
ةيلو61 نم Ìكأا ‘ اولقتعا

نيرهاظتŸا لك حارسس قÓطإا
ةعم÷ا سسمأا لوأا ÚفوقوŸا

حارسس قÓطإا لجأا نم ةينطولا ةنجللا تنلعأا
نيذلا نيرهاظتŸا عيمج نأا كار◊ا يلقتعم
قلطأا دق تاÒسسم ‘ ،ةعم÷ا سسمأا لوأا ،اوفقوا
اهرادج ىلع ةنجللا هترسشن ام بسسحو .مهحارسس

نإاف ،““كوبسسيف““ يعامتجلا لسصاوتلا عقوم ‘
،ةعم÷ا سسمأا لوأا ،اوفقوأا نيذلا نيرهاظتŸا

ÃاغتسسÂ، ث ءانثتسساب ،مهحارسس قلطأا دقÓةث
نم رظنلا ت– سسب◊ا نهر اوعسضو نيرهاظتم
ةمكfi ىدل ةيروهم÷ا ليكو مامأا مهÁدقت لجأا

ميط–»و ،““ةيماظن ةئيه ةناهإا““ ةمهتب Âاغتسسم
.““ةيمومع كÓمأا

30 صص

 انوروك ءابو يضشفت تابوعضص زواجتل

 زيŒ ىوتفلا ةن÷
لولح لبق ةاكزلا جارخإا

اهدعوم
20 صص
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ريرحتلا ةهب÷ يسساسسلا بتكŸا ةمئاق تلمح
اهمسضب ليقثلا رايعلا نم ةئجافم ينطولا

Ùمألا يويلع دمÚ ل ماعلاÓ–ماعلا دا
عيقوت ÚيÓم سسمÿا بحاسص ÚحÓفلل
يتلا ةسسماÿا ةدهعلل ةقيلفتوب حيسشÎل
هيلإا داع امك ،““كرابŸا كار◊ا““ اهطقسسأا
براسشوب ذاعم بÓقنا ““ةيحسض““ ةجحوب ديعسسلا
ىلع ““ةنداكلاو لسسÓسسلا»ـب هÈجأا يذلا
  .ناÈŸلل ¤وألا ةفرغلا ةسسائر نم ةلاقتسسلا
ريرحتلا ةهبج بز◊ ماعلا Úمألا فسشك
ءاسضعأا ةمئاق نع ،يجعب لسضفلا وبأا ،ينطولا
ةنجللا ةرود ماتخ ‘ يسسايسسلا بتكŸا

›ودلا زكرŸاب سسمأا تدقعنا يتلا ةيزكرŸا
ةنجللا ءاسضعأا قداسص ثيح ،تار“ؤوملل
Úمألا قفاÎسس يتلا ةمئاقلا ىلع ةيزكرŸا
،ةمئادلا ناجللا ¤إا ةفاسضإلاب نÓفأÓل ماعلا
يمÓعإلا ،نÓفأÓل ماعلا Úمألا Úع امك

fiراسشتسسم ناويدلل اريدم ،يرامعلا دم
 .ايمÓعإا
زربأا دحأل اهمسض يجعب ةمئاق ‘ تفÓلاو
يذلا سسيئرلل ةسسماÿا ةدهعلل ÚمعدŸا
›وؤوسسم دنع فسصوي يذلا كار◊ا هحازأا
.““كرابم““ هنأاب ““ةديد÷ا رئاز÷ا““

30 صص

ةيضسنرفلا اهتÒظنل ةيئاضضق ةبانإا هجوت رئاز÷ا

 انوروك ةليضصح

ةÒخأ’ا ةعاسس42 ‘ تايفو8و ةديدج ةباسصإا973
ةÒخألا ةعاسس42لا لÓخ تايفو8 و (91-ديفوك) انوروك سسوÒفب ةديدج ةباسصإا973 تلجسس

تبسسلا سسمأا هنع فسشك ام بسسح ،ءافسشلل اسضيرم182 هيف لثا“ يذلا تقولا ‘ ،رئاز÷ا ‘
 دسصر ةنجلل يمسسرلا قطانلا
 .راروف لامج روتكدلا ،انوروك سسوÒف ةعباتمو
سسوÒفل ةيئابولا ةيعسضولا روطت سضرعل سصسصıا يمويلا يمÓعإلا ءاقللا لÓخو
ةلاح973 اهنيب نم287.34 غلب ةدكؤوŸا تلا◊ا ›امجإا نأاب راروف ديسسلا دافأا ،(91-ديفوك)

 .ةيسضاŸا ةعاسس42لا لÓخ ةمسسن فلأا001 لكل ةلاح9،0 لثÁ ام وهو ،ةديدج
20 صص

ريزو فقوت ةيبيللا قافولا ةموكح
 قيقحتلل هلي–و ةيلخادلا

تارامإ’ا طروت نع فسشكلا
ةيركسسعلا ةيلكلا ةرز‹ ‘

سسلبارطب

لماح ةأارماو رضصق ةعبضس مهنيب

ايرئازج ““اقارح““83 لوسصو
ةينابسسإ’ا لحاوسسلا

42 صص

 ..طضسوتŸا قرضش عارضص

ةرقنأا ىلع تابوقعب حولت ابوروأا
زايحن’ا نأا Èتعت ايكرتو..
 رتوتلا ديزيسس نانويلل

5 ةدهعلل عيقوت ÚيÓم5 عمج هنإا لاق نمو ةباضصعلا ةنداك ةيحضض عامتجا

ريرحتلا ةهبج بتكم ‘ يويلعو ةجحوب
 ديد÷ا

EL HOURRIAةــــيرابخإ ةــــــــيموي

ماظن لاجر تاكلت‡ ‘ قيق–
اسسنرفب ةقيلفتوب

نم ،ةيسسنرفلا اهتÒظنل ةيئاسضق ةبانإا ةيرئاز÷ا ةيئاسضقلا تاطلسسلا تهجو
ماظن ىلع ةبوسسÙا هوجولاو تايسصخسشلا تارسشع عم قيق– ةرسشابم لجأا
نم ةقلح لوأا كلذب حتفتل ،ةقيلفتوب زيزعلا دبع قبسسألا يرئاز÷ا سسيئرلا

‘ ةيبعسشلا ةسضافتنلا بابسسأا دحأا تناك يتلا ةبوهنŸا لاومألا لسسلسسم
.دÓبلا
اهتÒظن نم تبلط ةيرئاز÷ا تاطلسسلا نأا ةيسسنرفلا ““ناوبول““ ةل‹ تركذو

‘ ايلع بسصانم اولغسش ن‡ ةزراب تايسصخسش رسشع تاكلت‡ طبسض ةيسسنرفلا
. هنم ةبرقم تناك ىرخأا ةيسصخسش ةئم نع Óسضف ،ةقيلفتوب سسيئرلا ماظن
ةسسائر نوبت ديÛا دبع ›وت ذنم اهعون نم ¤وألا ةوطÿا هذه دعتو
بابسسألا دحأا ةبوهنŸا لاومألا تلكسش ثيح ،يسضاŸا Èمسسيد ‘ ةيروهم÷ا
تادهعتلا دحأا تناكو ،9102 رياÈف ‘ يبعسشلا كار◊ا راجفنا ¤إا تدأا يتلا
.ةيباختنلا هتلمح ‘ نوبت اهمدق يتلا45ـلا



ةسصاÿا تارايسسلا لوخدب حمسست سسنوت
ءÓجإ’ا تÓحر ‘

تارايسسلاب لوخدلا نكÁ هنأا رئاز÷ا ‘ ةيسسنوتلا ةرافسسلا تنلعأا
توا13 موي ةررقŸا ءÓجإلا ةيلمع نمسض سسنوت ¤إا ةسصاÿا
0202.
ةسصاÿا تابكرŸا ءاقبإا اهل يحيسضوت نايب ‘ ةرافسسلا تطÎسشاو
رج◊ا ةÎف ءاهتنا Úح ¤إا يسسنوتلا باÎلاب يدود◊ا ÈعŸاب
.لزنلاب يرابجإلا يحسصلا
¤إا يدود◊ا ÈعŸا نم نيرفاسسŸا لقن نأا نايبلا ددسش لباقŸاب
.تÓفا◊ا ةطسساوب قدانفلا

هايملل ةيمومعلا ةمدÿا Úضس–

 ةرغسصم ةسسسسؤوم003 نم ديزأا كارسشإا
003 نم ديزأل عيرسس كارسشإا ¤إا ةيئاŸا دراوŸا عاطق ىعسسي
Úسس– لا‹ ‘ عاطقلا تادوه‹ زيزعتل ةرغسصم ةسسسسؤوم
نايب تبسسلا سسمأا هب دافأا امبسسح ،ءاملل ةيمومعلا ةمدÿا
.ةرازولل
،يقارب يقزرأا ،ةيئاŸا دراوŸا ريزو دقع ،ىعسسŸا اذه قيقحتلو
ىدل بدتنŸا ريزولا عم ءاقل ،هترازو رقÃ يسضاŸا ءاعبرألا
جوت ،ميسسن تافايسض ،ةرغسصŸا تاسسسسؤوŸاب فلكŸا لوألا ريزولا
ىعسسم ‘ ةرغسصم ةسسسسؤوم003 نم Ìكأا كارسشإا لجأا نم قافتاب

 .نايبلا بسسح ،ءاملل ةيمومعلا ةمدÿا Úسس–
هذهو هايملل ةيرئاز÷ا Úب دوقعلا ءاسضمإا متي نأا رظتنيو
. مداقلا عوبسسألا لÓخ ةرغسصŸا تاسسسسؤوŸا
‘ تابرسستلا حÓسصإاو تآاسشنŸا ةنايسص تاطاسشنب رمألا قلعتيو
حÓسصإاو تاخسضŸا حÓسصإاو تادادعلا بيكرتو عيزوتلا ةكبسش
Èع ةرغسصŸا تاسسسسؤوملل لكوتسس يتلاو ،ةيئابرهكلا باطعألا
 .نطولا عوبر
،Òيسستلا لا‹ ‘ هايملل ةيرئاز÷ا هفرعت يذلا سصقنلل ارظنو
تÓخدتلاب ةرغسصŸا تاسسسسؤوŸا نم ديازتم ددع فيلكتب موقتسس
ا‡ ،ةيمومعلا ةمدÿا ةموÁد نامسض اهنأاسش نم يتلا ةينقتلا
 .نايبلا فيسضي ،عافترÓل احسشرم ددعلا اذه لعجي
دادع فلأا004 غولب عاطقلا بقتري ،تادادعلا بيكرت لا‹ ‘و
بيكرت غلبتل ةيلمعلا ةلسصاومو ،0202 ةياهن لبق ةمدÿا ديق
.1202 ماعلا لÓخ دادع نويلم
ةياسصولا ت– ىرخألا تاسسسسؤوŸا تمزتلا راطإلا اذه ‘و
ىلع يباجإا رثأا هل نوكيسس يذلا عورسشŸا ‘ جامدنلاب
سسفن بسسح ،ءاملل ةيمومعلا ةمدÿا ىلعو ةرغسصŸا تاسسسسؤوŸا
.ردسصŸا
ةينطولا ةلاكولا و Òهطتلل ينطولا ناويدلا نم لكب رمألا قلعتيو
 .هايŸا فرسصو يقسسلل ينطولا ناويدلا و تÓيوحتلاو دودسسلل
عاطقل ةديد÷ا ةبراقŸا هذه نأاسش نم““ نإاف نايبلا بسسحو
يدافتو ةيرادإلا تابقعلا زواجتب حمسست نأا ةيئاŸا دراوŸا
ةنورŸا نم ديزÃ حمسسيسس ا‡ ،ةيتسسجوللاو ةينقتلا تابوعسصلا
ةمدÿا يÒسسŸ اسسوسسfi امعد لكسشيو ،تÓخدتلا ‘ ةعرسسلاو
.““ءاملل ةيمومعلا

و.ق

ناويدل ةباينلاب اًماع اًريدم خارفلوب
موحللاو هكاوفلاو رسضÿا

زع Úيعت نع ،سسمأا لوأا ،ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا ةرازو تنلعأا
ينهŸا ينطولا ناويدلل ةباينلاب اماع اريدم خارفلوب نيدلا
.ولح Ëركل اًفلخ ،(فÓينوأا) موحللاو هكاوفلاو رسضخلل كÎسشŸا
لسصاوتلا ةكبسش ‘ ةيمسسرلا اهتحفسص ىلع هترسشن نايب ‘و
رود ّنأا ىلع ديكأاتلا ةرازولا تدّدج ،““كوبسسيف““ يعامتجلا
جاتنإلا Úمأاتو طبسض ‘ نمكي ،9002 ماع أاسشنأا يذلا ناويدلا
سسفن ‘ ةظفاÙاو يئاذغلا نمألا قيقحتل قوسسلا ‘ يحÓفلا
ىمسسي ام لÓخ نم نطاوملل ةيئارسشلا ةردقلا ىلع تقولا
سصاوخ نولماعتم هيف مهاسسي يذلا ““ينمألا نوزıا»ـب
.نويمومعو
ةينهŸا سسلاÛا قيرط نع بعسشلا ميظنت ىلع ناويدلا لمعيو
موحلل بختنŸا سسلÛاو اطاطبلل بختنŸا سسلÛا اهنم
لجأا نم سصاوÿاو Úيمومعلا ÚلماعتŸا لك ىلع ةوÓع ،ءاسضيبلا

.قوسسلا ‘ اهترفو قيق–و تاجتنŸا ةفاك طبسض
و.ق

مادختسساب ةيرئاز÷ا ةيرحبلل ةروانم
““ناروأا““ خيراوسص

خيراوسصل ةيلاتق قÓطإا تايلمع ةيرئاز÷ا ةيرحبلا تاوق ترجأا
قوف فده ىلع نفسسلل ةداسضم هيإا-ناروأا زارط نم عنسصلا ةيسسور
ىرج خيراوسصلا قÓطإا نأاب ““كينتوبسس““ ةلاكو تلقنو.رحبلا حطسس
ةدعاقلا ةقطنم ‘ ““سسير حÓسص““ ةÒغسصلا خيراوسصلا ةنيفسس نم
.سسمأا لوأا Òبكلا ىسسرŸا ةيرئاز÷ا ةيرحبلا
نم نفسس ثÓث ءانب ” هنأا اهسسفن ةلاكولا ‘ روسشنم لاقم راسشأاو
‘ .2891-0891 ‘ رئازجلل ““دوفوأا““ مإا هيإا4321 عورسشŸا
.ايسسور ‘ تادارطلا ثيد– ” ،6002-2102
هيإا42يك3 عمÛ عباتلا نفسسلل داسضŸا زورك خوراسص يوتحيو
ةئزŒ ميمسصتب اًمارغوليك541 غلبي  يبرح سسأار ىلع ““ناروأا““

لسصي ةنيفسس Òمدتل ةيفاك ةرسشابŸا ةبرسضلاو ،راجفنلا ديدسش
هتمواقÃ كلذك ناروأا خوراسص زيمتيو.نط0005 ¤إا اهنزو
برسضب هل حمسسي يذلا يكذلا هيجوتلا ماظنو ÊوÎكلإلا سشيوسشتلل
ردق خوراسصلا لزني ،فدهلا نم باÎقلا دنعو ،““قفألا ءارو ام““
.هسضاÎعا بعسصلا نم لعجي ا‡ ،ءاŸا قوف قلحيو ناكمإلا

و .ق

2يـنـطو
ـه1441 مر11fi ـل قفاوŸا م0202  توأا03  دحألا el-hourria.com

 انوروك ءابو يضشفت تابوعضص زواجتل

اهدعوم لولح لبق ةاكزلا جارخإا زيŒ ىوتفلا ةن÷

ةد˘يد˘˘ج ة˘˘با˘˘سصإا973 تل˘˘˘ج˘˘˘˘سس
8 و (91-ديفوك) انوروك سسوÒفب
ةÒخألا ةعاسس42لا لÓخ تايفو

لثا“ يذلا تقولا ‘ ،رئاز÷ا ‘
ام بسسح ،ءافسشلل اسضيرم182 هيف
قطانلا  تبسسلا سسمأا هنع فسشك
ة˘ع˘با˘ت˘مو د˘سصر ة˘ن˘ج˘ل˘ل ي˘˘م˘˘سسر˘˘لا
لا˘م˘ج رو˘ت˘˘كد˘˘لا ،ا˘˘نورو˘˘ك سسوÒف
 .راروف
يمو˘ي˘لا ي˘مÓ˘عإلا ءا˘ق˘ل˘لا لÓ˘خو
ةيعسضولا روطت سضرعل سصسصıا
،(91-د˘ي˘فو˘ك) سسوÒف˘ل ة˘ي˘˘ئا˘˘بو˘˘لا
›ا˘م˘˘جإا نأا˘˘ب رارو˘˘ف د˘˘ي˘˘سسلا دا˘˘فأا
نم287.34 غلب ةدكؤوŸا تلا◊ا
ام وهو ،ةديدج ةلاح973 اهنيب

Áةمسسن فلأا001 لكل ةلاح9،0 لث
 .ةيسضاŸا ةعاسس42لا لÓخ
،ةلاح1941 تايفولا ددع غلب امك
ءافسشلل ÚلثامتŸا ددع غلب اميف
تايطعŸا بسسح ،سصخسش71703
يمسسرلا قطانلا لبق نم ةمدقŸا
نأا راروف ديسسلا فاسضأاو .ةنجلل
9 ¤إا1 ن˘˘م تل˘˘ج˘˘سس ة˘˘˘يلو51
ن˘˘م د˘˘˘يزا ة˘˘˘يلو31 و ،تلا˘˘˘˘˘˘˘˘ح
ةعاسس42 لÓ˘˘˘˘˘˘˘˘خ تلا˘˘˘˘˘˘˘˘ح01
⁄ ة˘˘˘يلوÚ 02ح ‘ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سضاŸا
 .ةلاح يأا لجسست
اسضيرم82 نأا قايسسلا ‘ فسشكو
.ةزكرŸا ةيانعلا ‘ ايلاح نودجوي
ة˘˘ب˘˘سسا˘˘نŸا˘˘ب رارو˘˘ف د˘˘ي˘˘سسلا ا˘˘عدو
تاءارجإاب مازتللا ¤إا ÚنطاوŸا
دعاوق ماÎحاو ةظقيلاو ةياقولا

¤إا ةيدسس÷ا ة˘فا˘سسŸاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا
ر˘ج◊ا د˘عاو˘ق˘ل لا˘ث˘˘ت˘˘ملا بنا˘˘ج

عانقلل يمازللا ءادترلاو يحسصلا
ح˘ت˘˘ف ةدا˘˘عإا د˘˘ع˘˘ب ا˘˘م˘˘ي˘˘سس ي˘˘قاو˘˘لا

تاءا˘˘سضفو ئ˘˘طاو˘˘سشلا د˘˘˘جا˘˘˘سسŸا
.هيفÎلاو ةيلسستلا

 انوروك ةليضصح

ةÒخأ’ا ةعاسس42 ‘ تايفو8و ةديدج ةباسصإا973

و.ق

ةرازول ةعباتلا ىوتفلا ةن÷ تراسشأا ،اهل نايب ‘
Ëدقت زوجي““ هنأا ¤إا فاقوألاو ةينيدلا نوؤوسشلا
يأا) ا˘هد˘عو˘م لو˘ل˘ح ل˘ب˘ق ا˘˘ه˘˘جار˘˘خإاو ةا˘˘كز˘˘لا
ق˘˘ي˘˘ق– ن˘˘م ى˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘ي ل ا˘˘˘م كلذ ‘و ،(لو◊ا
،ÚنطاوŸا نم تائف ىلع دوعت يتلا ةحلسصŸا
زواŒ ‘ م˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا˘˘˘˘عإاو م˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘ق˘˘˘˘فارÃ كلذو
،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ا˘˘ه˘˘تزر˘˘فأا ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘بو˘˘ع˘˘سصلا

