““ناخرب““ ةيلمع لشصإوت اشسنرف

بلاطت رإو÷إ لودو..›ام ‘ ›اقتنإ سسل‹
 لوزعŸإ سسيئرلإ ةدوعب

 ..هشضفرل نإوعدت وكشسومو نإرهط

سسل‹ تابوقع ةداعإل يكيرمأإ كر–
 نإريإإ ىلع نمألإ
ةبلاطŸ كرويوين ¤إا ويبموب كيام يكيرمألا ةيجراÿا ريزو هجوت

نع ناريإا ىلع ةيلودلا تابوقعلا سضرف ةداعإاب ›ودلا نمألا سسل‹
نارهط تعد Úح ‘ ،Êاريإلا يوونلا قافتلا ‘ ةيلآا ليعفت قيرط
 .ةيكيرمألا ةوطÿا سضفرل ›ودلا عمتÛا وكسسومو
نمألا سسل‹ سسيئر يكيرمألا ةيجراÿا ريزو يقتلي نأا بقترŸا نمو
تكهتنا ناريإا نأا ىرت اكيرمأا نأا ايمسسر هغÓبإل Êاجد هايسسنايرت نايد
يتلا تابوقعلا ةداعإا بجي هنأاو ،5102 ‘ مŸÈا Êاريإلا يوونلا قافتلا

 .يوونلا قافتلا ‘ اهتامازتلاب نارهط ديقت لباقم اهعفر ”
(kcab panS) قباسسلا عسضولا ةيلآا ليعفت بلطم ويبموب سشقانيسسو
ةدحتŸا ·أÓل ماعلا Úمألا عم يوونلا قافتلا ‘ اهيلع سصوسصنŸا
سسل‹ تابوقع سضرف ةداعإا ىلع ةيلآلا سصنتو ،سشيÒتوغ وينوطنأا
ىلع ةعقوŸا لودلا ىدحإا ىوكسش بقع اموي03 دعب ناريإا ىلع نمألا
قح مادختسسا ‘ ق◊ا Úسصلا وأا ايسسورل نوكي نأا نود نم كلذو ،قافتلا
 .ةيلآلا ليعفت دسض سضقنلا
عيمج سضرف ديعتسس هدÓب نإا ، بمارت دلانود يكيرمألا سسيئرلا لاقو
افيسضم ،قباسسلا ‘ اهقيلعت ” يتلا ناريإا ىلع ةدحتŸا ·ألا تابوقع
جاتن ناك يذلا ،ناريإا عم يثراكلا يوونلا قافتلا نم”” تبحسسنا هترادإا نأا
.””ندياب وج هبئانو امابوأا كاراب ةرادإل ةلسشافلا ةيجراÿا ةسسايسسلا
نم لوألا رهسشلا لÓخ ناريإا عم ديدج يوون قافتا ماربإاب بمارت دهعتو
 .ةلبقŸا ةيسسائرلا تاباختنلا ‘ هزوف لاح ‘ هتسسائر
فدهب قباسسلا عسضولل ةدوعلا ةيلآا طيسشنتب موقت اهنإا بمارت ةرادإا لوقتو
،لبقŸا ربوتكأا ‘ يهتني يذلا ،ناريإا ىلع ةحلسسألا رظح ديد“ Úمأات
Òغ .يسضاŸا عوبسسألا نمألا سسل‹ تيوسصت لÓخ هديد“ ‘ تلسشفو
نطنسشاو ءافلح مهيف نÃ- نيرخآلا نمألا سسل‹ ءاسضعأا مظعم نأا
دعت ⁄ اهنأا سساسسأا ىلع ،ةيلآلا هذه ليعفت ‘ اهقح نوركني -نويبوروألا

يام ‘ قافتلا نم بمارت ةرادإا تبحسسنا ذإا ،يوونلا قافتلا ‘ افرط
8102. 
تايلولا نأاب ةيناطيÈلا ””زÁاتلا”” ةفيحسص تدافأا ،لسصتم قايسس ‘و
سضرف ةداعإل ا˘ه˘كر– م˘عد˘ل ا˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب ى˘ل˘ع ط˘غ˘سضلا تف˘ث˘ك ةد˘ح˘تŸا
ديد“ كلذ ‘ اÃ ،ناريإا ىلع ةسضورفم تناك يتلا ةيلودلا تابوقعلا

 .اهيلإا ةحلسسألا ديروت رظح

 رابخألإ طيرشش
 ايشسور

 ينلافان يصسكلأإ ةصضراعŸإ ميعز ““ميمصست ““
وهو ىفسشتسسŸا ¤إا ،ينلافان يسسكلأا ،ةيسسورلا ةسضراعŸا ميعز لقن
 .همسساب ةثدحتŸا هتلاق ام بسسحب ،هميمسستب هبتسشيو ،يعولا دقاف
،ناÒط ةلحر لÓخ داسسفلل سضراعŸا يسسورلا طسشانلاب سضرم ⁄أا دقو

هتلاق ام بسسحب ،كسسموا ‘ ايرارطسضا طوبهلا ¤إا ةرئاطلا عفد ا‡
ياسشلا ¤إا فيسضأا ام ائيسش نأا ‘ نوهبتسشي مهنأا ةفيسضم ،سشيمراي اÒك
 .هلوانت يذلا
اجÓع ىقلتي ينلافان نأا ءابنأÓل سسات ةلاكول ىفسشتسسŸا ‘ ردسصم دكأاو
سسيئر˘ل˘ل ا˘يو˘ق اد˘ق˘ت˘ن˘م ،ا˘ما˘ع44 غ˘لا˘ب˘لا ،ي˘ن˘لا˘فا˘ن د˘ع˘يو.م˘م˘سست˘لا ن˘م
 .Úتوب ÁÒدÓف
””بÓقنا”” هنأاب ةيروتسسدلا تÓيدعتلا ىلع تيوسصتلا ناوج ‘ فسصوو
هبسصنم ‘ ءاقبلاب Úتوبل تÓيدعتلا كلت تحمسسو .””روتسسدلل كاهتنا»و
 .Úيرخأا Úتيلول
يتلا ،ةيفحسصلا داسسفلا ةحفاكم ةسسسسؤوم ةÒتركسس ،سشيمراي اÒك تبتك و
¤إا ادئاع ينلافان ناك”” :اهيف تلاق ةديرغت ،1102 ‘ ينلافان اهسسسسأا

 .سضرŸاب رعسش ةلحرلا لÓخو .كسسموت نم حابسصلا اذه وكسسوم

 ايناطيرب

Òجفت ذفنم قيقصش ىلع نجصسلاب مكح
 Îصسصشنام
55 انيرأا Îسسسشنام Òجفت ذنم قيقسش نجسسب ةيناطيرب ةمكfi تسضق
 .تاونسس3 ¤اوح لبق اسصخسش22 لتقب هتنادإل لقألا ىلع اماع
طيطختلا ‘ ناملسس هيخأا ةدعاسسÃ يديبع مسشاه ةمكÙا تنادأا و
ةباسصإاو ،لافطأاو ءاسسن مهنيب ،اسصخسش22 ةايحب ىدوأا يذلا Òجفتلل
 .7102 يام22 موي تائŸا
رجف يذلا ،””هيخأا لثم اما“ بنذم”” هنأا اهل Úبت امدعب ةمكÙا هتنادأاو
 .يدنارغ انايرأا ةينغŸا هتيحأا يذلا يئانغلا لف◊ا ةياهن ‘ ةلبنقلا
قطنلا عامسسل هتنازنز ةرداغم ،اماع32 رمعلا نم غلابلا ،يديبع سضفرو
 .””يليبدلوأا”” ةيزكرŸا ةيئان÷ا ةمكÙا ‘ مك◊ا

 ناتشسناغفأإ

ةيموك◊إ تإوقلإ Úب تاكابتصشاب ىلتق
 نابلاطو
موجه ‘ نارخآا نانثا بيسصأاو ةيناغفألا نمألا تاوق رسصانع نم4 لِتُق

هللا ءاطع تاحيرسصتل اًقفو ، دÓبلا قرسش راهرجنن ةيلوب نابلاط ةكر◊
 .راهرجنن مكاح مسساب ثدحتŸا Êايجوخ
ةيريدم ‘ عقو ثدا◊ا نإا”” :هلوق Êايجوخ نع ةيمÓعا رداسصم تلقنو

01 نأا اًفيسضم .. ””نمألا تاوق ىلع نابلاط موجه دعب ةيلولاب Êايجوخ
 .نورخآا تارسشع بيسصأاو تاكابتسشلا ‘ اولِتُق نابلاط رسصانع نم
ةيبعسشلا ةسضافتنلا تاوق نم31 يقل ،دÓبلا ›امسش راخت ةيلو ‘و
موجه ‘ نورخآا6 بيسصأاو مهعرسصم دود◊ا ةطرسش رسصانع دحأاو
 .ينمأا ردسصم ركذ امبسسح ، نابلاطل
ق˘طا˘ن˘م ةد˘ع ‘ ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا ة˘سضا˘ف˘ت˘نلا تاو˘ق نا˘ب˘لا˘ط ة˘كر˘ح تم˘جا˘˘هو

Ãتاعاسس ةدعل ترمتسسا تاكابتسشل ىدأا ام ،نيدلا ءاهب ةجاوخ ةيريد،
 .ردسصŸا بسسحب

 تلاكو/›ودلإ مشسقلإ

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا”” تن˘˘ل˘˘عأا ، ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ‘
ي˘ت˘لا- ””بع˘سشلا ذا˘ق˘نإل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
سسيسسأات نع -نويبÓقنلا اهلكسش

42 ن˘˘م نو˘˘ك˘˘ت˘˘ي ›ا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نا سسل‹
ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نا ة˘ل˘حرŸا ةرادإل ،او˘˘سضع
تاباخت˘نا ا˘ه˘ي˘ل˘ت نأا سضÎف˘ي ي˘ت˘لا

 .ةماع
سسلÛا نأا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘˘لا تفا˘˘˘˘سضأاو
81و Úير˘ك˘سسع6 م˘سضي ›ا˘ق˘ت˘نلا

رودب مو˘ق˘ي˘سس ه˘نأا تع˘با˘تو ،ا˘ي˘ند˘م
ىلع ،ةيلاقتنلا ةيعيرسشتلا ةئيهلا
نم سسلÛا سسيئر باختنا متي نأا
نأا ةنجللا تحسضوأاو.هئاسضعأا لبق
¤وتيسس ›اقتنلا سسلÛا سسيئر
د˘˘ئا˘˘قو ة˘˘لود˘˘لا سسي˘˘ئر ي˘˘˘ب˘˘˘سصن˘˘˘م
 .ةيلاقتنلا ةلحرŸا
ليكسشت متيسس ،نايبلا سسفن قفوو

51 م˘سضت ة˘ي˘˘ن˘˘طو ةد˘˘حو ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح
ءاسضعأا نم يأل قحي لو ،اريزو
ح˘˘˘˘˘سشÎلا ›ا˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘نلا سسلÛا
ة˘ي˘سسا˘ئر˘لا) ة˘ل˘ب˘قŸا تا˘با˘خ˘ت˘نÓ˘ل
ررقŸا (ءات˘ف˘ت˘سسلاو ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لاو
 .1202 ليرفأا ‘ اهؤوارجإا
نلعأا اتيوغ يميسسآا ديقعلا ناكو
يركسسعلا بÓقنÓل ادئاق هسسفن
،سشي÷ا طابسض نم5 همعزت يذلا
ةسضراعملل ةعسساو تاجاجتحا دعب

ركب وبأا ميهاربإا سسيئرلا مكح ىلع
زا‚إاب نوي˘بÓ˘ق˘نلا د˘ه˘ع˘تو ،ا˘ي˘ت˘ك
ءار˘جإاو ،Êد˘م ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا
 .تاباختنا
بر˘˘ق ة˘˘ن˘˘ك˘˘ث ‘ هزا˘˘ج˘˘ت˘˘حا د˘˘ع˘˘بو
هيحنت اتيك نلعأا ،وكاماب ةمسصاعلا

ّلحو ةموك◊ا ةلاقإاو ةطلسسلا نع
 .ناÈŸلا
‘ ير˘ك˘سسع˘˘لا بÓ˘˘ق˘˘نلا نأا اد˘˘بو
ن˘˘ع نÓ˘˘عإلا د˘˘ع˘˘˘ب خ˘˘˘سسÎي ›ا˘˘˘م
ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نا ة˘ل˘حرŸ ةدا˘ي˘ق ل˘ي˘˘ك˘˘سشت
تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘نادإلا م˘˘˘˘˘˘˘˘˘غر كلذو ،ةÒسصق
ة˘˘˘حا˘˘˘طإل ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘سساو˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا
ميهاربإا سسيئرلا مكحب Úيركسسعلا
 .اتيك
، تدق˘ع ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا ة˘م˘ق لÓ˘خو

ة˘يدا˘سصت˘˘قلا ة˘˘عو˘˘مÛا تب˘˘لا˘˘ط
،(سساو˘ك˘يإا) ا˘ي˘ق˘ير˘فأا بر˘˘غ لود˘˘ل
ةدو˘ع˘ب ،او˘˘سضع51 ن˘˘م ة˘˘˘ف˘˘˘لؤوŸا
¤إا لوز˘˘˘˘˘˘عŸا ›اŸا سسي˘˘˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘˘˘لا

 .ةيروهمجلل اسسيئر هبسصنم
د˘˘مfi ر˘˘ج˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر ن˘˘˘ل˘˘˘عأاو
يتلا ةمقلا سسأار يذلا- وفوسسيإا

نأا -ويديفلا ةينقت ةطسساوب ت“
راوج لود مسضت يتلا ةعومÛا

و˘˘˘كاÃ ¤إا اد˘˘˘فو ل˘˘˘سسÎسس ،›ا˘˘˘˘م
ما˘ظ˘ن˘ل˘ل ة˘يرو˘ف˘لا ةدو˘ع˘˘لا نا˘˘م˘˘سضل
 .يروتسسدلا
تدد˘ن سساو˘ك˘يإا ة˘˘عو˘˘م‹ تنا˘˘كو
تق˘˘˘ل˘˘˘عو ،›ا˘˘˘م ‘ بÓ˘˘˘ق˘˘˘˘نلا˘˘˘˘ب

ا˘م˘ك ،ا˘ه˘˘ي˘˘ف د˘˘ل˘˘ب˘˘لا اذ˘˘ه ة˘˘يو˘˘سضع
عم ءاسضعألا لودلا دودح تقلغأا

 .›ام
دا–لا قلع ،ةهباسشم ةوطخ ‘و
،ه˘˘ي˘˘ف ›ا˘˘م ة˘˘يو˘˘سضع ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فألا
ع˘˘˘˘سضو˘˘˘˘لا ةدا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘ب بلا˘˘˘˘˘طو
،د˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا اذ˘˘˘˘ه ‘ يرو˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسد˘˘˘˘˘لا
م˘ي˘هار˘بإا سسي˘ئر˘لا ن˘ع جار˘˘فإلا˘˘بو
Úلوؤو˘سسŸاو ءارزو˘لا سسي˘ئرو ا˘ت˘ي˘˘ك
 .نيزجتÙا نيرخآلا
ة˘˘سضفار˘˘لا ف˘˘قاوŸا ل˘˘با˘˘˘ق˘˘˘م ‘و

لود˘لا ل˘ب˘ق ن˘م ءاو˘سس ،بÓ˘ق˘نÓ˘˘ل
تنلعأا ،ةيبرغلا لودلا وأا ةرواÛا
ا˘˘˘هد˘˘˘ي˘˘˘يأا˘˘˘ت ›ا˘˘˘م ‘ ة˘˘˘سضرا˘˘˘عŸا
نأا د˘˘ع˘˘ب ،ير˘˘˘ك˘˘˘سسع˘˘˘لا بÓ˘˘˘ق˘˘˘نلا

ةحاطإلا رهسشأا ىدم ىلع تلواح
لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
 .ةعسساو ةيبعسش تاجاجتحا
ع˘مŒ- ناو˘ج5 فÓ˘ت˘ئا”” لا˘˘قو
هنإا نايب ‘ ””ةيطارقÁدلا ىوقلا
ةرو˘˘ل˘˘ب˘˘ل تاردا˘˘بŸا ل˘˘ك ذ˘˘خ˘˘ت˘˘ي˘˘سس
ىلع قافتلا متيسس قيرط ةطراخ

fiة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا”” ع˘˘م ا˘˘هاو˘˘ت
ىو˘˘ق˘˘لا ع˘˘ي˘˘م˘˘جو ””بع˘˘سشلا ذا˘˘ق˘˘نإل
 .دÓبلا ‘ ةي◊ا
›ام ‘ ماعلا عسضولا ديعسص ىلعو
تدافأا ،بÓقنلا نم Úموي دعب
ى˘ل˘ع م˘ي˘˘خ˘˘ي ءود˘˘ه˘˘لا نأا˘˘ب ءا˘˘ب˘˘نألا
عم ،ىرخأا ندمو وكاÃ ةمسصاعلا

¤إا لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘لاو Úف˘˘˘˘ظوŸا ةدو˘˘˘˘ع
 .مهطاسشن فلاسس
سشوي÷ا ةريزو تدكأا ،اهتهج نم
نأا ›را˘˘ب سسنرو˘˘˘ل˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
ا˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘سس ا˘˘˘هدÓ˘˘˘ب
بÓقنلا مغر ›ام ‘ ةيركسسعلا
 .اتيك ميهاربإا سسيئرلاب حاطأا يذلا
Îيوت ىلع ةديرغت ‘ ›راب تلاقو
اهسضو˘خ˘ت ي˘ت˘لا نا˘خر˘ب ة˘ي˘ل˘م˘ع نإا
ن˘˘م بل˘˘ط˘˘ب ت“ كا˘˘ن˘˘ه ا˘˘هدÓ˘˘˘ب
سسل‹ ا˘˘˘ه˘˘˘ب نذأاو ،›ا˘˘˘م نا˘˘˘ك˘˘˘سس
 .›ودلا نمألا
اهتدهسش يتلا تارهاظŸا تناكو
تد˘˘ه˘˘˘سش ةÒخألا ة˘˘˘نوآلا ‘ ›ا˘˘˘م
يتلا اسسنرفل ةئوانم تاراعسش عفر
ةيلوؤوسسم ÚيلاŸا نم مسسق اهلّمحي

Êا˘ع˘ت ي˘ت˘لا ل˘˘كا˘˘سشŸا ن˘˘م بنا˘˘ج

 .مهدÓب اهنم
اولوتسسا نيذلا نويركسسعلا دهعتو
زا‚إا˘˘ب ›ا˘˘م ‘ ة˘˘ط˘˘ل˘˘˘سسلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ءار˘جإاو ،Êد˘م ي˘سسا˘ي˘˘سس ›ا˘˘ق˘˘ت˘˘نا
،ة˘لو˘ق˘ع˘م ة˘ل˘ه˘م لÓ˘خ تا˘با˘خ˘ت˘نا
نÓ˘˘عإا ن˘˘م تا˘˘˘عا˘˘˘سس د˘˘˘ع˘˘˘ب كلذو
نم هتلاقتسسا اتيك ركب وبأا سسيئرلا

ل˘ب˘ق ن˘م هزا˘˘ج˘˘ت˘˘حا ر˘˘ثإا ه˘˘ب˘˘سصن˘˘م
ثح˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي Úح ‘ ،Úي˘˘˘˘بÓ˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘نلا
نمألا سسل‹و يقيرفألا دا–لا
،›ام ‘ ةيرا÷ا ثادحألا مويلا
›ودو ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘قإا سضفر ط˘˘˘˘˘سسو
 .بÓقنÓل
نأا ةيسسنرفلا ءابنألا ةلاكو تركذو
ةيلاŸا ةمسصاعلا ىلع ميخ ءودهلا

Ãقنلا بقع وكاÓتلخ ذإا ، ب
يركسسع راسشتنا يأا نم عراوسشلا
¤إا نا˘˘ك˘˘˘سسلا ه˘˘˘جو˘˘˘تو ،سشي˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل
تارادإلا تيقب Úح ‘ ،مهلامعأا
 .ةقلغم فراسصŸاو ةيمسسرلا
سسي˘˘ئر˘˘لا ن˘˘˘ع ءا˘˘˘ب˘˘˘نأا يأا در˘˘˘ت ⁄و
سسيئر وأا (اماع57) اتيك ليقتسسŸا
Úلوؤو˘سسم وأا ي˘سسي˘سس و˘بو˘˘ب ه˘˘ئارزو
اوفقوأا Úيركسسعو Úيندم نيرخآا
درمتب تأادب ثادحأا لÓخ ءاثÓثلا

،يتاك ةنيدم ‘ ركسسعم ‘ دونج
نم اÎموليك51 دعب ىلع ةعقاولا

Ãقنا ¤إا لو– مث ،وكاÓىلع ب
 .ةمئاقلا ةطلسسلا
يذ˘˘لا- ›اŸا سسي˘˘ئر˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘قاو
ة˘يلو˘ب زا˘فو3102 ما˘˘ع بخ˘ُ̆ت˘˘˘نا
5 اهتدم8102 ماع ةيناث ةيسسائر
د˘ع˘ب ،ي˘تا˘ك ة˘ن˘يد˘˘م ¤إا -تاو˘˘ن˘˘سس
 .ءارزولا سسيئر عم هفيقوت

صسيئرلإ ةدوعب رإو÷إ لود تبلاط امنيبو .رهششأإ9 اهتدم ةيلاقتنإ ةÎف لÓخ دÓبلإ ةرإدإل اشسل‹ ›ام ‘ بÓقنلإ ةداق لّكشش
 .›ام هتدهشش يذلإ Òيغتلإ مغر ““ناخرب““ ةيلمع لشصإوتشس اهنأإ اشسنرف تنلعأإ ،هبشصنم ¤إإ اتيك ميهإربإإ لوزعŸإ

نإا ، دمحأا يبآا يبويثإلا ءارزولا سسيئر لاق
خ˘سضر˘˘ت ن˘˘ل ا˘˘ه˘˘نأاو ،ا˘˘هرار˘˘ق ةد˘˘ي˘˘سس ا˘˘ي˘˘بو˘˘ي˘˘ثإا””
ةسضهنلا دسس نإاو ،تايسصوتلا لبقت نلو طوغسضلل
 .””لÓقتسسلاو ةيرحلل زمر
ةينعŸا ةيموك◊ا ةئيهلل ثيدح ‘- فاسضأاو

Ãةسضهنلا دسس ءانب لامكتسسا نأا ،دسسلا عورسش
نأل ،تا˘˘مو˘˘ك◊ا تاÒغ˘˘ت ا˘˘م˘˘ه˘˘˘م ر˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسي˘˘˘سس
 .كلذ مت– دÓبلل ايلعلا ةحلسصŸا
تغلب دسسلا ءانب ‘ زا‚إلا ةبسسن نأا ¤إا راسشأاو
د˘˘ع˘˘ت˘˘سسم ي˘˘بو˘˘ي˘˘˘ثإلا بع˘˘˘سشلا نأا اًد˘˘˘كؤو˘˘˘م ،88%
بسسح ،هئانب لامكتسسل نمثك هتايحب ةيحسضتلل
 .هÒبعت
(عورسشم) ةدايقل Òبكلا هنانتما نع يبآا برعأاو
Úلماعلاو ةرادإلا سسل‹ ءاسضعأاو ،ةسضهنلا دسس
‘ ا˘مد˘ق˘تو ة˘م˘ه˘م ⁄ا˘ع˘م او˘ق˘˘ق˘˘ح ن˘˘يذ˘˘لا ،ه˘˘ب

 .عورسشŸا
ن˘م مو˘ي د˘ع˘ب د˘م˘حأا ي˘˘بآا تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت تءا˘˘جو
قافتاب ، ةسضهنلا دسس تاسضوافم ةلوج ءاهتنا

لكل ةينوناقو ةينف ةرغسصم ةن÷ ليكسشت ىلع
رسصم :ةمزألاب ةينعŸا ثÓثلا لودلا نم ةلود
 .ايبويثإاو نادوسسلاو
ÚبقارŸا ة˘كرا˘سشÃ ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ¤و˘ت˘ت˘سسو
دا–لاو ي˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘فألا دا–لا ن˘˘˘˘˘˘م ءاÿÈاو
ةدو˘سسم داد˘عإا ةد˘˘ح˘˘تŸا تا˘˘يلو˘˘لاو ي˘˘بوروألا
ءارزو ىلع ةعم÷ا ادغ اهسضرع ّمتيل ةديحو
¤إا اهعفرل اديه“ ،ثÓثلا لودلل يرلاو هايŸا
سسيئر يقيرفألا دا–Óل ةيلا◊ا ةرودلا سسيئر

نم82 ‘ ازو˘فا˘مار ل˘يÒسس ا˘ي˘ق˘˘ير˘˘فأا بو˘˘ن˘˘ج
 .يرا÷ا رهسشلا
Êادو˘سس رد˘سصم ف˘سشك ،ل˘سصت˘م د˘ي˘ع˘˘سص ى˘˘ل˘˘عو

هدÓب نأا نع ةسضهنلا دسس تاسضوافÃ قيسصل
يعاري دسسلا ليغسشتو ءلم قافتل اروسصت تمدق
 .ثÓثلا لودلا Úب رظنلا تاهجو بيرقت
قافتلا Èتعي ل Êادوسسلا حÎقŸا نأا حسضوأاو
مزلي لو ،هايم مسساقت قافتا هعيقوت وجرŸا
رسصم Úب9591 ماع قافتاب ايبويثإا حÎقŸا
يبي˘ت˘ن˘ع نÓ˘عإا˘ب ن˘يد˘ل˘ب˘لا مز˘ل˘ي لو ،نادو˘سسلاو
 .ايبويثإا هتعقو يذلا لينلا سضوح لودل
ءا˘سشنإا˘ب ا˘ي˘˘بو˘˘ي˘˘ثإل ح˘˘م˘˘سسي حÎقŸا نأا فا˘˘سضأاو
›ودلا نوناقلا عم ةقسستم ةيلبقتسسم عيراسشم
ن˘ك˘ل ،دود˘ح˘ل˘ل ةر˘با˘ع˘لا را˘ه˘نألا ها˘يŸ م˘˘ظ˘˘نŸا

 .ظفحتت رسصم
ةسساردب مزلي Êادوسسلا حاÎقلا نأا ¤إا راسشأاو
دسس نع ةŒا˘ن˘لا ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘لاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا را˘ثآلا
 .اهنأاسشب تارارق ذاختاو ةسضهنلا

 :دمحأإ يبآإ ءإرزولإ صسيئر

 اهلÓقتصسل زمر ةصضهنلإ دصسو اهرإرق ةديصس ايبويثإإ



 تلاكو /›ودلإ مشسقلإ

سضعب تدهسش ،ىرخأا ةهج نم و
،لوألا سسمأا ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘لا ندŸا

ف˘ي˘سس ح˘سشÎل ةد˘يؤو˘م تار˘ها˘˘ظ˘˘م
م˘˘ي˘˘عز˘˘لا ن˘˘با ،‘اذ˘˘ق˘˘˘لا مÓ˘˘˘سسإلا
 .ةلودلا ةسسائرل ،لحارلا يبيللا
مويلا ،ىبيللا باونلا سسل‹ نلعأا
ى˘ف را˘ن˘لا قÓ˘˘طإا ف˘˘قو ،ة˘˘ع˘˘م÷ا
ف˘قو˘ي رار˘ق˘لا نأا اًد˘˘كؤو˘˘م ،ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل
ىف ،دÓبلا ىف ةيبنجألا تÓخدتلا
قا˘فو˘˘لا ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح نÓ˘˘عإا با˘˘ق˘˘عأا
ى˘ف ةز˘كر˘م˘تŸاو ا˘ي˘˘كÎل ة˘˘ي˘˘لاوŸا
قÓطإا فقو ،سسلبارط ةمسصاعلا
ةيركسسعلا اهتايلم˘ع ق˘ي˘ل˘ع˘تو را˘ن˘لا
 .ةيبيللا ىسضارألا لك ىف
،هل نايب ‘ يبيللا سسلÛا لاق و
كل˘˘˘ت رد˘˘˘سصأا ه˘˘˘نإا ،ة˘˘˘ع˘˘˘م÷ا سسمأا
هتيلوؤوسسم نم اقÓطنا”” تاميلعتلا
هسضرفي امو ة˘ي˘ن˘طو˘لاو ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا
دÓبلا هب ر“ يذلا ›ا◊ا عسضولا
ة˘˘˘ح˘˘˘ئا˘˘˘ج فور˘˘˘ظو ة˘˘˘ق˘˘˘˘ط˘˘˘˘نŸاو
 .””انوروك
ي˘ل˘ع˘ف ف˘قو ق˘ي˘˘ق–”” نأا فا˘˘سضأاو
ح˘ب˘سصت نأا ي˘سضت˘ق˘ي را˘ن˘˘لا قÓ˘˘طإل
يتعوزنم ةرف÷او ترسس اتقطنم
ةيطرسشلا ةزهجألا موقتو حÓسسلا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع قا˘˘˘ف˘˘˘تلا˘˘˘˘ب Úب˘˘˘˘نا÷ا ن˘˘˘˘م
 .””اهلخاد ةينمألا تابيتÎلا

ردابي ذإا”” هنأا ىلع سسلÛا ددسشو
،رانلا قÓطإا فقو نع نÓعإلاب
يه ةيئاهنلا ةياغلا نأا دكؤوي هنإاف
ى˘ل˘ع ة˘ل˘ما˘ك˘لا ةدا˘ي˘˘سسلا عا˘˘جÎسسا
تاو˘˘ق˘˘لا جور˘˘خو ي˘˘ب˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لا باÎلا
 .””ةقزترŸاو ةيبنجألا
ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘لا سسلÛا سسي˘˘˘ئر د˘˘˘كأاو
ن˘˘كÁ ل ه˘˘نأا -نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا بسسح˘˘˘ب-
،يبيللا بعسشلا تارقÃ طيرفتلا
جا˘ت˘˘نإلا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسا بج˘˘ي اذ˘˘ه˘˘لو
ئ˘ناوŸاو لو˘˘ق◊ا ‘ ر˘˘يد˘˘سصت˘˘لاو
عاد˘˘يإا م˘˘ت˘˘ي نأا ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘ي˘˘ط˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لا
سصا˘˘˘˘˘˘خ با˘˘˘˘˘˘˘سسح ‘ تادار˘˘˘˘˘˘˘يإلا
ىدل ط˘ف˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘سسسسؤوŸا˘ب
فرسصتلا متي لأاو يبيللا فرسصŸا
ة˘ي˘سسا˘ي˘سس تا˘ب˘ي˘تر˘ت د˘ع˘ب لإا ا˘ه˘ي˘˘ف
ر“ؤو˘˘م تا˘˘جرfl ق˘˘فو ة˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج
ة˘˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘سشلا ن˘˘˘م˘˘˘سضي اÃو ،Úلر˘˘˘ب
ةد˘˘˘عا˘˘˘سسÃ ةد˘˘˘يد÷ا ة˘˘˘م˘˘˘كو◊او
 .›ودلا عمتÛاو ةي‡ألا ةثعبلا
¤إا ه˘˘˘تو˘˘˘عد سسلÛا د˘˘˘˘كأا ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
لÓخ ةيناŸربو ةيسسائر تاباختنا
ةدعاق قفو لبقŸا سسرام رهسش
اهيلع قافتلا متي ةبسسانم ةروتسسد
 .Úيبيللا Úب
سشي÷ا نÓ˘˘˘عإا د˘˘˘ع˘˘˘ب كلذ ي˘˘˘تأا˘˘˘˘ي
ÒسشŸا ةدا˘ي˘ق˘ب ي˘ب˘ي˘˘ل˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ةداعإا ،ءاثÓثلا موي ،Îفح ةفيلخ
‘ ط˘ف˘ن˘˘لا لو˘˘ق˘˘حو ئ˘˘ناو˘˘م ح˘˘ت˘˘ف

اقافتا نأا ¤إا Òسشي اميف ،دÓبلا
 .قفألا ‘ حولي ايسسايسس
ةكبسش اهت˘ث˘ب ة˘ل˘جا˘ع ءا˘ب˘نأل ا˘ًق˘فوو
ناÈŸلا لاق ،ةيرابخإلا ””ةيبرعلا””
ىدؤوي رانلا قÓطإا فقو نإا ىبيللا
كي˘˘ك˘˘˘ف˘˘˘تو ة˘˘˘قز˘˘˘ترŸا جور˘˘˘خ ¤إا
 .ةيباهرإلا تايسشيليŸا
همازتلا ¤إا ىبيللا ناÈŸلا راسشأاو
ديمŒو ،طفنلا جات˘نإا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا˘ب
فرسصŸا ىف باسسحب تاداريإلا
 .ىجراÿا ىبيللا
ةي‡ألا ةثعبلا تبحر ،اهبناج نمو
ى˘ب˘ي˘ل˘لا ناÈŸلاو قا˘فو˘لا ى˘نا˘ي˘ب˘˘ب
ةدكؤوم ،ايبيل ىف رانلا فقو نأاسشب
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا دو˘˘˘ه˘˘˘ج زز˘˘˘ع˘˘˘ي كلذ نأا
 .ايبيل ىف ةيسسايسسلا

سضع˘ب تد˘ه˘سش ،ر˘خا د˘ي˘ع˘سص ى˘ل˘˘ع
،لوألا سسمأا ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘لا ندŸا

ف˘ي˘سس ح˘سشÎل ةد˘يؤو˘م تار˘ها˘˘ظ˘˘م
م˘˘ي˘˘عز˘˘لا ن˘˘با ،‘اذ˘˘ق˘˘˘لا مÓ˘˘˘سسإلا
 .ةلودلا ةسسائرل ،لحارلا يبيللا
نمسض تارهاظŸا ميظنت ىرجو

””كا˘ن˘ح˘سشر”” ه˘ي˘ل˘˘ع ق˘˘ل˘˘طأا كار˘˘ح
ديقعلل Èكألا لجنلا هراسصنأا ىريو
ايل˘ب˘ق˘ت˘سسم ا˘سسي˘ئر ‘اذ˘ق˘لا ر˘م˘ع˘م
يسسايسس عارسص اهقزÁ ىتلا ايبيلل
لقعم ،دÓبلا قرسش Úب يركسسعو
ت– ””ي˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا سشي÷ا””

Úبو ،Îفح ةفيلخ ÒسشŸا ةدايق

اهرقمو ي˘ن˘طو˘لا قا˘فو˘لا ة˘مو˘ك˘ح
 .سسلبارط ةمسصاعلا
ميعزلا ل‚ وه مÓسسلا فيسسو
ت“ يذلا ‘اذقلا رمعم لحارلا
لوتقم ‘وتو1102 ‘ هب ةحاطلا

 .ةنسسلا سسفن نم ربوتكا02 ‘
د˘ع˘ب ى˘سضو˘˘ف˘˘لا ¤إا ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل تو˘˘هو
ماع ‘اذقلا رمعم ماظنب ةحاطإلا
ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘لو ،4102 ذ˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘مو .1102
ة˘مو˘ك˘˘ح ر˘˘ط˘˘ي˘˘سست ذإا ،ة˘˘م˘˘سسق˘˘ن˘˘م
سسل˘بار˘ط ة˘م˘سصا˘ع˘لا ى˘ل˘ع قا˘فو˘˘لا
رطيسسي Úح ‘ ،يبرغلا لامسشلاو
 .دÓبلا قرسش ىلع يبيللا ناÈŸلا

ردا˘˘سصم تد˘˘˘كأا ، ر˘˘˘خا قا˘˘˘ي˘˘˘سس ‘
د˘حأا ل˘ت˘ق˘م يزا˘غ˘˘ن˘˘ب ن˘˘م ة˘˘سصا˘˘خ
ةباسصإاو ،Îفح تايسشيلم رسصانع
ي˘˘تر˘˘سسلا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ‘ ر˘˘خآا دد˘˘ع
 .ةنيدŸاب
ل˘˘ي˘˘ت˘˘ق˘˘لا نأا ردا˘˘˘سصŸا تح˘˘˘سضوأاو
دحأا وهو ،يعيوسصلا يحتف ىعدي
جرف اهمعزتي يتلا ايسشيلŸا دارفأا
ةحفا˘ك˘م زا˘ه˘ج م˘سسا ت– م˘ي˘ع˘قا
هفتح يقل ثيح ،ةيبلسسلا رهاوظلا
لبق نم ران قÓطإل هسضرعت دعب

بسسح˘ب ل˘ي˘˘ق ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسم ة˘˘عو˘˘م‹
لو˘خد سضفر˘ت ا˘ه˘نأا نا˘ي˘˘ع دو˘˘ه˘˘سش
 .ةقطنŸا ¤إا تايسشيلŸا رسصانع

9يبراغم
ـه1441 مر30fi ـل قفإوŸإ م0202  توأإ22  تبشسلإ el-hourria.com

 ةلودلإ ةشسائرل مÓشسإلإ فيشس ‘إذقلإ ل‚ حششÎل ةديؤوم تإرهاظم

اما“ رانلإ قÓطإإ فقو نلعت ةيبيللإ قافولإ ةموكح
 ةيناŸربو ةيصسائر تاباختنل وعدتو

تايلمعلإ عيم÷ يروفلإ فقولاب ،هل ةعباتلإ ةيركشسعلإ تإوقلإ عيم÷ تاميلعت ،ةيبيللإ قافولإ ةموك◊ يشسائرلإ صسلÛإ ردشصأإ
 .ةيبيللإ يشضإرألإ لك ‘ ةيلاتقلإ

 صسنوت ‘ انوروك صسوÒفب تاباشصلإ ددع عافترإ

سسيئرلإ لايتغل ططfl نع فصشكلإ
 ““مصسلإ““ـب يصسنوتلإ
لماك ططfl نع ،ةعم÷ا سسمأا ،ةيسسنوتلا قورسشلا ةفيحسص تفسشك
ىذلا زبÿاب هل مسسلا سسد Èع ،ديعسس سسيق ىسسنوتلا سسيئرلا لايتغل
 .هلوانتي
¤إا دمع (هتيوه دد– ⁄) ايسسنوت لامعأا لجر نأا ‘ اهراوطأا لثمتتو
ةسسائر ةسسسسؤوم هنم ينتقت يذلا زباıا لامع دحأا ¤إا ةوسشر Ëدقت
لباقم (رلود فلآا7) رانيد فلأا02 هردق غلبÃ ،اهزبخ ةيروهم÷ا
 .ةسسائرلا ةسسسسؤوم ةيبلطب سصاÿا Úجعلا لخاد ةماسس داوم عسضو
¤إا دمع (هتيوه دد– ⁄) ايسسنوت لامعأا لجر نأا ‘ اهراوطأا لثمتتو
ةسسائر ةسسسسؤوم هنم ينتقت يذلا زباıا لامع دحأا ¤إا ةوسشر Ëدقت
لباقم (رلود فلآا7) رانيد فلأا02 هردق غلبÃ ،اهزبخ ةيروهم÷ا
 .ةسسائرلا ةسسسسؤوم ةيبلطب سصاÿا Úجعلا لخاد ةماسس داوم عسضو
ططıا فسشكو ،ةلأاسسŸا ةروطخب سسحأا لماعلا نأا تحسضوأاو
ةايح ىلع قدfi رطخ دوجوو رمألاب مهملعأا ثيح ةينمألا ةزهجأÓل
 .يسسنوتلا سسيئرلا
سسنوت ‘ باهرإلا ةحفاكÃ ةسصاÿا قرفلا نع ةفيحسصلا تلقنو
ىلع لغتسشت يتلا ايÿÓا فسشكو ةلأاسسŸا لوح يرحتلا ىلع اهديكأات
 .سسيئرلا فادهتسسا
ةيسسايسس ةكرعم ‘ ديعسس لخد ،يسضاŸا ربوتكأا ‘ مك◊ا هيلوت بقعو
ةلمح ةسضهنلا ةكرح تسضاخ ثيح ،ةيسسايسسلا تارايتلا عم ةرسشابم
‘ يلم÷ا بيب◊ا اهحسشرم ةموكح طوقسس دعب ةسصاخ هدسض ةيهيوسشت
حسشرم Ëدقتب ،روتسسدلا بسسح ،لوıا وه سسيئرلا حبسصأاو ،ناÈŸلا
 .رخآلا وه هتلاقتسسا مدق يذلا خافخفلا سسايلإل هرايتخا ناكو ،ليدب
ماسشه ةيلخادلا ريزول يسسنوتلا سسيئرلا رايتخا عارسصلا نم داز امو
ةموكح نوكتسس اهنأا دكأا يتلا ةديد÷ا ةموك◊ا ليكسشتل يسشيسشŸا
ناوخإلا جورخ ينعي ام ةيبز◊ا ةسصسصاÙا نع اديعب ةلقتسسم تاءافك
 .دقع وحن ذنم ةرم لوأل ةطلسسلا نع
سسيئرل تاداقتنلا هيجوت ‘ ةيمÓعإا ةبسسانم لك ‘ ديعسس ددÎي لو

هنأاب هتاحيرسصت ‘ احملم ،يسشونغلا دسشار ةيناوخإلا ةسضهنلا ةكرح
 .سسئاسسدلاو تارماؤوŸا لجر
رهسش ‘ ةيركسسعلا تادحولا عم هل ءاقل ‘ حسصفأا دق ديعسس ناكو

