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راركت نم رذحي يرقم
تجرخأا يتلا تاصسرامŸا
عراصشلا ¤إا بعصشلا

دبع ملصسلا عمت‹ ةكرح صسيئر رذح
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تاباسصإلا ددع ‘ اسسوسسfi اسضافخنا رئاز÷ا تلجسس
ةليسصح رخآا بسسح ،دجتسسŸا انوروك ضسوÒفب ةيمويلا
مويلا ،ةحئا÷ا ةعباتمو دسصر ةن÷ اهنع تفسشك
.ءاثÓثلا
انوروك ضسوÒف دسصر ةنجلل يمسسرلا قطانلا نلعأاو
ضسمأا ،راروف لامج روتكدلا هتعباتمو ““91 ديفوك““
01و ضسوÒفلاب ةديدج ةباسصإا073 ليجسست نع ،ءاثÓثلا
رئاز÷ا تلتحاو.ةيسضاŸا ةعاسس42ـلا لÓخ ،تايفو
77 ـب تاباسصإلا ددع ‘ تايلولا ةمدقم ةمسصاعلا
مث ،ةباسصإا03 ـب ةبانعف ،ةباسصإا04 ـب ةديلبلا اهيلت ،ةباسصإا
¤إا ،ضسمأا ،انوروك ةليسصح رسشؤوتو.ةباسصإا82 ـب نارهو
ةنراقم ،تاباسصإلا ددعل ›زانتلا ىحنŸا رارمتسسا

موي ةليسصحو (ةباسصإا893) ،Úثلا ضسمأا لوأا ةليسصحب
رئاز÷ا هلجسست مقر ىندأا وهو ،(ةباسصإا293) ،دحألا

تايوتسسم تاباسصإلا ددع غلب Úح ،ةليوط ةدم ذنم
.ةلاح007 تبراق ،طرافلا ةيليوج رهسش ،رخاوأا ةيسسايق
›امجإلا ددعلا عفتري ةديد÷ا ةيمويلا ةليسص◊ا هذهبو
دÓبلا ‘ ضسوÒفلا راسشتنا ةيادب ذنم ،ةدكؤوŸا تلاحلل
6541 ¤إا تايفولا ›امجإا عفترا امنيب ،لاح82224 ¤إا
عفتÒل باسصم812 ‘اعت ةنجللا تلجسس لباقŸاب.ةافو
ىسضرŸا ددع فرع امك .78592 ¤إا ÚفاعتŸا ›امجإا
ةلاح73 نم اسضافخنا ةزكرŸا ةيانعلا ‘ نيدجاوتŸا
.ضسمأا ةلاح13 ¤إا Úنثلا ضسمأا لوأا

و .ق

هيلع ةقداصصملل ةيعيرصشتلا ةئيهلا ىلع لوأا رميصس روتصسدلا ليدعت عورصشم

تينÎنإلا قفدت ةعصس Úصسحتل

يلماعتم ةدئافل تابذبذلا فيط نم ةمزح رير–
ثÓثلا لاقنلا فتاهلا
ةمزح رير– نع ،ضسمأا ،رازموب ميهاربا ،ةيكلسسÓلاو ةيكلسسلا تÓسصاوŸاو ديÈلا ريزو نلعأا

،ريزولا هنع نلعأا يذلا رارقلا.ثÓثلا لاقنلا فتاهلا يلماعتم ةدئافل تابذبذلا فيط نم
ديحوت لجأا نم ،ةثÓثلا لاقنلا فتاهلا يلماعتŸ لئاوألا ÚلوؤوسسŸا عم اعامتجا هسسأارت لÓخ
كلذو ،ÚنطاوŸا حلاسصل تنÎنلا قفدت ةعسس Úسس–و تامدÿا Úسس– ىلع لمعلاو دوه÷ا
.Òخألا ءارزولا ضسل‹ لÓخ ،ةيروهم÷ا ضسيئر تاميلعتل اذيفنت

40 صص

ترصس ءÓخإا صضراعن ل :ةيكÎلا ةصسائرلا
 ةحلصسŸا تاوقلا نم ةرف÷او

تاردابم لاصشفإاب Îفح مهتا
ّرقي جارصسلا ..مÓصسلا
 رذحيو ةيرازو تÓيدعت
 ““ÚصسدنŸا““ نم

 ىوقلا““ نم ةحاصسلا Òهطت
:يغونو بصسح ““ةيمÓعإلا Òغ

Òغ فحصصلا ءافتخاب تاعقوت
راهصشإ’ا طورصشل ةيفوتصسŸا

30 صص

 اينابصسإا ‘ ةديدج دويق

ةلاح لوأا فصشكت غنوك غنوه
ةباصصإ’ا ددجتل ةدكؤوم
 ضسوÒفلاب

ةÒخألا ةعاصس ـلا ‘ تايفو01و ةباصصًإا073

تاباصصإ’ا ددع ‘ ضسوصسfi ضضافخنا
انوروكب

EL HOURRIAةــــيرابخإ ةــــــــيموي

؟’ بعصشلا لاق اذإا ناÈŸلا Òصصم ام

60 ـل قف     
ـه1441 

قلعتت ¤وألا ،ناتنثا ناتلكسشم روتسسدلا ليدعت نوناق عورسشم هجاويسس
دق ةيبلغألا لكسشت يتلا هبازحأا تناك ناŸرب ىلع ضضرعيسس هنأاب

نوبت ديÛا دبع ضسيئرلا هنع لوقي يذلا6102 روتسسد ىلع تقداسص
تايحÓسص ةيروهم÷ا ضسيئرل ىطعأاو درفلا مكح ضسرك روتسسد هنإا
.طقف تاونسس6 دعب لوأÓل فلاfl روتسسد ضصن ىلع مهتيوسصتو ،ةÒثك
ديعسصلا ىلع طقف ضسيل ةيقادسصملل دقاف ناÈŸلا اذه نوك نع كيهان
،9102 رياÈف22 ـل يبعسشلا كار◊ا دعب يرذج لكسشب ضسركت ،يبعسشلا

.يمسسرلا باطÿا ىوتسسم ىلع ىتح لب
ىلع معنب قداسص ام لاح ‘ ناÈŸلا ةيعسضوب قلعتي Êاثلا لاكسشإلا

نويرئاز÷ا ضضفرو ،اتاتب دعبتسسŸا Òغ رمألا وهو ،ليدعتلا عورسشم
قدي ليمزإا رخآا ءاتفتسسلا اذه نوكي ةلا◊ا هذه يفف .ليدعتلا عورسشم

ءارجإاو هلح بجاو مامأا نوبت ضسيئرلا لعجيو ،ناÈŸلا ضشعن ‘
.ةديدج ةيلfiو ةيعيرسشت تاباختنا

30 صص



ازكرم571 ىلع نوعزوتي

ايرولاكبلل حصشÎم فلأا75 نم ديزأا
ةمصصاعلاب

راطإا ‘و ،ءاثÓثلا ضسمأا ،ةمسصاعلا ةيلو حلاسصم تنلعأا
،9102/0202 ةيسساردلا ةنسسلا ةياهن تاناحتمل تاÒسضحتلا

.ايرولاكبلا ةداهسش ناحتما ضصوسصخب تايئاسصحإا نع
زكارم ددع نإاف ،رئاز÷ا ةيلو حلاسصم نم نايب بسسحو
Úعزوم ازكرم571 غلب ،ةمسصاعلا ‘ ““كابلا““ ناحتمإا ءارجإا
ةيريدم ،ازكرم85 ،برغ رئاز÷ا ةيبÎلا ةيريدم :›اتلاك
رئاز÷ا ةيبÎلا ةيريدم ،ازكرم25 ،طسسو رئاز÷ا ةيبÎلا
.ازكرم56 ،قرسش
مهنم ،احسشÎمÚ 31275حسشÎملل ›امجإلا ددعلا غلبو
ضسرادŸا ‘ احسشÎم0702و ،اسسردمتم احسشÎم54273
نم احسشÎم96 مهيف اÃ ،ارح احسشÎم89871و ،ةسصاÿا

تاجايتحلا يوذ نم احسشÎم14و ليهأاتلا ةداعإا زكارم
.ةسصاÿا
80342و اروكذ50923¤إا ضسن÷ا بسسح نوحسشŸÎا عزوتيو
.اثانإا
ءارجإا خيرات نأا ¤إا رئاز÷ا ةيلو حلاسصم نايب راسشأا امك
رارحألا ÚخسشÎملل ةيسضايرلاو ةيندبلا ةيبÎلا تارابتخا
.زكارمÈ ‘ 9متبسس03 ¤إا Èمتبسس02 نم نوكيسس

و .ق

 ةيمقرلا ““صسكأا باو““ ةصصنم Èع

باب ةعماجب دعب نع ضسوردلا فانئتصسا
 راوزلا

مولعلل نيدموب يراوه ةعماج ةرادإا ،ضسمأا تنلعأا
دعب نع متي ضسوردلا فانئتسسا نأا راوزلا بابب ايجولونكتلاو
.انوروك ضسوÒف راسشتنا ببسسب كلذو ““ضسكأا باو““ ةسصنم Èع
ةعماج ريدم حسضوأا ،يجوغاديبلا فانئتسسلا لوكوتورب يفف
ذاتسسألا ،راوزلا بابب ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب يراوه
فورظلل اًرظن ،متيسس ضسيردتلا““ نأا ،ضشتاركا نيدلا لامج
ددم يتلا ““ضسكأا باو““ ةسصنم Èع دعُب نع ،ةيلا◊ا ةيحسصلا
.““لبقŸا ربوتكأا رهسش ةياهن ¤إا ÊاÛا اهمادختسسا
ضسوردلا فانئتسسا خيرات نأا ،ددسصلا اذه ‘ ،فاسضأاو

ىلع فكعتسس ةمانزرلا نأاو ““اًقحل““ هنع نلعيسس ايروسضح
.ةعما÷ا تايلك فلتı ةيجوغاديبلا ناجللا اهعسضو
تاهيجوتلل ادانتسسا ،ضشتاركا نيدلا لامج ذاتسسألا ىطعأا امك
،يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ةرازو نع ةرداسصلا ةÒخألا
اهنم0202-9102 يسساردلا ماعلا ةياهن ضصوسصخب ليسصافت

اينوÎكلإا ÚسسردŸا رسضاfi عيقوت نأا ضصوسصÿا هجو ىلع
.0202 توأا32 خيراتل ددح
تادامتعلاو هاروتكدلا تاحورطأا ةسشقانم نأا فسشك امك
اًرابتعا ةقلغم نوكت نأا نكÎ ““ÁسساŸا تاسشقانمو ةيعما÷ا

.““0202 توأا32 نم
باب ايجولونكتلاو مولعلل نيدموب يراوه ةعماج ريدم حسضوأاو
‘ ةمهاسسŸا لجأا نمو ةيئاقو بابسسأل هنأا اسضيأا راوزلا
رسشن متيسس ،انوروك ضسوÒف راسشتنا ةحفاكŸ ينطولا ده÷ا
ةرازولا لبق نم ضضرغلا اذهل دمتعŸا يحسصلا لوكوتوÈلا
.يعما÷ا مر◊ا لماك Èع Úيعامتجلا اهئاكرسش فلتflو

و .ق

Úيصسنوتلا ءÓجإ’ ةلحر ة‹رب
ارب رئاز÷اب Úقلاعلا

،ءاثÓثلا ضسمأا ،رئاز÷اب ةيسسنوتلا ةيروهم÷ا ةرافسس تنلعأا
كلذو Èلا قيرط نع ضسنوت ¤إا ءÓجإا ةلحر ميظنت ررقت هنأا

مأا يدود◊ا ÈعŸا Èع0202 توأاÚ 13نثلا موي ةحيبسص
،لوبطلا
““كوبسسياف ““‘ اهتحفسص Èع هترسشن ةرافسسلا نم نايب حسضوأاو
ضسنوت ¤إا ةدوعلا ‘ Úبغارلا Úيسسنوتلا ÚنطاوŸا ىلع هنأا
ÊوÎكلإلا ديÈلا ناونع ىلع مهتانايبو مهئامسسأا ليجسست
““moc.liamg@0202aaljintbma““ توأا92 موي خيرات لبق
.يرا÷ا
راهظتسسا ءÓجإلا ةيلمعب ÚينعŸا عيمج ىلع نايبلا دكأاو

متتسس يذلا لزنلاب ““rehcuov““ زج◊ا لسصوو ““RCP““ ليل–
ةيسسنوتلا تاطلسسلا ىدل يرابجلا يحسصلا رج◊ا ةيلمع هيف
.لوبطلا مأا يدود◊ا ÈعŸا ‘ ةينعŸا

و .ق

جرف يديصس يئطاصش حتف ةداعإا
حتف ةداعإا ةمسصاعلا رئاز÷ا ›او ،ءاثÓثلا ضسمأا ،ررق
 .›اواطسس ةيدلبب برغ و قرسش جرف يديسس ئطاوسش
ةيئاقولا Òبادتلل اعبت““ هنأا رئاز÷ا ةيلو نم نايب ‘ ءاجو
يجيردتلا حتفلاب ةقلعتŸا ¤وألا ةرازولا حلاسصم اهتررق يتلا
مراسصلا ديقتلا لظ ‘ كلذو ،ئطاوسشلل بقارŸاو
نم ةيام◊او ةياقولاب ةطبترŸا ةيحسصلا تلوكوتوÈلاب
ةفاك ملع ¤إا رئاز÷ا ةيلو ›او يهني ،انوروك ضسوÒف راسشتنا

:يليام ررقت هنأا ،ةمسصاعلا تانطاومو ينطاوم
،›اواطسسأا ةيدلبب برغ و قرسش جرف يديسس ئطاسش حتف ةداعإا
،0202 توأا32 خيرات نم ءادتبا ،ةدلارزل ةيرادإلا ةعطاقŸا
.““ةيئاقولا ةيحسصلا Òبادتلاو طورسشلا قفو

و .ق

2يـنـطو
ـه1441 مر70fi ـل قفاوŸا م0202  توأا62 ءاعبرألا el-hourria.com

يحصصلا لوكوتوÈلل ““مراصصلا““ ذيفنتلا Èع

 ذيمÓتلا ةمÓصس نامصضب همازتلا دكؤوي طوعجاو

و ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا د˘˘ي˘˘سصلا ر˘˘˘يزو ف˘˘˘سشك
د˘م˘حأا د˘ي˘سس ة˘يد˘ي˘سصلا تا˘ج˘ت˘نŸا
ءا˘˘˘˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘˘لا ضسمأا ،ي˘˘˘˘˘˘˘خور˘˘˘˘˘˘˘ف
ة˘يرازو˘لا ه˘تر˘ئاد نأا ،ضسادر˘˘مو˘˘ب˘˘ب
ل˘˘جأا ن˘˘م ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا دد˘˘˘سصب
ن˘كÁ يذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت مو˘˘سسر˘˘م راد˘˘سصإا

ةدا˘ف˘ت˘سسلا ن˘م ىو˘ت˘سسŸا يÁد˘ع
را˘˘ح˘˘ب ضصسصخ˘˘ت ‘ ن˘˘˘يو˘˘˘ك˘˘˘ت ن˘˘˘م
.لهؤوم
ةقفر هفارسشإا بقع ،يخورف لاقو
ÚينهŸا ميلع˘ت˘لاو ن˘يو˘ك˘ت˘لا ةر˘يزو
ةسشرو حاتتفا ىلع ،ةحيرف نب مايه
تاجاي˘ت˘حا˘ب ل˘ف˘ك˘ت˘لا لو˘ح ة˘ي˘ن˘ق˘ت
يرحبلا ديسصلا لا‹ ‘ نيوكتلا
لمع˘لا ““نإا ،ة˘يد˘ي˘سصلا تا˘ج˘ت˘نŸاو

ل˘ك˘سشم ل˘ح ل˘جأا ن˘م ا˘ي˘لا˘˘ح را˘˘ج
ىوتسسŸا يÁدع ةرا˘ح˘ب˘لا ن˘يو˘ك˘ت
موسسرم ابيرق ردسصيسسو ،يميلعتلا

ن˘م ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘ه˘ل ح˘م˘سسي يذ˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت
ضصسصخت ‘ نيوكت نم ةدافتسسلا
ىو˘ت˘سسم طر˘سش نود ل˘هؤو˘م را˘˘ح˘˘ب
““.طسسوتم ةيناثلا ةنسسلا
اذ˘ه ه˘ن˘˘م˘˘سضت˘˘ي ا˘˘م م˘˘هأا Úب ن˘˘مو
اذ˘˘˘ه˘˘˘ب ي˘˘˘ن˘˘˘عŸا ما˘˘˘ي˘˘˘ق مو˘˘˘˘سسرŸا
ليهأات ةداهسشب جوتي يذلا نيوكتلا
رحبلا ‘ يقيبطت يليهأات نيوكتب
رهسشأا4 زواجتت ل ةÒسصق ةÎفل

ضسورد هللختت ،ضصسصختلا بسسح
‘ Úتر˘م Úت˘عا˘˘سس ةدŸ ة˘˘ير˘˘ظ˘˘ن
.عوبسسألا
اذه نم نودي˘ف˘ت˘سسŸا ن˘ك˘م˘ت˘ي˘سسو
ليهأات ةداهسشب جوتي يذلا نيوكتلا

‘ اهمهأا لثمتت ةددعتم ايازم نم
ثعبل معدلاو يعامتجلا Úمأاتلا
.لاÛا ‘ طاسشنلا ريوطت و
ءانيÃ ةسصاخ ةسشرو ةنياعم ىدلو

ةسصسصختم (ةيلولا قرسش) يرومز
،نفسسلل وسسرلا تاعبرم زا‚إا ‘

عورسشŸا اذهب عاطقلا ريزو داسشأا
““يجذومنلا و ماهلا»ب هفسصو يذلا

هحيتي ام ثيح نم نطولا لك Èع
و˘سسر ة˘ط˘ير˘خ زا‚إا ة˘ي˘نا˘ك˘مإا ن˘م
هدعاسست ءانيŸا اذه ىوتسسم ىلع

ق˘˘فار˘˘م ل˘˘ك˘˘ل د˘˘ي÷ا Òي˘˘سست˘˘˘لا ‘
لÓ˘غ˘ت˘سسلا و ضصي˘˘ل˘˘ق˘˘ت و ءا˘˘ن˘˘يŸا
‘ ة˘ل˘غ˘ت˘سسŸا تا˘حا˘سسم˘ل˘˘ل د˘˘ي÷ا
.ةسسبايلا
ي˘˘خور˘˘ف ر˘˘˘يزو˘˘˘لا فار˘˘˘سشإا ىد˘˘˘لو
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا و ن˘يو˘ك˘ت˘لا ةر˘˘يزو ة˘˘ق˘˘فر
ة˘سشرو˘˘لا حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا ى˘˘ل˘˘ع Úي˘˘ن˘˘هŸا
تا˘ي˘لآلا ءا˘سشنإا˘ب ة˘سصاÿا ة˘ي˘ن˘ق˘ت˘لا
تاذ ةطسشنألا ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘ل ة˘يرور˘سضلا
ةيقا˘ف˘تا ن˘م˘سض ة˘جردŸا ة˘يو˘لوألا
رهسش Úعاطقلا Úب ةمŸÈا راطإا

ين˘طو˘لا د˘ه˘عŸا˘ب ي˘سضاŸا و˘ي˘نو˘ي
ةقدنفلاو ةحايسسلا ‘ ضصسصختŸا
¤إا راسشأا ،ةيلولا ةمسصاعب ةمركلاب
هذه هيلإا فدهت ام Úب نم هنأا
دراوŸا Úم˘ث˘ت (ة˘˘سشرو˘˘لا) ةÒخألا
.Úعاطقلل ةيداŸا و ةيرسشبلا
ف˘ي˘سضي ،ة˘سشرو˘لا هذ˘ه ي˘مر˘ت ا˘م˘ك
ل˘˘˘˘سضفأا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت ¤إا ،ر˘˘˘˘يزو˘˘˘˘لا
،يليهأاتلا نيوكتلا ‘ تاجايتحÓل
و ,ةيبون÷ا قطانŸا ‘ اميسسلو
ن˘يو˘ك˘ت˘˘لا زا˘˘ه˘˘ج ل˘˘ما˘˘ك˘˘ت نا˘˘م˘˘سض
ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘تŸا ن˘˘هŸا ع˘˘˘م ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ةيبرتو يرحبلا ديسصلا تاطاسشنب
ة˘˘با˘˘ج˘˘ت˘˘˘سسلا Úسس–و تا˘˘˘ي˘˘˘ئاŸا

ÚلماعتŸا و ÚينهŸا تاجايتحل
ة˘˘ئ˘˘ف ن˘˘˘م ة˘˘˘سصا˘˘˘خ Úيدا˘˘˘سصت˘˘˘قلا
.بابسشلا

و .ق

ةيديصصلا تاجتنŸاو يرحبلا ديصصلا ةرازو

 لهؤوم راحب ضصصصخت ‘ نيوكت نم ىوتصسŸا يÁدع Úك“

و .ق

ةعجارŸا ضصسصح قÓطنا ةيلمع هدقفت ىدل
زا˘ي˘ت˘جا ى˘ل˘ع Úل˘ب˘قŸا ذ˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘ل˘˘ل ةر˘˘كاذŸاو
مي˘ل˘ع˘ت˘لا ةدا˘ه˘سشو ا˘يرو˘لا˘ك˘ب˘لا ةدا˘ه˘سش Êا˘ح˘ت˘ما
تاسسسسؤوŸا مازتلا ىدم ىلع هفوقوو طسسوتŸا
بجاولا يحسصلا يئاقولا لوكوتوÈلاب ةيوبÎلا
تا˘˘سسسسؤوŸا ن˘˘م دد˘˘ع˘˘ب ه˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘تو ه˘˘˘ماÎحا
ةموك◊ا““ نأا ريزولا دكأا ،ةمسصاعلاب ةيوبÎلا
ىلع لمعتسسو ترفو ةيلÙا تاطلسسلا عيمجو
لوكوتوÈلاب ةقلعتŸا تامزلتسسŸا عيمج Òفوت
.““يحسصلا
ل˘ك˘سشب و ةرازو˘˘لا ماز˘˘ت˘˘لا˘˘ب““ لوؤو˘˘سسŸا نأا˘˘م˘˘طو
ضصو˘سصنŸا ة˘ي˘ئا˘قو˘˘لا تاءار˘˘جلا ل˘˘ك˘˘ب مرا˘˘سص
اهتعسضو يتلا تلوكوتوÈلا فلتfl ‘ اهيلع
ةرازول ةيملعلا ةنجللا اهيلع تقداسصو ةرازولا
تا˘˘˘طÙا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج حا‚إل““ اذ˘˘˘هو ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا
.““ةلبقŸا
تا˘سسسسؤوŸا ماز˘ت˘لا˘ب ر˘يزو˘لا هو˘˘ن ة˘˘ب˘˘سسا˘˘نŸا˘˘بو
عيمج Òفوت و ةيحسصلا تاءارجإلاب ةيوبÎلا

عا˘ن˘ق˘لا ءاد˘ترا ا˘م˘ي˘سسل ة˘يا˘˘قو˘˘لا تا˘˘مز˘˘ل˘˘ت˘˘سسم
ذ˘خاو ي˘عا˘م˘ت˘جلا د˘عا˘ب˘ت˘لا نا˘م˘˘سضو ي˘˘قاو˘˘لا
ة˘سسسسؤوŸا ل˘خد˘م د˘ن˘˘ع م˘˘سس÷ا ةرار˘˘ح ة˘˘جرد
وأا تارا˘˘طلا ةذ˘˘تا˘˘سسألا˘˘ب ر˘˘ملا ق˘˘ل˘˘ع˘˘˘ت ءاو˘˘˘سس
ع˘˘سضو˘˘ب ماز˘˘ت˘˘للا اذ˘˘ك و لا˘˘م˘˘ع˘˘لاو ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘˘ت˘˘˘لا
اديسشم ،““قفارŸا ‘ ةكر◊ا ميظنت و تارمŸا

ةر˘˘سسأÓ˘˘ل ن˘˘يÒب˘˘ك˘˘لا ““ماز˘˘ت˘˘˘للا““ و ““ي˘˘˘عو˘˘˘لا»ب
¤وأا دعت يتلا ةطÙا هذه حا‚إل ةيوبÎلا

fiةديد÷ا ةيسساردلا ةنسسلا تاط.
ةيبÎلا يريدم قباسس تقو ‘ طوعجاو رمأاو
تا˘سسسسؤوŸا ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ما“إا ةرور˘˘سضب
توأا52 لبق اهÒهطتو اهفيظ˘ن˘تو ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا

ة˘سصتıا ح˘لا˘˘سصŸا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب ،يرا÷ا
ىنسستيل ىرخألا تائيهلاو ةيلÙا تاعامجلل
ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لاو ي˘سسف˘˘ن˘˘لا Òسضح˘˘ت˘˘ل˘˘ل ا˘˘ه˘˘ح˘˘ت˘˘ف
.ذيمÓتلل
ىلع ةي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تا˘سسسسؤوŸا ير˘يد˘م ثح ا˘م˘ك
ةركاذŸاو ةعجارملل يئان˘ث˘ت˘سسا م˘ي˘ظ˘ن˘ت داد˘عإا

ىلع ضصر◊ا عم ةسسسسؤوم لك ةيسصوسصخ بسسح
دد˘ع ىد˘ع˘ت˘ي ل جاو˘˘فأا ‘ ة˘˘ع˘˘جارŸا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
قيقد جمانرب طبسضو اذيملت51 اهيف ذيمÓتلا
ةذ˘تا˘سسأا ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ةر˘كاذŸاو ة˘ع˘جار˘م˘˘ل˘˘ل
ةعجارŸا ةيطغت ةرورسض عم ،ةينعŸا داوŸا
ميلعتلا ةدا˘ه˘سش Êا˘ح˘ت˘ما˘ب ة˘ي˘ن˘عŸا داوŸا ل˘ك˘ل
.ايرولاكبلاو طسسوتŸا
هذه ءÓيإاب ÚينعŸا لك ةيبÎلا ريزو ىسصوأاو
ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘سسلاو ة˘˘مزÓ˘˘لا ة˘˘يا˘˘ن˘˘ع˘˘لا““ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا

Œلا معدلا ءاطعإا دسصق ايناديم اهديسسÓمز
ا˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب م˘هÒسض– ل˘˘جأا ن˘˘م ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ديقتلا““ لÓخ نم كلذو ،““ناحتمÓل ايسسفنو
 لكب قيقدلاو مراسصلا
اذهب تلسسرأا يتلا ةميلعتلا ‘ ةدراولا Òبادتلا
ي˘ئا˘قو˘˘لا ي˘˘ح˘˘سصلا لو˘˘كو˘˘توÈلا˘˘بو ضصو˘˘سصÿا
Úي˘˘ن˘˘عŸا ل˘˘ك ع˘˘م ا˘˘هذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لاو
ع˘ي˘م˘جو ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لا ة˘ح˘سص ى˘ل˘˘ع ة˘˘ظ˘˘فا˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل

نا˘˘م˘˘سضو م˘˘ه˘˘ت˘˘يا˘˘قوو عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا ي˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسم
 .““مهتمÓسس
ءا˘سضف م˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت““ ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘يزو˘˘لا دد˘˘سشو
ة˘˘كر˘˘ح ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك˘˘ل ط˘˘طfl ع˘˘˘سضو˘˘˘ب ة˘˘˘سسسسؤوŸا
ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘لا Òباد˘˘ت˘˘لا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ع˘˘م ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘˘لا
Úمد˘˘خ˘˘ت˘˘سسŸا لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا د˘˘ن˘˘ع ة˘˘يزاÎحلاو
تاعا˘ق˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت اذ˘كو Úح˘سشŸÎا ذ˘ي˘مÓ˘ت˘لاو
ن˘م˘سضي اÃ ةر˘كاذŸاو ة˘ع˘جار˘م˘ل˘ل ة˘˘سصسصıا
اسصوسصخ ،يئاقولا يحسصلا لوكوتوÈلا ذيفنت

ىلع Îم5.1 يدسس÷ا دعابتلا رايعم ماÎحا
.““لقألا
ميلعتلا ةداهسش ناحتما زايتجا متيسس ةراسشإÓل
‘ ايرولاكبلاو لبقŸا Èمتبسس7 ‘ طسسوتŸا
لوخدلا خيرات ددح اميف ،رهسشلا ضسفن نم31
.مداقلا ربوتكأا4 ‘ يسسردŸا

تايدلبلا حن“ ةيبÎلا ةرازو
ةيصسردŸا بتكلا عيزوت ةيحÓصص

تايدلبلل ةينطولا ةيبÎلا ةرازو تطعأا
ةصصاÿا ةيصسردŸا بتكلا عيزوت ةيحÓصص
،1202-0202 ديد÷ا يصساردلا مصسوŸاب
دعتصست يتلا ةرازولا ىلع طغصضلا فيفختل

ايرولاكبلا Êاحتمل Òصضحتلل مايألا هذه
. مايبلا طصسوتŸا ميلعتلا ةياهن ةداهصشو
باتكلا عيزوت ةلصصاوم ةرازولا تررق دقو
ةغيصصلابو ،ةيناÛا زاهج راطإا ‘ ،يصسردŸا
تاونصسل ةنصسلاب ،اقباصس لوعفŸا ةيراصس
لكو طصسوتم ةعبارلاو ،يئادتبا ةصسماÿا
عيزوت ةلصصاوم عم ،يوناثلا روطلا تاونصس
ةراعإلا ةغيصصب ةديد÷ا ةيصسردŸا بتكلا
ةثلاثلا ةيناثلا ¤وألا تاونصس ¤إا ةبصسنلاب
ةيناثلاو ¤وألا تاونصسلاو يئادتبا ةعبارلاو
. طصسوتم ةثلاثلاو
هيف مزتلي دهعت لباقم بتكلا هذه عزوتو
بتكلا ةمÓصس ىلع  ظاف◊اب ذيملتلا ›و
.ةنصسلا ةياهن اهتداعإاو

و ذيمÓتلا ةمÓصس نامصضب همازتلا ،ةمصصاعلا رئاز÷اب ،طوعجاو دمfi ،ةينطولا ةيبÎلا ريزو صسمأا دكأا
عيمج ‘و ةينطولا ةيمصسرلا تاناحتملا لÓخو ةركاذŸاو ةعجارŸا صصصصح قÓطنا ذنم لكك ةيوبÎلا ةرصسلا
نم ةياقولل ةيرازولا هترئاد هتعصضو يذلا يحصصلا لوكوتوÈلل ““مراصصلا““ ذيفنتلا لÓخ نم ةلبقŸا تاطÙا

.““91-ديفوك““ انوروك ةحئاج



ب .يدهم

›ا◊ا رو˘˘ت˘˘˘سسد˘˘˘لا ن˘˘˘م ل˘˘˘ك دد˘˘˘ح˘˘˘ي
ماظ˘ن˘ب ق˘ل˘ع˘تŸا يو˘سضع˘لا نو˘نا˘ق˘لاو
Êو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا را˘˘˘طإلا تا˘˘˘با˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘نلا
عور˘سشم ى˘ل˘ع ي˘ب˘ع˘سشلا ءا˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
.روتسسدلا ليدعت
نأا ىلع روتسسدلا نم8 ةداŸا ضصنتو
““بعسشلل كلم ة˘ي˘سسي˘سسأا˘ت˘لا ة˘ط˘ل˘سسلا““
ة˘˘ط˘˘سساو˘˘˘ب ه˘˘˘تدا˘˘˘ي˘˘˘سس ضسراÁ يذ˘˘˘لا
ي˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘يرو˘˘˘ت˘˘˘سسد˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘سسسسؤوŸا““
ن˘˘ع““ ا˘˘سضيأا ا˘˘ه˘˘سسراÁو ““ا˘˘هرا˘˘ت˘˘خ˘˘˘ي

هيلث‡ ةطسساو˘بو ءا˘ت˘ف˘ت˘سسلا ق˘ير˘ط
ا˘ه˘سسف˘ن ةداŸا لو˘خ˘تو ،““Úب˘خ˘ت˘نŸا
¤إا ئ˘ج˘ت˘ل˘ي نأا““ ة˘يرو˘ه˘م÷ا ضسي˘ئر˘ل
.““ةرسشابم بعسشلا ةدارإا
بسسح ،ةيروهم÷ا ضسيئر علطسضيو
تاطلسسلا ¤إا ةفاسضإلاب ،19 ةداŸا
ما˘ك˘حأا ة˘حار˘سص ها˘يإا ا˘ه˘لو˘خ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
تا˘ط˘ل˘سس ةد˘ع˘ب ،رو˘ت˘سسد˘لا ‘ ىر˘خأا
Òسشتسسي نأا““ اهمهأا نم ,تايحÓسصو
ة˘ي˘˘م˘˘هأا تاذ ة˘˘ي˘˘سضق ل˘˘ك ‘ بع˘˘سشلا
.““ءاتفتسسلا قيرط نع ةينطو
ق˘˘ح ا˘˘سضيأا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م÷ا ضسي˘˘ئر˘˘ل˘˘˘لو
يرو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا ل˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب ةردا˘˘˘بŸا

ىلع ضصنت يتلا -802 ةداŸا بسسح-
ضسلÛا هيلع توسصي نأا دعب““ هنأا
ة˘˘مألا ضسل‹و ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سشلا
طور˘سشلا بسسح ،ا˘ه˘سسف˘ن ة˘غ˘˘ي˘˘سصلا˘˘ب
ضصن ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘ب˘˘ط˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘سسف˘˘˘ن
ى˘ل˘ع ل˘يد˘ع˘˘ت˘˘لا ضضر˘˘ع˘˘ي ،ي˘˘ع˘˘ير˘˘سشت
Úسسمÿا لÓ˘˘خ بع˘˘سشلا ءا˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘˘سسا
رد˘˘سصي»و ،““هرار˘˘قإل ة˘˘ي˘˘لاوŸا ا˘˘مو˘˘˘ي
ل˘˘˘يد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘يرو˘˘˘˘ه˘˘˘˘م÷ا ضسي˘˘˘˘ئر
ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع قدا˘˘˘سص يذ˘˘˘لا يرو˘˘˘ت˘˘˘سسد˘˘˘لا
.““بعسشلا
نم90 ةداŸا ‘ درو ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م بسسحو
يفف ،ايلاح هب لومعŸا6102 روتسسد

يذ˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا بع˘˘سشلا ضضفر لا˘˘ح
،يروتسسدلا ليدعتلا عورسشم نمسضتي
هسضرع نكÁ لو ايغل““ حبسصي هنإاف
ةÎفلا لÓخ بعسشلا ىلع ديدج نم
.““ةيعيرسشتلا
يو˘˘سضع˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا دد˘˘ح˘˘˘ي ،هرود˘˘˘ب
راطإلا تاباخ˘ت˘نلا ما˘ظ˘ن˘ب ق˘ل˘ع˘تŸا
نع ةيباختنلا ةراسشتسسÓل Êوناقلا

ذإا ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘˘سشلا ءا˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘سسلا ق˘˘˘ير˘˘˘ط
ةداŸا بسسح- نو˘ب˘خا˘ن˘لا ى˘عد˘ت˘سسي
941- ““Ãلبق يسسائر موسسرم بجو
خيرات نم اموي (54) نوعبرأاو ةسسمخ

فسصتنم دودح ‘ يأا ،““ءاتفتسسلا
ضصنلا قفريو ،لبقŸا Èمتبسس رهسش
مو˘سسرŸا اذ˘ه˘ب ءا˘ت˘ف˘ت˘سسÓ˘ل حÎقŸا
.يسسائرلا
نو˘نا˘ق˘لا ن˘م051 ةداŸا ضصن˘˘˘˘˘˘˘˘˘تو
ت– ع˘˘سضو˘˘ت““ ه˘˘نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع يو˘˘˘سضع˘˘˘لا
تيوسصتلل ناتقرو بخان لك فرسصت
ÚفلتÚ flنولب قرو ىلع ناتعوبطم

ىرخألاو ““معن““ ةملك امهادحإا لم–
لاؤو˘˘سسلا غا˘˘سصي““ ثي˘˘ح ،““+ل““ ة˘˘م˘˘ل˘˘ك
ا˘م˘ك Úب˘خا˘ن˘لا ى˘ل˘ع ه˘حر˘ط رر˘˘قŸا
...ى˘ل˘ع نو˘ق˘فاو˘م م˘ت˘نأا ل˘ه““ :ي˘تأا˘˘ي
تازيŸا دد–و ““؟مكيلع حورطŸا
قيرط نع““ تيوسصتلا قاروأل ةينقتلا
.““ميظنتلا
تاعازنلاو تيوسصتلا تا˘ي˘ل˘م˘ع م˘ت˘تو
‘ ةددÙا طور˘˘˘˘˘˘˘سشلا ن˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘سض““
نوناقلا اذه نم271وÚ 061تداŸا
ةداŸا ‘ درو ام بسسح ،““يوسضعلا
ضسلÛا““ نأا ىلع ضصنت يتلا151
‘ ءاتفتسسلا جئاتن نلعي يروتسسدلا

ءادتبا مايأا (01) ةرسشع اهاسصقأا ةدم
ناج˘ل˘لا ر˘سضاfi مÓ˘ت˘سسا خ˘يرا˘ت ن˘م
.““..ةيباختنلا
ل˘يد˘ع˘˘ت نو˘˘نا˘˘ق عور˘˘سشم ه˘˘جاو˘˘ي˘˘سسو

¤وألا ،نا˘ت˘ن˘ثا نا˘ت˘ل˘ك˘سشم رو˘ت˘سسد˘˘لا
ناŸرب ى˘ل˘ع ضضر˘ع˘ي˘سس ه˘نأا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ت
دق ةيبلغألا لكسشت يتلا هبازحأا تناك
يذلا6102 رو˘ت˘˘سسد ى˘˘ل˘˘ع تقدا˘˘سص
نوبت ديÛا دبع ضسيئرلا هنع لوقي
ىطعأاو درفلا مكح ضسرك روتسسد هنإا
،ةÒثك تايحÓسص ةيروهم÷ا ضسيئرل
فلاfl روتسسد ضصن ىلع مهتيوسصتو
كيهان .طقف تاونسس6 دعب لوأÓل

د˘˘˘˘˘قا˘˘˘˘˘ف ناÈŸلا اذ˘˘˘˘˘ه نو˘˘˘˘˘ك ن˘˘˘˘˘˘ع
ديعسصلا ىلع طقف ضسيل ةيقادسصملل
دعب يرذج لكسشب ضسركت ،يبعسشلا
،9102 رياÈف22 ـل يبعسشلا كار◊ا
با˘˘طÿا ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ى˘˘ت˘˘˘ح ل˘˘˘ب
.يمسسرلا
ة˘ي˘ع˘سضو˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي Êا˘˘ث˘˘لا لا˘˘ك˘˘سشإلا
ىلع معنب قداسص ام لاح ‘ ناÈŸلا

Òغ ر˘مألا و˘˘هو ،ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت˘˘لا عور˘˘سشم
نويرئاز÷ا ضضفرو ،اتاتب دعبتسسŸا

ةلا◊ا هذه يفف .ليدعتلا عورسشم
قدي ليمزإا رخآا ءاتفتسسلا اذه نوكي

ضسيئرلا لعجيو ،ناÈŸلا ضشعن ‘
ءار˘˘˘جإاو ه˘˘˘ل˘˘˘˘ح بجاو ما˘˘˘˘مأا نو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت
.ةديدج ةيلfiو ةيعيرسشت تاباختنا

يـنـطو
ـه1441 مر70fi ـل قفاوŸا م0202  توأا62 ءاعبرألا

لÓقتصسلا ذنم ةلحرم رطخأاب ر“ رئاز÷ا نإا لاق

تاصسرامŸا راركت نم رذحي يرقم
عراصشلا ¤إا بعصشلا تجرخأا يتلا

يرقم قازرلا دبع ملسسلا عمت‹ ةكرح ضسيئر رذح
لبق تناك يتلا ةقباسسلا ءاطخألا خاسسنتسسا نم ةطلسسلا

هنأاسش نم كلذ نأا ¤إا احملم ،يسضاŸا رياÈف22 كارح
.ىرخأا ةرم عراسشلا ¤إا Úيرئاز÷ا جرخي نأا
اهاقلأا ةيحاتتفا ةملك ‘ يرقم ،يرقم قازرلا دبع هجوو

رئاز÷اب ،ءاثÓثلا ضسمأا ،هبز◊ ةيفيسصلا ةعما÷ا ‘
نود دد÷ا ماك◊ا““ مهامسسأا نŸ حئاسصن ،ةمسصاعلا
براجتلا راركت مدعب ““تاسسسسؤوŸا عيمج ‘ ءانثتسسا
22 ‘ بعسشلا جورÿ تدأا يتلا تاسسرامŸاو ةقباسسلا
بازحألا ‘ مكحتلاو ،ةيوبألا اهسسأار ىلعو ،يرفيف
،تاسسسسؤوŸاب ناÁإلا مدعو ،اهيلع ةياسصولاو ةيسسايسسلا
،داسسفلاو ،ÚنطاوŸا عم ةرسشابم لماعتلا ‘ ةبغرلاو
،ةيتونابز تاكبسش ةعانسصو ،ةديدج تاكبسش ءانبو
رسصانعب بعÓتلا يهف ةÒخألا ةسسرامŸا امأا .ةيزاهتنلاو
.اÒطخ ارمأا هايإا اÈتعم ةيوهلا
دعومك Èمفون1 ديد– ىلع يرقم نم قيلعت لوأا ‘و
هنإا يرقم لاق روتسسدلا ليدعت عورسشم ىلع ءاتفتسسÓل
هنيبو راسسŸا ىلع قفاوتو راوح هقبسسي نأا رظتني ناك
.ءاتفتسسلا دعوم
ر“ رئاز÷ا نأا ملسسلا عمت‹ ةكرح ضسيئر Èتعاو
يتلا تاديدهتلا لظ ‘ لÓقتسسلا ذنم ةلحرم رطخأاب
لاقتنلا حا‚ مدع نم ارذfi ،ةينطولا اهتدحو اههجاوت

حجنن ⁄ اذإا““ :قايسسلا اذه ‘ Óئاق ،ةيلا◊ا فورظلا ‘
.““رئاز÷ا همسسا ادلب د‚ نل لاقتنلا اذه ‘
‘ يسسايسسلا هبزح فقاوم ثدحتŸا ضضرعتسساو
اهحرط يتلا تاردابŸا لÓخ نم ،ةÒخألا تاونسسلا
لك عم ةيباجيإاب تلماعت ضسمح نأا فاسضأاو ،اهيف كراسشو
ةملكلا عم÷ اهدادعتسسا تدبأاو ،ةيسسايسسلا تاروطتلا
Ëدقت لÓخ نم ةÒخألا روتسسدلا ةدوسسم عم تلعافتو
.تاحÎقم
ىنبتي هبزح نأا ىلع ملسسلا عمت‹ ةكرح ضسيئر ددسشو

اهدد– ةيسسايسسلا هفقاومو اسضراعم ايسسايسس اطخ
.هلوق دح ىلع نيدلاو دÓبلاو يرئاز÷ا بعسشلا ةحلسصم

ب .م

تاحÎقملل صصنلا ةباجتصسا ‘ اهلمأا نع تبرعأا
ةعوفرŸا

خيرات نÓعإاب بحرت ءانبلا ةكرح
روتصسدلا ليدعت ‘ ءاتفتصس’ا

نع ةيروهم÷ا ضسيئر نÓعإاب ،ينطولا ءانبلا ةكرح تبحر
ةبرعم ،يروتسسدلا ليدعتلا عورسشم ىلع ءاتفتسسلا خيرات

ىنغ ل يذلا تاحÓسصإلا راسسم فانئتسسل اهحايترا نع
ضسوÒف راسشتنا عم ةيحسصلا ةمزألا تلاح نأا دعب ،اهنع
.كلذ نود انوروك
نع ،Úنثلا ضسمأا ،اهل نايب ‘ ،ءانبلا ةكرح تبرعأاو
ةيادب ضسيركتل ةسصرف دعوŸا اذه لكسشي نأا ‘ اهلمأا
ةقث ةداعتسسا نم نّكÁو يقيق◊ا يطارقÁدلا لوحتلا
داعبألا ةددعتŸا ةمزألا زواŒو تاسسسسؤوŸا ‘ بعسشلا
كار◊ا بابسش تاعلطت ديسسجتل لمأا ةطقن نوكيو
ءانب راسسŸ يقيقح قÓطنا ‘ يراسض◊ا ÊويلŸا

مويلا اهب ملحيو ءادهسشلا اهب ملح يتلا ةلودلا تاسسسسؤوم
ةدحولا زيزعتو ةمألا ةيوه رسصانع Úسص– Èع ،ءانبألا
جيسسنلا Úت“و ةيلخادلا ةهب÷ا كسسا“و ةينطولا
.يعمتÛاو
يديهمتلا عورسشŸا نوكي نأل بقÎت اهنأا ،ةكر◊ا تركذو
باجتسسا دق ،ءاتفتسسÓل هحرط عمزŸا روتسسدلا ليدعتل
بازحأا نم نطولا ‘ ةلعافلا تانوكŸا تامهاسسم ¤إا
ÊدŸا عمتÛا نم تامظنمو تايعمجو ةيسسايسس
،اهتمدق يتلا تاحÎقŸا ¤إا دنتسساو ةينطو تايسصخسشو

Ãي اÎدعاوق ءاسسرإا ‘ ،يرئاز÷ا بعسشلا تاحومط مج
ةير◊ا وحن هتاعلطتل اديسسŒ اهيف دجي ،ةيروتسسد
مكحيو ،ةيمنتلاو ةيعامتجلا ةلادعلاو ةيطارقÁدلاو
،ريوزت وأا ةياسصو ةيأا نع اديعب هسسفنب هسسفن بعسشلا اهيف

رهاز لبقتسسم ‘ نطاوملل لمألا يطعت ةديدج رئازج ‘
ىلع بر◊او ةيفافسشلاو يقيق◊ا ليثمتلاو لدعلا هدوسسي
.عمتجملل ةيهافرلا ققحيو ›اŸاو يسسايسسلا داسسفلا

و .ق

ناصسنإلا قوقح نع يونصسلا ريرقتلا هنم ملصست

ضسيئر لبقتصسي لوأ’ا ريزولا
 ناصسنإ’ا قوق◊ ينطولا ضسلÛا

مويلا ،دارج زيزعلا دبع ديسسلا ،لوألا ريزولا لبقتسسا
ديسسلا ،ناسسنإلا قوق◊ ينطولا ضسلÛا ضسيئر ،ءاثÓثلا
.يراهزل ديزوب
ملسس““ ءاقللا ءانثأاف ،لوألا ريزولا حلاسصŸ نايب بسسحو
،لوألا ريزولل ناسسنإلا قوق◊ ينطولا ضسلÛا ضسيئر
ناسسنإلا قوقح ةيعسضو لوح يونسسلا ريرقتلا نم ةخسسن

نم991 ةداملل اقيبطت كلذو9102 ةنسسل رئاز÷ا ‘
.““روتسسدلا

و .ق
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هيلع ةقداصصملل ةيعيرصشتلا ةئيهلا ىلع لوأا رميصس روتصسدلا ليدعت عورصشم

؟’ بعصشلا لاق اذإا ناÈŸلا Òصصم ام
رظتني ،لبقŸا Èمفون1 دحألا موي روتصسدلا ليدعت ‘ ءاتفتصسلا ءارجإا دعوم نع ةيروهم÷ا صسيئر نÓعإا دعب
بازحألا نم تيدبأا يتلا تاظحŸÓا دعب ةبارعل ةدوصسم هيلإا تلآا يذلا يئاهنلا صصنلا نع ةصسائرلا جرفت نأا نويرئاز÷ا
ناÈŸلا ¤إا لاحي نوناق عورصشم ¤إا لوحتي يذلا صصنلا وهو ،ÊدŸا عمتÛا تايعمجو ةيباقنلا تامظنŸاو ةيصسايصسلا
.ءاتفتصسÓل هحرط لبق هيلع ةقداصصملل هيتفرغب

ةينطولا ةسسسسؤوملل ماعلا ريدŸا دكأا
ضسمأا يغونو يبرعلا راهسشإلاو رسشنلل
Òهطتلاب ةفلكŸا ةنجللا نأا ءاثÓثلا
ضسي˘˘˘مÿا ا˘˘˘ه˘˘˘لا˘˘˘˘م˘˘˘˘عأا ته˘˘˘˘نأا ›اŸا
ضصي˘˘خ˘˘˘سشت˘˘˘لا˘˘˘ب تح˘˘˘م˘˘˘سسو ي˘˘˘سضاŸا
تلÓ˘ت˘˘خلا م˘˘ج˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع فو˘˘قو˘˘لاو
ةسسسسؤوملل ›ا◊ا عقاولاو تازواجتلاو
ة˘˘˘حا˘˘˘سسلا Òه˘˘˘ط˘˘˘ت ع˘˘˘م ن˘˘˘ماز˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘˘ب
Òغ ىوقلاو ءÓخدلا نم ةيمÓعإلا
.ةيمÓعإلا
ىلع افيسض هلوزن ىدل يغونو حسضوأاو
هث˘ب˘ت يذ˘لا ““حا˘ب˘سصلا ف˘ي˘سض““ ج˘ما˘نر˘ب
نأا ةيرئاز÷ا ةعاذإÓل ¤وألا ةانقلا
‘ ةÒب˘ك ا˘طاو˘سشأا تع˘ط˘˘ق ة˘˘سسسسؤوŸا

نأا ¤إا اÒسشم ›اŸا Òهطتلا ةيلمع
ل˘م˘ع بنا˘˘ج ¤إا ،تل˘˘م˘˘سش ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
تا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق– ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لاŸا ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘سصŸا
ةلسصاوتŸا ينطولا كردلا تاقيقدتو
.تايلوؤوسسŸا ديدحتل
هذه نم فدهلا نأا يغونو فاسضأاو
يتلا ىسضوفلل دح عسضو وه ةيلمعلا
ءا˘ط˘عإاو ة˘˘سسسسؤوŸا ‘ ةد˘˘ئا˘˘سس تنا˘˘ك

Òهطت˘لا د˘ع˘ب ا˘ه˘ل ة˘ي˘ق˘ي˘ق◊ا ةرو˘سصلا
د˘˘˘˘˘˘يد– ه˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘ع بتÎي˘˘˘˘˘˘˘سس يذ˘˘˘˘˘˘˘لا
Úطرو˘˘˘˘˘˘˘˘˘تŸاو تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سسŸا
را˘سشأا ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م.م˘ه˘ت˘ب˘سساfiو
Òهطتلا ةيلمع نأا ““بانأا““ ماع ريدم
يذ˘لا ضسدا˘سسلا د˘ه˘ع˘ت˘لا ن˘م ق˘ل˘˘ط˘˘ن˘˘ت
‘ لثمتŸاو ةيروهم÷ا ضسيئر هعطق

اهت˘يدد˘ع˘تو ة˘فا˘ح˘سصلا ة˘ير˘ح ق˘ي˘ق–
ة˘˘ن˘˘هŸا ة˘˘ي˘˘˘فاÎحا ماÎحا نا˘˘˘م˘˘˘سضو

لا˘˘ك˘˘سشا ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ن˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘حو
ح˘سضوأا ،دد˘سصلا اذ˘˘ه ‘و.فار˘˘ح˘˘نلا
Òه˘˘ط˘˘ت ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘˘ع نأا ه˘˘˘تاذ لوؤو˘˘˘سسŸا
ل˘ي˘ع˘ف˘ت˘˘ب أاد˘˘ب˘˘ت ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإلا ة˘˘حا˘˘سسلا
Òهطتو ةدم‹ تناك يتلا Úناوقلا
ةيمÓعإلا Òغ ىوقلا نم ةفاحسصلا
لاŸا به˘ن˘ل اوؤوا˘ج ن˘يذ˘لا ءÓ˘خد˘˘لاو
اتفل مÓعإلا ةمهم لجأا نم ضسيلو
اهعسضو ” اسسايقم51 كانه نأا ¤إا

را˘˘ه˘˘سشإلا ى˘˘ل˘˘˘ع لو˘˘˘سصح˘˘˘ل˘˘˘ل طر˘˘˘سشك
نم ديدعلا ءافتخا اعقوتم يمومعلا
هذهل اهئافتسسا مدع ببسسب فحسصلا
ي˘غو˘نو ح˘سضوأا قا˘ي˘سسلا ‘و.طور˘سشلا
ضسمأا ىرج يذلا يمÓعإلا ءاقللا نأا
لاسصتÓل ةينطولا ةسسسسؤوŸا Úب لوألا
ةينطولا ةفاحسصلاو راهسشإلاو رسشنلاو

ع˘يزو˘ت˘ل ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نلا ضسي˘˘يا˘˘قŸا لو˘˘ح
اذ˘˘ه ‘ بسصي ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لا را˘˘˘ه˘˘˘سشإلا
ىرخأا تاءاقل كانه نأا اتفل ىحنŸا

حر˘سشل بر˘˘غ˘˘لاو قر˘˘سشلا ‘ ة˘˘ه˘˘با˘˘سشم
ذيفنتلا زيح لخدتسس يتلا ضسيياقŸا
.مداقلا يفناج نم ءادتبا
نو˘يد ة˘˘يو˘˘سست رار˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘تو
نإا يغونو لاق د˘ئار˘ج˘ل˘ل ة˘ق˘ح˘ت˘سسŸا

قلطنم نمو راهسشإلاو رسشنلا ةسسسسؤوم
رار˘ق˘ت˘سسلا ى˘ل˘ع ظا˘ف◊ا ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ه˘˘م
ي˘عا˘م˘ت˘جلا رار˘ق˘ت˘سسلاو ي˘مÓ˘˘عإلا
فورظل˘ل ار˘ظ˘ن رار˘ق˘لا اذ˘ه تذ˘خ˘تا
بب˘سسب ا˘ه˘ب ر“ ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا
. ةبعسصلا ةيلاŸا فورظلا