،مرÙا رهسشلا نم مايألا هذه ‘ اسصوسصخ
هذ˘ه˘ب م˘ه˘تا˘كز جار˘خإا ى˘ل˘ع Òث˘ك˘لا دو˘ع˘ت ثي˘˘ح
.““ةبسسانŸا
نيذلا ÚكزŸا نايبلا تاذ ‘ ةنجللا تهبنو
،لو◊ا نارود لبق اهوجرخأاو مهتاكز اومدق
د˘عو˘م Úح˘ي ا˘مد˘ن˘ع م˘˘ه˘˘با˘˘سصن او˘˘ع˘˘جار˘˘ي نأا““

لو◊ا ما“ دنع اودجو اذإاف ،يلسصألا مهلوح
لاŸا نم مهدنع ام عوم‹ نأا (ماعلا يأا)
ةا˘كز˘لا ه˘ن˘م او˘جر˘خأا يذ˘لا غ˘ل˘بŸا ى˘ل˘ع د˘يز˘˘ي
ن˘م ةا˘كز˘لا جار˘خإا م˘ه˘ي˘ل˘ع بج˘ي ه˘نإا˘ف ،ا˘ق˘با˘سس
نأل ،ةيلا◊ا ةميقلاو ةقباسسلا ةميقلا Úب قرافلا
يذلا لاŸا ‘ اهبوجو طقسسي ل ةاكزلا Ëدقت

.““ةدŸا هذه لÓخ أارط
بو˘˘جو»ب ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا تر˘˘كذ ،قا˘˘ي˘˘سسلا تاذ ‘و
ةاكز و ةيناوي◊ا ةوÌلا ةاكز جارخإا ¤إا ةردابŸا
اسصرح اهتايفيك و اهطورسش قفو رامثلاو عورزلا

‘ م˘ه˘سست ي˘ت˘لا ة˘يو˘˘كز˘˘لا لاو˘˘مألا ةدا˘˘يز ى˘˘ل˘˘ع
.““هتيمنتو عمتÛا ةمدخ
بابرأاب ،ىو˘ت˘ف˘ل˘ل ة˘يرازو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا بي˘ه˘ت و
نأا قزرلا ‘ هللا مهيلع عسسو نم و لاومألا
‘ اورمتسسي نأاو تاÿÒا نم اوفعاسضي““

.““ÚجاتÙا مهناوخإل نوعلا دي دم
او˘˘ع˘˘˘سسو˘˘˘ي““ نأا Úن˘˘˘سسÙا ل˘˘˘ك˘˘˘ب بي˘˘˘ه˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
ي˘ت˘لا تلاÛا ف˘ل˘تfl ل˘م˘˘سشت˘˘ل م˘˘ه˘˘تا˘˘قد˘˘سص
رئاسس ىلع اهعفن دوعيو ،ةماعلا حلاسصŸا مدخت
امك ،ةزوعŸا تائفلا اميسسل عمتÛا دارفأا
ين˘طو˘لا ن˘ما˘سضت˘لا ة˘مو˘ظ˘ن˘م ز˘يز˘ع˘ت ‘ م˘ه˘سست
نولبقم نحنو اسصوسصخ ،يعامتجلا لفاكتلاو
ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا فور˘ظ ‘ ي˘عا˘م˘ت˘جا لو˘خد ى˘ل˘ع
.““ةيÿÒا يعاسسŸاو دوه÷ا ةفعاسضم بلطتت
ة˘ح˘ئا˘ج ع˘قو نأا ى˘ل˘ع ىو˘˘ت˘˘ف˘˘لا ة˘˘ن÷ تدد˘˘سشو
يعدتسسي ام ارمتسسمو امئاق لازي ل““ انوروك
لفاك˘ت˘لاو ن˘ما˘سضت˘لا م˘ي˘ق˘ب ل˘ث˘م˘ت˘لا ن˘م د˘يزŸا
ن˘م ي˘ت˘لاو ير˘ئاز÷ا ا˘ن˘˘ع˘˘م˘˘ت‹ ‘ ة˘˘ل˘˘ي˘˘سصألا
تباسصأا يتلا تاملŸا ةأاطو نم فيفختلا اهنأاسش
.““مهسشاعمو مهقازرأا ‘ ÚنطاوŸا نم تائف

‘ اŸ (لو◊ا يأا) اهدعوم لولح لبق اهجارخإا و ةاكزلا Ëدقت زاوج تبضسلا صسمأا ىوتفلل ةيرازولا ةنجللا تدكأا
.انوروك ةحئاج اهتزرفأا يتلا تابوعضصلا زواجتل ÚنطاوŸا ىلع دوعت يتلا ةحلضصŸا قيق– نم كلذ

طاقب روتكدلا

روتسسدلا عورسشم ىلع ءاتفتسس’اب سصاخ يحسص لوكوتوÈل دادعإ’ا
ايلاح دادعإلا متي هنأا ،انوروك سسوÒف روطت ةعباتŸ ةيملعلا ةنجللا وسضع ،Êاكرب طاقب دمfi روتكدلا فسشك
دكأا ،يمومعلا نويزفلتلل تاحيرسصت ‘و.روتسسدلا عورسشم ىلع ءاتفتسسلا مويب سصاخ يحسص لوكوتوÈل
موي نوكيسس يذلاو روتسسدلا ءاتفتسسإاب سصاÿا يحسصلا لوكوتوÈلا ‘ ايلاح ركفن نحن »:Óئاق طاقب روتكدلا
ةيعسضولا نأا  ةيعسضولا نأا دكؤوي نأا لبق.““ هل نيدعتسسم نوكن نأا بجي نكلو تقولا انمهاد ،مداقلا Èمفون1
.ةيئاقولا تاءارجإلاب مازتلإلا نم انعنÁ نل رمألا اذه نأا نم ارذfi ،ةرقتسسم دÓبلا ‘ ةيئابولا

و .ق
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،ينطولا ريرحتلا ةهبج بز◊ ماعلا Úمألا فسشك
بت˘كŸا ءا˘سضعأا ة˘م˘ئا˘ق ن˘ع ،ي˘ج˘ع˘˘ب ل˘˘سضف˘˘لا و˘˘بأا
ي˘ت˘لا ة˘يز˘كرŸا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ةرود ما˘ت˘خ ‘ ي˘سسا˘ي˘سسلا
ثيح ،تار“ؤوملل ›ودلا زكرŸاب سسمأا تدقعنا

يتلا ةمئاقلا ىلع ةيزكرŸا ةنجللا ءاسضعأا قداسص
¤إا ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب نÓ˘˘فأÓ˘˘ل ما˘˘ع˘˘˘لا Úمألا ق˘˘˘فاÎسس
،نÓفأÓل ماعلا Úمألا Úع امك ،ةمئادلا ناجللا
ناو˘˘يد˘˘ل˘˘ل ار˘˘يد˘˘م ،يرا˘˘م˘˘ع˘˘لا د˘˘مfi ي˘˘˘مÓ˘˘˘عإلا

 .ايمÓعإا راسشتسسم
زر˘بأا د˘حأل ا˘ه˘˘م˘˘سض ي˘˘ج˘˘ع˘˘ب ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق ‘ تفÓ˘˘لاو
هحازأا يذلا سسيئرلل ةسسماÿا ةدهعلل ÚمعدŸا
ر˘˘ئاز÷ا““ ›وؤو˘˘سسم د˘˘ن˘˘ع ف˘˘سصو˘˘ي يذ˘˘لا كار◊ا
.““كرابم““ هنأاب ““ةديد÷ا

ÚحÓفلل ماعلا دا–إÓل ماعلا Úمألا نأا مولعمف
Úعادلا Úب نم ناك يويلع دمÚ fiيرئاز÷ا
يفتكي ⁄و ،ةسسماÿا ةدهعلل حسشÎلل ةقيلفتوبل
‘ ،هل عيقوت ÚيÓم5 عمج هنأا نلعأا لب كلذب
.““راعلا““ ةدهعل اسضفر يلغي عراسشلا ناك تقو
دحأا ةيذيفنتلا ““ديتعلا بز◊ا““ لكايه ¤إا داع امك
ابأا ديعي ةنسس28 زهاني رمع نع ةهب÷ا ““خويسش““
بت˘˘كŸا ¤إا ة˘˘ج˘˘حو˘˘ب د˘˘ي˘˘ع˘˘سسلا ي˘˘ج˘˘ع˘˘ب ل˘˘سضف˘˘لا
.يسسايسسلا
هحازأا Úح ،ةباسصعلا ةيحسض هسسفن Èتعي ةجحوب
ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا سسلÛا ة˘˘سسا˘˘ئر ن˘˘م برا˘˘سشو˘˘ب ذا˘˘˘ع˘˘˘م
قلغ Úح ““ةلسسلسسلاو ةنداكلا““ ةثداح ‘ ينطولا
يبعسشلا سسلÛا باوبأا يسسائرلا فلاحتلا باون
ن˘م ة˘ج˘حو˘ب ع˘نŸ لا˘ف˘قألاو ل˘سسÓ˘سسلا˘ب ي˘ن˘طو˘˘لا
هيلع طغسضلل ناÈŸلل ىلفسسلا ةفرغلا رقŸ جولولا

 .8102 ربوتكأا ‘ ةلاقتسسإلا لجأا نم
نع نلعأا Úح ىرخأا ةرم لد÷ا ةجحوب راثأا امك
ت– تيغلأا يتلا9102 ليرفأا تاباختنل هحسشرت

ت– تاباختنلا سضفري ناك يذلا عراسشلا طغسض
نم بحسسني مث ،مئاقلا يسسايسسلا ماظنلا فارسشإا
47 عمج هنإا لاق نأا دعب فاطŸا رخآا ‘ قابسسلا
.عيقوت فلأا
ة˘˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا بت˘˘كŸا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق تم˘˘سضو
- ةديرف Úميلا - دامأا ىفطسصم يويلعو ةجحوبل

ر˘سصا˘ن - ي˘سشير˘ق Ëر˘ك˘لا د˘ب˘ع - د˘م˘˘حأا و˘˘فا˘˘ن˘˘خ
ديسشر - بوهيسش دوعسسم - فيسسوب ةميعن -سشيطب

ف˘ير˘سش د˘مfi -ير˘ما“ د˘م˘حأا د˘˘ي˘˘سس -سسا˘˘سسع
دمfi - يسضام لامج - حارف رسصان -ليسضف
-يرذ˘خ دو˘مfi - بي˘غرأا تا˘˘حر˘˘ف - ي˘˘حا˘˘ب˘˘سص
.يانب دمحأا

يـنـطو
ـه1441 مر11fi ـل قفاوŸا م0202  توأا03  دحألا

ةيلو61 نم Ìكأا ‘ اولقتعا

ÚفوقوŸا نيرهاظتŸا لك حارسس قÓطإا
ةعم÷ا سسمأا لوأا

يلقتعم حارسس قÓطإا لجأا نم ةينطولا ةنجللا تنلعأا
سسمأا لوأا ،اوفقوا نيذلا نيرهاظتŸا عيمج نأا كار◊ا
.مهحارسس قلطأا دق تاÒسسم ‘ ،ةعم÷ا
لسصاوتلا عقوم ‘ اهرادج ىلع ةنجللا هترسشن ام بسسحو
،اوفقوأا نيذلا نيرهاظتŸا نإاف ،““كوبسسيف““ يعامتجلا
،مهحارسس قلطأا دق ،ÂاغتسسÃ ،ةعم÷ا سسمأا لوأا
ت– سسب◊ا نهر اوعسضو نيرهاظتم ةثÓث ءانثتسساب
ىدل ةيروهم÷ا ليكو مامأا مهÁدقت لجأا نم رظنلا

fiاغتسسم ةمكÂ ميط–»و ،““ةيماظن ةئيه ةناهإا““ ةمهتب
لك نأا ¤إا ةنجللا تراسشأا امك.““ةيمومع كÓمأا
ةŸاقو ةليمو ةمسصاعلا رئاز÷ا) ةيلو61 ‘ نيرهاظتŸا
جربو ةيدŸاو فيطسسو ةسسبتو ترايتو ناسسملتو ةبانعو
(نارهوو طاوغألاو فلسشلاو ةدكيكسسو ةياجبو جريرعوب
لوقتف ،ةŸاقو طاوغألا ‘ امأا.مهحارسس قلطأا مهلك
دق ÚفوقوŸا نيرهاظتملل ةلاقنلا فتاوهلا نإا ةنجللا

نارهو ‘ ÚفوقوŸا نيرهاظتŸا نأا Úح ‘ ،تردوسص
مهئادترا مدعل ةيلام تامارغ مهيلع تطلسس دق
،تدهسش دق رئاز÷ا تايلو نم ددع ناكو.تامامكلا

راطإا ‘ ةÒغسص تاÒسسم ،ةعم÷ا سسمأا لوأا ةÒهظ
fiسسم ةداعإا ةلواÒنم رهسشأا دعب ،يبعسشلا كار◊ا تا

ةحئاج اهتسضرف ةيحسص تارابتعل ،اهل يعوطلا قيلعتلا
،رئاز÷ا ةنيدم تفرع دقو .يسضاŸا سسرام ذنم ،انوروك
هفرعت ⁄ ،افثكم اينمأا ادجاوت ةعم÷ا سسمأا لوأا حابسص
.ةحئا÷ا رهسشأا لك لÓخ
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 يسسايسس ءو÷ نع ثحبي Òسصقلب ›اغ
اينابسسإا وأا اسسنرف ‘

،همسست ⁄ يسسنرف ينمأا لوؤوسسم نع ةيمÓعإا ريراقت تلقن
دئاقلا Òسصقلب ›اغ نأا ،عيفر لوؤوسسم هنإا تلاق اهنكل
رارف ةلاح ‘ دوجوŸا يرئاز÷ا ينطولا كردلل قباسسلا
تاطلسسلا نم بلط فيقوت ةركذم هقح ‘ تردسصو
يسسايسسلا ءوجللا ىلع لوسص◊ا ةيسسنرفلا
اذه نع Óقن ،““مويلا ةيدوعسسلا““ يرابخإلا عقوŸا لاقو
عم تاسضوافم ‘ لخد Òسصقلب ›اغ نإا ،لوؤوسسŸا
Úيسسنرف Úلوؤوسسم عم تاءاقل دقعو ةيسسنرفلا تاطلسسلا
.““يسسايسسلا ءوجللا ىلع ةمواسسملل
مدقأا Òسصقلب ›اغ نإا ةيمÓعإا عقاوم لوقت ةازاوŸاب

ميقي ثيح ةينابسسلا تاطلسسلا عم اهسسفن ةوطÿا ىلع
““داسسفلاو ةنايÿاو رمآاتلا““ مهت هل تهجو امدعب  ،ايلاح
يتلا ةديحولا لودلا نكت ⁄ اينابسساو اسسنرف نأا ودبيو.هل

يرئاز÷ا ينطولا كردلا زاه÷ قباسسلا دئاقلا قرط
لواح هنإا ةيرابخإا ريراقت لوقت ذإا ،هبوره دعب اهباوبأا
ليو–و ةدحتŸا ةيبرعلا تارامإلاب يبد ¤إا لاقتنلا
ةيتارامإلا تاطلسسلا نأا لإا ،اهكونب ¤إا ةبرهŸا هلاومأا

تاطلسسلا عم مادطسصا يأل ابنŒ رمألا تلقرع
لاقتعلاب رمأا رادسصتسسا تعاطتسسا ام اذإا ةيرئاز÷ا
.هدسض ›ودلا

و .ق

ةينطولا ةنجللا ءاضضعأا عم وكامابب ثداحتي موداقوب
بعضشلا ذاقنإل

›ام زواجتل راو◊ا ىلع رسصت رئاز÷ا
ةيلا◊ا تابوعسصلا

سسمأا ،موداقوب يÈسص ةيجراÿا نوؤوسشلا ريزو ثدا–
عم ،وكاماب ¤إا هتداق يتلا ةرايزلا راطإا ‘ ،ةعم÷ا
قرطت ،›ام ‘ بعسشلا ذاقنإل ةينطولا ةنجللا ءاسضعأا

.““ةمزألا نم جورÿا لبسسو ›ام ‘ عسضولا““ ¤إا مهعم
اهدادعتسسا““ رئاز÷ا ديكأات ةيجراÿا ريزو ددجو

Ÿا ةقفارŸامك ةيئانثتسسلا فورظلا هذه لظ ‘ ،›ا
تباثلا رئاز÷ا مازتلا““ نع ادد‹ Èع امك .““هيلع تدهع

Œاطل يذلا قيقسشلا اهبعسشو ›ام هاŸهب تمسستا ا
قافتا ذيفنت كلذ ‘ اÃ ،نيدلبلا Úب ةمئاقلا تاقÓعلا
.““رئاز÷ا راسسم نع قثبنŸا ›ام ‘ ة◊اسصŸاو ملسسلا
هذيفنتب مازتللا ديدجتل““ ةسصرف ءاقللا اذه لكسش دقو
.““مئاد لكسشب ›ام ‘ ةمزألا نم جورÿا لجأا نم يلعفلا
ءانبأا Úب راو◊ا““ نأا رئاز÷ا ناÁإا نع موداقوب برعأاو
قيق– ىلع رداقلا ديحولا يملسسلا ليبسسلا هرابتعاب دلبلا

.““ةيلا◊ا تابوعسصلا زواجتب حمسسي يقيقح راسسم
ةرايزلا هذهل مهنانتما““ نع ةنجللا ءاسضعأا Èع ،لباقŸاب
نوبرع Èتعت يتلاو ،ىوتسسŸا اذه ىلع اهعون نم ¤وألا

‘ مهتقث““ نع اوÈع امك .““›اŸا ءازإا نماسضتو ةقادسص
.““›اŸا بعسشلا بناج ¤إا تناك اŸاطل يتلا رئاز÷ا
مهكسس“ ةنجللا ءاسضعأا ددج ،تاثداÙا ماتتخا دنعو
متت نأا ‘ مهتبغر نيدبم““ ،رئاز÷ا عم ةيئانثلا تاقÓعلاب
‘ يقفاوت لكسشب ةمزألا نم جورÿا لجأا نم مهتقفارم
نوؤوسشلا ريزو ثدا– دقو اذه.““ةنكمŸا لاجآلا برقأا
نم لك عم ،هترايز لÓخ ،موداقوب يÈسص ةيجراÿا
›ام ‘ ةدحتŸا ·أÓل ماعلا ÚمÓل سصاÿا لثمŸا
(امسسونيم) مÓسسلا ظف◊ ةدحتŸا ·ألا ةثعب سسيئرو

fiإا يقيرفألا دا–لا ةثعب سسيئرو ،فيظنلا حلاسص دم‹
قرطت ،نيءاقللا نيذه لÓخو.ايويوب Òيب لحاسسلاو ›ام
دلبلا اذه ةقفارم قرطو ›ام ‘ ›ا◊ا عسضولا““ ¤إا
.““ةنهارلا تايدحتلا ةهجاوŸ را÷او قيقسشلا

و .ق
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5 ةدهعلل عيقوت ÚيÓم5 عمج هنإا لاق نمو ةباضصعلا ةنداك ةيحضض عامتجا

 ديد÷ا ريرحتلا ةهبج بتكم ‘ يويلعو ةجحوب
ماعلا Úمألا يويلع دمÙ اهمضضب ليقثلا رايعلا نم ةئجافم ينطولا ريرحتلا ةهب÷ يضساضسلا بتكŸا ةمئاق تلمح

كار◊ا““ اهطقضسأا يتلا ةضسماÿا ةدهعلل ةقيلفتوب حيضشÎل عيقوت ÚيÓم صسمÿا بحاضص ÚحÓفلل ماعلا دا–Óل
ىلع ““ةنداكلاو لضسÓضسلا»ـب هÈجأا يذلا براضشوب ذاعم بÓقنا ““ةيحضض““ ةجحوب ديعضسلا هيلإا داع امك ،““كرابŸا
  .ناÈŸلل ¤وألا ةفرغلا ةضسائر نم ةلاقتضسلا

رازن دلاخ قبسسألا عافدلا ريزو ىفن
دعب اينابسسإاب رارف ةلاح ‘ دوجوŸا
ءاج ام ،هنبا وه ايبايغ هيلع مكح نأا

