
fiءافتصسا ءارجإ’ نوزهاج :‘رصش دم
 روتصسدلا ليدعت

 ةبخانلأ ةئيهلأ ءاعدتسسأ
لبقŸأ Èمتبسس51 ‘

ةلقتصسŸا ةينطولا ةطلصسلا ضسيئر فصشك
نع ،ءاعبرأ’ا ضسمأا ،‘رصش دمfi ،تاباختنÓل

ءاتفتصسا لجأا نم ةبخانلا ةئيهلا ءاعدتصسا دعوم
نأا ضضÎفŸا نم هنأا حصضوأاو ،روتصسدلا ليدعت
،نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا ضسيئر يعدتصسي
.لبقŸا Èمتبصس61 هاصصقأا لجأا ‘ ةبخانلا ةئيهلا

30 صص

Òيصستلا ءوصس ببصسب

 ““لايسس““ ـل ماعلأ ريدŸأ ماهم ءاهنإأ
30 صص

ةيعرصشلا Òغ ةرجهلل ةلواfi طابحإا دعب
تنصشوميت Úعب

 ةسصتfl ةكبسش كيكفت
 ةقر◊أ ميظنت ‘

 ةيبرغلأ لحأوسسلاب
42 صص
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نأا رئاز÷ا ‘ لاقنلا فتاهلا ولماعتم دكأا
ةيكلصسلا تÓصصاوŸاو ديÈلا ةرازو رارق
ةديدج تاددرت ريرحتب قلعتŸا ةيكلصسÓلاو
ةوطخ““ مهفرصصت ت– اهعصضوو تنÎنÓل
نم ،““عيباصسأا نوصضغ ‘““ ،حمصستصس ““ةيباجيا

.تنÎن’ا قفدت ‘ ““ضسوملم نصس–““ قيق–
يزيجو ضسيليبوم) ثÓثلا نولماعتŸا Èتعاو
حتف نأا ،ةيمÓعإا تاحيرصصت ‘ ،(ووديروأاو
لوح ضشاقنلا رازموب ميهاربإا عاطقلا ريزو

flمهءادأا ضصخت يتلا ت’اغصشن’ا فلت ‘
ةيصصولا ةرازولا مازتلا ىدم نع Èعي ناديŸا
ةيعون Úصس–و ›اعلا قفدتلا Òفوتب

ضسيئرلا دافأاو.ÚنطاوŸا ةدئافل تامدÿا
لاقنلا لماعتŸا ةكرصشل ماعلا ريدŸا
ÚلماعتŸا لوصصح نأا ديكم لÓب ““ضسيليبوم““

مهنكميصس““ تابذبذلا نم ةديدج ةيمك ىلع
ةمدقŸا تامدÿا ىوتصسم نم عفرلا نم
.““Òصصق تقو ‘ اهتيعون Úصس–و
اهنع نلعŸا تارارقلا نإا ديكم لاقو
نم عفرلاب ةصسوصسfi دج ةفصصب انل حمصستصس““
،اننئابز لكل اهمدقن يتلا ةمدÿا ةيعون
.““مهيدل ت’اصصت’ا ةدوج Úصس–و

40 صص

ةقثلا ةعزعز ةلواحÃ افارطأا مهتت تلازام رئاز÷ا ديرب

 انوروكب ةديدج تايفو9و ةباسصإأ193
ةÒخألأ ةعاسس42 ـلأ ‘

ةÒخأ’ا ةعاصس42لا لÓخ ،تايفو9و (91-ديفوك) انوروك ضسوÒفب ةديدج ةباصصإا193 تلجصس
دصصر ةنجلل يمصسرلا قطانلا بصسحو.ءافصشلل اصضيرم992 لثا“ يذلا تقولا ‘ ،رئاز÷ا ‘
نم916.24 غلب ةدكؤوŸا ت’ا◊ا ›امجإا نإاف ،راروف لامج روتكدلا ،انوروك ضسوÒف ةعباتمو
ةعاصس42لا لÓخ ةمصسن فلأا001 لكل ةلاح9،0 لثÁ ام وهو ،ةديدج ةلاح193 اهنيب
،ضصخصش688.92 ءافصشلل ÚلثامتŸا ددع غلب اميف ،ةلاح564.1 تايفولا ددع غلب امك.ةيصضاŸا

ددع ىلعأا رئاز÷ا ةي’و تلجصسو .ةنجلل يمصسرلا قطانلا لبق نم ةمدقŸا تايطعŸا بصسح
.ةباصصإا14ـب وزو يزيت مث ةباصصإا85ـب ةديلبلا اهيلت ةباصصإا87ـب ةديد÷ا ت’ا◊ا نم

معدت ابوروأاو عجاÎلا صضفرت ايكرت
 ..نانويلا

طسسوتŸأ قرسشب برح حمÓم
ءأوتحل ةيناŸأأ ةطاسسوو..
 ديعسصتلأ

داوم ‘ ةيطايتح’ا مئاوقلا دافن
 ةيصسنرفلاو تايصضايرلا

أاجلت دق ةيبÎلأ ةرأزو
دسسل ةقباسسŸأ ميظنتل
ةرغاسشلأ بسصانŸأ

20 صص

 اهلÓغتصس’ ةيصسايصس تاهج ت’واfi طصسو

لخدت سسلبأرط تأرهاظم
 عبأرلأ اهموي

 ةديدج تاددرت صصيصصخت ةرازولا رارق دعب

تنÎنألأ قفدت :لاقنلأ ولماعتم
عيباسسأأ نوسضغ ‘ نسسحتيسس

EL HOURRIAةــــيرابخإ ةــــــــيموي

ةلسصأوتم تلأزام ةلويسسلأ ةمزأأ

60 ـل قف     
ـه1441 

Ìكأا دعب ،ينطولا رطقلا Èع كونبلاو ديÈلا بتاكم ‘ ةلويصسلا ةمزأا لصصاوتت
ريزوب اءدب ةبراصضتŸا ÚلوؤوصسŸا تاحيرصصت نعو ،اهروهظ نع رهصش نم
ةمزأ’ا لوأ’ا ريزولا Òصسفت ¤إا ’وصصو اهدوجو ةيادبلا ‘ ىفن يذلا ديÈلا
ةعزعز ةلواحÃ فارطأا ماهتا مث ،انوروك ببصسب تاعصضرŸا تÓماعلا بايغب
.دÓبلا رارقتصسا
اذه نم نوكتصشي ،تاصشاعŸا باحصصأا ةصصاخ ،نويرئاز÷ا نونطاوŸا لازامو

رئاز÷ا ديرب بتاكم بلغا دهصشتذإا ،يواصسأاŸاب هنوفصصي يذلا عصضولا
¤إا ضضعبلا رطصضيو ،احابصص ةعبارلا ‘ انايحأا أادبت ةليوط Òباوط كونبلاو
،يواصسأاŸا عصضولا اذه نم ء’ؤوه يكتصشي ثيح ،ديÈلا زكارم برق تيبŸا

،طرافلا ىحصضأ’ا ديع ذنم ايموي نوناعي نيذلا ىصضرŸاو نصسلا رابك ةصصاخ
.ديÈلا بتاكم Èع نيدعاقتملل موي ضصيصصختو لجاعلا لخدتلاب Úبلاطم

30 صص



روتصساب دهعÃ قيوصستلا ريدم

 لخدت يتلأ لافطألأ تاحاقل لك Òفوت
ةينطولأ ةمانزرلأ راطإأ ‘

ÚنطاوŸا ‘وصس قازرلا دبع روتكدلا روتصساب دهعÃ قيوصستلا ريدم نأامط
تاحاقلل ةينطولا ةمانزرلا راطإا ‘ لخدت يتلا تاحاقللا فلتÒ flفوتب
داصضم حاقل ةعرج فلأا059 ل ارخؤوم دهعŸا مÓتصسا نع افصشاك لافطأ’ا
.فاكنلاو ةيناŸأ’ا ةبصص◊او ةبصصحلل
فلتfl نم نمأا نوزfl ىلع رفوتي دهعŸا نأا لوؤوصسŸا تاذ حصضوأاو
ثÓثلا تاحاقللا نم ةيفاصضإا ةعرج فلأا059 ارخؤوم ملتصساو تاحاقللا
ةيفاكلاب ةيمكلا هذه اÈتعم فاكنلاو ةيناŸأ’ا ةبصص◊او ةبصصحلل ةداصضŸا
.ةينطولا ةمانزرلا قفو تاجايتح’ا ةيطغتل
يتلا ةبعصصلا ةيحصصلا فورظلا نم مغرلابو هنأا ¤إا ىرخأا ةهج نم راصشأاو
⁄اعلا Èع ةيو÷ا تÓحرلا قيلعتو انوروك ضسوÒف راصشتنا اهيف ببصست
راطإا ‘ لافطأ’ا لكل اهنامصضو تاحاقللا هذه ءانتقا نم ةلودلا تنك“““
تائف لك ¤إا ةهجوŸا ضصصص◊ا بناج ¤إا ميعطتلل ةينطولا ةمانزرلا
.““مداقلا لوخدلا لÓخ ÚصسردمتŸا
اهيف تعطقنا يتلا ةÎفلا هذه لÓخ بون÷ا قطانم نيو“ ضصوصصخبو
ينطولا ضشي÷ا هبعل يذلا رودلا لوؤوصسŸا تاذ نمث ةيلخادلا لقنلا لئاصسو
.تاحاقللا هذه نم اهصصصصحب قطانŸا هذه ديوزتب مايقلا ‘ يبعصشلا
يتلا لكايهلاو حلاصصŸا لك نأا ‘وصس روتكدلا دكأا عيزوتلا ‘ ميظنتلا نعو
‘ ةبولطŸا تايمكلا ىلع لصصحتت لافطأ’ا تاحاقلب مايقلا ةمهم اهل دنصست
يتلا حلاصصŸا ضضعب ‘ لجصسŸا ريذبتلل هفصسأا““ نع لباقŸا ‘ اÈعم اهتقو
هذه نم نيديفتصسŸا لافطأ’ا ددعب ةنراقم لفطلاو مأ’ا ةحصصب لفكتت
.““ةيلمعلا
رئاز÷ا لامصشل ةيراو÷ا ةحصصلا تاصسصسؤوم ةريدم تنأامط اهتهج نمو
فرصشت يتلا تاصسصسؤوŸاب تاحاقللا لك Òفوتب مÓع ةيدان ةروتكدلا ةمصصاعلا

ةداŸا هذه ثيح نم اتاتب تاعاطقنا ليجصست مدع““ ةدكؤوم اهÒيصست ىلع
.““تاصسصسؤوŸا هذه Úب اميف نماصضتلا لصضفب ةيوي◊ا
ديزأاو تامدÿا ةددعتم ةدايع71 ›اوح Òيصست ىلع مÓع ةروتكدلا فرصشتو
ناينبلا Úعو يواصشوب نم لك تايدلب بارت قوف ةدجاوتم جÓع ةعاق03 نم
.ةينطولا ةمانزرلا راطإا ‘ لخدت يتلا لافطأ’ا تاحاقلب اهلك موقت ةقارصشو
‘ تاعاطقنا نم Êاعي ناك ادج Óيلق اددع““ نأاب ةثدحتŸا تاذ تدكأاو
تكردتصسا ةرادإ’ا نكلو فاكنلاو ةيناŸأ’ا ةبصص◊او ةبصصحلل داصضŸا حاقللا
كلت تماق ثيح تاصسصسؤوŸا هذه Úب نماصضتلا لصضفب ةلكصشŸا تلحو عصضولا
.““اهب تدفن يتلا ىرخأ’ا ةدعاصسÃ ةداŸا هذه ‘ نوزfl ىلع رفوتت يتلا
ةبصضهل ةيراو÷ا ةحصصلا ةصسصسؤوÃ مÓعإ’اب ةفلكŸا اهتهج نم تدكأاو
ءانثتصساب لافطأÓل ةهجوŸا تاحاقللا رفوت ‘او ةزياف ةبقلاب رصصانعلا
ءاثÓثلا ضسمأا لوأا ذفن يذلا فاكنلاو ةيناŸأ’ا ةبصص◊او ةبصصحلل ةداصضŸا
دهعم دوزي نأا ‘ اهلمأا نع ةÈعم تاعر÷ا رخآا نم لافطأ’ا ةدافتصسا دعب
.نك‡ تقو عرصسأا ‘ ةداŸا هذهب ةصسصسؤوŸا روتصساب
نب فيطللا دبع روصسفوÈلا لافطأ’ا بطل ةيرئاز÷ا ةيعم÷ا ضسيئر ددصشو
تاحاقلل ةينطولا ةمانزرلل ،يلعفلا قيبطتلا ةرورصض ىلع هبناج نم يصسونصس
يتلا لافطأ’ا تاحاقل ضضعب ‘ ةردن ليجصستل هفوخت نع اÈعم لافطأ’ا
ضسوÒف يصشفت ببصسب ةمداقلا رهصشأ’ا لÓخ ةينطولا ةمانزرلا راطإا ‘ لخدت
.ىرخأ’ا تاطاصشنلا لطع يذلا انوروك
ةحصص ىلع اظافح ةمانزرلا هذه قيبطت ‘ ليجعتلا ¤إا Òبÿا تاذ اعدو
يتلا ضضارمأ’ا ضضعب نم لافطأ’ا ةياقو ىلع اثاح ،عمتÛاو لافطأ’ا
تابصصقلا باهتلا رارغ ىلع ءاتصشلاو فيرÿا يمصسوم لÓخ اميصس مهبيصصت
Òبك ظاظتكا ‘ -رذح امك - ةÎفلا هذه لÓخ ببصستيصس ا‡ ةيئاوهلا

Ÿاب لافطأ’ا بط حلاصصŸةينطولا ةيئافصشتصس’ا تاصسصسؤو.
لا‹ ‘ لÓقتصس’ا ذنم ةلودلا اهب تماق يتلا تادوهÛا نمث نأا دعبو
‘ اهتقو ببصستي ناك يذلا يرد÷ا دصض ميعطتلا اهتمدقم ‘ لافطأ’ا حيقلت
ةحصصلا ةرازو ةلصصاوم عم ةحيرصشلا هذه نم ةئاŸاب03 ةبصسن ةافو

Ûتاحاقلل ةينطولا ةمانزرلا قيبطتل اهتادوه Ãافصصو ءايلوأ’ا ةدعاصس
.رئاز÷ا هتققح يذلا Òبكلا بصسكŸاب ةيلمعلا هذه يصسونصس نب روصسيفوÈلا
ذنم ضضرفت تناك يتلا ةينطولا ةيبÎلا ةرازو لمعب Òبÿا تاذ هون امك
ةرازو اذكو مهليجصستل ضسيردتلا ىلع ÚلبقŸا لافطأ’ا حيقلت Îفد تاونصس
ضسيصس– ‘ مÓعإ’ا لئاصسو فلتfl هتبعل يذلا رودلا لÓخ نم لاصصتإ’ا
.ميعطتلا اذه ةيمهأا لوح عمتÛا
ىلع ،رخآا بناج نم لافط’ا بطل ةيرئاز÷ا ةيعم÷ا ضسيئر ددصشو
يهو ةيلمعلا هذه نم ةئاŸاب59 ةبصسن غولب ةياغ ¤إا ميعطتلا ىلع ةموادŸا
ضضعب نم لافطأ’ا ةياقول ةنماصضلاو ةيفاكلاب Òبÿا تاذ اهاري يتلا ةبصسنلا
‘ ضضافخنا يأا ليجصست اÈتعم ،مهتايح لاوط ةكاتفلا ةيصسوÒفلا ضضارمأ’ا
ةدوع ىلع دعاصسيو ةئفلا هذه ىلع ارطخ لكصشي ،ةبصسنلا هذه نود ميعطتلا

.ضضارمأ’ا هذه
6102 يتنصس لÓخ ترهظ يتلا ةبصص◊ا ت’اح لاثŸا ليبصس ىلع ركذو
لامتكا مدع ةجيتن ىرخأا تاي’وب ترصشتنا مث بون÷ا تاي’و ضضعبب7102و
ضضعب نواهت وأا فوزع دعب يصسوÒفلا ضضرŸا اذه دصض حيقلتلا ةيلمع
.ءايلوأ’ا
تايفو لدعم لقتنا دقف لافطأ’ا تاحاقل ‘ رئاز÷ا رامثتصسا لصضفبو
دعب ةيح ةد’و0001 لكل ةلاح051 نم -Òبÿا هب ركذ ام بصسح- لافطأ’ا
يهو ةÒخأ’ا تاونصسلا لÓخ ةيح ةد’و0001 لكل ةلاح02 ¤إا لÓقتصسا
تلاز’““ اهنأاب Êونصس نب روصسفوÈلا اهاري ةعجصشم اهنأا نم مغرلاب ةبصسن
5 لجصست يتلا ةمدقتŸا لودلا اهيلإا تلصصوت يتلا كلت نع ““دعبلا لك ةديعب
.ةيح ةد’و0001 لكل تايفو
تاحاقلل ةينطولا ةمانزرلا ريوطت ‘ ةلودلا اهتلذب يتلا تادوهÛا لصضفبو
زازكلا اذكو6102 ةنصس لافطأ’ا للصش ىلع ءاصضقلا ‘ تمهاصس يتلا لافطأ’ا
رئاز÷ا تلان8102 ةنصس ةد’ولا يثيدح لافطأ’او لما◊ا ةأارŸا ىدل
.ةحصصلل ةيŸاعلا ةمظنŸا فرط نم لاÛا اذه ‘ فاÎعا Úتداهصش
‘ لافطأ’ا تاحاقل قيبطتو عيصسوت ‘ تادوهÛا هذه لك تمهاصس امك
لÓخ ةنصس67 ¤إا لÓقتصس’ا دعب ةنصس24 نم ةاي◊ا ‘ لمأ’ا ىوتصسم لاقتنا
.ءاصسنلا ىدل ةنصس68و لاجرلا ىدل9102 ةنصس
جاو /و.ق

2يـنـطو
ـه1441 مر80fi ـل قفاوŸا م0202  توأا72  صسيمÿا el-hourria.com

لوصستلاو لامهإ’ا ،ةلماعŸا ءوصسب اهلم‹ قلعتت

 مهقوقحب سساسسملل لفط005 سضرعت
 يحسصلأ رج◊أ ةÎف لÓخ

تا˘ير˘يد˘م ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا تل˘˘غ˘˘ت˘˘صسا
ة˘ي˘طا˘ي˘ت˘ح’ا م˘ئاو˘ق˘لا ل˘ك ة˘ي˘˘بÎلا
ط˘˘صسو˘˘تŸا ن˘˘يرو˘˘ط˘˘لا˘˘˘ب ة˘˘˘صصاÿا
،ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘لا داو˘م ‘ يو˘نا˘ث˘˘لاو
وهو ،ةيصسنرفلا ةغللاو تايصضايرلا

ميظنتل ةيبÎلا ةرازوب عفديصس ام
.ةرغاصشلا بصصانŸا دصسل ةقباصسم
ي˘ت˘لا ة˘ي˘بÎلا تا˘ير˘يد˘˘م Úب ن˘˘مو
ة˘ير˘يد˘˘م ،ا˘˘ه˘˘م˘˘ئاو˘˘ق تذ˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘صسا
و˘ه ا˘م˘ك بر˘غ ر˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘بÎلا

. هاندأا لود÷ا ‘ حصضوم
نإاف ،ةرفوتŸا تامولعŸا بصسحو
‘ تعرصش ةينطولا ةيبÎلا ةرازو
ءا˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘صسا ‘ ة˘˘˘ي˘˘˘˘صضاŸا ما˘˘˘˘يأ’ا
ةقباصسم ‘ Úحجانلا Úيطايتح’ا
7102 ةنصس تيرجأا يتلا فيظوتلا

.ثÓثلا ةيميلعتلا راوطأ’ا ‘
Úيطايتح’ا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ل˘م˘صشت ا˘م˘ك
ة˘˘ي˘˘بÎلا ة˘˘ق˘˘با˘˘صسم ‘ Úح˘˘جا˘˘ن˘˘لا
.8102 ةنصسل ةيبÎلا

ددصصلا اذه ‘ ةرازولا تحصضوأاو
ةذ˘˘تا˘˘صسأا˘˘ب ة˘˘صصاÿا بصصا˘˘˘نŸا نأا
ةداهصشل Úلما◊ا يوناثلا ميلعتلا
نيذلاو ضصاصصتخ’ا ‘ ضسناصسيللا

Èتعت ’ نيدقا˘ع˘ت˘م˘ك م˘ه˘ن˘ي˘ي˘ع˘ت ”
.ةرغاصش بصصانم
ةÎفب ÚينعŸا بصصانم دعت اميف
7102 ناونعب ضصصصختŸا نيوكتلا

‘ ÚصصبÎم˘˘˘˘ك Úي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ق
لو˘خد˘لا ن˘م ءاد˘˘ت˘˘با م˘˘ه˘˘ب˘˘صصا˘˘ن˘˘م
Úع˘˘ت˘˘ي ثي˘˘ح ،ةر˘˘غا˘˘صش ي˘˘صسردŸا
مد˘˘عو م˘˘ه˘˘ب˘˘صصا˘˘˘نÃ ظا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ح’ا
. لاÛا اذه ‘ اهلÓغتصسا
ة˘˘˘ي˘˘˘بÎلا ةرازو تما˘˘˘ق ،ةرا˘˘˘صشإÓ˘˘˘ل
يريد˘م ن˘م دد˘ع ة˘ي˘عÃ ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ا˘ه˘ب ما˘ق ة˘ل˘ما˘صش ة˘صسارد˘ب ة˘˘ي˘˘بÎلا

اهلÓخ نم اوماق داوŸا وصشتفم
ة˘يو˘˘بÎلا تا˘˘صسصسؤوŸا ل˘˘ك ةرا˘˘يز˘˘ب

Ÿا ةفرعŸرمأ’ا ةرغاصشلا بصصان
ةفرعم ىلع ةرازولا دعاصس يذلا
ة˘ي˘صضرأ’ا ح˘ت˘ف˘ب ا˘ه˘˘ما˘˘ي˘˘قو دد˘˘ع˘˘لا
.Úيطايتح’ا فيظوتل
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عم ءاقل ضشماه ىلع ‘رصش ةديصسلا تحصضوأاو
،لفطلا قوقح زيزعتل ÊدŸا عمتÛا ةكبصش
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع تارا˘˘ط˘˘خ’ا ة˘˘ي˘˘ل˘˘خ““ نأا
تقلت ،ةلوفطلا قوقح ةيقرتو ةيام◊ ةينطولا
قو˘ق˘ح˘ب ضسا˘صسŸا ضصو˘صصخ˘˘ب ارا˘˘ط˘˘خإا0841
ة˘يا˘غ ¤إاو ي˘صضاŸا ر˘يا˘ن˘ي ر˘ه˘صش ذ˘ن˘م ل˘ف˘˘ط˘˘لا
لامه’ا ،ةلماعŸا ءوصسب اهلم‹ قلعتت ،ضسمأا
 ،لوصستلاو
ضساصسملل اوصضرعت لفط005 ليجصست ” اميف
ةÒصشم ،““يحصصلا رج◊ا ةÎف لÓخ مهقوقحب
ةنصسلا لجصسلا كلذ نم لقأا““ ددعلا اذه نأا ¤إا
لا˘˘ف˘˘طأ’ا ماز˘˘ت˘˘˘لا ¤إا ع˘˘˘جار اذ˘˘˘هو ة˘˘˘ي˘˘˘صضاŸا
¤إا مهجورخ مدعو رج◊ا ةÎف لÓخ مهتويبب
.““عراصشلا
ةرورصض ¤إا ÚنطاوŸا ‘رصش تعد ،ةبصسانŸابو
م˘˘قر˘˘لا Èع ت’ا◊ا هذ˘˘˘ه ل˘˘˘ث˘˘˘م ن˘˘˘ع غÓ˘˘˘بإ’ا
‘ لخدتلاب ةئيهلل حمصسي اÃ (11.11) رصضخأ’ا
.بصسانŸا تقولا
ةدع ليجصست““ نع قايصسلا تاذ ‘ تفصشك امك
عم لماعتلا ‘ تلصشف تÓئاع نم ت’اصصتا

ةÎف لÓخ مه˘تا˘فر˘صصت ‘ م˘ك˘ح˘ت˘لاو ا˘ه˘لا˘ف˘طأا
ى˘صضرŸ ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ا˘صصو˘صصخ ،ي˘ح˘˘صصلا ر˘˘ج◊ا
ل˘هأا˘ب ة˘نا˘ع˘ت˘صس’ا ¤إا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ع˘فد ا˘م د˘حو˘ت˘˘لا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘لارد˘ف˘لا˘ب لا˘˘صصت’او ضصا˘˘صصت˘˘خ’ا

ت– تع˘صضو ي˘ت˘˘لا د˘˘حو˘˘ت˘˘لا لا˘˘ف˘˘طأا ة˘˘يا˘˘م◊
تادا˘صشرإا او˘مد˘ق Úي˘ئا˘صصخأا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا فر˘˘صصت
.““رصضخأ’ا مقرلا قيرط نع تÓئاعلل
اهل ضضرعت يتلا ةيصسفنلا تامدصصلا ضصوصصخبو
يحصصلا رج◊او انوروك ةحئاج ءارج لافطأ’ا

ة˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تلذ˘˘ب --‘ر˘˘صش ةد˘˘ي˘˘صسلا ف˘˘ي˘˘صضت--
ةÒبك ادوهج““ ةي˘ل˘ق˘ع˘لا ة˘ح˘صصل˘ل ة˘ي˘تا˘عو˘صضوŸا
ة˘ي˘صسف˘ن˘لا ة˘ق˘فارŸا لÓ˘خ ن˘م م˘˘ه˘˘ب ل˘˘ف˘˘ك˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ةكبصش عم ءا˘ق˘ل˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو  .““ةر˘م˘ت˘صسŸا
ي˘ت˘لا ل˘ف˘ط˘لا قو˘ق˘ح ز˘يز˘ع˘ت˘ل ÊدŸا ع˘م˘تÛا
ةيعمج431 نم لكصشتت يتلاو8102 ةنصس تبصصن
ةديصسلا تلاق ،نطولا ءاحنأا ةفاك Èع ةعزوم
هزا‚إا ” ام لك مييقت““ ¤إا فدهي هنأاب ‘رصش
يراو÷ا ÊاديŸا لمعلا ‘ ةكبصشلا لبق نم
بناج ¤إا ،يئانثتصس’ا فرظلا اذه ‘ ةصصاخ
ىلع نحنو اصصوصصخ يلبقتصسم جمانرب عصضو
بج˘˘ي يذ˘˘˘لا ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ج’ا لو˘˘˘خد˘˘˘لا باو˘˘˘بأا
.““لفطلا ةحلصصم مدخي اÃ هل Òصضحتلا

نم ةلوذبŸا دوه÷ا»ب تهون راطإ’ا اذه ‘و
اهتقفارمو ةيصضاŸا رهصش’ا لÓخ ةكبصشلا لبق
ىلع رئاز÷ا هت˘فر˘ع يذ˘لا ي˘ن˘ما˘صضت˘لا ل˘م˘ع˘ل˘ل

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةدد˘˘˘˘صشم ،““91-د˘ي˘فو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ي˘ف˘ل˘خ
ن˘˘يو˘˘ك˘˘ت˘˘لا ن˘˘م وا˘˘˘صست˘˘˘م رد˘˘˘ق Òفو˘˘˘ت ةرور˘˘˘صض““
بنا÷ا نم ةكبصشلا ‘ ةطرخنŸا تايعمجلل
ة˘يا˘م˘ح˘ب ق˘ل˘ع˘تŸا ›ود˘لاو ي˘صسف˘ن˘لا ،Êو˘نا˘ق˘لا
ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘صسا˘صسأ’ا ئدا˘بŸاو ،ة˘˘لو˘˘ف˘˘ط˘˘لا
ةئيهلا نأا ¤إا راطإ’ا اذه ‘ تراصشأاو.““لفطلا
·أ’ا قودنصص عم لمعتصس اهيلع فرصشت يتلا
يئان÷ا حÓصصإ’ا ةمظنمو ةلوفطلل ةدحتŸا

لا‹ ‘ Úل˘عا˘ف˘لا ل˘ك تارد˘ق ة˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت““ ى˘˘ل˘˘ع
.““ةلوفطلا ةيامح
ÊدŸا عمتÛا ةكبصش ضسيئر دكأا ،هبناج نم
لدا˘˘ع ،ر˘˘ئاز÷ا ‘ ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘˘ل
Òطصستب حمصسيصس ءاقللا اذه نأا ىلع ،نزاقروب
نم ةيادب ةحئا÷ا دعب اŸ ““ضصاخ جمانرب““
ن˘يو˘ك˘ت˘ل ة˘ط˘خ ع˘صضو ع˘˘م ،ي˘˘صسردŸا لو˘˘خد˘˘لا
تاي’و فلتÈ flع تايعم÷ا تاردق ةيوقتو
اهدعاصست يتلا تا˘ي˘ل’ا ن˘م ا˘ه˘ن˘ي˘ك˘م˘ت˘ل ن˘طو˘لا

قو˘ق˘ح ز˘يز˘ع˘ت ‘ ي˘ق˘ي˘ق◊ا ا˘هرود بع˘ل ى˘˘ل˘˘ع
.لفطلا

تقلت اهتئيه نأا ،ةمصصاعلا رئاز÷اب  ،صسمأا ،‘رصش Ëرم ،ةلوفطلا ةيقرتو ةيام◊ ةينطولا ةصضوفŸا تفصشك
،ءاعبرأ’ا صسمأا ةياغ ¤إاو يصضاŸا رياني ذنم (11.11) رصضخ’ا طÿا Èع لفطلا قوقحب صساصسŸاب اراطخإا0841
.يحصصلا رج◊ا ةÎف لÓخ لفطلا قوقحب صساصسم005 ليجصست عم

تناجب اكصسيت راطم Èع ةيرئازج ةيعر031 نم Ìكأا ءÓجإا ”
لÓخ كلذو ،يزيليإا ةي’وب يدود◊ا يÈلا بادبدلا Èعمو
صسطصسغأا رهصش ةياغ ¤إا طرافلا صسرام رهصش نم ةدتمŸا ةÎفلا
‘ Úقلاعلا Úيرئاز÷ا اياعرلا ءÓجإا تايلمع راطإا ‘ يرا÷ا
رثا نيرفاصسŸا مامأا يÈلاو يو÷ا لاÛا قÓغإا ببصسب جراÿا

ديفتصسأا امبصسح ،(91-ديفوك) انوروك صسوÒف ةحئاج يصشفت
راطإ’ا اذه ‘ ” دقو. ةي’ولا حلاصصم ىدل ءاعبرأ’ا صسمأا
وينوي رهصش لÓخ تناج راطم Èع داصشتلا نم ةيعر21 ءÓجإا

ايبيل نم ةيرئازج ةيعر021 نم ديزأا ءÓجإا ” اميف ،طرافلا
رهصش ةياغ ¤إا طرافلا صسرام رهصش ذنم يÈلا بادبدلا Èعم Èع

.يرا÷ا صسطصسغا
يحصصلا رجحلل نيزكرم ةيلÙا تاطلصسلا تصصصصخ دقو

ÚتعطاقŸا ىوتصسم ىلع مهب لفكتلاو اياعرلا لابقتصس’
بابصشلا تيبو تناجب تراردات قدنف ‘ ةلث‡ ،Úتيرادإ’ا
ةينمأ’او ةيبطلا ةيانعلا فورظ ةفاك Òخصست عم بادبدلاب
غلب ثيح ،اياعرلاب لثمأ’ا لفكتلا نامصضل ÚقفرŸا نيذاهب

ديزأا اياعرلاب لفكتلاو ءاويإ’ا ةيلمعب ةصصاÿا تاقفنلا ›امجإا
ةيرئازج ةيعر71 ايلاح دجاوتت ةراصشإÓل.جد نويلم3ر8 نم
بادبدلاب بابصشلا تيب ىوتصسم ىلع يحصصلا رجحلل عصضخت
ايبيل ةلود نم يصضاŸا عوبصسأ’ا مهئÓجإا دعب يزاÎحا ءارجإاك
ايئانثتصسا هحتف ” يذلاو ،بادبدلاب يÈلا يدود◊ا ÈعŸا Èع
ليهصست راطإا ‘ ايلعلا تاطلصسلا نم صصيخÎب تقؤوم لكصشبو
.ايبيلب Úقلاعلا Úيرئاز÷ا اياعرلا ءÓجإا ةيلمع
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هلولح هلÓخ ،ةطلصسلا ضسيئر حصضوأاو
نم هنأا ،ةينطولا ةعاذإ’ا ىلع افيصض
ضسي˘˘˘˘˘ئر ي˘˘˘˘˘عد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘صسي نأا ضضÎفŸا
ةئيهلا ،نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا
Èمتبصس61 هاصصقأا لجأا ‘ ةبخانلا
.لبقŸا
نأا ضضÎفŸا ن˘˘˘م““ ‘ر˘˘˘صش فا˘˘˘˘صضأاو
ةئيه˘لا ة˘يرو˘ه˘م÷ا ضسي˘ئر ي˘عد˘ت˘صسي
61 خ˘يرا˘ت ها˘صصقأا ل˘جأا ‘ ة˘˘ب˘˘خا˘˘ن˘˘لا
،د˘عوŸا ‘ نو˘ك˘˘ن ى˘˘ت˘˘ح ،Èم˘˘ت˘˘ب˘˘صس
نم ديدعلا ةيروهم÷ا ضسيئر لوحو
ل˘ك˘صشب رو˘مأ’ا م˘ت˘ت ى˘ت˘ح ،تاءا˘ف˘ك˘لا

.““يداع
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ضسي˘˘ئر Èت˘˘عاو
‘رصش دمfi تاباختنÓل ةلقتصسŸا
خيرات قبصست يتلا ةينمزلا ةدŸا نأا
ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت لو˘˘ح ءا˘˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صس’ا ءار˘˘˘جإا

مداقلا Èمفون1 ‘ ررقŸا روتصسدلا
يتلا ةطلصسلا مامأا اقئاع لكصشت ’
ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ‘ ةÒث˘˘˘ك تاءا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ك م˘˘˘˘صضت
.يدحتلا عفر ىلع ةرداق ت’اÛا
ىلع افيصض هلوزن ىدل ‘رصش لاقو
هثبت يذلا ““حابصصلا فيصض““ جمانرب
ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج نإا ¤وأ’ا ةا˘˘ن˘˘ق˘˘˘لا

لÓخ ءاتفتصس’ا ءارجإا نود تلاح
ضسي˘ئر د˘ه˘ع˘ت ا˘م˘ل˘ث˘م لوأ’ا ي˘ثÓ˘˘ث˘˘لا
خيرات نÓعإا نإاف هيلعو ةيروهم÷ا
ةطلصسلل ائجافم نكي ⁄ ءاتفتصس’ا
.““ءابولا عم ضشياعتلا انملعت ““ نأا دعب
مد˘ق ه˘نأا ‘ر˘˘صش ف˘˘صشك قا˘˘ي˘˘صسلا ‘و
ضسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘ل لا˘˘˘˘ح ضضر˘˘˘˘ع ر˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت
لو˘˘ح ه˘˘˘ئا˘˘˘ق˘˘˘ل لÓ˘˘˘خ ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م÷ا
ضصئا˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لاو ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا تا˘˘˘نا˘˘˘ك˘˘˘مإا
ةيداŸا ةقفارŸا لجأا نم لكاصشŸاو
ىلع اهتمه˘م ة˘يدأا˘ت˘ل ة˘ط˘ل˘صسلا ل˘م˘ع˘ل
.هجو لمكأا

ف˘ي˘صض ح˘صضوأا ،ل˘صصت˘م د˘ي˘ع˘صص ى˘ل˘˘ع
ةثيد◊ا تاي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘لا نأا حا˘ب˘صصلا
حا‚إا ‘ ا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘م ارود تب˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘ل
Èم˘صسيد ‘ ة˘ي˘صسا˘ئر˘لا تا˘با˘خ˘˘ت˘˘ن’ا
نيوكت ‘ مكحتلا ثيح نم يصضاŸا
امك اهتيامحو ةيبا˘خ˘ت˘ن’ا ة˘مو˘ل˘عŸا
م˘˘˘˘ئاو˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا Òه˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت ‘ تم˘˘˘˘ها˘˘˘˘˘صس
يرصشبلا ضصقنلا زواŒ و ةيباختن’ا
ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا ه˘˘ن˘˘م Êا˘˘ع˘˘ت تنا˘˘˘ك يذ˘˘˘لا
.تاباختنÓل ةلقتصسŸا ةينطولا

ضسي˘ئر د˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘صسا ،ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘˘صسŸا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا
Èع عاÎق’ا ¤إا ءوجللا تاباختنÓل
هنأ’ ضضوفرم““ هنإا لاقو تينÎن’ا
ا˘م˘ل˘ث˘م ر˘˘يوز˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘صضر˘˘ع نو˘˘ك˘˘ي˘˘صس
.““ىرخأا لود ‘ براجتلا ترهظأا
ضسي˘˘˘˘˘ئر ن˘˘˘˘˘م رار˘˘˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘˘ع ف˘˘˘˘˘˘صشكو
ةطل˘صسلا ل˘م˘ع ة˘ق˘فارŸ ة˘يرو˘ه˘م÷ا
ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا ءا˘˘ت˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صسإ’ا ‘ ““ا˘˘˘يدا˘˘˘م““

مداقلا Èمفون1 موي هميظنت عمزŸا
لÓ˘˘خ ا˘˘صضر˘˘ع مد˘˘ق ه˘˘نأا ا˘˘ح˘˘˘صضو˘˘˘م
ضسي˘˘˘ئر فر˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘م ه˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا
نم ةطلصسلا لمع ضصخي ةيروهم÷ا
نأا افيصضم ،يداŸاو ينقتلا بنا÷ا
ة˘ن÷ ل˘ي˘ك˘صشت رر˘˘ق نو˘˘ب˘˘ت ضسي˘˘ئر˘˘لا““

بناو÷ا ‘ ةطلصسلا دعاصست ةيموكح
ة˘˘˘ل˘˘˘حرŸا ‘ ا˘˘˘ه˘˘˘ق˘˘˘فار˘˘˘تو ة˘˘˘يداŸا
دعب اهت˘ل˘ي˘ك˘صشت دد˘ح˘ت˘ت˘صسو ة˘مدا˘ق˘لا
.““لوأ’ا ريزولا هدعي ريرقت
كلذ رابتعا ةطلصسلا ضسيئر ضضفرو
ة˘ف˘ل˘كŸا ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا ل˘˘م˘˘ع ‘ Ó˘˘خد˘˘ت
رود نأا ادكؤوم ،تاباختنإ’ا ميظنتب
ى˘ل˘ع ظا˘ف◊ا تا˘با˘خ˘ت˘نإ’ا ة˘˘ط˘˘ل˘˘صس
نامصضو ةيفافصشلا ديصسŒو ةنامأ’ا

Œب˘˘خا˘˘ن˘˘لا ة˘˘ب˘˘غر د˘˘ي˘˘˘صسÚ، ‘ حÚ
ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘تŸا ة˘˘يداŸا رو˘˘مأ’ا ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ت
ىر˘˘خأا ءا˘˘ي˘˘صشأاو ل˘˘ق˘˘ن˘˘لاو ما˘˘ع˘˘طإ’ا˘˘ب

.ايموكح امعدو اÒطأات جات–

يـنـطو
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يعامتج’ا معدلا ميظنت لوح عصساو صشاقن حتف ¤إا تعد

ءاتفتسسلأ ميظنت رأرق نمثت حÓسصإلأ ةكرح
 Èمفون لوأأ موي

ضسيئر رارق ,ضسمأا ,ينطولا حÓصصإ’ا ةكرح تنمث
ءاتفتصس’ا ميظنتب ,نوبت ديÛا دبع ديصسلا ,ةيروهم÷ا

ةيدبم ,Èمفون —افلا موي روتصسدلا ليدعت عورصشم ىلع
.قاقحتصس’ا اذه حا‚إا ‘ ““ةلاعفلا““ ةمهاصسملل اهدادعتصسا
ينطولا بتكملل ةيداعلا ةرودلا حاتتفا لÓخ هل ةملك ‘و
بيحرت نع ,ينيوغ ›Óيف ,ةكر◊ا ضسيئر Èع ,بزحلل
عورصشم ىلع ءاتفتصس’ا دعوم ديدحتب ةيصسايصسلا هتليكصشت
ةكرح نأا ادكؤوم ,لبقŸا Èمفون1 موي روتصسدلا ليدعت
ةمهاصسملل ةلاعف ةفصصب ةرصضاح نوكتصس““ ينطولا حÓصصإ’ا

ةباثÃ نوكيصس ءاتفتصس’ا اذه نأا Èتعاو.““هحا‚إا ‘
ةديد÷ا ةيروهم÷ا ضسصسأا تيبثتو زيزعتل ةيقيقح ةقÓطنا““
ةلادعلاو نوناقلاو ق◊ا ةلود ضسيركت ¤إا فدهت يتلا
حÓصص’ا ةصشرو““ نأا تقولا ضسفن ‘ ازÈم ,““ةيعامتج’ا
لابقتصسا نأا ركذو.““حيحصصلا هاŒ’ا ‘ Òصست يروتصسدلا
اÃ عمتÛا تانوكم فلتfl تاحÎقŸ ةيروهم÷ا ضسيئر
اذكو ةينطولا تايصصخصشلاو ةيصسايصسلا بازحأ’ا اهيف
ىلع لدي ,اهب ذخأ’او روتصسدلا ليدعت ةدوصسم لوح تاباقنلا
Èعو.بعصشلا هيلإا علطتي ام قيقحتل ةيصسايصس ةدارإا دوجو
خانŸا نصسحتل ةيصسايصسلا هتليكصشت حايترا نع لوؤوصسŸا تاذ
--لاق امك-- اذهو ,دÓبلا ‘ يعامتج’او يصسايصسلا
‘و.نوبت ضسيئرلا اهذختا يتلا تاءارج’او Òبادتلا لصضفب
عصساو ضشاقن حتف““ ¤إا ةكر◊ا ضسيئر اعد ,ةلصص يذ قايصس
هيقحتصسم ¤إا لصصيل يعامتج’ا معدلا ميظنت لوح
.““عمتÛا ‘ ةصشهلا تائفلا فلتfl هنم ديفتصستو

و .ق

ةقيفسش ةخيلز يسشانسشن ةمكاfi ليجأات
 Èمتبسس03 ¤إأ ““ايام““ ةوعدŸأ

ةمكاfi ليجأات ءاعبرأ’ا ضسمأا ةقارصشلا ةمكfi تررق
اياصضق ‘ ةعباتŸا ““ايام““ ةوعدŸا ةقيفصش ةخيلز يصشانصشن
نم بلط ىلع ءانب اذهو لبقŸا Èمتبصس03 ¤إا داصسف
ةيادب ¤وأ’ا ةرŸا ‘ اهتمكاfi تلُّجأا دق تناكو.اهعافد
.0202 ضسطصسغأا62 خيرات ¤إا ضسطصسغأا رهصش
مادام+ب ةفورعŸا) ةقيفصش ةخيلز يصشانصشن ةيصضق ‘ عباتُيو
ةيروهم÷ا ضسيئرل ةيرصسلا ةنب’ا اهنأا ىلع مدقُت يتلاو +ايام
دبع اذكو اهيتنبا نم لك ,(ةقيلفتوب زيزعلا دبع قبصسأ’ا
›اوتلا ىلع ÚعباتŸا يزاغلا دمfiو نÓعز ينغلا
.فلصشلاو نارهول Úقباصس Úيلاو امهيتفصصب
ضضييبت““ ‘ اميصس ’ Úمهتملل ةبوصسنŸا لاعفأ’ا لثمتتو
““ةقحتصسم Òغ تازايتما حنم»و ““ذوفنلا لÓغتصسا»و ““لاومأ’ا
حنم ىلع يمومع نوع ضضير–»و ““ماعلا لاŸا ديدبت»و
وحن ةبعصصلا ةلمعلا بيرهت»و ““ةقحتصسم Òغ تازايتما
.““جراÿا

و.ق

دأرم ةمكاfi لجؤوي رئأز÷أ ءاسضق سسل‹
Èمتبسس32 ¤إأ يŸوع

ةصسلج ،ضسمأا حابصص ،ةمصصاعلا رئاز÷ا ءاصضق ضسل‹ لجأا
دارم ،كافوصس عم‹ كلام ةمكاÙ ةصصصصıا فانئتصس’ا

ابلط يŸوع عافد مدقو.لبقŸا Èمتبصس32 ¤إا ،يŸوع
.هيلع ةقفاوŸا ” دقو ،ةصسل÷ا ليجأاتل ةمكÙا ةئيهل
ـب يŸوع دارم ناوج42 موي دمfiأا يديصس ةمكfi تنادأاو
مÓصسلا دبع هعم نيدأا امك ،اذفان اصسبح تاونصس01
لوأ’ا ريزولاو ،اذفان انجصس ةنصس02 ـب ايبايغ براوصشوب
.اذفان انجصس ةنصس21 ـب ىيحيوأا دمحأا قباصسلا
““كافوصس““ عم‹ ةيصضق ‘ ÚمهتŸا عيمج ةعباتم ” دقو
ةŒان لاومأا ليو–و ضضيبت اهنم داصسفلاب ةلصص تاذ مهتب

دوفنلا لÓغتصساو ةوصشرلا ،جراخلل ةيمارجإا تادئاع نع
لجأا نم مهصضير–و Úمومعلا ÚفظوŸا ىلع طغصضلا اذكو
.مهتلا نم اهÒغو ةقحتصسم Òغ ايازم ىلع لوصص◊ا

ببسسب ““لايسس““ ـل ماعلأ ريدŸأ ماهم ءاهنإأ
Òيسستلأ ءوسس

،ءاعبرأ’ا ضسمأا ،يقارب يقزرأا ،ةيئاŸا دراوŸا ريزو دكأا
رئازجلل Òهطتلاو هايŸا ةكرصشل ماعلا ريدŸا ماهم ءاهنإا
” رارقلا نإا ،ةفاحصصلل حيرصصت ‘ ريزولا لاقو .““لايصس““
ىوتصسم ىلع Òيصست ءوصس دوجو نع تاقيق– دعب هذاختا
نم ةكرصشلا ‘ تاراطإا ةدع ةلاقإاب ريزولا ماقو .ةكرصشلا
ءاردمو ،تايجيتاÎصس’ا ريدم ،لÓغتصس’ا ريدم مهنيب
Úع ،يرحبلا جرب ،تياف د’وأا نم لك ‘ لايصس زكارم
.ةيراردو ة�ارصشلا ،ناينبلا

 و.ق

 نأويد Òيسستب فلكŸأ ماهم ءاهنإأ
حتفلأ سضاير

ءاهنإا نع ،اهل نايب ‘، ءاعبر’ا ضسمأا ، ةفاقثلا ةرازو تنلعأا
ةلاح دعب اذهو ،حتفلا ضضاير ناويد Òيصستب فلكŸا ماهم
يتلاو حتفلا ضضاير ناويد ةيعصضو اهيلإا تلآا يتلا دادصسن’ا
رارقلا اذه نأا، نايبلا فاصضأاو.لامعلا لاغصشنا روfi تناك

رهصشأ’ا لÓخ ،نونفلاو ةفاقثلا ةرازو قيق– دعب ءاج
.Òيصستلا ‘ زجع دوجو ¤إا ىصضفأا يذلاو ،ةÒخأ’ا

و.ق
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fiروتصسدلا ليدعت ءافتصسا ءارجإ’ نوزهاج :‘رصش دم 

لبقŸأ Èمتبسس51 ‘ ةبخانلأ ةئيهلأ ءاعدتسسأ
ةبخانلا ةئيهلا ءاعدتصسا دعوم نع ،ءاعبرأ’ا صسمأا ،‘رصش دمfi ،تاباختنÓل ةلقتصسŸا ةينطولا ةطلصسلا صسيئر فصشك
.روتصسدلا ليدعت ءاتفتصسا لجأا نم

بتا˘ك˘م ‘ ة˘لو˘ي˘صسلا ة˘مزأا ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘ت
،ينطولا رطقلا Èع كونبلاو ديÈلا
نعو ،اهروهظ نع رهصش نم Ìكأا دعب
ة˘برا˘صضتŸا Úلوؤو˘صسŸا تا˘˘ح˘˘ير˘˘صصت
‘ ى˘˘ف˘˘ن يذ˘˘لا د˘˘يÈلا ر˘˘يزو˘˘˘ب اءد˘˘˘ب
Òصسفت ¤إا ’وصصو اهدوجو ةيادبلا
تÓماعلا بايغب ةمزأ’ا لوأ’ا ريزولا
ماهتا مث ،انوروك ببصسب تاعصضرŸا
رار˘ق˘ت˘صسا ة˘عز˘عز ة˘لوا˘حÃ فار˘طأا
نو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘طاوŸا لازا˘˘˘˘˘مو.دÓبلا
با˘˘˘ح˘˘˘صصأا ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘خ ،نو˘˘˘˘ير˘˘˘˘ئاز÷ا
عصضولا اذه نم نوكتصشي ،تاصشاعŸا
دهصشتذإا ،يواصسأاŸاب هنوفصصي يذلا
كونبلاو رئاز÷ا ديرب بتاكم بلغا

ةعبارلا ‘ انايحأا أادبت ةليوط Òباوط
تيبŸا ¤إا ضضعبلا رطصضيو ،احابصص
ي˘ك˘ت˘صشي ثي˘ح ،د˘يÈلا ز˘كار˘˘م بر˘˘ق
،يوا˘صسأاŸا ع˘صضو˘لا اذ˘˘ه ن˘˘م ء’ؤو˘˘ه
نيذلا ىصضرŸاو نصسلا رابك ةصصاخ
ى˘ح˘صضأ’ا د˘ي˘ع ذ˘ن˘م ا˘ي˘مو˘ي نو˘نا˘˘ع˘˘ي
لجاعلا لخدتلا˘ب Úب˘لا˘ط˘م ،طرا˘ف˘لا
Èع ن˘يد˘عا˘ق˘ت˘م˘ل˘ل مو˘˘ي ضصي˘˘صصخ˘˘تو
ىلع ليلدتلل يفكيو.ديÈلا بتاكم
اهيناعي يتلا ةاصسأاŸاو ةمزأ’ا مجح
رئاز÷ا ديرب تاباوب مامأا نطاوŸا
موي ،ةنصس Úعبصسلا زواج خيصش ةافو
مامأا روباط ‘ وهو ،يصضاŸا Úنث’ا

ة˘ن˘˘يد˘˘م ط˘˘صسو د˘˘ير˘˘ب بتا˘˘ك˘˘م د˘˘حأا
ىلع هلوصصح بقتري وهو ،ناصسملت
.ةيبلق ة˘مزأا˘ب ه˘ت˘با˘صصإا د˘ع˘ب ،ه˘صشا˘ع˘م
ءا˘ي˘ت˘صسا ى˘ل˘ع ل˘ي˘لد˘ت˘ل˘ل ي˘˘ف˘˘ك˘˘ي ا˘˘م˘˘ك
،طاوغأ’اب Úنطاوم مادقإا نطاوŸا
قيرطلا قلغ ىلع ،ءاثÓثلا ضسمأا لوأا

م˘هرو˘جأا˘˘ب ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا
ديرب ةصسصسؤوم فÎعتو.مهتاصشاعمو
بتاكم ‘ ةلويصسلا ضصقنب رئاز÷ا
ة˘˘يز˘˘كرŸا ةر˘˘يدŸا لو˘˘ق˘˘تو ،د˘˘يÈلا
حيرصصت ‘ ،يموت ناÁا ةصسصسؤوملل
‘ بذبذتلا نإا ،ةيرئاز÷ا ةعاذإÓل

ةعزعز لوا– فارطأا هببصس ةلويصسلا
ة˘˘˘˘مزأا دو˘˘˘˘جو˘˘˘˘ل ج˘˘˘˘يوÎلاو ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘لا
هذ˘ه ي˘م˘صست ’ ا˘˘ه˘˘ن˘˘ك˘˘ل ،ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘قا
قلخ ىلع تلمع فيك ’و فارطأ’ا

.ةمزأ’ا هذه
و .ق

ةقثلا ةعزعز ةلواحÃ افارطأا مهتت تلازام رئاز÷ا ديرب

ةلسصأوتم تلأزام ةلويسسلأ ةمزأأ
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 ةرمتصسم ةزها÷ا تانكصسلا ةحازإا ةيلمع

سسلدب تاهيلاسشلأ نكسست ةلئاع005  ليحرت
3002 لأزلز ذنم

م.ق

،ضشودمح ق◊ا دبع ،ضسلد ةرئاد ضسيئر حرصص
ىلع ةÒخأ’ا دعت هذه ليحÎلا ةيلمع نأاب
005 نع ديزي ام تصسم ذإا ضسلد ةيدلب ىوتصسم
،تاهيلاصشلل عقاوم ةصسمخ نم تلحر ةلئاع
يام12 لاز˘لز ةاد˘˘غ ة˘˘ن˘˘صس61 ذ˘ن˘م تب˘˘صصن
نكصسم005 د˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يد÷ا ي◊ا ¤إا ،3002
ضسف˘ن ي˘حاو˘صضب ن˘ئا˘ك˘لا يرا˘ج˘يإا ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جا
. ةيدلبلا
تايلمع˘ب ة˘ي˘ن˘عŸا تا˘ه˘ي˘لا˘صشلا ع˘قاو˘م عزو˘ت˘تو
ىلع ،ةرئادلا ضسيئر حصضوي ،مدهلا مث ليحÎلا
ةثÓثو ““تمادقات““ يحو ““ Úلاصص““ يح نم لك
ة˘ن˘يدŸا ي˘ح˘ب ع˘ق˘ت ة˘˘قر˘˘ف˘˘ت˘˘م ىر˘˘خأا ع˘˘قاو˘˘م
.ةديد÷ا
ضسلد ةيدلب ىوتصسم ىلع قباصس تقو ‘ لحرو

Ãةصسم˘خ ى˘ل˘ع ءا˘صضق˘لاو ل˘ي˘حر˘ت ةر˘ئاد˘لا ر˘ق
هذ˘ه تح˘ب˘صصأا““ ›ا˘ت˘لا˘بو تا˘ه˘ي˘لا˘صشل˘ل ع˘قاو˘˘م
دكؤوي ،““عقاوŸا هذه نم اما“ ةيلاخ ةيدلبلا
.ثدحتŸا تاذ
تايانبل˘ل مد˘ه˘لا م˘ث كي˘ك˘ف˘ت˘لا تا˘ي˘ل˘م˘ع ت“و
هدا˘˘صس و˘˘ج ‘ ،ظ˘˘حو˘˘˘ل ا˘˘˘م˘˘˘ب˘˘˘صسح ، ةز˘˘˘ها÷ا
تا˘ط˘ل˘˘صسلا تر˘˘فو ثي˘˘ح م˘˘كÙا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ةيلمعلل ةيرورصضلا تاينا˘ك˘مإ’ا ل˘ك ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا

ناو˘˘عأاو ن˘˘ير˘˘طؤو˘˘مو ل˘˘ق˘˘نو مد˘˘ه دا˘˘˘ت˘˘˘ع ن˘˘˘م
تاطلصسلا نم لماك فارصشإاب ةيندŸا ةيام◊ا
.ةينمأ’او ةيئ’ولا
ي˘ت˘لا ة˘يرا˘ق˘ع˘˘لا تا˘˘حا˘˘صسŸا ل˘˘يو– م˘˘ت˘˘ي˘˘صسو
تاهيلاصشلا مد˘هو ل˘ي˘حر˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع ن˘ع تب˘تر˘ت
Úطو˘˘ت˘˘ل ،رد˘˘صصŸا ضسف˘˘ن ف˘˘ي˘˘صضي ،ةرو˘˘كذŸا
ةغيصص ‘ ةينكصس ةدحو003 عورصشم زا‚إاو
.يمومعلا يعامتج’ا

ل˘ي˘حÎلا تا˘ي˘ل˘م˘ع ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ‘ عر˘صش ،Òكذ˘ت˘˘ل˘˘ل
62 مو˘ي ة˘˘ي˘˘م˘˘صسر ة˘˘ف˘˘صصب تا˘˘ه˘˘ي˘˘لا˘˘صشلا مد˘˘هو
تصسمو جاده د’وأا ةيدلب نمÈ 6102مصسيد

اهتحازإا ةبصسن لصصتل ““›اصش““005 وحن اهنيح
07 وحن ¤إا9102 ةياهن ةياغ ¤إا اهعقاوم نم

لث“ ثيح ،ةي’ولا ميلقإا لك Èع ةئاŸا ‘
71941 لصصأا نم ›اصش0079 وحن ةبصسنلا هذه
نم ةيدلب82 ب اعقومÈ 49ع بصصنم ›اصش
.لازلزلا اذه ءارج ةررصضتم ةي’ولا
ام ىلع ءاصضقلاو ليحرت تايلمع لصصاوتتصسو
7225 اهددع غلابلاو تاهيلاصشلا هذه نم ىقبت
لودج قفو و ““ايجيردت““ ةيدلبÈ 31ع ةدحو
فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا ار˘خؤو˘˘م ” ا˘˘م د˘˘ع˘˘ب ددfi ي˘˘ن˘˘مز
ع˘˘يرا˘˘˘صشŸا مÓ˘˘˘ت˘˘˘صس’ Òصضح˘˘˘ت˘˘˘لاو لا˘˘˘غ˘˘˘صشأ’ا
فيكتلا دعب كلذو ضضرغلل ة‹ŸÈا ةينكصسلا