و .ق

:يغونو بصسح ““ةيمÓعإلا Òغ ىوقلا““ نم ةحاصسلا Òهطت

راهصشإ’ا طورصشل ةيفوتصسŸا Òغ فحصصلا ءافتخاب تاعقوت



5يلحم
ـه1441 مر70fi ـل قفاوŸا م0202  توأا62 ءاعبرألا el-hourria.com

 توأا51 ذنم

ئطاوصشب تايافنلا نم نط381 نم ديزأا عفر
 ةمصصاعلا

م.ق

ةيمومعلا ةسسسسؤوŸا حلاسصم نأا نايبلا حسضوأاو
ة˘يلو˘ل ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘يا˘م˘حو ة˘˘ير˘˘سض◊ا ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘ل˘˘ل
Ú 51ب ام ةدتمŸا ةÎفلا ‘ تلجسس رئاز÷ا
نط31.381 عفر يرا÷ا توأا42 ةياغ ¤إا توأا

ة˘˘ب˘˘ل˘˘سصلا ،ة˘˘ي˘˘لز˘˘نŸا تا˘˘يا˘˘ف˘˘ن˘˘لا ف˘˘ل˘˘تfl ن˘˘˘م
.ةيرحبلاو
نأا رد˘˘˘˘˘سصŸا تاذ را˘˘˘˘˘˘سشأا ،را˘˘˘˘˘˘طإلا اذ˘˘˘˘˘˘ه ‘و
ةيمك Èكأا تسصحأا ةدلارز ةيرادإلا ةعطاقŸا
ة˘˘حو˘˘م˘˘سسŸا ئ˘˘طاو˘˘سشلا Èع تع˘˘فر تا˘˘˘يا˘˘˘ف˘˘˘ن
ةعطاقم اهيلت نط12.25ب ردقتو اهب ةحابسسلل
ام عفر ليجسست مث نط41.84 ب ءاسضيبلا رادلا
ىوتسسم ىلع تايافنلا نم نط73.34 ب ردقي
.ةبيورلا ةيرادإلا ةعطاقŸا

تاذ ل˘ي˘ج˘˘سست رد˘˘سصŸا ر˘˘كذ ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م

ىوتسسم ىلع نط38.71 عفر ةيئلولا ةسسسسؤوŸا
نط62.41 اذكو يداولا باب ةيرادإلا ةعطاقŸا
نط23.7 لباقم ،ةقارسشلا ةعطاقم ئطاوسشب
.ياد Úسسح ةعطاقÃ تايافنلا نم
ةيمومعلا ةسسسسؤوŸا تقلطأا دقف نايبلا بسسحو
ة˘يلو˘ل ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘يا˘م˘حو ة˘˘ير˘˘سض◊ا ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘ل˘˘ل
ىوتسسم ىلع ا˘ف˘ث˘ك˘م ا˘ي˘ل˘م˘ع ا‹ا˘نر˘ب ر˘ئاز÷ا
¤إا فدهي ةمسصاعلاب ةيلحاسس ةيدلب71 ئطاوسش

لÓخ نم Úفاطسصملل ئطاوسشلا ةئيب Úسس–
تاياف˘ن˘لا ع˘م˘جو ة˘ي˘مو˘ي˘لا ف˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع
ة˘ب˘ل˘سصلا ،ة˘ير˘ح˘ب˘لا تا˘يا˘ف˘ن˘لا ءاو˘سس ة˘ف˘ل˘˘تıا
ة˘م˘ع˘طألا ف˘ل˘تfl ن˘م ة˘نو˘˘ك˘˘تŸاو ة˘˘ي˘˘لز˘˘نŸاو
بسشÿا اياقبو جاجزلا ،كيتسسÓبلاو طاطŸاو
Ú 8ب ام ايموي عمجي ثيح ،داوŸا نم اهÒغو
ائطاسشÈ 55ع ةعونتŸا تايافنلا نم نط01و
.اسصخرم

لماح0004 اهتاذ ةئيهلا تبسصن ىرخا ةهج نم
ةيحايسس ةيدلب71 ىوتسسم ىلع تايافنلا ضسايكأا
ضصخ˘˘ت ة˘˘يدا˘˘سشرإاو ة˘˘ي˘˘سسي˘˘سس– ة˘˘˘حو˘˘˘ل761و
انوروك ءابو يسشفت دسض ةيزاÎحلا تاءارجإلا
¤إا نيدفاولاو Úفاطسصملل ةيهيجوت لئاسسرو
ن˘˘˘م Îم004.01 ع˘˘˘سضو ” ا˘˘˘م˘˘˘ك ئ˘˘˘طاو˘˘˘سشلا
ح˘لا˘سصم ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘˘ب ة˘˘ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا تا˘˘مÓ˘˘ع˘˘لا
ة˘حا˘ب˘سسلا ن˘كا˘مأا د˘يد˘ح˘˘ت˘˘ل ة˘˘ي˘˘ندŸا ة˘˘يا˘˘م◊ا
تاذ ةيرحبلا تادعŸا نم ÚفاطسصŸا ةيامحو

fiكر.
فلتfl ديسسŒ ىلع رهسسي هنأا نايبلا زربأاو
771و مئاد لماع941 اهنم لماع633 تايلمعلا

م˘سسو˘م لÓ˘خ م˘ه˘ف˘ي˘ظو˘ت م˘ت˘ي ي˘م˘سسو˘م ل˘˘ما˘˘ع
ج˘ما˘نÈل ن˘˘سس◊ا Òسسلا نا˘˘م˘˘سضل فا˘˘ي˘˘ط˘˘سصلا
نامألاو ةحارلا لبسس Òفوتب يسضاقلا ةسسسسؤوŸا
.Úفاطسصملل

عيزوتلا فنأاتصست هايملل ةيرئاز÷ا

ءاعبرأ’ا ةنيدŸ ةنومŸا خصضلا ةطfi حÓصصإا ءاهنإا
 ةديلبلاب

بطعلا حÓسصإا لاغسشأا نم هايملل ةيرئازجلل ةينقتلا حلاسصŸا ضسمأا تهنأا
›اد نب خسضلا ةطحÚ ÃيسضاŸا Úمويلا لÓخ لجسسŸا ئراطلا
ةيريدŸا نم ملع امبسسح ،ةديلبلا قرسش ءاعبرألا ةيدلب ءايحأل ةنومŸا
.هايملل ةيرئاز÷ا ةسسسسؤوŸ ةيلÙا
يئابرهكلا بطعلا حÓسصإا لاغسشأا تهتنا““ هنأا ردسصŸا تاذ حسضوأاو
و ءاعبرألا ةنيدم طسسو ءايحأل ةنومŸا ›اد نب خسضلا ةطحÃ ئراطلا
.““ضسمأا رهظ دعب ةطÙا ليغسشت ةداعإا
ىوتسسم ىلع برسشلل ة◊اسصلا هايŸا عيزوت ةيلمع نأا ¤إا ردسصŸا راسشأاو
ءاسسم نم ءادتبا ارارقتسسا و انسس– دهسشتسس ءاعبرألا ةنيدم طسسو ءايحأا
ةحوتفم اباوبأا هايملل ةيرئاز÷ا ةسسسسؤوم تقلطأا ،ىرخأا ةهج نم.ضسمأا

،هايŸا قيرط نع ةلقنتŸا ضضارمألا ةبراÙ كوبسسيافلا تاحفسص ىلع
. ردسصŸا تاذل اقفو
ضسيسسحتلل فدهت يتلا ةينطولا ةلم◊ا راطإا ‘ ةرهاظتلا هذه جردنتو
ةيفيكو اهنم ةياقولا لبسسو هايŸا قيرط نع ةلقنتŸا ضضارمألا ةروطخب

fiع رسشابم ثب ميظنت اهنيب نم تاطاسشن ةدع نمسضتت ثيح ،اهتبراÈ
.ضضرŸا اذه لوح ÚنطاوŸا ضسيسس–و حرسشل كوبسسيافلا ةحفسص

م.ق

ةنايصص لاغصشأا ءارج

ءاŸاب تليصسمصسيتب د◊ا ةينث ناكصس نيو“ عاطقنا
 بورصشلا

Úنثلا لوألا ضسمأا ذنم تليسسمسسيت ةيلوب د◊ا ةينث ةنيدم دهسشت
امبسسح ،ر÷ا ةانق ةنايسص لاغسشأا ءارج برسشلا هايÃ نيومتلا ‘ اعاطقنا

.هايملل ةيرئازجلل ةيئلولا ةدحولا ىدل ضسمأا ملع
،د◊ا ةينث ةنيدŸ ةينكسسلا تاعمجتلا مظعم عاطقنلا اذه ضسÁو
حÓسصإل ةيراج لاغسشأا ¤إا كلذ عجرأا يذلا ردسصŸا تاذ ¤إا ادانتسسا
.ةنيدملل ةنومŸا2 مقر خسضلا ةطfi ىوتسسم ىلع ر÷ا ةانق ضسم برسست
د◊ا ةينث ةنيدÃ برسشلا هايÃ نيومتلا ةيلمع نأاب ةدحولا تاذ تراسشأاو
.ةنايسصلا لاغسشأا ءاهتنا دعب ةرسشابم كلذو ضسمأا ءاسسم فنأاتسستسس

م.ق

 يصضاŸا عوبصسألا تحتتفا يتلا ىلع طغصضلا فيفختل

 ةنيطنصسقب ايفاصضإا ادجصسم82 حتف ةداعإا
82 حتف ةداعإا ةنيطنسسق ةيلول فاقوألاو ةينيدلا نوؤوسشلا ةيريدم تررق
مرسصنŸا عوبسسألا اهحتف ” يتلا ادجسسم741 ¤إا فاسضت ادجسسم
.طينف رسضÿ عاطقلا تاذ ريدم هب دافأا امبسسح
ةيدلبب ةيفاسضإا دجاسسم8 حتفب قلعتي رمألا نأاب لوؤوسسŸا تاذ حسضوأاو
اميف ديبع Úع ةيدلبب دجاسسم4و بورÿا ةيدلبب دجاسسم6و ةنيطنسسق
ضسيداب نبو فسسوي دوغيزو ةرامسس Úع نم لك تايدلب Èع يقابلا عزوتي
‘اسضإا دجسسم نع Óسضف ويرجوب دوعسسمو دارم ضشوديدو نايزوب ةماحو
.يلجنم يلعل ةيرادإلا ةعطاقŸاب
بلاطم ¤إا ةباجتسسلا ¤إا هذه ةدابعلا رود حتف رارق ثدحتŸا عجرأاو
فاقوألاو ةينيدلا نوؤوسشلا ةيريدŸ ةعباتلا ةنجللا نأاب ادكؤوم ÚنطاوŸا
نم دجاسسŸا ضضعب حتف ضصوسصخب ةمدقŸا تاحÎقŸا ةسساردب تماق
تاءارجإÓل تباجتسسا يتلا ةدابعلا رود ضضعب ىلع طغسضلا فيفخت لجأا
.91- انوروك ضسوÒف يسشفت دسض ةيئاقولا

لوكوتوÈلاب لÓخإÓل تازواŒ ةيأا لجسست ⁄““ ه◊اسصم نأا ¤إا راسشأاو
لك ذاختا““ ىلع ادكؤوم ،““حتفلاب ةينعŸا دجاسسŸا ‘ هب لومعŸا يحسصلا
نم دحلل ةدابعلا رودل يرودلا ميقعتلا تايلمع ةسصاخ ةيئاقولا Òبادتلا
ةيمهأا ىلع““ ردسصŸا ضسفن ددسش قايسسلا تاذ ‘و.““ءابولا اذه راسشتنا
هجو ىلع لمسشي يذلاو يئاقولا يحسصلا لوكوتوÈلا اذه ماÎحا
ءادتراو ةÓسصلل ةيدرف تاداجسس بلجو لزانŸا ‘ ءوسضولا ضصوسصÿا
.““ضصوسصÿا هجو ىلع يدسس÷ا دعابتلا دعاوقب ديقتلاو ةيقاولا ةعنقألا
ةلحرم ‘ لمسشتو دجاسسملل يجيردتلا حتفلا ةداعإا ةيلمع جردنت Òكذتلل
هذه لظتسسو يلسصم0001 اهباعيتسسا ةقاط زواجتت يتلا دجاسسŸا ¤وأا
موي ءانثتسساب عوبسسألا مايأا لاوط ةحوتفم ةدابعلل ةسصسصıا نكامألا
برغŸاو رسصعلا تاولسص ءادأل ÚلسصŸا لابقتسسا متيسس ثيح ةعم÷ا
““بقارŸاو يجيردتلا حتفلا““ ـب ةقلعتŸا تاءارجإلا بسسح ءاسشعلاو
رجحلل ةعسضاخ ةيلو92 ـب قلعتŸاو لوألا ريزولا هددح يذلا دجاسسملل
 .يئز÷ا ›زنŸا

م.ق

ايرولاكبلاو طصسوتŸا ميلعتلا يتداهصشل

ةصسبتب تاناحتما زكارم601
تاناحتمل ÚحسشŸÎا لابقتسسل زكارم601 ةسسبت ةيلوب ضصسصخ
هب حرسص امبسسح ،0202 ةنسس ةرود ايرولاكبلاو طسسوتŸا ميلعتلا يتداهسش
.رسصنم ديÛا دبع ةيبÎلل يئلولا ريدŸا لوألا ضسمأا
طسسو ،لبقتسستسس زكارŸا هذه عوم‹ نأاب لوؤوسسŸا تاذ حسضوأاو
،انوروك ضسوÒف يسشفت ةحفاكŸ يحسصلا لوكوتوÈلا ماÎحا تاءارجإا
.ايرولاكبلاو طسسوتŸاو ميلعتلا يتداهسش زايتجل احسشرم39392
تاسسسسؤوŸا يريدم مسض عامتجا دقع ” هنأا ¤إا ددسصلا اذه ‘ راسشأاو
تاسسمللا طبسض لجأا نم Úينعم Úلوؤوسسمو ةيبÎلا يسشتفمو ةيوبÎلا
يسسردŸا لوخدلاو ةيمسسرلا تاناحتمÓل يميظنتلا ططخملل ةÒخألا
طسسوتŸا ميلعتلا ةداهسش تاناحتما ضصوسصخبف.1202-0202 لبقŸا
” هنأاب ثدحتŸا زربأا ،مداقلا Èمتبسس9وÚ 7ب اهؤوارجإا ررقŸا
612.51 لابقتسسل ةيلولا تايدلب لماك Èع Úعزوم ازكرم45 ضصيسصخت
ةداهسشل احسشÎم77041 لابقتسسل ازكرمÒ 25خسست ” اميف احسشÎم
ذيفنت ‘ عورسشلا ” هنا فاسضأاو.رارحأاو Úسسردمتم Úب ايرولاكبلا
دجتسسŸا انوروك ضسوÒفب ةباسصإلا نم ةياقولل يحسصلا لوكوتوÈلا
ÚحسشŸÎا ةحسص ىلع ظاف◊ا فدهب ةيسصولا ةرازولا لبق نم ررقŸاو
.نيرطؤوŸاو
تاناحتملا زكارم ةفاك Òهطتو ميقعت لوكوتوÈلا اذه نمسضتيو
ةيقاولا ةعنقألا ةسصاخ ةيرورسضلا ةيبطلا تامزلتسسŸا ةفاكب اهزيهŒو
ظاظتكلا مدعو يدسس÷ا دعابتلا ىلع ظاف◊او ةيلوحكلا تارهطŸاو
ةزهجأا مادختسسا عنمو تاعاقلا لخاد يسساركلاو تلواطلا بيترتو
 .عيمجلل ةيحسصلا ةمÓسسلا ىلع ةظفاÙا لجأا نم تافيكŸاو ديÈتلا

م.ق

Èع تايافنلا نم نط381 نم ديزأا رئاز÷ا ةيلول ةئيبلا ةيامحو ةيرصض◊ا ةفاظنلل ةيمومعلا ةصسصسؤوŸا تعفر
هب دافأا امبصسح ،يرا÷ا توأا51 موي ئطاوصشلل يجيردتلا حتفلا ةيادب ذنم كلذو ،ةمصصاعلاب اصصخرم ائطاصش55
.رئاز÷ا ةيلول نايب صسمأا

نارهوب كÎلا Úع ةرئاد نمأا حلاسصم تعرسش
ى˘ل˘ع ي˘سسار˘ك˘لاو تلوا˘˘ط˘˘لا ة˘˘لازإل ة˘˘ل˘˘م˘˘ح ‘
ضصاسصتخلا ميلقإل ةعباتلا ئطاوسشلا ىوتسسم
ة˘˘سصاÿا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘قو˘˘˘لا Òباد˘˘˘ت˘˘˘لا را˘˘˘طإا ‘ كلذو
ط˘طıا را˘طإا ‘ ةرر˘قŸا ا˘نورو˘ك ة˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘ب
ح˘ت˘ف˘˘لا د˘˘ع˘˘ب ر˘˘ط˘˘سسŸا ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسلا ي˘˘ن˘˘مألا
نا˘ي˘ب ه˘ب دا˘فأا ا˘م˘ب˘سسح ،ئ˘طاو˘سشل˘ل ي˘ج˘يرد˘˘ت˘˘لا
.يئلولا نمأÓل
ةدع تسسم ةلم◊ا هذه نأا ردسصŸا حسضوأاو
و نابثكلاو ليفزوب و ليفورت رارغ ىلع ئطاوسش
اهنأا ازÈم ،اهÒغ و كور ناسسو نامرج ناسس
Òغ لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسلا ى˘˘ل˘˘ع ءا˘˘سضق˘˘˘لا““ ¤إا فد˘˘˘ه˘˘˘ت
نأا و ة˘سصا˘خ ““ة˘ما˘ع˘لا تا˘ك˘ل˘˘ت˘˘م˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘عر˘˘سشلا
اÒب˘˘ك اد˘˘فاو˘˘ت فر˘˘ع˘˘ي Êار˘˘هو˘˘لا ضشي˘˘˘نرو˘˘˘ك˘˘˘لا
.ةيلولا جراخ و لخاد نم Úفاطسصملل
Úع ةرئاد نمأل ةطرسشلا حلاسصم تلجسس امك
اذ˘ه ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘ل ة˘ي˘ناد˘يŸا ا˘ه˘تا˘ي˘ل˘م˘˘ع ‘ كÎلا
ىلع ضصني يذلا يئانثتسسلا ينمألا ططıا

ىلع بجوتي يتلا ةيئاقولا Òبادتلا نم ةلمج
د˘عا˘ب˘ت˘لا رار˘غ ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ماÎحا Úفا˘˘ط˘˘سصŸا
ددع يقاولا عانقلا ءادترا ةيرابجإاو يدسس÷ا

.ردسصŸا ضسفن بسسح ،تافلاıا نم
تلوا˘˘ط˘˘لا ة˘˘لازإاو عز˘˘ن تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع نأا فا˘˘سضأاو
نم ةلسصاوتم لازت ل ةيعرسشلا Òغ يسساركلاو

ئ˘˘طاو˘˘سشلا ل˘˘ك Èع ة˘˘طر˘˘سشلا ح˘˘لا˘˘˘سصم فر˘˘˘ط
.ضصاسصتخلا ميلقإل ةعباتلا
Úف˘لاıا ضصا˘خ˘سشألا دد˘ع نأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا دا˘˘فأاو
42 وÚ 51ب ةدتمŸا ةÎفلا ‘ يحسصلا رجحلل
ةبكرم732 عسضو نع Óسضف ،981 ب ردق توأا

72 يسصحأا امك.رسشÙا ‘ ةيران ةجارد74و
fiÓ Œقاو تاءارجإا هدسض تذختا ايراÎحا

وأا رج◊ا تيقاوم ماÎحا مدع ببسسب قلغلا
.ةيحسصلا ةياقولا طورسش مادعنا

ة˘ي˘ندŸا ة˘يا˘م◊ا ح˘لا˘سصم تدا˘فأا ا˘ه˘ت˘ه˘˘ج ن˘˘م
ئ˘˘طاو˘˘سش ‘ Úفا˘˘ط˘˘˘سصŸا دد˘˘˘ع نأا ة˘˘˘ي˘˘˘لÙا
ضسمأا ةياغ ¤إاو يرا÷ا توأا51 ذنم غلب نارهو
402 ليجسست عم ،فاطسصم فلأا021و Úنويلم
87 ذاقنإا عم ةيندŸا ةيام◊ا ناوعأل لخدت
Úعب اسصخسش48 فاعسسإاو قرغلا نم اسصخسش
.ناكŸا

ضصخسش ةافو ةلاح حلاسصŸا تاذ تلجسس امك
ناك ثيح61 موي ضسيلاروك ئطاسش ىوتسسم ىلع
رحبلا ناك اميف ،ةسسار◊ا تاقوأا جراخ حبسسي
.ةيندŸا ةيامحلل نايب بسسح ابرطسضم
ة˘يلو˘ب ة˘حو˘م˘˘سسŸا ئ˘˘طاو˘˘سشلا دد˘˘ع نأا ر˘˘كذ˘˘ي
لوط ىلع ةدت‡ ائطاسش33 ب ردقي نارهو
ن˘م م˘ل˘˘ك81ب رد˘˘قŸا ي˘˘ل˘˘حا˘˘سسلا ط˘˘ير˘˘˘سشلا
ةياغ ¤إا جاج◊ا ىسسرم ةيدلبب Òبكلا ئطاسشلا
.ةمركلا Úع ةيدلبب غادم ئطاسش

م.ق

 ةماعلا نكامأÓل يعرصشلا Òغ لÓغتصسلا ىلع ءاصضقلل

نارهوب كÎلا Úع ئطاوصش Èع يصساركلاو ت’واطلا ةلازإ’ ةلمح



تلاكو /يداصصتقلا مصسقلا

·أÓ˘ل ما˘ع˘لا Úمألا ضشيÒتو˘غ و˘˘ي˘˘نو˘˘ط˘˘نأا لا˘˘ق
ةسسمÿا رهسشألا لÓخ““ هنإا نايب ‘ ةدحتŸا
حايسسلا لوسصو ةكرح تعجارت ةنسسلا نم ¤وألا
ت“و فسصنلا نم Ìكأاب لودلا ¤إا بناجألا

تادئاعلا نم رلود رايلم023 ›اوح ةراسسخ
.““ةيحايسسلا
¤إا0202 ماعلل ةيلامجإلا رئاسسÿا لسصت دقو
·ألا ماقرأا بسسحب رلود رايلم009 نم Ìكأا
نويلم021““ نأا˘ب ضشيÒتو˘˘غ رذ˘˘حو .ةد˘˘ح˘˘تŸا
ىدل اثدحتم ،““لامجإلاب ةددهم ةرسشابم ةفيظو

يحايسسلا عاطقلا عسضو ضضرعي بّيتك رادسصإا
قيسسنتلا زيزعت اهنمسض نم تايسصوت نمسضتيو
.لودلا Úب
ىÈك ة˘˘مد˘˘˘سص ل˘˘˘ك˘˘˘سشت ة˘˘˘مزألا““ نأا ¤إا را˘˘˘سشأاو
ّح˘ل˘م ع˘سضو˘لا نأا Òغ ةرو˘ط˘˘تŸا تادا˘˘سصت˘˘قÓ˘˘ل
نم Òثكلا اسصوسصخو .. ةيمانلا لودلل ةبسسنلاب
.““ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا لود˘˘لاو ةÒغ˘˘سصلا رز÷ا لود˘˘˘لا
ءد˘ب ذ˘ن˘م نا˘˘ي˘˘حألا بلا˘˘غ ‘ لود˘˘لا تذ˘˘خ˘˘تاو
راسشتنا ةحفاكŸ ةيداحأا Òبادت انوروك يسشفت
نم ّد◊او يحسصلا رج◊او لزعلا لثم ضضرŸا
‘ ةحايسسلا ّلسش ¤إا ىدأا ام بناجألا مودق
هد˘حو““ ةد˘ح˘تŸا ·ألا بي˘ت˘ك ‘ ءا˘جو.⁄ا˘˘ع˘˘لا

ضشاعنإا ““امهنكÁ ›ود نواعتو يعامج كر–
.ةميلسس ةديدج ضسسسأا ىلع يحايسسلا عاطقلا
ةيŸاعلا ةمظنŸا نم وافراك اردناسس تدكأاو
عم ءاقل لÓخ ةدحتŸا ·أÓل ةعباتلا ةحايسسلل

‘ رفسسلا ىلع دويقلا““ نأا Úيفاسصلا نم ددع
تاسساكعنا اهل تناك ضسرام فسصتنم ذنم ⁄اعلا

.““ةحايسسلا عاطق ىلع ةرمدم
اههجاون يتلا ىÈكلا تايدحتلا نم““ تعباتو

تاموك◊ا Úب ىوقأا نواعت ةماقإا ةرورسض ايلاح
ةمث““ ةفيسضم .““رفسسلا ىلع دويقلا هذه لوح
نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا لود˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه د˘˘˘˘يز˘˘˘˘ت نأا˘˘˘˘ب ةرور˘˘˘˘سض
.““قيسسنتلاو

اًريرقت  يبرعلا دقنلا قودنسص ردسصأا
ة˘˘عا˘˘ن˘˘سص ه˘˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ت يذ˘˘˘لا رود˘˘˘لا لو˘˘˘ح
‘ ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘سسإلا ة˘˘˘ي˘˘˘˘لاŸا تا˘˘˘˘مدÿا
تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘سسلا لÓ˘˘˘˘خ ›اŸا لو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سشلا
ة˘˘˘عا˘˘˘ن˘˘˘سصلا تي˘˘˘ظ˘˘˘ح ثي˘˘˘˘ح ،ةÒخألا
تاسسا˘ي˘سس قا˘ي˘سس ‘ د˘ياز˘ت˘م ما˘م˘ت˘ها˘ب
هذه هلث“ اŸ ،›اŸا لومسشلا زيزعت
نم نكÁ ةمهم ةذفان نم تامدÿا

لو˘˘سصو˘˘لا ضصر˘˘˘ف ع˘˘˘ي˘˘˘سسو˘˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘لÓ˘˘˘خ
نأا كسش ل هنأا ريرقتلا فاسضأاو.ليومتلل

ةي˘ئا˘سصق˘ت˘سسا تا˘سسارد˘ل ة˘جا˘ح كا˘ن˘ه
تايلمعلا اهحيتت يتلا ضصرفلا كاردإل
ة˘ع˘ير˘سشلا ع˘م ة˘ق˘فاو˘˘تŸا ة˘˘ي˘˘فر˘˘سصŸا
ر˘سسألا لو˘سصو ز˘يز˘ع˘ت ‘ ،ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسلا
ةيهانتŸا تاعورسشŸاو لامعألا داورو
ماظنلل ةطسسوتŸاو ةÒغسصلاو رغسصلا
داد˘˘عإا لÓ˘˘خ ن˘˘مو.ي˘˘م˘˘سسر˘˘˘لا ›اŸا
ق˘ير˘ف ءا˘سضعأا ع˘م نوا˘ع˘ت˘لا˘ب نا˘ي˘ب˘ت˘˘سسا
›اŸا لومسشلا زيزعتل يميلقإلا لمعلا

ه˘ي˘جو˘ت ” ثي˘ح ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا لود˘˘لا ‘
ة˘يز˘كرŸا فرا˘˘سصŸا ¤إا نا˘˘ي˘˘ب˘˘ت˘˘سسلا
تامدخ مدقت يتلا ةيديلقتلا كونبلاو
رودلا ةيمهأا ىدم Úبت ،ةيمÓسسإا ةيلام
فرا˘˘˘سصŸا ه˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘˘ت يذ˘˘˘˘لا ىو˘˘˘˘ي◊ا
ةعوم‹ باتكلا ن˘م˘سضتو.ة˘ي˘مÓ˘سسلا

ءا˘˘˘سشنإا ؛‘ تل˘˘˘ث“ تا˘˘˘ي˘˘˘سصو˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘م
فادهتسسل ة˘ي˘مÓ˘سسإا ل˘يو“ ق˘يدا˘ن˘سص
ةÒغ˘سصلاو ر˘غ˘سصلا ة˘ي˘ها˘ن˘ت˘م تآا˘سشنŸا
راخدلا موهف˘م ز˘يز˘ع˘تو ،ة˘ط˘سسو˘تŸاو
ط˘˘ط˘˘خ ق˘˘˘فو دار˘˘˘فألا Úب Òفو˘˘˘ت˘˘˘لاو
ةعيرسشلا ماكحأا عم ةقفاوتŸا Òفوتلا
رفوت نأا اهنأاسش نم يتلاو ةيمÓسسإلا
‘ را˘م˘ث˘ت˘سسلا ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘˘لا دار˘˘فأÓ˘˘ل
.ة˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘تŸا ة˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘سشنألاو تلاÛا
ةرور˘سض ى˘ل˘ع ؛تا˘ي˘سصو˘ت˘لا تل˘˘م˘˘ت˘˘سشاو
ةفدا˘ه تا˘يد˘ت˘ن˘مو ل˘م˘ع ضشروو د˘ق˘ع
تا˘˘سسسسؤوŸاو دار˘˘فألا ي˘˘عو ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘˘ل

اهمدقت يت˘لا تا˘مدÿاو تÓ˘يو˘م˘ت˘لا˘ب
ة˘ع˘ير˘˘سشلا ق˘˘فو ة˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘لا تا˘˘سسسسؤوŸا
اهي˘ل˘ع لو˘سص◊ا ة˘ي˘ف˘ي˘كو ، ة˘ي˘مÓ˘سسلا
ديفت يتلا تامدÿاو تÓيومتلا عونو
تاطلسسلا مايق ¤إا ةفاسضإلاب ،عاطقلا
تائيهو تارازو عم قيسسنتلاب ةيباقرلا
تÓمح ميظنتل اهعاونأا ةفاكب مÓعإلا
ةيلاŸا تاجتنŸاو تامدÿاب ةيعوت
،اًسضيأا تايسصوتلا تنمسضتو.ةيمÓسسلا
عم قيسسنتلاب ةيباقرلا تاطلسسلا مايق
›اعلا ميلعتلاو ميلعتلاو ةيبÎلا تارازو
تا˘مدÿا˘ب ى˘ن˘˘ع˘ُ̆ت تارا˘˘سسم ة˘˘فا˘˘سضإل
ريوطت بناج ¤إا ،ةيمÓسسلا ةيلاŸا
ةيباقرلاو ةيعيرسشت˘لاو ة˘ي˘ت˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ب˘لا
ةفاكب ةيمÓ˘سسإلا ة˘ي˘لاŸا تا˘سسسسؤو˘م˘ل˘ل
اهرودب مايقلا نم اهنيكمتل ،اهلاكسشأا

لومسشلا نم ززعي اÃ هجو لمكأا ىلع
.›اŸا رارقتسسلاو ›اŸا
تا˘ج˘ت˘نŸا ماد˘خ˘ت˘سسا ؛تن˘م˘˘سضت ا˘˘م˘˘ك
تاينق˘ت˘لا ف˘ي˘ظو˘تو ةر˘ك˘ت˘بŸا ة˘ي˘لاŸا
تا˘مدÿا ل˘ي˘ه˘سست˘ل ة˘˘ث˘˘يد◊ا ة˘˘ي˘˘لاŸا

،اهب ةط˘ب˘ترŸا ف˘يرا˘سصŸا ف˘ي˘ف˘خ˘تو
ة˘ي˘لاŸا تا˘سسسسؤوŸا عا˘ط˘˘ق ع˘˘ي˘˘ج˘˘سشتو
ل˘يو“و را˘م˘ث˘ت˘سسلا ى˘ل˘ع ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسإلا
لÓخ نم ةيئانلا قطانŸا ‘ عيراسشŸا
ق˘˘ي˘˘ق–و ،ةر˘˘سسي˘˘م ة˘˘ي˘˘ل˘˘يو“ ج˘˘˘مار˘˘˘ب
لÓخ نم ةديدعلا ةيداسصتقلا عفانŸا
داسصت˘قلا ‘را˘م˘ث˘ت˘سسلا ى˘ل˘ع ز˘ي˘كÎلا
مزÓ˘لا ل˘يو˘م˘˘ت˘˘لا Ëد˘˘ق˘˘تو ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق◊ا
‘ را˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسلا ضصر˘˘˘˘ف ز˘˘˘˘يز˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل
.ةطسسوتŸاو ةÒغسصلا تاعورسشŸا

تاكرسش رود زيزعت ¤إا ةفاسضإلاب اذه
تانامسضلا Òفوت ‘ ضضورقلا نامسض
دامتعاو ،يمÓسسإلا ليومتلاب ةسصاÿا
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لاŸا تا˘˘˘˘مدÿاو تا˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘نŸا
ة˘˘ي˘˘لاŸا لو˘˘ل◊ا ن˘˘م˘˘سض ة˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘سسإلا
ة˘˘˘لود˘˘˘˘لا تÓ˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت ‘ ة˘˘˘˘قو˘˘˘˘ثوŸا
ةرا˘جإلا تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م ل˘˘ث˘˘م تا˘˘كر˘˘سشلاو
دع˘ت ي˘ت˘لا كو˘ك˘سصلا دو˘ق˘عو ق˘يرو˘ت˘لاو
نع Óًسضف ،تادنسسلل يعرسشلا ليدبلا
ضضعب لوادتل ةيوناثلا قاوسسألا ريوطت
ل˘ث˘م ة˘ي˘مÓ˘سسإلا ة˘˘ي˘˘لاŸا تا˘˘ج˘˘ت˘˘نŸا

.كوكسصلا
ةئيهت ةرورسض ىلع تايسصوتلا تسصنو
كو˘ن˘ب˘˘لا Úب ة˘˘لدا˘˘ع ة˘˘ي˘˘سسفا˘˘ن˘˘ت ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب
نم ةيديلقتلاو ةيمÓسسإلا تاسسسسؤوŸاو
ن˘م ةدا˘˘ف˘˘ت˘˘سسلا ‘ يوا˘˘سست˘˘لا ة˘˘ي˘˘حا˘˘ن
ةد˘نا˘سسŸاو م˘عد˘لا تلا‹و ضصر˘ف˘˘لا
ةيلاŸا تاودألا رود زيزعت و ،ةيولوألاو
‘ ةوÌلا ع˘˘يزو˘˘ت تاودأاو ة˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘سسإلا
تا˘˘قد˘˘سصلاو ةا˘˘كز˘˘لا““ ›اŸا لو˘˘م˘˘سشلا
لÓخ نم ،““نسس◊ا ضضرقلاو فقولاو

هذ˘ه لاو˘مأا ع˘يزو˘تو لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسا ر˘˘سصح
نم يمسسرلا ›اŸا ماظنلا ‘ تاودألا

نم ديزي اÃو ،ةيفرسص“اباسسح لÓخ
نم تاذلابو  ايلام ÚلومسشŸا ددع
ًلوسصو لقألاو دودÙا لخدلا يوذ
؛تايسصوتلا تنم˘سضت ،اÒًخأاو.ل˘يو˘م˘ت˘ل˘ل

مزÓ˘˘˘˘˘لا بيرد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا Òفو˘˘˘˘˘ت ةرور˘˘˘˘˘سض
ÿتا˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ك ن˘˘˘م تا˘˘˘ع˘˘˘ما÷ا ي˘˘˘ج˘˘˘ير

لمع ةعيبط مهفل لامعألاو داسصتقلا
.ةيمÓسسلا ةيلاŸا تاسسسسؤوŸا
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ةحايصسلا ذاقنإ’ ةيŸاع تاوعد

انوروك تاباصصإا ديازتو نيراصصعإا ءارج

 جاتنإ’ا ضضفخ لعفب طفنلا راعصسأا نيابت
Òثأات نولماعتم ضسردي اميف ءاثÓثلا ضسمأا طفنلا راعسسأا تنيابت
ىلع ةدحتŸا تايلولا لحاسس ىلع جاتنإلا نم Òبك ءزج فقوت

لباقم ارولو وكرام ÚيرادŸا نيراسصعلا ببسسب كيسسكŸا جيلخ
.ابوروأاو ايسسآا ‘ انوروكب ةباسصإلا تلاح عافترا
ام اتنسس41 ةلجآلا دوقعلا ‘ تنرب يŸاعلا ضسايقلا ماخ عفتراو
برغ ماخ لزن Úح ‘ ،ليمÈلل رلود72.54 ¤إا ةئŸاب3.0 لداعي
¤إا ةئŸاب1.0 يزاوي ام تاتنسس ةعبرأا يكيرمألا طيسسولا ضساسسكت
.رلود85.24
بروك يسسكأا ‘ ةيŸاعلا قاوسسألاءاÈخ Òبك ضسنيإا نفيتسس لاقو
نيابتو يسضاŸا عوبسسألا ةيكيرمألا تاراف◊ا ددع ةدايزل ناك““
طفنلا ىلع دودfi يبلسس Òثأات انوروك تاباسصإاب ةسصاÿا تانايبلا
ءارج لمتfi لطعت ¤إا كلذ ‘ لسضفلا عجري ،يرا÷ا عوبسسألا
ىلع يكيرمألا لحاسسلا ةقطنŸ ناهجتي Úلسصفنم نيراسصعإا
.““جيلÿا
جيلخ لحاسس ىلع ‘اسصŸا ‘ جاتنإلا ةقاطلا تاكرسش تسضفخو
جاتنإا نم ةئŸاب28 قÓغإا دعب ةدحتŸا تايلولا ‘ كيسسكŸا
ردانلا بوبهلا ددهي ذإا ةقطنŸا ‘ يرحبلا ماÿا طفنلا

ةدحتŸا تايلولاب طفنلا جاتنإل ةيسسيئر قطانم ىلع نيراسصعل
.عوبسسألا اذه ةيوق حايرو مايأا ةدعل ةريزغ راطمأا لوطهب
ىلع ايموي ليمرب نويلم5.1 زواجتي ايطفن اجاتنإا نوجتنم فقوأاو
جاتنإلا ›امجإا نم ةئŸاب41 وحن لثÁ كيسسكŸا جيلخ لحاسس
.يكيرمألا
نوكت نأا حجرŸا نم نأا ضسمأا لوأا زÎيورل عÓطتسسا رهظأاو

flا تانوزÿل تسضفخنا ةيكيرمألا ماÓا عوبسسأÿىلع ضسما
عوبسسألا اسضيأا ةرركŸا تاجتنŸا تانوزfl تلزن امنيب ›اوتلا
.يسضاŸا

زÎيور

جاتنإÓل يخيرات صضفخ بقع

Èكأا Úب ثلاثلا زكرملل لزنت ةيدوعصسلا
Úصصلل طفنلا يدروم

ةكلمŸا دقفتل ويلوي ‘ Úسصلل ةيدوعسسلا ماÿا تارداسص تعجارت
‘ ةرم لوأل Úسصلل ماÿا ناردسصت Úتلود Èكأا ىدحإاك اهعقوم
بلطلا ضضافخنا ةهجاوŸ جاتنإÓل يخيرات ضضفخ بقع ،Úماع
.91-ديفوك ةحئاج ببسسب هراعسسأاو دوقولا ىلع
ةيدوعسسلا نأا ضسمأا كرامجلل ةماعلا ةرادإلا تانايب ترهظأاو
62.1 يزاوي ام ،يسضاŸا رهسشلا Úسصلل نط نويلم63.5 تنحسش
ناريزح وينوي ‘ نط نويلم88.8 عم ةنراقم ،ايموي ليمرب نويلم
.يسضاŸا ماعلا زو“ ويلوي ‘ نط نويلم99.6و
83.7 ،ويلوي ‘ Úسصلل نيدروŸا تردسصت يتلا ،ايسسور تنحسشو
قارعلا ءاج Úح ‘ ،ايموي ليمرب نويلم47.1 يزاوي ام نط نويلم

.نط نويلمÚ 97.5سصلل هتارداسص تغلبو Êاثلا زكرŸا ‘
وينويو رايأا ويام ‘ جاتنإلا ضضفخ فدهب ءافولا ‘ قارعلا قفخأا

،مهل ءافلحو كبوأا ةمظنم ‘ ءاسضعأا Úب قافتا بجوÃ ناريزح
ةرسشع وحن لداعي ضضفخ ىلع ،+كبوأا ةعومجÃ فرعي اميف
.راعسسألا معدل يŸاعلا جاتنإلا نم ةئŸاب
‘ ايفاسضإا ايموي ليمرب فلأا004 ضضفخيسس هنإا لاق قارعلا نكلو
ليمرب فلأا058 بناج ¤إا لوليأا Èمتبسسو بآا ضسطسسغا يرهسش
.+كبوأا قافتا بجوÃ اهب مزتلي
زو“ ويلوي ‘ ةئŸاب931 ةدحتŸا تايلولا نم تادراولا تدازو
ودئاسص ززع ذإا ايموي ليمرب نويلم7.3 ¤إا يونسس ضساسسأا ىلع
Úح ةيكيرمألا تاماÿا نم تايÎسشŸا Úسصلا ‘ تاقفسصلا

.ناسسين ليربأا ‘ ابلسس ماخلل ةلجآلا دوقعلا راعسسأا تلو–
‘ ايزيلام نم طفنلا نم انط297و افلأاÚ 783سصلا تدروتسساو
.تانايبلا بسسح رهسش لبق هنع ةئŸاب17 ضضافخناب زو“ ويلوي

زÎيور

 ر’ود2391 دنع رقتصسي بهذلا
رثأا ضضيوعتل رلودلا ضضافخنا ىدأا ذإا ضسمأا بهذلا رقتسسا
نع نورمثتسسŸا فزع اميف مهسسألا دوعسص نع ةمجانلا طوغسضلا
ضسل‹ ضسيئر لواب موÒج ةملك لبق ةÒبك زكارم نيوكت
،عوبسسألا اذه يكيرمألا (يزكرŸا كنبلا) يدا–لا يطايتحلا
.““زÎيور»ـل اقفو
ةيقوأÓل رلود51.2391 دنع ةيروفلا قوسسلا ‘ بهذلا رقتسساو
هيلع أارطي ⁄و .ضشتنيرج تيقوتب2150 ةعاسسلا لولحب (ةسصنوألا)
دنع ةدحتŸا تايلولا ‘ ةلجآلا تÓماعتلا ‘ ركذي Òغت
.رلود08.8391
مايأا لوأا ‘ ضسلجملل ةيدقنلا ةسسايسسلا راطإل ةعجارم لواب ضشقاني
عامتجا ‘ ضسيمÿا موي يكيرمألا يزكرملل يونسس ر“ؤوم
.انوروك ضسوÒف ببسسب ينلعو يسضاÎفا
يدقنلا زيفحتلا تاءارجإا نم ةلسسلسس يطايتحلا ضسل‹ ينبتو
ةهجاوŸ رفسصلا برق ¤إا ةدئافلا راعسسأا ضضفخو ›اŸاو
وحن بهذلا دوعسص ‘ مهاسس ام ةحئاجلل ةيداسصتقلا تايعادتلا
.ماعلا اذه ةئاŸا ‘82
.هيسسفانم مامأا ةئاŸا ‘1.0 رلودلا رسشؤوم عجارتو
بيحرت عم ةيويسسآلا مهسسألا دوعسص بهذلا ءارغإا نم دحو
تايلولا Úب ةيراجتلا تاسضوافŸا ‘ مدقت رداوبب نيرمثتسسŸا
.تيÎسس لوو ‘ دوعسص ةجوم بقع Úسصلاو ةدحتŸا
35.62 دنع ةسضفلا ترقتسسا ،ىرخألا ةسسيفنلا نداعملل ةبسسنلابو
رلود08.429 ¤إا ةئاŸا ‘ ادحاو ÚتÓبلا عفتراو ،ةيقوأÓل رلود
.رلود87.7712 ¤إا ةئاŸا ‘8.0 مويدÓبلا دعسصو

تلاكو

 :يبرعلا دقنلا قودنصص

لومصشلا زيزعتل ةماه هذفان ةيمÓصسإ’ا ةيلاŸا تامدÿا
ةقطنŸاب ›اŸا

91 ديفوك ءابول ““ةرمدŸا ةأاطولا““ نم دحلل لودلا Úب قيصسنتلاو نواعتلا زيزعت ¤إا ،صسمأا ،ةدحتŸا ·ألا تعد
.لودلا صضعبل يصسيئرلا تادئاعلا ردصصم لكصشي يذلا يحايصسلا عاطقلا ىلع

ةيلÙا ءابرهكلا تاطÙ زاغلا جاتنإا رارمتصسا حيتي ام

تافثكŸا نم نط فلأا03 ليمحتل يبيللا ةقيÈلا ءانيم لصصت ةلقان
،Úنثلا ضسمأا ،ةقيÈلا ءانيم ¤إا تلسصو ““ايليفيسس يد ›اف““ ةلقانلا نإا ةيبيللا طفنلل ةينطولا ةسسسسؤوŸا تلاق
.ةيلÙا ءابرهكلا تاطÙ زاغلا جاتنإا رارمتسسا حيتي اÃ تافثكŸا نم نط فلأا03 ليمحتل
ينطولا ضشي÷ا) ايبيل قرسش تاوق هسضرفت رياني ذنم راسص◊ قرسشلا ئناوم نم هÒغو ةقيÈلا عسضخيو
.طفنلا تاداريإا عيزوت ىلع فÓخو اقاطن عسسوأا عارسص راطإا ‘ اهؤوافلحو (يبيللا
رارمتسساب حامسسلل تاعدوتسسŸا ‘ ةنوزıا تافثكŸا ريدسصتب حمسستسس اهنإا قرسشلا ‘ تاطلسسلا تلاقو
ةليوط تاعاطقنا ‘ تادادمإلا ضصقن ببسست نأا دعب ،ةيلÙا ءابرهكلا تاطfi هجات– يذلا زاغلا جاتنإا
زاغلا جاتنإا رارمتسساب حمسستسس تافثكŸا ةنحسش نإا طفنلا ةسسسسؤوم تلاقو.““زÎيور““ ـل اقفو ،يئابرهكلا رايتلل

Ãةجيتن ايموي ةبعكم مدق نويلم09 ›اوحب ضصقن ةمث لظيسس نكل.ايموي ةبعكم مدق نويلم061 غلبي لدع
.ةسسسسؤوŸا تركذ امبسسح ،دوقولا تادراو ليو“ ‘ زجعو ةيطفنلا تآاسشنŸا قÓغإل

إا.ق
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 اينابصسإا ‘ ةديدج دويق

 ددجتل ةدكؤوم ةلاح لوأا فصشكت غنوك غنوه
 ضسوÒفلاب ةباصصإ’ا

حيصشرت ايمصسر نلعي يروهم÷ا بز◊ا
 ةيناث ةيصسائر ةي’ول بمارت
بمارت دلانود ضسيئرلا لوألا ضسمأا ايمسسر يروهم÷ا بز◊ا ىمسس
Èمفون3 موي ةيكيرمألا ةسسائرلا تاباختنا ‘ ةيناث ةيلول احسشرم
 .لبقŸا
ةيلوب تولراسشت ‘ اوعمتجا ابودنم033 وحن ىمسس ،تآاجافم نود نمو
ر“ؤوم نم لوألا مويلا ‘ مهل احسشرم بمارت ضسيئرلا ةيلامسشلا انيلوراك
 .Úيروهم÷ا
ادحاو ضسيئرلل مهمعد ،ةيكيرمأا ةيلو05 نولثÁ نيذلا نوبودنŸا نلعأاو
 .يدجبألا لسسلسستلا بسسحب امابلأا ةيلوب اءدب ،رخآلا ولت
كيام ضسيئرلا بئان ةيمسست نويروهم÷ا داعأا ،Úنثلا قباسس تقو ‘و
اكÒمأا جات–““ ةبسضتقم ةلخادم ‘ ضسنب لاقو ،بسصنملل احسشرم ضسنب
 .““ضضيبألا تيبلا ‘ ةيفاسضإا ماوعأا ةعبرأا بمارت دلانود ىقبي نأا ¤إا
يÒهامج يسسامح بخاسص ر“ؤوم نم بمارت هبغر ا‡ ضسكعلا ىلعو

Áمخزل ةيادب نوكي نأا نك flنوكيسس ،ةيباختنلا هتلمح هيلع ينبي فلت
اينوÎكلإا دقعت بطخو تايلاعف Úب عم÷ا تيح نم اطلتfl ر“ؤوŸا

ةيديلقت قرطب دقعتسس يتلا ةليلقلا تايلاعفلا ضضعب دوجو عم ،دعُب نع
ببسسب هجولا تامامك ءادتراو يعامتجلا دعابتلا دعاوق ةاعارم عم
 .دجتسسŸا انوروك ضسوÒف اهسضرف يتلا فورظلا
،تارم ةدع ر“ؤوŸا دقع ططخ ليدعتل يروهم÷ا بز◊ا رطسضاو
تولراسشت ةنيدم نم ر“ؤوŸا عئاقو نم Òبك بناج لقن ءاسضعألا ررقو
ربوك يور يطارقÁدلا ةيلولا مكاح ضضفر دعب ةيلامسشلا انيلوراك ةيلوب

 .يعامتجلا دعابتلا دويق ءارج يعيبط ثدح ميظنت نامسض

 رابخألا طيرصش

 دنهلا

ىنبم ضضاقنأا ت– اًصصخصش07
 دÓبلا برغ ‘

¤ا اولقنو اًحيرج51 ذاقنا ” هنإا يابموب بونج دهم ةطرسش تلاق
اًسصخسش07 وحن ىقبي اميف ،ةقسش74 مسضي ىنبم رايهنا دعب ىفسشتسسŸا

 .ضضاقنألا ت– نيرسصحام
نو˘نو˘ك˘ي د˘ق ل˘قألا ى˘ل˘ع ا˘˘ًسصخ˘˘سش07 نأا ة˘يد˘ن˘˘ه˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشلا تن˘˘ل˘˘عأا و

fiلوألا ضسمأا ءاسسم راهنا قباوط ةسسمخ نم ىنبم ضضاقنأا ت– نيرسصا
 .دنهلا برغ دهم ةنيدم ‘
”““ :نايب ‘ ،يابموب بونج اÎموليك021 دعب ىلع ،دهم ةطرسش تلاقو
 .ةقسش74 مسضي ىنبŸا ناكو .““ىفسشتسسŸا ¤ا اولقنو اًحيرج51 ذاقنا
عئاسش رمأا ÊابŸا رايهنا نكل ،روفلا ىلع ثدا◊ا بابسسأا ديد– متي ⁄ و

¤إا وينوي نم رمتسسي يذلا ةيمسسوŸا حايرلا مسسوم لÓخ دنهلا ‘
 .اهفعسضتو ةينبألا ضسسسأا ةريزغلا راطمألا ضضوقت ذإا .Èمتبسس

 ناتصسكاب

ءانبل دابأا مÓصسإا ‘ نابلاط نم دفو
 ““ةلدابتم ةقث““
ءا˘ثÓ˘ث˘لا ضسمأا تأاد˘ب و ،نا˘ت˘˘سسكا˘˘ب ¤إا نا˘˘ب˘˘لا˘˘ط ة˘˘كر˘˘ح ن˘˘م د˘˘فو ل˘˘سصو
 .Úبنا÷ا Úب ةلدابتŸا ةقثلا ءانب دوهج راطإا ‘ تاثداÙا
ةكرح نم اًدفو نأا يسشرق دومfi هاسش Êاتسسكابلا ةيجراÿا ريزو نلعأا و

عم ضضوا˘ف˘ت˘لا ¤إا ن˘يدر˘م˘تŸا ع˘فد مز˘ت˘ع˘ت ي˘ت˘لا نا˘ت˘سسكا˘ب روز˘ي نا˘ب˘لا˘ط
‘ ةفقوتم مÓسسلا تاسضوافم نأا ودبي تقو ‘ ةيناغفألا تاطلسسلا
 .ناتسسناغفأا
ةموك◊او نابلاط Úب تاسضوافŸا تفقوت تقو ‘ ةرايزلا هذه يتأات و
ةكرحو ةدحتŸا تايلولا هتعقو قافتا ‘ اهيلع ضصوسصنŸا ةيناغفألا

 .ةدع تارم تلجأاو يسضاŸا يرفيف ةياهن نابلاط
باحسسنا ىلع ضصني يذلاو لوباك هيلع قداسصت ⁄ يذلا قافتلا اذه ‘

تقفتا ،1202 ماع فسصتنم لولحب ناتسسناغفأا نم ةيكيرمألا تاوقلا
نابلاط ةكرح نم Úجسس0005 ¤اوح لدابت ىلع نابلاطو نطنسشاو
 .ةيناغفألا تاوقلا نم رسصنع فلأا لباقم

 Úبلفلا

نيراجفنا ‘ ىحر÷ا تارصشعو ىلتق
 ولوصس رزج ميلقإاب
ميلقإا ةمسصاع ولوج ةدلب ازه نيراجفنا نأا Úبلفلا ‘ نولوؤوسسم نلعأا

57 ةباسصإاو اسصخسش51 لتقم نع رفسسأا ا‡ ، دÓبلا بونج ولوسس رزج
 .نيرخآا
ةفسسان ةوبع ةجيتن ناك لوألا راجفنلا نأا ¤إا ةيلوألا تاقيقحتلا Òسشتو
 .ناكŸا رداغي اهذفنم دهوسش ةيران ةجارد ‘ تعرز
ةطرسشلل يسسيئر رقمو فرسصم برق هسسفن رخآا رّجف اهنم ةبرقم ىلعو

بسسح ،يلÙا تيقوتلاب ارهظ ةدحاولا ةعاسسلا دنع ولوج ةيدلب ‘
 .نايع دوهسشو ةيلfi ةيمÓعإا رداسصم
6و دونج7 لتقم نع ارفسسأا Úموجهلا نإاف ةيلÙا تاطلسسلل اقفوو
 .نيرخآا57 ةباسصإا بناج ¤إا ،نمأا رسصنعو Úيندم

 تلاكو/›ودلا مصسقلا

انويلم32 نم Ìكأا ايمسسر تلجُسس
ضسوÒفلاب ةباسصإا078و افلأا364و

ءدب ذ˘ن˘م ة˘ق˘ط˘ن˘مو اد˘ل˘ب691 ‘
ضسمأا ىتح م˘ه˘ن˘م ى˘فا˘ع˘ت ،ه˘ي˘سشف˘ت
002و افلأا768و انويلم41 لوألا
 .لقألا ىلع ضصخسش
اءزج لإا ماقرألا هذه ضسكعت لو
ل ذإا ،تاباسصإÓل يلعفلا ددعلا نم
لإا ا˘˘˘سصو˘˘˘ح˘˘˘ف ةد˘˘˘ع لود ير˘˘˘ج˘˘˘˘ُت
ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ةرو˘˘ط˘˘خ Ìكألا تلا˘˘ح˘˘ل˘˘ل
ءارجإا ‘ ةيولوأا ىرخأا لود يطعت
ي˘˘˘ط˘˘˘لاfl ع˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘ت˘˘˘ل ضصو˘˘˘ح˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ة˘يدودfi ¤إا ة˘فا˘˘سضإا ،Úبا˘˘سصŸا
نم ددع ىدل ضصحفلا تايناكمإا
 .ةÒقفلا لودلا
ةيكيرمألا انردوم ةكرسش تركذ و
ةعرج نويلمÒ 08فوت مزتعت اهنأا