كا˘ن˘ه نأا ن˘م ة˘ي˘مÓ˘عإا ر˘يرا˘˘ق˘˘ت ‘
و˘ه ،ن˘يرا˘˘ف تلاÔج ع˘˘م تلا˘˘سصتا
ةدوعلاب مهعانقإا لجأا نم ،مهدحأا
ع˘م م˘ه˘˘ع˘˘سضو ة˘˘يو˘˘سستو ر˘˘ئاز÷ا ¤إا
.يركسسعلا ءاسضقلا
لوطم لاقم ‘ ،رازن دلاخ لاقو
““كيتويرتاب يÒ÷أا““ عقوم ‘ رسشُن
يلثم تيقلت““ :يفطل هلجنل كولمŸا

هذ˘˘ه ير˘˘ئاز÷ا بع˘˘˘سشلا ّل˘˘˘ك ل˘˘˘ث˘˘˘م
نأا ىرأا ي˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘سضر˘˘˘غŸا را˘˘˘ب˘˘˘خألا
سشيو˘سشت˘لا و˘ه ا˘˘ه˘˘ئارو ن˘˘م فد˘˘ه˘˘لا

ةلواfiو ،سسيئرلا تاحÓسصإا ىلع
يذلا يسسايسسلا هرارق ىلع Òثأاتلا
ابئاسص ارارق نوكي نأا رظتننو ىرن
يذ˘˘لا أا˘˘طÿا ح˘˘˘ح˘˘˘سصي ،ا˘˘˘ف˘˘˘سصن˘˘˘مو
ى˘ل˘˘ع ءا˘˘ن˘˘ب ،ق˘˘با˘˘سس تقو ‘ بك˘˘ترا
Òغو ر˘˘ئا˘˘ج ⁄ا˘˘ظ ي˘˘سسا˘˘ي˘˘˘سس رار˘˘˘ق
يفقوم نع Òبعتلا““ ببسسب ،““رÈم
ن˘م ح˘˘ير˘˘سصو ح˘˘سضاو ل˘˘ك˘˘سشب ي˘˘يأارو
نم ةÎفلا كلت لÓخ ثدح يذلا

Œط˘˘خ تازواÒدد˘ه˘ت ا˘˘ه˘˘نأا تيأار ة
ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘سسع˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘سسسسؤوŸا كسسا“

ة˘˘لود˘˘لا تا˘˘سسسسؤو˘˘مو ،سصو˘˘˘سصÿا˘˘˘ب
ترذح˘ف ،ة˘ما˘ع ة˘ف˘سصب ة˘يرو˘ت˘سسد˘لا

يتلاسسر نأا تدجو امدنعو ،تهبنو
تÎخا ،رمألا همهي نم ¤إا تلسصو

.““ةيعاوط تمسصلا
،ثدحي ناك ام نإاف ـرازن بسسحو

ةطخ““ نم ءزج وه ،9102 ماع ذنم
فدهت ““رارقتسسلا ةعزعزل ةعسساو
‘ هب مايقلا ” ام““ لامكتسسا ¤إا
تاذ ةطÿا هذه نأاو ،““تاينيعسستلا
ة˘يلو˘لا˘˘ب““ تأادـب ““تاو˘˘ط˘˘خ ع˘˘برألا““
عور˘سشÃ م˘ث ة˘ق˘ي˘ل˘ف˘تو˘ب˘ل ““ة˘˘سسماÿا
،““ة˘˘موا˘˘قŸا زو˘˘مر ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ر˘˘سسك˘˘˘ل““

لاÔ÷ا يه زومرلا هذه نأا Èتعاو
،ق˘با˘سسلا تار˘باıا د˘ئا˘ق ،ق˘ي˘فو˘˘ت
ن˘˘يد˘˘هاÛاو ،د˘˘يد˘˘ح ن˘˘ب ءاو˘˘ل˘˘˘لاو
.دÒحوب ةليمج ،ةعقروب رسضخألا
ة˘˘ل˘˘حر˘˘م يرŒ نآلا نأا راز˘˘ن ىر˘˘يو
فدهتسستو ،““ةطÿا هذه““ نم ةثلاث
را˘ع˘سشب ،ير˘˘ئاز÷ا سشي÷ا ة˘˘ط˘˘ل˘˘سس
(سسي˘˘˘˘ل) ي˘˘˘˘سشا˘˘˘˘م ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ند˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘لود““

كار◊ا ‘ عو˘˘˘فرŸا ،““ة˘˘˘ير˘˘˘˘ك˘˘˘˘سسع
ى˘ل˘˘ع سصا˘˘خ ل˘˘ك˘˘سشب ادر ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

لحارلا سشب÷ا ناكرأا دئاق باطخ
.حلاسص دياق دمحأا قيرفلا
نمز فÓخب هنأا رازن دلاخ Èتعاو
حبسصأا ،ظ◊ا نسسحلف““ حÓسص دياق
‘ مو˘ي˘لا ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘˘طو˘˘لا سشي÷ا
تاطل˘سسلا نأا ة˘ق˘ي˘ق˘حو .ة˘ن˘ي˘مأا ٍدا˘يأا
ا˘ًع˘م ل˘م˘ع˘ت ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلاو ة˘ير˘ك˘سسع˘˘لا
ةمÓع يه اهكسسا“ ىلع ظافحلل

.““مهألا وه اذهو ،كلذ ىلع
و .ق

صشيجلل ةديد÷ا ةدايقلاو نوبت صسيئرلا ىلع ىنثأا

 ةرماؤوم نمسض ““ةيركسسع سسيلو ةيندم ةلود““ راعسش :رازن لاÔ÷ا
 رئاز÷ا دسض

اذفان انجضس تاونضس5 ةبوقع ذفنتضسا نأا دعب

نجسسلا رداغي ناسسح لاÔ÷ا
““ناسسح لاÔ÷ا““ مسساب فورعŸا يبارعو تيآا رداقلا دبع قيرفلا جرخ
زا˘ه÷ ة˘ع˘با˘˘ت˘˘لا تارو˘˘ك˘˘سس) با˘˘هرإلا ة˘˘ح˘˘فا˘˘ك˘˘م ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ن˘˘ع لوؤو˘˘سسŸا
هيلع اهب مكح اذفان انجسس تاونسس5 هتبوقع ذفنتسسا نأا دعب ،(تارباıا
.ةيركسسع رماوأا ةفلاfl ةمهتب ءاسضقلا
،ناسسح لاÔ÷ا فاقيإاب ،5102 توأا ‘ رمأا دق يركسسعلا ءاسضقلا ناكو
ةديلبلاب ةيركسسعلا ةمكÙا هنيدت نأا لبق ،نجسسلا ‘ ارهسشأا اهرثإا ىسضق
لخدتلا ىلع فرسشŸا ناك امدنع ،سشي÷ا ةدايق رماوأا ةفلاfl ةمهتب
ة˘يزا˘غ˘لا ةأا˘˘سشنŸا فد˘˘ه˘˘ت˘˘سسا يذ˘˘لا ي˘˘با˘˘هرإلا مو˘˘ج˘˘ه˘˘لا د˘˘سض ير˘˘ك˘˘سسع˘˘لا
ةيباهرإا ةعوم‹ تمجاه امدنع ،3102 يفناج ‘ ،سسانمأا نإاب نيروتنقيتب
83 لتقÃ ةينمألا ةيلمعلا تهتناو ،ةنيهر007 تزجتحاو ةيزاغلا ةأاسشنŸا
.بناجأا مهبلغأا ،ةنيهر
رئاز÷ا ‘ ةينمألا ةزهجألاو تاطلسسلا اهترجأا يتلا تاقيقحتلا تسصلخو
لوسصولا ÚحلسسŸ حاتأا يذلا Òسصقتلا نع ناسسح لاÔ÷ا ةيلوؤوسسم ¤إا
.ةيطفنلا ةأاسشنملل
ةقيمع تاÒيغت عم ،5102 ماع فسصتنم ،ناسسح لاÔ÷ا لاقتعا نمازتو
‘ ةقيلفتوب زيزعلا دبع ةلاقتسسلا ىلع مغرŸا قباسسلا سسيئرلا اهب ماق
.تارباıا زاهج

و .ق
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 عقوŸا نع مهفرضصل ةرادإلا ةروانم ‘ اوككضش

نوجتحي نانيوبب2 لدع0054 عورسشم وبتتكم
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،ةيرازو ةن÷ دافيإا ةرورسض ىلع نوجتÛا دكأا
ن˘م بر˘سست˘يو م˘ه˘ن˘ي˘ب لواد˘ت˘ي ح˘˘ب˘˘سصأا ا˘˘م لو˘˘ح
اŸا˘ط˘ل يذ˘لا عور˘سشŸا ل˘يو˘ح˘ت˘˘ب ،تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
0001 ليو–و ،نيرخآا Úبتتكم ةدئافل هورظتنا

ا˘˘م و˘˘هو ،حا˘˘ت˘˘فÃ ““لد˘˘ع““ عور˘˘سشم ¤إا م˘˘ه˘˘ن˘˘م
.Óيسصفتو ةلمج هنوسضفري
مهتاحيرسصت ‘ ÚجتÙا نع نولث‡ كسس“و
ةعورسشŸا سصيسصختلا تاداهسش ‘ مهتيقحأاب
سسيل ،ةلوؤوسسŸا ةرادإلا نأا““ نوريو ،ةينوناقو

.““لسصا◊ا لطامتلا ‘ رÈم يأا اهيدل
Òغو ة˘ب˘ع˘تŸا تاروا˘نŸا˘ب هو˘ف˘˘سصوا˘˘م ترا˘˘ثأاو
نوديري ““لدع““ ›وؤوسسم نأاب مهكوكسش ةئيÈلا
م˘ه˘ب˘سسح ه˘ت˘˘يز˘˘ها÷ ،““ع˘˘قوŸا ن˘˘ع م˘˘ه˘˘فر˘˘سص““

.ةيناث ةهج نم يجيتاÎسسلا هعقوŸو
،مهبسضغ سصاسصتما““ مهبسسح ةرادإلا لوا–و

Ãتاداهسش ابت˘ت˘ك˘م051 ن˘˘˘ع ل˘˘˘ق˘˘˘ي ل ا˘˘˘م ح˘˘˘ن
““روانت““ ةرادإلا لازت لو فقوتلا مث سصيسصختلا

حنم لوح مÓك نم رودي ام ،قيقحتل““ مهبسسح
ة˘م˘ئا˘˘ق ن˘˘م˘˘سض او˘˘نو˘˘ك˘˘ي ⁄ ن˘˘ير˘˘خآا Úب˘˘ت˘˘ت˘˘ك˘˘م
““.عورسشŸا نم نيديفتسسŸا

لوادت““ يه م˘ه˘ت˘ظ˘ي˘ف˘ح ترا˘ثأا ي˘ت˘لا ة˘ط˘ق˘ن˘لاو
،بتتكم0001 نع لقي ل ام ليو– نع مÓك
ام وهو ،حاتفم ‘ فاسصفسصلا يح عورسشم ¤إا
¤إا مهب عفدو ،مهنيب ناقتحلا ةلاح ‘ داز
،يرحتل˘ل ا˘ي˘ل˘ع ة˘ن÷ دا˘ف˘يإا ةرور˘سضب ة˘ب˘لا˘طŸا

لو˘˘˘ح كا˘˘˘ح˘˘˘يو ثد˘˘˘ح˘˘˘يو ير˘˘˘ج˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘م لو˘˘˘˘ح
““.مهعورسشم
،مهل لح ل نأاو ةسصاخ ،ديعسصتلاب  ءلؤوه ددهو
لوسص◊ا نع ةرم لك ‘ مهزجعو مهلسشف دعب

. مهنيب لمألا ثعبيو ،نئمطم اوج ىلع

طضسوتŸاو يئادتبلا ‘
ابيرق ركسسعÃ اذاتسسأا65 فيظوت

ةيلوب طسسوتŸاو يئادتبلا نيروطلا ‘ اذاتسسأا65 فيظوت رظتني
ريدم ىدل سسمأا ملع امبسسح ،لبقŸا عوبسسألا نم ةيادب ركسسعم
.ةيبÎلا
تنك“ ةيلاŸاو ةيرادإلا ه◊اسصم نأا مغÓسشلاب ىيحي حسضوأاو
ايئاهن هروغسش تبث ›ام بسصنم65 رير– نم يسضاŸا عوبسسألا

‘61و يئادتبلا روطلا ‘ ابسصنم04 سصخت ةددعتم بابسسأل
Úيطايتحلا نيزئافلا ءاعدتسسا ‘ عرسش ثيح ،طسسوتŸا روطلا

مهتافلم ما“إل8102و7102 يتنسسل فيظوتلا تاقباسسم ‘
.لبقŸا عوبسسألا نم ةيادب لمعلا بسصانÃ قاحتللاو
،ردسصŸا سسفن بسسح ،يئادتبلا روطلا ‘ بسصانŸا هذه سصختو
ةغللا ةذتاسسأل بسصانم01و ةيبرعلا ةغللا ذاتسسأا بسصنم03
ةذتاسسأا عبسس طسسوتŸا روطلا بسصانم لمسشت امنيب ،ةيسسنرفلا

Ÿةذتاسسأا عبسسو خيراتلا ةدا Ÿةغلل نيذاتسسأاو تايسضايرلا ةدا
.ةيبرعلا
ميلعتلا ‘ بسصنم يأا نآلا د◊ ررحي ⁄ هنأا ةيبÎلا ريدم راسشأاو
ةيلمعلا نأا املع ،روطلا اذه ‘ بسصانم روغسش مدع ببسسب يوناثلا

ةيطايتحلا مئاوقلا ‘ نيزئاف ءاعدتسسا متيو ةلسصاوتم لازت ل
.بسصنم يأا رفوت دنع قاقحتسسلا بيترت بسسح
Òسض– ‘ ركسسعم ةيلول ةيبÎلا ةيريدم تعرسش ةيناث ةهج نمو
هتدمتعا يذلا يحسصلا لوكوتوÈلا قفو لبقŸا يسسردŸا لوخدلا
.ةينطولا ةيبÎلا ةرازو
ةذتاسسألا حلاسصل سسيسس–و نيوكت جمارب دادعإا ‘ عرسش امك
سسفنل اÒسض– مهلمع بسصانÃ اوقحتلا نيذلا نيرطؤوŸاو
.ةيلمعلا

 م.ق

ةلئاع0021 ةدئافل
 نيزوعمو لمارأا ىلع ةيئاذغ دورط عيزوت
تليسسمسسيتب

قطانÃ نطقت ةلمرأاو ةزوعم ةلئاع0021 نم ديزأا سسمأا ،تدافتسسا
سسيئر هب دافأا امبسسح ،ةيئاذغ دورط نم تليسسمسسيت ةيلوب لظلا
ةبحاسص ةيÿÒا ““ميتيلا لفاك““ ةينطولا ةيعمجلل يئلولا بتكŸا
اهقلطأا ةينماسضت ةلفاق نمسض ةجردنŸا ةردابŸا هذه تسسمو.ةردابŸا
،ءاروسشاع مويو مرfi لوأاب لافتحلا راطإا ‘ ،روكذŸا يئلولا بتكŸا

نم ددع Èع ةيئان ةيفير تاعمŒ ةعسستب نطقت لمارأاو ةزوعم تÓئاع
تادعاسسŸا هذه تلقنو.Êانب رسضÿ هحسضوأا امبسسح ،ةيلولا تايدلب

يتلا ةينعŸا تايدلبلا حلاسصم اذكو Úنسسfi ةمهاسسم لسضفب اهباحسصأل
ةلفاقلا لمسشت ةراسشإÓل.ةيلمعلا هذهل ةبسسانŸا لقنلا لئاسسو ترخسس
““ميتيلا لفاك““ ةينطولا ةيعمجلل يئلولا بتكŸا اهقلطأا يتلا ةينماسضتلا
تايعم÷ا نم ددعو نماسضتلل ةيراو÷ا ايÿÓا عم نواعتلاب ةيÿÒا
لمارأا اذكو ةزوعم ةلئاع0053 ةدئافل ةيئاذغ تادعاسسم عيزوت ةيلÙا
ةيودألا نم Èتعم ددع عيزوت ىلع Óسضف ،ةيلولاب لظلا قطانÃ نطقت

مدقتو.ةنمزم سضارمأا نم نوناعي نيذلا نيزوعŸا سصاخسشألا ىلع
ةيفيرلا قطانŸا مايأا ةسسمخ ةليط بوجتسس يتلا ةلفاقلا هذه نمسض
لافطألاو ÚنسسŸا سصاخسشألا ةدئافل ةيبط تاسصوحف ةيلول ةيئانلا
.ىسضرŸا ةسصاÿا تاجايتحلا يوذ اذكو ماتيألا

 بيرغ يديسس ةباغب اراتكه21 فلتي قيرح
Ãركسسع

ةعقاولا  طمسسن ةيدلبب بيرغ يديسس ةباغب بسشن قيرح ىدأا
Ãتإا ¤إا ركسسعÓةيباغلا راجسشألاو تاتابنلا نم اراتكه21 ف
ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصم ىدل سسمأا ملع امبسسح ،سشارحألاو
ةيندŸا ةيام◊ا رسصانع لخدت دقف ردسصŸا سسفن بسسحو.ةيلولل
فينغيت ةنيدم ةدحوو ةطملزلا ةيدلبب مدقتŸا زكرملل Úعباتلا
مهغيلبت دعب ةرسشابم تاباغلا قئارح ةحفاكŸ لقنتŸا لترلاو

يديسس ةباغب ةعم÷ا سسمأا راهن فسصتنم ›اوح بسشن قيرح لوح
ةحاسسŸا ةيقب ذاقنإاو هدامخإا نم تاعاسس دعب اونكمتيل بيرغ
نم راتكه11 فÓتإا ةيندŸا ةيام◊ا حلاسصم تلجسس دقو.ةيباغلا
اذه ءارج ةيباغلا راجسشألاو تاتابنلا نم راتكه1و سشارحألا
بابسسأا ‘ اقيق– ينطولا كردلا حلاسصم تحتف دقو.قير◊ا
.قير◊ا اذه عوقو

 م.ق

 يحضصلا عضضولا ببضسب ةفقوتŸا تاطاضشنلا ثعب راطإا ‘
نازيلغ تايدلب Úب ام لقنلا طاسشن فانئتسسا

Úنث’ا ادغ
ءادتبا تايدلبلا Úب ام لقنلا طاسشن فانئتسسا نازيلغ ةيلو تررق
ةفقوŸا تاطاسشنلا ثعب ةداعإا راطإا ‘ اذه يتأاي.Úنثلا اذه نم
ىلع ةيلولا تددسشو.انوروك ءابو يسشفت نم ةياقولا Òبادتل اقيبطت

ةياقولل اهب لومعŸا ةيئاقولا Òبادتلاو تاءارجإلا ماÎحا ةرورسض
لقنلا نامسض ىلع ةيلولا حلاسصم رهسستسسو.انوروك ءابو يسشفت نم
ةياهنل ةيمسسرلا تاناحتملا ةÎف لÓخ نيرخسسŸا نيرطؤوملل
.ةيسساردلا ةنسسلا

 م.ق

 ‘اسصلا يديسسب اطرماك هزتنمو ةباغ حتفو..
تنسشو“ Úعب

ينطولا قيرطلا بناجب عقاولا ،اطرماك يباغلا هزتنŸا حتف
ةعم÷ا يموي ،ÚنطاوŸا مامأا هباوبأا ،تنسشو“ Úعب ،69مقر
ةفاسشكلل ةيئلولا ةظفاÙا هزتنŸا اذه ىلع فرسشي.تبسسلاو
دسض ةيئاقولا Òبادتلا عيمج ذخا عم ،تنسشوميت Úعل ةيمÓسسإلا
.91ديفوك

 م.ق

مهتكرح ةديلبلاب ،““نانيوب““ ةديد÷ا ةنيدŸاب ةموضصعم ةقطنÃ ،2 لدع0054 عورضشÃ نوبتتكŸا ،صسمأا فنأاضسا
.صصيضصختلا ةداهضش مهحنم ‘ ““لدع““ ةرادإا لطا“ لوح قيق– حتفب ،ةيزكرŸا تاطلضسلا ةبلاطŸ ،ةيجاجتحلا