.91-ديفوك ءابو نم ةياقولا Òبادت عم

ةموصصعم قيرطب نكصسم0053 نم نوديفتصسŸا
 نانيوبب

نوجتحي ةديلبلاب2 لدع وبتتكم

قيرطب ،2 لدع ةينكصس ةدحو0053  ةصصح ‘ نوبتتكم مصصتعا
رقم مامأا ،ةديلبلاب نانيوب ةديد÷ا ةنيدŸا ‘ ةموصصعم
يتلا  ةيجاجتح’ا مهتكرح اهيلإا اولقن يتلا ةبدتنŸا ةي’ولا
عم تاكابتصشا تثدح امدعب تانكصسلا عقوم مامأا تقلطنا

.مهنيب تاباصصإا اهرثا ىلع تعقو ،ءابرغ
مهتكرح نإاف ،Úبصضاغلا ÚمصصتعŸا نع Úلث‡ بصسحو
ةبلاطملل ،›اوتلا ىلع مايأا ةعبرأا ذنم ةرمتصسم ةيجاجتح’ا
يلكلا عورصشŸاب ،0053ـلا Úبتتكملل ضصيصصختلا تاداهصشب
.ةينكصس ةدحو0054 عقوÃ زها÷ا
ةصصاخ ،نيرخآا نيديفتصسŸ مهعقوم ليو– ‘ ء’ؤوه ككصشيو
ضصيصصختلا تاداهصش ميلصست دعوÃ نوبلاطي ةرم لك ‘ مهنأا
.اهديصسŒ نود ادوعو  ةلاكولا ةرادإا نم نوقلتي
اولمكتصسا ÚجتÙا ÍتتكŸا عيمج نأاب ء’ؤوه ولث‡ لوقيو
تاداهصش مهل حن“ ⁄ ،Úيلام نيرطصش اوددصسو ،تاءارجإ’ا
ةينكصس عيراصشÃ نيرخآا ÚبتتكŸ افÓخ ،ةيئاهنلا ضصيصصختلا
.ضصيصصختلا تاداهصش ىلع يداع لكصشب اولصص– ،ىرخأا
ةديلبلاب اه◊اصصم Èع ءاوصس لدع ةلاكو ةرادا نأا ء’ؤوه دكأاو
نم ديزأا ذنم ادوعو مهل مدقت ةمصصاعلاب يزكرŸا اهرقÃ وأا
لخدتلا ¤إا ةيروهم÷ا ضسيئر ء’ؤوه اعدو ،اهب مزتلت ’و ةنصس
.مهÒصصم نع فصشكلاو
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ةبيعصشلاب نكصسم0091 عقوÃ لدع عورصشم
ةزابيت

مÓتسسأ رخأات نوكتسشي نوديفتسسŸأ
مهتانكسس

نكصسم0091 عقوÃ لدع تانكصس نم نوديفتصسŸا لازي ام
تانكصسلا حيتافم مهمÓتصسا راظتنا ‘ ،ةزابيت ةي’و ةبيعصشلاب
.قثوŸا ىدل اهباتتكاو تاءارجإ’ا لك لامكتصسا دعب
ماعلا ريدŸا ¤إا اهوهجو تÓصسارم بصسحو ،نوديفتصسŸا
يتلا حيتافŸا مهميلصست ةيلمع هنإا نولوقي ،““لدع““ ةلاكول
ببصسب تلجأات ،يصضاŸا ةيليوج5 خيراتب ةررقم تناك
راصشتنا نم دحلل ةصضورفŸا يعامتج’ا دعابتلا تاءارجإا
Úب لقنتلا عنم ةموك◊ا رارقإا دعب ةصصاخ ،““انوروك““ ءابو
نأا اوغلبأا ثيح ،رئاز÷ا ةي’و ‘ نوميقŸا مهو ،تاي’ولا
لصصحي ⁄ كلذ نكل ،توأا02 خيرات ¤إا لجأا تانكصسلا ميلصست

.مهتانكصس ملصست نود خيراتلا كلذ رم ثيح
تاءارجإ’ا عيمج اولمكتصسا مهنإا نوديفتصسŸا لوقي ،لباقŸاب

Ãفي يذلا عبارلا رطصشلا عفد اهيف اÎدنع عفدي نأا ضض
رصسع ‘ نوصشيعي مهلعج كلذ نأا Úحصضوم ،حيتافŸا مÓتصسا

ءارك فيراصصم نم طصسقلا اذه اوعفد مهتيبلاغ نوك ›ام
نكل مهتانكصس مÓتصسا لمأا ىلع ايلاح اهنولغصشي يتلا تانكصسلا
.متي ⁄ كلذ
‘ ليجأاتلا رارمتصسا نم مهفوخت نع ÚبتتكŸا ء’ؤوه برعأاو

‘ ةلاكولا لطا“و ““ةبذاكلا““ ـب اهوفصصو يتلا دوعولا لظ
¤إا ةفاصضإ’اب اهب ةيهتنم لاغصشأ’ا نأا مغر حيتافŸا مهميلصست
.ءابرهكلاو زاغلاو ءاŸاب طبرلا لامعأاو ةيجراÿا ةئيهتلا
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 ةيطارقوÒبلا ىلع ءاصضقلل

ينهŸ هيجوتو ءاغسصإأ ةيلخ ثأدحتسسأ
  ةنيطنسسقب ةحÓفلأ عاطق

ةيحÓفلا حلاصصŸا ةيريدÃ هيجوتو ءاغصصإا ةيلخ تبصصن
،عاطقلا يينهم ت’اغصشنا ةصساردو ةعباتÃ لفكتت ةنيطنصسقب

،ةيحÓفلا حلاصصملل يلÙا ريدŸا نم ضسمأا ملع ام بصسح
.جارصس نب لامج
هيجوتلاو ءاغصصإ’ا ةيلخ ثادحتصسا نأا لوؤوصسŸا تاذ حصضوأاو
و ريوطتو ةيقرت ¤إا ةيمارلا تادوهÛا راطإا ‘ بصصي

لÓخ نم ةيطارقوÒبلا ىلع ءاصضقلاو ةحÓفلا عاطق ثيد–
‘ ÚلخدتŸاو ءاكرصشلا فلتfl و ÚينهŸا نم ةرادإ’ا بيرقت
.عاطقلا
اهل ايئ’و اقصسنم مصضت ةيلÿا هذه نأا ثدحتŸا فاصضأاو
ةصصاخ رارغ ىلع ةيحÓفلا حلاصصŸا ةيريدم نع Úلث‡و
رامثتصس’ا ةيقرتو ةيفيرلا ةئيهتلاو ةينوناقلا نوؤوصشلا حلاصصم
ةيصشتفŸا نع اذكو ينقتلا معدلاو جاتنإ’ا ميظنت ةحلصصمو
.ةي’ولل ةيرطيبلا
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ةيمومع تانكصس ‘ ناكصسإ’ا ةداعإاو ليحÎلا نم صسادرموب قرصش صسلد ةيدلبب ةلئاع005 نم Ìكأا تدافتصسا
.ةي’ولا Èع ““تاهيلاصشلا““  ةزها÷ا تانكصسلا لك كيكفتو مدهل ةلماصشلا ةيلمعلا لصصاوت راطإا ‘ ةيعامتجا

ةصصح عيزوتل فيطصس ةي’وب تاطلصسلا دعتصست
ن˘˘م ةد˘˘حو15911 ا˘ه˘ماو˘ق ةد˘يد˘ج ة˘˘ي˘˘ن˘˘ك˘˘صس

flة˘يرا÷ا ة˘ن˘صسلا ة˘يا˘ه˘ن ل˘ب˘ق““ غ˘ي˘صصلا ف˘˘ل˘˘ت““،
. ةي’ولا حلاصصم نم ضسمأا ملع امبصسح
ةديد÷ا ةصص◊ا هذه نأاب ردصصŸا تاذ دكأاو
ةدو÷ا Òيا˘عŸ بي˘ج˘ت˘صست ي˘ت˘لا تا˘ن˘ك˘صسلا ن˘˘م
È 42ع ةعزوŸاو ÚنطاوŸا تاعلطت يبلتو
نكصسلا لكصشم نم فيفختلا ‘ مهاصستصس““ ةيدلب
دحاولا نكصسلا لغصش لدعم ضصيلقتو ةقطنŸاب

. ““ةي’ولا تايدلب Èع
انكصس1554 ة˘˘ي˘˘ن˘˘ك˘˘˘صسلا ة˘˘˘صص◊ا هذ˘˘˘ه م˘˘˘صضتو
ةيدلبب ةدحو2002 اهنيب نم ايراجيإا ايمومع
عزوتتصس اميف ةملعلا ةيدلبب نكصس004 و فيطصس
ةي’ولا Èع ىرخأا ةيدلب02 ىلع تانكصسلا يقاب

ةصشومعو نكصس023 روقرق مامح رارغ ىلع
ةقصش041 لاطبأ’ا رصصقو061 نÓكوامو562
.اهÒغو
لاغصشأا تلمكتصسا دقف هتاذ ردصصŸا بصسحو
لكصشب ةيراجيإ’ا ةيمومعلا تانكصسلا هذه ءانب
فلتخÃ اهطبر لاغصشأا ايلاح يرŒ اميف يئاهن
‘ زاغلاو ءابرهكلاو يحصصلا فرصصلا تاكبصشلا
ة˘ل˘ي˘ل˘ق˘لا ع˘ي˘با˘صسأ’ا لÓ˘خ ا˘ه˘مÓ˘˘ت˘˘صسا را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا
لبق““ اهيقحت˘صسŸ ا˘ه˘م˘ي˘ل˘صست ل˘جأا ن˘م ة˘مدا˘ق˘لا
.““ةيرا÷ا ةنصسلا ةياهن
عيبلا ةغيصصب نكصس0076 ةصص◊ا هذه لمصشت امك
نكصسلا Úصسحتل ةينطولا ةلاكولل ةعبات راجيإ’اب
نم لكب ةديدع عقاوÃ تز‚أا ““لدع““ هريوطتو
008 ةملعلاو نكصس0015 ـب فيطصس ةيدلبب رانيت

مامحو002 يا˘ب ح˘˘لا˘˘صصو005 ضشر˘ع˘لا ر˘ئ˘˘بو
.ةي’ولا حلاصصم هتركذ امبصسح ،001 ةنخصسلا
007 ــل كلذك ةديد÷ا تانكصسلا هذه فاصضتو
يمهاصست يعامتجا نكصسو معدم يوقرت نكصس
ةيدلبب باصضهلاو يلع ديبع يعقوم Èع عزوم
002 ــب ةملعلاو ةينكصس ةدحو024 ــب فيطصس
.03 ةعاقوبو05 راصشبن يزيتو نكصس
ن˘م˘صض تدا˘ف˘ت˘صسا د˘ق ف˘ي˘ط˘صس ة˘ي’و نأا ر˘˘كذ˘˘ي
هعوم‹ ا9102Ã-5102 يصسامÿا جمانÈلا
04 اهنم غيصصلا فلتخÃ ةينكصس ةدحو فلأا46
بصسح ،لاغصشأ’ا اهب تهتنا ةينكصس ةدحو فلأا

. نكصسلل ةيلÙا ةيريدŸا تايطعم
ام عيزوت اهدحو تفرع دق9102 ةنصس تناكو

فلتfl لÓ˘خ ة˘ي˘ن˘ك˘صس ةد˘حو8677 ه˘عو˘م‹
بصسح ،ةينيدلاو ةينطولا دايعأ’او تابصسانŸا
.ردصصŸا تاذ
نكصس0613 ةيرا÷ا ةنصسلا ةيادب ذنم ملصس امك
ب يرا˘ج˘يإ’ا ي˘مو˘م˘ع˘˘لا ن˘˘ك˘˘صسلا Úب ا˘˘م عزو˘˘م
ن˘˘˘ك˘˘˘صسلاو م˘˘˘عدŸا يو˘˘˘قÎلاو ن˘˘˘˘ك˘˘˘˘صس0511
راجيإ’اب عيبلاو0511 ب يمهاصستلا يعامتج’ا

.يفيرلا ءانبلل ةيلام ةناعإا06و نكصس008 ب
ةدلıا ت’افتح’ا لÓخ ةيلمعلا تلصصاوتو
ةينكصس ةصصح عيزوتب دها˘ج˘م˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا مو˘ي˘ل˘ل
ع˘ي˘˘ب˘˘لا ط‰ ن˘˘م ن˘˘ك˘˘صس0021 تم˘˘˘صض ىر˘˘˘˘خأا
016و ا˘م˘عد˘م ا˘يو˘قر˘ت ا˘ن˘ك˘˘صس656و را˘ج˘يإ’ا˘ب
ه˘تر˘كذ ا˘م˘ب˘صسح ،ة˘يرا˘ج˘يإا ة˘ي˘مو˘˘م˘˘ع تا˘˘ن˘˘ك˘˘صس
.ةي’ولا حلاصصم
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Ãغيصصلا فلتخ

 ةنسسلأ ةياهن لبق فيطسسب نكسس00911 قوفي ام عيزوت

 ةنايصص لاغصشأا ءارج

 سسيمÿأ مويلأ تليسسمسسيتب تايدلب عبسسب برسشلأ هايم ‘ بذبذت
ءارج برصشلا هايÃ نيومتلا ‘ ““ابذبذت““ ،ضسيمÿا مويلا ،تليصسمصسيت ةي’وب تايدلب عبصس دهصشتصس
؟ةنايصص لاغصشأا
ةعصساتلا ةعاصسلا نم دتميصس يذلا بذبذتلا اذه ضسميصس ،هايملل ةيرئازجلل ةيئ’ولا ةدحولا بصسحو
مصصاعŸاو ماصسب د’وأاو يرامعو دباع يديصسو تليصسمصسيت تايدلب ءاصسم ةعبارلا ¤إا احابصص
ىلع يئابرهكلا رايتلل عاطقنا ¤إا كلذ عجرأا يذلا ردصصŸا تاذ ¤إا ادانتصسا ,نويعلاو يتصسيمخو
““زاغلنوصس““ ةكرصش فرط نم جمŸÈا ““ةفصصرلا ةيدك““ دصسل11و01 مقر خصضلا يتطfi ىوتصسم
ةروكذŸا تايدلبلاب بورصشلا ءاŸاب دوزتلا ةيلمع نأا ¤إا ةدحولا تراصشأاو.ةنايصص لاغصشأا ديصسجتل
 .ةنايصصلا لاغصشأا ءاهتنا دعب ةرصشابم اهتعيبط ¤إا دوعتصس
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لوصضان’ا

تاونقلا ىدحإا عم ةلباقم ‘ زا‰ود حصضوأا
ةيكÎلا طفنلا ةكرصش نأا ،ضسمأا لوأا ،ةيكÎلا

جار˘خ˘ت˘صسا لا‹ ‘ ءاÈخ ا˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘ن˘˘ب ‘ كل˘˘ت“
نودوز˘˘ي ءاÿÈا ء’ؤو˘˘ه نأاو ،ط˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لاو زا˘˘˘غ˘˘˘لا
.مهتاÈخو مهتامولعÃ ةباصشلا لايجأ’ا
‘ فصشتكŸا يعيبطلا زاغلا ةيمك نأا فاصضأاو
اهفاصشتكا ” ةيمك مخصضأا دعت ،دوصسأ’ا رحبلا

.0202 ماع لÓخ راحبلا ‘
تايمك دوجول تارصشؤوم كانه نأا ¤إا تفلو
” يذ˘˘لا ا˘˘يرا˘˘ق˘˘صص ل˘˘ق˘˘˘ح ‘ زا˘˘˘غ˘˘˘لا ن˘˘˘م Èكأا
.مايأا ةدع لبق هفاصشتكا
ويلك002 لوطب بوبنأا دم انيلع““ :Óئاق عباتو
‘و ،ايكرت ¤إا جرختصسŸا زاغلا بل÷ اÎم

زاغلا اذه لاصصيإا فيلاكت نإاف ،لاوحأ’ا ةفاك
زا˘غ˘لا ف˘ي˘لا˘ك˘ت ن˘م ل˘قأا نو˘ك˘ت˘صس ا˘ن˘˘ي˘˘صضارأا ¤إا
.““دروتصسŸا
تقو ‘ ن˘˘ل˘˘عأا د˘˘ق ،نا˘˘غودرأا ضسي˘˘ئر˘˘لا نا˘˘˘ك و
خيراتب يعيبطلا زاغلل لقح Èكأا فاصشتكا،قباصس
.دوصسأ’ا رحبلا ‘ ايكرت
023 تفصشتكا بيقنتلل ““—افلا““ ةنيفصس نإا لاقو
يعيبطلا زاغلا تاطايتحا نم بعكم Îم رايلم

.““انوت““ لقح ‘
قر˘صش ‘ عا˘صضوأ’ا تاد˘ج˘ت˘صسم ضصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
‘ هدÓب تايلاعف نإا زا‰ود لاق ،طصسوتŸا
نا˘نو˘ي˘لا نÓ˘عإا م˘غر ،ةر˘م˘ت˘صسم ة˘ق˘ط˘نŸا كل˘ت
ن˘ف˘صسلا طا˘صشن ق˘طا˘ن˘م ‘ ““ضسك˘ت˘فا˘ن را˘ط˘˘خإا““
.ةيكÎلا
‘ ةيزازفتصسا ةطصشنأاب نانويلا مايق ¤إا راصشأاو

‘ ةيكÎلا ةطصشنأ’ا ةفاك نأا انيبم ،ةقطنŸا
.ةيلودلا Úناوقلل ةقباطم طصسوتŸا قرصش
ع˘م ة˘يدا˘حأا تاو˘ط˘خ ذا˘خ˘تا نا˘نو˘ي˘لا ل˘صصاو˘˘تو
ضضع˘˘بو ضصÈق ةر˘˘يز˘˘ج ن˘˘˘م ي˘˘˘مور˘˘˘لا بنا÷ا
ةيحÓصصلا قطانم ضصخي اميف ،ةقطنŸا نادلب
عم ةيباجيإاب اهلماعت مدع نع Óصضف ،ةيرحبلا

ةقلعتŸا لئاصسŸا لوح ضضوافتلل ايكرت ضضرع
لولح داجيإاو ةجيإا رحبو طصسوتŸا يقرصشب

.لكاصشملل ةلداع
ذاختا لايح مزا◊ا اهفقوم ايكرت ددŒ اميف
اذه ‘و ،ةيداحأ’ا تاوطÿا دصض اهÒبادت
ةيعيبطلا دراوŸاو ةقاطلا ريزو نلعأا ،راطإ’ا
ءد˘˘ب ،ي˘˘صضاŸا ءا˘˘ع˘˘برأ’ا ،زا‰ود —ا˘˘ف ي˘˘كÎلا
ح˘˘صسŸا لا˘˘م˘˘عأا˘˘ب ،““ضسي˘˘ئر ضشتوروأا““ ة˘˘ن˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘صس
.طصسوتŸا يقرصش داعبأ’ا ةيئانث يمزيصسلا

وحن ءاعبرأ’ا ضسمأا طفنلا عفترا
ى˘ل˘عأا بر˘ق ،ل˘˘ي˘˘مÈل˘˘ل ار’ود64
ن˘م م˘عد˘ب ،ضسرا˘م ذ˘˘ن˘˘م ىو˘˘ت˘˘صسم
م˘ظ˘ع˘م Úي˘ك˘ير˘مأا Úج˘ت˘ن˘˘م ف˘˘قو
ج˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خ ن˘˘˘م ير˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا جا˘˘˘ت˘˘˘˘نإ’ا
ارو˘˘˘ل را˘˘˘صصعإ’ا ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق كي˘˘˘˘صسكŸا
تانوزfl ضضافخنا رهظأا ريرقتو
.ةيكيرمأ’ا ماÿا
لعفب ةدودfi تناك بصساكŸا نكل

Œا ددıة˘˘ح˘˘ئا˘˘˘ج لا˘˘˘ي˘˘˘ح فوا
بلطلا تصصلق يتلا انوروك ضسوÒف
ةباصصإا نع ريراقت دعب دوقولا ىلع
ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسآاو ا˘˘˘˘˘بوروأا ‘ Úفا˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘م
را˘˘ثآا ا˘˘م د˘˘يد˘˘ج ن˘˘م91-ديفوكب

flا ءازإا فواŸبقتصسم ةعانÓ.
¤إا Úت˘˘ن˘˘˘صس تنر˘˘˘ب ما˘˘˘خ فا˘˘˘صضأاو
دقف Úح ‘ ،ليمÈلل ر’ود88.54
ط˘˘ي˘˘صسو˘˘˘لا ضسا˘˘˘صسك˘˘˘ت بر˘˘˘غ ما˘˘˘خ
23.34 ¤إا تاتنصس ثÓث يكيرمأ’ا
نا˘ماÿا ق˘˘ل˘˘غأاو .ل˘˘ي˘˘مÈل˘˘ل ر’ود
ى˘˘ل˘˘عأا د˘˘ن˘˘˘ع ءا˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا ضسمأا لوأا

.رهصشأا ةصسمخ ‘ ىوتصسم
بهأا˘˘ت ،ي˘˘صضاŸا ءا˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا مو˘˘˘يو
تا˘˘˘ي’و˘˘˘لا ‘ ة˘˘˘˘قا˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق
ف˘قوأاو .يو˘˘ق را˘˘صصعإ’ ةد˘˘ح˘˘تŸا
ليمرب نويلم65.1 جاتنإا نوجتنŸا
ةئŸاب48 لثÁ ماÿا نم ايموي
ج˘˘ي˘˘ل˘˘خ ‘ ير˘˘ح˘˘ب˘˘لا جا˘˘ت˘˘نإ’ا ن˘˘م
يذلا فقوتلا نم ابيرق ،كيصسكŸا

51 ل˘ب˘ق ا˘ن˘ير˘تا˘ك را˘صصعإ’ا ه˘ب˘˘ب˘˘صس
.ةئŸاب09 غلبو اماع
مو˘ي م˘عد˘˘لا را˘˘ع˘˘صسأ’ا تي˘˘ق˘˘ل ا˘˘م˘˘ك
Úلوؤو˘˘صسم د˘˘ي˘˘كأا˘˘˘ت ن˘˘˘م ءا˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا
مهمازتلا ىلع Úينيصصو Úيكيرمأا
.يراجت˘لا د˘حاو ة˘ل˘حرŸا قا˘ف˘تا˘ب
تانايب نم معدلا نم ديزŸا ءاجو
ي˘ت˘لا ي˘˘ك˘˘ير˘˘مأ’ا لوÎب˘˘لا د˘˘ه˘˘ع˘˘م
ماÿا تا˘˘˘˘˘˘نوزfl نأا تر˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘ظأا
ن˘˘م Ìكأا تصضف˘˘خ˘˘نا ة˘˘ي˘˘ك˘˘˘ير˘˘˘مأ’ا
.يصضاŸا عوبصسأ’ا ‘ عقوتŸا

زÎيور /إا.ق
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 :يكÎلا ةقاطلا ريزو

دوسسألأ رحبلأ ‘ فسشتكŸأ زاغلأ جرختسسنسس““
““ةيلfi تاناكمإاب

 ،⁄اعلا ‘ لجر ىنغأا حبصصأا صسوزيب فيج

 هتورث ديزت ⁄اعلأ ‘ سصخسش لوأأ
رلود رايلم002 نع

⁄اعلا ‘ ضصخصش لوأا ،ضسوزيب فيج ،⁄اعلا ‘ لجر ىنغأا حبصصأا
ةل‹ فينصصت بصسحب كلذ ءاجو ،ر’ود رايلم002 ىلع هتورث ديزت
‘ تاريدرايلŸا تاورث ماجحأا عباتت يتلا ،ةيكيرمأ’ا ““ضسبروف““
.⁄اعلا
““نوزامأا““ ةكرصش ضسصسؤومو ريدم ،ضسوزيب ةورث نأا ¤إا تفÓلاو
ثيح ،ةزيجو ةÎفل ر’ود رايلم002 تزواŒ ،ةينوÎكلإ’ا ةراجتلل
هذه دنع مدق ئطوم ىلع Óيوط لوصص◊ا ‘ ريدرايلŸا لصشف
.ةمÓعلا
ةوÌب ءاثÓثلا ضسمأا موي ىهنأا ضسوزيب نأا ¤إا ““ضسبروف““ تراصشأاو
ايصسايق ىوتصسم دعي هتاذ دحب اذهو ،ر’ود رايلم7.991 غلبت
.ريدرايلملل
مهصس نأا هركذ ريد÷او ،““نوزامأا““ مهصس رعصس بذبذتل كلذ دوعيو
ةيفلخ ىلع يرا÷ا ماعلا لÓخ ظوحلم لكصشب عفترا ““نوزامأا““
.انوروك ةمزأا
دنع %81.1 اهتبصسن ةدايز ىلع ءاثÓثلا تÓماعت مهصسلا ىهنأاو
ةميقلا تعفترا كلذ لظ ‘و ،دحاولا مهصسلل ر’ود94.6433
.ر’ود نويليرت86.1 ¤إا ةكرصشلل ةيقوصسلا
%1.11 كلتÁ ضسوزيب فيج نإاف ةيكيرمأ’ا ةلÛا تانايبل اقفوو
.““نوزامأا““ ةكرصش مهصسأا نم

يتصسوفون

انوروك صسوÒف ءاوتحا تاءارجإا فيفخت دعب

ـل عفتري اينابسسإأ قدانف ‘ بناجألأ ددع
يسضاŸأ رهسشلأ لÓخ درف نويلم1.1

بناجأ’ا ددع عافترا نع Êابصسإ’ا ينطولا ءاصصحإ’ا دهعم فصشك
‘ ،ويلوي ‘ نويلم1.1 نم Ìكأا ¤إا اينابصسإا قدانف ‘ ÚميقŸا

تاءارجإا فيفخت دعب كلذو وينوي لÓخ رئاز فلأا766.411 لباقم
نكل وينوي ةياهن ابوروأا ‘ ةمارصص دصشأ’ا انوروك ضسوÒف ءاوتحا
.يصضاŸا ماعلا تايوتصسم ضسدصس  وحن ىلع ديزت ’ دادعأ’ا
،رئاز نويلم2.3 وحنب ردقت يتلا ،ةيلخادلا ةحايصسلا نإا حصضوأاو
لبقتصست اينابصسإا تناكو ،يصضاŸا رهصشلا عاطقلا تدعاصس يتلا يه
⁄اعلا ‘ ةلود Êاث اهلعجي اÃ ايونصس حئاصس نويلم08 نعديزي ام
ويلوي ‘ تلبقتصساو ،اصسنرف دعب نيرئازلا حايصسلا ددع ثيح نم
.رئاز نويلم54.6 وحن9102
اهŒان نم %21 وحن لكصشت يتلا ةحايصسلا ىلع اينابصسإا دمتعتو
نجنصش ةقطنم لودل اهدودح دÓبلا تحتفو .يلÙا ›امجإ’ا
ام قدانفلا تحاتأاو يصضاŸا رهصشلا ىرخأ’ا لودلا نم ةعوم‹و
.ةيلامجإ’ا اهتقاط فصصن ىلع بصسحف Óيلق ديزي
%63 وحن  اينابصسإا قدانف ‘ ايلاح لاغصشإ’ا ةبصسن طصسوتم غلبيو
ةنراقم %2.8 ةبصسنب اهراعصسأا تصضفخ قدانفلا نأا نم مغرلا ىلع
.9102 ويلوي عم
نم ¤وأ’ا ةعبصسلا رهصشأ’ا ‘ قدانفلا ‘ تيبŸا نإا  دهعŸا ركذو
دعاوقو رفصسلا رظح ببصسب %07 نم Ìكأا ضضفخنا يرا÷ا ماعلا
.اينابصسإا نم نيدئاعلل يحصصلا رج◊ا

إا.ق

 Úسصلأ مدقت لوح ماقرأأو قئاقح
يداسصتقلأ اهطاسشن فانئتسسأ ‘

‘ داصصتق’ا نأا ينعي91-ديفوك ىلع ةرطيصسلا ‘ Úصصلا حا‚
ىدم ¤إا ةيلاتلا ماقرأ’او قئاق◊ا Òصشتو ،رقتصسم ضشاعتنا عصضو
:جاتنإ’او لمعلا فانئتصسا ‘ ةلودلا مدقت

ىلع ةمئاقلا ةيلوأ’ا ةماعلا تاباتتك’ا نم ¤وأ’ا ةعفدلا ترهظ ^
تصسكنيصشت ةحول ىلع يصضاŸا Úنث’ا موي ةكرصش81 نم ليجصستلا
txeNihC،تاكرصشلل ““كادصسان““ نم ةينيصصلا ةخصسنلا لث“ يهو
ضسأار قوصس تاحÓصصإا ‘ ةزراب ةمÓع لثÁ ا‡ ،Úصصلا ‘ ةيمانلا
.دÓبلا ‘ لاŸا
عافترا عم ،Úنث’ا موي81ـلا تاكرصشلا عيمج مهصسأا راعصسأا تعفتراو
ضضرعلا رعصس نع فعصضلا نم Ìكأاب تاكرصش01 مهصسأا راعصسأا
ةدودÙا زمتصسيصس لاكيديم كيتنوك ةكرصش تدهصش ثيح ،›وأ’ا
ناوي811 ¤إا لصصيل ةئاŸا ‘24.1601 ةبصسنب اهمهصس رعصس عافترا
.مهصسلل (يكيرما ر’ود50.71 ¤اوح)
تصسكنيصشت رصشؤوم ردصصت ، ةيلوأ’ا ةماعلا تاباتتك’اب اًموعدمو
‘89.1 دنع هقÓغإاب ىرخأ’ا ةيصسيئرلا تارصشؤوŸا Úب بصساكŸا
.ةطقن36.4862 ¤إا اعفترم ةئاŸا

Êامثلا““ يبر◊ا يمحلŸا مليفلل ةيوقلا تاعيبŸاب اعوفدم ^
Úصصلا ‘ ةيمويلا ركاذتلا كابصش تاعيبم ›امجإا زواŒ ،““ةئام
رود حاتتفا ةداعإا ذنم ديدج عفترم مقر وهو ،ناوي نويلم052
.91-ديفوك ببصسب قÓغإ’ا نم رهصشأا دعب ويلوي02 ‘ امنيصسلا
نويلم652 ›اوح Úصصلا ‘ ركاذتلا كابصش تاعيبم ›امجإا غلبو
ام وأا ،نويلم722 نم Ìكأاب ““ةئام Êامثلا““ مليف هيف مهاصس ،ناوي
اهتعمج يتلا تانايبلا هترهظأا اŸ اقفو ،ةئاŸا ‘98 نم برقي
.مÓفأ’ا تانايبو امنيصسلا ركاذت ةصصنم ،نايوام
‘ ةدايز اثيدح ديصشŸا ›ودلا غنيصشاد Úكب راطم دهصشيصس ^
لقنب ناتكرصش موقت ثيح ،ءاثÓثلا ضسمأا لوأا نم ارابتعا تÓحرلا
.›ودلا ةمصصاعلا Úكب راطم نم تÓحرلا
04 زني’ريا نرثاصس انياصشت ةكرصشو زني’ريا نÎصسيا انياصشت لقنتصسو
ةديدج ةلوج نم ءزجك ،بيتÎلاب غنيصشاد راطم ¤إا ةلحر15و
راطŸا ¤ا ›ودلا ةمصصاعلا Úكب راطم نم ةيوج تÓحر لقنل
.يرا÷ا ماعلا لÓخ ديد÷ا
لمعي نأا عقوتŸا نم ،ةيو÷ا تÓحرلا لقن ةلوج لامتكا درجÃو

.ةينيصص ةنيدم631 مدخت ايلfi ايوج اطخ044 غنيصشاد راطم ‘
اوخنيصش

ليمÈلل ار’ود64 دنع تنرب ماخ

تانوزıأو يكيرمألأ جاتنإلأ سضفخ لسضفب رهسشأأ5 ةورذ برق طفنلأ

¤وتتصس ،ةينطولا (PT) ةيكÎلا طفنلا ةكرصش نإا ،زا‰ود —اف يكÎلا ةيعيبطلا دراوŸاو ةقاطلا ريزو لاق
.دوصسأ’ا رحبلا ‘ فصشتكŸا يعيبطلا زاغلا جارختصسا ةيلمع

رايلم7.8 ةيدوعسسلأ طفنلأ تأرداسص سضافخنأ
وينوي ‘ يونسس سساسسأأ ىلع رلود
ةيدوعصسلا طفنلا تارداصص ةميق نأا ءاعبرأ’ا ضسمأا ةيمصسر تانايب ترهظأا
اعجارت لجصستل ،يونصس ضساصسأا ىلع ةئاŸا ‘55 وينوي ‘ تصضفخنا
.““زÎيور»ـل اقفو ،ر’ود رايلم7.8 هردق
›ا˘م˘جإا نإا˘ف ،و˘يا˘م ع˘م ة˘نرا˘ق˘م ه˘نإا ءا˘صصحإÓ˘ل ة˘ما˘ع˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا تلا˘˘قو
،كيتصسÓبلاو تايواميكلا لثم ةيطفنلا Òغ علصسلا Óماصش ،تارداصصلا
.ر’ود رايلم68.1 ¤إا ةئاŸا ‘1.91 عفترا

ت’اكو
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 ..نانويلا معدت ابوروأاو عجاÎلا صضفرت ايكرت

ةيناŸأأ ةطاسسوو.. طسسوتŸأ قرسشب برح حمÓم
 ديعسصتلأ ءأوتحل

 ..دما◊ا خيصشلا مهنم

هببسستل Îيوت دسض ةديدج ةيئاسضق ىوعد
 Úيدوعسس Úسضراعم لاقتعأو لتقم ‘

يلع يدوعصسلا ضضراعŸا ةبلاطم نعردياصسنإا ضسينزيب عقوم فصشك
Îيوت ةكرصش ىلع كرويوين ‘ ةعوفرم ةيئاصضق ىوعد ‘ دمحأ’ا
‘ تببصست6102 ماع ‘ تانايب بيرصست ةيفلخ ىلع تاصضيوعتب
 .ةيدوعصسلا ‘ نيرخآا لاقتعاو Úطصشانلا نم ددع لتقم
نأا يدوعصسلا ضضراعŸا يماfi زتراوصش ديفيد نع عقوŸا لقنو
‘““ دمحأ’ا لايتغ’ ت’واحÃ اصضيأا تماق ةيدوعصسلا تاطلصسلا

 .ليصصافت ركذي ⁄ هنكل ،““ةددعتم تابصسانم
ةكرصش ةءافك مدع نأا ةدحتŸا تاي’ولا ‘ ميقŸا دمحأ’ا Èتعاو
لخاد تافلاıا نع ÚغلبŸا بيذعتو لتقم ¤إا تدأا Îيوت
 .ةيدوعصسلا
اوقل نيذلا اياحصضلا ضضعب فرعي هنأا ىوعدلا ‘ دمحأ’ا دكأاو

مهنم اددع نأاو ،مهتانايب نع فصشكلا دعب ةيدوعصسلا ‘ مهفتح
 .نوجصسلا ‘ نورخآا لازي ’ Úح ‘ ،بيذعتلل ضضرعت
تحمصس Îيوت ةصصنم ةءافك مدع نإا يدوعصسلا ضضراعŸا لاقو
تببصستو ،ÚصضراعŸا نيدرغŸا ضضعب تاباصس◊ قاÎخا تايلمعب

ا‡ ،ÊوÎكلإ’ا مهديرب نيوانعو مهفتاوه ماقرأا نع فصشكلا ‘
 .مهتاكصسإاو مهيلع فرعتلا نم ةيدوعصسلا تاطلصسلا نكم
ىوعدلا نع -يفحصص نايب ‘- فصشك دمحأ’ا يماfi ناكو
نع ةيلوؤوصسŸا Îيوت اهيف لّمحو ،يصضاŸا رهصشلا علطم ةيئاصضقلا
هلكوÃ لاصصتا ىلع اوناك نيذلا ضصاخصشأ’ا نم ديدعلا ضضرعت
 .ةيدوعصسلا ‘ بيذعتلاو لاقتعÓل
ةيعمج ضسصسؤوم وهو ،دما◊ا هللا دبع خيصشلا اياحصضلا Úب نمو
‘ هنجصس ‘ ‘وت يذلا ،ةيدوعصسلا ةيصسايصسلاو ةيندŸا قوق◊ا
 .يصضاŸا ليرفأا
يلعو ومع وبأا دمحأا يصضاŸا رهصشلا مهتا يكيرمأ’ا ءاعد’ا ناكو
و3102 يماع Úب Îيوت باصس◊ نÓمعي اناك نيذللا ،ةرابزلا
تاماهتا امهل هجوو ،ةيبنجأا ةموكح باصس◊ ضسصسجتلاب ،6102
ةموك◊ا دقتنت يتلا تاباصسحلل ةيصصخصشلا تامولعŸا لقنب
 .ةكلمŸا ‘ تارباıا ةزهجأا ¤إا ةيدوعصسلا

 رابخأ’ا طيرصش
 ناتصسناغفأا

موجه ‘ سشي÷أ تأوق نم8 لتقم
 روغ ةيلوب نابلاطل

ضسمأا ناتصسناغفأا طصسو ةعقاولا روغ ةي’وب نويلfi نولوؤوصسم لاق
ةكر◊ موجه رثإا اولِتُق ضشي÷ا تاوق نم رصصانع8 نإا ،لوأ’ا

ةيريدم ‘ اهب نوزكرمتي اوناك يتلا ضشيتفتلا ةطقن ىلع نابلاط
 .ةي’ولاب كرهصش
ةيناغفأا ةيمÓعا راصصم اهتدروأا تاحيرصصت ‘ نولوؤوصسŸا فاصضأاو
 .موجهلا ‘ اوبيصصأا نيرخآا دونج6 نأا ،
دق موجهلا نأا ¤إا روغ مكاح مصساب ثدحتŸا رباع فراع راصشأاو
ةيريدم ‘ ““ةÈقŸا““ ـب فرعُت يتلاو ضشيتفتلا ةطقن ىلع عقو
 . كرهصش
تاوقلا ةرطيصس جراخ لازت’ ضشيتفتلا ةطقن نأا ¤إا تفل و
ىلع ةظحللا ىتح نابلاط ةكرح قلعت ⁄ ،اهرودب .ةيموك◊ا
 .موجهلا

 Òمصشك

 تنÎنإلأ رظح Èتعت ةيقوقح ةمظنم
 يمقر يرسصنع لسصف لتÙأ ميلقلأ ‘

رظح نإا «ةلتÙا Òمصشك» ‘ ةزراب ةيقوقح ةعامج تلاق
عصضولا ءاغلإا دعب ةي’ولا ىلع دنهلا هتصضرف يذلا ت’اصصت’ا
،يعام÷ا باقعلاب ،يصضاŸا ماعلا ‘ ،«ةلتÙا Òمصشك»ـل ضصاÿا
لصصفلا نأاصشب يهلدوين باوجتصسا ىلع ›ودلا عمتÛا تثحو
 .يمقرلا يرصصنعلا
فلؤوŸا هريرقت ‘ «ÊدŸا عمتجملل Òمصشكو وماج فلا–» ددحو
راصص◊ا بقاوعو فيلاكتو رارصضأا» يذلاو ةحفصص521 نم
نم ميلقإ’ا يهلدوين تدرج امدنع ،9102 توأا ذنم «يمقرلا

 ةصصاخ قوقح اهينطاوم تطعأا يتلا ةصصاÿا هتناكم
اًراصصح ،قاطنلا عصساو اًبصضغ تراثأا يتلا ،ةوطÿا هذه قفارو
ف’آ’ا تائم كرت ا‡ ،ةقطنŸا ‘ ت’اصصتÓل اًميتعتو اًيركصسع
فيعصضلا ةيحصصلا ةياعرلا ماظن فعصضأاو ،لمعلا نع Úلطاعلا نم
 .ÚيÓملل يعما÷او يصسردŸا ميلعتلا فقوأاو ،لعفلاب

 ناتصسكاب

راطمألأ ببسسب اًسصخسش09 عرسصم
 لويسسلأو

طقاصست ءاّرج ،ناتصسكاب ‘ اًصصخصش09 نع لقي ’ ام يّفوت
،يصشتارك ةنيدم لصشب تببصستو ،ةيلاتتم مايأا3 ىدم ىلع راطمأ’ا
 .ناتصسكاب ءاحنأا عيمج ‘ لزنم فلأاب ارارصضأا تق◊أاو
ىرخأا ةجوم نأا ،ةيناتصسكابلا ةينطولا ثراوكلا ةرادإا ةلاكو تلاقو
تقرغأاف ،ةيلحاصسلا يصشتارك ةنيدم تبرصض ةريزغلا راطمأ’ا نم
تاكبصش كلاهت ةجيتن ،يحصصلا فرصصلا هايÃ لزانŸاو عراوصشلا
 .ةنيدŸا ‘ يحصصلا فرصصلاو هايŸا
ددعلا Úب نم هنإا ،ةيناتصسكابلا ةينطولا ثراوكلا ةرادإا تفاصضأاو
ميلقإا ‘ ةافو ةلاح13 نع غÓبإ’ا ” ،راطمأ’ا اياحصضل ›امجإ’ا
 .اوخنوتخب Èيخ ميلقإا ‘ اًصصخصش32 ‘وت امنيب ،اًبونج دنصسلا

 ت’اكو/›ودلا مصسقلا

نايرŒ امهنأا انيثأاو ةرقنأا تنلعأا
تا˘˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘ت لوأ’ا ضسمأا ارا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا

قر˘˘˘صش ‘ ة˘˘˘يزاو˘˘˘ت˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ك˘˘˘˘صسع
 .ةيمÓعا رداصصŸ اقفو.طصسوتŸا
ردصصم لاق ،Êانويلا بنا÷ا نمو
ناÒط˘˘ل˘˘ل بيرد˘˘ت““ ه˘˘نإا ير˘˘˘ك˘˘˘صسع
ضسو˘˘ثو˘˘برا˘˘كو تير˘˘ك رز˘˘ج ة˘˘لا˘˘ب˘˘ق
كراصشت ،““ةينانويلا وزيرول˘ي˘ت˘صسا˘كو
 .طقف ةينانوي تاوق هيف
ع˘م ا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت نا˘˘نو˘˘ي˘˘لا ير˘˘ج˘˘ت˘˘صسو
Úح ‘ ،ابيرق يتارامإ’ا ناÒطلا

ةريزج بونج ‘ رخآا نير“ ىرج
،ةيكيرمأاو ةينانوي تاوق Úب تيرك
 .ردصصŸا قفو
ةرازو تنلعأا ،يكÎلا بنا÷ا نمو
ةيركصسع تابيردت““ ءارجإا عافدلا
ةيكرت ن˘ف˘صس““ ة˘كرا˘صشÃ ““ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نا
بونج ‘ ءاثÓثلا ،““ةفيلح ىرخأاو

تفصصوو .ةينا˘نو˘ي˘لا تير˘ك ةر˘يز˘ج
هذ˘˘˘˘ه ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘كر˘˘˘˘ت مÓ˘˘˘˘عإا ل˘˘˘˘ئا˘˘˘˘˘صسو
راعصشإ’ا ىلع ““ّدر““ اهنأاب تابيردتلا
هتردصصأا يذلا (ضسكتفان) يرحبلا
 .دحأ’ا انيثأا
بصضغ وزيروليتصساك ةريزج ججؤوتو
ى˘ل˘ع ةر˘يز÷ا هذ˘ه ع˘ق˘˘تو .ةر˘˘ق˘˘نأا
.ةيكÎلا هايŸا نم نيÎموليك دعب
ة˘ط˘يÙا ها˘يŸا نأا ا˘ن˘ي˘ثأا Èت˘˘ع˘˘تو
ةدا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا ت– ةر˘˘˘˘يز÷ا هذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب
لوقلاب ّدرت ةرقنأا نأا ’إا ،ةينانويلا
ن˘م ا˘ي˘كر˘ت مر˘ح˘ي ع˘˘قوŸا اذ˘˘ه نإا

ّدت“ زاغلاب ةينغ ةيرحب تاحاصسم
 .تاÎموليكلا ف’آا تائم ¤إا
بيط بجر يكÎلا ضسيئرلا لاقو
،اًد˘˘˘˘عا˘˘˘˘صصف نآ’ا ن˘˘˘˘م““ نا˘˘˘˘˘غودرأا
ىندأا نع ةلوؤوصسم نانويلا نوكتصس
ايكرت .ةقطنŸا ‘ أاصشني دق قلق
 .““ءارولا ¤إا ةوطخ ىندأا ذختت نل

ة˘قا˘ط˘لا ر˘يزو ح˘صضوأا ،ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ن˘˘˘ف˘˘˘˘صس““ نأا زا‰ود —ا˘˘˘˘ف ي˘˘˘˘كÎلا
اهتايلمع لصصاوت (ةيكÎلا) بيقنتلا
رابآا حتف““ اًعقوتم ،““ررقم وه امك
 .““ةدعاو نكامأا ‘ بيقنت
تد˘فوأا ،د˘ي˘ع˘صصت˘لا رار˘م˘ت˘صسا ع˘مو
انيثأا ¤إا ا˘ه˘ت˘ي˘جرا˘خ ر˘يزو ا˘ي˘ناŸأا
.عاصضوأ’ا ةئدهت ةلواÙ ةرقنأاو
ضسام وكياه ÊاŸأ’ا ريزولا لاقو

نا˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘لا Úب راو◊ا ةذ˘˘˘فا˘˘˘˘ن““ نإا
نآ’ا ةحوتفم نوكت نأا بجي ايكرتو
 .““قلغت ’أاو اهعصسو ىلع

تث˘˘˘ح ا˘˘˘ي˘˘˘ناŸأا نأا ضسا˘˘˘م ر˘˘˘كذو
فÿÓا لح ىلع ايكرتو نانويلا

،ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘˘م تا˘˘˘ثداfi ءار˘˘˘جإا Èع
fiا ر˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘م ارذŸة˘˘˘˘ه˘˘˘˘جاو

‘ ›ا◊ا عصضولا““ لاقو.ةيركصسعلا
بع˘˘ل˘˘لا ه˘˘˘ب˘˘˘صشي ط˘˘˘صسو˘˘˘تŸا قر˘˘˘صش
نأا نكÁ ةÒغصص ةرارصش يأا ؛رانلاب
ر˘يزو˘لا فا˘صضأاو.““ة˘ثرا˘ك ¤إا يدؤو˘ت
ن˘ح˘ن ،ةد˘يد˘ج تازاز˘ف˘ت˘˘صسا لد˘˘ب““
جار˘ف˘نا Òباد˘ت ذا˘خ˘تا ¤إا جا˘ت˘˘ح˘˘ن
 .““ةرصشابم تاثداfi ءدب ¤إاو
¤و˘˘ت˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا- ا˘˘ي˘˘˘ناŸأا ى˘˘˘صشخ˘˘˘تو
دا–Ó˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘يرود˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘صسا˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘لا
Úب ““اًديدج اًديعصصت““ -يبوروأ’ا
فلح ‘ نيوصضعلا ،نانويلاو ايكرت
نع رداصص نايب ‘ ءاجو .يصسلطأ’ا
نأا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ناŸأ’ا ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘جراÿا ةرازو
قحلي نأا ’إا هنكÁ ’““ ديعصصتلا
ÚينعŸا ةصصاخ ،عيم÷اب ررصضلا

 .““ناكŸا ‘ ةرصشابم
ةيجراÿا ريزو دّدصش ، ءاقل لÓخو
Êا˘نو˘ي˘لا ءارزو˘˘لا ضسي˘˘ئرو ÊاŸأ’ا
ى˘ل˘ع ضسي˘كا˘تو˘˘صست˘˘ي˘˘م ضسو˘˘كا˘˘يÒك
تلاقو .““ديعصصتلا ضضفخ ةرورصض““
ةردابم““ نايب ‘ ةينانويلا ةموك◊ا

دا–’ا ةصسائر ¤وتت يتلا ايناŸأا
‘ يباجيإا لكصشب لمعت يبوروأ’ا

 .““هاŒ’ا اذه
هÒظ˘˘ن ضسا˘˘˘م ا˘˘˘هد˘˘˘ع˘˘˘ب ى˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لاو
نأا لبق ،ضسايدنيد ضسوكين Êانويلا
‘ ر˘ه˘ظ˘لا د˘ع˘ب ا˘ًعا˘م˘ت˘˘جا د˘˘ق˘˘ع˘˘ي
يكÎلا ةيجراÿا ريزو عم ةرقنأا

 .ولغوأا ضشيواج دولوم
دكأا ÊاŸأ’ا ةيجراÿا ريزو نكلو

هدÓ˘˘˘˘˘ب فو˘˘˘˘˘قو ه˘˘˘˘˘تاذ تقو˘˘˘˘˘˘لا ‘
‘ نانويلا عم يبوروأ’ا دا–’او
 .ايكرت عم اهتمزأا
بيزوج هتيجراخ ريزو ناصسل ىلعو
ي˘˘˘˘بوروأ’ا دا–’ا ا˘˘˘˘عد ،ل˘˘˘˘يرو˘˘˘˘ب
““ارو˘˘˘˘ف““ ف˘˘˘˘˘قو˘˘˘˘˘ت نأا ¤إا ةر˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘نأا

‘ زاغ˘لا ن˘ع بي˘ق˘ن˘ت˘ل˘ل ا˘ه˘تا˘ي˘ل˘م˘ع
 .طصسوتŸا رحبلا
Êا˘نو˘ي˘لا ة˘ي˘جراÿا ر˘˘يزو بر˘˘عأاو
ع˘م راو˘ح˘ل˘ل هدÓ˘˘ب داد˘˘ع˘˘ت˘˘صسا ن˘˘ع
ضصوصصخب رتوتلا ليتف عزنل ايكرت
ر˘ح˘˘ب˘˘لا قر˘˘صش ‘ ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا دراو˘˘م
 .طصسوتŸا ضضيبأ’ا
عم ءاقللا دعب Êانويلا ريزولا دكأاو
هدÓب نأا انيثأا ‘ ÊاŸأ’ا هÒظن
عا˘فد˘لا ه˘تاذ تقو˘لا ‘ ل˘صصاو˘˘ت˘˘صس
 .ةيدايصسلا اهقوقحب اهفصصو امع
ا˘˘م ل˘˘˘صصاو˘˘˘ت ا˘˘˘ي˘˘˘كر˘˘˘ت نأا فا˘˘˘صضأاو
كاهتناو ،تازاز˘ف˘ت˘صس’ا˘ب ا˘ه˘ف˘صصو

تاو˘˘عد م˘˘˘غر ،›ود˘˘˘لا نو˘˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا
ديعصصت فقول اه˘ئا˘ف˘ل˘حو ا˘ه˘ناÒج
 .هلوق دح ىلع ،رتوتلا
ة˘ي˘كÎلا بي˘ق˘ن˘ت˘لا ة˘ن˘ي˘ف˘صس تنا˘˘ك و
لامعأا لوأ’ا ضسمأا تأادب ““زوواي““
اهل ةددÙا ةقطنŸا ‘ بيقنتلا
ا˘ه˘نأاو ،ط˘صسو˘تŸا ر˘ح˘ب˘˘لا ي˘˘قر˘˘صش
ف˘صصت˘ن˘م ى˘ت˘ح ا˘ه˘ل˘م˘ع ل˘صصاو˘ت˘صس
 .لبقŸا رهصشلا
ة˘˘ن˘˘ي˘˘ف˘˘صس ق˘˘فار˘˘ت نأا رر˘˘قŸا ن˘˘مو
دقو ،ىرخأا نفصس ُثÓث بيقنتلا

ةراح˘ب˘ل˘ل را˘ع˘صشإا ‘ ا˘ي˘كر˘ت تب˘لا˘ط
لا‹ ¤إا لوخدلا مدعب ““ضسكتفان““
 .““زوواي““ ةنيفصسلا لامعأا
مصساب ثدحتŸا كيلج رمع لاقو

نا˘ك اذإا““ ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘لاد˘ع˘لا بز˘ح
مور˘˘لا ة˘˘صصرا˘˘ب˘˘ق˘˘لاو نو˘˘ي˘˘نا˘˘نو˘˘ي˘˘لا
ليكصشت ىلع نورداق مهنأا نودقتعي
نود طصسوتŸا يقرصش ديدج عصضو
لامصشو ايكرت عم قافت’ لصصوتلا
 .““نوئطfl مهنإاف ،ضصÈق

عوبصسأ’ا تفنأا˘ت˘صسا ا˘ي˘كر˘ت تنا˘كو
ها˘ي˘م ‘ ثح˘ب˘لا لا˘˘م˘˘عأا ي˘˘صضاŸا

،طصسوتŸا رحبلا ‘ اهيلع عزانتم
نانويلا عم تاصضوافم رايهنا بقع
كلذو ،ة˘˘ي˘˘ناŸأا ة˘˘طا˘˘˘صسو˘˘˘ب تر˘˘˘ج
Úيعتل اقاف˘تا ا˘ن˘ي˘ثأا تع˘قو ا˘مد˘ع˘ب
 .رصصم عم ةيرحبلا دود◊ا

زاغلاب ةينغ قطانم لوح امهعازن ةيفلخ ىلع ةيركصسع تابيردت امهنم لك يرجُتو ،نانويلاو ايكرت Úب رتوتلا ةدح دعاصصتت
يرجي Úح ‘ ،نانويلل هزايحنا يبوروأ’ا دا–’ا حصضوأاو ،ءارولل عجاÎلا ةرقنأا تدعبتصساو .طصسوتŸا صضيبأ’ا رحبلا قرصش ‘
.ديعصصتلا ءاوتحا فدهب Úبنا÷ا عم تاثحابم ايناŸأا ةيجراخ ريزو

دبع ةيلاقتن’ا ةينادوصسلا ةموك◊ا ضسيئر نلعأا
““اصضيوفت كل“ ’““ هتموكح نأا ، كودمح هللا

لÓ˘ت˘ح’ا ع˘م ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا نأا˘˘صشب رار˘˘ق ذا˘˘خ˘˘ت’
لامكتصساب ““ةددfi““ اهتمهم نأاو ،يليئارصس’ا
 .تاباختنا ءارجإا ¤إا ’وصصو ةيلاقتن’ا ةيلمعلا

ة˘˘ي˘˘جراÿا ر˘˘يزو ع˘˘م تا˘˘ثداfi ر˘˘ثإا كلذ ءا˘˘˘ج
موطرÿا لصصو يذلا ويبموب كيام يكيرمأ’ا

لÓ˘˘ت˘˘˘ح’ا ن˘˘˘م ة˘˘˘مدا˘˘˘ق ةر˘˘˘صشا˘˘˘ب˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘حر ‘
 .يليئارصس’ا
نلعأا نأا Êدعصسي““ ،Îيوت ىلع بتك ويبموب ناكو
نم فقوت نود ةيمصسر ةلحر لوأا Ïم ىلع اننأا
 .““نادوصسلا ¤إا ليئارصسإا
ةيكيرمأ’ا ةيجراÿا تحصضوأا ،قباصس تقو ‘و
دبع Êادوصسلا ءارزولا ضسيئر يقتليصس ريزولا نأا
قيرفلا ةدايصسلا ضسل‹ ضسيئرو ،كودمح هللا

نطنصشاو معد ةصشقانŸ““ ناهÈلا حاتفلا دبع
،نادوصسلا ‘ ةيندم ةدايق تاذ ةيلاقتنا ةموك◊

 .““ةيليئارصسإ’ا ةينادوصسلا تاقÓعلا قيمعتو
يكÒمأ’ا دفولا تغلبأا ةينادوصسلا ةموك◊ا نكل
’ اهنأاو اهتامهم نمصض نم ضسيل عيبطتلا نأا

 .ةوطÿا هذهب مايقلل اصضيوفت كل“
ريزوو ةموك◊ا مصساب يمصسرلا قطانلا حرصصو

نأا˘ب ح˘˘لا˘˘صص د˘˘مfi ل˘˘صصي˘˘ف Êادو˘˘صسلا مÓ˘˘عإ’ا
ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘ب ي˘كÒمأ’ا بل˘ط˘لا““ ى˘ل˘ع در كود˘م˘˘ح
ةلحرŸا““ نإا لوقلاب ،““ليئارصسإا عم تاقÓعلا
ضضيرع فلا– اهدوقي نادوصسلا ‘ ةيلاقتن’ا
لا˘ق˘ت˘ن’ا ة˘ي˘ل˘م˘ع لا˘م˘ك˘ت˘صس’ ةددfi ةد˘ن˘˘جأا˘˘ب
’وصصو دÓبلا ‘ رارقتصس’او مÓصسلا قيق–و
 .““ةرح تاباختنا مايق ¤إا
ة˘˘مو˘˘ك◊ا كل“ ’““ ة˘˘مو˘˘ك◊ا ضسي˘˘ئر فا˘˘صضأاو
ريرقتلل ماهŸا هذه ىدعتي اصضيوفت ةيلاقتن’ا
 .““ليئارصسإا عم عيبطتلا نأاصشب
Úب لصصفلا بلط كودمح نأا زÎيور تلقنو
فذحب يكÒمأ’ا رارقلاو ليئارصسإا عم عيبطتلا
 .باهرإÓل ةيعارلا لودلا ةمئاق نم نادوصسلا

ةير◊ا نÓعإا ىوق““ فلا– ددصش ،هبناج نم
عم عيبطتلا نأا ىلع مك◊اب كراصشŸا ““Òيغتلاو
ةÎف˘˘لا ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح ا˘˘يا˘˘صضق ن˘˘م ضسي˘˘ل ل˘˘ي˘˘ئار˘˘˘صسإا
 .ةيلاقتن’ا
ع˘˘˘م تا˘˘˘ثداfi ىر˘˘˘جأا ه˘˘˘نأا نا˘˘˘ي˘˘˘˘ب ‘ ح˘˘˘˘صضوأاو

اهلÓخ ضضرعتصسا ،Úنث’ا ضسمأا ءاصسم كودمح
،يكÒمأ’ا ةيجراÿا ريزو ةرايز اهنيب ،تافلم
ق˘ح د˘ي˘كأا˘ت ¤إا ضصل˘خ““ عا˘م˘˘ت˘˘ج’ا نأا فا˘˘صضأاو
‘ ه˘ق˘حو ،ه˘ي˘صضارأا ‘ ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا بع˘˘صشلا