دا˘سضŸا ي˘ب˘ير˘ج˘ت˘لا ا˘ه˘حا˘˘ق˘˘ل ن˘˘م
يبوروألا دا–Óل انوروك ضسوÒفل

ديروتلا تاقافتا نم ةلسسلسس بقع
 .تاموك◊او ةكرسشلا Úب
‘ ة˘˘سصتıا ة˘˘˘كر˘˘˘سشلا تفا˘˘˘سضأاو

‘- ة˘يو˘ي◊ا ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘لا لا‹
عم تاثداfi تهنأا اهنأا -اهل نايب
قافتا نأاسشب ةيبوروألا ةيسضوفŸا

fiلود˘˘ل˘˘ل ارا˘˘˘ي˘˘˘خ ل˘˘˘م˘˘˘سشي ل˘˘˘م˘˘˘ت
نويلم08 ءارسشل لتكتلاب ءاسضعألا

ة˘لا˘كو ه˘ت˘ل˘ق˘ن ا˘م بسسح˘˘ب ،ة˘˘عر˘˘ج
 .ءابنأÓل غÒبمولب
ف˘˘قو˘˘لا ناو˘˘يد رر˘˘ق ،ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
سسلا t˘˘˘ح˘˘ت˘˘˘ف ةدا˘˘˘عإا قار˘˘˘ع˘˘˘لا ‘ ي˘˘˘ن
ءا˘ح˘نأا˘ب Úل˘سصŸا ما˘مأا د˘˘جا˘˘سسŸا
دعب ،لبقŸا Èمتبسس02 ‘ دÓبلا
قÓغإلا نم رهسشأا ةتسس نم Ìكأا
 .انوروك ضسوÒف يسشفت ببسسب
غنوه ‘ نوثحاب نلعأا ،مهتهج نم
ة˘˘لا˘˘ح لوأا او˘˘ف˘˘سشت˘˘كا م˘˘ه˘˘نأا غ˘˘نو˘˘ك
ىود˘ع˘ب ة˘با˘سصإل ⁄ا˘ع˘لا ‘ ةد˘كؤو˘م
نكل ،ةيناثلا ةرملل انوروك ضسوÒف
ر˘ك˘بŸا ن˘م ه˘نأا نورّذ˘˘ح˘˘ي ءاÿÈا
لو˘ح تا˘جا˘˘ت˘˘ن˘˘ت˘˘سسا ضصÓ˘˘خ˘˘ت˘˘سسا
 .ءابولا تايعادت
‘ ةقيقدلا ءايحألا مسسق حسضوأاو

هذه نأا نايب ‘ غنوك غنوه ةعماج
نأا نكÁ ضصخسشلا نأا رهظُت ةلا◊ا
دعب ةديدج ةرم ضسوÒفلا طقتلي

،هنم هئافسش نم طقف ةليلق رهسشأا
Úب ي˘ن˘مز˘لا قرا˘ف˘˘لا نأا ¤إا ا˘˘ت˘˘فل
 .اموي531 وه ءابولاب Úتباسصإلا
ليل˘ح˘ت˘لا ر˘ه˘ظأا ،Úث˘حا˘ب˘ل˘ل ا˘ق˘فوو
Úيود˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا Úتا˘˘˘˘˘ه نأا ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ي÷ا
اتجتن هسسفن ضضيرملل ÚتيلاتتŸا

ضسوÒف نم ÚتفلتÚ flتلÓسس نم
ءا˘بو˘ل بب˘˘سسŸا ““2-فوك-ضسراسس““

د˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسŸا ا˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘ك ضسوÒف
تن˘ل˘عأا ا˘˘م˘˘ك .““91-ديفوك““
ةباسصإا ةلاح358 ليجسست ايناطيرب

ضسمأا ا˘˘نورو˘˘˘ك ضسوÒف˘˘˘ب ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
ل˘ي˘˘ج˘˘سست ل˘˘با˘˘ق˘˘م ‘ كلذو ،لوألا
 .دحألا موي ةديدج ةباسصإا1401
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا تلا˘˘ق ،ا˘˘ه˘˘ب˘˘نا˘˘˘ج ن˘˘˘م
تسضرف اهنإا لوألا ضسمأا ةينابسسإلا
دعب قطانم ةدع ‘ ةديدج ادويق
 .ضسوÒفلاب ةباسصإلا تلاح عافترا
ميك اينو˘لا˘ت˘ك م˘ي˘ل˘قإا ضسي˘ئر ن˘ل˘عأاو
01 ن˘˘˘م Ìكأا ع˘˘˘مŒ ر˘˘˘ظ˘˘˘˘ح ارو˘˘˘˘ت
مجح لي˘ل˘ق˘ت˘ل ي˘ع˘سسلاو ،ضصا˘خ˘سشأا
005 ة˘حا˘تإاو ة˘ي˘˘سسردŸا لو˘˘سصف˘˘لا
‘ ا˘نورو˘ك ضسوÒف˘ل را˘ب˘˘ت˘˘خا ف˘˘لأا
ة˘ق˘ط˘ن˘م ‘و .م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا عا˘ط˘˘ق
” ،اينابسسإا قرسش بونج ايسسروم
ة˘˘˘˘ت˘˘˘˘سس ن˘˘˘˘م Ìكأا ع˘˘˘˘˘مŒ ر˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘ح

.ةدحاو ةلئاع نم اوسسيل ضصاخسشأا
تناك يتلا ،ديردم ةمسصاعلا ‘و
تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا تث˘˘˘ح ،ارر˘˘˘سضت Ìكألا
ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘˘لا بنŒ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ع˘˘˘ي˘˘˘م÷ا
 .يرورسضلا Òغ يعامتجلا
ل˘˘˘م‹ نأا ا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘سسإا تن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأا و
زواŒ انوروك ضسوÒفب تاباسصإلا
ةلاح0602 ليجسست دعب فلأا004
ة˘˘˘ح˘˘˘سصلا ةرازو تلا˘˘˘قو .ةد˘˘˘يد˘˘˘ج
اوفوت ضصاخسشأا ةثÓث نإا ةينابسسإلا

Úح ‘ ،ضضرŸاب ةباسصإلا ءارج
مايأا ةعبسس لÓخ تايفولا ددع غلب
افلأا82 ¤إا لمÛا عفتÒل ،69
 .ةافو278و
اسضيرم987و ا˘ف˘˘لأا652 ى˘فا˘ع˘تو
ةلاكو هتلقن ام بسسحب ،ضسوÒفلاب
”و .تانايبلا نع ءابنأÓل غÒبمولب
ارابتخا223و ا˘˘ف˘˘لأا31 ءار˘˘˘˘جإا

دد˘˘˘ع ›ا˘˘˘م˘˘˘جإا ل˘˘˘سصي˘˘˘ل اد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج
نع فسشكلاب ةسصاÿا تارابتخلا
857و فلآا601و انويلم ضسوÒفلا
 .ارابتخا
تغ˘˘ل˘˘ب ،ةد˘˘ح˘˘˘تŸا تا˘˘˘يلو˘˘˘لا ‘ و

ا˘نورو˘ك ضسوÒف تا˘˘ي˘˘فو ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصح
رثإا ،816و افلأا081 لوألا ضسمأا
 .ةديدج ةافو724 ليجسست

““Îي˘˘˘˘م د˘˘˘˘لرو““ ع˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘م بسسح˘˘˘˘˘بو
تا˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘˘سصحإا د˘˘˘˘سصر˘˘˘˘ب ضصتıا
افلأا33 ضصي˘˘خ˘˘سشت ” ،ضسوÒف˘˘˘لا
،دÓ˘ب˘لا ‘ ةد˘يد˘ج ة˘˘با˘˘سصإا687و

،ةيسضاŸا42ـلا تا˘˘عا˘˘سسلا لÓ˘˘خ
ÚيÓم5 ¤إا ›ا˘˘م˘˘جإلا ع˘˘ف˘˘˘تÒل
 .07و افلأا678و
ةباسصإلا نم ÚفاعتŸا ددع لسصوو
Úح ‘ ،ا˘˘˘ف˘˘˘˘لأا761و ÚيÓ˘˘˘م3

Œفسشكلا تارابتخا ›امجإا زوا
 .افلأا471و انويلم67 ضسوÒفلا نع
دد˘ع ل˘˘سصو ،كي˘˘˘˘˘˘سسكŸا ‘و
ضسوÒفب اهتباسصإا دكؤوŸا تلا◊ا
افلأا065 كي˘˘˘سسكŸا ‘ ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘ك
يتلا تانايبلا بسسحب ،ةلاح461و

ز˘ن˘ك˘بو˘ه ز˘نو˘ج ة˘ع˘ما˘ج ا˘ه˘ت˘ع˘م˘ج
غ˘ل˘ب˘تو .ءا˘ب˘نأÓ˘ل غÒب˘مو˘ل˘ب ة˘˘لا˘˘كوو
افلأا06 كي˘˘سسكŸا ‘ تا˘˘˘ي˘˘˘فو˘˘˘لا
افلأا854 ىفاعت امنيب ،ةلاح084و
 .اسصخسش321و
نإا ةيŸاعلا ةحسصلا ةمظنم تلاق و
ةيŸاع ةطخ ‘ نواعتت ةلود271
ا˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك ضسوÒف تا˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
ة˘جا˘˘ح كا˘˘ن˘˘ه ن˘˘ك˘˘ل ،�91-ديفوك““

Ÿن˘م تب˘ل˘طو ،ل˘يو˘م˘ت˘لا ن˘˘م د˘˘يز
 .ةمزلم تادهعت Ëدقت لودلا

‘ ةيŸاعلا ةحصصلا ةمظنم بتكم غلبأا نأا ذنم ⁄اعلا ‘ اصصخصش552و فلآا908 نع لقي ل ام ةايحب دجتصسŸا انوروك صسوÒف ىدوأا
 .Èمصسيد ةياهن صضرŸا روهظ نع Úصصلا

ةقفاوŸا ليجأات يرسصŸا باونلا ضسل‹ ررق
ءا˘˘ت˘˘فإلا راد نو˘˘نا˘˘ق عور˘˘سشم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن˘˘˘لا
رهزألا هسضفر يذلا عورسشŸا وهو ،ةيرسصŸا
يرادإلا ءا˘˘سضق˘˘لا ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ظ˘˘˘ّف– ا˘˘˘م˘˘˘ك ،ةد˘˘˘سشب
 .روتسسدلل افلاfl هÈتعاو

رداسصم نع ةيلÙا مÓعإلا لئاسسو تلقنو
لاعلا دبع يلع ضسلÛا ضسيئر نأا ةيناŸرب
نوؤوسشلا ةنجلل ىرخأا ةرم نوناقلا عورسشم لاحأا
ة˘˘ع˘˘جار˘˘مو ،ة˘˘سسارد˘˘˘ل˘˘˘ل فا˘˘˘قوألاو ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘يد˘˘˘لا
 .ةلودلا ضسل‹ نم ةدراولا تاظحŸÓا
،ديد÷ا نوناقلل هسضفر دكأا دق رهزألا ناكو
ايزاوم انايك قلخي نأا هنأاسش نم نأا ىلع اددسشم
نم ضضّوقيو هتلاسسر ئزتجيو رهزألا تائيهل
ر˘هزألا خ˘ي˘سش د˘ّع˘سص م˘ث .هتائ˘ي˘ه ضصا˘سصت˘خا
لوألا ضسمأا هفقوم نم بيطلا دمحأا روتكدلا

بلا˘˘ط باو˘˘ن˘˘لا ضسل‹ ضسي˘˘ئر ¤إا ة˘˘لا˘˘سسر Èع
ة˘˘سصسصıا ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا ة˘˘سسل÷ا رو˘˘سضح˘˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف

Ÿءاتفإلا راد ميظنت نوناق عورسشم ةسشقان، ‘
عورسشŸا اذه رارقإا ىلع ضسلÛا رارسصإا لاح
 .يروتسسد راوع نم هب ام مغر
رهزألا لعج روتسسدلا نإا رهزألا خيسش لاقو
مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘لا ‘ ي˘˘˘سسا˘˘˘سسألا ع˘˘˘جرŸا -هÒغ نود-

ن˘ع لوؤو˘سسŸاو ،ة˘ي˘مÓ˘سسإلا نوؤو˘سشلاو ة˘ي˘ن˘يد˘لا
‘ ةيبر˘ع˘لا ة˘غ˘ل˘لاو ن˘يد˘لا مو˘ل˘ع ر˘سشنو ةو˘عد˘لا

نأا ه˘ب مs̆ل˘سسŸا ن˘مو““ ا˘˘ف˘˘ي˘˘سضم ،⁄ا˘˘ع˘˘لاو ر˘˘سصم
مولعو ةيمÓسسإلا نوؤوسشلا نم ةيعرسشلا ىوتفلا
رهزألا ةبا˘قر˘ل ا˘ه˘ي˘ف ر˘مألا ع˘جر˘ي ي˘ت˘لا ن˘يد˘لا
 .““هتعجارمو فيرسشلا
ضسل‹ ضسي˘ئر˘ل ه˘با˘˘ط˘˘خ ‘- بي˘˘ط˘˘لا ح˘˘سضوأاو
لÓخ نم اقبسسم ةراسشإلا ت“ هنأا -باونلا
عور˘سشم ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘هزألا ظ˘˘ّف– ¤إا تا˘˘ب˘˘تا˘˘كŸا
ضصن ع˘م ضضرا˘ع˘ت ن˘م ه˘ن˘م˘سضت ا˘م˘˘ي˘˘ف نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
رهزألا نوناق عمو ،روتسسدلا نم ةعباسسلا ةداŸا
تائ˘م Èع ة˘ت˘با˘ث˘لا ه˘تا˘سصا˘سصت˘خا ع˘مو ،م˘ئا˘ق˘لا
 .Úنسسلا

نأا دعب ،ةديدج ةبرسض نوناقلا عورسشم ىقلتو
ه˘˘نأا (يرادإلا ءا˘˘سضق˘˘لا) ة˘˘لود˘˘لا ضسل‹ ن˘˘˘ل˘˘˘عأا
ضسلÛاب عيرسشتلا مسسق ىلع عورسشŸا ضضرعب
مدطسصيو يرسصŸا روتسسدلا فلاخي هنأا Úبت

نوناقلاو روتسسدلا نم (7) ةداŸا ضصنب ةحارسص
ر˘هزألا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ةدا˘عإا نأا˘˘سشب1691 ما˘ع˘ل301
 .هتائيهو

ضسلجÃ ةينيدلا ةنجللا ضسيئر لاق ،لباقŸا ‘
هبحسس متي ⁄ نوناقلا نإا دبعلا ةماسسأا باونلا

ة˘ن˘ج˘ل˘لا ى˘ل˘ع ادد‹ ضضر˘ع˘ي˘سس ا‰إاو ا˘˘ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
 .ةلودلا ضسل‹ تاظحÓم ‘ رظنلل
ةقباسس ةسسلج ‘ قفاو دق ،باونلا ضسل‹ ناكو

عورسشم ىلع ،يسضاŸا ةيليوج رهسش لÓخ
ةلودلا ضسل‹ ¤إا هلاحأاو ›وأا لكسشب نوناقلا
ىلع هظف– فيرسشلا رهزألا ىدبأاو ،ةعجارملل

ا˘نا˘ي˘ك ق˘ل˘خ˘ي ه˘نأا˘ب ه˘ف˘˘سصوو ،نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا عور˘˘سشم
 .هتاسصاسصتخا ىلع روجيو رهزأÓل ايزاوم
دحأا دعي يذلا يواطنطلا دمحأا بئانلا امأا
ضسل‹ ‘ ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ة˘سضرا˘عŸا تاو˘˘سصألا زر˘˘بأا
نوناقلا بحسسب داسشأا دقف ،يرسصŸا باونلا
ةئنهتلا ه˘جوو ،ه˘ي˘ل˘ع ي˘ئا˘ه˘ن˘لا تيو˘سصت˘لا ل˘ي˘ب˘ق
هذ˘ه˘ل Ó˘سشف ل˘ثÁ كلذ نأا اÈت˘ع˘˘م Úير˘˘سصم˘˘ل˘˘ل
ا˘ه˘تا˘ق˘با˘سس تل˘سشف ا˘م˘ك ر˘هزألا ى˘ل˘ع ة˘م˘ج˘˘ه˘˘لا
 .اهتاقحل لسشفتسسو
كراعمو تافÓخ ةيسضاŸا تاونسسلا تدهسشو
حاتفلا دبع ضسيئرلاو رهزألا خيسش Úب ةديدع
ديدجب ىمسسي ام لوح اهمظعم راد يسسيسسلا
ل˘ي˘˘م– ضضع˘˘ب˘˘لا ة˘˘لواfiو ،ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا با˘˘طÿا
اياسضق نع Óسضف ،باهرإلا ةيلوؤوسسم ثاÎلا
 .ل مأا عقي لهو يهفسشلا قÓطلا لثم ىرخأا

 روتصسدلل افلاfl هÈتعاو يرادإلا ءاصضقلا هيلع ظّف–

 ءاتفإ’ا راد نوناق عورصشم ىلع ةيئاهنلا ةقفاوŸا ليجؤوي -يرصصŸا باونلا-



 تلاكو/›ودلا مصسقلا

، لوألا ضسمأا ءا˘˘سسم ه˘˘ل ة˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ك ‘
ر˘˘˘ها˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا نأا جار˘˘˘˘سسلا ح˘˘˘˘سضوأا
عورسشم ق˘ح جا˘ج˘ت˘حلاو ي˘م˘ل˘سسلا
ه˘˘ت˘˘مو˘˘˘ك˘˘˘ح بجاو ن˘˘˘مو بع˘˘˘سشل˘˘˘ل
يهو ،هبلاطم ةيبلتو هيلإا عامتسسلا
ق˘˘˘فو ،ة˘˘˘ن˘˘˘يدŸا ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘م˘˘˘˘سس
م˘˘˘ها˘˘˘م˘˘˘سسأا ن‡ رذ˘˘˘˘حو.هÒب˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
‘ نو˘طر˘خ˘ن˘ي Úح˘ل˘سسم Úسسد˘ن˘م
لامعأا ‘ نوببسستيو تارهاظŸا
 .بيرخت
ءا˘˘سسم اور˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘ت تا˘˘˘ئŸا نا˘˘˘كو
ن˘ع Òب˘ع˘ت˘ل˘˘ل ضسل˘˘بار˘˘ط ‘ د˘˘حألا

فور˘˘ظ˘˘لا رو˘˘هد˘˘ت ن˘˘م م˘˘ه˘˘ب˘˘˘سصغ
دهسشت دÓب ‘ داسسفلاو ةيسشيعŸا
لبق ،تاونسس ذنم ةحلسسم تاعازن
ي˘˘ت˘˘لا ن˘˘مألا تاو˘˘ق م˘˘ه˘˘قّر˘˘˘ف˘˘˘ت نأا
 .ءاوهلا ‘ رانلا تقلطأا
‘ Úج˘˘˘˘˘تÙا ضضع˘˘˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘حو

ي˘˘ف˘˘ن˘˘ل ءا˘˘سضي˘˘ب تا˘˘˘يار ضسل˘˘˘بار˘˘˘ط
Úح ‘ ،يبيل ليسصف يأا مهدييأات
رو˘سصو و˘يد˘˘ي˘˘ف ع˘˘طا˘˘ق˘˘م تر˘˘ه˘˘ظأا
ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘˘قاو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع تر˘˘سشت˘˘نا
يركسسع ضسابلب لاجر يعامتجلا
هاŒ م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسأا نو˘˘˘˘ه˘˘˘˘جو˘˘˘˘ي
عراو˘˘˘سش د˘˘˘حأا ‘ ن˘˘˘ير˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘˘تŸا
 .ةمسصاعلا
معدلل ةدحتŸا ·ألا تعد دقو

ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح Úن˘˘ثلا ضسمأا ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل ‘
يروف قيق–““ ءارجإا ¤إا قافولا
ءا˘ن˘ثأا تع˘قو ثداو˘˘ح ‘ ““ل˘˘ما˘˘سشو
ا‡ ،ضسلبارط ‘ دحألا ةرهاظم
نايب قفو ،ىحرج طوقسس ¤إا ىدأا

 .ةثعبلا هتردسصأا
¤إا وعدت ةثعبلا نأا نايبلا ‘ ءاجو
‘ لماسشو يروف قيق– ءارجإا““
ن˘م ةو˘ق˘˘ل˘˘ل طر˘˘فŸا ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسلا

،ضسلبارط ‘ ““نمألا دارفأا بناج
نم ددع ةباسصإا نع رفسسأا ا‡““
ءا˘˘ط˘˘عإا نود ن˘˘م ““ن˘˘ير˘˘ها˘˘ظ˘˘˘تŸا

 .ةقيقد ةليسصح
جار˘˘سسلا ل˘˘ّم˘˘ح ،ر˘˘˘خآا بنا˘˘˘ج ن˘˘˘م
Îف˘ح ة˘ف˘ي˘˘ل˘˘خ د˘˘عا˘˘ق˘˘تŸا ءاو˘˘ل˘˘لا

مÓسسلا تاردابم لاسشفإا ةيلوؤوسسم
نإا لا˘˘˘قو .بر◊ا ف˘˘˘قو دو˘˘˘ه˘˘˘جو
ارهسش41 تماد ي˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘لا بر◊ا
يذ˘لا نإاو ،Úي˘ب˘ي˘ل˘لا ى˘ل˘ع تسضر˘ُف
مهنامرح ىلع رسصي لاز ام اهلعسشأا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع رار˘˘˘سصإلا˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘˘تو˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م
تآا˘˘سشنŸا قÓ˘˘غإا ‘ رار˘˘م˘˘˘ت˘˘˘سسلا
 .ةيطفنلا

ة˘˘˘سسسسؤوŸا تن˘˘˘ل˘˘˘عأا ،قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سسلا ‘
تاوق نأا ، ايبيل ‘ طفنلل ةينطولا

ط˘ف˘ن˘لا خ˘سض ةدا˘عإا ضضفر˘˘ت Îف˘˘ح
،““ل˘ي˘ف˘لا»و ““ةرار˘سشلا““ ي˘ل˘˘ق˘˘ح ن˘˘م
عيطتسست ل اهنأا نايب ‘ ةفيسضم
ءابرهك يتطfi تاجايتحا Òفوت
ببسسب يزاغنب لامسشو ““ةنيتيوزلا““
تآا˘˘˘سشن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ير˘˘˘سسق˘˘˘لا قÓ˘˘˘˘غإلا
 .ةيطفنلا
ة˘ي˘ناز˘يŸا فاز˘ن˘ت˘˘سسا تد˘˘كأا ا˘˘م˘˘ك
،تاقورÙا داÒتسسل ةسصسصıا
نع مجانلا ز˘ج˘ع˘لا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل كلذو
Òفوتو يعيبطلا زاغلا جاتنإا فقوت
لÓخ ةيلÙا قوسسلل تاقورÙا
 .ةيسضاŸا رهسشألا
ةرادإا ضسل‹ ضسي˘˘˘˘ئر دد˘˘˘˘ج د˘˘˘˘˘قو

ةوعدلا طفنلل ةينطولا ةسسسسؤوŸا
Êو˘نا˘ق˘˘لا Òغ قÓ˘˘غإلا ءا˘˘ه˘˘نإا ¤إا
تن˘˘ل˘˘عأاو .ة˘˘ي˘˘ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا تآا˘˘سشن˘˘م˘˘ل˘˘ل
طفنلا عاطق رئاسسخ نأا ةسسسسؤوŸا
يفناجذ˘˘ن˘˘م قÓ˘˘غإلا بب˘˘˘سسب
9 نم بÎقت مويلا ىتحو يسضاŸا

 .رلود تارايلم
يكيرمألا Òفسسلا اعد هتهج نم

¤إا دنلرون دراسشتير ضسلبارط ‘
لاقو ،اروف طفنلا جاتنإا فانئتسسا
يتلا تابيتÎلا معدت نطنسشاو نإا
جا˘ت˘نإل يرو˘ف فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا˘˘ب ح˘˘م˘˘سست
 .ةفافسش ةيلآاب ايبيل ‘ طفنلا
ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح نا˘˘ي˘˘ب د˘˘نلرو˘˘ن ف˘˘˘سصوو
نع رداسصلا نايبلاو ينطولا قافولا
حلاسص ةليقع باونلا ضسل‹ ضسيئر
 .يباجيإلا روطتلاب
يفتاه لاسصتا ‘ دنلرون قفتاو
زكرت نأا ةرورسض ىلع جارسسلا عم

قÓطإا فقو لبسس ىلع5+5 ةن÷
لاعف لح ¤إا لسصوتلا ةيفيكو رانلا
ط˘˘سسو ‘ حÓ˘˘سسلا عز˘˘ن˘˘ب ي˘˘˘سضق˘˘˘ي
ةيل˘م˘ع أاد˘ب˘ي نأا ه˘نأا˘سش ن˘مو ،ا˘ي˘ب˘ي˘ل

ع˘ي˘م˘ج جور˘خو د˘ي˘ع˘˘سصت˘˘لا ضضف˘˘خ
ن˘م ة˘قز˘ترŸاو ة˘ي˘ب˘ن˘جألا تاو˘ق˘لا
 .ايبيل
م˘˘سسا˘˘ب ق˘˘طا˘˘ن˘˘لا لا˘˘ق ،ا˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘ي˘˘˘سس
نإا ،نلاق ميهاربإا ةيكÎلا ةسسائرلا
ءÓ˘˘خإا ةر˘˘˘ك˘˘˘ف ضضرا˘˘˘ع˘˘˘ت ل هدÓ˘˘˘ب
Úتيبيل˘لا ةر˘ف÷او تر˘سس ي˘ت˘ن˘يد˘م
ثي˘ح ن˘م ة˘ح˘ل˘سسŸا تاو˘˘ق˘˘لا ن˘˘م
قافولا ةموكح نأا اًحسضوم ،أادبŸا

ىلعو اًيناديم ةيوق ضسلبارط ‘
 .ضضوافتلا ةلواط

ةوعد ديؤوت ايكرت نأا نلاق فاسضأاو
قÓ˘طإا ف˘قو˘ل ة˘ي˘ب˘ي˘˘ل˘˘لا ة˘˘مو˘˘ك◊ا
نأا بو˘˘جو ى˘˘ل˘˘ع اًددد˘˘سشم ،را˘˘ن˘˘˘لا
ةرطيسس ت– ةرف÷او ترسس نوكت
راسشأاو.ايبيل ‘ ةيزكرŸا ةموك◊ا
دراوŸا لÓ˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسا بو˘˘˘˘˘جو ¤إا
،بعسشلا حلاسصل ايبيل ‘ ةيطفنلا
كنبلا ةدهع ‘ اهتادئاع نوكت نأاو
 .يبيللا يزكرŸا
ن˘˘طو˘˘لا قا˘˘فو˘˘لا ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح تنا˘˘˘كو
‘ باو˘˘˘ن˘˘˘لا ضسل‹و ،ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا
ا˘˘ق˘˘ف˘˘˘تا ا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ل ي˘˘˘قر˘˘˘سش (قÈط)
يرو˘˘ف˘˘لا ف˘˘قو˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ،ة˘˘ع˘˘˘م÷ا

ةيلاتقلا تاي˘ل˘م˘ع˘لاو را˘ن˘لا قÓ˘طإل
 .دÓبلا مومع ‘
Úل˘سصف˘ن˘م Úنا˘˘ي˘˘ب ق˘˘فو كلذ ءا˘˘ج
ي˘سسا˘ئر˘˘لا ضسل˘˘ج˘˘م˘˘ل˘˘ل Úن˘˘ماز˘˘ت˘˘م

فÎعŸا) ينطولا قافولا ةموك◊
(قÈط) باون ضسل‹و ،(ايلود اهب
 .Îفح ةفيلخ لاÔجلل ›اوŸا
رادسصإا““ ةيبيللا ةموك◊ا تنلعأاو
ةيركسسعلا تاوقلا عيم÷ تاميلعت
را˘ن˘˘لا قÓ˘˘طإل يرو˘˘ف˘˘لا ف˘˘قو˘˘لا˘˘ب
لك ‘ ة˘ي˘لا˘ت˘ق˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ة˘فا˘كو
 .““ةيبيللا يسضارألا
يلعف فقو قيق–““ نأا تحسضوأاو
ح˘ب˘سصت نأا ي˘سضت˘ق˘ي را˘ن˘˘لا قÓ˘˘طإل
يتعوزنم ةرف÷او ترسس يتقطنم
ةيطرسشلا ةزهجألا موقتو ،حÓسسلا

ى˘˘˘ل˘˘˘ع قا˘˘˘ف˘˘˘تلا˘˘˘˘ب Úب˘˘˘˘نا÷ا ن˘˘˘˘م
 .““اهلخاد ةينمألا تابيتÎلا
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 ةحلصسŸا تاوقلا نم ةرف÷او ترصس ءÓخإا صضراعن ل :ةيكÎلا ةصسائرلا

ّرقي جارصسلا ..مÓصسلا تاردابم لاصشفإاب Îفح مهتا
 ““ÚصسدنŸا““ نم رذحيو ةيرازو تÓيدعت

تارهاظم ‘ تائŸا جورخ دعب ،ةيمدÿا تارازولا ‘ تÓيدعت ءارجإا جارصسلا زياف ةيبيللا قافولا ةموكح صسيئر نلعأا
لاصشفإا ةيلوؤوصسم Îفح ةفيلخ دعاقتŸا ءاوللا جارصسلا لّمح امك .ةيصشيعŸا عاصضوألا روهدتب اديدنت صسلبارط ‘ ةيجاجتحا

 .بر◊ا فقو دوهجو مÓصسلا تاردابم

ةيبطلا نهŸا طاصسوأا ‘ تاباصصإلانمتاريذ–
 صسوÒفلل عيرصسلا راصشتنلا ىلع دعاصست

ةديدج ةباصصا309ليجصست
 برغŸاب91 - ديفوكب

ةديدج ةباسصإا ةلاح (309) ليجسست نع ةحسصلا ةرازو تنلعأا
ةباسصإلا تلا◊ ›امجإلا ددعلا عفتÒل ، دجتسسŸا انوروك ضسوÒفب
 .ةلاح (252.35) ¤إا ةكلمŸاب ضسوÒفلاب ةدكؤوŸا
ئراوطلا تايلمعل ينطولا زكرŸا قسسنم ،طبارŸا داعم حسضوأاو
نم ءافسشلل تلثا“ يتلا تلا◊ا ددع نأا ،ةحسصلا ةرازوب ةيحسصلا
ةلاح (5311) لثا“ دعب ةلاح (874.73) ¤إا عفترا نآلا ىتح ضضرŸا

دعب (029) ¤إا ةافولا تلاح ددع عفترا اميف ،ءافسشلل ةديدج
 .ةÒخألا ةعاسس42 ‘ ةافو ةلاح23 ليجسست
ÚسضرمŸا ¤إا برغŸا ‘ دجتسسŸا انوروك ءابو لسصو دقو
نوكت نأا بعرلل ÒثŸا نمو .تايفسشتسسŸا ‘ تاسضرمŸاو
Óًماع ،تايناكمإلا فعسض عم ،ةيبطلا نهŸا طاسسوأاب تاباسصإلا

 .هتعقر عيسسوتو ءابولل عيرسسلا راسشتنلا ىلع ًادعاسسم
ةديدج ةباسصإا87 نع ةيحسصلا نهŸاو ÚسضرمŸا ةكرح تنلعأاو
ةكر◊ا تقدو ،ÚسضرمŸا طاسسوأاب دجتسسŸا انوروك ضسوÒفب
،ةيحسصلا رطألا فوفسص ‘ تاباسصإلا عافترلا دعب رطÿا ضسوقان
رطألا ةلق عم ةسصاخ ،ةيحسصلا ةموظنŸا رايهنا نم ترذحو
 .ةدكؤوŸا تاباسصإÓل رمتسسŸا ديازتلاو ،ةيحسصلا
87 ليجسست برغŸا ‘ ةحسصلا يينقتو ÚسضرمŸا ةكرح تدكأاو
ةرازو هيف لازت ل يذلا تقولا ‘ ،اهفوفسص ‘ ةدكؤوم ةديدج ةباسصإا
 .Úباسصملل يقيق◊ا ددعلا نع متكتت ةحسصلا
فوفسص ‘ ةباسصإا511 ليجسست نع ،يسضاŸا ةعم÷ا تنلعأاو
تاباسصإلا تعزوتو ،دحاو عوبسسأا لÓخ ةحسصلا يينقتو ÚسضرمŸا
.برغŸا تاهج فلتfl ىلع ةيحسصلا رطألا فوفسص ‘ ةلجسسŸا
ءاسسم ىتح اهب لسصوتŸا ةدكؤوŸا تامولعŸا نأا ةكر◊ا تحسضوأاو
‘ دجتسسŸا انوروكل ةدكؤوم ةلاح824 كانه نأا ديفت ،دحألا

 .ةحسصلا يينقتو ÚسضرمŸا فوفسص
ةلاح ‘ ““ةثراك““ نم تÓجعتسسŸا بطل ةيبرغŸا ةيعم÷ا ترذحو
،برغŸا ‘ ضسوÒفلاـب ةقلعتŸا ةيئابولا تارسشؤوŸا عافترا رارمتسسا

عافترلا ةرياسسم نع ةزجاع تايفسشتسسŸا لعج» ›ا◊ا عسضولا نأل
 .«ةباسصŸا تلاحلل عيرسسلا
ام فاعسضأا ةسسمخ نم Ìكأا ¤إا تعفترا ةباسصإلا ةبسسن» نإا تلاقو
بسسانتم لكسشب اهعم عفتراو ،لماسشلا رج◊ا ةÎف ‘ هيلع تناك
نأا ةÈتعم «ةيبطلا رطألا فوفسص ‘ تاباسصإلاو تايفولا ددع
 .«ةيسسايق تايوتسسم غلبتل تعفترا تايفولا ةبسسن»
نع ةزجاع تايفسشتسسŸا لعج ›ا◊ا عسضولا نأا غÓبلا حسضوأاو
حبسصأا هنأا ىلع ًاددسشم «ةباسصŸا تلاحلل عيرسسلا عافترلا ةرياسسم
وأا مهيلع ارطخ مهتلاح لكسشت ل نيذلا ÚباسصŸا ةعباتم امازل»
ةيرسشب دراوم نم رمألا هبلطت ام عم ،مهلزانم ‘ مهيوذ ىلع
 .ةماه ةيتسسجولو

تاعارصصلا نع يأانلا ¤إا فدهت ةوطخ ‘
 ةيصسايصسلا

نلعي فلكŸا ضسنوت ءارزو ضسيئر
 طارقونكت ةموكح ليكصشت
ةموكح ليكسشت يسشيسشŸا ماسشه فلكŸا ضسنوت ءارزو ضسيئر نلعأا
نع يأانلا ¤إا فدهت ةوطخ ‘ بازحألا نع ةلقتسسم طارقونكت
 .ÌعتŸا داسصتقلا ضشاعنأاو ةيسسايسسلا تاعارسصلا
،يسشيسشŸا ماسشه فلكŸا يسسنوتلا ةموك◊ا ضسيئر نÓعإا بقعو
دح ىلع ةلقتسسم تاءافك نم فلأاتت يتلا ةديد÷ا هتموكح ليكسشت
 .اهيلع باونلا ضسل‹ ةقداسصم رظتنت اهنأا إلا ،هÒبعت
هتموكح لمعت نأاب ةيفحسص تاحيرسصت ‘ ،يسشيسشŸا دهعتو
فيطلا ةفاك عم رسشابم لعافت ‘ لظتسس اهنأا ادكؤوم ،مات لÓقتسساب
اهمدقت يتلا ىؤورلاو تاروسصتلا نم ةدافتسسÓل ،ضسنوت ‘ يسسايسسلا
 .ةماعلا اياسضقلا نأاسشب ،بازحألا
،ةيسسايسسلا بازحألا نع ديد÷ا ليكسشتلا ىف يسشيسشŸا دعتباو
ىلع اددسشم ،ةلقتسسم تاءافك نم فلأاتت اهنأاب هتموكح فسصوو
 .ةقلاعلا ةيعامتجلاو ةيداسصتقلا اياسضقلا لح ىلع لمعلا همزع
نم ،ةلود باتكو ءارزو Úب ام اوسضع82 يسشيسشŸا ةموكح مسضتو
Òغ مهتيبلاغو ،ءاسسن Êامثو ةقباسسلا ةموك◊ا نم ءارزو مهنيب
 .ماعلا يأارلا ىدل Úفورعم
ل اÃ ،باونلا ضسل‹ ةقث لينل ةديد÷ا يسشيسشŸا ةموكح جات–و
لÓخ يسشيسشŸا هجاويسس يسسايسس د– وهو ،باون901 نع لقي
 .ةلبقŸا ةÎفلا
،يسضاŸا رهسشلا ديعسس ضسيق ضسيئرلا هنيع (اماع64) يسشيسشŸاو
لاقتسسا يذلا خافخفلا ضسايلإا ةموكح ‘ ةيلخادلل اريزو ناكو
 .حلاسصم براسضت تاهبسش ببسسب
اريزو ›اÈيل يداسصتقا ‘رسصم وهو يلعكلا يلع يسشيسشŸا Úعو
ةموك◊ا ضسيئر ررق نأا دعب رامثتسسلا معدو ةيلاŸاو داسصتقÓل
 .ةموكحلل ةلكيه ةداعإا راطإا ‘ ةيداسصتقلا تارازولا جمد فلكŸا
يجاتÈلا ميهاربإاو ةيلخادلل اريزو نيدلا فرسش قيفوت Úيعت حÎقاو
اريزو يديزلا ديلوو ةيجراخلل اريزو يدنر÷ا نامثعو عافدلل اريزو
 .ةفاقثلل
لوأا اسضيأا وهو ضسنوت خيرات ‘ فيفك ريزو لوأا يديزلا نوكيسسو
 .اهيلع لسصحيو هاروتكدلا ةحورطأا ضشقاني يسسنوت فيفك
لÓخ ناÈŸلا ‘ ةقثلا ىلع لوسصحلل يسشيسشŸا ةموكح جات–و
‘ ةيبلغألا ىلع لوسص◊ا ‘ اهلسشف لاح ‘و .ةلبقŸا مايألا
تاباختنا ¤إا ةوعدلاو ناÈŸلا لح قح ضسيئرلل نإاف ناÈŸلا

 .ةديدج

fiا ضسيئرلا يماŸاتيروÊ ا فقوب بلاطي قباصسلاŸهنع ةيئاصضقلا ةعبات 
Êا˘ت˘يروŸا ضسي˘ئر˘لا ن˘ع عا˘فد˘لا ة˘ئ˘ي˘ه تب˘لا˘ط
ضسمأا ءاسسم ،زيزعلا دبع دلو دمfi ،قباسسلا
لاهنأل““ هنع ةيئاسضقلا ةعباتŸا فقوب لوألا
 .““Êوناق يسساسسأا يأا ىلع دنسست
عافدلا ةئيه ضسيئر ،ودسشلا دلو ندمfi لاقو
ةعاجسشب عت“ هلكوم نإا ، زيزعلا دبع دلو نع
يتلا ةلئسسألالك ىلع ةباجإلا ضضفرو ةÒبك
رسضاfi لك ىلع عيقوتلا ضضفر امك ،هل تهجو
قفو ،ةيروتسسدلا هتناسصحب اسسكمتم ،قيقحتلا
 .ودسشلا دلو ديكأات
ه˘ل˘كو˘˘مو ة˘˘ن˘˘سس ذ˘˘ن˘˘م ه˘˘نأا ود˘˘سشلا د˘˘لو فا˘˘سضأاو

ضضع˘ب ن˘م ة˘ج˘ه˘ن‡ ه˘يو˘˘سشت ة˘˘ل˘˘م◊ ضضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي
اذ˘˘ه ‘ ى˘˘سضو˘˘ف˘˘لا ق˘˘ل˘˘خ ل˘˘جأا ن˘˘م““ ،تا˘˘˘ه÷ا
 .هÒبعت قفو ،““دلبلا
ما˘مأا ن˘ح˘نو ةد˘م ذ˘˘ن˘˘م““ود˘سشلا د˘لو ع˘با˘˘تو

fiعراسشلا ‘ ةيروسص ةمكاÿÒدلبلا ءانبأا ة
،زيزعلادبعدلو دمfi ضسيئرلا دسضةسصاخو
¤إا نكرت ل ةمكاÙا هذه نأا¤إا اÒسشم
 .نوناقلا
تجرفأا دقةيناتيروŸا تاطلسسلاتناكو
دبع دلو دمfi قباسسلا ضسيئرلا نع لوألا ضسمأا
«ةر˘سشا˘بŸا ة˘ب˘قارŸا» ت– ه˘˘ت˘˘ع˘˘سضو ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا

ىلع هفيقوت نم عوبسسأا دعب ،رفسسلا نم هتعنمو
 .داسسف تاهبسش ‘ قيقحتلا ةمذ
تا˘ط˘ل˘˘سسلا نإا ،ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عا ردا˘˘˘سصم تلا˘˘˘قو
هتغلباو ،زيزعلا دبع دلو رفسس زاوجب تظفتحا
لإا ،طوسشكاون ةمسصاعلا ةرداغم نم عون‡ هنأاب
.ةيئاسضقلاو ةينمألا تاطلسسلا عم قيسسنتلاب
ىقبيسس زيزعلا دبع دلو نأا رداسصŸا تفاسضأاو

ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘قارŸا ت–» ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘قŸا ةÎف˘˘˘˘˘لا لÓ˘˘˘˘˘خ
‘ ثحبلل هئاعدتسسا» ةيناكمإا عم ،«ةرسشابŸا
Òب˘˘ع˘˘ت د˘˘ح ى˘˘ل˘˘ع ،«ءا˘˘سضت˘˘قلا د˘˘˘ن˘˘˘ع تقو يأا
 .ردسصŸا
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ليدنق ميل◊إ دبع ملقب

كلذ نا˘ك ،ة˘نا˘ي˘خو را˘ع ع˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا
ةكر◊ا لمع تاراعسش نم ادحاو
ادد‹ ر˘ه˘ظ ،ة˘ير˘سصŸا ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا
«تارامإلا» عيبطت قافتا دقع دعب
،ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا لÓ˘ت˘حلا نا˘ي˘˘ك ع˘˘م
ـ «غاتسشاه» در‹ ¤إا لو– هنكل
ل˘˘سصاو˘˘˘ت˘˘˘لا ع˘˘˘قاو˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع ـ م˘˘˘سسو
ُأا˘َط˘خ˘ُي ل ةرا˘سشإا ‘ ،ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا

رو˘ع˘سشلا را˘˘سسح˘˘نا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘هاز˘˘غ˘˘م
لا˘˘ق˘˘ت˘˘نلاو ،ي˘˘مو˘˘ق˘˘لاو ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
¤إا عقاولا ‘ حافكلا نم ضسئابلا
ءا˘سضف ‘ ة˘ي˘سضاÎفلا ة˘˘سضرا˘˘عŸا
ةعانم روهدتو ،ةيتوبكنعلا ةكبسشلا
لاو˘˘حأا ضسؤو˘˘بو ،ي˘˘بر˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘سس÷ا
ةمأا ¤إا برقأا تراسص يتلا ةمألا
د˘ق˘ف˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘مألا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘سضاÎفا
،تا˘سسد˘قŸاو تا˘مرÙا˘ب ضس◊ا
،يح نايكك اهدوجو نع عجاÎت
‘ هئات يرسشب رابغ ¤إا لوحتتو
دو˘˘˘جو را˘˘˘˘ك˘˘˘˘نإا مد˘˘˘˘ع ع˘˘˘˘م ،غار˘˘˘˘ف
تد˘ب ،كا˘ن˘ه وأا ا˘ن˘ه تاءا˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘سسا
،ة˘ن˘هاو عرا˘سش ة˘موا˘ق˘˘م تاءو˘˘ت˘˘ن˘˘ك
.ماعلا تاوŸا Ïم نع ةجراخو
ثدحي نأا ،عبطلاب عقوتي دحأا لو
ا˘م ع˘ي˘˘قو˘˘ت د˘˘ن˘˘ع ىر˘˘ج ا‡ ءي˘˘سش
ةيرسصŸا مÓسسلا ةدهاعم» يمُسس
Úعبرأا نم Ìكأا لبق «ةيليئارسسإلا
،بر◊ا ة˘˘لا˘˘ح ته˘˘نأا د˘˘قو ،ة˘˘ن˘˘˘سس
يواسست يت˘لا «ءا˘ن˘ي˘سس» تدا˘ع˘ت˘سساو
ةحاسسم لثŸا فسصنو لاثمأا ةثÓث
،ا˘˘ه˘˘ل˘˘ما˘˘ك˘˘˘ب ة˘˘˘ل˘˘˘تÙا Úط˘˘˘سسل˘˘˘ف
ةيعيبط تاقÓع ىمسست ام تماقأاو
نا˘ك ا˘ه˘ت˘قو .ل˘ي˘ئار˘سسإاو ر˘˘سصم Úب
Òثك ‘ لازي ل يموقلا روعسشلا

ماك◊ا بلغأا رطسضاو ،هتيفاع نم
تاقÓعلا عطق نÓعإا ¤إا برعلا

تÒغت ام وهو ،تاداسسلا مكح عم
تدا˘عو ،تاو˘ن˘سسب ا˘هد˘ع˘ب ه˘ترو˘سص
ا˘˘هر˘˘ق˘˘م ¤إا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘˘ع˘˘˘ما÷ا
نود نم نكلو ،ةرهاقلا ‘ يلسصألا
ةينطولا ةكر◊ا روعسش فعسضي نأا
ل ـ ايعقاو تسضراع يتلا ،ةيرسصŸا
ينلعلا عيبطتلا روسص لك ـ ايسضاÎفا
‘ تح‚و ،رو˘˘ه˘˘م÷ا˘˘ب ل˘˘˘سصتŸا

نم تماقو لب ،اعيمج اهراسصح
تناك ،ةحل˘سسم ة˘م˘ظ˘ن˘م ا˘ه˘فو˘ف˘سص
مسساب فرع ايرسصان ايرسس اميظنت
ا˘ه˘تا˘ي˘ل˘م˘ع ته˘جو˘ت «ر˘سصم ةرو˘˘ث»
ل˘ي˘˘ئار˘˘سسإا ضسي˘˘سساو˘˘ج دا˘˘ي˘˘ط˘˘سصل
مث ،ةرهاقلا ‘ Úيرسسلا اهطابسضو

مهنيب ناكو ،ةمظنŸا دارفأا مكوح
ل‚ ر˘سصا˘ن˘لا د˘ب˘ع د˘لا˘خ ل˘حار˘˘لا
د˘ب˘ع لا˘م˘ج م˘ي˘ظ˘ع˘لا ة˘مألا د˘˘ئا˘˘ق
ةلئاه تايحسضت لسضفبو .رسصانلا
يأا ى˘ه˘ت˘نا ،Úير˘سصŸا Úي˘ن˘˘طو˘˘ل˘˘ل
ود˘˘˘ع˘˘˘لا نا˘˘˘ي˘˘˘ك ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘مŸ دو˘˘˘˘جو
ير˘سصŸا ز˘˘ي◊ا ‘ ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا
ةرا˘ف˘سسلا قار˘حإا ىر˘˘ج م˘˘ث ،ما˘˘ع˘˘لا
ل˘˘ق˘˘ت˘˘ناو ،ا˘˘ه˘˘سسف˘˘ن ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا
ىرسس أابfl ¤إا يليئارسسإلا Òفسسلا

لو روزي ل «يداعŸا» ةيحاسض ‘
ة˘˘ي˘˘م˘˘سسر تا˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م ‘ لإا ،راز˘˘ي
.اينمأا ةيمfi ةردان

ةسسام ةÁر˘ج «ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا» را˘سصو
اهنوبكتري نيذلا كلÁ ل ،فرسشلاب
،ا˘˘ن˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘ب ةر˘˘˘هاÛا ة˘˘˘سصر˘˘˘ف
نم ليئارسسإا عم ةقÓعلا تراسصو
رارمتسسا عم ،ةقلغŸا نمألا رومأا
ثوروŸا «ز˘يو˘ك˘لا قا˘ف˘تا» نا˘ير˘سس
ةفاسضإاو ،كرابم عولıا دهع نم
اهلكو ،زاغلا قيوسستو ءارسش قافتا

،Úير˘˘سصŸا بل˘˘غأا ه˘˘سضرا˘˘˘ع˘˘˘ي ا‡
هتلتكب يرسصŸا بعسشلا لظ دقف
ة˘ي˘بر˘ع˘لا بو˘˘ع˘˘سشلا Ìكأا ،م˘˘ظ˘˘عألا
ضشي÷اك اما“ ،ليئارسسإل ةهارك
بور◊ا ‘ مدق يذلا يرسصŸا

د˘˘ي˘˘ه˘˘سش ف˘˘لأا ة˘˘ئ˘˘م ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإا ع˘˘م
‘ هتاوق تسسادو ،قاعمو حيرجو
طور˘˘˘˘سش ل˘˘˘˘ك ةÒخألا تاو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘سسلا
،ءا˘ن˘ي˘سس ‘ حÓ˘سسلا عز˘ن ق˘طا˘˘ن˘˘مو
ا˘ه˘سصو˘سصنو ا˘هدو˘ي˘ق ءا˘˘ق˘˘ب م˘˘غر˘˘ب
ةدهاعم ىمسسي ام قاروأا ‘ ةقلعم
¤إا ا˘ي˘م˘سسر غ˘ل˘ت ⁄ ي˘˘ت˘˘لا ،مÓ˘˘سسلا
‘ ثد˘˘˘˘˘ح ا‡ ءي˘˘˘˘˘˘سشو .مو˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘لا
‘ رر˘˘ك˘˘˘ت ة˘˘˘ير˘˘˘سصŸا ة˘˘˘بر˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
د˘˘ق˘˘ع د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘ندرألا ة˘˘˘بر˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا

ع˘بر ل˘ب˘ق «ة˘بر˘ع يداو» ةد˘˘ها˘˘ع˘˘م
ندرألا بعسش لظ دقف ،ديزيو نرق

يمسسرلا عيبطتلل اسضراعم هبلاغ ‘
،لاز˘ي لو نا˘ك اذ˘ك˘ه .ه˘تا˘قا˘˘ف˘˘تاو
رسصمك ندرألا عوقو بابسسأل اÃر

ةرسشابم طيÙا يبرعلا بلقلا ‘
روعسشلا لاسصتل ةفاسضإا ،ليئارسسإاب
نوكو ،Úطسسلف بلق عم رسشابŸا
ندرألا ناكسس نم ةحجارلا ةÌكلا

.ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘˘لا لو˘˘سصألا يوذ ن˘˘م
رو˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘سشلا نأا ادد‹ ى˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘عŸاو
وأا رسصم ‘ ناكسسلا دنع حسساكلا

ه˘˘ت˘˘نا˘˘˘سصح ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘ظ ،ندرألا ‘
كولسسلا تلعج ةروسصبو ،ةرهاظلا
ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ق˘ل˘ع˘م ع˘سضو ‘ ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
م˘ي˘ظ˘عو ،خ˘سسار ي˘ب˘ع˘سشلا رو˘˘ع˘˘سشلا
ة˘قÓ˘ع يأل را˘ك˘ن˘˘ت˘˘سسلاو را˘˘ك˘˘نإلا
ود˘ع˘لا نا˘ي˘ك ع˘م ة˘ي˘˘سضاÎفا مÓ˘˘سس
.يليئارسسإلا
اذه نم ةناسصح عقوت حسصي ل دقو
،يجيلÿا عيبطتلا تلاح ‘ عونلا
ة˘˘ير˘˘سسو ةر˘˘˘تاو˘˘˘ت˘˘˘مو ةÒث˘˘˘ك ي˘˘˘هو
ة˘ي˘ن˘ل˘ع ترا˘سص م˘ث ،ة˘ير˘سس ف˘˘سصنو
ةلباقلا «تارامإلا» ةلاح ‘ ةمات
،ةظف ةروسصبو ،راو÷ا ‘ راركتلل
ةلا˘ح ¤إا ا˘ي˘عو˘سضو˘م د˘ن˘ت˘سست اÃر
ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘لÿا تا˘˘ع˘˘˘م˘˘˘تÛا بلا˘˘˘غ
ةيلئاع مك◊ا مظن لكف ،ةنهارلا
ة˘ل˘ئا˘ه˘لا ا˘ه˘تاور˘ث دراو˘مو ،ة˘˘ي˘˘ثارو

،ةيرسشب ةيجاتنإا ل ةبوهوم ةيعيبط
انيجه تراسص تاع˘م˘تÛا ا˘م˘ن˘ي˘ب
يويسسآلا دوفولا عم ،ارطخ اتتفم
ل˘˘سسا˘˘˘ن˘˘˘تŸا ر˘˘˘ثا˘˘˘ك˘˘˘تŸا بير˘˘˘غ˘˘˘لا

نا˘˘˘˘ك˘˘˘˘سسلا ل˘˘˘˘ك˘˘˘˘سشي لو ،لا˘˘˘˘ي˘˘˘˘جأل
وحن ىوسس اهيف برعلا نويلسصألا
را˘˘˘سص د˘˘˘˘ح ¤إاو ،ضسمÿا ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسن

ديلاو هجولا بيرغ» اهيف يبرعلا
Ëد˘ق Òب˘ع˘ت د˘ح ى˘˘ل˘˘ع «نا˘˘سسل˘˘لاو
هذه نوكل ةفا˘سضإا ،ي˘ب˘ن˘ت˘م˘ل˘ل غ˘ي˘ل˘ب
⁄و ،ايفارغج ةد˘ي˘ع˘ب تا˘ع˘م˘تÛا
بور˘˘˘حو تا˘˘˘˘ماد˘˘˘˘سص ‘ كرا˘˘˘˘سشت
لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا نا˘˘˘ي˘˘˘ك ع˘˘˘م ةر˘˘˘سشا˘˘˘ب˘˘˘م
افعسض ينعي ام وهو ،يليئارسسإلا