،يسسنوتلا نمألا ددهت ةÒطخ تاططfl دوجو نع يسضقنŸا ةيليوج
 .سسنوت ‘ ةنتفلا عرز ىلع لمعت ةيسسايسسلا فارطألا سضعب نأاو
زاف ،ةيسسنوتلا ةعما÷اب يروتسسد نوناق ذاتسسأا (ةنسس26) ديعسس سسيقو
،تاوسصألا نم %07 قوفت ةبسسنب ربوتكأا31 ‘ ةيسسائرلا تاباختنلاب
تÓعÓطتسسا رخآا ‘ %56 وحن هتبسسن تغلب يبعسش اسضرب ىظحي لازلو
 .دÓبلاب يأارلا

Óيل–7012 ءارجإا نع ةيسسنوتلا ةحسصلا ةرازو تنلعأا ،رخا ديعسص ىلع
flÈيل–43 اهنيب نم ايÓ ‘ ا ةعباتم راطإاŸقباسسلا ىسضرÚ غلبيل

 .391911 ليلاحتلل يلم÷ا ددعلا كلذب
79 :ةديدج ةلاح611 مهنيب نم ايباجيإا Óيل–331 ليجسست ّ” دقو

لازت ل ةقباسس تلا◊ ايباجيإا Óيل–71و ،ةدفاو ةلاح91و ةيلfi ةلاح
دعب كلذو ،سسوÒفلل Úلماحلل يلم÷ا ددعلا حبسصيل ،سسوÒفلل ةلماح
7931 :يتآلاك ةعزوم ةدكؤوم ةلاح3452 ،اهنيي–و تايطعŸا نم تبثتلا

يهو سسوÒفلل ةلماح لازت ام ةلاح3801و ةافو ةلاح36 ءافسش ةلاح
 .ةعباتŸا ددسصب
ةلاح2431 ليجسست ،0202 ناوج72‘ دود◊ا حتف خيرات ذنم ،” دقو
478و ةدفاو ةلاح664 اهنم ديد÷ا انوروكلا سسوÒفل ةلماح ةدكؤوم
ىسضرملل يلم÷ا ددعلا غلب دقو (1%) ةافو ةلاح31و (%56) ةيلfi ةلاح
 .(32%)903 تايفسشتسسŸاب مهؤواويا ” نيذللا
ىسضرم6 مهنيب نم تايفسشتسسŸا ‘ اسضيرم63 ـــب ايلاح لفكتلا عقيو
(%08)8701 ةطيسشنلا تلا◊ا ددع غلبيو .ةزكرŸا ةيانعلا ماسسقاب
(%9)911 سضارعÓل Úلما◊ا ىسضرŸا ددعو

انوروكب ةديدج ةباصصإإ91 ليجصست
 ايناتيروم ‘

ةباسصإا91 ليجسست ،عوبسسألا ةياهن ، ةيناتيروŸا ةحسصلا ةرازو تنلعأا
ةلاح92 ليجسستل ةفاسضإا ،Úطلاı اهلك دوعتانوروك سسوÒفب ةديدج
 .ءافسش
دعب كلذو ، ةافو ةلاح لجسست ⁄ اهنإا يمويلا اهنايب ‘ ةرازولا تلاقو
 .ةيسضاŸا ةعاسس42لا لÓخ اسصحف652 ءارجإا
نودب ةلاح555 اهنيب765ل نآلا ىتح ةطسشنلا تلا◊ا تلسصوو
‘ تلاح3 دجوت امنيب ،ةفيفخ سضارعأاب ةباسصم تلاح9 و ،سضارعأا
.ةحسصلا ةرازو نايب قفو ، ةÒطخ ةيعسضو

fiإ ُدعب بشسكن ⁄ :صسداشسلإدمŸانوروك- دشض ةكرع- 

برغŸإ ‘ ءابولل يدصصتلل Úتنيدم ‘ ئطإوصشو قإوصسأإو ءايحأإ قÓغإإ
يدسصتلا تاءارجإا زيزعت برغŸا ررق

سشكارم يتنيدم ‘ ””91 ديفوك”” ءابول
ن˘˘˘م ارر˘˘˘سضت Ìكألا ءا˘˘˘سضي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا راد˘˘˘˘لاو
ئطاوسشو ةينكسس ءايحأا قÓغإاب ،هيسشفت
ةيدؤوŸا ذفانŸا ‘ ةبقارŸا ديدسشتو
نايب ‘ ةموك◊ا تنلعأا امبسسح ،امهيلإا
 .عوبسسألا ةياهن
21 قÓغإا ةديد÷ا تاءارجإلا لمسشتو

ذفانŸا ةفاك»و (بونج) سشكارم ‘ ايح
ع˘˘م ة˘˘ن˘˘يدŸا ¤إا ة˘˘يدؤوŸا ””ة˘˘ي˘˘سشما˘˘ه˘˘لا
ن˘ع Ó˘سضف ،ا˘ه˘ي˘˘ف ””ة˘˘ب˘˘قارŸا د˘˘يد˘˘سشت””
لمعلا فقوو ةيمومعلا قئاد◊ا قÓغإا
،ءاسسم ةسسماÿا ةعاسسلا ىلع قاوسسألاب
 .نايبلا بسسحب
عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ‘ نو˘˘ل˘˘ما˘˘عو ءا˘˘ط˘˘˘سشن ه˘˘˘ب˘˘˘نو

ةكلمملل ةيحايسسلا ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب ي˘ح˘سصلا
””ةرو˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ”” ¤إا ةÒخألا ما˘˘˘˘يألا لÓ˘˘˘˘خ
 .اهيف عسضولا

تيآا دلاخ ةحسصلا ريزو نلعأا ،هتهج نم
ةنيدملل ةرايز ‘ ،ءاعبرألا ليل بلاطلا
اذه ى˘ل˘ع ط˘غ˘سضلا ف˘ي˘ف˘خ˘ت˘ل تاءار˘جإا
 .ىفسشتسشŸا
قÓغإا ةديد÷ا تاءارجإلا لمسشت امك
راد˘لا ة˘يدا˘سصت˘قلا ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا ئ˘˘طاو˘˘سش
نم ءادتبا اهيحاوسضو (برغ) ءاسضيبلا
ءايحأا ةدع قÓغإا رارمتسسا عم ،تبسسلا
نم يهاقŸا عنم ¤إا ةفاسضإلاب ،اهيف
يدؤو˘ت ي˘ت˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك تا˘يرا˘˘ب˘˘م ل˘˘ق˘˘ن

 .اهب Òبك ماحدزا ¤إا ةداع
كلŸا يبرغŸا لهاعلا لا ،هتهج نم

fiا نإا ،سسداسسلا دمŸبسسكي ⁄ برغ
«ا˘˘نورو˘˘ك» سسوÒف د˘˘سض ة˘˘كر˘˘عŸا د˘˘ع˘˘ب
ع˘˘فر ذ˘˘ن˘˘م ه˘˘نأا ¤إاً اÒسشم ،د˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘سسŸا
ددع فعاسضت يحسصلا رج◊ا تاءارجإا
ماÎحا مدع ببسسب سسوÒفلاب ÚباسصŸا
 .ةيئاقولا تاءارجإÓل سسانلا

ل˘˘ها˘˘ع˘˘˘لا ها˘˘˘ق˘˘˘لأا با˘˘˘ط˘˘˘خ ‘ كلذ ءا˘˘˘ج
ةروث» ـل76 ىركذلا ةبسسانÃ يبرغŸا
نع ثيدحلل هسصسصخ ،«بعسشلاو كلŸا

¤إا ة˘برا˘غŸا ًا˘ي˘عاد ،«ا˘نورو˘ك» ة˘ح˘ئا˘ج
Òباد˘ت˘لا˘ب لوؤو˘سسŸاو مرا˘سصلا ماز˘ت˘للا»
 .«ةيحسصلا
بسسكن ⁄ اننإا» :يبرغŸا لهاعلا لاقو
م˘غر ،ءا˘بو˘لا اذ˘ه د˘˘سض ة˘˘كر˘˘عŸا ،د˘˘ع˘˘ب
Òغو ةبعسص ةÎف اهنإا .ةلوذبŸا دوه÷ا

‘ فاسضأاو ،«عيمجلل ةبسسنلاب ةقوبسسم
برسضي ناك هنأا حيحسص» :هتاذ قايسسلا
ةيئاقولا Òبادتلا ماÎحا ‘ ،لثŸا انب
ة˘ن˘سس◊ا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ‘و ،ا˘ها˘نذ˘خ˘تا ي˘ت˘لا
ر˘˘ج◊ا ةÎف لÓ˘˘خ ،ا˘˘ها˘˘ن˘˘ق˘˘ق˘˘ح ي˘˘ت˘˘لا
 .«يحسصلا
عم» :Óًئاق يبرغŸا لهاعلا كردتسساو
ر˘˘˘ج◊ا ع˘˘˘فر ع˘˘˘م ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ظ˘˘˘˘حل ،ف˘˘˘˘سسألا
ف˘عا˘سضت Úبا˘˘سصŸا دد˘˘ع نأا ،ي˘˘ح˘˘سصلا
،«ةديدع بابسسأل ،يقطنم Òغ لكسشب
نأاب يعدي نم كانه» نأا ¤إاً اÒسشم
ن˘م كا˘ن˘˘هو ؛دو˘˘جو˘˘م Òغ ءا˘˘بو˘˘لا اذ˘˘ه
ينع˘ي ي˘ح˘سصلا ر˘ج◊ا ع˘فر نأا˘ب د˘ق˘ت˘ع˘ي
سسانلا نم ددع كانهو ؛سضرŸا ءاهتنا
نواهتلا نم عونب ،عسضولا عم نولماعتي

 .«لوبقŸا Òغ يخاÎلاو
ةÒبك ةبسسن» نإا يبرغŸا لهاعلا لاقو
ةيحسصلا Òبادتلا نومÎحي ل سسانلا نم
تا˘ط˘ل˘سسلا ا˘ه˘تذ˘خ˘˘تا ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا
،تا˘ما˘م˘ك˘لا لا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا˘˘ك :ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
لامعتسساو ،يعامتجلا دعابتلا ماÎحاو
هنأا فاسضأاو ،«ميقعتلاو ةفاظنلا لئاسسو
ةدوجوم Òغ ةياقولا لئاسسو تناك ول»

نكÁ دق ،نمثلا ةيلاغ وأا ،قاوسسألا ‘
ة˘لود˘لا ن˘ك˘لو .تا˘فر˘سصت˘لا هذ˘˘ه م˘˘ه˘˘ف˘˘ت

،ةÌكب داوŸا هذه Òفوت ىلع تسصرح
ة˘لود˘لا نأا ا˘م˘ك .ة˘لو˘ق˘ع˘م د˘ج نا˘م˘ثأا˘˘بو
تعجسشو ،تامامكلا نمث معدب تماق
لوانت˘م ‘ نو˘ك˘ت˘ل ،بر˘غŸا˘ب ا˘ه˘ع˘ي˘ن˘سصت
 .«عيم÷ا
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سسدقلل يبعسشلا ينطولا ر“ؤوملل ماعلا Úمألا
قير◊ ””15 ””لا ىركذلا ، ةعم÷ا مويلا قفاوت
ه˘ي˘ل˘ع مد˘قا يذ˘لا كرا˘بŸا ى˘سصقألا د˘˘ج˘˘سسŸا
سسينيد ”” ةيسسن÷ا ›اÎسسا يدوهيلا يباهرإلا

ناريزح ةسسكن دعب يأا ،9691 ماعلا ‘ ””لكيام
يذلا قير◊ا ىتا ثيح ، Úنثا Úماعب76 ماع
ماقŸا يلْبقلا عماجلل يقرسشلا حان÷ا ‘ بسش

ل˘ما˘ك ى˘ل˘˘ع ، د˘˘ج˘˘سسم˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘بو˘˘ن÷ا ة˘˘ه÷ا ‘
fiحان÷ا تايوت Ãا كلذ ‘ اŸنÈ يخيراتلا

يبويلا نيدلا حÓسص ميظعلا يمÓسسإلا دئاقلل
تعدا يتلا ءاركنلا ةÁر÷ا هذه باقعا ‘و .
تمع ، نون÷اب باسصم اهذفنم نأاب ليئارسسإا
ل˘˘˘تÙا ن˘˘˘طو˘˘˘لا ءا˘˘˘جرا ة˘˘˘فا˘˘˘ك تار˘˘˘ها˘˘˘ظŸا
ترد˘سص ا˘م˘ي˘ف ي˘مÓ˘سسإلاو ي˘بر˘ع˘˘لا ŸÚا˘˘ع˘˘لاو
برعلا ءامعزلاو ةداقلا نع ةبسضاغ لاعفأا دودر
ةيندرألا ةكلمŸا هيف تكر– يذلا تقولا ‘ ،
را˘م˘عا ةدا˘عإا˘ب تما˘ق رو˘ف˘لا ى˘ل˘عو ة˘ي˘م˘سشا˘ه˘لا
كلذو هقارحاو هÒمدت ” ام ميمرتو دجسسŸا
نب Úسس◊ا هل روفغŸا كلŸا نم تاهيجوتب

. لÓط
لÓ˘˘ت˘˘حلا ةدا˘˘ق ىد˘˘ل د˘˘ئا˘˘سسلا دا˘˘ق˘˘ت˘˘علا نا˘˘ك
دجسسŸا قيرح نا ، مهيدل فرطتلا بابراو
مهدعبيو ينيطسسلفلا بعسشلا ءانبأا عدري فوسس
نم هتيامحو ىسصقألا ‘ طابرلاو ةÓسصلا نع
هذه نا Òغ ، ءادتعلاو ماحتقلاو سسيندتلا
ة˘سصا˘خ سسد˘ق˘لا ءا˘ن˘بأا˘ب تع˘فد ة˘م˘ثلا ة˘˘ثدا◊ا
تاقاطلا دسشح ¤ا ، ةماع ينيطسسلفلا لكلاو
Úتلبقلا ¤وأا ةيامح ليبسس ‘ ممهلا ذحسشو
هب سساسسŸا عنمو Úفيرسشلا Úمر◊ا ثلاثو

هتابتع ىلع داهسشتسسلا ¤ا كلذ ىدأا ول ىتح
يمÓسسإلا ر“ؤوŸا ةمظنŸ ناكو .هبطاسصمو
رود˘لا ، ةر˘سشا˘ب˘م ق˘ير◊ا د˘˘ع˘˘ب تسسسسأا˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
فرطتلا ةيلقع عمقو عدر ‘ Òبكلاو زرابلا

دو˘ه˘ي˘لا Úي˘با˘هرإلاو Úن˘˘طو˘˘ت˘˘سسŸا ةÓ˘˘غ ىد˘˘ل
ة˘ف˘ئاز ارا˘ك˘فأا م˘ه˘لو˘ق˘ع ر˘خ˘ن˘ت تلازا˘˘م ن˘˘يذ˘˘لا
ىسصقألا نا يهو اهل ايخيرات سساسسأا ل معازمو
همده ¤ا نوعسسي مهناف ›اتلابو ””لكيهلا”” وه
. هناكم ””ةفارÿا”” هذه ةماقاو
ءاركنلا ةÁر÷ا هذه نا ىلع نانثا فلتخي لو

لول روكذŸا يباهرإلا لبق نم ذفنتل نكت ⁄
ةسساسسلا تباسصا يتلا رورغلاو فرطتلا ةجوم
ة˘˘يدو˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘لا باز˘˘˘حألا ةدا˘˘˘قو Úي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘سسإلا
دعبو Úين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لاو بر˘ع˘لا نا ن˘م ة˘ف˘ل˘تıا
لا ، ةمئاق مهل موقت نل76 ماع ناريزح ةسسكن
تبه امدنع ائجافم ءاج ينيطسسلفلا درلا نا
لÓت˘حÓ˘ل ا˘ه˘سضفر ة˘ن˘ل˘ع˘م ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا Òها˘م÷ا
طخ ىسصقألا نا ىلع ةدكؤومو هعم سشياعتلاو
لك ةديقعب اسسم Èتعي هب سساسسŸا ناو رمحا

. ⁄اعلا يملسسم
اهتهجاوم ‘ ةينيطسسلفلا Òهام÷ا تأاكتا دقو
¤ا ، رسصنلا ةوسشن سشيعت تناك يتلا ليئارسسإل
ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م ‘ مرا˘˘ع˘˘لا يرو˘˘ث˘˘˘لا دŸا
ىرخألا يه ةيسشتن˘م تنا˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ثيح86 ما˘ع˘لا ‘ ””ة˘˘مار˘˘ك˘˘لا ”” ة˘˘كر˘˘ع˘˘م د˘˘ع˘˘ب
نا دعب مهتبيه نوينيطسسلفلاو برعلا داعتسسا
لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا سشي˘˘˘ج˘˘˘˘ب ءار˘˘˘˘ك˘˘˘˘ن ةÁز˘˘˘˘ه او˘˘˘˘ق◊ا
ة˘يا˘سصو˘لا ى˘ل˘ع تد˘ن˘ت˘سسا ا˘˘م˘˘ك ، ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا
ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسإلا تا˘˘سسد˘˘قŸا ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سشا˘˘˘ه˘˘˘لا
لازتا˘مو تنا˘ك ي˘ت˘لاو سسد˘ق˘لا ‘ ة˘ي˘ح˘ي˘سسŸاو

Ãيليئارسسإا ناودع يأا ماما دسصلا طئاح ةباث
ىسصقألا دجسسŸا ةسصاخو تاسسدقŸا كلت ىلع
. كرابŸا
ًنرق وحن ذنمو نويمسشاهلا ناف ، فرعي ل نŸو
م˘˘ه˘˘ِتا˘˘ي˘˘لوؤو˘˘سسÃ َنو˘˘مو˘˘ق˘˘َي م˘˘هو ،ِنا˘˘مّز˘˘˘لا ن˘˘˘ِم
ِنكا˘مألاو ،ِة˘سسّد˘قŸُا ِة˘ن˘يدŸا هاŒ ِة˘ّي˘خ˘يرا˘ت˘لا
يداَ◊ا ي˘ف˘ف . ا˘ه˘ي˘ف ِة˘ّي˘ح˘ي˘سسŸَاو ِة˘ّي˘مÓ˘˘سسإلا

نم ددع َعَياَب ،م4291 ةنَسس راذآا ِرهسش نِم رسشَع
، ِسسد˘˘ُق˘˘لا ُل˘˘هأاو Úَي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘˘لا Úَلوؤو˘˘˘سسŸا

ى˘˘ل˘˘ع ِة˘˘يا˘˘سصو˘˘لا˘˘ب ي˘˘ل˘˘َع ن˘˘ب Úَسس˘˘ُح َف˘˘ير˘˘˘ّسشلا
، سسدُقلا ‘ ِةّيحيسسŸَاو ِةّيمÓسسإلا ِتاسسّدقŸُا
ِة˘ّي˘بر˘ع˘لا ِة˘يلو˘لا ى˘ل˘ع ِظا˘ف˘ِح˘ل˘˘ل ُفد˘˘ه˘˘ت ي˘˘هو
ِدهَع يِفو . ِةسسّدقŸُا ِةنيدŸا ىلع ِةّيمÓسسإلاو
ِل˘ي˘ك˘سش˘َت˘ب َر˘مأا ْد˘ق˘ف ،ٍلÓ˘˘ط ن˘˘ب Úِسسُ◊ا ِكلŸا

ِنوناقب ْتفرُع ،ِ ِةسسّدقŸُا ِنكامألا ِرامعإل ٍةن÷
ِة˘˘ب˘˘˘ُقو ِكرا˘˘˘بŸُا ى˘˘˘سصقَألا ِد˘˘˘ج˘˘˘سسŸَا ِرا˘˘˘م˘˘˘عإا)
سسل ِة˘˘فّر˘˘سشŸُا ِةر˘˘خ˘˘سصلا َأاد˘˘˘ب ُثي˘˘˘ح ،(4591 ِة˘ن˘َ
8591 ِةنَسس ُذنم uيمسشاهلا ِرامعإلا ُذيفنت
سسلا ِة˘˘ّي˘˘قا˘˘ف˘˘تا ا˘˘˘ما ّ˘˘Óب ِمÚَ ندرألاu َل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإاو
َما˘ع ة˘ع˘قوŸاو (ة˘َبر˘َع يداو) م˘سسا˘ب ة˘˘فور˘˘عŸا
سصن دقف ،4991 sحا ىلع ْتÎدرألا ِروّدلا ِماÊu
ِتا˘˘سسّد˘˘قŸُا ى˘˘ل˘˘˘ع ِة˘˘˘ّي˘˘˘م˘˘˘سشا˘˘˘ه˘˘˘لا ِة˘˘˘يا˘˘˘َسصو˘˘˘لاو
اننإاف ، انهو . ةسسدقŸا ةنيدŸا يِف ِةّيمÓسسإلا
كلŸا Êدرألا لهاعلا رود ىلع اسضيأا ددسشن

مامتهلا لك يطعي يذلا Úسس◊ا نب هللا دبع
سسدقلا ةنيدم ‘ ةسسدقŸا نكامÓل ةياعرلاو
امك ، كرابŸا ىسصقألا دجسسŸا اهسسأار ىلعو
تبا˘ث˘لاو ح˘سضاو˘لا ي˘سسا˘ي˘سسلا ه˘ف˘˘قو˘˘م ¤ا Òسشن
سسدقلا نا وهو لÓتحلا ةداق هملعي يذلاو

ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ة˘ي˘بر˘ع ة˘ن˘يد˘م ا˘ه˘ناو ر˘م˘حا ط˘˘خ
لا متي ل اهفلم مسسح ناو لÓتحÓل ةعسضاخ
Úب ةهيزن ةيلود ةياعربو ةداج تاسضوافم Èع
‘ ، يليئارسسإلاو ينيطسسلفلا Úبنا÷ا نم لك
سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا رار˘˘˘˘ق سضفر ¤ا ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سضاو ةرا˘˘˘˘˘سشإا
ة˘م˘سصا˘ع ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب بمار˘ت د˘لا˘نود ي˘كÒمألا

ام عم قباطتي يذلا فقوŸا وهو ليئارسسإل
سسيئرلا ةسسائرب ةينيطسسلفلا ةدايقلا هيلع دكؤوت

fiمد˘ع ن˘ل˘عا يذ˘لا ””نزا˘˘م و˘˘بأا”” سسا˘˘ب˘˘ع دو˘˘م
ةدحتŸا تايلولا ميعز رارقب هلوبق وا هفاÎعا
ن˘˘م˘˘سض ي˘˘ه ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘سسد˘˘˘قŸا ة˘˘˘ن˘˘˘يدŸا نا˘˘˘سشب
7691 ناريزح برح ‘ تلتحا يتلا يسضارألا
ًا˘ق˘فو ا˘ه˘ن˘م با˘ح˘سسنلا ل˘ي˘ئار˘سسإا ى˘ل˘ع بج˘˘يو
.242 مقر نمألا سسل‹ رارقل
- ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ف˘قاوŸا ق˘با˘ط˘تو م˘˘غا˘˘ن˘˘ت نا

يهو لÓتحÓل ةحسضاو ةلاسسر هيف ، ةيندرلا
يتلاو ةقلاعلا اياسضقلا لكو سسدقلا Òسصم نا

ل ، يئاهنلا ل◊ا تاسضوافم ¤ا اهليحرت ”
سسيئرلا نع ردسص بنا÷ا يداحا رارقب مسس–

يأل ا˘˘˘نزو م˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ي ل يذ˘˘˘لا بمار˘˘˘˘ت ي˘˘˘˘كÒمألا
ةلود ىلعو ، ةيسسايسس تاقافتا وا ةيلود تارارق
ل ي˘ت˘لا خ˘يرا˘ت˘لا ة˘˘كر˘˘ح˘˘ب ن˘˘مؤو˘˘ت نا لÓ˘˘ت˘˘حلا
دارفتسسلا ة˘ي˘م˘ل˘ع سسراÁ م˘ي˘عز د˘ن˘ع ف˘قو˘ت˘ت
‘ رايهنلا ةلاح لظ ‘ ينيطسسلفلا بعسشلاب
نيزاوم ع˘جار˘تو ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘ي˘م˘ي˘ق˘لا ة˘مو˘ظ˘نŸا
ما˘يألا مدا˘ق˘ف . لÓ˘ت˘حلا ة˘لود ح˘لا˘سصل ىو˘˘ق˘˘لا
حلاسصل نيزاوŸا هذه نم Òغي اÃر Úنسسلاو
هيف معنت ةقطنŸا ‘ لماسشو لداع مÓسس ةماقإا
ةماركلاو رارقتسسلاو نمألاب ةبقاعتŸا لايجألا
لكو يني˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا ه˘ي˘لا ح˘م˘ط˘ي ا˘م و˘هو
. ⁄اعلا ‘ مÓسسلا ةاعد
ةجهبلاو ةحرفلا اهرمغت يتلا ليئارسسإا ىلع نا

تاقÓعلا عيبطتل قافتا عيقوت بقع مايألا هذه
تا˘يلو˘لا ة˘يا˘عر˘ب ة˘ي˘بر˘ع˘لا تارا˘ملا ة˘˘لود ع˘˘م
بع˘˘سشلا نا˘˘ب كرد˘˘ت نا ، ة˘˘ي˘˘كÒمألا ةد˘˘˘ح˘˘˘تŸا
يأا لاسشفا ىلع نورداقل هتدايقو ينيطسسلفلا

flةين˘طو˘لا ا˘ن˘ت˘ي˘سضق ة˘ي˘ف˘سصت ¤ا فد˘ه˘ي ط˘ط
سسد˘ق˘لا نا لا˘ف˘غا مد˘ع م˘ه˘ي˘ل˘ع ا˘م˘ك ة˘˘لدا˘˘ع˘˘لا
⁄اعم Òيغتو ديوهت تايلمع نم تدهسش امهمو
ه˘ت˘بور˘ع˘ب ا˘ظ˘ف˘تfi ى˘ق˘ب˘˘ي˘˘سس ا˘˘هر˘˘هو˘˘ج نا˘˘ف ،
مهلكيه سسيل ىسصقألا دجسسŸاف . هتيمÓسساو
ىلع لدا سسيلو مهاكبم سسيل قاÈلا طئاحو
�ىَرْسسَأا يِذsلا َناَحْبُسس »: ةÁركلا ةيآلا نم كلذ
سسَمْلا َنuم اًلْيَل ِهِدْبَعِب سسَمْلا ىَلِإا ِماَرَحْلا ِدِجْ ِدِجْ
سصْقَأاْلا ُهsنِإا � اَنِتاَيآا ْنِم ُهَيِرُنِل ُهَلْوَح اَنْكَراَب يِذsلا ىَ

سسلا َوُه sِسصَبْلا ُعيِمÒُ .””
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رهاظ لÓب ملقب

عيبطتو فلاحتلا قافتا ¤إا لسصوتلا بابسسأا Úب
لود ع˘˘مو ،تارا˘˘مإلاو ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإا Úب تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا
فارطألا عيمج ىدل ةعانق دوجو ،اقحل ىرخأا
سسيل ينيطسسلفلا - يليئارسسإلا عارسصلا لح نأاب
ة˘˘˘ي˘˘˘لا◊ا فور˘˘˘ظ˘˘˘لا ‘ ل˘˘˘قألا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ا˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘قاو
اذه ‘ يسساسسألا مهتŸاو .روظنŸا لبقتسسŸاو
دوقعلا لÓخ تعسس يتلا ،ليئارسسإا يه عسضولا
ع˘˘˘ي˘˘˘سسو˘˘˘تو لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا خ˘˘˘ي˘˘˘سسر˘˘˘ت ¤إا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضاŸا
ةيذغتو ،سسدقلاو ةيبرغلا ةفسضلا ‘ ناطيتسسلا
ةموك◊ا سسيئر نأا ىتحو ،ينيطسسلفلا ماسسقنلا
تاسضوافŸا دّمج ،وهاينتن Úماينب ،ةيليئارسسإلا

ىلع تاونسس تسس ذنم ،لماكلاب Úينيطسسلفلا عم
.لقألا
تاونسسلا لاو˘ط ،ه˘تا˘ح˘ير˘سصتو ه˘تا˘با˘ط˘خ لÓ˘خو
ى˘ل˘ع و˘ها˘ي˘ن˘˘ت˘˘ن دد˘˘سش ،ه˘˘م˘˘ك◊ ة˘˘ي˘˘سضاŸا11ـلا

،رحبلاو رهنلا Úب ينيطسسلف نايك مايقل هتسضراعم
رظنبو ،هرظنب تسسيل ةينيطسسلفلا ةطلسسلا امنيب
يفعي نايك نم Ìكأا ،اعبط Úيليئارسسإلا مظعم
،Úينيطسسلفلا نع ةيلوؤوسسŸا لم– نم ليئارسسإا
،كلذ ¤إا فاسضيو .ايلمع ركذُت ةيدام ةفلكت نودب
ن˘مأا زز˘ع˘ي ي˘ن˘مأا ق˘ي˘سسن˘ت˘ب تعو˘ط˘ت ة˘ط˘˘ل˘˘سسلا نأا
،اهدون˘جو ا˘ه˘ي˘ن˘طو˘ت˘سسمو ا˘ه˘ي˘ن˘طاو˘مو ل˘ي˘ئار˘سسإا
،ةطلسسلا ةدايقل قورت ل ةينيطسسلف ةطسشنأا عمقيو
.ةزغ عاطق ‘ سسامح ةكرح لعفت املثم
،ةيبرعلا لودلا نم Òثكف ،بسسحو اذه سسيلو
ع˘م (ة˘فور˘ع˘˘م) ””ة˘˘ير˘˘سس تا˘˘قÓ˘˘ع”” تما˘˘قأا ي˘˘ت˘˘لا
ا˘˘ه˘˘نا˘˘ك˘˘مإا˘˘ب نأا تأار ،ندرألا ا˘˘ه˘˘لوأاو ،ل˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘سسإا
دع˘ب ة˘ي˘م˘سسر ة˘ي˘سسا˘مو˘ل˘بد تا˘قÓ˘ع ¤إا لا˘ق˘ت˘نلا
لودو ،ايكرت تززع امك .ولسسوأا تايقافتا عيقوت
د˘ع˘ب ل˘ي˘ئار˘سسإا ع˘م ا˘ه˘تا˘قÓ˘ع ،ىر˘خأا ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسإا

رامث”” ينŒ تأادب ليئارسسإا نأا اهنيح ادبو .ولسسوأا
.Úينيطسسلفلا عم ””مÓسسلا

ببسسل ،ةيدبأا نكت ⁄ هذه ””مÓسسلا رامث”” نأا Òغ
مايق سضفرت ليئارسسإا نأا Úبت هنأا وهو ،طيسسب
¤إا ينيطسسلفلا بعسشلا عفد ام ،ةينيطسسلف ةلود
ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإا ع˘م˘˘ق ط˘˘سسو ،0002 ما˘ع ،سضا˘ف˘˘ت˘˘نلا

،ةزغ عاطق ىلع بورح ةثÓثو ،هتدسشب طرفم
ة˘ي˘بر˘ع˘لا لود˘لا سضع˘ب تا˘قÓ˘˘ع ع˘˘جار˘˘ت ¤إا ىدأا
نكل .9002 ماعلا ‘ ةسصاخو ،ليئارسسإا عم ايكرتو
ليئارسسإا Úب امهÒغو يراجتلاو ينمألا نواعتلا
.رمتسسا ةيبرعلا لودلا نم ديدعلاو
بلق ¤إا وهاينتن ىعسس ،مك◊ا ¤إا هتدوع ذنمو
Úينيطسسلفلا عم مÓسس نم ،عارسصلا لح ةلداعم
عم مÓسس ¤إا ،ةيبرعلا لودلا عم مÓسس هدعبو لوأا
ة˘يا˘ه˘ن˘لا ‘ بل˘ج˘ي˘سس ه˘نأا ءا˘عدا˘ب ة˘ي˘بر˘ع˘لا لود˘لا
،قايسسلا اذه ‘ نكل .Úينيطسسلفلا عم امÓسس
،دوكيللا بزح ءارزو نم هÒغو وهاينتن حرسص
لح ة˘لدا˘ع˘م نأا˘ب ،نو˘ي˘فا˘ح˘سصو نو˘ث˘حا˘ب م˘هد˘يأاو
سسرا“ ا˘ي˘بر˘˘ع لود ل˘˘ع˘˘ج˘˘ت˘˘سس د˘˘يد÷ا عار˘˘سصلا

اومدقي”” نأا لجأا نم Úينيطسسلفلا ىلع اطوغسض
.ليئارسسإا عم تاسضوافم لÓخ ””تلزانت
ةفسضلا ‘ قطانم مسض ططfl نأا ،نآلا ودبيو
يتلا ””تلزانتلا”” دحأا وه ليئارسسإا ¤إا ةيبرغلا
.وهاينتن رظنب ،اهÁدقت Úينيطسسلفلا ىلع Úعتي
لعج ىلع تقفاو تارامإلا نأاب ءاعدلا مغرو
عجارت دعب ،ةيمسسرو ةينلع ليئارسسإا عم اهتاقÓع
ىدل ددسش وهاينتن نأا لإا ،مسضلا نع ليئارسسإا
رهسشلا31 ءاسسم ،تارامإلا عم قافتلا نع هنÓعإا
سضرفل يتطخ ‘ Òيغت يأا دجوي ل”” هنأا ،يرا÷ا
عم لماك قيسسنتب ،ةرماسسلاو ادوهي ‘ انتدايسس
⁄ اذهو ،كلذب مزتلم انأاو .ةدحتŸا تايلولا
دقو ، ةلواطلا ىلع قاب عوسضوŸا اذهو .Òغتي

ددسش كلذك .””...تاونسس ثÓث لاوط هيلع تلمع
هتسضراعم ىلع ،ةÒخألا مايألا ‘ ،ارارم وهاينتن
ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م تارا˘مإلا يÎسشت ة˘ح˘ل˘˘سسأا ة˘˘ق˘˘ف˘˘سصل

.ةدحتŸا تايلولا نم53F تارئاط
Òبعتلا ‘ بسصت يتلا ،اهÒغو تاحيرسصتلا هذه
،م˘سضلا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ى˘ل˘ع ي˘ل˘ي˘ئار˘˘سسإلا رار˘˘سصإلا ن˘˘ع
لودلا نم اهÒغو تارامإلا نأا كسش لو ،ةينلع
ف˘˘ل◊ا ¤إا ما˘˘م˘˘سضنلاو ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘ب˘˘˘غار˘˘˘لا
نل اذهو .اهب ةيارد ىلع يتارامإلا - يليئارسسإلا
نأا يه ةيبرعلا ةديقعلا نأاكو ،عجاÎت اهلعجي
هلعفت ام امهم سسيلو لسصاوتيسس ينمألا قيسسنتلا
.ليئارسسإا
تايقافتل ة˘ي˘م˘هأا ›و˘ت ،ا˘ه˘ب˘نا˘ج ن˘م ،ل˘ي˘ئار˘سسإا
لظ ‘ ةسصاخ ،ةيبرع لود عم ةيمسسر ””مÓسس””
هذهك تايقافتاف .ركذلا ةفنآا ””ةيبرعلا ةديقعلا””
،Úينيطسسلفلا دسض اهتسسايسس ةسسرامÃ اهل حمسست
،قارعلاو ةيروسسو نانبل ‘ Êاريإلا روÙا دسضو
ةيبرعلا لودلا”” نم ةيعرسش ىلع لسص– يه اميف
بر˘ح نأا Èت˘ع˘ت ي˘ت˘لا ،””ة˘ي˘تا˘م˘غاÈلاو ة˘لد˘ت˘عŸا
،ةزغ ىلع كلذكو ،روÙا اذه ىلع ليئارسسإا
.ناريإا ،مهتودع ةبراfi راطإا ‘ بسصت
عم قافتلا نم ليئارسسإا ققحتسس ،كلذ بناج ¤إا
‘ وهاينتن لاقو .ةيداسصتقا بسساكم تارامإلا
تارا˘˘˘مإلا ة˘˘˘لود”” نإا ،هÓ˘˘˘عأا رو˘˘˘˘كذŸا ه˘˘˘˘نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب
اÒبك ارامثتسسا ليئارسسإا ‘ رمثتسستسس ةدحتŸا

نواعتنسس اننأا امك .انوروكل حاقل ريوطت ‘ ادج
تلا‹ ‘و ةئيبلا ةيامح ،هايŸا ،ةقاطلا ‘
،ا˘˘˘ندا˘˘˘سصت˘˘˘قل اد˘˘˘ج ما˘˘˘ه اذ˘˘˘هو .ىر˘˘˘خأا ةÒث˘˘˘ك
نأا كلذ ¤إا دز .””انلبقتسسŸو ،ةقطنŸا داسصتقلو
‘ اذهك اقافتا كسش نودب مدختسسيسس وهاينتن

ترج ءاوسس ،ةبيرق تسسينكلل تاباختنا ‘ هتلمح
.لبقŸا ماعلا ةيادب وأا ›ا◊ا ماعلا ‘

سسأا˘ي˘˘لا بد˘˘ي نأا ،مد˘˘ق˘˘ت ا˘˘م ل˘˘ك ن˘˘م ي˘˘غ˘˘ب˘˘ن˘˘ي ل
عم قاف˘تلا نأا˘ب و˘ها˘ي˘ن˘ت˘ن ءا˘عدا م˘غر ،بو˘ل˘ق˘لا˘ب
ةناكم ‘ يكيتامارد Òيغت ىلع لدي”” تارامإلا
ترو˘ُسص ا˘مد˘ع˘ب ،ط˘˘سسوألا قر˘˘سشلا ‘ ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإا

ماد˘ع˘نا رد˘سصمو ةود˘ع˘ك Úن˘˘سسلا تار˘˘سشع لاو˘˘ط
ةÒثك لود ىرت ،طسسوألا قرسشلا ‘ رارقتسسا

يجي˘تاÎسسإا ف˘ي˘ل˘ح ا˘ه˘نأا مو˘ي˘لا ل˘ي˘ئار˘سسإا˘ب اد˘ج
.””اسضيأا مÓسسلاو مدقتلاو نمألاو رارقتسسÓل
نأا اهمهأا ،ةدع قئاقح انه لهاجتي وهاينتن نكل
ةيدادب˘ت˘سسا ة˘م˘ظ˘نأا ع˘م ا˘مÓ˘سس ع˘ن˘سصت ل˘ي˘ئار˘سسإا
.كلذ ملعي وهو .ةطلسسلا ‘ ءاقبلا مهمهي ماكحو
””ةيبرع زوين ياكسس”” عم ةلباقŸا لÓخ لاق دقف
ناتلود امه تارامإلاو ليئارسسإا”” نإا ،ةينايبظلا
ويديف ليزي هتلعج ةلم÷ا هذهو .””ناتيطارقÁد
Òسصق تقو دعب ””Îيوت”” ‘ هباسسح نم ةلباقŸا

.هرسشن نم ادج
اهتيبلاغب ةيبرعلا بوعسشلا نأا ،ةيناثلا ةقيق◊او
ةلود اهنأا ليئارسسإا ¤إا رظنت لازت ل ةقحاسسلا

ة˘لود˘ك ا˘˘ه˘˘تا˘˘سسرا‡ نو˘˘سضفر˘˘يو ،م˘˘ه˘˘ل ة˘˘يدا˘˘ع˘˘م
نويليئارسسإا رذحي ،كلذلو .لقألا ىلع لÓتحا
نم ،اسضيأا نويسسايسسو نويفاحسصو نوثحاب ،Ìُك
ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘حاو ،ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘لا عرا˘˘˘سشلا بسضغ

‘ ا˘ه˘ترا˘ف˘سس قار˘حإا ل˘ث˘م ،ل˘ي˘ئار˘سسإا تا˘˘سسرا‡
ءاغلإاب ندرألا ‘ ةرركتŸا بلاطŸاو ،ةرهاقلا
نم يليئارسسإلا Òفسسلا درطو مÓسسلا ةيقافتا

يتلا ءابنألاو ،يبعسش نايلغ ¤إا Òسشتو ،نامع
ةسضراعم دوجو لوح ةÒخألا مايألا ‘ ددÎت
،ليئارسسإا عم فلاحتلل Úيتارامإلا Úب ةعسساو
،ناملسس نب دمfi ،ةيدوعسسلا مكاح ؤورŒ مدعو
لعف در نم ابسس– ،هباسشم فلا– ماربإا ىلع
.هبعسش

تإرامإلاب ليئإرصسإإ حلاصصم



 بعللا ابلط يدنلنفلا و يرسسيوسسلا بختنŸا

مداقلإ ربوتكإ اكيجلب نوهجإوي دق رصضÿإ

مايقلا و ةسصاخ ةرئاط لاسسرا نم مغرلاب
 ةسصاخ تاءارجإاب

يدوعصسلإ بابصشلإ ىلع درمتي يرمعلب
مصسÎي هليحرو
سضفر نيأا ليقثلا رايعلا نم ةأاجافم يرمعلب لامج ›ودلا عفادŸا رجف
يدوعسسلا بابسشلا هقيرف تابيردت ‘ جامدنلاو ةيدوعسسلا ¤إا ةدوعلل
نايب ‘ يدوعسسلا يدانلا دكأاو ؛ هلقنل ةسصاخ ةرئاط لاسسرإاب ماق يذلا
Òغ بابسسأل ةلحرلا نع فلخت هنأا لإا هيبعل ةدوع رظتني ناك هنأا يمسسر
ىلع ةسصاخ تاءارجإاب مايقلا و ةسصاخ ةرئاط لاسسرا نم مغرلاب ةموهفم
لظ ‘ ةسصاخ هليحر بعÓلا دكؤوي اذهبو ؛ يسسايسسلا ديعسصلا ىوتسسم
بعÓلا نأا تابيرسست طسسو اينابسسإاو اسسنرف نم هتلسصو يتلا سضورعلا
يدوعسسلا هيدان نم ليحر بلطب همدقت دعب افيفلا نم هحيرسست رظتني