 .““ةÁركلا ةر◊ا ةاي◊ا
،و˘ي˘ب˘˘مو˘˘ب ةرا˘˘يز˘˘ب كÎصشŸا عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا بحرو
تا˘قÓ˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب ق˘˘ير˘˘ط ‘ ةو˘˘ط˘˘خ““ ا˘˘هÈت˘˘عاو

 .““ةينطولا ةحلصصŸا قق– ةنزاوتم ةيجراخ
عم ةيصسامولبد تاقÓع يأا نادوصسلا ميقي ’و
ضسل‹ ضسيئرل قبصس هنأا Òغ ،Êويهصصلا نايكلا
ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا ءارزو˘لا ضسي˘ئر ى˘ق˘ت˘لا نأا ةدا˘ي˘صسلا
ير˘ف˘ي˘ف لÓ˘خ اد˘ن˘غوأا ‘ و˘ها˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن Úما˘˘ي˘˘ن˘˘ب
Úب˘نا÷ا قا˘ف˘تا““ ن˘ع ا˘ه˘ن˘ي˘ح ن˘ل˘عأاو ،ي˘˘صضاŸا

.““تاقÓعلا عيبطت ¤إا يدؤوي نواعت ءدب ىلع
وهاينتن عم هعامتجا نأا اقح’ ناهÈلا دكأاو
 .““Êادوصسلا ينطولا نمأ’ا ةنايصص““ فدهب ناك
يصضاŸا ضسرام ‘ تحمصس دق موطرÿا تناكو
ءاوجأ’ا ‘ قيلح˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’ا تار˘ئا˘ط˘ل˘ل
نم ةمداق تارئاطل حمصست ⁄ نكلو ،ةينادوصسلا
 .طوبهلاب ليئارصسإا
ة˘˘ي˘˘˘جراÿا ر˘˘˘يزو ى˘˘˘ف˘˘˘ن ،ي˘˘˘صضاŸا عو˘˘˘ب˘˘˘صسأ’او
ةد˘˘صشب ن˘˘يد˘˘لا ر˘˘م˘˘ق ر˘˘م˘˘ع ف˘˘ل˘˘كŸا Êادو˘˘صسلا

لخاد ليئارصسإا عم تاقÓعلا عوصضوم ةصشقانم
 .ةموك◊ا

 تاباختن’ا ¤إا ’وصصو ةيلاقتن’ا ةيلمعلا لامكتصساب ““ةددfi““ اهتمهم نإا تلاق

 Êويهسصلأ نايكلأ عم عيبطتلأ نم اهفقوم ايمسسر نلعت نأدوسسلأ ةموكح



 ت’اكو/›ودلا مصسقلا

يمظنم دحأا ،حجانلا يجان دكأا
ىلع جاج˘ت˘حÓ˘ل32/8 كار˘˘˘ح
نأا ،ة˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشي˘˘˘˘˘˘˘˘˘عŸا عا˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضوأ’ا
اصضيأا ضسمأا ترمتصسا““ تارهاظŸا

ة˘م˘صصا˘ع˘˘لا˘˘ب ءاد˘˘ه˘˘صشلا ناد˘˘ي˘˘م ‘
جارصسلا تانكصسŸ اصضفر ضسلبارط
جا˘˘ج˘˘ت˘˘˘حا ة˘˘˘ئد˘˘˘ه˘˘˘ت لوا˘˘˘ح يذ˘˘˘لا
 .““نطاوŸا

لÓ˘خ ح˘جا˘ن˘˘لا دد˘˘صش ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
نÓعإا ةرورصض ىلع هل تاحيرصصت
رانلا قلطأا نم Òصصم نع ةموك◊ا

دوجوب رقأا دقف ،ÚجتÙا ىلع
ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع تا˘˘˘˘˘قاÎخا
لÓ˘˘˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘˘صس’ ““Úصسد˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘م““
فار˘˘طأا ح˘˘لا˘˘صصل تا˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ح’ا
 .ىرخأا ضضارغأاو ةيصسايصس
ضسلÛا طا˘˘ق˘˘صسإا بلا˘˘ط˘˘˘م ن˘˘˘عو
تافاته اهب تدان يتلا يصسائرلا
يبيللا طصشانلا لاق ،نيرهاظتŸا
ز˘˘ج˘˘ع اذإا ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘صش بل˘˘˘ط˘˘˘م““ ه˘˘˘نإا
ضسانلا تاجاح ةيبلت نع يصسائرلا
ه˘˘جو˘˘ت˘˘ن˘˘صس ا˘˘˘هد˘˘˘ن˘˘˘ع ة˘˘˘يرور˘˘˘صضلا
›و˘ت˘ل ءا˘صضق˘ل˘ل ى˘ل˘عأ’ا ضسل˘ج˘م˘ل˘˘ل

 .““رومأ’ا ديلاقم
ضسلÛا ضسيئر نلعأا ،Úنث’ا ليلو
ز˘ئا˘ف قا˘فو˘لا ة˘مو˘˘ك◊ ي˘˘صسا˘˘ئر˘˘لا
تارارقلا نم ةلمج نع ،جارصسلا

Ÿهمزع اهنيب نم ،داصسفلا ةحفاك
يرازو ل˘يد˘ع˘ت ن˘ع نÓ˘عإ’ا ى˘˘ل˘˘ع
اÒصشم ،ةيمدÿا تارازولا لواطي
رانلا اوقلطأا ““Úصسدنم““ دوجو ¤إا

ببصست ام ،نيرهاظتŸا ضضعب ىلع
 .رهاظتم ةباصصإا ‘
هتبغر مدع دكأا دق جارصسلا ناكو

،اصضيأا ادكؤوم ،هبصصنÃ كصسمتلا ‘
، بع˘صشل˘ل ه˘جوŸا ه˘با˘˘ط˘˘خ لÓ˘˘خ
يأ’ ي˘صسا˘ئر˘لا ه˘صسل‹و ه˘عو˘˘صضخ
باو˘ن˘لا ي˘صسل‹ ن˘ع ق˘ث˘ب˘ن˘ي رار˘˘ق
ضسلجملل ليدعت يأا نأاصشب ةلودلاو
طا˘ق˘˘صسإا ضضفر ه˘˘ن˘˘ك˘˘ل ،ي˘˘صسا˘˘ئر˘˘لا
ةلاح ‘ دÓبلا كرت»و ةموك◊ا
ةرورصضب ا˘ب˘لا˘ط˘م ،““ى˘صضو˘فو غار˘ف
ة˘يرو˘ت˘صسد ةد˘عا˘ق ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘فاو˘˘ت˘˘لا

ة˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘ئر تا˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا ءار˘˘˘˘جإ’
ضسرام زواجتي ’ دمأا ‘ ةيناŸربو
 .لبقŸا
ردا˘˘˘˘˘˘صصم تلا˘˘˘˘˘˘ق ،قا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘صسلا ‘و

ليدعتلا نإا ضسلبارط نم ةيموكح
¤إا ى˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا بق˘˘˘˘ترŸا يرازو˘˘˘˘لا
ضسلÛا ءا˘˘˘˘˘صضعأا Úب قا˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘ت’ا
ةرازو ل˘ي˘كو ة˘لا˘قإا ى˘ل˘ع ي˘صسا˘ئر˘˘لا
ريزو Úيعتو ،مثيه دمfi ةحصصلا

ضصيلقتل ةفاصضإ’اب ،ةيلاملل ديدج
كن˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ظ˘˘˘˘فاfi تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘صص
اهلقنو ،Òبكلا قيدصصلا يزكرŸا
را˘م˘عإا˘ب ى˘ن˘ع˘ت ةد˘يد˘ج ة˘ئ˘˘ي˘˘ه ¤إا
بو˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ج ةرر˘˘˘˘˘صضتŸا ق˘˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘نŸا

 .ضسلبارط
تاذ تلاق ءابرهكلا ةمزأا نأاصشبو
هنإا ،““ديد÷ا يبرعلا»ـل رداصصŸا
ديلوت تاطfi ثÓث لوصصو رظتني

و˘صسÎصس ة˘ي˘كر˘ت تا˘كر˘˘صشل ة˘˘م˘˘ئا˘˘ع
ضسلبارط ئطاصش ىلع مايأا لÓخ
‘ fiمعدل ةلوا fiديلوت تاط

ي˘ت˘لا ة˘كر˘صشل˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا ءا˘بر˘˘ه˘˘ك˘˘لا
بونج ‘ اهنم اددع رامدلا لواط
Îف˘˘ح ناود˘˘ع بب˘˘صسب ،ضسل˘˘˘بار˘˘˘ط
 .ةنصس نم Ìكأ’ ةمصصاعلا ىلع
ن˘˘˘ع ردا˘˘˘صصŸا تف˘˘˘˘صشك ا˘˘˘˘م˘˘˘˘ي˘˘˘˘فو
جارصسلا اههجاوي لازي ’ تابوعصص
ل˘˘خاد ن˘˘م تا˘˘ي˘˘صصخ˘˘صش ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م
ضضر˘˘ف موا˘˘ق˘˘ت لاز˘˘ت ’ ة˘˘مو˘˘˘ك◊ا

،ةيموك◊ا تÓيدعتلا نم ةمزح
ءابنأا ةيب˘ي˘ل مÓ˘عإا ل˘ئا˘صسو تل˘قا˘ن˘ت
ةعصساو ةلمحب Îفح تايصشيلم مايق
او˘˘عد Úي˘˘ب˘˘ي˘˘ل ءا˘˘ط˘˘صشن لا˘˘ق˘˘ت˘˘˘ع’
Ÿا ‘ ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘ثا‡ تار˘˘˘˘ها˘˘˘˘ظŸند

 .Îفح ةرطيصس ت– ةعقاولا
ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع نو˘ط˘˘صشا˘˘ن ر˘˘صشنو

دكؤوت ءا˘ب˘نأا ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘صصاو˘ت˘لا
تر˘صس ة˘ن˘يد˘م ‘ ن˘˘طاو˘˘م ل˘˘ت˘˘ق˘˘م
نم نيرخآا521 نم Ìكأا لاقتعاو
تقولا ‘ ،ىرخأا ندمو ةنيدŸا
لصصاوتلا لئاصسو هيف تلقانت يذلا
تا˘هو˘يد˘ي˘فو ارو˘صص ي˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
قÓ˘غإا˘ب او˘ما˘ق Úن˘˘طاو˘˘م ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ت

،ةبق˘لا ة˘ق˘ط˘ن˘م ‘ ي˘صسي˘ئر ق˘ير˘ط
باو˘ن ضسل‹ ضسي˘ئر ة˘˘ما˘˘قإا ر˘˘ق˘˘م
Úب˘لا˘ط˘˘م ،ح˘˘لا˘˘صص ة˘˘ل˘˘ي˘˘ق˘˘ع قÈط
 .ةيصشيعم تاحÓصصإاب
ة˘بر˘ق˘م ة˘ي˘مÓ˘عا ردا˘صصم تلا˘˘ق و
د˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ع““ Òخأ’ا نإا Îف˘˘˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘˘˘˘م
ضسي˘˘ئر م˘˘صض ا˘˘ع˘˘صسو˘˘م ا˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا
،ينثلا هللادب˘ع ،ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘مو˘ك◊ا
ثحابتلاو رظنلل ةموك◊ا ءارزوو

ة˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘صسأ’ا تا˘˘˘˘جا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ح’ا ‘
ة˘˘ل˘˘ح˘˘ل˘˘حو ن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لاو

 .““ةيمويلاو ةيرورصضلا لكاصشŸا
ءاهنإا»ـب دهعت Îفح نأا تفاصضأاو
،““مايأا ةرصشع لÓخ ءابرهكلا ةمزأا
ة˘لو˘ي˘صسلا ة˘مزأا ءا˘ه˘نإا˘ب د˘ه˘ع˘ت ا˘˘م˘˘ك
¤إا ة˘˘مو˘˘ك◊ا ا˘˘ي˘˘عاد ،ة˘˘يد˘˘˘ق˘˘˘ن˘˘˘لا
ة˘ي˘ن˘ب˘لا ‘ ل˘جا˘ع ٍل˘ك˘صشب ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا““
‘ عار˘صسإ’او ق˘طا˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ت˘ح˘˘ت˘˘لا

 .““اهلكاصشم ة÷اعم
ايبيل قرصش نم نويبيل ءاطصشن نادأاو

ة˘ي˘ف˘صسع˘ت˘˘لا““ ت’ا˘˘ق˘˘ت˘˘ع’ا ة˘˘ل˘˘م˘˘ح
م˘˘˘˘كاfi ¤إا Úي˘˘˘˘˘ند˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘حإاو
ةطصشانلا لاقتعا اهرخآا ،ةيركصسع
ةنيدÃ زيزعلا دبع دنه ةيندŸا
لاز˘ي ’ ي˘ت˘لا ،دÓ˘˘ب˘˘لا قر˘˘صش ة˘˘نرد
ببصسب نآ’ا ىتح اصضماغ اهÒصصم
كونبلا ةموظنم حÓصصإاب اهبلاطم
 .اهتنيدÃ ةيدقنلا ةلويصسلا Òفوتو
ة˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل مÓ˘˘عإا ل˘˘ئا˘˘صسو ضصصصخ˘˘تو
تا˘˘عا˘˘صس Îف◊ ة˘˘˘م˘˘˘عاد ة˘˘˘ي˘˘˘لودو

ة˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘ل ا˘˘ه‹ار˘˘ب ن˘˘م ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط
ام نمصضت˘ت ،ضسل˘بار˘ط تار˘ها˘ظ˘م
م˘˘ي˘˘خ˘˘صضت˘˘˘لا»ـب ح˘˘˘جا˘˘˘ن˘˘˘لا ه˘˘˘ف˘˘˘صصو
ضسا˘˘ن˘˘لا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صساو
 .““ةيصسايصس ضضارغأ’
Îف◊ ةيلاوم ةيبيل تاونق تمعزو
ةرازول ةعباتلا نمأ’ا ةزهجأا مايق
لا˘ق˘ت˘عا˘ب ضسل˘˘بار˘˘ط˘˘ب ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا

¤إا مهلقنو نيرهاظتŸا تارصشع
 .ةلوه‹ نكامأا

9يبراغم
ـه1441 مر80fi ـل قفاوŸا م0202  توأا72 صسيمÿا el-hourria.com

 اهلÓغتصس’ ةيصسايصس تاهج ت’واfi طصسو

 عبأرلأ اهموي لخدت سسلبأرط تأرهاظم
’ يذلا تقولا ‘و ،ةيدŸÎا ةيصشيعŸا عاصضوأ’ا ىلع اجاجتحا ،عبارلا اهموي صسلبارط ةيبيللا ةمصصاعلا ‘ تارهاظتلا تلخد
‘ اهدي Îفح ةفيلخ ءاوللا تايصشيلم تقلطأا ،يبعصشلا بصضغلا ءاوتح’ ’ولح ثحبي قافولا ةموك◊ يصسائرلا صسلÛا لازي
.مهنم اددع تلقتعاو دÓبلا طصسوو قرصش قطانم ةدعب ÚنطاوŸا طاصسوأا

 ةديدج ةباصصإا671 ليجصست

ةيسسردم ةدوع نم مقافتت فواıأ
fiةفوف Ãسسنوت ‘ انوروك رطاخ 

ةديدج ةباصصإا671 ،ةيصضاŸا ةعاصس42 ـلا لÓخ ضسنوت تلجصس
ةيناكمإا نم Úيصسنوتلا فواfl دادزت تقو ‘ ، انوروك ضسوÒفب
ضسوÒف راصشتنا لظ ‘ ،ادد‹ ةيصسردŸا ةدوعلا دعوم ليجأات
ىدم ةيدجب حرطي ام وهو ،ةيناثلا هتجوم ‘ دجتصسŸا انوروك
‘ ةدوعلا Úمأاتل ةيوبÎلا ةيلمعلا ‘ ةلخادتŸا فارطأ’ا دادعتصسا
نأا مويلا ةيصسنوتلا ةحصصلا ةرازو تحصضوأا .فورظلا لصضفأا
¤امجإا غلب اميف ،ةلاح9603 ¤إا لصصو تاباصصإ’ا ددع ¤امجإا

 .ةافو12 تايفولا ددع
ليجصست ” هنأاب ،0202 توأا42 خيراتب هنأا ةحصصلا ةرازو تدافأا و
71و ،ةدفاو ت’اح01و ةيلfi ةلاح661 :ةديدج ةباصصإا ةلاح671

 .ضسوÒفلل ةلماح لازت ’ ةقباصس ت’ا◊ ايباجيإا Óيل–
ةلاح8681 ليجصست ،0202 ناوج72 ‘ دود◊ا حتف ذنم ،” دقو
ةدفاو ةلاح005 اهنم ديد÷ا انوروكلا ضسوÒفل ةلماح ةدكؤوم
 .(2،1%) ةافو ةلاح12و (%37) ةيلfi ةلاح4631و
مهنيب نم تايفصشتصسŸا ‘ ضضيرم (%6,2)04 ـب ايلاح لفكتلا عقيو
ت’ا◊ا ددع غلبيو .ةزكرŸا ةيانعلا ماصسقأاب اصضيرم (8,0%)11
091 ضضارعÓل Úلما◊ا ىصضرŸا ددعو (%2،28)7351 ةطيصشنلا
23 اهنيب نم ايÓ flÈيل–8052 ءارجإا ّ” دقو .(7،21%)

ددعلا كلذب غلبيل Úقباصسلا ىصضرŸا ةعباتم راطإا ‘ Óيل–
دادعتصسا ىدم ديد÷ا عقاولا حرطيو .401921 ليلاحتلل يلم÷ا
ةياقولا طورصش Òفوتل ةيبÎلا ةرازو اهصسأار ىلعو تاطلصسلا
ةيجيتاÎصسا بايغ ¤إا ةفاصضإ’اب ،ضسوريافلا ىودع نم ةيحصصلا
 .برطصضم يصسايصس دهصشم لظ ‘ ةمزأ’ا عم لماعتلل ةحصضاو

يوناثلا ميلعتلا ةعما÷ ماعلا بتاكلا ،يبوقعيلا دعصسل دعبتصساو
51 موي ةيصسردŸا ةدوعلا نوكت نأا ،لغصشلل يصسنوتلا ماعلا دا–’اب
Úصسردملل ةمÓصسلا طورصش ترفوت اذإا ’إا يئاهن لكصشب Èمتبصس
ةيصسردŸا ةدوعلا““ نإا ،هل حيرصصت ‘ ،يبوقعيلا لاقو .ذيمÓتلاو

نودو دÓبلا ‘ انوروك ءابو راصشتنا دعاصصت لظ ‘ Èمتبصس51 ‘
ةيلمع يه ةيوبÎلا تاصسصسؤوŸاب ةمزÓلا ةمÓصسلا طورصش Òفوت
ةيونصسلا اهلاجآا ‘ ةيصسردŸا ةدوعلا ةيناكمإا حرطتو .““ةيراحتنا
ةيوبÎلا رداوكلا دادعتصسا ىدم ضصوصصخب اعصساو ’دج ةيداعلا
يصشفت نع Óصضف ،ةلوطم ةحار دعب طاصشنلا فانئتصس’ ةيÁداكأ’او
ةمÓصس ددهي ام ،تاباصصإ’ا ددع عافتراو ىرخأا ةرم انوروك ءابو
2 نم Ìكأا ضسنوت ‘ ذيمÓتلا ددع غلبيو .ذيمÓتلاو ÚصسردŸا

¤إا ةفاصضإ’اب ،ةيوبرت ةصسصسؤوم ف’آا6 نم Ìكأا ىلع Úعزوم نويلم
 .ضسردم فلأا551 نم Ìكأا
يصشفت نم ¤وأ’ا ةجوŸا دعب يموك◊ا رارقلا““ نأا يبوقعيلا دكأاو
،““ةمزÓلا ةمÓصسلا Òفوت عم ضسوريافلا عم ضشياعتلا حبصصأا ءابولا

 ءارجإ’ا اذه Òفوتب ةطورصشم ةيصسردŸا ةدوعلا نأا اÈتعم
دعابتلا ءارجإا ماÎحاو يحصص لوكوتورب قيبطت نوبقارم دعبتصسيو
ةيميلعتلا تاصسصسؤوملل ةيلا◊ا ةيتحتلا ةينبلا لظ ‘ يدصس÷ا
ديدعلا ‘ ةظتكŸا لوصصفلاو ÚصسردŸا ددع ‘ حدافلا ضصقنلاو
 .ةيوبÎلا تاصسصسؤوŸا نم

ذنم ءابولاب ةباصصإ’ا ت’اح عوم‹ نم ةئاŸاب45
 يصضاŸا صسرام

 ““انوروك““ تاباسصإأ ‘ً ايقيرفأأ ثلاثلأ برغŸأ
نم ¤وأ’ا اموي32ـلا لÓخ ” هنأا ، ،ةيبرغŸا ةحصصلا ةرازو تنلعأا
ةباصصإ’ا ت’اح عوم‹ نم ةئاŸا ‘45 ليجصست ،يرا÷ا توأا
 .يصضاŸا ضسرام ذنم «انوروك» ضسوÒفب
‘94ـلا زكرŸا برغŸا لتحا ،ةيلودلا تارصشؤوŸا ديعصص ىلعو
نم94و ،ةباصصإ’ا ةبصسن ثيح نم يŸاعلا ديعصصلا ىلع بيتÎلا

 .تايفولا ددع ثيح
نصسحتب13 زكرŸا ¤إا ىقترا دقف تافوصشكلاب قلعتي اميف امأا
Ãا حبصصأاو ،ايقيرفأاو .نيزكرŸا ‘ برغŸثيح نم ثلاثلا زكر
رقتصسا اميف ،تايفولا ددعب قلعتي اميف ضسماÿاو تاباصصإ’ا ددع

ددع ثيح نم ايقيرفأا لامصش ‘ لوأ’او ًايراق Êاثلا زكرŸا ‘
 .تافوصشكلا
ةليصصحب قلعتŸا يعوبصسأ’ا اهحيرصصت ‘ ةرازولا تحصضوأاو
ىلع دجتصسŸا ““انوروك““ ةحئا÷ ةيئابولا ةلا◊ا تادجتصسم
رهصشلا علطم ذنم ةباصصإ’ا لدعم نأا ،›ودلاو ينطولا ديعصصلا
” امك ،ةمصسن فلأا ةئام لكل77 غلب ،توأا32 دودح ¤إاو ،يرا÷ا
ذنم اهتاذ ةÎفلا لÓخ تايفولا ت’اح نم ةئاŸا ‘06 ليجصست
 .ةحئا÷ا ءدب
ةرازوب ةماعلا ةحصصلا ئراوط تايلمعل ينطولا زكرŸا قصسنم زربأاو
32 دودح ¤إا تمصستا ةيئابولا ةيعصضولا نأا طبارŸا ذاعم ةحصصلا
يأا ،ةدكؤوم ةلاح943و افلأا25 هعوم‹ ام ليجصستب ،يرا÷ا توأا

Ãعوم‹ غلبو ،ةمصسن فلأا ةئام لكل441 غلب يمكارت ةباصصإا لدع
امأا .(ةئاŸا ‘7.1 غلبت تحبصصأا كتف ةبصسنب) ةلاح888 تايفولا

‘96 ءافصش ةبصسنب343و افلأا63 غلب دقف ،ÚفاعتŸا عوم‹
 .ةئاŸا
لوؤوصسŸا لاق ،توأا32وÚ 71ب ام حواŸÎا عوبصسأ’ا لÓخو
ةلاح73 اهنيب نم ،ةباصصإا ةلاح0689 ليجصست ىرج هنإا ،يبرغŸا
امأا ،ةمصسن فلأا ةئام لكل72 غلب يعوبصسأا ةباصصإا لدعÃ ،ةدراو
،ةلجصسŸا تايفولا ›امجإا عبر يأا ،ةلاح032 اهددع غلبف تايفولا
 .Ú 9996فاعتŸا ددع غلب اميف
ددع ‘ اعافترا ،هقبصس يذلا عم ةنراقم ،يصضاŸا عوبصسأ’ا فرعو

ددع ‘ اÒبك اعافتراو ،ةئاŸا ‘6.6 ةبصسنب ةباصصإ’ا ت’اح
ةباصصإ’ا لدعم لصصاو امك ،ةئاŸا ‘8.34 ةبصسنب تايفولا
 .عافتر’ا يمكاÎلا
لدعŸ يميلقإ’ا عيزوتلا ،قايصسلا اذه ‘ ،طبارŸا ضضرعتصساو
،ةمصسن فلأا ةئام لكل01 نم لقأا اميلقإا42 لجصس ثيح ،ةباصصإ’ا
فلأا ةئام لكل ةلاح05 قاف ةباصصإا لدعم ميلاقأا ةتصس تلجصسو
ينبو ضشكارمو ىÈكلا ءاصضيبلا رادلاو ةيفصسويلاو ناŸوب) ةمصسن
،طبارŸا فيصضي ،تايفولا ت’اح لصصاوتو .(ورفصصو لÓم
032 ليجصست Òخأ’ا عوبصسأ’ا لÓخ ىرج ثيح ،رمتصسŸا اهعافترا
 .ةافو

 قباصسلا ÊاتيروŸا صسيئرلا داصسف تاهبصش

06fiايناتيروم حلاسصم- نع عافدلل ايما- 
ميهاربإا ،ÚيناتيروŸا ÚماÙا بيقن نلعأا

ايما06fi بادتنا تررق ةلودلا نأا ،يتبأا دلو
داصسف تاهبصش تافلم ‘ اه◊اصصم نع عافدلل

دبع دلو دمfi ،قباصسلا ضسيئرلا مكح لÓخ
 .زيزعلا
ةمصصاعلاب يفحصص ر“ؤوم ‘ ،يتبا دلو فاصضأاو
ق˘˘ير˘˘ف““ م˘˘˘ه ÚماÙا ء’ؤو˘˘˘ه نأا ،طو˘˘˘صشكاو˘˘˘ن
‘ Êد˘م فر˘ط˘ك ة˘لود˘لا ح˘لا˘صصم ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘لا
 .““ةيرا÷ا (ةيئاصضقلا ةعباتŸا) ةرطصسŸا
عزو نايب ‘ ،ةلودلا نع عافدلا ةئيه تفصصوو
يذ˘˘لا دا˘˘صسف˘˘لا ف˘˘ل˘˘م ،ر“ؤوŸا ضشما˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع
هنأا˘ب ءا˘صضق˘لا ما˘مأا ة˘لود˘لا م˘صسا˘ب ه˘ي˘ف طر˘خ˘ن˘ت
 .““ديقعتلاو ةروطÿا غلاب““

36) زيزعلا دبع دلو ضضفر ةئيهلا تبرغتصساو
اذإا““ يديهم˘ت˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ع˘م بوا˘ج˘ت˘لا (ا˘ما˘ع
كصسم˘ت˘ي ي˘ت˘لا ةءاÈلا م˘عد˘˘ت دودر ه˘˘يد˘˘ل تنا˘˘ك
 .““اهب
بلط زيزعلا دبع دلو نع عافدلا قيرف ناكو
دنصست ’““ اهنأا اÈتعم ،ايئاصضق هتعباتم فقو
ر“ؤو˘م ‘ فا˘صضأاو.““Êو˘نا˘ق ي˘صسا˘صسأا يأا ى˘˘ل˘˘ع
بواجتلا ضضفر زيزعلا دبع دلو نأا ، يفحصص
 .هفيقوت لÓخ ÚققÙا عم
‘ قيق– ةمذ ىلع هفيقوت نم عوبصسأا دعبو
ر˘ج˘ف ،تا˘ط˘˘ل˘˘صسلا تجر˘˘فأا ،““دا˘˘صسف تا˘˘ه˘˘ب˘˘صش““
ت– هعصضو عم ،زيزعلا دبع دلو نع ،Úنثإ’ا
 .ةبقارŸا

ريرقت ىلع ءانب زيزعلا دبع دلو فيقوت ”و
ن˘˘م˘˘صضت ة˘˘ي˘˘ناŸر˘˘ب ق˘˘ي˘˘˘ق– ة˘˘˘ن÷ ن˘˘˘ع رد˘˘˘صص
 .داصسف تاهبصش دوجوب هل تاماهتا
قود˘ن˘˘صص ضصخ˘˘ت ة˘˘ط˘˘صشنأا ‘ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا ق˘˘ق–و
ة˘كو˘ل‡ تارا˘ق˘ع ع˘ي˘بو ،ة˘ي˘ط˘ف˘˘ن˘˘لا تاد˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
تاقفصصو ةينطولا تاكرصشلا ¤إا ةفاصضإا ،ةلودلل
،رهصشأا لÓخ ،تعمتصساو ،اهÒغو ،ةيت– ةينب
 .نوقباصس ءارزو مهنيب ،Úلوؤوصسم ¤إا
ةيناتيروŸا نمأ’ا ةزهجأا تبوجتصسا نأا قبصسو
مهنيب ،زيزعلا دبع دلو نم Úبرقمو Úلوؤوصسم
يتلا ،““ةمحرلا ةئيـه»ـل بصساfiو دوقع قثوم
 .قباصسلا ضسيئرلا ل‚ اهصسصسأا
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ةÒخأ’ا تاو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘صسلا ‘ ر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ق تزّز˘˘˘˘˘˘ع
تا˘˘يو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع ضسنو˘˘˘ت ‘ ا˘˘˘هرو˘˘˘صضح
ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘ق’ا ن˘˘يدا˘˘يŸا تل˘˘م˘˘صش ةد˘˘يد˘˘ع
ةقفصص يتأاتو .ةي˘صضا˘ير˘لاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او
ةكرصش ا˘ه˘تد˘ق˘ع ي˘ت˘لا ة˘كار˘صشلاو ة˘يا˘عر˘لا
يدا˘ن˘لا ع˘م ة˘ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا ة˘˘يو÷ا طو˘˘طÿا
اهتميق تغلب تارامثتصسا مجحب يقيرفإ’ا
اذه˘ل داد˘ت˘ما˘ك ي˘صسنو˘ت را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘م42
ا˘˘ه˘˘نأا ’إا .ي˘˘جراÿا ير˘˘ط˘˘ق˘˘لا طا˘˘صشن˘˘˘لا

ا˘˘˘ياو˘˘˘ن˘˘˘لا لو˘˘˘ح ت’ؤوا˘˘˘صست ةد˘˘˘ع تحر˘˘˘ط
،د˘ق˘ع˘لا اذ˘ه ءارو ف˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ق˘˘ي˘˘ق◊ا
يدا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘ق’او ي˘˘˘˘صسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا قا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسلاو
.هيف لزنتي يذلا يصسايصسوي÷او
ة˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘ّيو÷ا طو˘˘˘طÿا تن˘˘˘ل˘˘˘˘عأا
syawriArataQد˘ق˘ع ن˘ع ار˘خؤو˘˘م
نويلم80 ةميقب يقيرف’ا يدانلل ةياعر
ى˘ل˘ع (ي˘صسنو˘ت را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘˘م42) ر’ود
يدان اهبجوÃ لمحيصس تاونصس40 دادتما
ىلع ةيرطقلا ةكرصشلا راعصش ديد÷ا باب
ةوطخ .ةيلاتتم مصساوم40 ةليط هناصصمق
،ضسنوت ‘ مدقلا ةركل ÚعباتŸا تأاجاف
›وؤوصسم لبق نم Òبك حايتراب تلِبقُتصساو
.ءاوصسلا دح ىلع هروهمجو يدانلا

ةيرطقلا طوطÿا ةقفصص تايفلخ
يقيرف’ا يدانلاو
ت“ دقاعتلا لحارم نأا نم مغرلا ىلعو
ة˘ق˘ف˘صصلا نأا ’إا ي˘ن˘ل˘عو ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط ل˘˘ك˘˘صشب

يصسايصسلا فيظوتلاب كوكصش اهلوح تماح
ن˘ع ة˘صضه˘ن˘˘لا ة˘˘كر˘˘ح ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ي˘˘بز◊او

اهريزوو يصشونغلا دصشار اهصسيئر قيرط
دم˘حأا ة˘ل˘ي˘ق˘ت˘صسŸا خا˘ف˘خ˘ف˘لا ة˘مو˘ك˘ح ‘
ر˘ط˘ق ىد˘ل ة˘طا˘صسو˘لا لÓ˘خ ن˘˘م لو˘˘ل˘˘ع˘˘ق
نامصضو ةقفصصلا هذه يدانلا حنم لجأ’
ميلصس هرمثتصسا نأاو قبصس يباختنا نازخ
4102 ةنصس ةيباختن’ا هتلمح ‘ يحايرلا
ينطولا دا–’ا هبزح لوصصح ‘ مهاصسو
تاباختن’ا ‘ ةثلاثلا ةبترŸا ىلع ر◊ا

.ةنصسلا ضسفن ‘ ترج يتلا ةيعيرصشتلا
ف˘ي˘ظو˘ت˘لاو ة˘طا˘صسو˘لا˘ب تا˘ما˘ه˘˘ت’ا هذ˘˘ه
مÓ˘˘˘˘صسلا د˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع ا˘˘˘˘ها˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ن ي˘˘˘˘˘صسا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسلا
ا˘ي˘ف˘ن ي˘ق˘ير˘ف’ا يدا˘ن˘لا ضسي˘ئر ي˘صسنو˘ي˘˘لا
ي˘ت˘لا تا˘صضوا˘فŸا نأا ى˘ل˘ع د˘ّكأاو ا˘ي˘ع˘ط˘ق
بنا÷ا نم اهداق ةقفصصلا حا‚ ¤إا تدأا
ةركل ةيصسنوتلا ةعما÷ا ضسيئر يصسنوتلا
يرطقلا بنا÷ا نمو ءير÷ا عيدو مدقلا
دمح مدقلا ةركل يرطقلا دا–’ا ضسيئر
ةدع ىلع كلذ ” .دمحأا نب ةفيلخ نب
ءاصضمإÓل نافرطلا لصصوت نأا ¤إا لحارم
.Úفرطلا Úب راهصشتصس’ا دقع ىلع
ما˘مأا د˘ق˘ع˘لا اذ˘ه ا˘ه˘ح˘ت˘ف˘ي ة˘˘ع˘˘صساو قا˘˘فآا
ن˘م رار˘ق˘˘ب عو˘˘ن˘˘مŸا ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’ا يدا˘˘ن˘˘لا
تا˘ق˘˘با˘˘صسŸا ‘ ة˘˘كرا˘˘صشŸا ن˘˘م ا˘˘ف˘˘ي˘˘ف˘˘لا
نو˘˘يد˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضق يّو˘˘صسي نأا ¤إا ة˘˘˘ّيرا˘˘˘ق˘˘˘لا
4.71) ر’ود نو˘ي˘˘ل˘˘م8.5 ةميقب ة˘ل˘ي˘ق˘ث˘لا

دق˘ع˘لا � ة˘م˘ي˘ق ا˘ب˘ير˘ق˘ت يأا (را˘ن˘يد نو˘ي˘ل˘م
.ةيرطقلا طوطÿا عم هاصضمأا يذلا

وأا ةيصضايرلا ةيصسامولبدلا ةيجيتاÎصسا
ةمعانلا ةوقلا
ا˘ه˘ي˘ف ر˘م˘ث˘ت˘صست ي˘ت˘˘لا ¤وأ’ا ةرŸا تصسي˘˘ل
ةياعر دوقع ‘ ةيرطقلا طوطÿا ةكرصش
دقف .ةيŸاع مدق ةرك يداون عم قيوصستو
ةيŸاع يداون عم تدقاعت نأا اهل قبصس
رو˘ي˘نو˘ج ا˘كو˘بو Êا˘ب˘صسإ’ا ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ل˘ث˘˘م
›ا˘˘ط˘˘يإ’ا ا˘˘مور ي˘˘صس ياو ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرأ’ا
ةر˘ك ‘ ةÒب˘ك˘˘لا تا˘˘مÓ˘˘ع˘˘لا ن˘˘م ا˘˘هÒغو
ةد˘ير˘غ˘ت بصسح ،ل˘خد˘˘ي كلذ ل˘˘ك .مد˘˘ق˘˘لا
‘ ،Îيو˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘ير˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘كر˘˘˘صشل˘˘˘ل
فدهتصست يتلا ةيقيوصستلا اهتيجيتاÎصسا
ةراقلا لامصش قاوصسأا ‘ اهدجاوت زيزعت““
ي˘صسنو˘ت˘لا قو˘صسلا ‘و ا˘مو˘م˘ع ة˘ي˘ق˘ير˘ف’ا

.““اصصوصصخ
ءزج يه ةكرصشلل ةيقيوصستلا ةيجيتاÎصس’ا

ةيصضايرلا ةيصسامول˘بد˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘تاÎصسا ن˘م
ةصضايرلا ‘ دŒ يتلا رطق ةلودل ةلماصشلا

Ó˘خد˘م ا˘صصو˘صصخ مد˘ق˘˘لا ةر˘˘كو ا˘˘مو˘˘م˘˘ع
كا˘ك˘ت˘فاو ة˘ي˘لود˘لا ة˘حا˘صسلا ى˘˘ل˘˘ع زوÈل˘˘ل

ة˘˘يور˘˘ك˘˘لا تا˘˘صسفا˘˘نŸا ‘ ر˘˘ثؤو˘˘˘م ع˘˘˘قو˘˘˘م
ر˘˘ط˘˘ق قود˘˘ن˘˘صص ءار˘˘صش ل˘˘ع˘˘لو .ة˘˘يŸا˘˘ع˘˘˘لا
نا˘˘˘˘˘˘˘صس يرا˘˘˘˘˘˘˘˘ب يدا˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘ل يدا˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘صسلا

رامثتصسا مهأا لّثم قيرعلاGSP نامرج
مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك ناد˘˘ي˘˘م ‘ ر˘˘ط˘˘ق ه˘˘ب تما˘˘˘ق
‘ ىرخأا ةيرطق تارامثتصسا ىلع ىطغو

لعج اذإا ،اصسنرف لخاد ةيداصصتقا ت’ا‹
‘ اروصضح Ìكأا ةÒغصصلا ةلودلا هذه مصسا
نم مغرلابو .ةيصسنرفلا مÓعإ’ا لئاصسو
ىلع اهيلإا تهuجُو يتلا ةÒثكلا تاداقتن’ا

ضصصص◊ اهئارصشو يدانلا كÓتما ةيفلخ
تارا˘˘˘ق˘˘˘عو ة˘˘˘يŸا˘˘˘ع تا˘˘˘كرا˘˘˘م ‘ ةÒب˘˘˘ك
ا˘ه˘ق˘ق˘ح ي˘ت˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا نأا ’إا ،ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت
اهجراخو اصسنرف لخاد يصسيرابلا يدانلا
ة˘ير˘غŸا تارا˘م˘ث˘ت˘صس’او ل˘م˘˘ع˘˘لا ضصر˘˘فو
نم Úيصسنرفلا ما˘مأا ر˘ط˘ق ا˘ه˘ت˘ح˘ت˘ف ي˘ت˘لا
بصسك˘ت ا˘ه˘ل˘ع˘ج Úف˘ظو˘مو لا˘˘م˘˘عأا لا˘˘جر
ي˘صسنر˘ف˘لا ع˘م˘˘تÛا ل˘˘خاد مد˘˘ق ئ˘˘طو˘˘م
ىصصقأا نم ةÒثكلا تاداقتن’ا نم مغرلاب
.Úيصسنرفلا راصسيلاو نميلا
مدقلا ةرك ىلع فقت ⁄ رطق تارامثتصسا
وز˘غ˘˘ل ›اŸا ا˘˘هذو˘˘ف˘˘ن ل˘˘ك˘˘ب تع˘˘صس د˘˘ق˘˘ف
:ةيصضايرلا ةيصسامولبدلا ت’ا‹ عيمج““
ة˘ي˘م˘ن˘تو ،ة˘ي˘˘لود˘˘لا تا˘˘صسفا˘˘نŸا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت
زكارŸا ،تايÁدا˘كأ’ا) ا˘ًي˘ل˘خاد ة˘صضا˘ير˘لا
ى˘ن˘ب˘لا ،ة˘م˘هŸا ت’و˘˘ط˘˘ب˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا
وأا تا˘صسفا˘ن˘م ةد˘˘ع ة˘˘يا˘˘عرو ،(ة˘˘ي˘˘ت˘˘ح˘˘ت˘˘لا
قوقح ىل˘ع لو˘صص◊او ،ة˘ي˘صضا˘ير تا˘نا˘ي˘ك
،ة˘ي˘لود˘لا تا˘صسفا˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘ير˘˘صص◊ا ثب˘˘لا
كلذ لك .““ةيبنجأا ةيصضاير تانايك ءارصشو
عقومتلاو ›ودلا فاÎع’ا قيق– ةياغب

‘ نيرثؤوŸا Úيلودلا Úلعافلا ةناخ ‘
.ماع لكصشب ةيŸاعلا ةصضايرلاو مدقلا ةرك
مي˘ظ˘ن˘تو يداو˘ن˘لا ءار˘صشب ف˘ت˘ك˘ت ⁄ ر˘ط˘ق
اهدوجو ضضرف ةياغب ةيلودلا تاصسفانŸا

د˘ق˘ف ،ة˘يŸا˘ع˘لا ة˘ي˘صضا˘˘ير˘˘لا ن˘˘يدا˘˘يŸا ‘

لا˘˘˘صصت’ا ة˘˘˘قرو ى˘˘˘ل˘˘˘ع اÒث˘˘˘ك تل˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘صشا
ةياعدلا رصشن ‘ ماهلا امهرودو مÓعإ’او
ةيجيلÿا ةلودلا ةروصص عيملتو ةيصضايرلا
قوق◊ تاكاهتناب تاماهتا اهقحÓت يتلا
‘ داصسفو ةوصشر تافلمو بناجأ’ا لامعلا

مدقلا ةركل ⁄اعلا ضسأاك ميظنتب ةقÓع
2202.
ا˘صصو˘صصخو مÓ˘˘عإ’ا ‘ ر˘˘ط˘˘ق را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسا
ةان˘ق ى˘ل˘ع ر˘صصت˘ق˘ي ⁄ ير˘صصب˘لا ي˘ع˘م˘صسلا
ل˘م˘صش ل˘ب ة˘ي˘ق˘ئا˘ثو˘لا ة˘يرا˘ب˘خإ’ا ةر˘˘يز÷ا
تÒغ˘ت ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا ةر˘˘يز÷ا ا˘˘صضيأا
نا ي˘˘ب ح˘˘ب˘˘صصت˘˘ل د˘˘ع˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ا˘˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘م˘˘صست
ةانقلا هذهTROPS NIEB .روبصس

ةيصسامولبدلا عرذأا دحأ’ نمزلا عم تلو–
ي˘˘مÓ˘˘عإا بط˘˘قو ر˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘صضا˘˘˘ير˘˘˘لا
‘ ةيصضايرلا ت’وطبلا يطغي يراكتحا
ةقطنŸا ‘ ءاوصس ⁄اعلا قطانم بلغأا
اكيرمأا وأا ايصسآا وأا ةيقيرفإ’ا وأا ةيبرعلا
د˘فاور د˘حأا تر˘ِب˘˘ُت˘˘عا ثي˘˘ح ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘صشلا
حمطت يتلا Òثأاتلاو راصشتن’ا ةيجيتاÎصسا
نمو ⁄اعلا نم قطانم ةدع ‘ رطق اهل
.ضسنوت اهنيب

صسنوت ‘ يرطقلا روصض◊ا
لوأاو ›ود ر˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسم Êا˘˘ث Èت˘˘ع˘˘ت ر˘˘ط˘˘ق
نم %61 ةميقب ضسنوت ‘ يبرع رمثتصسم
اندÓب ‘ ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا تارا˘م˘ث˘ت˘صس’ا م˘ج˘ح
راق Úب ام) لغصش نطوم فلأا021 رّفوتو
تا˘مدÿا عا˘ط˘ق ‘ ا˘ه˘ب˘ل˘غأا (ي˘˘م˘˘صسو˘˘مو
اذ˘˘˘ه .(..ت’ا˘˘˘صصتا ،كو˘˘˘ن˘˘˘ب ،ة˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘˘صس)
د˘˘˘ق˘˘˘ع ن˘˘˘ع ه˘˘˘ل˘˘˘صصف ن˘˘˘كÁ ’ ى˘˘˘˘ط˘˘˘˘عŸا
ه˘˘ت˘˘صضمأا يذ˘˘لا ة˘˘يا˘˘˘عر˘˘˘لاو را˘˘˘ه˘˘˘صشت˘˘˘صس’ا
رانيد نويلم42 ةميقب ةيرطقلا طوطÿا

لصصف نكÁ ’ املثم ،يقيرف’ا يدانلا عم
يذ˘لا ي˘ن˘مز˘لا قا˘˘ي˘˘صسلا ن˘˘ع ثد◊ا اذ˘˘ه
ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشك د˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف .ه˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف ءا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ج
دوجو نعtsoPacirfAhtroNعقوم
Úب ر˘ه˘صشأا ذ˘ن˘م تر˘ج ة˘ير˘صس تا˘صضوا˘ف˘م

نم ةبصسن ‘ طيرفتلا لوح رطقو ضسنوت
ةيصسنوتلا ةيو÷ا طوطÿا ةكرصش ضصصصح
تلطعت يتلاو ةيرطقلا طوطÿا ةكرصشل
ةكرصشلا ماع ريدم ضسيئر ةلاقإاب تهتناو
’ هنأا نم مغرلا ىلعو .يبكنŸا ضسايلإا
يقيرفإ’ا ةقفصص Úب رصشابم طبر دجوي
ذاوحتصس’ا ‘ ةيرطقلا طوطÿا ةبغرو
ةيو÷ا طوطÿا مهصسأا نم ةصصح ىلع
يدا˘ن˘˘لا ع˘˘م ة˘˘كار˘˘صشلا نأا ’إا ،ة˘˘ي˘˘صسنو˘˘ت˘˘لا
يبعصش قمع وذ قيرع قيرفك يقيرف’ا
ق˘طا˘ن˘م ف˘ل˘تfl ‘ يÒها˘م˘ج داد˘ت˘˘ماو
ة˘ي˘ب˘ع˘صش ة˘ع˘فار ل˘˘ك˘˘صشي اÃر ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م÷ا
رطق هرمثتصست نأا نكÁ ايعامتجا امعدو
Úي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا ا˘˘ه˘˘ئا˘˘ف˘˘ل˘˘˘ح Èع ا˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإا
لجأا نم طغصضلل ضسنوت ‘ ÚيمÓعإ’او
نم ضصصصح ىلع ذاوحتصس’ا ةقفصص ما“إا
.ةينطولا ةلقانلا مهصسأا

ع˘˘˘يرا˘˘˘صشم˘˘˘ل˘˘˘ل د˘˘˘نا˘˘˘صسم ما˘˘˘˘ع يأار ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘خ
لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تارا˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘صس’او
ةي˘لا˘صصت’او ة˘ي˘ق˘يو˘صست˘لا ا˘ه˘تا˘ي˘ج˘ي˘تاÎصسا
روصض◊او .ر˘ط˘ق˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب اد˘يد˘ج ضسي˘ل
ةفدصصلا ليبق نم نكي ⁄ اندÓب ‘ رثؤوŸا
Úف˘ق˘ث˘˘م ع˘˘م تا˘˘قÓ˘˘ع ط˘˘بر ه˘˘ق˘˘ب˘˘صس ل˘˘ب
باز˘˘حأاو Úي˘˘صسا˘˘ي˘˘صس م˘˘˘عدو Úي˘˘˘مÓ˘˘˘عإاو
فصصنŸا ،ر“ؤوŸا بزح ،ةصضهنلا ةكرح)
Úل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لا ن˘˘˘˘م م˘˘˘˘هÒغو (-ي˘˘˘˘قوزرŸا
ةيام◊ ماعلا يأارلا نم ءزج ‘ نيرثؤوŸا
.ضسنوت ‘ اه◊اصصم Úمأاتو اهتارامثتصسا
د˘˘مfi ق˘˘ب˘˘صسأ’ا ضسي˘˘ئر˘˘لا ر˘˘كذ˘˘ت˘˘ي ا˘˘ن˘˘ل˘˘˘ك
ىدحا ‘ ،رّذحي وهو يقوزرŸا فصصنŸا
رطق ىلع لواطتي““ نم لك ،هتاحيرصصت
ما˘مأاو هÒم˘صض ما˘مأا ه˘تا˘ي˘لوؤو˘صسم ل˘م˘ح˘ت˘˘ي
.““نوناقلا
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ءافتحاو لبق نم ثد– ⁄ ةقباصس ‘
م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ن˘˘يز Òخأ’ا مÓ˘˘˘صسلا قا˘˘˘ف˘˘˘تا˘˘˘ب
ثيح بيبأا لت ةيدلب ىنبم يتارامإ’ا
Úم˘˘ل˘˘ع˘˘لا ناو˘˘لأا˘˘˘ب ا˘˘˘ها˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘م تءا˘˘˘صضأا
تاعاصس دع˘ب ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإ’او ي˘تارا˘مإ’ا

يثÓثلا عيبطتلا قافتا نع نÓعإ’ا نم
ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإاو تارا˘˘مإ’ا Úب (ما˘˘هار˘˘˘بأا)
.ةيكيرمأ’ا ةدحتŸا تاي’ولا ةطاصسوب
لÓ˘خ ًا˘ي˘م˘صسر ه˘ع˘ي˘قو˘ت م˘ت˘˘ي˘˘صس يذ˘˘لاو
حرصص امك نÓعإ’ا نم عيباصسأا ةثÓث
.قافت’ا يعار
نكي ⁄ نواعتلا اذه نأا نم مغرلابو
ا˘˘ج˘˘يو˘˘ت˘˘˘ت نا˘˘˘ك ل˘˘˘ب ،ه˘˘˘عو˘˘˘ن ن˘˘˘م لوأ’ا

ŸصسÒع˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ط ة˘˘˘Óب تا˘˘قÚ
‘ تايطعŸا نم ديدعلاف ،Úفرطلا
ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘ت˘˘ح’ Òصشت ةÒخأ’ا تاو˘˘ن˘˘˘صسلا

ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا ه˘˘ق˘˘ب˘˘صس ثي˘˘˘ح ،ه˘˘˘ثود˘˘˘ح
ةف˘ل˘تıا ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا لا˘ك˘صشأاو ر˘ها˘ظ˘م
اهنأا ’إا ،نمزلا نم نيدقع ىدم ىلع
نواعتلا اهيف جوتي يذلا ¤وأ’ا ةرŸا
ةيمصسر ةيقافتاب Úفرطلا Úب يئانثلا
ا‰إاو ةيكيرمأا طقف تصسيل ةكرابÃو
تحر˘ُط ى˘ت˘ح ،ا˘˘صضيأا ة˘˘ي˘˘لودو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع
ة˘ل˘حرŸا ‘ ة˘ح˘صشرŸا لود˘لا ءا˘˘م˘˘صسأا
.ةلثا‡ تايقافتا ما“إ’ ةمداقلا
قافت’ا اذه يدؤويصس رمأ’ا عقاو ‘و
تاردابŸا نم هقبصس ام عيمج فصسنل
مÓصسلا ةردابم لثم مÓصسلا تايقافتاو
ة˘ي˘بر˘˘ع˘˘لا م˘˘م˘˘ق˘˘لا تارار˘˘قو ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
تارار˘ق ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لاو ،ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘صسإ’او
،›ود˘لا نو˘نا˘ق˘لاو ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘˘عر˘˘صشلا

ه˘˘نأا ““بمار˘˘ت““ ضسي˘˘ئر˘˘˘لا ن˘˘˘ل˘˘˘عأا ثي˘˘˘ح
أاد˘ب˘م ى˘ل˘ع م˘ئا˘ق ه˘نأ’ ف˘ل˘تfl قا˘˘ف˘˘تا
Úح ‘ ،““مÓ˘˘˘صسلا ل˘˘˘با˘˘˘˘ق˘˘˘˘م مÓ˘˘˘˘صسلا““

ى˘ل˘ع ة˘ي˘بر˘ع˘لا مÓ˘صسلا ةردا˘˘ب˘˘م تما˘˘ق
.““مÓصسلا لباقم ضضرأ’ا““ أادبم
ما“إا ىلع مايأا ةعصضب تصضم نإا ام

،هتاع˘ب˘ت ف˘صشك˘ت˘ت تأاد˘ب ى˘ت˘ح قا˘ف˘ت’ا
ى˘˘ل˘˘ع قا˘˘ف˘˘ت’ا ن˘˘ع نÓ˘˘عإ’ا ” ثي˘˘ح
تا˘˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل ل˘˘˘ما˘˘˘ك˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
،ليئارصسإاو تارامإ’ا Úب ةيصسامولبدلا
عيقوت ةيليئارصسإ’ا ةيجراÿا تنلعأاو
ي˘˘˘ب˘˘˘ظ و˘˘˘بأا ‘ تارا˘˘˘مإ’ا ع˘˘˘م قا˘˘˘˘ف˘˘˘˘تا
ة˘ه˘جاوÃ ة˘صصاÿا ثا˘ح˘بأ’ا ر˘يو˘ط˘˘ت˘˘ل
ءابنأا ةلاكو تفصصوو .انوروك ضسوÒف
قا˘˘ف˘˘ت’ا““ ـب قا˘˘˘ف˘˘˘ت’ا اذ˘˘˘ه تارا˘˘˘مإ’ا
ثي˘˘˘ح ،““ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘ي˘˘˘˘تاÎصس’ا يرا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
ةراجتلا حتفل لامعأ’ا ةروكاب لكصشيصس
ن˘˘˘˘˘مأ’او ة˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسلاو دا˘˘˘˘˘صصت˘˘˘˘˘˘ق’او
ة˘قا˘ط˘لاو ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘لاو ت’ا˘˘صصت’او
تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق Úب ة˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘كار˘˘˘صشلاو
اŸ ةيليئارصسإ’او ةيتارامإ’ا لامعأ’ا
،ةيناصسنإ’ا ةمدخو ÿÒاو ةعفنŸا هيف
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإ’ا ة˘˘عاذإ’ا تل˘˘ق˘˘ن ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
لوؤو˘˘˘˘˘صسم ن˘˘˘˘˘ع ““نا˘˘˘˘˘ك““ ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘صسر˘˘˘˘˘لا
لدا˘ب˘ت نإا ه˘لو˘ق ي˘تارا˘مإا ي˘˘صسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد
ي˘˘ب˘˘ظ و˘˘بأاو بي˘˘بأا ل˘˘ت Úب تارا˘˘˘ف˘˘˘صسلا
.ادج ابيرق متيصس
قافت’ا اذه رصسفُي نأا نكÁ ’ ةقيقح
ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ة˘صصر˘ف زا˘ه˘˘ت˘˘نا را˘˘طإا ‘ ’إا
ط˘ي˘ط˘˘خ˘˘ت د˘˘ع˘˘ب ة˘˘ف˘˘ل˘˘تıا بصسا˘˘كŸا

ن˘˘م ن˘˘يد˘˘ق˘˘ع برا˘˘ق˘˘ي ا˘˘م Èع ق˘˘ب˘˘صسم
حلاصصملل لدابت نع ةرابع وهف ،نمزلا

ثلاث فرط باصسح ىلع Úفرط Úب ام
تنا˘ك نإاو .ي˘ن˘ي˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لا بنا÷ا و˘˘ه
ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ت“ د˘˘˘ق ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف˘˘˘˘صصلا هذ˘˘˘˘ه
ةدايقو ًاب˘ع˘صش Úي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا ة˘ح˘ل˘صصم
ططıا فاقيإا ليبصس ‘و ،ركُذ امك
،ة˘˘ف˘˘صضلا ي˘˘صضارأا م˘˘صضب ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘صسإ’ا
ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بنا÷ا ن˘ك˘ي ⁄ اذا˘م˘ل˘˘ف
اهنأا مأا ؟هلهاŒ ” اذاŸو ؟هيف افرط
فا˘˘ع˘˘صضت˘˘صسا ى˘˘ل˘˘ع ةدا˘˘ع˘˘لا تر˘˘ج د˘˘˘ق
اميف يني˘ط˘صسل˘ف˘لا فر˘ط˘لا دا˘ع˘ب˘ت˘صساو
دقف ملعن امكو ؟تايقافتا نم هصصخي

اهÓتو نيرحبلا ةصشرو اقباصس تدقُع
ة˘ق˘˘ف˘˘صص دو˘˘ن˘˘ب ن˘˘ع نÓ˘˘عإ’ا ار˘˘خأا˘˘ت˘˘م

بنا˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل نو˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ي نأا نود نر˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا
’و رصشابم ’ لخدت يأا ينيطصسلفلا

.كلذب رصشابم Òغ
ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘ب بغر˘˘ت تارا˘˘˘مإ’ا نأا كصش ’
ترم اŸ ةجيتن ةقطنŸا ‘ اهروصضح
نع ةŒان تامزأا نم هب ر“ تلاز’و
ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘نŸا ‘ تارو˘˘˘ث˘˘˘لا تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘عاد˘˘˘˘ت
تا˘مزأ’ا د˘˘ياز˘˘ت ثي˘˘ح ن˘˘م ،ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا
دق ةيميلقإا ىوق دوعصصو ،ةيداصصتق’ا
ناريإاو ايكرت لثم اهيلع ارطخ لكصشت
نم فوÿاو ،(لوأ’ا ودعلا Èتعت يتلا)

ى˘˘˘ت˘˘˘ح ة˘˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘صسإ’ا تارا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘لا دد“
لماوع˘لا هذ˘ه ع˘ي˘م˘ج .ا˘ه˘ن˘م ة˘لد˘ت˘عŸا

ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا˘˘ب ر˘˘ك˘˘ف˘˘˘ت تارا˘˘˘مإ’ا تل˘˘˘ع˘˘˘ج
ة˘˘يا˘˘م◊ا Úمأا˘˘ت˘˘ل ر˘˘صصقأ’او ل˘˘˘ه˘˘˘صسأ’ا
كا˘˘ن˘˘ه نو˘˘ك˘˘ي نأا ن˘˘كÁ ’و ا˘˘ه˘˘صسف˘˘ن˘˘˘ل