«ة˘ي˘عا˘م÷ا ةر˘˘كاذ˘˘لا» ‘ ار˘˘ها˘˘ظ
ايزاوم افعسضو ،ليئارسسإل ةيداعŸا

ازفقو ،ةعقوتŸا لاعفألا دودر ‘
ءا˘˘سضف˘˘لا تا˘˘سضرا˘˘ع˘˘م ¤إا ا˘˘ت˘˘فا˘˘خ
ع˘ج˘˘سشي د˘˘ق ا˘˘م و˘˘هو ،ي˘˘سضاÎفلا

ديزم ىل˘ع ا˘مو˘م˘ع ج˘ي˘لÿا ما˘ك˘ح
قباسستلاو ،ضسانلاب ةناهتسسلا نم
ل˘ب ،ل˘ي˘˘ئار˘˘سسإا ع˘˘م ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا ¤إا
،بيبأا لت اسضر لين ىلع ضسفانتلاو

‘ نوقباسستيو اوقباسست امك اما“
ا˘˘ه˘˘عو˘˘سضو˘˘م ،ة˘˘سسر˘˘سش ة˘˘˘سسفا˘˘˘ن˘˘˘م
د˘˘عاو˘˘ق˘˘لا ة˘˘فا˘˘سضت˘˘سسا ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘˘لا
ةيكيرمألاو ،ة˘ي˘ب˘ن˘جألا ة˘ير˘ك˘سسع˘لا

ضضعب ادب ول ىتح ،تاذلاب اهنم
،ر˘˘˘خآلا ضضع˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل اود˘˘˘ع ما˘˘˘˘ك◊ا
رود عانطسصا ىلع هعم ابراحتمو
.ةحاتŸا لاومألا ضضئاوفب يميلقإا
عيبطت ةزفق مامأا اننإا ،ةلسصÙاو

راعلاب اهفسصو حسصي دق ،ةديدج
ود˘˘˘ب˘˘˘ي Òب˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘ك˘˘˘ل ،‘ا˘˘˘سضإلا
دعب ام ةلحرم ‘ نحنف ،ارسصاق
ل د˘قو ،ة˘نا˘˘يÿا د˘˘ع˘˘ب ا˘˘مو را˘˘ع˘˘لا
دقف ،ماك◊ا مول دنع انه فقوتن
دعت ⁄و ،نمز نم مهرمأا ىهتنا
ة˘ه˘جو» در‹ ،م˘˘هد˘˘ن˘˘ع ة˘˘نا˘˘يÿا
د˘ي˘ه˘سشلا رذ˘حو أا˘ب˘ن˘˘ت ا˘˘م˘˘ك «ر˘˘ظ˘˘ن
Êافنك ناسسغ يئاورلا ينيطسسلفلا
ترا˘˘سص ل˘˘ب ،ة˘˘ن˘˘سس Úسسم˘˘خ ل˘˘˘ب˘˘˘ق
رظنلا ةهجو يه Úطسسلف ةنايخ
،برعلا ماك◊ا بلغأا دنع ةدئاسسلا
د˘ن˘ع ى˘ق˘ب˘ي م˘ظ˘عألا ر˘طÿا ن˘ك˘˘ل
يتلا ،ةع˘سساو˘لا ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا د˘عاو˘ق˘لا

ىلع اهروعسش تيتفتو كاهنإا ىرج
ءامدلا ىوسس ىرت ل ىهو ،تاجوم
ةيبرع راطقأا ،اهلوح نم ماط◊او
تائÃ نوطقسسي ءادهسشو ،قزمتت
بور˘˘˘ح ‘و ،ÚيŸÓا˘˘˘بو فو˘˘˘˘لألا

ا˘˘ه˘˘ل ةر˘˘ها˘˘ظ ة˘˘ل˘˘˘سص ل ،ة˘˘˘ك˘˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘م
ف˘˘ئاو˘˘ط بور˘˘ح ل˘˘ب ،ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإا˘˘ب
ع˘ط˘قو ي˘ب˘سس تا˘عا˘م˘جو ل˘˘ئا˘˘ب˘˘قو
ÊاعŸ ركنتت ام لوأا ركنتت ،ضسوؤور
انلخدتو ،ةمألا تامرحو ناطوألا

ت–و ،لتقلا درÛ لتقلا روسصع
لحتنت ،بوذك ينيد ÁÚ تايار
ن˘م ح˘يز˘تو ،ا˘ب˘لا˘غ مÓ˘سسإلا ة˘ف˘˘سص
ءادع˘لا ة˘يو˘لوأا ة˘ي˘عا˘م÷ا ةر˘كاذ˘لا

Úطسسلف ةيسضق ةيولوأاو ،ليئارسسإل
Ãاحارج حتفتو ،ةيبورعلا اهتيزكر
حار÷ا انيسسنت داكت ةفزان ةديدج
ل˘˘˘جر ل˘˘˘ق˘˘˘ع بي˘˘˘سصتو ،ةÁد˘˘˘ق˘˘˘لا
لهسست ،راود ةلاحب يبرعلا عراسشلا

ر˘يوز˘تو ة˘قر˘˘سس تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ا˘˘ه˘˘ع˘˘م
،ناد˘˘جو˘˘لا لاد˘˘ب˘˘ت˘˘˘سساو ،مÓ˘˘˘حألا
،بير˘˘ق˘˘لا لfi بير˘˘غ˘˘˘لا لÓ˘˘˘حإاو
ىود˘ج مد˘ع˘ب ضسا˘سسحإلا بي˘ل˘˘غ˘˘تو

ة˘˘ي˘˘ل˘˘سضفأا ل˘˘با˘˘ق˘˘م ‘ ،ة˘˘˘موا˘˘˘قŸا
.تاتفلا طقسستو ةمواسسŸا
نأا ،عطقلاب Úينيطسسلفلا قح نمو
رو˘هد˘ت ى˘ل˘ع ا˘نز˘ح Ìكألا او˘نو˘ك˘ي
ىل˘عو ،م˘ه˘لو˘ح ن˘م بر˘ع˘لا لاو˘حأا
«ة˘ي˘ق˘لÿا ة˘نا˘يÿا» ع˘ب˘˘ط م˘˘قا˘˘ف˘˘ت
ما˘ك◊ا بل˘غأا ةر˘˘ط˘˘ف را˘˘سص يذ˘˘لا
رو˘˘ع˘˘سشلا ع˘˘جار˘˘ت ى˘˘ل˘˘عو ،بر˘˘˘ع˘˘˘لا
ةيسضقلا ة˘يو˘لوأا˘ب ي˘بر˘ع˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا
ق˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘مو .ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘سسل˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
،روسصلا اوقرحي نأا Úي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
‘ حفاط بسضغ نع اوÈعي نأا وأا

‘ وأا ،ةزغ وأا ةفسضلاب تاÒسسم
ةدا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘هرد˘˘˘˘سصت تا˘˘˘˘نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب
دعي ⁄ هلك كلذ نكل ،ةينيطسسلفلا

‘ اÃر لإا ،ار˘˘˘ثؤو˘˘˘م لو اد˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘م
،ة˘˘ي˘˘سضرŸا ر˘˘عا˘˘سشŸا ة˘˘ف˘˘عا˘˘سضم
ديزت ،ةكهنم ةتيقم ةيبوعسش رسشنو
ل اÃو ،ا˘ت˘ي˘ت˘ف˘˘ت تت˘˘فŸا رو˘˘ع˘˘سشلا
ءد˘ب˘˘لا ‘ ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإا ىو˘˘سس د˘˘ي˘˘ف˘˘ي
،روسصتن اميف ،لسضفألاو .ىهتنŸاو
ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘˘سشلا د˘˘˘ج˘˘˘ي نأا

،ه˘ت˘ي˘سضق ج˘هو ةدا˘ع˘ت˘سسل ه˘ق˘˘ير˘˘ط
‘ ه˘حا˘ف˘ك ى˘ن˘ع˘م ز˘ي˘˘كر˘˘ت ةدا˘˘عإاو
،ة˘ما˘ع˘ب ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘بر˘˘ع˘˘لا ي˘˘عو˘˘لا
ع˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ةو˘˘ط˘˘خ يأا ى˘˘ل˘˘ع در˘˘لا˘˘ف
دق ،ةيبرع ةموكح يأا نم ةديدج
لاسضنلا ديدسشتب أادبي نأا هل حسصي
لÓتحلا نا˘ي˘ك د˘سض ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
تا˘˘ع˘˘جارÃ اءد˘˘ب ،ي˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘سسإلا

ةي˘ن˘طو˘لا ة˘كر◊ا ع˘سضو˘ل ة˘ير˘هو˘ج
ثد˘ح˘ي ⁄ ا˘م و˘هو ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

ـ انيأار دقف ،عنقم وحن يأا ىلع
«ضسا˘م˘ح«و «ح˘ت˘ف» عا˘م˘جإا ـ Ó˘˘ث˘˘م
ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا قا˘ف˘˘تا ة˘˘سضرا˘˘ع˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
حتفل كÎسشم عامتجاو ،يتارامإلا
ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ع˘˘م ضسا˘˘م˘˘حو

Ÿنأا بجوألا ناك ،ريرحتلا ةمظن
نايب رادسصإا نم دعبأا وه اÃ يهتني
ءاهنإل ـ Óثم ـ يدؤوي نأاو ،راكنتسسا

قا˘ف˘تلا وأا ،ضسا˘م˘حو ح˘ت˘˘ف عار˘˘سص
«دا˘˘ه÷ا«و ـ ضسا˘˘م˘˘ح ج˘˘مد ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ةديدج ةدحوم ةينب ‘ ـ يمÓسسإلا

Ÿةي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ن،
نمزŸا ماسسقنلا راوعو راع ليزت
،ةزغ ةطلسسو هللا مار ةطلسس Úب
،فسسألا ميظعل ثدحي ⁄ ام وهو
ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘˘كؤو˘˘˘م ة˘˘˘مÓ˘˘˘ع ن˘˘˘م ا˘˘˘مو
دحاو اذهو ،ابيرق هثودح ةيناكمإا

‘ حدا˘ف˘لا ل˘˘لÿا هو˘˘جو زر˘˘بأا ن˘˘م
نع كي˘ها˘ن ،ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا ع˘سضو˘لا

،ة˘ع˘ما˘˘ج ة˘˘موا˘˘ق˘˘م ة˘˘ط˘˘خ با˘˘ي˘˘غ
ن˘˘م لد˘˘ب ،ع˘˘ما˘˘ج فد˘˘ه با˘˘ي˘˘˘غو
يتلا ةينيطسسلفلا ةليودلا تاهرت
قا˘ف˘تا ءا˘غ˘لإا ‘ ددÎلاو ،تط˘˘ق˘˘سس
رار˘ق طا˘ق˘سسإا ‘ ؤو˘ك˘ل˘ت˘لاو ،و˘ل˘سسوأا
ة˘˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘سشب فاÎعلا ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘نŸا
لبق ام دودح ىلع ليئارسسإا دوجول
ا˘˘˘يا˘˘˘ط˘˘˘خو تاÌع ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘كو ،7691
‘ بر˘ع˘لا ما˘ك◊ا ة˘˘م˘˘ه˘˘م ل˘˘ه˘˘سست
ه˘˘تا˘˘نا˘˘ي˘˘خو ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا را˘˘ع ر˘˘˘سشن
.ةقحÓتŸا

ـه١٤٤١ مر٧٠fi ـل قفإوŸإ م٠٢٠٢  توأإ٦٢  ءاعبرأ’إ

ماد˘خ˘ت˘سسل ة˘لواfi ‘ ،ن˘ط˘ن˘˘سشاو تما˘˘ق
يوونلا قافتلا ةلأاسسم ‘ ““دادترلا““ ةيلآا
ايمسسر ةدحتŸا ·ألا راطخإاب ،Êاريإلا
ةدا˘عإا ا˘ه˘˘ب˘˘ل˘˘طÃ ي˘˘سضاŸا ضسي˘˘مÿا مو˘˘ي
اهت˘سضر˘ف ي˘ت˘لا تا˘بو˘ق˘ع˘لا ع˘ي˘م˘ج ق˘ي˘ب˘ط˘ت
ما˘ع ل˘˘ب˘˘ق نار˘˘ه˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘ح˘˘تŸا ·ألا
ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ةÒخألا ةو˘˘˘˘طÿا هذ˘˘˘˘˘ه نإا .5102
عامجإلا ىدحتت ضضيبألا تيبلا اهذختا
،ةيناريإلا ةيوونلا ةيسضقلا نأاسشب يŸاعلا
‘ ةلثمتŸا هتعيبط ىرخأا ةرم تفسشكو
لك ادمع لعفت ةرمنتم ىمظع ةوق هنوك
ةثعب مسساب ثدحتم لاقو .ابسسانم هارت ام
نإا““ ةدحتŸا ·ألا ىدل ةمئادلا Úسصلا
ضسا˘سسأا ¤إا د˘ن˘ت˘سسي ل ي˘ك˘˘ير˘˘مألا بل˘˘ط˘˘لا

ضضرع ىوسس ضسيل هنإا .ميلسس ضسحو Êوناق
.““ةدحتŸا تايلولا همدقت يسسايسس
‘ ةديحو˘لا ى˘م˘ظ˘ع˘لا ةو˘ق˘لا ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘بو
ةيلوؤوسسم ةدحتŸا تايلولا لمحتت ،⁄اعلا

مامسضنلا ‘ لثمتتو اهنم لسصنتلا نكÁ ل
تا˘م˘ها˘سسم Ëد˘˘ق˘˘ت ‘ ⁄ا˘˘ع˘˘لا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ب ¤إا
‘ يوونلا راسشتنلا مدع ةيسضقل ةيباجيإا
ةرادإلا تب˘˘˘˘ح˘˘˘˘سسنا ،كلذ ع˘˘˘˘˘مو .⁄ا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘لا
بنا÷ا يداحأا لكسشب ةيلا◊ا ةيكيرمألا

ق˘˘سشب ق˘˘ق– يذ˘˘لا يوو˘˘ن˘˘لا قا˘˘ف˘˘تلا ن˘˘م
ة˘˘سضرا˘˘عŸا ن˘˘ع ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ضضغ˘˘ب ،ضسف˘˘˘نألا
ن˘˘ير˘˘خآلا Úع˘˘قوŸا بنا˘˘ج ن˘˘م ة˘˘يو˘˘˘ق˘˘˘لا
لاوط قافتلاب تمزتلا نارهط نأا ةقيقحو
⁄ ةبلقتŸا نطنسشاو تاكر– نإا .تقولا

⁄ا˘ع ¤إا كÎسشŸا حو˘م˘ط˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ثؤو˘˘ت
لب ،بسسحف ةيوونلا تاديدهتلا نم ٍلاخ
ف˘˘˘˘ع˘˘˘˘سض ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘قر عا˘˘˘˘˘سستا ¤إا ا˘˘˘˘˘سضيأا تدأا

ةيŸاعلا ةحاسسلا ىلع اكيرمأا ةيقادسصم
عا˘ن˘˘سص نأا ود˘˘ب˘˘ي ،كلذ ع˘˘مو .Òب˘˘ك ل˘˘ك˘˘سشب
د˘˘ق˘˘ل .نو˘˘لا˘˘ب˘˘ي ل ن˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘سشاو ‘ رار˘˘˘ق˘˘˘لا
،قاف˘تلا ن˘م ل˘ع˘ف˘لا˘ب ن˘ط˘ن˘سشاو تب˘ح˘سسنا
هيف اÃ روهتلاو يزÿا نم هنإاف كلذ عمو
عيمجب عتمتت لازت ل اهنأا نلعت نأا ةيافكلا
بلا˘ط˘تو ،قا˘ف˘تلا ا˘ه˘ح˘نÁ ي˘ت˘لا قو˘ق◊ا
ةيباقع تاءارجإا ضضرفب ىرخألا لودلا

فو˘˘قو˘˘لا““ ة˘˘ج˘˘ح˘˘ب كلذ ل˘˘ك ،نار˘˘يإا ى˘˘ل˘˘ع
.““قافتلا ‘ يلسصأا كراسشمك
ر˘˘ظ˘˘ح د˘˘يد“ ا˘˘سضيأا ن˘˘ط˘˘ن˘˘سشاو تلوا˘˘حو

نم يذلاو ،ناريإا ىلع ضضورفŸا ةحلسسألا
تلبوقو ،ربوتكأا81 ‘ يهتني نأا ررقŸا

ضسل‹ بناج نم ضضفرلاب ةلواÙا هذه
.ي˘˘˘سضاŸا ة˘˘˘ع˘˘˘م÷ا مو˘˘˘ي ›ود˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘مألا
رابجإا اهتلواحÃ كلذ نم دعبأا ¤إا تبهذو
ضضرفل اهاطخ عابتا ىلع ىرخألا لودلا

ر˘يزو د˘ه˘ع˘ت ثي˘ح ،نار˘يإا ى˘ل˘ع تا˘˘بو˘˘ق˘˘ع
ارخؤوم ويبموب كيام يكيرمألا ةيجراÿا

Ãكلذ قيرط ‘ فقي نم لك ةبقاع.
ةرازو مسساب ثدحتŸا لاق ،كلذ ىلع ادرو
ه˘نإا نا˘ي˘ج › وا˘سشت ة˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘سصلا ة˘˘ي˘˘جراÿا
ماز˘ت˘للا““ ةد˘ح˘تŸا تا˘يلو˘لا ى˘ل˘ع Úع˘˘ت˘˘ي
ءا˘فو˘لاو ،ن˘مألا ضسل‹ تارار˘ق˘ب ة˘يد˘ج˘˘ب
لغاوسشب مامتهلاو ،ةي˘لود˘لا ا˘ه˘تا˘ماز˘ت˘لا˘ب

قو˘˘˘˘˘ق◊ا ماÎحاو ،›ود˘˘˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘تÛا
.““ىرخألا لودلل ةينوناقلا حلاسصŸاو

طباÎلا هيف ديازتي يذلا ⁄اعلا اذه ‘
ة˘يا˘م◊ قر˘ط˘لا ل˘سضفأا ن˘˘م˘˘ك˘˘ت ،يŸا˘˘ع˘˘لا
ةدعاسسŸا ‘ ام ةلودل ةيسسيئرلا حلاسصŸا

،عيم˘ج˘ل˘ل ة˘كÎسشŸا ح˘لا˘سصŸا نو˘سص ى˘ل˘ع
تايد– عم لماعتلل لبسسلا ع‚أا نمكتو
ة˘يوو˘˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضق˘˘لا ل˘˘ث˘˘م ة˘˘يŸا˘˘ع ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأا
.عسساولا ›ودلا نواعتلا ‘ ةيناريإلا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ج˘˘ط˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب ن˘˘ط˘˘ن˘˘سشاو ضسو˘˘˘ه نإا
ام ىلع اهل ليثم ل يتلا اهتوقب نيرخآلا
أاوسسأا رومألا لعج ¤إا ىوسس يدؤوي نل ودبي
عمتÛا ‘ اهسسفن لزع نم ديزم ¤إاو
.›ودلا

fiبنا÷إ ةيداحأإ نطنسشإو ةلوا 

ةلزعلا ¤إا ىوصس اهب يدؤوت نل ناريإا ىلع تابوقع ضضرف

تاقيرع ل’د .د :ملقب
تعمج يتلإ عيبطتلل ةيثÓثلإ ماهإربإ ةيقافتإ مإربإإ نÓعإإ دعب
لعف دودر اندهسش ،ةيكيرمإ ةياعرب ليئإرسسإ عم ةيبرعلإ تإرامإ’إ

flإ ىلع ةفلتŸلودلإ نم ديدعلاف ،ةيبعسشلإو ةيمسسرلإ تايوتسس
تجرخ يتلإ ةيليئإرسس’إ ةيتإرام’إ ةقÓعلاب ًايمسسر تبحر
نع عنتمإ وإ لجخب بحر ،ةحإرسصب بحري ⁄ نمو ،نلعلل
نع ةيبرعلإ لودلإ ةعماج ظف– لاثم Èكإ ناكو ،حيرسصتلإ
يتلإو٢٠٠٢ ةيبرعلإ مÓسسلإ ةردابم دوجو نم مغرلاب قيلعتلإ

.٧٦٩١ لÓتحإ ءاهنإاب ليئإرسسإ عم ينلعلإ يبرعلإ عيبطتلإ تطبر
Úينيطسسلفلإ نإ لوقي يأإر كانه ،يبعسشلإ ىوتسسŸإ ىلع
بسضغي إذاملف ،تإرامإ’إ إوقبسس ÚيرسصŸإو Úيندرأ’إو
نإإ ،اهمدع نم بر◊إ ةيهام ‘ ضضوÿإ بجو انه ؟نوينيطسسلفلإ
،٤٩٩١ مÓسس تايقافتإ اتعقو رسصم ةيروهمجو ةيندر’إ ةكلمŸإ

تعقوف ،تإرامإ’إ امأإ .امهيسضإرأ’ لÓتح’إ ءاهنإإ راطإإ ‘٩٧٩١
ةسصلاخ ةيتامغإرب ةيؤور راطإإ ‘ لماك٠٢٠٢ عيبطت ةيقافتإ
نع ةديعب ليئإرسسإإو اكيرمأإ عم اه◊اسصم قيقحتل
،ةينيطسسلفلإ ةيسضقلل لح وأإ يبرع راطإإ يأإ وأإ كابتسش’إ/بر◊إ

ةيبرعلإ Òهام÷إ ليلسضتب ةعرذتم Úينيطسسلفلإ ةرواسشم نود
ةيجولونكت تاكإرسش قيق–و نإريإإ ةبراfi ‘ اه◊اسصم لوح
‘ ةيبرعلإ ةفدلإ ةدايق تإرامإ’إ نمسضتل ليئإرسسإإ عم ةيراŒو
يهف ةينيطسسلفلإ ةيسسامولبدلإ امأإ .نرقلإ ةقفسص قيبطت
نع ثدحتن انلز ام ،›ودلإ نوناقلإو ةيعرسشلإ ةيسسامولبد
،ةيلودلإ ةيعرسشلإ تإرإرق ‘ ةظوفÙإ ةينيطسسلفلإ قوق◊إ

تإرإرق ،ةيبرعلإ لودلإ ةعماج تإرإرق ،ةدحتŸإ ·’إ تإرإرق
،مإزلإ’إو قيبطتلإ نع ةديعب ،قرولإ ىلع ةظوفfi ةياهن ’ ام
نع ًإديعب ىوقلإ نإزيمو ةيلودلإ ةسسايسسلإ همك– نوناقلاف
،Úيعقإو نوكن نإ اندرإ إذإ ! قرو ىلع Èح هظفحي امو قÓخأ’إ
،ةينيطسسلفلإ ةينطولإ ةحلسصŸإ ىلع انسصرح نم ملكتنسس
ةسسايسسلإ .لودلإ يقاب هانبتت يذلإ يتامغإÈلإ جهنلإ ىنبتنسسو
تإرإرقو ئدابŸإو قÓخأ’إ اهدوقت ’ مويلإ لودلل ةيجراÿإ
.اه◊اسصم وه مويلإ لودلإ رّيسسي ام نإ ،›ودلإ نوناقلإ
ريزو دعاسسم ،ضشابغ رمع �ديسسلإ ثيدح يهابتنإ تفل دقل
لوقلاب كينتوبسس عم هتلباقم لهتسسإ يذلإ يتإرام’إ ةيجراÿإ
تافÿÓإ حلاسصم فلخ انتحلسصم عسضو نكمŸإ نم دعي ⁄““ هنإ
.““Úينيطسسلفلإ Úب ةيلخإدلإ ةيسسايسسلإ
دحأإ وه ماسسقن’إ نأإ رÈت ،ًإذإإ يأإرلإ إذه بسسحو ،تإرام’إ
دودرم مÓك إذه.....ماهإربإ قافتإ ¤إ انتلسصوأإ يتلإ تاببسسŸإ

عيبطتلإ نإ ةقيق◊إ ،تإرامإ’إ ةيجراخ ريزو دعاسسم ىلع
ًايفاقثف ،إديدج ضسيل يدايسس رإرق وه ليئإرسسإ عم يتإرام’إ

امك تإونسس ذنم ناتلودلإ نواعتت ،ًايجولونكتو ًايراŒو ًايسضايرو
نب خيسشلإ ¤إإ ةلاسسر““ نإونعب يسضاŸإ عوبسس’إ ›اقم ‘ تحسضوأإ

مسضلإ فلمو ةيكيرم’إ تاباختن’إ تيقوت نأإ ’إإ .““ديإز
ينلعلإ عيبطتلإ إذه ببسس وه ةمداقلإ ةيليئإرسس’إ تاباختن’إو
ليئإرسسإإ ،ةيسسايسس تإراسصتنإ ¤إإ ةجاحب بمإرتو وهاينتنف ،نآ’إ

ةيسسامولبدو Êإريإ’إ رطÿإو يتامغإÈلإ ركفلإ اتلغتسسإ اكيرمأإو
ةقيق◊إ يه نرقلإ ةقفسص ،ضضرأ’إ ىلع قئاق◊إ ضضرفو رسسقلإ
دسص–و ةيبرعلإ لودلإ ىلع تإرامإ’إ مدقتت ’ َ⁄و ةمئاقلإ
حبرلإ نيزإومو ةبعللإ ةيرظن بسسح .ةكعكلإ نم دسسأ’إ بيسصن
هذه ،دوجوم عيبطتلإ نأإ ينيطسسلفلإ بعسشلإ كردي ،ةراسسÿإو

ىلع يتأات ةفلتıإ فإرطأ’إ حبر ت’داعم ،ةÁدق ةقيقح
؟ديزŸإ ةراسسخ لمحتن لهف ،Úينيطسسلفلإ باسسح

قيق–و ماسسقن’إ ءاهنإاب أإدبت مويلإ ةينيطسسلفلإ ةحلسصŸإ
نم ديدعلل ةيقطنم ةعيرذو ةجح تاب ماسسقن’اف ،ةدحولإ
بلطتت ةدحولإ .ةينيطسسلفلإ تاسساكتن’إ نم دإز ا‡ ÚبعÓلإ
تامدسصلإ ىلع ًإدر اهب أإدبنلف ،اينيطسسلف ايلخإد Óمعو ةدإرإإ
.ةرركتŸإ

قافت’ ماصسقن’ا انلصصوأا له
يعدي امك يعيبطتلا ماهاربا

؟ يتارامإ’ا ةيجراÿا ريزو دعاصسم



ةÒخألا ةÎفلا ‘ ةيفاÎحلا Òغ امهتافرسصت ببسسب

يرمعلبو يليÓب داعبتصسا ضسردي يصضاملب
رصضÿا ضصبرت نم

““انوروك““ ضسوÒِفب هتباسصإا دعب

يرئاز÷ا روهم÷ا نئمطُي روليد
،رولود يدنأا ،يسسنرفلا ييلوبنوم يدانو ينطولا بختنŸا مجاهم نأامط

fiع هيبÈ يوت ىلع هباسسح ىلع هرسشن ويديفÎ، تدكأات نأا دعب اذهو
.انوروك ضسوÒفب هتباسصإا

‘ لاق ثيح ،تابيردتلل ابيرق دوعيسس هنأاو ،ةديج هتلاح هنأاب دكأا ثيح
ءاوسس ،ةÎفلا هذه ‘ يعم نماسضتو ينلسسار نم لك ركسشأا““ :ددسصلا اذه
.““ييلوبنوم يدان يرسصانم وأا Úيرئاز÷ا
ةد˘ي˘ج ة˘لا˘ح ‘ ي˘ن˘نأا˘ب م˘ك˘ل د˘كؤوأا  :Ó˘ئا˘ق ه˘ح˘ير˘˘سصت ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ‘ فا˘˘سضأاو
.““بعŸÓا ىلع ابيرق Êورظتناو
ءا˘ع˘برألا ،““ا˘نورو˘ك““ ضسوÒف˘ِب ه˘ت˘با˘سصإا ن˘ع ن˘ل˘عأا د˘˘ق رو˘˘ل˘˘يد يد˘˘نأا نا˘˘كو
.يسضاŸا
.هعم فطاعت يذلا يرئاز÷ا روهم÷ا ركسشيو ،Òخِب هنإا روليد لاقو
.لاجآلا برقأا ‘ ايوقو اميلسس بعŸÓا ¤إا دوعيسسو

Èع ،يسسنرفلا هييلبنوم هقيرف مجاهم هرسشن ويديف طيرسش ‘ كلذ ءاج
.““Îيوت““ يعامتجإلا لسصاوتلا عقوم

ر-ق

““تروبسس وليد اتيزاغ ل““ ةفيحسص هتركذ امك
ةيلاطيإلا

لوح رودي نوتبماهرفلو ¤إا مÓغ ليو–
وروأا نويلم51 غلبم
يدان ةرادإا عم زيدنيم يخروخ Òهسشلا ›اغتÈلا ““ÒجانŸا““ ضضوافتي
يرئاز÷ا ›ودلا بعÓلا ليو– لجأا نم ،ماّيألا هذه نوتبماهرفلو
.يزيل‚إلا قيرفلا ¤إا مÓغ يزوف قباسسلا
حيرسست Òظن ،وروأا نويلم51 غلبم مÓتسسا ›وبان يدان ةرادإا طÎسشتو
““تروبسس وليد اتيزاغ ل““ ةفيحسص هتركذ امك .ةفئاسصلا هذه مÓغ يزوف
. ددسصلا اذهِب اهل ريرقت ‘ ةيلاطيإلا
،ٍدقعِب ›اطيإلا ›وبان يدان عم (ةنسس92) مÓغ يزوف عفادŸا طبتريو
.2202 فيسص هتّدم يسضقنت
قيرف نع ثحبلاِب قباسس خيرات ‘ مÓغ نم ›وبان يدان ةرادإا تبلطو

‘ وزوتاغ ورانيج بردملل ةيكيتكتلا تاباسس◊ا جراخ تاب هنوك ،ديدج
.1202-0202 مسسوم
›اغتÈلا ““ÒجانŸا““ نإاف ،اهيلإا راسشŸُا مÓعإلا ةليسسو ¤إا ادانتسساو
نوتبماهرفلو قيرف ¤إا مÓغ يزوف ليوحتِب قافّتا ¤إا لّسصوتي نأا كسشوُي
بردŸا هيَنطاوُم لامعأا اسضيأا ريدُي زيدنيم يخروخ نأا املِع .يزيل‚إلا

.ودلانور ونايتسسيرك مجاهŸاو وينيروم يزوج
ر-ق

 يسسنرفلا يرودلا ‘ ُايلاح بهاوŸا لسضفأا نم

Ìكأا بÎقيو ءاوصضأ’ا فطخي يريوغ
رصضÿا نم
بلق ¤إا ضسين هقيرف داق امدعب ،ءاوسضألا ،يريوغ Úمأا ةبهوŸا فطخ
عوبسسألا نمسض ،ضسنل فيسضلا ىمرم ‘ امهلجسس Úفدهب (2/1) ةلواطلا
¤وأا ‘ قلطنا دق ناك يذلا ،مدقلا ةركل يسسنرفلا يرودلا نم لوألا

.يسضاŸا ةعم÷ا موي هتايرابم
لاÛا حتفيل ،(ًاماع02)ـلا بحاسص باسشلا مجاهŸا نم قلأاتلا ءاجو
ةيرئازج ةيمÓعإا ريراقت نأا مغر ،›ودلا هلبقتسسم لوح ثيد◊ا ًاددجُم
بعللا هرايتخاب ›ودلا هلبقتسسم ددح يريوغ نأا ،قباسس تقو ‘ ،تدكأا

ةينسسلا تائفلا لثم دق ناك امدعب ،““ءارحسصلا يبراfi““ بختنم عم
.يسسنرفلا بختنملل
لّسضف هنكل ،نويل هقيرف فيدر عم كلذك قلأات دق يريوغ Úمأا ناكو
ÚيÓم5 لباقم ةيلا◊ا ةيفيسصلا تلاقتنلا ةÎف ‘ ضسين ¤إا لاقتنلا
بختنملل ينفلا ريدŸا ةقث لين مث ،Èكأا ٍلكسشب بعللا لجأا نم ،وروي
ىقبي ايقيرفأا لاطبأا باب نأا دكأا دق ناك يذلا ،يسضاملب لامج ،يرئاز÷ا

 .هل مامسضنلا ‘ ةيقيقح ةبغر رهظُي بعل ّلكل ًاحوتفم
همامسضنا دكأات لاح ‘ يسضاملب لامج تارايخ نم بعÓلا قلأات ديزيسسو
لوألا م˘جا˘هŸا ة˘سسفا˘ن˘م هرود˘قÃ نو˘ك˘ي˘سس ثي˘ح ،ير˘ئاز÷ا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل
زرfi ءاقفر رظتنت يتلا ةمهŸا تاقاقحتسسلا عم ةسصاخ ،حا‚وب دادغب

ا˘ي˘ق˘ير˘فأا ·أا كلذ˘كو ر˘˘ط˘˘ق ‘ ⁄ا˘˘ع˘˘لا ضسأا˘˘ك تا˘˘ي˘˘ف˘˘سصت ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع
.2202 ماع نوÒماكلاب
رابكلا ةقيرط ىلع Úفده هليجسست دنع ةزي‡ تايوتسسم يريوغ رهظأاو

هيلع ،اÒيف كيرتاب ،قيرفلل ينفلا ريدŸا دامتعا مغر ،ضسنل ىمرم ‘
،حيرسص مجاهم زكرم لسضفي بعÓلا نأا مكحب ،رسسيألا حان÷ا زكرم ‘
عقوŸ ،يسضاŸا تبسسلا موي ،تاحيرسصت ‘ كلذك هدكأا دق ناك ام اذهو
.ضسين هيدان
‘ لوألا قيرفلا عم يريوغ Úمأل ¤وألا ةيسساسسألا ةكراسشŸا هذه دعتو
بعل لوأا حبسصأا كلذك اهيف يتلاو ،ةيمسسر ةارابم ‘ يوركلا هراوسشم
ويرام ›اطيإلا مجنلا دعب ،ضسين عم لوألا هروهظ ‘ Úفده لجسسُي
اذهو ،6102 ماع ايليسسرم كيبŸوأا ىمرم ‘ Úفده زرحأا يذلا يليتولاب
.تايئاسصحإلا ‘ ضصسصختŸا ““توف تاسس““ باسسح هركذ اŸ ًاقفو
فسسوي ،رخآلا يرئاز÷ا يئانثلا هفوفسص ‘ ّمسضي ضسين يدان نأا ركذُي

،ةباسصإلا ببسسب ةارابŸا هذه نع باغ امهÓكو ،يوادوب ماسشهو لاطع
.رئازجلل بعللا رايتخاب يريوغ Úمأا عانقإا ‘ ًامهُم ًارود نابعلي دقو

ر-ق
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،ةدج يلهأابعل يليÓب فسسوي  يئانثلا راثآا
با˘ب˘سشلا ع˘فاد˘م ير˘م˘ع˘لا ن˘ب ن˘˘يد˘˘لا لا˘˘م˘˘جو
ةنوألا لÓخ يسضاملب لامج بسضغ ،يدوعسسلا
.ةÒخألا
يرمعلاو يليÓب دوعي نأا ضضÎفŸا نم ناكو
ماظتنÓل ،يسضاŸا ءاعبرألا موي ةيدوعسسلا ¤إا

يقاب لامكتسسل ،بابسشلاو يلهألا تابيردت ‘
.0202-9102 ›ا◊ا مسسوŸا تايرابم
يئانثلا فلخت بابسشلاو يلهألا ايدان نلعأاو
ةرئاط Òفوت مغر ،ضضايرلا ¤إا ةدوعلا نع
.مسشولا يدان ‘ يرادإا عم امهل ةسصاخ
دسض ةمراسص تارارق ذاختل يسضاملب هجتيو
ةيفاÎحلا Òغ امهتافرسصت ببسسب ،ÚبعÓلا

.ةÒخألا ةÎفلا ‘
‘ ددÎي ن˘˘ل ي˘˘سضا˘˘م˘˘ل˘˘˘ب نأا  رد˘˘˘سصم ح˘˘˘سضوأاو
Úب ةÒبكلا امهتناكم مغر ،ÚبعÓلا داعبتسسا

.رئاز÷ا بختنم فوفسص
ÚبعÓلا لإا مسضي نل يسضاملب نأا ¤إا راسشأاو
،م˘ه˘قر˘ف ع˘م ة˘كرا˘سشŸا ‘ نو˘م˘ظ˘ت˘ن˘ي ن˘˘يذ˘˘لا

ضسفن ‘ امهل ىرخأا لئادب كلتÁ هنأاو اميسسل
.نيزكرŸا
دروف˘ت˘ن˘ير˘ب بعل ة˘م˘حر ن˘ب د˘ي˘ع˘سس نو˘ك˘ي˘سسو

،يليÓب ةفÚ ÿÓحسشرŸا زرب�ا ،يزيل‚إلا
ىلع مامجتسسلاب ةنهارلا ةÎفلا يسضقي يذلا
ة˘˘يلو ‘ ه˘˘˘سس�ار ط˘˘˘ق˘˘˘سسÃ ،ئ˘˘˘طاو˘˘˘سشلا د˘˘˘حأا
. نارهو
ا˘˘ه˘˘بأا بعل ،تار˘˘ها˘˘ت يد˘˘ه˘˘م ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ك
طخ Úب هناكم ةداعتسسل ةسصرفلا ،يدوعسسلا
،يرمعلا نب نم لدب ،رئاز÷ا بختنم عافد
‘ ايقيرفأا لطب ةليكسشت نم هداعبتسسا حجرŸا
.ةلبقŸا ةÎفلا

بابسشلا ةرادإا و ‘اتيخ ضضوافي يرمعلب
بسضغلا ةمق ‘
ةينابسسإلا ةيدنألا دحأا عم يرمعلب ضضوافتيو
لك تتابو ؛ فيسصلا اذه اهيلإا مامسضنإلا دسصق
ا˘ي˘ق˘ير˘فأا ل˘˘ط˘˘ب قا˘˘ح˘˘ت˘˘لإا˘˘ب ي˘˘حو˘˘ت تار˘˘سشؤوŸا
ى˘ه˘نأا يذ˘لا ‘ا˘ت˘ي˘خ يدا˘ن˘˘ب ر˘˘سضÿا ةر˘˘خ˘˘سصو

 دقعلا ليسصافت و بعل عم تاسضوافŸا عيمج
ىسضاقتيسس بعÓلا نأا انرداسصم تدكأا ثيح

يذلا نم لقأا مقر وهو ايونسس وروأا فلأا011
Òثكب يدوعسسلا بابسشلا يدان ‘ هاسضاقتي ناك
ن˘م ما˘˘ت˘˘لا ا˘˘ه˘˘ب˘˘سضغ ن˘˘ع ه˘˘ترادإا تÈع يذ˘˘لاو

ةفسصب قيرفلا ىكتسشا يذلا ÚبعÓلا ةجرخ
ديدج نم ةدوعلا ضضفر و افيفلا ىدل ةيمسسر
ة˘يد˘نألا ل˘ع˘ج˘ي˘سس يذ˘˘لا ر˘˘مألا ة˘˘يدو˘˘ع˘˘سسلا ¤إا

ÚفÙÎا عم اهلماعت ةقيرط عجارت ةيدوعسسلا
و ير˘م˘ع˘ل˘˘ب ن˘˘م ل˘˘ك ة˘˘جر˘˘خ د˘˘ع˘˘ب Úير˘˘ئاز÷ا
ه˘يدا˘ن˘˘ل ةدو˘˘ع˘˘ل˘˘ل ر˘˘خآلا و˘˘ه ضضفار˘˘لا ي˘˘ل˘˘يÓ˘˘ب
يدوعسسلا
ضسرا˘˘م ذ˘˘ن˘˘م ر˘˘ئاز÷ا˘˘ب ير˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ب د˘˘جاو˘˘ت˘˘˘يو
ببسسب يسضايرلا طاسشنلا فقوت لظ ‘ يسضاŸا
دوعي نأا لبق ،دجتسسŸا انوروك ضسوÒف راسشتنا
.يرا÷ا توأا ‘ فانئتسسÓل يدوعسسلا يرودلا
بعÓ˘˘ل ة˘˘سصا˘˘خ ةر˘˘ئا˘˘ط با˘˘ب˘˘سشلا يدا˘˘ن ر˘˘فوو
ةيبرعلا ةكلمŸا ¤إا ةدوعلا لجأا نم يرئاز÷ا
ةÎف˘لا لÓ˘خ ق˘ير˘ف˘لا ع˘˘م بع˘˘ل˘˘لاو ة˘˘يدو˘˘ع˘˘سسلا
.ةدوعلا ضضفر بعÓلا نأا Òغ ،ةلبقŸا
ه˘ي˘ف م˘جا˘ه ا˘نا˘˘ي˘˘ب يدو˘˘ع˘˘سسلا يدا˘˘ن˘˘لا رد˘˘سصأاو
تامارغ هيلع ضضرفيسس هنأا دكأا ثيح ،يرمعلب
ن˘ع ه˘ف˘ل˘خ˘ت د˘ع˘ب يدا˘ن˘لا ح˘ئاو˘˘ل˘˘ل ا˘˘ق˘˘فو ةÒب˘˘ك
يرم˘ع˘ل˘ب نأا ة˘ي˘مÓ˘عا ر˘يرا˘ق˘ت تد˘كأاو .ةدو˘ع˘لا
لÓخ بابسشلا يدان عم هدقاعت خسسفل ططخي
دا–لا ¤إا ءوجللا لÓخ نم ،ةلبقŸا ةÎفلا
.مدقلا ةركل ›ودلا
يدانلا رارق ¤إا اماع13ـلا بحاسص دنتسسيو
ةÎف لÓخ هبتار نم ءزج مسصخب يدوعسسلا
نود ،ا˘نورو˘ك ضسوÒف را˘سشت˘نا بب˘˘سسب ف˘˘قو˘˘ت˘˘لا
.هتقفاوم ىلع لوسص◊ا

رطق مو‚ يرود ةسسسسؤوم تنلعأا
ل˘سضفألا ز˘˘ئاو÷ Úح˘˘سشرŸا ن˘˘ع
Ÿيذ˘˘˘˘˘˘˘لا ،(9102/0202) م˘˘˘˘˘˘˘سسو
بقللاب ليحدلا يدان جيوتت فرع
01 ن˘˘م ه˘˘خ˘˘˘يرا˘˘˘ت ‘ ه˘˘˘ل ع˘˘˘با˘˘˘سسلا

ة˘سسفا˘ن˘م د˘ع˘˘ب اذ˘˘هو ،تا˘˘كرا˘˘سشم
ةياغل تدتما نايرلا يدان عم ةيوق
.ةقباسسŸا نم ةÒخألا ةلو÷ا
Úسساي يرئاز÷ا مجنلا مسسا ءاجو
Úح˘˘سشرŸا ن˘˘˘م˘˘˘سض ي˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘هار˘˘˘ب
‘ بعل لسضفأا ةزئاجب جيوتتلل
نايرلا هقيرف داق نأا دعب ،مسسوŸا
،ة˘فا˘سصو˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘حاو ق˘˘لأا˘˘ت˘˘لا ¤إا
هتلعج ًافده51 هليجسستب كلذو
‘اد˘˘ه بي˘˘تر˘˘˘ت لود˘˘˘ج رد˘˘˘سصت˘˘˘ي
ه˘م˘سسو˘م بع˘ل˘ي ه˘˘نأا م˘˘غر يرود˘˘لا
مسضنا يذلا ،““بيهرلا““ عم لوألا
ةقفسص ‘ يسضاŸا ماعلا فيسص هل

هقيرف عم هدقع ةياهن دعب ةينا‹
.›اغتÈلا وتروب قباسسلا
ىلع يميهارب Úسساي ضسفانيسسو
ا˘م˘هو ،ر˘خآا ي˘ئا˘ن˘ث ةر˘˘ئا÷ا هذ˘˘ه
يذ˘˘لاو د˘˘سسلا م‚ ف˘˘ي˘˘ف˘˘ع مر˘˘˘كأا

ةرادسص ‘ يميهارب كلذك مسساق
ي˘ل˘يزاÈلا ¤إا ة˘فا˘سضإا ،Úفاد˘˘ه˘˘لا
مهاسس يذلا روينوج نوسسليمديا

بق˘ل˘ب ل˘ي˘حد˘لا ه˘ق˘ير˘ف ج˘يو˘ت˘˘ت ‘
فادهأا6 هليجسست دعب ،يرودلا

.مسسوŸا ‘
،م˘˘سسوŸا برد˘˘م ضصو˘˘سصخ˘˘ب ا˘˘مأا
كلذ˘ك ةز˘ئا÷ا ى˘˘ل˘˘ع ضسفا˘˘ن˘˘ت˘˘ي˘˘ف
Êاياوغوروألا مهو Úبردم ةثÓث
ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا ر˘˘˘يدŸا ،يÒغأا و˘˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘يد
¤إا هدا˘˘ق يذ˘˘لا نا˘˘ير˘˘˘لا ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘ل
ليحدلا قيرف ةسسفانمو ةفاسصولا

‘ ه˘˘م˘˘سسح يذ˘˘لا ،بق˘˘ل˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
.طقف ةدحاو ةطقن قرافب Òخألا
،كلذ˘˘˘˘˘˘ك Úح˘˘˘˘˘˘سشرŸا ن˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘سضو
بردم زيدنانÒه ‘اسشت Êابسسإلا
““م˘ي˘عز˘لا““ ع˘م ل˘˘ت˘˘حا يذ˘˘لا د˘˘سسلا
ثلاث ءاج Úح ‘ ،ةثلاثلا ةبترŸا
م˘˘˘سسا ‘ Óً˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘م Úح˘˘˘˘سشرŸا
،ضشتيفوناكوي ا˘سسي˘فÓ˘سس ي˘بر˘سصلا
لÓتحل ةفارغلا هقيرف داق يذلا
بي˘تر˘ت لود˘ج ‘ ع˘˘بار˘˘لا ز˘˘كرŸا
.يرطقلا يرودلا

مو‚ يرود ة˘˘˘سسسسؤو˘˘˘˘م تن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأاو
›ود˘لا بعÓ˘˘لا ل˘˘ي˘˘ن ن˘˘ع ،ر˘˘ط˘˘ق
ةزئاج يميهارب Úسساي يرئاز÷ا

ةخسسن ةير˘ط˘ق˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا فاّد˘ه
بعÓلا عم ةفسصانم ،9102-0202
.فيفع مركأا
مو‚ يرود ة˘سسسسؤو˘˘م ذ˘˘خ˘˘ّت˘˘ت ⁄و
تل˘˘ّسضفو ،ا˘˘م˘˘سسا˘˘ح ارار˘˘ق ر˘˘˘ط˘˘˘ق
حنمو ،طسسولا نم اسصعلا كسسم
ناديم طسسو˘ت˘م˘ِل فاّد˘ه˘لا ةز˘ئا˘ج
،ي˘م˘ي˘هار˘ب Úسسا˘ي نا˘ير˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف
مر˘كأا د˘سسلا يدا˘ن م˘جا˘ه˘˘م ا˘˘سضيأاو
دحاو ّلك لّجسس نأا دعب .فيفع
اذه ةلوطب ‘ افده51 امهنم
لد˘˘سسُأا ي˘˘ت˘˘لا ،ي˘˘ج˘˘ي˘˘لÿا د˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
.ةيسضاŸا ةعم÷ا ءاسسم اهراتسس
ق˘˘ب˘˘سس ،ي˘˘م˘˘ي˘˘هار˘˘ب Úسسا˘˘ي ل˘˘ب˘˘قو
Úير˘ئاز˘ج Úي˘لود Úب˘عل ة˘ثÓ˘ث˘˘ِل
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا فاّد˘˘˘ه ةز˘˘˘ئا˘˘˘ج ل˘˘˘ي˘˘˘ن
ّيزِب رجام حبار :مهو ،ةيرطقلا
م˘˘˘˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘˘˘˘م ‘ ر˘˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘ق يدا˘˘˘˘˘˘˘˘ن
بقللا مسساقت دقو ،1991-2991
نم ىفطسصم كرابم هسسفانم عم

نار˘م˘ع د˘ي˘سشرو .ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف
‘ ة˘˘حود˘˘لا دا–ا يدا˘˘˘ن ناو˘˘˘لأا˘˘ِ̆ب
داد˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘بو ،2002-1002 ة˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘سسن
ةعبط ‘ دسسلا قيرف ّيِزب حا‚وب
8102-9102.
يثÓ˘ث˘لا ن˘ع ي˘م˘ي˘هار˘ب ف˘ل˘ت˘خ˘يو
هنوك ‘ ،حا‚وبو نارمعو رجام
،ناد˘ي˘م ط˘سسو˘ت˘م بسصن˘م ل˘˘غ˘˘سشي
.مجاهم زكرم ¤إا مهئامتنا Òظن
افده93 هليجسسِتب حا‚وب قّوفتيو

61 ل˘˘با˘˘ق˘˘م ،ةز˘˘˘ئا÷ا م˘˘˘سسو˘˘˘م ‘
افده51و ،نارمع ديسشِرل اعيقوت
.رجامِل تاعيقوت8و ،يميهاÈِل
فاّد˘ه˘˘لا حا‚و˘˘ب داد˘˘غ˘˘ب Èت˘˘ع˘˘ُيو
يتلا ،ةيرطقلا ةلوطبلل يخيراتلا
مسسوم ‘ اهنم ةخسسن لّوأا تبعُل
ا˘ي˘نا˘ث ه˘ف˘ل˘خ ي˘تأا˘˘يو .2791-3791
نو˘سسÒم˘ي˘ل˘ك ي˘ل˘يزاÈلا م˘جا˘˘هŸا
،ةفارغلا يدان ّيِزب ،وجوارأا يد
ديسصرِب ،8002-7002 مسسوم ‘و
.افده72

ر-ق

 فيفع مركأا بناج ¤إا Úفادهلا بيترت ةرادسص ‘ ًافده51 لجسس

يرطقلا يرودلا ‘ ““لصضفأ’ا““ ةزئاج ىلع ضسفانُي يميهارب



      

      
ةخصسنلا هذهب هتايرابم عيمج ‘ زوفلا ققح

 بقلب نرياب جيوتت تقفار ةيخيرات ماقرأا
لاطبأ’ا يرود
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ناديز نيدلا نيز يصسنرفلا ةبيتك ىلع ًامدقتم
ةطقن يفلأاب

يلتعيل ديردم لاير ةنميه يهني نرياب
افيوي فينصصت ضشرع

ةرملل ابوروأا لاطبأا يرود بقلب  جوتŸا ،خنويم نرياب يدان ىلتعا
نود ٍفدهب نامÒج ناسس ضسيراب ىلع هزوف دعب هخيرات ‘ ةسسداسسلا

فينسصتلا دعب ،Úنثإلا  ،ةيدنألا بيترت ةرادسص ،ةنوبسشل ‘ لباقم
.ةبعلل يبوروألا دا–لا نع ردسص يذلا ديد÷ا
‘ ناك يذلا يكلŸا يدانلا ةنميه كلذب يرافابلا يدانلا ىهنأاو
.ةيسضاŸا تاونسسلا ‘ هقلأات لسضفب ،ةليوط ةÎفل ةرادسصلا
ديسصرب لوألا زكرŸا ‘ نرياب تاب ،افيويل ديد÷ا فينسصتلا بسسحبو
يسسنرفلا بردŸا هدوقي يذلا يغنŸÒا ىلع ًامدقتم ةطقن فلأا631
ةنولسشرب ءاج مث ،(ةطقن فلأا431) ةطقن يفلأاب ناديز نيدلا نيز
821 ديسصرب ›اوتلا ىلع عبارلاو ثلاثلا نيزكرŸا ‘ ديردم وكيتلتأاو
.721و
Îسسسشنام هفلخو711ـب ضسماÿا زكرŸا ›اطيإلا ضسوتنفوج لتحاو
ناسس ضسيراب مث ،ضسداسسلا زكرŸا ‘ ةطقن فلأا611ـب يزيلكنإلا يتيسس
ةيليبسشإا يدان هدعبو ،ةطقن فلأا311 ديسصرب عباسسلا زكرŸا ‘ نامÒج
يبوروألا يرودلا بقلب هجيوتت رثإا ةطقن فلأا201 هتزوحب تاب يذلا

بقل ىلع يرافابلا يدانلا يقÓيسس يذلا وهو ،ونÓيم Îنإا باسسح ىلع
.لبقŸا Èمتبسس رهسش ‘ يبوروألا ربوسسلا ضسأاك

 بيردتلاو ةدايقلا ‘ ةزي‡ تاردق تبثأا

ًايناŸأا ضسيل ليحتصسŸا ...كيلف زنياه
امدنع ،ةيبوروألا ةحاسسلا ىلع هقوفتو هتوق خنويم نرياب يدان دكؤوي
مرسضıا عم لا◊ا ناك املثم ،ÊاŸأا بردم هئلدب دعاقم ىلع نوكي
Úبردم ةثÓثل Óًسشف هحا‚ بقعأا يذلا ،3102 ماع ضسكنياه بوي
ولراكو لويدراوغ بيب مهو ،ةحاسسلا ىلع ةÒبكلا مهتÈخ مغر بناجأا
.ضشتافوك وكين يتاوركلا ًاÒخأاو يتوليسشنأا
هل دوعي يذلا ،كيلف Îيد زنياه بردŸا لبق نم ديكأاتلا اذه ءاجو
لاطبأا يرود بقلب ضسداسسلا جيوتتلا اذه ةسسدنه ‘ Òبكلا لسضفلا
هفلسس نم ًاقيرف ،يسضاŸا Èمفون3 نم ةيادب  ثرو امدعب ،ابوروأا
نم ًادئاعو ،ةيسسفنلا ةسصاخ يحاونلا عيمج نم ًامطحُم ،ضشتافوك

.(5/1) اهماوق تروفكنارف تخاÎنيآا دسض ةيثراك ةراسسخ
بردŸا فسصو لإا  ًاماع45 هغولب لبق كيلف زنياه نع فرعُي ⁄و
يذلا ،““تفاسشانŸا““ بختنم كلذكو ةيناŸألا قرفلا ضضعب ‘ دعاسسŸا
¤إاو6002 ماع نم فول ميكاوي ةدايقب ينفلا هزاهج عم ًارسضاح ناك
هلمع ¤إا ةفاسضإا ،ليزاÈلاب4102 ⁄اعلا ضسأاك بقلب هعم جيوتتلا ةياغ