زا‚إل رانيد رايلم21 ب ›ام فÓغ سصسصخ
لظ ةقطنمÈ 415ع ةلجعتسسم ةيومنت عيراسشم
،راردأا ة˘˘يلو م˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘قأا ف˘˘˘ل˘˘˘تÈ flع تي˘˘˘سصحأا

.ةيلولا ىدل سسمأا ديفتسسا امبسسح
هذ˘ه نأا ،لو˘˘ل˘˘ه˘˘ب ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ،راردأا ›او ح˘˘سضوأاو
ةثÓث اهزا‚إا ةدم زواجتت ل يتلا عيراسشŸا
ة˘ط˘ب˘˘ترŸا تلاÛا سسا˘˘سسألا˘˘ب تسسم ر˘˘ه˘˘سشأا
ىلع ،قطانŸا هذهب ناكسسلل ةيمويلا ةاي◊اب

بر˘˘سشلا ها˘˘يÃ دوز˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘مد˘˘˘خ Úسس– رار˘˘˘غ
ة˘˘ك˘˘ب˘˘سشو ي˘˘ح˘˘سصلا فر˘˘سصلا ة˘˘ك˘˘ب˘˘سشب ط˘˘بر˘˘˘لاو
.ءابرهكلاب نيومتلا
ةدا˘˘عإا را˘˘طإا ‘و ه˘˘نأا ه˘˘تاذ لوؤو˘˘˘سسŸا فا˘˘˘سضأاو
عيراسشŸا نمسض ةيلمع501 جاردإا ” مييقتلا
هيناعت يذلا يومنتلا زجعلا كرادتل ةهجوŸا
ع˘يرا˘سشم ا˘م˘ي˘سسلو ،ة˘˘يلو˘˘لا˘˘ب ق˘˘طا˘˘نŸا سضع˘˘ب
Úح ‘ ،ةلزعلا كفو ةيدلبلاو ةيئلولا قرطلا
متيسس يتلاو لظلا قطانŸ عيراسشم014 تهجو

Ìكأا ىلع ةيرا÷ا ةنسسلا ةياهن عم اهلامكتسسا
.ريدقت
عورسشم531 نآلا د◊ ملتسسا هنأا لولهب راسشأاو
061 بناج ¤إا ،عيراسشŸا نم %03 لثÁ ام
ىقبت ام Úح ‘ ،زا‚إلا روط ‘ يه عورسشم
.ةيرادإلا تاءارجإلا روط ‘ يه عيراسشŸا نم
نأا ة˘يلو˘لا˘ب ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا سسي˘ئر ح˘سضوأاو
‘ اÒب˘ك از˘ج˘ع Êا˘ع˘ت راردأا˘˘ب ل˘˘ظ˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م
ة˘ك˘ب˘سشب ط˘بر˘لا لا‹ ‘ ا˘م˘ي˘˘سسلو ،ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لا
%06 هتبسسن ىدعتت ل يذلا يحسصلا فرسصلا
ة˘˘ك˘˘ب˘˘سشب ط˘˘بر˘˘˘لا ‘ ز˘˘˘ج˘˘˘ع دو˘˘˘جو بنا˘˘˘ج ¤إا
.لظ ةقطنمÈ 694ع زاغلاو ءابرهكلا
يو˘م˘ن˘ت˘لا ر˘خأا˘ت˘لاو ز˘ج˘ع˘لا اذ˘ه لو˘ل˘ه˘ب ع˘جرأاو
بي˘˘˘لا˘˘˘˘سسألا““ ¤إا ق˘˘˘˘طا˘˘˘˘نŸا هذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ب م˘˘˘˘كاŸÎا
ي˘ن˘بŸا يرادإلا Òي˘سست˘لا ءو˘سسو ة˘ي˘طار˘قوÒب˘˘لا

ح˘ن˘م ‘ لدا˘ع˘لا Òغ ع˘يزو˘ت˘˘لاو ةا˘˘باÙا ى˘˘ل˘˘ع
افيسضم ،““ةيلولا ميلاقأا فلتÈ flع عيراسشŸا

رسصق492و ةيد˘ل˘ب82 م˘˘˘˘˘سضت راردأا ة˘˘˘˘˘يلو نأا
ع˘يرا˘سشم ا˘ه˘ل˘˘ك ق˘˘ح˘˘ت˘˘سست Úت˘˘بد˘˘ت˘˘ن˘˘م Úت˘˘يلوو
.ةيومنت
يذلا ينطولا سس◊او يعولاب راردأا ›او هونو
لÓ˘خ ÊدŸا ع˘م˘تÛا تا˘ي˘لا˘ع˘˘ف ه˘˘ن˘˘ع تنا˘˘بأا
ءاسسرإا ‘ ةمهاسسملل اهب هتعمج يتلا تاءاقللا

ا˘˘˘ه˘˘˘نأا ¤إا اÒسشم ،ةد˘˘˘يد÷ا ر˘˘˘ئاز÷ا ⁄ا˘˘˘˘ع˘˘˘˘م
ةيومنتلا ةطÿا مسسر ‘ كارسشإا لfi نوكتسس
.ةيلولاب
ة˘˘˘ي˘˘˘عو˘˘˘˘ت ةرور˘˘˘˘سض ¤إا ه˘˘˘˘تاذ لوؤو˘˘˘˘سسŸا ا˘˘˘˘عدو
ةيمنت عيراسشم Úب زييمتلا ةيمهأاب ÚنطاوŸا

ةثÓث اهزا‚إا ةدم زواجتت ل يتلا لظلا قطانم
يتلا يوم˘ن˘ت˘لا ز˘ج˘ع˘لا كراد˘ت ع˘يرا˘سشمو ر˘ه˘سشأا
لا‹ كانه نوكي ل ىتح لوطأا ةدم بلطتت

هذه ‘ ةلسضافم دوجوب ةيبلسس تÓيوأات ةراثإل
.ىرخأاو قطانم Úب عيراسشŸا

م.ق

ةاضصfi لظ ةقطنمÈ 415ع

راردأاب ةيومنت عيراسشم زا‚إ’ رانيد رايلم21

ةمسسن فلأا003 ›اوحب ردقي دادعتب ةنتاب ةيلوب تايدلب Êامث دهسشتسس
فلكŸا سسمأا هدكأا ام بسسح ،برسشلا هايم عيزوت ‘ ابذبذت دحألا مويلا
.ميعز Ëركلا دبع (ةنتاب ةدحو) هايملل ةيرئاز÷ا ةسسسسؤوÃ مÓعإلاب
ع˘يزو˘ت ة˘سسسسؤو˘م ة‹ر˘ب ¤إا دو˘˘ع˘˘ي بذ˘˘بذ˘˘ت˘˘لا اذ˘˘ه نأا رد˘˘سصŸا ح˘˘سضوأاو
ةيدلبب رودŸا ةيدك دسس ىلع يئابرهكلا رايتلا عطقل زاغلاو ءابرهكلا
خسضلا تاطfi لك فقوت ¤إا يدؤويسس ا‡ ،لاغسشأاب مايقلا سضرغب داقميت
.دسسلاب جاتنإلا ةدحول ةعباتلا
،ءاŸاب ةنومŸا تايدلبلا لك ةيوي◊ا ةداŸا هذه ‘ بذبذتلا سسميسسو
سسيرآاو لومسشيإاو تلوزاتو ةنتاب يهو ةيئاŸا ةأاسشنŸا هذه نم اقÓطنا
.توقاي Úعو ةرمسشلاو ةكيربو ةتوتلا Úعو

اوذ˘خ˘ت˘ي ي˘ك˘ل بذ˘بذ˘ت˘لا اذ˘ه˘˘ب Úن˘˘طاوŸا ر˘˘ع˘˘سشأا ،ئرا˘˘ط˘˘لا اذ˘˘ه ما˘˘مأاو
ىوتسسم ىلع يئابرهكلا رايتلا عاطقنا نأاو اميسسل ،ةمزÓلا تاءارجإلا
دتميسس ،زاغلاو ءابرهكلا عيزوت ةسسسسؤوم حلاسصم بسسح ،رودŸا ةيدك دسس
. ءاسسم ةسسماÿا ¤إا احابسص ةعسساتلا ةعاسسلا نم
قطانم فلتfl ¤إا ةلوÙاو دسسلا اذهب ةجتنŸا هايŸا ةيمك ردقتو
لسصي اميف ،ايموي بعكم Îم فلأا07 ب ةثÓثلا ةقورألا Èع ةنتاب ةيلو
Îم فلأا09 ¤إا بقانŸا فلتfl ىوتسسم ىلع ةجتنŸا ةيمكلا ›امجإا

ايلاح دهسشت ةنتاب ةيلو نأا فاسضأا يذلا ميعز بسسح ،ايموي بعكم
.ايموي بعكم Îم فلأا061 ب برسشلا هايم جاتنإا ‘ ““ةورذلا““

 م.ق

 رودŸا ةيدك دضس نع مويلا يئابرهكلا رايتلا عطق ببضسب

 ةنتابب تايدلب8ــب برسشلا هايم عيزوت ‘ بذبذت



” يتلا91 - ديفوك ءابو ءاوتحا Òبادت تدأا
داح طوبه ¤إا ⁄اعلا نادلب مظعم ‘ اهلاخدإا

‘ Œنيرسشعلا ةعوم‹ لود ‘ علسسلا ةرا ‘
لوألا عبرلاب ةنراقمو ،0202 نم Êاثلا عبرلا

ة˘عو˘˘مÛا تاردا˘˘سص تسضف˘˘خ˘˘نا ،ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
،ةئاŸا ‘7.61 تادراولاو ةئاŸا ‘7.71
ة˘˘ي˘˘لاŸا ة˘˘مزألا ذ˘˘ن˘˘م سضا˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘نا Èكأا و˘˘˘هو
.9002 ‘ ةيŸاعلا
عبرلا ‘ نيرسشعلا ةعوم‹ تارداسص تغلبو
نويليرت48.2) رلود را˘ي˘˘ل˘˘مÊ 8.8382ا˘ث˘لا
98.2) رلود رايلم8.6882 اهتادراوو (رلود
اهنم ةيدوعسسلا ةسصح تناك ،(رلود نويليرت
عقاوب ،تادراولاو تارداسصلل رلود رايلم06
رايلم8.92و تاردا˘سصل˘ل رلود را˘˘ي˘˘ل˘˘م2.03
.تادراولل رلود
يتلا Êاثلا عبرلل ةيرهسشلا تانايبلا فسشكتو
يداسصتقلا نواعتلاو ةيمنتلا ةمظنم اهتردسصأا
ناسسين ‘ ثدح يقيق◊ا ةراجتلا رايهنا نأا
نادلبلا م˘ظ˘ع˘م تنا˘ك ا˘مد˘ن˘ع0202 (ل˘ير˘بأا)
سسوÒف د˘سض ة˘مرا˘سص ءاو˘ت˘حا Òباد˘˘ت ق˘˘ب˘˘ط˘˘ت
،0202 (سسرام) راذآاب ةنراقمو .91 - ديفوك
ة˘˘˘˘عو˘˘˘˘م‹ تادراوو تاردا˘˘˘˘˘سص تسضف˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘نا

ىلع ةئاŸا ‘0.61و ةئاŸا ‘7.81 نيرسشعلا
.›اوتلا

(رايأا) (ويام) رايأاب ةقلعتŸا تانايبلا نأا Òغ
ا˘ف˘ي˘ف˘خ˘ت تد˘ه˘˘سش ي˘˘ت˘˘لا ،(و˘˘ي˘˘نو˘˘ي) نار˘˘يز˘˘حو
نم يئزج سشاعتنا ¤إا Òسشت ،ءاوتحلا Òبادتل
عيمج ‘ (ليربأا) ناسسين ‘ هتايوتسسم ىندأا
Òسشتو .ابيرقت نيرسشعلا ةعوم‹ تاداسصتقا
ي˘ت˘لا تادا˘سصت˘قلا ‘ ،(و˘ي˘لو˘ي) زو“ تا˘نا˘˘ي˘˘ب

.نسسحتلا رارمتسسا ¤إا ،تانايبلا اهيف رفاوتت
ةعومÛ ديحولا داسصتقلا يه Úسصلا تناكو
‘ تارداسصلا ‘ او‰ لجسس يذلا نيرسشعلا
‘1.9 اهردق ةدايزب)0202 نم Êاثلا عبرلا
عبرلا ‘ ةئاŸا ‘3.9 سضافخنا دعب ،(ةئاŸا
ة˘ي˘ن˘ي˘˘سصلا تادراو˘˘لا تل˘˘سصاو ،كلذ ع˘˘م .لوألا
.ةئاŸا ‘9.4 اهسضافخنا

إا.ق

تلاكو/ إا.ق

سسمأا لوأا طفنلا راعسسأا تعجارت
بلق ارول راسصعإلا حاتجا نأا دعب

ةدحتŸا تايلولاب طفنلا ةعانسص
نأا نود سسا˘˘سسك˘˘تو ا˘˘˘نا˘˘˘يز˘˘˘يو˘˘˘ل ‘

قاطنلا ةعسساو رارسضأا ‘ ببسستي
فا˘˘˘ن˘˘˘ئ˘˘˘ت˘˘˘سسا تا˘˘˘كر˘˘˘سشلا أاد˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل
.ةطسشنألا
بوتكأا ميلسست تنرب ماخ سضفخنا
ر˘˘ع˘˘سس دد˘˘ح˘˘ت˘˘ي˘˘ل تا˘˘ت˘˘ن˘˘سس ة˘˘ع˘˘˘برأا
ليمÈلل رلود50.54 دنع ةيوسستلا

لز˘نو .د˘ق˘ع˘لا ل˘جأا لو˘ل˘˘ح مو˘˘ي ‘

سسا˘سسك˘ت بر˘˘غ ي˘˘ك˘˘ير˘˘مألا ماÿا
ل˘ج˘سسي˘ل تا˘ت˘ن˘سس ة˘ع˘ب˘سس ط˘ي˘سسو˘˘لا
.رلود79.24
بسسا˘˘ك˘˘م سسا˘˘ي˘˘ق˘˘لا ا˘˘ما˘˘خ ق˘˘ق˘˘˘ح
عفتراو ةئŸاب5.1 وحنب ةيعوبسسأا

ع˘بار˘لا عو˘ب˘˘سسأÓ˘˘ل سسا˘˘سسك˘˘ت بر˘˘غ
ا˘غ˘ل˘ب نا˘ماÿا نا˘ك .›او˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع
عوبسسألا لÓخ رهسشأا ةسسمخ ةورذ
Úيكيرمألا ÚجتنŸا سصيلقت عم
ارو˘˘˘ل بو˘˘˘ب˘˘˘ه ل˘˘˘ب˘˘˘ق ماÿا جا˘˘˘ت˘˘˘نإا
يتلا تايوتسسŸا براقت تلدعÃو
‘ ا˘˘ن˘˘ير˘˘تا˘˘ك را˘˘سصعإلا تب˘˘˘حا˘˘˘سص
5002.

يذ˘˘˘˘لا ،ارو˘˘˘˘ل را˘˘˘˘˘سصعإلا بر˘˘˘˘˘سضو
سضف˘˘˘خ˘˘˘ن˘˘˘م ¤إا هاو˘˘˘ت˘˘˘سسم سضف˘˘˘ُخ
مو˘˘˘˘ي ر˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘م تقو ‘ ،يراد˘˘˘˘˘م
انا˘يز˘يو˘ل ة˘يلو ي˘سضاŸا سسي˘مÿا

fiم˘˘˘Ó 042 ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘عر˘˘˘سس حا˘˘˘ير˘˘˘ب
¤إا ىدأا ا‡ ،ةعاسسلا ‘ اÎموليك
را˘˘ج˘˘سشأا طو˘˘ق˘˘˘سسو نا˘˘˘ب˘˘˘م Òمد˘˘˘ت
د˘يز˘ي ا˘م ن˘ع ءا˘بر˘ه˘ك˘لا عا˘ط˘ق˘˘ناو
انايزيول ‘ سصخسش فلأا056 ىلع
⁄ ريركتلا ‘اسصم نكل ،سساسسكتو
.ةمخسض لويسس دهسشت
‘ ة˘˘ي˘˘ك˘˘ير˘˘مألا ة˘˘مو˘˘ك◊ا تلا˘˘قو
نإا ةعم÷ا سسمأا لوأا ردسص ريرقت

ير˘˘ح˘˘ب˘˘˘لا ماÿا ط˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘لا جا˘˘˘ت˘˘˘نإا
ة˘ع˘سضاÿا ق˘طا˘نŸا ‘ ف˘˘قو˘˘تŸا
تا˘يلو˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘لا ة˘˘يلو˘˘ل˘˘ل
كيسسكŸا جيلخ لامسشب ةدحتŸا

لداعي اÃ ،ةئŸاب3.48 غلبي لازام
‘ ،ا˘ي˘مو˘ي ل˘ي˘مر˘˘ب نو˘˘ي˘˘ل˘˘م55.1
.ارول راسصعإلا بوبه باقعأا
ذا˘˘ف˘˘نإلاو ة˘˘مÓ˘˘سسلا بت˘˘ك˘˘م لا˘˘قو
زا˘غ˘لا جا˘ت˘نإا نإا يدا–لا ي˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ة˘ق˘ط˘نŸا ‘ ير˘ح˘ب˘لا ي˘ع˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ةئŸاب1.06 ةبسسنب سضفخنم اهتاذ
.ايموي ةبعكم مدق نويلم6.1 وأا

ةينانويلا ةيقافتلا ىلع Êانويلا ناÈŸلا قدسص
ة˘ق˘ط˘˘نŸا دود˘˘ح م˘˘ي˘˘سسر˘˘ت نأا˘˘سشب ة˘˘ير˘˘سصŸا -
.نيدلبلا Úب ةسصلاÿا ةيداسصتقلا
((انمأا)) ةينانويلا ةينطولا ءابنألا ةلاكو تدافأاو
لÓخ ابئان871 ةقفاوÃ تيظح ةيقافتلا نأاب
يتلا ةماعلا ةسسل÷ا ‘ ءامسسألا ءادنب تيوسصت

ةيقافتا ىلع ةقفاوŸا ت“و.وسضع003 تمسض

ةيداسصتقلا قطانŸا دودح ميسسرت لوح ىرخأا
ةيناŸرب ةيبلغأاب ،ايلاطيإاو نانويلا Úب ةسصلاÿا
.يسضاŸا ءاعبرألا ءاسسم Èكأا
سسو˘˘كا˘˘يÒك ، Êا˘˘نو˘˘ي˘˘˘لا ءارزو˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر لا˘˘˘قو
Úت˘ي˘جذو˘م˘ن˘لا Úت˘ي˘قا˘ف˘تلا نإا ،سسي˘كا˘تو˘سست˘ي˘م
نÓ– ،فيسصلا اذه امهيلإا لسصوتلا ” Úتللا
دود◊ا نأاسشب ةليوط ةÎف ذنم ةقلاعلا اياسضقلا

اًديدج اًعقاو““ ناسسسسؤوتو لودلا Úب ةيرحبلا
.طسسوتŸا سضيبألا رحبلا ‘ ““نمألاو مÓسسلل
ن˘˘م ةÎف ‘ Úت˘˘ي˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘تلا ¤إا ل˘˘˘سصو˘˘˘ت˘˘˘لا ”و
ىل˘ع ا˘ي˘كر˘تو نا˘نو˘ي˘لا Úب ةد˘ياز˘تŸا تار˘تو˘ت˘لا
سضي˘˘بألا ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا قر˘˘سش ‘ ة˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا دود◊ا
.طسسوتŸا

اوخنيضش
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كيضسكŸا جيلخب يكيرمألا طفنلا جاتنإا نم %48 فقوت رارمتضسا