ليئارصسإا عم اهنواعت نم لصضفأا قيرط
.اكيرمأا عم ةقباصسلا اهتاقÓعل ازيزعت
داصصح اهرودقÃ نوكي نلف كلذ عمو
فر˘ط˘لا ا˘ه˘˘نأ’ بصسا˘˘كŸا ن˘˘م د˘˘يزŸا
ةو˘˘˘˘˘˘ق قاروأا كل˘˘˘˘˘˘ت“ ’و ف˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘صضأ’ا
.ةروانملل
اذ˘ه و˘˘ها˘˘ي˘˘ن˘˘ت˘˘ن جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي ل˘˘با˘˘قŸا ‘و
نم Êاعي لازي ’ ثيح ةدصشبو قافت’ا
ت’و˘ج ثÓ˘ث د˘ع˘ب ة˘ي˘ل˘خاد˘˘لا ه˘˘تا˘˘مزأا
ل˘˘ي˘˘ك˘˘صشت ن˘˘ع ر˘˘ف˘˘˘صست ⁄ ة˘˘˘ي˘˘˘با˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘نا
ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ‘ ه˘˘ل˘˘صشف د˘˘˘ع˘˘˘بو .ة˘˘˘مو˘˘˘ك◊ا

flنأا دعب نآ’ا ىتح مصضلا طط ”
هتهجاوم نع ادع ،اقباصس هنع نÓعإ’ا
يتلا داصسفلا مهتب ةيئاصضقلا يواعدلل

ا˘ق˘ي˘˘ق–و ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا ه˘˘تد˘˘عا˘˘ق تز˘˘ه
عيمج عم عيبطتلاب ةيليئارصسإ’ا ةبغرلل
لوا– يتلاو ةرواÛا ةيبرعلا لودلا
نأا ذنم هيف رارمتصس’ا اهدوهج لكب
.8791 ماعلا ‘ ًايمصسر هتأادب

عفر بجوتي تاصضوافŸا نوناق نمصض
لقأ’ا ىلع لوصصحلل بلاطŸا فقصس
وهاينتن هلعف ام اذهو ،بولطŸا وأا
ٍضضارأا م˘˘صضب دد˘˘ه ط˘˘ق˘˘ف ،ط˘˘˘ب˘˘˘صضلا˘˘˘ب

يأا ،ديري ام ىلع لوصصحلل ةينيطصسلف
Òثكب ىلعأ’ا يه ةطقن نم أادب هنأا

ى˘ل˘˘ع ضضر˘˘ف˘˘ي˘˘ل ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ف˘˘ق˘˘صس ن˘˘م
نأا ينعي ام ،ديري ام قيق– نيرخآ’ا
نكي ⁄ وهاينتن اهققح يتلا بصساكŸا
” تقولا ضسفنبو هفÓصسأا اهب ملحي
قيلعتلا رارق نأ’ لباقم Óب اهزا‚إا
دق -Óصصأا دجُو نإا- مصضلل تقؤوŸا
Úب˘˘˘˘نا÷ا ضصخ˘˘˘˘ت با˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘صسأ’ ل˘˘˘˘˘جأا˘˘˘˘˘ت
نكي ⁄ اÃرو ،يكيرمأ’او يليئارصسإ’ا
” لب ،Óصصأا هب مايقلا يوني وهاينتن
تر˘˘ه˘˘ظ ة˘˘ح˘˘بار ة˘˘قرو˘˘ك ه˘˘ماد˘˘خ˘˘ت˘˘صسا
.مويلا اهجئاتن
ةيليئارصسإ’ا تÓيلحتلا ضضعب كانهو
Óصصأا مصضلل ططfl دوجو يفنت يتلا
’إا ،ت’امتح’ا دحأا نوكي دق يذلاو
قافت’ا نأا ةحارصص نلعأا وهاينتن نأا

““م˘صضلا رار˘ق ل˘ي˘جأا˘ت““ ل˘با˘ق˘˘م ‘ ءا˘˘ج
ام Òبك قرف كانهو ““هفاقيإا““ ضسيلو
Òف˘˘˘˘صسلا ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف .Úت˘˘˘˘لا◊ا Úب
نامديرف ديفيد ليئارصسإا ‘ يكيرمأ’ا

ة˘ف˘صضلا ‘ م˘صضلا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ة˘˘ي˘˘لآا ى˘˘ل˘˘ع
ن˘˘˘ع نÓ˘˘˘عإ’ا با˘˘˘ق˘˘˘عأا ‘ ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘لا
فار˘˘˘˘طأ’ا ف˘˘˘˘ل˘˘˘˘تfl““ نأا˘˘˘˘ب قا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت’ا
مصضلا ف˘قو˘ت ،ة˘غ˘ي˘صصلا ة˘قد˘ب ترا˘ت˘خا
ر˘مأ’ا دا˘ع˘ب˘ت˘صسا ضسي˘لو تقؤو˘˘م ل˘˘ك˘˘صشب
.““ايئاهن
تنمأا دق ليئارصسإا نأا قبصس ام لديو
نكÁو ،Úتلا◊ا ‘ اهصسفنل ةيام◊ا
قا˘ف˘˘ت’ا˘˘ب ل˘˘خ˘˘ت نأا ة˘˘ظ◊ يأا ‘ ا˘˘ه˘˘ل
ن˘˘˘م Èكأا و˘˘˘ه ا˘˘˘م ذ˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘˘تو

flة˘˘صصر˘˘ف˘˘لا تأار نإا م˘˘˘صضلا تا˘˘˘ط˘˘˘ط
نأا Óًبقتصسم اهل نكÁو .كلذل ةيتاوم
ام˘ي˘ف ه˘ن˘ع لزا˘ن˘ت˘تو ءار˘جإا يأا˘ب دد˘ه˘ت
دق ت’زانت ىلع اهلوصصح لباقم دعب
هذه ىرخأا ةيبرع فارطأا نم نوكت
.ةرŸا

ي˘ت˘لا تارا˘مإ’ا نا˘˘ف ،ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م
‘ ءا˘˘˘˘˘ج قا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ت’ا اذ˘˘˘˘˘ه نأا˘˘˘˘˘ب تعدا

ةمدخ مدقيلو Úينيط˘صسل˘ف˘لا ة˘ح˘ل˘صصم
روانتو ةصصرفلا رهتنت ⁄ اذاŸ ،مهل

Úب ا˘˘˘م لدا˘˘˘ع˘˘˘لا مÓ˘˘˘صسلا ما“إا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
لح ضساصسأا ىلع مئاق مÓصس ،Úفرطلا
،ةدحاولا ةلودلا لح ىتح وأا Úتلودلا

Ÿتايلمع فاقيإا ىلع ضضوافت ⁄ اذا
’و نا˘ك يذ˘لا د˘يو˘ه˘ت˘لاو نا˘ط˘˘ي˘˘ت˘˘صس’ا
⁄ اذاŸ ؟مÓ˘صسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع دد˘˘ه˘˘ي لاز˘˘ي
فقو ىلع ليئارصسإا تارامإ’ا ضضوافت
ÚيندŸا دصض ة˘ي˘عر˘صشÓ˘لا ا˘ه˘تاءار˘جإا
دد˘ه˘تو مÓ˘صسلا ضصر˘ف ضضو˘˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لاو
طغصضت ⁄ اذاŸ ؟ةقطنŸا ‘ نمأ’ا

تارارق ذيفنت ليبصس ‘ ليئارصسإا ىلع
مÓ˘صسلا ةردا˘ب˘˘مو ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘ي˘˘عر˘˘صشلا
ضضرأ’ا) أادبم ى˘ل˘ع ة˘م˘ئا˘ق˘لا ة˘ي˘بر˘ع˘لا

تارامإ’ا تصضواف ول ؟(مÓصسلا لباقم
ىلع تناكل طاقنلا هذه نم يأا ىلع
ت’زانت لباقم ةيقيقح ت’زانت لقأ’ا
.ةيمهولا ليئارصسإا

تارامإ’ا عيبطت ‘ ةلكصشŸا نمكت ’
،اهتيمهأا مغر ›زأا ودع عم يمصسرلا
ً’ود اهعبتت نأا وه Èكأ’ا فوÿا ا‰إاو
ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ضسف˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع ىر˘˘خأا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع
ح˘ب˘صصيو ،و˘˘ن˘˘ي˘˘مود˘˘لا ة˘˘ير˘˘ظ˘˘ن بصسح˘˘ب
،ت’زا˘ن˘ت ة˘ل˘صسل˘صس ن˘ع ةرا˘ب˘ع لزا˘ن˘ت˘لا
لكصش Òيغتل ةرورصضلاب يدؤويصس ام وهو
ذختت نأا دعب ةقطنŸا ‘ تافلاحتلا

ًاعباط ل˘ي˘ئار˘صسإا ع˘م ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع
لÓ˘˘حإا ‘ ة˘˘ب˘˘غر˘˘لا ة˘˘ج˘˘ح˘˘ب ًا˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘صش
تا˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ع يأا-ي˘˘˘˘˘˘˘هو .مÓ˘˘˘˘˘˘˘صسلا
مو˘ق˘ت ا‰إا ر˘مأ’ا ع˘˘قاو ‘-ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا
عار˘صصلا ن˘م ة˘ل˘يو˘˘ط دو˘˘ق˘˘ع ة˘˘ي˘˘ح˘˘ن˘˘ت˘˘ب
تا˘ي˘قا˘ف˘تا مار˘بإا ل˘˘با˘˘ق˘˘م تار˘˘تو˘˘ت˘˘لاو

لود˘˘˘لا ة˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘صصŸ بصسا˘˘˘˘ك˘˘˘˘م ق˘˘˘˘ق–
بصساكم قيق˘ح˘ت˘ل يدؤو˘ت˘صسو ،ة˘ع˘ب˘طŸُا

فرطلا ةراصسخ لباقم ىرخأا فارطأ’
.ق◊ا بحاصص يصساصسأ’ا

ةسصرف زاهتناو قبسسم طيطخت ““ماهاربأا““ قافتا
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نامÒج ناسس سسيراب ¤إإ لاقتنلإ ‘ عنامُي ل

رسصان نب  ديعت يبوروألأ بقللأ ةراسسخ
يسسيرابلأ تاباسس◊

خنويم نرياب مامأا ابوروأا لاطبأا يرود يئاهن ةراصسخ تمصسر
اذه نكل ،نامÒج ناصس ضسيراب يدان ىلع ةنيزح ةروصص ،ÊاŸأ’ا

⁄ Áطيطختلا ةيادب نم ،ودرانويل ،يصضايرلا هريدم عن
ءلم ىلع ةرداقلا ءامصسأ’ا عم دقاعتلاو ،يفيصصلا ““وتاكÒملل““
.مصسوŸا اذه قيرفلا ىلع ترهظ يتلا ضصئاقنلا
،يرئاز÷ا مجنلا مصسا نإاف ،ةيصسنرفلا ““بيكيل““ ةفيحصصل ًاقفوو
يذلا ،يصسيرابلا يدانلا تاباصس◊ ةوقب داع ،رصصان نب ليعامصسإا
ةصصاخ هاوتصسم هدهصش يذلا روطتلا دعب ،ةدم ذنم بعÓلا عباتي
.يصضاŸا ماعلا فيصص ›اطيإ’ا نÓيم ¤إا همامصضنا ذنم
¤إا لاقتن’ا ‘ عنامُي ’ رصصان نب ليعامصسا نأا ،هتاذ ردصصŸا دكأاو
ةيفاكلا ةحاصسŸا ىلع هلوصصح طرصش نكل ،نامÒج ناصس ضسيراب
ىقبت ““يÒنوصسورلا““ ةرادإا نأا مغر ،هتاردق زاربإاب هل حمصست يتلا

يدانلا عورصشŸ ةيصساصسأا ةطقن هارت ثيح ،هتامدخب ةكصسمتم
.ةيبوروأ’ا تاقباصسملل ةدوعلل ًابصس–

بع’ كلذك ّمصض فدهتصسي ودرانويل نأا ،ةفيحصصلا تدكأاو امك
اذهو ،يزودنغ ويتام ،باصشلا لانصسرأا م‚و يصسنرفلا طصسولا
،ويصست’ ناديم طصسو ّمصض ‘ يدانلا هجاوت يتلا تابوعصصلا بصسب
يتلا ةيلاŸا ةميقلا ببصسب ،ضشتيفاصس ضشتيفوكنيليم يبرصصلا
.وتيتول ضسيئرلا اهطÎصشي
ويتام مصضل لصضفأا ةيعصضو ‘ نامÒج ناصس ضسيراب نوكيصسو
،هنم ضصلختلا ‘ Êدنللا يدانلا ةبغر ببصسب ،فيصصلا اذه يزودنغ

اذإا ،وروي نويلم03 نع لقت ’ ةميق عفدب ًابلاطم ىقبي Úح ‘
.رصصان نب ليعامصسا مصضل ةfiا÷ا ةبغرلا هل تناك

ر-ق

دتيانوي Îسسسشنام عم ةقباسسلإ هتبرجتل داع
يزيلكنإلإ

 دقاعتلأ انلواح :لاغ ناف يدنلوهلأ
زرfi سضاير عم

نع ثدحتيل ،لاغ ناف ضسيول ،Òهصشلا يدنلوهلا بردŸا داع
دتيانوي Îصسصشنام قيرف عم ةقباصسلا هتبرŒ ضصخت ةديدج لوصصف
هتلاقإا لبق ،Ú (4102/6102)مصسوŸ تدتما يتلا يزيلكنإ’ا
.وينيروم هيزوج ›اغتÈلاب هلادبتصساو
،ةيناطيÈلا ““وت روف روف““ ةلÛ تاحيرصصت ‘ ،لاغ ناف فÎعاو
Îصسصشنام قيرفل ›ا◊ا بعÓلا ،زرfi ضضاير يرئاز÷ا مجنلا نأا
عم هتÎف ‘ مهعم دقاعتلا بلط نيذلا ÚبعÓلا Úب نم ناك ،يتيصس
ىلع نيزي‡ نيرخآا Úبع’ بناج ¤إا ،““رم◊ا Úطايصشلا““ قيرف
اد رامين يليزاÈلاو يكصسفودنافيل تÒبور يدنلوبلا مجاهŸا رارغ
مصض تلواح““ :هتاحيرصصت ‘ لاغ ناف بردŸا راصشأاو .افليصس
ضصقن نم Êاعن انك اننأ’ يكصسفودنافيل تÒبور يدنلوبلا مجاهŸا

¤إا ءوجللا انلواح رمأ’ا ةبوعصص تظح’ امدنع نكل ،موجهلا ‘
.““هنم ً’دب نياوغيإا ولازنوغ ينيتنجرأ’ا مجاهŸا
ةرادإ’ا ضسل‹ عم تثد– ›وصصو لبق““ مرصضıا بردŸا عباتو
قيرف ‘ نحن ،يعيبط اذهو ،رامين عم دقاعتلا ةيناكمإا لجأا نم
اÃو ،رابكلا ÚبعÓلا ‘ Òكفتلا انيلع ناكو ،دتيانوي Îصسصشنام
تلواح ،ةعيرصس ةحنجأا ىلع لوصص◊ا ىلع كلذك رصصأا تنك يننأا
.““زرfi ضضايرو Êام ويداصس عم دقاعتلا
¤إا اهمصضل فدهي ناك يتلا ءامصسأ’ا نع فصشكلا لاغ ناف لصصاوو
ةمئاق نمصض ًاصضيأا رلوم ضساموت ناك““ عباتف ،دتيانوي Îصسصشنام
‘ Ôليم ضسميج كلذكو ،يتناك ولوغن طصسولا طخ ‘و ،يتاينمأا

نمصض زليموه ضستامو ضسومار ويجÒصس تعصضوف ،عافدلا طخ
.““انفادهأا

ر-ق

ةـضاـير
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يرود˘˘لا ة˘˘ط˘˘بار ضسي˘˘ئر ى˘˘ط˘˘عأا
راو˘˘ح ‘ ،راود˘˘م Ëر˘˘ك˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
يبرعلا““ عقومو ةفيحصص هب ّضصخ
فور˘ظ˘˘لا ن˘˘ع ةرو˘˘صص ،““د˘˘يد÷ا
،ة˘ي˘لÙا ةر˘ك˘لا ا˘ه˘صشي˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

انوروك ضسوÒف ةمزأا دعب ةصصاخ
.ديد÷ا

مسسوŸإ حا‚إإ ىلع متلمع
نأإ Òغ ،ةمكحُم ة‹Èب
ءاج انوروك سسوÒف
،هومتينب ام لك لقرعيل

عسضولإ عم نولماعتت فيك
؟›ا◊إ

يباختنا ذنمو هنأاب رّكذأا نأا دوأا
ته˘˘جاو ة˘˘˘ط˘˘˘بار˘˘˘لا ضسأار ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ثدحتن انهو .ةلم÷اب لكاصشم
يرفيف22 لبق دÓبلا عصضو نع
ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لا كا˘˘ن˘˘ه نا˘˘ك د˘˘ق˘˘ف
‘ ةصصاخ ،Òيصستلا ‘ ليقارعلا

رّثأا يذ˘لا ق˘با˘صسلا ما˘ظ˘ن˘لا د˘ه˘ع
يذ˘لا ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ع˘صضو˘لا ى˘ل˘ع
 .يبعصشلا كار◊ا هنع ضضخ“
نايحأ’ا نم Òثكلا ‘ هنأا ىتح
يعاد ’ ايلع رماوأا انيتأات تناك
كار◊ا ى˘˘˘تأا م˘˘˘ث ....ا˘˘˘هر˘˘˘كذ˘˘˘ل
ل˘˘ك تاÒصسم جور˘˘خو ي˘˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘صشلا

ا˘˘ن˘˘ت˘˘تأا ا˘˘ن˘˘هو ،ءا˘˘ثÓ˘˘ثو ة˘˘ع˘˘˘م˘˘˘ج
تايرابŸا مظنن ’ يكل تاميلعت

ة˘ع˘م÷ا) Úمو˘ي˘لا ن˘يذ˘˘ه لÓ˘˘خ
لاجر مازت˘ل’ ًار˘ظ˘ن ،(ءا˘ثÓ˘ث˘لاو
لك ‘ مهدوجو ةبوعصصو ،نمأ’ا
ءاغلإا ¤إا انررطصضاف ،بعŸÓا

ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘م÷ا ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘ي تا˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م
أاجلن كلذك انلعج ام ،ءاثÓثلاو
لثم ،ىرخأ’ا مايأ’ا ‘ اهبعل ¤إا
ا˘˘˘م ،ءا˘˘˘ع˘˘˘برأ’او د˘˘˘حأ’ا ي˘˘˘˘َمو˘˘˘˘ي

.تاداقتنÓل انصضّرع
Òصس نا˘˘˘م˘˘˘صض نأا ه˘˘˘لو˘˘˘˘ق دوأا ا˘˘˘˘م
،Óًهصس نكي ⁄ ةصسÓصسب يرودلا
د˘ع˘ب ه˘˘نأا ى˘˘صسن˘˘ن نأا بج˘˘ي ’ م˘˘ث
ةيصسائرلا تاباختن’ا تءاج كلذ
ًاÒخأا مد˘˘ط˘˘صصن˘˘˘ل ،ا˘˘˘ه˘˘˘تا˘˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘تو
ر˘˘˘ّي˘˘˘غ يذ˘˘˘لا ا˘˘˘نورو˘˘˘ك ضسوÒف˘˘˘˘ب
ى˘ن˘م˘ت˘˘ن يذ˘˘لاو ،⁄ا˘˘ع˘˘لا ةد˘˘ن˘˘جأا
ا˘˘˘˘ندÓ˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘صصا˘˘˘˘˘خ ،ه˘˘˘˘˘لاوز
ا˘˘م˘˘˘ك ،تقو بر˘˘˘قأا ‘ ،ر˘˘˘ئاز÷ا
ةيبرعلا بوعصشلل ةمÓصسلا ىنمتن
نإا ،ءابولا اذه نم ةيمÓصسإ’او
.هللا ءاصش

ءاغلإإ نم افيفلإ رّذح
له .ةيلÙإ تايرودلإ

مسسوŸإ إذه ءاغلإإ ‘ تركف
 ؟افيفلإ نايب لبق

ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ‘ تد˘˘كأا د˘˘ق تن˘˘ك
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘مÓ˘˘˘˘عإ’ا تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘صصت˘˘˘˘˘لا
ن˘˘˘˘˘ع ثيد◊ا نأا ،ة˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘صسلا
ًاقباصس ًارمأا دعي ““ضضيبأا مصسوم““

ل˘ظ˘ي ““ا˘ف˘ي˘ف““ هرر˘ق ا˘˘مو ،ه˘˘ناوأ’
يرودلا ‘ نحنف ،ً’وقعم ًارمأا
ا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘مأا تصسي˘˘˘˘˘˘ل ير˘˘˘˘˘˘ئاز÷ا

لامكإا لجأا نم ةÒثك تايرابم
تاءاقل ة˘ي˘نا˘م˘ث كا˘ن˘ه ،م˘صسوŸا

فصصن ¤إا ةفاصضإا ،طقف ةيقبتم
.ر˘ئاز÷ا ضسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘نو ي˘ئا˘˘ه˘˘ن
ام ¤إا ةجاحب اننأا نظأا ،كلذل
ىلع ،عيباصسأا ةينامثو ةتصس Úب
ةصسفانŸا لامكإ’ ،ريدقت ىصصقأا
.ةيحيرأاب

اهسشيعت يتلإ فقوتلإ ةلاح
سسكعنتسس ةيرئإز÷إ ةركلإ
متنأإ ،ÚبعÓلإ ىلع ًابلسس
لولح مكيدل له ةطبإرك
Ÿمهتدعاسس ‘ Œهذه زوا
؟ةبعسصلإ ةÎفلإ
Èجُم لاوحأ’ا عيمج ‘ بعÓلا

ى˘ل˘ع تاÒصضح˘ت˘ب ما˘ي˘˘ق˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
بهذي نأا ديري ناك نإا دارفنا
نأ’ ،يصضايرلا هراوصشم ‘ ًاديعب

كلذ لبقو ،فاÎح’ا وه اذه
هبردم تاميلعتل لاثتم’ا هيلع
،نآ’ا ى˘ت˘حو .ه˘ق˘ير˘˘ف ›وؤو˘˘صسمو
ن˘˘˘ع نو˘˘˘ف˘˘˘˘قو˘˘˘˘ت˘˘˘˘م نو˘˘˘˘ب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘لا
اذ˘ه˘لو ،ر˘ه˘صش ذ˘ن˘˘م تا˘˘ب˘˘يرد˘˘ت˘˘لا
ل˘˘ب˘˘ق ماز˘˘ت˘˘ل’ا م˘˘ه˘˘ن˘˘م ى˘˘ن˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ن
ا˘˘نرود˘˘ب ن˘˘ح˘˘˘نو ،فا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘صس’ا
ة˘˘˘يرور˘˘˘˘صضلا لو˘˘˘˘ل◊ا د˘˘˘˘ج˘˘˘˘ن˘˘˘˘صس

‘ مهتدعاصسمو مهدوقع ةيام◊
ن˘ك˘ل ،ة˘طرو˘˘لا هذ˘˘ه ن˘˘م جورÿا
ن˘ل Úب˘˘عÓ˘˘لا نأا د˘˘ي˘˘كأ’ا ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي
ءار˘جإا ل˘ب˘ق ة˘صسفا˘ن˘م˘ل˘˘ل اودو˘˘ع˘˘ي

،ة˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘صسا˘˘˘˘˘˘نŸا م˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘تاÒصض–
لجأا نم تقولا لك مهيطعنصسو
.كلذ

ةيدنألإ لسشف اندهاسش
ةخسسنلإ هذه ‘ ةيرئإز÷إ

ام ،ةيقيرفألإ تاقباسسŸإ نم
 ؟كيأإرب ببسسلإ

تكراصش يتلا قرفلا ىرن امدنع
دا–ا ي˘˘˘˘˘˘هو Úت˘˘˘˘˘˘صسفا˘˘˘˘˘˘˘نŸا ‘

بابصشو وداراب يدانو ةمصصاعلا
،لئابقلا ةبيبصش كلذكو دادزولب
ءي˘صش ‘ كرا˘صشت˘ت ا˘ه˘نأا د˘ج˘˘ن˘˘صس
Úلوؤوصسم ا˘ه˘كÓ˘ت˘ما و˘هو ،د˘حاو

،مد˘ق˘لا ةر˘ك ‘ د˘ه˘ع˘˘لا ي˘˘ث˘˘يد˘˘ح
لثم ‘ ةبولطم ىقبت ةÿÈاف
ع˘˘ن˘˘صصت ا˘˘˘ه˘˘˘نأ’ د˘˘˘ي˘˘˘عاوŸا هذ˘˘˘ه
،ينفلا بنا÷ا نم امأا .قرافلا
ة˘ل˘هأا˘تŸا ة˘ي˘ب˘ن˘جأ’ا قر˘ف˘لا نإا˘ف
يتلابو ،انقرف نم نصسحأا تصسيل

ا˘هد˘ق˘ت˘ف˘ي ي˘ت˘لا ة˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه
ة˘ير˘ئاز÷ا قر˘ف˘˘لا ‘ نو˘˘يرادإ’ا

ي˘ت˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ع˘م ل˘ما˘˘ع˘˘ت˘˘لا ‘
مهقرف تلعج ،مدقلا ةرك رّيصست

.ةصسفانŸا هذه ‘ ًابناج ّر“

تإونسسلإ ‘ يرودلإ
ةركلل ىطعأإ ةÒخألإ
Úبعل ةيرئإز÷إ

زوف ‘ إومهاسس ،نيزي‡
·أإ بقلب رئإز÷إ بختنم
نأإ ىرت له ،9102 ايقيرفأإ
هذه لسصإويسس يرودلإ
؟ةمهŸإ

يتلا ةليكصشتلا انظح’ اذإا ،ديكأا
·أا بقلب تزافو ظ◊ا اهفلاح
ة˘ب˘صسن ا˘ه˘ي˘ف د˘ج˘ن˘صسف ،ا˘ي˘ق˘ير˘˘فأا
يرودلا جاتن نم اوناك ن‡ 04%
¤إا او˘˘˘˘ه˘˘˘˘جو˘˘˘˘ت م˘˘˘˘ث ،ير˘˘˘˘ئاز÷ا
Èكأا ةÈخ اوبصستكا ثيح جراÿا

،ا˘ه˘ل نو˘ب˘ع˘ل˘ي ي˘ت˘˘لا ة˘˘يد˘˘نأ’ا ع˘˘م
يدان ةيÁدا˘كأا ي˘ج˘ير˘خ ة˘صصا˘خ
 .وداراب
ىطعأا يلÙا يرودلا نإا لوقلا
’إا هر˘˘ك˘˘ن˘˘ي ’ ر˘˘مأا بخ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل

م˘هو Úم˘ئا˘صشتŸا ن˘ك˘˘ل ،د˘˘حا˘˘ج
ط˘ق˘ف م˘ه˘ما˘ك˘حأا نو˘˘ق˘˘ل˘˘ط˘˘ي Ìك
›وؤوصسم عم فÓخ ىلع مهنأ’
مهلعجي ام وهو ،ةيلÙا ةركلا
،يلÙا بعÓلا رود نم نوللقي
كا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ه تنا˘˘˘˘ك و˘˘˘˘ل ه˘˘˘˘نأا ن˘˘˘˘˘ظأاو
Úب˘˘عÓ˘˘لا ن˘˘يو˘˘ك˘˘ت˘˘ل تا˘˘يÁدا˘˘كأا

نوناقل ًاقفو هÒطصست ” املثم
.Ìكأا ءامصسأا انيأارل ،فاÎح’ا
،بو˘˘˘هو˘˘˘˘م ير˘˘˘˘ئاز÷ا بعÓ˘˘˘˘لا
ه˘˘ل ر˘˘فو˘˘ت˘˘ت ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع ه˘˘نإا لو˘˘˘قأاو
ةركلل Òثكلا يطعيصسف فورظلا
؛ينطولا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘لو ة˘ير˘ئاز÷ا
حا‚وب دادغب لثم ءامصسأا ىرن
لÓه يبرعلاو Êاميلصس مÓصسإاو
فصسويو يليÓب فصسويو Êادوصس
ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع˘˘ب˘˘صس ن˘˘˘ب ي˘˘˘مارو لا˘˘˘ط˘˘˘ع
ة˘˘˘˘˘خود ن˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘لا ز˘˘˘˘˘ع ضسرا◊او

‘ ،م˘˘˘˘هر˘˘˘˘كذأا ⁄ ن‡ م˘˘˘˘هÒغو
اوعنصص ء’ؤوه نايحأ’ا نم Òثكلا
نود ن˘˘م ،بخ˘˘ت˘˘نŸا ‘ قرا˘˘ف˘˘˘لا
ا˘ه˘مد˘ق ي˘ت˘˘لا ة˘˘فا˘˘صضإ’ا نا˘˘ي˘˘صسن
ابوروأا نم اوتأا نيذلا نوبعÓلا
’إا انيلع ام .كانه اوعرعرتو
نيوكتلا زكارŸ ةيولوأ’ا ءاطعإا
لبقتصسم ¤إا بهذن نأا اندرأا اذإا
.لصضفأا

ةليكسشتلإ نأإ دقتعت له
بختنملل ةيلا◊إ
لامج ةدايقب يرئإز÷إ
قلأاتلإ ىلع ةرداق يسضاملب

دعب2202 رطق لايدنوم ‘
؟لهأاتلإ نامسض
نإا يصضاملب لامج لاق امدنع
،ايقيرفأا ضسأاكب زوفلا وه هفده
Úل˘˘˘˘˘˘˘˘لÙا ن˘˘˘˘˘˘˘˘م ًاÌ˘˘˘˘˘˘˘˘ُك نإا˘˘˘˘˘˘˘˘ف
ن˘˘˘م ءاو˘˘˘˘صس ،Úي˘˘˘˘صصا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘خ’او
،ىمادقلا ÚبعÓلا وأا ةفاحصصلا
 .ىرخأاب وأا ةقيرطب هنم اورخصس
حو˘م˘ط˘ب فÎع˘˘ن نأا بج˘˘ي اذ˘˘ه˘˘ل
‘ هلوقي ام هيدل يذلا يصضاملب

ه˘˘نأا ى˘˘ن˘˘عÃ ،مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘˘ك ⁄ا˘˘˘ع
ل˘˘كؤو˘˘ت ن˘˘يأا ن˘˘˘م فر˘˘˘ع˘˘˘ي برد˘˘˘م
ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ي ه˘˘˘حو˘˘˘م˘˘˘˘طو ،ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا

لثم ناك ول هنأا نظأا .ًاعورصشم
بخ˘ت˘نŸا ‘ ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب لا˘˘م˘˘ج
⁄ا˘˘ع˘˘˘لا ضسأا˘˘˘ك ‘ كرا˘˘˘صش يذ˘˘˘لا
باهذلا ىلع نيرداق انكل ،2891
وأا يئاهن فصصن ¤إا ىتح ًاديعب
¤إا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ،ة˘صسفا˘نŸا ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن
اهكل‰ انك يتلا ÚبعÓلا ةميق

ع˘˘˘˘˘˘˘˘م اذ˘˘˘˘˘˘˘˘هو ،تقو˘˘˘˘˘˘˘˘لا كلذ ‘
يذ˘لا ي˘ن˘ف˘لا زا˘ه˘ج˘ل˘˘ل ي˘˘ماÎحا
.اهنيح ًادوجوم ناك
هذ˘ه˘بو ،لا˘ق ي˘˘صضا˘˘م˘˘ل˘˘ب نأا اÃو
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ردا˘˘˘ق ه˘˘˘˘نإا ،ة˘˘˘˘عو˘˘˘˘مÛا
.⁄اعلا ضسأاك ‘ ًاديعب باهذلا
لئاقلا وه هنأاو ةصصاخ ،’ َملف
ن˘م ا˘ي˘ق˘ير˘فأا ضسأا˘˘ك˘˘ل بهاذ ه˘˘نإا
ىقبت هذه ًاعبطو ،جيوتتلا لجأا

‘ ق˘لأا˘ت˘ل˘ل ه˘˘ن˘˘م ةز˘˘فfi ةو˘˘ط˘˘خ
تر˘˘فو˘˘˘ت اذإا ن˘˘˘ك˘˘˘ل ،لا˘˘˘يد˘˘˘نوŸا
ه˘˘يد˘˘ل نأ’ ،ً’وأا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا طور˘˘˘صش

مهفرع˘ي Úب˘عÓ˘لا ن˘م ة˘عو˘م‹
Úصس– ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسيو ًاد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ج
نآ’ا ،Èكأا ل˘˘˘ك˘˘˘صشب م˘˘˘هاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسم
ق˘ب˘ت˘ي ⁄ ⁄ا˘ع˘لا ضسأا˘ك ة˘˘صسفا˘˘ن˘˘م
،طقف ناتنصس ’إا اهقÓطنا ىلع
اذ˘ه ‘ ة˘ق˘ث˘لا ل˘ك ا˘ن˘يد˘ل ن˘ح˘˘نو
لمعت يتلا ةعومÛاو بردŸا

.هعم



       

     
Êابسسإ’ا ةيليبسشإاو ÊاŸأ’ا خنويم نرياب عمجيسس

بعŸÓأ ¤إأ ةدوعلل Òهام÷أ ةبأوب ““يبوروألأ ربوسسلأ““
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43ـلا هدÓيم ديعب ،عوبسسأا لبق لفتحا تلوب

 ⁄اعلأ ‘ لجر عرسسأأ ةباسصإأ
انوروك سسوÒفب

،⁄اعلا ‘ لجر عرصسأا ةباصصإا نع يكيام÷ا ةحصصلا ريزو نلعأا
تت˘ب˘˘ثأا تا˘˘فو˘˘صشك ىر˘˘جأا نأا د˘˘ع˘˘ب ا˘˘نورو˘˘ك ضسوÒف˘˘ب ،تلو˘˘ب Úصسوأا
ءاقبلا رارق كلذ ءوصض ىلع يبŸوأ’ا لطبلا ذختا ذإا ،هتلاح ةيباجيإا
.ىودعلا لقن نود ءافصشلل لثامتي نأا لمأاب Úلماك Úعوبصسأ’ هتيبب
:““Îيو˘ت““ ع˘قو˘م ‘ ه˘با˘صسح ى˘ل˘ع و˘يد˘˘ي˘˘ف ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست ‘ تلو˘˘ب لا˘˘قو
تنا˘ك ي˘ج˘ئا˘ت˘ن نأا ،ضسا˘ن˘لا ة˘ي˘ق˘ب˘ك تيأارو مو˘ي˘لا حا˘ب˘صص تق˘ف˘˘ت˘˘صسا““
ة˘ي˘ن˘ب ،ي˘صضاŸا تب˘صسلا مو˘ي تا˘صصو˘ح˘ف تير˘جأا نأا د˘ع˘ب ،ة˘ي˘با˘˘ج˘˘يإا

ى˘ل–ا نأا لوا˘حأا ن˘ك˘ل ،ن˘ّي˘ع˘م ل˘م˘ع˘ب ي˘طا˘ب˘تر’ ،ا˘ك˘يا˘م˘ج ةردا˘غ˘م
Ãكأا ةيلوؤوصسÈ، يلع رهظت ⁄ هنأا املع ،نامأا ‘ انه ىقبأاصس اذهلو

.““ةمÓع يأا
ةعوم‹ روصضحب ،(43)ـلا هدÓيم ديعب ،عوبصسأا لبق تلوب لفتحاو
،يتيصس Îصسصشنام مجاهم مهنيب نم ناك ،Úيصضايرلاو موجنلا نم
ظح نصس◊و ،يلياب نويل ،نزوكرفيل رياب بع’و ،غنيلÎصس ميحر
تّنيب ،لف◊ا نم هتدوع دعب اهارجأا تاصصوحف جئاتن نإاف لوأ’ا

.ءابولاب هتباصصإا مدع
06 لّجصسيل ،ًارخؤوم اكياماج ‘ انوروكب تاباصصإ’ا ددع عفتراو

عيباصسأ’ا لÓخ Úباصصم01 نم لقأا تناك نأا دعب ،موي لك ةلاح
،ةيحصصلا ةمزأ’ا ةيادب ذنم ًاباصصم2161 دلبلا ىصصحأاو ،ةيصضاŸا
.ًاصصخصش61 اهرثإا ىلع ‘وت
لصضفأا لّجصس ذإا ،⁄اعلا ‘ Úيصضايرلا رهصشأا Úب نم تلوب Èتعيو
ةيلاديŸا لانو ،دايبŸوأ’اب Îم002و Îم001 يقابصس ‘ تيقوت
.6102 مث2102و8002 ‘ ةيلاتتم3 اهنم ،تارم8 ةيبهذلا

 غيلابوروي ةراسسخ مغر ٍقاب

Òسصم مسسحي نÓيم Îنإأ ...ًايمسسر
يتنوك هبردم

قيرفلل ينفلا ريدŸا لبقتصسم ًايمصسر نÓيم Îنإا ةرادإا تمصسح
،ةيصضاŸا مايأ’ا ‘ لد÷ا نم Òثكلا راثأا يذلا ،يتنوك وينوطنأا

Úح ،›اطيإ’ا يرودلا ةياهن دعب ةيرانلا هتاحيرصصت دعب ةصصاخ
اذه ضضافولا ›اخ جرخي هلعج قيرفللو هل معدلا بايغ نأا دكأا
.مصسوŸا
وينوطنأا ءاقب هيف دكؤوت ًايمصسر ًانايب ““يروزتاÒنلا““ ةرادإا تردصصأاو
متت تناك ام ضسكع اذهو ،لقأ’ا ىلع رخآا مصسوŸ قيرفلا عم يتنوك
نأا ديكأاتلا متي ناك امدنع ،ةيصضاŸا ةليلقلا مايأ’ا ‘ هيلإا ةراصشإ’ا

هنطاوم عم دقاعتلاو هبصصنم نم هتلاقإاب يهتنيصس عامتج’ا اذه
.يرغيلأا ونايليميصسام
وينوطنأاو يدانلا Úب عامتج’ا ناك»: نÓيم Îنإا نايب ‘ ءاجو
ة˘كرا˘صشمو ة˘يرار˘م˘ت˘صس’ا د˘ي˘كأا˘تو ة˘ق˘ث˘لا د˘˘يدŒ ل˘˘جأا ن˘˘م ي˘˘ت˘˘نو˘˘ك
انل حمصست يتلا ضسصسأ’ا عصضو ىلع قافت’ا ” ثيح ،ةيجيتاÎصس’ا

Ãا ةلصصاوŸًاعم عورصش““.
ضسيئر Úب عامتج’ا نإاف ،ةيلاطيإ’ا ““تروبصس ياكصس““ ةكبصشل ًاقفوو
دهصش يذلاو ،تاعاصس ثÓث ماد يتنوكو غناهز نفيتصس نÓيم Îنإا
اتورام يبيب يذيفنتلا ريدŸا مهمدقتي نيرخآا Úيرادإا دوجو كلذك
وه هنإا ليق دق ناك Òخأ’ا اذه ،ويليزوأا وÒبيب يصضايرلا ريدŸاو
نود نم نكل ،ةقباصس تاحيرصصت ‘ يتنوك همجاه يذلا مصس’ا
.حيرصص لكصشب هتيمصست
›اطيإ’ا يرودلا بقل يتنوك عم هل مصسوم لوأا ‘ نÓيم Îنإا رصسخو
يئاهن فصصن ¤إا لصصو امك ،ضسوتنفوج ردصصتŸا نع ةطقن قرافب
يتلا ةصسفانŸا يهو ،يبوروأ’ا يرودلا يئاهن فصصنو ايلاطيإا ابوك

لاطبأا يرودل تاعومÛا يرود نم هجورخ دعب اهيلإا لو–
.مصسوŸا ضسفن ‘ ابوروأا

 ةنولسشرب عم ًاقباسس قلأات

 ةقفسص ‘ ورديب Êابسسإلأ مسضي امور
رح لاقتنأ

ورديب يøناøبøشسإلأ مøجاøهøمøلأ مøشض يøلاøطøيإلأ اøمور يداøن نøلøعأأ
هقيرف ةقفر هدقع ءاهتنأ دعب ،رح لاقتنأ ةقفشصب ،زغيردور
.تأونشس3ـل دتمي دقعبو ،يزيلكنإلأ يشسلششت قباشسلأ
:(رتøيوøت)ـب ةøيøمøشسرøلأ هøتøحøفøشص رøبøع يøلاøطøيإلأ يداøنøلأ بتøكو
،““فيشصلأ أذه انل ةقفشص لوأأ حبشصي ورديب ينابشسإلأ مجاهملأ““

ديعشس انأأ““ :اهتأذ ةحفشصلل تاحيرشصت يف بعÓلأ لاق اميف
ىلع عيمجلأ ركششأأ نأأ جاتحأأ .يدانلأ أذه ىلإأ لوشصولاب اقح
دøيøعøشس اøنأأ .مøقاøطøلأو ،يداøنøلأو ،رøيøهاøمøجøلأ :بيøحرøتøلأ أذøه
33 رمعلأ نم غلابلأ بعÓلأ لشصحي نأأ ررقملأ نمو .““أدج
.دحأولأ مشسوملأ يف وروي نييÓم3 غلبم ىلع ،اماع
لøبøق ،يøناøبøشسإلأ ةøنوøلøششرøب قøيرøف موøجøن دøøحأأ بعøøÓلأ ناøøكو
نأأ دعب ،وروي نويلم03 لباقم5102 ماع يشسلششت ىلإأ لاقتنلأ
يف ةفلتخم تلوطب تشس يف كابششلأ زهي بعل لوأأ حبشصأأ

اøبوروأأ لاøطøبأأ يرود باøقøلأاøب ةøنوøلøششرøب زوøøف عøøم دøøحأو ماøøع
سسأاكو ةيبوروألأ ربوشسلأ سسأاكو اينابشسإأ يف سسأاكلأو يرودلأو
ينفلأ ريدملأ عم ،ةيدنأÓل ملاعلأ سسأاكو ةينابشسإلأ ربوشسلأ
.لويردأوغ بيب قباشسلأ

ىدل لغاصشلا لغصشلا بعŸÓا ¤إا مدقلا ةرك Òهامج ةداعإا ةيصضق تتاب
ضسوÒف را˘صشت˘نا رار˘م˘ت˘صسا ع˘م ًا˘صصو˘صصخ ،ة˘ب˘ع˘ل˘ل ي˘بوروأ’ا دا–’ا ة˘ئ˘ي˘˘ه
هذه رخؤوي دق ام اذهو ،““زوجعلا ةراقلا““ ‘ ضصوصصÿابو ⁄اعلا ‘ انوروك
.ىرخأا رهصشأا ¤إا ةوطÿا
ةدو˘ع˘ب ح˘م˘صست ة˘ي˘ب˘يرŒ ةو˘ط˘خ˘ب ما˘ي˘ق˘لا ن˘م ““ا˘ف˘يو˘ي““ ع˘نÁ ن˘ل كلذ ن˘˘ك˘˘ل
،ةيبوروأ’ا تاصسفانŸا ‘ مدقلا ةرك بعÓم ¤إا ةيجيردتلا Òهام÷ا
خنويم نرياب عمجتصس يتلا يبوروأ’ا ربوصسلا ةارابم نم نوكتصس ةيادبلاو
.Êابصسإ’ا ةيليبصشإاو ÊاŸأ’ا
ىلع ًايئدبم اوقفتا ““افيوي““ ›وؤوصسم نإاف ،““تروبصس وروي““ ةكبصشل ًاقفوو

عصستي يذلا بعلŸا ةعصس نم %03 ةبصسنب Òهام÷ا لوخدب حامصسلا
ن˘صضت˘ح˘ي˘صس يذ˘لاو ،تصسبادو˘ب ة˘يرÛا ة˘م˘صصا˘ع˘˘لا ‘ ا˘˘صصخ˘˘صش51276ـل
.لبقŸا Èمتبصس42 ‘ ةارابŸا
تاصسفانŸا يقاب بعل ءاقبإا كلذك ررق ““افيوي““ نأا هصسفن ردصصŸا دكأا امك
راعصشإا ¤إا ةقلغŸا باوبأ’ا فلخو Òهامج نود نم هئاول ت– ةيوصضنŸا
يرود˘لاو ا˘بوروأا لا˘ط˘بأا يرود ي˘˘ت˘˘ق˘˘با˘˘صسم ‘ لا◊ا نا˘˘ك ا˘˘م˘˘ل˘˘ث˘˘م ،ر˘˘خآا
لكصشب Úترغصصم Úتلوطبك لاغتÈلاو ايناŸأا ‘ اتبعل Úتللا ،يبوروأ’ا
.⁄اعلا اهدهصشي يتلا ةيحصصلا ةمزأ’ا ببصسب يئانثتصسا

   
  

  
   

     
   

    
 
    

    
    
    

     
    
    

     
 

   
   

   
    

    
   

   
   

    
   

     
    

   

   
   

   
    

    
    

   
   

   
    

    
    

    
    

    
  

  
    

    
    
    

 
  

    
    

     
   

    
    

    
    

   
   
  
   

   
   

    
     

     
   

   
    
     

   
  

  
   
   

   
    

   
   
   
    
   

   
   

    

     
    

    
 

   
    

    
    

    
    

   
   

    
   

    
    

     
   

    
   

     
   

    
   

   
 

   
     

   
    

   
    

   
  

    

     

بصسا˘ك˘م ÊاŸأ’ا خ˘نو˘ي˘م نر˘يا˘ب ق˘˘ير˘˘ف ق˘˘ق˘˘ح
ةرملل ابوروأا لاطبأا يرود بقلب هزوف نم ةلئاط
نامÒج ناصس ضسيراب باصسح ىلع ةصسداصسلا
نأا دعب مخصض غلبÃ هتنازخ ضشعنأاو ،يصسنرفلا
‘ ه˘˘تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ل˘˘ك˘˘ب زو˘˘ف˘˘ي ق˘˘ير˘˘ف لوأا ح˘˘ب˘˘˘صصأا
.ةلوطبلا
نرياب نأا ةينابصسإ’ا ““تروبصس““ ةفيحصص تركذو
ة˘ج˘ي˘ت˘ن حا˘برأ’ا ن˘م د˘ح ى˘صصقأا ق˘ق˘ح خ˘نو˘˘ي˘˘م

نويلم96.511 عمج ذإا ،هتايرابم لكب زوفلا
.ةيلاغتÈلا ةنوبصشل ةنيدم ‘ هجيوتت دعب وروي
ضضيفخت مدع ““افيوي““ يبوروأ’ا دا–’ا ررقو
اذه انوروك ةمزأا مغر زنويبماصشتلا تآافاكم
ةيئاهنلا ةارابŸاب زوفلا ةزئاج تناكو ،ماعلا
يلصسغنيك فده لصضفب وروي نويلم91 طقف
.ناموك
اذإا تآا˘˘فا˘˘كŸا دادز˘˘ت نأا ن˘˘˘ك˘˘˘مŸا ن˘˘˘م نا˘˘˘كو

با˘يإ’او با˘هذ˘لا ما˘ظ˘˘ن˘˘ب تا˘˘يرا˘˘بŸا تم˘˘ي˘˘قأا
نم ماظنلا رّيغ يبوروأ’ا دا–’ا نكل ،دوهعŸا
ةارا˘ب˘م ن˘م ة˘ه˘جاو˘م ل˘ك ما˘ق˘ت˘ل ة˘ي˘نا˘م˘˘ث˘˘لا رود
.ةدحاو
نم ٍديزم ىلع ““يرافابلا““ قÓمعلا لصصحيصسو
Óًصضف ،Êويزفلتلا ثبلا قوقح نم ÚيŸÓا

هجاوي امدنع يبوروأ’ا ربوصسلا تآافاكم نع
.Êابصسإ’ا ةيليبصشإا قيرف هصسفانم

هجيوتت دعب وروي نويلم96.511 عمج

لاطبألأ يرود بقل نم خنويم نرياب بسساكم هذه

⁄اعلا ‘ يئانث رهصشأا لمأا باخ
يصسنرفلاو رام˘ي˘ن ي˘ل˘يزاÈلا ًا˘ي˘لا˘ح
م˘ل˘ح ق˘ي˘˘ق– ‘ ي˘˘با˘˘ب˘˘م نا˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ك
ابوروأا لاطبأا يرود بقلب جيوتتلا

نأا مغر ،نامÒج ناصس ضسيراب عم
هقيرف عم هدرفÃ بقللا لان رامين
مصضنا هنكل ،5102 ماع ‘ ةنولصشرب
رهصشأا ةمئاق ‘ يصسنرفلا هليمز ¤إا
ع˘فر ن˘ع تز˘ج˘ع ي˘ت˘لا تا˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا
.ًاعم Úنذأ’ا تاذ ضسأاكلا

وÒيب ليدو ناديز
يصسنرفلا Úتروطصسأ’ا نواعت أادب
قيرف عم6991 ماع ‘ ›اطيإ’او
ًا˘ع˘ئار ما˘ج˘صسن’ا نا˘كو ضسو˘ت˘ن˘فو˘˘ي
رصسخ Òطÿا يئانثلا نكل ،امهنيب
‘ ،Úتر˘م لا˘ط˘بأ’ا يرود ي˘ئا˘˘ه˘˘ن
ايصسوروب مامأا ئجافم لكصشب7991
مامأا ›اتلا ماعلا ‘و ،دنو“رود
.Êابصسإ’ا ديردم لاير

اكيراكو انودارام
›وبان قيرف عمج7891 ماع ‘

‘ بع’ ل˘˘˘˘˘صضفأا ا˘˘˘˘˘˘نودارا˘˘˘˘˘˘م Úب
م˘جا˘˘ه˘˘م ر˘˘ه˘˘صشأا ا˘˘ك˘˘يرا˘˘كو ⁄ا˘˘ع˘˘لا
نا˘˘كو ،تقو˘˘لا اذ˘˘˘ه ‘ ي˘˘˘ل˘˘˘يزار˘˘˘ب
ابوروأا ضسأاك بقلب جيوتتلا فدهلا
ديردم لاير مامأا مل◊ا ىهتنا نكل

.لوأ’ا رودلا ‘

فوكسشتيوتسسو ويرامور
فيوركناهوي فاصضأا3991 ماع ‘

مجنلا ةنولصشÈب مÓحأ’ا قيرف ¤إا
ظا˘˘ف˘˘ت˘˘حÓ˘˘ل و˘˘يرا˘˘مور ي˘˘ل˘˘يزاÈلا
لكصشيل ،ابوروأا لاطبأا يرود بقلب
بنا˘˘ج˘˘ب ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ه ة˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘ج˘˘˘ه ةو˘˘˘ق
ةنو˘ل˘صشر˘ب نأا اد˘بو ،فو˘ك˘صشت˘يو˘ت˘صس
را˘ه˘نا ه˘ن˘ك˘˘ل ،4991 بق˘ل˘ب جو˘ت˘ي˘˘صس
‘ (ر˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘صص -4) نÓ˘˘˘ي˘˘˘م ما˘˘˘مأا
.يئاهنلا

اكاكو ونايتسسيرك
Úم˘ج˘ن˘لا Úب د˘يرد˘˘م لا˘˘ير ع˘˘م˘˘ج

4 ةدŸ ي˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘يزاÈلاو ›ا˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘تÈلا
⁄ ن˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ل (3102-9002) تاو˘˘ن˘˘˘صس
مغر ،ايوصس يراقلا بقللا اققحي
،نÓيم عم اقباصس هققح اكاك نأا
.د˘ت˘يا˘نو˘ي Îصسصشنا˘م ع˘م ود˘لا˘˘نورو
Òغ ةÎف بقع اكاك ليحر دعبو
ود˘لا˘نور ضشا˘ع د˘يرد˘م ‘ ة˘ق˘فو˘م
قق˘حو ،ي˘ك˘لŸا ع˘م ا˘ي˘ب˘هذ ار˘صصع
.تارم4 لاطبأ’ا بقل

Îسسوسشو انودارام
‘ ⁄ا˘ع˘لا را˘ظ˘نأا ة˘نو˘ل˘صشر˘ب بذ˘˘ج
،ا˘نودارا˘م ع˘م د˘˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا˘˘ب2891
زئا˘ف˘لا Îصسو˘صش ÊاŸأ’ا˘ب ق˘ح˘ت˘ل˘ي˘ل
ن˘ك˘˘ل ،هدÓ˘˘ب ع˘˘م ا˘˘بوروأا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘ب

يتلا ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرأ’ا م˘ج˘ن˘لا ةر˘ما˘غ˘م
احا‚ دهصشت ⁄ Úماع تقرغتصسا
ق˘ير˘ف˘˘لا ز˘˘ف˘˘ي ⁄ ى˘˘ت˘˘حو ،ا˘˘ي˘˘بوروأا
ةد˘ي˘حو˘لا ة˘ل˘ي˘صسو˘لا ي˘هو ،ا˘غ˘ي˘ل˘لا˘˘ب
ضسأا˘˘˘ك˘˘˘لا ‘ ة˘˘˘كرا˘˘˘صشم˘˘˘ل˘˘˘ل كاذ˘˘˘˘نآا
.ةيراقلا

لوؤوارو ودلانور
لا˘˘ير˘˘ب ““ضسو˘˘ك˘˘ي˘˘ت˘˘ك’ا˘˘˘غ““ ةÎف ‘
‘ ودلانور ةرهاظلا مصضنا ديردم
ًارهبم ًايموجه ًايئانث لكصشو ،2002
ناديز مامأا ،ضسيلازنوغ لوؤوار عم
⁄ مصساوم ةعبرأا لÓخ نكل ،وغيفو
ي˘ئا˘ه˘ن˘˘لا ف˘˘صصن ي˘˘ك˘˘لŸا ط˘˘خ˘˘ت˘˘ي
مامأا طقصس Úح ،لاطبأ’ا يرودب

.3002 ‘ ضسوتنفوج

بوردو’و ينيتÓب
عم ضسوتنفوج دقاعت5891 ماع ‘

نم ناك يذلا بوردو’ يكرا‰دلا
،ابوروأا ‘ ةباصشلا بهاوŸا زربأا
ي˘صسنر˘ف˘˘لا ةرو˘˘ط˘˘صسأ’ا ¤إا م˘˘صضناو
نواعتلا ةÎف نكل ،ينيتÓب ليصشيم
ي˘بوروأا ج˘يو˘˘ت˘˘ت نود Úما˘˘ع تماد
ح˘ي˘جÎلا تÓ˘كر˘ب طو˘˘ق˘˘صسلا د˘˘ع˘˘ب
ة˘˘˘˘خ˘˘˘˘صسن˘˘˘˘ب د˘˘˘˘يرد˘˘˘˘م لا˘˘˘˘ير ما˘˘˘˘˘مأا
ق˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح ا˘˘˘˘هد˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘بو ،6891-7891
.ةنولصشرب قيرف عم بقللا بوردو’

...يبابمو رامين لبق

لاطبألأ يرود بقلب زفت ⁄ ةميظع تايئانث7



لاطبأ’ا يرود يئاهن عبر ‘ يكيتكتلا هلسشف ةجحب

تأداقتناب هبّردم ئجافي يتيسس Îسسسشنام م‚
     

      

هدÓب بختنم فوفسصب هقاحتلا برق ببسسب

ببسسلأ أذهل ديردم لاير ‘ عزفلأ Òثُي ليب
دøيردøم لاøير يداøن حاøنøج لøيøøب ثيراøøغ يزøøلøøيوøøلأ مøøجøøنøøلأ راøøثأأ
هøقاøحøتøلأ برøق ببøشسب ،ةرأدإلأ فوøفøشص يøøف عزøøفøøلأ يøøناøøبøøشسإلأ
دشض نيتيلود نيتهجأوم سضوخ لجأأ نم ،هدÓب بختنم فوفشصب
رøبøمøتøبøشس رøهøشش نøم سسداøشسلأو ثلاøثøلأ يøموøي اøيراøغøلøبو أدøنøلøنøف
.لبقملأ
لاير ةرأدإأ نأأ ،ةينابشسإلأ ““وفيتروبيد ودنوم““ ةفيحشص تفششكو
ببشسب ،زليو بختنم ىلإأ ليب ثيراغ باهذ نم ةفوختم ديردم
يøف ““يøكøلøمøلأ““ لøششف يøنøعøي اøم ،ةøباøشصإøÓل هøشضرøعøت ةøøيøøلاøøمøøتøøحأ
قوøشس يøف هøلøøيøøحر لøøجأأ نøøم ةøøمدøøقøøمøøلأ سضورøøعøøلøøل عاøøمøøتøøشسلأ
يف هب بوغرم ريغ حانجلأ حبشصأأ امدعب ،ةيفيشصلأ تلاقتنلأ
.نأديز نيدلأ نيز يشسنرفلأ بردملأ ةليكششت
امدنع ،ًامئأد ثدحي ام ًأديج ملعي ديردم لاير نأأ تعباتو
موقي هنأل ،زليو بختنم عم تايرابملأ سضوخل ليب ثيراغ بهذي
هروøعøشش ببøشسب ،““يøكøلøمøلأ““ ةرأدإأ ىøلإأ ًاøمøئأد لøئاøشسرøلأ هøيøøجوøøتøøب
يف ثدح ام ةشصاخبو ،هدÓب يف مÓعإلأ لئاشسو عم ةحأرلاب
.9102 ماع ربمفون
راعشش عشضوو ،هدÓب ملع9102 ربمفون يف عفر ليب نأأ تحشضوأأو
ةبترملأ يف يتأاي ديردم لاير نأأ ًأربتعُم ،ةايحلأ يف هتايولوأأ
حانجلأ اهدعب سضرعتيل ،اهبحي يتلأ فلوغلأ ةشضاير دعب ةريخألأ
أوبلاط نيذلأ ،اغøيøلøلأ لøطøب راøشصنأأ نøم ةøمøظøنøم موøجøه ةøلøمøحøل
.نمثلأ ناك امهم هدقع عيب ةرورشضب
تربع يشضاملأ مشسوملأ لأوط ديردم لاير ريهامج نأأ تفدرأأو
يف ليب ثيراغ يزليولأ حانجلأ ءاقب لبقت ةركف اهشضفر نع
ىلإأ ةفاشضإلاب ،اهب موقي يتلأ تافرشصتلأ ببشسب ،قيرفلأ فوفشص
ًابتأر ىشضاقتي هنكل ،ةمهملأ تايرابملأ يف بعللاب هتبغر مدع
.ًامخشض
ديردم لاير ةرأدإأ نيب قفألاب حولي ًأديدج ًاماشسقنأ نأأ تمتخو
لفاحلأ لجشسلل هتفاشضإأ متيل ،ةلبقملأ ةرتفلأ لÓخ ليب ثيراغو
نأأ ةشصاخبو ،ةيشضاملأ تأونشسلأ يف نيفرطلأ نيب ثدح يذلأ
ىتح ءاقبلاب حانجلأ ةبغر نع ثيدحلأ لشصأوي هلامعأأ ليكو
.2202 ماع يف هدقع ةياهن