مث9102 ماع ضشتافوكل ًادعاسسم هنييعت لبق ،يلÙا ةركلا دا–ا ‘
.هبسصنم نم يتاوركلا بردŸا ةلاقإا دعب تقؤوم لكسشب ًايسسيئر ًابردم
›اطيإلا لثم ءامسسأا لوادت ةيادب عم ““ئراوط بردم““ هنييعت مغرو
كيلف هل هبأاي ⁄ كلذ نأا لإا ،قيرفلا بيردت ملسستل يرغيلأا ونايليميسسام
نفد ” دق ناك Úبعل ةÒسسم ءايحإا ةداعإا ىلع Ìكأا زكري ناك يذلا
وغايتو رلوم ضساموت لثم ،نايسسنلا ّيط ‘ مهلعجو مهتايناكمإا
اودكأاو بردŸا اذه عم اوداع نيذلا ÚبعÓلا نم مهÒغو ،اراتناكلأا

اهققح يتلا ةيخيراتلا ةيثÓثلا ‘ ةوقب اومهاسس امدعب مهبعك ولع
.يرافابلا يدانلا
““اغيلسسدنوبلا““ ‘ خنويم نرياب يدانل ةيوقلا ةدوعلاو ةتفÓلا هتيادب دعبو
ولوؤوسسم ،يسضاŸا Èمسسيد ‘ عراسس ،ضشتافوك عم ةÌعتم دج ةيادب رثإا
¤إا هيغينيمور زنياه لراك يذيفنتلا ضسيئرلا مهتمدقم ‘و نريابلا

مث مسسوŸا ةياهنل تقؤوم بردمك هئاقبإا رارق رادسصإاو كيلف مسسا ةكرابم
⁄ هرودب ،3202 ماعل دتÁ قيرفلل مئاد دقعب  ليرفا رهسش هعم عيقوتلا
نأا دعب ،ةقثلا هذه هقاقحتسساو هترادج ديكأات ‘ بردŸا اذه رخأاتي

بقلب تناك ةيادبلاو ،ابوروأا ‘ نسسحألا ¤إا ًامطحُم ًاقيرف لوح
لاطبأا يرود ًاÒخأاو ايناŸأا ضسأاك مث ،يدانلا خيرات ‘03ـلاو يرودلا
.ابوروأا
عيمج ‘ خنويم نرياب بيردت همÓتسسا ذنم كيلف ماقرأا تءاجو
نأاب هل تحمسس ،Úتراسسخو دحاو لداعتو ًازوف33 ‘ ةلثمتم تاقباسسŸا
بوي هنطاوم دعب رمحألا يدانلل ةيثÓثلا ققحُي بردم Êاث نوكي

بقلب هتكنح ديكأاتو ةيعابرلا قيق– ةسصرف مامأا نوكيسس امك ،ضسكنياه
‘ ،نآلا نم رهسش دعب يبوروألا ربوسسلا ‘ ةيليبسشإا ةهجاوم دنع رخآا
.تسسبادوب ةيرÛا ةمسصاعلا

رومغم مسسا نم رهسشأا9 لÓخ لوحتيسس كيلف زناه نأا نوÒثك عقوتي ⁄
تبث هنكل ،ةيادبلا ‘ ًاتقؤوم خنويم نرياب ةدايق ¤وت ذإا ،ابوروأل لطب ¤إا
يرود بقلب جيوتتلا نع ترفسسأا يرافابلا قيرفلاب ةروث داقو همادقأا
.ةرادجب لاطبألا
لفتحي ل هنإا ىتح ،مراسصلا بردŸا ةيسصخسش هسسفنل كيلف مسسرو
ةءابع علخ هنكل ،طيسسب لكسشب ضصرفلا عم لعافتيو ،ًاردان لإا فادهألاب
حرŸاو حازŸا ضضعب دهسش ‘احسص ر“ؤوم لÓخ ةمارسصلاو ةيد÷ا

.يئاهنلا ‘ نامÒج ناسس ضسيراب ىلع0-1 زوفلا بقع
هلأاسس Úح ،جيوتتلا بقع ر“ؤوŸا ‘ Úيفاحسصلا دحأاب كيلف بعÓتو
دكؤوت ريراقت طسسو ،نرياب عم هل ةارابم رخآا اراتناكلأا وغايت ضضوخ نع
.اÎلكنإا لطب لوبرفيل ¤إا Êابسسإلا طسسولا بعل لاقتنا
مث ،““انعم ىقبيسس هنإا › لاق .ل““ ةداج حمÃÓ ‘احسصلا كيلف باجأاو
تاÒبعت ىرت نأا بجي““ لاقو ،ًاكحسض رجفنا اهدعبو تاظ◊ تمسص
.يمهو حيرسصتب هعدخ نأا دعب ،““كهجو
‘ ًايروfi ًارود بعل ثيح ،Òبكلا بابلا نم نرياب وغايت رداغيسسو
لجر ناك مث ،ةنولسشرب ىلع2-8 حسساكلا زوفلا ‘ ًاسصوسصخو بقللا
ليقثلا رايعلا نم ةقفسص نوكيسسو ،نيÒثك رظن ‘ ةيئاهنلا ةارابŸا
.هطسسو طخ معدل لوبرفيلل

ةقباسسم بقل ،ÊاŸألا خنويم نرياب قيرف مسسح
ىلع هزوف دعب ،مدقلا ةركل ابوروأا لاطبأا يرود
فدهب يسسنرفلا نامÒج ناسس ضسيراب هÒظن
ءاسسم ،ميقأا يذلا يماتÿا دهسشŸا ‘ ،ديحو
ةيلاغتÈلا ةمسصاعلا ‘ رونلا بعلم ىلع ،دحألا
.ةنوبسشل
ما˘˘قرألا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ،ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘˘لا اذ˘˘˘ه ق˘˘˘فارو
‘ قيرف لوأا خنويم نرياب تاب ثيح ،ةيخيراتلا
عيمجب زوفي لاطبألا يرودو ابوروأا ضسأاك خيرات
عفر ¤إا هقيرط ‘ ةدحاو ةخسسن ‘ هتايرابم
‘ ل˘˘سشف˘˘˘ي ¤وألا ةر˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ه˘˘˘نأا م˘˘˘غر ،ضسأا˘˘˘ك˘˘˘لا
.ةارابŸا نم لوألا طوسشلاب ليجسستلا
‘005 مقر هفده خنويم نرياب لجسسو امك
لسصي قيرف ثلاث حبسصيل ،ابوروأا لاطبأا يرود
ة˘نو˘ل˘سشر˘ب د˘ع˘ب ،ة˘ق˘با˘˘سسŸا ‘ م˘˘قر˘˘لا اذ˘˘ه ¤إا
.(765) ديردم لاير هنطاومو Ê (715)ابسسإلا

ةارابم11 ‘24 مقر هفده نريابلا لجسسو
ثيح ،مسسوŸا اذه ابوروأا لاطبأا يرود لÓخ
م˘˘سسو˘˘م ‘ ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘ب ط˘˘ق˘˘ف ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع قو˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ي
‘ ةبسسانم54ـب كابسشلا زه نأا دعب9991-0002
.ةارابم61
بردم زاف ،طقف ةقباسس تابسسانم عبرأا ‘و
›ا◊ا خ˘˘نو˘˘ي˘˘م نر˘˘يا˘˘ب برد˘˘م ن˘˘˘م ًا˘˘˘ن˘˘˘سس Èكأا
(اًموي181 و اًماع55) كيلف Îيد زناه ÊاŸألا
دنوÁر يكيجلبلا) مهو ،ابوروأا لاطبأا يرودب

،ًاماع17ـلا نسسب3991 ‘ ايليسسرم عم ضسلاتوغ
‘ خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘˘ب ع˘˘م ضسك˘˘ن˘˘يا˘˘ه بو˘˘ي ÊاŸألا
ضسك˘ي˘لأا يد˘ن˘ل˘ت˘˘ك˘˘سسلاو ،86ـلا ر˘م˘ع˘˘ب3102
عم66 و75 رمعب8002 و9991 ‘ نوسسغÒف
.(يزيلكنإلا دتيانوي Îسسسشنام
يسسنرف بعل ضسماخ ،ناموك يلسسغنيك تابو
Ëرك دعب ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن ‘ لجسسي

،(2002) ناد˘˘˘يز ن˘˘˘يد˘˘˘لا ن˘˘˘يز ،(8102) ةÁز˘ن˘˘ب
›و˘˘ب ي˘˘ل˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘بو (4991) ه˘˘ي˘˘يا˘˘سسيد ل˘˘ي˘˘سسرا˘˘م
(3991).
ي˘ت˘لا ةÒخألا ة˘˘ع˘˘ب˘˘سسلا قر˘˘ف˘˘لا ن˘˘م ل˘˘ك ر˘˘سسخو
وأا ابوروأا ضسأاك ‘ اهل يئاهن لوأا ‘ تكراسش
و˘ه لوألا ز˘˘ئا˘˘ف˘˘لا نا˘˘كو ،ا˘˘بوروأا لا˘˘ط˘˘بأا يرود
دسض7991 ما˘˘˘˘ع ‘ د˘˘˘˘˘نو“رود ا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسورو˘˘˘˘˘ب

.›اطيإلا ضسوتنفوج
قيرف ضسماخ وه نامÒج ناسس ضسيراب ناكو
،ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن ¤إا لسصي يسسنرف
دحاو رسصتناو ،4002 ماع ‘ وكانوم ذنم لوألاو
بل˘غ˘ت نأا د˘ع˘˘ب ،Úق˘˘با˘˘سسلا ة˘˘ع˘˘برألا ن˘˘م ط˘˘ق˘˘ف
يئاهن ‘ ›اطيإلا نÓيم ىلع0-1 ايليسسرم
.3991 ماع

    
     

    
   
   
    
 

    
   
    

   
    

   
  

     
    

   

    
   

   
    

   
     

    
    

    
    
   

    
     

   
    
   

   
    

  
   

     
     

    
   

    
    

   
     

   
    

    
    

    
    

    

    
   

  
     
    

  
    

    
   
    

     
   

    
   

    
     

     
   

   
   
  

   
    

    
    

    
  

   
   

    
   
    

    
   

    
    

    
   

    
  

    
    

     
   
     

    
  

     
   

   
     

    
   

    
    

    
 

   
   

    
    

   
   

     
   

    

        

       
يرود ي˘ئا˘ه˘ن ‘ر˘ط و˘ب˘عل ن˘م˘ي˘ه
خ˘˘نو˘˘ي˘˘˘م نر˘˘˘يا˘˘˘ب ،ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا
ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ،نا˘˘˘˘مÒج نا˘˘˘˘سس ضسيرا˘˘˘˘بو
مهأا ‘ مسسوملل ›اثŸا ليكسشتلا
دا–لا هنلعأا يذلاو ،ةيراق ةلوطب
.(افيوي) مدقلا ةركل يبوروألا
ن˘˘م ›ا˘˘ثŸا ل˘˘ي˘˘ك˘˘سشت˘˘لا نو˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘يو
ىلعأا ىلع اولسصح نيذلا ÚبعÓلا

ةبعل ‘ مسسوŸا اذه طاقن عوم‹

يتلا ،ةلوطبلل ةيمسسرلا (يزاتناف)
،نر˘يا˘ب˘˘لا ،د˘˘حألا ءا˘˘سسم ا˘˘ه˘˘ب جو˘˘ت
زوفلاب هراوسشم ‘ ةسسداسسلا ةرملل

ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا يدا˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع
ل˘ي˘ك˘سشت˘لا م˘سضو .ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن فد˘˘ه˘˘ب
غيلزنويماسشتلا ‘ افيويلل ›اثŸا

ر˘˘يو˘˘ن ل˘˘˘يو˘˘˘نا˘˘˘م ى˘˘˘مرŸا ضسرا˘˘˘ح
،(ةطقن05 ،خ˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘م نر˘˘˘˘يا˘˘˘˘ب)
ضسيراب) تانÒب ناوخ نوعفادŸاو

،(ةطقن07 ،نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘مÒج نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘سس
نا˘˘˘سس ضسيرا˘˘˘ب) ضسو˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘كرا˘˘˘˘مو

او˘سشو˘ج و ،(ة˘ط˘ق˘˘ن07 ،نا˘˘˘مÒج
،(ةطقن86 ،خنويم نرياب) ضشتيميك
ناسس ضسيراب) يبميبميك لينسسربو

ا˘˘˘˘سضيأا ن˘˘˘˘م˘˘˘˘سضتو .(07 ،نا˘˘˘˘˘˘مÒج
ير˘˘با˘˘ن˘˘غ جÒسس ط˘˘سسو˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘عل
م˘˘˘ي˘˘˘˘حرو ،(97 ،خ˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘م نر˘˘˘يا˘˘˘ب)
،(16،ي˘ت˘ي˘سس Îسسسشنا˘م) غ˘˘ن˘˘ي˘˘لÎسس

،(06 ،غيزب˘يل) رز˘ت˘ي˘با˘سس ل˘ي˘سسرا˘م
نا˘˘سس ضسيرا˘˘ب) ا˘˘يرا˘˘م يد ل˘˘ي˘˘خ˘˘نآا

Úم˘˘˘جا˘˘˘هŸاو ،(95 ،نا˘˘˘˘˘˘مÒج
،نر˘يا˘ب) ي˘ك˘سسفود˘˘نا˘˘ف˘˘ي˘˘ل تر˘˘بور
،غروبزلاسس) دنلاه غنيلريإاو ،(401
.(56 ،دنو“رود ايسسوروب
Úم˘˘سسلا ل˘˘ي˘˘ك˘˘˘سشت˘˘˘لا ل˘˘˘م˘˘˘سشي ⁄و
،نا˘˘مÒج نا˘˘سس ضسيرا˘˘ب ‘ زر˘˘˘بألا
.افليسس اد رامينو يبابم نايليك

ةيراق ةلوطب مهأا ‘ مصسوملل ›اثŸا ليكصشتلا ىلع

ابوروأا لاطبأا يرود يزاتنافل ›اثŸا قيرفلا جراخ يبابمو رامين

لاير نم هلاقتنا نأا لوزويردوأا ورابلأا باسشلا Êابسسإلا عقوتي ⁄
لوخدل بابلا هل حتفيسس ةراعإلا ليبسس ىلع خنويم نرياب ¤إا ديردم
ىÈكلا باقلألا نم ديدعلاب هجيوتت دعب ،هباوبأا عسسوأا نم خيراتلا
.Òبك ءانع نود
لاطبأا يرود يئاهن ‘ نامÒج ناسس ضسيراب ىلع0-1 نرياب زوفبو
اذ˘˘ه ““ضسماÿا““ ه˘˘ب˘˘ق˘˘ل˘˘ب لوزو˘˘يردوأا ل˘˘ف˘˘ت˘˘حا ،د˘˘حألا ءا˘˘سسم ا˘˘˘بوروأا
.طقف تايرابم01 بعل هنأا مغر ،مسسوŸا
لوزويردوأا نÁألا Òهظلا نأا ةينابسسإلا ““اكرام““ ةفيحسص ماقرأا Òسشتو

ّلك ّابقل دسصح هنأا ينعي ام ،مسسوŸا اذه طقف بعل ةقيقد316 ضضاخ
.بعل ةقيقد221
ثي˘ح ،لا˘ير˘لا ع˘م Êا˘ب˘˘سسإلا يرود˘˘لا˘˘ب زو˘˘ف˘˘لا لوزو˘˘يردوأل بسست˘˘حاو
،ةطانرغو انوسساسسوأاو وغيف اتليسس مامأا ةلماك تايرابم ‘ كراسش

.هدرط لبق اكرويام مامأا ةقيقد37 بناجب
ناك ةيدوعسسلا ‘ Êابسسإلا ربوسسلاب Úتارابم ‘ Óًيدب هسسولج مغرو
لوبقل ةكراسشŸا ةلق هتعفدو ،ÚجوتŸا ةمئاقب Óًجسسم لوزويردوأا

.نريابل ةراعإلا ضضرع
زناه بردŸا لسضف درافاب Úماجنب ةباسصإا نم اهدعب مغرلا ىلعو
يفتكيل ،طسسو بعل هنأا مغر ضشيميك اوسشوي ىلع دامتعلا كيلف
‘ ةارا˘˘ب˘˘مو ،ÊاŸألا يرود˘˘لا ‘ تا˘˘يرا˘˘ب˘˘˘م3 ضضو˘خ˘˘ب لوزو˘˘يردوأا
يرودب61ـلا رود با˘يإا ‘ ي˘سسل˘˘سشت ما˘˘مأا ة˘˘ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق ق˘˘ئا˘˘قدو ،ضسأا˘˘ك˘˘لا
.1-4 زوفلا لÓخ يكسسفودنافيلل ةمسساح ةرير“ مدق Úح ،لاطبألا
‘ ،ديردم ¤إا لوزويردوأا دوعيسس نرياب عم باقلأا ةثÓث قيق– دعبو
هتراعإا وأا هعيب وأا يكلŸا يدانلا ‘ ءاقبلا نم هÒسصم ةفرعم راظتنا
.رخآا قيرفل

طقف بعل ةقيقد221 ّلك ّابقل دصصح

Úتعاصس لك بقل ...’وزويردوأا ةزجعم



يرافابلا قÓمعلل يبوروألا قلأاتلا ةليل م‚ ناك

““هامر هدعاصس دتصشا اŸ““ ...ناموكو نامÒج ناصس
      

      
 

هل ديدج قيرف نع ثحبلا هنم ابلاط زيراوصس مدصص

 ..يصسيÃ يتنراقم نكÁ ’ :ناموك
ةنولصشÈل لبقتصسŸا بع’ اذهو
بردمك ،ةنولسشرب ¤إا ،2991 يلبÁو لطب ،ناموك دلانور يدنلوهلا داع
دعب ،عاقلا ¤إا لسصو قيرف ءايحإاو ،ءادألا ‘ Òيغت ثادحإل ةرŸا هذه
يرود يئاهن عبر باسس◊ ،ةنوبسشل ‘ (8-2) خنويم نرياب مامأا هتراسسخ
يدنلوهلا بردŸا ضصÿ ،ةنولسشرب نويزفلت عم ةلباقم ‘و .لاطبألا

ةنولسشرب نأا رعسشأا““ :ناموك لاق:لوسصف7 ‘ ““ون بماك““ ¤إا هتدوع
⁄ يننأل ،ام ائيسش دقتفأا تنك ةنيدملل ةقباسسلا يتارايز ‘و ،ينطوم
.““ةياغلل ديعسس انأاو ،بردŸا انأا نآلا ..يدانلا عم لمعلل رسضحأا
‘ افظوم وأا ابعل وأا ابردم تنك ءاوسس ،فرعت نأا وه ءيسش مهأا““ :عباتو
..لسضفأا نوكي نأا نكÁ ءيسش لو ،⁄اعلا ‘ دان لسضفأا ‘ كنأا ،ةنولسشرب
.““يدانلا اذه نم ءزج اننأل ادج نوظوظfi نحن
يرود ‘ هباقلأا لوأا ،Êولاتكلا قيرفلا حنم يذلا يخيراتلا هفده نعو
لاق ،فيورك ناهوي يدنلوهلا مرسضıا بردŸا ةدايقب ،(2991) لاطبألا
‘ احسضاو راسسŸا يدل ناك ،ايرودبماسس دسض ةيئاهنلا ةارابŸا ‘““ :ناموك
.““ليجسستلا عيطتسسأا يننأا اسضيأا روعسش يدل ناكو ،قÓطنلا لبق يسسأار
ÚبردŸا دحأا ناك فيورك““ نأا ديد÷ا بردŸا حسضوأا ،ددسصلا اذه ‘و
اعم هيف انك يذلا تقولا لÓخ ةسصاخ ،مهÒغ نم Ìكأا مهنم تملعت نيذلا

.““بردمك اسضيأا نكلو ،بعÓك طقف ضسيل اذهو ،(مÓحألا قيرف) ‘
دسصحو ةيموجهلا مدقلا ةرك بعل :جيزم لسضفأا انيدل ناك““ :عباتو
نأا بجي ،ةنولسشرب ‘ اهعابتإا لواحنسس يتلا ةفسسلفلا يه هذه ..باقلألا
نأل ،زوفلا قيق– اسضيأاو ..قيرفلا اهب عتمتسسي نأاو ،ةديج مدق ةرك بعلن

طابسضنلا بحأا بردم انأا““ ناموك لاق .““ةيمهأا Ìكألا ءيسشلا وه اذه
نويدنلوهلا نحنو ،ةبعللا ىلع ذاوحتسسلا بحأا ،قيرفلل دي÷ا ميظنتلاو
يدلو ،ارسشابم نوكأا نأا بحأا““ :فاسضأاو .““ةيموجهلا مدقلا ةرك بحن
مدقأا نكل ،ةÒسصق تاعامتجا دقعب موقأا ..ÚبعÓلا عم ةديج تلاسصتا
.““ةحسضاو ةلاسسر
بعل انأادب ..مدقلا ةركب عاتمتسسلا جات– بردمك كنأا دقتعأا““ درطتسساو
،ةماسستباب كيدل ام لك تيطعأا اذإا ،كلذل ،ةسضايرلا بحن اننأل مدقلا ةرك
ءادألاو ،ةياغلل عفاي بعل““ هنأا „وي يد نع ناموك ركذو.““لسضفأا اذهف
ةنولسشرب ¤إا مامسضنلا نأا ملعلا عم ،ادج ديج نآلا ىتح هرهظأا يذلا
ةبسسنلاب لبقتسسŸا بعل هنإا ..ةلهسسلاب تسسيل ةمهم ،باسش بعÓل ةبسسنلاب
.““يدانلل
نأا ،يرورسس يعاود نŸ هنإا““ :يدنلوهلا بردŸا باجأا ،ثوغÈلا نعو
روطت ‘ ةحاسسم دجيسس هئادأاب ..قيرفلا ‘ يسسيم لثم بعل كانه نوكي
،ةر◊ا تÓكرلا ذيفنت دنع انسسفنأا ةنراقم اننكÁ ل““ :فاسضأاو .““ةنولسشرب

نم ..ةنولسشرب ‘ طقف مسساوم ةتسس تبعل ينكل ،Òثكلا لجسس يسسيم نأل
،ةينكرلا تابرسضلاو ،ةر◊ا تÓكرلل ديج ذفنم كيدل نوكي نأا امئاد مهŸا

يبح ىلع رثأا يدلاو““ هيلع هدلاو لسضف نع ناموك ثد–و .““قيرفلا ‘
ةيناكمإا انحنم ..داقتنلا ديدسش اسصخسش ناك دقل ،اÒثك مدقلا ةركل

،نيرخآلا عم ÚمfiÎ نوكن نأا انملع ،انيدل مدقلا ةرك ىوتسسم Úسس–
مدق ةرك بعل نوكأا نأاب يتلئاع ينتÈخأا““ فاسضأاو .““اسضيأا مدقلا ةرك ‘و
نوكت نأا كيلع نكل ،مامتهلا نم Òثكلا كل بذŒ ةركلا ..يعيبط لكسشب

عم تقولا ضضعب ءاسضق بحأا““ :فدرأاو .““هجراخ ضسيلو ،بعلŸا ‘ ام‚
.““يدافحأا عم تقولا ءاسضق بحأاو ،Òغسص دج انأا ..ةلئاعلا
ينفلا ريدŸا ،ناموك دلانور نأا ،Úنثلا  ،Êولاتك يفحسص ريرقت ركذو
.قيرفلا مجاهم ،زيراوسس ضسيول فقوم مسسح ،ةنولسشÈل ديد÷ا
،ايلاح هتزاجإا يسضقي يذلا زيراوسس نإا ،““وفيتروبيد ودنوم““ ةفيحسص تلاقو
ضسيل هنأاب يدنلوهلا بردŸا هغلبأا ثيح ،ناموك نم  ةيفتاه ةŸاكم ىقلت

.ديد÷ا مسسوملل هططخ ‘
عم هدقع يهتني نأا ررقŸا نم يذلا ،Êاياوجوروألا مجاهŸا نأا تفاسضأاو
ءاهنإا ىلع يدانلا عم هوماfi ضضوافتيسس ،1202ناوج03 ‘ ،ةنولسشرب
نم راطخإا يأا قلتي ⁄ ،زيراوسس نأا ¤إا ةفيحسصلا تتفلو .اركبم دقاعتلا
‘ ةنولسشرب مرسضıا مجاهŸا لسصوو .تابيردتلا ¤إا ةدوعلاب اسسرابلا

.لوبرفيل نم اًمداق ،4102 فيسص
،افده891 اهيف لجسس ،انارغولبلا عم ةارابمÚ 382◊ا كلذ ذنم ضضاخو
.يدانلا خيرات ‘ فاده لسضفأا ثلاث دعيو ،ةمسساح تارير“901 مدقو
يئاهن عبر ‘ ،خنويم نرياب مامأا يثراك لكسشب ارخؤوم ةنولسشرب طقسسو
.يدانلا لخاد Òيغت ةروث ¤إا ىدأا ام ،(2-8) ابوروأا لاطبأا يرود

 اغنيفاماك ودراودإا ةبهوŸا دقع ىلع لوصص◊ا عقوتي

 نير ةرهوج عم دقاعتلا ررقُي لايرلا
لبقŸا ““وتاكŸÒا““ ‘

ةرهوج تامدخ ىلع لوسص◊ا ليجأات Êابسسإلا ديردم لاير ةرادإا تررق
‘ ةيفيسصلا تلاقتنلا قوسس ¤إا ،اغنيفاماك ودراودإا ،يسسنرفلا نير يدان

(ًاماع71) بحاسص مسسا مÓعإلا لئاسسو تطبر امدعب ،1202 ماع
.›ا◊ا ““وتاكŸÒا““ ‘ همودق تعقوتو ،ةيسضاŸا ةÎفلا لÓخ ““يكلŸا»ـب
لوسص◊ا عقوتي ديردم لاير يدان نأا ،ةينابسسإلا ““ضسآا““ ةفيحسص تفسشكو
ماعب لبقŸا يفيسصلا ““وتاكŸÒا““ ‘ اغنيفاماك ودراودإا ةبهوŸا دقع ىلع
،ةÒبكلا ةيبوروألا قرفلا مظعُم اهب ر“ يتلا ةيلاŸا ةمزألا ببسسب ،1202
ديرت ل ديردم لاير ةرادإا نأا تفاسضأاو .انوروك ضسوÒف يسشفت ةجيتن

لمعتسس لب ،ةيلا◊ا ةيفيسصلا تلاقتنلا قوسس ‘ ةÒبك ةيلام غلابم فرسص
ىلعو ،لاومألا ضضعب Òفوت لجأا نم اهيبعل نم ددع دوقع عيب ىلع
ونايرامو ،زيغيردور ضسيماخ يبمولوكلاو ،ليب ثيراغ يزليولا مهسسأار
،تاقفسصلا نم ددع ىلع لوسص◊اب ركفيسس ديردم لاير نأا تعباتو .زايد
دوقع عيب طرسش ،ناديز نيدلا نيز يسسنرفلا بردŸا اهب بلاط يتلا
ةبهوŸا نكل ،لبقŸا مسسوŸا ةليكسشت ‘ مهب بغري ل نيذلا ÚبعÓلا
.لبقŸا فيسصلا ‘ اهتقو نأا ““يكلŸا““ ةرادإا ىرت نير قيرفل ةباسشلا
‘ ديردم لاير ¤إا (ًاماع71) بحاسص لاقتنا ةقفسص ةميق نأا تحسضوأاو
يسسنرفلا نير ةرادإا تقفاو لاح ‘ ،وروي نويلم04 غلبتسس ،لبقŸا فيسصلا

،هتامدخ ىلع لوسص◊اب بلاطت قرفلا نم ديدعلا نأا ةسصاخ ،ضضرعلا ىلع
،دنو“رود ايسسوربو ،نامÒج ناسس ضسيرابو ،ÊاŸألا خنويم نرياب اهنم
.““يكلŸا““ ‘ بعللا لسضفي اغنيفاماك ودراودإا نكل
ةبهوŸا دقع ىلع لوسص◊ا ليجأاتب ديردم لاير ةرادإا ةبلاطم نأا تمتخو
يتاوركلا مجنلا نأا ،اهمهأا نم بابسسأا ةدعل دوعي ،اغنيفاماك ودراودإا
ثحبي ناديزو ،1202 فيسص ‘ هدقع يهتنيسس ضشتيردوم اكول مرسضıا

لاح هيلع نوكتسس فيك ةفرعم ¤إا ةفاسضإلاب ،لبقتسسŸا ‘ هتفيلخ نع
.انوروك ضسوÒف ةمزأا رارمتسسا لظ ‘ ÚبعÓلا بتاور
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نا˘˘سس ضسيرا˘˘˘ب ضسي˘˘˘باو˘˘˘ك أاو˘˘˘سسأا ‘
ةياهن نوكت نأا ليختي ⁄ نامÒج
يلسسغنيك دي ىلع يبوروألا هملح
ة˘يÁدا˘˘كأا˘˘ب ى˘˘بر˘˘ت يذ˘˘لا ،نا˘˘مو˘˘ك
ل˘˘حر ه˘˘ن˘˘ك˘˘ل ،ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا يدا˘˘ن˘˘˘لا

ضصيمقب دÛا عنسص نآلاو ،ًانا‹
.خنويم نرياب
بألا را˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خا ،6991 ما˘˘˘ع ي˘˘˘ف˘˘˘ف
““يلسسغنيك““ مسسا ناموك نايتسسيرك

Ÿًا˘ن˘م˘ي˘ت ،هدو˘˘لو Ãح‚ ر˘جا˘ه ‘
برا˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘م هدر˘˘˘˘˘فÃ ةا˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا

Ûاودارأا اناغ نم بابسش ةعوم
او˘˘قرا˘˘ف م˘˘ه˘˘ن˘˘ك˘˘˘ل ،ا˘˘˘بوروأا لو˘˘˘خد
ءا˘˘˘ن˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘سسا˘˘˘ب ا˘˘˘ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج ةا˘˘˘˘ي◊ا
.““يلسسغنيك““

نسس ‘ هل‚ تاراهم بألا بقارو
باو˘˘بأا ه˘˘ل ح˘˘˘ت˘˘˘ف ا˘˘˘م ،ة˘˘˘ع˘˘˘سسا˘˘˘ت˘˘˘لا
نا˘˘˘سس ‘ Úئ˘˘˘˘سشا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘يÁدا˘˘˘˘كأا

زرابلا هجولا حبسصأا ىتح ،نامÒج
ق˘ير˘ف˘˘ل˘˘ل ي˘˘ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم عور˘˘سشم ‘

طغسضل بألا رطسضاو ،يسسيرابلا
لاطعأا حÓسصإا ‘ هلمع ديعاوم
.تابيردتلل هل‚ ليسصوتل ءابرهكلا
Èكألا عم ًامئاد بعلي ناموك ناكو
ضضا˘خ Úح خ˘يرا˘ت˘لا ل˘خدو ،ًا˘˘ن˘˘سس
لوألا ق˘ير˘ف˘لا ع˘م ¤وألا ه˘تارا˘ب˘˘م
،اماع61 ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سس ‘ ،3102 ما˘˘˘ع
خ˘˘يرا˘˘ت ‘ بعل ر˘˘غ˘˘سصأا ح˘˘ب˘˘سصي˘˘˘ل
ى˘ه˘ت˘نا ن˘ك˘ل .ي˘سسيرا˘˘ب˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا

رو˘ن˘لا ة˘م˘سصا˘ع ‘ ًا˘ع˘ير˘سس ه˘م˘ل˘˘ح
3 بعلل ةسصرفلا هل تحيتأا امدعب
عم4102 ي˘ف˘ف ،ط˘ق˘ف تا˘يرا˘˘ب˘˘م
‘و Êافاكو اروم ضساكول لوسصو
ررق ضشتيفوميهاربإا مجنلا دوجو
ة˘˘ق˘˘ير˘˘ط ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ي˘˘حر˘˘لا نا˘˘مو˘˘˘ك
‘اÎحا دقع عيقوت مدعب ““اكلينأا““

.اسسنرف لطب عم
،ضسو˘ت˘ن˘فو˘ج ¤إا نا˘مو˘˘ك ل˘˘ق˘˘ت˘˘ناو
تقو˘لا ن˘م ًا˘ع˘سست˘م د˘ج˘ي ⁄ ه˘ن˘ك˘ل
‘ خنويم ¤إا رداغو ،ًاسضيأا بعلل
هاÎسشا مث ،ةيادبلا ‘ ًاراعم5102
نويلم12 لباقم ÊاŸألا يدانلا
.وروي
دورولاب ًاسشورفم هقيرط نكي ⁄و

ن˘˘م ى˘˘˘نا˘˘˘ع ا˘˘˘مد˘˘˘ع˘˘˘ب ا˘˘˘ي˘˘˘ناŸأا ‘
تاذ فÎعاو ،ةÒط˘˘˘خ تا˘˘˘با˘˘˘سصإا

،لازتعلا ‘ ًايدج ركفي هنأاب ةرم
ةباسصإلا هتمرح امدعب ًاسصوسصخ
ع˘م ⁄ا˘ع˘˘لا ضسأا˘˘ك˘˘ب ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
ناموك ةكراسشم نكت ⁄و .اسسنرف

ةعقوتم لاطبألا يرود يئاهن ‘
نكل ،ضشتيسشيرب نافيإا باسسح ىلع
ى˘ل˘ع ن˘هار كي˘ل˘˘ف ز˘˘نا˘˘ه بردŸا
نÁألا Òهظلا ،رÒك ىلع هقوفت

نسسح دنع ناكو .نامÒج ناسسل
رÒك ق˘˘˘˘˘هرأا ا˘˘˘˘˘مد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘لا
‘و ،تا˘˘قاÎخلاو تا˘˘˘غوارŸا˘˘˘ب
يئاوه راوح ‘ هيلع قوفت ةياهنلا
نرياب جيوتت فده هسسأارب لجسسيل
.ةسسداسسلا ةرملل زنويبماسشتلاب
ةارابŸا لجر ةزئاج ملسست دنعو
هر˘ثأا˘ت نا˘مو˘ك ف˘خ˘ي ⁄ ،ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا
ه˘˘ق˘˘سشع ،نا˘˘مÒج نا˘˘سس ةرا˘˘سسخ˘˘ب
نرياب˘لا ع˘م ي˘ب˘ل˘ق““ لا˘قو ،Ëد˘ق˘لا
لجأا نم Óًيلق نيزح يننكل ،001%
ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب او˘˘مد˘˘˘ق .نا˘˘˘مÒج نا˘˘˘سس
وحن نامÒج ناسس قفنأاو .““ةعئار
‘ ورو˘˘ي نو˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م002و را˘ي˘˘ل˘˘م
بقل˘لا ق˘ي˘ق– ل˘جأا ن˘م تا˘ق˘ف˘سص
وه ناموك هنبا ناك نكل ،يبوروألا
ر˘خآا ‘ ه˘م˘˘ل˘˘ح ما˘˘مأا ف˘˘قو يذ˘˘لا
.دÛا ملسس نم ةجرد

بي˘˘ب Êا˘˘˘ب˘˘˘سسإلا بردŸا ى˘˘˘ّق˘˘˘ل˘˘˘تً
يدانل ي˘ن˘ف˘لا ر˘يدŸا ،لو˘يدراو˘غ
،يز˘˘ي˘˘ل˘˘ك˘˘نإلا ي˘˘ت˘˘ي˘˘˘سس Îسسسشنا˘˘˘م
،ةدا◊ا تادا˘ق˘˘ت˘˘نلا ن˘˘م Òث˘˘ك˘˘لا
ع˘بر ن˘م ه˘ت˘ب˘ي˘ت˘ك تجر˘خ ا˘مد˘˘ع˘˘ب
ىلع ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن
فادهأا ةثÓثب نويل كيبŸوأا دي

ةارابŸا ‘ ديحو فده لباقم
.امهنيب تعمج يتلا
ل˘حا˘سس بخ˘ت˘ن˘م ةرو˘˘ط˘˘سسأا دا˘˘عو
ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس Îسسسشنا˘˘م يدا˘˘نو جا˘˘ع˘˘لا
دا˘ق˘ت˘نا ¤إا ،ه˘يرو˘ت ا˘يا˘ي ،ق˘با˘˘سسلا
ةر˘˘˘˘م لو˘˘˘˘يدراو˘˘˘˘غ بي˘˘˘˘ب بردŸا
يذلا قيرفلا جرخ امدعب ،ىرخأا

¤إا لوسصولل ÚحسشرŸا دحأا ناك
،ا˘˘˘بوروأا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا يرود ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘˘ن
‘ ًادكؤوم ،يراقلا بقللاب زوفلاو

““ي˘˘سس ي˘˘ب ي˘˘ب““ ة˘˘ك˘˘ب˘˘سشل ه˘˘ث˘˘يد˘˘˘ح
ينفلا ريدŸا لمع نأا ةيناطيÈلا
بيfl ““ي˘˘ت˘˘ي˘˘سسلا““ ع˘˘م Êا˘˘ب˘˘سسإلا
.لامآÓل

ةرادإا تما˘ق د˘˘ق˘˘ل““ :ه˘˘يرو˘˘ت لا˘˘قو
يز˘˘ي˘˘ل˘˘ك˘˘نإلا ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘سس Îسسسشنا˘˘˘م
نم لويدراوغ بيب عم دقاعتلاب
لا˘ط˘بأا يرود بق˘ل˘˘ب زو˘˘ف˘˘لا ل˘˘جأا
ىتح رمألا لعفي ⁄ هنكل ،ابوروأا
بختنم ةروطسسأا لسصاويل ،““نآلا
لك ‘ دا◊ا هموجه جاعلا لحاسس
بردŸا د˘˘˘سض ا˘˘˘ه˘˘˘ب حر˘˘˘سصي ةر˘˘˘م
مÓ˘˘˘˘عإلا ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘سسو˘˘˘˘ل Êا˘˘˘˘ب˘˘˘˘سسإلا
.ةيŸاعلا
ع˘م ه˘ث˘يد˘ح ‘ ،ه˘يرو˘ت ا˘يا˘ي د˘˘كأاو
لويدراوغ نأا ،ةيناطيÈلا ةكبسشلا
لبقت˘سسŸا ‘ ل˘كا˘سشŸا ه˘جاو˘ي˘سس
فر˘˘سشي˘˘سس ⁄ا˘˘ع˘˘لا ‘ ٍدا˘˘ن يأا ع˘˘م
ةرادإا ى˘ل˘عو ،ي˘ن˘ف˘لا هزا˘ه˘ج ى˘ل˘ع
‘ ر˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لا ي˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘˘سس Îسسسشنا˘˘˘˘م
لسشف امدعب ،قيرفلا عم هلبقتسسم

ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن ف˘˘˘سصن ¤إا لو˘˘˘سصو˘˘˘لا ‘
ةعبارلا ةنسسلل ابوروأا لاطبأا يرود
.›اوتلا ىلع
بي˘˘˘˘ب Úب ة˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا تد˘˘˘˘ه˘˘˘˘سشو
ا˘مد˘ن˘ع ،ه˘يرو˘ت ا˘يا˘يو لو˘˘يدراو˘˘غ
،ي˘ت˘ي˘سس Îسسسشنا˘م ‘ ًا˘ب˘˘عل نا˘˘ك
،امه˘ن˘ي˘ب ا˘م˘ي˘ف لد÷ا ن˘م Òث˘ك˘لا

بردŸا ف˘سصو ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ة˘˘سصا˘˘خ
لحاسس بختنم ةروطسسأا Êابسسإلا
‘ ديج Òغ هنأاب ،قباسسلا جاعلا
طغسضو ،اهسضوخي يتلا تايرابŸا

.قيرفلا نم جرخي ىتح هيلع

؟ابوروأا لاطبأا يرود ‘ هئاطخأا نم  ملعتي ىتم

امئاد لكاصشŸا هقحÓتصس :ًاددجُم ’ويدراوغ مجاهي يتيصسلا ةروطصسأا
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ر-ق

،(فاف ) مدقلا ةركل يرئاز÷ا دا–لا فسشك
دبع ةقفر عمتجيسس ،يسشطز Úلا Òخ هسسيئر نا
مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ة˘˘˘ط˘˘˘بار ضسي˘˘˘ئر ،راود˘˘˘م Ëر˘˘˘ك˘˘˘لا
.لبقŸا ءاعبرألا ،ةيدنألا ءاسسؤورب ،ةفÙÎا
ماقيسس يذلا عامتجلا نإا ““فافلا »ـل نايب لاقو
اسضيأا فرعيسس ،ىسسوم يديسس ينقتلا زكرŸاب

.ةيدنأÓل Úيسضايرلا يننفلا نيريدŸا روسضح
،رد˘سصŸا تاذ بسسح˘ب عا˘م˘˘ت˘˘جلا ضشقا˘˘ن˘˘ي˘˘سسو

flا تا˘˘هو˘˘يرا˘˘ن˘˘ي˘˘سسلا ف˘˘ل˘˘تÿة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘ب ة˘˘سصا
لظ ‘ ،1202-0202 مسسوŸ ¤وألا ةطبارلا
.انوروك ةحئاج يسشفت اهزرفأا يتلا تايطعŸا
ةيدنألا ميسسقت ةركف نا  علطم ردسصم فسشكو
‘Ú ( 01جوف ¤إا ¤وألا ةطبارلا ةلوطبل02ـلا
جوتŸا ديدحتل ““فوا يÓبلا ““ بعل مث ،(جوف لك
اهسشقاني دق يتلا تارايÿا دحأا دعي بقللاب
.عامتجلا
باهذلا ماظنب مسسوم دامتعا نا نوبقارم ىريو
83 بع˘ل ي˘ن˘ع˘ي ،ا˘ق˘ير˘ف02 ة˘كرا˘˘سشÃ با˘˘يإلاو

،هئاهنإل Óيوط اتقو قرغتسسيسس ام وهو ،ةلوج
ودبي ام ىلع نوكت نل ةقÓطنلا ناو ةسصاخ
.ةيحسصلا ةمزألا ببسسب Èمفون رهسش لبق
ىلع ةيدنألا عيزوت ءلؤوه بسسحب لسضفألاف اذل

ينعي ام وهو ،(ةعوم‹ لك ‘01 ) Úتعوم‹
81 ‘ بعلتسس ¤وألا ةلحرŸا ‘ ةلوطبلا نا

بعلل ايفاك نوكيسس تقولا ناف ديكأاتلابو .ةلوج
ي˘˘سضر اذا ءا˘˘ق˘˘ب˘˘لا ةرود ى˘˘˘ت˘˘˘ح وا بق˘˘˘ل˘˘˘لا ةرود
بختنŸا ةمانزرب ضساسسŸا نود ،كلذب عيم÷ا
‘ ةكراسشŸا ةيدنألا ديعاوم ىتح لو ينطولا
.ةيبرعلاو ةيقيرفإلا تاسسفانŸا
يلع ةقفر ،فافلا ضسيئر عمتجيسس ،كلذ ¤إا

،ةاوه مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلا ضسيئر ،كلام
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م لوؤو˘˘سسم ،ضشود˘˘ب˘˘ع ا˘˘˘سضر رو˘˘˘سضح ‘
ةيدنأا ءاسسؤورب ،ةيدنأÓل ةيلاŸاو Òيسستلا ةبقارم
Úينفلا نير˘يدŸا˘ب Úقو˘فر˘م ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ط˘بار˘لا
.ضضرغلا تاذل ،يرا÷ا توأا13 موي Úيسضايرلا
63ـلا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ط˘بار˘لا ة˘لو˘ط˘ب ة˘يد˘نأا نا ر˘˘كذ˘˘ي
ل˘ك ‘ ا˘˘ق˘˘ير˘˘ف81ـب Úت˘˘˘عو˘˘˘م‹ ¤إا تم˘˘˘˘سسق

.ةعوم‹

بابصشل ةلوط˘ب˘لا عرد م˘ل˘صسن˘صس ““ :راود˘م
““ءاعبرألا موي دادزولب
دبع ،مدقلا ةركل ةفÙÎا ةطبارلا ضسيئر دكأا
ةلوط˘ب˘لا عرد م˘ي˘ل˘سست م˘ت˘ي˘سس ه˘نأا راود˘م Ëر˘ك˘لا
.ءاعبرألا اذه دادزولب بابسش قيرفل
نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘لا ه˘ب ضصخ ح˘˘ير˘˘سصت ‘ راود˘˘م لا˘˘قو
دو˘ع˘سصلا عرد مد˘ق˘ي˘سس ه˘˘نأا Úن˘˘ثإلا  ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةيدŸا يبŸوأا قيرفل لوألا فÎحملل ةدوعلاو
همدق اŸ انم انافرع ““ :لاقو .ضسيمÿا اذه
ةدا˘ير ا˘م˘ه˘لÓ˘ت˘حإا˘ب م˘سسوŸا ة˘ل˘ي˘ط نا˘˘ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
اهب رم يتلا ةيئانثتسسإلا فورظلا مغر بيتÎلا
.““انوروك ةحئاج ببسسب يوركلا مسسوŸا

فيطسس فافو بلط ضضفرت نوعطلا ةن÷
ن˘ع˘ط˘ب ف˘ي˘ط˘˘سس قا˘˘فو ةرادا تمد˘˘ق˘˘ت ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب
ايقيرفا لاطبا ةطبار ‘ اهتكراسشم ضصوسصخب
ةيرئاز÷ا ةيدا–Óل ةعباتلا نوعطلا ةن÷ ىدل
ا˘ه˘سضفر نو˘ع˘ط˘لا ة˘˘ن÷  تن˘˘ل˘˘عا مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل
ضصوسصخب فيطسس قافو ةرادإا نعط يمسسرلا
ضسأاك ‘ كراسشيسس قافولاو ، لاطبألا ةطبار
.مداقلا مسسوŸا ايمسسر ةيقيرفإلا ةيلاردفنوكلا

اغلام ‘ ايمصسر قابو دوعي نل ةصسامخ نب

ثÓ˘ث˘ل ةر˘م˘ح د˘ق˘˘ع ددÁ ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا دا–إا
يردوكل مصسوم و تاونصس

ميحرلا دبع بعÓلا دقع ديدŒ نع ةمسصاعلا دا–إا قيرف ةرادإا تنلعأا
‘ ءاقبلاو رارقتسسإلا بعÓلا لسضف ثيح ،تاونسس ثÓث ةدŸ ةرمح
.هتلسصو يتلا ةÒثكلا ضضورعلا نم مغرلاب يدانلا
ŸÚ دمfi ضسرا◊ا دقع ديدŒ ةراطسسوسس قيرف راسصنأا رظتني اميف
.رئاز÷ا ةيدولوم يديلقتلا Ëرغلا نم رغم ضضرع هلسصو يذلا ضشومامز
دا–ا يدا˘ن ع˘م هد˘ق˘ع يردو˘ك ةز˘˘م˘˘ح ،ط˘˘سسو˘˘لا ط˘˘خ بعل دد˘˘ج ا˘˘م˘˘ك
.ةلبقŸا ةÎفلا ‘ قيرفلا عم رارمتسسلا كلذب لسضفيل ،رئاز÷ا
‘ ءاج ام بسسحب ،رخآا مسسوŸ ،اماع23 رمعلا نم غلابلا يردوك ددجو
.Úنثلا ءاسسم ،كوبسسيافلا ىلع رئاز÷ا دا–ا ةحفسص

و ىيحي Îنعب تلصصتا دقل : حصضوي ‘Óلا ديؤوم لامعا ليكو
انقفتا
ةمسصاعلا دا–ا بعل لبقتسسم ضصوسصخب اهلاودت ” يتلا رابخلا دعب
ه˘ت˘ح˘ف˘سص Èع دو˘عو˘ب ما˘سشه ه˘لا˘م˘عا ل˘ي˘كو جر˘خ ‘Ó˘لا د˘يؤوŸا ي˘ب˘ي˘˘ل˘˘لا
ىيحي Îنع اهسسأار ىلع و ةرادلا عم ثد– هنا فسشك و ةيمسسرلا

لثمŸا يمسسرلا ليكولا يتفسصب مكيلع مÓسسلا :ددسصلا اذه ‘ لاق و
Ÿلا ديؤوÓ‘ ةيسضق ضصوسصخب تاعاسشإا نم جور ام لك يفنأا رئاز÷اب
ثيدح › ناك دقلف ضساسسألا اذه نم ءيسش وأا ةمسصاعلا دا–إا نم هليو–
⁄ و  ييحي Îنع ةمسصاعلا دا–ل ديد÷ا يسضايرلا ريدŸا عم يفتاه
ل˘ك و تا˘ح˘ف˘˘سصلا ل˘˘ك ن˘˘م بل˘˘طأا اذ˘˘ل ًا˘˘قÓ˘˘طإا عو˘˘سضوŸا اذ˘˘ه قر˘˘ط˘˘ت˘˘ن
ديؤوم نأا مكل دكؤون امك اهرسشن لبق تامولعŸا نم دكأاتلا Úيفحسصلا

Òيغت بعÓلا قح نم ضسيلف فاÎحألا نمز ‘ نحن و فfiÎ بعل
Òغ نم بعÓلا ليو– ةرادإلا قح نم ل و ةرادإلا نذإا نود نم ةهجولا
كرت و ةيلوؤوسسŸا حورب يلحتلا عيم÷ا نم ىنمتن اذلف بعÓلا نذا
ةيرئاز÷ا مدقلا ةرك ةحلسصŸ ًابناج تاعاسشإلا

اغلام ‘ ايمصسر قابو دوعي نل ةصسامخ نب
لسصاوتلا عقاوم و فحسصلا ضضعب ‘ ارخؤوم ترسشتنا يتلا رابخلا دعب
نم ايمسسر حرسسيسس ةسسامخ نب دمfi بعÓلا نا دكؤوت يتلا يعامتجلا
اهلك تناك ةمسصاعلا دا–ا يلسصلا هيدان ¤ا دوعيسس و Êابسسلا يدانلا

دعب يرئاز÷ا هبعÓب ظافتحلا ايمسسر ررق اغلام يدان نل ، ةئطاخ
ةدع دوقع خسسف ىلع هتمغرا يتلا و اهنم Êاعي يتلا ةيلاŸا ةقئاسضلا

يذلا ةسسامخ نب بعÓلا مسسا نم ولخت ةمئاقلا كلت تناك و ، Úبعل
رخا ‘اسضا مسسوŸ هب ظافتحلا قيرفلا ةرادا تررق

ر-ق

تنانجات عافد يترابم بيترت ة˘لوا˘حÃ ق˘ل˘ع˘ت˘م
ةيرصصنلاو

ليج˘صست˘لا ة˘ي˘صضق ى˘ل˘ع در˘ت ة˘ب˘ي˘ب˘صشلا ةرادإا
ديد÷ا يتوصصلا
” يذلا يتوسصلا ليجسستلا ةيسضق ىلع لئابقلا ةبيبسش قيرف ةرادإا تدر
ضسيئرل بوسسنŸا ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا تا˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع Úن˘ثإلا ه˘لواد˘ت
تنانجات عافد يترابم بيترت ةلواحÃ قلعتŸاو ،لÓم فيرسش قيرفلا
.Úمسسوم لبق ياج Úسسح رسصنو
لسصاوتلا ةكبسش ىلع لئابقلا ةبيبسش قيرفل ةيمسسرلا ةحفسصلا ترسشنو
ام هيف ءا˘ج ا˘ي˘م˘سسر ا˘نا˘ي˘ب Úن˘ثإلا مو˘ي˘لا ة˘ي˘سسمأا كو˘ب˘سسيا˘ف ي˘عا˘م˘ت˘جلا
اهل ضضرعتت يتلا تلواÙا ىلع ةدسشب لئابقلا ةبيبسش ةرادإا جت–»:يلي
ةعوم‹ اهدوقي يتلاو ،ةÒخألا عيباسسألا ‘ يدانلا رارقتسسإا ةعزعزل

ةسصاÿا ةينويز˘ف˘ل˘ت˘لا تاو˘ن˘ق˘لاو ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م داور ن˘م
.““ ةروزم قئاثوو ةبذاك تامولعم مادختسسإاب
،ةيلا◊ا ةرادإلا ةيقادسصم برسضل ةلسشافلا تلواÙا نم ديدعلا دعبف
ى˘ل˘ع ا˘جا˘ج˘ت˘حإا ةÒسسم م˘ي˘ظ˘ن˘ت ل˘جأا ن˘˘م را˘˘سصنألا ةو˘˘عد˘˘ل ءلؤو˘˘ه بهذ
ىوكسش عفرل يدانلا ةرادإا عغدي ام وهو ،ةبيبسشلا قيرفل ÒسسŸا بتكŸا

،لئابقلا ةبيبسش يدان ةرادإا ضسل‹ ضسيئر ،لÓم فيرسش تابو .ءلؤوه دسض
،مدقلا ةرك ‘ تايرابم جئاتن بيتÎب قلعتت ،ةديدج ةحيسضف بلق ‘
Ÿ9102 ـ8102 مسسو.
توبث دعب ،ÚمسسوŸ فاقيإلاب يسضاŸا ماعلا بقوع دق ،لÓم ناكو
دا–ا هفيسض دسض ةنيطنسسق بابسش ةارابم ةجيتن بيترت ةلواfi ‘ هطروت
.يرودلا رمع نم ةÒخألا ةلو÷ا ‘ ةمسصاعلا
دحأاو Úبو هنيب ةيفتاه ةŸاكم بيرسست دعب ،ةديدج ةمزأاب لÓم رÁو
بيتÎب فاÎعلا ددسصب وهو ،رئاز÷ا ‘ يسضايرلا لاÛا ‘ Úلعافلا
.يرودلا نم ةدوعلا ةلحرم تايرابم جئاتن
ءارسشل ضصاخسشألا ضضعبل لاومأا انمدق دقل ““ : ليجسستلا ‘ لÓم لاقو
.““ياد Úسسح رسصن ةارابم ىتحو ،اوسضفر ÚبعÓلا نكل ،تنانجات ةارابم
ىلع لوسصحلل قرطلا لك مادختسسا ىلع نوÈ‹ نحن نآلا““ :فاسضأاو
تاسصنم Èع ةوقب هلوادت ” يذلا عطقŸا نمسضتو .““تايرابŸا يقاب
يتجيتن بيترت ةلواfi اهنيب نم ،ةÒطخ تافاÎعا ،يعامتجلا لسصاوتلا

.تنانجات عافدو ،ياد Úسسح رسصن يتارابم
Œا ءاهنإا ‘ ح‚ ،لئابقلا ةبيبسش نأا ¤إا ةراسشإلا ردŸاهتقو مسسو ‘

دا–ا لطبلا نع ةدحاو ةطقن قرافب ،ةطقن25 ديسصرب Êاثلا زكرŸا
.ةمسصاعلا

تابوقعلا و طابصضنلا ةن÷ ىدحتي لÓم فيرصش
ةبيبسش قيرف ضسيئر ءاعدتسسا تابوقعلا و طابسضنلا ةن÷ هل تهجو امدعب
و ›ارديفلا بتكŸا ءاسضعا هاŒا هتاحيرسصت ببسسب لÓم فيرسش لئابقلا