 عاطقلا زايتجا دعب طبهت طفنلا راعسسأا
ارول راسصعإ’ا ةورذ

رلود رايلم5.1 ةميقب ماع حرط دعب

ةيئابرهكلا تارايسسلل ““غناب يسسك““ مهسس
 ٪14 عفتري

تارايسسلل ةئسشانلا ةينيسصلا ““غناب يسسك““ ةكرسش مهسس عفترا
رايلم5.1 تعمج نأا دعب اهل لوادت لوأا ‘ %14 ةبسسنب ةيئابرهكلا
.ةدحتŸا تايلولا ‘ ›وأا ماع حرط ‘ رلود
تÓماعت ‘ اًرلود22.12 دنع ، ““غناب يسسك““ مهسسأا تقلغأاو
تقو ‘ %76 ةبسسنب اهعافترا دعب يسضاŸا سسيمÿا موي كرويوين
.قباسس
، رلود رايلم51 ›اوح ةيقوسسلا اهتميق غلبت يتلا ،ةكرسشلا تعاب و
مهسسلل اًرلود51 لباقم يسضاŸا ءاعبرألا موي مهسس نويلم7.99
.قوسسŸا قاطنلا قوف مهسسألا Òعسستو اهحرط مجح عيسسوت دعب
ةكرسش لبق نم ماعلا اذه مهسسألا راعسسأا ‘ ةيوقلا بسساكŸا تدأاو
تارايسسلا عاطق ‘ نيرمثتسسŸا بلط ةدايز ¤إا ““وين““ و ““Óسست““
باتتكÓل اهمهسسأا حرط ¤إا ةلثامŸا تاكرسشلا تعفدو ةيئابرهكلا
.ماعلا
ىرخأا ةئسشان ةينيسص ةكرسش يهو ،““وتوأا › ““ ةكرسش تماقو
تايلولا ‘ ماعلا باتتكلا مجح ةدايزب ،ةيئابرهكلا تارايسسلل
ىمسسي ام كلذ ‘ اÃ رلود رايلم62.1 عم÷ ويلوي ‘ ةدحتŸا
تسضفخنا يتلا ،ةكرسشلا مهسسأا لازت لو ، .““يووسش نيرغ““ مهسسأاب
.اهسضرع رعسس نع %96 ةبسسنب ةعفترم ، ءاعبرألا موي %71 ةبسسنب
نإا، ““غناب يسسك““ ةرادإا سسل‹ سسيئر بئان وج نايرب لاق هبناج نم
عيرسست ‘ دعاسست ةيئابرهكلا تارايسسلا يعناسص Úب ةسسفانŸا
.اهينبت
اهارن ةÒبك فاطعنا ةطقن كانه““ ، جÈمولب عم ةلباقم ‘ تفلو

ةرهاظو ةديد÷ا ةقاطلا ‘ ةكرسشلا ثحبتو لاŸا سسأار قاوسسأا ‘
.““ةيكذلا ةيئابرهكلا تارايسسلا
ديدج زارط Ëدقتل ططخت ““غناب يسسك““ نإا ¤إا وج نايرب راسشأاو
‘ Èكأا يعابر عفد ةرايسسو لبقŸا ماعلا ناديسس ةرايسس - اًيونسس
.2202 ماع
‘ ةكرسشلل يسسيئرلا قوسسلا Úسصلا لظتسس امنيب هنأا ىلع دكأاو
‘ لجألا ةليوط اًسصرف ““غناب يسسك““ ىرت ، روظنŸا لبقتسسŸا
. ىرخأا نكامأا
““غناب يسسك““ تلاق ، وينوي03 ‘ ةيهتنŸا ةتسسلا رهسشأÓل ةبسسنلاب
تاداريإا نم رلود نويلم311 اهردق ةيفاسص ةراسسخ تدبكت اهنإا
¤وأا نم14781  سس ةكرسشلا تملسسو .رلود نويلم241 اهردق
.ةكرسشلا تافلŸ اًقفو ، ويلوي13 ىتح،VUS3G ، اهتارايسس
نحسشو ، ويام ‘ ، ناديسسÊ ، 7Pاثلا اهزارط ميلسست ‘ تأادبو
.ويلوي13 لولحب ةدحو6691

إا.ق

انوروك ءارج تراهنا يتلا تاكرضشلا معد

ذاقنإا ‘ فراسصŸا ىلع دمتعت اسسنرف
 داسصتق’ا

فراسصŸا ىلع Òمول ونورب يسسنرفلا ةيلاŸا ريزو دمتعي
Ÿتراهنا يتلا تاكرسشلا معدب داسصتقلا ذاقنإا ‘ ةلودلا ةدعاسس
.انوروك سسوÒف ةحئاج ءارج
‘ حولت ،انوروك سسوÒف ءاوتحل مراسصلا قÓغإلا نم رهسشأا بقعو
ىلع تلسصح يتلا تاكرسشلل ةبسسنلابو .سسÓفإلا نم ةجوم قفألا
نوكت فوسس ةنوعŸا نأا ‘ فوÿا نمكي ،ةلودلا ةياعرب سضورق
،لبقŸا ماعلا عفترت نأا نكÁ ةدئافلا تلدعم نأاو دمألا ةÒسصق
جÈمولب ةلاكو تركذ امبسسح ،ةدعاسسŸا دادسس ةفلكت ديزتل
.ءابنأÓل
:مويلا ةيعاذإلا ““Îنإا سسنارف““ ةطÈ fiع Òمول ونورب لاقو
‘ ةلودلا نامسضب اسضورق تاكرسشلا نم فلآلا تائم تلسصح““

نم Òبك ردقب .تاكرسشلا هذه تدقنأا ،ÚيسضاŸا ليربأاو سسرام
.““تاكرسشلا معد ةلسصاوم فراسصŸا نم بلطأا ،ماÎحلا
اهديد“ ىرج يتلا سضورقلا ىلع ةدئافلا تلدعم نإا Òمول لاقو
قÓغإلا رطيسس .ىسصقأا دحك ةئاŸا ‘3 ةبسسن ¤إا لسصت فوسس
أاوسسأا ‘ ببسست هنكلو سسوÒفلا ىلع سسرام ‘ أادب يذلا ينطولا
.داسصتقÓل لجسسم عجارت

تلاكو

تارئاط8 ليغسشت فقوت ““جنيوب““
عينسصتلا ‘ بويعل ““Ô 787يÁÓرد““

لوأا تارئاطلا ةعانسصل ةقÓمعلا ةيكيرمألا جنيوب ةكرسش تلاق
زارط نم اهتارئاط سضعب ‘ ةيعينسصت لكاسشم تفسشتكا اهنإا سسمأا
اقفو ،حÓسصإÓل تارئاط Êامث ليغسشت تفقوأاو ،Ô 787يÁÓرد
.““ةيناŸألا»ـل
تاكرسش ديد– نود ÊوÎكللا ديÈلا Èع نايب ‘ ةكرسشلا تلاقو
موقت يتلا ناÒطلا تاكرسش عم روفلا ىلع انلسصاوت““ اننإا ناÒطلا
” دقو ،عسضولاب اهغÓبإل ةينعŸا ةينامثلا تارئاطلا ليغسشتب
ةيناكمإا Úح ¤إا ةمدÿا نم تقؤوم لكسشب تارئاطلا هذه داعبتسسا
.““اهحÓسصإا
طبر ‘ Úتزراب Úتيعينسصت Úتلكسشم““ تدجو اهنإا جنيوب تلاقو
‘ اعم ناببسستت Úتللاو ،787 ةرئاطلا مسسج نم ةددfi ءازجأا
.““ةيميمسصتلا انÒياعÃ يفي ل عسضو
ةيكيرمألا ةرادإلا ترطخأا تارئاطلا ةعانسص ةكرسش نإا تلاقو
.سسيئرلا ببسسلا ‘ ةلماسش ةعجارم يرŒو ،ناÒطلل ةيدا–لا
لوطسسأا رظح ” امدعب ،جنيوبل ةسساكتنا ثدحأا كلذ لثÁو

Úثداح دعب ناÒطلا نم737 سسكام زارط نم ÌعتŸا اهتارئاط
.Úيواسسأام
،9102 سسرام ذنم737 سسكام تارئاط ناÒط قيلعت ” دق ناكو
،8102 ماع ربوتكأا ‘ لوألا ،Úثداح ‘ اسصخسش643 لتقم بقع
.9102 ماع سسرام ‘ رخآلاو

تلاكو

ايكرت عم تارتوتلا لظ ‘ امهيلإا لضصوتلا ”

ةيداسصتق’ا ةقطنŸا ميسسرت يتيقافتا ىلع قدسصي Êانويلا ناÈŸلا
ايلاطيإاو رسصم نم لك عم ةسصلاÿا

سسديسسرم نم ةيئابرهك ةنحاسش0081 بلطت نوزامأا
تاثاعبن’ا ليلقتل اهتطخ نمسض

ةد˘حو ن˘م ةÒغ˘سص ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘˘ك ة˘˘ن˘˘حا˘˘سش0081 ن˘˘م Ìكأا تب˘˘ل˘˘ط ا˘˘ه˘˘˘نأا نوزا˘˘˘مأا ة˘˘˘كر˘˘˘سش تن˘˘˘ل˘˘˘عأا
zneB-sedecreMألا تارايسسلا ةعانسص ةكرسشل ةعباتلاŸةينا relmiaDنم ءزجك fiاهتلوا
نم0021 نم نوكتي بلطلا نإا ةكرسشلا تلاقو.0402 ماع لولحب نوبركلا نم ةيلاخ حبسصتل

.مج◊ا ةطسسوتمotiVe تانحاسش نم006وsedecreM نم ÈكألاretnirpSeتازارط
هذه نإاnozamA تلاقو.تارايسسلا لباقمnozamA هتعفد يذلا غلبŸا حسضاولا نم سسيل
.خانملل سسيراب ةيقافتا فادهأا قيقحتل اهفده نم اًءزج تناك ةوطÿا

إا.ق

Œكأا لجسست «نيرسشعلا» لود ‘ علسسلا ةراÈ خ ةمزأ’ا ذنم عجارتÓاثلا عبرلا لÊ 
0202 ةنضسل
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 ..طضسوتŸا قرضش عارضص

 Èتعت ايكرتو.. ةرقنأا ىلع تابوقعب حولت ابوروأا
 رتوتلا ديزيسس نانويلل زايحن’ا نأا

 ..عراضستي Êويهضصلا نايكلا عم عيبطتلا

بيبأا لت Úب ةرسشابم ناÒط ةلحر لوأا
 لبقŸا Úنث’ا يبظ وبأاو

ةرسشابم ةلحر لوأا ناÒطلل ةيليئارسسإلا ““لاع لإا““ ةكرسش رّيسستسس
ايكيرمأا ادفو لقتسسو ،لبقŸا Úنثلا موي يبظ وبأاو بيبأا لت Úب
يليئارسسإلا عيبطتلا قافتا دونب عسضو ‘ ءدبلل اكÎسشم ايليئارسسإا
 .يتارامإلا
‘ نلعأا دق وهاينتن Úماينب Êويهسصلا نايكلا ةموكح سسيئر ناكو
نب Òئام يليئارسسإلا يموقلا نمألا ةئيه سسيئر فيلكت قباسس تقو
قافتا ليسصافت ثحبل ةسصتfl ةيليئارسسإا ةثعب سسؤوÎب تابسش
 .يبظ وبأاو بيبأا لت Úب عيبطتلا
نم Óك ةيليئارسسإلا ةثعبلل ةقفارŸا ةيكيرمألا ةثعبلا مسضتسسو
راسشتسسم Òنسشوك ديراجو نياربوأا تربور يموقلا نمألا راسشتسسم
 .بمرت دلانود يكيرمألا سسيئرلا
يبظ وبأاو بيبأا لت Úب ةلحرلا نإا ةعلطم ،ةينويهسص رداسصم تلاقو
رداسصŸا هذه اهتÈتعا ةوطخ ‘ ،ةيدوعسسلا ءاوجألا Èع رمتسس

Ãعيبطتلا قافتل ةيدوعسس ةكرابم ةباث. 
عم عيبطتلا قافتا نع نÓعإلا ديعب فسشك دق وهاينتن ناكو
لت Úب ةرسشابم ناÒط تÓحر Òيسست لمسشي قافتلا نأا تارامإلا
 .ةيدوعسسلا ءاوجألاب ارورم ةيتارامإلا تاراطŸاو بيبأا
وذ– نأاب ةلئافتŸا ةيليئارسسإلاو ةيكيرمألا تاحيرسصتلا لك مغر و
،ليئارسسإا عم تاقÓعلا عيبطت ‘ تارامإلا وذح ىرخأا ةيبرع لود
تامازتلا يأا Ëدقت مدع تلسضف ةديدع ةيبرع مسصاوع نأا ودبي

 .عيبطتلا ةلأاسسم نأاسشب ةينلع
عيبطت قافتا نع نÓعإلا بمارت دلانود يكيرمألا سسيئرلا راتخا و
،هيدل ةلسضفŸا قرطلا Ìكأاب ليئارسسإاو تارامإلا Úب تاقÓعلا

قاÎخا““ هنأاب قافتلا افسصاو ،Îيوت ىلع قّثوŸا هباسسح Èع
دوه÷ اجيوتتو ،ةيليئارسسإلا ةيبرعلا تاقÓعلا ‘ ““يخيرات
 .هترادإا ءاسضعأل ةينوثارام

 رابخألا طيرضش
 ايضسور

 ًايجيورنً ايسسامولبد درطت وكسسوم
امدعب ًايجيورن ًايسسامولبد ،لوألا سسمأا ةيسسورلا ةموك◊ا تدرط
Êاث درطلا ةيلمع نوكت كلذبو ،سسسسجتلاب ماهتلا هيلإا تهجو

 .مايأا لÓخ Úيبوروألاو وكسسوم Úب عونلا اذه نم ةثداح
ÚلوؤوسسŸا رابك دحأا““ نإا نايب ‘ ةيسسورلا ةيجراÿا ةرازو تلاقو
هيلعو ““هب بّحرم Òغ““ ًاسصخسش حبسصأا ÚيجيوÔلا Úيسسامولبدلا

 .مايأا ةثÓث لÓخ ةيسسورلا يسضارألا ةرداغم
ًادر يواسس‰ يسسامولبد درط وكسسوم تنلعأا ،يسضاŸا Úنثإلاو
نع ةيفحسص تامولعم تدافأا ًايسسور ًايسسامولبد انييف درط ىلع
 .يعانسص سسسسŒ ةيسضق ‘ هعولسض
ًايسسور ًايسسامولبد تدرط اهنإا ،ءاعبرألا موي تنلعأا جيوÔلا تناكو
هبتسشت ثيح ،ولسسوأا ‘ ،اهينطاوم دحأا فاقيإا ىلع مايأا دعب كلذو
 .ةيدا–لا ايسسور حلاسصل سسوسساجك لمعي هنأاب
هنأاب هبتسشي Óًجر Úنثإلا تفقوأا دق ةيجيوÔلا تارباıا تناكو
ليمع““ هنأا دقتعي سصخسش Èع ““وكسسوŸ ةسساسسح تامولعم مّلسس““
 .““يسسور سسسسŒو تارابختسسا

 اضسنرف

›آا فارسص راجفنا ‘ً احيرج03
 سسيراب برق

فرسصلل زاه÷ دمعتم Òجفت ‘ حورجب اسصخسش نوثÓث بيسصأا
،تÙÓا دحأا يئزج لكسشب رمد ،سسيراب برق ةدلب ‘ ›آلا

 .ةطرسشلا تنلعأا ام امبسسح
ةفاسسم ىتح راجفنلا اياظسش ترياطت ،ةيمÓعا رداسصŸ اقفوو
Òيزيم ‘ رجاتŸا دحأا مامأا فرسصلا زاهج ناكم نم ًاÎم02
¤إا سصاخسشأا ةعبرأا لقنو.سسيراب برغ لامسش ،Úسس روسس
 .ةفيفط قورح نم جÓعلل ىفسشتسسŸا
ةطرسشلاو رف هب هبتسشŸا نكل ةثدا◊ا تاسسبÓم حسضتت ⁄و
ايعسس ›آلا فرسصلا ةزهجأا فسسن سصوسصللا لواحيو .هقحÓت
 .اهلخادب ةنزıا لاومألا ةقرسسل

 Úضصلا

طسشانلا مهنيب اًسصخسش21 لقتعت Úكب
 › يدنآا

طسشانلا مهنيب ،عيرسس قروز Ïم ىلع غنوك غنوه نم اًسصخسش21 رف
ناويات ¤إا ،ةيبنجأا ىوق عم رمآاتلا ةمهتب اًقباسس لقتعŸا › يدنآا
 .مهلاقتعا نم تنك“ Úسصلا نكل
قوز Ïم ىلع غنوك غنوه نم اورف اًسصخسشÚ 21سصلا تلقتعا و
،ديد÷ا يموقلا نمألا نوناق بجوÃ فقوأا طسشان مهنيب ،عيرسس
 .ةنيدŸا ةطرسش تنلعأا امبسسح
،ناويات ¤إا هقيرط ‘ ناك بكرŸا نأا ةيلfi مÓعإا لئاسسو تركذو
اًذÓم نايحألا بلغأا ‘ لكسشتو يتاذ مكحب عتمتت يتلا ةريز÷ا
 .يسسيئرلا Èلا نم نيرافل
يذلا ،› يدنآا سصاخسشألا ءلؤوه Úب نم نأا ةدع ريراقت تركذو
،ةيبنجأا ىوق عم رمآاتلا ةمهتب رهسشلا اذه قباسس تقو ‘ لقتعا
Úكب هتسضرف يذلا ديد÷ا نوناقلا اهيلع بقاعي دق يتلا ةÁر÷ا
مراسصلا يموقلا نمألا نوناق Úكب تسضرفو.ةاي◊ا ىدم نجسسلاب

 .تارهاظتلاب اًعرذ تقاسض نأا دعب وينوي ‘

 تلاكو/›ودلا مضسقلا

ةرازو ه˘˘˘˘ترد˘˘˘˘˘سصأا نا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب ح˘˘˘˘˘سضوأا
عقوتت ةرقنأا نأا ةيكÎلا ةيجراÿا
رود˘˘ب ي˘˘بوروألا دا–لا مو˘˘ق˘˘˘ي نأا
‘ ،عازنلا ‘ ““دياÙا طيسسولا““
ةد˘˘˘يد˘˘˘˘ج تا˘˘˘˘بو˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع ¤إا ةرا˘˘˘˘سشإا

fiى˘ل˘ع دا–لا بنا˘ج ن˘م ة˘ل˘˘م˘˘ت
‘ زاغلا نع اهثحب ببسسب ايكرت
 .نانويلا عم اهيلع عزانتم ةقطنم
ةرازو م˘˘˘˘سسا˘˘˘˘˘ب ق˘˘˘˘˘طا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘˘قو
يوسصكأا يماح ةيكÎلا ةيجراÿا
ةينانويلا سصÈق ةرادإاو نانويلا نإا

‘ رتوتلل ناببسسŸا نافرطلا امه
ا˘م˘˘ه˘˘تا˘˘فر˘˘سصت˘˘ب ط˘˘سسو˘˘تŸا قر˘˘سش
كهتنت يتلا ةفرطتŸا امهبلاطمو
 .›ودلا نوناقلا
طورسشŸا Òغ معدلا نأا فاسضأاو
نم يئانثلا اذه هيلع لسصحي يذلا
نماسضتلا ةجحب يبوروألا دا–لا
‘ ر˘˘تو˘˘ت˘˘لا د˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سصت ن˘˘˘م د˘˘˘يز˘˘˘ي
 .ةقطنŸا
ايكرت دكؤوت Úح ‘ هنأا ¤إا راسشأاو
أا÷ ،راو◊ا فسص ‘ اهفوقو امئاد
ل رمأا وهو ،تابوقعلا ةغلل دا–لا
 .تÓكسشŸا لح ‘ دعاسسي
ة˘˘˘لود تسسي˘˘˘ل نا˘˘˘نو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا نأا د˘˘˘˘كأاو
ا˘هرز˘ج نأا˘ب م˘عز˘لا نأاو ،ل˘ي˘˘ب˘˘خرأا
اسصوسصخ ،لو˘سضا˘نألا ن˘م ة˘ب˘ير˘ق˘لا