؟ةياهنلا يه له ،يلهألا-يليÓب
يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلاو ،يدوعسسلا يلهألا يدان Úب ةقÓعلا نا ودبيو
نارهو نبا ىلع ””رذعت ”” امدعب ،ةعيطقلا دح ¤إا تلسصو ،يليÓب فسسوي
.ةدج ¤إا ةدوعلا يرئاز÷ا
ةيطابسضنلا تاءارجإلا ةفاك ذختتسس ”” اهنأا يلهألا يدان ةرادإا دكاو
.””ةلبقŸا مايألا لÓخ بعÓلا عم ةمزÓلا ةيماظنلاو
،ةدج ¤إا هتدوع ةلحر دعوŸ روسض◊ا نع بعÓلا فلخت ¤إا تراسشا امك
) بابسشلا بعل ةقفر رئاز÷ا نم هلقنل ةسصاخ ةرئاط Úمأات نم مغرلاب

.مسشولا يدان يرادإاو ،(يرمعلا نب نيدلا لامج

يليÓبو يرمعلب نادعوتي يلهألاو بابسشلا
قحب ةيطابسضنلا حئاوللا قبطتسس اهنأا ىلع  ،بابسشلا يدان ةرادإا تدكأاو
ة˘فا˘ك ع˘م ق˘˘فاو˘˘ت˘˘ي اÃ كلذو ،ا˘˘ما˘˘ع03ـلا بحا˘˘سص ير˘˘˘ئاز÷ا بعÓ˘˘˘لا
.ةيماظنلا تاءارجإلا
رسضحي ⁄ ،يليÓب فسسوي هفfiÎ نأا يلهألا دكأا ،لسصتم قايسس ‘و

Ÿا بسسح ،رئاز÷ا راطŸا دعوÙقإل ددÓا ةرئاطلا عÿيتلا ،ةسصا
،انوروك سسوÒف ببسسب ةيلودلا تÓحرلا فقوتل اًرظن هرسضحتسس تناك

.مسشولا يرادإاو ،يرمعلب لامج عم هلقت نأا رظتنŸا نم ناك ثيح
ذاختا˘ب ،ا˘ما˘ع82ـلا بحا˘˘سص ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب ،ي˘˘ل˘˘هألا يدا˘˘˘ن ةرادإا تد˘˘˘عو˘˘˘تو
.هتلحر دعوم نع هفلختلً ارظن ؛هقحب ةيطابسضنلا تاءارجإلا

ر-ق

دكؤوي بويدم ليل÷ا دبع دعاولا عفادŸا

““ودروب عم يقّلأات دعب ّرÁ رئإز÷إ ليث“““
ل˘ي˘ث“ ه˘ت˘ي˘ن ،بو˘يد˘م ل˘ي˘ل÷ا د˘ب˘ع ،ودرو˘ب ق˘ير˘ف˘ل د˘عاو˘لا ع˘فادŸا د˘˘ّكأا
ةفيحسص عم راوح ‘ كلذو ،لوأا رايخك هعسضي يذلا يرئاز÷ا بختنŸا
دعب ّرÁ اذه نكل ،ةÎف ذنم رئاز÷ا ليث“ ‘ بغرأا”” :لاق ذإا ،””روتيبول””
سضحأا انأاف ،ودروب عم يقّلأات .””بردŸا ةقث لانأاو ديد÷ا مسسوملل رّ
تائ˘ف˘ل˘ل ير˘ئاز÷ا بخ˘ت˘نŸا ن˘م ًا˘ما˘م˘ت˘ها تي˘ق˘ل˘ت”” ه˘ث˘يد˘ح ‘ فا˘سضأاو
قلتأا ⁄ يننكل ،ودروب عم اهدعبو ،ةطانرغ عم بعلأا تنك امدنع ةينسسلا
لسصاوأاسسو ،يدلب بختنم ليث“ ديرأا انأاف ،ييأار رّيغي نل اذه نكل ،ةوعدلا
.””يتبغر قيقحتل لمعلا
ناج ،ودروب قيرفل ديد÷ا بردŸا ةقثب (ةنسس22) بويدم ىظحيو
هدعسُصيل ،هتاردقب هباجعإا نع هل رّبعو هعم ثّد– يذلا ،يسساغ سسيول
ذاختل كلذو ،مسسوŸا ةيادب لبق ةعباتŸا ت– هعسضيو لوألا قيرفلا ¤إا
.ًايسساسسأا هيلع دامتعلا ةيناكمإا ‘ يئاهنلا رارقلا
لقتنŸا سشامح سسيناي رارغ ىلع ،ةيادبلا ذنم ًاحيرسص بويدم ناكو

ذإا ،ًاسضيأا اسسنرف ‘ بعلت ةدعاو ءامسسأاو ،›اغتÈلا يرودلا ¤إا ًاثيدح
Èع كلذو ،هÒغ نود نم رئاز÷ا يلسصألا مهدلب حلاسصل بعللا اوراتخا
لسصاوتلا عقاوم ‘ مهتاباسسح ىلع اهورسشن تاملكو روسص وأا تاحيرسصت
.يعامتجلا

›اغتÈلا يدانلا اذه ‘ عقوي فسساخ لفون
‘ ءاسضمإلا لجأا نم لاغتÈلا ¤إا فسساخ لفون رسسيألا Òهظلا لقتنإا

مويلا يسضميسس و ةيبطلا تاسصوحفلاب ماق ثيح Óيدنوت يدان فوفسص
و رو˘ه˘م˘ج˘ل˘ل هÁد˘ق˘ت م˘ت˘ي˘سس ف˘سسا˘خ ،د˘يد÷ا ه˘يدا˘ن ة˘ق˘فر هد˘ق˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع
.ةفاحسصلا
هيدان ¤إا ةدوعلا سضفر طقف ةنسس22 رمعلا نم غلابلا بعÓلا نأا ركذي
. ةيسسنوتلا ةلوطبلا ¤ا لاقتنإلا وأا ياد Úسسح رسصن
ةيلاŸا ةقئاسضلا ببسسب بعÓلا دقع ءارسش ودروب يدان سضفر بقع كلذ و
. يسسنرفلا يدانلاب هتراعا ةÎف ءاهتنا دعب

ر-ق

يرا÷ا يفيسصلا وتاكŸÒا لÓخ

Êاميلصس تامدخب متهم يصسنرفلإ نير
،يزيل‚إلا يتيسس Îسسيل بعل ،Êاميلسس مÓسسإا يرئاز÷ا ›ودلا لخد
.يرا÷ا يفيسصلا وتاكŸÒا لÓخ ،يسسنرفلا نير يدان تاماتها نمسض
تامام˘ت˘ها ن˘م˘سض د˘جاو˘ت˘ي Êا˘م˘ي˘ل˘سس نأا ،ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ة˘فا˘ح˘سصلا تف˘سشكو
ابسس– ديدج مجاهÃ مهفوفسص زيزعتل Úعاسسلا ،نير يدان ›وؤوسسم
.لبقŸا مسسوملل
مسسوŸا همدق اŸ رظنلاب ،يرئاز÷ا ›ودلا ىلع ،نير ةرادإا رايتخا عقوو
.وكانوم يدان ناولأاب ،1غيللا ‘ يسضاŸا
لوكين ،نير يدان سسيئر طبرت ةديطو ةقÓع نإاف ،رداسصŸا تاذ بسسحو
هذه ما“ا ‘ مهتمهم لهسسي دق ام ،يتيسس Îسسيل ›وؤوسسÃ ،كافلاه
.ةقفسصلا
ةيبوروألا ةيدنألا نم ديدعلا ‘ هلوادت ” ،Êاميلسس مÓسسا مسسإا نأا ركذي

غن˘ي˘ترو˘ب˘سس ق˘با˘سسلا ه˘يدا˘ن رار˘غ ى˘ل˘ع ،يرا÷ا ي˘ف˘سصلا و˘تا˘كŸÒا لÓ˘خ
.›اغتÈلا ةنوبسشل

ر-ق

ةـضاـير
ـه1441 مر30fi ـل قفاوŸا م0202  توأا22  تبسسلا
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ر-ق

تاسضوافم ‘ فافلا  نأا  ةعلطم رداسصم تدكأا
ة‹رب لجأا نم ةيكيجلبلا اهتÒظن عم ةمدقتم
 ربوتكأا رهسش ‘ ةيدو ةارابم
لامج ينطولا بخانلا نأا رداسصŸا تاذ تدكأاو
دعب سصبرت ة‹رب ةرورسض ىلع دكأا يسضاملب
؛ ⁄ا˘ع˘لا سسأا˘ك˘ل ة˘ل˘هؤوŸا تا˘ي˘ف˘˘سصت˘˘لا ل˘˘ي˘˘جأا˘˘ت
بخ˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘نŸا نإا˘˘˘˘˘˘˘˘ف ردا˘˘˘˘˘˘˘˘سصŸا تاذ بسسحو
رسضÿا ةهجاوم ابلط يدنلنفلا و يرسسيوسسلا
دق انوروك ةحئاج و تقولا قيسض نأا لإا اسضيأا
يتلا ةينطولا تابختنŸا ةيوه ‘ لسصفلا لجؤوت
ايقيرفأا لاطبأا هجاوتسس

لايدنوŸا تايفسصت ‘ ““رسضÿا““ راوسشم
1202 فيسص قلطني
‘ هراوسشم يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا ّلهتسسي
لدب1202 ناوج ‘ ،رطق لايدنوم تايفسصت
.لبقŸا ربوتكأا نم
عم قيسسنتلاِب افيفلا هتذخّتا رارق ‘ ،كلذ ءاج
رارمتسسا ببسسِب ،مدقلا ةركل يقيرفإلا دا–إلا

flسسلا ةراقلا ‘ ””انوروك”” ةحئاج رطا .ءارمّ
نم Òخألا لبقو Êاثلا رودلا ةمانزر تلّكسشتو
ةقطنŸا˘ِب ة˘سصاÿا2202 لايد˘نو˘م تا˘ي˘ف˘سصت
Úب ام ¤وألا ةلحرŸا :يلياŸ اقفو ،ةيقيرفإلا
ىرجُتو ،1202 ناوج نم51 ـلاو يام نم13 ـلا
Èم˘˘ت˘˘ب˘˘سسو توأا ر˘˘˘ه˘˘˘سشأا ‘ ىر˘˘˘خألا ل˘˘˘حارŸا

.هتاذ ماعلا نم ربوتكأاو
يسضاملب لامج ينطولا بخانلا لابسشأا هجاوُيو

انيكروب :نم اّلك ،Òخألا لبقو Êاثلا رودلا ‘
ّتسسِب قابسس نم˘سض .ي˘تو˘ب˘ي˘جو ر˘ج˘ي˘ن˘لاو و˘سسا˘ف
.ًءانثتسسا دئاّرلا لّهأاتِب يهتني ،تلوج
رود˘لا ¤إا تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م01 ل˘ّهأا˘˘ت˘˘ت ،كلذ د˘˘ع˘˘بو
بحسس بقع) ةسسفانŸا ىرجُت اهنيحو ،Òخألا
با˘هذ) ر˘سشا˘بŸا ءا˘سصقإلا ة˘غ˘˘ي˘˘سص˘˘ِب (ة˘˘عر˘˘ق˘˘لا
.È 1202مفون نم61 ـلاو8 ـلا Úب ام ،(بايإاو
‘ ايقيرفإا لّثمُت ةينطو قرف5 لّهأات نع رفسسُت
Èمفون Úب ام هميظنت رّرقŸُا ،رطق لايدنوم
.È 2202مسسيدو

يرئاز÷ا ينطولا بختنŸا قوفت
9102 ايقيرفإا ·أا سسأاكب جوتŸا
ل˘˘ي÷ا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘سصÃ تر˘˘ج ي˘˘ت˘˘˘لا
.ÊوÒماكلا بختنملل يروطسسألا
يذ˘˘لا ءارآلا Èسسب اوزا˘˘˘ف ر˘˘˘سضÿا
ةر˘ك˘ل ي˘ق˘˘ير˘˘فإلا دا–إلا ه˘˘ق˘˘ل˘˘طأا
ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘لا ع˘˘قاو˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع مد˘˘˘ق˘˘˘لا
بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م ن˘˘سسحأل ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جإلا
.12لا نرقلا ‘ يقيرفإا
لا˘˘م˘˘ج”” با˘˘˘سشلا بردŸا لا˘˘˘ب˘˘˘سشأا
اذ˘˘˘ه ‘ او˘˘˘قو˘˘˘ف˘˘˘ت ””ي˘˘˘˘سضا˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب
نوÒماكلا بختنم ىلع ءاتفتسسلا
وتيإا هداق يذلا0002/2002 ةنسسل
.اموبمو غنوسس
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘˘نŸا ف˘˘˘نأا˘˘˘ت˘˘˘سسيو
‘ هراوسشم مدقلا ةركل يرئاز÷ا

رهسش ،ايقيرفإا ·أا سسأاك تايفسصت
.لبقŸا Èمفون

نوÒماكلا ””ناك”” تايفسصت نأا املِع
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج ي˘˘ّسشف˘˘ت بب˘˘سس˘˘ِب تل˘˘ّجأا˘˘ت
نأا سضÎف˘ُي نا˘˘ك ثي˘˘ح ،””ا˘˘نورو˘˘ك””
Úَتلباقم ينطولا بختنŸا بعلي

سسرا˘˘˘م ر˘˘˘خاوأا يو˘˘˘با˘˘˘˘بÁز د˘˘˘˘سض
.يسضاŸا
Úَتلو÷ا ميظنت ””فاكلا”” ترّرقو
71 ـلاو9 ـلا Úب ام ةعبارلاو ةثلاثلا

ة˘˘˘ما˘˘˘قإاو ،ل˘˘˘ب˘˘˘قŸا Èم˘˘˘فو˘˘˘ن ن˘˘˘م
ة˘˘سسدا˘˘˘سسلاو ة˘˘˘سسماÿا Ú˘˘˘َت˘˘˘لو÷ا
نم03 ـلاو22 ـلا Úب ام ،(ةÒخألا)
.1202 سسرام
ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخا˘˘ن˘˘لا لا˘˘ب˘˘˘سشأا نا˘˘˘كو
د˘ق ي˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج ير˘˘ئاز÷ا

،È 9102مفون ‘ Úَتلباقم اوبعل
ا˘˘ي˘˘ب˘˘ماز قر˘˘ف ّم˘˘سضي جو˘˘˘ف ن˘˘˘م˘˘˘سض
.يوبابÁزو اناوسستوبو
””ءار˘˘˘ح˘˘˘سصلا و˘˘˘براfi”” رّد˘˘˘˘سصت˘˘˘˘يو
ديسصرِب نماثلا جوفلا بيترت ةحئل
ةيناث يوبابÁز عقومتتو ،طاقن6
ل˘˘غ˘˘سشتو ،طا˘˘ق˘˘˘ن4 عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘˘ِب
ة˘ط˘ق˘ن˘ِب ثلا˘ث˘لا ز˘كرŸا ا˘ناو˘سستو˘ب
Óِب ةحئاّللا ايبماز لّيذتتو ،ةدحاو
.ءيسش
لّهأاتِب تا˘ي˘ف˘سصت˘لا قا˘ب˘سس ي˘ه˘ت˘ن˘يو
تا˘ي˘ئا˘ه˘ن ¤إا ف˘˘ي˘˘سصو˘˘لاو د˘˘ئاّر˘˘لا
رّر˘˘˘˘قŸُا ،ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘فإا ·أا سسأا˘˘˘˘ك
Úب ا˘˘م نوÒما˘˘ك˘˘لا˘˘ِب ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت

.2202 يرفيفو يفناج
””ناك”” ¤إا ””رسضÿا”” لّهأات لاح ‘و

ة˘ّ̆طÙا نو˘˘ك˘˘ت˘˘سسف ،نوÒما˘˘˘ك˘˘˘لا
تا˘ي˘ف˘سصت ن˘ع ةرا˘ب˘ع ة˘يÒسضح˘ت˘لا

اهميظن˘ت رّر˘قŸا ،ر˘ط˘ق لا˘يد˘نو˘م
Èمفونو ناوج Úب ام ايقيرفإا ‘
1202.
تا˘˘ي˘˘ف˘˘سصت˘˘لا فا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘سسا ل˘˘˘ب˘˘˘قو
دئاقلا ءÓمز˘ِل ن˘ك˘م˘ُي ،ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا
سضو˘˘˘˘˘خ زرfi سضا˘˘˘˘˘ير حا˘˘˘˘˘ن÷او
،Ú˘َت˘ل˘با˘ق˘م وأا ة˘يÒسض– ة˘ل˘˘با˘˘ق˘˘م
.لبقŸا ربوتكأا رهسش
حن“ ⁄ افيفلا نأا ¤إا ةراسشإلا عم
ميظنتِل رسضخألا ءوسضلا ةقرافأÓل

Èم˘ت˘ب˘سس ر˘ه˘˘سش ة˘˘ي˘˘لود تÓ˘˘با˘˘ق˘˘م
ر˘طاfl رار˘م˘ت˘سسا بب˘سس˘ِب ،مدا˘ق˘لا

.””انوروك”” ةحئاج
ر-ق

لسصاوتلا عقاوم ىلع هقلطأا يذلا ءارآلا Èسسب

12لإ نرقلإ ‘ بختنم لصضفأإ رصضÿإ ..فاكلإ

، لبقŸا Èمتبسس21 موي نارودلل زاتمŸا يزيل‚إلا يرودلا ةلجع دوعت
Ãسسسشنام ةهجاوم ليجأات ” امنيب ةيوق تاهجاوÎ نوتسسآا مامأا يتيسس
سضايرل ¤وألا ةهجاوŸا نوكتسسو اذه دتيانوي Îسسسشنام ةهجاومو ، Óيف

fiا ‘ هئاقفرو زرŸ91 موي نوتبماهرفلوو يدان مامأا ديد÷ا مسسو
.لبقŸا Èمتبسس
ببسسب مسسوŸا اذه ةقيقح ةطرو ‘ يتيسس Îسسسشنام قيرف نوكيسسو
.ةيŸاعلا تابختنملل ةبسسنلاب افيفلا هتدعأا يذلا ديد÷ا جمانÈلا
ناك ىتلا ةيلودلا تايرابŸا ةÎف لادبتسسا ” هنأا افيفلا نايب ‘ ءاجو
ةÎفب ،لبقŸا Èمتبسس8 ¤إا ىرا÷ا توأا13 نم اءدب اهتماقإا اررقم

.2202 يرفيف1 ¤إا يفناج42 ىف أادبت ىرخأا
ةيراقلا تادا–لا عيمج ىلع ىرسسي رارقلا اذه اذه نأا افيف حسضوأاو
دجوي ل هنأا ¤إا اÒسشم ،””افيوي”” مدقلا ةركل يبوروألا دا–لا ءانثتسساب
.È 0202متبسس ‘ ءاسضعألا تادا–لا نم ÚبعÓل مازلإا
ةي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘طرو ة˘با˘ثÃ رار˘ق˘لا اذ˘ه ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب مÓ˘عإا ل˘ئا˘سسو تف˘سصوو
تامدخ رسسخيسس يذلا يتيسس Îسسسشنام قيرف اهيف اÃ ،ةيدنأÓل ةبسسنلاب
ع˘م نو˘ك˘ي˘سس يذ˘لا ”” زرfi سضا˘˘ير”” م˘˘ه˘˘ي˘˘ف نÚ Ãب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا
نو˘˘سسرد˘˘يإا ،و˘˘تو˘˘˘ك نا˘˘˘ي ،سسو˘˘˘سسي˘˘˘خ لا˘˘˘ير˘˘˘با˘˘˘غ ،ير˘˘˘ئاز÷ا بخ˘˘˘ت˘˘˘نŸا
.Úتنجرألا عم يدناماتوأاو وريوغأا ،ليزاÈلا عم وينيدنانÒفو

ر-ق

لبقŸا Èمتبسس91 موي يتيسسلا عم

fiلإ حاتتفإإ ‘ نوتبماهرفلوو هجإوي زرÈÁغيلر



       

     
   

:ديد÷ا ““غيلÈÁÒلا““ لودج

مصسوŸإ ‘ ““6 بوتلإ““ تاهجإوم

     

  
   

         
           

     
        
           

          
          

           

         
         

        
        
          
        

        
          
          
        

          
           

  

       
  

     
  

        
         

             
         
          

         
         

        
           

         
             
          

     
            

        
  

         
         

   

      

   
  

         
        
          

   
         

           
         

         
      

        
         

        
         
         

           
           

         
      

ةـضاـير
ـه1441 مر30fi ـل قفاوŸا م0202  توأا22  تبسسلا

21
        

لبق نامÒج ناسس Òهامج ““بعري““ يليزÈلا
لاطبأ’ا يئاهن

يصسيم لاقتنإو ..لحري نل رامين :هقيدصص
لهصسأإ سسيرابل
م‚ ،افليسس اد رامين نم برقŸاو ،يليزاÈلا ليكولا ،وÒبير Ôغاف قلع
.””ءارمألا ةقيدح”” ‘ بعÓلا لبقتسسم ىلع ،نامÒج ناسس سسيراب
اذاŸ”” :ةينابسسإلا ””تروبسس”” ةفيحسص اهتزربأا تاحيرسصت ‘ ،وÒبير لاقو
.””؟مويلا نامÒج ناسس سسيراب رامين كÎي
كلذل ،تاباسصإلا ببسسب كانه اًنيزح ًاتقو رامين سشاع دقل”” :فاسضأاو
نكل ،ديردم لايرل لاقتنلا وأا ةنولسشÈل ةدوعلاو ةرداغملل اًدعتسسم ناك
.””هتداعسس ىدم ةيؤور عيطتسسن اننأل ،نآلا ثدحي نل اذه
عيم÷ا بغري ثيح ،رونلا ةنيدم ‘ سشيعي هنإا لوقب هعم حزمأا”” :عباتو

‘ سشيعي هنأا امك ،يسسنرفلا خبطŸاب عاتمتسسلاو كانه باهذلا ‘
هيدلو ،⁄اعلاب ةيدنألا لسضفأا دحأا ‘ بعليو ،هتلئاع ةقفر ليمج لزنم
.””ءيسش لك
Úماع ةدŸ نامÒج ناسس ‘ نوكيسس هنأا دقتعأاو ديعسس رامين”” :”أاو
سسيراب ¤إا يسسيم لاقتنا نأا كسش كانه سسيل مويلا .لقألا ىلع نيرخآا
.””ةنولسشرب ¤إا رامين ةدوع نم لهسسأا
لبق لد÷ا نم ةلاح ،نامÒج ناسس سسيراب م‚ ،روينوج رامين راثأاو
يرود يئاهن ‘ ،خنويم نرياب مامأا ةبقترŸا ةارابŸا نم ةليلق مايأا
.ابوروأا لاطبأا
اهيف سشÎفي ،””مارغتسسنإا”” ىلع يمسسرلا هباسسح Èع ةروسص رامين رسشنو
.سسفنتلل ايكيتسسÓب اعانق ايدترم ،يبط ريرسس ىلع
Ïِعا”” :ةيلاغتÈلا ةغللاب ةبسضتقم ةلاسسر ،يليزاÈلا مجنلا بتكو
.””كسسفنب
غيزبيل ىلع زوفلاب ،لاطبألا يرود يئاهنل نامÒج ناسس سسيراب لهأاتو
باسسح ىلع اهتاذ ةجيتنلاب يرافابلا قÓمعلا لهأات امك ،در نود ةيثÓثب
.نويل كيبŸوأا

قّوفتلا لاح ‘ بع’ لكل وروي نويلم فسصن

ةأافاكÃ يصسيرابلإ مو‚ زّفحي يفيلÿإ
نرياب مامأإ ةمخصض

مل◊ا بقللا قيق– نم يسسنرفلا نامÒج ناسس سسيراب قيرف بÎقا
ةنسس ذنم اسسنرف نع باغ يذلا ،ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن ¤إا هلوسصوب
مامأا يخيرات يئاهن ‘ ايليسسرام كيبŸوأا Ëرغلا هب جّوت نأا دعب ،3991
.›اطيإلا نÓيم هسسفانم
لكل وروي نويلم فسصن ةميق نم ””يسسيرابلا”” يدانلا مو‚ ديفتسسيسسو
،ةيئاهنلا ةارابŸا ‘ ÊاŸألا خنويم نرياب ىلع قّوفتلا لاح ‘ بعل
يفيلÿا رسصان يرطقلا يدانلا سسيئر همّسسر يذلا قافتلا قفو ،دحألا
.ةينابسسإلا ””تروبسس”” ةفيحسص هترسشن ام بسسحب ،3102 ةنسس
ًاÒبكً ازفاح ،بقللا نع ةأافاكم Èتعُت يتلا ةيلاŸا ةميقلا لّكسشتسسو
يذلا يرافابلا مامأا مهل ًايسسفن ًاعفادو هئÓمزو افليسس اد رامين يليزاÈلل

ÊاŸألا اهنم لّجسس ةيثÓث لسضفب نويل كيبŸوأا مامأا Óًهسس Óًهأات قّقح
فدهلا يكسسفودنافيل تربور يدنلوبلا فاّدهلاو ،Úفده يربانغ جÒسس
.ثلاثلا
تآافاكم ةميق Òفوتل رمعلا ةسصرف ””يسسيرابلا”” يدانلا وبعل كلتÁو
ًلاطبأا مهجيوتت دنع وروي فلأا004 اولان نأا دعب وروي نويلم  براقت
رظنلاب ،رخآا دان يأا عم اهولاني نل ةيلام ميق يهو ،يسسنرفلا يرودلل
سسوÒف يسشفت مغر يفيلÿا سسيئرلا ةرادإل ةّرقتسسŸا ةيلاŸا ةلاحلل
.انوروك
نيذللا يرودلا ةطبار سسأاكو اسسنرف سسأاك تآافاكم نوبعÓلا ىقلت امك
يهو ،›اوتلا ىلع نويل كيبŸوأاو نايتيإا تناسس مامأا زوفلاب ،امهب اوجوت
.وروي فلأا Úسسمخب ترّدُق يتلا ةميقلا
ةيئاهنلا ةارابŸا لÓخ ةقراف نوكت نأا ةيلاŸا تازيفحتلا نأاسش نمو
يتلا تادوهÛاب فاÎعاو ،ةليوط ةÎف ذنم نوعجسشŸا هرظتني جيوتتب
ةبغر اهيف تناك يتلا ةيسضاŸا خسسنلا ىتحو ةسسفانŸا لÓخ اهولذب
.هتنيزخ ‘ ابوروأا لاطبأا يرود سسأاك عسضول ةحسضاو قيرفلا

غيزبي’ يبع’ نم ةفينعلا تÓخدتلا ببسسب
Œهمو‚ ها

تلافتحإ وفصص رّكعت ليخوت ةرجاصشم
لاطبألإ يئاهن غولبب يصسيرابلإ
مدقلا ةركل ابوروأا لاطبأا يرود ةقباسسم يئاهنل يخيراتلا لهأاتلا مغر
ناك ،ودبي ام ىلع نكل ،نامÒج ناسس سسيراب قيرف خيرات ‘ ةرم لوأل
.ليخوت سساموت ÊاŸألا ،اسسنرف لطب بردم جازم وفسص رّكعي ام كانه
عم بعلŸا سضرأا ىلع ةرجاسشم ‘ ليخوت طروت ،ويديف عطقم فسشكو
سسيراب لوسصو تلت يتلا تاظحللا ‘ ،سسفانŸا قيرفلا ةقايل بردم
.ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن ¤إا نامÒج ناسس
تلافتحا عطقي وهو ليخوت ””تروبسس يت يب”” ةانق تاÒماك تدسصرو
أادبي مث نمو ،بعلŸا سضرأا لخديو يئاهنلا فسصن ‘ زوفلا دعب هقيرف
غيزبيل ‘ ةيندبلا ةقايللا بردم هاŒ بسضغب Òسشي وهو داح سشاقنب
ميسسكام كيرإا ،نامÒج ناسس سسيراب ابعل ناك اميف ،وÓهب لييناد
.هنابقاري رÒك وليتو غنيتوم وبوسشت
ًابسضاغ ناك ليخوت نأا ،ةيناطيÈلا ””ليم يليد”” ةفيحسصل ريرقت فسشكو
لدابتو ،همو‚ هاŒ غيزبيل يبعل نم ةفينعلا تÓخدتلا ببسسب
دادزا ليخوت نكل ،ةارابŸا لÓخ نامسسليغان نايلوج هÒظن عم تاملكلا

.سشاقنلا اذه ‘ ةقايللا بردم لخدت ببسسب ًابسضغ

ن˘ع مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ””غ˘ي˘لÈÁÒلا”” ة˘ط˘بار تن˘˘ل˘˘عأا
،1202-0202 ديد÷ا مسسوŸا تايرابم لودج
ًاقÓطنا ””6 بوتلا»ـل ةيرانلا تاهجاوŸا تزربو
يام رهسش فسصتنم ىتحÈ 0202متبسس رهسش نم
.ةمق عوبسسأا لك دهسشيسس ُثيح ،1202 ماع
دسض لوبرفيل لطبلاب ةيوقلا تاهجاوŸا أادبتو
نوكت نأا ىلع Èمتبسس91 ‘ يسسليسشت هسسفانم
يقيرف Úب هسسفن رهسشلا نم62 ‘ ةيناثلا ةمقلا
4 ربوتكأا رهسش دهسشي نأا ىلع ،لانسسرأاو لوبرفيل

اه˘فار˘طأا زر˘بأا د˘حأاو ةر˘ظ˘ت˘ن˘م ةÒب˘ك تا˘يرا˘ب˘م
.دتيانوي Îسسسشنام
ربوتكأا رهسش ‘ ةيوقلا عبرألا تايرابŸا مسسقنتو
ةيدنأا دسض دتيانوي ÎسسسشناŸ تايرابم3 ¤إا
بع˘ل˘ي˘سس ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ي˘سسل˘ي˘سشتو ،لا˘ن˘سسرأا ،ما˘ه˘ن˘تو˘ت

يسضاŸا مسسوŸا فيسصو يتيسس Îسسسشنام قيرف
بردŸا ةدا˘ي˘ق˘ب دد˘ج˘تŸُا لا˘ن˘سسرأا ق˘ير˘˘ف د˘˘سض
.اتيترأا ليكيم
تايرابم ،0202 ماع نم Èمفون رهسش دهسشيو

Œسسسشنا˘م ع˘مÎ لوبر˘ف˘ي˘ل ل˘ط˘ب˘لا د˘سض ي˘ت˘ي˘سس،
يسسليسشتً اÒخأاو يتيسس Îسسسشنام دسض ماهنتوت

يرود˘لا د˘˘ه˘˘سشي ،21 ر˘ه˘سش ‘و .ما˘ه˘˘ن˘˘تو˘˘ت د˘˘سض
Îسسسشنامو لانسسرأا دسض ماهنتوت ممق يزيلكنإلا
ماهنتوت دسض لوبرفيلو يتيسس Îسسسشنامو دتيانوي
.يسسليسشت دسض لانسسرأاو
د˘˘ه˘˘سشت ،1202 ما˘˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘˘م لوألا ر˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘سشلا ‘و
عمŒ ةيو˘ق تا˘يرا˘ب˘م ””غ˘ي˘لÈÁÒلا”” تا˘سسفا˘ن˘م
دسض لوبرفيل ،يتيسس Îسسسشنام دسض يسسليسشت
،لو˘بر˘ف˘ي˘ل د˘سض ما˘ه˘ن˘تو˘˘ت ،د˘˘ت˘˘يا˘˘نو˘˘ي Îسسسشنا˘˘م

.دتيانوي Îسسسشنام دسض لانسسرأا
دسض ماهنتوت تايرابم دهسشيف يرفيف رهسش امأا
ي˘ت˘ي˘˘سس Îسسسشنا˘˘م د˘˘سض لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘لو ي˘˘سسل˘˘ي˘˘سشت
دسض لانسسرأاو ماهنتوت دسض يتيسس Îسسسشنامو
د˘سض ي˘سسل˘ي˘سشت بع˘ل˘يو ا˘م˘ك ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس Îسسسشنا˘˘م
.دتيانوي Îسسسشنام
Îسسسشنام Úب تايرابم سسرام رهسش دهسشي امنيب
دسض لوبر˘ف˘ي˘لو د˘ت˘يا˘نو˘ي Îسسسشنا˘م د˘سض ي˘ت˘ي˘سس
Úب تاه˘جاو˘م د˘ه˘سشي ل˘ير˘فإا ر˘ه˘سشو ،ي˘سسل˘ي˘سشت
Îسسسشنا˘م د˘سض ما˘ه˘ن˘تو˘تو لو˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘لو لا˘˘ن˘˘سسرأا
رهسش ‘ دتيانوي Îسسسشنام بعلي امنيب ،دتيانوي
يتيسس Îسسسشنامو لوبرفيل دسض ،1202 ماع يام
Úب ةيوق ةارابÃ مسسوŸا متتخُيو يسسليسشت دسض
.يسسليسشتو لانسسرأا

      
      
     

     
 
     

      
      

     
       

 
      

       
      

      
      
     

    

      
      

      
       
   

     
     
     

   
    

      
     

      
    
      

      
      

      
     

      
     

     
       

   
     

     
     

      
      

     
    

       
     

      
      

    
     

   
     

     
      

  
     

     
     

    
     

     
    

   
  
  
  

   
   

   
  

   

    
    

   
    

   
   

    
    
   

   
   

   
   

   
   

    
   

     
    

    
     

    
     
     

    
    

   
   

       

       

نيدلا نيز يسسنرفلا بردŸا دكأا””
لا˘ير يدا˘ن˘ل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يدŸا ناد˘يز
سسيراب نأا ىلع ،Êابسسإلا ديردم
¤إا لوسصولا قحتسسا نامÒج ناسس
امدعب ،ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن
ه˘˘سسفا˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع زو˘˘ف˘˘لا عا˘˘ط˘˘ت˘˘˘سسا

‘ ةفيظن فادهأا ةثÓثب غيزبيل
تع˘م˘ج ي˘ت˘لا ة˘ل˘سصا˘ف˘لا ة˘ه˘جاوŸا
ةقبا˘سسŸا ي˘ئا˘ه˘ن ف˘سصن˘ب ا˘م˘ه˘ن˘ي˘ب
ة˘ي˘لا˘غ˘تÈلا ة˘م˘سصا˘ع˘لا ‘ ة˘يرا˘˘ق˘˘لا
.ةنوبسشل
””نا˘يز˘يرا˘ب و˘˘ل”” ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سص تل˘˘ق˘˘نو
يدان”” :هلوق ناديز نع ،ةيسسنرفلا
ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘ف نا˘˘˘˘˘مÒج نا˘˘˘˘˘سس سسيرا˘˘˘˘˘ب
ءاج هيلإا لسصو ام نأل ،سسناجتم
مهنإا .تاونسس ةد˘ع˘ل ل˘م˘ع˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن
يرود يئاهن ‘ دجاوتلا نوقحتسسي
ءي˘˘سش د˘˘جو˘˘ي لو ،ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا
.””مدقلا ةرك ‘ ظ◊ا همسسا
ةراقلا ةيدنأا لسضفأا دجاوتي”” :عباتو

ا˘بوروأا لا˘ط˘˘بأا يرود ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم ‘

يأا ل˘سصي ا˘مد˘ن˘ع كلذ˘˘ل ،ة˘˘ب˘˘ع˘˘سصلا
هنإاف ،ةيئاهنلا ةهجاوŸا ¤إا قيرف
ماق يذلا دا÷ا لمعلا لسضفب نوكي
ناسس سسيراب عم لسصح ام اذهو ،هب

را˘˘م˘˘ي˘˘ن د˘˘جاو˘˘˘ت بب˘˘˘سسب ،نا˘˘˘مÒج
‘ قرافلا ناثدحي نيذللا يبابمو
.””بعلŸا
را˘˘م˘˘ي˘˘ن رود ر˘˘ه˘˘ظ د˘˘ق˘˘ل”” فا˘˘سضأاو
مامأا ةهجاوŸا ‘ Òبكلا يبابمو
يأا نأل ،ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ع˘˘بر ‘ ا˘˘ت˘˘نÓ˘˘تأا
ةيئاسصقإلا لحارŸاب جاتحي قيرف

بعل ¤إا  لا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘˘بألا يرود ‘
Ãعي˘م÷او ،ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا تا˘ف˘سصاو
نايليك اهكرت يتلا ةمسصبلا دهاسش
.””›اطيإلا قيرفلا دسض هلوزن دعب
را˘م˘ي˘ن مد˘ق د˘ق˘˘ل”” :Ó˘˘ئا˘˘ق ى˘˘سضمو
ع˘مو ،ا˘ت˘نÓ˘تأا د˘˘سض ة˘˘ع˘˘ئار ةارا˘˘ب˘˘م
رومألا حبسصت يبابم نايليك هليمز
نا˘سس سسيرا˘ب ى˘ل˘ع ة˘يا˘غ˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘ه˘˘سس
ع˘˘˘ئار ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ث ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘نإا ،نا˘˘˘˘مÒج
،ثد˘˘ح˘˘ي˘˘سس ا˘˘م ىرأا˘˘سسو ،ل˘˘هذ˘˘˘مو

1 غيللا لطب نوكي نأا ¤إا علطتأاو
،بق˘ل˘لا˘ب جو˘ت˘ي ي˘سسنر˘ف ق˘ير˘ف لوأا
ن˘م ع˘قو˘تأل ًا˘˘فار˘˘ع تسسل ي˘˘ن˘˘ن˘˘ك˘˘ل
.””جوتيسس

بيردت عنامأا ’ :ناديز
ببسسلا اذهلو ..اسسنرف
ديردم نع لحرأاسس
،ناد˘يز ن˘يد˘لا ن˘يز ي˘سسنر˘ف˘لا د˘كأا
ل هنأا ،ديردم لايرل ينفلا ريدŸا

Áا˘سسنر˘ف بخ˘ت˘ن˘م بيرد˘˘ت ع˘˘نا ‘
تقولا ‘ اًفسشاك ،مايألا نم موي
ه˘ع˘فد˘ي˘سس يذ˘˘لا بب˘˘سسلا ن˘˘ع ه˘˘تاذ
.ديردم لاير نع ليحرلل
لÓ˘˘خ د˘˘يرد˘˘م لا˘˘ير ناد˘˘يز دا˘˘قو
ق˘˘ي˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘ل ،ي˘˘˘سضق˘˘˘نŸا م˘˘˘سسوŸا
ر˘بو˘سسلا سسأا˘كو ا˘ج˘ي˘ل˘˘لا ي˘˘ت˘˘لو˘˘ط˘˘ب
.Êابسسإلا
اهتلقن تاحيرسصت ‘ ناديز لاقو
:ة˘ي˘نا˘ب˘˘سسإلا ””Òسس ا˘˘ن˘˘يدا˘˘ك”” ة˘˘عاذإا
تناك اسسنرف بختنم عم يتسصق””

.””› ةارابم رخآا ىتح ةديج
Ìكأا ذنم انه اهتلق دقل”” فاسضأاو
،ا˘ًبرد˘م تن˘ك اذإا تاو˘˘ن˘˘سس01 ن˘˘م
ا˘سسنر˘ف بخ˘ت˘ن˘˘م بردأا ل اذا˘˘م˘˘ل˘˘ف
ل˘ك˘سشب كلذ ثد˘˘ح˘˘ي˘˘سس ؟ا˘˘م ا˘ً̆مو˘˘ي

،د˘˘يد˘˘ج˘˘ب سسي˘˘ل ر˘˘مألا ،ي˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط
.””كلذّ يلع Úعتي امدنع ثدحيسس
ه˘˘˘˘تÒسسم ن˘˘˘˘ع ناد˘˘˘˘يز ثد– م˘˘˘˘ث
يذ˘˘لا بب˘˘سسلا ن˘˘عو ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا
،د˘يرد˘م لا˘ير ةردا˘غŸ ه˘˘ع˘˘فد˘˘ي˘˘سس
دعاق˘م ى˘ل˘ع ى˘ق˘بأا˘سس”” :لا˘ق ثي˘ح
ثد˘ح˘ي ى˘ت˘ح د˘يرد˘˘م لا˘˘ير ءلد˘˘ب
ىلع اًمئاد رمألا نوكيسس ،ام ءيسش
.””وحنلا اذه
يد˘ل سسي˘ل ،ثد˘ح ا˘م˘˘ه˘˘م”” :ع˘˘با˘˘تو

،تابغر طقف يدل ،ةينهم ةطخ
تنك امك مويلا بيردتلا ةعتم سسفن

.””اًبعل تنك امدنع
ل امدنع”” :لايرلا بردم فدرأاو
Úعتي وأا ،ماري ام ىلع رومألا Òسست

ل˘ك˘سشب ءا˘ي˘˘سشألا˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا ا˘˘ن˘˘ي˘˘ل˘˘ع
flل˘˘ك˘˘˘سشب كلذ ل˘˘˘ع˘˘˘فأا˘˘˘سس ،ف˘˘˘ل˘˘˘ت
flفلت””.