ةيبط ةداهسش لÓم مدق نيا ، اهردسصا يتلا تارارقلا ةيعرسش ‘ هنعط
 تابوقعلا و طابسضنلا ةنجلل
برهتلا ديري لÓم ةقيق◊ا نكل ةيحسص بابسسل هئي‹ ةلاحتسسا دكا و

هليحرب ةبلاطملل ةيجاجتحا ةÒسسم و ةفقوب  اوماق راسصنلا نا و ةسصاخ
يتلا تامادقتسسلا ببسسب نايلغ ىلع يلئابقلا روهم÷ا نا و ةسصاخ
هتقارع و يلئابقلا قيرفلا مجحب قيلت ل  راسصنلا اهÈتعا
ةفقو يهو ،ةليوط ةÎف ذنم هيلإا اوعد ام لئابقلا ةبيبسش راسصنأا ذفنو
.ةيلا◊ا ةرادإلا ةرداغÃ يسضاقلا Òخألاو لوألا مهبلطم ديدجتل ةيملسس
ديدعلا عفر ” نيأا وزو يزيتب Èمفون لوأا بعلم مامأا دعوŸا ناك ثيح
.ÒسسŸا هبتكم ءاسضعأاو لÓم ةرداغŸ ةيعادلا تايارلا نم

ر-ق

قرف رصشعب Úجوف ¤إا02ـلا ةيدنألا ميصسقت

 ماظنب بعلت دق ¤وأ’ا ةطبارلا ةلوطب
““فوا يÓبلا ““و ÚتعومÛا

Òهام÷ا روصضح نود نوكتصس

Èمتبصس ‘ تآاصشنŸا حتفو روهمج نود يصضايرلا طاصشنلا ةدوع
طاسشنلا ةدوعب حامسسلا ¤إا رئاز÷ا ‘ ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو هجتت
ي˘سشف˘ت بب˘سسب ،ي˘سضاŸا ضسرا˘م ر˘ه˘سش ف˘سصت˘ن˘م ذ˘ن˘م ق˘ل˘عŸا ي˘سضا˘˘ير˘˘لا
.دجتسسŸا انوروك ضسوÒف
حتف ةداعإا رارقإا ¤إا هجتت ةيسصولا ةرازولا نا ةسصاخ رداسصم نم  ملعو
اناذيإا ،لبقŸا Èمتبسس رهسش نم ارابتعا  ةقلغŸا ةيسضايرلا تآاسشنŸا
ةيحسص دويق قفو تابيردتلا فانئتسسا لÓخ نم يسضايرلا طاسشنلا ةدوعب

.ةمراسص
كلذ نكل ،ةيمسسرلا ةسسفانŸا فانئتسسا ،تابيردتلل ةدوعلا ةوطخ يلتسسو
لاقتنا عنŸ ¤ولا ةلحرŸا ‘ لقألا ىلع روهم÷ا روسضح نود نوكيسس
.انوروك ضسوÒف ىودع

اسضر ةقفر ،دحألا عمتجا ،طايعلب ريذن ،ةسضايرلل ماعلا ريدŸا ناك
ةسضايرلا بطل ينطولا زكرŸا ةريدمو ،ةيسضايرلا تآاسشنŸا ريدم ،يمود
.ةرئاطلا ةركلاو ،ةلسسلا ةرك ،ديلا ةرك تادا–ل Úينفلا ÚلوؤوسسŸاب ،
يرئاز÷ا دا–لاب لاسصتلا ريدم روسضح فرع يذلا عامتجلا ضشقانو
اميف ةسصاخ ،1202-0202 مسسوÒ Ÿسضحتلا ،دوبع ياب حلاسص ،مدقلا ةركل
.ةينطولا تابختنŸا فلتfl رظتنت يتلا تاقاقحتسسلا فلتخÃ قلعت
ةرود˘ل Úل˘هأا˘تŸا Úي˘سضا˘ير˘لا ةدو˘˘ع˘˘ب تسصخر تنا˘˘ك ة˘˘يا˘˘سصو˘˘لا نا را˘˘سشي
قفو ،تابيردتلا فانئتسساب ،كلذل ÚحسشرŸاو ،ويكوط ةيبŸوألا باعلألا
.ةسصتıا تاه÷ا هتدعأا يحسص لوكوتورب

ر-ق

ريذن““ بردŸا ياد Úسسح رسصن ةرادإا  تنيع
دعب ،قيرفلل ةينفلا ةسضراعلا ضسأار ىلع ““يوانكل

Œدا–إا قيرف عم اهسضاخ يتلا ةلسشافلا هتبر
.يسضاŸا مسسوŸا ةركسسب
ماعلا Òجانملل ةروسص ةيرسصنلا ةرادإا ترسشنو
ديد÷ا بردŸا ةقفر ““ناقزرم نابعسش““ قيرفلل
.دقعلا ىلع هءاسضمإا ءانثأا يوانكل ريذن
ياد Úسسح رسصن تيب ‘ لزاهŸا لسصاوتت اميف
بب˘سسب ة˘˘ب˘˘ع˘˘سص ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو ضشي˘˘ع˘˘ي ح˘˘ب˘˘سصا يذ˘˘لا

ي ءاقبلا ىلع رارسصلا نولسصوي نيذلا هيÒسسم

و م˘˘ه˘˘ل˘˘ي˘˘حر ¤ا را˘˘سصنلا ةو˘˘عد م˘˘غر ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
يتلا ›Òمز دلو ةرادا ، ةينطو ةكرسشب ةبلاطŸا
تماق و ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا تا˘ماد˘ق˘ت˘سسلا ‘ تق˘ل˘ط˘نا
Úسسح Ëد˘˘ق˘˘لا د˘˘يد÷ا بعÓ˘˘لا ماد˘˘ق˘˘ت˘˘˘سسإا˘˘˘ب
ضضفر بب˘˘سسب هد˘˘ق˘˘ع خ˘˘سسف  ” يذ˘˘لا ‘ر˘˘˘ع˘˘˘لا
نسسلا ‘ Òبك هنا ةجحب بعÓلا اذهل راسصنلا
ةيسصخسش فعسض ىلع لدي ام وه و ةنسس33
ن˘˘يذ˘˘لا ة˘˘ير˘˘ئاز÷ا يداو˘˘ن˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع ن˘˘˘يÒسسŸا
 .راسصنألا طغسض ¤ا امئاد نوخسصري
ا˘سضر ،ةد˘ك�كسس ة˘ب�بسش م˘˘جا�م ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا ا˘˘م˘˘ي˘˘ف

ا�ضض‡ ،ياد ن�ضسح رسصن فوفسصب ،Êورطب
نم ملع ام بسسح ،ن�تنسس ةدŸ دقع ىلع
.يمسصاعلا يدانلا ةرادإا
يلختلا دعب ة�رسصنلل ةقفسص لوا Êورطب دع�و
يذ˘˘لاو ‘ر˘˘ع˘˘لا ن�ضسح بعÓ˘˘لا تا˘˘مد˘˘خ ن˘˘ع
ل˘ب˘˘ق ن�تن˘˘سس ةدŸ د˘˘ق˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع هرود˘˘ب ى˘˘سضمأا
ناولأا اقباسس ضصمقت دق ‘رعلا ناكو هخسسف
¤إا6102 ن˘˘م ةد˘˘ت˘˘مŸا ةÎف˘˘لا ‘ ““ة�ر˘˘سصن˘˘لا““

ةرقم م‚ فوفسصب قحتل� نأا لبق،9102
ر-ق

راصصنلا طغصض ببصسب  ‘رعلا عم ىصضمŸا دقعلا خصسف تررق

 قيرفلل  اديدج ابردم يوانكل ريذن Úعت ياد Úصسح رصصن ةرادإا



ضسيسسأات‘ ةمهاسسملل اهنم ايعسسو ءارقلاو ةبلطلا نم Òثكلا ةبغر دنع لوزن ةداج ةيركفو ةيملع تاماهسسإاو تاسسارد Ëدقت ةير◊ا لسصاوت
 ..كلذل ÚمزÓلا ةادألاو دازلا نوكلÁ نم Úب يدج ضشاقن

طا˘˘ب˘˘سضلا ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م‹ تحا˘˘طأا
،مك◊ا نم اتيك ضسيئرلاب ÚيلاŸا
دقو ،دÓبلا ةدايقل ةئيه تلsكسشو
ا˘vي˘ل˘خاد ا˘ًب˘ي˘حر˘ت م˘ه˘˘تو˘˘ط˘˘خ تقل
مهتمهم هجاوتو ،اvيجراخ اًديدنتو
ة˘˘ي˘˘جرا˘˘خو ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد تا˘˘طو˘˘˘غ˘˘˘سض
جرfl نع ثحبلا ¤إا مهرطسضت
.ةمزألا نم يقفاوت
‘ ةعقاولا ›ام ةيروهمج تدهسش
81 ،ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي ،ا˘ي˘ق˘ير˘فإا بر˘غ
،(0202) يرا÷ا بآا/ضسط˘˘˘˘˘˘˘˘سسغأا

ةيركسسعلا يتاك ةدعاق ‘ اًدر“
اًقحل لو– ،وكا˘ما˘ب ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب
،ضسي˘˘˘ئر˘˘˘لا˘˘˘ب حا˘˘˘طأا بÓ˘˘˘˘ق˘˘˘˘نا ¤إا
مكحي يذلا ،ا˘ت˘ي˘ك ر˘ك˘ب˘ب م˘ي˘هار˘بإا
ح‚ د˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘قو ،3102 ذ˘˘ن˘˘م دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا
ضسي˘ئر˘لا لا˘ق˘ت˘عا ‘ نو˘ي˘بÓ˘ق˘نلا
،ءارزولا نم ددعو لوألا هريزوو
نÓ˘˘عإا ¤إا ضسي˘˘˘ئر˘˘˘لا ع˘˘˘ْفد ‘ م˘˘˘ث
‘ هأار˘˘˘ق نا˘˘˘ي˘˘˘ب ‘ ه˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا
.يمسسرلا دÓبلا نويزفيلت
نمو ؟بÓقنلا اذه بابسسأا امف
تÓسص هل لهو ؟نويقيق◊ا هتداق
ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م ضسماÿا ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب
ا˘˘هدو˘˘ق˘˘ي ي˘˘ت˘˘لا نار˘˘يز˘˘ح/و˘˘ي˘˘نو˘˘ي
تÓسص امو ؟وكيد دومfi مامإلا
ف˘˘ي˘˘كو ؟ه˘˘ب ة˘˘ي˘˘جراÿا فار˘˘طألا
؟يمي˘ل˘قإلا راو÷ا ع˘م ى˘طا˘ع˘ت˘ي˘سس
عا˘˘سضوألا˘˘ب بÓ˘˘ق˘˘نلا ة˘˘ل˘˘˘سص ا˘˘˘مو
؟›ام طسسوو لامسش ‘ ةينمألا
ة˘˘˘˘لا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘سساو ع˘˘˘˘ير˘˘˘˘سس بÓ˘˘˘˘ق˘˘˘˘نا
81 ،ءاثÓثلا حابسص ‘ ةيرارطسضا
تع˘˘˘˘م˘˘˘˘ُسس ،0202 بآا/ضسط˘˘˘˘˘˘˘˘سسغأا
ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘ك˘˘˘˘ث ‘ ضصا˘˘˘˘سصر˘˘˘˘لا تاو˘˘˘˘سصأا
دعب ىلع ““يتاك““ ‘ اتيك اتايدنوسس
،و˘كا˘ما˘ب ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا ن˘م م˘ل˘˘ك51
ن˘ع نو˘لأا˘سسي نو˘ن˘طاوŸا ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘بو
تلخد ،اهتايفلخو ،تاروطتلا هذه
دو˘˘˘˘ن˘˘˘˘جو ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ك˘˘˘˘سسع تارا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سس
‘ عراوسش ¤إا حÓسسلاب نوججدم
دعاسصتي ثيد◊ا أادبو ،ةمسصاعلا

ا˘هدو˘˘ق˘˘ي ة˘˘ي˘˘بÓ˘˘ق˘˘نا ة˘˘لواfi ن˘˘ع
كرا˘˘سشي لو ،ضشي÷ا ن˘˘م ءاد˘˘˘ق˘˘˘ع
ن˘م ا˘ي˘ل˘ع˘لا بتر˘لا با˘ح˘سصأا ا˘ه˘ي˘˘ف
.›اŸا ضشي÷ا تلاÔج
د˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘قا ،مو˘˘˘ي˘˘˘لا ضسف˘˘˘ن ءا˘˘˘سسم ‘

¤إا ،اتيك ركبب ميهاربإا ،ضسيئرلا
ع˘˘ف˘˘سشي ⁄و ،Úي˘˘بÓ˘˘ق˘˘˘نلا ة˘˘˘ن˘˘˘ك˘˘˘ث
،ي˘˘سسي˘˘سس و˘˘بو˘˘ب ،ءارزو˘˘لا ضسي˘˘ئر˘˘˘ل
ضضعب نع هيف برعأا يذلا هنايب
¤إا ا˘˘˘عدو ثد˘˘˘ح˘˘˘ي اŸ م˘˘˘ه˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا
ددع هعمو هرودب لقُتعاف ،راو◊ا

.ءارزولا نم
ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا ءا˘م˘سسألا تأاد˘ب ،ا˘˘ن˘˘هو
ح˘ب˘سصأا ا˘م˘ي˘˘ف ،بÓ˘˘ق˘˘نلا ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘ل
ضصÿÓ ةينطولا ة˘ن˘ج˘ل˘لا˘ب فر˘ع˘ُي
ن˘˘˘˘˘˘م نا˘˘˘˘˘˘كو ،زوÈلا ‘ ،بع˘˘˘˘˘˘سشلا
:اهمهأا

د˘ئا˘ق ،ا˘ت˘يو˘غ ي˘م˘ي˘سسآا د˘ي˘ق˘˘ع˘˘لا -
ة˘˘˘˘˘˘سصاÿا ة˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘لاŸا تاو˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘لا
(SFAB)، ضسيئر حبسصيسس يذلاو
.اًقحل ةنجللا

دئاق بئان ،وايد كلام ديقعلا -
ضضع˘ب عا˘˘سش يذ˘˘لاو ،ي˘˘تا˘˘ك ة˘˘ن˘˘ك˘˘ث
ناكو ،بÓقنلا ميعز هنأا تقولا

.ايسسور ‘ بيردت ‘
لخد يذلا ،ارمك ويداسص ديقعلا -
‘ نا˘ك ثي˘˘ح ا˘˘ي˘˘سسور ن˘˘م ا˘˘ًمدا˘˘ق
،طقف اًموي51 لبق ةيبيردت ةرود
.ربدŸا لقعلا هنإا :هنع ليقو
قطانلا ،يغاو ليعامسسإا ديقعلا -
.ةنجللا مسساب يمسسرلا
تايوتسسملل طابسضلا ءلؤوه يمتني
ضشي÷ا ‘ ا˘ي˘ل˘ع˘˘لا وأا ة˘˘ط˘˘سسو˘˘تŸا
م˘˘˘˘˘هرا˘˘˘˘˘˘سسم او˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘sك˘˘˘˘˘˘سشو ،›اŸا
تا˘عا˘م÷ا لا˘ت˘ق ن˘˘م ير˘˘ك˘˘سسع˘˘لا
اوكراسشو ،›ام لامسش ‘ ةدرمتŸا

ةدع ‘ ةديدع ةينيوكت تارود ‘
‘ مهحا‚ Òسشيو ،جراÿاب لود
ة˘عر˘سسب ا˘ت˘ي˘ك ضسي˘ئر˘لا˘ب ة˘حا˘طإلا
¤إا ىلتقلا نم ةÒبك رئاسسخ نودو

عر˘فأا ة˘ي˘ق˘ب ‘ نو˘م˘˘ك˘˘ح˘˘ت˘˘ي م˘˘ه˘˘نأا
ذنم ةيلمعلل اوزهج مهنأاو ،ضشي÷ا

ببسسلا نأا نع ءابنأا تدرو .ةدم
مهعاسضوأا وه مهطخسسل رسشابŸا
‘ ةÒبك رئاسسخ مهدبكتو ةيداŸا
ةيلاتقلا مه˘تا˘ي˘ل˘م˘ع لÓ˘خ حاورألا
حuجرت ضشي÷ا ‘ ايلعلا مهبتر نكل
و˘˘هو ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس م˘˘˘هألا بب˘˘˘سسلا نأا
ل دÓبلل ايلعلا ةدايقلا نأاب روعسشلا
Úير˘˘˘˘ك˘˘˘˘سسع˘˘˘˘لا ةدا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ثÎك˘˘˘˘ت
وراغيفول تلقن دقلف ؛ÚيناديŸا
02 دد˘˘˘˘˘˘˘ع ‘ ،ة˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘سسنر˘˘˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ءلؤوه نأا ،يرا÷ا بآا/ضسطسسغأا
نأا نود˘ق˘ت˘ع˘˘ي Úي˘˘ناد˘˘يŸا ةدا˘˘ق˘˘لا
ةيسسايسسلا ،دÓب˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ةدا˘ي˘ق˘لا
اهسسفن ءارثإاب ةلغسشنم ،ةيركسسعلاو
لا˘ت˘ق ‘ تو˘م˘ل˘ل م˘ه˘ل˘سسر˘ت ا˘م˘ن˘˘ي˘˘ب
.ةدرمتŸا تاعام÷ا
Òسصم ن˘˘˘˘ع تلؤوا˘˘˘˘سست˘˘˘˘لا تأاد˘˘˘˘بو
هد˘˘ير˘˘ي ا˘˘مو ة˘˘ي˘˘بÓ˘˘ق˘˘نلا ة˘˘˘كر◊ا
قايسسلا نأا اًحسضاو ناكو ،اهتداق
ح˘˘م˘˘سسي ل ي˘˘˘جراÿاو ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا
نأاو ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا تا˘˘˘بÓ˘˘˘ق˘˘˘نلا˘˘˘ب
Úي˘˘بÓ˘˘ق˘˘˘نÓ˘˘˘ل ر˘˘˘مألا رار˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسا

دهعŸا ةسسيئر تلاق دقو ،رذعتم
¤اكاين ةروتكدلا ،نمأÓل يقيرفإلا
ل ،مو˘˘م˘˘ع˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع““ :و˘˘˘كو˘˘˘يا˘˘˘كا˘˘˘ب
‘ ءاقبلا نوديري لو نوعيطتسسي
ضضفرو لخادلا بيحرت .““ةطلسسلا
جراÿا
مهفت ¤إا برقأا ›اŸا لخادلا ادب
ا˘˘˘ًنا˘˘˘ي˘˘˘حأاو ة˘˘˘ي˘˘˘بÓ˘˘˘ق˘˘˘نلا ة˘˘˘كر◊ا
بابسشلا نم دادعأا قفار .اهدييأات
‘ Úي˘˘بÓ˘˘˘ق˘˘˘نلا ن˘˘˘ير˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘تŸا
معدلا تارابع مهوعمسسأاو عراسشلا
ددع مجاه لباقŸا ‘ .دييأاتلاو
نبا لزنم نيرهاظتŸا ءلؤوه نم
هتجوز لزنمو ،اتيك Ëرك ،ضسيئرلا
ضضعب اوذخأاو امهوبرخو ،ةيناثلا
ويديف رسشتناو ،امهنم تاينتقŸا
‘ نوبعلي ÚقهارŸا ضضعب رهظُي

Ëر˘ك˘ب ضصاÿا ة˘حا˘˘ب˘˘سسلا ضضو˘˘ح
هنأاب عسساو قاطن ىلع مهتŸا اتيك
يدا˘˘˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘˘˘قلا دا˘˘˘˘˘˘˘سسف˘˘˘˘˘˘˘˘لا ضسأار
.هدلاو مكح لÓخ يسسايسسلاو
اهعمŒ ‘ ةلsث‡ ةسضراعŸا امأا
دق˘ف ،““و˘ي˘نو˘ي5 ة˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘ح““ Èكألا

ةحازإاب رذ◊ا اهبيحرت نع ترsبع
كلذ تÈت˘˘˘˘˘عاو ›اŸا ضسي˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘لا

fiاهنأا تن˘ل˘عأاو ا˘ه˘تلا˘سضن˘ل ة˘ل˘سص
ه˘˘˘ت˘˘˘˘ن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأا اÃ ا˘˘˘˘ًم˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع تذ˘˘˘˘خأا““
اهمزع نم ةيركسسعلا ةعومÛا

،““ة˘ي˘ند˘م ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نا ة˘ل˘˘حر˘˘م ح˘˘ت˘˘ف
91 مو˘˘˘˘˘˘˘˘ي ،نا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب ‘ تلا˘˘˘˘˘˘˘˘˘قو
م˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘نإا يرا÷ا بآا/ضسط˘˘˘˘˘˘˘سسغأا
قيرط ةطيرخ ةرولبل نودعتسسم““

ع˘ي˘م˘جو ة˘ير˘ك˘سسع˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ع˘˘م
.““دÓبلا ‘ ةي◊ا ىوقلا
زر˘˘˘بألا م˘˘˘ي˘˘˘عز˘˘˘لا ،و˘˘˘ك˘˘˘يد ما˘˘˘˘مإلا

ركسش ،ناريزح/و˘ي˘نو˘ي5 كار˘˘˘◊
،ةدحولل ÚيلاŸا اعدو Úيركسسعلا
رود ىلع اًدد‹ tبكنيسس هنإا لاقو
ضسي˘˘ل ه˘˘نأل د˘˘˘ج˘˘˘سسŸا˘˘˘ب ة˘˘˘ما˘˘˘مإلا
هي˘بsر˘ق˘م د˘حأا نا˘ك د˘قو ،ا˘vي˘سسا˘ي˘سس
.ÚيبÓقنلاب هل ةلسص ل نأا دكأا
ق˘˘سسنŸا ،م˘˘ي‚اوا˘˘ك ى˘˘سسي˘˘˘ع ا˘˘˘مأا
تا˘˘˘كر◊ا ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘سسن˘˘˘ت˘˘˘˘ل ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ما˘مإÓ˘˘ل ن˘˘يد˘˘يؤوŸاو تا˘˘ي˘˘ع˘˘م÷او

fiو˘˘ك˘˘يد دو˘˘م (SAMC)، د˘ق˘˘ف
د˘˘نو˘˘مو˘˘ل˘˘ل تا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ‘ Èت˘˘˘عا
رمأا ةيلاقتنا ةلحرم““ نأا ةيسسنرفلا

،رخآا بناج نم .““هنم ضصانم ل
د˘˘˘˘ئا˘˘˘˘ق نأا ن˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘نأا كا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ه
‘ عقو ،اتيوغ يميسسآا ،بÓقنلا
ةينطولا ةكر◊ا ةسضبق ‘2102
وكيد مامإلا ح‚و ،داوزأا ريرحتل

،ه˘˘حار˘˘سس قÓ˘˘طإا˘˘ب م˘˘ه˘˘عا˘˘ن˘˘قإا ‘
Úب ةلسص كانه نأا ¤إا ةراسشإÓل
،بÓ˘˘ق˘˘نلا د˘˘ئا˘˘قو و˘˘ك˘˘يد ما˘˘˘مإلا
تا˘عا˘م˘ت˘جلا ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ُتو .ي˘˘م˘˘ي˘˘سسآا
12و02و91 ما˘˘يأا ،ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘تŸا
ع˘˘˘˘م ،ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سضاŸا بآا/ضسط˘˘˘˘˘سسغأا
تا˘م˘ظ˘ن˘مو ة˘ي˘سسا˘˘ي˘˘سسلا باز˘˘حألا
تا˘˘ي˘˘سصخ˘˘سشلاو ÊدŸا ع˘˘˘م˘˘˘تÛا
تارازولل Úماعلا ءانمألاو ةنزاولا
ا˘˘˘ًع˘˘˘سساو اًداد˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسا كا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه نأا
ضسيلو ،Úي˘بÓ˘ق˘نلا ع˘م ي˘طا˘ع˘ت˘ل˘ل
ا˘˘˘ًما˘˘˘ك˘˘˘ح م˘˘˘ه˘˘˘لو˘˘˘ب˘˘˘ق ةرور˘˘˘˘سضلا˘˘˘˘ب
Ëد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت لد˘˘˘˘يو .ن˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسم
بازحألا عم عامتجÓل ÚيبÓقنلا
مهنأا ،ةرادإلاو ةمكا◊ا ةيسسايسسلا
يدا˘˘ع˘˘لا Òسسل˘˘ل ة˘˘ي˘˘لوألا نو˘˘ط˘˘ع˘˘˘ي
ل م˘ه˘نأاو ة˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل
ما˘ظ˘ن˘˘ل ع˘˘سساو Òي˘˘غ˘˘ت ¤إا نو˘˘ع˘˘سسي
‘ ةذفانلا ىوقلا عفدي دق مك◊ا
ل˘˘˘˘م˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت ¤إا دÓ˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
ة˘ما˘ع ة˘لا˘ح ثاد˘حإل تا˘سسسسؤوŸا

تا˘جا˘ج˘ت˘حا ق˘ل˘ط˘ت ر˘˘مذ˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
‘ نو˘˘ي˘˘بÓ˘˘ق˘˘نلا ل˘˘سشف˘˘ي ة˘˘ع˘˘˘سساو
عاسضوألا تلفتف ،اهيلع ةرطيسسلا

 .مهيديأا نم
،ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘˘لا بي˘˘˘˘حÎلا ل˘˘˘˘با˘˘˘˘ق˘˘˘˘م
ة˘ي˘م˘ي˘˘ل˘˘قإلا تا˘˘م˘˘ظ˘˘نŸا تعرا˘˘سس
ناك .بÓقنلا ضضفر ¤إا ةيراقلاو

ة˘˘م˘˘ظ˘˘نŸا ن˘˘˘ع ردا˘˘˘سصلا نا˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا
ايق˘ير˘فا بر˘غ لود˘ل ة˘يدا˘سصت˘قلا
91 ءا˘˘˘ع˘˘˘برألا مو˘˘˘ي ،““ضساو˘˘˘ك˘˘˘˘يإلا““
اذ˘˘ه ‘ ح˘˘سضوألا ،بآا/ضسط˘˘˘سسغأا
:ـب حsرسص دقف ؛ددسصلا

،ÚيبÓقنÓل ةيعرسش ةيأا ضضفر -
.يروتسسدلا ماظنلا ةدوع ضضرفو
ضسي˘˘˘˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘˘˘˘لا حار˘˘˘˘˘˘˘˘سس قÓ˘˘˘˘˘˘˘˘طإا -
.اًروف ÚلقتعŸا Úيمسسرلاو
ل˘˘ك ‘ ›ا˘˘م ة˘˘يو˘˘سضع ق˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت -
ل˘˘ك فا˘˘ق˘˘يإاو ،ة˘˘م˘˘ظ˘˘نŸا ةز˘˘ه˘˘˘جأا
ةيراجتلاو ةيداسصتقلا تÓماعŸا
.›ام ةلودو ةمظنŸا Úب ةيلاŸاو
د˘˘˘سض ة˘˘˘يرو˘˘˘ف تا˘˘˘بو˘˘˘ق˘˘˘ع بل˘˘˘ط -
م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘سشو Úي˘˘˘˘˘بÓ˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘نلا
.مهعم ÚنواعتŸاو
ر“ؤوم ن˘ع ة˘م˘ظ˘نŸا تن˘ل˘عأا ا˘م˘ك
مو˘˘ي ،و˘˘يد˘˘ي˘˘ف˘˘لا˘˘ب ا˘˘ه˘˘لود ءا˘˘سسؤور˘˘ل
بآا/ضسطسسغأا02 ضسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مÿا
ا˘˘˘ه˘˘˘سسي˘˘˘ئر ة˘˘˘سسا˘˘˘ئر ت– ،يرا÷ا
ود˘مfi ،ر˘ج˘ي˘ن˘لا ضسي˘ئر ،يرود˘لا
ردسص يذلا ر“ؤوŸا وهو ،وفسسوي

ضسيئر هيف لاق يوق حيرسصت هنع
دق تابÓقنلا دهع نإا““ :رجينلا
ر˘ك˘ب˘ب م˘ي˘هار˘بإا ةدا˘عإا د˘ير˘ن ،ى˘˘sلو
،ةيروهمجلل ا˘ًسسي˘ئر ه˘ب˘سصنŸ ا˘ت˘ي˘ك
ىو˘˘ت˘˘سسŸا ع˘˘ي˘˘فر اًد˘˘فو ل˘˘˘سسÔسسو
ة˘˘يرو˘˘ف˘˘لا ةدو˘˘ع˘˘˘لا نا˘˘˘م˘˘˘سضل اًرو˘˘˘ف
.““يروتسسدلا ماظنلل
لود Úب تا˘˘˘ن˘˘˘يا˘˘˘ب˘˘˘˘ت تزر˘˘˘˘ب د˘˘˘˘قو
تب˘لا˘ط˘سساو˘ك˘˘يإلا““ لود ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م
تا˘بو˘ق˘ع˘ب جا˘ع˘لا ل˘حا˘سسو ا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘غ
ل˘˘˘حا˘˘˘سس ضسي˘˘˘ئر نإا ل˘˘˘ب ،ةد˘˘˘يد˘˘˘سش
نع ثد– ،اراتاو نسس◊ا ،جا◊ا
ة˘˘˘م˘˘˘كÚ Ùي˘˘˘بÓ˘˘˘ق˘˘˘نلا Ëد˘˘˘ق˘˘˘˘ت
د˘˘˘˘ْسصقو ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘ن÷ا
¤إا ىودعلا راسشتنا ُعنم Úتدايقلا
تاباختنا ىلع ÚتلبقŸا امهيدلب
ةي˘ب˘لا˘غ ن˘ك˘ل .ما˘ع˘لا اذ˘ه ة˘ي˘سسا˘ئر
ةجا◊ا Úب تنزاو ةمظنŸا لود
ل ى˘ت˘ح Úي˘بÓ˘ق˘نلا ة˘ب˘قا˘˘ع˘˘م ¤إا
‘ م˘هÒغ ير˘غ˘ت ة˘ق˘با˘سس او˘نو˘˘ك˘˘ي
ةجا◊او ،ةيقيرفلا نادلبلا ةيقب
هلاتق ‘ ›اŸا ضشي÷ا معد ¤إا
تب˘لا˘ط˘ف ،ةدر˘م˘تŸا تا˘عا˘م˘ج˘˘ل˘˘ل
تابوقعب لاغنسسلاو وسساف انيكروب
تاداد˘˘مإا ل˘˘م˘˘سشت ل ،ة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘نا
ءابرهكلاو ةيلوألا داوŸاو لوÎبلا
ة˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘ك˘˘˘م تاز˘˘˘ي˘˘˘هŒو ءاود˘˘˘لاو
.91 ديفوك
ة˘م˘ظ˘ن˘م ي˘ق˘ير˘فإلا دا–لا ع˘˘ب˘˘تو
ددن ثيح ؛اهفقوم ‘ ضساوكيإلا

حارسس قÓطإاب بلاطو بÓقنلاب
ةيوسضع قsلعو ،هعم نمو ضسيئرلا

ما˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا دو˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي ى˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ح ›ا˘˘˘˘˘م
.يروتسسدلا
ل˘˘˘حا˘˘˘سسلا لود تدsد˘˘˘˘ن ،ا˘˘˘˘هرود˘˘˘˘ب
تن˘˘˘ل˘˘˘عأاو بÓ˘˘˘ق˘˘˘˘نلا˘˘˘˘ب ة˘˘˘˘سسمÿا
،ضسي˘˘ئر˘˘˘لا حار˘˘˘سس قÓ˘˘˘طإا بو˘˘˘جو
ه˘ما˘ه˘م ة˘سسرا˘مŸ ه˘تدا˘عإاو ،ا˘ت˘ي˘˘ك
.ةيسسائرلا
اًذوفن ىوقألا ةلودلا ،اسسنرف امأا

تاو˘ق كل“ ي˘ت˘لاو ،ة˘˘ق˘˘ط˘˘نŸا ‘
و˘ح˘ن غ˘ل˘˘ب˘˘ت ة˘˘ي˘˘لاŸا ضضرألا ى˘˘ل˘˘ع
ةرازو ترداب دقف ،يدنج0005
¤إا ““يسسرود يكلا““ ‘ ةيجراÿا
ع˘˘˘˘˘م ا˘˘˘˘˘سسنر˘˘˘˘˘ف قا˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘تا نÓ˘˘˘˘˘˘عإا
ÚيبÓقنلا اهتبلاطمو ،ضساوكيإلا
ن˘˘ل˘˘عأاو .م˘˘ه˘˘تا˘˘ن˘˘ك˘˘ث ¤إا ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ل˘˘يو˘˘ناÁإا ،ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا ضسي˘˘˘ئر˘˘˘لا

ءا˘سسؤور ع˘م ل˘سصاو˘ت ه˘˘نأا ،نور˘˘كا˘˘م
لحاسسو (وفوسسوي ودمfi) رجينلا
لا˘غ˘ن˘سسلاو (ارا˘تاو ن˘سس◊ا) جا˘ع˘لا
ضسيئرلا مsلك هنإا لب ،(لاسص يكام)
.لي˘ل˘ق˘ب ه˘لا˘ق˘ت˘عا ل˘ب˘ق ه˘ب حا˘طŸا
تذ˘خأا Úي˘سسنر˘ف˘لا ة˘˘ج˘˘ه˘˘ل ن˘˘ك˘˘لو
فقوم ‘ تايولوألا بيترت ديعت
دsر˘غ د˘ق˘˘ف ،ق˘˘با˘˘سسلا ر˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسŸا
91 ءاعبرألا موي ،نوركام ضسيئرلا
نإا :اًلئاق ،يرا÷ا بآا/ضسطسسغأا
نافقي يبوروألا دا–لاو اسسنرف““
ة˘يدا˘سصت˘قلا ة˘م˘ظ˘نŸا بنا˘˘ج ¤إا
دا–لاو ا˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا بر˘˘˘غ لود˘˘˘ل
¤إا لسصوتلا لجأا نم ،يقيرفإلا

مÓ˘˘˘سسلا ،›ا˘˘˘م ‘ ة˘˘˘˘مزأÓ˘˘˘˘ل ل˘˘˘˘ح
ي˘ه ة˘ي˘طار˘قÁد˘لاو رار˘ق˘˘ت˘˘سسلاو
تر˘سشن ا˘ه˘ب˘نا˘ج ن˘˘م .““ا˘˘ن˘˘تا˘˘يو˘˘لوأا
،ر˘ه˘سشألا ة˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا
ة˘˘ب˘˘سسن˘˘لا˘˘ب ة˘˘يو˘˘لوألا نأا ،د˘˘نو˘˘مو˘˘ل
ة˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘جاو˘˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘˘˘ه““ ضسيرا˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘ل
‘ ة˘˘˘˘˘˘˘يدا˘˘˘˘˘˘˘ه÷ا تا˘˘˘˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘˘˘مÛا
دودح˘ل˘ل ة˘ي˘ج˘ي˘تاÎسسلا ة˘ق˘ط˘نŸا
ةيثÓثلا

‘و .““رجينلا-وسسافانيكروب-›ام
ع˘م كÎسشŸا ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصلا ر“ؤوŸا
Ó˘˘˘ي‚أا ،ة˘˘˘ي˘˘˘ناŸألا ةرا˘˘˘سشت˘˘˘˘سسŸا

يسسنرفلا ضسيئرلا حسضوأا ،لكÒم
را˘سسم نود ة˘ير˘ك˘سسع˘لا ةو˘˘ق˘˘لا ““نأا
.““ةجتنم Òغ يطارقÁد
،ي˘˘بوروألا ضسلÛا ضسي˘˘˘ئر نا˘˘˘كو
اذ˘˘ه م˘˘˘عد د˘˘˘ق ،ل˘˘˘ي˘˘˘سشي˘˘˘م لرا˘˘˘سش
ةقطنم رارق˘ت˘سسا““ :ا˘ًل˘ئا˘ق ه˘جو˘ت˘لا

ي˘˘ه با˘˘هرإلا ة˘˘ح˘˘˘فا˘˘˘ك˘˘˘مو ›ا˘˘˘م
.““تايولوألا

51ةـسارد
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ضسيسسأات‘ ةمهاسسملل اهنم ايعسسو ءارقلاو ةبلطلا نم Òثكلا ةبغر دنع لوزن ةداج ةيركفو ةيملع تاماهسسإاو تاسسارد Ëدقت ةير◊ا لسصاوت
 ..كلذل ÚمزÓلا ةادألاو دازلا نوكلÁ نم Úب يدج ضشاقن

ينمأ’ا تÓفن’او يملصسلا لاقتن’ا Úب ›ام :عبارلا بÓقن’ا
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Òغ ل˘ع˘ف و˘ه ي˘سسن÷ا ضشر˘˘ح˘˘ت˘˘لا
ن˘م ة˘عو˘م‹ ن˘م˘سضت˘ي ه˘ب بحر˘م
تا˘كا˘ه˘ت˘نلا ن˘˘م جرد˘˘ت˘˘ت لا˘˘ع˘˘فألا
ةدا÷ا تاقياسضŸا ¤إا ةطيسسبلا
ن˘˘م˘˘سضت˘˘ت نأا ن˘˘ك˘˘˘مŸا ن˘˘˘م ي˘˘˘ت˘˘˘لا
¤إا لو˘˘سصو ة˘˘ي˘˘ظ˘˘ف˘˘ل تا˘˘ح˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘˘ت
.ةيسسن÷ا تاطاسشنلا
يراسشتسسا «.ـه تيزوسس» .د لوقت
ضشر˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا نإا ،با˘˘˘˘سصعألاو خŸا
لك˘ب ا˘ن˘ي˘سشم Ó˘ع˘ف Èت˘ع˘ي ي˘سسن÷ا
نم Óكسش Èتعي هنأا امك ،ضسيياقŸا
Òغ ة˘ير˘سصن˘ع˘لا ة˘قر˘ف˘ت˘˘لا لا˘˘ك˘˘سشأا
دحأا نم Èتعي نأا نكÁو ،ةيعرسشلا
يسسن÷ا» يدسس÷ا ءاذيإلا لاكسشأا
Òغ˘لا ى˘ل˘ع يد˘ع˘ت˘˘لاو «ي˘˘سسف˘˘ن˘˘لاو
وأا اركذ هيلع ىدتعŸا ناك ءاوسس
نأا وه هيلع فراعتŸا نأا لإا  .ىثنأا
ةسضرع Ìكأا نوكت يتلا يه ةأارŸا
ا˘ه˘ل˘ع˘ج˘ي ا‡ ،ي˘سسن÷ا ضشر˘ح˘ت˘ل˘ل
فوÿاو قلق˘لا ن˘م ة˘لا˘ح ا˘ه˘با˘ت˘ن˘ت
،ة˘نا˘هإلا˘˘ب ضسا˘˘سسحإلا˘˘ب جز˘˘ت˘˘مŸا
،اهتماركو اهتيمدآا كاهتنا ببسسب
⁄ ضشرحتلا تلاح نأا ظحول دقلو
ةئيذبلا ظافلألا ىلع رسصتقت دعت
لا˘ك˘سشأا ذ˘خأا˘ي أاد˘ب ل˘ب ،ة˘˘حرا÷او
ة˘˘م˘˘سس ‘ ا˘˘ه˘˘ل˘˘ك كÎسشت ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م
Êد˘˘˘ب˘˘˘لا ءاذ˘˘˘يإلا ي˘˘˘ه ة˘˘˘ي˘˘˘˘سسا˘˘˘˘سسأا
كا˘ه˘ت˘نلا˘ب رو˘˘ع˘˘سشلا ‘ بب˘˘سست˘˘لاو
ضشر˘ح˘ت˘لا ح˘ب˘˘سصأاو ،نا˘˘مألا مد˘˘عو
ة˘ب˘سسن˘ب تا˘ب˘جÙا تا˘ن˘ب˘لا لا˘ط˘ي
ضشرحتلا ” ن‡ %06 ¤إا لسصت

ضشر˘˘ح˘˘ت˘˘لا ن˘˘م˘˘سضت˘˘ي ا˘˘م˘˘ك  .ن˘˘ه˘˘˘ب
تاراسشإا وأا اظافلأا امإا مادختسسا
ق˘˘˘ئÓ˘˘˘لا Òغ ضسم˘˘˘ل˘˘˘لا وأا ة˘˘˘ئ˘˘˘يذ˘˘˘ب
‘ ةقحŸÓاو ةلزاغŸا وأا ،دسسجلل
نأا ةئيه ىلع نوكي دق وأا ،عراسشلا
نم ضضعب فسشكب ،ضشرحتŸا موقي
د˘˘ت˘˘ماو ن˘˘ه˘˘˘ما˘˘˘مأا هد˘˘˘سسج ءاز˘˘˘جأا
نم ضشرحتلا ¤إا اسضيأا ضشرحتلا

ا˘مأا .«ل˘يÁإلا»و نو˘ف˘ي˘ل˘ت˘˘لا لÓ˘˘خ
ضشر˘˘ح˘˘ت˘˘لا د˘˘ياز˘˘ت تلد˘˘˘ع˘˘˘م ن˘˘˘ع
¤إا ضضع˘˘˘ب˘˘˘لا ه˘˘˘ع˘˘˘جÒف ،ي˘˘˘سسن÷ا
ة˘˘مزألاو ة˘˘سسو˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لاو ة˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا
Èت˘˘ع˘˘يو ،مÓ˘˘˘عإلاو ة˘˘˘يدا˘˘˘سصت˘˘˘قلا
تسسي˘˘لو ف˘˘ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘سضق ضشر˘˘ح˘˘ت˘˘لا
اهلثم ةÁرج هنأاو ،ةيسسنج ةيسضق
روسصتي ل هنأل ؛لتقلاو ةقرسسلا لثم
ضسراÁ نأا ام ضصخسش لواحي نأا
هاركإلاب ةاتف عم ةيسسن÷ا ةقÓعلا
.ضسانلا مامأاو ،راهنلا حسضو ىفو
نع ضسيفنت ةÁر÷ا هذه Èتعتو
فر˘˘ط˘˘لا هاŒ ة˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع تا˘˘˘ب˘˘˘غر
ًةحسضوم ،عمتÛا لخاد فعسضألا
د˘˘ع˘˘ي ن˘˘مألا˘˘ب رو˘˘ع˘˘سشلا با˘˘˘ي˘˘˘غ نأا

ع˘˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘˘سشي اد˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘سسم Ó˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘ع
با˘˘˘˘ك˘˘˘˘ترا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع Úسشر˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تŸا

ن˘˘م ن˘˘مأا˘˘م ‘ م˘˘هو م˘˘˘ه˘˘˘م˘˘˘ئار˘˘˘ج
نأا ا˘˘˘م˘˘˘ك .با˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لاو ة˘˘˘ق˘˘˘حŸÓا

fiوع تلواŸةيسسن÷ا اياسضقلا ة
ديازت لماوع دحأا ضضعبلا اهÈتعا

.يسسن÷ا ضشرحتلا تلاح

flنؤحسضؤي نؤسصت:

ةددعتŸا هلاكصشأاو يصسن÷ا ضشرحتلا

م.ق

ة˘˘ي˘˘ع˘˘˘ما÷ا تا˘˘˘ما˘˘˘قإلا تد˘˘˘ه˘˘˘سشت
،ةÒخألا تاونسسلا ‘ ،ةيرئاز÷ا

هذه تلو– ثيح ،ةديدج اقورخ
ة˘سصسصfl تا˘ن˘ك˘سس ن˘م تا˘ما˘˘قإلا
«قدا˘ن˘ف» ¤إا Úع˘˘ما÷ا ة˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ل˘˘ل
ضصا˘خ˘سشألا ن˘م Òث˘ك˘لا ا˘هد˘سصق˘˘ي
ناكم ن˘ع ثح˘ب˘لا ضضو˘ع تي˘ب˘م˘ل˘ل
هلب ةن˘ي˘ط˘لا داز ا˘مو ،ه˘نور˘جأا˘ت˘سسي

ى˘ل˘ع ة˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘حاز˘˘م و˘˘ه
معاطŸا تحبسصأا ثيح مهماعط
ة˘با˘ثÃ ،ىر˘خألا ي˘˘ه ،ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما÷ا
به نم اهلخدي «ةمحرلا معاطم»
اهنأا رابتعلا Úعب ذخألا نود بدو

flبلاطلل ةسصسص. 

 !Úلؤه‹ يوأات تاماقإا
ن˘م ة˘ب˘ل˘ط˘لا ن˘˘م Òث˘˘ك˘˘لا ى˘˘ك˘˘ت˘˘سشا
تا˘˘˘ما˘˘˘قإلا ¤إا ءا˘˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘خد
م˘ه˘تر˘سسأا م˘ه˘ت˘كرا˘سشمو ة˘˘ي˘˘ع˘˘ما÷ا
‘ قح يأاب نوعتمتي ل مهنأا مغر
نو˘فر˘ع˘ي م˘ه˘نأا ىو˘سس ا˘ه˘˘لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسا
اولهسس ذوفنلا يوذ نم اسصاخسشأا

مهديوزت لÓخ نم اهجولو مهيلع
هذ˘ه نأا ا˘م˘ل˘ع ،ةروز˘م تا˘قا˘ط˘˘ب˘˘ب
ا˘ه˘ل˘ع˘ف ن˘م ن˘ك˘م˘ت˘ي ل تازوا˘ج˘ت˘لا
ن˘˘م ط˘˘ق˘˘ف ة˘˘ل˘˘ق˘˘لا ل˘˘˘ب نوÒث˘˘˘ك˘˘˘لا

نولسصحتي نيذ˘لا ذو˘ف˘ن˘لا با˘ح˘سصأا
ةفاسضإلاب ،ةماقإلا تاقاطب ىلع
ةقÓع مهل نيذلا ضصاخسشألا ¤إا
ن˘˘˘يذ˘˘˘لا ن˘˘˘مألا ناو˘˘˘عأا˘˘˘ب ةد˘˘˘ي˘˘˘طو
¤إا لو˘˘خد˘˘لا˘˘˘ب م˘˘˘ه˘˘˘ل نو˘˘˘ح˘˘˘م˘˘˘سسي
بسسحو .تا˘˘قا˘˘ط˘˘ب نود ة˘˘˘ما˘˘˘قإلا
نيذلاو ،مهنم انبرقت نيذلا ةبلطلا
عسضو˘لا اذ˘ه ن˘م م˘هءا˘ي˘ت˘سسا اود˘بأا
دكأا امك .هنم نوفوختي اوتاب يذلا
نأا مهيلإا انثد– ن‡ Òثكلا انل
تا˘˘˘ما˘˘˘قإلا ‘ ،مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا ،ع˘˘˘˘سضو˘˘˘˘لا
ل ذإا ؛ا˘˘˘ن˘˘˘مآا د˘˘˘ع˘˘˘ي ⁄ ة˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ما÷ا
طقف ةبلطلا ىلع دوجولا رسصتقي
ل˘خاد ر˘ه˘ظ ل˘ب ،ا˘ق˘با˘سس نا˘ك ا˘˘م˘˘ك
ةقÓع ل ضصاخسشأا ةسسسسؤوŸا هذه
لو افرغ نولغسشي ،ةعما÷اب مهل
ى˘ل˘ع دز ،ر˘˘مألا ‘ ل˘˘خد˘˘ت˘˘ي د˘˘حأا
ىلع فقوتي ⁄ رمألا اذه نأا كلذ
تا˘˘ن˘˘ك˘˘سسلاو تا˘˘˘ما˘˘˘قإلا ىو˘˘˘ت˘˘˘سسم
نإا ل˘ب ، ط˘ق˘˘ف رو˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ة˘˘سصاÿا
.تانبلا ةماقإا ¤إا تلقتنا ىودعلا
ة˘ب˘ل˘ط˘لا ضضع˘ب ن˘م ا˘ن˘بر˘ق˘ت ،ا˘ن˘˘هو
ءÓخدلا ءلؤوه نأا انل اودكأا نيذلا
لÓ˘خ ى˘˘ت˘˘ح م˘˘ه˘˘فر˘˘غ ‘ او˘˘ما˘˘قأا
ثيح .اموي51 تماد يتلا ةلطعلا
م˘˘˘ي˘˘˘قŸاو بلا˘˘˘ط˘˘˘لا ضسرا˘˘˘˘ف لا˘˘˘˘ق
Íب «نامحرلا دبع بلاط» ةماقإاب

بابسشلا نم Òثكلا فرعأا» :نونكع
ضسف˘ن ‘ ا˘˘ن˘˘ع˘˘م نو˘˘م˘˘ي˘˘ق˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا
ة˘قÓ˘ع يأا م˘ه˘ط˘˘بر˘˘ت لو ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا
اهولخدي ⁄ مهنأا ىتح ةعما÷اب

فا˘سضأاو .«ا˘˘ق˘˘ل˘˘ط˘˘م م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح ‘
ناك ةبلطلا نم ادحأا نأا ول» :Óئاق
او˘˘ج˘˘ج˘˘ح˘˘ت˘˘ل ة˘˘فر˘˘غ ¤إا ة˘˘جا˘˘ح˘˘ب
،اهنم هنامرح ‘ نوناقلا قيبطتب

ةعيرذ هنوذختي يذلا Òخألا اذه
Úح ‘ م˘ه˘لا˘ع˘˘فأا ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت ة˘˘ي˘˘هاو
يأا مهطبرت ل نيذلا ضصاخسشألا

ىلع نولسصحي ةعما÷ا عم ةقÓع
ىوسس ءيسشل ل لوهسس لكب ةفرغ
باحسصأا نم ادحأا نوفرعي مهنأل
 .ذوفنلا

معاطم» مأا ةيعماج معاطم
 ؟«ةمحرلا

،د◊ا اذه دنع رمألا فقوتي ⁄
لÓ˘˘ت˘˘حا ن˘˘م زوا˘˘ج˘˘ت˘˘لا د˘˘ت˘˘ما ل˘˘ب
مهتكراسشمو ةبلطلا فرغل ءابرغلا
م˘عا˘طŸا لÓ˘غ˘ت˘سسا ¤إا م˘ه˘˘تر˘˘سسأا
ىلع ءÓخدلا ءلؤوه اهÈتعا يتلا
ةم˘حر˘لا رود ة˘ي˘ع˘ما÷ا تا˘ما˘قإلا
ما˘˘ع˘˘ط˘˘لا Ëد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ِفتكي ⁄ بلاطلا نأاكو .ناÛاب
ا˘ي˘مو˘ي ا˘هد˘ب˘ك˘ت˘ي ي˘ت˘لا ةا˘˘نا˘˘عŸا˘˘ب
ل يتلا ةبجولا هذه ىلع لوسصحلل

،يحسصلا ماعطلا ¤إا ةلسصب ت“
نوديزيو نور˘خآا ضصا˘خ˘سشأا ي˘تأا˘ي˘ل

ةدايز لÓخ نم هتاناعم ةدح نم
يتلا معاطŸا هذه ىلع طغسضلا

تا˘مدÿا Òفو˘˘ت ن˘˘م ن˘˘ك˘˘م˘˘ت˘˘ت ⁄
دوجوب كلاب امف ،ةبلطلل ةمزÓلا

،ددسصلا اذه ‘و .ءÓخدلا ءلؤوه
نأا ،انل مهثيدح ‘ ،ةبلطلا انل دكأا

دومfi لاق ثيح ةÒبك مهتاناعم
:نو˘˘ن˘˘ك˘˘ع ن˘˘ب ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج˘˘ب بلا˘˘ط˘˘لا
¤إا ة˘ي˘ع˘˘ما÷ا م˘˘عا˘˘طŸا تلو–»
ناÛاب ماعطلا مدقت ةمحر رود
بقاري دحأا Óف ،ليبسسلا يرباعل
فيسضيو .«رومألا هذه لثم عباتيو
ةليوط تاعاسس رظتنن انك» :Óئاق
وأا ءاد˘غ˘لا تا˘ب˘جو ى˘ل˘ع لو˘سصح˘ل˘ل
ر˘ظ˘ت˘ن˘ن ن˘ح˘ن˘ف نآلا ا˘˘مأا ،ءا˘˘سشع˘˘لا
ط˘غ˘سضلا د˘ياز˘˘ت ءار˘˘ج مو˘˘ي ف˘˘سصن

انقوقحف ،هي˘ل˘عو .م˘عا˘طŸا ى˘ل˘ع
عفتني نمو اما“ ةرودهم ةبلطك
مر◊ا ن˘ع ءا˘بر˘غ ضصا˘˘خ˘˘سشأا ا˘˘ه˘˘ب
ن‡ Òث˘˘ك˘˘لا Èت˘˘˘ع˘˘˘يو .ي˘˘˘ع˘˘˘ما÷ا

نودسصتقي ءلؤوه نأا مهيلإا انثد–
لوسص◊ا نولسضفيو مهفورسصم ‘
نأا ى˘˘ل˘˘ع ÊاÛا ما˘˘ع˘˘ط˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
با˘سسح ى˘ل˘ع كلذ˘ل لاŸا او˘ق˘ف˘ن˘ي
 .ةبلطلا

ةعما÷اب مهل ةلسص ل ءابرغ نسضت–

لوأ’ا ليبصسلا يرباع ذÓم ةيعما÷ا تاماقإ’ا

:ةثيدح ةسسارد
لول◊ا لصضفأا نوكت دق ةعيرصسلا تارارقلا
دنع ،لا◊ا ‘ ةعيرسسلا تارارقلا ذاختا نأا ةثيدح ةيملع ةسسارد ترهظأا
لوسصولا ىلع دعاسسي رمأا ،يسصخسشلا ضسد◊اب ةقثلاو ،ةلكسشم يأا عوقو
مايقلا بجي ام ةفرعŸ مايأاو تاعاسس ءاسضق نم لدب ،لول◊ا لسضفأا ىلع
تارارقلا نأا نويلاغترب نوثحاب دجوو  .ةماهلا اياسضقلاو رومألا نأاسشب هب
تقو ءاسضق نم لسضفأا ،ةدودعم قئاقد ىفو ،لاŒرا ضضعبلا اهذختي يتلا

ىلع ةيلمعم تارابتخا ءارجإا لÓخ نم ،يرذج رارق ¤إا لوسصولل ليوط
نم ةلسسلسس ¤إا نارئفلا ضضرعت دنع هنأا اوحسضوأاو .نارئفلا نم ةعوم‹