 ةسضايرلا ⁄اع ىلع Òبك ٍلكسشب رّثأا سسوÒفلا

ةيدنألأ تأÒسض– نامطحي ““افيف»و انوروك
ديد÷أ مسسوملل

لكششم نم ىربكلأ تايرودلأ يف مدقلأ ةرك ةيدنأأ وبردم يناعي
سسوريف يششفøت هøشضرøف يذøلأ ،تقوøلأ قøيøشضو دøيøعأوøمøلأ رøيøيøغøت
ديعأوم تءاج ،تاشسفانملأ ماتتخأ رّخأات عمو ،ملاعلاب انوروك
.مهقأروأأ طلختل ةعرشسب ةدوعلأ
رøيøشضحøتøل ةرøيøبøك لøكاøششم ةøيøبوروألأ تاøيرودøلأ ةøيدøøنأأ هøøجأوøøتو
،ةيشضاملأ تأونشسلأ يف ةداعلأ هيلع ترج امك ديدجلأ مشسوملأ

،(افيف) مدقلأ ةركل يلودلأ داحتÓل ةديدجلأ خيرأوتلأ نأأ ريغ
نيøبردøمøلأ ءلؤوøه تلøعøج ،ةøيøلود تاøيراøبøم ءأرøجإاøب حøمøشس يذøلأ
.ًاقيقح ًاعأدشص نوششيعي
نيز ،ديردم لاير ينفلأ ريدملأ نإاف ،““تروبشس““ ةفيحشصل ًاقفوو
ديج ٍلكششب هيبعل ريشضحتل ةريثك تابوعشص هجأوي ،نأديز نيدلأ
،يلحملأ هجات ىلع ظافحلل فدهي يذلأ وهو ،ديدجلأ مشسوملل
.ينابشسإلأ يرودلأ بقلب ديدج نم جيوتتلأو
13 يف مشسوملأ ةيأدب قبشسي ركشسعم سضوخل ““يكلملأ““ دوعيشسو
لعج ،يشضاملأ مشسوملاب ةنراقم رّخأاتم دعوم وهو ،يلاحلأ توأ
،ًابيرøق دوøعøي دøق ““اøغøيøلøلأ““ نأأ ةøشصاøخ ،هøماøمأأ ةدودøحøم لوøلøحøلأ
بشسانملأ تقولأ يف لبقملأ مشسوملأ ءاهنإأ نامشضل
كراشش ذإأ ،نيبردملأ ةيقبو نأديزل ديحولأ ودعلأ انوروك نكي ملو
عشسوب نوكي نلف ،تأريشضحتلل نشسحلأ ريشسلأ ديقعت يف (افيف)
رظتني نأأ هيلعو ،هيبعل عيمج روشضح نم ةدافتشسلأ ““وزيز““

ربمتبشس7 نم ةيأدب ،ةينامثب مهددع رّدقملأ نييلودلأ ةدوع
.يدجلأ لمعلأ يف عورششلل
،نيبعÓلأ ىلع بذبذتلأ أذه رّثؤوي نأأ نم نوعباتملأ ىششخيو
ىوتشسملأ ىلع سسكعنيشس يذلأ مهأوتشسم عجأرت يف ببشستيو
.ةمزألأ هذه زواجتل ةعجان لولح بايغ لظ يف ،تايرودلل ماعلأ

 ةسسار◊ا ديدسش نجسس ‘ ًاموي23ـل زجتحا

 رهسشأأ6 دعب وينيدلانور حأرسس قÓطإأ
يأوغأرابلأ ‘ زاجتحلأ نم

مكاحملأ ىدحإأ يف تانامشضلأ يشضاق ،Óيرامأأ وفاتشسوغ قفأو
ةرك ةروطشسأأ حأرشس قÓطإأ ىلع ،نويشسناشسأأ ،يأوغأراب ةمشصاعب
ًاموي171 دعب ،هقيقششو وششتواغ وينيدلانور ،ةيليزأربلأ مدقلأ

رفشس تأزأوجب دÓبلأ لوخد امهتلواحم ببشسب زاجتحلأ نم
.ةروزم
ناك هقيقشش ةقفر وينيدلانور نإاف ،““نآأ يب سسآأ يإأ““ ةكبششل ًاقفوو
نم ،يشضاقلأ مامأأ نينثلأ مويلأ ةمكاحم ةشسلج عم دعوم ىلع
ريخألأ يف متيل ،ةيشضقلأ هذه نم امهتئربت وأأ امهتنأدإأ لجأأ
.يشضاملأ سسرام4 ذنم امهزاجتحأ دعب امهحأرشس قÓطإأ
سضفري ناك يأوغأراب يف ماعلأ يعدملأ نأأ ،هتأذ ردشصملأ دكأأو
ببشسب هقيقششو نيترم ملاعلأ يف بعل لشضفأأ حأرشس قÓطإأ
دعب نكل ،قيقøحøتøلأ ىرøجøم قøيøعøي دøق اøمøم اøمøهøبورøه ةøيøناøكøمإأ

نيعدملأو وينيدلانور عافد ةئيه نيب عيباشسأأ تمأد تاشضوافم
نوكتل ةøشسلøج دøقøع ىøلøع قاøفøتلأ مøت ،ةøمøكøحøمøلأ يøف نøيøماøعøلأ
.ةيشضقلل يئاهن مكح رأدشصإأ لجأأ نم لشصيفلأ
نجشس يف ًاموي23ـل وينيدلانور زاجتحأ مت دق ،كلذ لبق ناكو
قدنف ىلإأ هليوحت متي نأأ لبق ،يأوغرابلأ يف ةشسأرحلأ ديدشش
،ةيربجلأ ةماقإÓل عشضخ نيأأ ةقطنملأ سسفن يف ““اغوراملاب““

ةياغ ىلإأ نامشضك رلود نويلم6.1 غلبمل هئاقبإأو ةلافكل هعفدو
.قيقحتلأ ةياهن

       
ةـضاـير
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يدا˘˘ن˘˘ل با˘˘صشلا ع˘˘فادŸا د˘˘ق˘˘ت˘˘˘نا
رد˘˘ن˘˘صسك˘˘لوأا ،ي˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘صس Îصسصشنا˘˘˘م
بي˘˘˘˘ب ه˘˘˘˘بّرد˘˘˘˘م ،و˘˘˘˘ك˘˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘صشن˘˘˘˘˘يز
يكيتكتلا هلصشف ةجحب ،’ويداروغ

لاطبأا يرود يئاهن عبر ةارابم ‘
كي˘بŸوأا ةأا˘جا˘فŸا ما˘مأا ،ا˘˘بوروأا
فادهأا ةثÓثب ةÁزه دعب ،نويل

.فده لباقم
مدع نع Êاركوأ’ا بعÓلا رّبعو
‘ هرود ع˘˘˘جار˘˘˘ت بب˘˘˘صسب ،ها˘˘˘˘صضر
نمث يتارابم نع هبايغو ،قيرفلا
حرصش ثيح ،نويل ءاقلو يئاهنلا

ويديف ‘ ءاصصقإ’ا بقع ثدح ام
⁄““ :لا˘قو ،بو˘ي˘تو˘ي ع˘قو˘م ى˘˘ل˘˘ع
ضسبŸÓا Òيغت فرغل بيب لخدي
ءيصش ّلك ؟لعفي ⁄و ،ةارابŸا دعب
.““ًاحصضاو ناك
Êابصسإ’ا هبّردŸ هتاداقتنا عباتو
Úع˘فاد˘م ة˘ثÓ˘ث˘ب بع˘ل˘ت ا˘مد˘ن˘ع““

،ًامجاه˘م ر˘صسخ˘ت˘صس كنإا˘ف ،ط˘ق˘ف
ÚبعÓلا عيمج هفرعي ام اذهو
ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لا اذ˘˘ه نأ’ ،Úق˘˘˘با˘˘˘صسلا
تايب˘ل˘صسو تا˘ي˘با˘ج˘يإا ه˘ل ط˘طÿا
.““ًاصضيأا

ه˘ق˘ير˘ف جور˘خ و˘ك˘ن˘˘ي˘˘صشن˘˘يز رّر˘˘بو
يذ˘لا ي˘صسف˘ن˘لا Òصضح˘ت˘لا قرا˘ف˘˘ب
نو˘˘˘ي˘˘˘ل رور˘˘˘م ءارو ًا˘˘˘ب˘˘˘˘ب˘˘˘˘صس نا˘˘˘˘ك

Ÿفاصضأاف ،خنويم نرياب ةهجاو:
،زوفلل Èكأا ةبغر نع اونابأا دقل““

’ قيرفلا ةوقو ÚبعÓلا ةميقف
تا˘˘يرا˘˘ب˘˘م ‘ Òث˘˘˘ك˘˘˘لا نا˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ي

.““ةلثا‡
ةبعصص تاÎف ’ويدراوغ ضشاعو
تادا˘ق˘ت˘نا ى˘ف˘ل˘تو ،ءا˘صصقإ’ا د˘ع˘ب
Òي˘˘غ˘˘تو ه˘˘ت˘˘˘ف˘˘˘صسل˘˘˘ف لو˘˘˘ح ةÒث˘˘˘ك

ددع ىلع دامتع’اب ،هبعل ةقيرط

ط˘˘صسو˘˘لا ط˘˘خ ي˘˘ب˘˘ع’ ن˘˘م Òب˘˘˘ك
موجهلا دقفأا ام وهو ،Úيعافدلا
.هقيرب
ىل˘ع تادا˘ق˘ت˘ن’ا م˘ظ˘ع˘م ت˘ّب˘صصو
ه˘˘˘كر˘˘˘ت د˘˘˘ع˘˘˘ب Êا˘˘˘ب˘˘˘صسإ’ا بردŸا
،زرfi ضضاير ،يرئاز÷ا مجنلا

طوصشلا ةياغل ،ء’دبلا ةّكد ضسيبح
نأا نو˘˘ع˘˘با˘˘تŸا Èت˘˘عا ذإا ،Êا˘˘ث˘˘لا
فّلكو ،ًادج ًارخأاتم ناك هكارصشإا

ه˘ع˘يدو˘ت ه˘ي˘ف غ˘˘لا˘˘بŸا بي˘˘ب رذ˘˘ح
زوفلل ًاحصشرم ناك يتلا ةصسفانملل
.اهب

قيرف بردم ناموك دلانور لصصاو
ه˘˘˘ت’ا˘˘˘صصتا د˘˘˘يد÷ا ة˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘˘صشر˘˘˘˘ب
م˘˘˘ه˘˘˘غÓ˘˘˘بإ’ ق˘˘˘ير˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘ب˘˘˘عÓ˘˘˘ب

Ãا ‘ يدانلا عم مهلبقتصسŸمصسو
ءان˘غ˘ت˘صس’ا رر˘ق نأا د˘ع˘بو ،ل˘ب˘قŸا

ءا˘ج ز˘يراو˘صس ضسيو˘ل فاد˘ه˘لا ن˘˘ع
مر˘˘˘˘صضıا ط˘˘˘˘صسو˘˘˘˘˘لا بع’  رود
.ضستيكصسوب ويجرصس
““ا˘˘˘كرا˘˘˘م““ ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صص تح˘˘˘صضوأاو
‘ ع˘م˘ت˘جا نا˘مو˘ك نأا ة˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘صسإ’ا

فصصن ةدŸ ضستيكصسوب عم هبتكم
ر˘ق˘م ‘ ءا˘ثÓ˘ث˘لا  ًا˘ب˘ير˘ق˘ت ة˘عا˘˘صس
بردŸا هغلبأاو ،““Êولاتكلا““ يدانلا
نكلو ءاقبلا هنكÁ هنأاب يدنلوهلا
.ةيصساصسأا ةفصصب هيلع دمتعي نل

يكنيرف هنطاوم نأا ناموك حرصشو
ى˘ل˘ع ًا˘ي˘صسا˘صسأا بع˘ل˘˘ي˘˘صس غ˘˘نو˘˘ي يد

ل˘˘ظ يذ˘˘لا ،ضست˘˘ي˘˘ك˘˘صسو˘˘ب با˘˘˘صسح
fiًاظفت Ãىتح يصساصسأ’ا هزكر

.يثراكلا يصضاŸا مصسوŸا
و˘ت˘صسنرإا ق˘˘ب˘˘صسأ’ا بردŸا لوا˘˘حو
ن˘ع ضست˘ي˘ك˘صسو˘ب دا˘ع˘بإا يدÒف˘لا˘˘ف
بردŸا نكل ،ةيصساصسأ’ا ةليكصشتلا
بع˘ل˘ل هدا˘عأا Úت˘ي˘صس ي˘ك˘ي˘ك ›ا˘ت˘لا
عصضو ررق ناموك نأا Òغ ،ًايصساصسأا
زاكترا روحمك هناكم ‘ غنوي يد
م˘˘˘˘˘˘˘صسوŸا ‘ Úع˘˘˘˘˘˘˘فادŸا ما˘˘˘˘˘˘˘مأا
ة˘˘ل˘˘م˘˘ح نا˘˘مو˘˘ك ن˘˘˘صشدو .د˘˘˘يد÷ا
دع˘ب ة˘ل˘ي˘ك˘صشت˘لا ‘ ة˘ع˘صساو Òه˘ط˘ت
نرياب نم (2 -8) ةلذŸا ةÁزهلا

ه˘˘ت˘˘م˘˘ه˘˘م أاد˘˘بو ،ÊاŸأ’ا خ˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘م
Úب˘˘˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘˘˘لا ضضع˘˘˘˘˘˘ب دا˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘بإا˘˘˘˘˘˘˘ب
م˘˘˘˘ه˘˘˘˘صسأار ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عو Úمر˘˘˘˘˘صضıا
لو˘˘˘صصو را˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا ‘ ،ز˘˘˘˘يراو˘˘˘˘صس
ل˘مأا˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب ةد˘يد÷ا تا˘ق˘ف˘˘صصلا
ي˘صسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ةرو˘ط˘صسأ’ا عا˘˘ن˘˘قإا
لوأا زيراوصس ضسيول حبصصأاو .ءاقبلاب

ة˘˘ل˘˘م◊ Úب˘˘عÓ˘˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صض
ي˘ت˘لا ة˘نو˘ل˘صشر˘ب يدا˘ن˘˘ب Òه˘˘ط˘˘ت˘˘لا
د˘لا˘نور د˘يد÷ا بردŸا ا˘هدو˘ق˘˘ي
م˘جا˘هŸا ى˘ق˘ل˘ت نأا د˘˘ع˘˘ب ،نا˘˘مو˘˘ك
ي˘ه˘ن˘ت ة˘ي˘ف˘تا˘˘ه ةŸا˘˘ك˘˘م ر˘˘يد˘˘ق˘˘لا

تر˘˘˘˘˘˘كذو .ا˘˘˘˘˘˘˘صسÈلا ‘ ه˘˘˘˘˘˘˘تÒصسم
fiةينولاتكلا (1 يصس.هيا.رآا) ةط

Èع ز˘˘˘يراو˘˘˘صس غ˘˘˘˘ل˘˘˘˘بأا نا˘˘˘˘مو˘˘˘˘ك نأا

‘ هيل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي ن˘ل ه˘نأا˘ب ف˘تا˘ه˘لا
با˘ب˘لا ح˘ت˘ف˘ي ا˘م ،ل˘ب˘قŸا م˘صسوŸا
فادهلا دقع خصسفل يدانلا مامأا
.يصضاÎلاب Êايوغوروأ’ا
د˘ق (ًا˘ما˘˘ع33) ز˘˘˘يراو˘˘˘صس نا˘˘˘كو
يأا ثد– مد˘˘˘˘ع ن˘˘˘˘م ى˘˘˘˘ك˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صشا

ن˘˘˘ع ه˘˘˘ع˘˘˘˘م يدا˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا ‘ لوؤو˘˘˘˘صسم
رخآا لامكإا ضضرع هنكل ،هلبقتصسم
،ء’دبلا دعاقم نم هدقعب مصسوم
يد˘ن˘لو˘ه˘لا بردŸا نأا ود˘ب˘ي ن˘ك˘˘ل
.رايÿا اذه ىتح ضضفري
ةز˘˘ه ز˘˘يراو˘˘صس ل˘˘ي˘˘حر ل˘˘ك˘˘صشي˘˘صسو
قيدصصلا هنأا ةصصاخ ،قيرفلا لخاد
حصشرŸا يصسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل˘ل بر˘قŸا
ن˘م ى˘ق˘ب˘ي ا˘م˘ك ،ًا˘صضيأا ةردا˘˘غ˘˘م˘˘ل˘˘ل
،اصسÈلا خيرات ‘ Úفادهلا لصضفأا
ماع رخآا ‘ هتميق تعجارت نكل
‘ Úت˘˘˘˘˘حار÷ عو˘˘˘˘˘صضÿا د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ب
.ةبكرلا
ي˘صسي˘م عا˘ن˘قإا لوا˘ح نا˘مو˘ك نا˘˘كو
ينيتن˘جرأ’ا م˘ج˘ن˘لا ن˘ك˘ل ،ءا˘ق˘ب˘لا˘ب
يدانلا جراخ هصسفن ىري هنإا لاق
،ةينولاتكلا ةطÙا ضسفن بصسحب
نا˘مو˘ك م˘صسح˘ي نأا ر˘ظ˘ت˘˘نŸا ن˘˘مو
Úمرصضıا ÚبعÓلا ةيقب Òصصم
ضستيكصسوبو ه˘ي˘ك˘ي˘ب لا˘ث˘مأا ،ًا˘ق˘ح’
.ضشتيتيكارو ابلأاو
نرياب نم2-8 ةÁزهلا تثدحأاو
لاطبأا يرود يئاهن عبر ‘ خنويم
،ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب ل˘˘خاد ً’از˘˘لز ا˘˘˘بوروا
لوأا Úت˘ي˘صس ي˘ك˘˘ي˘˘ك بردŸا نا˘˘كو
ي˘صضا˘ير˘لا ر˘يدŸا هÓ˘تو ،ة˘ي˘ح˘˘صض
ضسيئر راصشأا امدعب ،لاديبأا كيريإا
¤إا و˘ي˘˘مو˘˘ترا˘˘ب بي˘˘صسو˘˘ج يدا˘˘ن˘˘لا

.ةيرذج تاÒيغت ثودح

ةيسساسسأا ةفسصب هيلع دمتعي نل

سستيكسسوب Òسصم مسسحي ناموك ..زيرأوسس دعب

     
       

     
      

      

     
      

     
      
     

     
     
     

      

    
      

      

     
     

     
   

    

       

     
   

    
    

     
     

     
     

    
   

  
   

    
   

    
    

   
    

  

 
    

    
   

    
    

     

  

 
   

    
  

    
   

   
    

    

 
    

   
   

    
     

   
     

    
    

  

 
    

  
   

    

   
    
    
   
   

 
   

    
    

    
     

   
    

  

 
    

    
    

   
    
    
   

   
  

    

  

      



41ةـضاـير
ـه1441 مر80fi ـل قفاوŸا م0202  توأا72 صسيمÿا

ر-ق

ة˘˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لاو ة˘˘ي˘˘بŸوأ’ا ة˘˘ن˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘لا تر˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسا
ة˘˘ي˘˘ع˘˘م÷ا د˘˘ق˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع ““او˘˘˘ك˘˘˘لا ““ ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز÷ا
،فارب ىف˘ط˘صصم ة˘ف˘ي˘ل˘خ را˘ي˘ت˘خ’ ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا
Èمتبصس21 تب˘صسلا خ˘يرا˘ت ى˘ل˘ع  ،ل˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘صسŸا
0202.
بو˘ل˘طŸا ضصي˘˘خÎلا ى˘˘ل˘˘ع ““او˘˘ك˘˘لا ““ تل˘˘صصحو
تا˘ه÷ا ل˘ب˘ق ن˘م ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘ي˘ع˘م÷ا د˘ق˘ع˘˘ل
ي˘ت˘لا بقÎلا ة˘لا˘ح كلذ˘ب ي˘ه˘ت˘ن˘˘ت˘˘ل ،ة˘˘صصتıا
. عيباصسأا ةدع ترمتصسا
را˘ت˘خ˘ت˘صس هذ˘ه ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’ا ة˘ي˘ع˘م÷ا نا ر˘كذ˘˘ي

لاقتصسا يذلا ،فارب ىفطصصم ضسيئرلا ةفيلخ
.يصضاŸا يام21 ‘ ايمصسر هبصصنم نم
ةيصضايرلاو ةيرئاز÷ا ةيبŸوأ’ا ةنجللا تدافأاو
‘ Úيرئاز÷ا Úلثمملل حمصسي يذلا دقعلا نا
ى˘ل˘ع د˘جاو˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘صضا˘ير˘لا تا˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا

نب Óيف ‘ ، ةيبŸوأ’ا ةنجللا رقم ىوتصسم
““لماكلاب زهاج““ ،(ةمصصاعلا رئاز÷ا) نونكع

. لجاعلا بيرقلا ‘ ،ÚينعŸا ¤إا مدقيصسو
،ةباينلاب ةينطولا ةيبŸوأ’ا ةنجللا ضسيئر حرصصو

fiئاق ةجيرم دمÓ: ““لجأا نم Œةركف ديصس
ةيلودلا ةيصضايرلا تائيهلا ‘ انيلث‡ Úب عم÷ا

رقم ىوتصسم ىلع مهل ةصصصصfl ةحاصسم ‘
لدا˘ب˘ت˘ل ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت را˘طإا ‘ ،ة˘ي˘بŸوأ’ا ة˘ن˘ج˘˘ل˘˘لا
عمجيصس دقع دادعإاب انمق ،عيراصشŸاو راكفأ’ا
““Úفرطلا Úب
›ودلا دا–’ا ‘ يذيفنتلا وصضعلا حÎقا امك
ةرك˘ف ة˘صضا˘ير˘لاو با˘ب˘صشلا ر˘يزو ى˘ل˘ع ،ود˘ي˘ج˘ل˘ل
Úطصشانلا Úيرئاز÷ا ديوزتل ةيبŸوأ’ا ةنجللا

،بصسانم راطإاب ةيلودلا ةيصضايرلا تائيهلا ‘
.ةينطولا ةصضايرلا زيزعتو ديج لمع Òفوتل

ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘نŸا ا˘˘ه˘˘ت˘˘م˘˘ظ˘˘ن ةود˘˘ن لÓ˘˘˘خ
‘ رئاز÷ا ليث“ لوح Úيصضايرلا Úيفحصصل
8102 ةنصس دق˘ع ،ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘صضا˘ير˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا
اًيرئازج23 نأا ¤إا ءاÿÈا راصشأا ،رئاز÷اب
.ةيلودلا تائيهلا لفح ‘ دÓبلا نولثÁ طقف
تايناكمإاب ة˘نرا˘ق˘م ا˘ًصضف˘خ˘ن˘م Èت˘ع˘ي م˘قر و˘هو

.تايوتصسŸا عيمج ىلع ةلودلا
Úيرئازجلل نوكيصس هنأا ىلع ةيقافت’ا ضصنتو
ا˘ًي˘لا˘ح نو˘ل˘غ˘صشي ن˘يذ˘لا ةر˘صشع˘لا ¤إا ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث˘˘لا

ةمئاد بتاكم ةيلودلا تائيهلا ‘ ةمهم بصصانم
د˘ي˘ف˘˘ت˘˘صسي ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،ق˘˘فارŸا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ب ةز˘˘ه‹

ةمئاد نكامأا نم ناجللا ‘ نيرخآ’ا ءاصضعأ’ا
و ةلوهصسب لمعلا مهنكÁ ثيح مهفرصصت ت–
.فورظلا نصسحا ‘
وه انفده نأا““ :ددصصلا اذه ‘ ةجيرم حصضوأاو
ىوتصسم ىلع حاÎقا ةوقو يرئازج يبول ليكصشت
لكاصشŸا لح ’وأا انيلع نكل .ةيلودلا تائيهلا
،““م˘ه˘ت˘م˘هÃ ما˘ي˘ق نود لو– ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ف˘˘ل˘˘تıا

ناد˘ل˘ب˘لا ن˘ع ة˘ف˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘م ر˘˘ئاز÷ا نأا ¤إا اÒصشم
.ىرخأ’ا
Úيرئاز÷ا Úلثمملل يمصسرلا بيصصنتلا متيصسو

رقÃ مهبتاكم ‘ ةيلودلا ةيصضايرلا تائيهلا ‘
ىلع ،يمصسر لافتحا لÓخ ،ةيبŸوأ’ا ةنجللا

روصضحبو ةئيهلل ةلبقŸا ةماعلا ةيعم÷ا ضشماه
ةينطولا ةيصضايرلا تاطلصسلا

يلfi قيرف يأ’ عيقوتلا مدعب ةرادإ’ا دعو

ةنيطنسسق بابسش ةرأدإأ بسضغ Òثُي ةدايع نب
ضسل‹ ءايتصسا ،ةنيطنصسق بابصش عفادم ،ةدايع نب Úصسح راثأا
،ةيلfi قرف ةدع عم تاصضوافم ‘ هلوخد ببصسب ،يدانلا ةرادإ’ا
.يفيصصلا وتاكŸÒا لÓخ ،هتامدخ ىلع لوصص◊ا ‘ اهتبغر تدبأا
طصشني قيرف يأ’ عيقوتلا مدعب ةرادإ’ا دعو دق ،ةدايع نب ناكو
،Úيفاصضإا ÚمصسوŸ يدانلا عم هدقاعت ديدŒو ،يلÙا يرودلاب

يلÁ نأا لبق ،ةيجراÿا تايرودلا دحأ’ هلاقتنا مدع لاح ‘
.قرف ةدع ىلع هطورصش
ادج ةءاتصسم ةنيطنصسق بابصش ةرادإا نأا ،ةصصاخ رداصصم نم ملعو
،ايئاهن هتدوع مامأا بابلا قلغ ‘ ركفتو ،ةدايع نب تافرصصت نم
.ةيلا◊ا ةÎفلا ‘ دقعلا ديدجتل ت’واÙا ةفاك ضضفر نأا دعب
ةمئاق ضسأار ىلع ،اًماع82ـلا بحاصص ةدايع نب Úصسح دجاوتيو
رارغ ىلع ،ةÒبكلا ةيلÙا ةيدنأ’ا نم ديدعلا ىدل ÚبولطŸا
.رئاز÷ا ةيدولومو ةمصصاعلا دا–ا

ر-ق

ةنيطنصسق بابصش صسراح فطخي ةوارم◊ا صسيئر

fiتاقفسص لطعي نم كانه :يواي 
نأرهو ةيدولوم

تاكر– نم هصضاعتما ،نارهو ةيدولوم ضسيئر ،يوايfi بيط ىدبأا
عم دقاعتلا نود لوحلل ،يدانلا طيfi ىلع ÚبوصسÙا ضضعب
.ةيرا÷ا ةيفيصصلا ت’اقتن’ا ةÎف لÓخ ،ÚفدهتصسŸا ÚبعÓلا
،Úبع’ ةدع عم اهتاصضوافم ترصشاب دق ،ةيدولوŸا ةرادإا تناكو
اوعجارت مهنم ديدعلا نأا Òغ ،ةيئدبŸا مهتقفاوم ىلع تلصص–و
.ةلوه‹ بابصسأ’ ،ةظ◊ رخآا ‘ عيقوتلا نع
ةÎف ذنم انرصشاب““ مÓعإ’ا لئاصسول حيرصصت ‘ يوايfi لاقو
Ëدقت نوعيطتصسي مهنأا اديج ملعنو ،نيزي‡ Úبع’ عم انتاصضوافم
نم مهورذحو مهب اولصصتا ضصاخصشأ’ا ضضعب نكلو ،ةفاصضإ’ا
.““ةيدولوملل عيقوتلا
ÿÒا نوديري ’ نيذلا ضصاخصشأ’ا ء’ؤوه ةيوه ملعن نحن““ هونو
،تاصسبŸÓا عيمج فصشكل انتاقيق– رصشابنصس ..ةيدولوملل
.““هللا لوحب مهحصضفنصسو
امداق ،ناميل ماصسح ضسرا◊ا عم هدقاعت ،نارهو ةيدولوم نلعأاو
““ةوارم◊ا““ ةبيتكل مظني بع’ Êاث حبصصيل ،ةنيطنصسق بابصش نم
.ةيرا÷ا ةيفيصصلا تÓيوحتلا ةÎف لÓخ
،ةيصضاŸا ةليلقلا تاعاصسلا ‘ تنلعأا ،ةيدولوŸا ةرادإا تناكو
.كيرافوب دادو مجاهم ،باطخ لداع بعÓلا عم اهدقاعت
ىلع يمصسرلا هباصسح Èع نايب ‘ ،Êارهولا يدانلا فصشكو
ايمصسر هلاقتنا دوقع ىلع عقو دق ،(اًماع03) ناميل نأا ،““كوبصسيف““
.ÚمصسوŸ ،ةيدولوŸا ¤إا
مغر ،ضسرا◊ا تامدخ ىلع لوصص◊ا ‘ ،ةيدولوŸا ةرادإا تح‚و
.هبادتنا ىلع ارصصم ناك يذلا ،دادزولب بابصش نم ةيوقلا ةصسفانŸا
بابصش عم هدقاعت ديدŒ نم ىندأا وأا Úصسوق باق ناميل ناكو
ضضوخ ‘ هتبغر ببصسب ،تفقوت تاصضوافŸا نأا Òغ ،ةنيطنصسق

Œا هل نمصضي ٍدان عم ةبرŸةمظتنم ةفصصب ةكراصش.
¤وأا مصسح ‘ ،نارهو ةيدولوم يدان ةرادإا ضسل‹ ح‚ امك
مجاهم ،باطخ لداع بعÓلا عم دقاعتلاب ،فيصصلا اذه تاقفصصلا
،Êارهولا يدانلل يمامأ’ا طÿا ميمرت لجأا نم ،كيرافوب دادو
.لبقŸا مصسوŸاب
ضسيف““ ىلع ةيمصسرلا هتحفصص Èع نايب ‘ ،Êارهولا يدانلا لاقو
،ةيدولوملل هلاقتنا دوقع ىلع اًيمصسر عقو باطخ““ :““كوب

ŸمصسوÚ““.
مصسوŸا كيرافوب دادو ةقفر راظنأ’ا فطخ ‘ ،باطخ ح‚و
‘ مهاصسو ،ةيناثلا ةجردلا يرودل دوعصصلل هداق ثيح ،يصضاŸا
.رئاز÷ا ضسأاك نم يئاهن عبرلا رودلل هلوصصو
عم اهتاصضوافم ةÎف ذنم ترصشاب دق ،ةيدولوŸا ةرادإا تناك
لبق ،Êازولا فيرصش رهاط يصس قباصسلا ماعلا ريدŸا Èع ،بعÓلا
‘ يصضايرلا طاصشنلا قيلعت ببصسب ،تاصضوافŸا فقوتت نأا
ددجتتل ،دجتصسŸا انوروك ضسوÒف راصشتنا دعب ،رئاز÷ا
بيطلا ،›ا◊ا ةرادإ’ا ضسل‹ ضسيئر مودق عم تاصضوافŸا

fiيواي.
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نارهو ةيدولوم نم ةيوقلا ةصسفانŸا مغر

Ìيخلب ةقفسص مسسحي دأدزولب بابسش
ةلوطبلأ عرد لانيو

ةقفصص ‘ ،Ìيخلب راتfl عم هدقاعت ،دادزولب بابصش يدان نلعأا
.يصسنوتلا يقيرفإ’ا يدانلا اًمداق ،رح لاقتنا
.3202 فيصص ةياغ ¤إا هلاقتنا دوقع ىلع Ìيخلب عقوو
ىلع يمصسرلا هباصسح Èع نايب ‘ يدادزولبلا يدانلا لاقو
هتدم دقع ىلع ،Ìيخلب راتfl ›ودلا بعÓلا ىصضمأا““ :““كوبصسيف““

.““يصسنوتلا يقيرفإ’ا يدانلا نم اًمداق ،دادزولب بابصش عم تاونصس3
Ì (82يخلب تامدخ ىلع لوصص◊ا ‘ بابصشلا ةرادإا تح‚و
يذلا ،نارهو ةيدولوم يدان نم ةيوقلا ةصسفانŸا مغر ،(اًماع
ليصصافت ةفاك لوح هعم قفتا نأا دعب ةيئدبŸا هتقفاوم ىلع لصصح
بابصسأ’ ،ةÒخأ’ا تاصضوافŸا ةصسلج نع بيغتي نأا لبق ،دقعلا

ةÎف لÓخ ،يدادزولبلا يدانلا تاقفصص Êاث Ìيخلب دعيو .ةصصاخ
ءايركز ،فيطصس قافو بع’ دعب ،ةيرا÷ا ةيفيصصلا تÓيوحتلا
Îيخلب ىلع رودلا ىتأا ، ةدايع نب ، دورمق نم لك دعب .يوارد
مامتهإا هل دكأا يذلا يصشيرق قيفوت عم تاصضوافم ‘ لخد يذلاو
ايقيرفإا لاطبأا ةطبار ‘ ةكراصشŸا نأاو اصصوصصخ هتامدخب بابصشلا
. هتصسلج ‘ يصشيرق اهيلع زكÒصس يتلا يصساصسأ’ا زفا◊ا نوكتصس
هتردق مدع ببصسب مايأ’ا هذه ابيهر اطغصض يصشيرق ضشيعيو اذه
. وتاكŸÒا قوصس ‘ نيدجاوتŸا ÚبعÓلا زربأا فطخ ىلع

ر-ق

ليقتصسŸا ،فارب ىفطصصم ةفيلخ رايتخ’

 ““أوكلأ ““ـل ةيباختنلأ ةيعم÷أ..ايمسسر
Èمتبسس21 موي

ةراد’ا ¤ا اهب نيدي يتلا تاقحتصسŸا ةيصضق

لئابقلأ ةبيبسش هترداغم بابسسأ فسشكي يدأدع
نا كردي ناك هنا يدادع قيفوت لئابقلا ةبيبصش ناديم طصسوتم فصشك
ةيصضق اهنيب نم بابصسا ةدعل اذه و هب ظفت– نل لئابقلا ةبيبصش ةرادا
»: احصضوم ددصصلا اذه ‘ لاق و ةراد’ا ¤ا اهب نيدي يتلا تاقحتصسŸا
تصسيل يحيرصست بابصس’ا نا اÃ ارظتنم ارمأا ناك يحيرصست ةحارصص لكب
نوÒصسŸا و ببصسلا يه يتاقحتصسÃ يتبلاطم ببصسب تناك و ةيصضاير
ديرأا تنك يننأا مغر مهيلع حا◊إÓل ينعفد ام اذهو تارم ةدع Êودعو
.““ ةبيبصشلا راصصنأا ركصشأاو قيرفلا ‘ ةلصصاوŸا

ليجصستلا ةقيقح فصشكي لئابقلا ةبيبصش قيرفل ماعلا ريدŸا
يتوصصلا
لئاصسول  نامحرلا دبع نب مبصسن لئابقلا ةبيبصش قيرفل ماعلا ريدŸا فصشك
لÓم فيرصش قيرفلا ضسيئرل هبصسن ” يذلا يتوصصلا بيرصستلا نا مÓع’ا

ةحصصلا نم هل ضساصسا ’
يتلا ةيلا◊ا ةرادإ’ا و قيرفلا رارقتصسا برصض هفده و كÈفم هنا لاقو
و هنا نامحرلا دبع نب فاصضا امك ، هلوق بصسح ضضعبلا جعزت تحبصصا

هذه لثÃ ماق هنا هنع دهصشي ⁄ لÓم عم لمعلا ‘ قلطنا نا دنم
ةصضايرلاب ءيصش يأاب ت“ ’ يتلا تايكولصسلا و تافرصصتلا

هذ˘ه ل˘ثÃ نو˘مو˘ق˘ي ن˘يذ˘لا ضصا˘خ˘صش’ا نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع ن˘ب د˘عو˘ت ا˘˘م˘˘ك
.يدانلا ىلع ضشيوصشتلا فيقوت لجا نم ءاصضقلا ¤ا ءوجللاب تاجرÿا

حصضوت ،يعامتج’ا لصصاوتلا عقاوم ىلع ةيتوصص ةثداfi لوادت ىرجو
مصسوŸ دوعت تايرابŸا ضضعب بيترت ¤إا هيعصس نع ثدحتي وهو لÓم
،اهدعب انل اهوداعأا ضصاخصشأ’ ً’اومأا انملصس““ :لاق ثيح ،8102 -7102
ل˘با˘قŸا م˘˘غر ا˘˘ن˘˘ما˘˘مأا ل˘˘ها˘˘صست˘˘لا او˘˘صضفر تنا˘˘ن˘˘جا˘˘ت عا˘˘فد ي˘˘ب˘˘ع’ نأ’
تراصس نإاو ،ياد Úصسح رصصن يدان عم كلذ انرّرك““ :لصصاوو.““،يداŸا
تايرابŸا ‘ ÚبعÓلا ·ذ ءارصش ىلع نيÈ‹ نوكنصسف ،ًاديج رومأ’ا
،لثا‡ ليجصستب ،ةيافلح دهف ،فيطصس قافو ضسيئر طّروتو .““ةيقابلا
نأا ل˘ب˘ق يواد˘ع˘صس م˘ي˘صسن Úب˘عÓ˘لا لا˘م˘عأا ل˘ي˘كو ة˘ق˘فر˘ب ن˘ج˘صسلا ه˘ل˘˘خدأا
يتلا قيقحتلا ةيلمع لامكتصسا Úح ¤إاو ،ًاتقؤوم يصضاŸا عوبصسأ’ا هارداغي
.يلÙا ءاصضقلا اهرصشاب
1 بعلم باوبأا مامأا ة˘ي˘جا˘ج˘ت˘حا ة˘ف˘قو ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش و˘ع˘ج˘صشم م˘ّظ˘نو
دعب ،لÓم ليحرب اهلÓخ نم اوبلاطو ،وزوأا يزيت ةنيدم ‘ ،Èمفون
لبقتصسم ىلع ًافوخو ،قيرفلل هتصسائر ةÎف ‘ يدانلا هدهصش يذلا عجاÎلا
.رئاز÷ا ‘ ًاجيوتت Ìكأ’ا Èتعُي يذلا يدانلا
اوحمصس ثيح ،عصضولا ءاوتح’ بعلŸا بناوج ىلع نمأ’ا تاوق ترصشتناو
قّرفتت نأا لبق ،نمزلا نم ةعاصسل مهبلاطم نع Òبعتلاب نيرهاظتملل
‘ يلÙا ةصضايرلا ريدم نولباقي Úلث‡ Úيعت ىلع قافتاب ،تاعمجتلا

.قح’ دعوم
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رئاز÷ا دا–إا مجاهم نم برقم ردصصم فصشك
لصصو دق نوكي Òخأ’ا اذه نأاب ،يجرع ديلو
لجا نم رئاز÷ا ةيدولوم يÒصسم عم قافتا ¤إا

. يمصصاعلا يدانلا ناولأا لمح
امدعب رئاز÷ا دا–إا رداغ يجرع نأا ركذي
، نÁأا عفادمك تايرابŸا نم ديدعلا ‘ كراصش
. قاور مجاهمك يلصصأ’ا هبصصنم ‘ وأا
د˘ير˘ي ة˘يدو˘لو˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘ف˘˘لا م˘˘قا˘˘ط˘˘لا نا ود˘˘ب˘˘يو

ل˘ظ ‘ نÁأا ع˘فاد˘م˘ك ه˘تا˘˘مد˘˘خ˘˘ب ة˘˘نا˘˘ع˘˘ت˘˘صسإ’ا
. ةيمصصاعلا ةليكصشتل دوصشح ةرداغم
،رئاز÷ا ةيدولوŸ قبصسأ’ا بردŸا نلعأا اميف
ةرك نم هدعاقت نع ،يرازون تÒبور ،يصسنرفلا
اهلÓخ فرصشأا ،ةليوط ةليوط ةÒصسم دعب مدقلا

. ةديدع تابختنمو ةيدنأا ىلع
هبردم نأا ،Úنث’ا موي ،هييلوبنوم يدان دكأاو
77 هرمعو مدقلا ةرك ⁄اع لازتعا ررق قبصسأ’ا

بيردتلا ⁄اع ‘ Òبك راوصشم ضضاخ ثيح ةنصس
عم ةيرث براŒ هل تناكو ،1102 ¤إاو4791نم
Úب ن˘˘مو ،ة˘˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإا تا˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘مو قر˘˘ف ةد˘˘ع
ىدل ةخصسار تيقب يتلاو هل ةزرابلا تاطÙا
ة˘يدو˘لو˘م ق˘ير˘ف˘ل ه˘ب˘يرد˘ت ي˘ه د˘ي˘˘م˘˘ع˘˘لا را˘˘صصنأا
5002/6002 مصسوم لÓخ رئاز÷ا

ر-ق

دوصشح ةرداغم لظ ‘ نÁأا عفادمك هتامدخب ةناعتصسإÓل

رئأز÷أ ةيدولوم ‘ عيقوتلأ نم بÎقي يجرع ديلو



صسيصسأات‘ ةمهاصسملل اهنم ايعصسو ءارقلاو ةبلطلا نم Òثكلا ةبغر دنع ’وزن ةداج ةيركفو ةيملع تاماهصسإاو تاصسارد Ëدقت ةير◊ا لصصاوت
 ..كلذل ÚمزÓلا ةادأ’او دازلا نوكلÁ نم Úب يدج صشاقن

ىفتكا دقف ،يكÒمأ’ا فقوŸا امأا
ما˘ع˘لا ف˘قوŸا˘ب ر˘ك˘ب˘م و˘ح˘ن ى˘˘ل˘˘عو
ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا تاÒي˘˘غ˘˘ت˘˘ل˘˘˘ل ضضفار˘˘˘لا
تا˘ي’و˘لا ثو˘ع˘˘ب˘˘م بت˘˘ك˘˘ف ،ةو˘˘ق˘˘لا˘˘ب
ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘نŸ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘كÒمأ’ا ةد˘˘˘˘ح˘˘˘˘تŸا
‘ هباصسح ىلع ،ماف Îيب ،لحاصسلا
‘ تارو˘ط˘ت˘لا ق˘ل˘ق˘ب ع˘با˘ت˘˘ن““ :Îيو˘˘ت
يأا ضضراعت ةدحتŸا تاي’ولا ،›ام
ءاوصس ،ةموكحلل يروتصسد Òغ Òيغت
قيرط نع وأا ،عراصشلا قيرط نع عقو
تقsلع امك .““نمأ’او عافدلا تاوق
يركصسعلا اهنواعت ةدحتŸا تاي’ولا

ى˘˘ل˘˘ع درو ا˘˘م˘˘ك ،›اŸا ضشي÷ا ع˘˘˘م
ر“ؤو˘˘˘˘م لÓ˘˘˘˘˘خ ما˘˘˘˘˘ف Îي˘˘˘˘˘ب نا˘˘˘˘˘صسل

.يفحصص
›ود˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘مأ’ا ضسل‹ ى˘˘˘˘ف˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘كاو
اصسنرف Úب كÎصشم بلطب دقعنŸا
يرود˘˘˘˘لا ضسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا) ر˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لاو
:ÚيبÓقن’ا ةب˘طا˘خÃ (ضساو˘ك˘يإÓ˘ل
.““Òخأات نود مكتانكث ¤إا اودوع““

ضضفرلاو ديدنتلا نأا حصضتي ،اذكهو
ة˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا ف˘˘قاوŸا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ب˘˘ل˘˘غ
بل˘غأا ود˘ب˘تو ،ة˘˘ي˘˘لود˘˘لاو ة˘˘يرا˘˘ق˘˘لاو
Òغ قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسلا اذ˘˘˘˘˘ه ‘ فار˘˘˘˘˘طأ’ا

يبÓقنا مكح عم ضشياعتلل ةدعتصسم
لوبقل دادعتصس’ا رهظ ْنإاو ،›ام ‘
راظتنا ‘ عيرصس يطارقÁد راصسم
دهصشŸا تÓعافت هنع رفصستصس ام

.وكاماب ،ةمصصاعلا ‘
ةيلاقتن’ا ةلحرŸا تامصس

د˘ع˘ب ة˘ير˘ك˘صسع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا نÓ˘˘عإا ‘
مهقطان لاق ،اتيك ،ضسيئرلا ةلاقتصسا
:يكاو ليعام˘صسإا د˘ي˘ق˘ع˘لا ،ي˘م˘صسر˘لا
‘ ةعمجتŸا ةينطولا ىوقلا نحن““
ل˘جأا ن˘م ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا را˘˘طإا

ل˘˘˘˘م– ا˘˘˘˘نرر˘˘˘˘ق ،بع˘˘˘˘صشلا ضصÓ˘˘˘˘خ
ما˘˘مأاو بع˘˘صشلا ما˘˘مأا ا˘˘ن˘˘تا˘˘ي˘˘لوؤو˘˘˘صسم
ة˘لود˘لا رار˘م˘ت˘صسا ن˘م˘صضن˘ل ،خ˘يرا˘ت˘لا
حsر˘˘صص ا˘˘م˘˘ك .““ة˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘مدÿاو
ة˘يو÷ا تاو˘ق˘ل˘ل د˘عا˘˘صسŸا د˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
اوصسيلو ،ةطلصسلا ‘ اوقبي نل مهنأا»ـب

ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا تا˘˘عار˘˘صصلا ‘ ا˘˘ًفر˘˘ط
‘و ،““اهنع نوديعبو ةيجولويديأ’او
ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘ل ا˘˘ًصسي˘˘ئر ه˘˘نÓ˘˘عإا

ÿÓد˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ع˘˘˘لا د˘˘˘˘كأا ،بع˘˘˘˘صشلا ضص،
‘ دجوت ›ام““ نأا ،اتيوغ يميصسآا
ةي˘صسا˘ي˘صس ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جا ة˘مزأا ة˘ي˘ع˘صضو
د˘ق˘ل ،أا˘طÿا ‘ ا˘ن˘ل sق˘ح ’ ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأا
81) ضسمأا مو˘˘ي ل˘˘˘خد˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب ا˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ق
ةحلصصم عصضنل (0202 بآا/ضسطصسغأا
.““اًلوأا ›ام ،رابتعا لك قوف دلبلا
‘ ةي˘بÓ˘ق˘ن’ا ةدا˘ي˘ق˘لا و˘ل˘ث‡ نا˘كو
فار˘طأ’ا ف˘ل˘تfl ع˘˘م م˘˘ه˘˘ت’ا˘˘صصتا
ن˘˘ع نو˘˘ب˘˘هاذ م˘˘ه˘˘نأا ى˘˘ل˘˘ع نود˘˘كؤو˘˘ي
ة˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م نأاو ،ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
ضسي˘ئر˘˘ب ›ا˘˘ق˘˘ت˘˘نا ضسل‹ ا˘˘هدو˘˘ق˘˘ي

.مهرايخ يه Êدم وأا يركصسع
ةعلطم ةيمÓعإا تاهج ترصشن دقو
رصشع ةصسمÿا تامازتل’ا هتمصسأا ام
:اهمهأاو ،““يتاك““ ييبÓقن’
6) اًوصضع42 نم ›اقتنا ضسل‹ -
بازحأ’ا نم اvيندم81و ،Úيركصسع
ءاصسنلا تامظنمو ÊدŸا عمتÛاو
ÚماÙا ة˘˘˘˘˘˘ئ˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘هو با˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘صشلاو
‘ Úي˘لاŸاو ة˘ي˘ن˘يد˘لا تا˘م˘˘ظ˘˘نŸاو
ضسلÛا اذ˘˘˘˘ه را˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ي .(جراÿا
ضسي˘˘ئر ما˘˘ه˘˘م ¤و˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا ه˘˘صسي˘˘ئر
،ةيلاقتن’ا ةلحرŸا ضسيئرو ةلودلا
ة˘م˘˘هŸا ضسلÛا اذ˘˘ه ¤و˘˘ت˘˘ي ا˘˘م˘˘ك
ةلحرŸا رمتصست .اًتقؤوم ةيعيرصشتلا
نأا ى˘ل˘ع ر˘ه˘صشأا ة˘˘ع˘˘صست ة˘˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا
د˘يد÷ا ة˘يرو˘ه˘م÷ا ضسي˘ئر ب˘sصص˘َن˘˘ُي
.1202 رايأا/ويام52 موي
فر˘˘˘ط ن˘˘˘م لوأا ر˘˘˘يزو را˘˘˘˘ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘خا -
ةيصصخصش نوكيو ،›اقتن’ا ضسلÛا
،ة˘ي˘˘قاد˘˘صصŸاو ة˘˘هاز˘˘ن˘˘لا˘˘ب ع˘˘ت˘˘م˘˘ت˘˘ت
51 ن˘م ةر˘غ˘˘صصم ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح ل˘˘sك˘˘صش˘˘ُتو
را˘˘ب˘˘ت˘˘ع’ا Úع˘˘ب ذ˘˘خأ’ا ع˘˘˘م ،اًر˘˘˘يزو

.ةرثؤوŸا ىوقلا فلتfl ليث“
- ’ Áا ‘ وصضع يأ’ نكÛضسل
‘ ح˘صشÎلا ة˘مو˘˘ك◊ا وأا ›ا˘˘ق˘˘ت˘˘ن’ا

.ةمداقلا تاباختن’ا
ة˘ع˘جارŸ ة˘ي˘ن˘˘طو ة˘˘ن÷ ل˘˘ي˘˘ك˘˘صشت -
.روتصسدلا

ةر˘ح ة˘ي˘ثÓ˘ث تا˘با˘خ˘ت˘نا م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت -
(ةيباين ،ةيصسائر ،ءاتفتصسا) ةفافصشو

.1202 ناصسين/ليربأا ‘
قÓ˘طإ’ تا˘صضوا˘فŸا فا˘˘ن˘˘ئ˘˘ت˘˘صسا -
م˘˘ي˘˘عز) ي˘˘صسي˘˘صس ي˘˘ل˘˘يا˘˘˘م˘˘˘صس حار˘˘˘صس
فر˘˘ط ن˘˘م ف˘˘ط˘˘تıا ة˘˘صضرا˘˘عŸا

.(فنعلا تاعامج
.مÓصسلل ينطو ىقتلم ميظنت -
ءا˘˘كر˘˘صش ع˘˘م تا˘˘صضوا˘˘ف˘˘م قÓ˘˘˘طإا -
.›ام ناÒجو ءاقدصصأاو
تاينل ÚيلاŸا مهفت نأا ودبيو ،اذه
دعبتصسي ’ مهتانÓعإاو ÚيبÓقن’ا
ةيجراÿا فارطأ’ا ىلع طغصضي نأا

Ãكأ’ا اهيف اÌ ا ‘ .اًددصشتŸلباق
ÚيبÓقن’ا رطصضت تارابتعا كانه
ةيقفاوت ةغيصص نع اوثحبي نأا ¤إا
ناريزح/وينوي5 ة˘˘كر˘˘˘ح ي˘˘˘صضر˘˘˘ُت
لصضفلا اهل دوعي يتلا ،ةيجاجتح’ا

ة˘˘ي˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ة˘˘˘ي˘˘˘عر˘˘˘صشلا Òفو˘˘˘ت ‘
يصضر˘تو ،ا˘ت˘ي˘ك ضسي˘ئر˘لا˘ب ة˘حا˘طإÓ˘ل
ا˘˘صسنر˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘جراÿا ىو˘˘˘ق˘˘˘لا ا˘˘˘ًصضيأا
ا˘م˘ه˘م˘عد نأ’ ،ة˘˘صصا˘˘خ ضساو˘˘ك˘˘يإ’او

ىلع ›اŸا ضشي÷ا ةردق ‘ مصساح
ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘صسŸا تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘م÷ا لا˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ق
.ةدرمتŸا

طصسولاو لامصشلا ةمزأا لÓظ
تصشاع ›ام ةيروهمج نأا فورعم
لا˘˘م˘˘صش ‘ دا˘˘ع˘˘بأ’ا ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م ة˘˘˘مزأا
ة˘يدا˘˘ه÷ا تا˘˘عا˘˘م÷ا نأاو ،دÓ˘˘ب˘˘لا
ةطلصسلا ىلع اvيقيقح اًرطخ تلsكصش
هذهب ادح ا‡ ،وكاماب ‘ ةيزكرŸا
،يجراÿا لخدتلا بلط ¤إا ةÒخأ’ا
يتلا اصسنرف هل تباجتصسا ام وهو
مث لافرصس ةيلمع ‘ اهتاوق تلصسرأا

تباجتصسا امك ،ناخرب ¤إا اهتلوح
دا˘صشت ا˘هزر˘بأا نا˘ك م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’ا ‘ لود
،ةلاعف ةيركصسع ةوقب تمهصسأا يتلا
ل˘˘حا˘˘صسلا لود ة˘˘عو˘˘م‹ تق◊ م˘˘ث
تاو˘ق ا˘ه˘ل تح˘ب˘صصأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘صسمÿا

تا˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘م÷ا ة˘˘˘˘˘˘براÙ ة˘˘˘˘˘˘كÎصشم
.ةدرمتŸا ةحلصسŸا
تاعامج عم عارصصلا نأا فورعمو
ة˘ي˘صسا˘ي˘صس تا˘مزأا ¤إا دو˘ع˘ي در˘م˘˘ت˘˘لا
ةلودلا تزجع اvيقرع اًعباط تذخأا
ع˘˘م ءاو˘˘صس ا˘˘ه˘˘ت˘˘يو˘˘صست ن˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘لاŸا
‘ نÓ˘˘ف˘˘لا وأا بر˘˘ع˘˘لا وأا قراو˘˘ط˘˘˘لا
.طصسولاو لامصشلا
لكل مهماÎحا نويبÓقن’ا دكأا دقل
ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف اÃ تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘˘ت’ا
ا˘م˘˘ك ،5102 ‘ ،مÓ˘˘˘صسل˘˘˘˘ل ر˘˘˘˘ئاز÷ا
عم نواعت˘لا˘ب م˘ه˘ماز˘ت˘لا ن˘ع او˘بر˘عأا
““ا˘˘˘˘م˘˘˘˘صسي˘˘˘˘ن˘˘˘˘يŸا““ ة˘˘˘˘ي‡أ’ا ةو˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا
ع˘˘˘مŒ»و ة˘˘˘ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا ““نا˘˘˘خر˘˘˘˘ب»و

““ابو˘كا˘ت ةو˘ق»و ““ي˘صسا˘مÿا ل˘حا˘صسلا
ةراصشإا نم Ìكأا اوطعأاو ،ةيبوروأ’ا
مÓ˘˘˘صسلاو ن˘˘˘مأ’ا نود˘˘˘ير˘˘˘ي م˘˘˘ه˘˘˘نأا˘˘˘ب
ة˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صسŸا تا˘˘˘عا˘˘˘م÷ا ة˘˘˘براfiو
.ةدرمتŸا

ر˘صصا˘ن˘ع˘لا ود˘ب˘ت ،ىر˘خأا ة˘ي˘حا˘˘ن ن˘˘م
تامامتها تاذ بÓقنÓل ةصسيئرلا
ة˘˘ي˘˘جراÿا طا˘˘˘صسوأ’ا˘˘˘ب تا˘˘˘قÓ˘˘˘عو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا د˘ئا˘˘ق˘˘ف ؛ةر˘˘ثؤوŸا

ÿÓي˘م˘ي˘صسآا د˘ي˘˘ق˘˘ع˘˘لا ،بع˘˘صشلا ضص
ة˘صصاÿا تاو˘ق˘لا د˘ئا˘ق و˘ه ،ا˘ت˘˘يو˘˘غ
قيصسنتلاب لمعت ةبيتك يهو ،ةيلاŸا

،ناديقعلاو ،ماظتناب ÚيكÒمأ’ا عم
ن˘˘م ،ار˘˘˘م˘˘˘ك و˘˘˘يدا˘˘˘صصو وا˘˘˘يد كلا˘˘˘م
ا˘صسنر˘˘ف ا˘˘مأا ،ا˘˘ي˘˘صسور ‘ Úبرد˘˘تŸا
‘ اًرو˘صضح Ìكأ’ا فر˘ط˘لا ى˘ق˘ب˘˘ت˘˘ف
‘و ة˘ير˘ك˘صسع˘لا تادا˘˘ي˘˘ق˘˘لا طا˘˘صسوأا
.ناديŸا
تار˘˘˘صشؤوŸا لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م ح˘˘˘صضاو˘˘˘˘لاو
ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا نأا نآ’ا ى˘˘˘ت˘˘˘ح ةر˘˘˘فو˘˘˘تŸا
لك عم قيصسنتلل ةدعتصسم ةيبÓقن’ا
نود Òثأاتلا تاذ ةيجراÿا فارطأ’ا
هذ˘˘˘˘ه د˘˘˘˘حأ’ يدا˘˘˘˘حأ’ا نا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘تر’ا
.فارطأ’ا