هبيردت نع ددرت ام سصوسصخب امأا
ل”” :لا˘˘ق ،ا˘˘ي˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘سسرا˘˘˘م كي˘˘˘بŸوأل
Áلاؤوسسلا اذه ىلع ةباجإلا يننك،

ل ،ةينهم ةطخ يدل نكي ⁄ اذإا
دعب اًموي ركفأا انأا ،رمألا ‘ ركفأا
.””موي
نا˘˘˘˘سس سسيرا˘˘˘˘˘ب يدا˘˘˘˘˘ن نأا ر˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘ي

ه˘˘˘جاو˘˘˘ي˘˘˘سس ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘مÒج
خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘˘ب د˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘لا ه˘˘سسفا˘˘ن˘˘م
ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘˘لا ةارا˘˘˘˘بŸا ‘ ÊاŸألا
ا˘˘مد˘˘ع˘˘˘ب ،ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا يرود˘˘˘ل
ىل˘ع ””يرا˘فا˘ب˘لا”” قÓ˘م˘ع˘لا ر˘سصت˘نا
ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ف˘سصن ‘ نو˘ي˘˘ل كي˘˘بŸوأا
.ءيسش ل لباقم فادهأا ةثÓثب

 :يبابمو رامينب لزغتي ناديز

لاطبألإ يئاهن قحتصسي يصسيرابلإ

         
         

         

         
          

         

        
          

          

          
         

          
    

       

      



يدنلوهلاب متهم Òغ اسسرابلا ةسسائرل حسشرŸا تنوف روتكيف

 ناموك ددهي لمتÙإ ةنولصشرب سسيئر
يصسيم ءاقب نمصضي لو

  

    

ًافده51 نم Ìكأا لجسسي بع’ Êاث

دلانور ددهي يكصسيفودنافيل
 يخيراتلإ همقرب و
ابوروأا لاطبأا يرود يئاهنل روبعلا ةقاطب ÊاŸألا خنويم نرياب فطخ
‘ ،(0-3) يسسنرفلا نويل ىلع يئاهنلا فسصن ‘ هزوف دعب ،مدقلا ةركل
.ةيخيراتلا ماقرألا نم ديدعلا تدهسش ةارابŸا
ةهجاوŸا سضوخيسس يذلا نرياب نإاف ،تايئاسصحإÓل ””اتبوأا”” ةكبسش بسسحبو
‘ قيرف عبار حبسصأا ،نÓيم مقر ًلداعم ،هخيرات ‘11 ـلا ةرملل ةيماتÿا
14 ¤إا هلوسصوب ،دحاو مسسوÌ Ãكأا وأا ًافده04 لجسسي ةلوطبلا خيرات

يسسنرفلا قيرفلا ةدقع خنويم نرياب خسسرو امك ،نويل ىلع زوفلاب ًافده
مسسوم ةخسسن ‘ ًاسضيأا يئاهنلا غولب نم همرح نأا دعب ،لاطبألا يرودب
9002-0102.
ًافده51 نم Ìكأا لجسسي بعل Êاث يكسسفودنافيل تÒبور يدنلوبلا تابو
بحاسص ودلانور ونايتسسيرك دعب ،دحاو مسسوم لÓخ لاطبألا يرود خيراتب
.يماتÿا دهسشŸا هغولب دعب نودلا مقرلً اددهم حبسصأاو ،ًافده71ـلا
لاطبأا يرودب ةيلاتتم فادهأا ةعسست نآلا ىتح يكسسفودنافيل زرحأاو
ماع ‘ ددعلا اذه لجسس يورلتسسين ناف دور يدنلوهلا طقفو ،ابوروأا
.ًايلاتتم ءاقل11ـب8102 ماع ‘ ودلانور ونايتسسيرك لجسس اميف ،3002
ددع لسضفأا ازواŒ ،يكسسفودنافيلو يربانغ نأاب ،ًاسضيأا ””اتبوأا”” تدافأاو
سسفن لÓخ لاطبألا يرود ‘ دحاو قيرف نم نابعل هلجسسي فادهأا
32ـب ديردم لاير يم‚ مسساب  Óًجسسم ناك يذلاو ،ًافده42ـب مسسوŸا

مسسوم ‘ ،””فادهأا6”” ليب ثيراغو ””ًافده71”” ودلانور ونايتسسيرك ،ًافده
3102-4102.
‘ رهظي بعل رغسصأا وه ،يقرسش ناير ةيرئاز÷ا لوسصألا بحاسص تابو
ديع نم Úموي دعب ،ةلوطبلا خيرات ‘ ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن فسصن
.رسشع عباسسلا هدÓيم

عم ةعوسضوŸا طورسشلاو هدقع رسسك ‘ بغري ⁄
““يسس فأا وي““

ةهجإوم نع عنتÁو ÚيŸÓإ سضفري بيبخ
ةيدوعصسلإ ‘ رذيويام
نع ،ةطلتıا ةيلاتقلا نونفلا ةسضاير لطب ،فودمfiرون بيبخ فسشك
‘ رذيويام ديولف فورعŸا ةمكŸÓا لطب عم هعمجي لازنل هسضفر
.ةيدوعسسلا
هدقع رسسك ‘ بغري ⁄ هنأل ،تراهنا دق لازنلا اذه ةركف نأا بيبخ دكأاو
نونفلا ةسضاير نع لوؤوسسŸا ،””يسس فأا وي”” عم ةعوسضوŸا طورسشلاو
فلاخي فوسس هنأا ،اماع13 رمعلا نم غلابلا ،بعÓلا رابخإا ”و .ةيلاتقلا
.رذيويام هجاويسس ناك اذإا ،””يسس فأا وي”” عم هدقع طورسش
اولاق ،معن”” :ةيناطيÈلا (ليم يليد) ةديرج اهتلقن تاحيرسصت ‘ فاسضأاو

،تامارغلا عيمجب لفكتنسس اننكل .كÁرغتو كخيبوت متي فوسس ›
ىلع لوسص◊ا اننكÁ لو لاŸا نم مهأا › ةبسسنلاب دقعلا نأا مهتÈخأا
.””هرسسكل دادعتسسا ىلع انك اذإا (يسس فأا وي) عم قافتا
نوكي نل ،لبق نم مزهي ⁄ يذلا ،رذيويام نأا ،قباسس تقو ‘ ،بيبخ معزو
ةمكŸÓا نم ةلوج11 نم نوكتت ةكرعم حÎقاو ،هب ةحاطإلا ىلع ارداق
.””يأا مأا مأا”” نم ةدحاو ةلوجو
‘ هيلع سضرع هنأا ،بيبخ لامعأا ريدم ،زيزعلا دبع يلع ىعدا ،هتهج نم
بيبخ ةهجاوŸ رلود نويلم001 هردق امخسض اغلبم يسضاŸا سسرام
.ةيدوعسسلا ‘ رذيويامو
رونوك ىلع هزوف دعب7102 ماع ‘ ةمكŸÓا ةسضاير رذيويام لزتعاو
نم دوعيسس هنإا ارخاسس يكÒمألا لاقÈ 9102مفون ‘ نكل ،روغيرغكم
.0202 ماع ‘ لازتعلا

مسسوŸا اذه بقللاب جيوتتلل ÚحسشرŸا زربأا طوقسسب

ÚحصشرŸإ طوقصس :ةيكÒمألإ ةلصسلإ
““فوأإ يÓبلإ““ ‘

ةلسسلا ةرك يرودل ””فوأا يÓبلا”” تاسسفانم نم ¤وألا ةلو÷ا تدهسش
اذه بقللاب جيوتتلل ÚحسشرŸا زربأا طوقسسب ةÒبك تآاجافم يكÒمألا
سسكاب يكووليمو زركيل سسيل‚أا سسول نم لك طوقسس دعب كلذو ،مسسوŸا

.ةيبرغلاو ةيقرسشلا ÚتقطنŸا يردسصتم
-39) زرزيÓب ليارت هسسفانم مامأا زركيل سسيل‚أا سسول قيرف طقسسو
‘ ح‚ نأا دعب ةيوقلا هسضورع زرزيÓب عباتُيل ،¤وألا ةارابŸا ‘ (001
درÓيل نايماد بعÓل زيمŸُا روهظلا لسضفب هسسفانم ىلع ةلواطلا بلق
سسميج نوÈيل مدقو امك ،ةمسساح تارير“5 عنسصو ةطقن43 لجسس يذلا

.زركيل نم ÚلجسسŸا لسضفأا ناكو ةÒبك ةارابم
ةارابŸا مسسحو هتيلسضفأا كيجام ودنلروأا سضرف ةيناثلا ةارابŸا ‘و

Ÿانويلا هم‚ قلأات نم مغرلا ىلعو ،(011 -221) هتحلسصÊ جينلاÒي
عبسسو ةعباتم71 عم ةطقن13ـلا بحاسص وب‰وك وتيتنأا سسيناي لسصألا

بنا÷ا ‘ ًاسصوسصخ ةدوهعŸا هتوقب يكووليم رهظي ⁄ ،ةمسساح تارير“
مسس◊ ودنلروأا هلغتسسا ام وهو يعام÷ا بعللا ‘ قسسانتلاو يعافدلا
.ةجيتنلا
نم ةارابم ‘ سسكابو زركيل اهيف رسسخي يتلا ¤وألا ةرŸا هذه Èتعُتو
ذإا ،سسيمÿا ،ةيناثلا ةارابŸا ماقُت نأا ىلع ،3002 ماع ذنم ””فوأا يÓبلا””
لهأاتلل ةÒبك ةبوعسص نادجيسسف لإاو سضيوعتلا نع سسكابو زركيل ثحبي
.ةلسسلسسلا ‘ (رفسص -2) سسفانŸا مدقت ببسسب

        
ةـضاـير

ـه1441 مر30fi ـل قفاوŸا م0202  توأا22  تبسسلا
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قوف لظيسس Êابسسإلا ةنولسشرب قيرف نأا ودبي
دعب ىتح ،ةلبقŸا رهسشألا لÓخ نخاسس حيفسص
ةرادإا Úيعتو ويموتراب بيسسوج سسيئرلا ليحر

يدنلوهلا ديد÷ا بردŸا عم دقاعتلاو ةديدج
.ناموك دلانور
ةسسائرلا تاباختنا دعوم ةنولسشرب قيرف مدقو
روتكيف نكل ،لبقŸا سسرام رهسش ‘ حبسصتل
دده ،زوفلل ًاظح رفوألا حسشرŸا مسسلا ،تنوف
رارمتسسلا مدعب ناموك دلانور ديد÷ا بردŸا

‘ ةسسائرلا ةمهم مّلسست دعب ًةرسشابم هبسصنم ‘
.””Êولاتكلا”” يدانلا
أاوسسأا بقع Úتيسس يكيك هبردم ةنولسشرب لاقأاو
نرياب مامأا (2 -8) يبوروألا هخيرات ‘ ةÁزه
ررق يذلا ناموك ىلع هرايتخا عقوو ،خنويم
نأا ود˘ب˘ي ن˘ك˘ل ،اد˘ن˘لو˘ه بخ˘ت˘ن˘˘م بيرد˘˘ت كر˘˘ت
انيداك) ةعاذإل تنوف لاقو ،لمتكي نل هعورسشم
ا˘ن˘سسل‹ ،ا˘ن˘ع˘م ر˘م˘ت˘˘سسي ن˘˘ل نا˘˘مو˘˘ك”” :(ي˘˘بو˘˘ك
بيرد˘ت˘ل ز˘يد˘نا˘˘نر˘˘ه ‘ا˘˘سشت ى˘˘ل˘˘ع د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي˘˘سس
.””قيرفلا
‘ ةروطسسأا ناموك”” :هثيدح ‘ تنوف فاسضأاو
در‹ ىقبي هنكل ،حاجنلا هل ىنمتن ،ةنولسشرب

،تاونسس7 ةدŸ عورسشم ىلع لمعن نحن ،رسسج
اغيللاب زاف اذإا ىتح انعم رمتسسي نل ناموكو
.””كلŸا سسأاكو لاطبألا يرودو

مدعل ويموتراب ›ا◊ا سسيئرلا تنوف مجاهو
خنويم نريا˘ب ة˘ح˘ي˘سضف د˘ع˘ب ه˘ت˘لا˘ق˘ت˘سسا Ëد˘ق˘ت
ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا فاد˘˘ه˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ب د˘˘كؤو˘˘˘ي ⁄و ً،ارو˘˘˘ف
.يسسيم لينويل  ينيتنجرألا
د˘ير˘يو ،ة˘ي˘سسفا˘ن˘ت˘لا د˘يد˘سش ي˘˘سسي˘˘م”” :فا˘˘سضأاو
نأا بج˘ي لو˘يدراو˘غ لا˘ق ا˘م˘˘كو ،ًا˘˘م˘˘ئاد زو˘˘ف˘˘لا
دوجو ‘ باقلألاب فغسشلاب ةنولسشرب ىلحتي
د˘ق˘ف ه˘نأل ،م˘ئا˘ق ي˘سسي˘م ل˘ي˘حر ر˘ط˘خ .ي˘سسي˘م
.””يدانلا ›وؤوسسم ىدل ةيقدسصلاو Èسصلا
دعب ،تامزأا ةماود ‘ ةنولسشرب قيرف لخدو
لاطبأا يرود يئاهن عبر ‘ يودŸا طوقسسلا
خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب د˘ي ى˘˘ل˘˘ع ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ا˘˘بوروأا
ة˘˘ع˘˘ل˘˘ق نا˘˘ي˘˘ك ّز˘˘ه يذ˘˘لا ر˘˘˘مألا ،Ê 8-2ا˘˘˘Ÿألا
.ةيرذج تاÒيغت ىلع تفراسش يتلا ،انارغولبلا
ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا م‚ ى˘˘ل˘˘˘ع ةرŸا هذ˘˘˘ه رود˘˘˘لا ءا˘˘˘جو
ًايمسسر لقتنŸا ،وليم رثرآا يليزاÈلا ،Êولاتكلا
هسضرعت دعب ،›اطيإلا سسوتنفوج فوفسص ¤إا

ناك هنأا نع كلذ دعب فَسشكُيل ،Òسس ثدا◊
.لوحكلا Òثأات ت– دوقي
يراÒف˘لا ه˘ترا˘ي˘سس دو˘ق˘ي و˘هو و˘ل˘ي˘م مد˘ط˘˘سصاو
م˘ي˘ل˘قإا˘ب ا˘نوÒج ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ‘ ةرا˘˘نإÓ˘˘ل دو˘˘م˘˘ع˘˘ب
لÓخ Îل /مغم55.0 بعÓلا ىطعأاو ،اينولاتك
ةيئانج ةبوقع لثÁ ام وهو ،لوحكلا سصحف
وه ىسصقألا د◊ا نوكل ،طقف ةيرادإا تسسيلو

،ة˘بو˘ق˘ع˘لا نأا ح˘سضاو˘لا ن˘مو ،Îل /م˘غ˘ل˘˘م05.0
بح˘سسب نو˘ك˘ت˘سس ،ة˘ي˘لاŸا ة˘مار˘غ˘لا ءا˘ن˘ث˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
،ةنسس ¤إا رهسشأا ةتسس Úب ام ةدايقلا ةسصخر
””سسآا”” ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصل ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ه˘˘ف˘˘سشك ا˘˘م بسسح˘˘ب
.ةينابسسإلا
لÓخ ةنولسشرب ةنيدم نع ليحرلل وليم دعتسسيو
،ايلاطيإا ‘ ونيروت ¤إا هجوتلاو ،ةلبقŸا مايألا
ق˘˘ير˘˘ف ¤إا ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا ما˘˘م˘˘سضنÓ˘˘لً اداد˘˘ع˘˘ت˘˘˘سسا

ةيلدابت ةقفسصب هيلإا لاقتنلا دعب ،سسوتنفوج
.سشتينايب ميلاÒم ينسسوبلا عم
ه˘ب˘عل ،سسي˘مÿا ءا˘سسم ،ة˘نو˘ل˘سشر˘ب يدا˘˘ن مsد˘˘ق
،انارجولبلا فوفسص ¤إا مسضنيسس يذلا ديد÷ا

د˘ه˘ع ‘ ¤وألا ة˘ق˘ف˘سصلا ي˘هو ،ف˘˘ي˘˘سصلا اذ˘˘ه
.ناموك دلانور بردŸا
ن˘م مدا˘ق˘لا بعÓ˘لا سسي˘لاز˘نو˘ج يرد˘ي˘ب ع˘˘sقوو
دو˘˘ق˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،سساŸا˘˘˘ب سسل يدا˘˘˘ن فو˘˘˘ف˘˘˘سص
ايرام بيسسوج يدانلا سسيئر روسضحب لاقتنلا
.Êولاتكلا يدانلا رقم ‘ ،ويموتراب
،يرد˘ي˘ب م˘سض ا˘˘ًق˘˘با˘˘سس ن˘˘ل˘˘عأا ،ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب نا˘˘ك
‘ ي˘ه˘˘ت˘˘نŸا م˘˘سسوŸا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ى˘˘ت˘˘ح ه˘˘ترا˘˘عإاو
.سساŸاب سسل قباسسلا هقيرف فوفسص

لاد˘˘˘˘ي˘˘˘˘بأا كيرإا ي˘˘˘˘سسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا عsدو
ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلا ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا Òتر˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘سسلا
يدا˘˘˘ن˘˘˘لا Òها˘˘˘م˘˘˘ج ،ة˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘سشÈل
ةر˘˘˘ثؤو˘˘˘م ة˘˘˘لا˘˘˘سسر˘˘˘ب Êو˘˘˘لا˘˘˘ت˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا
ا˘˘سسÈلا نÓ˘˘˘عإا د˘˘˘ع˘˘˘ب ،سسي˘˘˘مÿا
ءا˘ثÓ˘ث˘لا ي˘م˘سسر ل˘˘ك˘˘سشب ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر
.يسضاŸا
ه˘˘˘با˘˘˘سسح ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،لاد˘˘˘ي˘˘˘بأا بت˘˘˘كو
:””مار˘غ˘ت˘سسنإا”” ة˘ك˘˘ب˘˘سشب ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
ديرأا ،ةنولسشرب يعجسشم يئازعأا””

لو˘˘ق رو˘˘ط˘˘سسلا هذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م
كلذ ل˘ع˘فأا ،ا˘ًع˘ي˘م˘˘ج م˘˘ك˘˘ل ا˘˘ًعادو
Êو˘ك˘ل ق˘ي˘م˘ع˘لا نا˘ن˘ت˘ملا ع˘˘فاد˘˘ب
Úتمهم Úتلحرم ‘ انه تكراسش
بعÓ˘ك ا˘˘م˘˘هد˘˘حأا ،ي˘˘تا˘˘ي˘˘ح ن˘˘م
ةي˘ن˘ف˘لا ة˘نا˘مأÓ˘ل سسي˘ئر˘ك ر˘خآلاو
.””يدانلاب
يتأاي › Êاثلا عادولا”” :فاسضأاو
لمعلا امهيف تلواح Úماع دعب

نامسسوم ،ةنولسشرب Úسس– ىلع

مغر يرارقب ام˘ه˘ت˘ي˘ه˘نأا نا˘ف˘ث˘ك˘م
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةرادإلا سسل‹ ة˘˘˘ق˘˘˘فاو˘˘˘˘م
ي˘ن˘ك˘ل ،Úن˘˘ثإلا مو˘˘ي يرار˘˘م˘˘ت˘˘سسا
.””ءاثÓثلا موي يتلاقتسسا تمدق
Úي˘˘سضاŸا Úما˘˘ع˘˘˘لا ‘”” :ع˘˘˘با˘˘˘تو

تدقتعا تاÒيغت ءارجإا تلواح
قيرفلا لبقتسسŸ اًدج ةمهم اهنأا
يتعانقو يرارسصإا مغرو ،لوألا

نأا دقتعأا ببسسلا اذهل ،ح‚أا ⁄
ي˘ت˘قÓ˘ع ءا˘ه˘نإل نا˘ح د˘ق تقو˘لا

يننأا حيسضوت ديرأاو ،يدانلا عم
ع˘م يد˘ق˘ع ‘ ة˘ن˘سس ن˘ع تي˘ل˘خ˘˘ت
.””ةنولسشرب
،مويلا دقعم قيرفلا عسضو”” :”أاو
ىن“أا يننأا كسش كانه سسيل نكل

اذ˘ه ى˘ل˘ع بل˘غ˘ت˘لا ي˘ب˘ل˘ق ل˘ك ن˘˘م
‘ تا˘حا˘ج˘ن˘لا دو˘ع˘˘ت نأاو ،ر˘˘مألا
اذه اهقحتسسي يتلا تقو برقأا
.عيمجلل اًرك˘سش .م˘ي˘ظ˘ع˘لا يدا˘ن˘لا
.””اينولاتك اي–و ةنولسشرب ايحي

يسضاŸا ءاثÓثلا يمسسر لكسشب هليحر اسسÈلا نÓعإا دعب

دقعم قيرفلإ عصضوو ..ةرإدإلإ تفلاخ :ةنولصشرب اعدوم لإديبأإ

    
    
    

    
    

   
    

   
   

   

   
    

   
     

    
    

    
    
    

    

    
    
     

      
   

    

    
    

     
   

     
  

    
    

    
    

    
    

   
   

      
    

    

   
  

  
    

     
    

     
    

   
    

  
   

    
   

    

    
     

    
    

    
   

    
    

   
   

    
    
     
 

    
    
     

  
    

      
   

   

     
   

    
      

      

    
  
   

   
   
   

    
    

    

   

⁄اعلا سسأاك بقلب زئافلا قباسسلا ايلاطيإا عفادم يزتاÒتام وكرام ّدر
رخسس يذلا ،قباسسلا اسسنرف بختنم بردم كينيمود نوÁر ىلع ،6002
لاطبأا يرود نم اتنÓتأا جورخ بقع Úيلاطيإلا ÚبردŸا ةيلقع نم
.ابوروأا
اتنÓتأا بردم ينيÒبسساغً اركسش”” ””Îيوت”” Èع مايأا لبق كينيمود بتكو
‘ نامÒج ناسس سسيراب تدعاسس يتلا Êاثلا طوسشلا ‘ هتاÒيغت ىلع
ى˘ق˘ب˘ت ⁄ا˘ع˘لا ‘ ل˘سضفألا م˘ه نا˘ي˘˘ل˘˘ط˘˘لا ÚبردŸا نأا ةرو˘˘ط˘˘سسأا ،زو˘˘ف˘˘لا
.””ةروطسسأا

مامأا حيجÎلا تÓكرب اسسنرف عم6002 لايدنوم يئاهن كينيمود رسسخو
ةارابŸا هذه ةرارم سسني ⁄ هنأا ودبيو ،يبيل وليسشترام اهبردمو ايلاطيإا
نيدلا نيز اسسنرف م‚ درط ‘ ببسست Úح يزتاÒتام اهسشاع يتلا
.ناديز
ىلع ””يروتسس”” ‘ Óًئاق كينيمود ىلع قباسسلا نÓيم Îنإا عفادم درو

بعلŸا نم يÔهو يÒبيرو اÒيف تجرخأا تنأا”” ””مارغتسسنإا ‘ هباسسح
تاÒيغت نأا ¤إا ًاحملم ،””؟اندعاسست تنك له انÈخأا .6002 يئاهن ‘
.””يروزألا”” جيوتت ‘ تمهاسس كينيمود

قباسسلا اسسنرف بختنم بردم كينيمود نوÁر ىلع ّدر

نايلطلإ ÚبردŸإ نم ةيرخصسلإ ىلع دري يزإÒتام



41ةـضاـير
ـه1441 مر30fi ـل قفاوŸا م0202  توأا22  تبشسلا

ر-ق

»ـل ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا تع˘م˘ت˘˘جاو
ريزول حاÎقا Ëدقت تررقو ””اوكلا
سصي˘˘خÎلا˘˘ب ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لاو با˘˘ب˘˘سشلا
‘ ة˘ي˘با˘خ˘ت˘˘نلا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م÷ا د˘˘ق˘˘ع˘˘ب
ام بسسحب ،لبقŸا Èمتبسس رسشاعلا

.ةدكؤوم رداسصم نم ملع
ى˘ل˘˘ع ر˘˘يزو˘˘لا ق˘˘فاو˘˘ي نا ع˘˘قو˘˘ت˘˘يو
ة˘˘˘يذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا حاÎقا
ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م÷ا د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب سصي˘˘˘˘خÎلاو
ل˘ك تنا˘ك اذا ة˘سصا˘خ ،ة˘ي˘با˘خ˘ت˘نلا
.كلذب حمسست فورظلا
ة˘˘˘˘سضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘م˘˘˘˘كÙا تسضفرو
يتلا ىوعدلا ،””سساتلا ”” ةيرئاز÷ا
نم Úيسصقم ءاسضعأا ةثÓث اهمدق

ةيبŸوألا ةنجلل يذيفنتلا بتكŸا
.””اوكلا ”” ةيرئاز÷ا ةيسضايرلاو
ثيح نم ىوكسشلا ””سساتلا ”” تلبقو
ثي˘ح ن˘م ا˘ه˘ت˘سضفر ن˘ك˘˘ل ،ل˘˘ك˘˘سشلا
فÓختسسا نا تÈتعاو ،نومسضŸا
بت˘˘˘كŸا ‘ Úي˘˘˘˘ن˘˘˘˘عŸا ءا˘˘˘˘سضعألا
ة˘˘ي˘˘بŸوألا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ل يذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا
ق˘˘فو ” ة˘˘ير˘˘ئاز÷ا ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لاو
»ـل ي˘˘سسا˘˘سسألا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا تاءار˘˘جإا
.””اوكلا
ةيسضايرلاو ةيبŸوألا ةنجلل تناك
ءاسضعأا ةسسمخ تسصقأا ةيرئاز÷ا

رمألا قلعتيو يذيفنتلا اهبتكم نم
،يوا˘نر˘˘ب م˘˘ي˘˘ل˘˘سس فوؤور ن˘˘م ل˘˘ك˘˘ب
دبع يبرعلا ،ةزرابŸا دا–ا سسيئر
،لاقثألا عفر دا–ا سسيئر ،يوÓلا

دا–ا سسي˘˘˘ئر ،ودا˘˘˘غو˘˘˘ب م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ك˘˘˘˘ح
سسي˘ئر ،ي˘هاز نا˘ي˘ف˘سس ،ة˘˘حا˘˘ب˘˘سسلا
،يد˘˘ع˘˘سس ل˘˘ي˘˘ب˘˘نو ،زا˘˘ب˘˘م÷ا دا–ا
.ةمكŸÓا دا–ل قباسسلا سسيئرلا
ع˘فر ،ة˘سسمÿا ءلؤو˘ه ن˘م˘˘سض ن˘˘مو
رار˘˘ق د˘˘سض ىو˘˘عد ءا˘˘سضعأا ة˘˘ثÓ˘˘˘ث
ءا˘سسؤور˘ب ر˘مألا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو ءا˘˘سصقلا
ة˘حا˘ب˘سسلا ،لا˘˘ق˘˘ثألا ع˘˘فر تادا–ا
.زابم÷او
”” روكذŸا يسسامÿا ””ءاسصقإا”” ”و
م˘ه˘تا˘ب˘جاو ن˘˘ع م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘خ˘˘ت بب˘˘سسب
تا˘عا˘م˘ت˘جا رو˘سضح ‘ ة˘ل˘ث˘˘م˘˘تŸا
سصني ام˘ل˘ث˘م ،””يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا بت˘كŸا

ة˘ئ˘ي˘ه˘ل˘ل ي˘سسا˘سسألا نو˘نا˘ق˘لا ه˘ي˘ل˘˘ع
.ةيبŸوألا
ءا˘سضعأا ة˘سسم˘خ˘˘ب م˘˘ه˘˘سضيو˘˘ع˘˘ت ”و

ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘م÷ا لÓ˘˘˘خ دد˘˘˘ج
ر˘˘يا˘˘ن˘˘ي ‘ ةد˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘نŸا ة˘˘˘ئرا˘˘˘ط˘˘˘لا
.ةيبŸوألا ةئيهلا رقÃ يسضاŸا
او˘˘ل˘˘خد ن˘˘˘يذ˘˘˘لا دد÷ا ءا˘˘˘سضعألاو
د˘˘ب˘˘ع :م˘˘ه يذ˘˘ي˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا بت˘˘˘كŸا
دا–ا سسي˘˘˘˘ئر ،دو˘˘˘˘عو˘˘˘˘ب د˘˘˘˘˘يÛا
حبار ،كاياك يونا˘ك˘لاو ف˘يد˘ج˘ت˘لا
،ةلسسلا ةرك دا–ا سسيئر ،يفيرعوب
دا–ا سسي˘ئر ،ي˘˘سشوŸ ى˘˘ف˘˘ط˘˘سصم
،ةوÓ˘ع ن˘ب د˘يز˘ي ،ةر˘ئا˘ط˘لا ةر˘ك˘لا
د˘ب˘عو ،ود˘نو˘ك˘يا˘˘ت˘˘لا دا–ا سسي˘˘ئر
ة˘˘˘˘يدا–ا سسي˘˘˘˘ئر ،قرز˘˘˘˘˘ل قازر˘˘˘˘˘لا
.ةيسضايرلا ةيامرلا
سسأاÎي ،ة˘ج˘˘ير˘˘م د˘˘مfi نا را˘˘سشي
يام21 ذ˘ن˘م ””او˘ك˘لا ”” ة˘با˘˘ي˘˘ن˘˘لا˘˘ب
.يسضاŸا

تايرابŸا جئاتنب بعÓتلا ةحيشضف ‘ هطروت دعب

يÈمد ةزمح بعÓلإ مهتي ةيافلح
نجصسلإ هلاخدإاب
قباسسلا بعÓلا ،فيطسس قافو يدانل ماعلا ريدŸا ،ةيافلح دهف مجاه
ةحيسضف ‘ هطروت دعب ،نجسسلل هلوخد ةيلوؤوسسم هلمحو ،يÈمد ةزمح
.تايرابŸا جئاتنب بعÓتلا
ميسسن ،ÚبعÓلا لامعأا ليكو ةقفر تقؤوŸا نجسسلا عدوأا دق ةيافلح ناكو
Òسضحتلا ددسصب امهو ،امهل يتوسص ليجسست بيرسست دعب ،يوادعسس
.يرودلا ‘ تايرابم ةدع جئاتن بيتÎل
نيدلا زع ،ةرادإلا سسل‹ سسيئر ةقفر هعامتجا لÓخ ةيافلح لاقو
دقل”” :راسصنألا يلثمÃ ،سشÓغز رباج ،ÒسسŸا بتكŸا سسيئرو ،بارعأا
.””يدانلا لاومأا سسلتخأا ⁄و ،ةسصلاخ ةينب فيطسس قافو ¤إا تيتأا
ءاهنإل ةسصاÿا ›اومأا تبلج ،فيطسس قافو ¤إا تئج امدنع”” متخو
ةزمح ،قباسسلا بعÓلا موقي نأا لبق ،ةيلاŸا هتمزأا لحو ،قيرفلا ةاناعم
.””نجسسلا ›وخد ‘ ببسستو ،قافولا دسضو يدسض رمآاتلاب ،يÈمد

فيطشس قافول Ëدروب لاقتنا تاشضوافم لطعت
ماعلا ريدŸا ةدايقب ،فيطسس قافو يدان ةرادإا سسل‹ تاسضوافم تÌعت
دبع ،رئاز÷ا ةيدولوم باعلأا عناسص تامدخ ىلع لوسصحلل ،ةيافلح دهف
.ةيرا÷ا ةيفيسصلا تÓيوحتلا ةÎف لÓخ ،Ëدروب نمحرلا
ةلاغم ببسسب ،اًدودسسم اقيرط تغلب Úفرطلا Úب تاسضوافŸا نأا  ملعو
يدانلا تاحÎقم ىلع ةقفاوŸا هسضفرو ،ةيلاŸا هبلاطم ‘ بعÓلا
.يفياطسسلا
سضوÿ هقيرط ‘ ،ةيدولوŸا باعلأا عناسص نأا تدكأا ،رداسصŸا تاذ

Œةليلقلا تاعاسسلا ‘ ىقلت نأا دعب ،يسسنوتلا يرودلا ‘ ةديدج ةبر
.ةÒبكلا ةيلÙا ةيدنألا دحأا نم اًداج اًسضرع ،ةيسضاŸا
عم هدقع ءاهتنا دعب ،مازتلا يأا نم اًرح (اًماع62 ) Ëدروب دجاوتيو
هسضفر ببسسب ،هدقع ديدŒ تاسضوافم لسشفو ،رئاز÷ا ةيدولوم
.هبتار سضيفخت

يكوكلا ليبن  بردŸا عم لاشصتا يا ىفني يلحاشسلا مجنلا
يسسنوتلا بردŸا عم لاسصتا يا هيف ىفن انايب  يلحاسسلا مجنلا ردسصأا
.فيطسس قافول ينفلا ريدŸا ،يكوكلا ليبن
عم سضوافتلا Èخ نأا يلحاسسلا مجنلا نلعي:يلي ام مجنلا نايب ‘ ءاجو
بردملل انماÎحا مغرو ةحسصلا نم هل سساسسأا ل يكوكلا ليبن بردŸا
اياون ‘ كسشلا  ¤إا وعدي ÿÈا روهظ تيقوت نأا لإا ÚبردŸا لكلو
.هيجورم
ءارو قايسسنلا مدعل هئابحأا ةفاك يلحاسسلا يسضايرلا مجنلا وعديو
Èع ديدج لكب مكمÓعإا ىلع ةئيهلا سصرح ىلع اددسشم تاعئاسشلا
.يدانلاب ةسصاÿا لسصاوتلا لئاسسو
يلحاسسلا مجنلا ىلع فرسشي ليبسش لفون بردŸا نأا ¤إا ةراسشإلا ردŒو
 .يسضاŸا سسرام ‘ يغاوزلا سسيق بردŸا ةلاقإا ذنم

ر-ق

ةشسدنهلا ةكرشش عم عورششŸا ةيقافتإا عيقوت
ءانبلاو

لبق بيردتلإ يبعلم مÓتصسإإ““ :سساŸأإ
““ةيوئŸاب لافتحإلإ
نع سساŸأا  رسصانلا دبع رئاز÷ا ةيدولوم ةرادإا سسل‹ سسيئر فسشك
.رئاز÷ا ةيدولوم قيرفب سصاÿا بيردتلا زكرم مÓتسسإا دعوم
عيقوت سشماه ىلع يفحسص حيرسصت ‘ سساŸأا رسصانلا دبع ثد–و
نيأاBCG ءانبلاو ةسسدنهلا ةكرسش عم عورسشŸا اذه  زا‚إا ةيقافتإا

،(1202 ةنسس) يدانلا سسيسسأات ةيوئÃ لافتحلا لبق ىعسسن»:Óئاق ثد–
تآاسشنŸا ةيقب مÓتسسإا ةيناثلا ةلحرŸا لÓخو ،بيردتلا يبعلم مÓتسسإل
ةيلك لاغسشألا نم ءاهتنلا ةبوعسصب  افÎعم ،””بيردتلا زكرÃ ةسصاÿا
¤إا رظنلاب ةيوئŸا  خيرات لبق (كارطانوسس عورف دحأا اهب لفكتتسس)

رثأاتت يتلا  عيراسشŸا هذه لثم ‘ ءانبلا Òسس ةÒتو ‘ مكحتلا ةبوعسص
.ةديدع لماوعب -هبسسح-
تاطلسسلا ¤إا بلطب تمدقت هترادإا نأا ،سساŸأا رسصانلا دبع دافأا امك
نيديد÷ا ÚبعلŸا دحأا ،رئاز÷ا ةيدولوم حنم لجأا  نم ةيمومعلا
رئاز÷اب ايلاح امهزا‚إا متي نيذللا ،(ةريودلا  بعلم وأا يقارب بعلم)
.ةمسصاعلا
Òهام÷ا ،رئاز÷ا ةيدولوŸ ينفلا ريدŸا ،زيغن ليبن دعو اميف

Ãعيمج ايعاد ،ةيفيسصلا تلاقتنلا قوسس قلغ لبق ةراسس تآاجاف
ةيوئŸا ىركذلا ةبسسانÃ ،دا–لاو نماسضتلا ¤إا يدانلاب ÚينعŸا
ىلع يدانلل ةيمسسرلا ةحفسصلا عم روسصم راوح ‘ ،زيغن لاقو .هسسيسسأاتل
ةيدولوŸ هلجأا نم ءاج يذلا فدهلا قيقحتب ديعسس هنإا ،””كوبسسيف””
لاطبأا يرود نم ةلبقŸا ةخسسنلا ‘ ةكراسشŸا نامسضب ،رئاز÷ا
ول ،يرودلا بقل ىلع ةسسفانŸا ىلع هتردقل هديكأات مغر اذهو .ايقيرفإا

كلذلو ،زايتملا نع ثحبي هنأا ىلع زيغن ددسشو .مسسوŸا لامكتسسا ىرج
تابسستكŸا ىلع موقت ،ةرادإلا عم رواسشتلاب قيرط ةطراخ رطسس
عسضو ىلع زكترت يتلا ،يدانلل ةديد÷ا ةسسايسسلا يعارتو ةققÙا
.نابسشلا ÚبعÓل ةسصرفلا حنمو ،بتاورلل فقسس
ةÒثك تارايخ انيدل نوكت نل نكل ،قيرفلا سصئاقن ىلع انفقو”” فاسضأاو

ةيدولوم Òهامج تداتعا املثم ،ةÒبكلا ءامسسألا عم دقاعتلا ‘
قوسس قلغ لبق ،ةراسس تآاجافم كانه نوكتسس هنأا ديكألا نكل ..رئاز÷ا
.””ةيفيسصلا تلاقتنلا
اهمعدنسس ،ةديج ةعوم‹ كلتÁ انقيرف نأا ىسسنن نأا بجي ل”” عباتو
.””قيرفلل ةينفلا ةفاسضإلا Ëدقت مهعسسوب ن‡ ،Úبعل ةعبسس وأا ةتسسب
،يسضاŸا مسسوŸا ‘ نزاوتلا دقتفا ،رئاز÷ا ةيدولوم نأاب زيغن فÎعاو
.يعافدلا ناديŸا طسسوو ،عافدلا ىوتسسم ىلع سصئاقن هيدل تناكو
Óسسيإا يداود يراوفيإلاو ،دادح ذاعم عفادŸا بادتنا رسسفي ام وهو
.طسسولا طخ بعل
،ةÈخ يوذ ÚبعÓب موجهلا ميعدت ‘ ،ةيوق ةبغر دوجو ¤إا راسشأا امك
.ةعرسسلا نوكلÁو
ةيوئŸا ىركذلا ‘ ةسصاخ ،رئاز÷ا ةيدولوم بيردتب هرخف زيغن ىدبأاو
لك ىلع سسفاني ،يوق قيرف نيوكت ¤إا حمطي هنأا ادكؤوم ،هسسيسسأاتل
.تاهب÷ا

ر-ق

ليقتشسŸا فارب ىفطشصم ةفيلخ رايتخل

؟Èمتبصس01 موي ““إوكلإ ““ـل ةيباختنلإ ةيعم÷إ

 تابيردتلا فانئتشساب مهل صصخرŸا نويرئاز÷ا نويشضايرلا صصخت

Úيرئإز÷إ Úيصضايرلإ ىدل انوروك نع فصشكللRCP ـلإ ةينقت

ةيعم÷ا دقعل لبقŸا Èمتبشس رششاعلا خيرات ايئدبم ،““اوكلا ““ ةيرئاز÷ا ةيشضايرلاو ةيبŸوألا ةنجلل ةيذيفنتلا ةنجللا تددح
.ليقتشسŸا فارب ىفطشصم ةفيلخ رايتخل ةيباختنلا

سصخرŸا نو˘ير˘ئاز÷ا نو˘ي˘سضا˘ير˘لا ع˘سضخ˘ي˘˘سس
فسشكلل ةيبط ةحسسŸ تابيردتلا فانئتسساب مهل

،لبقŸا سسيمÿا دجتسسŸا انوروك سسوÒف نع
.ةيناديوسسلا زكرم ىوتسسم ىلع
دهعم نم Úسصتfl نا  ةسصاخ رداسصم تفسشكو
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع نو˘˘فر˘˘سشي˘˘سس رو˘˘ت˘˘سسا˘˘˘ب
تادا–Óل نويلارد˘ي˘ف˘لا ءا˘ب˘طألا ا˘هر˘سضح˘ي˘سس
.ةيسضايرلا
رو˘˘ت˘˘سسا˘˘ب ءا˘˘ب˘˘طا نا ردا˘˘سصŸا تاذ تح˘˘˘سضواو
نع ةنيعلا ذخؤوت)RCP ةينقت نومدختسسيسس
‘ -ليوط ينطق دوع- ةحسسم لاخدإا قيرط
ىدل انوروك سسوÒف نع فسشكلا ‘،(فنألا
.Úيسضايرلا
لبق ةÒخألا ةطÙا انوروك رابتخا نوكيسسو
نا ا˘˘م˘˘ل˘˘ع ،تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘سسل ةدو˘˘˘ع˘˘˘لا
ةيب˘ط تا˘سصو˘ح˘ف اور˘جأا Úي˘ن˘عŸا Úي˘سضا˘ير˘لا