فرسصتلا دنع مهؤوادأا ناك ،رارقلا ذاختاب ةقلعتŸا ةيكاردإلا لكاسشŸا
مهقارغتسسا نم Òثكب لسضفأا ةعرسسب رارقلا ىلع مادقإلاو Òكفت نودب
فلؤومو باسصعألا ⁄اع ،ىركاز Úنيام لاقو  .ةباجتسسÓل لوطأا اتقو
نم ديدعلا كانه» ،ةيبسصعلا ةيملعلا ةلÛا ‘ ترسشن يتلا ةسساردلا
ل Òكفت ‘ تقولا نم ديزŸا رفوت ضضعبلل ةبسسنلابو ،رارقلا ذاختا عاونأا
عبتي نأا لسضفألا نم ةلا◊ا هذه ىفو ،قÓطإلا ىلع ةدعاسسم يأا مدقي
.«هب ضصاÿا هسسدح ناسسنإلا

تاماقإا نم Òثك دهسشت
ةدع ةيرئاز÷ا تاعما÷ا

Œاهيف كراسشي تازوا
ءادتبا ؛فارطألا نم ديدعلا

حمسسي يذلا لوؤؤسسŸا نم
Ãا هذه لثÿلؤسصو تاقر

يسضر يذلا بلاطلا ¤إا
طسسبأاب بلاطي ⁄و عسضؤلاب

تلؤ– ذإا ؛ةكهتنŸا هقؤقح
قدانف ¤إا تاماقإلا هذه
ل نيذلا لامعلا يوأات
هذهب ةلسص يأا مهطبرت
نأا ¤إا ةفاسضإلاب تاماقإلا
نيذلا ةبلطلا نم ديدعلا
نم اؤنك“و مهتاسسارد اؤهنأا
ةيلؤلا ‘ لمع بسصنم داجيإا
اؤلسضف اهب نؤسسردي يتلا
ظافتحلاو ةماقإلا ‘ ءاقبلا

Ãنم لدب ةفرغلا حاتف
.مهرايد ¤إا ةدؤعلا

‘ ةماه ةناكم يباتكلا Òبعتلا عوسضوم لتحي
Œا تا˘ب˘سست˘ك˘م د˘ي˘سسŸي هتط˘سساو˘ب˘ف .م˘ل˘ع˘تÈز

رهظيو ،هسسيسساحأا نع Èعيو ،هراكفأا ملعتŸا
جلاعي امك ،هبسستكا ام جمديو هتيسصخسش ⁄اعم
ه˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘ح تلا˘˘˘جÃ ة˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م تا˘˘˘عو˘˘˘سضو˘˘˘م
.هلا˘ي˘خ ع˘سسو˘يو ه˘عاد˘بإا ي˘م˘ن˘ي˘ف ،ه˘تا˘ما˘م˘ت˘هاو
ه˘نأا˘˘ب ي˘˘با˘˘ت˘˘ك˘˘لا Òب˘˘ع˘˘ت˘˘لا نو˘˘سصتıا فر˘˘ع˘˘يو
ضساسسحإلا وأا ةركفلا لقن ىلع ةردقلا كÓتما
ةيوغل تاراهم مادختسساب ةباتك نيرخآلا ىـلإا
دـعاو˘قو ،طÿاو ءÓ˘مإلا» ة˘با˘˘ت˘˘ك˘˘لا د˘˘عاو˘˘ق˘˘ك
¤إا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ،فر˘˘سصلاو و˘˘˘ح˘˘˘ن˘˘˘لاو ،«ةـغ˘˘˘ل˘˘˘لا

،ة˘˘ل˘˘سصا˘˘ف˘˘لاو ،ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن˘˘لا» ف˘˘قو˘˘ت˘˘˘لا تا˘˘˘مÓ˘˘˘ع
نأا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘ع .«ما˘ه˘ف˘ت˘سسلاو ،بج˘ع˘ت˘لاو
امك ،ةيم˘هألا ةد˘يد˘سش ةرا˘ه˘م ي˘با˘ت˘ك˘لا Òب˘ع˘ت˘لا
نأا لإا ،مهلبقتسسمو ذيمÓتلا ةايح ‘ ،انفلسسأا
هذ˘ه ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘سسلا ‘ ل˘سشف˘ي م˘ه˘ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا

دقتعيو .ةفلتıا اهلاكسشأاو اهطا‰أاب ةراهŸا
Úب ة˘يو˘ق ة˘قÓ˘ع دو˘˘جو˘˘ب Úث˘˘حا˘˘ب˘˘لا ن˘˘م Òث˘˘ك
Òبعتلا ة˘ي˘عو˘نو يو˘ف˘سشلا Òب˘ع˘ت˘لا ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘لا
Òبعتلا ذيمÓتلا ضضعب عيطتسسي Óف ،يباتكلا

Òغو ةدودfi مهتاÈخ نأل ؛ةباتك مهراكفأا نع
اوسضرعت نيذلا ذيمÓتلا نوكي Úح ‘ ،ةبسسانم

ÿÈاك ،ةعونتم ةيوفسش ةيوغل تاŸةكراسش ‘
ىلع ةردق Ìكأا ،ضشاقنلاو راسسفتسسلاو ةلئسسألا
ذيمÓتلا كئلوأا نم ،مهراكفأا نع ًايباتك Òبعتلا
يتلا فقاوŸا هذه لثŸ اوسضرعتي ⁄ نيذلا
بجي كلذل .نيرخآلا عم ًايوفسش Óًعافت بلطتت
Òبعتلا ذيملتلا ميلعت ىلع ةيادبلا ‘ زيكÎلا

تاÿÈا بسست˘˘ك˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح ،ًا˘˘يو˘˘ف˘˘سش ه˘˘سسف˘˘ن ن˘˘ع
يكلو .اهنع ةباتكلا ‘ هدعاسست يتلا ةيفاكلا
تاÈخ هيدل نوكت نأا نم دبل ،ذيملتلا حجني
نأا طÎسشي تاÿÈا هذهو ،ةاي◊ا نم ةبسستكم
نمف ،ءانبلا ةيمرهو ة˘ي˘م˘كار˘تو ة˘عو˘ن˘ت˘م نو˘ك˘ت
لÓخ نم ذيملتلا اهبسستكي ةنيعم تاÈخ نود
هيدل نوكتت نأا نكÁ ل ،عÓطإلا وأا ةسسرامŸا
هذهبو .اددfi احسضاو اسسح وأا ةحسضاو ةركف
نم افقاوم نّوكي نأا ذيملتلا عيطتسسي تاÿÈا
ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ر˘هاو˘ظ˘لا ن˘مو ضسا˘ن˘لا ن˘مو ةا˘ي◊ا

ريوطت ¤إا ىعسسي نأا انه ملعŸا ىلعو .هلوح
ةيتايح فقاوŸ مهسضيرعتب ،هتذمÓت تاÈخ

flم˘هد˘يوز˘تو ،ة˘ف˘ل˘ت Ãامع تامولع˘مو فرا˘ع
امع Òبعتلا ىلع نيرداق اونوكيل ،مهب طيحي
،اهنوسشيعي يتلا ةاي◊ا اياسضق نم مهب طيحي
رعاسشم نم مهسسوفن ‘ ضشيجي امع Òبعتلاو

flذيملتلا فعسضل ةدع رهاظم كانهو .ةفلت
مادختسسا مدع :اهمهأا نم يباتكلا Òبعتلا ‘

‘ ةلكسشم ¤إا ةفاسضإلاب .تادرفŸاو بيكاÎلا
‘ تا˘م˘ل˘ك˘لا بي˘تر˘تو ،ًا˘ي˘با˘ت˘ك را˘ك˘فألا م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ن˘ع ز˘ج˘ع˘لاو ،ة˘ح˘ي˘ح˘سص Òغ ة˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘ك˘˘ب ل˘˘م÷ا
يتلا ةباتكلا نع كيهان .لم÷ا Úب قيسسنتلا
يتلا ةيئÓمإلا ءاطخألا نم Òثكب ةبوسشم نوكت
تاملكلا ضضعبل لمŸا راركتلا .ىنعŸا هوسشت
تاملكلا عاجÎسسا ىلع ةردقلا مدع عم لم÷او
ة˘بو˘˘ع˘˘سص كلذ ى˘˘ل˘˘ع دز .ة˘˘ب˘˘سسا˘˘نŸا ظا˘˘ف˘˘لألاو
.ةيئÓمإلاو ةيفرسصلاو ةيوحنلا دعاوقلا قيبطت

نأا ه˘˘ن˘˘كÁ ل ادودfi ه˘˘˘لا˘˘˘ي˘˘˘خ نو˘˘˘ك˘˘˘ي Úح ‘
عم ام ةسصقل ةيقيقح وأا ةحيحسص ةياهن روسصتي

لÓ˘خ ة˘بو˘ل˘طŸا ر˘سصا˘ن˘ع˘لا ىو˘تfi م˘ه˘ف مد˘˘ع
ةيبل˘سس ¤إا ،ا˘سضيأا ،نو˘ث˘حا˘ب˘لا Òسشيو .ر˘ير˘ح˘ت˘لا
،ىرخأا ضصوسصن وأا تاعوسضوŸ ‘ر◊ا لقنلا
مهأا Úب نمو .ةديدج راكفأاب عادبإلا مدعو
ة˘ج˘ه˘ل˘لا لا˘م˘ع˘ت˘˘سسا ف˘˘ع˘˘سضلا اذ˘˘ه˘˘ل ر˘˘ها˘˘ظŸا
تاحÎقم كانه رهاظŸا هذه مامأاو .ةيماعلا

Áعل اهب ذخألا نكÓدنع يباتكلا فعسضلا ج
يتلا تاعوسضوŸا رايتخا نسسح :اهنم ،ةبلطلا
،يسساردلا هاوتسسمو ذيملتلا طيfi عم مءÓتت
ة˘سصر˘ف˘لا ة˘حا˘تإا ي˘عار˘ت ة˘ي˘ج˘ه˘نÃ ا˘هذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘˘ل

Ÿا ةردابŸك“و ،ملعÚ اŸرايتخلا نم ملعت.
ةيعادبإلا ةباتكلا تاراهم ىلع ذيمÓتلا بيردت

،ثوحبلاو ةيحرسسŸاو ةسصقلاو لاقŸا نونف ‘
م˘˘سست˘˘ي ،ي˘˘بدأا بو˘˘˘ل˘˘˘سسأا˘˘˘ب م˘˘˘هرا˘˘˘ك˘˘˘فأا ضضر˘˘˘عو
ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت ةرور˘˘سض .لا˘˘م÷او ةرا˘˘ثإلاو حو˘˘سضو˘˘لا˘˘ب
ةجذاسسلا تلواÙا عيجسشتو ،ذيمÓتلا تاباتك
ر◊ا Òكفتلا ىلع ةينبم تماد ام ،تناك امهم
تلاعفنلاو ،را˘ك˘فألا ن˘ع Òب˘ع˘ت˘لاو ،ل˘ق˘ت˘سسŸا
.ةيتاذلا

اعم سساسسحإلاو ةركفلا لقن ىلع ةردقلل كÓتما هنأل

ذيمÓتلا ةيصصخصش ⁄اعم زÈي يباتكلا Òبعتلا
ة˘˘˘˘يÿÒا تا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘م÷ا ¤و˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ت
‘ ما˘˘˘ت˘˘˘يألا رود ى˘˘˘ل˘˘˘ع فار˘˘˘˘سشإلا
تامظ˘ن˘م ا˘ه˘لو“ ي˘ت˘لاو ،ر˘ئاز÷ا
،ةيمو˘ك˘ح Òغو ة˘ي˘مو˘ك˘ح ة˘ي˘ب˘ن˘جأا
052 رودلا هذه ءلزن ددع غلبيو
رود ‘ لافطألا نإا .ضصخسش فلأا
اوسشيعي نأل نوعلطتي ماتيألا ةياعر

%09 نأا ¤إا راسشيو .ةديعسس ةايح
عبتت رئاز÷ا ‘ ماتيألا رود نم
ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘سشيو ضصاÿا عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا
ىقلتتو ،ةيÒخ تايعمج اهÒيسست

ة˘ي˘مو˘ك˘ح تا˘م˘ظ˘ن˘م ن˘م ا˘ه˘ل˘˘يو“
زكرŸا لثم ،ةيبنجأا ةيموكح Òغو
يذ˘˘˘لا ما˘˘˘ت˘˘˘يألا ة˘˘˘يا˘˘˘عر˘˘˘ب ضصاÿا
.يتارامإلا رمحألا لÓهلا همعدي
ما˘˘ت˘˘˘يألا ة˘˘˘يا˘˘˘عر رود ضضر˘˘˘ف˘˘˘ت لو
ءلؤو˘ه قا˘˘ح˘˘ت˘˘لل ةددfi ا˘˘طور˘˘سش
ن˘م ق˘ق˘ح˘ت˘لا اد˘ع ا˘˘ه˘˘ب ى˘˘ما˘˘ت˘˘ي˘˘لا

ما˘˘ت˘˘يألا ءلؤو˘˘ه ن˘˘ك˘˘لو ،م˘˘ه˘˘ت˘˘˘يو˘˘˘ه
›Èرودلا هذه ةرداغم ىلع نو

كلذو ،د˘سشر˘لا ن˘سس م˘ه˘غو˘ل˘ب د˘ن˘˘ع
،رودلا هذه ةلقو ظاظتكا ببسسب
ءلؤو˘ه ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسم ع˘˘سضي ر˘˘مأا و˘˘هو
Òثكو لوهÛا ةناخ ‘ لافطألا

‘ نيدرسشم مهسسفنأا نودجي مهنم
فلتı ةيحسض نوعقي وأا عراسشلا
.ةÒطÿا ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جلا تا˘˘˘فآلا
ماتيألا رود ىدحإا ةلوؤوسسم لوقتو
لا˘˘ف˘˘طألا ل˘˘ك ل˘˘ب˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سست ا˘˘˘ه˘˘˘نإا -

رادلا موقتو ،زيي“ نود ىماتيلا
ا˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت لا˘ف˘طألا ءلؤو˘ه ة˘يا˘عر˘ب
ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م÷ ح˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سسيو .ا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسف˘˘˘˘˘نو
ما˘˘ت˘˘يألا رود ةرا˘˘يز˘˘˘ب ضصا˘˘˘خ˘˘˘سشألا
ةفلتıا مهتاطا˘سشن م˘ه˘ت˘كرا˘سشمو
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘˘م ،رود˘˘˘˘لا هذ˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘خاد
ة˘ي˘ه˘ي˘فÎلاو ة˘ي˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ج˘˘ماÈلا
اهمظنت يتلا ةيعامتجلا ةياعرلاو
فرسشي يتلاو ةفلتıا رودلا هذه
نو˘˘ي˘˘سصا˘˘سصت˘˘خا ا˘˘هÁد˘˘ق˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع
زكارم عسضختو .نويوبرتو نويسسفن
ل˘ب˘ق ن˘م ة˘˘با˘˘قر˘˘ل ما˘˘ت˘˘يألا ة˘˘يا˘˘عر
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا طا˘˘سشن˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘˘م
ي˘ت˘لا ن˘˘ما˘˘سضت˘˘لا ةرازو˘˘ل ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘لا

تاءار˘˘جإا ة˘˘ع˘˘با˘˘ت˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ضصر–
رسسألا ضضعب ةبغر ةلاح ‘ ةلافكلا

لا˘˘˘ف˘˘˘طألا ءلؤو˘˘˘ه˘˘˘ب ل˘˘˘ف˘˘˘ك˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ‘
.ىماتيلا

اهيم–و ةءاÈلا نصضت– ماتيأ’ا رود



م.ق

Úيرئاز÷ا نم Òثكلا يلخت دعب
نم ةعونسصŸا ةيديلقتلا ةفقلا نع
ضسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘كألا ¤إا اوؤو÷ ،ءا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ل◊ا
نولمحي يتلا ءادوسسلا ةيكيتسسÓبلا
،اهعاونأاب ةيئاذغلا داوŸا لج اهيف
داو˘˘م ن˘˘˘م ه˘˘˘ل˘˘˘م– ا‡ م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب
نأا اهنأاسش نم ةÒطخو ةنطرسسم
،مهتحسص ىلع Òبكلا ررسضلاب دوعت

تن˘سش ة˘ي˘ن˘عŸا ح˘لا˘سصŸا نأا ا˘م˘ل˘ع
تÓمح نسشت لازت لو تاونسس ذنم
ضسايكألا هذه لاسصئتسسا ¤إا فدهت
ىلع رثؤوتو ،ةئيبلاب ةثولم اهنوكل

ا˘˘ه˘˘سضيو˘˘ع˘˘ت ”و ،دار˘˘˘فألا ة˘˘˘ح˘˘˘سص
ةفافسشو ءاسضيب ةيكيتسسÓب ضسايكأاب
ضسايكألا ميمعت راظتنا ‘ ،نوللا

نوبلا˘ط˘ي نوÒث˘ك˘لا ن˘ك˘ل .ة˘ي˘قرو˘لا
ع˘˘˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘˘˘ب تÙÓا با˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘سصأا
ءادو˘˘سسلا ضسا˘˘˘ي˘˘˘كألا ‘ ضضار˘˘˘غألا
ا˘م Îسست ا˘ه˘˘نأل ىر˘˘خألا ن˘˘م لد˘˘ب
ة˘˘فا˘˘ف˘˘سشلا نأا Úح ‘ ،ا˘˘ه˘˘ل˘˘خاد˘˘˘ب
ضضار˘غأا ن˘م ا˘ه˘ل˘خاد˘ب ا˘م ر˘ه˘˘ظ˘˘ت
لقرعي يذلا رمألا وهو ،تاينتقمو
نوللا تاذ ضسايكألا ىلع ءاسضقلا
اذه ‘و .ضضعبلا بسسحب دوسسألا
اهنإا تاديسسلا ىدحإا تلاق ،نأاسشلا
ةيحسصلا رارسضألا نع اÒثك تعمسس
لإا ضسايكألا هذه اهيف ببسستت يتلا
بج– ا˘˘ه˘˘نو˘˘ك˘˘ل ا˘˘ه˘˘ل˘˘سضف˘˘ت ا˘˘˘ه˘˘˘نأا

.Úيلوسضفلا Úعأا نع اهتايÎسشم
ل هنأا هللا دبع ركذ ،هبناج نمو
ا˘ه˘نأل ة˘فا˘ف˘˘سشلا ضسا˘˘ي˘˘كألا ذ˘˘ب˘˘ح˘˘ي
ضسك˘˘ع تا˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘قŸا ل˘˘˘ك ر˘˘˘ه˘˘˘ظ˘˘˘ت

بلطي ام ةداعو ،ءادوسسلا اهتÓيثم
ع˘˘˘˘سضو تÙÓا با˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘سصأا ن˘˘˘˘˘م
لدب ءادوسسلا ضسايكألا ‘ هسضارغأا

لج نأا رخآا دكؤويو .ىرخألا نم
ر˘ه˘ظ˘˘ت نأا ‘ نو˘˘ب˘˘غر˘˘ي ل ضسا˘˘ن˘˘لا

ة˘سصا˘خو ،نا˘˘ي˘˘ع˘˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘تا˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ق˘˘م
ل كلذلو ،ناÒ÷ا نم نويلوسضفلا
ةد˘˘˘ي˘˘˘حو˘˘˘لا ضسا˘˘˘ي˘˘˘كألا هذ˘˘˘˘ه تلاز
ر˘فاو˘ت ن˘م م˘غر˘لا˘ب ،ا˘ه˘ب لو˘م˘عŸا
لقأا د˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘فا˘ف˘سشلا ضسا˘ي˘كألا

لازي ل امنيب .ءادوسسلا نم اررسض
ة˘˘ف˘˘ق˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسي ر˘˘ها˘˘ط ي˘˘م˘˘˘ع
يتلاو ليوط ن˘مز ذ˘ن˘م ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا

Òثكلا لمح نع هينغت ،هيأار بسسح
تاذ ‘ ،ه˘˘ب˘˘˘نŒو ،ضسا˘˘˘ي˘˘˘كألا ن˘˘˘م
باسصي دق يتلا ضضارمألا ،تقولا
ضسا˘ي˘كألا ل˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا لا˘˘ح ‘ ا˘˘ه˘˘ب

نأا فاسضأاو .ءادوسسلا ةيكيتسسÓبلا
جاتحي ضسايكألا هذه ىلع ءاسضقلا
ىدم ىلع رمتسسمو بوؤود لمع ¤إا
ـ هيأار بسسح ـ دب ل كلذلو ،تاونسس
ةجردتم تاو˘ط˘خ˘ب قÓ˘ط˘نلا ن˘م
هذ˘˘ه ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ب أاد˘˘˘ب˘˘˘ت
يقرولا ضسيكلا لÓحإاو ،ضسايكألا
عيجسشتلا وأا ،يكيتسسÓبلا نع لدب

ةيدي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘ف˘ق˘لا لا˘م˘ع˘ت˘سسا ى˘ل˘ع
هذ˘ه ن˘م د◊ا د˘سصق ا˘ه˘م˘˘ي˘˘م˘˘ع˘˘تو
ةرا˘˘˘˘˘سضلاو ةÒطÿا ةر˘˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘لا
ىدحإا بسسحو .ةئيبلاو نطاوŸاب
‘ تير˘˘˘˘جأا ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘سسارد˘˘˘˘˘لا
ن˘˘م ة˘˘ئاŸا ‘29 نإا˘˘ف ،ر˘˘ئاز÷ا
ضسا˘˘ي˘˘كألا نوذ˘˘ب˘˘˘ح˘˘˘ي Úير˘˘˘ئاز÷ا
بج– اهنأل ءادوسسلا ةيكتسسÓبلا
.ا˘˘ه˘˘ل˘˘خاد˘˘ب ةدو˘˘جوŸا ضضار˘˘˘غألا
هذه نأا ةحسصلا ‘ ءاÈخ دكؤويو
ة˘ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘ك داو˘˘م ل˘˘م– ضسا˘˘ي˘˘كألا
ل˘خاد ل˘غ˘ل˘غ˘ت˘لا ا˘ه˘نا˘ك˘مإا˘ب ة˘˘ما˘˘سس
يتلا يديألا اذكو ،ةيئاذغلا داوŸا

¤إا ةرور˘سضلا˘ب يدؤو˘ي ا˘م ،ا˘ه˘ل˘˘م–
ضصا˘خ˘˘سشلا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ة˘˘با˘˘سصإا
كلت هيوسشت بناج ¤إا ،تاممسستب
اهيمر دعب ماعلا رظنملل ضسايكألا
ةبسسنلابو .ناكم لك ‘ اهقاسصتلاو
نولمعتسسي نولازي ل يذلا ةعابلل
تاذ ة˘˘ي˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سسÓ˘˘˘ب˘˘˘لا ضسا˘˘˘ي˘˘˘كألا
ة˘˘ب˘˘غر ا˘˘ه˘˘نأا نود˘˘كؤو˘˘ي˘˘ف ،ءادو˘˘˘سسلا
،اهبل˘ط ‘ نو˘ح˘ل˘ي ن˘يذ˘لا ن˘ئا˘بز˘لا
ضسا˘˘˘ي˘˘˘كألا ر˘˘˘فاو˘˘˘ت ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب
را˘سشأا ثي˘ح ،ءا˘سضي˘ب˘˘لاو ة˘˘فا˘˘ف˘˘سشلا

ةيئاذغلا داوملل عئاب وهو ،ةزمح
رئب «‘اطيب»ـب نكسسم052 يحب

نئابزلا بلطي ام اÒثك هنأا ،مداخ
ة˘˘فا˘˘ف˘˘سشلا ضسا˘˘ي˘˘كألا Òي˘˘غ˘˘ت ه˘˘˘ن˘˘˘م
ءيسش لك بج– اهنوك ءادوسسلاب

لاز˘˘ي ل كلذ˘˘ل ،ضسا˘˘ن˘˘لا Úعأا ن˘˘˘ع
نم Òث˘ك ‘ ار˘م˘ت˘سسم ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘سسا
مهتايÎسشم فلغ˘ت ي˘ه˘ف ؛ي˘حاو˘ن˘لا
.اسضيأا مهتمامق يو–و

امهنيب زجاو◊ا عفرت ةحرŸا اهتاطاصشن

نهئابآاب تانبلا طبري ام لصضفأا ةيصضايرلا 71عـمـتـجـم
ـه1441 مر70fi ـل قفاوŸا م0202  توأا62 ءاعبرألا

‘ ة˘بو˘ع˘سص ءا˘بآلا ن˘م Òث˘ك˘لا د˘˘ج˘˘ي
نوؤوجليو ،نهتانبب مهتاقÓع ديطوت
ة˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘تfl قر˘˘˘˘˘˘˘ط Èع كلذ ¤إا
‘و .حاجنلاب للكت ل دق ،ةتوافتمو
ةثيدح ةسسارد تراسشأا ،قايسسلا اذه
كلت قيق– ءابآلا رودقÃ نأا ¤إا
لثمتت ةياغلل ةطيسسب ةقيرطب ةياغلا

رو˘˘˘مألا ن˘˘˘ع م˘˘˘ه˘˘˘ث˘˘˘ح˘˘˘ب ةرور˘˘˘سض ‘
Úحو .ا˘يو˘سس ا˘ه˘ب او˘مو˘ق˘ي˘ل ة˘حرŸا
ن‡ ،تانبلاو ءابآلا نوثحابلا لأاسس
Ìكأا نع ،ةسساردلا كلت ‘ اوكراسش
م˘ه˘تا˘قÓ˘ع˘ب ر˘ثؤو˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا برا˘˘ج˘˘ت˘˘لا
تانبلا نأا مهل Úبت ،ةتفل ةقيرطب
ة˘كرا˘سشŸا ود˘˘ب˘˘ي ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع نرد˘˘ق˘˘ي
اهب موقي يتلا ءايسشألا عاونأا ضسفنب
ةسسرا‡ لثم مهئابآا عم ةداع دلوألا
لمعلا ،عيرا˘سشŸا˘ب ما˘ي˘ق˘لا ،با˘ع˘لألا
جرا˘˘خ ة˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘ب ما˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا وأا ا˘˘˘يو˘˘˘سس
‘ يسسيئرلا ثحابلا لاقو .ةقطنŸا
و˘هو ،«نا˘مرو˘˘م كرا˘˘م» ،ة˘˘سسراد˘˘لا
لا‹ ‘ ضصسصخ˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘م ذا˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘سسأا
نونفل˘ل «رو˘ل˘يا˘ب» ة˘ي˘ل˘ك˘ب تلا˘سصتلا
ضساسسكت ةيلوب «وكاو» ‘ مولعلاو
- يروكذلا بنا÷ا نإا ،ةيكÒمألا
نكÁ تنبلاو بألا ةقÓعب يوثنألا
نم Òثكل ةبسسنلاب ايد– لكسشي نأا
بÎقي لجرلا نأا فورعمو .ءابآلا

ن˘˘ع لا˘˘˘جر˘˘˘لا ن˘˘˘م هÒغ ن˘˘˘م ةدا˘˘˘ع
،ايوسس رومألا ضضعبب مهمايق قيرط
،زافلتلا ةدهاسشم وأا ةارابم بعل لثم
ن˘˘يو˘˘ك˘˘ت˘˘ل تاد˘˘ي˘˘سسلا ل˘˘ي“ ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘˘ب

‘ لو˘˘خد˘˘لا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م تا˘˘˘قÓ˘˘˘ع
fiبل˘˘ق˘˘لا ¤إا بل˘˘˘ق˘˘˘لا ن˘˘˘م تا˘˘˘ثدا

ة˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘تŸا ل˘˘ي˘˘سصا˘˘ف˘˘ت˘˘لا ة˘˘كرا˘˘سشمو
ل˘جر˘لا بذ˘ج˘ن˘ي ا˘م˘ن˘ي˘بو .ن˘ه˘مو˘˘ي˘˘ب

ا˘م ًةدا˘˘ع ةأارŸا نإا˘˘ف ،تا˘˘طا˘˘سشن˘˘ل˘˘ل
حسضتاو .راو◊ا لÓخ نم لسصاوتت
نود˘ج˘ي ن˘˘يذ˘˘لا تا˘˘ن˘˘ب˘˘لاو ءا˘˘بآلا نأا
نأل نوليÁ ةوجفلا كلت مدرل ةليسسو
ل نيذلا ءلؤوه نع ًابرق Ìكأا اونوكي
ن˘م Úب˘تو .ة˘ل˘ي˘سسو˘˘لا كل˘˘ت نود˘˘ج˘˘ي

ا˘ه˘ي˘لإا ضصل˘خ ي˘ت˘لا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا لÓ˘˘خ
نأا دد˘˘˘˘سصلا اذ˘˘˘˘ه ‘ نو˘˘˘˘ث˘˘˘˘حا˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘لا
رومألا Ìكأا يه ةيسضايرلا ةطسشنألا
اميف نوكراسشŸا اهيلع عمجأا يتلا
برقلا ةجرد ةدايز ‘ اهرودب قلعتي

.تا˘˘ن˘˘ب˘˘لاو ءا˘˘بآلا Úب ة˘˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘لا ‘
ةذات˘سسأا ،«ر˘ل˘سسك˘يرد ي˘ج˘ي˘ب» تلا˘قو
بط ةيلك ‘ دعاسسŸا ضسفنلا ملع
‘ «لينروك» ةعما÷ ةعباتلا «لياو»
Úب ة˘قÓ˘ع˘لا ة˘ي˘م˘هأا نإا ،كرو˘˘يو˘˘ي˘˘ن
هقحتسست ام ذخأات ⁄ ةنبلاو بألا

،ثا˘ح˘بألا د˘˘ي˘˘ع˘˘سص ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
ذنم بألا رود رسصتقي ناك »:ًةفيسضم
ي˘ك˘ل ه˘ت˘˘ن˘˘با ز˘˘ي˘˘هŒ ى˘˘ل˘˘ع تاو˘˘ن˘˘سس
احسضاو ادبو .اهسسيرع ¤إا اهملسسي
هقحتسست اÃ ضسردت ⁄ ةقÓعلا نأا

كل˘˘˘˘˘ت ‘ كÎسشاو .«ق˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘˘˘م
‘ ارخؤوم اهرسشن ” يتلا ،ةسساردلا

ابأا34 ،ةيرسشبلا تلاسصتلا ةل‹
ام ءابآلا رامعأا تحوارت ،ةنبا34و
⁄ تا˘ن˘ب˘˘لاو ،ًا˘˘ما˘˘ع07وÚ 54˘˘˘˘ب
ثد– امك .اماع22 نع نسصقني

نأا نع تانبلاو ءابآلا نم Òبك ددع
،لوحتلا طاقن Ìكأا Êاث وه جاوزلا
Úبت ثيحب ،اهيلإا ةراسشإلا ت“ يتلا
Úب Èكأا ًا˘˘بر˘˘ق ثد˘˘ح˘˘ي نأا ا˘˘مإا ه˘˘˘نأا
ارو˘˘ع˘˘سش د˘˘˘ّلو˘˘˘ي نأا وأا ة˘˘˘ن˘˘˘بلاو بألا
.دعبلاب

!للحتت يك نمزلا نم نورق01 ¤إا4 نم قرغتصست

ءادوصسلا ةيكيتصسÓبلا ضسايكأ’ا نولصضفي نويرئاز÷ا
ةيحصصلا اهراصضم مغر

نآا ‘ ةغيلب ارارصضأا امهب قحليو ةئيبلا هوصشيو Úيرئاز÷ا ةحصص ددهي ارطخ لكصشت ءادوصسلا ةيكيتصسÓبلا صسايكألا تحبصصأا
ام Îصست اهنوكل اهنولصضفي نولازي ل نونطاوŸا نكل ،اهمادختصسا نم د◊ا لجأا نم تÓمح نصش ¤إا ةينعŸا حلاصصŸاب عفد ام ،دحاو
.ىرخألا ةفافصشلا صسايكألا صسكع صسانلا Úعأا نع اهبج–و صضارغأا نم هنونتقي

ن˘˘˘م ا˘˘˘ب˘˘˘نا˘˘˘ج Èت˘˘˘˘ع˘˘˘˘ي توŸا
ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ظŸا بناو÷ا
لقاع كسشي Óف ؛تاردخملل
‘ ه˘˘سسف˘˘ن طرو˘˘ي ن˘˘م ل˘˘ك نأا
ع˘سضو د˘ق تاردıا˘ي˘طا˘˘ع˘˘ت
هرفح يذلا Èقلا ‘ همدق
ي˘طا˘ع˘˘ت˘˘لا ة˘˘سسل˘˘ج˘˘ب ه˘˘سسف˘˘ن˘˘ل
توŸا بابسسأا ددعتت .¤وألا
:نا˘˘مدإلا ⁄ا˘˘˘ع ‘ عو˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘تو

ة˘˘˘˘با˘˘˘˘سصإا ،ةد˘˘˘˘ئاز تا˘˘˘˘عر˘˘˘˘ج
،يد˘˘ب˘˘ك با˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘لا ،زد˘˘˘يإلا˘˘˘ب

كلذ˘˘كو ،تارا˘˘ي˘˘سسلا ثداو˘˘ح
نم ادحاو دعي يذلاراحتنلا
Úب ة˘ع˘ئا˘سشلا ةا˘فو˘لا با˘˘ب˘˘سسأا

عو˘ن˘ت˘˘ت .تاردıا ي˘˘ن˘˘مد˘˘م
Èكأا لكسشب هبيلاسسأاو هعفاود

ضضار˘مألا ‘ ه˘ي˘˘ل˘˘ع و˘˘ه ا‡
تا˘˘بار˘˘ط˘˘سضلاو ة˘˘ي˘˘˘سسف˘˘˘ن˘˘˘لا
نأا ¤إا ةفاسضإلا˘ب˘ف .ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا
ل˘ك˘سشب ة˘ط˘ب˘˘تر˘˘م تاردıا
هذه عم (ةجيتنو اببسس) Òبك
نم Òثكلا كانهف ضضارمألا
ة˘ي˘سصو˘˘سصÿاو تا˘˘فÓ˘˘ت˘˘خلا
ط˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ترŸا را˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘نÓ˘˘˘˘˘˘ل
ارود بعلت يهف تاردıاب
‘ رسشابم Òغ رخآاو رسشابم
بابسسأا طلتخت .ةلأاسسŸا هذه
طا˘˘˘˘˘˘˘سسوأا ‘ را˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘نلا
با˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘سسألا ع˘˘˘˘˘م Úن˘˘˘˘˘مدŸا

.اهنيب اميف لخادتتو ىرخألا
Úن˘˘˘˘مدŸا ن˘˘˘˘م Òث˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ف
رسشابم Òغ لكسشب نورحتني
بولسسأا اهنمو بيلاسسأا ةدعب
عم لماعتلا ‘ رطÿا ةاي◊ا
Ú˘˘˘˘˘جور˘˘˘˘˘Ÿاو Ú˘˘˘˘˘مر˘˘˘˘˘Ûا
داوم عم لماعتلا ،ÚبرهŸاو
ة˘ل˘تا˘ق˘لا م˘˘ي˘˘ثار÷ا˘˘ب ة˘˘ثو˘˘ل˘˘م
با˘ه˘ت˘˘للاو زد˘˘يلا ضسوÒف˘˘ك
تارا˘ي˘سسلا ثداو˘حو يد˘ب˘ك˘لا
ن˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘˘ئاز˘˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘˘عر÷او
غلبت .اهسسفن ةردıا داوŸا
Úب را˘ح˘ت˘˘نلا تلا˘˘ح ة˘˘ب˘˘سسن
.مهنم %51 ›اوح ÚنمدŸا
،ةثيدح ىرخأا تاسسارد ‘و
Òثكب Èكأا ةبسسنلا نأا حسضتي

ىرخأا تاسسارد ‘ ركذ ا‡
هد˘˘˘حو˘˘˘ل ر˘˘˘˘مÿا˘˘˘˘ف .ةÁد˘˘˘˘ق
نم %54 ¤إاÚ 52ب ام ببسسي

امك امومع راحتنلا تلاح
Úب ن˘˘ير˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘نŸا ة˘˘˘ب˘˘˘سسن نأا

ا˘سضيأا غ˘ل˘ب˘˘ت ر˘˘مÿا ي˘˘ن˘˘مد˘˘م
تاردıا ¤إا ةفاسضإا .51%
راحتنلا تلاح ةبسسن ديزت

ا‡ فا˘ع˘سضأا01 ن˘˘˘˘˘م Ìكأل
ةماعلا تايئاسصحإلا هيلع يه
ما˘˘قرألا هذ˘˘هو .را˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘نÓ˘˘˘ل
تلا˘˘˘ح˘˘˘ب ط˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف ضصت˘˘˘˘خ˘˘˘˘ت
‘ ج˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘ت ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘مدإلا

ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘جراÿا تادا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا
Ÿنامدإلا تاحسص.
نإا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف ،Úسصتıا بسسحو
Úب را˘˘ح˘˘ت˘˘˘نإلا ‘ Òك˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘لا
ايعافدنا نوكي دق ÚنمدŸا
Òك˘ف˘ت وأا ط˘ي˘˘ط˘˘خ˘˘ت نود يأا

تاردıا .دعاسصتم نمزم
ة˘ل˘حر˘م ن˘˘م ن˘˘مدŸا ل˘˘ق˘˘ن˘˘ت
م˘ث ط˘ي˘ط˘خ˘ت˘لا ¤إا Òك˘˘ف˘˘ت˘˘لا
اذهو راحتنلا ةطÿ ذيفنتلا
تلا◊ا ‘ Ìكأا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي
نمزŸا روهدتلا˘ب ة˘ط˘ب˘ترŸا
ضضيرŸا ةحسص ‘ رمتسسŸاو
ا˘مو ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ه˘˘ع˘˘سضوو
‘ Ú÷اعŸا ةمهم بعسصي
ة˘˘ل˘˘ك˘˘˘سشم ع˘˘˘ن˘˘˘مو م˘˘˘ك˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا
نأا Úن˘مدŸا ىد˘ل را˘ح˘˘ت˘˘نلا

را˘غ˘سص تاذ˘لا˘بو م˘ه˘ت˘˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘غ
ط˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘ف نوÈخ˘˘˘˘˘˘˘ي ن˘˘˘˘˘˘˘سسلا
لتقب مه˘ت˘ي˘ن ن˘ع م˘ه˘ئا˘قد˘سصأا
ةرسسألا دارفأا ضسيلو مهسسفنأا
د˘حأاو .ج˘لا˘˘عŸا بي˘˘ب˘˘ط˘˘لا وأا
نأا وه اسضيأا تابوعسصلا مهأا

تاد˘˘˘يد˘˘˘ه˘˘˘ت ذ˘˘˘خأا˘˘˘ي د˘˘˘˘حأا ل
ى˘˘ل˘˘ع را˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘نلا˘˘˘ب ن˘˘˘مدŸا

fiه˘ل مد˘ق˘ت ى˘˘ت˘˘ح د÷ا ل˘˘م
.ةمزÓلا ةدعاسسŸا

م.ق

ةلماك فاعصضأا01 هتبصسن عفرت تاردıا

ÚنمدŸا نم Ò 51٪صصم راحتن’ا

ايعامتجا نولصشاف لصصاوتلا عقاوم ونمدم
ءاسضق نأا ¤إا «ماهجيرب „وي» ةعماج ‘ يكيرمأا يملع قيرف لسصوت
ةبسسنب ركبŸا توŸا رطخ نم للقي ،ءاقدسصألاو لهألا عم ديعسس تقو
‘ ةديفم ةيوقلا ةيعامتجلا تاقÓعلا نأا قيرفلا ءاسضعأا Úبو .05%
نع فقوتلا :لثم ةيحسصلا Òغ تايكولسسلاو تاداعلا نع داعتبلا
Ú 51خدت لداعي ةيقيق◊ا ةيعامتجلا تاقÓعلا فعسضف ،Úخدتلا
ىدحإا تنيب ،ىرخأا ةيحان نمو .رمÿا نامدإا ةاناعمو ،مويلا ‘ ةراجيسس
ةزهجأل يموي لكسشب ضضرعتلا نأا اينروفيلاك ةعماج ‘ تاسساردلا
ةقيرطلا نم Òغي «تنÎنإلاو ةلومÙا فتاوهلا» ةيمقرلا ةيجولونكتلا
ةزهجألا كلت عم Óيوط اتقو يسضقن امدنعف ،انلوقع اهب لمعت يتلا
لسصاوتلا Èع Úيقيقح ضصاخسشأا عم لماعتلا ‘ رسصقأا اتقو لباقŸابو
عم رسشابŸا يعامتجلا لسصاوتلا تاراهم ايجيردت دقفن اننإاف ،رسشابŸا
ةفاسضإا ،مهتثداfi ءانثأا مههوجو Òباعت مهف ىلع ةردقلاو ،ضسانلا
Ìكأا نأا ¤إا تراسشأاو .ةيئاوطنلاو ،بائتكلا لثم ةيسسفنلا ضضارمأÓل
نيذلا مه ،يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم نامدإل اسضرعت ضصاخسشألا
ماÎحا مدع نوناعيو ،نيرخآلا عم ةيناسسنإا تاقÓع ةماقإا ‘ نولسشفي
،مهب نيرخآلا ءازهتسسا نم نوفاخيو ،ةيعامتجلا ةلزعلاو تاذلا
اعسساو ازيح مهل رفوي يذلا ÊوÎكلإلا ⁄اعلا ¤إا مهعقاو نم نوبرهيف
قلخت اهنكل ضضومغلا اهدوسسي تاقÓع ةماقإاو ،مهقلقو مهفواfl غيرفتل
.ةيمهولا ةفلألاب مهرعسشتو مهدوجو ةيمهأاب اسساسسحإا مهل

«لجر تنأا .. كبت ’»
ةيدصسجو ةيصسفن اهراصضم
�..كبت ل» :ةلمج اÒثك ءابآلا ددري
‘ روكذلا نم مهئانبأل «لجر تنأا

flا فلتÛةيقرصشلاو ةيبرغلا تاعمت
ةيمصس÷او ةيصسفنلا راثآلا ةفرعم نود
ةيبÎلاف ،�رمألا اذه ىلع ةبتŸÎا
نم روكذلا عن“ عمتÛا ‘ ةيروكذلا
ىلع ،طقف ثانإÓل هب حرصصتو ،ءاكبلا
قيلي ل فعصض ءاكبلا نأا رابتعا
‘ ةصصتfl هتحصضوأا ام وهو .�لاجرلاب

،ثيغ ءامصسأا ةروتكدلا صسفنلا ملع
تلاعفنلا نع Òبعتلا نأا تفاصضأاو
ةصصرف ناصسنإÓل حيتي عومدلاب
،هلخادب ةصضايف رعاصشم نع صسيفنتلل

ةيصسفن راثآا ¤إا يدؤوي دق اهتبك
�.�د» تراصشأاو .�ةميخوو ةميصسج

ناك ءاوصس لفطلا نأا ¤إا اصضيأا «ءامصسأا
ءيلم يح نئاك وه اتنب وأا ادلو
Úب عونتت صسيصساحألاو رعاصشŸاب
كلذلو .�حرŸاو ةبآاكلاو نز◊او حرفلا
اروكذ مهئانبأل ءابآلا حمصسي نأا بجي
نع صسيفنتلل Òبعتلاب اثانإا مأا اوناك
ثانإلا اوصصخي لأاو ،�رعاصشŸا كلت
نكي ل ىتح عومدلا فارذإاب
فاطعتصسا نلواحيو ،تافعصضتصسم
ا‡و. �نهئاكب لÓخ نم نيرخآلا
نم مصس÷ا ررحي ءاكبلا نأا ركذي
¤إا مجÎت اÃر ،ةيلخاد ةبلاصس ةنحصش
‘ ةيصسفن دقع وأا ةفينع لامعأا
.�لبقتصسŸا

.ع» ير˘˘˘˘سسألا يرا˘˘˘˘سشت˘˘˘˘سسلا ىر˘˘˘˘ي
رارق يتأاي نأا أاطÿا نم هنأا «دمحأا
ل ذإا ؛دحاو فرط نم لاسصفنلا
ة˘˘˘يا˘˘˘م˘˘˘ح ا˘˘˘كÎسشم نو˘˘˘ك˘˘˘˘ي نأا د˘˘˘˘ب

Ÿاذ˘˘˘ه ‘و .فر˘˘˘ط ل˘˘˘ك ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘سص،
ارارق قÓطلا نوكي» :Óئاق حسضوي

‘ اقئاع جاوزلا حبسصأا اذإا ابئاسص
‘و .ةجوزلاو جوزلا نم لك ةايح
‘ Òكفتلا نم دبل ،ةلا◊ا هذه
يه اهسسفن ةاي◊ا نأل ،لاسصفنلا
لوقي امك ،انهو .«كلذ بلطتت يتلا
لّوأا ةرسسألا ىلع زيكÎلا نم دبل»
قوق◊او ،ءانبألا ثيح نم ،ارخآاو
،«ةÒث˘˘ك ىر˘˘خأا رو˘˘مأاو ة˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘سشلا

تاردا˘˘ب˘˘م رار˘˘ك˘˘ت ةرور˘˘سض اد˘˘كؤو˘˘م
رار˘ق ¤إا لو˘سصو˘˘لا ل˘˘ب˘˘ق حÓ˘˘سصإلا
بو˘جو د˘كؤو˘يو .ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لا قÓ˘˘ط˘˘لا
،طسسوتلل ثلاث فرط ¤إا ءوجللا

طيسسولا زايحنا وأا فطاعت نود نم
فر˘ط˘لا با˘˘سسح ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘ط يأل
كا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه نأاو ا˘˘˘˘سصو˘˘˘˘˘سصخ ،ر˘˘˘˘˘خآلا
¤إا جا˘˘ت– «ة˘˘ي˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘˘م Òيا˘˘˘ع˘˘˘م»
Òي˘˘غ˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ردا˘˘ق ثلا˘˘˘ث ضصخ˘˘˘سش
ذإا ؛امهنيب ةقÓعلل Úفرطلا ةرظن
ةÒبك ةلكسشم نافرطلا هاري ام نأا
ةلكسشم ىوسس نوكي ل دق ،انايحأا

فر˘ط˘لا ه˘ح˘سضو˘ي ا˘م و˘هو ،ةر˘با˘ع
نوؤوسشب فراعلاو ضسرادلا ،طيسسولا
بنا÷ا ‘و .ة˘ي˘جوز˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا
م˘ل˘ع ي˘سصا˘سصت˘خا تف˘ل˘ي ،ي˘سسف˘ن˘˘لا
نأا ¤إا «دمfi .ح» روتكدلا ضسفنلا
جاتحي ،هتعيبطب ،يبرعلا عمتÛا

دقو ،رارقلا ذاختل ليوط تقو ¤إا
Áث˘˘ك د˘˘ن˘˘˘ع د˘˘˘تÒ إا ضسا˘˘ن˘˘لا ن˘˘م¤
ةاناعŸا لعجي دق ام وهو ،تاونسس
تارا˘سشإا نو˘˘ك˘˘ت ،ة˘˘ل˘˘يو˘˘طو ة˘˘ل˘˘ي˘˘ق˘˘ث
نم رظتنت ،ةحسضاو اهيف لاسصفنلا
ةسصرفلا ءاطعإا» امأا .اهمسسح ررقي
وهف ،اهرارمتسسا لجأا نم ةقÓعلل

fiع˘˘˘˘لا كل˘˘˘˘ت تنا˘˘˘˘ك نإا بب˘˘˘˘Óة˘˘˘ق
‘» :لوقيو .«Óعف كلذ قحتسست
كلت ءاطعإا نوكي تلا◊ا نم Òثك
‘ امك ،ٍد‹ Òغ ارمأا ةسصرفلا

ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا جا˘˘˘مد˘˘˘نلا تلا˘˘˘ح
ي˘˘ف˘˘طا˘˘ع˘˘لا عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلاو ،تقؤوŸا
ةزيجو ةÎف رمتسست يتلا ،تقؤوŸا
¤إا ءو˘ج˘ل˘لا ‘ ل˘سصألا .«ي˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘تو
با˘ب˘سسأا كا˘ن˘ه نو˘˘ك˘˘ت نأا قÓ˘˘ط˘˘لا

فيسضيو .«كلذ يعدتسست ةيقيقح
قحلي ايسسفن اررسض رمألا ‘ نأل»
نأا ا˘˘ح˘˘سضو˘˘م ،«ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا ‘ر˘˘ط˘˘˘ب
ةاي◊ا ‘ رارقلا ذاختا ‘ ددÎلا
¤إا يدؤوي ذإا ؛جعزم رمأا ةيجوزلا
،Úفر˘ط˘لا ىد˘ل جازŸا بار˘˘ط˘˘سضا
نم ءيسش يأا فرط يأا لبقتسسي Óف
ة˘قÓ˘ع˘لا ى˘ق˘ب˘˘تو ،ر˘˘خآلا فر˘˘ط˘˘لا

ا˘م و˘هو ،ءا˘ط˘عو ذ˘خأا ن˘ع ةرا˘˘ب˘˘ع
ىلعو ،Úكيرسشلا ةيسسفن ىلع رثؤوي

؛ةيجاتنإلاو ةيعامت˘جلا ا˘م˘ه˘تا˘ي˘ح
ع˘˘سضي ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا ‘ ضضو˘˘م˘˘غ˘˘˘لا نأل
مد˘˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ح ‘ Úجوز˘˘˘˘˘لا
يدؤوت ةجعزم ةفسص يهو ،«نامألا
¤إاو ،نمزŸا بائتكلاو قلقلا ¤إا
.يفيظولاو يعامتجلا روهدتلا

 :نوحصضوي نويئاصصخأا
ابئاصص ارارق ضسيل طغصضلا ت– قÓطلا
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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 ،ضسانلا 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

ادج ةباذج
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‡ ةيندبلا 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
ـه1441 مر70fi ـل قفاوŸا م0202  توأا62 ءاعبرألا

،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 اهّلك تويزلا ةّيمك
 ضضيبلا ضضايب :ةيناثلا ةوطÿا

Áسضايبب دحاو ضضيب 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 Òيغتبِ كحسصنن ل ،ةدوج لسضفأا ىلع لوسصحلل

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

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

«صسيليو» ...دحي ل رحبلاك اهصسفنل ةأارŸا بح
تداعل ...ب◊او ةأارŸا ايندلا نم انعزتنا ول

«جننوارب» ...اصشحوم اÈق
ب◊ا انل لم– يتلا ةأارŸا راظتناب امئاد اننإا

«Òبصسكصش» ...ةداعصسلاو
...نوكلا رارمتصسا ببصس ...ةأارŸاو ب◊ا

«نونأا»
‘ هيوقيو ...ةأارŸا ‘ بيذهتلا فعصضي ب◊ا

«Îصشير» ...لجرلا
اÒثك ءاصسنلاو ...ابلاغو Óيلق نوبحي لاجرلا

«تويلأا جروج» ..اردانو
نأا ¤إا ...عيرصسلا مزا◊ا لجرلا ةأارŸا ب–

«نصسبا كيÔه» ...اهجوزتي
...نازيŸا ةفك ‘ لاجرلا لوقع تعمتجا اذإا

ةفكلا ‘ ةدحاو ةأارما بُح لدعت ل اهنإاف
«Òتلوف» ...ىرخألا
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:ريداقŸا
،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 -
ضضما◊ا نوميللا نم حئارسش -
:ةطلسسلا ريداقم
ضسابسسبلا 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 -

ضضما◊ا نوميللا
رمسشلا نم قاروأا عسضب -

:Òصضحتلا ةقيرط
،جا˘˘جد˘˘لا ذا˘˘خ˘˘فأا جوز ح˘˘ّط˘˘سسي
‘ ضسمغي مث ،قيقدلاب ىّطغي
ج˘˘يز˘˘م ‘ ع˘˘سضو˘˘ي م˘˘ث ،ضضي˘˘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 ضضما◊ا ح˘˘˘ئار˘˘˘سش فا˘˘˘سضت
.ةقيقد فسصنل ةÓقŸا

مر˘˘˘ف˘˘˘ي :ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسلا داد˘˘˘˘عإل -
لا˘˘ح ‘ ل˘˘سصب˘˘˘لاو ضسا˘˘˘ب˘˘˘سسب˘˘˘لا
ع˘˘˘˘˘م جزÁو ،ه˘˘˘˘˘ماد˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سسا
نو˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘لا Òسصعو ز˘˘˘ي˘˘˘نو˘˘˘ياŸا
قاروأا فا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘سضتو.ضضما◊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
حابصصلا نايثغ ىلع يرطيصس
،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
صسمصشلا صضعبل يصضرعت
ضضعب ‘Ú Dماتيف نم ةÒغسص تايمك دجوت
كا˘˘˘م˘˘˘سسألاو ضضي˘˘˘ب˘˘˘لا كلذ ‘ اÃ ،ة˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘طألا
نامسضل نكلو ،توÎلاو نوملسسلا لثم ،ةيتيزلا
ةيئاذغ تÓمكم يذخ ،هنم كتيافك يذخأات نأا
.اسضيأا

ةطيصشن 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◊ا 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

مصس÷ا 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 ضسيل 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 ضضيرعلا 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 ضسأار ىلع ةفخب اقماغ انول
ضسأار عم فنألا ةلاح ‘و ،طقف
كن˘˘˘˘كÁ ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘سض رذ˘˘˘˘جو ضضير˘˘˘˘ع
نم حتفأا لظ ةطسساوب هحيحسصت
ى˘ل˘ع ه˘ن˘م Ó˘ي˘ل˘ق ي˘ع˘سض ؛ضسا˘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
ضسا˘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
ضسا˘˘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
ضشومرلا 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
ضسف˘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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: يرئاز÷ا يدامÓلا ثاÎلا مايأا تايلاعف ماتتخا ‘ لوألا ريزولا

 يداصصتق’ا حÓصصإ’ا راصسم ‘ ءزج ةفاقثلا““
““ةوÌلا رداصصم نم ردصصمو

ث.ق

ماتتخا لÓخ هل ةملك ‘ دارج ديسسلا حسضوأا 
نأا يرئاز÷ا يدامÓلا ثاÎلا مايأا تايلاعف
حÓ˘سصإلا را˘سسم ‘ أاز˘ج˘˘ت˘˘ي ل ءز˘˘ج““ ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
تا˘عا˘ط˘ق˘˘لا ة˘˘فا˘˘ك ل˘˘ث˘˘م ا˘˘ه˘˘ل˘˘ث˘˘م يدا˘˘سصت˘˘قلا
ةوÌلا ردا˘˘سصم ن˘˘م م˘˘ه˘˘م رد˘˘سصمو ة˘˘˘سسا˘˘˘سس◊ا