،يراق فرج اهيدل سسيم َةريزج
›ود˘˘لا نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا ع˘˘˘م سضرا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي
اذ˘ه ‘ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا تادا˘ه˘˘ت˘˘جلاو
 .لاÛا
داؤو˘ف ثح˘ب ؛كلذ ع˘˘م ن˘˘ماز˘˘ت˘˘لا˘˘بو
عم يكÎلا سسيئرلا بئان ياطقوأا
ىدل يبوروألا دا–لا دفو سسيئر
نم اًددع رغر˘ب نا˘ي˘ت˘سسير˘ك ا˘ي˘كر˘ت
رحبلا قرسش فل˘م ا˘ه˘ن˘ي˘ب ا˘يا˘سضق˘لا
 .طسسوتŸا
‘ ةيجراÿا نوؤوسشلا قسسنم لاقو
نإا ليروب بيزوج يبوروألا دا–لا
راو◊ ةسصرف ءاطعإا ديري دا–لا

حّول هنكل ،نانويلاو ايكرت Úب داج
د˘سض تاءار˘جإا ذا˘خ˘تا ة˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإا˘˘ب
ل◊ ا˘˘مد˘˘ق˘˘˘ت زر– ⁄ اذإا ةر˘˘˘ق˘˘˘نأا
زاغلا نع بيقنتلا نأاسشب فÿÓا
 .طسسوتŸا يقرسش
تاءارجإلا نإا ليروب بيزوج لاقو

Áنفسسلا وأا دارفألا لمسشت نأا نك
،ة˘ي˘بوروألا ئ˘ناوŸا ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا وأا
ي˘˘˘˘˘˘˘˘بوروألا دا–لا نأا فا˘˘˘˘˘˘˘˘سضأاو
ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي ا˘˘˘م ل˘˘˘ك ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع ز˘˘˘˘كÒسس
Òغ ا˘˘هÈت˘˘ع˘˘ن ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ط˘˘˘سشنألا»ـب
 .““ةينوناق
ةيجراخ ءارزو عامتجا ماتخ ‘و
ةرقنأا ليروب اعد ،Úلرب ‘ دا–لا
تاءارجإلا اهامسس ا˘م˘ع عا˘ن˘ت˘مÓ˘ل
سضرف ةيناكمإاب احولم ،ةيداحألا

 .اهيلع ةيداسصتقا تابوقع
قيرط نع ثحبلا ديرن““ فاسضأاو
ن˘˘م Ó˘˘ك ن˘˘م˘˘سضت ل˘˘سضفأا ة˘˘قÓ˘˘ع˘˘ل
اذهلو ،ةيكÎلاو ةيبوروألا حلاسصŸا

لسصاف طخ ىلع Òسسن نأا انيلع
ة˘˘˘م˘˘˘˘ها˘˘˘˘سسم ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع ظا˘˘˘˘ف◊ا Úب

تقو˘˘لا ‘و ،راو◊ا ‘ ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح
عافدلا ‘ ةلماكتم ةوق داجيإا هتاذ
 .““ةكÎسشŸا ان◊اسصم نع

Úب تار˘˘تو˘˘ت˘˘لا ةد˘˘ح تد˘˘عا˘˘˘سصتو
تل˘سسرأا نأا د˘ع˘ب نا˘˘نو˘˘ي˘˘لاو ا˘˘ي˘˘كر˘˘ت
ة˘ق˘ط˘ن˘م ¤إا ح˘سسم ة˘ن˘ي˘ف˘سس ةر˘ق˘˘نأا

ر˘ح˘ب˘لا قر˘سش ‘ ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع عزا˘˘ن˘˘ت˘˘م
ةوطخ ‘ ،رهسشلا اذه طسسوتŸا
 .ةينوناق Òغ اهنأاب انيثأا اهتفسصو
ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ناŸألا ةرا˘˘˘˘سشت˘˘˘˘سسŸا تلا˘˘˘˘قو
لود ع˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ج نإا ل˘˘˘˘كÒم Ó˘˘˘˘ي‚أا

م˘˘عد˘˘ب ة˘˘مز˘˘ل˘˘م ي˘˘بوروألا دا–لا
.طسسوتŸا قرسش ةمزأا ‘ نانويلا
سسيئرلا عم تثحب اهنأا تفاسضأاو
نور˘˘˘كا˘˘˘م ل˘˘˘يو˘˘˘ناÁإا ي˘˘˘سسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ايكرت Úب بسشانلا عازنلا تاروطت
 .نانويلاو
تحسضوأا ،يفحسص ر“ؤوم لÓخو
لود بجاو ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م نأا ، ل˘˘˘˘˘˘˘كÒم
تاحيرسصتو قوق◊ رظنلا دا–لا
ا˘مد˘ن˘ع ا˘ه˘م˘عدو ة˘يد˘ج˘ب نا˘نو˘ي˘˘لا
 .ةقfi نوكت
ن˘م ادو˘ه˘ج تلذ˘˘ب ا˘˘ه˘˘نأا تفا˘˘سضأاو
اذهو““ ،ر˘تو˘ت˘لا د˘عا˘سصت ع˘ن˘م ل˘جأا
نم ىوسس ققحتي ل انايحأا رمألا

Úب رركتم لكسشب ثدحتلا لÓخ
ن˘˘كÁ ل ه˘˘نأا ة˘˘ن˘˘ي˘˘ب˘˘م ،““Úفر˘˘ط˘˘لا
نأا˘سشب ةدر˘˘ف˘˘ن˘˘م تا˘˘سشا˘˘ق˘˘ن ءار˘˘جإا
،ة˘يدا˘سصت˘قلا ق˘طا˘نŸا سصي˘سصخ˘ت
 .كلذ لجأا نم ىعسست ايناŸأاو
¤إا ة˘ي˘ناŸألا ةرا˘سشت˘سسŸا تت˘˘ف˘˘لو
عم ة˘ف˘ث˘ك˘م تا˘ث˘حا˘ب˘م يرŒ ا˘ه˘نأا
ل˘˘˘يو˘˘˘ناÁإا ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا سسي˘˘˘ئر˘˘˘˘لا

ع˘˘˘م تا˘˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘لا لو˘˘˘ح نور˘˘˘˘كا˘˘˘˘م
تا˘قÓ˘ع˘لا هذ˘ه““ تع˘˘با˘˘تو.ا˘˘ي˘˘كر˘˘ت
‘ فيلح ايكÎف ،هجوألا ةددعتم
نيوسضع Úب رودي فÿÓاو ،وتانلا

انكÎي نأا نكÁ ل اذهو ،وتانلا ‘
 .““Úلابم Òغ

رومألا هذه نأا ¤إا لكÒم تراسشأاو
،ف˘ل◊ا ل˘خاد ح˘ي˘˘سضو˘˘ت˘˘ل˘˘ل جا˘˘ت–

تا˘˘˘˘ثداfi يرŒ ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأا تد˘˘˘˘˘كأاو
ع˘م را˘طإلا اذ˘ه ‘ ا˘سضيأا ة˘ف˘ث˘˘ك˘˘م
بي˘˘˘˘˘ط بجر ي˘˘˘˘˘كÎلا سسي˘˘˘˘˘˘ئر˘˘˘˘˘˘لا
 .ناغودرأا
د˘˘يد“ سسي˘˘مÿا ةر˘˘ق˘˘نأا تن˘˘ل˘˘عأاو
““سسير جور˘˘ع““ ة˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘سس ة˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م
طسسوتŸا رحبلا يقرسش ثاحبأÓل
ءاثÓ˘ث˘لا ي˘ه˘ت˘ن˘ت ،ة˘ي˘فا˘سضإا ما˘يأا5
 .مداقلا
ا˘ه˘ق˘فار˘ت ة˘ن˘ي˘ف˘سسلا هذ˘ه تل˘˘سسرأاو
،يرا÷ا توأا01 موي ةيبرح نفسس
د˘˘˘˘˘حألا ة˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘هŸا ةÎف تدد˘˘˘˘˘˘مو
ا˘هد˘يد“ دا˘ع˘˘ي نأا ل˘˘ب˘˘ق ي˘˘سضاŸا

 .ىرخأا ةرم
ي˘سصو˘ل˘خ عا˘فد˘لا ر˘يزو دد˘ه ا˘˘م˘˘ك
اذإا““ ه˘˘لو˘˘ق˘˘ب نا˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘لا سسمأا را˘˘˘كأا
،““فورعم انّدرف اندودح متكهتنا

راو◊ا م˘˘˘عد˘˘˘ت هدÓ˘˘˘ب نأا اد˘˘˘كؤو˘˘˘˘م
 .كلذ ثودح ‘ بغرت لو امئاد
ىلع ةحتفنم ايكرت نأا راكأا ركذو
‘ ةقلاعلا لكاسشŸا ل◊ راو◊ا
مÓ˘سسلا د˘ير˘ت ا˘ه˘نأاو ،ه˘˘ج˘˘يإا ر˘˘ح˘˘ب
ل هسسفن تقولا ‘ اهنكلو ،ءاخرلاو
 .اهقوقح ‘ طّرفت

ايكرت ةبلاطŸ ““ةطلضس““ هيدل صسيل يبوروألا دا–لا نأا ىلع ديكأاتلاب اهيلع تابوقع صضرفب يبوروألا حيولتلا ىلع ايكرت تدر
‘ ““تارتوتلا ةدايز»ـب لتكتلا ةمهتم ،طضسوتŸا صضيبألا رحبلا قرضش ‘ دراوŸا نع يراقلا اهفرج لخاد ةعورضشŸا اهثاحبأا فقوب
 .ةقطنŸا

Èع ا˘˘ت˘˘˘يو˘˘˘سصت ›ود˘˘˘لا ن˘˘˘مألا سسل‹ أاد˘˘˘ب
عورسشم ى˘ل˘ع ة˘عا˘سس42 ر˘م˘ت˘˘سسي تنÎنإلا
·ألا ةو˘˘ق ة˘˘يلو د˘˘يد˘˘م˘˘ت˘˘ل ي˘˘سسنر˘˘ف رار˘˘ق
ةنسس (ليفينوي) نانبل ‘ ةتقؤوŸا ةدحتŸا
ةينانبللا ةسسائر˘لا تدّد˘ح ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ة˘ي˘فا˘سضإا
تارا˘سشت˘سسÓ˘ل اًد˘عو˘م ل˘ب˘قŸا Úن˘ثلا مو˘˘ي
د˘يد˘ج سسي˘ئر ة˘ي˘م˘سست˘ل ة˘مز˘لŸا ة˘ي˘با˘ي˘˘ن˘˘لا
 .ةموكحلل
هيلع تّوسصي يذلا رارقلا عورسشم ثحيو

نامسض ىلع فارطألا عيمج نمألا سسل‹
¤إا اهلوسصوو ةيلودلا تاوقلا ةكرح ةيرح
 .قئاوع نود هئازجأا عيمجب قرزألا طÿا
ل˘˘ي˘˘ك˘˘سشت ¤إا رار˘˘ق˘˘لا عور˘˘سشم و˘˘عد˘˘ي ا˘˘م˘˘ك

ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ت نأاو ،ة˘˘عر˘˘˘سسب ةد˘˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘مو˘˘˘ك˘˘˘ح
ةباجتسسلا ىلع اهتردق ةديد÷ا ةموك◊ا

،Êا˘ن˘ب˘ل˘لا بع˘سشلا تا˘ع˘ل˘ط˘تو تا˘جا˘ي˘˘ت˘˘حل
توÒب را˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘عإا ةدا˘˘˘˘˘˘˘˘˘عإا ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصو˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصخ
ى˘˘ل˘˘ع بل˘˘غ˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘يرور˘˘سضلا تا˘˘حÓ˘˘سصإلاو
ةدا◊ا ة˘يدا˘سصت˘قلاو ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا ة˘˘مزألا
 .ةقوبسسŸا Òغو
ة˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘ير˘˘˘مأا تاو˘˘˘عد ل˘˘˘ظ ‘ كلذ ي˘˘˘تأا˘˘˘ي و
وأا ،ليفينو˘ي˘لا ما˘ه˘م ع˘ي˘سسو˘ت˘ل ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإاو

ذيفنت نع اهزجع لاح ‘ اهليو“ سضفخ
يأل ي˘م˘سسر Êا˘ن˘ب˘ل سضفر ط˘سسو ،ا˘ه˘ما˘ه˘˘م
 .Òيغت
Êانبللا سشي÷ا ةدايق تنلعأا ،اهتهج نم
ل˘ب˘ق ن˘˘م ا˘˘يو˘˘ج ا˘˘قر˘˘خ51 ل˘˘ي˘˘ج˘˘سست ن˘˘ع
سسمأا Úب ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإا عÓ˘ط˘ت˘سسا تار˘˘ئا˘˘ط
قوف يرئاد ناÒط ذيفنت اهللخت ،مويلاو
““يرŒ““ ه˘˘نأا تفا˘˘سضأاو.بو˘˘ن÷ا ق˘˘˘طا˘˘˘ن˘˘˘م
عم قيسسن˘ت˘لا˘ب تا˘قورÿا عو˘سضو˘م ة˘ع˘با˘ت˘م
 .نانبل ‘ ةتقؤوŸا ةدحتŸا ·ألا تاوق
Úب تارواسشŸا رمتسست ،ىرخأا ةيحان نم
ق˘فاو˘ت˘ل˘ل ة˘لواfi ‘ ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا فار˘˘طألا

سسي˘˘ئر ن˘˘ل˘˘عأا ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ،ددfi م˘˘˘سسا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
مايأا لبق يرير◊ا دعسس قبسسألا ةموك◊ا
 .احسشرم سسيل هنأا
د˘˘˘˘عو˘˘˘˘م د˘˘˘˘يد– ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع قا˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘تلا نا˘˘˘˘˘كو
Úب لاسصتا دعب ” دق ةيباينلا تاراسشتسسلا
هيبن ناÈŸلا سسيئرو نوع لاسشيم سسيئرلا
ة˘ي˘م˘سست˘ب بلا˘ط˘م سسي˘ئر˘˘لا نأا ى˘˘ل˘˘ع ،ير˘˘ب
Úب د˘ي˘يأا˘ت˘لا ن˘م رد˘ق ى˘ل˘عأا لا˘˘ن˘˘ي ح˘˘سشر˘˘م
 .ناÈŸلا باون
ل˘ي˘ب˘ق ،ة˘ي˘با˘ي˘ن˘لا تارا˘سشت˘˘سسلا ير˘˘ج˘˘ت˘˘سسو

ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘لا ةرا˘˘˘يز ن˘˘˘م تا˘˘˘عا˘˘˘سس
،Úنثلا ءاسسم توÒب ¤إا نوركام ليوناÁإا
،““ملسستسسي نل““ هنأاب حرسص نأا قبسس يذلاو
سسراميسسو يرورسض وه ام لك لعفيسس هنأاو
ج˘˘ما˘˘نÈلا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ل ة˘˘˘مزÓ˘˘˘لا طو˘˘˘غ˘˘˘سضلا
 .يحÓسصإلا
دا˘م˘ت˘عا ¤إا نا˘ن˘ب˘ل ةو˘عد ا˘˘سسنر˘˘ف ترر˘˘ك و
ةهجاوم نم ةرذfi ،““ةلجاع““ تاحÓسصإا
م˘˘˘ه˘˘˘تا Úح ‘ ،““لاوز˘˘˘لا ر˘˘˘ط˘˘˘خ““ دÓ˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا
تادا˘ي˘ق نو˘ع لا˘˘سشي˘˘م Êا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘لا سسي˘˘ئر˘˘لا
ه˘ل˘م˘ع““ ة˘ل˘قر˘ع˘ب -ا˘˘ه˘˘م˘˘سسي ⁄- ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس
تلا˘˘سصتلا ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،““ي˘˘حÓ˘˘˘سصإلا
 .ةديدج ةموكح ليكسشتل ةيلودلا
فيإا ناج يسسنرفلا ةيجراÿا ريزو لاقو
ةيلوؤوسسم اهنإا““ يعاذإا ثيدح ‘ نايردول
ةفلكم ةموكح عسضت نأا ةينانبللا تاطلسسلا

Ãسصإلا كلت نامسض اهنأاسش نم ةمهÓتاح
نل ةيلودلا ةعومÛا نإاف لإاو ،ةيرورسضلا
سضايب ىلع اكسص عقون نل ،دعوŸا ‘ نوكت

 .““تاحÓسصإلا كلت ذفنت ل ةموك◊

 ةرمتضسم ةموك◊ا صسيئر ةيمضست تارواضشم

 ليفينويلا ةي’و ديد“ ىلع تّوسصي نمأ’ا سسل‹



 تلاكو /›ودلا مضسقلا

ة˘˘بر˘˘سضلا نإا ““ي˘˘سس ي˘˘ب ي˘˘ب““ تلا˘˘˘ق
تايسشيلم تناك ،امنيح تعقو يتلا
ة˘ف˘ي˘ل˘خ د˘عا˘ق˘تŸا ي˘ب˘ي˘ل˘˘لا ءاو˘˘ل˘˘لا

ا˘ه˘ن˘ك˘˘ل ،سسل˘˘بار˘˘ط ر˘˘سصا– Îف˘˘ح
 .موجهلا نع اهتيلوؤوسسم تفن
يفناج4 ‘ ة˘˘بر˘˘سضلا تع˘˘˘قوو
وحن تفده˘ت˘سسا ا˘مد˘ن˘ع ،ي˘سضاŸا
نور˘˘ج˘˘ي ح˘˘ل˘˘سسم Òغ ا˘˘ب˘˘لا˘˘ط05
ة˘يÁدا˘كألا ‘ ة˘ي˘ن˘ي˘تور تا˘ب˘˘يرد˘˘ت
 .سسلبارطب ةيركسسعلا
مسسق هارجأا يذلا قيقحتلا دجوو
تايقئاثوو ““ايقيرفأا يسس يب يب““
ى˘ل˘ع ة˘لدأا ،““ي˘˘بر˘˘ع ي˘˘سس ي˘˘ب ي˘˘ب““
Úير˘ك˘سسع˘لا بÓ˘ط˘˘لا فاد˘˘ه˘˘ت˘˘سسا
عنسصلا ينيسص سضرأا-وج خوراسصب
م˘ه˘سسلا) ““7ورأا و˘ل˘ب““ م˘سسا˘ب فر˘˘ع˘˘ي
ةÒسسم ةر˘ئا˘˘ط ه˘˘ت˘˘ق˘˘ل˘˘طأا ،(قرزألا
 .““2غنوول غنيو““ ىمسست
هنأا ىلع ةلدأا قيقحتلا دجو امك
غنيو تارئاط تناك ةبرسضلا تقو
ةد˘عا˘ق ن˘م ط˘ق˘ف ل˘م˘˘ع˘˘ت2غنوول

،مداÿا يه -ةدحاو ةيبيل ةيوج
د˘˘˘˘يوز˘˘˘˘ت˘˘˘˘ب تما˘˘˘˘ق تارا˘˘˘˘مإلا نأاو
يتلا ةÒسسŸا تارئاطلا ليغسشتو
 .كانه ةزكرمتم تناك
¤إا اًسضيأا ““يسس يب يب““ تلسصوو
تارا˘مإلا نأا Úب˘ي ة˘ح˘ل˘˘سسأا ل˘˘ج˘˘سس
زارط نم ةÒسسم ةرئاط51 تÎسشا
نم ا˘ًخورا˘سص053و2غنوول غ˘ن˘يو
 .7102 ماع ““7ورأا ولب““ عون
يتلا اياظسشلا روسص ¤إا رظنلابو

ة˘حا˘˘سس ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘بر˘˘سضلا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ف˘˘ل˘˘خ
““يسس يب يب““ تسصلخ ،ةيÁداكألا
خرا˘سص تا˘نو˘ك˘م ق˘با˘ط˘ت ا˘˘ه˘˘نأا ¤إا
 .““7ورأا ولب““

نإا ةيناطيÈلا ةعاذإلا ةئيه تلاقو
ةر˘˘ئا˘˘ط نأا تد˘˘˘جو ا˘˘˘ن˘˘˘تÓ˘˘˘ي˘˘˘ل–““

سسلبارط قوف لمعت ،طقف ةدحاو
ةرداق تناك ،0202 يفناج ‘
ي˘ه ؛خورا˘˘سصلا كلذ قÓ˘˘طإا ى˘˘ل˘˘ع
 .““““2غنوول غنيو““ ةÒسسŸا ةرئاطلا
ةدحتŸا ·ألا تدجو ،9102 ‘و
ر˘˘˘ظ˘˘˘˘ح تك˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘نا تارا˘˘˘˘مإلا نأا
،ايبيل ىلع هسضرفت يذلا ةحلسسألا
ذ˘ن˘م لو˘ع˘فŸا يرا˘سس نا˘˘ك يذ˘˘لاو
ةÒسسم تار˘ئا˘ط ا˘ه˘لا˘سسرإا˘ب ،1102
ولب خيراوسصو غنوول غنيو زارط نم
 .دÓبلا ¤إا7 ورأا
يسسائرلا سسلÛا فقوأا ،ايسسايسس