بÓقن’ا دعب ام دهاصشم
عرا˘˘صصتو ثاد˘˘حأ’ا د˘˘عا˘˘صصت ط˘˘صسو
ود˘˘˘ب˘˘˘ت ،جراÿا رو˘˘˘صضحو فار˘˘˘طأ’ا

:اهزربأا ،تاهويرانيصس ةدع
بتÎي امو بÓقن’ا حا‚ ويرانيصس
‘ يهتنت ةيلاقتنا ةلحرم نم هيلع
تاصسصسؤوم بيصصنتب1202 رايأا/ويام
نإاو رايÿا اذه .ةبختنم ةيروهمج
نم نيÒثكلا Úعأا ‘ اvيبابصض ادب
د˘˘˘هاو˘˘˘صش نأا ’إا ،مو˘˘˘ي˘˘˘لا Úب˘˘˘قارŸا
بÓقن’ا ءاج دقف .هيلإا دوقت لا◊ا

يبعصشلا بصضغلا دعاصصت ةظ◊ ‘
‘ ن˘˘˘مأ’ا تاو˘˘˘ق ح˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘ت ⁄ يذ˘˘˘لا
جراÿا تاطوغصض ’و هيلع ةرطيصسلا

ع˘˘صضو˘˘لا ة˘˘بو˘˘ع˘˘صص ’و ه˘˘م˘˘ي˘˘ج– ‘
،هنم د◊ا ‘ يداصصتق’او يحصصلا
كلذل .اتيك تاروانم هعم عفنت ⁄و
-رذ˘ح˘˘ب ْنإاو- عرا˘˘صشلا sف˘˘ت˘˘لا د˘˘ق˘˘ف
ة˘ل˘حر˘م زواŒو Úي˘˘بÓ˘˘ق˘˘ن’ا لو˘˘ح
نÓعإا عم دييأاتلا ةلحرم ¤إا مهفتلا
ع˘م م˘ها˘ف˘ت˘ل˘ل م˘هداد˘ع˘ت˘صسا ه˘تادا˘ي˘ق
ة˘ل˘˘حر˘˘م ةدا˘˘ي˘˘ق ى˘˘ل˘˘ع Úير˘˘ك˘˘صسع˘˘لا
لامتح’ا اذه حجري ا‡ .ةيلاقتنا

فقوŸا ةدح ‘ عجارت نم رهظ ام
ةدور˘ب ‘ م˘ث ي˘˘بوروأ’او ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘لا
فارطأ’ا كلتف ،يكÒمأ’ا فقوŸا
نأا ىلع لمÛا ‘ تدكأا ةيبرغلا
دلبلا ةمÓصسو ةيطارقÁدلا ةيلمعلا

اًنمصض ليحي ام وهو اهمهي ام يه
ا˘˘ت˘˘ي˘˘ك˘˘˘ل اÒًث˘˘˘ك م˘˘˘ت˘˘˘ه˘˘˘ت ’ ا˘˘˘ه˘˘˘نأا ¤إا
.هتموكحو
Êاعت ضساوكيإ’ا نأا كلذ ¤إا فاصضني

د˘˘ع˘˘ُب˘˘لا ا˘˘ه˘˘ل˘˘قأا ضسي˘˘˘ل ل˘˘˘كا˘˘˘صشم ن˘˘˘م
:ا˘م˘ه ،نا˘م˘ي˘عز ا˘ه˘ي˘ف˘ف ؛ي˘قÓ˘خأ’ا
،ىد˘نو˘ك ا˘ف˘لأا ،ير˘كا˘نو˘ك˘لا ضسي˘ئر˘لا
نائيهي ،اراتاو نصس◊ا ،يراوفيإ’او

ÿلاب يروتصسد قرÎحصش Ÿةيرومأا
اهل ىدصصتتو ماظنلا اهصضفري ةثلاث
هذ˘˘˘ه ا˘˘˘صضيأا م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت .ة˘˘˘˘صضرا˘˘˘˘عŸا
ءاصسؤورلل دان در‹ اهنأاب ةمظنŸا
م˘غر م˘ه˘ت˘يرار˘م˘ت˘صسا ى˘ل˘ع ظ˘فا˘ح˘˘ي
ة˘˘ي˘˘عور˘˘صشم˘˘ل˘˘ل م˘˘ه˘˘قر˘˘خو م˘˘ه˘˘ل˘˘˘صشف
ن˘˘˘م بر˘˘˘صست د˘˘˘قو .ة˘˘˘˘يرو˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسد˘˘˘˘لا

fiم˘ه˘ت˘م˘ق ل˘ي˘˘ب˘˘ق ءا˘˘صسؤور˘˘لا تا˘˘ثدا
يعصسلاو مهفتلل وعدي هاŒا ةÒخأ’ا
يتلا ›ام كصسا“ ىلع ةظفاحملل

نماصضتو Òيغتلا ديري اهبعصش جرخ
عم مادصصلا نأاو نمأ’او ضشي÷ا هعم
رايهنا ¤إا يدؤويصس ›ام ‘ ضشي÷ا

.لصشفلا كصشو ىلع ةلود نم ىقبت ام
،و˘˘˘يرا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘صسلا اذ˘˘˘ه ت– جرد˘˘˘ن˘˘˘يو
بÓقن’ا حا‚ وه ،يعرف ويرانيصس
طصسو لح ¤إا لوصصولا لÓخ نم
بÓقن’ا يصضراعمو ÚيبÓقن’ا Úب

ويرانيصسلا وهو ،جراÿاو لخادلا ‘
ىلع ضساوكيإ’ا ةردق ضضÎفي يذلا
م˘ه˘ف˘قو˘م ن˘ع Úي˘بÓ˘ق˘ن’ا ة˘حز˘حز
Òي˘غ˘˘ت˘˘ب لوز˘˘عŸا ضسي˘˘ئر˘˘لا عا˘˘ن˘˘قإاو

flعرا˘صشلا ل˘ها˘ج˘ت˘ت ي˘ت˘لا ه˘تا˘˘ط˘˘ط
ىلع اvيبعصش اًصضوفرم اًعقاو ضسuركتو
رركتŸا هبايغو ،هل‚ داصسف :هصسأار
Êدتو ،نمأ’ا تÓفناو ،دهصشŸا نع
.هتاصسايصس لم‹ لصشفو ،داصصتق’ا
ةلحرم ىلع قافت’ا روصصت نكÁو
ضسي˘ئر˘لا ا˘ه˘ي˘ف ى˘ل˘˘خ˘˘ت˘˘ي ة˘˘ي˘˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا
وأا ا˘vي˘ل˘ك ه˘˘تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘صص ن˘˘ع لوز˘˘عŸا

ا˘ه˘ل˘ك˘˘صشت ة˘˘مو˘˘ك˘˘ح ي˘ŭلو˘˘تو ا˘˘vي˘˘ئز˘˘ج
ضسيئرلا بايغ ‘ ةلعافلا فارطأ’ا
ة˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘حرŸا هذ˘˘˘˘˘ه Òي˘˘˘˘˘˘صست ه˘˘˘˘˘˘ل‚و
.ةيلاقتن’ا
كtصس“ :يرك˘صسع˘لا م˘ك◊ا و˘يرا˘ن˘ي˘صس
م˘˘ه˘˘صضفرو ،م˘˘ك◊ا˘˘˘ب Úي˘˘˘بÓ˘˘˘ق˘˘˘ن’ا
وأا ،ةبختننم ةيندم ةدايقل هميلصست
اهب فÎعم Òغ تاباختنا مهميظنت
تاجاجتحا علدنتف ،اvيلودو اvيلخاد
ىلع ةيجراخ ةلزع ضضَرفُتو ،ةيلخاد
ضساو˘˘˘˘ك˘˘˘˘يإ’ا لود ى˘˘˘˘صشخ˘˘˘˘˘ت .›ا˘˘˘˘˘م
ع˘˘˘صضو˘˘˘˘لا تÓ˘˘˘˘ف˘˘˘˘نا ن˘˘˘˘م ا˘˘˘˘صسنر˘˘˘˘فو
ة˘ح˘ل˘˘صسŸا تا˘˘عا˘˘م÷ا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صساو
ةر˘ط˘ي˘صسل˘ل ة˘صصر˘ف˘لا هذ˘ه ةدر˘م˘تŸا

ةوق ليكصشت ىلع قفتتف ،دÓبلا ىلع
مك◊اب ةحاطإÓل ةكÎصشم ةيركصسع
هنكل دراو ويرانيصسلا اذه .يركصسعلا

مهنكÚ ’ ÁيبÓقن’ا نأ’ دعبتصسم
ثÓ˘ث ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ‘ لو˘˘خد˘˘لا

،Úج˘˘˘˘˘˘˘تÙا ع˘˘˘˘˘˘˘م :تا˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘ج
.ةيجراÿا ىوقلاو ،نيدرمتŸاو
موقي ويرانيصس :اتيك ةدوع ويرانيصس

Úيصسنرفلا عم ضساوكيإ’ا ةردق ىلع
ةي˘ن˘مأ’ا ىو˘ق˘لا ن˘يزاو˘م Òي˘غ˘ت ى˘ل˘ع
،وكا˘ما˘ب ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا ‘ ة˘ير˘ك˘صسع˘لاو
¤إا ةو˘ق˘لا˘˘ب ا˘˘ت˘˘ي˘˘ك ضسي˘˘ئر˘˘لا ةدا˘˘عإاو
ا˘م .ه˘تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘صص ة˘˘صسرا˘˘مŸ هر˘˘صصق
وأا ا˘˘ًف˘˘ي˘˘ع˘˘˘صض را˘˘˘يÿا اذ˘˘˘ه ل˘˘˘ع˘˘˘ج˘˘˘ي
نمأ’اب ةرماغŸا بناج وه اًدعبتصسم

⁄اعم نم اهيف قبي ⁄ يتلا ›ام ‘
دعب˘ف ،ه˘ب ة˘ي˘ح˘صضت˘ل˘ل Òث˘ك˘لا ة˘لود˘لا

ما˘˘م˘˘صضناو ع˘˘صساو˘˘لا عرا˘˘˘صشلا جور˘˘˘خ
ا˘˘م˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘جاو˘˘م ود˘˘غ˘˘ت ه˘˘ي˘˘لإا ضشي÷ا

دلب ‘ جئاتنلا ةبوصسÒ fiغ ةرماغم
تا˘عا˘˘م÷ا يد˘˘يأا˘˘ب ه˘˘ت˘˘حا˘˘صسم Ìكأا
تايموقلا ه˘ي˘ف عرا˘صصت˘تو ،ة˘يدا˘ه÷ا
نمأ’ا بايغ نم عراصشلا هيف Êاعيو
ة˘نرا˘ق˘م ا˘ن˘˘ه ر˘˘صض–و .تا˘˘مدÿاو
يركصسعلا ضساوكيإ’ا لخدت ضضعبلا

ة˘˘˘˘حازإ’ ،7102 ما˘˘ع ،ا˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ما˘˘˘غ ‘
،تا˘با˘خ˘ت˘ن’ا ‘ مز˘ه˘˘نŸا ضسي˘˘ئر˘˘لا
فÓتخا كان˘ه ن˘ك˘ل .ع˘ما˘ج ى˘ي˘ح˘ي
Êاعت تناك ايبماغف ،Úتلا◊ا Úب
اهيف ضسيلو طقف ةيصسايصس ةمزأا نم
مامأا دومصصلا اهنكÁ ةيركصسع ةوق
نع اًلصضف ،لاغنصسلا ،ةرا÷ا تاوق
’ هنأا امك ،ضساوكيإ’ا ةمظنم تاوق
تا˘م˘ظ˘نŸا ل˘ي˘ب˘ق ن˘م ة˘˘مزأا د˘˘جو˘˘ت
.يقرعلا عارصصلاو ةيداه÷ا

تاددÙا نم ةلمج كانه ،اًماتخ
ضضر˘˘ف˘˘تو ›ا˘˘˘م ‘ ع˘˘˘صضو˘˘˘لا م˘˘˘ك–
ىوقلا فلتfl ةوق قوفت تايد–

¤إا ا˘هر˘ط˘صضتو ةدر˘ف˘˘ن˘˘م ة˘˘ق˘˘با˘˘صسلا
ع˘م ة˘ع˘˘صساو دود˘˘ح ›اŸ :نوا˘˘ع˘˘ت˘˘لا

ةصشاصشه نم Êاعتو لودلا نم ددع
ىلع ةدقعم دÓبلا ةبيكرتو ،ةينمأا
،يعام˘ت˘ج’او ي˘قر˘ع˘لا ،Úيو˘ت˘صسŸا
،ة˘˘ل˘˘خاد˘˘ت˘˘˘مو ة˘˘˘م˘˘˘كاÎم ⁄ا˘˘˘ظŸاو
‘ ة˘˘˘يا˘˘˘غ يدا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘ق’ا ع˘˘˘˘صضو˘˘˘˘لاو
ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’ا تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لاو ،ة˘˘بو˘˘ع˘˘صصلا
م˘ج◊ا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تاÎصسو˘˘ي÷او
‘91 د˘˘ي˘˘فو˘˘ك ة˘˘˘مزأاو ،Òب˘˘˘ك˘˘˘لا
ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘لا ف˘˘˘ع˘˘˘صض ع˘˘˘م د˘˘˘عا˘˘˘˘صصت
تا˘بو˘ع˘˘صصلا هذ˘˘ه ل˘˘ك .ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا
ةيلخادلا ىوقلا فلتfl عفدتصس
تÓ˘ف˘˘نا يدا˘˘ف˘˘ت ¤إا ة˘˘ي˘˘جراÿاو
تاعام÷ا هلغتصست ’ ىتح عصضولا
‘ تلعف امك ةدرمتŸا ةحلصسŸا
نو˘˘ك˘˘ي˘˘˘صس كلذ˘˘˘ل .2102 بÓ˘˘ق˘˘˘نا
ةنورم Ìكأا كصش نود نويبÓقن’ا
نويصسايصسلاو ،مهتادهعتب اًمازتلاو
فارطأ’او ،اًحاتفناو اًرذح Ìكأا
Úب قرفلل اًمهفت Ìكأا ةيجراÿا
بÓقن’او هثودح دنع بÓقن’ا
فقاوŸا هذه عيمجو .هلبقت دعب
ةغايصص ‘ ةمصساح لماوع نوكتصس
ةفورعŸا نادوصسلا دÓب لبقتصسم
.›ام ةيروهمجب مويلا

51ةـسارد
ـه1441 مر80fi ـل قفاوŸا م0202  توأا72 صسيمÿا

صسيصسأات‘ ةمهاصسملل اهنم ايعصسو ءارقلاو ةبلطلا نم Òثكلا ةبغر دنع ’وزن ةداج ةيركفو ةيملع تاماهصسإاو تاصسارد Ëدقت ةير◊ا لصصاوت
 ..كلذل ÚمزÓلا ةادأ’او دازلا نوكلÁ نم Úب يدج صشاقن

ينمألأ تÓفنلأو يملسسلأ لاقتنلأ Úب ›ام :عبأرلأ بÓقنلأ
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ة˘˘ي˘˘صسف˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘صصخأ’ا ترذ˘˘˘ح
نأا نم «تواه سسيريإا» ةيناŸأ’ا

تا˘˘ب˘˘ل˘˘ق˘˘ت ن˘˘˘م نا˘˘˘صسنإ’ا ةا˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘م
¤إا Òصشت نأا نكمُي ةديدصش ةيجازم
ي˘˘ئا˘˘ن˘˘˘ث» بار˘˘˘ط˘˘˘صضا˘˘˘ب ه˘˘˘ت˘˘˘با˘˘˘صصإا
.ةف˘طا˘ع˘لا تا˘بار˘ط˘صضا ـ «بط˘ق˘لا
سسل‹ و˘˘˘˘˘صضع «توا˘˘˘˘˘ه» تصصوأاو
بط˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ناŸأ’ا ة˘˘ي˘˘ع˘˘م÷ا ةرادإا
بطو ي˘صسف˘ن˘لا جÓ˘ع˘˘لاو ي˘˘صسف˘˘ن˘˘لا
‘ ،Úلر˘ب ة˘م˘صصا˘˘ع˘˘لا˘˘ب با˘˘صصعأ’ا
ن˘يذ˘لا سصا˘˘خ˘˘صشأ’ا ،قا˘˘ي˘˘صسلا تاذ

Áة˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘لا ن˘˘˘م تا˘˘˘بو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ب نور
،ةيعيبط˘لا Òغ ة˘مرا˘ع˘لا ةدا˘ع˘صسلاو
طابحإا تابونب اهدعب نوباصصي مث
ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط Òغو ةد˘يد˘˘صش با˘˘ئ˘˘ت˘˘كاو
بب˘صس حا˘صضي˘˘ت˘˘صسا ةرور˘˘صضب ،ًا˘˘صضيأا

بي˘˘ب˘˘ط ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م سضار˘˘عأ’ا هذ˘˘ه
flة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘صصخأ’ا تح˘˘˘صضوأاو .سصت

¤وأا رهظي ام ًةداع هنأا ةيناŸأ’ا
بار˘ط˘صضا ى˘ل˘ع ة˘لاد˘لا سضار˘عأ’ا
ة˘˘ل˘˘حرŸا ‘ «بط˘˘˘ق˘˘˘لا ي˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘ث»
03 ¤إاÚ 02ب ةحواŸÎا ةيرمعلا

اذه ةلكصشم يوطنت نكلو .ًاماع
نكمُي ’ ًابلاغ هنأا ‘ بارطصض’ا
ÚباصصŸا نم Òثكلا ىدل هفاصشتكا
سضار˘عأ’ا نو˘ل˘ها˘ج˘ت˘ي م˘˘ه˘˘نأ’ ؛ه˘˘ب
ة˘˘˘لا˘˘˘ح نود˘˘˘ع˘˘˘يو ه˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘لاد˘˘˘˘لا
ا˘ه˘نأا ا˘ه˘ب نورÁ ي˘ت˘˘لا ،با˘˘ئ˘˘ت˘˘ك’ا

ة˘˘˘ئ˘˘˘ي˘˘˘صس ة˘˘˘ي˘˘˘جاز˘˘˘م ة˘˘˘لا˘˘˘˘ح در‹
ةلاح مهل ببصستت ’ امنيب ،بصسحف
؛طغصض يأا ت– عوقولا ‘ ةجهبلا

.ًا˘صضيأا ا˘ه˘ن˘ع نو˘صضا˘غ˘˘ت˘˘ي ّم˘˘ث ن˘˘مو
اذه جÓع ةيمهأا «تواه» تدكأاو
رد˘˘ق ر˘˘ك˘˘ب˘˘م ل˘˘ك˘˘صشب بار˘˘ط˘˘صض’ا
نو˘˘ك˘˘ي ا˘˘م ًا˘˘ب˘˘لا˘˘غ ه˘˘نأ’ ؛نا˘˘ك˘˘˘مإ’ا

‘ ة˘˘ب˘˘˘غر˘˘˘لا ةدا˘˘˘يز˘˘˘ب ًا˘˘˘بو˘˘˘ح˘˘˘صصم
نم ادحاو نأا تبث ثيح ؛راحتن’ا
اذهب Úباصصم سصاخصشأا ةعبرأا لك
ةرم راحتن’ا لواحي بارطصض’ا
.ريدقت لقأا ىلع ةدحاو
نأا ةيصسف˘ن˘لا ة˘ي˘ئا˘صصخأ’ا تفا˘صضأاو
نكمُي «بطقلا يئانث» بارطصضا
ةاي◊ا ىلع بلصسلاب ًاصضيأا رثؤوي نأا
Úباصصمل˘ل ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او ة˘ي˘ن˘هŸا
نم هجÓع نكمُي هنأا ¤إا ًةتف’ ،هب

ي˘صسف˘ن˘لا جÓ˘ع˘˘ل˘˘ل عو˘˘صضÿا لÓ˘˘خ
ن˘˘م كلذ˘˘كو سصتfl بي˘˘ب˘˘ط ىد˘˘˘ل

ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت ي˘ت˘˘لا ،ة˘˘يودأ’ا لÓ˘˘خ
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘جازŸا ة˘˘˘˘لا◊ا رار˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسا
.ناصسنإÓل

:رذ– ةيئاسصخأا

 يدؤوت دق ةديدسشلأ ةيجأزŸأ تابلقتلأ
راحتنلأ ¤إأ

م.ق

نيوكتلا ةعيبطل نأا ءاÿÈا دكؤوي
ق˘˘هار˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘كو˘˘ل˘˘صسلاو ي˘˘صسف˘˘ن˘˘لا
ماه رود هتفاقثو هميلعت ىوتصسŸو

؛هدر“ تا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘هاŒا د˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يد– ‘
،رورغلاو ةوقلاب رعصشي قهارŸاف
نيو˘ك˘ت ‘ ةد˘يد˘صش ة˘ب˘غر˘ب سسح˘يو
ن˘ع لا˘صصف˘ن’او ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘صسŸا ه˘˘تاذ
در˘م˘ت˘لا اذ˘ه ذ˘خأا˘˘ي د˘˘قو ،ه˘˘تر˘˘صسأا

ءا˘بآ’ا ن˘صسحأا اذإا ا˘ي˘با˘ج˘يإا ى˘ح˘ن˘˘م
فصسعت˘لا˘ب ل˘بو˘ق اذإا ا˘مأا ،ه˘ف˘ي˘ظو˘ت
ق˘هارŸا˘ب يدؤو˘ي د˘ق˘ف ،لا˘م˘˘هإ’او
بع˘صصي ة˘ي˘˘كو˘˘ل˘˘صس تا˘˘فار˘˘ح˘˘نا ¤إا

.اهب مكحتلاو اهطبصض

 ءابآلا فيخت مهتافرسصت
وأا فرصصت لك نم ءابآ’ا فوختي
م˘˘˘˘هؤوا˘˘˘˘ن˘˘˘˘بأا ه˘˘˘˘ب مو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي كو˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘صس
اذ˘˘ه نا˘˘ك نإاو ى˘˘ت˘˘˘ح ،Úق˘˘˘هارŸا
اطيصسب نب’ا نم ردابلا فرصصتلا
ةمئ’اب نوقليو هنوبتاعي مهنأا ّ’إا

لÓخ نم هاندصصر ام اذهو .هيلع
اها˘ن˘ير˘جأا ي˘ت˘لا تا˘ثدÙا سضع˘ب
هذ˘˘˘˘ه لو˘˘˘˘حو .ءا˘˘˘˘بآ’ا سضع˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘م
ـ قازرلا دبع ديصسلا لاق ،ةطقنلا
:ةقهارŸا نصس ‘ روكذ ةثÓثل بأا
دنع يتجوزو انأا يتاناعم تأادب»
،ةق˘هارŸا ة˘ل˘حر˘م ي˘ئا˘ن˘بأا لو˘خد
71 ر˘م˘ع˘لا ن˘م غ˘ل˘ب˘ي ر˘ك˘ب˘لا ي˘ن˘بإا˘ف

ديري هنأا هيف ينجعزي امو ،اماع
ÚثÓثلا ‘ لجر هنأا ىلع لماعي نأا

ةعفد ءيصش لك ديريو ،رمعلا نم
تأادب يتلا لكاصشŸا نمو.ةدحاو
‘ يد’وأا ة˘˘ب˘˘غر مد˘˘ع ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘عأا
مهنأا امك ،ةصسردŸا ¤إا باهذلا
‘ .«بابصسأ’ا هفتأ’ يننومصصاخي

مأا ـ موثلك مأا ةديصسلا تلاق ،Úح
ىلع فوختأا تب »:لافطأا ةعبرأ’
،ه˘˘ئا˘˘قد˘˘صصأا ن˘˘م ق˘˘˘هارŸا ي˘˘˘ن˘˘˘با
،عراصشلا ¤إا هجورخ دنع بعترأا
بهذ˘˘لا سضفر˘˘˘ي Úح ا˘˘˘صصو˘˘˘صصخو
ةلحرŸا هذه ‘ .ةصسردŸا ىلع
‘واÒ flث˘ت ه˘تا˘فر˘صصت تح˘˘ب˘˘صصأا

ديريو يبصصعو جازŸا بلقتم هنأ’
فيصضتو .» هتبغر بصسح ءيصش لك
فرصصتأا فيك يردأا دعأا ⁄» :ةلئاق
’و ل˘جر ه˘نأا˘ب د˘ق˘ت˘ع˘ي و˘ه˘˘ف ؛ه˘˘ع˘˘م

Áدحأ’ نك fiهتصشقانم وأا هتبصسا
لصصيف ديصسلا دكأا امك .«رمأا يأا ‘

ذنم هنأا ـ Úقهارم تنبو دلول بأا ـ
تا˘ب ة˘ل˘حرŸا هذ˘˘ه هاد˘˘لو غ˘˘ل˘˘ب نأا
هيلو امهتافرصصت لك نم فوختي
،ه˘˘˘ب نا˘˘˘مو˘˘˘ق˘˘˘ي كو˘˘˘ل˘˘˘˘صس يأا ن˘˘˘˘مو

ةصسردŸاب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘صصو˘صصخ
ل˘˘˘˘˘˘˘كو ءا˘˘˘˘˘˘˘قد˘˘˘˘˘˘˘صصأ’او عرا˘˘˘˘˘˘˘˘صشلاو
تار˘ثؤوŸا ل˘˘كو ا˘˘م˘˘ه˘˘ب Úط˘˘يÙا
؛ا˘م˘ه˘فار˘ح˘نا ن˘م ة˘ي˘صشخ ىر˘˘خأ’ا
¤إا جات–و ةÒطخ ةلحرŸا هذهف

Úب ةنيتم دعاوق ءاصسرإاو ةعباتم
تاردا˘ب˘م ة˘يو˘ق˘تو ءا˘˘ن˘˘بأ’او ءا˘˘بآ’ا
.Úفرطلا Úب راو◊ا

هيخآا . . كنبا Èك اذإا
.خ» عا˘م˘ت˘ج’ا م˘ل˘ع ذا˘ت˘˘صسأا لو˘˘ق˘˘ي

هذه زورب ‘ ببصسلا نإا «Úصسح
ل˘˘˘هأ’ا فوÿ دو˘˘˘ع˘˘˘ي ة˘˘˘ل˘˘˘˘ك˘˘˘˘صشŸا
لهأ’ا ينبتو مهئانبأا ىلع طرفŸا

رخأاتلا بابصسأا نع ةيط‰ اروصص
،ءاقدصصأ’ا عم رهصسلاو لزنŸا نع
ةلحرم ءانبأ’ا لوخد دعب ةصصاخ
نم مهيلع لهأ’ا فوخو ةقهارŸا
ءوصسلا ءاقدصصأا Òثأاتو فارحن’ا

لظ يفف ،فصسأÓل» :لوقيو .مهيلع
ءانبأ’ا Úب يرصسأ’ا راو◊ا بايغ
ءانبأ’ا نأا لهأ’ا سضاÎفاو لهأ’او
ة˘˘ق˘˘هارŸا ن˘˘˘صس م˘˘˘ه˘˘˘لو˘˘˘خد د˘˘˘ع˘˘˘ب
هذه زز˘ع˘يو ،ن˘يدر˘م˘ت˘م نو˘ح˘ب˘صصي
ءان˘بأ’ا نأا˘ب ل˘هأ’ا عا˘ن˘ت˘قا ةر˘ظ˘ن˘لا
نولواحيو نوروهتمو ةÿÈا وليلق
ا˘˘˘ير˘˘˘ك˘˘˘ف ل˘˘˘هأ’ا ن˘˘˘ع لا˘˘˘صصف˘˘˘˘ن’ا
ارا˘ب˘ك او˘ح˘ب˘صصأا م˘ه˘نو˘ك ا˘ي˘˘كو˘˘ل˘˘صسو
ة˘ير◊ا ن˘م د˘˘يزŸا˘˘ب نو˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘يو
سسف˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع دا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ع’او
ىدحإا Èتعت هذهو ،ةيلÓقتصس’او
.«بابصشلا اهب رÁ يتلا تامزأ’ا
:Ó˘ئا˘˘ق كلذ ي˘˘ئا˘˘صصخأ’ا ح˘˘صضو˘˘يو
عم لماعتلا ‘ ةيصساصسأ’ا ةدعاقلا
ةباصشلا رامعأ’ا ‘ ةصصاخ ـ ءانبأ’ا

قلطنت نأا بجي ـ ةنصس (42 -51)
كنبا Èك اذإا» روثأاŸا لوقلا نم
هذ˘ه ح˘˘ب˘˘صصت ى˘˘ت˘˘ح كلذو ؛«ه˘˘ي˘˘خآا
ن˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘خو ة˘˘˘ئدا˘˘˘ه ة˘˘˘ل˘˘˘حرŸا
ة˘صصا˘خ ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا تÓ˘ك˘صشŸا
بابصشلا تÓكصشم نم %08 نأاو
‘ ة˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا تÓ˘˘˘ك˘˘˘صشم ي˘˘˘ه
ي˘عازÿا د˘كؤو˘يو .¤وأ’ا ة˘˘جرد˘˘لا
مئاوق سضرفو دئازلا سصر◊ا نأا
ةلحرم ‘ ءانبأ’ا ىلع تاعونمŸا
مهئاقدصصأا مامأا مهجرحي بابصشلا
ت– او˘لاز ا˘م م˘ه˘نأا˘˘ب م˘˘هر˘˘ع˘˘صشيو
ة˘˘˘ير˘˘˘صسأ’ا ة˘˘˘ب˘˘˘˘قارŸاو ط˘˘˘˘غ˘˘˘˘صضلا
‘ ›ا˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘بو ةدارإ’ا و˘˘˘بو˘˘˘ل˘˘˘˘صسمو
اذ˘ه ‘و .لا˘ف˘طأا م˘˘ه˘˘نأا م˘˘هر˘˘ظ˘˘ن
Úب ة˘قÓ˘ع˘لا نأا˘ب ح˘˘صضو˘˘ي ،دد˘˘صصلا
سسصسأا˘˘ت نأا بج˘˘ي ل˘˘هأ’او ءا˘˘˘ن˘˘˘بأ’ا

ة˘˘˘حار˘˘˘صصلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ر˘˘˘غ˘˘˘صصلا ذ˘˘˘ن˘˘˘م
ه˘ي˘جو˘ت˘لاو ة˘ي˘فا˘ف˘˘صشلاو حو˘˘صضو˘˘لاو
م˘ه˘ئا˘˘ط˘˘عإاو ل˘˘هأ’ا ن˘˘م ر˘˘صشا˘˘بŸا
،مهصسفنأا ىلع دام˘ت˘عÓ˘ل ة˘صصر˘ف˘لا
تا˘˘قاد˘˘صص ة˘˘فر˘˘ع˘˘م بج˘˘ي ن˘˘˘ك˘˘˘لو
لز˘نŸا جرا˘خ م˘ه‹ار˘˘بو ءا˘˘ن˘˘بأ’ا
بج˘يو ،ا˘ه˘ن˘م م˘ه˘تدا˘ف˘ت˘صسا ىد˘˘مو
عم يعامت˘ج’ا ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘ي˘ج˘صشت
‘ اننأا ةصصاخ نيدي÷ا ءاقدصصأ’ا

هيف انءانبأا كÎن ’أا بجي رصصع
تاصشاصش ف˘ل˘خ Úلز˘ع˘ن˘م نو˘صشي˘ع˘ي
.بصساو◊ا

عراسشلاو ءوسسلا ءاقفر Òثأات اهيف ÚقهارŸا ىلع ىسشخي

 ءاــبآلأ ّزـهي اــم Ìــكأأ لأزــلز . . ةـقـهأرŸأ

ناسسنإلأ ديفت «سسفنلأ عم ةسضفسضفلأ»
هراكفأأ بيترت ‘

سصخصشلا نأا ىلع ةيرصسأ’او ةيوبÎلا تاراصشتصس’ا Òبخ «رصصان .م» دكؤوي
رهظتصس هنإاف كلذ نم نكمتي ⁄ اذإاو ،ةÎف لك «ةصضفصضفلا» ¤إا جاتحي

‘ لصصت دقو ،رتوتلاو قلقلا لثم ةيصسفنلا تابارطصض’ا سضعب هيلع
.بائتك’ا لثم ةيصسفن سضارمأاب هتباصصإا ¤إا نايحأ’ا نم Òثكلا
هصسفن ¤إا ناصسنإ’ا دلخي نأا اهمهأا روصصلاو لاكصشأ’ا نم Òثك ةصضفصضفللو
ةرارم نم هصسفن ‘ ام لك ناصسنإ’ا جرخيو ،همهأا اميف هللاب انيعتصسم
رعصشي فوصس اهنيحو ،لجو زع هلل هيلع نيرخآ’ا ةوصسقو ،ةاي◊ا ةوصسقو
عم ةصضفصضفلا» كانه نأا امك .يصسفنلا نانئمط’او ةحارلا ةمقب
‘ نوكيو ،هصسفنب ناصسنإ’ا يلتخي نأا ثد– ام اÒثك يهو ،«سسفنلا

هصسفن عم ثدحتيو ،رحب مامأا وأا ةÒبك ةقيدح ‘ ءاوصس عصستم ناكم
،ادج ةيباجيإا ةصضفصضف نوكتو هتارارقو هراكفأا بيترت ديعيو ركفيو
هتباتكو سسفنلاب قيصضي ام لك جارخإاو ةباتكلاب ةصضفصضف كانه اصضيأاو
ةصضفصضفلا نأا ثدحتŸا فيصضيو .يبدأا لمع وأا تاركذم لكصشب ءاوصس

Áةيبلصسلا طاقنلا حصضويو للحيو عمتصسي سصصصختم عم نوكت نأا نك
ىري ثيح ،ادج يباجيإا ةصضفصضفلا نم عونلا اذهو ،ةيباجيإ’او
’ ام ىريو Ìكأا قمعب ةروصصلا ىريو حصضوأا لكصشب رومأ’ا سصصصختŸا
ةصضفصضفلا نم عاونأ’ا كلت بناج ¤إا يتأايو ،ةلكصشŸا بحاصص هاري
تانحصشلا نم ةيمك ناصسنإ’ا جرخي اهيفو ،«برقم قيدصص ¤إا ثدحتلا»
.هلغصش ا‡ ءرŸا حاتري اهلÓخ نمو ،ةبلاصسلا

Áلحارم ةدعب ناسسنإلا ر
ةلحرم دعتو ،هتايح ‘

اهرطخأا ةقهارŸا
ةلحرم اهرابتعاب
¤إا ةلوفطلا نم ةيلاقتنا
،ةÎفلا هذه ‘و .بابسشلا
تابثإا قهارŸا لواحي
ديدعلا لÓخ نم هسسفن
نوكت يتلا تايكولسسلا نم

‘ ةيسضرم Òغو ةبيرغ
 ،نايحألا نم Òثكلا
نم ةلاح دلوي يذلا رمألا
يتلا درمتلا وأا نايسصعلا

ءابآلا ىواكسش Ìكت
مهلعŒو اهنم تاهمألاو
ةماود ‘ نوطبختي
عراسشلا Òثأات نم فوÿا

ىلع ءوسسلا ءاقفرو
.مهئانبأا

يراجتلا لاÛا ‘ لمعلا نإا
تارا˘هŸا ن˘م Òث˘ك ¤إا جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي
ىلحتي يتلا ةيصصخصشلاو ةيدرفلا
حا‚ ل˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘م در˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب
سسوؤور نأا ثي˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح ،عور˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشŸا
مكو ،يفكت ’ اهدحو لاومأ’ا

ءانبأ’ اهارن يتلا جذامنلا يه
ةح˘جا˘ن ة˘م˘خ˘صض تا˘كر˘صش او˘ثرو
تارا˘˘هŸا ن˘˘ك˘˘لو ،م˘˘ه˘˘ئا˘˘بآا ن˘˘˘ع
ةÿÈا اهلقصصت يتلا ةيصصخصشلا
ل˘صشفأا ا‡ ،اد˘ج ة˘ل˘ي˘ئ˘˘صض تنا˘˘ك
اذهو ،ةمئاقلا تاعورصشŸا كلت
لصشفي عورصشم لك سسيل نأا ينعي
ىل˘ع مو˘ق˘ت تار˘غ˘ث ه˘ف˘ل˘خ نو˘ك˘ي
مهأا نم لعلو ،ةيجراخ تاÒغتم
وه عورصشŸا لصشف ىلع هقلعن ام
ا‡و ،بيصصنلا وأا ظ◊ا ةيلمع
و˘˘˘˘ه رد˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا نأا ه˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ف كصش ’
،قزرلل Òخأ’او لوأ’ا كرÙا
نم يتأاي بابصسأ’اب لمعلا نكلو
وأا حا˘˘ج˘˘ن˘˘ل˘˘ل ¤وأ’ا ر˘˘صصا˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘لا
،لا˘˘م˘˘عأ’ا ع˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج ‘ ل˘˘˘صشف˘˘˘لا
لعلو .يراجتلا لمعلا اميصس’و
زربأا نم وه ينهŸا سسفنلا ملع
اهب Úع˘ت˘صسي ي˘ت˘لا تا˘صصصصخ˘ت˘لا
‘ ةيبنجأ’ا تاكرصشلا نم Òثك
عيطتصسي ثيح ،ةمدقتŸا لودلا
ه˘˘ي˘˘جو˘˘ت ي˘˘صسف˘˘ن˘˘لا ي˘˘˘ئا˘˘˘صصخأ’ا
ع˘˘˘˘م بصسا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي اÃ عور˘˘˘˘˘صشŸا

تاراب˘ت˘خا د˘ع˘ب دار˘فأ’ا تارد˘ق
حيجÎب ةلي˘ف˘ك ة˘ي˘صسف˘ن ل˘ي˘لا–و
ةفيظو وأا ةنيعم ةنهم ام سصخصش
ىوصس ءيصشل سسيل ،اهÒغ نود
ىو˘ت˘˘صسمو ة˘˘ي˘˘صصخ˘˘صشلا ةرد˘˘ق˘˘ل˘˘ل
‘ ى˘م˘صسي ا˘م اد˘˘يد–و ءا˘˘كذ˘˘لا

ةصصاÿا تاردقلاب سسفنلا ملع
نود سصخ˘صش ا˘ه˘ي˘ف ح˘ج˘ن˘ي ي˘ت˘˘لا
ة˘ن˘ي˘ع˘˘م تا˘˘م˘˘صس كا˘˘ن˘˘ه˘˘ف ،ر˘˘خآا
نازت’او لقعلا ةحاجرو Èصصلاك
ذا˘خ˘تا ‘ ة˘˘ك˘˘ن◊او ›ا˘˘ع˘˘ف˘˘ن’ا
ى˘ل˘ع ،تا˘م˘صسلا كل˘ت ل˘ك رار˘ق˘لا
يه ،رصص◊ا سسيلو لاثŸا ليبصس
ل˘ك˘صشب ل˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘صسا˘صسأا تا˘م˘صس
ةرادإا ‘ لمعلل مهأا اهنكلو ،ماع
،اد˘يد– يرا˘ج˘ت˘˘لا سصصصخ˘˘ت˘˘لا
Òغ جذا‰ كانه نأا ينعي اذهو
تا˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘صشلا ن˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘صسب
¤إا جا˘˘ت– Ó˘˘ع˘˘ف تا˘˘˘صسصسؤوŸاو
ة˘نا˘ع˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ل ي˘˘صسف˘˘ن ي˘˘ئا˘˘صصخأا
كل˘˘˘ت ف˘˘˘ي˘˘˘ظو˘˘˘ت ‘ ه˘˘˘تءا˘˘˘ف˘˘˘ك˘˘˘ب
دنع رمأ’ا فقوتي ’و ،تامصسلا

ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب ،بصسح˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ف د◊ا اذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه
‘ رود ي˘˘صسف˘˘ن˘˘لا ي˘˘˘ئا˘˘˘صصخأÓ˘˘˘ل
لÓ˘˘˘خ ن˘˘˘م يرا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا لاÛا
،يراجتلا سسفنلا ملع سصصصخت
ةياعدلا ‘ هنم ةدافتصسÓل كلذو
طقف سسيل عورصشملل نÓعإ’او
ن˘˘ك˘˘˘لو ،ة˘˘˘يد˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘ت ة˘˘˘يا˘˘˘عد˘˘˘ك

‘ حجان˘لا ي˘صسف˘ن˘لا ي˘ئا˘صصخأ’ا
يراجتلا سسفنلا ملع سصصصخت
مد˘ق˘ي نأا ة˘غ˘لا˘ب˘م Ó˘ب ع˘ي˘ط˘ت˘˘صسي
ةيصسفن ةروصصب ةيراجتلا ةعلصسلا
،ةحجانلا ةياعدلا طورصش قفو
ا˘˘˘م ق˘˘˘فو نو˘˘˘ك˘˘˘ت نأا سضÎفŸاو
،تازا˘ي˘ت˘ما ن˘م ة˘ع˘ل˘صسلا ه˘مد˘ق˘ت
اعلصس كانه نأا فرعي عيم÷او
سضعب تح‚ ةفلتflو ةددعتم
‘ تا˘˘˘˘˘˘صسصسؤوŸاو تا˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘˘صشلا
بو˘ل˘صسأ’ا لÓ˘خ ن˘م ا˘ه˘˘ج˘˘يور˘˘ت
مغرلا ىلع ،ةياعدلا ‘ حجانلا

نوكت ’ اÃر علصسلا كلت نأا نم
’و ،ةمدقŸا ةياعدلا كلت ردقب
ن˘˘˘م ىو˘˘˘ت˘˘˘صسŸا كلذ˘˘˘˘ب نو˘˘˘˘ك˘˘˘˘ت
كلذ اÃرو ،ي˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا زا˘˘ي˘˘ت˘˘م’ا
سشغ˘˘لا ة˘˘نا˘˘خ ‘ ل˘˘˘خد˘˘˘ي ا˘˘˘صضيأا
نإاف سشغلا نع اديعبو ،يراجتلا
م˘˘ل˘˘ع ‘ ي˘˘با˘˘ج˘˘يإ’ا نو˘˘م˘˘صضŸا
وأا ماع لكصشب يراجتلا سسفنلا

نÓ˘عإ’او ة˘يا˘عد˘˘لا سسف˘˘ن م˘˘ل˘˘ع
جلاعي نأا عيطتصسي ،سصاخ لكصشب
ثي˘ح ن˘م ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘صسصسؤوŸا
ج˘˘يور˘˘ت ثي˘˘ح ن˘˘مو ة˘˘ل˘˘˘ك˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘لا
لخاد هدوجو نإاف اذهلو ،ةعلصسلا
رمأا وه ينهŸا يراجتلا مرهلا

نم سصيلقتلل ةيمهأ’ا ةياغ ‘
.لصشفلا ىوتصسم

 لسشفلا وأا حاجنلا ‘  ¤وألا رسصانعلا نم بابسسألاب ذخألا نأل

يراجتلأ لاÛأ ‘ هرودو يسسفنلأ يئاسصخألأ
ةحصصلا مويب ،مويلا ،⁄اعلا لفتحي
ت–3102 يŸا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
طغصض عافترا يلع ةرطيصسلا«راعصش
لا˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ح’ا اذ˘˘˘ه ي˘˘˘تأا˘˘˘يو .«مد˘˘˘لا

Ãسسيصسأاتل ةيونصسلا يركذلا ةبصسان
ماع ‘ ةيŸا˘ع˘لا ة˘ح˘صصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م
مو˘ي˘˘ل ما˘˘ع ل˘˘ك ‘ را˘˘ت˘˘خ˘˘يو ،8491
ىلع ءوصضلا طلصسي يŸاعلا ةحصصلا
ة˘˘˘˘˘˘يو˘˘˘˘˘˘لوأ’ا تاذ ت’اÛا د˘˘˘˘˘˘حأا
ةحصصلا ةحاصس يلع قلقلل ةÒثŸاو
نم سضرغلاو .⁄اعلا ‘ ةيمومعلا

يعولا ةدايز وه ماعلا اذه ةلمح
تايكولصسلا Òيغت ى˘ل˘ع ع˘ي˘ج˘صشت˘لاو
ن˘م ة˘ي˘لوأ’ا ة˘يا˘˘قو˘˘لا˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘تŸا
Úصس–و ،مد˘˘˘لا ط˘˘˘غ˘˘˘صض عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ترا
،ه˘˘˘ن˘˘˘ع ر˘˘˘ك˘˘˘بŸا ف˘˘˘صشك˘˘˘لا سصر˘˘˘ف
ة˘˘˘لا˘˘˘ع˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا ة÷ا˘˘˘˘عŸا ز˘˘˘˘يز˘˘˘˘ع˘˘˘˘تو
عافترا نأا نم مغرلابو .ىصضرملل

ةي˘ح˘صص ة˘ل˘ك˘صشم د˘ع˘ي مد˘لا ط˘غ˘صض
’إا ،يŸاعلا ديعصصلا ىلع ةÒطخ
ن˘˘˘كÁ مد˘˘˘لا ط˘˘˘غ˘˘˘صض عا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ترا نأا

.هنم ةياقولاو هجÓع
مد˘˘لا ط˘˘غ˘˘صض عا˘˘ف˘˘˘ترا نأا رد˘˘˘ق˘˘˘يو
ةمصسن نويلم5.7 ةافو ‘ ببصستي
لثÁ ام وهو .⁄اعلا Èع اًيونصس
،تايفولا ›امجإا نم %21 نم Ìكأا

ة˘˘با˘˘صصإ’ا ر˘˘ط˘˘خ ن˘˘م د˘˘يز˘˘˘ي ه˘˘˘نأ’
ة˘˘ت˘˘ك˘˘صسلاو ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ق˘˘لا تا˘˘˘بو˘˘˘ن˘˘˘لا˘˘˘ب
ىمعلاو يولكلا لصشفلاو ةيغامدلا
ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘مد˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عوأ’ا سضار˘˘˘˘˘مأاو

ة˘ح˘صصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م رد˘ق˘تو ،ىر˘خأ’ا
مد˘لا ط˘غ˘صض عا˘ف˘˘ترا نأا ة˘˘يŸا˘˘ع˘˘لا
Úغلابلا نم %04 ›اوح بيصصي
Ú 52ب م˘˘هرا˘˘م˘˘عأا حواÎت ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
نيÒثكلا فرعي ’و .قوف امو ةنصس
مدلا طغصض عافتراب نوباصصم مهنأا

،ماودلا ىلع ًاصضارعأا ببصسي ’ هنأ’
اهصصيخصشت لهصسي ةلكصشم هنأا عمو
حاتت ’ نيÒثك ًاصسانأا نإاف اهجÓعو
ةيصساصسأ’ا ةيحصصلا تامدÿا مهل
ناد˘˘ل˘˘ب˘˘لا ‘ ة˘˘صصا˘˘خو ،ه˘˘˘كراد˘˘˘ت˘˘˘ل
كل˘˘˘˘˘تو ل˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘صضف˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘نŸا
ريرقت Òصشيو .لخدلا ةطصسوتŸا

لو˘ح ة˘يŸا˘ع˘لا ة˘ح˘˘صصلا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م
ماعل ⁄اعلا ‘ ةحصصلا تايئاصصحإا
نم تانايب نمصضتي يذلاو2102
Úب نم اًصصخصش نأا ¤إا ،ةلود491
⁄ا˘˘ع˘˘لا ‘ سصا˘˘خ˘˘˘صشأا ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث ل˘˘˘ك
نأابو ،مدلا طغصض عافتراب باصصم
عافتراب ÚباصصŸا سصاخصشأ’ا ددع
لودلا ‘ دايدزا ‘ مدلا طغصض
.ةمدقتŸاو ةيمانلا

 :راعسش عفرت ةيŸاعلا ةحسصلا

مدلأ طغسض عافترأ ىلع ةرطيسسلأ
 :ةثيدح ةسسارد

رتويبمكلأ باعلأأ
ÚنسسŸأ ةباسصإأ للقت
بائتكلاب
ةثيدح ةسسارد ترهظأا

«انيلوراك ثرون» ةعما÷
باعلأا ةسسرا‡ نأا ةيكÒمألا
يباجيإا Òثأات اهل رتويبمكلا

ةيسسفنلا ةلا◊ا ىلع
هذه تلمسشو .Úنسسملل
لقت ل اسصخسش041 ةسساردلا
ناكو .اماع36 نع مهرامعأا

.اماع77 ةنيعلا رامعأا طسسوتم
ةسسمخ لك Úب نم ةثÓث ناكو
باعلأا نوسسراÁ صصاخسشأا
رتويبمك زاهج ىلع رتويبمكلا

fiباعلأا زاهج ىلع وأا لوم
ةÎف لك ةدحاو ةرم ويديف

مهنم %53 ناكو .لقألا ىلع
لك Ìكأا وأا ةرم نوبعلي
لسصحتŸا جئاتنلل اقفوو .عوبسسأا

نإاف ةسساردلا ءارجإا دعب اهيلع
باعلألا هذه نوسسراÁ نيذلا

نم ةحسصو ةداعسس Ìكأا اوناك
نوسسراÁ ل نيذلا مهئارظن
تلامتحا تداز امك .باعلألا

باعلأÓل ÚسسرامŸا Òغ صضرعت
رعاسشŸا نم هÒغو بائتكÓل
.ةيبلسسلا



 م.ق

ءزج ¤إا ةعيرصسلا تابجولا تلو–
لافطأ’ا ةايح رهاظم نم أازجتي ’
م˘˘˘ه˘˘˘˘ف ،ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا Úق˘˘˘˘هارŸاو
ة˘˘يذ˘˘غأ’ا ن˘˘ع اÒث˘˘ك ا˘˘ه˘˘نو˘˘ل˘˘صضف˘˘ي
ر˘طاıا˘˘ب Úه˘˘بآا Òغ ،ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا
لوانت ءارج مهتحصصب قد– يتلا

ءا˘ب˘طأ’ا ل˘ع˘ج ا˘م ،تا˘ب˘جو˘لا هذ˘˘ه
ضسو˘قا˘ن نو˘قد˘ي ة˘يذ˘˘غ˘˘ت˘˘لا ءاÈخو
Úب ةد˘˘ي˘˘طو˘˘لا ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل ر˘˘˘طÿا
لافطأ’ا ةباصصإا ةعيرصسلا تابجولا
تحصضوأا ثيح ،يركصسلاو ةنادبلاب
نأا Êا˘˘م˘˘ث˘˘ع ة˘˘ك˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م ةرو˘˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لا
اهيلع لبقي يتلا ةعيرصسلا تابجولا
م˘ه˘صضر˘ع˘تو ة˘ي˘ح˘صص Òغ لا˘ف˘˘طأ’ا
اميف نوهجاويو ،ة˘عر˘صسب ة˘ن˘م˘صسل˘ل
ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘ف◊ا ‘ ة˘˘بو˘˘ع˘˘صص د˘˘˘ع˘˘˘ب
،Èك˘˘لا د˘˘ن˘˘ع ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘˘لا م˘˘˘ه˘˘˘نزو

اردق لم– تابجو اهنأاو اصصوصصخ
،نو˘هد˘لاو تا˘˘ير˘˘ك˘˘صسلا ن˘˘م اÒب˘˘ك

لا˘ف˘طأ’ا ضضر˘ع˘ت نأا ا˘ه˘˘نأا˘˘صش ن˘˘مو
رطاıا نم Òثكلل ÚقهارŸاو
بل˘˘ق˘˘لا ضضار˘˘مأا ل˘˘ث˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا
ا˘˘نا˘˘ي˘˘حأاو ير˘˘ك˘˘صسلاو ل˘˘˘صصا˘˘˘فŸاو
د˘˘ق ة˘˘ن˘˘م˘˘صسلا نأا ا˘˘م˘˘ك ،نا˘˘طر˘˘صسلا
ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا ة˘˘ق˘˘ث ضضا˘˘ف˘˘خ˘˘˘ن’ ىدؤو˘˘˘ت
تابورصشملل ةب˘صسن˘لا˘ب ا˘مأا .ه˘صسف˘ن˘ب
ةبصسن ىلع ىوت– يتلا ةمعطأ’او
اهنأاصش نمف ،تايركصسلا نم ةيلاع
لفطلا ةباصصإا ةبصسن نم ديزت نأا
،ةثللا ضضارمأاو نانصسأ’ا ضسوصستب
ة˘ي˘ن˘غ˘لا تا˘ب˘˘جو˘˘لا ضصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
نوهدلاو ةرصضŸا تارديهوبركلاب
لفطلا د“ ’ يهف ،لوÎصسيلوكلاو
ة˘ي˘با˘ج˘يإ’ا ة˘قا˘ط˘˘لا ن˘˘م عو˘˘ن يأا˘˘ب
Úجصسكوأ’ا لوصصو ىلع رثؤوي اذهو

ÿÓا ايŸىلع ايبلصس رثؤويصس ا‡ خ
بصسحو .ه˘تر˘كاذو ل˘ف˘ط˘لا ز˘˘ي˘˘كر˘˘ت
لوصصح مدع نإاف ،ةصصتıا تاذ
ةيئاذغ˘لا ر˘صصا˘ن˘ع˘لا ى˘ل˘ع لا˘ف˘طأ’ا
تانيماتيفلا ‘ لثمتت يتلا ةمزÓلا

بع˘ت˘لا˘ب ر˘ع˘صشي˘صس ه˘نإا˘ف ،ندا˘˘عŸاو
مد˘˘˘ع˘˘˘ل ىدؤو˘˘˘ي د˘˘˘˘ق ا‡ قا˘˘˘˘هرإ’او
ئيصسلا هئادأاو ةصسردŸا ‘ هزيكرت

يدؤو˘˘ت ا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘ب ،تا˘˘نا˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘م’ا ‘
ةبصسن ىلع ىوت– يتلا ةمعطأ’ا

«ضسبيصشلا»ـك مويدوصصلا نم ةيلاع
مد˘لا ط˘غ˘صضب ل˘ف˘˘ط˘˘لا ة˘˘با˘˘صصإا ¤إا
Òخأ’ا اذه لعجي دق ا‡ ›اعلا
ضضار˘مأا˘ب ة˘˘با˘˘صصإÓ˘˘ل ة˘˘صضر˘˘ع Ìكأا
اهصسفن ةثدحتŸا تفاصضأاو .بلقلا
نأا ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م تا˘˘ب˘˘جو˘˘لا هذ˘˘ه نأا
مصضهلا رصسع كاصسمإ’ا ¤إا يدؤوت
نودب لجع ىلع لكؤوت اهنأ’ ارظن
ى˘˘˘ل˘˘˘ع يو˘˘˘ت– ’و ،د˘˘˘ي˘˘˘˘ج غ˘˘˘˘صضم
فايلأ’اب ةينغلا راصضÿاو ةهكافلا
ءاعمأ’ا لمعل ةيرورصضلا ةيئاذغلا
ن˘˘م د˘˘يز˘˘تو ،جار˘˘خإ’ا ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘عو

flيئاذغلا ممصستلل ضضرعتلا رطا،
ةيذغأ’ا تfiÓ رقتفت ام ابلاغف
د˘˘يÈت˘˘لاو ن˘˘يز˘˘خ˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘كا˘˘˘مأا ¤إا
ثو˘˘ل˘˘ت˘˘لا ع˘˘نŸ ة˘˘مزÓ˘˘لا و˘˘ه˘˘ط˘˘لاو

هنأا ¤إا تراصشأا ،ةتيمŸا ميثار÷اب
قهارŸاو لفطلا لصصحي نأا بجي

لك مويصسلاكلا نم غلم0021 ىلع
ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ن˘˘م˘˘صضت˘˘˘ي نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع مو˘˘˘ي
ة˘˘˘˘ئاŸا ‘51 وأا01 ي˘ئاذ˘غ˘˘لا
جا˘˘جد˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ل تا˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘تور˘˘˘ب
ة˘˘˘صصتıا ته˘˘˘ب˘˘˘نو .كا˘˘˘م˘˘˘˘صسأ’او
ىلع مهلافطأا عيجصشت ¤إا ءايلوأ’ا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ىو˘˘˘ت– ة˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘طأا لوا˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت
ة˘ن˘ي˘ل تا˘ن˘ي˘˘تور˘˘بو تارد˘˘ي˘˘هو˘˘بر˘˘ك
.«ب» «د» تا˘ن˘ي˘ما˘˘ت˘˘ي˘˘فو د˘˘يد˘˘حو
تاصساردلا ىدحإا ناف ،ةراصشإÓلو
لا˘ف˘طأ’ا نأا ¤إا تل˘صصو˘ت ة˘ي˘ب˘˘ط˘˘لا
ةعير˘صسلا تا˘ب˘جو˘لا نو˘ل˘كأا˘ي ن˘يذ˘لا
دق عوبصسأ’ا ‘ Ìكأا وأا تارم ثÓث
ة˘˘با˘˘صصإÓ˘˘ل ة˘˘صضر˘˘ع Ìكأا نو˘˘نو˘˘ك˘˘ي
نكل ،ضسفنتلا ‘ ريزأاب وأا وبرلاب
ي˘ن˘غ˘لا ي˘ح˘صصلا ي˘ئاذ˘غ˘لا ما˘ظ˘ن˘˘لا
اذ˘ه د˘ع˘ب˘ي كا˘م˘صسأ’او ه˘˘كاو˘˘ف˘˘لا˘˘ب
،ةصصتıا بصسحو .مهنع رطÿا
بل˘˘ط د˘˘ن˘˘ع Ó˘˘ث˘˘م ل˘˘صضف˘˘˘ي ه˘˘˘نإا˘˘˘ف
ي˘ت˘لا عاو˘˘نأ’ا را˘˘ي˘˘ت˘˘خا «از˘˘ت˘˘ي˘˘ب˘˘لا»