ةلئاه تاناكمإا ىلع زو– رئاز÷ا نأاو ةسصاخ
““.لاÛا اذه ‘
نفلا زونك نم ةدافتسسلا نم مزعلا ىلع دكأا امك
‘اقثلا جوتنŸاو ةيفاقثلا تاءاسضفلاو ثاÎلاو
مهاسسمو جتنم عاطق ¤إا هليو– ىلع رهسسلاو

كلذ ‘ انهارم ،يداسصتقلا ضشاعنإلا راسسم ‘
Úف˘˘˘ق˘˘˘ثŸاو Úنا˘˘˘ن˘˘˘ف˘˘˘لا حو˘˘˘م˘˘˘طو ةÈخ ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع

.Úلعاف ءاكرسشك ةيفاقثلا عيراسشŸا باحسصأاو
‘ا˘ق˘ث˘لا ا˘ن˘ه˘جو˘ت““ : نأا دار˘˘ج د˘˘ي˘˘سسلا فا˘˘سضأاو
اذه لجألو ةفاقثلا لهأا رابتعلا Úعب ذخأاي
فقث˘م˘ل˘ل نو˘ك˘ي˘ل ا˘ن˘يد˘ل ح˘ي˘تأا ا˘م ل˘ك˘ب ع˘فاد˘ن˘سس
ةعانسص لا‹ ‘ ةزرابلاو ةقومرŸا ةناكŸا
ة˘فا˘ق˘ث˘لا ⁄ا˘ع˘˘م ءا˘˘سسرإا ‘و دو˘˘سشنŸا Òي˘˘غ˘˘ت˘˘لا
اذ˘هو لا˘جآلا بر˘قأا ‘ ة˘ل˘ي˘˘سصألاو ة˘˘ير˘˘ئاز÷ا

ءا˘ق˘ت˘نا ‘ ة˘يرو˘ه˘م÷ا ضسي˘ئر را˘يÿ ة˘˘ل˘˘سصاو˘˘م
.““يقيقحو ليسصأا ‘اقث جذو‰
ىلع ديكأاتللو هنإا لوقي دارج ديسسلا لسسÎسساو
ةفاقثلاو نفلا زومرو رابك وحن بجاولا ريدقتلا
عو˘ن˘تو ز˘ي“ نو˘ع˘ن˘سصي او˘لازا˘مو او˘ع˘ن˘سص ن˘يذ˘لا
نودبو Ëركت ةلسصاوم متيسس ‘اقثلا رئاز÷ا
م˘ه˘لا˘م˘عأا˘ب ءا˘ف˘ت˘حلاو ة˘فا˘ق˘ث˘لا ل˘هأا عا˘˘ط˘˘ق˘˘نا

.مهتاعادبإاب ءاقترلاو
لقن ¤إا Úفقثمو Úنانف نم فويسضلا اعد امك
ج˘˘يور˘˘تو ير˘˘˘ئاز÷ا عاد˘˘˘بإلاو لا˘˘˘م÷ا ةرو˘˘˘سص
ق˘ي˘ق– ل˘جأا ن˘م ة˘ير˘ئاز÷ا ة˘ي˘ن˘ف˘˘لا لا˘˘م˘˘عألا
عو˘بر ف˘ل˘تÈ flع ا˘ند˘˘ل˘˘ب˘˘ل ‘ا˘˘ق˘˘ث˘˘لا را˘˘ع˘˘سشإلا
.⁄اعلا

ةديسسلا نونفلاو ةفاقثلا ةريزو تلاق ،اهتهج نم
،““ينغ لماع““ دعت ةفاقثلا نإا ةدود نب ةكيلم
اعيمج انيلع يلÁ ةموك◊ا هجوت نأا ةدكؤوم
حبسصي˘ل ‘ا˘ق˘ث˘لا د˘ه˘سشŸا ز˘ي˘ف– ‘ ة˘ل˘سصاوŸا
.لاŸا ضسأارو رامثتسسÓل ““ابذاج““

ن˘م نو˘ل˘ث‡و ءار˘ف˘سس ما˘ت˘ت˘˘خلا ل˘˘ف˘˘ح ر˘˘سضحو
ةيروهم÷ا ضسيئرل نيراسشتسسمو ةقيقسشلا لودلا
.ةموك◊ا نم ءاسضعأاو

ةموك◊ا ءاصضعأا نم ددع روصضحب

Úفقثمو Úنانف مuركي دارج زيزعلا دبع
ةمصصاعلاب ةفاقثلا رصصقب
Úنثلا ضسمأا لوأا ءاسسم دارج زيزعلا دبع ديسسلا لوألا ريزولا فرسشأا
Úيرئاز÷ا ÚفقثŸاو Úنانفلا نم ددع Ëركت ىلع ةمسصاعلا رئاز÷اب

ءاسضعأا نم ددع روسضحب ايركز يدفم ةفاقثلا رسصق هنسضتحا لفح لÓخ
.ةموك◊ا
(يموقأا) نايزم دمحا ديسس رارغ ىلع Úنانفلا نم ددع ةبسسانŸاب مuرُكو
باهولا دبع يئاورلاو ضشواسش ضسلي Òسشب يليكسشتلا نانفلاو يبلاط ةيدانو
Ëرم ةينغŸاو0202 ةياورلل ““ركوبلا““ ةزئاجب ارخؤوم زئافلا يواسسيع
.يبازرك دمحأا ديسس ‘اقثلا ثاÎلا ‘ ثحابلاو ءافو
تاماقل ““يزمر Ëركت““ ةباثÃ وه Ëركتلا اذه نأا دارج ديسسلا Èتعاو
ةسصاخ مهلامعأا لÓخ نم ‘اقثلا دعبلا اوسسرك نيذلا يرئاز÷ا نفلا نم

.ءانغلاو حرسسŸاو امنيسسلا تلا‹ ‘
ءاملعلاو ÚفقثŸا لك Ëركت مداقلا Èمفون لوأا ‘ نوكيسس هنأا دكأا امك
ضضراعŸا فلتfl ةرايزب ةبسسانŸا هذهب لوألا ريزولا ماقو ،Úيرئاز÷ا
ما˘يألا تا˘ي˘لا˘ع˘ف ن˘م˘سضو يدا˘مÓ˘لا ثاÎلا ر˘ه˘سش را˘طإا ‘ تم˘˘ي˘˘قأا ي˘˘ت˘˘لا
ةسصاÿا ة˘ح˘ن˘جألا ف˘ل˘تfl ى˘ل˘ع ع˘ل˘طا ن˘يأا ير˘ئاز÷ا ضسا˘ب˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا
.هقحاولو يديلقتلا يرئاز÷ا ضسابللاب
ÚممسصŸاو Úيفر◊ا تلاغسشنا فلتfl ¤إا دارج ديسسلا عمتسسا امك
Úم˘ث˘ت““ ةرور˘سض ى˘ل˘ع ادد˘سشم ،ة˘ي˘ثاÎلا ةر˘ها˘ظ˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه ‘ Úكرا˘˘سشŸا
ةركاذ»و ““ايفاقث اثرإا““ - لاق امك- دعي يذلا ““يديلقتلا ضسابللا فينسصتو
.““ةينطو
يرئاز÷ا يديلقتلا ضسابلل جيوÎلاو Úيفر◊ا عيجسشت ىلع اسضيأا ثحو
.ةيلودلا لفاÙا ‘ اسصوسصخ هئادترا لÓخ نم
ناميلسس ديسسلا يقيرفإلا ثاÎلا زكرم ريدمو ثحابلا ىقلأا هتهج نم
،يدامÓلاو يداŸا يرئاز÷ا ‘اقثلا ثاÎلا لوح ةرسضاfi يسشاح
رئاز÷ا اهتنسس يتلا ةيعيرسشتلاو ةيميظنتلا Úناوقلا نم ةلمجب اركذم
.‘اقثلا ثاÎلا ةيامحو ظاف◊ا دسصق
يسسابل““ راعسش ت– يرئاز÷ا ضسابلل ةينطولا مايألا تايلاعف لسصاوتتو
.Èمتبسس رهسش نم لوألا عوبسسألا ةياغ ¤إا ““يتفاقثو يتركاذ
فارسشإا ت– يرا÷ا رهسشلا ةيادب تقلطنا يتلا- ةرهاظتلا هذه لخدتو
.““يدامÓلا ثاÎلا رهسش““ ةرهاظت راطإا ‘ -نونفلاو ةفاقثلا ةرازو

ث.ق

بيرجتلا ىلع اهحاتفناو ةيصصصصقلا اهتبرŒ ةلاصصأا ¤إا اًرظن

ةيريدقتلا ةزئا÷ا لÓع ةيكز ةصصاقلا حنم
Ÿنصسحلب رامع ةقباصس 

نسسحلب رامع ةقباسسŸ ةيريدقتلا ةزئا÷ا لÓع ةيكز ةسصاقلا تِحنُم
ىلع اهحاتفناو ةيسصسصقلا اهتبرŒ ةلاسصأا ¤إا رظنلاب يسصسصقلا عادبإÓل
.بيرجتلا
ءاسضعأا رارق نإا ةقباسسملل ةمظنŸا ةيفاقثلا ةليسسف ةيعم÷ نايب ‘ ءاجو

اهتدمتعا يتلا ÒياعŸاو طورسشلا نم ددع ىلع ءانب ءاج ميكحتلا ةن÷
،““ة˘نزاو˘لا ة˘ير˘ئاز÷ا ة˘ي˘سصسصق˘لا برا˘ج˘ت˘لا ىد˘حإل““ ا˘ه˘ح˘ن˘م ‘ ةز˘ئا÷ا
ىلع ا˘ه˘حا˘ت˘ف˘ناو ة˘ي˘سصسصق˘لا ة˘بر˘ج˘ت˘لا ة˘لا˘سصأا ‘ Òيا˘عŸا هذ˘ه ل˘ث˘م˘ت˘تو
لاؤوسسلل راسصتنلا ،اهيف رارمتسسلاو ةيسصسصقلا ةباتكلل ءافولا ،بيرجتلا
.Êاسسنإلاو ›ام÷ا
،تاينينامثلا فسصتنم ‘ ةباتكلا تأادب لÓع ةيكز نأا نايبلا فاسضأاو
د˘˘ئار÷ا تا˘˘ح˘˘ف˘˘سص Èع تلا˘˘˘قŸاو ضصسصق˘˘˘لا ن˘˘˘م د˘˘˘يد˘˘˘ع˘˘˘لا تر˘˘˘سشنو
ةغللاب Úسصلا ةعاذإاب ضصسصق اهل تمدُق امك ةيبرعلا عقاوŸاو تÛÓاو
.ةيبرعلا
¤إا تلوح ““راسص◊او رانلا ىدحتت لئاسسر““ باتك نم اهلامعأا ضضعب
ةيرسصŸا ةلثمŸا اهب تلانو ،ةيبرعلا رسصم ةيروهمج ‘ ةيحرسسم لامعأا
زئاوج ةدعب لÓع ةيكز ةبتاكلا تزافو ضصن نسسحأا ةزئاج ميهاربإا امسس
.تاÁركتو
تقرحأاو““ اهنم ،ةيسصسصقلا عيماÛاو تارادسصإلا ديدع اهلجسس ‘و
ىيحي راد نع ““ىفنŸا ةنعل““ ةينطولا عادبإا ةطبار نع ““ةدوعلا ةنيفسس
لينلا رهن زكرم نع ““راسص◊او رانلا ىدحتت لئاسسر»و5002 ةنسس باتكلل
راد نع مث .5102 ةنسس ناطوألا راد نع ““يÈق ¤إا دئاع““ ةياورو ،رسشنلل
.اهتارادسصإا رخآا7102 ةنسس رسصÃ ةبخنلا
ةلماكلا لامعألا عبط اذكو ةزئافلا لامعألا رادسصإا ¤إا نومظنŸا علطتيو
ةياعرلا نع ةزئا÷ا ثحبت امك ،ةيريدقتلا ةزئا÷ا ةبحاسص لÓع ةيكزل
اهتيمهأا ¤إا رظنلاب ؛يزمرلا رانيدلا دودح ‘ ىقبت ل يك““ ،ليومتلاو
.““يرئاز÷ا يسصسصقلا ملقلا عيجسشت ىلع اهتردقو اهتهازنو اهتميقو
.دو رمحألا لسصيف .د نم لك نم لكسشتت ةن÷ لامعألا ميكحتب تلفكتو
دبع ضصاقلا يئاورلاو لومرغ زيزعلا دبع ضصاقلا يئاورلاو غبيغب Ëرم
ةنيني Ëركلا دبع ضصاقلاو يسشق عيبر يحرسسŸاو روسصنم نب باهولا
Úسساي دمfi .د ¤إا ةفاسضإا تيسشعت ماسصع ةÒسصقلا مÓفألا جرflو
.نامع ةنطلسس نم يبحرلا دومfi ضصاقلا يئاورلاو ايروسس نم حيبسص
نÓعإÓل نسسحلب رامع ليحر ىركذ يرا÷ا توأا92 موي َضصuسصُخ ،Òكذتلل

عم نمازتلاب اذهو ،ادج ةÒسصقلاو ةسصقلا Úعرفلا ‘ ÚجوتŸا نع
براجتلاب ءافتحÓل Èمتبسس20و توأاÚ 92ب ام يسضاÎفا ىقتلم ميظنت
.ةنجللا ءاسضعأا نم تÓخادم ¤إا ةفاسضإا ،ةزئافلا

ث.ق

،““ةوÌلا رداصصم نم ردصصمو يداصصتقلا حÓصصإلا راصسم ‘ أازجتي ل ءزج““ ةفاقثلا نأا دارج زيزعلا دبع ديصسلا لوألا ريزولا دكأا
.Úلعاف ءاكرصشك ةيفاقثلا عيراصشŸا باحصصأاو ÚفقثŸاو Úنانفلا حومطو ةÈخ ىلع كلذ ‘ انهارم

ـه1441 مر70fi ـل قفاوŸا م0202  توأا62 ءاعبرألا

‘ ادلب11 نم امليف53 كراسشي
مليفلل ة˘ي˘م˘قر˘لا ة˘باو˘ب˘لا نا˘جر˘ه˘م
،توأا ةرود ةبانعب Òسصقلا ›ودلا
‘ ة˘˘كرا˘˘˘سشŸا مÓ˘˘˘فألا تعّو˘˘˘ن˘˘˘تو
يئاورلا Úب ةيئامنيسسلا ةرهاظتلا
.يبيرجتلاو يقئاثولا
ن˘˘م دد˘˘ع ى˘˘ل˘˘ع مÓ˘˘فألا عsزو˘˘˘ت˘˘˘تو
ن˘م ا˘ه˘ن˘˘م21 ؛⁄ا˘˘ع˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘˘م
نامليف ،برغŸا نم4 ،رئاز÷ا

مليف ،ناريإا نم نامليف ،ضسنوت نم
نم دحاو مليف ،ايروسس نم دحاو
تو˘ك ن˘م د˘حاو م˘˘ل˘˘ي˘˘ف ،ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا
مليفب اسسنرف تكراسش امك ،راوفيا
،د˘حاو م˘ل˘ي˘ف˘ب ا˘سضيأا اد˘˘ن˘˘ك ،د˘˘حاو
.مÓفأا6 ـب قارعلاو مÓفأا4ـب رسصم
ةكراسشŸا ةيرئاز÷ا مÓفألا نمو
““طيرسش““ ،يروبج قراطل ““ناكد““
““91 ديفوك““ ،رداقلا دبع فسسويابل

د˘م˘حأل ““يا˘ك““ ،لو˘ل˘ق˘ب م˘˘ي˘˘هار˘˘بإل
،يليابق Úسس◊ ““ةيرهزŸا““ ،داقر
،ضسو˘سسع دا˘م˘ع˘ل ““ناو˘لأاو ر˘طاو˘خ““
بناج ¤إا ،يدباوع رونأل ““يجان““

،يا˘˘ب˘˘ل˘˘ب ف˘˘سسو˘˘ي˘˘ل ““ة˘˘قا˘˘ف˘˘ت˘˘˘سسلا““
ضشو˘ف˘ن˘م مÓ˘سسإل ““تن˘ب˘لا با˘ت˘˘ك»و
رهاطبل ““خوج ناف ةاكاfi““ اسضيأاو
Úيقئاثولا نع Óسضف دمحأا ديسس
ة˘سسنو˘˘ل ““Êو˘˘ك˘˘لا ءا˘˘م˘˘سسلا را˘˘ط˘˘م““
ناد˘˘يز˘˘ل ““م˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ي حا˘˘˘ف˘˘˘ك»و ،بو˘˘˘يأا

.›Óيج
ةئيهلا ضسيئر ريدوخلب ليلد ركذو
ن˘˘م دد˘˘ع لو˘˘ب˘˘ق مد˘˘ع ة˘˘م˘˘ظ˘˘نŸا
تاءار˘جإا ل˘م˘ك˘ت ⁄ ا˘ه˘نأل مÓ˘˘فألا
امك ،ةددÙا لاجآلا ‘ ليجسستلا
Úم˘˘ئاد ن˘˘يÒف˘˘سس بي˘˘سصن˘˘ت˘˘ب ر˘˘˘sكذ
›اطيإلا لثمŸا امهو ناجرهملل

Êاب˘سسلاو ،لا˘ت˘سساو˘غ و˘لرا˘ك˘نا˘ي˘ج
¤إا ،بيرا يدز˘˘يد˘˘˘نا˘˘˘نر˘˘˘ف ضسيو˘˘˘ل

ة˘˘˘˘˘˘˘جرıا ما˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘سضنا بنا˘˘˘˘˘˘˘ج
ن˘م رو˘ن˘˘لا ى˘˘م˘˘ل˘˘سس ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘سسلا
،د˘جا˘سسلا يوا˘ب بي˘ب˘حو ،نادو˘سسلا

flذاتسسأاو ويرانيسس بتاكو جر ‘
ن˘م ا˘م˘ن˘ي˘سسلاو ير˘سصب˘لا ي˘ع˘م˘˘سسلا
ءا˘ق˘ت˘نلا ة˘˘ن÷ ¤إا نار˘˘يإا˘˘ب زاو˘˘هأا
.ةمئادلا ةيلودلا رايتخلاو

ن˘˘ع نا˘˘جر˘˘هŸا ضسسسؤو˘˘˘م ف˘˘˘سشكو
لكسش ىلع ةينيوكت ةرود لوأا ميظنت
ىل˘ع ة˘ي˘ل˘عا˘ف˘ت ة˘ي˘سضاÎفا تا˘سشرو
ةرو˘˘˘˘سصلاو تو˘˘˘˘سصلا˘˘˘˘ب ،ر˘˘˘˘سشا˘˘˘˘بŸا
ةيرسصبلا ةيعمسسلا تافلŸا لدابتو
يواب بيبح Êاريإلا ذاتسسألا عم
و˘يرا˘ن˘ي˘سسلا ة˘˘با˘˘ت˘˘ك لو˘˘ح ،د˘˘جا˘˘سس
ة˘˘قرو˘˘لا ن˘˘م““ ناو˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ب جار˘˘˘خإلاو
نم كلذو ،““ةسشاسشلا ¤إا ءاسضيبلا
ثيح ،لبقŸا Èمتبسس31 ¤إا01
ا˘حو˘ت˘ف˘م ل˘ي˘ج˘سست˘لا با˘ب نو˘ك˘ي˘˘سس
با˘ب˘سشلا ّل˘ك˘ل ناÛا˘ب ة˘كرا˘سشم˘ل˘ل
Ëدقت متيل ،مهتافلم ةسسارد دعب

يتلاو ةي˘ن˘يو˘ك˘ت˘لا ةرود˘لا ة˘يا˘ه˘ن ‘
ة˘ي˘˘لود تادا˘˘ه˘˘سش ما˘˘يأا30 مود˘˘˘˘ت
او˘˘ل˘˘سصت˘˘ي نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،Úكرا˘˘˘سشم˘˘˘ل˘˘˘ل
ىلع ناجرهملل ةيمسسرلا ةحفسصلاب
ى˘˘ل˘˘ع لو˘˘سصح˘˘ل˘˘ل ““كو˘˘ب˘˘سسيا˘˘˘ف˘˘˘لا““
.تامولعŸا نم ديزŸا
‘ مÓ˘˘˘عإلا˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘كŸا ف˘˘˘˘سشكو
›ود˘لا م˘ل˘ي˘ف˘ل˘ل ة˘ي˘م˘قر˘لا ة˘˘باو˘˘ب˘˘لا
نكÁ هنأا ضسافر ناميلسس Òسصقلا

تارود˘لا ‘ ة˘كرا˘سشŸا Úب˘˘غار˘˘ل˘˘ل
نا˘جر˘˘ه˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ل˘˘ب˘˘قŸا ة˘˘ير˘˘ه˘˘سشلا
‘ ليجسستلا ،ةÒسصقلا مهمÓفأاب
›ودلا ةيمقر˘لا ة˘باو˘ب˘لا نا˘جر˘ه˘م
ة˘سصن˘م Èكأا ى˘ل˘ع Òسصق˘لا م˘ل˘ي˘ف˘ل˘ل

.تاناجرهŸا ‘ ةسصتfl ةيŸاع
ي˘˘ت˘˘لا مÓ˘˘فألا Úب ن˘˘م ه˘˘sنأا ر˘˘كذ˘˘ُي
ةرودل ¤وألا زئاو÷ا ىلع ضسفانتت
د˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مÙ ““ةÒخألا ةدارإلا““ توأا

ن˘˘م Êا˘˘خ˘˘يد˘˘ن˘˘برد د˘˘˘مÚ fiسسح
ة˘˘˘مÓ˘˘˘سس““ ،قار˘˘˘ع˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘ت˘˘˘˘سسدر˘˘˘˘ك
،رسصم نم ضشفاط ءاميسشل ““فوسشلا
Ëر˘ك د˘مÙ ““ة˘ف˘يزŸا ذ˘فاو˘ن˘˘لا““

ةÒسصنل ““انوروك ةلاسسر““ ،ضسنوت نم
ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ك ،بر˘˘˘˘غŸا ن˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘خو تيآا
ل˘جر˘لا““ م˘ل˘ي˘ف˘ب ا˘ي˘لا˘˘ط˘˘يإا تكرا˘˘سش
،““نارد÷ا ع˘م م˘ل˘˘ك˘˘ت˘˘ي نا˘˘ك يذ˘˘لا
،““بر◊ا ور˘جا˘ه˘م““ م˘ل˘ي˘ف˘ب اد˘ن˘˘كو
انأا»و ““ةداهسش ةقرو““ مليفب قارعلا

لوسسرل ““ةر˘ق˘ب˘لا““ ا˘سضيأاو ،““ي˘قار˘ع
.اهÒغو ناريإا نم وج قح

ث.ق

توأا ةرود

Òصصقلا مليفلل ةيمقرلا ةباوبلا ناجرهم ‘ امليف53

ةئفلا هذه ةدعاسسŸ نماسضتلا ةحنم نم نارهو ةيلوب نانف464 دافتسسا
امبسسح ،دجتسسŸا ““انوروك““ ضسوÒف ةحئاج ءارج نم ةررسضتŸا ةينهŸا
سص–و .ة˘فا˘ق˘ث˘ل˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا ة˘ير˘يدŸا ىد˘ل د˘ي˘ف˘ت˘سسا s˘ا لŸىلع نودي˘ف˘ت˘سس
،جد فلأا03 ـب عومÛا ‘ اهتميق ةردقŸاو ةحنملل ةثÓثلا رطسشألا

سسمو .تاطاسشنلا ةحلسصم ضسيئر هزربأا امبسسح sانانف152 ¤وألا ةيلمعلا ت
ةيناثلا ةيلمعلا نم نيديفتسسŸا ددع غلب اميف يسضاŸا ناوج رهسش لÓخ
يرو˘ن فا˘سضأا ا˘م˘ك ،ا˘نا˘ن˘ف312 ي˘سضاŸا ر˘ه˘سشلا ة˘يا˘ه˘ن ع˘˘م تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا

flثلا ضصسص◊ا رخآا نانف761 ملتسسيسسو .يسسيÓا هذه نم ثŸةحن
تاناعإلا هذه نم نيديفتسسŸا عيمج نأا املع يرا÷ا عوبسسألا لÓخ

ة˘ي˘ب˘ع˘سشلا نو˘ن˘ف˘لاو حر˘سسŸا ا˘ه˘ن˘م نو˘ن˘ف˘لا ى˘˘ت˘˘سش ‘ نو˘˘ط˘˘سشن˘˘ي ة˘˘ي˘˘لاŸا
ةيلمع ت“و .يسسيfl قفو ،ىقيسسوŸاو ءانغلاو امنيسسلاو ةيليكسشتلاو
ةفاقثلا ةيريدم اهتعسضو ةينوÎكلإا ةسصنم ىوتسسم ىلع Úنانفلا ليجسست
152 ¤وألا ةلحرŸا ‘ ليجسست ” ثيح ÚينعŸا لقنت يدافتل نارهول
ددع غلب ام˘ي˘ف ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ‘ ر˘خآا08و انا˘ن˘ف312 ةيناث˘لاو ا˘نا˘ن˘ف
.لوؤوسسŸا تاذ قفو، انانف78 ةعبارلا ‘ ÚلجسسŸا
نانف ةقاطب كلÁ نانف لك ةلودلا اهترقأا يتلا ةحنŸا هذه نم ديفتسسيو
تبثي وأا ةرواÛا قوق◊او فلؤوŸا قوق◊ ينطولا ناويدلا نم ةقاطب وأا

ث.ق

Ÿا ةئفلا هذه ةدعاصسŸا ةينهŸةحئا÷ا نم ةررصضت 

نماصضتلا ةحنم نم نارهو ةي’و نم نانف004 نم Ìكأا ةدافتصسا



ةديقع
ةخسسار

عبتي

يكلم
(م) تمجه

يح ضسكع
(م)
ةفراع
(م) زاف

ضسكع
رم
دسشح

ةحاسسملل
فطع فرح

(م)

ةمدقŸا ‘
Ëرب

(م) بئاغلل
ةبتر

 ةيركسسع

(م)ءاجرلا
ةدعاق

(م) ةيار
ليقث

‘ «ةسسيسسد»
عم÷ا

ديدسش
داوسسلا

طويخ
ةقيقر

مقسس
(م) ىسسأا

لسضفأا
(م)ءاŸاب

بسصنلل

ةهباسشتم
ةنداهم

 فرح
باوج
ةنينأامط

(م) ةلذم
(م) دسشحن

توسص
ضضيرŸا

مسس÷ا ‘
(م)

(م) رهظي
(م) بئاغلل

درفم
«ماهسس»
لزه ضسكع

(م)
ولح ضسكع

عسضو
عئارسشلا

(م)طسسب
داو

منهجب

(م) هرسصن
بيجأا

(م) يببسسب
Œاهد ‘
«رقهقت»

Œاهد ‘
«لايجأا»

ةدلاو

 لعف
يسضام
ضصقان

(م) بيجي
 نم

دادعألا

يبراقأا
«رما»
ةÌعبم

(م)قيقد
(م)داهتجإا

ضسكع
جوز

ناهباسشتم

أارقأا
نسس

رابجإا
راهزألا نم

(م)

01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ةعطاقتŸا تاملكلا

ايقفأا
ثيد◊ا بتك حسصأا و رهسشأا نم ـ1
و ةنسسلا لهأا دنع فيرسشلا يوبنلا
ةعام÷ا
ـ عجه و دقر ـ عجسش و ضضرح ـ2
بذج
لمح وأا لقث ـ ءارو ضسكع ـ3
ةدعاق وأا لسصأا ـ ةهباسشتم فرحأا ـ4
عفدل ـ (م) بألا وبأا ـ بسسح ـ5
ماقسسألا و ضضارمألا
ـ (ن) (م)ةرخافلا تاجوسسنŸا نم ـ6
ةحاسسŸا ضسايقل
ةÌعبم «دسسلا » ـ زهي و كرحي ـ7
بعل رهسشأا ـ (م) ةعادل ةرسشجح ـ8
رحبلا بارطسضإا ـ ⁄اعلا ‘ مدق ةرك
ةنيسصح ـ يهنلل ـ9
ـ ةيخيراتلا رئاز÷ا مسصاوع نم ـ01
(م) رانلا ةوذج

ا ل ن ا ضس غ ا ا ن إا

و ل ك ن ـه م ل ل ي ل

ف ر ـه م ل ك إا ت ف ا

ق ط ي ب ـه ن ب خ ضش ي

ط م ت خ ج ب ت ط ل خ

ل ن و ب ـه غ ضس ي و ط

ضش ظ ا ي و ي ا ط ن ط

ف م ف ر د ر م ط ا و

ل ـه ق ـه ي ف ـه ق ف ن

ا ف و ر ح ل ج أا ن م

رسسلا ةملك

 :بولطŸا
رفأا ةمسصاع تناك
اينابسسإاب برعلا لود

تاملكلا
ـ لجأا نم ـ نوططخي ل ـ ضسانلا ـ نإا )
ـ ‘ طقف ـ نولسشفي ـ مهنكل و ..... ـ لسشفلا
ـ ةبيط ـ ةملك ـ ةماسستبإلا ) ـ (طيطختلا
ـ قفاوت ـ ةمظنم ـ فق ـ ( فورح ـ Òغب

.دوهج ـ Òبخ
وك - ود - وسس

7 4 3 5 6 1
2 8 7 3

8 1 4
7 2 1 5

3 1 7 4 2 8
9 2 5 1 4

1 4 2 3
2 9 6 7 4

4 7 3 2

ا ل لك ام ا ت Ÿاقت عط ة
ا ايقف
ـ1 سص  يح لسسم ح ـ2 م لأا  ـ ب ان  ـ3 رج ت م
أا ام ـ م زو  ـ4 ن ـه  . ـه . ـه ـ  أا  اسس ـ5 ضس ـ دع 

ـ دج ـ6 ءاود  يرح  ـ ر أا  ـ7 ر ي  ـ جر لا »  سس «د
ـ8 ب  ـ ق يم  سس ـ ي ـ9 ون  أا  ـ ل ينم  ـ01 ةع
لت اسسم ـ ن رمج 

:ايدومع
ـ1 ئاسص  يرع ب اق ـ2 ت ـ لح  ب »  ير ـ3 «د
ابي ـ يه ـ رج  ـ4 ⁄  ـ مهدح  ام  ـ5 ضس
انم ـ جه ي  ـ6 د اسس  ـ م لا  سس ـ7 نم ـ ⁄  ـ د.ا 
يأا ـ8 ن سسو  او ـ ضس ر  ـ9 ي ئازج  ـ ر ـ01 معن 
نرف ـ اسس .دوهج 

ا ل لك ام ا ت ل سس ه يم ا :ة ل Èا يز ل لك م ا ة ل سس انرغ :ر ةط

باعلألا لولح

ةيمهصسلا تاملكلا
دادعتلا ثيح نم ةلود ضسماخ:فيرعتلا
⁄اعلا ‘ Êاكسسلا

4 3 2 18 7 6 5

1

3

4

ايدومع
ينيطسسلف ضضوافم و يسسايسس ـ1
Òهسش رسصاعم
«ديÈلا » ‘ اهدŒ ـ حاتفم ـ2
ـ (م) بحسس ـ ةقرفتم «يهاب » ـ3
دسشح
نم ـ (م) مهلئاح وأا مهلسصاف ـ4
(ن) ةÁركلا راجحلا
(م) مسس÷ا ‘ ـ عم÷ا ‘ «جهنم » ـ5
(م) نوهدلا نم ـ للم ـ6
ـ «ماد » اثلث ـ (م) رجسض ـ7
ناكŸا نع ماهفتسسإÓل
يقسس ـ ةيبلسس ةيناطيسش ةرطاخ ـ8
(م)
فرح ـ عم÷ا ‘ «ةريزج » ـ9
باوج
ضسل‹ ‘ مئاد وسضع و ةلود ـ01
(م) تاقاط ـ ي‡ألا نمألا

5

2

6

7

02ةـيـلـسـت
ـه1441 مر70fi ـل قفاوŸا م0202  توأا62 ءاعبرألا
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4رويطلا ⁄اع ‘ وهزلا يوذ نم : فيرعتلاةيمهصسلا تاملكلا 3 2 18 7 6 5

12ةـيـلـسـت
ـه1441 مر70fi ـل قفاوŸا م0202  توأا62 ءاعبرألا

Òفز ضسكع
(م)

تاعدوتسسم
عمسسي ل

(م)
لج

فوخ
هئات

و عمج
(م) دسشح

ناسسحإا
داعأا

(م) طقسس
ةسسيئر

Ÿضس
(م) هببسسب

Òبك تيب
(م)

 ضصلıا

ةهباسشتم
ريرسس
لفطلا

بجا◊ا
بابسشلا

(م) حسش
رهسش

يدÓيم

Òمسض
لسصفنم
رهدزي

يهنلل
رانلا ناسسل

براقأا
(م) عاجوأا

اق◊
ىعسسأا

اثلث
«فوخ»
(م) ةدوم

لسضخ
ءاŸاب

رهسش
(م) يدÓيم

عوبسسألا ‘
(م)
درفم

«تاياد»
ضسكع

(م) اهففج
فداسصتي

« يئاوه »
ةÌعبم

رانلا ناسسل
كناكم

هلجسس
حسضوأا

ةهباسشتم
(م)  ةحاسسملل

«بعل» اثلث

برطم
(م) يبرع

Èت

(م) قذاح
هكرحي

 ددغلا نم
ماهفتسسÓل

 داسشر
ةيبرع ةلود

 (م) ءايع
(م) يسصحي

ضسكع
اهسضفر

flهجرا
(م)
ةروسسج

مسس÷ا ‘
(م)

(م) يقسس
در

رداسصم نم
ةقاطلا

درفم
«ضصوسصنلا»

 اثلث
«دسشر»
(م) رحسس

(م) بئاغلل
رويطلا نم

(م)
زاتجي

«لاخ» اثلث
مده

دوط
ىسصحأا

ديدسش درب
(م)
ركنأا

تاوسصألا

(م) ضسقط
ثدحي

ةنيدم
(م) ةيبرغم

اهتمسصاع
وكاماب

عاجوأا
قوسش

رويطلا نم
(م)
ضضرح

(م) نسصح
« ةيمأا »

ةÌعبم

رجسضأاَ
دمخ

زيح
لسصفي

دق
(م) دقر

(م) هتلمج
ءانيم
يدوعسس

درفم
(م) «ندم»

(م) يود
وأا نسسح
 (م) قنور

 يسصاقلا
ضسكع

(م) ءاجه

(م) رقتحا
 ةنيغسض

ةملك ىنعم
ةغللا ‘ قارعلا

ةيبرعلا

ليلج يباحصص
دعب دلو (صض)
ىلصص ــ لوصسرلا

هيلع هللا
Úتنصسب ــ ملصسو

فصصنو

ةنيدم
ةيصسينودنا

اهب تصسصسأات
مدع ةكرح

ماع زايحنلا
5591

يئايزيف
Òهصش ›اطيإا
زاهج عÎخأا

ويدارلا

رهصشأا نم
ةداقلا

‘ Úيركصسعلا
مزهي ⁄ ⁄اعلا

ةكرعم ةيأا ‘
اهصضاخ

ىدعأا يه
ناصسنإلا ءادعأا

حمرلاب نعطلا
لو ، هوحنو
اذفان نوكي

ةنيدم
ىفوت ةيقارع
ردنكصسإل اهب

ÊودقŸا

رهصشأا نم
لئابقلا
ةيبرعلا
ترصصان

ىلصص ــ لوصسرلا
هيلع هللا

لك ‘ ــ ملصسو
 هبورح

Ìكأا نم
تاناوي◊ا
رصصبلا ‘ ةدح

5

4

3

2 1
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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



رــــــــــــــــــــجفلا
رـــــــــــــــــــــهظلا
رــــــــــــــــــــصصعلا
برــــــــــــــــــــغŸا
WWW.EL-HOURRIA.COMءاـــــــــــــــــــصشعلا

ةدـيدج ةـعبط ـه1441   مر70fi ـل قفاوŸا م0202 توأا62 ءاعبرألا

اهيحاوصضو رئاز÷اب ةÓصصلا فيقاوم

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

 يبعصشلا ينطولا صشيجلل ةيتايلمعلا ةليصص◊ا

فيكلا نم Òطانق ةعبرأا قوفي ام زجح
ةماعنلاب جلاعŸا

و .ق

نم Òطانق ةعبرأا نع وبري ام دود◊ا ضسرح زجح
.ةماعنلاب ضشيتفتو ثحب ةيرود لÓخ ،جلاعŸا فيكلا
يبع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا ضشي˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ل˘ي˘سصح بسسحو
،دود◊ا ضسرح نإاف ،يرا÷ا توأا42وÚ 91ب ام ةÎفلل
ةيمك اوزجح““ ،ةمظنŸا ةÁر÷ا ةبراfi راطإا ‘ ‘و
5،16و Òطانق (40) ـب ردقت جلاعŸا فيكلا نم ةمخسض
ةقطنم برق ضشيتفتو ثحب ةيرود لÓخ ،امارغوليك

.““ةماعنلا ةيلوب ،ةزروب Úنج
حلاسصمو يبعسشلا ينطولا ضشيجلل زرافم تفقوأا““ امك
،ل˘حاو˘˘سسلا ضسر˘˘حو دود◊ا ضسر˘˘حو ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا كرد˘˘لا
تايلمع لÓخ ،ينطولا نمألا حلاسصم عم قيسسنتلاب
ة˘ما˘ع˘ن˘لاو تن˘سشو“ Úعو نا˘سسم˘ل˘ت ن˘م ل˘ك˘ب ة˘قر˘˘ف˘˘ت˘˘م
تز˘ج˘حو تاردfl راŒ ة˘ي˘نا˘م˘ث ،را˘سشبو ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘سسقو
.““جلاعŸا فيكلا نم امارغوليك6،24و راطنق (10)

ضشيجلل ةكÎسشم ةزرفم تطبسض““ ،ةلسص يذ قايسس ‘
ةلمfi عفدلا ةيعابر ةبكرم يداولاب يبعسشلا ينطولا
،اسصرق (348137) ـب ردقت تاسسولهŸا نم ةÒبك ةيمكب
نم (95812) مهتزوحب تاردfl راŒ (80) فقوأا امنيب

ةنتابو ةنيطنسسقو نازيلغو ةلقرو نم لكب اهسسفن ةداŸا
.““فودنتو
تفسشك““ ،باهرإلا ةح˘فا˘كÃ ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘خآا د˘ي˘ع˘سص ى˘ل˘ع
يتيلمع لÓخ ،يبعسشلا ينطولا ضشيجلل زرافم ترمدو
ئباfl ةعبسس ،ةنتابو ضسادرموب نم لكب طيسش“و ثحب
عبرأا ىرخأا ةزرفم ترمد امنيب ،ةيباهرإلا تاعامجلل
.““ةيدŸاب عنسصلا ةيديلقت لبانق
ةكÎسشم زرافم تفقوأا ،بيرهتلا ةبراfi لا‹ ‘و
مازق Úعو تسساÔ“ نم لكب يبعسشلا ينطولا ضشيجلل
تزجحو ضصاخسشأا ةعبرأا““ تناجو راتfl يجاب جربو
ادلوم (36)و عفدلا ةيعابر تابكرم Êامثو Úتنحاسش
نم امارغوليك (75)و طغسض ةقرطم (52)و ايئابرهك
ةراج◊ا طيلخ نم ادحاو (10) انطو ةرجفتŸا داوŸا
‘ ل˘م˘ع˘ت˘سست ة˘ف˘ل˘˘تfl ىر˘˘خأا تاد˘˘ع˘˘مو بهذ˘˘لا ما˘˘خو
.““بهذلا نع عورسشŸا Òغ بيقنتلا تايلمع
نم ا˘ن˘ط60،75 ز˘ج˘ح ،هر˘كذ ق˘ب˘سس ا˘م ¤إا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب
تايمك زجح امنيب ،بيرهتلل ةهجوŸا ةيئاذغلا داوŸا

نم لكب اÎل6369 ـب ردقت بيرهتلل هجوŸا دوقولا نم
را˘تfl ي˘جا˘ب جر˘بو فرا˘˘ط˘˘لاو ضسار˘˘هأا قو˘˘سسو ة˘˘سسب˘˘ت
.““فودنتو

توأا42وÚ 91ب ام ةÎفلا ‘

ةدعب اقارح923 فيقوت
تاي’و
كردلا حلاسصمو لحاوسسلا ضسارح نك“

يرا÷ا توأا42وÚ 91ب ام ةÎفلا ‘ ،ينطولا
ةيعرسش Òغ ةرجه تلواfi طابحإا““ نم
براوق Ïم ىلع اوناك اسصخسش (923) ذاقنإاو
ناسسملتو Âاغتسسمو نارهو نم لكب ةيطاطم
؟فراطلاو تنسشو“ Úعو
نم يعرسش Òغ ارجاهم96 فقوأا ةازاوŸاب

مازق نإاو ناسسملت نم لكب ةفلتfl تايسسنج
.““تسساÔ“و

و .ق

ةعونمŸا ئطاوصشلا ‘ اوقرغ21 مهنم

 ةايحب يدوي رحبلا
 عوبصسأا ‘ اصصخصش71

تايفو71 ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصم تلجسس
لÓخ ةعونمŸا ئطاوسشلا ‘ اقرغ21 اهنم
.0202 توأا22 ¤إاÚ 61ب ام ةدتمŸا ةÎفلا
““ ،ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصŸ ةليسصح بسسحو

‘ اقرغ21 اهنم تايفو71 ليجسست ”
تايلو ىوتسسم ىلع ةعونمŸا ئطاوسشلا
30 ـبوزو يزيتو ةياجب ،تايفو40 ـب ةدكيكسس
تايفو20 ـب ضسادرموبو لجيج ،تايفو
ـب Âاغتسسمو نارهو ،تنسشو“ Úع تايلوو
.““ةافو ةلاح10
ئطاوسشلا ةسسارح زاهج ضصخي ام ‘ امأاو
لÓخ ةسسار◊ا ناوعأا ماق““ ،مامجتسسلاو
نم ذاقنإاب حمسس ام لخدت1336 ـب ةÎفلا ضسفن

Ëدقتو ضصخسش2844 يقيقح قرغ
ليو–و رخأا ضصخسش5041 ـل تافاعسسإلا
 .““فاطسصم353 ةيحسصلا زكارملل

و .ق

Úقيرغ يتثج لاصشتنا
Ãعو جاج◊ا ىصسرÚ

نارهوب كÎلا
لÓخ ،نارهول ةيندŸا ةيام◊ا ناوعأا لسشتنا
يئطاسشب Úقيرغ يتثج ،ةÒخألا ةعاسس84لا

.كÎلا Úعو جاج◊ا ىسسرم
ةيام◊ا ىدل مÓعإلاب فلكŸا بسسحو
دقف ، ةلÓب رداقلا دبع بيقنلا ةيندŸا

ةيام◊ا حلاسصŸ ضسطغلا ةقرف تنك“
ةثج لاسشتنا نم Úنثلا ضسمأا ةليل ةيندŸا
ناك ةنسس62 رمعلا نم رمعلا نم غلبي ضصخسش
ئطاسشب ةحابسسلا تاقوأا جراخ حبسسي
ةدم نأا ملعلا عم (كÎلا Úع) ضسودرفلا
.تاعاسس ةثÓث ءاهز تماد ثحبلا
،يسضاŸا دحألا ،ةيندŸا ةيام◊ا تلسشتنا امك

ةقطنÃ ةنسس71 رمعلا نم غلبي باسش ةثج
نم برقلاب ةحابسسلل ةعون‡ ةيرخسص
نأا ملعلا عم جاج◊ا ىسسرÒ Ãبكلا ئطاسشلا
.حايرلا ببسسب ابرطسضم ناك رحبلا
61 ‘ ¤وأا قرغ ةلاح ليجسست قبسس هنأا ركذي
ضسيلاروك ئطاسش ىوتسسم ىلع مرسصنŸاتوأا

.ةسسار◊ا تاقوأا جراخ حبسسي ناك ثيح
ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصم تدنج دقف ةراسشإÓل
ئطاوسشلا حتف ةداعإا رارق دعب نارهو ةيلول
057 ةيرا÷ا ةنسسلل فايطسصلا مسسوم مسسرب

.اينهم66و ايمسسوم اسسراح
ةيلوب ةحومسسŸا ئطاوسشلا ددع نأا ¤إا راسشي
لوط ىلع ةدت‡ ائطاسش33 غلبي نارهو
ملك81ب ردقي يذلا يلحاسسلا طيرسشلا
ىسسرم ةيدلبب Òبكلا ئطاسشلا نم دتمŸاو
Úع ةيدلبب غادم ئطاسش ةياغ ¤إا جاج◊ا
.ةمركلا

م .ق
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جوري ذوعصشÃ حيطي ةقارصشلا نمأا
تاردıا

زجح نم ارخؤوم رئاز÷ا ةيلو نمأا رسصانع نك“
ضصخسش فيقوت عم ›ام غلبمو تاردıا نم ةيمك
نأا ينطولا نمألا حلاسصŸ نايب حسضوأاو.هيف هبتسشم
ةعباتلا ةيئاسضقلا ةطرسشلا ةقرف اهت÷اع ةيسضقلا هذه
،(ةمسصاعلا برغ) ةقارسشلاب ةيرادإلا ةعطاقŸا نمأل
نم ةيعر دوجو““ اهدافم ةمولعم ىلع اهلوسصح دعب

راŒلا ‘ هلغتسساو لزنم محتقا ةيقيرفإا ةيسسنج
ةراعدلل ركو ءاسشنإا نع كيهان ،ةبلسصلا تاردıاب
تنكم دقو.““ةذوعسشلاو رحسسلا ضسوقط ةسسرا‡و
ةيوه ديد–““ نم ةقرفلا رسصانعل ةيناديŸا تايرحتلا
هردق ›ام غلبم هتزوحبو ،هفيقوتو هيف هبتسشŸا
،رلود009 ـب ردقي ةبعسصلا ةلمعلاب غلبمو جد000.31
ةيحÓسصلا يهتنم رفسس زاوجو ةينوÎكلإا ةحولو
ةلسصاوÃو.““ةسضفلا نم تارهوÛا ضضعبو
لوخد نم عون‡ هيف هبتسشŸا نأا Úبت ،تايرحتلل
ةقيرطب لغتسسŸا هلزنم ضشيتفتبو ،ينطولا باÎلا

‘ لمعتسست لئاسسوو داوم ةدع ىلع Ìع ،ةينوناق Òغ
تاءارجإلا لامكتسسا دعبو.ةذوعسشلاو رحسسلا
ةيروهم÷ا ليكو مامأا هيف هبتسشŸا مدق ،ةينوناقلا
.تقؤوŸا ضسب◊ا عدوأاف ،ايميلقإا ضصتıا
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 وطصسلا ةباصصعب ةحاطإ’ا
نازيلغب لزانŸا ىلع
يداو ةرئاد نمأاب ةيئاسضقلا ةطرسشلا رسصانع تنك“

فÎ– رارسشأا ةيعمج فيقوت نم نازيلغ ‘ ويهرا
رسصاق مهنيب ضصاخسشأا60 نم ةنوكتم لزانŸا ةقرسس
.ةقورسسŸا ضضارغألا عيمج عاجÎسسا و
ةديسس اهب تمدقت ىوكسش دعب ،ةيسضقلا هذه ت“و
Úلوه‹ لبق نم ةقرسسلا ¤إا اهلزنم ضضرعتب ديفت
ندعŸا نم تارهوÛا نم ةعوم‹ تلاط يتلاو
Êاوأاو ثاثأا ‘ تلث“ ةيلزنم ضضارغأاو رفسصألا
هيلعو ،رانيد00007 هردق ›ام غلبم ¤إا ةفاسضإلاب
ديد– نم نكمتتل اهتاير– حلاسصŸا تاذ تفثك
ةيلمع ترفسسأا نيأا مهفيقوت متيل ،مهيف هبتسشŸا ةيوه
ناك لبح ىلع روثعلا ىلع مهنكاسسŸ ضشيتفتلا
عم ،ةقرسسلا لfi نكاسسŸا ¤إا جولولا ‘ لمعتسسي
.ةقورسسŸا ضضارغألا عاجÎسسا
،مهيف هـبتسشŸا دسض يئاسضق ءارجإا فلم ز‚أا دقو
.ةلادعلا مامأا هبجوÃ اومدقو
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 ةرايز ‘ ةدود نب ةكيلم ةفاقثلا ةريزو
ةبانعب نوبيه فحتم ¤إا

لمعل Úمثت نوغروغ عانق عاجÎصسا
 راثآ’ا ىلع ةظفاÙا ‘ عاطقلا

نأا ةدود نب ةكيلم نونفلاو ةفاقثلا ةريزو تدكأا
6991 ةنسس تبره يتلا نوغروغ عانق ةف– عاجÎسسا
‘ ةفاقثلا عاطق لمعل انيمثت““ دعي ضسنوت ¤إا
هب رخزت يذلا عونتŸا يرثألا ثاÎلا ىلع ةظفاÙا
ضسمأا ،اهتنياعم لÓخ ةريزولا تحسضوأاو““.رئاز÷ا
ةقفر نوبيه فحتÃ نوغروغ  عانق ،ةبانعب ،ـءاثÓثلا
ىدل تايفسشتسسŸا حÓسصإاب فلكŸا بدتنŸا ريزولا
لمع ةرايز راطإا ‘ ،حابسصم ليعامسسإا ةحسصلا ةرازو
ةفحتلا هذه نأا ،Úموي مودت ةيلولا هذه ¤إا دقفتو
دق غلك003 نزتو ماخرلاب ةتوحنŸا ةيرثألا
ةظوفfi تلظو ،4102 ةنسس رئاز÷ا اهتعجÎسسا
لبق ،ةمسصاعلا رئاز÷اب راثآÓل ينطولا فحتŸاب
نب تهون نأا دعبو.مايأا ةعسضب ذنم ةبانع ¤إا اهعاجرإا
ةزهجألا فلتfl اهب موقت يتلا ةÒبكلا دوه÷اب ةدود
بيرهت ةحفاكم ‘ ةيرئاز÷ا كرام÷او ةينمألا
حمسسيسس ةفحتلا هذه عاجÎسسا نأا تدكأا ،راثآلا بهنو
لا‹ ‘ نوبيه يرثألا عقوŸاب ةيكرح ثعبب
ةفحتلا هذه نأا ¤إا ةراسشإلا ردŒ.ةيفاقثلا ةحايسسلا
نوبيه يرثألا عقوŸاب0391 ةنسس تفسشتكا دق ةيرثألا
اذه ‘ ةدود نب ةكيلم تراسشأاو.(ةينامورلا ةنيدŸا)
حتفي نأا هنأاسش نم ديسصرلا اذه نأا ¤إا قايسسلا
ةئسشان تاسسسسؤوم ‘ رامثتسسÓل بابسشلا مامأا ةسصرفلا

لÓخ نم كلذو ،ةيفاقثلا ةحايسسلا ثعبل ،ةركتبم
ةيفاقثلا ةئيبلاب فرعت ةيفاقث تاراسسم ثادحتسسا
.يثاÎلاو ‘اقثلا هديسصرو نوبيه يرثألا عقوملل
بابسشلا عيجسشت ،ددسصلا اذه ‘ ،ةدود نب تدكأا امك
ةيفاسشكتسسا تارايز راكتبا لا‹ ‘ رامثتسسلا ىلع
عقاوŸاب فرعت داعبألا ةيثÓث ةينقتب ةيسضاÎفا
عقاوŸا هذهوحن ÚنطاوŸا باطقتسسل ةيرثألا
.ةيلfi ةيومنت ةيكرح ءافسضإاو
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مجاهم نأا ةيمÓعإا ريراقت تدكأا
ماصسح““ يصسنرفلا نويل قيرف

صصوصصخب هفقوم مصسح ““راوع
ببصسب هلثميصس يذلا بختنŸا
.ةيرئازج وكنارفلا هلوصصأا

نأاofni.erocsel عقوم فصشكو
تلاصصتا ىلع در ““راوع ماصسح““
ةركل يرئاز÷ا دا–إلا صسيئر

صسمأا موي يصشطز نيدلا Òخ مدقلا
بختنŸا ليث“ اصضفار Úنثإلا
نأا  عقوŸا تاذ فاصضأاو .يرئاز÷ا
ةمئاق نمصض نوكيصس راوع ماصسح

يتلا ناصشيد يديد يصسنرفلا بردŸا
ةينعŸاو صسيمÿا موي اهنع فصشكيصس

Ãديوصسلاو ايناركأا يبختنم ةهجاو ‘
.تابختنملل يبوروألا يرودلا راطإا

ر .ق

ةوعد ضضفري راّوع
ليثمتل يصشطز
بختنŸا
يرئاز÷ا

ةوعد ضضفري راّوع
ليثمتل يصشطز
بختنŸا
يرئاز÷ا

ونÓيÃ ةيلاطي’ا ةطرصشلل يصسيئرلا زكرŸا لخاد يرئازج ةافو
صسمأا لوأا يرئازج ةافو نع ،ةيلاطيإا ةيمÓعإا ريراقت تفصشك
زكرŸا ‘ ÚفوقوŸاب ةصصاخ راظتنا ةعاق لخاد ،دحألا
.ةيلاطيإل اونÓيم ةنيدÃ ةطرصشلل يصسيئرلا

ءابنألا ةلاكو اهنيب نم ،رداصصŸا تاذ هيلإا تراصشأا ام بصسحبو
هفيقوت ” ،ةنصس34ـلا بحاصص ةيحصضلا نإاف ،““اصسنآا ““ ةيمصسرلا

Ãاياعرلا دحأا ةقفر ““ايصستينيف اتروب ““ ةيقدنبلا باب ةقطن
.ونÓيŸ يصسيئرلا ةطرصشلا زكرم ¤إا ديتقا نيأا ،ÚيبرغŸا

بيبط ىدل عيرصشت ةيلمعل عصضخ ةيحصضلا نأا تفصشك امك
ةكبصشلا تاذ ‘ درو تقو ‘ ،ةافولا بابصسأا ديدحتل يعرصش
راظتنا ةعاق ‘ راحتنلا ىلع مدقأا ةيحصضلا نأا ،ةيمصسرلا

.ةنيدملل يصسيئرلا ةطرصشلا زكرم ‘ ÚفوقوŸاب ةصصاخ
م .ق
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