ةي˘ب˘ي˘ل˘لا ي˘ن˘طو˘لا قا˘فو˘لا ة˘مو˘ك◊
نع اغاسشاب يحتف ةيلخادلا ريزو
ه˘˘لو˘˘ث˘˘م ع˘˘م ،ا˘˘ي˘˘طا˘˘ي˘˘ت˘˘حا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
ةعاسس42 هاسصقأا لجأا ‘ قيقحتلل

ي˘ت˘لا تا˘جا˘ج˘ت˘حلا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع
مايألا سسلبارط ةمسصاعلا اهتدهسش
 .ةيسضاŸا
هرار˘˘ق ي˘˘سسا˘˘˘ئر˘˘˘لا سسلÛا رر˘˘˘بو
اغا˘سشا˘ب ع˘م ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا نإا لو˘ق˘لا˘ب
تانوذألاو حيرسصتلا نأاسشب نوكيسس
ة˘˘˘˘˘˘مزÓ˘˘˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘˘م◊ا Òفو˘˘˘˘˘˘˘تو
ةرداسصلا تانايبلاو ،نيرها˘ظ˘ت˘م˘ل˘ل

يتلا تارهاظŸا هذه لايح هنع
ةد˘˘ع ند˘˘مو سسل˘˘بار˘˘ط ا˘˘ه˘˘تد˘˘ه˘˘سش
 .قافولا ةموكح تاطلسسل ةعسضاخ

ل˘ي˘كو ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘لا سسلÛا ف˘˘ل˘˘كو
Òيسستب نزام دلاخ ةيلخادلا ةرازو
ن˘˘˘م ءا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ت˘˘˘˘نلا Úح ¤إا ةرازو˘˘˘˘لا
 .اغاسشاب عم قيقحتلا
ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘˘لا سسلÛا ن˘˘˘ل˘˘˘عأا ا˘˘˘م˘˘˘ك
ةفرغل ةعبات ةكÎسشم ةوق هفيلكت

ة˘ير˘ك˘سسع˘˘لا ة˘˘ق˘˘ط˘˘نŸا تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع
ل˘˘خاد ن˘˘مألا ط˘˘ب˘˘˘سضب ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘غ˘˘˘لا
ةرازو ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘˘لا˘˘ب ،ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا
ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا ةز˘˘ه˘˘˘جألاو ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘خاد˘˘˘لا
 .ىرخألا
هلاثتما نÓعإا ¤إا ريزولا عراسسو
ةسسلج نوك˘ت نأا˘ب ا˘ب˘لا˘ط˘م ،رار˘ق˘ل˘ل
‘ لاقو ،ةزفلتمو ةّينلع قيقحتلا
لوثملل يدادعتسساب فرسشتأا““ نايب
،يه امك قئاق◊ا فسشكو قيقحتلل
 .““ةبراوم لو ةلما‹ نود
ةلءاسسŸا ةسسلج نوكت نأاب بلاطو
ايمÓعإا ةلوقنمو ةينلع قيقحتلاو
زار˘˘˘بإل ةر˘˘˘سشا˘˘˘ب˘˘˘م ءاو˘˘˘ه˘˘˘لا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع
،ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا بع˘˘سشلا ما˘˘مأا ق˘˘ئا˘˘˘ق◊ا

ى˘ل˘ع ق˘با˘سسلا ه˘˘سضاÎعا˘˘ب ار˘˘كذ˘˘م
ن˘˘ع ةردا˘˘سصلا ة˘˘ي˘˘ن˘˘مألا Òباد˘˘˘ت˘˘˘لا

ةرازو ع˘˘ب˘˘ت˘˘ت ل ة˘˘ح˘˘ل˘˘˘سسم تا˘˘˘ه˘˘˘ج
ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع م‚ ا˘˘مو““ ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا
هقوقحو نطاوŸا ةماركل ناهتما
 .““همد رادهإاو
ءاد˘ت˘علا نأا ن˘ل˘عأا ا˘غا˘سشا˘˘ب نا˘˘كو
ل˘ب˘ق ن˘م ” ن˘˘ير˘˘ها˘˘ظ˘˘تŸا ى˘˘ل˘˘ع

فطخب اددنم ،ةحلسسم ةعوم‹
‘ ب˘ّب˘سست˘لاو ن˘ير˘ها˘ظ˘تŸا سضع˘ب

 .ÚنطاوŸا Úب رعذلا نم ةلاح
تدهسش ،يسضاŸا عوبسسألا لÓخو

ة˘ي˘ب˘ي˘ل ند˘مو سسل˘بار˘ط ة˘م˘سصا˘ع˘˘لا
داسسفلل ةسضهانم تارهاظم ةدع
ةماعلا تامدÿا Òفوتب ةبلاطمو
نلعأا دقو ،اهÒغو ءابرهكلا لثم
ز˘˘يا˘˘ف ي˘˘سسا˘˘ئر˘˘لا سسلÛا سسي˘˘˘ئر
ز˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘م با˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ ‘ ،جار˘˘˘˘سسلا
تارهاظŸا علد˘نا ع˘م ن˘ماز˘ت˘لا˘ب

ة˘˘يرازو تÓ˘˘يد˘˘ع˘˘ت ءار˘˘جإا ه˘˘مز˘˘ع
تاءا˘˘سضرإلا ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘ب ة˘˘ل˘˘جا˘˘˘ع
 .ةسصسصاÙاو

·ألا تن˘˘˘˘ل˘˘˘˘عأا ،ر˘˘˘˘خا قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس ‘
ماعلا Úمألا ةثوعبم نأا ،ةدحتŸا
،زمايليو Êافيتسس ،ةبا˘نإلا˘ب ا˘ي˘ب˘ي˘ل˘ل

فار˘˘طألا˘˘ب ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح لا˘˘سصتا ى˘˘ل˘˘˘ع
لاÔ÷ا كلذ ‘ اÃ ،ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘عŸا
لجأا نم ،Îفح ةفيلخ يبÓقنلا
 .ةيئادعلا لامعألا فقوب مازتللا

هدقع ،يفحسص ر“ؤوم ‘ كلذ ءاج
ما˘˘˘ع˘˘˘لا Úمألا م˘˘˘سسا˘˘˘ب ثد˘˘˘ح˘˘˘تŸا
ةر˘˘ئاد Èع ،كيرا˘˘جود نا˘˘ف˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘سس
رقÚ، Ãيفحسصلا عم ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ي˘ل˘ت
 .كرويوين ‘ ةيلودلا ةمظنŸا
رذح ،يبيللا سشي÷ا ناكو
رار˘˘م˘˘ت˘˘سسا ن˘˘م ،Îف˘˘ح ا˘˘ي˘˘˘سشي˘˘˘ل˘˘˘م
يتنيدم ‘ مئار÷او تاءادتعلا
 . نغارتو ترسس
معز ،يبيللا سشي÷ا نايب ىلع ادرو
،Îف˘ح ا˘ي˘سشي˘ل˘م م˘سسا˘˘ب ثد˘˘ح˘˘تŸا
،قحل تقو ‘ ،يرامسسŸا دمحأا
 .رانلا قÓطإا فقو قرخ متي ⁄ هنأا
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 قيقحتلل هلي–و ةيلخادلا ريزو فقوت ةيبيللا قافولا ةموكح

ةيلكلا ةرز‹ ‘ تارامإ’ا طروت نع فسشكلا
 سسلبارطب ةيركسسعلا
اذيملت62 تلتق ةÒضسم ةيتارامإا ةرئاط نأا ¤إا Òضشت ةديدج ةلدأا نع ““يضس يب يب““ ةيناطيÈلا ةعاذإلا ةئيهل قيق– فضشك
ريزو ةيبيللا ينطولا قافولا ةموكح تفقوأا ،ىرخأا ةهج نمو ،يضضاŸا يفناج ،صسلبارط ،ةيبيللا ةمضصاعلا ‘ لزعأا ايركضسع

.ةÒخألا تاجاجتحلا ةيفلخ ىلع ايطايتحا لمعلا نع اغاضشاب يحتف ةيلخادلا

 ..انوروك ببضسب

 تاباختن’ا ةماقإ’ هجتي برغŸا
 ““دحاو موي““ ‘

موي““ ‘ اهلاكسشأا ةفاكب ةلبقŸا تاباختنلا ءارجل برغŸا هجتي
 .دجتسسŸا انوروك سسوÒف يسشفت ببسسب ، ““دحاو
برغŸا ‘ لبقŸا يباختنلا قاقحتسسلا حمÓم بÎقت تقو ‘ و
بازحألا يلث‡ عم ةينوثارام تارواسشم دعبو ،لامتكلا نم
ءارجإاب تعنتقا ،ةيبرغŸا ةيلخادلا ةرازو نأا ودبي ،ةيسسايسسلا
 .دحاو موي ‘ اهلاكسشأا لكب تاباختنلا
ديسشرتو ،ةكراسشŸا ةبسسن نم عفرلا لجأا نم هجوتلا كلذ يتأايو
 .انوروك تايعادت ¤إا رظنلاب اسصوسصخ ،ةيرسشبلاو ةيلاŸا دراوŸا
تاقاقحتسسلا ءارجإا ،ةينعŸا ةرازولا نلعت نأا بقترŸا نمو
ماعلا نم وينوي رهسش لÓخ ،ةيعام÷او ةيوه÷او ةيعيرسشتلا
 .ةكلمŸا ‘ زايتماب ايباختنا اماع1202 ماع نوكيل ،لبقŸا
،هيزنو فافسش يباختنا قاقحتسسا وحن قيرطلا ديبعت لجأا نمو
ةقلعتŸا اهتاحÎقم ،برغŸا ‘ ةيبز◊ا تانوكŸا لك تمدق
 .ةيباختنلا Úناوقلا ىلع ةنكمŸا تÓيدعتلاو ةلحرŸا لكسشب
ةيلخادلا ةرازو عانقإا ¤إا برغŸا ‘ ةيسسايسسلا تاميظنتلا علطتتو
اذكو ،تاءافكلاو بابسشلل حئاول دامتعا اهنم ،بلاطŸا نم ددعب
‘ ءاسسنلل حئاول دامتعا بناج ¤إا ،جراÿا ‘ ةيبرغŸا ةيلا÷ا
 ةيسسايسسلا ةفسصانŸا قيق– قفأا
ىلع ءانب ،ةيعيرسشت سصوسصن دادعإا ،ةيلخادلا ¤وتت نأا رظتنيو
نم ديزŸ ،دعب اميف بازحألا ىلع سضرعتل ،ةمدقŸا تاحÎقŸا
اهتلاحإاو ،ةقداسصملل ةموك◊ا سسل‹ ىلع اهسضرع لبق ،رواسشتلا
 .ناÈŸلا ¤إا
ايسسايق اددع ،عوبسسألا ةياهن ،برغŸا ‘ ةحسصلا ةرازو تلجسس و

Ÿف نم اوفاعت نÒا انوروك سسوŸخ ،(91-ديفوك) دجتسسÓ42 ل
 .468و افلأا55 ¤إا دÓبلاب ÚباسصŸا ›امجإا عفترا اميف ،ةعاسس
ÚباسصŸا نم3922 نإاف ،ةكلمŸا ‘ ةيحسصلا تاطلسسلا بسسحبو
يموي ٌمقر وهو ،ةيبطلا ةياعرلا يقلت دعب ءافسشلل اولثا“ ءابولاب

 .دÓبلا ‘ قوبسسم Òغ
كتف ةبسسن نأا ،يمويلا يفحسصلا حيرسصتلا لÓخ ،ةرازولا تحسضوأاو
 .ةئŸا ‘8.1 ¤إا تلسصو دÓبلا ‘ انوروك سسوÒف
ءارج نم ةديدج ةافو ةلاح92 ليجسست دعب كتفلا ةبسسن تعفتراو
سسوÒفلا اياحسض ةليسصح تلسصو اميف ،دجتسسŸا انوروك سسوÒف
 .489 ¤إا91-ديفوك ةحئا÷ ببسسŸا

Òبÿا نع ،يبرغŸا ““سسيÈسسه““ عقوم لقن ،كلذ نوسضغ ‘
سسوÒفب دحاولا سضيرŸا نأا ،لكيه رفعج ،يبرغŸا يحسصلا
 .رلود0002وÚ 0051ب حواÎي اغلبم فلكي دÓبلا ‘ انوروك

دكأات دعب تيبلا ‘ جÓعلا ىقلتي يذلا باسصŸا سصخسشلا امأا
004 نع لقي لقأا امقر فلكيف ،دجتسسŸا انوروك سسوÒفب هتباسصإا
 .هسسفن ردسصŸا قفو ،رلود

 مهلافطأا عاديإا نم ءايلوألا فواfl طضسو

 لافطأ’ا سضاير تابوعسص مقافي انوروك
 سسنوت ‘

لظ ‘ تابوعسص ةدع سسنوت ‘ لافطألا تاناسضحو سضاير هجاوت
‘ Úلماعلا ةلاطب نم انوروك مقاف ذإا ،ةنهارلا ةيئابولا ةيعسضولا
اهيلع لابقإلا عجارت ببسسب اهباحسصأا ىلع ءابعألا تدازو ،عاطقلا
 .ىودعلا نم افوخ مهلافطأا عاديإا نم ءايلوألا فواfl طسسو

ةهيبن ،لافطألا سضايرو نسضاÙ ةينطولا ةفرغلا ةسسيئر تدكأاو
نودو فيعسض لافطألا سضايرو نسضاfi ىلع لابقإلا نأا ،نومك
لو تاقفنلا يطغي ل هنأا ةنيبم ،لمعلا فانئتسسا مغر لومأاŸا
ىتحو Úلماعلا ددع نم د◊ا ¤إا مهرطسضي دق ام ،Úلماعلا روجأا

ددع ‘ Òبك عجارت ظحول هنأا ¤إا ةÒسشم ،تاناسض◊ا سضعب قلغ
ديفوك نم ءايلوألا نم ددع فوخت ببسسب ديد÷ا ماعلل ÚلجسسŸا
91. 
سشياعتلا بجيو لوزي نل انوروك سسوÒف نأا نومك تحسضوأاو
Úح ¤إاةدوجوŸا تاسسوÒفلا ةيقب نأاسش هنأاسش هعم لماعتلاو
يديألا لسسغك ةيرورسض ىقبت ةياقولا نأا ةنيبم ،هدسض حاقل داجيإا
دعابتلا ةدعاق قيبطت لافطأÓل نكÁ ل هنأا و ،يدسس÷ا دعابتلاو
 .لسصحي اÃ مهيعو مدعلو ،مهنسس رغسصل يدسس÷ا
سضايرو تاناسض◊ا باحسصأا ىدل سسأاكلا سضافأا ام نأا تعباتو
‘ةأارŸا ةرازو ةيمسست نم ةلوفطلا ةرابع فذح وه لافطألا
 .ةديد÷ا ةموك◊ا
،نسسلا رابكو ةلوفطلاو ةرسسألاو ةأارŸا ةرازو ىمسست تناك ذإا
نم اديزم ينعي ام ،نسسلا رابكو ةرسسألاو ةأارŸا ةرازو تحبسصأاو
نأا سضورفŸا نم ناكو نويسسنم مهف ،ةلوفطلا عاطق سشيمهت
ءاسصقإلا اذهبو نآلا مهنكلو ،ةلوفطلاو بابسشلا ةرازو نمسض اونوكي
نم و دÓبلا لبقتسسم هنأل سسنوت ‘ عاطق مهأا وfi ”و ،نوسشمهم
نأا ¤إا ةÒسشم ،تاعاطقلا لك سساسسأاو ةماعدلا نوكي نأا سضورفŸا
متهت نأا طرسش ،لبقتسسملل Òسض– ةلوفطلا ةلحرم ‘ نيوكتلا
 .ةدعاسسŸا دي د“و ةلوفطلا عاطقب ةلودلا

باون سسل‹ مامأا جاجتحلا مهل قبسس هنإا ةثدحتŸا تلاقو
لهاŒ ”و ،ةقلاعلا تايلاكسشإلا لح متي ⁄ فسسأÓل نكلو ،بعسشلا

‘ ةلوفطلا عسضت ةمدقتŸا نادلبلا بلغأا نأا ةنيبم ،مهبلاطم
تاءاسضفلل دح عسضو بجي هنأا ¤إا ةÒسشم ،اهتايولوأا ةرادسص
نود لمعتو اهيلع سصوسصنŸا طورسشلا مÎ– ل يتلا ةيئاوسشعلا
 .ةباقر
ناك قباسس تقو ‘ لافطألا سضاير قلغ رارق نإا نومك تلاق و

ءÓخدلاو ةيزاوŸا تاعاطقلا مامأا لاÛا حتف هنأل احداف أاطخ
يأا نهمامأا نكي ⁄ نلمعي يتÓلا تاهمألاف ،لافطألا ناسضتحل
يتلا ةلاطبلاو اهنم نوناعي يتلا تابوعسصلا نأا ةنيبم ،لولح
يتلاتارارقلا هذه لثم ةجيتن يه عاطقلا فوفسص ‘ تمقافت
.ةبئاسصلا Òغب اهتفسصو

 :ةضصخرŸا Òغ ةيقوق◊ا اريإا ةكرح صسيئرو ÊاÈŸلا بئانلا

 -ايناتيروم ‘ قوبسسŸا Òغ ›ا◊ا هجوتلا معدأا -
‘ ةسصخرŸا Òغ ةيقوق◊ا اريإا ةكرح سسيئرو ÊاÈŸلا بئانلا لاق
هنأاب يحوت ،هل ÊاتيروŸا سسيئرلا اهمدق يتلا تانيمطتلا نإا ،ايناتيروم
يذلا تاطلسسلا لسصف نأاسشب ةاباfi لو تاباسسح ةيفسصت كانه نوكت نل
 .روتسسدلا هسسركي

سسيئرلاب لوألا سسمأا هعمج ءاقل دعب ماÒب هردسصأا نايب لÓخ كلذ ءاج
Òغ هجوتلا اذه معدي هنأا هلÓخ نم دكأا ،Êاوزغلا دلو دمÊ fiاتيروŸا
عم ،8791 ةنسس ÊدŸا مك◊اب ةحاطإلا ذنم ايناتيروم خيرات ‘ قوبسسŸا

 .ظف– نم هيسضتقيام
اهراسشتناو ةوسشرلا رذŒ عم نواهتلا مدع““ ¤إا هنايب ‘ يديبع دلو اعدو

 .““سصاقتنلا ¤إا وعدي لجfl لمع اهنأل رقفلا ةÒتو ديزت اهنأا ادكؤوم
ةلسصاوم نم اهنكÁ ام ةوقلا نم كل“ دعت ⁄ ايناتيروم““ نأا Èتعاو
لك نم ،اهناكسس ةيبلاغ نأا Úح ‘ ماعلا لاŸا سساÎفا مئارج ةيطغت
ردق لقأاو فاسصنإلاو رارسضألا Èجو نوناقلا ةلودب بلاطت ،تاءامتنلا

 .““ةيداŸا ةماركلا نم
وهو ،ةÒخألا ةيعيرسشتلا تاباختنلا Èع ناÈŸلا لخد يذلا ماÒب دكأاو

بوانت ذنم تÒغت ايناتيروم نأل ¤و دق تامادسصلا دهع““ نأا نجسسلا ‘
 .““9102 وينوي



مÓعإلا هلوانتي ،فقاوم نم ذختي ام و ثادحأا نم يرجي ام فÓتخا بلاغلا ‘ صسكعت ،ةنيابتم اياوز نم ›ودلا و يبرعلا بناج ىلع اهءارق علطت نأا ةير◊ا تأاترا دق و.حلاضصŸاو ىؤورلا .كانه و انه رضشني و بتكي ا‡