بط˘ل ي˘ن˘طو˘لا ز˘كرŸا ىو˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد
.ةسضايرلا
Úل˘˘هأا˘˘تŸا Úي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ن‡ دد˘˘ع د˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسيو
فلتfl نم كلذل ÚحسشرŸاو ويكوط دايبŸوأل
.ةيÒسض– تاسصبرت ءدبل ،تاسصسصختلا
ةرازو˘ب ة˘سضا˘ير˘ل˘ل ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘ير˘˘يدŸا تعر˘˘سشو
عم تارواسشŸا نم ةلسسلسس ‘  ةسضيرلاو بابسشلا

flفانئتسسا نأاسشب ةيسضايرلا تادا–لا فلت
.تابيردتلا
بابسشلا ريزو نم رمأاب ةوطÿا هذه تءاجو
د˘ير˘ت ثي˘ح ،يد˘لا˘خ ي˘˘ل˘˘ع د˘˘ي˘˘سس ،ة˘˘سضا˘˘ير˘˘لاو
‘ ه˘ت˘قو ‘ ف˘لŸا˘ب ل˘ف˘ك˘ت˘لا ة˘ي˘˘سصو˘˘لا ةرازو˘˘لا
ن˘˘م ر˘˘سضخلا ءو˘˘سضلا ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سص◊ا را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا
تا˘˘طا˘˘سشن˘˘لا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘˘سسل ة˘˘˘سصتıا تا˘˘˘ه÷ا
) ةيسضايرلا تآاسشنŸا فلتfl حتفو ةيسضايرلا

.(-حباسسم ،تاسضايرلا ةددعتم تاعاق ،بعÓم

فلتfl لمع ططfl ىلع ةوÓع هنا  ملعو
نا˘˘ف ،يرا÷ا ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ى˘˘ت˘˘˘ح تادا–لا
تا˘سسفا˘نŸا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا لوا˘ن˘ت˘ت˘˘سس تاروا˘˘سشŸا
هدادعإا متي يذلا يحسصلا لوكوتوÈلا ةسشقانمو

،ةسضايرلا بطل ينطولا زكرŸا لبق نم ايلاح
انوروك سسوÒف ةعباتمو دسصرل ةيملعلا ةنجللاو
.ةيسضايرلا تادا–لاو
تنلعا تناك ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو نا ركذي

سصي˘˘خÎلا ،ي˘˘˘سضاŸا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ج ع˘˘˘سسا˘˘˘ت˘˘˘لا ‘
و˘˘ي˘˘كو˘˘˘ط دا˘˘˘ي˘˘˘بŸوأل Úل˘˘˘هؤوŸا Úي˘˘˘سضا˘˘˘ير˘˘˘ل˘˘˘ل
عم تابيردتلا فانئتسسا نم كلذل ÚحسشرŸاو
.ةيئاقولا Òبادتلل مراسصلا ماÎحلا
قلعم رئاز÷ا ‘ يسضايرلا طاسشنلا نا راسشي
ةحئاج يسشفت ببسسب يسضاŸا سسرام61 ذنم
.انوروك

ر-ق

””8591 ل˘ير˘˘فأا31”” بع˘˘ل˘˘م تا˘˘ب
ةيمسست لمحي ،سسيمÿا ،ةديعسسِب

ر˘˘ير˘˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج ق˘˘ير˘˘ف بعل
.””ةرامع ديعسس”” لحاّرلا

دّقفتو لمع ةرايز دعب كلذ ءاج
ة˘سضا˘ير˘لاو با˘ب˘سشلا ر˘˘يزو تدا˘˘ق
¤إا ،سسيمÿا ،يدلاخ يلع ديسس
بعلŸا راز ثيح .ةديعسس ةيلو
مسسإاب هنيسشدت داعأاو ،هيلإا راسشŸُا
.””ةرامع ديعسس””

يدلا˘خ ي˘ل˘ع د˘ي˘سس ر˘يزو˘لا نا˘كو
ليمز ،سشوع˘م د˘م˘ح˘م˘ِب ا˘قو˘فر˘م
ة˘ه˘ب˘ج ق˘ير˘ف ‘ ةرا˘م˘˘ع د˘˘ي˘˘ع˘˘سس
›ا◊ا و˘˘˘˘سضع˘˘˘˘لاو ،ر˘˘˘˘ير˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
.فا˘˘ف˘˘ل˘˘ل ›ارد˘˘ي˘˘ف˘˘لا بت˘˘كŸا˘˘˘ِب
ةد˘˘ي˘˘ع˘˘سس ة˘˘يلو ›او ن˘˘ع Ó˘˘˘سضف
.نيرخآا Úلوؤوسسمو
ن˘با ةرا˘م˘ع د˘˘ي˘˘ع˘˘سس نأا مو˘˘ل˘˘ع˘˘مو
قباسسلا بعÓلاو ،ةديعسس ةيلو
ىدترا امك ،ريرحتلا ةهبج قيرفِل

ل˘˘˘ث˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسنر˘˘˘˘ف قر˘˘˘˘ف  ءا˘˘˘˘يزأا
لثم ةيلfiو ،ودروبو غروبسساÎسس
يدي˘سس دا–او ةد˘ي˘ع˘سس ة˘يدو˘لو˘م
 .مجاهم بسصنم ‘ ،سسابعلب
،بيرد˘ت˘لا ة˘ن˘˘ه˘˘م ا˘˘سضيأا سسرا˘˘مو

،””ر˘˘سضÿا”” ى˘˘ل˘˘˘ع فر˘˘˘سشأا ثي˘˘˘ح
د˘يد˘ع˘ِل ي˘ن˘ف˘لا ما˘مز˘˘لا˘˘ِب كسسمأاو
هجراخ وأا نطولا لخاد ةيدنألا
Ó˘سضف .(ي˘ب˘ي˘ل˘لا يزا˘غ˘ن˘ب ي˘ل˘هأا)

‘ فا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا سّسأار˘˘˘˘˘˘ت كلذ ن˘˘˘˘˘˘ع

د˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘˘˘م لّوألا ف˘˘˘˘˘˘سصن˘˘˘˘˘˘لا
.تاينيعسستلا
‘ ةا˘ي◊ا ةرا˘م˘ع د˘ي˘ع˘˘سس قرا˘˘فو
نع ،›ا◊ا توأا رهسش نم Êاثلا

.ةنسس78 زهانُي رمع
دقف ،ةد˘ي˘ع˘سس بع˘ل˘م˘ِل ة˘ب˘سسن˘لا˘ِبو
،xيعيبط بسشعِب ،5002 ماع نّسشُد فلأا52 وحنِل عسسّتت تاجردمِبو
.جّرفُتم

ر-ق

ةشضايرلاو بابششلا ريزو ةرايز دعب

““ةرامع ديعصس““ مصساِب راصص ةديعصس بعلم



صسيشسأات  ‘ ةمهاشسملل اهنم ايعشسو ءإرقلإو ةبلطلإ نم Òثكلإ ةبغر دنع لوزن ةداج ةيركفو ةيملع تاماهشسإإو تاشسإرد Ëدقت ةير◊إ لشصإوت
 ..كلذل ÚمزÓلإ ةإدألإو دإزلإ نوكلÁ نم Úب يدج صشاقن

51ةـسارد
ـه1441 مر30fi ـل قفإوŸإ م0202  توأإ22  تبشسلإ

صسيشسأات  ‘ ةمهاشسملل اهنم ايعشسو ءإرقلإو ةبلطلإ نم Òثكلإ ةبغر دنع لوزن ةداج ةيركفو ةيملع تاماهشسإإو تاشسإرد Ëدقت ةير◊إ لشصإوت
 ..كلذل ÚمزÓلإ ةإدألإو دإزلإ نوكلÁ نم Úب يدج صشاقن

تاينيتشس تدهشش
نرقلإ تاينيعبشسو
إًزراب إًدوعشص يشضاŸإ

ةإواشسŸإ تاكر◊
ناشسنإلإ قوقحو
ةشضهانŸإ تاكر◊إو
ةيلايÈمإلإو بورحلل
ىلع ةنميهŸإ ةيبرغلإ
هذه Úب نمو .⁄اعلإ
ةيروثلإ تاكر◊إ

ةديؤوم تإوشصأإ ترهظ
،ةينيطشسلفلإ ةيشضقلل
إًركف اهيف تأاترإ ذإإ

إًرشصانم اًيŸاع اًيروث
يشسايشسلإ ركفلل
لثم لود ‘ ،يراشسيلإ
يتيفوشسلإ دا–لإ
اكيرمأإ لودو اًقباشس
طبترإ امك.ةينيتÓلإ
يروثلإ حافكلإ
كلذك ينيطشسلفلإ
ىرخأإ ةيروث تاكرحب

دوهفلإ ةكرحك
تايلولإ ‘[1]دوشسلإ
‘ تأإر يتلإو ،ةدحتŸإ

Úينيطشسلفلإ ةروث
‘ ةكÎششم ةغل
يتلإ ىوقلإ ةهجإوم
مهدوجو ةيقحأإ ركنت
 .مهتيوهو

Êاثلإءز÷إ
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 اـــهباــحشصأل درــت ل ةدــير÷إ درــت ةــــقيثو لــك
رـــششنت ⁄ مأإ ترـــششن ءإوـــشس

يرشصŸإ ةقيفو دإدعإإ

ىلع ّرسصأاو ،ةروسصلا فيظوت هينيج دقتنا
Ìكأا ى˘سسمأا ⁄ا˘ع ‘ ا˘ه˘ك˘ي˘ك˘ف˘تو ا˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘ت˘˘ك
روسص نع اًد˘ي˘ع˘بو .ا˘ه˘كÓ˘ه˘ت˘سسا ‘ ا˘ًلا˘غ˘سشنا
يتلا كلت ،نيدعبلا تاذ ةكرحتŸا زافلتلا
،«ل˘ّي˘خ˘تŸا» ع˘م ة˘ل˘سص ى˘ل˘ع ا˘ه˘نأا˘ب ا˘ه˘ف˘سصو
ه˘ي˘ن˘ي˘ج نا˘ك ،«ة˘ظ˘˘ق˘˘ي˘˘لا مÓ˘˘حأا» ›ا˘˘ت˘˘لا˘˘بو
Óيتاسشو اÈسص رزا‹ ‘ ثث÷ا Úب لوجتي

ءارو ام ⁄اع اًلقان2891 ماع توÒب ‘
‘ تا˘˘عا˘˘سس ع˘˘برأا» لا˘˘ق˘˘م ‘ ا˘˘ن˘˘˘ل ةرزÛا
عيطتسست ل يذلا لكو ،3891 ماع «Óيتاسش
:هلقن ةروسصلا
توŸا ة˘˘˘ح˘˘˘ئار ن˘˘˘ع ف˘˘˘سشك˘˘˘˘ت ل ةرو˘˘˘˘سصلا»
ن˘ع كلذ˘ك ف˘سشك˘ت لو ،ءا˘سضي˘ب˘لا ة˘ف˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘لا
ثث÷ا نع اهب زفقت نأا بجي يتلا ةيفيكلا
[9].«اهنيب يسش“ تنأاو

ةرو˘˘˘˘سصلا ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘ن˘˘˘˘سص :رادو˘˘˘˘غ كو˘˘˘˘˘ل نا˘˘˘˘˘ج
اهكÓهتسساو
يئادفلا ةروسص فيظوت هينيج دقتنا امنيب

جرıا ز˘˘˘ّكر ،«ق˘˘˘سشا˘˘˘˘ع Òسسأا» ه˘˘˘˘تÒسس ‘
ىلع رادوغ كول ناج يسسنرفلا يئامنيسسلا

لوح اهكÓه˘ت˘سساو ةرو˘سصلا ة˘عا˘ن˘سص ة˘ي˘ل˘م˘ع
رادوغ رفاسس تاينيعبسسلا علطم يفف .⁄اعلا
ندرألا ‘ ينيطسسلفلا ءوجللا تاميfl ¤إا
ةروثلا لوح اًيقئاثو اًمليف زجني نأا دارأاو
دعبنكل ،«رسصنلا ىتح» ناونعب ةينيطسسلفلا
رخآا اًمليف ز‚أا اسسنرف ¤إا رادوغ داع نأا

flه˘ل˘جأا ن˘˘م ءا˘˘ج يذ˘˘لا ن˘˘ع ا˘˘ًما“ ا˘˘ًف˘˘ل˘˘ت
نواعتلاب ،6791 ماع «كانهو انه» ناونعب
مسسقني.نيروغ Òيب ناجو ليف يرام نآا عم
:انه ؛امه˘لو˘ح رو˘ح˘م˘ت˘ي Úئز˘ج ¤إا م˘ل˘ي˘ف˘لا

زافلتلا مامأا سسلŒ ةيط‰ ةيسسنرف ةلئاع
نويئادفلا :كانهو ،ةكرحتم اًروسص دهاسشتو
‘ لا˘˘ف˘˘طأا م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م نو˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘˘لا

،ة˘ي˘مو˘ي˘لا م˘ه˘تا˘ي˘حو بيرد˘ت˘˘لا تار˘˘ك˘˘سسع˘˘م
.رامدلاو توملل ىرخأا اًروسصو
فطعلا فرح ىلع رادوغ زيكرت لÓخ نم
طبري ،كانهو انه :مليفلا مسسا ‘ «و»ـلا

هترا˘يز ءا˘ن˘ثأا ا˘ه˘ط˘ق˘ت˘لا ي˘ت˘لا رو˘سصلا رادو˘غ
بو˘ل˘سسأا اً̆مد˘خ˘ت˘سسم تاو˘˘ن˘˘سس ل˘˘ب˘˘ق ندرأÓ˘˘ل
لواحي روسصلا هذهب هبعÓت Èعو ،جلوكلا

ىلع مئاقلا بعÓتلا كلذ سسكعي نأا رادوغ
ا˘ه˘˘كÓ˘˘ه˘˘ت˘˘سسا ة˘˘فا˘˘ق˘˘ثو مÓ˘˘عإلا ‘ رو˘˘سصلا
اياسضقلا جاتنوÃ قّلعتي اميف ةسصاخ ،ةيمويلا
اًّطلسسم،Úيني˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘ك ة˘يŸا˘ع˘لا
تلوا˘ح ي˘ت˘˘لا تا˘˘ه÷ا ى˘˘ل˘˘ع كلذ˘˘ب ءو˘˘سضلا
اميف مهكÓهتسساو Úين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا لÓ˘غ˘ت˘سسا
[01].يراسسيلا ركفلا ادناغابورب مدخي
روسصل اًبحاسصم سصنلل يوارلا توسص يتأاي
تاوسصأا ا˘ه˘ب˘حا˘سصي ا˘م˘ك ،ة˘ف˘ل˘تıا م˘ل˘ي˘ف˘لا

تو˘˘سص وأا ي˘˘ن˘˘غ˘˘ت زوÒف تو˘˘سصك ة˘˘قر˘˘ف˘˘ت˘˘˘م
fiوأا ةد˘˘ي˘˘˘سصق ي˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ي و˘˘˘هو سشيورد دو˘˘˘م

ةيسسنرفلا رابخألا ةرسشن نم ةمداق تاوسصأا
بو˘ل˘سسأا Èعو .ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ةر˘سشن˘لا ى˘˘ت˘˘ح وأا
تت˘˘˘سشت رادو˘˘˘غ سسك˘˘˘ع˘˘˘ي ل اذ˘˘˘˘ه جلو˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا
نويع ‘ هتروسص بذبذتو رئاثلا ينيطسسلفلا
ح˘ب˘سصت ف˘ي˘˘ك سضر˘˘ع˘˘ي ل˘˘ب ،بسسح˘˘ف ⁄ا˘˘ع˘˘لا

ماظن» ؛Èكأا ماظن نم اًءزج تاذلا ةروسص
تنب» فيكو «..هلك ⁄اعلا ‘ مهبمو دقعم
هذ˘ه ى˘ل˘ع ا˘ه˘تور˘ث ة˘يŸا˘ع˘لا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘سسأار˘˘لا
ي˘هو ةد˘حاو˘لا ةرو˘سصلا ة˘ق˘ي˘ق˘ح «ة˘ق˘ي˘˘ق◊ا

كانه سسيل» :رادوغ لوقي .زافلتلا ةروسص
سسا˘˘˘ن˘˘˘لا ةرو˘˘˘سص لإا ،ة˘˘˘˘طا˘˘˘˘سسب Ìكأا ةرو˘˘˘˘سص
Úئداه ءاقبلا ىلع اوÈُجأا يذلا ءاطسسبلا

رادوغ حاوري كلذلو[11].«ةروسصلا لثم

مامأا مه نم ةيبلسسو ءوده ّلث“ روسص Úب
ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا ؛ا˘˘ه˘˘ل˘˘˘خاد ‘ م˘˘˘ه ن˘˘˘مو ةرو˘˘˘سصلا
تم˘˘سصلا ل˘˘ما˘˘ك˘˘ب سسلŒ ا˘˘ن˘˘ه ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا
زا˘ف˘ل˘ت˘˘لا ةرو˘˘سص ما˘˘مأا عا˘˘ي˘˘سصنلاو ءود˘˘ه˘˘لاو
ددرت ة˘ي˘ّمأا ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف ةأار˘ماو ،ة˘كر˘ح˘تŸا
ةينيطسسلفلا ريرحتلا ةمظنم دونبو تاراعسش
ءارو ف˘˘˘ق˘˘˘ي ن˘˘˘م ىر˘˘˘ن لو اÒما˘˘˘ك˘˘˘لا ما˘˘˘˘مأا
اهرمأايو ا˘هءا˘ط˘خأا ا˘ه˘ل ح˘ّح˘سص˘ُيو اÒما˘ك˘لا
ةيفيك نع ثّدحتيف سصنلا اّمأا ،رارمتسسلاب
ل˘م˘ع˘لا ‘ ة˘ي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ةأارŸا طار˘˘خ˘˘نا
.يروثلا
رار˘ك˘ت ،رار˘ك˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع رادو˘غ ز˘ّكر˘ي
تامÓع روهظو اهبعت مغر سصنلل ةأارŸا

‘ روسصلا راركت ،اههجو ىلع مهفلا مدع
عنسصي يذلا راركتلا ،ةيسسنرفلا ةلئاعلا زافلت
ق˘يو˘سست ة˘ي˘ل˘م˘ع يأا˘ك ا˘ه˘ك˘ل˘ه˘˘ت˘˘سسيو ةرو˘˘سصلا

Œةيرا.
ةئجل ةينيطسسلف ةأارما ىرن ،رخآا دهسشم ‘
اهنأاب ةروخفو لماح اهنأا انÈخت ،توÒب ‘
Ìكأا ن˘ك˘ل ،ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا ةرو˘ث˘ل˘ل ا˘˘ه˘˘ن˘˘با به˘˘ت˘˘سس
مليفلا ‘ توسصلا لوقي امك اًقيوسشت رومألا
.دهسشŸا ءارو رخآا ⁄اع ا‰إاو ،اذه سسيل
تاهيجوتلا ىّقلتي يذلا سصخسشلا ىرن ؛اًلوأا
،اهردسصي يذلا سصخسشلا سسيلو رماوألاو
سصخسش عمسسنف نم بلطي اÒماكلا ءارو نم اً
رّركتو اهسسأار لّدعت نأا ةينيطسسلفلا ةأارŸا
ةلث‡ يه ةأارŸا ؛اًيناث .ىرخأا ةرم اهمÓك
ةينيطسسلفلا ةيسضقلا عم ةفطاعتم ةفقثمو
امك ،اهنكل ،ةقيق◊ا ‘ لماح تسسيل يهو
ةباسشو ةليمج ،مليفلا ‘ توسصلا انل لوقي
لاؤوسسلا نكل .Úتماسص ّلظن انلعجي ام اذهو
قراÙا روسص ءازإا هلعفنسس يذلا ام انه
انيلع سضرعُت يتلا توŸاو ثث÷او ةعسشبلا
؟كلذ دعب

رو˘˘سصلا ة˘˘عا˘˘ن˘˘سص ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ل ا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘يؤور Èع
انل ىّنسستي ،هسسفن مليفلا لخاد اهجاتنومو
ل اننأاو ،اًمئاد دراو بعÓتلا نأا كردن نأا
،هتيؤورو هعامسس انيلع بجي ام ىرنو عمسسن
ا˘ن˘ل حا˘ت˘ُي اŸ م˘ئاد كÓ˘ه˘˘ت˘˘سسا ‘ ن˘˘ح˘˘ن ل˘˘ب
:لءاسستن نأا يسضتقي كلذلو ،طقف
ة˘˘ل˘˘با˘˘ق˘˘لا Òغ رو˘˘سصلا هذ˘˘˘ه تتأا ن˘˘˘يأا ن˘˘˘م»
يأا ل˘ث˘م ا˘ن˘ي˘˘ل˘˘ع ؟ةد˘˘ها˘˘سشŸاو عا˘˘م˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
اًئيسش ،اهلايح اًئيسش لوقن نأا رخآا سصخسش
ى˘ل˘ع ا˘ن˘نأا ود˘ب˘ي ،ه˘نو˘لو˘˘ق˘˘ي يذ˘˘لا Òغ ر˘˘خآا
نأا وأا ،ىرن وأا عمسسن فيك فرعن ل حجرألا
ّملعت ،عقاولا ىلع ىغطتو ةيلاع تاوسصألا
نأا مّلعت ،كانه مهفت نأا لجأا نم انه ىرت نأا
لعفي ام ىرت نأا لجأا نم باطÿا مهفت
[21].«انه» لجأا نم «كانه» ،نورخآلا
ةر˘م اًز˘ّكر˘م م˘ل˘ي˘ف˘لا م˘ت˘ت˘خ˘ي رو˘ط˘سسلا هذ˘ه˘ب
انه سسانلا عمجي يذلا طبارلا ىلع ىرخأا
م˘ه˘ف ةرور˘سضو ،(قر˘سشلاو بر˘˘غ˘˘لا) كا˘˘ن˘˘هو
نأا لجأا نم امهكيكفتو باطÿاو ةيدرسسلا
تو˘˘˘سصلا Òسصيو ة˘˘˘ن˘˘˘ك‡ ة˘˘˘يؤور˘˘˘لا ح˘˘˘˘ب˘˘˘˘سصت
.Ìكأا اًعومسسم
ءامسس ‘ ةجودزŸا ةيؤورلا :ديعسس دراودإا
ةÒخألا ينيطسسلفلا
؟ِ ةÒَِخألا ِدوُدُ◊ا َدَْعب ُبَهْذَن َنْيَأا ىَلإا»
سصَعلا Òُِطَت َنْيَأا سسلا َدَْعب Òُِفاَ sِخَألاِءاَمÒَِة
؟Òِِخألا ِءاَوَهلا َدْعَب ُتاَتابsنلاُ ماَنَت َنْيَأا
[31]«..ِرَاخُبلاِب اَنَءاَمْسسَأاُ بُتْكَنَسس
ليثمتل ةليدبلا ةيبرغلا دوه÷ا ةرورسض مغر
‘ نوينيطسسلفلا ّلظي ،⁄اعلل Úينيطسسلفلا
م˘ه˘ت˘يدر˘سس ح˘ي˘تا˘ف˘م نو˘ك˘لÁ ن˘م ة˘ق˘˘ي˘˘ق◊ا
رخآÓل مهسسفنأا ليث“ ةيلوؤوسسمو ةيخيراتلا
تايّدحتلا نع كيهان ،نكل .يسساسسأا لكسشب

،هذهك ةمهم زا‚إل اهتهجاوم يسضتقي يتلا
Ãكلذ ‘ ا fiبا˘ط˘خ˘˘ل˘˘ل يّد˘˘سصت˘˘لا تلوا

ىلع ةيلايÈمإلا ةنميهلاو يبرغلا Êويهسصلا
¤إا ا˘نر˘ظ˘ن ا˘م اذإا ا˘ن˘نإا˘˘ف ،مÓ˘˘عإلا ل˘˘ئا˘˘سسو
مئادلا عارسصلاو ينيطسسلفلا تاتسشلا ةلأاسسم
لÓتحا لظ ‘ ةيوهلاو نايكلا ىلع مئاقلاو
رارمتسساو ةيخيرا˘ت˘لا ة˘ي˘فار˘غ÷ا ة˘حا˘سسŸا
تا˘ط˘طfl ل˘ع˘ف˘ب ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ى˘˘ّق˘˘ب˘˘ت ا˘˘م ل˘˘كآا˘˘ت
سسيسسأات ةيلمع نإاف ،ةيليئارسسإلا ناطيتسسلا
لوا˘ن˘ت˘˘ل د˘˘حاو با˘˘ط˘˘خ وأا ةد˘˘حاو ة˘˘ير˘˘ظ˘˘ن
.اًدقعم اًرمأا يسس“ ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ة˘ي˘سضق˘لا
:ديعسس دراودإا لوقي امكف
اهمادختسسا نكÁ ةدحاو ةّيرظن دجوت ل»
ع˘˘م˘˘تÛا وأا خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لاو ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ف˘˘سصو˘˘ل
ةروسص ىلع دامتعلا نكÁ ل .ّينيطسسلفلا
ةرجهلا وأا تسسوكولوهلا ةروسص لثم ةدحاو
د˘جو˘ي ل .ة˘ل˘يو˘ط˘لا ةّ̆ي˘ب˘ع˘˘سشلا تاÒسسŸا وأا

ّ،ينيطسسلفلا قايسسلا فسصول دحاو باطخ
لثÃ يتأايسس مهدحأاّ نأا ‘ّ كسشأا اvقح ينّنإاو
[41].«ام اًموي باطÿا اذه
دع˘ب ا˘م»ه˘با˘ت˘ك ‘ د˘ي˘ع˘سس لوا˘ح˘˘ي كلذ˘˘لو
نأا «ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف تاو˘ي˘˘ح :ةÒخألا ءا˘˘م˘˘سسلا
دنع اههجاون يتلا ةبوعسصلا كلت نع رّبعي

ركنتسسي» نأاو ،Úينيطسسلفلاو ةيسضقلا ليث“
ة˘˘ط˘˘ي˘˘سسب˘˘لا Úي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا ل˘˘ي˘˘ث“ قر˘˘˘ط
لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م ،ه˘˘˘˘تاذ تقو˘˘˘˘˘لا ‘ «ة˘˘˘˘˘يذؤوŸاو
ةقيق◊ا ¤إا بر˘قألا م˘هرو˘سصب ا˘ه˘لاد˘ب˘ت˘سسا
.ةدّقعŸا مهدوجو براŒو
،ا˘ًع˘م ةرو˘سصلاو سصن˘لا ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م
Úج يرسسيوسسلا روسصŸا عم ديعسس نواعت
بيلاسسأا مادختسساب ةليدب ةبرŒ قلخيل روم
نأاب هنم اًناÁإا ،ةّنجهمو ةيظسشتمو ةعونتم
ل˘˘ي˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ب رد˘˘جألا ي˘˘˘ه هذ˘˘˘ه˘˘˘ك ا˘˘ً̆ب˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘سسأا
ع˘قاو ي˘كا– ا˘هرا˘ب˘ت˘˘عا˘˘ب Úي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

ا˘ًبو˘ل˘سسأا كلذ˘ب ق˘ل˘خ˘ي˘ل ،م˘ه˘تّ̆ت˘سشتو م˘ه˘ت˘بر˘غ
همدختسست يذلا كلذل اًرياغمو اًليدب اًيÒبعت
بتكو ةيعامتجلا مولعلاو مÓعإلا لئاسسو»
[51].«يبدألا لايÿا
،ليدبلا ركفلا ىلع ينبي يذلا سصنلا لَكسشي
هجّورُت اŸ ةرياغŸا روسصلا هبحسصت يذلاو
ذإا .ا˘˘ًف˘˘عا˘˘سضم ا˘ً̆لو˘˘ع˘˘ف˘˘م ،مÓ˘˘عإلا ل˘˘ئا˘˘سسو
بب˘سسلا با˘ت˘ك˘لا ة˘مد˘ق˘م ‘ د˘ي˘ع˘سس سشقا˘ن˘ي
سصن˘لا ن˘ّم˘سضت˘ي با˘˘ت˘˘ك زا‚إل ه˘˘ع˘˘فد يذ˘˘لا
3891 ماع يفف .بنج ¤إا اًبنج ةروسصلاو
·أÓل ›ودلا ر“ؤوملل اًراسشتسسم لمعي ناك
روم Úج روسص قّلعُت نأا حÎقاو ،ةدحتŸا
ةا˘˘ي◊ ا˘˘ه˘˘ط˘˘ق˘˘ت˘˘˘لا ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسلا
نا˘ن˘ب˘لو ا˘يرو˘سسو ندرألا ‘ Úي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
،ةعاقلا لخدم ىلع ةزغو ةيبرغلا ةفسضلاو
يأا ا˘ه˘ب˘ح˘سصت لأا ة˘ط˘ير˘˘سش رو˘˘سصلا تل˘˘ب˘˘ُق˘˘ف
ءارو ببسسلا نإاف ،ديعسس لوق بسسحو .ةباتك
سضع˘ب سضاÎعا و˘˘ه ر˘˘كذ˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح كلذ
ا˘م˘ك ،ة˘ي˘بر˘ع˘˘لا لود˘˘لا ن˘˘م ر“ؤوŸا ءا˘˘سضعأا
:حّسضوي
ام دح ¤إا مهل ةديفم Úطسسلف تناك دقل»

ةينويهسصلل يّدسصتلاو ،ليئارسسإا ةمجاهم ‘
عجف˘لاو ،ةد˘ح˘تŸا تا˘يلو˘لاو ة˘ي˘لا˘يÈمإلاو
‘ ةيبرعلا يسضارألا لÓغتسساو لÓتحا مامأا
امد˘ن˘ع ،كلذ˘ل ا˘ًفÓ˘خو .ة˘ل˘تÙا ق˘طا˘نŸا
ينيطسسلفلا بعسشلا تاجايتحاب رمألا قّلعتي
نوسشيعي ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسا˘ق˘لا فور˘ظ˘لاو ،بع˘سشك
،ةلتÙا سضرألا ‘و ةيبرعلا نادلبلا ‘ اهب
[61].«باحسسنلاب جّوتت مهفقاوم نإاف
‘ ديعسس قلخي ،ةليدب ةغيسص جاتنإل اًيعسسو
ىلع[71]«ةجودزŸا ةيؤورلا» موهفم هباتك
لÓخ نم ديعسس جتنأا ؛ًلوأا .ديعسص نم Ìكأا

ىلع اهطقتلا يتلا روم Úج روسصل هفيظوت
ةروسصلاو سصنلا Úب عمجي ًىوتfi دوقع ّرم

،اهسسفن ةيؤورلا سسيل نكل ،زّي◊ا سسفن ‘
ن˘ع وأا رو˘سصلا ع˘م د˘˘ي˘˘ع˘˘سس تاراو˘˘ح م˘˘غر˘˘ف
Òبعتلا ىلع ةرداق روم روسصّ لظت ،روسصلا

ة˘˘˘يؤور ي˘˘˘هو ،ىر˘˘˘خأا ة˘˘˘يؤور ‘ ا˘˘˘ه˘˘˘˘تاذ ن˘˘˘˘ع
ديعسس هفسصو يذلا رخآلا /يبرغلا رّوسصŸا
كلذب وهف ،انسسفنأا ىÔسس ّانك امك انآار» هنأاب

؛ًايناث.«اًعم نآا ‘ هجراخو انŸاع لخاد ‘
ن˘ع ة˘جودز˘م ة˘يؤور ه˘سسف˘˘ن د˘˘ي˘˘ع˘˘سس ل˘˘م˘˘ح˘˘ي
‘ ه˘ت˘بر˘غ˘ل اًر˘ظ˘ن Úي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لاو ة˘ي˘سضق˘لا
ه˘˘ت˘˘قّرأا اŸا˘˘ط˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا ةد˘˘ح˘˘تŸا تا˘˘يلو˘˘˘لا
،ثحبو ةلءاسسم عوسضوم هتيوه نم تلعجو

جرا˘خ ه˘سسف˘ن Èت˘عا ا˘م ا˘ًم˘ئاد ه˘نأا˘ب ة˘˘سصا˘˘خ
جاودزلا موهفم نإا ؛اÒًخأاو[81].ناكŸا

ىوتÙا عناسص رظني نأا نّمسضتي ةيؤورلا ‘
،هعنسصي يذلا ىوتحملل ةدقانو ةيعاو Úعب
ةلكسشم ديعسس حرطي ةيؤورلا هذه لÓخ نمو
سضّرعتت يتلا سشيمهتلاو مهفلا ءوسسو فنعلا
.ةروسصلل اًعوسضوم نوكت امدنع تايلقألا اهل
امك ،ةروسصلا اهيف اÃ ةيؤورلا رسصانع نألو
ة˘لود˘لا ا˘ه˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سست ةادأا ،و˘˘كو˘˘ف ا˘˘هÈت˘˘ع˘˘ي
[91]،(rewopoiB) ةاي◊ا ىلع ةطلسسلل
ه˘ي˘جو˘ت لÓ˘خ ن˘م در˘ف˘لا ى˘ل˘ع ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سسلاو
مه نم لاطي ل ةروسصلا فنع نإاف ،هتيؤور
اهيلع نوجّرفتي نم ا‰إاو اهلخاد ‘ اياحسض
نكÁ ،ىرخأا رظن ةهجو نم نكل .كلذك
دق اهيلإا رظانلاو ةروسصلا عناسص نإا لوقلا
دسض رخآا عون نم فنع قا◊إا ‘ ناطّروتي
⁄ نإا ةرو˘سصلا م˘ه˘ل˘ّث˘م˘ُت ن˘يذ˘˘لا سصا˘˘خ˘˘سشألا
ًةد˘قا˘نو ًة˘ي˘عاو ًة˘ي˘ك˘ي˘ك˘ف˘˘ت ًةر˘˘ظ˘˘ن اد˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘ي

Ùاهاوت.
ة˘جودزŸا ة˘يؤور˘لا نأا د˘ق˘ت˘˘عأا ،ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ‘

‘ اهÁدقت ديعسس لواح يتلا ينيطسسلفلل
‘ هينيج باتك نع كلذك بغت ⁄ ،هباتك

fiيئادفلا ليثمتل هتلواÚ، سضعب ءانثتسساب
ة˘˘˘يؤور˘˘˘لا ن˘˘˘˘م و˘˘˘˘ل˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت ⁄ ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ءاز˘˘˘˘جألا
يف˘طا˘ع˘لا فار‚لاو ا˘ًنا˘ي˘حأا ة˘ي˘سسنا˘مور˘لا
نم اًدرف هتل˘ع˘جو ه˘ت˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسا ة˘عا˘م˘ج و˘ح˘ن
لوح هيأارل هÒيغت نإاف ،رادوغ امأا .اهدارفأا

ةينيطسسلفلا ةروثلا نع يقئاثو مليف ةعانسص
ة˘عا˘ن˘سص ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع ز˘˘كر˘˘ي نأا هرا˘˘ي˘˘ت˘˘خاو
ةرو˘سص ا˘ًسصو˘سصخ ،ا˘˘ه˘˘ب بعÓ˘˘ت˘˘لاو ةرو˘˘سصلا
ة˘يؤور ه˘˘ب ق˘˘ل˘˘خ ،بر˘˘غ˘˘لا ‘ ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا

بنا˘ج ¤إا ه˘سسف˘ن ا˘ه˘˘ي˘˘ف د˘˘ق˘˘ت˘˘ن˘˘ي ة˘˘جودز˘˘م
.برغلا ‘ مÓفألا ىوتfi يعناسص
‘ دو˘˘سسلا قو˘˘ق˘˘˘ح ة˘˘˘كر˘˘˘حدو˘ع˘ت ،اًر˘خؤو˘م
ةيسضقلا عم ع˘طا˘ق˘ت˘ل˘ل ةد˘ح˘تŸا تا˘يلو˘˘لا
ىلع كلذب ًةدّكؤوم ،ىرخأا ةرم ةينيطسسلفلا
نم ٍتآا سشيمهتلاو ملظلاو ةلادعلا بايغّ نأا
‘ كارح نم لعتسشا امف .اهتاذ رداسصŸا

flل˘ت˘ق˘م ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع ⁄ا˘ع˘لا ءا˘ح˘نأا ف˘ل˘ت
تاهجوت نم اًرخؤوم ردسص امو ،ديولف جروج
نرقلا ةقفسصوةيبرغلا ةفسضلا يسضارأا ّمسضل
نع Úينيطسسلفلا بّيغُت نأا ىلع ّرسصُت يتلا
¤إاو ،مهÒسصÃ قّلعتي اميف رارقلا ةحاسس
بو˘ع˘سشلا ل˘كو- نو˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ن˘ّك˘م˘ت˘˘ي نأا
مهسسف˘نأا ل˘ي˘ث“ ن˘م -ة˘سش˘ّم˘هŸُا تا˘ي˘ل˘قألاو
ةجا◊ا ّسسمأاب مويلا ⁄اعلا نإاف ،مهسسفنأاب
سصسصق در˘˘˘سست ،ة˘˘˘ل˘˘˘يد˘˘˘ب سصو˘˘˘سصنو رو˘˘˘سصل ا˘˘ً
كيكفتل ىعسست و ىرخأا تاوسصأاب ةيخيرات
.ةنميهŸا ةيلايÈمإلا ةيسسايسسلا تاباطÿا

 Èح عقوم



61عـمـتـجـم
ـه1441 مر30fi ـل قفإوŸإ م0202  توأإ22  تبشسلإ

 نودكؤوي نويئاشصخأإ

ركبŸإ فصشكلل ةرورصض ةيبطلإ ةروصصŸإ
هجÓعو ناطرصسلإ نع

fiابلصس رثؤوي لافطألإ تإونق سضعب ىوت
مهتايكولصس ىلع

تا˘ه˘˘مألاو ءا˘˘بآلا سضع˘˘ب ع˘˘م˘˘ج˘˘ي
تاو˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘˘لا م˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ع˘˘˘˘م نأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
لافطأÓ˘ل ة˘سصسصıا ة˘ي˘ئا˘سضف˘لا

ل˘ئا˘سسر Ëد˘ق˘ت˘ب ا˘ي˘ل˘ع˘ف م˘ت˘˘ه˘˘ت ل
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘تو ة˘ي˘˘ه˘˘ي˘˘فر˘˘تو ة˘˘يو˘˘بر˘˘ت

ا˘˘ه˘˘نأا م˘˘غر ،لا˘˘ف˘˘طأÓ˘˘˘ل ة˘˘˘فدا˘˘˘ه
.ىسص– لو ةÒثك تاونق
و˘˘˘بأا د˘˘˘مfi» يو˘˘˘˘بÎلا تف˘˘˘˘ل˘˘˘˘يو
¤إا ،دغلا عقوم بسسح «دوعسسلا
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘سضف˘˘˘˘˘لا تاو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا نأا
مسسلا ثبت لافطأÓل ةسصسصıا

ةÒثك» لوقيو ،لافطألا لوقع ‘
ترد˘˘سص ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘سسارد˘˘˘لا ي˘˘˘ه
ةرو˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘˘˘بآلا رذ–و
لا˘ف˘طأÓ˘ل ة˘سصسصıا تاو˘˘ن˘˘ق˘˘لا
ن˘˘ع م˘˘جا˘˘ن˘˘لا ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق◊ا ىذألاو

fiا ةا˘ن˘ق˘لا ىو˘˘تŸة˘كر◊ا˘ب ءي˘ل
ن˘˘م Òث˘˘ك˘˘لا˘˘ك ءا˘˘ن˘˘غ˘˘لاو رو˘˘˘سصلاو
يذلا لافطأÓل ةيبرعلا تاونقلا
م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘بو˘˘˘ع˘˘˘˘سصل يدؤو˘˘˘˘ي
.«دحوتلاو
ة˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘لا ‘ رود ن˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘بأÓ˘˘˘˘˘ل
كو˘˘˘ل˘˘˘سس ه˘˘˘ي˘˘˘جو˘˘˘ت ‘ دا˘˘˘˘سشرإلاو
ج˘˘مار˘˘˘ب نأا ة˘˘˘فر˘˘˘ع˘˘˘مو ل˘˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘لا
ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م تسسي˘˘˘˘ل لا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘طألا
،لفطلا عم دجاوتلاف .لافطأÓل
نم مهأا ،دوعسسلا وبأا دكؤوي امك
لاسشتنا بجيو ةيلزنŸا لامعألا
،تا˘فا˘خ˘سسلا كل˘ت ن˘˘م لا˘˘ف˘˘طألا

ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو ،هÒب˘ع˘ت د˘ح ى˘ل˘˘ع
ةبعلك ،ةلئاعلل ةسصاخ ءاوجأا قلخ
وأا لا˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘طألاو مألاو بألا Úب
¤إا با˘˘هذ˘˘لا˘˘ك ةرا˘˘سس ةأا˘˘جا˘˘˘ف˘˘˘م
دا˘˘ن˘˘ب ه˘˘ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست˘˘ب وأا ،ة˘˘ق˘˘˘يد◊ا
،برا˘˘˘˘قألا ةرا˘˘˘˘يز وأا ،ي˘˘˘˘˘سضا˘˘˘˘˘ير
وأا ا˘م ة˘ي˘ق˘ي˘سسو˘م ة˘لآا˘ب ه˘لا˘غ˘˘سشإاو
هتاردق يمني ءيسش وهف ،مسسرلا
ظ˘فا˘ح˘يو ة˘ير˘ك˘˘ف˘˘لاو ة˘˘يد˘˘سس÷ا

.فنعلاو رتوتلا نم هتيسسفن ىلع
عامتجلا ملع يسصاسصتخا دكؤويو
«fiا نأا ،«ع˘ي˘ب˘ير˘ج د˘˘مÛع˘م˘ت
اهؤوانبو ةيادب ةرسسألا نم نوكتي
اميلسس اعمت‹ ينعي ميلسس لكسشب
لا˘˘˘˘ف˘˘˘˘طألا˘˘˘˘ب ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ئاد ءد˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لاو