ن˘˘م Èكأا تا˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘ع يو˘˘˘ت–
موحللا نم ةيمك لقأاو تاورصضÿا
ةد˘˘عا˘˘ق˘˘لا نو˘˘ك˘˘˘ت نأاو ،نا˘˘˘ب˘˘˘جأ’او
ةيلكلا تارعصسلا نم ليلقتلل ةعيفر
اطا˘ط˘ب˘لا ل˘كأا بنŒو .«از˘ت˘ي˘ب˘لا»ـل
تا˘˘˘بور˘˘˘صشŸا بر˘˘˘صشو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘قŸا
وأا ةهكافلاب اهلادبتصسا متيو ةيزاغلا
،ةÙÓا Òغ ةيعيبطلا رئاصصعلا

يوت– يتلا تاطلصسلا رايتخا عم
دعبلاو ةجزاطلا تاورصضÿا ىلع
ل˘˘ث˘˘م ة˘˘م˘˘صسد˘˘˘لا تا˘˘˘فا˘˘˘صضإ’ا ن˘˘˘ع
،تو˘˘˘˘يز˘˘˘˘لا Í÷ا «ز˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘نو˘˘˘˘˘ياŸا»
ىلع دمتعت يتلا تايول◊ا رايتخاو
ة˘ط˘ل˘صس ل˘ث˘م ،ة˘جزا˘ط˘لا ة˘ه˘˘كا˘˘ف˘˘لا
تاذ تايول◊ا رايتخا وأا ،هكاوفلا
ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ل˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘ل Òغ˘˘صصلا م˘˘ج◊ا
اهلوانتت ’أا بجيو اهيف تارعصسلا
.عوبصسأ’ا ‘ Úترم نم Ìكأا

بلقلأ رسضي دئأزلأ نزولأ نم مأرغوليك لك
71عـمـتـجـم

ةثيد˘ح ة˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب ة˘صسارد ترا˘صشأاـه1441 مر80fi ـل قفاوŸا م0202  توأا72 صسيمÿا
ةرصضم نزولا ‘ ةدايز ةيأا نأا ¤إا
ءا˘˘˘صسن˘˘˘لا ىد˘˘˘ل ى˘˘˘ت˘˘˘˘ح ،بل˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
ف˘عا˘صضت˘ب ط˘ب˘تر˘ت ذإا .تÓ˘ي˘ح˘ن˘لا

بل˘ق˘لا ضضار˘مأا˘ب ة˘با˘˘صصإ’ا لد˘˘ع˘˘م
ي˘ت˘لا ة˘صسارد˘˘لا تدا˘˘فأاو .ةا˘˘فو˘˘لاو
ي˘˘˘˘صس مأا ي˘˘˘˘˘ب» ة˘˘˘˘˘يرود˘˘˘˘˘ب تر˘˘˘˘˘صشن
ةدايز لك عم هنأا ةيبطلا «نصسيديم

Ãرصشؤوم ‘ تادحو ضسمخ رادق
ةباصصإا رطخ دادزي ،مصس÷ا ةلتك
ة˘ب˘صسن˘ب بل˘˘ق˘˘لا ضضار˘˘مأا˘˘ب ءا˘˘صسن˘˘لا
نصسلاب مدقتلا لداعي ام يأا ،32%
نوثحاب ماقو .ماعلا فصصنو Úماع
ة˘ع˘با˘تÃ» درو˘ف˘صسكأا» ة˘ع˘ما˘˘ج ن˘˘م
ي˘ت˘ئا˘مو نو˘ي˘لŸ ي˘ح˘صصلا ع˘˘صضو˘˘لا
«اÎل‚إا»ـب ةأار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ما ف˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لأا
ر˘صشع ىد˘م ى˘˘ل˘˘ع «اد˘˘ن˘˘ل˘˘ت˘˘ك˘˘صسأا»و
ر˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘خ نأا اود˘˘˘˘˘جوو .تاو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘صس
بل˘˘ق˘˘لا نا˘˘ير˘˘صش ءاد˘˘ب ن˘˘ه˘˘ت˘˘با˘˘˘صصإا
ن˘˘ه˘˘مد˘˘ق˘˘ت ع˘˘م دادز˘˘ي ’ ي˘˘جا˘˘ت˘˘لا
يأا عم اصضيأا لب ،بصسحف نصسلاب
ناك ولو مصس÷ا ةلتك رصشؤوÃ عافترا

مقر مصس÷ا ةلتك رصشؤومو .افيفط
ضصخ˘˘صشلا نزو ة˘˘قÓ˘˘˘ع ن˘˘˘ع Èع˘˘˘ي
ضضارمأÓ˘ل ه˘صضر˘ع˘ت ىد˘مو ه˘لو˘ط˘ب
نا˘˘صصق˘˘ن وأا ةدا˘˘يز ن˘˘ع ة˘˘م˘˘جا˘˘ن˘˘˘لا
ةمصسق لÓخ نم بصستحُيو .نزولا
ع˘بر˘م ى˘ل˘ع مار˘غو˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘لا˘˘ب نزو˘˘لا
ةمظنم تددح دقو .ŸÎاب لوطلا
يعيبطلا رصشؤوŸا ةيŸاعلا ةحصصلا
رصشؤوŸا ناك اذإا امأا .52وÚ 5.81ب
نأا ي˘ن˘ع˘ي اذ˘ه˘ف03وÚ 52ب ا˘˘˘˘˘م
‘و ،نزولا ‘ ةدايز هيدل ضصخصشلا

نوكي03 م˘˘˘˘˘قر˘˘˘˘˘˘لا زواŒ لا˘˘˘˘˘˘ح

نوثحا˘ب˘لا د˘جوو .ا˘ن˘يد˘ب ضصخ˘صشلا
نم ةأارما11 لك Úب نم ةدحاو نأا
نهمصسج ةلتك رصشؤوم غلبي يتاوللا
ىفصشتصسŸا ¤إا اهلاخدإا متيصس12
بلقلا نايرصش ءاد ءارج ىفوتتصس وأا
امأا .اماع47و55 رمع Úب يجاتلا

رصشؤوم غلبي يتلا ءاصسنلا ةلاح ‘
ر˘ط˘خ نإا˘˘ف43 ن˘ه˘ما˘صسجأا ة˘ل˘˘ت˘˘ك
يجاتلا بلقلا نايرصش ءادب ةافولا
ا˘ما“ ف˘˘عا˘˘صضت˘˘ي ر˘˘م˘˘ع˘˘لا ضسف˘˘ن˘˘ل
لك Úب نم ةدحاو ةأارما حبصصيل
د˘ئاز˘لا نزو˘لا ر˘ثؤو˘˘يو .ءا˘˘صسن ة˘˘ت˘˘صس
لم◊ا ةدايز لÓخ نم بلقلا ىلع
ةيمك ¤إا مدلا خصضل هيلع عقاولا
¤إا ةفاصضإ’اب ،ةجصسنأ’ا نم Èكأا
ضضار˘˘مأاو ير˘˘˘ك˘˘˘صسلا˘˘˘ب ه˘˘˘طا˘˘˘ب˘˘˘ترا
ة˘˘موا˘˘ق˘˘م د˘˘يز˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا Úيار˘˘˘صشلا
مد˘˘لا ة˘˘كر◊ ة˘˘يو˘˘مد˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘عوأ’ا

يدؤوي يذلا طغصضلا عافترا ةببصسم
م˘˘خ˘˘˘صضت ¤إا ة˘˘˘ق˘˘˘ح’ ل˘˘˘حار˘˘˘م ‘
تابون نم هعبتي امو بلقلا ةلصضع
نايحأ’ا نم Òثك ‘ يدؤوت ةيبلق
.توملل

ةقاصشرلاو ةحصصلا مهبلصستو عو÷ا نم مهينغت

 عقي كرَسش أأوسسأأ ةعيرسسلأ تابجولأ
نوقهأرŸأو لافطألأ هيف

‘ لثمتت تابجو يه .ةعفترŸا ةيرار◊ا تارعصسلا تاذ ةعيرصسلا تابجولا ىلع ’ابقإا تائفلا Ìكأا نوقهارŸاو لافطأ’ا Èتعي
نم مغرلاب ةعيرصسلا تابجولا هذه ىلع لابقإ’ا دادزيو .«رغÈلا» اذكو««ازتيبلا»و ،«امرواصشلا»و ةيلقŸا اطاطبلا «تاصشيودناصس»

.صضارمأ’ا نم Òثكب لافطأ’ا ةباصصإا ‘ ايصسيئر ارود بعلت اهنوك اهنم ءابطأ’ا تاريذ–

‘ Úصصتıا نم ددع عمجأا
ءا˘˘ق˘˘˘ل ‘ لا˘˘˘ف˘˘˘طأ’ا ضضار˘˘˘مأا

ضضرم نأا ضسادرموبب مهعمج
⁄» لا˘˘ف˘˘طأ’ا ىد˘˘ل د˘˘حو˘˘ت˘˘˘لا
ة˘˘صصا˘˘خ ـ ر˘˘ئاز÷ا ‘ فر˘˘ع˘˘ي

تاونصسلا ‘ ’إا ـ ءايلوأ’ا دنع
.«ةÒخأ’ا ةرصشعلا
دمfi نوÎب روتكدلا حصضوأاو
ضضار˘˘˘˘˘˘˘˘˘مأا ‘ ضصصصخ˘˘˘˘˘˘˘˘˘تŸا
‘ ه˘˘ت˘˘ل˘˘خاد˘˘م ‘ ،لا˘˘˘ف˘˘˘طأ’ا
دحوتلا لوح يصساردلا مويلا
ةنيدŸ ةفاقثلا رادب مظنŸا
مو˘ي˘لا ة˘˘ب˘˘صسا˘˘نÃ ،ضسادر˘˘مو˘˘ب
اذه نأاب ،ءادلا اذهل يŸاعلا
‘ ’و˘˘˘˘˘˘˘ه‹ نا˘˘˘˘˘˘˘ك» ضضرŸا
ار˘˘˘˘ظ˘˘˘˘ن ع˘˘˘˘م˘˘˘˘تÛا طا˘˘˘˘صسوأا
ه˘صضار˘عأا فا˘صشت˘˘كا ة˘˘بو˘˘ع˘˘صصل

د˘˘يد– ›ا˘˘ت˘˘لا˘˘ب ،ا˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ل–
نأا روتكدلا فاصضأاو .ضضرŸا
⁄» ضضرŸا اذ˘˘˘ه فا˘˘˘˘صشت˘˘˘˘كا
تاو˘ن˘صسلا ‘ ’إا ا˘ن˘˘ك‡ ن˘˘ك˘˘ي
ل˘˘˘˘صضف˘˘˘˘ب «ةÒخأ’ا ةر˘˘˘˘صشع˘˘˘˘˘لا
ي˘˘˘عو˘˘˘لا را˘˘˘صشت˘˘˘ناو مد˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘لا
تÓئاعلا طاصسوأا ‘ يحصصلا
ة˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا تاد˘˘˘عŸا ر˘˘˘فو˘˘˘تو
ى˘ل˘˘ع ةد˘˘عا˘˘صسŸا ة˘˘يرور˘˘صضلا
عم ىقبيو .ليلاحتلاو فصشكلا
ضسف˘˘˘˘˘ن ¤إا ادا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘صسا كلذ

اذ˘˘˘˘˘˘ه فا˘˘˘˘˘˘صشت˘˘˘˘˘˘˘كا ضصتıا
‘«ءايلوأ’ا فرط نم ضضرŸا
ثيح » ةركبŸاب تصسيل نصس
ت’ا◊ا مظعم ‘ نوكي هنأا
رمع نم فصصنو Úتنصس دعب»
.«تاو˘ن˘صس ة˘ثÓ˘ث ¤إا ل˘ف˘˘ط˘˘لا
ميهاربإا بارعأا روتكدلا دكأاو
ضضار˘˘˘˘˘˘˘˘˘مأا ‘ ضصصصخ˘˘˘˘˘˘˘˘˘تŸا
هتلخادم ‘ ة˘ي˘ل˘ق˘ع˘لا ل˘ف˘ط˘لا
3 ¤إا لفطلا لوصصو مغر هنأاب
اذ˘˘ه˘˘ب با˘˘صصم و˘˘هو تاو˘˘ن˘˘˘صس
ن˘˘˘ع ه˘˘˘جÓ˘˘˘ع ن˘˘˘كÁ» ءاد˘˘˘˘لا

عجرأاو .«ماتلا لفكتلا قيرط
راصشت˘نا با˘ب˘صسأا نو˘ي˘ئا˘صصخأ’ا

تا˘˘ي˘˘صضر˘˘ف ¤إا ضضرŸا اذ˘˘˘ه
ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ‘ ا˘هزر˘˘بأا ل˘˘ث˘˘م˘˘ت˘˘ت
ميثارج نم هيوتحي ام ببصسب
ةثارولاب وأا ءاعمأ’ا ‘ طصشنت
ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘لا تاÒغ˘ت˘˘لا ¤إا كلذ˘˘ك
لثمتت .يجولونكت˘لا رو˘ط˘ت˘لاو
مدع ‘ ضضرŸا اذه ضضارعأا
لا˘˘ف˘˘طأ’ا ع˘˘م با˘˘صصŸا بع˘˘˘ل
ل˘˘صصاو˘˘ت˘˘˘لا مد˘˘˘عو ن˘˘˘ير˘˘˘خآ’ا
تا˘كر˘ح˘ب ما˘ي˘ق˘لا ا˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جا
’ م˘˘ف˘˘لا ‘ ءا˘˘ي˘˘˘صشأا لا˘˘˘خدإا˘˘˘ك
عم حازŸا كحصضلا نولدابتي
رظنلا نوعيطتصسي ’ نيرخآ’ا
ددع حواÎيو .Úعلا ‘ Úعلا

ضضرÚ Ãبا˘˘˘صصŸا لا˘˘˘ف˘˘˘طأ’ا
Ú 7ب ام نطولا Èع دحوتلا
لدعÃ) لفط ف’أا8 ف’أا

5 ل˘ك ل˘با˘ق˘م ة˘با˘˘صصم ة˘˘ل˘˘ف˘˘ط
ام مهرامعأا حواÎت (لافطأا
تاو˘˘ن˘˘صس ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ث Úت˘˘˘ن˘˘˘صس Úب

‘ Úصصتıا نم ددع بصسح
.ضضرŸا
ءاقللا اذه ميظنت نم فدهلاو
نم ددع روصضح فرع يذلا
لافطأ’ا ءايلوأاو Úيئاصصخأ’ا
ادانتصسا ءادلا اذهب ÚباصصŸا
ةحيلصص طوانرغ ةديصسلا ¤إا
تاي’ولا Úب ام ةيعمج ةصسيئر
ىلع ةفرصشŸا «لمأ’ا ناتصسب»
مÓ˘˘عإا ضسي˘˘صس–» م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا
اذ˘ه لو˘ح ءا˘ي˘˘لوأ’ا ه˘˘ي˘˘جو˘˘تو
مويلا اذه نمصضتو .«ضضرŸا
ةد˘˘˘˘˘˘ع ءا˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘لإا ي˘˘˘˘˘˘صسارد˘˘˘˘˘˘لا

نم عوصضوŸا لوح تÓخادم
ة˘عو˘˘ب˘˘ت˘˘م Úي˘˘ئا˘˘صصخأا فر˘˘ط
طاصشنلا اذه عبتيصسو ضشاقنب
مدا˘ق˘لا تب˘صسلا مو˘ي م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ب
لا˘ف˘˘طأÓ˘˘ل ة˘˘ي˘˘ه˘˘ي˘˘فر˘˘ت ة˘˘ل˘˘حر
¤إا دحوتلا ضضرÚ ÃباصصŸا

يرو˘˘˘˘˘مز˘˘˘˘˘˘ب ل˘˘˘˘˘˘يÿا بكر˘˘˘˘˘˘م
.يرحبلا

م.ق

تأونسسلأ ‘ لإأ رئأز÷أ ‘ فرعي ⁄ دحوتلأ
ةÒخألأ رسشعلأ

!ةيومدلا ةيعوأ’ا عيصسوتل مدختصسي

بلقلأ سضأرمأل جÓع تأرايسسلأ ناخد
ناخدلا ‘ ةدوجوم ةماصس داوم مادختصسا ىلع نويناطيرب ءاملع لمع
يليد»ـلا ةفيحصص تدافأاو .بلقلا ضضارمأ’ جÓعك تارايصسلا نم ثعبنŸا

دنا زدنÓياه»و ،«وردنا ناصس» يتعماج ‘ Úثحابلا نأا ةيناطيÈلا «ليم
يداحأا»و «نوبركلا ديصسكأا لوأا» يتدام مادختصسا نوÈتخي «زدنÓيا
ثودح عنمو ةيومدلا ةيعوأ’ا عيصسوتل جÓعك ،«ÚجوÎينلا ديصسكأا

،«نوصسجيم نايإا» ةصساردلا نع لوؤوصسŸا ثحابلا لاقو .ةيومد تاطلج
نم مصس÷ا مرحي ةليئصض تايمكب بلقلا ¤إا Úتماصسلا ÚتداŸا خصض نإا
عصسوأا اهلعجيو ةيومدلا ةيعوأ’ا حيريو ،تاطل÷ا ليكصشت ىلع هتردق
نم ديفتصسي نأاب ءاملعلا لمأايو .اهيف ءامدلا نم ديزم رورÃ حمصسيو
.ةيغامد تاتكصسو ةيبلق تامزأا نم نوناعي نيذلا ىصضرŸا رابتخ’ا اذه
ةرم نويلÃ رغصصأا داوŸا هذه نم تايمك مدختصسن» :«نوصسجيم» لاقو
خصضت امدنع يتلا ،ًادج ةليلق تايمكب ›اتلابو ،تارايصسلا اهثبت يتلا نم

قيرف ايلاح لمعيو .«ضضيرملل ةديفم نوكت نأا نكÁ ةنيعم ةقطنم ‘
لوأا» تائيزجب ءول‡ ضسيك ءانب ىلع «وردنأا ناصس» ةعماج ‘ ءاملعلا نم
اهيف ثبي ةقيرطب ممصصي ،«ÚجوÎينلا ديصسكأا يداحأا»و «نوبركلا ديصسكأا
نكÁو .مصس÷ا ‘ بولطŸا لئاصسلا ضسŸ دنع مصس÷ا لخاد تازاغلا
تاجÓعلا نع ليدبك اقح’ مدختصست نأا ةديد÷ا ةقيرطلا هذهل
.بلقلا ىصضرم دنع تاطل÷ا لوصصح عنŸ ةيديلقتلا

رأّوز ددع سصخسش رايلم
ايرهسش «بويتوي» عقوم

ةكرصشل كولمŸا «بويتوي» عقوم نلعأا
هنومدختصسي صصخصش رايلم نأا «لغوغ»
ةلود حبصصأا عقوŸا نإا ول Óئاق ،ايرهصش
دعب ⁄اعلا ‘ ةلود Èكا نوكنصسف»
«بويتوي» عقوم لاقو .«دنهلاو Úصصلا

نم Úنثا لك Úب نم ادحاو نإا نايب ‘
نوداتري ابيرقت تنÎن’ا يمدختصسم
احا‚ «بويتوي» ققحيو .عقوŸا

ةثÓث لبق نم هصسيصسأات ذنم Óصصاوتم
«لاب ياب» ةكرصش ‘ Úقباصس Úفظوم

باطقتصسا ‘ نك“ ثيح ،5002 ماع
.لوأ’ا هماع ‘ ÚمدختصسŸا ÚيÓم
6002 ‘ عقوŸا «لغوغ» تÎصشاو
تمهاصسو .ر’ود رايلم56.1 لباقم
لثم ةروصصم ةيقيصسوم عطاقم ةرهصش
يصسيب يبون÷ا يروكلا برطŸا ةينغأا
ةدهاصشŸا ةدايز ‘ ،«لياتصس ما‚اج»

ةينغأ’ا تبلجو ،«بويتوي» ىلع
.نآ’ا ىتح ةدهاصشم رايلم54.1
ةقئاف تانايبلا تاكبصش راصشتنا دعاصسو
ديازتŸا رفاوتلاو ⁄اعلا Èع ةعرصسلا
تنÎن’اب ةلصصتŸا ةيكذلا فتاوهلل
لاصصت’ا ىلع صصاخصشأ’ا تارايلم
ددع لصصو دقو .ةيتوبكنعلا ةكبصشلاب
لصصاوتلا عقوم يمدختصسم
‘ رايلم ¤إا «كوبصسيف» يعامتج’ا
يŸاع ىوتصسم وهو يصضاŸا Èمتبصس

Ìكأا مئادلا راصشتنÓل هيعصس لعج
.ايد–

ءاŸا برصش ‘ نأا نوÒثكلا دجي
ة˘صسارد˘لا هذ˘ه ن˘ك˘ل ،ةÒب˘ك د˘ئاو˘˘ف
عاجوأا نم ففخي ءاŸا نأا تتبثأا
ضصخ˘˘˘˘صشلا ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ج˘˘˘˘ي ’و ،ضسأار˘˘˘˘˘لا

fiا لوا˘˘ن˘˘ت ¤إا ا˘˘جا˘˘تŸتا˘ن˘˘ك˘˘صس،
نم باوكأا7 ناصسنإ’ا يفكي ثيح
ةصسارد تدجو دقو .ايموي ءاŸا

ءاŸا برصش نم راثكإ’ا نأا ةديدج
عا˘جوأا ن˘م ف˘ّف˘خ˘˘ي نأا ه˘˘نأا˘˘صش ن˘˘م
ضصّلقي ›اتلابو ،ةقيقصشلاو ضسأارلا
تركذو .تانكصسŸا لوانتل ةجا◊ا

ةيناطيÈلا «ليم يليد»ـلا ةفيحصص
ة˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘ج ‘ Úث˘˘˘˘˘˘حا˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘لا نأا
نأا اودجو ةيدنلوهلا «تخيÎصسام»
نأا ن˘كÁ ءا˘م˘ل˘ل م˘ظ˘ت˘نŸا لوا˘ن˘ت˘لا
،ضسأار˘لا عا˘جوأا ةد˘ح ن˘م ف˘˘ّف˘˘خ˘˘ي
ةيودأ’ا كرت لصضفأ’ا نم ›اتلابو
كÓهت˘صسا ¤إا لو˘ح˘ت˘لاو ة˘ن˘ك˘صسŸا
ظ˘˘˘˘˘˘ح’و .كلذ ن˘˘˘˘˘˘˘م ً’د˘˘˘˘˘˘˘ب ءاŸا
باوكأا7 ةبارق برصش نأا نوثحابلا

فيفختلل فاك مويلا ‘ ءاŸا نم
ةا˘˘ي˘˘ح ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن Úصس–و ⁄أ’ا ن˘˘˘م
نم ةداع نوناعي نيذلا ىصضرŸا
‘ ءا˘م˘ل˘ع˘ل˘ل Úب˘تو .ضسأار˘لا عا˘˘جوأا
ن˘˘م بل˘˘ط ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع5002 ما˘˘ع˘˘˘لا

ءاŸا ن˘˘م د˘˘يزŸا بر˘˘صش ى˘˘صضر˘˘˘م
نصسح كلذ نأا ،ةناثŸا ةلكصشم ل◊
ي˘ف˘صصن˘لا ضسأار˘لا عا˘جوأا ةد˘˘ح ن˘˘م
ثحا˘ب˘لا بقار ا˘هد˘ع˘بو .م˘هد˘˘ن˘˘ع
نم Ìكأا هؤوÓمزو «تغيبصس كرام»

رركتم لكصشب نوناعي ضضيرم001
وأا ةدا◊ا ضسأار˘˘˘˘˘˘˘لا عا˘˘˘˘˘˘˘جوأا ن˘˘˘˘˘˘˘م
تاهيجو˘ت˘لا م˘هو˘ط˘عأاو ،ة˘ف˘ي˘فÿا
،جاعزن’اب روعصشلا نم فيفختلل

Ãدا˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘جإ’ا ضضف˘˘˘˘˘˘˘خ كلذ ‘ ا
يداف˘تو ،مو˘ن˘لا Úصس–و ،ي˘صسف˘ن˘لا
فصصن نم بلطو .Úيفاكلا لوانت
ن˘˘˘م اÎل5.1 بر˘˘˘صش Úكرا˘˘˘˘صشŸا
.رهصشأا3 ىدم ىلع مويلا ‘ ءاŸا
تارامتصسا ىصضرŸا أÓم اهدعبو
ن˘يذ˘لا نأا تر˘ه˘˘ظأا ،ة˘˘ل˘˘ئ˘˘صسأ’ا ن˘˘م
او˘ل˘ج˘صس ءاŸا ن˘م د˘˘يزŸا او˘˘بر˘˘صش
:نو˘ث˘حا˘ب˘لا لا˘قو .ى˘ل˘عأا تا˘مÓ˘ع
نيذلا ىصضرŸا ضضعب نأاب دقتعن»
د˘˘ق ضسأار˘˘لا عا˘˘جوأا ن˘˘˘م نو˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘ي
ن˘م د˘يز˘م بر˘صش ن˘م نود˘ي˘ف˘˘ت˘˘صسي
لو˘˘ق˘˘عŸا ن˘˘م ه˘˘نأا˘˘ب ود˘˘˘ب˘˘˘يو ءاŸا
ءاŸا برصش اولواحي نأاب مهتيصصوت
ن˘˘˘˘مز˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م ةÒصصق ةÎف˘˘˘˘˘ل Ìكأا

Ÿانصس– نولجصسي اوناك نإا ةفرع.

صضرغلاب يفت ايموي باوكأا7

 ففخي ءاŸأ برسش نم راثكإلأ
سسأأرلأ عاجوأأ



كنع رّبعي فلتfl قوذب بتكŸأ ةفرغ
تÓماعلا تاهمأ’ا
ناكمإ’ا ردق نلواحي
نهتايح Úب قيفوتلا
Òثكو ،ةيلئاعلاو ةيلمعلا

صضفي نهنم نم لمعلا نلّ
ةحارلا ثيح ،تيبلا
.ةيدصس÷او ةيصسفنلا
لمعلل ناكم ضصيصصختو

نوكي ’ ،تيبلا ‘
،يصسركو ةلواط ءارصشب
يلقتنت نأا يصضتقي لب
هل Úحاترت وج ¤إا
بلاقلا نم كجرخيو
بتاكŸ يديلقتلا
.ينيتورلا اهعباطو تاكرصشلا

نم تنأاو ،ةلوؤوصسŸاو ةريدŸا تنأا تيبلا ‘ كبتكم ةفرغ ‘
ةيكيصسÓك ىلع ءاقبإ’ا وأا اهيف ةيوي◊او ةاي◊ا ثب راتخي

.ةئداه
نم هنّيب– ام اهنم يحوتصست نأا نكÁ يتلا راكفأ’ا ضضعب انه
:تاراوصسصسكإاو ناولأا
يفصضت ةزي‡ ةركف ،دوصسأ’او ضضيبأ’او ›اقتÈلاب يدامرلا جمد
.حرفلا نم اوج ناكŸا ىلع
ةيلطم ناردج عم نوللا ة–اف ةيبصشÿا ةيصضرأ’ا يدمتعا
‘ ›اقتÈلا نوللا امهيلع بلغي يصسركو بتكمو يدامرلاب
.›اقتÈلا بابلا ءÓط عم يلك ماجصسنا
بتكم ةلواط دامتعا ىوصس كيلع امف ،ايكيصسÓك كقوذ ناك اذإا
ىلع ،هتاذ نوللا نم يصسيئر يصسرك عم قورÙا ينبلا نم ةÒبك
انولم ءÓط ’ ثيح ،تيبلا ‘ ءاصضيب ةيواز ‘ كلذ نوكي نأا
.نويعلا رهبت دق ةطلتfl ناولأا ’و نارد÷ا نّيزي
‘ يولعلا قباطلا اياوز ىدحإا ‘ كلمعل اناكم يصصصصخت نأا
.ةيلÓقتصس’او ءودهلا ىلع ثعبت ةديدصس ةركف ،كتيب

عم امجصسنم يتأايصس لا◊ا هذه ‘ كبتكم ميمصصت نأا ‘ كصش ’
ضضيبأ’ا رايتخا Úعيطتصست كنأا ’إا هنيدمتعت يذلا ماعلا روكيدلا
 .هاوصس نع بتكŸا زييمتل دوصسأ’او
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هذه روبع ىلع لفطلا ةدعاصسŸو
ضضعب عابتا مأÓل نكÁ ةلحرŸا
:ةماهلا حئاصصنلا

ع˘˘م ما˘˘ع˘˘ط˘˘لا ل˘˘ف˘˘ط˘˘˘لا لوا˘˘˘ن˘˘˘ت -
نأا اد˘˘˘ج م˘˘˘هŸا ن˘˘˘م :ن˘˘˘˘ير˘˘˘˘خآ’ا
ةيقب ع˘م ما˘ع˘ط˘لا ل˘ف˘ط˘لا لوا˘ن˘ت˘ي
اذه دعاصسي ثيح ،ةرصسأ’ا دارفأا

لوا˘ن˘ت ‘ ل˘ف˘ط˘لا ع˘ي˘˘ج˘˘صشت ى˘˘ل˘˘ع
.ماعطلا نم ةديد÷ا عاونأ’ا

ما˘˘ع˘˘ط˘˘˘لا ن˘˘˘م Úعو˘˘˘ن Ëد˘˘˘ق˘˘˘ت -
بجي :ةدحاولا ةبجولا ‘ لفطلل

ن˘˘˘م Úعو˘˘˘ن Ëد˘˘˘ق˘˘˘ت مأ’ا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
لفطلا لÁ ’ ىتح لفطلل ماعطلا

ن˘م ط˘ق˘ف د˘حاو عو˘˘ن لوا˘˘ن˘˘ت ن˘˘م
Ìكأا Ëدقت دعاصسي امك .ماعطلا

لفطلا لوانت ىلع ماعطلل عون نم
ة˘˘˘ي˘˘˘ئاذ˘˘˘غ˘˘˘لا داوŸا ن˘˘˘˘م د˘˘˘˘يزŸا
.همصس÷ ةمزÓلا

قاذم ىلع ة˘ي˘با˘ج˘يإا˘ب ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا -
عجصشي نأا هنأاصش نم كلذو :ماعطلا
ن˘م د˘يزŸا لوا˘ن˘ت ى˘ل˘ع ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا
ن˘م ةد˘يد÷او ة˘ف˘ل˘تıا عاو˘˘نأ’ا

.ماعطلا
لوانتل ضصصصıا تقولا ليلقت -
ةد˘˘م حواÎت نأا بج˘˘ي :ما˘˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘لا
02 ن˘م ما˘ع˘ط˘˘ل˘˘ل ل˘˘ف˘˘ط˘˘لا لوا˘˘ن˘˘ت
بج˘ي ’و ة˘ق˘ي˘قد03 ¤إا ة˘ق˘ي˘˘قد
ديزŸا لوانت ىلع لفطلا ماغرإا

.ماعطلا نم
ةبصسانمو ةÒغصص تايمك Ëدقت -
رعصشي ’ ىتح لفطلل ماعطلا نم
نم هنأا ىري امنيح للŸاب لفطلا
نم ةÒبك ةيمك لوانت ضضÎفŸا
ق˘ب˘˘ط˘˘لا ‘ ةد˘˘جاو˘˘تŸا ما˘˘ع˘˘ط˘˘لا

.هل ضصصصıا
لوا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ل ي˘˘˘مو˘˘˘˘ي Úتور ع˘˘˘˘صضو -
يموي Úتور عصضو بجي :ماعطلا
،ةثÓث˘لا ه˘تا˘ب˘جو لوا˘ن˘ت˘ل ل˘ف˘ط˘ل˘ل
لفطلا ناك اذإا هنأا ملعلا بجيو

لوا˘˘ن˘˘ت˘˘ي ’ ه˘˘نإا˘˘ف ةد˘˘صشب ا˘˘ع˘˘˘ئا˘˘˘ج
بعتŸا لفطلاو هل مزÓلا ماعطلا
ة˘˘ي˘˘جازŸا ه˘˘ت˘˘لا˘˘ح ‘ نو˘˘ك˘˘ي ن˘˘˘ل
ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ح˘˘ي˘˘ح˘˘˘صصلا ة˘˘˘ي˘˘˘صسف˘˘˘ن˘˘˘لاو
لكصشب ماعطلا لوانت ىلع هدعاصست
.ميلصس
ءار˘˘˘صش ‘ ل˘˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘لا ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘صشم -
يذ˘لا ما˘ع˘ط˘لا داد˘˘عإاو را˘˘ي˘˘ت˘˘خاو
عيجصشت هنأاصش نم اذهو ،هلصضفي
.ماعطلا لوانت ىلع لفطلا

:ئداه ناكم ‘ ماعطلا لوانت -
لفطلل ئداه وج Òفوت مأ’ا ىلع
ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ب ما˘˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘لا لوا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ل
ثي˘ح ،با˘ع˘˘لأ’ا وأا نو˘˘يز˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘ت˘˘لا
‘ ز˘ي˘كÎلا ل˘ف˘ط˘لا ى˘ل˘˘ع بع˘˘صصي
تقو ‘ ءي˘صش ن˘م Ìكأا˘˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا
.دحاو

ماـعطلأ لواــنـت ىلع كـلـفط Úـعـجـسشـت فيك

ةقيدحك  ...اهؤوبؤوب Óب Úعك  ...ةأارما Óب ⁄اعلا
 ...ةعصشأا Óب صسمصشلاك  ...راهزأا Óب

 ...ةأارŸا ىدل ةصسداصسلا ةصسا◊ا  ...ل’دلا
لجرلا امأا  ...صصÓخإ’ا لك صصلخت نأا اهنكÁ ةأارŸا

 ...Óف
ةأارŸا نم ب– كنأا  ...لام÷ا ‘ ةنتفلا ىنعم

 - امهنول فرعت ’ كلذ عم كنكلو ،اهينيع
اهتاوطخ عيمج ‘ ةمعنلا رهظت يتلا ةأارŸا بحأا يننإا

لك ‘ ب◊او ةماركلاو - اهينيع ‘ ءامصسلا ءافصصو -
 اهنم ةرداب

ةأارŸا زيÁ لجرلاو   ..اهينيعب لجرلا زي“ ةأارŸا
 هلقعب
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Áخ لفطلا رÓهو‰ لحارم ل Ãةلحر Áتعيو .ماعطلا نم ادج ةليلق عاونأا لوانت لصضفيو ماعطلا لوانت نم اهيف لÈ صضفر
نم ةلاح لفطلا باتني ثيح ،يعيبط رمأا ماعطلا نم Úعم عون لوانت ىلع رارصصإ’او ماعطلا نم ةديدع عاونأا لوانتل لفطلا
.هيلع ةديد÷ا ةمعطأ’ا لوانت نم قلقلا
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وداكوفألاب رعسشلل عانق
ةينغ اهنأاب وداكوفأ’ا ةرمث فرعت
ةينهدلا صضامحأ’او نداعŸاب
اعئار اناعŸ يفصضت يتلا تانيماتيفلاو
عانقلا اذهب كحصصنن .رعصشلا ىلع
ام لكو ،فا÷ا رعصشلا نم صصلختلل

ةرمثلا Òصشقت وه هب مايقلا كيلع
دعبو ،ةيواح ‘ اهعصضوو اهبل ةلازإاو
.لتكلا يفتخت ىتح ،اهصسره كلذ
فصصنو نوتيزلا تيز نم ابوك يفيصضأا

ةرمث قوف زوللا تيز نم بوك
اعم تانوكŸا يجزما مث ،وداكوفأ’ا

عصضو نكÁ .نوجعم ¤إا لوحتت ىتح
ىلع جيزŸا اذه نع جتني يذلا عانقلا
.ةاصشرف وأا طصشم ةطصساوب كرعصش
جئاتنلا ¤إا لوصصولا ىلع صصرحللو
رعصشلا ىلع اهكرت نم دب ’ ،ةوجرŸا
Ÿةقيقد02 ةد.

:ريداقŸا

ة˘نو˘ت˘لا ن˘م ة˘ب˘ل˘˘ع -
تيزلاب ةظوفÙا

ن˘˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘ع -
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘˘نور˘˘˘ك˘˘˘عŸا
وأا فاد˘˘˘صصأا ل˘˘˘ك˘˘˘صش
”اوخ
ناتÒبك ناتقعلم -
نوتيزلا تيز نم
نم ةطصسوتم ةبح -
ةمورفم ،لصصبلا

حئارصش ¤إا ةعطقم ،رصضخأ’ا نوتيزلا نم امارغ05 -
روصشبŸا رز÷ا نم ناتبح -
ةبغرلا بصسح ،دوصسأا لفلفو حلم -
رفصصأ’ا لدرÿا نم ةÒبك ةقعلم -
ضضما◊ا نوميللا نم ةبح Òصصع -
زينوياŸا نم ةÒغصص قعÓم5 -
Úيزتلل ،امعان ةمورفم ضسÿا نم ةبح -

:Òصضحتلا ةقيرط

فاصضŸا ءاŸا ‘ ةنوركعŸا قلصست ،رانلا ىلع عصضوت ردق ‘ -1
،درابلا ءاŸا ‘ لصسغتو عفرت مث ،تيزلاو حلŸا نم ليلق هيلإا
.ىفصصتو
لكصشتي ىتح ،اديج ةيقابلا تانوكŸا لك فاصضت ،رخآا ءاعو ‘ -2
.ضسناجتم طيلخ
قبط ¤إا ةنوتلا طيلخو ةقولصسŸا ةنوركعŸا نم لك فاصضي -3
مورفŸا ضسÿاب قبطلا اذه نيزيو .اديج ناطلخيو ،Ëدقتلا
.نوميللاو مطامطلا تابحو
.(ضصاخصشأا ةصسمÿ يفكت ريداقŸا هذه)
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تاديصسلا أاجلت ،ةصشعنم ةحئار ىلع لوصصحلل
ى˘ل˘ع ا˘ه˘تا˘نو˘ك˘م ‘ يو˘ت– ي˘ت˘لا رو˘˘ط˘˘ع˘˘لا ¤إا
مويلا فصصتنم ‘ كنكل .ةيقنلا ةعيبطلا حئاور
كمصسج Òطعتل ةعيرصس لولح ¤إا Úجات– دق
ةيرطع تاÁرك قيرط نع قرعلا نم ضصلختلاو
نم ،كعم رمتصسي رطعلا لعŒو ،Óيوط مودت
Úعنصصت ’ َمِلف ،ءاصسŸا ىتحو حابصصلا ةيادب

ة˘ي˘ق˘ن˘لا ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ح˘ئاور ن˘˘م ضصاÿا كر˘˘ط˘˘ع
هنيمدختصست عيرصس لحك كعم نوكيل ،كصسفنب
؟كموي لÓخ ةجا◊ا تقو
مودي ارطع كمصسج حن“ ةيعيبطلا حئاورلا نإا

ةيعيبطلا قرطلا ضضعب كل مدقن كلذل ،Óيوط
نم ،كموي فصصتنم ‘ اهيمدختصستل ةعيرصسلا
هذهو ؛اتابث Ìكأا رطعو ،ةيبذاج Ìكأا موي لجأا

:يه قرطلا
ة˘ح˘ئار˘لاو عو˘ن˘لا ن˘م نو˘با˘˘صص ر˘˘صشب˘˘ب ي˘˘مو˘˘ق ـ1
نم Úتقعلم هيلإا يفيصضأاو ،امهنيراتخت نيذللا
مث ،نوميللا Òصصع نم Úتقعلمو ،زوللا تيز
يلصص– ىتح ةئداه ران ىلع تانوكŸا يعفرا

‘ Ëركلا يعصض مث ،Ëركلاب هيبصش طيلخ ىلع
ي˘ك ،كد˘ي ة˘ب˘ي˘ق˘ح ‘ ا˘ه˘ب ي˘ظ˘ف˘˘ت˘˘حاو ،ة˘˘ب˘˘ل˘˘ع
.تدرأا املك ةصشعنم ةرطع ةحئارب يعتمتت
ةبلع ‘ درولا ءام نم ليلقلا ةئبعتب يموق ـ2

املك ةصشعنم ةحئارب يعتمتتل خاخب ىلع يوت–
هدئاوفب روهصشم درولا ءام نأا ¤إا ةفاصضإا ،تدرأا
.ةرصشبلل ةÒبكلا
لصضفŸا كرطع نم تارطقلا عصضب يفيصضأا ـ3
،ل˘˘ئا˘˘صسلا ما˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘صس’ا نو˘˘با˘˘˘صص ¤إا ز˘˘˘كرŸاو

يفطصشا مث ،ةÎفل هيكرتاو ،هب كمصسج يكرفاو
لاوط ةصشعنم كتحئار ىقبتصسو ،ءاŸاب كمصسج
.مويلا
،ة˘جا˘جز ‘ درو˘˘لا ءا˘˘م ن˘˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘ك ي˘˘ع˘˘صض ـ4
،اديج امهيطلخاو ،لافطأ’ا تيز اهيلإا يفيصضأاو
اهب يكلدو ،كدي ةحار ‘ اهنم ليلقلا يعصض مث

عم هتبوطر ىلع ظاف◊ا تدرأا املك ،كمصسج
.ةليمجو ةفيفخ ةحئار

كسسفنب كرطع يرسضحتل ةعيرسس راكفأأ

بيصصنلا ىلع لوأ’ا دولوŸا ذوحتصسي ام ةداع
،ضسبŸÓا ن˘˘م ةÒب˘˘ك تا˘˘ي˘˘م˘˘ك ءار˘˘˘صش ‘ Èكأ’ا
ضضارغأا اهمظعم نوكي يتلا ةميقلا ايادهلاو
،ةد’ولا ثيدح لفطلا لجأا نم ةفلكمو ةنيمث
مهماصسجأا ومنت ام ناعرصس ديلاوŸا نأا اÃو
ىلع ›اتلاب رثؤوي ام ،موي دعب اموي ةÒغصصلا
مأ’ا اهتيأا كيلإا ،مهيلع قيصضت يتلا مهصضارغأا
ةظفاÙا ىلع كدعاصست يتلا بيلاصسأ’ا ضضعب

اهلÓغتصسا لجأا نم لوأ’ا كلفط ضضارغأا ىلع
.Êاثلا لفطلل
،ا˘˘ه˘˘˘ع˘˘˘فر˘˘˘ل ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا ضضار˘˘˘غأ’ا ي˘˘˘ف˘˘˘ّن˘˘˘صص -1
ةديد÷ا امأا ،اهيدعبتصسا ةكلهتصسŸا ضضارغأ’او
،ظ˘ف◊ا˘ب ةر˘يد˘ج ي˘ه˘ف ا˘ه˘˘ن˘˘م د˘˘يد÷ا ه˘˘ب˘˘صشو
Óف لامعتصس’ا ةمئادو ةكلهتصسŸا ضضارغأ’او
.اهب ظافتحÓل يعاد
نم اهتمÓصسو ضضارغأ’ا ةفاظن نم يدكأات -2
قحتصست يتلا عطقلا فيظنتب يموقو ،هيوصشت يأا
ة˘ي˘ن˘ط˘ق˘لا ضسبŸÓا˘ف .Êا˘ث˘لا دو˘لو˘م˘ل˘ل ا˘˘ه˘˘ع˘˘فر
نأا بجي تاعوبطم ىلع يوت– يتلا عطقلاو

Œنود ق˘˘˘˘˘˘˘فر˘˘˘˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘˘˘˘˘ف
نم يرذحاو ،اهرصصع
تا˘صضي˘بŸا ماد˘خ˘ت˘˘صسا

،ةنولŸا ضسبŸÓا عم
ر˘˘˘˘˘˘˘صشن د˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘عو

ةعطقلا

،ر˘صشن˘لا ‘ ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ل˘˘ق˘˘ثأ’ا ءز÷ا ي˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘صسا
دقو ،بولقŸاب ضسبŸÓا يك ىلع يدمتعاو

ة˘˘ع˘˘صشأ’ ا˘˘ه˘˘صضر˘˘ع˘˘ت ¤إا ع˘˘ط˘˘ق˘˘لا ضضع˘˘˘ب جا˘˘˘ت–
ة˘˘صصا˘˘خ ،ر˘˘صشا˘˘ب˘˘م Òغ ل˘˘ك˘˘صشب ن˘˘ك˘˘ل ،ضسم˘˘˘صشلا
نو˘ك˘ي ي˘ت˘لا ضسبÓ˘م˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ا˘˘مأا ،ة˘˘ن˘˘كاد˘˘لا
’إا ،ىوكت ’أا لصضفأ’ا نمف نوليانلا نم اهصشامق
.ةفيفخ ضشامق ةعطق اهيلع تعصضو اذإا
اهمزلت ضضيبأ’ا نوللا تاذ ضسبŸÓا ةداع -3
هنول لsوحتي دق ضضيبأ’ا نأا ثيح ،ةصصاخ ةيانع
ة˘م˘ي˘ل˘صس ة˘ق˘ير˘ط˘ب ه˘ظ˘ف˘ح م˘ت˘ي ⁄ نإا ما˘يأ’ا ع˘م

.ةديجو
،ل˘˘ك˘˘صشلا وأا ن˘˘صسل˘˘ل ا˘˘ع˘˘ب˘˘ت ضضار˘˘غأ’ا ي˘˘ب˘˘ِتر -4
نم اءدب ،ةدح ىلع عون لك عصضوب اهيفنصصو
.ةيذحأ’او ةف◊أ’ا
وأا لافطأ’اب ةصصاخ ةÒغصص ةبيقح يصصصصخ -5
ة˘صصا˘خ ا˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘جاو ،كل˘˘ف˘˘ط جرد ن˘˘م ة˘˘ح˘˘صسف
›واحو ،ةديد÷ا هبصش ضضارغأ’او ضسبŸÓاب
،ةصشمقأ’ا عونل اعبت ضضارغأ’ا Úب يلصصفت نأا
ع˘م ا˘ه˘صضع˘ب˘ف ،ة˘ي˘ن˘ط˘ق˘لاو ة˘يو˘ت˘صشلا ة˘صشم˘قأ’ا˘ك
عونلا ‘ اهّوصشم ارثأا كÎي دق ليوطلا نيزختلا
.رخآ’ا

ةيكيتصسÓب ضسايكأا ‘ فنصصم ضضرغ لك يعصض
ةديد÷ا ضضارغأ’ا كرت دي÷ا نم امك ،ةصصاخ
بلع وأا نوترك ‘ اهيبترو ،ةصصاÿا اهصسايكأا ‘

،ةنزÿا لخاد وأا قوف ظف– ةصصاخ ةيكيتصسÓب
نكامأ’ا ثيح ،ئفاد ناكم ‘ اهعصضو موزل عم
ن˘˘م Òغ˘˘تو ة˘˘صشم˘˘قأ’ا ة˘˘ي˘˘عو˘˘ن ‘ ر˘˘ثؤو˘˘ت ةرا◊ا

ضسا˘ي˘كأ’ا ‘ ظ˘ف– ا˘مد˘ن˘ع ة˘صصا˘خ ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘لا˘˘ح
.ةيكيتصسÓبلا

؟لوألأ كلفط سضأرغأأ ىلع Úظفا– فيك

ـلا عصضو ةيفيك ‘رعتل هذه ةيليمجتلا انحئاصصن يعبتا
،معانو باذج رهظم لجأا نم ،يبهذلا «Ôي’ يآا»
.ةصضوŸا ىلعو
،هيف غلابم كرهظم ودبي دقف قاÈلا نم تÌكأا نإا
«Ôي’ يآا» عصضول ةحيحصصلا ةقيرطلا يلمعتصسا كلذل
.ةقارب نويع لÓظ عم قارب كلذ يعصضت ’و ،يبهذلا

؟ يبهذلا «Ôي’ يآا» ـلا Úعصضت ىتم
Ëرك وأا تويزلا نم ةيلاÿا تابطرŸا دعاصست :’وأا
نم تاعاصس دعب ،جايكاŸا نÓيصس يدافت ‘ ضساصسأ’ا
لÓظ عم قاÈلا «Ôي’ يآا» ـلا ىصشامتي :ايناث .هعصضو
نوكت يتلا كلت نأ’ ،ةردوب لكصش ىلع يتأات يتلا نويعلا

.قيÈلا لÓحنا ¤إا يدؤوت دق Ëرك لكصش ىلع
يعصضت نأا كنكÁ نويعلا لÓظ عصضو Úلمكت امدنع
يآا» ـلا ع˘˘صضو ل˘˘ب˘˘ق كصشو˘˘مر ي˘˘ط˘˘صش“ وأا ار˘˘ك˘˘صساŸا

.قيÈلاب خاصستÓل كصشومر تصضّرع ’إاو ،«Ôي’

؟هنيعصضت فيك
ملق ’وأا يعصضت نأا بجي ،ذاّخأا جايكام ىلع يلصصحتل
مث ،نيديرت ام قفو ،نوللا نكاد «Ôي’ يآا» وأا لحك
يد“ نأا كنكÁو .هقوف قاÈّلا «Ôي’ يآا» ـلا يعصض
نوكي دق ،ىرخأا ةهج نم.Úعلا جراخ ¤إا ملقلا
تنك نإا نكلو ،بعصصأا لئاصسلا «Ôي’ يآا» ـلا مادختصسا

يهجاوت نلف قÈلا نم ةيلاÿا تاجتنŸا ىلع ةداتعم
ا˘˘يو˘˘ق وأا ا˘˘م˘˘عا˘˘ن ار˘˘ه˘˘ظ˘˘م تÎخا نإا.ة˘ل˘ك˘صشم يأا
فيثكت مدع نم يدكأات ،قاÈلا لحكلا مادختصساب
مءÓتي ،انه نم .جايكاŸا رصصانع رئاصس ‘ ناولأ’ا
عم ةمعانلا دودÿا ةردوبو فافصشلا هافصشلا رمحأا

ر˘ه˘ظŸا ى˘ل˘ع Úل˘˘صص– ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع.ة˘لÓ˘طإ’ا هذ˘˘ه
مدع ¤إا هبنتلا عم ،ضسبŸÓا ¤إا يلقتنا ،بولطŸا
ىلع يلصصحتل ،ةقارب تاراوصسصسكإاو ضسبÓم ءادترا
،ةصصاÿا تابصسانم˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ا˘مأا .ةزا˘ت˘مŸا ة˘ل˘ط˘لا
.ةيندعم ةبيقح يفيصضت نأا كنكميف

؟يبهذلأ «Ôيل يآأ» ـلأ Úعسضت فيك
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ماعلا اذه ةرود ‘ ةكراصشŸا ةيمصسرلا مÓفأ’ا نمصض

ناجرهم ‘ رئأز÷أ لثÁ ““اهترسشب ت–““
يئامنيسسلأ ايسسينيف

باق Ëركلا دبع

‘ يئامنيصسلا ايصسنيف ناجرهم ةرادإا تفصشك
كراصشتصس يتلا مÓفأ’ا ةمئاق ةنصسلا هذهل هترود

مصضت ثيح ،ناجرهملل ةيمصسرلا تاقباصسŸا ‘
م˘ل˘ي˘ف˘لا ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘˘بر˘˘ع مÓ˘˘فأا ة˘˘ع˘˘برأا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا
Ëر˘م ة˘جر˘خ˘م˘ل˘˘ل ““ا˘˘ه˘˘تر˘˘صشب ت–““ ير˘˘ئاز÷ا

مÓ˘˘فأ’ا ة˘˘ئ˘˘ف ‘ كرا˘˘صشي˘˘˘صس يذ˘˘˘لاو ،ةوار˘˘˘صسم
يصسنوت˘لا م˘ل˘ي˘ف˘لا د‚ ا˘م˘ك ،ةÒصصق˘لا ة˘ي˘ئاور˘لا
،ةينه نب رثوك جارخإا ““هدلج عاب يذلا لجرلا““
ةليوطلا ةيئاورلا مÓفأ’ا ةئف ‘ كراصشيصس يذلا
AKNAZ““ ي˘˘˘بر˘˘˘غŸا م˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا بنا˘˘˘˘ج ¤إا

TCATNOC““ ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘صسإا جار˘˘˘˘خإا ن˘˘˘˘˘م
،دومح دمحأاو ،ةمطب ءاصسنخ ةلوطبو ،ىقارعلا
فزا˘˘˘ع لو˘˘˘ح ه˘˘˘ثاد˘˘˘˘حأا رود˘˘˘˘تو ،ىواز دار˘˘˘˘مو
بب˘صسب ه˘صسف˘ن ر˘مد ،Úصسر’ ى˘عد˘ي ي˘˘ق˘˘ي˘˘صسو˘˘م
ةأارما ،ياجار لباقي يذلاو ،تاردıا يطاعت
برهي ،عراوصشلا ‘ ضشيعت يبهذ توصص تاذ
هصساصسأا ⁄اع ¤إا ريرŸا امهعقاو نم امهÓك
امهصضعب بح ‘ ناعقي ىتح ،نفلاو ىقيصسوŸا

ة˘ئ˘ي˘ل˘م ة˘˘ي˘˘صسنا˘˘مور ة˘˘صصق نا˘˘صشي˘˘ع˘˘ي˘˘ل ،ضضع˘˘ب˘˘لا
.لكاصشŸاو تايدحتلاب
ةزغ““ ناونعب Úطصسلف نم ثلاثلا مليفلا امأا

ر˘˘صصا˘˘ن نازر˘˘ط ن˘˘يو˘˘خأ’ا جار˘˘خإا ن˘˘م ،““ي˘˘˘ب˘˘˘ح
لصصافم ضضعب ىلع ءوصضلا يقلي ،رصصان يبرعو
هتلوطب دصسجيو ،ةعئارلا ةزغ ةنيدم ‘ ةاي◊ا
دبع ةصسيام ،ضسابع مايهو ،وصض ميلصس نم Óك
.ضضوع لانمو ،ردنكصسإا جروج ،يداهلا
ةنصسلا هذه ةرود نأا ناجرهŸا ةرادإا تفصشك امك
نع ،91 ديفوك ةحئاج لظ ‘ يرجتصس يتلا

اد˘˘ل˘˘ي˘˘ت““ ة˘˘ل˘˘ث˘˘مŸاو ““ىو˘˘ه نآا““ ة˘˘ج˘˘ت˘˘نŸا ح˘˘ن˘˘م
اÁر˘ك˘˘ت ى˘˘ب˘˘هذ˘˘لا د˘˘صسأ’ا ةز˘˘ئا˘˘ج ““نو˘˘ت˘˘ن˘˘يو˘˘صس
ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ضضر˘˘ع رر˘˘قŸا ن˘˘˘مو ا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘تازا‚إ’
.لبقŸا ءاثÓثلا ناجرهŸا مÓفأا ضضورع
م˘ي˘ك˘ح˘ت˘لا ة˘ن÷ ءا˘صضعأا ن˘ع نا˘جر˘هŸا ن˘ل˘عأاو
ةنجلل ةصسيئرك تصشنÓب تيك ةمجنلا مصضت يتلا
ةيوا˘صسم˘ن˘لا ة˘جرıا ءا˘صضعأ’ا ة˘ن˘ج˘ل˘لا م˘صضتو
اناوج ةيناطيÈلا ةجرıاو زنارف اكينوÒف
،ا˘يو˘غ’ ’و˘ك˘˘ي˘˘ن ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإ’ا ة˘˘ب˘˘تا˘˘ك˘˘لاو ،غو˘˘ه
Êامورلا جرıاو دلوزتيب Úتصسيرك ةيناŸأ’او

Úف˘يدو˘ل ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا ة˘ل˘ث˘مŸاو و˘يو˘˘ب ي˘˘ت˘˘صسير˘˘ك
ةنصسلا هذه نوكيصسف حاتتف’ا مليف امأا ،هييناصس
ىتيصشتول لييناد نم وهو ةنصس11 دعب ›اطيإا
ناجره˘م و˘م˘ظ˘ن˘م لا˘قو،““iccaL““ ناو˘ن˘ع˘بو
ما˘ع˘لا اذ˘ه ة˘خ˘صسن نإا ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘˘صسلا ة˘˘ي˘˘قد˘˘ن˘˘ب˘˘لا
تاÒيغتلا ضضعب كانهو لقأا تارايتخا لمصشتصس
ت’وكوتوÈل˘ل ة˘ج˘ي˘ت˘ن ة˘يرور˘صض تح˘ب˘صصأا ي˘ت˘لا
ئراو˘˘ط˘˘لا ة˘˘لا˘˘ح ا˘˘ه˘˘ت˘˘صضر˘˘ف ي˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صصلا
91-DIVOC،ا دكأاوŸلاثتم’ا نأا نومظن
دعابتلا اهمهأاو ءابولا اهبلطتي يتلا Òبادتلل
مÓفأÓل ›امجإ’ا ددعلا نوكيصسو ،يعامتج’ا

.لقأا يمصسرلا رايتخ’ا ‘
تاناجرهŸا نم اصسينيف ناجرهم tدعي ،ةراصشإÓل
لامعأ’ا ىلع اهتارايتخا ‘ زكرت تناك يتلا
¤إا وأا ةÒبكلا Òهام÷ا ¤إا لصصت املق يتلا

‘ Òغت يذلا رمأ’ا ،راكصسوأ’اك ةماهلا زئاوج
،هل اÒبراب وتÒبلا ›اطيإ’ا جتنŸا ةصسائر دهع
يتلاو77 ةرودلا ‘ ةصسايصسلا هذه دوعت ثيح
ا˘˘ه˘˘مو‚و دوو˘˘ي˘˘˘لو˘˘˘ه مÓ˘˘˘فأ’ با˘˘˘ي˘˘˘غ د˘˘˘ه˘˘˘صشت
.ًايŸاع نيروهصشŸا اهيجرflو

اهتلئاعل صصاخ Ëركت عم

ةركاسشم ةنيÁ ةلحأرلأ ةبتاكلأ مسسأ قÓطإأ
يقأوبلأ مأاب ةبتكم ىلع

قÓطإاب ةركاصشم ةنيÁ ةلحارلا ةبتاكلا يقاوبلا مأا ةي’و تمsرك
ةزي‡ ةيلافتحا ءاوجأا ‘ ،ةنايكصسÃ ةيرصض◊ا ةبتكŸا ىلع اهمصسا
ةبتاكلا ةلئاع اذكو ،‘اقثلا نأاصشلاب Úمتهمو ءابدأا روصضح طصسو
.ةي’ولا ›او فرط نم ضصاخ Ëركتب تيظح يتلا
قÓطإا مصسارم لÓخ غلاوزوب يلع يقاوبلا مأاب ةفاقثلا ريدم دsكأاو
““ةركاصشم ةينÁ““ ةديد÷ا ةيرصض◊ا ةبتكŸا ىلع لsوَعُي هsنأا ةيمصستلا
اŸ ارظن ايفاقث احرصص نوكت نأا اثيدح ةمدÿا زيح تلخد يتلا