مهرعاسشمو مهركفو مهتاهجوتب
.ةميلسسلا
ن˘˘˘كÁ ل ف˘˘˘سسألا ع˘˘˘م» لو˘˘˘˘ق˘˘˘˘يو
لا˘ف˘طألا ى˘ل˘ع مو˘ي˘لا ةر˘˘ط˘˘ي˘˘سسلا
نو˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسي م˘˘ه˘˘ف ،م˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘بر˘˘تو
نم Ìكأا نم ةدحاولا ةمولعŸا

نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘˘لاو تنÎنإلا˘˘ك ر˘˘سصن˘˘ع
ا˘˘˘ه˘˘˘˘نأا ة˘˘˘˘مو˘˘˘˘عزŸا تا˘˘˘˘طÙاو
ل˘م˘ه˘ي ةدا˘ع˘لا˘ب ي˘ت˘لا ،لا˘˘ف˘˘طأÓ˘˘ل
ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع م˘˘˘˘هءا˘˘˘˘ن˘˘˘˘بأا ›ا˘˘˘˘هألا
نم ة˘ل˘يو˘ط تا˘عا˘سسل م˘ه˘نو˘كÎيو
تاناسض◊ا نع ادع ةبقارم نود
ن˘˘˘م Òث˘˘˘ك˘˘˘لا ا˘˘˘˘هÒغو عرا˘˘˘˘سشلاو
.«تÓخدŸا
ن˘يذ˘لا ›ا˘هألا ى˘ل˘˘ع نأا دد˘˘سشيو
Úبدؤومو ءايكذأا لافطأا نوديري
ةحومطو ةلق˘ت˘سسم تا˘ي˘سصخ˘سشبو
امئاد مهبنا˘ج˘ب سسو˘ل÷ا م˘ه˘ي˘ل˘ع
أا˘˘طÿا ن˘˘م ح˘˘سصلا م˘˘ه˘˘ف˘˘ير˘˘ع˘˘˘تو
.ةمئادلا ةبقارŸاو هيجوتلاو

ملع يسصاسصتخا حسصني Úح ‘
،«ة˘˘˘نرا˘˘˘ط˘˘˘م ى˘˘˘سسو˘˘˘م» سسف˘˘˘ن˘˘˘˘لا
تاو˘ن˘ق˘لا ن˘ع دا˘ع˘ت˘بلا˘ب ›ا˘هألا
بسساني ل ام ثبت يتلا ةيئاسضفلا
سضع˘˘˘ب˘˘˘ب ءا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘كلاو لا˘˘˘˘ف˘˘˘˘طألا
تنا˘˘˘˘ك نإا ةا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نŸا ج˘˘˘˘˘ماÈلا
،لا˘ف˘طأÓ˘ل ج˘˘مار˘˘ب وأا ة˘˘ي˘˘نو˘˘تر˘˘ك
وأا تاهويديفلا Èع اهثب نكÁو
ى˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘ع ى˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘ح وأا ،تنÎنلا
.ةعباتŸا عم نويزفلتلا
ن˘م نو˘ك˘سشي ›ا˘هألا ن˘م Òث˘ك˘˘ف
لافطأÓل ةسصسصıا تاطÙا
موقت يتلاو عقاولا نع ةديعبلا
لÓخ نم ›اهألا بويج زاهتناب
ا˘ه‹ار˘بو ،ةÒث˘ك˘لا ا˘ه˘˘تا˘˘نÓ˘˘عإا
ةئ˘يذ˘ب˘لا وأا ة˘ف˘ي˘ن˘ع˘لا ة˘ي˘نو˘تر˘ك˘لا
ادكؤوم ،ةلوبقم Òغ لاوقأا تاذ
ي˘˘ت˘˘لا ج˘˘ماÈلا د˘˘حأل ه˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘سس

Œلا˘˘ف˘˘طألا ل˘˘˘ع Áة˘˘ل˘˘ق˘˘ل نو˘˘ل˘˘ي
يذ˘لا نا˘˘كŸاو د˘˘سس÷ا ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن
كل˘˘˘ت˘˘˘ب ا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ت ه˘˘˘ب نو˘˘˘سسل˘˘˘ج˘˘˘ي
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘نو˘˘تر˘˘ك˘˘لا ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘˘سشلا
ة˘˘ن˘˘ت˘˘ن˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ح˘˘ئار˘˘ب ى˘˘ها˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ت
 .ةقئÓلا Òغ اهظافلأاو

ا‹دم ايوبرت امسسق51 حتف ”
يوذ لا˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘طألا ةد˘˘˘˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘ل
ة˘˘يلو˘˘ب ة˘˘سصاÿا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘˘حلا
م˘˘˘˘˘˘˘سسوŸا را˘˘˘˘˘˘˘طإا ‘ ،ة˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘قرو
ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سسح ،›ا◊ا ي˘˘˘˘˘سسارد˘˘˘˘˘لا
طا˘سشن˘لا ة˘ير˘يد˘م ن˘م د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘سسا
ىد˘˘ل ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لاو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جلا
.«جاو»
ما˘سسقألا هذ˘˘ه م˘˘ظ˘˘ع˘˘م تح˘˘ت˘˘فو
ةيئادتبلا سسرادŸاب ةيم˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
نم ،ةيلولا ميلقإا Èع ةرسشتنŸا

ته˘جو ما˘سسقأا ة˘ي˘نا˘م˘ث ا˘ه˘ن˘˘م˘˘سض
نو˘نا˘ع˘ي ن˘يذ˘لا لا˘ف˘طألا ةد˘ئا˘ف˘ل
ا˘م˘ي˘ف ،ة˘ف˘ي˘ف˘خ ة˘ي˘ن˘هذ تا˘˘قا˘˘عإا

لافطأÓل ماسسقألا يقاب سصسصخ
‘ او˘˘ع˘˘سضخ د˘˘˘ق او˘˘˘نا˘˘˘ك ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
ةيحارج تايلمعل ةقباسس تاقوأا
نم مهنك“ يتلا ةعقوقلا ةعارزل
ة˘˘سسا˘˘ح ‘ تاد˘˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘ت ي˘˘ط˘˘خ˘˘˘ت
عاطقلا ريدم حسضوأا امك ،عمسسلا
.دعسس يميلسس
يتأاي يذلا ءارجإلا اذه حمسسو

Œيرازو˘˘˘˘لا رار˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل اد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سس

سسرام31 ‘ خرؤوŸا كÎسشŸا
فرط نم هيلع عّقوŸاو ،4102
طا˘˘˘˘˘˘˘˘سشن˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا ةرازو ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك
ةرازوو ن˘ما˘سضت˘لاو ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا
Òفو˘ت˘ب ح˘م˘سس ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بÎلا

ةد˘ئا˘ف˘˘ل ة˘˘ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب د˘˘عا˘˘ق˘˘م
نم ،ÚقاعŸا لافطألا تارسشع
يوذ ن˘˘˘˘م Ó˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ط46 م˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب
43و ،ةفيفÿا ةينهذلا تاقاعإلا
ةردابم نم نيديفتسسŸا نم رخآا
ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضي ،ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘عارز
.هتاذ لوؤوسسŸا
ةيوبÎلا ماسسقألا ‘ زيكÎلا متيو
لافطألا ةقفارم ىلع ة‹دŸا
اد˘˘ي˘˘ه“ ،م˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘هأا˘˘تو Úي˘˘ن˘˘عŸا

‘ م˘˘ه˘˘ئÓ˘˘مز ¤إا م˘˘ه˘˘ما˘˘م˘˘˘سضنل
امك ،ةيداعلا ةيسساردلا ماسسقألا
.هيلإا Òسشأا
ي˘˘سص– ة˘˘ل˘˘قرو ة˘˘يلو نأا ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
ن˘م ،Úقا˘˘عŸا ة˘˘ئ˘˘ف ن˘˘م269.9
قاعم007.2 ن˘م Ìكأا م˘ه˘ن˘˘م˘˘سض
ةئف نم086 قوفي امو ،اينهذ
.مكبلا مسصلا
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لاسصين ،ةيبطلا تازيهجتلا ‘ سصتıا دكأا
‘ ةيبطلا ةروسصملل ماهلا رودلا ىلع دسشار نب
جÓعلاو ةيناطرسسلا ماروألا نع ركبŸا فسشكلا
.سصاسصتخإلا اذه هفدهتسسي يذلا
اذه ،تقلطنا يتلا ةيŸاعلا ةلم◊ا راطإا ‘و
وأا ،يدثلا ناطرسس رطاخÃ سسيسسحتلل ،رهسشلا

مو˘ق˘˘ت ثي˘˘ح ،«يدرو˘˘لا ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا»ـب فر˘˘ع˘˘ي ا˘˘م
ة˘ي˘ل˘م˘ع ‘ Òب˘ك رود˘ب ة˘ير˘ئاز÷ا تا˘˘ي˘˘ع˘˘م÷ا
سصيخسشتلا ¤إا ةوعدلا اسصوسصخو ،سسيسسحتلا
.ركبŸا
لÓخ ةيبطلا تازيهجتلا ‘ سصتıا زربأا
ربوتكأا رهسش ةبسسانÃ اهطّسشن ةيفحسص ةودن

Ÿا ·ألا ةمظنŸناطرسس نم ةياقولل ةدحت
يدثلا ناطرسسب تاباسصŸا مظعم نأا ،يدثلا
ةروطتم ةلاح ‘ جÓعلا ¤إا نمدقتي رئاز÷اب

ةنسس04ـلا تاغلابلا ءاسسنلا ايعاد ،سضرملل ادج
ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط تا˘˘˘سصو˘˘˘˘ح˘˘˘˘ف ءار˘˘˘˘جإا˘˘˘˘ب قو˘˘˘˘ف ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ف
سضرŸا اذ˘ه ن˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل ا˘˘ي˘˘فار˘˘غو˘˘ماŸا˘˘ب
.ثيبÿا
سصيخسشتلا ةيمهأا ىلع دسشار نب روتكدلا زكرو
،مومعلا ىلع ناطرسسلا عاونأا عيم÷ ركبŸا
نم هرابتعاب ،سصوسصÿا ىلع يدثلا ناطرسسو
‘ اهنم ةياقولا نكÁ يتلا ناطرسسلا عاونأا Úب

لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا˘˘ب ار˘˘ك˘˘ب˘˘م ه˘˘˘ن˘˘˘ع ف˘˘˘سشك˘˘˘لا ة˘˘˘لا˘˘˘ح
ةلاح فلأا11 ليجسست ¤إا اÒسشم ،ايفرغوماŸا

.رئاز÷اب ايونسس ةديدج
لا‹ ‘ نيوكتلا سصقن ¤إا ةبسسانŸاب راسشأاو
ثيح ،رئاز÷اب ايفارغوماŸا زاهج لامعتسسا
فسشكلاب - حسضوأا امك - ةينقتلا هذه حمسست
لبق هناوأا ‘ هب لفكتلاو مرولا نع قيقدلا
.سضرŸا لاحفتسسا
ىر˘خألا ة˘ي˘ب˘ط˘لا ةرو˘سصŸا عاو˘نأا سصو˘˘سصخ˘˘بو

روتكدلا ركذ ،ناطرسسلا جÓع ‘ ةلمعتسسŸا
ىدسصلا تاذ ةيبطلا ةروسصŸا نم Óك دسشار نب
حسساŸا ةاكاfi زاهجو (مأا.رأا.إا) يسسيطانغŸا
ناكم ديد– ‘ (ناكسس روتÓيميسس) يئوسضلا
ىدل مسس÷ا ءاسضعأا ةيقب سضرعت يدافتل مرولا
د˘˘ن˘˘ع ة˘˘يوو˘˘ن˘˘لا ة˘˘ع˘˘سشألا˘˘ب با˘˘سصŸا سصخ˘˘سشلا

.جÓعلل هعوسضخ
يتلا ناطرسسلا زكارÃ هسسفن قايسسلا ‘ ركذو
رار˘غ ى˘ل˘ع ،تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘˘لا هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت
سشاقن Òغسصلا دمfi يركسسعلا ىفسشتسسŸا
قل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو .ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ز˘كر˘مو ة˘ج˘ع˘ن˘لا Úع˘ب
ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا˘˘ب ماروألا ن˘˘ع ف˘˘سشك˘˘لا˘˘ب
هسسفن ثدحتŸا دكأا ،(ناكسس تيبلا) ةديد÷ا

ةرو˘سصŸا ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘ه جاردإا ة˘ي˘˘م˘˘هأا ى˘˘ل˘˘ع
‘ ةسصاخ ،ةقدلاب زيمتت يتلا ةروطتŸا ةيبطلا
ل˘ك˘ل م˘ئŸÓا جÓ˘ع˘لا و˘˘ح˘˘ن سصتıا ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت

.ةلاح

‘ نهنأإ ندجو0102 ‘ ناطرشسلإ نع ركبم صصحفب نمق يتÓلإ ءاشسنلإ نم %09 نأإ تايئاشصحإلإ رخآإ تفششك
- Úيئاشصخألإ بشسح - عجإر إذهو ،%04 ةياغ ¤إإ٥102 ‘ تشضفخنإ ةبشسنلإ نأإ Òغ ،صضرŸإ نم ةمدقتم تلاح

ةيناكمإإو يدثلإ ناطرشس صضرم نع ركبŸإ فششكلإ ‘ ةيبطلإ ةروشصŸإ ةيمهأإ ىلع إودكأإو ركبŸإ فششكلإ ¤إإ
.هجÓع

،نيÒبلا ةنيدم نع ملك8 دعب ىلع
04 م˘قر ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ق˘˘سشي
،يرا˘ح˘سصلا سضع˘بو لÓ˘ت˘˘لا سضع˘˘ب
اهامسسأا ءادوسس ة˘ط˘ق˘ن ‘ ي˘ق˘ت˘ل˘ي˘ل
ذإا ،«توŸا ة˘ط˘ق˘ن» ن˘˘يÒب˘˘لا ل˘˘هأا
ةيثراك ةلاح قيرطلا اذه فرعي
اذ˘كو ر˘ف◊او تا˘ب˘طŸا ا˘ه˘سسك˘˘ع˘˘ت

نم ةرانإلا مادعناو ةهج نم هقيسض
،ةدمعألا ديتوت مغر ،ىرخأا ةهج
ءا˘بر˘ه˘ك˘لا˘ب ا˘ه˘ط˘بر مد˘ع˘لو ه˘˘نأا لإا

فواÒ flث˘˘˘ي ،Úت˘˘˘ن˘˘˘سس ن˘˘˘م Ìكأل
هذ˘˘ه را˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب Úن˘˘طاوŸا ق˘˘ل˘˘قو
ةيدلبلل اي˘ق˘ي˘ق˘ح ا˘نا˘ير˘سش ق˘ير˘ط˘لا
ه˘بر˘غ˘ب دÓ˘ب˘لا قر˘سش ط˘بر˘ي ه˘نو˘ك˘ل
.هلامسشب هبونجو
ثداو˘ح ق˘ير˘ط˘لا اذ˘ه بب˘˘سس ا˘˘م˘˘ك
اياحسضلا ديدع اهءارج حوري Òسس
را˘سشت˘ناو ق˘ير˘ط˘لا ءاÎها ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن
يدؤوŸا قيرطلا ‘ ةسصاخ ،ءاتسشلاما˘˘˘يأا ‘ ة˘˘˘ي˘˘˘˘ئاŸا كÈلاو ر˘˘˘˘ف◊ا

دجوي ل ذإا ،برغلاو قرسشلا ¤إا
ى˘ق˘ت˘ل˘م كا˘ن˘˘ه نأا˘˘ب ي˘˘حو˘˘ي ءي˘˘سش
،ل˘˘ي˘˘ل˘˘لا ءا˘˘˘ن˘˘˘ثأا ا˘˘˘سصو˘˘˘سصخ ،قر˘˘˘ط

3102 توأا ‘ عقو يذلا ثدا◊او
ىحرج6و ىلتق7 هتليسصح تناكو
¤إا ة˘فا˘سضإلا˘ب ،كلذ ى˘ل˘˘ع د˘˘ها˘˘سش
.ىرخأا ةتي‡ ثداوح
‘ نيÒبلا ناكسس بلاط دقو ،اذه
ة˘˘ف˘˘˘ل÷ا بسسح - تارŸا د˘˘˘يد˘˘˘ع
ق˘˘˘ير˘˘˘ط زا‚ا بو˘˘˘جو˘˘˘ب - و˘˘˘˘ف˘˘˘˘نآا

ن˘˘يÒب˘˘لا ة˘˘ن˘˘يد˘˘م ط˘˘˘بر˘˘˘ي جودز˘˘˘م
ةداعإاو04 مقر ينطولا قيرطلاب
ةرور˘سضو قر˘ط˘لا ى˘ق˘ت˘ل˘˘م ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت
اذه˘ب ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا ما˘م˘ت˘ها
ةرايز مغرو .ىودج نود ،قيرطلا
ه˘˘ئا˘˘ق˘˘لو ن˘˘يÒب˘˘ل˘˘ل ةÒخألا ›او˘˘˘لا
لف˘ك˘ت˘لا˘ب د˘عو ،ÊدŸا ع˘م˘تÛا˘ب
›اولا دوعو نأا لإا ،لكسشŸا اذهب
،ط˘ق˘ف كÓ˘ه˘ت˘سسÓ˘ل ا˘مÓ˘ك تنا˘˘ك
دسص– ءادوسسلا ةطقنلا هذه لظتل
Òغ لوؤو˘˘˘˘˘سسŸاو ءا˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘بألا حاورأا

.متهم

ةيئلولإ تاطلصسلإ نم إداج Óخدت رظتني نيÒبلاب توŸإ قرط قÎفم

يوذ لافطأإ ةدئافل ايوبرت امصسق51 حتف
ةلقروب ةصصاÿإ تاجايتحلإ



71عـمـتـجـم

م.ق

نم هدادعإا ” ليلدل ادانتسسإا
ةزاتل ةينطولا ةÒظ◊ا فرط

flل˘˘˘ل سصسصÌة˘˘ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا تاو
هذ˘˘˘˘ه نإا˘˘˘˘˘ف ،ةÒظ◊ا هذ˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ل
ةد˘˘ع˘˘ب زا˘˘ت“ ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘تا˘˘ب˘˘ن˘˘لا

ط˘˘سسو˘˘ل˘˘ل ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب سصئا˘˘سصخ
عاونأاب رخزت ،هيف ومنت يذلا

دجو ةردانو لب ،ةفولأام Òغ
ر˘˘مألا و˘˘هو ،ا˘˘سضيأا ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سض
قا˘ي˘سس ‘و .ا˘ه˘ت˘يا˘م˘ح بل˘ط˘ت˘ي
،تاتابنلا هذه ىلع ةظفاÙا
د˘ع˘ت ي˘ت˘لا ةزا˘ت ةÒظ˘ح تما˘˘ق
ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ر˘˘˘ئا˘˘˘ظ◊ا ىد˘˘˘حإا
،ن˘طو˘لا˘ب ثÓ˘˘ث˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘حا˘˘سسلا
تا˘˘تا˘˘ب˘˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘ما˘˘سش ة˘˘سسارد˘˘˘ب
ديم عورسشم راطإا ‘ ةيلحاسسلا
ف˘ي˘ن˘سصت ل˘جأا ن˘م بو˘ن˘ج نا˘˘ب
ركذ امبسسح ،رحبلا اهتقطنم
يئيبلا ءاسضفلا اذه ولوؤوسسم هب
.ة˘˘ير˘˘ئاز÷ا ءا˘˘ب˘˘˘نألا ة˘˘˘لا˘˘˘كو˘˘˘ل
اذه نأا هسسفن ردسصŸا حسضوأاو
ةيحيسضوت روسصب دوزŸا ليلدلا
ة˘˘ي˘˘م˘˘سست ف˘˘ل˘˘˘خ ه˘˘˘نأا˘˘˘ب ر˘˘˘كذ˘˘˘ي
دج طاسسوأا يفتخت «لحاسس»
.ه˘˘سصئا˘˘سصخ ل˘˘˘ك˘˘˘ل ة˘˘˘عو˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘م
يذ˘لا ل˘˘حا˘˘سسلا اذ˘˘ه ر˘˘فو˘˘ت˘˘يو
سشيعلا نكامأا ديدع نم نوكتي
عاو˘˘˘نألا د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ل ئ˘˘˘˘جŸÓاو
ن˘˘م Úعو˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘تا˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘لا
ة˘ي˘˘ل˘˘مرو ة˘˘ير˘˘خ˘˘سص :طا˘˘سسوألا

ن˘م م˘˘ل˘˘ك23 داد˘˘ت˘˘˘ما ى˘˘˘ل˘˘˘ع
تاتابنلا سضر˘ع˘ت˘تو .ل˘حاو˘سسلا

نم ،لماوعلا ديدعل ةيلحاسسلا
يرحبلا طسسولا ةحولم اهنيب
ر˘˘سصا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لا سصق˘˘˘نو حا˘˘˘ير˘˘˘لاو
ير˘˘سشب˘˘لا ط˘˘غ˘˘سضلاو ة˘˘يذ˘˘˘غŸا
ددر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت ‘ طار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘فإلا)
لÓ˘خ ا˘˘م˘˘ي˘˘سسل ،(سصا˘˘خ˘˘سشألا

ا˘˘سضيأاو ،فا˘˘ي˘˘ط˘˘سصلا م˘˘سسو˘˘˘م
ةلاح) لمرلل مظتنŸا مكاÎلا
” ا˘م˘ك ،(ة˘ل˘ق˘˘ن˘˘تŸا نا˘˘ب˘˘ث˘˘ك˘˘لا
فور˘˘ظ˘˘˘لا هذ˘˘˘ه˘˘˘لو .ه˘˘˘حا˘˘˘سضيإا
بوبه) يرحبلا طسسولل ةيئيبلا

د˘ج ط˘سسوو حا˘˘ير˘˘ل˘˘ل ر˘˘م˘˘ت˘˘سسم
داوŸا ن˘˘˘˘˘م ر˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘فو ح˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘م
عاونألا ىلع Òثأات ،(...ةيذغŸا
يتلا ،كانه ةدجاوتŸا ةيتابنلا
وأا ءافتخلا امإا اهتجيتن نوكت
.ملقأاتلا

نيزت ةيتابن عإونأإ
ةÒظ◊إ
‘ ةروكذŸا عاونألا Úب نمو
كا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه ،ه˘˘˘˘˘سسف˘˘˘˘˘ن ل˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لد˘˘˘˘˘لا
ن˘ع ةرا˘ب˘ع ي˘هو ،«ة˘˘ب˘˘كر˘˘ك˘˘لا»
تاذو ة˘˘ن˘˘سشخو ةر˘˘م˘˘ع˘˘م ة˘˘ت˘˘ب˘˘ن
‘ يو˘˘ت– ة˘˘ب˘˘ل˘˘سصت˘˘م ةد˘˘عا˘˘˘ق
د˘˘يد˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘ي˘˘˘حألا بلا˘˘˘غ
ة˘˘ه˘˘با˘˘سشم ي˘˘˘هو تا˘˘˘عر˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا
ةيواسضي˘ب ا˘ه˘قاروأا˘ف ،ةÒج˘سشل˘ل
نول تاذو لكسشلا ةليطتسسم وأا
نم ة˘ب˘كر˘ك˘لا Èت˘ع˘ت ذإا ،ر˘ف˘سصأا
،ة˘ي˘ن˘ي˘يز˘ت˘لا ة˘ي˘˘تا˘˘ب˘˘ن˘˘لا عاو˘˘نألا

‘ نوسصتıا هحسضوأا امبسسح
.تاتابنلا ⁄اع

يرحبلا سسابسسبلا نأا Úح ‘
ة˘ت˘˘ب˘˘ن ه˘˘نأا ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لا

ةحولŸا يذ طسسولا ‘ ملقأاتت
ىل˘ع ةÌك˘ب د˘جاو˘ت˘مو ة˘ي˘لا˘ع˘لا
،يلجي÷ا سشي˘نرو˘ك˘لا ل˘حاو˘سس
رو˘˘˘خ˘˘˘سصلا Úب تب˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘ي ثي˘˘˘ح
تارد˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘نŸا تا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘سشتو
،ةيرحبلا روخسصلاو ةيرخسصلا
راه˘ب˘ك ة˘ت˘ب˘ن˘لا هذ˘ه مد˘خ˘ت˘سستو
نا˘˘˘ي˘˘˘˘حألا بلا˘˘˘˘غ ‘ ر˘˘˘˘سض–و
را˘˘يÿا ل˘˘ث˘˘˘م سضي˘˘˘بألا لÿا˘˘˘ب
داد˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ما ل˘˘˘˘˘˘سصيو ،ل˘˘˘˘˘˘˘لıا

1 نم Ìكأا ¤إا انايحأا اهروذج
ةتبنلا ةفسص اهاطعأا ام ،Îم
.زايتماب ةيرخسصلا
يذلا ناحيرلا اسضيأا دجوي امك
ه˘نو˘ك˘ل «ةز˘ي˘م˘ت˘˘م ة˘˘ت˘˘ب˘˘ن» د˘˘ع˘˘ي

سضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي وأا ع˘˘ل˘˘ت˘˘ق˘˘ي ا˘˘مد˘˘ن˘˘˘ع
.ةعرسسب ددجتلا دواعي ،قير◊

‘ ةÌك˘˘ب نا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘لا د˘˘˘جو˘˘˘يو
را˘˘˘ج˘˘˘سشأا بنا˘˘˘ج ¤إا لا˘˘˘˘غدألا
.يÈلا نو˘ت˘يز˘لاو ى˘˘ك˘˘ط˘˘سصŸا
هذ˘ه ءاز˘جأا ع˘ي˘م˘ج ل˘م˘ع˘ت˘˘سستو
تاذ (را˘˘˘هزأا قاروأا) ة˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘ن˘˘˘˘لا
جÓعك ،ةدكؤوŸا ةيبطلا ايازŸا
نيزاه÷ا سضارمأا دسض يبعسش
عا˘˘ف˘˘تراو ›و˘˘ب˘˘لاو ي˘˘سسف˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا

Êا˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘سشلا مد˘˘˘˘˘˘لا ط˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘سض
 .Òسساوبلاو لاهسسإلاو
Ìكألا ةيتابنلا عاونألا Úب نمو
،رحب˘لا ق˘ب˘نز ،ل˘حا˘سسلا˘ب ةرا˘ثإا
ة˘ي˘ل˘سصب ة˘ت˘ب˘ن ن˘ع ةرا˘˘ب˘˘ع و˘˘هو
تاذو ةرسشابم لمرلا ‘ ومنت
،ةÒبك دجو نوللا ءاسضيب راهزأا
نكل ،ةيكز ةحئار اهنم ثعبنت
ر˘ح˘ب˘لا ق˘ب˘نز د˘ع˘ي ف˘˘سسألا ع˘˘م
بب˘˘˘˘˘˘˘˘سسب كلذو ،ردا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن د˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج

اŸ اقفو ،هفطق ‘ طارفإلا
،ةزا˘˘ت ةÒظ˘˘ح و˘˘لوؤو˘˘˘سسم هد˘˘˘كأا

يو˘ت– ه˘قاروأا نأا˘ب Úح˘سضو˘˘م
اديولق04 ›او˘˘˘˘˘ح ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع
ن˘ع ةرا˘ب˘˘ع ي˘˘ه تاد˘˘يو˘˘ل˘˘ق˘˘لا)
ة˘ي˘ن˘ي˘جوÎن ة˘يو˘سضع تا˘ب˘˘كر˘˘م
تاجتنمك Òبك لكسشب دجاوتت

تاذ تا˘˘تا˘˘ب˘˘ن˘˘لا ‘ ة˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط
نوموق˘ي ،(ي˘ب˘ط˘لا لا˘م˘ع˘ت˘سسلا
تار˘˘˘˘سش◊ا تاد˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘م رود˘˘˘˘ب
.تايرطفلاو
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا ف˘˘˘قو˘˘˘ت˘˘˘ت لو
ةزاتل ةينطولا ةÒظ◊ا اهتدعأا

ةد˘ع ةÌك˘˘ب د˘˘جاو˘˘ت˘˘ت ذإا ،ا˘˘ن˘˘ه
اذهب تاتابنلا نم ىرخأا عاونأا
ةرسضÿا هدوسست يذلا ميلقإلا
ة˘ه˘ج ن˘م تا˘˘با˘˘غ˘˘ل˘˘ل ة˘˘م˘˘ئاد˘˘لا
ة˘˘˘˘˘ه÷ا ‘ ر˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘قرزو
سشينروكلا لوط ىلع ةلباقŸا
.يلجي÷ا

ةيراسضح تايكولسس عابتإا دعيو
ةفيعسض د÷ا طاسسوألا هذه ‘

هذ˘˘ه ة˘˘يا˘˘م◊ ة˘˘ل˘˘ي˘˘سسو ل˘˘سضفأا
عو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا تاذ ةÒظ◊ا
ÚتوÌب ر˘˘خز˘˘ت) ي˘˘جو˘˘لو˘˘ي˘˘ب˘˘˘لا
،(ÚتÈت˘ع˘م ة˘ي˘ناو˘ي˘حو ة˘ي˘تا˘ب˘˘ن
ةÒظ◊ا و˘لوؤو˘سسم ح˘سصن˘ي ا˘م˘˘ك
سسود˘لا ‘ طار˘˘فإلا يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ب
ةيتابنلا عاونألا ىلع مادقألاب
تايافن يأا يمر مدعو ةيبسشعلا
هجو ىلع ةيكيتسسÓبلا داوŸا)
نع عانتملا اذكو ،(سصوسصÿا
ظاف◊ا لجأا نم تاتابنلا علق
نم ةدير˘ف˘لا ة˘ئ˘ي˘ب˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع
 .اهعون
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لجيجب ةزات

 ةيلحاصسلإ تاتابنلل ةبصصخ سضرأإو رئاظ◊إ ىرثأإ

تايلمع دعب ءاندبلإ راحتنل Èكأإ لامتحإ
نزولإ سصاقنإإ

ة˘ل‹ ‘ تر˘˘سشن ة˘˘سسارد تر˘˘ه˘˘ظأا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا «ير˘˘˘˘غÒسس ا˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘غ»
ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ءا˘˘˘ند˘˘˘ب˘˘˘لا نأا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘كÒمألا

،مهنزو سضيفختل تايلمعل اوعسضخ
ى˘ل˘ع ماد˘قإلا لا˘م˘ت˘حا نو˘ه˘˘جاو˘˘ي

fiكأا %05 ةبسسنب راحتنا ةلواÌ
.ةيلمعلا لبق ام ةلحرÃ ةنراقم
تا˘ف˘لŸا ‘ ءا˘م˘ل˘ع˘لا ق˘م˘˘ع˘˘ت د˘˘قو
ةعطاقم ناكسس نم5188ل ةيبطلا
تايلمعل اوعسضخ ةيد˘ن˘ك˘لا و˘يرا˘ت˘نا
ةد˘˘عŸا ط˘˘بر ن˘˘˘م نزو سضا˘˘˘ف˘˘˘خإا
يماع Úب ،ةقلح عسضوو ةزا‹و
ءلؤوه ةعباتم ت“و .1102و6002
لبق يأا تاونسس6 ةدŸ سصاخسشألا
3 د˘ع˘بو ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا ن˘˘م تاو˘˘ن˘˘سس3
هذ˘ه ن˘م˘سض ن˘مو .ا˘ه˘ي˘ل˘ع تاو˘ن˘˘سس
¤إا اسصخسش111 لخدأا ،ةعومÛا
‘ تايفسشتسسŸا ‘ ئراوطلا مسسق
‘ را˘˘ح˘˘ت˘˘نا ة˘˘˘لوا851fi را˘˘˘˘طإا
ثلث نأا ءاملعلا حسضوأاو .عومÛا

ةيلمعلا لبق تتأا تلواÙا هذه
يتلا ثÓثلا تاونسسلا ‘ Úثلثلاو
.%05 اهتبسسن ةدايزب يأا تلت
نأا ¤إا ة˘˘˘سسارد˘˘˘لا ود˘˘˘˘ع˘˘˘˘م را˘˘˘˘سشأاو
اهب ماق راحتنلا تلواfi ةيبلاغ
ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سسلا ‘ او˘˘˘˘نا˘˘˘˘ع سصا˘˘˘˘خ˘˘˘˘سشأا
تنا˘˘˘كو .ة˘˘˘ي˘˘˘سسف˘˘˘ن تا˘˘˘بار˘˘˘˘ط˘˘˘˘سضا
نأا تر˘˘˘ه˘˘˘ظأا ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘با˘˘˘˘سس تا˘˘˘˘سسارد

ىد˘˘ل Ìكأا را˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘نلا تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع
تايلمعل اوعسضخ نيذلا سصاخسشألا
دار˘˘فأا ي˘˘قا˘˘˘ب د˘˘˘ن˘˘˘ع ه˘˘˘ن˘˘˘م هذ˘˘˘ه˘˘˘ك
هذ˘˘˘˘ه ح˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ت ⁄و .ع˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘تÛا
كلذ ناك نإا ةفرعم ‘ تاسساردلا
ةبسسنلا وأا ةيحار÷ا ةيلمعلا ةجيتن
ة˘ي˘سسف˘ن˘لا ل˘˘كا˘˘سشŸا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع˘˘لا
‘ ءا˘˘جو .ة˘˘ناد˘˘ب˘˘لا˘˘ب ة˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘ترŸا
نم اÒبك اددع نأا ىرخأا تاسسارد
‘ ن˘˘سس– ن˘˘ع او˘˘بر˘˘عأا ءا˘˘˘ند˘˘˘ب˘˘˘لا

مهسسفنأل م˘هر˘يد˘ق˘تو م˘ه˘تا˘يو˘ن˘ع˘م
ةÒغسص ةيلقأا نأا لإا ،ةحار÷ا دعب

بائتكلا لاح ‘ روهدت نم تناع
يت˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا تا˘بار˘ط˘سضلا ‘و
.اهنوهجاوي
نأا ىلع نويدنكلا نوثحابلا ددسشو

fiتتأا را˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘نلا تلوا ‘
وأا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ن˘سسلا Úب ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘غ
ا‡ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل˘ل م˘ه˘عو˘سضÿ ة˘ث˘لا˘ث˘لا
ة˘ع˘با˘˘ت˘˘م لو˘˘سصح ةرور˘˘سض ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ي
د˘˘˘˘قو .ى˘˘˘˘سضرŸا ءلؤو˘˘˘˘ه˘˘˘˘ل لو˘˘˘˘طأا
ةيلم˘ع ف˘لأا002 ›او˘˘ح تير˘˘˘جأا

‘ نزو˘˘˘لا سصا˘˘˘˘ق˘˘˘˘نإل ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘حار˘˘˘˘ج
.4102 ما˘ع˘˘لا ةد˘˘ح˘˘تŸا تا˘˘يلو˘˘لا
نزولا ‘ Òبك عجاÎب تحمسس دقو
ن˘ع Ó˘سضف ،ءا˘ند˘ب˘لا ة˘ي˘ب˘لا˘˘غ ىد˘˘ل
ن˘˘م ،ير˘˘ك˘˘سسلا سضر˘˘م سضي˘˘ف˘˘خ˘˘˘ت
 .اسصوسصخ Êاثلا عونلا

ومنلإ نم تنك“ يتلإ ةيلحاشسلإ تاتابنلل «ةبشصخ اشضرأإ» لجيج ةيلوب ةزاتل ةينطولإ ةÒظ◊إ لكششت
.إÒثك اهنع دعبي ل طشسوتŸإ صضيبألإ رحبلإ ناك نإإو ىتح رحبلإ تابإرطشضإ نع إديعب ،ددجتلإو

دوجو نأا ةيناطيرب ةسسارد تركذ
نأاو اد˘ج م˘ه˘م ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا ع˘˘م بألا
ا˘تا˘قوأا نو˘سضق˘ي ن˘يذ˘˘لا لا˘˘ف˘˘طألا
ةبسسنب نو˘ع˘ت˘م˘ت˘ي م˘ه˘ئا˘بأا ع˘م Ìكأا

ةد˘ع˘˘ل كلذو ،ءا˘˘كذ˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘ع
ةعماج نم نوثحاب رسشن .بابسسأا
ج˘ئا˘ت˘ن ة˘ي˘نا˘ط˘يÈلا ل˘˘ت˘˘سسا˘˘ك و˘˘ي˘˘ن
ل˘ف˘ط˘لا ة˘قÓ˘˘ع لو˘˘ح م˘˘ه˘˘ثا˘˘ح˘˘بأا
،بألاب مهتقÓع ةسصاخو ،هيوذب
.م˘ه˘ئا˘كذ ة˘ب˘سسن ى˘ل˘ع كلذ Òثأا˘˘تو
فلأا11 نم Ìكأا ةسساردلا تثحبو

ة˘ن˘سس د˘ع˘˘ب اود˘˘لو لا˘˘ف˘˘طأل ة˘˘لا˘˘ح
تاقوألا ددع نيودت ”و ،8591
‘ بألا عم لافطألا اهاسضق يتلا

تا˘˘قوألا ة˘˘سصا˘˘خو ،م˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لو˘˘˘ف˘˘˘ط
،لا˘ف˘طأÓ˘ل ل˘ما˘ك˘لا˘˘ب ة˘˘سصسصıا
هزنتلاو ةءارقلاو بعللا ‘ كلذو
نأا ¤إا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ترا˘سشأاو .م˘ه˘˘ع˘˘م
ا˘˘تا˘˘قوأا او˘˘سضق ن˘˘يذ˘˘لا لا˘˘˘ف˘˘˘طألا
ةبسسنب نوعتمتي مهئابأا عم لوطأا
اوسضق نيذلا نم ءاكذلا نم Èكا
Óقن كلذو ،مهئابأا عم لقأا اتاقوأا

«فار˘˘غ˘˘ي˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ت» ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سص ن˘˘˘ع
لييناد روتكدلا ركذو .ةيناطيÈلا
Úث˘˘˘حا˘˘˘ب˘˘˘لا د˘˘˘حأا و˘˘˘هو ،ه˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ن

نأا ،ة˘˘˘سسارد˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع Úفر˘˘˘˘سشŸا
ةئجا˘ف˘م تنا˘ك » ة˘سسارد˘لا ج˘ئا˘ت˘ن
‘ حسضاولا قر˘ف˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
اوقل نيذلا لافطألا مدقتو روطت
‘ بألاو مألا لبق نم امامتها
يذ˘˘لا ر˘˘˘مألا و˘˘˘هو تقو˘˘˘لا سسف˘˘˘ن
نيرخآلا عم ةنورم Ìكأا مهلعجي
.«رمعلا ‘ مهمدقت عم
«نسسيف نÎلأا» عقوم حسضوأا اميف
Ëد˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘ت ‘ سصتıا ÊاŸألا
بألا دوجو نأاب ةيلئاعلا حئاسصنلا

ةايح ‘ انزاوت قلخي لفطلا عم
ذإا ،مألا دوجو عم انمازت لفطلا
ة˘ي˘ن˘هذ تا˘طا˘سشن˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت مألا نأا
لفطلل ةمهمو ةسصاخ ةيعامتجاو
ةيسصخسش قلÿ ةيفاك Òغ اهنكل

كلذ˘ل د˘ع˘يو .ل˘ف˘ط˘ل˘ل ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك˘˘ت˘˘م
Èكأا تاقوأل هئاسضقو بألا دوجو
ة˘ي˘م˘˘ن˘˘ت˘˘ل ا˘˘يرور˘˘سض لا˘˘ف˘˘طألا ع˘˘م
ةيعامتجلاو ةينهذلا تاطاسشنلا
رو˘ع˘سش ق˘ل˘خو ة˘ل˘˘ما˘˘ك˘˘ت˘˘م ةرو˘˘سصب
ثيح ،لفطلا دنع نامألاو ةقثلاب
لا˘˘ث˘˘م بلا˘˘غ˘˘˘لا ‘ د˘˘˘ع˘˘˘ي بألا نأا
،لا˘ف˘طألا ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ه˘˘ب ىذ˘˘ت˘˘ح˘˘ي

.مهنم روكذلا ةسصاخ

ءابآÓل

 ديزي لافطألإ عم تاقوألإ ءاصضق
مهئاكذ بصسن نم
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كتزيم ...لم◊ا ‘ كلكشش
نآلا عئار روعسشب نيرعسشت ل دق
يدؤوي كمسسج نأا لإا ،لماح تنأاو
لوحتي ءيسش لك .ةيلوطب اماهم
Ìكألاو ىوقألاو لسضفألا ¤إا هيف
لو كلذ يردقف ،ةيويحو ةنورم
نيدقفتسس لم◊ا عم كنأا يركفت
كنأا وأا ،ةليم÷ا ءايسشألا هذه لك
ا˘˘˘م˘˘˘ئاد ءا˘˘˘خÎسسÓ˘˘˘˘ل ةر˘˘˘˘ط˘˘˘˘سضم
انعم يعباتف ،سسانلا نع دعبلاو
.ءاÿÈا هفسشتكا ام
قراخ ءاكذ
تا˘˘˘˘يلو˘˘˘˘لا ‘ نو˘˘˘˘ث˘˘˘˘حا˘˘˘˘ب د˘˘˘˘جو
كءا˘كذ نأا ،ة˘ي˘ك˘ير˘مألا ةد˘ح˘تŸا
Óعف نانسسحتي كتركاذو يلقعلا

ح˘˘˘ب˘˘˘سصت Úح ‘ ،ل˘˘˘˘م◊ا لÓ˘˘˘˘خ
Ìكأا م˘˘˘سشلاو ر˘˘˘سصب˘˘˘لا ي˘˘˘ت˘˘˘˘سسا˘˘˘˘ح
:رمألا ‘ يركف ،اسضيأا ةيسساسسح
‘ تا˘ه˘˘مألا ن˘˘م Òث˘˘ك˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘ت
ر˘خاوأا ‘ ل˘˘ما˘˘ك ماود˘˘ب ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظو
،لز˘˘نŸا نوؤو˘˘سش نرد˘˘˘يو ،ل˘˘˘م◊ا
Èكألا لا˘ف˘طألا˘ب ا˘ب˘لا˘غ Úن˘ت˘ع˘يو
ة˘ل˘با˘ق˘لا لو˘ق˘ت ا˘م˘˘ك ،ا˘˘سضيأا ا˘˘ن˘˘سس
دقتعيو.كراب ود يولك ةسصخرŸا

اور˘جأا ن˘يذ˘لا با˘سصعألا ءا˘˘م˘˘ل˘˘ع
يه ،لم◊ا تانومره نأا ثحبلا
ىو˘˘ت˘˘سسم ةدا˘˘˘يز ن˘˘˘ع ة˘˘˘لوؤو˘˘˘سسŸا

كلذ نم مهألاو ،غامدلا تاراهم
نو˘˘˘ك˘˘˘ت د˘˘˘ق تاÒغ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه نأا
.ةمئاد

إدج ةبإذج
ءادترل ةرورسض كانه نوكي نل
ليدوم نم ناتسسفلا اذه عم ةÎسس
،Óماح Úنوكت Úح تانيعبسسلا
ةرارح ةجرد نأا ءاÿÈا لوقيو
ل˘سضف˘ب ،ةدا˘ع ة˘ع˘˘ف˘˘تر˘˘م ل˘˘ما◊ا

لفطلل ةيلخادلا ةئفدتلا ماظن
مدلا ةيمك ديازتو تانومرهلاو
.يئاذغلا ليثمتلاو
ةزات‡ ةيندبلإ كتقايل

تنأاو ⁄Óسسلا قلسست نأا Úح ‘

لإا ،Úثهلت كلعجي دق لماح
ة˘قا˘ي˘ل Ìكأا كل˘ع˘ج˘ي ل˘˘م◊ا نأا

لو˘˘˘ق˘˘˘يو ،ى˘˘˘˘سضم تقو يأا ن˘˘˘˘م
يتاوللا ءاسسنلا نأا نويئاسصخألا
نهنإا لم◊ا لبق تاطسشن نك
د˘˘ع˘˘˘ب Ìكأا ة˘˘˘قا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ب نر˘˘˘ع˘˘˘سشي
و˘˘ه اذ˘˘ه ‘ بب˘˘˘سسلاو ،ل˘˘˘م◊ا
%06 ة˘ب˘سسن˘ب مد˘لا ة˘ي˘م˘ك د˘ياز˘ت

؛¤وألا رهسشألا ةثÓثلا لÓخ
Èكأا ةيمك لقنو لفطلا معدل

نألو ؛محرلا ¤إا Úجسسكألا نم
ايفاسضإا ا˘ت˘قو نÓ˘م˘ع˘ت Úت˘ئر˘لا

،Úج˘˘سسكألا اذ˘˘ه ل˘˘˘ك لا˘˘˘سصيإل
ى˘˘˘ل˘˘˘ع كترد˘˘˘˘ق ا˘˘˘˘سضيأا د˘˘˘˘يز˘˘˘˘ت

ل˘سضفألاو .ة˘سضا˘˘ير˘˘لا ة˘˘سسرا‡
ة˘قا˘ي˘ل˘لا هذ˘˘ه نأا و˘˘ه اذ˘˘ه ن˘˘م
دعب ره˘سشأا ة˘ي˘نا˘م˘ث ى˘ت˘ح مود˘ت
 .ةدلولا

ةÒبك كتوق
ن˘˘˘˘˘ير“ ل˘˘˘˘˘سضفأا و˘˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘˘˘م◊ا
«لو˘˘˘ق˘˘˘يو ،كم˘˘˘سس÷ ي˘˘˘سضا˘˘˘˘ير
يذلا كل˘ف˘ط ل˘م˘ح«كي˘نرا˘ف˘ي˘ب
لكو ،ةم˘ي˘سشŸاو ا˘م˘ج˘ح دادز˘ي

لعجي ةيفاسضإلا لئاوسسلا هذه
ن˘˘˘˘˘ير“ ل˘˘˘˘˘سضفأا ل˘˘˘˘˘˘م◊ا ةÎف
كم˘سسج ‘ د˘يز˘ت˘سسو ،ي˘سضا˘˘ير
اÃ ،ةيروكذلا تانومرهلا اسضيأا

يذلا ،نوÒتسسوتسسيتلا كلذ ‘
.اسضيأا تÓسضعلا ةوق ديزي

81ةأرـم
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،نآا ‘ ةيّذغŸاو ةيحسصلا ةمعطألا لوانت ¤إا أاجلن نأا ادج مهŸا نم
‘ مسسدلا فيفختل ةمهŸا حئاسصنلا نم اددع ِكل مّدقن ةياغلا هذهلو

.ِكتلئاعلو ِكل ةميلسس ةحسص ىلع ةظفاÙاو ِكماعط
يدابزلاب ›دبتسسا :¤وألا ةوطÿا

Áع ِكماعط ‘ مسسدلا نم فيفختلا ِكنكÈ لادبتسسل يدابزلا مادختسسا
 .اهنم ءزج وأا اّهلك تويزلا ةّيمك
 سضيبلا سضايب :ةيناثلا ةوطÿا

Áسضايبب دحاو سضيب للز لادبتسسا اسضيأا نكÚ، ‡مسسدلا نم فّفخي ا
تار˘ع˘سسلا ن˘م ف˘ّف˘خ˘˘ي نأا ر˘˘مألا اذ˘˘ه˘˘ل ن˘˘كÁ .ةزو˘˘بıا تلو˘˘كأاŸا ‘

¤إا ةفاسضإلاب .Úتسضيبلا ÚتداŸا ‘ ةرعسس23 ¤إا ةرعسس08 نم ةّيرار◊ا
نم ّلقأا ¤إا امارغيلم512 ةبسسنب لوÎسسلوكلا نم فيفختلا ّمتي ،كلذ
.ادحاو امارغيلم
كلذل يعاد ل ناك نإا ةفسصولا يرّيغت ل :ةثلاثلا ةوطÿا
ةيلاخ تناك نإا ةفسصولا Òيغتب ِكحسصنن ل ،ةدوج لسضفأا ىلع لوسصحلل

.Óسصأا مسسدلا نم
مادقإلا دنع رّيغتت رومألا نايحألا سضعب ‘ هّنأا يملعا :ةعبارلا ةوطÿا

.رابتعإلا ‘ ةهكنلا ذخأا يسسنت ل ،ةّيحسص ٍةقيرطب ةفسصولا ليدعت ىلع
ةجيتنلاّ نأا امئاد يرّكذت مسسدلا نم فيفختلا ‘ ةلواÙا دنع ،نكلو
.رّيغتت دق ةّيئاهنلا

«صسيليو» ...دحي ل رحبلاك اهشسفنل ةأإرŸإ بح
تداعل ...ب◊إو ةأإرŸإ ايندلإ نم انعزتنإ ول

«جننوإرب» ...اششحوم إÈق
ب◊إ انل لم– يتلإ ةأإرŸإ راظتناب امئإد اننإإ

«Òبشسكشش» ...ةداعشسلإو
...نوكلإ رإرمتشسإ ببشس ...ةأإرŸإو ب◊إ

«نونأإ»
‘ هيوقيو ...ةأإرŸإ ‘ بيذهتلإ فعشضي ب◊إ

«Îششير» ...لجرلإ
إÒثك ءاشسنلإو ...ابلاغو Óيلق نوبحي لاجرلإ

«تويلأإ جروج» ..إردانو
نأإ ¤إإ ...عيرشسلإ مزا◊إ لجرلإ ةأإرŸإ ب–

«نشسبإ كيÔه» ...اهجوزتي
...نإزيŸإ ةفك ‘ لاجرلإ لوقع تعمتجإ إذإإ

ةفكلإ ‘ ةدحإو ةأإرمإ بُح لدعت ل اهنإاف
«Òتلوف» ...ىرخألإ
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:ريداقŸإ
،جاجدلا رودسص نم ناتعطق -
دل÷ا ةعوزنم
ق˘ي˘قد˘لا ن˘م يا˘˘سش ا˘˘ت˘˘ق˘˘ع˘˘ل˘˘م -
تلامعتسسإلا دّدعتم
بسسح دو˘˘سسأا ل˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘فو ح˘˘˘ل˘˘˘م -
ةبغرلا

ةسضيب-
كع˘˘ك˘˘لا ن˘˘˘م ا˘˘˘مار˘˘˘غ04 -
نوحطŸا

ة˘ن˘˘ب˘˘ج ن˘˘م ما˘˘ع˘˘ط ا˘˘ت˘˘ق˘˘ع˘˘ل˘˘م -
ةروسشبŸا

ةدبزلا نم ةعطق -
نوتيزلا تيز نم ماعط ةقعلم -
سضما◊ا نوميللا نم حئارسش -
:ةطلسسلا ريداقم
سسابسسبلا نم ةّبح -
ل˘˘˘سصب˘˘˘لا ن˘˘˘م ةÒغ˘˘˘سص ة˘˘˘ّب˘˘˘˘ح -
 ةرّسشقم ،رمحألا

زينوياŸا نم ماعط اتقعلم -
Òسصع ن˘˘م يا˘˘سش ا˘˘ت˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘م -

سضما◊ا نوميللا
رمسشلا نم قاروأا عسضب -

:Òشضحتلإ ةقيرط
،جا˘˘جد˘˘لا ذا˘˘خ˘˘فأا جوز ح˘˘ّط˘˘سسي
‘ سسمغي مث ،قيقدلاب ىّطغي
ج˘˘يز˘˘م ‘ ع˘˘سضو˘˘ي م˘˘ث ،سضي˘˘ب˘˘لا
نم ،ةروسشبŸا ةنب÷او كعكلا

ن˘˘م ل˘˘ك ى˘˘ّم˘˘ح˘˘ي ىر˘˘˘خا ة˘˘˘ه˘˘˘ج
عسضوت ةÓقم ‘ ةدبزلاو تيزلا

لك ىهطيو ،ةطّسسوتم ران ىلع
مث .قئاقد5 ¤إا4 ةّدŸ بناج
¤إا سضما◊ا ح˘˘˘ئار˘˘˘سش فا˘˘˘سضت
.ةقيقد فسصنل ةÓقŸا

مر˘˘˘ف˘˘˘ي :ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسلا داد˘˘˘˘عإل -
لا˘˘ح ‘ ل˘˘سصب˘˘˘لاو سسا˘˘˘ب˘˘˘سسب˘˘˘لا
ع˘˘˘˘˘م جزÁو ،ه˘˘˘˘˘ماد˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سسا
نو˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘لا Òسصعو ز˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ياŸا
قاروأا فا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضتو.سضما◊ا
.Úيزتلل رّمسشلا

لم◊ا نم ¤وأ’ا رهششألل حئاشصن6
لا˘م˘عأا Ìكأا د˘حأا˘ب ءد˘ب˘لا كسشو ى˘˘ل˘˘ع كم˘˘سسج
فيكف ،اسشا˘هدإاو ة˘بو˘ع˘سص ة˘ي˘لو˘ط˘ب˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا

هذهب ،لم◊ا ةÎف لاوط هتحسص ىلع Úظفا–
.ةاي◊ا بولسسأا ‘ ةلهسسلا تاÒيغتلا
حابشصلإ نايثغ ىلع يرطيشس
،لماو◊ا تاديسسلا ثلث حابسصلا نايثغ بيسصي
،ءابطلا حسصنيف ،بعتلاب نيرعسشت كلعجي اذهف
،Ìكأا تابجوب نكل ،ماعطلا نم ليلقلا لوانتب
مدلا ‘ ركسسلا نزاوت ىلع اسضيأا اذه دعاسسيو
قلطنت ةقاط ىلع يوت– ةمعطأا تÎخا اذإا
زو÷ا وأا زوŸا ل˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘م ،م˘˘˘˘˘˘سس÷ا ‘ ءط˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘ب
ة˘ئد˘هŸا با˘سشعألا ن˘م ل˘ي˘ب‚ز˘لاو ،ي˘ل˘يزاÈلا
عم اجوز‡ وأا ياسش لكسش ىلع هيبرج ،ةدعŸا
.تيوكسسبلا
صسمششلإ صضعبل يشضرعت
سضعب ‘Ú Dماتيف نم ةÒغسص تايمك دجوت
كا˘˘˘م˘˘˘سسألاو سضي˘˘˘ب˘˘˘لا كلذ ‘ اÃ ،ة˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘طألا
نامسضل نكلو ،توÎلاو نوملسسلا لثم ،ةيتيزلا
ةيئاذغ تÓمكم يذخ ،هنم كتيافك يذخأات نأا
.اسضيأا

ةطيششن Êوك
¤إا ،Úيفاكلا نم ككÓهتسسا يففخت نأا كيلع
ن˘ك˘ل ،ة˘يرو˘ف˘لا ةو˘ه˘ق˘˘لا ن˘˘م Úبو˘˘ك لدا˘˘ع˘˘ي ا˘˘م
ى˘ل˘ع نا˘يو˘ت˘ح˘ي لو˘كو˘سشلاو يا˘سشلا نأا ير˘كذ˘ت
نوكي دق هنا ءابطألا لوقيو ،اسضيأا Úيفاكلا

Úيفاكلا نم Òثكلا لوانت Úب ةقÓع كانه
وأا ة˘ق˘˘ل˘˘ق ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط اذ ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا نو˘˘ك˘˘ي نأا Úبو
.ةيبسصع
صضو◊إ عاق يوق
محرلا ءاقبإل ةحوجرأا ةباثÃ لمعت هتÓسضع
نزو عسضي فوسسو ،اهناكم ‘ ءاعمألاو ةناثŸاو
ءاÈخ كحسصن˘ي كلذ˘ل ،ه˘ي˘ل˘ع ا˘ط˘غ˘سض ل˘ف˘ط˘لا
ي˘ب˘ح˘سست نأا ه˘ت˘نور˘م ى˘ل˘ع ظا˘ف◊ا˘ب ة˘قا˘ي˘˘ل˘˘لا
يرر˘ك˘تو ،ءط˘ب˘ب ي˘خ˘تر˘ت م˘ث ،ى˘ل˘عأÓ˘ل كسسف˘ن
.مويلا ‘ تارم ثÓث ،تارم رسشع نيرمتلا

مشس÷إ ةدورب ىلع يظفاح
Œبرسشب حسصنيو ،انواسسلاو راخبلا فرغ يبن

ن˘˘يرا˘˘م˘˘ت˘˘لا ة˘˘سسرا‡ د˘˘ن˘˘ع ءاŸا ن˘˘م Òث˘˘˘ك˘˘˘لا
نأا نود ثيد˘˘ح ءار˘˘جإا كن˘˘كÁو ،ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘˘لا
.يقلقت Óف ،يثهلت

بو˘˘ي˘˘ع ي˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ت نأا تر˘˘˘ك˘˘˘ف ل˘˘˘ه
نم Òخألا رهسشلا ‘ تنأاو كترسشب
ةدايزلو ،ابعسص سسيل رمألا ؟لم◊ا

كحسصنت ةجهبم ةقارسشإاو كلامج
ءافخإاب ةر˘سشب˘لاو ل˘ي˘م˘ج˘ت˘لا ةÒب˘خ
لم◊ا رهسشأا لÓخ كترسشب بويع
:جايكاŸاب ةÒخألا
يعسض سضيرعلا فنألا ةلاح ‘ -1
عسضو عم هيبناج ىلع اقماغ انول

Ÿنو˘ل˘لا ن˘م ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط ة˘˘ع˘˘ي˘˘فر ة˘˘سس
ح˘ي˘ت˘ف˘تو ،ف˘نألا ط˘˘سسو ‘ —ا˘˘ف˘˘لا

ع˘˘م ا‹د˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ل ؛ف˘˘˘نألا ي˘˘˘ب˘˘˘نا˘˘˘ج
ءا˘ط˘عإل ؛ه˘˘جو˘˘لا ي˘˘قا˘˘بو ن˘˘يدÿا

.ةيرسصب ةعدخ
يعسض رّوكŸا فنألا ةلاح ‘و -2
فنألا سسأار ىلع ةفخب اقماغ انول
سسأار عم فنألا ةلاح ‘و ،طقف
كن˘˘˘˘كÁ ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘سض رذ˘˘˘˘جو سضير˘˘˘˘ع
نم حتفأا لظ ةطسساوب هحيحسصت
ى˘ل˘ع ه˘ن˘م Ó˘ي˘ل˘ق ي˘ع˘سض ؛سسا˘سسألا

د˘˘˘ن˘˘˘عو ى˘˘˘ل˘˘˘عأا ن˘˘˘م ف˘˘˘نألا رذ˘˘˘ج
اياوزلا ¤إا لوسصولا عم Úفرطلا
.Úنيعلل ةيلخادلا
ةجردب بويع ‘اخ يمدختسسا -3
ءادو˘سسلا تلا˘ه˘لا ى˘ل˘ع ›ا˘˘ق˘˘تÈلا
وأا ج˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا نو˘˘˘ل˘˘˘لا نأل ؛ة˘˘˘ب˘˘˘قر˘˘˘لاو
¤إا كت˘ب˘˘قر نو˘˘ل بل˘˘ق˘˘ي يز˘˘نوÈلا

ت– مد˘خ˘ت˘سسي م˘ل˘ق ل˘ث˘˘م يدا˘˘مر
ءادو˘سسلا تلا˘ه˘لا ءا˘ف˘خإل Úن˘ي˘ع˘لا
.ةدحّوم ةقارسشإلو
ة˘فا˘ج ة˘ج˘ن˘ف˘سسإا ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا -4

ىلع اهيررمو Ëركلا ىلع يوت–
دنعو Úعلا لوحو فنألا يبناج

ع˘˘سضو ع˘˘م ه˘˘ل˘˘ك ه˘˘جو˘˘لا ةراد˘˘˘ت˘˘˘سسا
Ÿا ر˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘حأا ن˘˘˘˘˘˘م تا˘˘˘˘˘˘˘سسÿدود

ةقطنŸا ىلع فيفÿا ›اقتÈلا
ةردوب رفاوتتو ،دÿا نم ةزرابلا
تارا˘ي˘خ ن˘˘م˘˘سض ة˘˘ق˘˘ي˘˘نألا دودÿا
ل˘˘ك بسسا˘˘ن˘˘ت ناو˘˘لألا ن˘˘م ة˘˘ع˘˘˘سساو

.ةرسشبلا ناولأا
تانومرهلا زارفإا ةدايزل ارظن -5
ىدل ةرسشبلا نوهد زارفإا ›اتلابو
سسا˘سسأا Ëر˘ك ي˘مد˘خ˘ت˘سسا ل˘ما◊ا

ديدحتل ؛طسسوتŸا جيبلا نوللا نم
ل˘ع˘ف˘ب دادز˘ي يذ˘لا ه˘˘جو˘˘لا م˘˘ج˘˘ح
نوهدلا نم ايلاخ نوكي ،ةنمسسلا

ةر◊ا ةردو˘˘˘ب˘˘˘لا ن˘˘˘م تا˘˘˘سسŸ ع˘˘˘م
تارايخ كيدلو .نا˘ع˘م˘ل˘لا ءا˘ف˘خإل
سسا˘˘سسألا تاÁر˘˘ك ن˘˘م ةدد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م
.ةعمل Òغلا
ل˘ك˘سش ى˘ل˘˘ع كي˘˘ن˘˘ي˘˘ع ي˘˘م˘˘سسرا -6
Óيلق هجولا لكسش ةلاطإل ؛يزول
اهديد– عم هترادتسسا نم د◊او
سشومرلا طخ ىلع نوللا —اف ملقب
نم ةردوبب ةيولعلا نوف÷ا نيولتو
اراكسساŸاب اهمسسرو قرزألا نوللا
راكسسام كيدلو ءاقرزلا وأا ءادوسسلا

.ناولألا ةددعتم
ها˘ف˘سشلا خا˘ف˘ت˘نا ن˘م ل˘ي˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘ل -7
›اقترب نولب اسضيأا اهنيولت نكميف
ةدا˘يز ن˘ع د˘ع˘˘ت˘˘ب˘˘ن ي˘˘ك ؛ع˘˘مل Òغ
سسف˘ن˘بو نو˘هد˘˘لا بب˘˘سسب ة˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘لا
داعتبلا عم دودÿا رمحأا ةجرد
وأا جراÿا نم ددfi مادختسسا نع
.هافسشلل عملم

ةد’ولا لبق قرششم جايكام
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اَهِمَيِقو راكفألإو تافاقثلإ ةشسإردب ىنعُت ةيلشصف ةsل‹

ايناطيرب ‘ ““تافقاثم““ قلطُي جإرزأإ رمُع

ث.ق

ر˘م˘ع ا˘ه˘سس˘uسسؤو˘م بسسح- ة˘لÛا هذ˘ه فد˘ه˘تو
‘ تادجتسسŸا مهأاو زربأا Ëدقت ¤إا -جارزأا

را˘ك˘فألاو نو˘ن˘ف˘لاو تا˘ف˘سسل˘ف˘لاو بادآلا لو˘ق˘˘ح
لامسش ءارقل ،ةيŸاعلا ةيطارقÁدلا ةيسسايسسلا
هذ˘ه ير˘جا˘هŸو ،ط˘سسوألا قر˘سشلاو ا˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا
ةيبنجألا رجاهŸاو برغلا - ابوروأا ‘ نادلبلا
راو◊او ةفقاثŸا بي˘سصخ˘تو ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ل ؛ىر˘خألا
.يملسسلا يركفلا
ا˘م˘ن˘ي˘ب ،خ˘ي˘سشب ة˘ح˘ي˘ت˘ف ة˘لÛا ر˘˘ير– سسsأاÎتو
ن˘م دد˘ع ر˘ير˘ح˘ت˘˘لا يرا˘˘سشت˘˘سسم ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق tم˘˘سضت
،ةيبرعلا نادل˘ب˘لا ف˘ل˘تfl ن˘م دا˘ق˘ن˘لاو با˘ت˘ك˘لا
ر˘عا˘سشلاو ،(سسنو˘ت) ي˘ك˘يÎلا ي˘ح˘ت˘ف .د م˘ه˘ن˘مو
ر˘˘ك˘˘˘سصلا ”ا˘˘˘ح .دو ،(قار˘˘˘ع˘˘˘لا) ق˘˘˘ئا˘˘˘ف حÓ˘˘˘سص
دمfi .دو ،(ايروسس) ةعمسشلا نودلخو ،(قارعلا)
راج˘ن˘لا د˘لا˘خ ر˘عا˘سشلاو ،(سسنو˘ت) بو˘ه˘ي˘م تيآا
 .(سسنوت)
ة˘ير˘ك˘ف ًا˘ثا˘˘ح˘˘بأاو تا˘˘سسارد لوألا دد˘˘ع˘˘لا sم˘˘سضو
رعاسشلا عم ًلوطمً اراوح كلذكو ،ةÒثك ةيبدأاو
سسيرا˘˘ب ‘ هار˘˘جأا ،ة˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘ت˘˘سس حÓ˘˘سص ل˘˘˘حار˘˘˘لا

تلا˘˘قŸا ن˘˘مو ،Êا˘˘سضمر مÓ˘˘عو˘˘ب ير˘˘˘ئاز÷ا
،يكيÎلا يحتف .د ””ةفسسلفلاو وكوفو انأا”” :أارقن
ل˘˘حار˘˘لا ي˘˘سسنو˘˘ت˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘لا نأا ه˘˘ي˘˘ف ف˘˘سشك˘˘ي
ر˘سصق ‘ و˘كو˘ف ل˘ب˘ق˘ت˘سسا د˘ق ة˘ب˘ي˘قرو˘ب بي˘˘ب◊ا
هنم بلطو ،ةفسسلفللً اذاتسسأا Úع Úح ،جاطرق
دعاوق اوملعتي ىتح”” تراكيد ةبلطلا سسيردت
ةرم˘ل˘ل اÃر ً،ا˘سضيأا بتا˘ك˘لا ف˘سشك˘يو .””Òك˘ف˘ت˘لا
يد˘˘ي˘˘سس ‘ ه˘˘ن˘˘ك˘˘سس و˘˘كو˘˘ف لsو˘˘ح ف˘˘ي˘˘˘ك ،¤وألا
ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘لا تا˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جل ر˘˘ق˘˘م ¤إا د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سسو˘˘˘ب
ل˘ق˘ن ” ف˘˘ي˘˘كو ،ة˘˘ب˘˘ي˘˘قرو˘˘ب م˘˘ك◊ Úسضرا˘˘عŸا
،اهعيزوتو ÒسشانŸا ةباتكل هلزنم ¤إا ةعباطلا
نم دعبأا - لاقŸا بتاك لوقي امك- بهذ لب
لك هترايسس ‘ بÓطلا دحأا لقني ناكف ؛كلذ
بلاطلا اذه عزويل ،ليللا فسصتنم دودح ‘ ةليل
جتنتسسيو .سسنوت نم ةÒثك ءاحنأا ‘ ÒسشانŸا
ىلع ترثأا ةيسسنوتلا ةبرجتلا نأا لاقŸا بتاك
.عقاولا نم برقأا اهتلعجو ،وكوف ةفسسلف
نوسش بتاكلل ًافيرط ًلاقم ًاسضيأا ددعلا نsمسضتو
نع ،ة˘ط˘ي˘ل˘ي˘ل˘ب م˘ي˘ك◊ا د˘ب˘ع ه˘م˘جر˘ت ،سست˘ن˘ي˘غ
ىتح طارقسس ذنم ةفسسÓفلا دنع رعسشلا تاسصق
م˘جر˘˘ت ر˘˘ع˘˘سشلا ‘و .ن˘˘ير˘˘سشع˘˘لا نر˘˘ق˘˘لا ة˘˘ياد˘˘ب

نم ةديسصق41 قئاف حÓسص يقارعلا رعاسشلا
د˘ع˘ب ا˘م ءار˘ع˘سشل ،ر˘سصا˘عŸا Êا˘ط˘يÈلا ر˘˘ع˘˘سشلا
مهي˘لإا ل˘يÁ ن˘يذ˘لا ،ي˘سضاŸا نر˘ق˘لا تا˘ي˘ن˘ي˘ت˘سس
تلسصح يتلا ةيرعسشلا تلوحتلاب مهرثأات ببسسب

نإا ثيح ؛اسسنرفو اكيرمأا ‘ ةÎفلا كلت ‘
نمو .ةحسضاوو ماع لكسشب ةÒسصق مهدئاسصق
نآاو ،نود سسÓ˘˘˘˘˘˘˘˘غود :ءار˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشلا ءلؤو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه
يراهو ،زويه ديتو ،نكرل بيليفو ،نوسسنفيتسس
ًلاقم رآا كا÷ مجÎف ةدامح ليمج امأا .بيو
يداف مجرتو .””يسسفنلا ليلحتلا تايقÓخأا”” نع
ةفيظو”” نع اسسييسشت وزنرولل ةسسارد بيد وبأا
ر˘ع˘سشلا ‘و .””نا˘كل كا˘ج رو˘ظ˘ن˘م ن˘م مÓ˘˘ك˘˘لا
دئاسصق راجنلا دلاخ يسسنوتلا رعاسشلا مجرت
عبتي”” يذلا ،نابوب نايتسسيرك يسسنرفلا رعاسشلل
،قرولا ىلع تاملكلا عفديو ،رذح ‘ سسد◊ا
.””ةقيمعلا ةحسضاولا اهيناعم كحنم يه ¤وتتو
ر˘م˘˘ع جارزأا بت˘˘ك ىر˘˘خألا تا˘˘م˘˘ها˘˘سسŸا ن˘˘مو
،ةيبرعلا ةفاقثلا ‘ يسسفنلا دقنلا نع ًاعوسضوم
ر˘˘ك˘˘سصلا ”ا˘˘ح .د ي˘˘قار˘˘ع˘˘لا د˘˘قا˘˘ن˘˘˘لا لوا˘˘˘ن˘˘˘تو
¤إا تا˘˘˘قر˘˘˘سسلا ن˘˘˘م ة˘˘˘ير˘˘˘˘ع˘˘˘˘سشلا ة˘˘˘˘ف˘˘˘˘قا˘˘˘˘ثŸا””
.تلاقŸا نم اهÒغو””رثأاتلا

: حuرشصي ÓÊيلث نشسحأإ لمعلإ ويرانيشس بتاك

روهم÷إ فuرعُيصس فصسوي دوغيز ديهصشلإ مليف““
““ينيطنصسقلإ لامصشلإ ةقطنم ‘ ةروثلاب
ف˘سسو˘ي دو˘غ˘يز د˘ي˘ق˘ع˘لا د˘ي˘ه˘سشلا لو˘ح هزا‚إا ع˘مزŸا م˘ل˘ي˘ف˘لا ط˘˘ل˘˘سسي˘˘سس
خيرات ىلع ءوسضلا ينيطنسسقلا لامسشلاب5591 توأا02 تاموجه سسدنهم
ÓÊيلث نسسحأا هب دافأا ام بسسح ةيناثلا ةيخيراتلا ةيلولاب ريرحتلا ةروث
.ةيخيراتلا فسسوي دوغيز ديقعلا ديهسشلا ةسسسسؤوم سسيئر
لامسشلا تاموج˘ه˘ل56ـلا ىر˘كذ˘لا˘ب لا˘ف˘ت˘حلا ة˘ب˘سسا˘نÃ ه˘ل ح˘˘ير˘˘سصت ‘و
نسسحأا دي˘سسلا ح˘سضوأا ف˘سسو˘ي دو˘غ˘يز د˘ي˘ه˘سشلا ا˘هدا˘ق ي˘ت˘لا ي˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق˘لا
نأا فسسوي دوغيز لوح يئامنيسسلا لمعلا ديسسŒ نأاسش نم”” هنأاب ÓÊيلث
ةيخيراتلا ةيلولاب ريرحتلا ةروث خيرات لوح ةيفاو تامولعمو ةروسص مدقي
اهسضاخ ي˘ت˘لا ة˘يرا˘سضلا كرا˘عŸاو ةÒث˘ك˘لا ا˘ه˘ثاد˘حأا˘ب ة˘فور˘عŸا ة˘ي˘نا˘ث˘لا
.””يقيق◊ا لاسضنلل لاثم Èتعي يذلا فسسوي دوغيز اهداقو
يفتكي نل ف˘سسو˘ي دو˘غ˘يز د˘ي˘ه˘سشلا م˘ل˘ي˘ف”” نإا˘ف ÓÊ˘ي˘ل˘ث د˘ي˘سسل˘ل ادا˘ن˘ت˘سساو
نع ماثللا ةطامإل اهادعتيسس لب طقف Òخألا اذه ةيسصخسشل خيرأاتلاب
حلاسصو لابوط نب رسضÿ رارغ ىلع ةروثلا ةداق سضعب تلوطبو تايحسضت
اورطأا نيذلا ‘اك يلعو ةدوع نب رامعو ””برعلا توسص”” ىنكŸا ردينبوب
””.ةدكيكسسو ةبانعو ةŸاقو ةليم تايلوب ةيرئاز÷ا ةروثلا
ةنابز دمحأاو مسساقلب Ëرك لوح تزُِ‚أا يتلا مÓفألا”” نأا ¤إا راسشأا امك
ةروث˘لا ن˘ع ة˘sي˘ح ة˘ل˘ث˘مأا تط˘عأا د˘ي˘ع˘لو˘ب ن˘ب ى˘ف˘ط˘سصمو ي˘ف˘ط˘ل د˘ي˘ق˘ع˘لاو
ةروث خيرات حtفسصت Úيرئاز÷ا نم ديد÷ا ليجلل قحي نآلاو ةيرئاز÷ا
Ìكأا فيرعتلا هنأاسش نم يذلا فسسوي دوغيز ديهسشلا مليف ةعباتمو ريرحتلا
””.رئاز÷ا لاطبأا نم دحاوبو ينيطنسسقلا لامسشلا ةقطنÃ ةروثلاب
اهسسأارت يتلا ةيخيراتلا فسسوي دوغيز ديقعلا ديهسشلا ةسسسسؤوم تناكو
رهسش ةدكيكسس ةيلوب تسسsسسأات دق ةماسش ةديسسلا ةديحولا هتنبا ايفرسش
ءادهسشلا تلو˘ط˘ب د˘ي˘ج“و خ˘يرأا˘ت˘لا فد˘ه˘ب ة˘يرا÷ا ة˘ن˘سسلا ن˘م ي˘ف˘نا˘ج
Ãنم ةيريرحتلا ةروثلا خيرات اوزربأا نيذلا نم ينيطنسسقلا لامسشلا ةقطن
را˘م˘ع˘ت˘سسلا ن˘م ر˘ئاز÷ا ر˘ير– ل˘جأا ن˘م م˘ه˘تا˘ي˘ح˘سضتو م˘ه˘لا˘سضن لÓ˘خ
.يسسنرفلا

ث.ق

لف◊إ ىلع فرششُت ةدود نب ةكيلم نونفلإو ةفاقثلإ ةريزو

ةهب÷ ةينفلإ ةقرفلإ نم ءاصضعأإ Ëركت
ينطولإ ريرحتلإ
ءايحإا ةبسسانÃ ينطولا ريرحتلا ةهب÷ ةينفلا ةقرفلا نم ءاسضعأا مuرُك
توأا02-5591 توأا02) ةجودزŸا ىركذلاو دهاجملل ينطولا مويلا
ريزولا روسضحب ةدود نب ةكيلم نونفلاو ةفاقثلا ةريزو تفرسشأاو .(6591
ديعسسوأا دنfi ةيروهم÷ا ةسسائرل يمسسرلا قطانلا لاسصتÓل راسشتسسŸا
يدفم”” ةفاقثلا رسصق هنسضتحا يذلا يÁركتلا لف◊ا اذه ىلع ديعلب
ريرحتلا ةهب÷ ةينفلا ةقرفلا ءاسضعأا سضعب ةبسسانŸاب َمuرُكو .””ايركز
ىفطسصم لحارلا نانفلا فرط نم7591 ‘ تسسسسأات يتلا -ينطولا
ي˘ن˘ف˘لا ه˘م˘سسا˘ب فور˘عŸا نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ي‚ا˘ط˘سسب م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م -بتا˘ك
يداهلا دمfi ة˘ف˘ي˘لو˘بو نو˘ن˘ح˘سس ى˘ف˘ط˘سصم ن˘ح˘لŸاو يÒم˘ع˘ل ر˘ها˘ط˘لا
.يواقرز ةميلحو يسساوك ةيفاسصو حياسس ديعسسو
رودلاب نونفلاو ةفاقثلا ةريزو تهsون ةبسسانŸاب اهتقلأا ةيحاتتفا ةملك ‘و
نابإا ينطولا ريرحتلا ةهب÷ ةينفلا ةقرفلا ءاسضعأا هب ماق يذلا لاعفلا
.””ايلامج اهجو ينفلا لاسضنلا اهيلع ىفسضأا”” يتلاوÈ 4591مفون لوأا ةروث
نأا رئاز÷ا تعاطتسسا”” نفلاو ةفاقثلا لسضفب هنإا ةدود نب ةديسسلا تلاقو

ىلع سضقي ⁄ يذلا رامعتسسلا نم دوقع مغر ””اهتيسصوسصخ ىلع ظفت–
.ةفاقثلا لسضفب Úيرئازج ةيوهو ةيسصخسش
ةقيبر ديعلا قوق◊ا يوذو نيدهاÛا ةرازول ماعلا Úمألا دكأا هتهج نمو
تاموجهلل ةجودزŸا ىركذلا ديلختب نÎقي دهاجملل ينطولا مويلا نأا
ةدايق حا‚و5591 توأا02 ‘ ينطنسسقلا لامسشلا ةقطنم اهتدهسش يتلا
توأا02 ‘ (ةياجب) نقلزوا يرفإاب ماموسصلاب اهر“ؤوم دقع ‘ ةروثلا
‘ لازي لو ناك مويلا اذهب ءافتحلا”” نأا ةقيبر ديسسلا فاسضأاو .6591
ن˘م ل˘سضف˘لا يوذ˘˘ل ””ءا˘˘فو˘˘لا ن˘˘ع Èع˘˘ي ةد˘˘يد˘˘ع˘˘لا ه˘˘ي˘˘مار˘˘مو ه˘˘ن˘˘ي˘˘ما˘˘سضم
ة˘ه˘ب÷ ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘قر˘ف˘لا ءا˘سضعأا م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘مو ن˘˘يد˘˘هاÛاو تاد˘˘هاÛا
ةمواقŸا لحارم لÓخ Úنانفلل نإا Óئاق لسسÎسساو  .ينطولا ريرحتلا
لايجألا ةئبعت ‘ ””لاعف رود”” Èمفون لوأا ةروثو ةينطولا ةكر◊او ةيبعسشلا
.رمعتسسŸا ةبراÙ فوفسصلا ميظنتو
ة˘ه˘ب÷ ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘قر˘ف˘لا رو˘سصل سضر˘ع˘م م˘ي˘قأا ل˘ف◊ا اذ˘ه سشما˘ه ى˘˘ل˘˘عو
هذه ءارزولا نم اددع رسضحو ،ةيبعسشلا ةمواقŸا لاجرو ينطولا ريرحتلا
موي˘لا ة˘ب˘سسا˘نÃ نو˘ن˘ف˘لاو ة˘فا˘ق˘ث˘لا ةرازو فر˘ط ن˘م ة˘ما˘قŸا تا˘ي˘لا˘ع˘ف˘لا
.دهاجملل ينطولا

ث.ق

لامششلإ تاموجهل ةجودزŸإ ىركذلل ًءايحإإ
ماموشصلإ ر“ؤومو ينيطنشسقلإ

فحتŸإ ‘ ةsينفو ةيفاقث تاطاصشن
 سشيجلل يزكرŸإ
تاموج˘ه˘ل ة˘جودزŸا ىر˘كذ˘ل˘ل ءا˘ي˘حإا سشي˘ج˘ل˘ل يز˘كرŸا ف˘ح˘تŸا مs̆ظ˘ن
ةدع6591 توأا02 ماموسصلا ر“ؤومو5591 توأا02 ينيطنسسقلا لامسشلا
هب دافأا ام بسسح ةرسضاfiو يقئاثو طيرسش سضرع اهنيب نم تاطاسشن
تلافتحلا راطإا ‘”” هنأا نايبلا ‘ ءاجو .ينطولا عافدلا ةرازول نايب
تاموجهل ةجودزŸا ىركذلل فداسصŸا دهاجملل ينطولا مويلل ةدلıا
ايحأا6591 توأا02 ماموسصلا ر“ؤومو5591 توأا02 ينيطنسسقلا لامسشلا
ت– ىركذلا هذه0202 توأا91 ءاعبرألا موي سشيجلل يزكرŸا فحتŸا
ي˘ن˘طو˘لا سشي÷ا نا˘كرأل ه˘ي˘˘جو˘˘ت˘˘لاو مÓ˘˘عإلاو لا˘˘سصيإلا ر˘˘يد˘˘م فار˘˘سشإا
ةلثو يبعسشلا ينطولا سشي÷ا  لكايه فلتfl نم تاراطإا روسضحب يبعسشلا

تايعمج يلث‡ اذكو Úيعماج ةبلطو ةذتاسسأا بناج ¤إا  نيدهاÛا نم
لوح يقئاثو طيرسش سضرع”” ” هنأا ردسصŸا تاذ فاسضأاو .””ةيندم
تاموجه لوح ةيخيرات ةرسضاfi ءاقلإا هعبت امنيسسلا ةعاقب ىركذلا
ةيخيراتلا روسصلل سضرعم ةماقإاو ماموسصلا ر“ؤومو ينيطنسسقلا لامسشلا
ةرو˘ث˘لا لا˘˘ط˘˘بأاو كرا˘˘ع˘˘م ن˘˘ع رو˘˘سصو تا˘˘يو˘˘ط˘˘م ع˘˘يزو˘˘ت ¤إا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
.””ةيريرحتلا

ث.ق

تافاقثلإ ةشسإردب ىنعت ةيلشصف ةل‹ يهو ؛““تافقاثم““ ةل‹ ايناطيرب ‘ ًاثيدح جإرزأإ رمع يرئإز÷إ بتاكلإو رعاششلإ قلطأإ
 .ةيراشض◊إ اهميقو ،ىرخألإ ةيبنجألإو ةيبرغلإ راكفألإو نونفلإو
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ةد˘˘يد÷ا ة˘˘ياور˘˘لا ًا˘˘ي˘˘م˘˘سسر تلز˘˘ن
ار˘˘˘سضخ ة˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سسا˘˘˘˘ي ي˘˘˘˘ئاور˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل
¤إا ””تايسسنŸا لك حلم”” ةموسسوŸا
ا˘˘م بسسح ة˘˘ير˘˘ئاز÷ا تا˘˘ب˘˘ت˘˘˘كŸا
ى˘ل˘ع ه˘ل رو˘سشن˘م ‘ بتا˘˘ك˘˘لا هد˘˘كأا

ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ل˘˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قو˘˘˘م
.””كوبسسيافلا””
يذلا- ديد÷ا لمعلا اذه يوري
نع رداسصلاو ةحفسص782 ‘ عقي
ةايح نم ءزج -ةبسصقلا تاروسشنم
ةايح سشيعي ملعم مسساق تيان مدآا