ف˘ل˘تfl ‘ بت˘ك˘لاو تا˘ف˘˘لؤوŸا عاو˘˘نأا ثد˘˘حأا ن˘˘م ا˘˘ه˘˘فو˘˘فر ه˘˘يو–
 .ةي’ولاب ةيفاقثلا ةكر◊ا ليعفت ‘ ةلاfi ’ مهاصستصسو ،نيدايŸا
‘ عاطقلا اهنم دافتصسا يتلا ةيفاقثلا قفارŸا Úب نم ةبتكŸا tدعتو
ةيريدم اهزا‚إا ىلع تفرصشأا ةبتكم41 لصصأا نم يقاوبلا مأا ةي’و
لك نم ‘اقثلا لعفلا بيرقتل ةلودلا تادوه‹ راطإا ‘ ةفاقثلا
Úتعاقب دعقم002 مصضت ثيح ،اهقطانم فلتخÃ ةي’ولا ةنكاصس
لافطأÓل ةيناثلاو رابكلا ةدئافل ¤وأ’ا تصصصصخ ةءارقلاو ةعلاطملل
¤إا ةفاصضإا ،اهيو– يتلا تافلؤوŸا لÓخ نم مهرامعأا عم بصسانتتل
لا˘صصت’او مÓ˘˘عإ’ا تا˘˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت˘˘ب ة˘˘صصا˘˘خ ىر˘˘خأاو Úث˘˘حا˘˘ب˘˘ل˘˘ل ة˘˘عا˘˘ق
نأا ’إا اهئاصشنإا رارق ىلع زو– ’ ةبتكŸا نأا Òصشنو .ةيتامولعŸاو
مامأا اهحتف اررق ةفاقثلا ةيريدم عم قيصسنتلاب يقاوبلا مأا ›او
ةصصاخ ةيفاقثلا اهتامدخ نم ةدافتصس’ا نم مهنيكمتل ÚنطاوŸا
ددع ‘ اعافترا ةÒخأ’ا تاونصسلا ‘ دهصشت ةنايكصسم ةقطنم نأاو
يذلا رمأ’ا ةبنابصشلاو ةيفاقثلا قفارملل يلك بايغ هلباقي ،ناكصسلا
.‘اقثلا حرصصلا اذه حتف ‘ عارصسإ’اب ةبلاطملل ةنكاصسلاب عفد
،9491 ةنصس ةنايكصسم ديلاوم نم ةركاصشم ةنيÁ ةبيدأ’ا نأا ركذي
لصصاوتل ،ةركبم نصس ‘ ةباتكلاو فيلأاتلا ⁄اع ‘ اهم‚ عطصس
.3102 يام91 ‘ ةينŸا اهتفاو نأا ¤إا فيلأاتلا راوصشم

ث.ق

نوبلاطي يراوهلا يديصسب قيتعلا ي◊ا ناكصس
لخدتلاب تاطلصسلا

نامثع نب دمfi دجسسم دuدهت لاغسشأأ
نأرهوب Òبكلأ

فقول لخدتلاب نارهوب يراوهلا يديصسب قيتعلا ي◊ا ناكصس بلاط
نامثع نب دمfi يابلا دجصسم ىوتصسم ىلع رادج حتف لاغصشأا
ذا˘خ˘تا ل˘جأا ن˘م اذ˘هو ،ي˘ن˘طو˘لا ثاÎلا ن˘م˘˘صض ف˘˘ن˘˘صصŸا ،Òب˘˘ك˘˘لا
يتلا تايعم÷ا ىدحإا تاصسرامŸ دح عصضوو ،ةمزÓلا تاءارجإ’ا
طيحي يذلا روصسلا نم ءزج مده ‘ ببصستت دق لاغصشأاب تماق

Ãد˘˘ج˘˘صس fiب˘ك˘˘لا نا˘˘م˘˘ث˘˘ع ن˘˘ب د˘˘مÒ اوŸا ة˘ق˘ي˘ت˘ع˘لا ةرا˘نÙة˘يذا
.““ضسنادوب““ Ëدقلا يركصسعلا ىفصشتصسملل
عقوŸا ¤إا اولقتنا مهنأا يراوهلا يديصسل قيتعلا ي◊ا ناكصس دكأاو
نم نأاب ،يرصض◊ا عاطقلا حلاصصÃ مهلاصصتا دعب ايناديم اودكأاتو
اولصسارو ،لاغصشأ’ا هذهب مايقلل اصصيخرت نوكلÁ ’ رف◊ا اورصشاب
هذه عنŸ لخدتلا ةرورصضب اهوبلاطو اهنيح ‘ ةفاقثلا ةيريدم
قلعتŸا89 /40 نوناق قفو ضصيخÎلل عصضخت نأا بجي يتلا ةيلمعلا
موصسرŸا اذكو ،8991 ناوج51 ‘ رداصصلا ‘اقثلا ثاÎلا ةيامحب
مصسق نع امإا ردصصي ضصيخÎلا نأا املع ،51 /31 مقر يذيفنتلا
ىلع Òمعتلا ةيريدم وأا ،نارهو ةي’ول ةفاقثلا ةيريدŸ عباتلا راثآ’ا

لمعتصسŸا داوŸا نأا ¤إا ةفاصضإا ،ةيصصولا ةرازولا وأا ،ةي’ولا ىوتصسم
ينبŸا تانوكم عم يصشامتي ’ هÒغو حلصسم تنمصسا نم ءانبلل
فيقوت ” ،ةفاقثلا ةيريدŸ ىوكصشلا هذه لوصصو روفو ،يرثأ’ا
.عوصضوŸا ىلع عÓط’ا ةياغل يصضاŸا ءاعبرأ’ا لاغصشأ’ا
يتلا ةيرثأ’ا دجاصسŸا مهأا دحأا Èتعي دجصسŸا نأاب Òكذتلا ردجيو
ط‰ وذ وهو ،نارهوب يراوهلا يديصس قيتعلا ي◊ا اهب رخزي
يصسلدنأا زارط تاذ هجوأ’ا ةيعابر ةفرخزŸا ةرانÃ زيمتي يرامعم
.Òبكلا دمfi يابلا فرط نم Êامثعلا دهعلا ‘9971 ةنصس ديصش

ث.ق

Œب عمÚ يصسيلوبلا بدأ’او عقاولا بدأا

 ““يلفسسلأ قباطلأ Úطايسش““ ةيأور ردسصُي قيفر لولج
““يلفصسلا قباطلا Úطايصش““ ناونعب ةياور قيفر لولج بيدأÓل تردصص

Œب ع˘˘مÚ ى˘ل˘ع ة˘ياور˘لا ز˘ك˘˘تر˘˘تو .ي˘˘صسي˘˘لو˘˘ب˘˘لا بدأ’او ع˘˘قاو˘˘لا بدأا
fiهصشلا ةعقاولا نع ثادحأ’ا ةيعقاو ،نيروÒا ةŸةياكحب ةطبتر

يتلا ةيديجاÎلا ثادحأ’او ،““Òبع““ مصساب ةروهصشŸا ي◊اصص ةظيفح
يذلا يصسيلوبلا و÷او ،ةيصشحو ةقيرطب اهلتقو اهفاطتخاب تطبترا
ليبصس ‘ ةطرصشلاو ةباينلا تاعباتمو تاقيق– نم درصسلا Òصس مصسر
دعب يقيق◊ا لتاقلا ¤إا لوصصولاو ،ةيصضقلا تاصسبÓم نع فصشكلا
ةعاجصش ةبرŒ لولج قيفر يئاورلا ضضاخو .هابتصش’ا ةرئاد عاصستا
’ ةيقيق◊ا ةصصقلا لاطبأا هاوفأا نم هصصن طويخ طبر ‘ ةيناصسنإاو
ه˘نأا˘ك˘ف ،ة˘ي˘قاد˘صصŸا ة˘برا˘صضتŸا را˘ب˘خأ’ا ن˘م وأا ط˘ق˘ف ه˘ت˘ل˘يfl ن˘˘م
ضسرام مث ،ةقوثوŸا هتامولعم عمج ‘ يفحصصلا ققÙا رود ضصمقت
خذب ةصسرا‡ نود عت‡ يدرصس بلاق نمصض اهكبصس ‘ بتاكك هرود
عم ةازاوم ةطيصسب اهكÎف ةغللا عم يئاورلا لماعتو .اهجرهبو ةغللا
مئار÷ا عصشبأا نم ةدحاول فصشاكلا قايصسلا ةرورصضو عقاولا ةطاصسب
نم ةماع Êاصسنإ’ا عمتÛاو ةصصاخ يرئاز÷ا عمتÛا اهصشيعي يتلا
،ةلئازلا ةيويندلا تاياغلا لجأا نم ةيرصشبلا حورلابو مدلاب راتهتصسا
هتقيقحب له÷ا لغلغت ىدمو نيدلاب راŒ’ا ىلع ءوصضلا طلصسي امك
اهنمث تعفد يتلا ةÒخأ’ا هذه ،ةذوعصشلاو لجدلا ءارو قايصسن’او
رد˘صصأا نأاو ق˘ب˘صس ،Òكذ˘ت˘ل˘ل .⁄ا˘ع˘لا ‘ ا˘ه˘ل˘ث˘˘م ى˘˘صصح˘˘ي ’ ا˘˘مو Òب˘˘ع
ةرصضح““ ةياور اهنيب نم رعصشلاو درصسلا Úب تعونت ’امعأا يئاورلا
ةيرئازج Úتعبط ‘ ““يلفصسلا قباطلا Úطايصش““ ةياورو ““يبأا لينولوكلا

،ة˘م˘جÎلاو ر˘صشن˘ل˘ل ل˘يوأا˘ت راد ن˘ع ة˘˘ي˘˘قار˘˘ع ىر˘˘خأاو لا˘˘ي˘˘خ راد ن˘˘ع
،““ةو˘ه˘صش ‘ ة˘صصقار““ ،““ي˘كر˘ت ل˘ي˘توأا““ رار˘غ ى˘ل˘˘ع ة˘˘ير˘˘ع˘˘صش ضصو˘˘صصنو
.““رطŸا رطع ينيهتصشي““

ث.ق

مليفلا ،لبقŸا Èمتبصس21 ¤إاÚ 2بام ةÎفلا ‘ دقعتصس يتلا ،77ـلا هترود ‘ يئامنيصسلا ايصسينيف ناجرهم ةرادإا تراتخا
ةيئاورلا مÓفأ’ا ةئفبو ماعلا اذه ةرود ‘ ةكراصشŸا ةيمصسرلا مÓفأ’ا نمصض ،ةوارصسم Ëرم ةجرخملل ““اهترصشب ت–““ يرئاز÷ا
.ةÒصصقلا

ـه1441 مر80fi ـل قفاوŸا م0202  توأا72 صسيمÿا

ة˘ي’و˘ب ة˘فا˘ق˘ث˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تما˘˘ق
ضسا˘ب˘ل˘لا در˘ج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب Âا˘غ˘ت˘˘صسم
ز˘مر˘ي يذ˘لا ي˘لÙا يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا
نكم ا‡ ةقطنŸا ديلاقتو ثاÎل

ةعطق53 در˘˘˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘˘˘م نآ’ا د◊
.ةئيهلا تاذ ىدل ملع امبصسح
” هنأا ةفاقثلا ةيريدم تحصضوأاو
ةعطق لكل ةينقت ةيقاطب دادعإا
ةÎفلاو ةيلÙا ةيمصستلا نمصضتت
‘ ة˘ل˘م˘ع˘ت˘صسŸا داوŸاو ة˘ي˘ن˘مز˘˘لا
ةيدي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘عا˘ن˘صصلا وأا ة˘طا˘يÿا
ضصاÿا ف˘˘صصو˘˘˘لاو تا˘˘˘صسا˘˘˘قŸاو
وأا ›ا˘جر نا˘ك ءاو˘صس ضسا˘˘ب˘˘ل ل˘˘ك˘˘ب
لÓخ وأا ايموي مدختصسي يئاصسن
.ةيعامتج’او ةينيدلا تابصسانŸا

““ةزو˘ل˘ب˘لا““ ة˘صسب˘لأا˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘˘ت˘˘يو
““ر˘هو÷ا»و ““م˘ي˘عز˘لا““ رار˘غ ى˘ل˘ع
““جا˘˘˘˘˘تو˘˘˘˘˘˘صسلا»و ““ق˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘لا»و
““ة˘لÁر˘ف˘لا““ ضسا˘˘ب˘˘لو ““جو˘˘صسنŸا»و
““و˘˘˘˘˘˘˘كار˘˘˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘˘لا»و (ة˘˘˘˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘˘˘بÿا)
ةد˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صشلا»و ““›ودا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب÷ا»و
Êاطلصسلا اهيعونب ““ة˘ي‰ا˘غ˘ت˘صسŸا
ا˘ه˘مد˘خ˘ت˘صست ي˘ت˘لا ي˘صسا˘˘طر˘˘ف˘˘لاو
ضسارعأ’ا ‘ ةي‰اغتصسŸا ةأارŸا
ةصسبلأ’ا نم اهÒغو كاي◊ا اذكو
.ةيوصسنلا
ة˘صسب˘لأا در÷ا اذ˘ه ن˘م˘˘صضت˘˘ي ا˘˘م˘˘ك
رار˘غ ى˘ل˘ع ي‰ا˘غ˘ت˘صسŸا ل˘˘جر˘˘لا
““ة˘بÓ÷ا»و (ةءا˘ب˘ع˘لا) ““ة˘˘يا˘˘ب˘˘ع˘˘لا““

““ضسونÈلا»و ““يبورعلا لاورصسلا»و

عاو˘˘نأا ف˘˘ل˘˘تflو ““ضشو˘˘˘بر˘˘˘ط˘˘˘لا»و
.اهÒغو ةمامعلا
تاذل اقفو- ةيلمعلا هذه فدهتو
ثار˘˘˘˘˘ت Úم˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘ت ¤إا -رد˘˘˘˘˘˘صصŸا
ظا˘ف◊او ة˘ي‰ا˘غ˘ت˘صسŸا ة˘ي˘حا˘ن˘لا

نم ةديد÷ا لايجأÓل هلقنو هيلع
Úصصتıا ÚينهŸاو ÚممصصŸا

ة˘˘˘˘˘صسب˘˘˘˘˘لأ’ا ة˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘صص لا‹ ‘
.ةيديلقتلا
عاطق مظني كلذ عم ةازاوŸابو
توأاÚ 01ب ام ÂاغتصسÃ ةفاقثلا
ةدع لبقŸا Èمتبصس8و يرا÷ا
مايأ’ا راطإا ‘ دعب نع تايلاعف
ن˘م ير˘ئاز÷ا ضسا˘ب˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
تنÎن’ا Èع تار˘صضاfi ا˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب

يرئاز÷ا يديلقتلا ضسابللا““ لوح
يديلقتلا ضسابللا»و ““خيراتلا Èع
ي˘˘˘˘˘˘صضاŸا Úب ي‰ا˘˘˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘صسŸا
ةح˘ل˘صصم ضسي˘ئر لو˘ق˘ي ““ر˘صضا◊او
دلو““ ةفاقثلا رادب ‘اقثلا طاصشنلا

ر˘ها˘ط˘لا ““ي˘˘كا˘˘ك ن˘˘م˘˘حر˘˘لا د˘˘ب˘˘ع
.ةصصوخ
ةر˘ها˘ظ˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ م˘˘ظ˘˘ن˘˘ُتو
ضضع˘˘˘ب م˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘صصت لو˘˘˘˘ح تا˘˘˘˘صشرو
تاحلطصصمو ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ة˘صسب˘لأ’ا
نصسحأ’ ةقباصسمو يلÙا ضسابللا
بيتك لوأا زا‚إاو ةي‰اغتصسم ةدصش
فيصضي يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لا ضسا˘ب˘ل˘ل رو˘صصم
.ثدحتŸا تاذ

ث.ق

ةعطق لكل ةينقت ةيقاطب دادعإا

ÂاغتسسÃ يلÙأ يديلقتلأ سسابللأ نم ةعطق53 درج

عtلطتلاب كلذو1202 /0202 مصسوŸ ““‘اقثلا لعفلل ةليصسف““ ةيعمج رuصض–
اهنم ةدحاو لكل ؛ةيصضاÎفاو ةيناديم ةيفاقث ةردابم رصشع ةعبصس ة‹Èل
.““‘اقثلا لمعلل ةليصسف قاثيم““ ‘ ةيصضرأا
وأا دحأ’ Óيدب نوكت نل تاردابŸا““ هذه نأا ةيعمجلل نايب ‘ ءاجو

،اهتاذل ةينطولا ةفاقثلا ةمدخو ،لماكتلا ¤إا ىعصستصس لب ،دحأ’ Úمداخ
ة˘يرو˘ه˘م÷ا حور ع˘م ما˘ج˘صسنا ‘ ،ا˘ه˘تا˘هاŒاو ا˘ه˘تا˘ه˘جو ا˘ه˘هو˘جو ل˘ك˘˘ب
اذإا““ هنأا نايبلا فاصضأاو ،““هصسفن تقولا ‘ ةعونتŸاو ةدحاولا ةيرئاز÷ا

هرصصنت ةيعم÷ا نأا ينعي Óف ؛Úعم رايت ¤إا يمتني ضصخصش ةفاصضتصسا ”
.““فÓتخ’ا ةفاقثب ماتلا ناÁإÓل لب ،هل جورتو

عور˘صشŸا نأا ةد˘كؤو˘م ،ح˘ي˘ح˘صصت˘لاو بيو˘صصت˘ل˘ل لاÛا ة˘ي˘ع˘م÷ا تح˘˘ت˘˘فو
هجوتمو ةينطولا ةظحللا قمع نم قلطنم ةيعم÷ا هانبتت يذلا ‘اقثلا
ةيفاقثلا تائيهلا عم تايقافتا نم رئاز÷ا طبري ام دودح ‘ ’إا ،اهيلإا
.ةيلودلا
يهو ةدمتعم ةيعم÷اف ،عيمجلل لاÛا حتف ىلع ةيعم÷ا تددصش امك
قيصسنتلل ةيلباق اهل امك ،فغصشلا نوكلÁ ن‡ ةصصاخ ،بعصشلل كلم اذهب
ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘صس’ا ‘ ق◊ا ي˘غ˘ل˘ي ’ ا˘م دود˘ح ‘ ،ة˘ي˘مو˘ك◊ا تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لا ع˘˘م
.‘اقثلا لعفلل ةرطصسŸا ةيؤورلاو ،ةيروهم÷ا Úناوق عم ةمجصسنŸا

ث.ق

1202 /0202 ديد÷ا مصسوملل

ةيسضأÎفأو ةينأديم ةردابم71 جمÈُت ““‘اقثلأ لعفلل ةليسسف““
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حرف
رج فرح

يقصس

(م) يود
 ةوذج
رانلا

ضسكع
ةولح

فرعأا
ضسكع
ماركلا
 يتزوح ‘
ثوعبŸا

(م) نئمطي
Èع

دصشح
لزنŸا

طصسب
ةدلاو

(م)⁄اظ
ءاجر

رصسف
اهل جوز’

يفنلل

(م) دعاصسم
بح

تاذلا

«جاربأاّ»
ةÌعبم
Œاهد ‘
لوهصسلا

«Óصسع»
ةÌعبم

(م) لفون

فيرعتلل
بردي

رهصش
يدÓيم

Èع
Èح

ضضكر
روطتم

يدلاو
فطع

ةمعن ضسكع

قÓمإا
‘

مصس÷ا

لصصاف
(م) متصشأا

عاطتصسإا
(م) مقصس

لاغصشأا
يوما رعاصش

ةصضيبلا ‘
(م)

مصسد
ضضفر ضسكع
‘ «ةميلو»

عم÷ا
ضسبي
 ضسكع

رم

(م) قادصص
(م) عفتري
ناهباصشتم

(م) يواصست
ايديموك
‘ مدقتم
(م) رمعلا

 رهدزإا
تاقاط
بئاغلا

لوح
قرط

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

ةعطاقتŸا تاملكلا

ايقفأا
لكصشتت يتلا ةيبعصشلا ءايحأ’ا Èكأا نم ـ1
 ةيرئاز÷ا ةمصصاعلا اهنم
نوكت يتلا بابصسأا نم ـ وهلن و حر‰ ـ2
بصسح ةيصسفنلا ضضارم’او دقعلا
ديورف
رصصبأا ـ هعجÎصسي ـ3
توح ـ ءوصس لك نم ضضاعم ـ4
ـ ةردق وأا ةقاط ـ (م) راهزأ’ا نم ـ5
(م)يقÓصس
ـ قورعللا ‘ يرجي ـ ناهباصشتم ـ6
(م) دصشرت
(م) هيلع Ìعأا ـ فيعصض وأا لذم ـ7
مهقثاو وأا دعولاب ءافولا مهل مدق ـ8
ماع اهلÓقتصسإا تلان ةيقيرفإا ةلود ـ9
(م) حتف ـ0991
ـ رئاز÷اب ضساروأ’ا ميلقإا ةمصصاع ـ01
(م) بتاع

إا إا ا ب ع ضص ل ا ن م

خ ذ ضس ث ي ف ا ل ف ل

ف ا ل ط ج م د ع ب د

ا ك م م ف ز ا ج م ضس

ء ر ت ع م ل ا ع م أا

ضص ق إا ف ت خ ا ر و ل

ي ف ل ا ط ب أا ل ا ا

د ل ب ر ث ا ك ت ي ن

ـه ا ح د ب ر ح ل ا م

ا و د د ع ر ب ح ل ا

رصسلا ةملك

 :بولطŸا
ةماصسلا يعاف’ا نم
و ايصسأا ‘ ضشيعت ادج
ايقيرفإا

تاملكلا
ـ (رقفلا و ـ ب◊ا ـ ءافخإا ـ بعصصلا نم )
ـ ‘ ـ عمطت ـ Óف ـ دصسأ’ا نم ـ تملصس ـ اذإا )

ـ ددع ـ رثاكتي ـ بر◊ا ـ دعب ) ـ (هديصص
ـ دح ـ ⁄اعم ـ فزا‹ ـ راختفإ’ ـ (لافطأ’ا

.مج
وك - ود - وصس

7 1 5
5 2 3 7 1 4
1 8 4 3

3 4 1
9 5 1 2 8 3

4 3 6 2
1 3 6 9

6 4 9 8 2
2 5 1 8

ا ل لك ام ا ت Ÿاقت عط ة
ا ايقف
ـ1 بظ وبأا  ـ ي ـ2 أابخ  أا  اج ـ ل ر  ـ3 بج ي  لح ل
ـ و  ـ4 › ـ رم  اد  ـ م ـ5 اير  يد  ـ ن صص  ـ له دم 

ـ6 ن  ياصس ـ ر  Ë 7ـ ي  ـ ن يلق  ـ8 ل نغ  ـ ي أا  صش د
ـ9 يقع ةيلام  ـ01 د بلا  Òو Ê

:ايدومع
ـ1 ا  أ’ ـ ندر أا  ـ2 لم أا  ـ ب ن  يصس ـ م ا  ـ3 ل و  لج
ـ ان  ـ ي ل  ـ4 ب اط  ـ ⁄ .ي  .ي ـ5 .ي اح  صص ـ ر
ن ـ6 ره ي  ير ـ هد ـ7 لغ   Áـ ل ـ8 نع  بخ  Ò ـ
ي Óق ـ9 ي يم  ـ ل ي  صش ـ01 ق لا  او د ـ ي ددع 

ا ل لك ام ا ت ل صس ه يم ا :ة لل سم ص لك م ا ة ل صس ا :ر ل بوك ار

باعلأ’ا لولح

ةيمهسسلأ تاملكلأ
ليارب ةغل ةيدجبا ةءارق ‘ دمتعت يتلا ةصسا◊ا:فيرعتلا

ةصصاخ

4 3 2 18 7 6 5

1

3

4

ايدومع
 ةيدŸا ةي’و ندم تايÈك نم ـ1
ةيمÓصسإ’ا بهاذŸا نم ـ2
و ةنصسلا لهأ’ يمتنت ةرصصاعŸا
دلاو ـ ةعام÷ا
يئاجر ـ (م) ءايع هبيصصي و لكي ـ3
(م)
اثلث ـ (م) Òظن ـ رجصضأا و قياصضتأا ـ4
«تيب »
ءام لهنم ـ Òثك ـ5
» ‘ اهدŒ ـ ةفيعصض وأا ةليزه ـ6
تاهيه
اهتبfi ـ فيرعتلل ـ7
(م) ةذةعصشو رحصس ـ لاقب وأا ةناح ـ8
(م) تاءيÙا نم ـ قعي ضسكع ـ9
اهصسصسأا ةيرئازج ةنيدم ـ01
’ ـ م777 ماع جراةÿا نويمتصسرلا
(ن)(م) ضسودنهلا هلكأات

5

2



ةمصصاع
 ابوك
ايافخ

هكلم
رويط
ةدرغم

مهتم Òغ
Òبك تيب

لاقثأا
(م) ةÒصسع

(م) بره
ناهباصشتم

يود
(م) بحاصص

ةليمج
هتقو برق

(م) كلهأا
ةنيدم

ةينيطصسلف

(م) رف
بئاغلل

ىصصحأا
لكي

ءايلع
نم

تانئاكلا
ةي◊ا

ضضرم
(م) يدلج

يهنأا

«ماد » اثلث
ءاجر

يهنلل
ءاجر

« ةيماح »
ةÌعبم
ضسكع

(م) روهظ

(م) بره
(م) ةيذحأا

درفم
«ةوخإا»
(م) حاتفم

طصسب
فرح
فطع
ديصصن

ءانثتصسÓل
(م) رغث

(م) قاتصشم
ءاجر

Œاهد ‘
« ءارزو »

طقصس

Èعي
هحتف

فرعأا ’
(م)

ناهباصشتم

(م) Èعم
لطيخ

ةداعصس
(م) بصصنلل

 زاح
منغ وأا

لزه ضسكع
(م)

ق‰

ضسكع
اهدعب

اهملظ

لوصسك
fi(م) هتب

ملع
(م) ةقاط

(م) ضصانم
رهدزا

(م) رصصأا
رجصض

(م) ءاطغ
روهظ

(م) ضسقط
لاصس

« ميهي »
ةÌعبم

«ديج» اثلث
(م) بصصنلل

(م) ةدعاق
فرح
فطع

طصسب
زجاح

«راج » اثلث
نهار

ضسكع
يروصضح
« يمري »

ةÌعبم

عفترم
رركأا

دعقي
ةمصصاع
ايروصس

ةنيدم
ةيقارع
(م) عنم

(م) هذÓم
(م) ةيراج

وأا هلامج
هنصسح

قيقصش
ةدلاولا

هبترأا
(م) عمج

ههجو ‘
(م)

فرعأا

ةحاصسملل
نرŸا

ب◊ا مصس
(م)
عجو
ءاجر

مامتها ضسكع
(م)

(م) فيعصضلا

لاوحأ’ا عيمج ‘ يقيق◊ا نوللا : فيرعتلاةيمهسسلأ تاملكلأ
ةيراجتلا تارئاطلا ‘دوجوŸا دوصسأ’ا قودنصصلل

4 3 2 18 7 6 5

12ةـيـلـسـت
ـه1441 مر80fi ـل قفاوŸا م0202  توأا72 صسيمÿا

Èكأا وه
ىلع تاقولıا

صضرأ’ا

ليلج يباحصص
ةفيلخو (صض)

ءاهدلاب فرع
مل◊او
مركلاو

دئارب فرعي
Úيفارغ÷ا

برعلا

دعاصست ةدام
مصسج ماظع

ىلع ناصسنإ’ا
ومنلا

فاصشتك’ا
يذلا Òبكلا

هؤوارو ناك
⁄اعلا

يصسنرفلا
روتصساب صسيول

يتلا اصصعلا
كولŸا اهلمحي

ةمصصاع
لمحي ةيبرع

ىنعم اهميغ
ةرجصشلا
ةميظعلا

نوكتي اهملع
لÓه نم

مو‚ ةصسمخو

ليلج يباحصص
دÓب حتف (صض)

نيرحبلا
ايلاح رطقو

يتلا ةنصسلا
اهمايأا ددع

اموي663

6

5

4

3

2

1

7
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ىفطسصم ىفسشتسسم
ةبيشسح عراشش : ناونعلا

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

ياد Úسسح : ىفسشتسسم
ياد Úشسح : ىفششتشسم
ىفششتشسم : ناونعلا

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

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

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

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

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

ةديلبلا ىفسشتسسم
نوناف زنارف ىفششتشسم : ناونعلا

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

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

2321723431200 : فتاه
Ê : zd.etnas@necmeltuhcوÎكلإلا ديÈلا

وزو يزيت ىفسشتسسم
ريدإا دمfi ىفششتشسم : ناونعلا

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

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

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

ةنيطنسسق ىفسشتسسم
صسيداب نب ىفششتشسم : ناونعلا

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

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

تاـيفشìـØـم

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

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

72.97.17.120: صسكاف
�zd.vog.gc.www

: عافدلا ةرازو
51.51.17.120 : فتاه

رئاز÷ا - رايبألا - اراغاـط : ناونـعلا
ةمشصاعلا

120 -75 -00 -00 : فتاـهلا

ةيلخادلا ةرازو
ةموك◊ا رشصق قاطن

04.32.37.120/00.21.17 : فتاه
01.25.06.120: صسكاف

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

: ةيعامتجإلا
رئاز÷ا ، دادزولب دمfi عراشش44

66.33.86.120 : فناه
60.35.47.120 : صسكاف

: ةيلاŸا ةرازو
ايناطيروم  ىنبم وÒبود ةحاشس

66.31.17.120 : فتاه
05.46.37.120: صسكاف

ةيجراÿا نوؤوسشلا ةرازو
ةيدارŸا ىيحي نب قيدشصلا دمfi ةحاشس

54.54.05.120/34.34.05 :فتاه
24.24.05.120: صسكاف

ديسصلاو ةحلفلا ةرازو
21 مقر صشوÒمع ديقغلا عراشش

21.17.17.120: فتاه
68.95.97.120: صسكاف

ميلقإلا ةئيهتو زيهجتلا ةرازو
ةبقلا Òبكلا ر“ؤوŸا ةرهاقلا عراشش

00.59.86.120: فتاه
47.98.85.120: صسكاف

مجانŸاو ةقاطلا ةرازو
08 مقر لومرغ دمحا عراشش

00.33.76.120: فتاه
66.30.76.120: صسكاف

ةلكيهلا ةداعإاو ةعانسصلا ةرازو
ةمهاسسŸاو

40 مقر ياب دمحأا عراشش ، هيزيلوكلا ىنبم
فتاه

:76.59.32.120/34.09.32/68.59.32
82.49.32.120: صسكاف

ةراجتلا ةرازو
ةموك◊ا رسصق

04.32.37.120/84.32.37 : فتاه
87.45.37.120: صسكاف

لقنلا ةرازو
911 مقر دارم صشوديد عراشش

99.60.47.120 : فتاه
61.35.47.120: صسكاف

تلسصاوŸاو ديÈلا ةرازو
رئاز÷ا ، ةبقلا ، ةفاقثلا رشصق

02.21.17.120 : فتاه
59.29.17.120: صسكاف

ةÒغسصلا تاسسسسؤوŸا ةرازو
ةطسسوتŸاو

40 مقر ياب دمحأا ، هيزيلوكلا ىنبم
00.33.17.120: فتاه

88.62.95.120/95.56.06: صسكاف

ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو
40 مقر ةرديح داقميت دمحأا عراشش

55.58.06.120: فتاه
63.90.06.120: صسكاف

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

75.76.06.120: صسكاف

ةلئاعلاو نماسضتلا ةرازو
رئاز÷ا ، ةموك◊ا رشصق

فتاه
:04.32.37.120/84.32.37/00.21.37

89.95.37.120: صسكاف

ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو
30 مقر دادزولب دمfi عراشش

05.53.86.120/85.53.86: فتاه
87.77.56.120: صسكاف

نيدهاÛا ةرازو
ةفرانوب دمfi عراشش20 رايبألا

55.32.29.120: فتاه
93.72.29.120: صسكاف

ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ةرازو
يملعلا

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

ناكسسإلا ةرازو
371 مقر دارم صشوديد عراشش

22.70.47.120: فتاه
38.35.47.120: صسكاف

ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو
مقر ةيندŸا ، ىلعل نمحرلا دبع عراشش

521
51.35.76.120 : فتاه
64.63.56.120: صسكاف

تعانسصلاو ةحايسسلا ةرازو
ةيديلقتلا

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

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

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

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

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

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

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

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

اسسنرف
ةيداشصتقلا ماهملل ةيرئاز÷ا ةيلشصنقلا :ناونعلا

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

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

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

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

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

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

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

Æرافàت

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

à⁄ضخ©àء àمماـــ“رألìفـــحاــ

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

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

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

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

 يادلا رسصق فحتم
رئاز÷ا ةبشصقلا

44.48.86.120: فتاه

راثألل ينطولا فحتŸا
711 مقر مشساقلب Ëرك عراشش
68.06.47.120: فتاه

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

ةلوفطلا فحتم
ريوكعوب حلاشص عراشش411
71.35.46.120: فتاه
71.75.46.120 :صسكافلا

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

يسساروألا قدنف
رئاز÷ا ،نوناف زنارف عراشش

252847120 : فتاه
782717120/09 :صسكاف

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

012586120/011076 : فتاه
401266120/020366 :صسكاف

رئاز÷ا قدنف
رئاز÷ا ،ةعمجوب Êاديوشس يح42

000159120 : فتاه
805396120 :صسكاف

›ودلا رئاز÷ا قدنف
-اقباسس نوتليهلا -

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

60.60.12.120 : صسكاف

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

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

26.52.45.120/46.42.45 :فتاه
66.52.45.120 :صسكاف

ضضايرلا قدنف
 ›اواطشس ، جرف يديشس يحايشسلا بكرŸا

39.50.93 /57.13.93.120 : فتاه
54.61.93.120 :صسكاف

Òمألا قدنف
ميهاربإا ›اد قيرط ،نشسح لÓط يح33

06.82.63.120/01.51.63 : فتاه
85.33.73.120 :صسكاف

ىسسرŸا قدنف
›اواطشس ،جرف يديشس-يحايشسلا بكرŸا

15.91.93.120/50.01.93 : فتاه
54 .61.93.120 :صسكاف

فايسضلا راد قدنف
رئاز÷ا ،ةيدارŸا
02.02.96.120 فتاه

 راطŸا قدنف
25.57.05.120/05.26.05 : فتاه

120055793 :صسكاف

ةيبهدلا لامرلا قدنف
ةدلارزب يحايشسلا بكرŸا

42.96.93.120 :فتاه
76.87.93.120 :صسكاف

هزنŸا قدنف
›اواطشس ، يتيروم ،يحايشسلا بكرŸا

53.41.93.120 : فتاه

بناجلا قدنف
رئاز÷ا ، لجنموب يح10

61.18.47.120 :فتاه

يزكرŸا يحايسسلا قدنقلا
 رئاز÷ا ، ناشضمر نابع يح90

44.67.37.120 : فتاه

à⁄ق§ا„ف

 ةيلاŸا تاسسسسؤوŸاو كونبلا
-يزكرŸا كنبلا - رئاز÷ا كنب

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

120

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

62.53.17.120 : فتاه
42.42.17.120 : xaF

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

05.98.37.120 : فتاه
02.55.55.120/43.85.55 : صسكاف

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

46.45.03.120: فتاه
22.54.03.120: صسكاف

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

00.82.93.120/02.82.93 : فتاه
75.73.93.120 : صسكاف

يجراÿا كنبلا
: يرئاز÷ا

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

يرئاز÷ا يجراÿا كنبلا
صشوÒمع ديقعلا قيرط11

32.71.06.120 :فتاهلا
32.7106.120 :صسكافلا

sabiraP PNB كنب
دارم صشوديد قيرط9
29.42.46120 :فتاهلا

59.42.46120 :صسكافلا

ةكÈلا كنب
نونكع نب1 مقر فيشسوأا ةجلتوب يح

05.46.19.120/35 :فتاه
75.46.19.120 : صسكاف

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

noitaroprocيبرعلا كنبلا
صسيار دارم رئب ودعوب ةوخإلا جهن45

51.51.45120 :فتاهلا
22.11.45.120:صسكافلا

يبرعلا كنبلا
ةرديح صسدقلا ةحاشس32
29.10.06.120 :فتاهلا
86.80.84.120صسكافلا

å„كوــــ
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تنصشوميت Úعب ةقرح ةلواfi طابحإا دعب

ةيرسسلأ ةرجهلأ ‘ ةسصتfl ةكبسش كيكفت
 ةيبرغلأ لحأوسسلأ نم اقÓطنأ

م.ق

عوبصسأ’ا ةيادب ،تنصشوميت Úع ةي’و نمأا حلاصصم تطبحأا
نم تنك“ امك ،ةيعرصشلا Òغ ةرجهلل ةلواfi ،يرا÷ا
جردنت تÓحر ميظنت ‘ ةصصتfl ةينطو ةكبصش كيكفت

نطولل ةيبرغلا لحاوصسلا نم اقÓطنا راطإ’ا اذه ‘
ضسمأا هب تدافأا ام بصسح ،ةÈتعم ةيلام غلابم لباقم
.اهل نايب ‘ ،ينطولا نمأÓل ةماعلا ةيريدŸا
ة˘ي’و ن˘مأا ح˘لا˘صصم ا˘ه˘ب تما˘ق ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا تر˘˘ف˘˘صسأا
تازي˘هŒ ز˘ج˘حو ا˘صصخ˘صش51 في˘قو˘ت ى˘ل˘ع تن˘صشو˘م˘ي˘ت
براق ،ةهزن يبراق““ ‘ لث“ راحبإ’اب ةصصاخ تادعمو

4 ،نيزنلاب ةأابعم ليمارب5 ،براوق تاكر6fi ،ةد‚
.““دوقو تانازخ
تابكرم30““ ا˘˘صضيأا ةزو˘˘جÙا تاد˘˘عŸا تل˘˘م˘˘صش ا˘˘م˘˘˘ك
30 ،ة˘ك˘ب˘صشلا دار˘فأا ل˘ق˘ن˘ت ‘ ل˘م˘ع˘ت˘صست تنا˘ك ة˘˘ي˘˘حا˘˘ي˘˘صس
ÚتÎصس ا˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م ةد‚ ةÎصس41 ،ةيطا˘ط˘م تÓ˘ج˘ع
،ة˘ل˘صصو˘ب ،ة˘ير˘ح˘ب د˘ي˘صص قدا˘ن˘˘ب40 ،لا˘ف˘طأ’ا˘ب ة˘˘صصا˘˘خ
ةبعصصلا ةلمعلا نم ›ام غلبم اذك و ،ةئيصضم خيرامصش
.““ورُوأا058ـب ردقي
لÓ˘غ˘ت˘صس’ا»و تا˘ير˘ح˘ت˘لا ¤إا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تا˘ي˘ث˘ي˘ح دو˘ع˘˘تو
ةحفاكم يتقرف رصصانع اهب ماق يتلا تامولعملل ““عيرصسلا
Úع ةي’و نمأ’ لخدتلاو ثحبلاو ةيعرصشلا Òغ ةرجهلا

ططfl دوجو نع فصشكلا»ـب جوت يذلا رمأ’ا ،تنصشو“
Ûعمت‹ اوناك ضصاخصشأ’ا نم ةعومÚ ىرقلا ىدحإاب

ل˘˘حار˘˘م ر˘˘خآا ‘ م˘˘هو ة˘˘صصا˘˘ه˘˘لو ةر˘˘ئاد˘˘ب  ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘حا˘˘˘صسلا
.““يرصسلا راحبإ’ا ةيلمع ذيفنتل ،Òصضحتلا
ضصتıا ة˘يرو˘ه˘˘م÷ا ل˘˘ي˘˘كو را˘˘ط˘˘خإا د˘˘ع˘˘ب ةر˘˘صشا˘˘ب˘˘م»و

هيلإا راصشأا ام بصسح ،ضشيتفتلاب نذإا رادصصتصساو ،ًايميلقإا
Úبهأا˘ت˘مو Úح˘صشر˘م ضصا˘خ˘صشأا90 ى˘˘ل˘˘ع Ìع ،نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا
،هتجوزو نكصسŸا بحا˘صص م˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ة˘ير˘صسلا ةر˘ج˘ه˘ل˘ل

،تاونصس ةعبرأاو Úتنصس رمعلا نم ناغلبي نيرصصاق Úلفط
براقلاب ضصاخ كرfi زجح ىلع ةيلمعلا ترفصسأا امك
فتاوهو ةبعصصلا ةلمعلا نم ›ام غلبمو ناصصح04 ةوقب
.هتاذ ردصصŸا حصضوي ،““ةلاقن
ةيقب نع فصشكلا فدهب قيقحتلا ةرئاد عيصسوت بقعو
ةيلمع فيثكت دعبو ميظنتلاو طيطختلا ةكبصش رصصانع
ن˘م ضصا˘خ˘صشأا40 ة˘يو˘˘ه تدد˘˘ح““ ،ير˘˘ح˘˘ت˘˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا
Ú 92ب ام مهرامعأا حواÎتو اهدعب اوفقوأاو ،اهدارفأا
ةيرحب تÓحر ميظنت ‘ مهعولصض ‘ هبتصشي ،ةنصس04و
لاصصت’ا بيترت لÓخ نم كلذو ،ةقباصس ةيعرصش Òغ
قطانم فلتfl نم ةيعرصشلا Òغ ةرجهلل ÚحصشرŸاب
ديد–و ةمزÓلا تادعŸاو تازيهجتلا Òفوتو نطولا

مهيف هبتصشŸا رصصانعلا دحأا نأا املع ،““قÓطن’ا ديعاوم
.رارف ةلاح ‘ ىقبي
دحأا نولغتصسي اوناك““ ةكبصشلا رصصانع نأا نايبلا حصضوأا امك
ةصصخر نودب وصسري ناك كرحÃ زه‹ ةهزنلا براوق
لقن هتمهم ،تنصشو“ Úعب راجزوب أافرÃ ةيوه نودبو
قÓ˘˘ط˘˘ن’ا ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن ¤إا ة˘˘ير˘˘صسلا ةر˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ل Úح˘˘˘صشرŸا
ضسورÙا Òغ بو˘˘ق˘˘ع˘˘ي يد˘˘ي˘˘صس ئ˘˘طا˘˘صشب ةد˘˘˘جاو˘˘˘تŸا
.““هصسيراصضت ةبوعصصب فورعŸاو ،ةصصاهلو ةيدلب يحاونب
نمأÓل ةماعلا ةيريدŸا حلاصصم دكؤوت ،راطإ’ا تاذ ‘و
ة˘فا˘ك˘ب ةد˘˘ن‹و ةر˘˘ها˘˘صس ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت““ ا˘˘ه˘˘نا ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
لكلو مئار÷ا هذهل يدصصتلل ةيرصشبلاو ةيداŸا اهتايناكمإا
.ىرخأ’ا مئار÷ا لاكصشأا

بودنمك بيعسش يلغب بيسصنت
نأرهوب ةيروهم÷أ طيسسول

ءاعبرأ’ا ضسمأا نارهول ةيئ’ولا تاطلصسلا تبصصن
.ةيروهم÷ا طيصسول يئ’و بودنمك بيعصش يلغب
هبيصصنت ةبصسانÃ ا˘ها˘ق˘لأا ة˘م˘ل˘ك ‘ ي˘ل˘غ˘ب د˘ه˘ع˘تو
ة˘ع˘با˘˘تŸا ‘ ه˘˘ت˘˘ي˘˘حÓ˘˘صص ة˘˘صسرا˘˘مŸ ي˘˘ع˘˘صسلا˘˘ب““

ن˘صسح ر˘يد˘ق˘ت ن˘م ن˘ك“ ي˘ت˘لا ة˘ما˘ع˘لا ة˘با˘قر˘لاو
.““ÚنطاوŸا عم ةرادإ’ا تاقÓع
مايقلل ةدعاصسŸا Ëدقت ¤إا عيم÷ا اعد امك

Ãح’او نو˘نا˘ق˘لا را˘طإا ‘““ ه˘˘ما˘˘هÎا ماŸلدا˘ب˘ت
Úن˘طاوŸا ةا˘ي˘ح Úصس– ل˘جأا ن˘م ة˘˘ي˘˘فا˘˘ف˘˘صشلاو
ÚنطاوŸا عم لماعتلا ‘ ةرادإ’ا ةقÓع ةيقرتو
ر˘˘ئاز÷ا ل˘˘ظ ‘ م˘˘ه˘˘ت’ا˘˘˘غ˘˘˘صشناو م˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘كا˘˘˘صشمو
¤إا ÊدŸا عمتÛا يلغب اعد امك   .““ةديد÷ا
ÚنطاوŸا ةدعاصسمو لصصو ةزمهك هرودب مايقلا

زربأا هته˘ج ن˘مو.ا˘ه˘حر˘طو م˘ه˘ت’ا˘غ˘صشنا ل˘ق˘ن ‘
فرصشأا يذلا ،بياصش ركبوبأا ،ةي’ولل ماعلا Úمأ’ا

ط˘˘ي˘˘صسو بود˘˘ن˘˘م نأا بي˘˘صصن˘˘ت˘˘لا م˘˘صسار˘˘م ى˘˘ل˘˘˘ع
لك نم ةدعاصسŸا دجيصس““ نارهوب ةيروهم÷ا
ءادأا ‘ هل ادنصس نوكنصسو ةيذيفنتلا ةئيهلا ءاصضعأا

.““اهب فلكŸا هتمهم
م.ق

اصصرق9701 زجح نع ترفصسأا ةيلمعلا
 اصسولهم

ناجوري Úسصخسش فيقوت
ةŸاقب ةيلقعلأ تأرثؤوملل
اصصرق9701 ةŸاق ةي’وب نمأ’ا حلاصصم زجح
اناك Úصصخصش فيقوتو ةيلقعلا تارثؤوŸا نم
.ةŸاق ةيدلب ءايحأا دحأاب اهجيورت ددصصب
لاصصت’ا ةيلخ ضسمأا هب تدافأا ام بصسحو
ةقرف نإاف ةنتاب ةي’و نمأاب ةماعلا تاقÓعلاو
تنك“ ةي’ولا نمأ’ ةعباتلا تاردıا ةحفاكم
ةلفدلا Úع يحب امهب هبتصشŸا فيقوت نم
ناغلبي ÚفوقوŸا نأا ¤إا اÒصشم ةي’ولا ةمصصاعب
.ةنصس63و23 رمعلا نم
نمأ’ا رصصانع نأاب اهصسفن ةيلÿا تفاصضأاو
ضصارقأ’ا نم ةزوجÙا تايمكلا تطبصض
ÚفوقوŸا ةماقإا رقم ضشيتفت لÓخ ةصسولهŸا

فانصصأا ةدع نم يه تازوجÙا ¤إا ةÒصشم
.ةصسولهŸا ضصارقأ’ا نم ماجحأاو
امهÁدقتو ÚفوقوŸا دصض يئاصضق فلم دعأاو
ةيلقع تارثؤوم ةزايح““ ةمهتب ةŸاق ةمكfi مامأا
ةعورصشم Òغ ةقيرطب عيبلل اهصضرعو
عيزوتو ةلديصصلا ةنهŸ ةيعرصشلا Òغ ةصسرامŸاو
Òغ ةصسصسؤوم قيرط نع ةين’ديصص داوم
 .““ةدمتعم

م.ق
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لبقŸا Èمفون51 موي قلطنيصس

 ..ايمسسر
دعوم نع فسشكت فافلأ
 مسسوŸأ قÓطنإأ
ديد÷أ
ةركل يرئاز÷ا دا–إ’ا ضسيئر عامتجإا رفصسأا
نع ةيدنأ’ا ءاصسؤور عم يصشطز نيدلا Òخ مدقلا

.0202 ةيوركلا مصسودلا قÓطنإا دعوم ديد–
Èمتبصس51 خيرات يرئاز÷ا دا–إ’ا ددحو
ةبصسنلاب ةيعام÷ا تاÒصضحتلا قÓطن’ دعومك
دعومك Èمفون51 خيرات ديد– ” اميف ةيدنأÓل

مصضيصس يذلاو ديد÷ا يوركلا مصسوŸا قÓطن’
هتغيصصب لو’ا ينطولا مصسقلا ‘ اقيرف02
ةديد÷ا

ر.ق

صسأاكلا ةصسفانم ءاغلإا ..ايمصسر

 ةكراسشملل ةبيبسشلأ Úيعت
فاكلأ سسأاك ‘

ةركل يرئاز÷ا دا–إ’ا ضسيئر عامتجإا رفصسأا
نع ةيدنأ’ا ءاصسؤورب ،يصشطز نيدلا Òخ ،مدقلا
ضسأاك ةصسفان65Ÿـلا ةعبطلا ءاغلإا رارق ذاختإا
.0202-9102 مصسوم نع ةيروهم÷ا
ةبيبصش قيرف Úيعت رارق فافلا تذختإا امك
ضسأاك ةصسفانم ‘ رئاز÷ا ليثمتل لئابقلا
ضسأاك ةصسفانم ءاغلإا دعب ةيقيرفإ’ا ةيلارديفنوكلا
.ةيروهم÷ا

ر.ق

 تبسسلأ موي ..ءأروسشاع
 ةعوفدم ةلطع لبقŸأ
رجألأ
ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدŸا تنلعأا
توأا92 لبقŸا تبصسلا موي نأا يرادإ’ا حÓصصإ’او
رجأ’ا ةعوفدم ةلطع ءاروصشاع مويل فداصصŸا
تارادإ’او تاصسصسؤوŸا يمدختصسم ةفاكل
ةصصاÿاو ةيمومعلا نيواودلاو تائيهلاو ةيمومعلا
ةصصاÿاو ةيمومعلا تاصسصسؤوŸا يمدختصسم اذك و

.تاعاطقلا عيمج ‘
Úعتي““ هنأاب يمومعلا فيظولا ةيريدŸ نايب ركذو
تائيهلاو ةيمومعلا تارادإ’او تاصسصسؤوŸا ىلع
نامصضل ةمزÓلا Òبادتلا ذاختا نيواودلاو
ماظنب لمعت يتلا حلاصصŸا ‘ ةمدÿا ةيرارمتصسا
.““بوانتلا

و.ق

ءارك تاقفصص ءانثأا هاياحصض لاومأاب ّرفي
تارايصسلا

ةمسصاعلاب لاتÙ تقؤوŸأ سسب◊أ
هيف اهبتصشم ،رئاز÷ا ةي’و نمأا حلاصصم تفقوأا
ةكرصش كلÁ هّنأا ايعّدم ÚنطاوŸا ىلع لاتحي

.تنÎنأ’ا Èع تارايصسلا ءاركل ةصصاخ
هبتصشŸا ناك ،ةينمأ’ا ةئيهلا تاذل نايب بصسحو
رفي ،ةرايصسلا ءارك تاءارجإا ءاهنإا دّرجÃ ،هيف
.ةلوه‹ تاهجو وحن
رقŸ ضصخصش مّدقت رثإا ةيصضقلا تايثيح دوعتو
عاديإا ضضرغل ةجعنلا Úع عصساتلا يرصض◊ا نمأ’ا
بحاصص لبق نم لايتح’او بصصنلل هصضّرعت ىوكصش
ءارك ضضرغل قافّتا هعم مربأا يذلاو ،ةبكرم
.›ام غلبم لباقم هترايصس
نÓعإا عصضوب هيف هبتصشŸا ماق امدعب ،كلذ ءاجو
ةكرصش كلÁ هّنأاب هاّيإا امهوم تنÎنأ’ا عقوم ىلع
.تارايصسلل ءارك
ادعوم ةّيحصضلل هيف هبتصشŸا برصض نأا دعبو
،ءاركلا دقع تاءارجإا لامكإا ضضرغل هب ءاقتلÓل

ةمكfi ةّطخ رّطصس دق ناك هيف هبتصشŸا ّنأا Òغ
ضضعب هنم ابلاط ةيحصضلا ىلع لايتح’ا ضضرغل
هل اكرات ةقفصصلا تاءارجإاب ةّصصاÿا قئاثولا
هيف هبتصشŸا لغتصسيل ،هتزوحب ›اŸا غلبŸا
.لاŸاب رفيو عصضولا
تايطعملل ’Óغتصساو تامولعŸا هذه ىلع ًءانبو
هبتصشŸا نع ثاحبأ’ا فيثكت ّ” ،ةينقتلاو ةيملعلا
ةنيدم ىوتصسم ىلع هفيقوتو هدصصر ّ” نيأا ،هيف
.ياد Úصسح
اهب لومعŸا ةينوناقلا تاءارجإ’ا لامكتصسا دعبو
ةيروهم÷ا ليكو  مامأا هيف هبتصشŸا مدق ،اينوناق
ضسب◊ا هعاديإاب رمأا نيأا ،ايميلقإا ضصتıا
.تّقؤوŸا

م.ق

،ةينوفوكنارفلل ةيلودلا ةمظنŸا تقلع
Òغ Òيغتلا باقعأا ‘ ،›ام ةيوصضع
نو˘˘ير˘˘ك˘˘صسع هذ˘˘ف˘˘ن يذ˘˘لا يرو˘˘ت˘˘صسد˘˘لا

ىمصسي ام ةيعاد ،دÓبلا ‘ نودرمتم
¤ا ““بعصشلا ذاقنإ’ ةينطولا ةنجللا»ب

ميهاربإا ضسيئرلا نع يروفلا جارفإ’ا
ذنم زجتÙاو فوقوŸا اتيك ركبوب
Úيركصسعلا لبق نم يصضاŸا ءاثÓثلا
.نيدرمتŸا
زيول ،ةمظنملل ةماعلا ةنيمأ’ا تلاقو
نع يئانثتصسا ر“ؤوم Óخ ،وباويكيصشوم
‘ اهئدابÃ ةمزتلم““ ةمظنŸا نأا ،دعب
ةد˘˘كؤو˘˘م ،““ة˘˘ي˘˘طار˘˘˘قÁد˘˘˘لا ضصخ˘˘˘ي ا˘˘˘م
‘ ةد˘˘عا˘˘صسم˘˘ل˘˘ل ة˘˘م˘˘ظ˘˘نŸا داد˘˘ع˘˘ت˘˘صسا
.›اÃ ““ةيطارقÁدلا ةداعتصسا““

ى˘˘ل˘˘ع ،نا˘˘ي˘˘ب ‘ ،ة˘˘م˘˘ظ˘˘˘نŸا تدد˘˘˘صشو
نم ،يروتصسدلا ماظنلا ةدوع ةيمهأا““
‘ لا˘˘ع˘˘˘ف ل˘˘˘ك˘˘˘صشب ة˘˘˘م˘˘˘ها˘˘˘صسŸا ل˘˘˘جأا
،›اÃ ““رار˘ق˘ت˘صس’او مÓ˘صسلا ةدا˘ع˘ت˘صسا

ل˘جأا ن˘م ،ا˘ب˘ير˘˘ق و˘˘كا˘˘ما˘˘ب ة˘˘م˘˘صصا˘˘ع˘˘لا¤إا ع˘ي˘فر د˘فو˘ب ثع˘ب˘ت˘صس ا˘ه˘نأا ة˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘م
.““ايناديم هروطت ىدمو عصضولا Ëوقت““

نم لك نÓعا دعب ةوطÿا هذه تءاجو
بر˘غ لود˘ل ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘ق’ا ة˘˘عو˘˘مÛا

،يقيرفأ’ا دا–’او ““ضساوكيا““ ايقيرفا
Òغ Òيغتلا دعب ›ام ةيوصضع قيلعت
،دÓ˘˘ب˘˘لا ه˘˘تد˘˘ه˘˘صش يذ˘˘لا يرو˘˘˘ت˘˘˘صسد˘˘˘لا
اتياك ركبوبأا ميهاربإا ضسيئرلا زاجتحاو
ةدا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسا Úح ¤ا ،ه˘˘˘˘ئارزو ضسي˘˘˘˘ئرو
.دÓبلا ‘ يروتصسدلا ماظنلا
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لود˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘نŸا نأا ر˘˘˘˘˘كذ˘˘˘˘˘ي
،0791 ماع ‘ تصسصسأات ةينوفوكنارفلل
لود7 ¤إا ةفاصضإ’اب ،ةلود45  مصضتو
ةلود72و ،Úب˘˘صست˘˘ن˘˘م ءا˘˘صضعأا ة˘˘ف˘˘صصب
.بقارم ةفصصب
ه˘ت˘ن˘ب˘˘ت يذ˘˘لا و˘˘كا˘˘ما˘˘ب نÓ˘˘عإ’ ا˘˘ق˘˘فوو
ةم˘صصا˘ع ‘2002 ما˘˘ع ‘ ة˘˘م˘˘ظ˘˘نŸا

ءاصضعأ’ا لودلا تدهعت ،تاذلاب ›ام
Ãةدا˘˘˘ي˘˘˘صسو نا˘˘˘صسنإ’ا قو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ح ةا˘˘˘˘عار

ن˘˘م ،تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘ن’ا ة˘˘هاز˘˘نو نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا
ةلود يأا ةيوصضع قيلعت متيو .ئدابŸا

لاح ‘ ايئاقلت ةمظنŸا ءاصضعأا نم
.اهيف بÓقنا عوقو

د.ق

بÓقن’ا باقعأا ‘

›ام ةيوسضع قلعت ةينوفوكنأرفلل ةيلودلأ ةمظنŸأ



هذه الصحيفة تم تحميل 
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لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 
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