ىد˘˘حإا ‘ ل˘˘كا˘˘سشم نود˘˘ب ة˘˘ئدا˘˘˘ه
ة˘ياد˘ب ‘ ةد˘ي˘ل˘ب˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ىر˘˘ق
،ي˘سضاŸا نر˘ق˘˘لا ن˘˘م تا˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘سسلا
ه˘ما˘˘مأا ءي˘˘سش  ل˘˘ك را˘˘ه˘˘ن˘˘ي ةأا˘˘ج˘˘فو
نأا دعب ميحج ¤إا هتايح لوحتتل
. هترداغم هتجوز تررق
هذ˘ي˘˘مÓ˘˘تو ه˘˘ت˘˘ي˘˘ب كر˘˘ت مدآا رر˘˘ق˘˘ي
سصيلقتو عمتÛا نع لازعنلاو
ىلختي نأا لبق سسانلا عم لسصاوتلا

‘ ا˘˘ه˘˘ئا˘˘˘ت حور˘˘˘يو ءي˘˘˘سش ل˘˘˘ك ن˘˘˘ع
اذ˘˘˘ه مو˘˘˘ه˘˘˘˘ي .فد˘˘˘˘ه نود سضرألا
‘ بي˘˘ئ˘˘ك˘˘لا ””ي˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘سسلا ل˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا””

بب˘سس ن˘ع ا˘ث˘ح˘ب ةا˘ي◊ا تا˘˘ها˘˘ت˘˘م
لواح دقو ،هتجوز باهذل عنقم

‘ سسامغنلاب نايسسنلا ةيادبلا ‘
تاناح Úب Óقنتم لوحكلا برسش
ي˘ط˘ل ة˘سسئا˘ي ة˘لواfi ‘ ةد˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘لا

ه˘ت˘ل˘ع˘˘ج فور˘˘ظ˘˘لا ن˘˘ك˘˘ل ،ه˘˘ناز˘˘حأا
ه˘ب˘سشي يذ˘لا ط˘م˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه دsو˘˘ع˘˘ت˘˘ي
يتلا يدايألا لك مغر كلذو درسشتلا
،بناج لك نم هتدعاسسŸ تدتما
ةزع ىلع اظافح اهسضفر هنأا لإا
.هسسفن
مسساق تيان مدآا دجو كلذ دعبو
سضار˘˘˘مأÓ˘˘˘ل ة˘˘˘ح˘˘˘˘سصم ‘ ه˘˘˘˘سسف˘˘˘˘ن
ة˘سسير˘ف ح˘ب˘سصأا نأا د˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا
يقتلي كانهو ،عجاوŸاو نازحألا
ن˘م Êا˘ع˘˘ي د˘˘ي˘˘ع ى˘˘عد˘˘ي سصخ˘˘سشب
(ةركاذلا نادقف ) ايزينملا سضرم
مدآا كرديو .ةبآاكلاو ءاوطنلا نمو
””حابسشألا”” هذه لثم نأا كلذ دعب
يه ةغرفم ةقلح ‘ رودت يتلا
ة˘ي˘ق˘ي˘ق◊ا ةرو˘˘سصلا سسك˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

ةيناسسنإل يقيق◊ا هجولاو ⁄اعلل
 .ةلداع Òغو ةيسساق
دجي ىفسشتسسŸا نم هجورخ دعبو
حوبلا سضفري لازام يذلا ملعŸا
ن˘م ة˘ب˘ه ءا˘ب˘طأÓ˘ل ى˘˘ت˘˘ح ه˘˘ت˘˘سصق˘˘ب
نيذلا لك لبق نم مركلاو نماسضتلا
رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘فد˘˘سص م˘˘ه˘˘ب ى˘˘ق˘˘ت˘˘لا
ةيئان ةقطنم ‘ هفرع يذلا لاقبلا
ةبرعلا بحاسص اسضيأاو هئاويإاب ماقو
.بلطلا دنع هلقنب موقي ناك يذلا
اكيم د‚ اسضيأا ءلؤوه Úب نمو
ةباغلاب ةلزع ‘ سشيعي ناك يذلا
،سسرا◊ا كŸÓا هل ةبسسنلاب ناكو
تÓ˘ق˘ن˘ت˘لاو را˘ف˘سسألا هذ˘ه لÓ˘خو
ىلع بثك نع ةسصقلا لطب علطا
تيقب يتلا ةاناعŸاو حور÷ا كلت

يتلا رارسضألا قمع ىلع ةدهاسش
فرعت امك ،ريرحتلا برح اهتفلخ
ة˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلا ي˘˘سسآاŸا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘سضيأا
هتنعت مغر هتدعاسسÃ اوماق نيذلل

. سضفرلا ‘
كاردإا ‘ ة˘بو˘ع˘سص ئرا˘ق˘لا د˘˘ج˘˘يو
هيف يرŒ يذلا ناكŸاو نمزلا
ز˘كر˘ت ي˘ت˘لا ة˘ياور˘˘لا هذ˘˘ه ثاد˘˘حأا
ةيناسسنإلا تا˘قÓ˘ع˘لا ى˘ل˘ع ا˘سسا˘سسأا
. اهتعيبط تناك امهم ةيوفعلا
ار˘سضخ ة˘ن˘ي˘م˘سسا˘ي ي˘˘ئاور˘˘لا tد˘˘ع˘˘ُيو
لوهسسلوم دمfi يقيق◊ا همسساو
أادبو5591 ‘ را˘سشب˘ب ة˘سسدا˘ن˘ق˘لا˘ب
تا˘ن˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث˘˘لا ‘ ي˘˘بدألا هراو˘˘سشم
اهنم سصسصق ةعوم‹ رسشن ثيح

رهتسشاو (4891) ””ةيروح»و ””Úمأا””
تاو˘˘ن˘˘˘سس ن˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘ب ا˘˘˘ق˘˘˘حل
.باهرإلا
بتا˘˘ك˘˘˘ل˘˘˘ل ي˘˘˘بدألا را˘˘˘سسŸا ز˘˘s̆ي“و
جا˘ت˘نإلا ةراز˘غ˘ب ار˘سضخ ة˘ن˘ي˘م˘˘سسا˘˘ي

03 نم Ìكأاب هلامعأا ردقت ثيح
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ¤إا تم˘˘جر˘˘ُت ة˘˘˘ياور
ا˘˘ه˘˘سضع˘˘ب سسب˘˘ت˘˘قا ا˘˘م˘˘ك ،تا˘˘˘غ˘˘˘ل˘˘˘لا
””يرو˘˘ت˘˘يرو˘˘م”” ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ا˘˘م˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘سسل˘˘˘ل
ى˘ل˘ع ل˘ي˘ل˘لا ل˘˘سضف»و ””ءاد˘˘ت˘˘علا»و
ه˘˘˘ت˘˘˘ياور تلو˘˘˘ح ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك ””را˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا
م˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ف ¤إا ””لو˘˘˘با˘˘˘ك تاو˘˘˘نو˘˘˘ن˘˘˘سس””

.يكير–
ث.ق

ةبشصقلإ تإروششنم نع تردشص ةيإورلإ

ةيرئإز÷إ تابتكŸإ ¤إإ لزنت إرصضخ ةنيمصسايل ““تايصسنŸإ لك حلم““
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ةعطاقتŸإ تاملكلإ

ايقفأإ
سسكع ،ÁÚ ،بأاد وأا لمع1
رهسش ،دراب سسكع2 .لزه
،ةÌعبم » ةحاو »3 .يدÓيم
،(م)هاŒا4 .جوزلا سسكع

flةقرفتم » ليده »5 .جر،
،ةيبرع برط ةلآا6 .حاتفم
رمد7 .ةيقيرفإا ةلود
كرسشلاب فرعي ،(م)مدهو
،(م)(ن)مÓسسإلا ‘ رغسصألا
اهتمسصاع8 .فيرعتلل
سسكع ،Òثك9 .سضايرلا
ةيرئازج ةنيدم01 .ديد÷ا
نم ،ءارحسصلا ةباوبب بقلت
بحاسصب فرعي (ع)ءايبنألا
.(ع)تو◊ا

رشسلإ ةملك

 : بولطŸإ
ءاŸا ‘ نوكي امدنع ــ
ةرسشابم Úجسسكوألا ذفني

ةرود˘˘˘˘˘˘لا ¤إا د˘˘˘˘˘˘ل÷ا Èع
.ةيومدلا

تاملكلإ
،قو˘˘˘˘ف ،ثر˘˘˘˘ح ،يذ˘˘˘˘˘لا ‘ ، Òخ ل)

ــ (ه˘˘˘كرا˘˘˘سش ،يذ˘˘˘لا ،‘ لو ،ح˘˘˘ط˘˘˘˘سسلا
،ل ن˘˘م ) ــ (ز˘˘بÿا ،ل˘˘ب˘˘ق ،ة˘˘مار˘˘ك˘˘˘لا)
،ز˘ئاو˘ج ،( ا˘ئ˘ي˘سش ،ل˘ع˘ف˘˘ي ل ،ئ˘˘ط˘˘خ˘˘ي
 .ملع ،Èخ ،رسسج ،عباطم ،لاسضن

وك - ود - وشس

إ ل لك ام إ ت Ÿاقت عط  ة
أإ ايقف
ــ1 سسق ،لمع  ــ2 دج ،م اح  ام ،ر ــ3 ي
اوج لا ،ب ــ4 درف ن  اب ،وح ــ5 ب يده »  ل
ــ6 لح ،» ان  ــ7 اناغ ،ي أا ،ءاير ،ده  8 ل
ــ لا  سس ــ9 ةيدوع لا ،مج  دق Ë 01ــ ب  سس ،ةرك
نوي .سس سس ةرك ك( ائيسش ةيم Ì ن نم سص ف

ويلم لك ن برم م رح (ع ‘ ب
ا ئاز÷ ،ر يح لب ث لا ددع غ سش لا ءاده لتق ى

ايدومع
ــ1 نلوه  ــ2 اد م  Óسس ،ةح لج 3 ه نج Ú،
سس م ــ4 ك أا  ئاع ،ح ــ5 د أا  اه ،ق  او ــ6 ي
سس ئار ي ،ر ــ7 لد ب  ــ8 ي ق ي ر غ ،ل ،مف 
أا ــ9 هدو ،ح اج  ي ،انل ،ر ــ01 ن يدم  ،د
للا .سسم

إ ل لك ام إ ت ل شس ه يم إ :ة ل Èاقت ل لك م إ ة ل شس إ : ر ل شض ف عد

باعلألإ لولح

ةيمهصسلإ تاملكلإ
: فيرعتلإ

.اهقيوشستو اهجاتنإاب رئإز÷إ رهتششت ،ةدئاف اهÌكأإو ايŸاع ةهكافلإ رهششأإ نم
4 3 2 18 7 6 5

ايدومع
نسسح2 .مادÎسسمأا اهتمسصاع1
هديقو هنود ،هجولا ةماسسوو
ندم تايÈك نم3 .(م)ةباتك
، Úطسسلف ‘ ةيبرغلا ةفسضلا
ديفم رحبلا لحاوسس ‘ سشيعي
‘4 .(ن)ناسسنإلا ةحسصل
5 .(م)سضيرملل رئاز ،(م)ةسضيبلا
ىلع ةيكيرمأا ةيلو ،«لاق«اثلث
طيÙا ‘ ليبخرأا لكسش
‘ » ةريرسس »6 .(م)يداهلا
فرح7 .دسشريو هجوي ،عم÷ا

.» يقيرغإا » ‘ اهدŒ ،(م)فطع
،(م)ةسضيبلا ‘ ،(م)هجولا ‘8

fiانكلم ،يبرقب نكسسي9 .(م)هتب،
(م)ليوط سسكع01 .ةيويسسأا ةلمع
.سسمÿا سساو◊ا نم ،(ن)



12ةـيـلـسـت
ـه1441 مر30fi ـل قفإوŸإ م0202  توأإ22  تبشسلإ

هنمو ،ديشصلإ ‘ ناشسنإلإ اهلمعتشسإ ةإدأإ لوأإ : فيرعتلإ
9.ةÁدقلإ روشصعلإ ‘ Úبراحملل حÓشسك تذختإ 8 7 6 5 4 3 2 1 ةيمهصسلإ تاملكلإ
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ىفطسصم ىفسشتسسم
ةبيشسح عراشش : ناونعلا

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

ياد Úسسح : ىفسشتسسم
ياد Úشسح : ىفششتشسم
ىفششتشسم : ناونعلا

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

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

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

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

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

ةديلبلا ىفسشتسسم
نوناف زنارف ىفششتشسم : ناونعلا

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

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

2321723431200 : فتاه
Ê : zd.etnas@necmeltuhcوÎكلإلا ديÈلا

وزو يزيت ىفسشتسسم
ريدإا دمfi ىفششتشسم : ناونعلا

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

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

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

ةنيطنسسق ىفسشتسسم
صسيداب نب ىفششتشسم : ناونعلا

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

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

تاـيفشìـØـم

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

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

72.97.17.120: صسكاف
�zd.vog.gc.www

: عافدلا ةرازو
51.51.17.120 : فتاه

رئاز÷ا - رايبألا - اراغاـط : ناونـعلا
ةمشصاعلا

120 -75 -00 -00 : فتاـهلا

ةيلخادلا ةرازو
ةموك◊ا رشصق قاطن

04.32.37.120/00.21.17 : فتاه
01.25.06.120: صسكاف

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

: ةيعامتجإلا
رئاز÷ا ، دادزولب دمfi عراشش44

66.33.86.120 : فناه
60.35.47.120 : صسكاف

: ةيلاŸا ةرازو
ايناطيروم  ىنبم وÒبود ةحاشس

66.31.17.120 : فتاه
05.46.37.120: صسكاف

ةيجراÿا نوؤوسشلا ةرازو
ةيدارŸا ىيحي نب قيدشصلا دمfi ةحاشس

54.54.05.120/34.34.05 :فتاه
24.24.05.120: صسكاف

ديسصلاو ةحلفلا ةرازو
21 مقر صشوÒمع ديقغلا عراشش

21.17.17.120: فتاه
68.95.97.120: صسكاف

ميلقإلا ةئيهتو زيهجتلا ةرازو
ةبقلا Òبكلا ر“ؤوŸا ةرهاقلا عراشش

00.59.86.120: فتاه
47.98.85.120: صسكاف

مجانŸاو ةقاطلا ةرازو
08 مقر لومرغ دمحا عراشش

00.33.76.120: فتاه
66.30.76.120: صسكاف

ةلكيهلا ةداعإاو ةعانسصلا ةرازو
ةمهاسسŸاو

40 مقر ياب دمحأا عراشش ، هيزيلوكلا ىنبم
فتاه

:76.59.32.120/34.09.32/68.59.32
82.49.32.120: صسكاف

ةراجتلا ةرازو
ةموك◊ا رسصق

04.32.37.120/84.32.37 : فتاه
87.45.37.120: صسكاف

لقنلا ةرازو
911 مقر دارم صشوديد عراشش

99.60.47.120 : فتاه
61.35.47.120: صسكاف

تلسصاوŸاو ديÈلا ةرازو
رئاز÷ا ، ةبقلا ، ةفاقثلا رشصق

02.21.17.120 : فتاه
59.29.17.120: صسكاف

ةÒغسصلا تاسسسسؤوŸا ةرازو
ةطسسوتŸاو

40 مقر ياب دمحأا ، هيزيلوكلا ىنبم
00.33.17.120: فتاه

88.62.95.120/95.56.06: صسكاف

ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو
40 مقر ةرديح داقميت دمحأا عراشش

55.58.06.120: فتاه
63.90.06.120: صسكاف

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

75.76.06.120: صسكاف

ةلئاعلاو نماسضتلا ةرازو
رئاز÷ا ، ةموك◊ا رشصق

فتاه
:04.32.37.120/84.32.37/00.21.37

89.95.37.120: صسكاف

ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو
30 مقر دادزولب دمfi عراشش

05.53.86.120/85.53.86: فتاه
87.77.56.120: صسكاف

نيدهاÛا ةرازو
ةفرانوب دمfi عراشش20 رايبألا

55.32.29.120: فتاه
93.72.29.120: صسكاف

ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ةرازو
يملعلا

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

ناكسسإلا ةرازو
371 مقر دارم صشوديد عراشش

22.70.47.120: فتاه
38.35.47.120: صسكاف

ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو
مقر ةيندŸا ، ىلعل نمحرلا دبع عراشش

521
51.35.76.120 : فتاه
64.63.56.120: صسكاف

تعانسصلاو ةحايسسلا ةرازو
ةيديلقتلا

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

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

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

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

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

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

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

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

اسسنرف
ةيداشصتقلا ماهملل ةيرئاز÷ا ةيلشصنقلا :ناونعلا

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

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

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

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

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

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

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

Æرافàت

فتاهلا ليلد-رئاز÷ا تلاشصتا911^�
تاجاجتحا-رئاز÷ا تلاشصتا81 ^�
لاشصتإلا زكرم-رئاز÷ا تلاشصتا001 ^�
لاشصتإلا زكرم-رئاز÷ا تلاشصتا101 ^�
باوج لاشصتإلا زكرم-رئاز÷ا تلاشصتا701 ^�
تÓطعتلا ةحلشصم-رئاز÷ا تلاشصتا21 ^�
تامÓعتشسإلا91 ^�
«مارغليت» ةيقÈلا31 ^�
يشسفنلا بطلل ةيرئاز÷ا ةيعم÷ا2151 ^�
ينطولا كردلا8451 ^�
›ودلا ليلدلا61 ^�
ةطرششلا5501 ^�
ةيرئاز÷ا ةيمÓشسإلا ةفاششكلا3303 ^�
ىفطشصم يعما÷ا يئافششتشسإلا زكرŸا6103 ^�
ء‘اطŸا41 ^�
يتوشصلا عزوŸا0351 ^�
ايرولاكبلا ةلمح711 ^�
رئاز÷ا لايشس4933 ^�

à⁄ضخ©àء àمماـــ“رألìفـــحاــ

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

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

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

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

 يادلا رسصق فحتم
رئاز÷ا ةبشصقلا

44.48.86.120: فتاه

راثألل ينطولا فحتŸا
711 مقر مشساقلب Ëرك عراشش
68.06.47.120: فتاه

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

ةلوفطلا فحتم
ريوكعوب حلاشص عراشش411
71.35.46.120: فتاه
71.75.46.120 :صسكافلا

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

يسساروألا قدنف
رئاز÷ا ،نوناف زنارف عراشش

252847120 : فتاه
782717120/09 :صسكاف

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

012586120/011076 : فتاه
401266120/020366 :صسكاف

رئاز÷ا قدنف
رئاز÷ا ،ةعمجوب Êاديوشس يح42

000159120 : فتاه
805396120 :صسكاف

›ودلا رئاز÷ا قدنف
-اقباسس نوتليهلا -

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

60.60.12.120 : صسكاف

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

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

26.52.45.120/46.42.45 :فتاه
66.52.45.120 :صسكاف

ضضايرلا قدنف
 ›اواطشس ، جرف يديشس يحايشسلا بكرŸا

39.50.93 /57.13.93.120 : فتاه
54.61.93.120 :صسكاف

Òمألا قدنف
ميهاربإا ›اد قيرط ،نشسح لÓط يح33

06.82.63.120/01.51.63 : فتاه
85.33.73.120 :صسكاف

ىسسرŸا قدنف
›اواطشس ،جرف يديشس-يحايشسلا بكرŸا

15.91.93.120/50.01.93 : فتاه
54 .61.93.120 :صسكاف

فايسضلا راد قدنف
رئاز÷ا ،ةيدارŸا
02.02.96.120 فتاه

 راطŸا قدنف
25.57.05.120/05.26.05 : فتاه

120055793 :صسكاف

ةيبهدلا لامرلا قدنف
ةدلارزب يحايشسلا بكرŸا

42.96.93.120 :فتاه
76.87.93.120 :صسكاف

هزنŸا قدنف
›اواطشس ، يتيروم ،يحايشسلا بكرŸا

53.41.93.120 : فتاه

بناجلا قدنف
رئاز÷ا ، لجنموب يح10

61.18.47.120 :فتاه

يزكرŸا يحايسسلا قدنقلا
 رئاز÷ا ، ناشضمر نابع يح90

44.67.37.120 : فتاه

à⁄ق§ا„ف

 ةيلاŸا تاسسسسؤوŸاو كونبلا
-يزكرŸا كنبلا - رئاز÷ا كنب

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

120

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

62.53.17.120 : فتاه
42.42.17.120 : xaF

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

05.98.37.120 : فتاه
02.55.55.120/43.85.55 : صسكاف

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

46.45.03.120: فتاه
22.54.03.120: صسكاف

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

00.82.93.120/02.82.93 : فتاه
75.73.93.120 : صسكاف

يجراÿا كنبلا
: يرئاز÷ا

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

يرئاز÷ا يجراÿا كنبلا
صشوÒمع ديقعلا قيرط11

32.71.06.120 :فتاهلا
32.7106.120 :صسكافلا

sabiraP PNB كنب
دارم صشوديد قيرط9
29.42.46120 :فتاهلا

59.42.46120 :صسكافلا

ةكÈلا كنب
نونكع نب1 مقر فيشسوأا ةجلتوب يح

05.46.19.120/35 :فتاه
75.46.19.120 : صسكاف

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

noitaroprocيبرعلا كنبلا
صسيار دارم رئب ودعوب ةوخإلا جهن45

51.51.45120 :فتاهلا
22.11.45.120:صسكافلا

يبرعلا كنبلا
ةرديح صسدقلا ةحاشس32
29.10.06.120 :فتاهلا
86.80.84.120صسكافلا

å„كوــــ
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 ةأارماو رسصق4و بناجأا مهنيب

 ““ةقرح““ تلواfi طابحإإ
 ÂاغتصسÃ اصصخصش94ـــل

Âاغتسسم ةيلوب لحاوسسلا سسرح رسصانع تطبحأا
Òغ ةر˘ج˘˘ه تلواfi ة˘˘ع˘˘م÷ا ¤إا سسي˘˘مÿا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل
 .رحبلا سضرع ‘ بناجأا مهنيب اسصخسش94 ــل ةيعرسش
سسار◊ ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلا ة˘˘عو˘˘م˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ح˘˘˘سضوأاو
سسار◊ ة˘ع˘با˘ت˘لا ة˘م˘ئا˘ع˘لا تاد˘حو˘لا نأا ،ل˘˘حاو˘˘سسلا
احابسص3و ءاسسم01 ةعاسسلا Úب تسضÎعا لحاوسسلا
ن˘م تا˘عو˘م‹ ثÓ˘ث ة˘ع˘˘م÷ا ¤إا سسي˘˘مÿا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل
Ïم ىلع اوناك ةيعرسشلا Òغ ةرجهلل ÚحسشرŸا
يرا˘ج˘ت˘لا ءا˘ن˘يŸا لا˘م˘سش ع˘ن˘سصلا ة˘يد˘ي˘ل˘˘ق˘˘ت براو˘˘ق
.Âاغتسسم ةيلول يقرسشلا لحاسسلابو
تاعومÛا دارفأا لحاوسسلا سسرح رسصانع داتقاو
ةأارماو رسصق4و بناجأا اياعر3 مهنيب نمو ثÓثلا

ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م يرا˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا ءا˘˘˘ن˘˘˘يŸا ¤إا ةد˘˘˘حاو
هذه ل˘ث˘م ‘ ا˘ه˘ب لو˘م˘عŸا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تاءار˘جإلا˘ب
نم Úفوقوملل ةيلوألا تافاعسسإلا Ëدقتو تلا◊ا

.ةيندŸا ةيامحلل مدقتŸا ىفسشتسسŸا فرط
ح˘لا˘˘سصŸا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب تاد˘˘حو˘˘لا تاذ تما˘˘قو
ن˘م ي˘ئا˘قو˘لا زا˘ه÷ا ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ب ة˘سصتıا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
ذ˘˘ف˘˘نŸا اذ˘˘ه ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘نورو˘˘ك ءا˘˘بو ي˘˘سشف˘˘ت
ملسسيسسو .ردسصŸا تاذ فيسضي ،يرحبلا يدود◊ا

ةسصتıا ةينمألا تاهجلل ÚفوقوŸا قحل تقو ‘
ميلقإلا ةرداغم ةلواfi ة˘م˘ه˘ت˘ب ة˘لاد˘ع˘ل˘ل م˘هÁد˘ق˘تو
 .ةيعرسش Òغ ةقيرطب رحبلا قيرط نع ينطولا

 م.ق

ديسسكأا يداحأا زاغب قانتخإلا نم
نوبركلا
توŸإ نم ةريوبلاب ةلئاع دإرفأإ ذاقنإإ

ةيد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘ندŸا ة˘يا˘م◊ا ح˘لا˘سصم سسمأا تن˘ك“
تايناكمإلا نامسض عم عيرسس لخدت دعبو ةريويلا

اوسضرعت ةدحاو ةلئاع نم دارفأا ةعبرأا ذاقنإا نم
بسسحو .نوبركلا ديسسكأا يداحأا زاغب قانتخÓل
ةيام◊ا ىدل مÓعإلاب فلكŸا تادبع فسسوي
ةعاسسلا دودح ‘ هنإاف ةريوبلا ةيلول ةيندŸا
تافاعسسإا تلجسس سسمأا لاوز نم عبرلاو ةدحاولا
ثداح ‘ لخدت نكسسم041 ي◊ ةيوناثلا ةدحولا
يحب لزنŸا ءام ناخسس نم ثعبنم زاغب قانتخا
ف˘˘ل˘˘خ ة˘˘يلو˘˘لا ر˘˘ق˘˘م ن˘˘م بر˘˘ق˘˘˘لا˘˘˘ب جÈلا عارذ
ل˘جرو ءا˘˘سسن3 دار˘˘فأا ة˘˘ع˘˘برأا قا˘˘ن˘˘ت˘˘خا ثدا◊ا
” ثيح ةنسس46وÚ 02بام مهرامعأا حواÎت
¤إا م˘ه˘ل˘ق˘نو م˘ه˘˘ل ة˘˘ي˘˘لوألا تا˘˘فا˘˘ع˘˘سسإلا Ëد˘˘ق˘˘ت
.ةريوبلا ىفسشتسسم

ةيلوحكلإ تابورصشŸإ وجورم
نإزيلغ نمأإ ةصضبق ‘ تإردıإو
ن˘مألا˘ب ة˘ي˘ئا˘˘سضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشلا ر˘˘سصا˘˘ن˘˘ع تن˘˘ك“

فيقوت نم نازيلغ ةيلو نمأاب نماثلا يرسض◊ا
تا˘بور˘سشŸا ن˘م ةÈت˘ع˘م ة˘ي˘م˘ك ز˘ج˘حو سصخ˘˘سش
تامولعم دورول دوعت ةيسضقلا ليسصافت .ةيلوحكلا
عيبي سصخسش دوجو اهدافم اهتاذ ةحلسصŸا ¤إا
ىد˘حإا˘ب ة˘سصخر نود˘ب ة˘ي˘لو˘˘ح˘˘ك˘˘لا تا˘˘بور˘˘سشŸا
ةينمألا Òبادتلا ذاختا دعبو ،ةيبعسشلا ءايحألا
تنك“ ،هيف هبتسشŸا تاكر– دسصرتو ةمزÓلا
ةبكرم Ïم ىلع هفيقوت نم اهتاذ نمألا تاوق
ةيلوحكلا تابورسشŸا نم ةÈتعم ةيمك زجحو
عاو˘˘نألا ف˘˘ل˘˘˘تfl ن˘˘˘م ةد˘˘˘حو009 ـب ترد˘˘˘˘˘˘˘˘ق
ةحلسصŸا تنك“ ،هتاذ قايسسلا ‘و .ماجحألاو
ةيمك مهتزو˘ح˘ب سصا˘خ˘سشأا3 ف˘ي˘قو˘ت ن˘م ا˘ه˘تاذ
ةيلق˘ع˘لا تار˘ثؤوŸاو يد˘ن˘ه˘لا بن˘ق˘لا ن˘م ةÈت˘ع˘م
‘ ز‚أا ثيح ،Òبكلا مج◊ا نم ءاسضيب ةحلسسأاو

.ةلادعلل اومدقو ،ايئاسضق افلم مهقح

رإرصشأإ ةعامج فيقوتو..
مهنع ثوحبم
ن˘مألا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشلا ح˘˘لا˘˘سصم تف˘˘قوأا
دار˘فأا ناز˘ي˘ل˘غ ة˘˘يلو ن˘˘مأا˘˘ب ن˘˘ما˘˘ث˘˘لا ير˘˘سض◊ا

.ÚنطاوŸا ىلع ءادتعلا فÎ– رارسشأا ةيعمج
لاسسرإلا ةعاق نم ءادن رثإا ىلع ةيسضقلا تءاج
ةيبطلا تلاجعتسسلا ةحلسصم لابقتسسا اهدافم

Ãى˘ف˘˘سشت˘˘سس fiسضر˘ع˘ت ة˘ي˘ح˘سضل فا˘ي˘سضو˘ب د˘م
فيثكت دعبو ،ءاسضيب ةحلسسأا ةطسساوب ءادتعل
.مهفيقوت ” مهتيوه ديد–و ثاحبألا

قر˘˘˘ف˘˘˘لا ف˘˘˘ل˘˘˘تfl تن˘˘˘ك“ قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا سسف˘˘˘˘ن ‘
اسصخسش81 فيقوت نم ،ةيلولا نمأاب ةيتايلمعلا

fiاياسضق ‘ مهطروتل ةلادعلا لبق نم ثحب ل
flةيروهم÷ا ليكو ىلع اوليحأا ثيح ةفلت.

م.ق

””كينتوبسس”” ةلاكول حيرسصت ‘
ططfl دوجو يفنت ةيصسنوتلإ ةصسائرلإ

ديعصس سسيق سسيئرلإ لايتغإل
ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م÷ا ة˘˘سسا˘˘ئر ‘ لوؤو˘˘سسم رد˘˘سصم ى˘˘˘ف˘˘˘ن
جار ام ””كينتوبسس”” ةلاكول حيرسصت ‘  ،ةيسسنوتلا

ططfl دوجو لوح ةعم÷ا سسمأا رابخأا نم
.ديعسس سسيق ةيروهم÷ا سسيئر لايتغل
ل مÓعإلا لئاسسو ‘ لوادت ام نأا ردسصŸا دكأاو
ة˘˘نا˘˘˘خ ‘ لز˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘يو ،ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا ن˘˘˘م ه˘˘˘ل سسا˘˘˘سسأا
ةيسسنوتلا ””قورسشلا”” ةفيحسص تناكو .تاعئاسشلا
دحأا نأا ،ةعم÷ا سسمأا رداسصلا اهددع ‘ تدافأا

دق ةمسصاعلاب2 ةÒحبلا ةهجب زباıا لامع
لواح لماك ططfl نع ةينمألا تادحولل فسشك
سسي˘˘ئر لا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘غل ه˘˘˘ي˘˘˘ف هر˘˘˘سشح لا˘˘˘م˘˘˘عأا ل˘˘˘جر
تدافأا ليسصافتلا ‘و .ديعسس سسيق ةيروهم÷ا
بحاسص طيروت لواح لامعأا لجر نأاب ةفيحسصلا

flزب ‘ flا تايمك ‘ّ مسسلاّ سسدل ططÿزب
ءارغإا لÓخ نم كلذو ،ةزبıا اهينتقت يتلا
ما˘ي˘ق˘لا ل˘با˘ق˘م را˘ن˘˘يد ف˘˘لأا02 غ˘ل˘بÃ ل˘ما˘˘ع˘˘لا
.ططıا فسشكو سضفر هنأا لإا ،ةيلمعلاب

www.journal-elhourria.comةــــيرابخإ ةــــــــيموي

نوميم نب ميياح
حياصسلإ بيب◊و

بيب◊ يئاورلا رسصتني ””ميياحو انأا”” ةياور ‘
””نوميم نب ميياح”” يدوهيلا ›ديسصلل حياسسلا
دÁ ناكو ةيرئاز÷ا ةروثلا دناسس يذلا
نأا ،لÓقتسسلا دعب ،ضضفرو ،ةيودألاب راوثلا
ضضرأا”” اهنأا نوعدي ام ¤إا هتبيبح قفاري
،رئاز÷ا يه هسضرأا نأا نقيتم هنأل ،””داعيŸا

،ليئارسسإا اهمسسا دÓبب رفكي كلذب وهو
ضضفر املثم هÒغ ضضرأا رمعتسسي نأا ضضفريو
.يسسنرفلا هرمعتسسي نأا

بلاط حياسسلا بيب◊ لعجي ،””ميياحو انأا”” ‘
‘ هسسدسسم رهسشي ””يفينح نÓسسرأا”” ةفسسلفلا

ةيلديسص قرح اودارأا نيذلا ضضعبلا هجو
بيب◊ ىأار نيذلا ضضعبلا ءلؤوه ،ميياح

ةسسام◊ا مهرŒ ””عيطق”” مهنأا حياسسلا
.ءايمعلا
ةليلق ةلق ةيرئاز÷ا ةروثلا ‘ ميياح لاثمأا

Úيرئاز÷ا ددع مامأا ركذت داكت ل ادج
لÓتحلا فسص ¤إا اوفقو نيذلا ىكر◊ا
ةلقلا هذه نأا ىأار كلذ عمو .يسسنرفلا
نأاب ةريدج ،ركذت داكت ل يتلا ادج ةليلقلا

رسصتنت اهنأل ،يعادبإلا هلمع روfi نوكت
عيطقلا تاعانق باسسح ىلع ةيناسسنإلا ¤إا
قرعلاو ايجولويديإلا ةلومحب ةلقثŸا

.نيدلاو
حياسسلا بيب◊ ريدي ىتح ثدح يذلا ام

ةروثلا تمسسر يتلا هتيناسسنإل هرهظ
دسض اميظع ايناسسنإا ازجنم ةيرئاز÷ا
نع ¤اعتي ،ةلادعÓلاو ملظلاو رامعتسسلا
؟ايجولويديإلاو قرعلاو نيدلا تاءامتنا

نأا حياسسلا بيب◊ يئاورلا غاسستسسا فيك
يسسنرفلا رامعتسسÓل ضضفارلا مييا◊ رسصتني
هسسفن ىلع لبقيو ،يليئارسسإلا ناطيتسسÓلو
ناطيتسسلاب نمؤوي نم فسص ¤إا فقي نأا

هنأا ىوعدب Êويهسصلا نايكلا عم عبطيو
اوعاب Úينيطسسلفلا نم نيÒثك فرعي
؟ةينيطسسلفلا ةيسضقلا

بيب◊ ةياور ‘ ””ميياح”” لآام ناك اذام
Úيرئاز÷ا ىكر◊ا ¤إا رظن هنأا ول حياسسلا
¤إا اوفقوو ةيرئاز÷ا ةيسضقلا اوعاب نيذلا

؟يسسنرفلا لÓتحلا فسص
نم ةيريرحتلا ةروثلا ¤إا ميياح رظن ول
بيب◊ يئاورلا اهنم رظن يتلا ةيوازلا
فسسنل ،ةينيطسسلفلا ةيسضقلا ¤إا حياسسلا
ةياور كانه تناك اŸو اهتيادب نم ةياورلا

.ةيتارامإا ةزئاج لو

دـــــــــــــــسشارـــــــــب يدـــــــــهم

ة˘˘˘يلو ن˘˘˘مأا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سصم تك˘˘˘˘ك˘˘˘˘ف
نوكتت ةيمارجإا ةعامج رئاز÷ا

مهيف هبتسشم سصاخسشأا ةعسست نم
ةقرافأا اياعر سسمخ مهنيب نم
نيورهلا نم مارغ824 زجح عم
غلبمو Úياكوكلا نم امارغ09و
.رانيد005718 هردق ›ام
لا˘˘سصتلا ة˘˘ي˘˘˘لÿ نا˘˘˘ي˘˘˘ب بسسحو
ةئيهلا تاذل ةماعلا تاقÓعلاو
ةبراfi راطإا ‘ هنإاف ،ةينمألا
ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘عر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سشلا Òغ راŒلا
ةع˘طا˘قŸا تن˘ك“ ،تاردıا˘ب
نم ةيئاسضقلا ةطرسشلل ىطسسولا
ة˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ج طا˘˘˘سشن˘˘˘ل د˘˘˘ح ع˘˘˘˘سضو

ة˘˘ع˘˘سست ن˘˘م نو˘˘ك˘˘ت˘˘ت ة˘˘ي˘˘˘مار˘˘˘جإا
اياعر سسمخ مهنيب نم ،دارفأا
داÒت˘سسلا ة˘ي˘سضق ن˘˘ع ،ة˘˘قرا˘˘فأا
عو˘ن ن˘م تاردıا˘ب ةرا˘ج˘˘ت˘˘لاو
ل˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘˘لا ،Úيا˘˘˘˘كو˘˘˘˘كو ن˘˘˘˘يور˘˘˘˘ه
ة˘ق˘ير˘ط˘ب ة˘كرا˘سشŸاو ع˘يزو˘˘ت˘˘لاو
ةعامج راطإا ‘ ةعورسشم Òغ
.ةمظنم ةيمارجإا
بسسح ،ةقرفلا تاذ تنك“ امك
ن˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ز˘˘ج˘˘ح ن˘˘م ،نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا
عو˘˘˘ن ن˘˘˘م ة˘˘˘ب˘˘˘˘ل˘˘˘˘سصلا تاردıا

ةيمك ،مارغ824 اهنزو نيوره
،امارغ09 اهنزو Úياكوكلا نم
رانيد005718 هردق ›ام غلبم

هردق ةيبنجألا ةلمعلا نم غلبمو
،Úتيحايسس Úترايسسو ،وروأا051
ةزهجأا عبرأا ،رفسس تازاوج عبرأا
Úناز˘˘ي˘˘م ،لو˘˘مfi ر˘˘تو˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ك
لا˘ق˘ن ف˘تا˘˘هÚ، 02ي˘˘نوÎك˘˘˘لإا
ة÷اعŸ ةدعم داوم ¤إا ةفاسضإا
.ةبلسصلا تاردıا ةئبعتو
تاءار˘˘˘جلا لا˘˘˘م˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘سسا د˘˘˘ع˘˘˘ب
،اينوناق اهب لومعŸا ةينوناقلا
تاه÷ا مامأا مهيف هبتسشŸا مدق
،م˘ه˘ف˘ل˘م ‘ ر˘ظ˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا
.نايبلا متخي

و .ق

 ةمسصاعلا نمأا
Úياكوك غ09 و نيوره مإرغوليك فصصن زجح

Êوزعلا دمfi ةطرسشلا ديمع ،ةعم÷ا سسمأا ‘وت
دعب ةنسس38ـلا زهان رمع نع ةمسصاعلاب يداولا بابب

ةيزعت ةيقرب تدافأا ام بسسح ،سضرŸا عم عارسص
Ÿةمسصاعلاب ينطولا نمألا ةيريد. 
ةلئاعل ةيزعت رئاز÷ا ةيلول نمألا ةيريدم تمدقو
،هردق و هللا ءاسضقب ةيسضار بولقب”” اهيف ءاج ديقفلا
Êوزعلا دعاقتŸا ةطرسشلا ديمع ةافو Èخ انيقلت

fiا اذه رثإا ىلعو دمŸسسيئر مدقتي ،لل÷ا باسص

مكيوذلو مكل ةسصلاÿا هيزاعتب ،رئاز÷ا ةيلو نمأا
ةعسساولا هتمحرب هدمغتي نأا لجو زع ¤وŸا Óئاسس
Èسصلا ل˘ي˘م˘ج م˘ك˘م˘ه˘ل˘يو ه˘˘تا˘˘ن˘˘ج ح˘˘ي˘˘سسف ه˘˘ن˘˘ك˘˘سسيو
 .””ناولسسلاو
””يفıا يطرسشلا”” ـب فرع ديقفلا نإاف ،ةراسشإÓل

ةسصح»و يمومعلا نويزفلتلا ‘ ثبي ناك جمانرب ‘
.””ةمÓسسلا قيرط

و.ق

 ””يفıا يطرسشلا”” عدوت ””ةمÓسسلا قيرط»

fiوزعلإ دمÊ ‘ هللإ ةمذ

ةنسس96 رمع نع

دقفت ةيصسنوتلإ مدقلإ ةرك
يدامح قباصسلإ ›ودلإ
 يبرقعلإ
ي˘سضا˘ير˘لا يدا˘˘ن˘˘لا بعل ،ة˘˘ع˘˘م÷ا سسمأا ،‘و˘˘ت
اقباسس يسسنوتلا ينطولا بختنŸاو يسسقافسصلا
96 زهان رمع نع ،يبرقعلا يدامح ،مدقلا ةركل
رثإا ،سسقافسص ةنيدم تايفسشتسسم ىدحإا ‘ ،ةنسس
.سضرŸا عم عارسص
ي˘ق˘ي˘ق◊ا ه˘م˘سساو ،ي˘بر˘ق˘ع˘لا يدا˘˘م˘˘ح كرا˘˘سشو

fiرحاسس»ب بقلي ناك يذلاو ،ميحر نب دم
يتلا ⁄اعلا سسأاك ‘ ،سصوسصÿا ىلع ،””لايجألا

ة˘ق˘فر زا˘ف ا˘˘م˘˘ك ،8791 ة˘ن˘سس Úت˘ن˘جرألا˘ب تر˘˘ج
ماوعأا ةيسسنو˘ت˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا˘ب ي˘سسقا˘ف˘سصلا يدا˘ن˘لا
.3891و1891و8791
،سسنوت جراخ ةيفاÎحا ةبرŒ لحارلا سضاخو

 .يدوعسسلا رسصنلا يدان اهلÓخ رواج



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
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