›اعŸاو ةلودلا باحصصأا تاركذم

el-hourria.com
01مالـقأ

يÈضص روتكدلا :ملقب
تاحيبرلا

‘ flا˘م ا˘ب˘لا˘غ ⁄ا˘ع˘لا ءا˘˘جرا ف˘˘ل˘˘ت
ةلحر ءاسسؤورلاو ةداقلاو ةسساسسلا يهني

،تاركذŸا ةباتكب ة˘ما˘ع˘لا م˘ه˘ت˘مد˘خ
ثاد˘˘حألا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘غ تا˘˘˘نودŸا هذ˘˘˘ه
يذ˘لا ي˘سسا˘ي˘سسلا ر˘ك˘˘ف˘˘لاو ف˘˘سصو˘˘لاو
ةمÓل ةيونعŸا حورلا ءانب ‘ مهسسي
ة˘م˘˘ك◊او ةÿÈا˘˘ب ن˘˘ير˘˘خآلا دوز˘˘يو
ة˘˘˘ه˘˘˘باÛ داد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘سسلاو Úق˘˘˘˘ي˘˘˘˘لاو
ل˘˘ك ن˘˘م Ìكاو دو˘˘˘م˘˘˘سصلاو ر˘˘˘طاıا
ةيرقبع نم بناوج نع حسصفت كلذ
.بتاكلا اهل يمتني يتلا ةمألا
ة˘ل˘حر ن˘ع ثد˘ح˘ت˘ت ي˘ت˘لا تار˘˘كذŸا
ايناطيÈل هتدايقو لسشترسشت نوتسسنو

لو˘ح˘˘ت˘˘لاو بر◊ا فور˘˘ظ كل˘˘حأا ‘
امهلم تيقب رسصنلا ¤ا ةÁزهلا نم
‘ Úيركسسعلاو ةسساسسلا نم لايجأÓل
⁄ا˘ع˘ل˘ل تمد˘قو ⁄ا˘ع˘لاو ا˘ي˘˘نا˘˘ط˘˘ير˘˘ب
ة˘فا˘ق˘ث˘ل˘ل ا˘˘ق˘˘ي˘˘قد ا˘˘ف˘˘سصو خ˘˘يرا˘˘ت˘˘ل˘˘لو
ةنطاوŸا ىنعمو اهميقو ةيزيل‚لا
ماÎحاو ةلودلا ءانب سسسسأاو دومسصلاو
‘ ع˘ي˘˘م÷ا تا˘˘ب˘˘جاوو ا˘˘ه˘˘تا˘˘سسسسؤو˘˘م
ن˘˘م كÎسشم و˘˘ه ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ظا˘˘˘ف◊ا
ة˘˘يرور˘˘سض م˘˘ي˘˘قو تارو˘˘˘سصتو را˘˘˘ك˘˘˘فا
ناك لسشترسشت لمع املثمو .سضوهنلل
سضاخ يذلا لاÔ÷ا لوغيد زلراسشت

ج˘˘˘˘ه˘˘˘˘ن سسي˘˘˘˘سسأا˘˘˘˘ت ¤ا لو–و بر◊ا
لوغيد ل˘ث˘م .ه˘م˘سسا˘ب فر˘ع ي˘سسا˘ي˘سس
نويسسايسسلاو ةداقلا بتك لسشتÒسشتو

م˘˘ه˘˘تÒسس ن˘˘ع تار˘˘كذ˘˘˘م ⁄ا˘˘˘ع˘˘˘لا ‘
م˘ه˘˘ف˘˘قاو˘˘مو م˘˘هرا˘˘ك˘˘فاو م˘˘ه˘˘براŒو
دوعي ةمهم ةيخيرات قئاثو تحبسصا
ملعتيو خرؤوŸاو للÙاو سسرادلا اهل

.Òثكلا اهنم
نم ¤ا رقتفت لازت امو تناك اندÓب
ي˘ت˘لا ة˘بر˘ج˘ت˘لا ة˘ير˘حو ةأار˘ج˘ب نود˘ي

Óقتسسم اريرق˘ت ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ا˘ه˘سشا˘ع
ةمدخ ‘ اهاسضق يتلا تاونسسلا نع
ديازت نم مغرلابو ندرألا ‘ .ةمألا

fiءاسسؤورلاو ةسساسسلا ىمادق تلوا
ةبا˘ت˘ك˘ل ما˘ع˘لا نأا˘سشلا ‘ او˘ل˘م˘ع ن˘مو
ةءاسضا ‘ سضعبلا حا‚و مهتاركذم
ةعانسص فورظو تايلآا نم بناوج
⁄ ر˘˘˘˘خآلا سضع˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا نأا لإا رار˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘لا
تايعادتو رطاوÿ سضرعلا زواجتي
اهنم لعŒ يتلا تايناسسنإلاب ةعبسشم
ةيÒسسفت ةقيثو ¤ا نوكت ام برقا
فقاومو ةÒسسم ‘ ةمك◊ا كردتسست
.اهودعأا نيذلا سصاخسشلا
ى˘ل˘ع بر˘ق ن˘ع تفر˘ع˘ت ماو˘˘عأا ل˘˘ب˘˘ق
‘ اديج ÚفورعŸا سصاخسشألا دحأا

لÓ˘˘˘خ .ا˘˘˘ه˘˘˘سضر˘˘˘˘عو دÓ˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘ط
ةئيه ىلع ثد– تناك يتلا تاءاقللا
انرجي ثيد◊ا ناك تايركذلا ةودن

ن˘˘م بق˘˘حو ل˘˘حار˘˘˘مو ف˘˘˘قاو˘˘˘م ¤ا
وا اهدهسش يتلا دÓبلاو ةملا خيرات
تا˘˘˘سسل÷ا لاو˘˘˘˘ط .ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف كرا˘˘˘˘سش
ن˘˘م تع˘˘م˘˘سس Êا ر˘˘كذأا ل ةرر˘˘˘ك˘˘˘تŸا
و˘ه ا˘م ى˘ل˘ع ةد˘حاو ة˘فا˘˘سضا ل˘˘جر˘˘لا

.Êدرألا عراسشلا ‘ لوادتم وا مولعم
اذا اميف يسسفن لأاسسا تنك ةرم لك ‘
ة˘نودŸا ة˘ي˘م˘سسر˘˘لا تا˘˘ياور˘˘لا تنا˘˘ك
دحأل نكÁ ل يذلا د◊ا ¤ا ةقيقد
مأا ؟ اهنم سصقتني وا اهيلع فيسضي نا
‘ سضوÿا ‘ بغري ل انبحاسص نأا

لجرلا ناك ام اذا وا نوؤوسشلا هذه
؟ائيسش ري ⁄ ادهاسش

ةيمسسر ةياور دجوت يبرعلا انŸاع ‘
تا˘˘ياور دو˘˘جو˘˘ب ح˘˘م˘˘˘سسي لو ةد˘˘˘حاو
كانه ماعلا ءاسضفلا نع اديعب .ىرخا
وا ة˘ب˘ق˘ح ل˘˘ك ن˘˘ع ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م تا˘˘ياور

رورم عم .خيراتلا نم ءزج وا ةثداح
تاياورل Óجسس خيراتلا حبسصي مايلا
نيرخآÓلو اهسسفنل هلوقت امو ةطلسسلا

.اهسسفن نع
ن˘يود˘ت˘لا ا˘ه˘ي˘˘ف ” ي˘˘ت˘˘لا تلا◊ا ‘
ط˘˘ل˘˘˘سست˘˘˘ل تار˘˘˘كذŸا سضع˘˘˘ب تءا˘˘˘ج
ا˘˘ه˘˘ب˘˘ع˘˘ل ي˘˘ت˘˘لا راودلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءو˘˘˘سضلا

⁄و ه˘ب ما˘ق اÒ Ãكذ˘ت˘ل˘لو ا˘ه˘˘ب˘˘حا˘˘سص
Òغ ةرو˘سصب لو˘˘ق˘˘ت˘˘لو سسا˘˘ن˘˘ل˘˘ل ل˘˘سصي
‘ درت ⁄ رثآام بحاسص هنا ةرسشابم
.حو˘˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘ب ي˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سسر˘˘˘˘˘لا با˘˘˘˘˘طÿا

سضع˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘حر˘˘˘ط ي˘˘˘ت˘˘˘لا تار˘˘˘كذŸا
تد˘˘˘ب ءÓ˘˘˘جألا ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا با˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصا
نأا تا˘˘˘ب˘˘˘ثإل ة˘˘˘يÒسسف˘˘˘˘ت ق˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘م˘˘˘˘ك
‘ Ó˘عا˘فو ادو˘جو˘م نا˘ك ا˘˘ه˘˘ب˘˘حا˘˘سص
لا˘ق ه˘˘ناو ةددfi ف˘˘قاو˘˘م ة˘˘عا˘˘ن˘˘سص
ةيمسسرلا ةياورلا ‘ نودت ⁄ ءايسشا
.هيونتلا بجو اذل

ةلماÛاو ةرياسسŸا ثيح اندÓب ‘
سصاخسشلا ةايح ‘ ةلودلا ةيزكرمو
اوحبسصاو اهتمدخ ىلع اولمع نيذلا

ناك نم لك سصرحي اهيلع نيدمتعم
ةنسسح ةقÓع ةمادإا ىلع ةطلسسلا ‘
نا لوا˘˘ح˘˘يو ا˘˘ه˘˘نا˘˘كراو ة˘˘˘لود˘˘˘لا ع˘˘˘م
ما˘˘ع˘˘لا نأا˘˘˘سشلا ‘ ثيد◊ا بن˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ي
Òغتلل ةلباقلا Òغ هفقاوم نع Èعيو

ة˘˘˘لود˘˘˘لا ه˘˘˘ب مو˘˘˘ق˘˘˘ت ا˘˘˘م ل˘˘˘ك لا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ح
.اهتاسسسسؤومو
نو˘ب˘ت˘ك˘ي ن˘م ه˘جاو˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘ل˘˘ك˘˘سشŸا
نوروا˘˘ن˘˘ي ا˘˘ه˘˘با˘˘ح˘˘سصأا نأا تار˘˘˘كذŸا
ح˘ي˘ق˘ن˘تو ةÎل˘ف ى˘ل˘ع نو˘ل˘م˘ع˘يو اÒث˘ك
نوكت لأا نامسضل اهتعجارمو ةياورلا

نوك˘ت˘ل ة˘ح˘سضاو Òغ ى˘ق˘ب˘تو ة˘حرا˘ج
ل ثي˘ح˘بو تÓ˘ي˘سصف˘ت˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لا˘˘خ
قحلت وا اهيلع علطي نم سضعب جعزت
نم سصاخسشلا نم يأا ةعمسسب ررسضلا
.ةقÓعلا يوذ
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.اه◊اسصم ءارو ىÈكلا لودلا ىعسست
وأا ةتباث ةقادسص ل ،ةسسايسسلا يفف
لودلا Úب تاقÓعلاو ،ةتباث ةوادع
تد˘ب نإاو ،ا˘ي˘ك˘ي˘لو˘ثا˘˘ك ا˘˘جاوز تسسي˘˘ل
اقفو ةنيعم ةينمز تاÎف ‘ كلذك
،قا˘ي˘سسلا اذ˘˘ه ‘ .ة˘˘سصا˘˘خ فور˘˘ظ˘˘ل
،نار˘˘يإاو Úسصلا Úب قا˘˘ف˘˘تلا م˘˘ه˘˘ف˘˘˘ي

004 وحن نوينيسصلا رمثتسسيسس ثيح
‘ ةنسس52 ىدم ىلع رلود رايلم
تÓيزنتب Êاريإا طفن لباقم ،ناريإا
قو˘˘ط ل˘˘ك˘˘سشي˘˘سس يذ˘˘لا ر˘˘˘مألا ،ىÈك

ت– قراغلا Êاريإلا داسصتقÓل ةا‚
ةناكم يوقيسسو ،ةيكيرمألا تابوقعلا
اهلخدت ديزيو ،ىمظع ةوقك Úسصلا

.طسسوألا قرسشلا ‘
تا˘بو˘ق˘ع˘لا˘ب سسم˘ي˘سس يذ˘˘لا قا˘˘ف˘˘تلا
عم ةراجتلا ىلع ةسضورفŸا ةديدسشلا
⁄ ،اهلزعل يكيرمألا ده÷ابو ناريإا
Úيناريإلا لماك ىسضر ىلع لسصحي
يه ةفيعسض ةلودك مهدلب اوأار نيذلا
رابتعاب ،ةقفسصلا ‘ رسساÿا فرطلا
ىلع Úح ¤إا رطيسستسس Úسصلا نأا
تارد˘قŸا ى˘ل˘عو ة˘˘ي˘˘ت˘˘ح˘˘ت˘˘لا ى˘˘ن˘˘ب˘˘لا
فر˘ط˘لا ا˘مأا .ة˘لود˘لا ‘ ة˘ي˘ع˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا
ىÒف ،ة˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تÓ˘˘ل م˘˘عاد˘˘لا ،ر˘˘خآلا
Úي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا Úب˘تا˘˘ك˘˘لا تا˘˘م˘˘ل˘˘ك˘˘بو
كرا˘˘˘˘˘م)و (ل˘˘˘˘˘ج˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘ن بو˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘ي)
،نار˘ه˘ط ‘ ما˘ظ˘ن˘لا““ :(سشت˘˘ي˘˘فو˘˘فود
ذا˘ق˘نإا ا˘ه˘ن˘كÁ ة˘ق˘ف˘˘سصلا نأا˘˘ب م˘˘ه˘˘ف˘˘ي
Úع ‘ عبسصاو ،Êاريلا داسصتقلا
ماظنلل حمسستسسو ،ةدحتŸا تايلولا
ى˘˘˘ل˘˘˘عو Úسصلا ى˘˘˘ل˘˘˘ع دا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘علا˘˘˘˘ب
جذو‰ ى˘ل˘ع د˘يد˘سشت˘لا ع˘م ،ا˘ه˘تارد˘ق
د˘يز˘˘ي˘˘سس ا‡ Úن˘˘طاو˘˘م˘˘ل˘˘ل بق˘˘ع˘˘ت˘˘لا
.““مك◊ا ةيامح تلامتحا

‘ ثيد◊ا ىمانت ،قايسسلا تاذ ‘
نع - يكيرمأا عيجسشتب - ليئارسسإا

ن˘ع لا˘سصف˘نلا ‘ Òك˘˘ف˘˘ت˘˘لا ةرور˘˘سض
ودعلا يه ناريإا نأاو ةسصاخ ،Úسصلا
اذ˘˘ه ن˘˘ك˘˘ل .ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ع ار˘˘˘ط˘˘˘خ Ìكألا
تغ˘ل˘ب ثي˘ح اد˘ج ف˘ل˘ك˘م لا˘سصف˘˘نإلا
- ة˘ي˘ن˘ي˘سصلا ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا تÓ˘˘ما˘˘عŸا
رادقم8102 ما˘ع˘لا ‘ ة˘ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا
لد˘عÃ عا˘ف˘ترا˘ب ،رلود را˘ي˘ل˘م3.51
نأا ا˘˘م˘˘ك .5991 ما˘˘ع˘˘لا ن˘˘م 004.4%
ا˘ي˘ل˘ع˘لا ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘لا تدد˘˘ح Úسصلا
ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت رد˘سصم˘ك ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا

،مداقلا ليجلل ةحلسسأا ءانب ‘ يويح
تارامثتسسا ءاطغ ت– ناك نإاو ىتح

د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ع ىر˘˘˘˘ي ا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ك ،““ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ند˘˘˘˘˘م““
نإاف اذه لك نع Óسضف .Úيليئارسسإلا
معادلاو فيل◊ا ،ةدحتŸا تايلولا
ودعلا ناريإا ‘ ىرت ،ليئارسسإل Èكألا
نأا Úسصل˘˘˘˘˘ل ن˘˘˘˘˘˘كÁو مو˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘لا Èكألا
ة˘سسفا˘نŸا ‘ حÓ˘˘سسك ا˘˘ه˘˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘سست
.ةيŸاعلا
يلي˘ئار˘سسإلا ير˘ك˘سسع˘لا ل˘لÙا ىر˘ي
/ينيسصلا قافتلا نأا (ياسشي نب نور)
ةبعللا دعاوق Òغي نأا نكÊ Áاريإلا

ا˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘ي ا˘˘˘م““ :ط˘˘˘سسوألا قر˘˘˘سشلا ‘
ًاسضيأا Úيكيرمألا مهيو ةسصاخ ةروسصب

ق˘˘ل˘˘ع˘˘تŸا قا˘˘ف˘˘˘تلا ‘ ل˘˘˘سصف˘˘˘لا و˘˘˘ه
،يركسسع˘لاو ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘لا نوا˘ع˘ت˘لا˘ب

ةكبسش ناريإا ‘ Úسصلا ميقتسس ثيح
سسماÿا لي÷ا نم ةيويلخ تلاسصتا
5G،لو˘سصو ى˘ل˘˘ع نار˘˘يإا ل˘˘سص–و
SPGـلا را˘م˘قأا ة˘ك˘ب˘سش ¤إا ر˘سشا˘˘ب˘˘م
قافتلا ثدحتيو .““ودياب““ /ةينيسصلا
،ةكÎسشم ةيركسسع ثاحبأا نع ًاسضيأا
.““كÎسشم ي˘˘تارا˘˘ب˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسا نوا˘˘˘ع˘˘˘تو
ÊاÈي˘˘سسلا عا˘˘فد˘˘لا د˘˘ن˘˘ب““ :ف˘˘ي˘˘˘سضيو
ى˘ل˘ع ة˘ح˘˘سضاو نو˘˘ك˘˘ت˘˘سس ه˘˘تا˘˘ي˘˘عاد˘˘ت
ط˘ق˘ف ل˘سص– ن˘ل Úسصلا .ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإا

ةقاط ةعانسصو Êاريإا داسصتقا ىلع
لب ،Òبك دح ¤إا اهل ةعسضاخ ةيناريإا
اهذوفن رسشن ىلع ةردقلا ىلع ًاسضيأا

ط˘˘˘˘سسوألا قر˘˘˘˘˘سشلا ءا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘نأا ل˘˘˘˘˘ك ‘
‘ نار˘˘˘˘˘يإا تا˘˘˘˘˘قÓ˘˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘سساو˘˘˘˘˘ب
.““ةقطنŸا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ل˘˘˘ي˘˘˘˘ئار˘˘˘˘سسإا ‘ ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘هارŸا»
،اهحا‚ ›اتلابو ،ةينيسصلا ةينÓقعلا

ةروسصب نارهط حبك ‘ ،قافتلا Èع
،““ل˘ي˘ئار˘سسإا ة˘ح˘ل˘سصŸ ةر˘˘سشا˘˘ب˘˘م Òغ
ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا بتا˘ك˘لا هار˘ي اŸ ا˘˘ق˘˘فو
ى˘ع˘سست Úسصلا˘ف .(ل˘ي˘ئر˘ه سسو˘ما˘˘ع)
دجاوتلا ‘ بغرت لو رامثتسسلا ءارو

ةهجاوم ةحاسس نوكت دق ةقطنم ‘
.ةÒب˘˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘˘ناÈي˘˘˘˘سس وأا ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ك˘˘˘˘سسع
ةمئاق Úجيب ةسسايسس ىقبت ،لباقŸاب

‘ امك ،لخدتلا نع عانتملا ىلع
،راطإلا ‘ .ايروسسو ةيلامسشلا ايروك
(ياك - اسسيد ايلاد) ةروتكدلا لوقت
قر˘˘سشلا تا˘˘سسا˘˘ي˘˘سس ز˘˘كر˘˘˘م““ ةر˘˘˘يد˘˘˘م
:““يكيرمألا دنار دهعم““ ‘ ““طسسوألا
سصخسشت ةيليئارسسإا ةÒبك تايسصخسش““
ةيلودلا ةحاسسلا ‘ ةلوزعم ناريإا نأا
جامدنلا .فعسض فقوم ‘ ةدوجومو
د◊ا˘ب ط˘˘غ˘˘سضلاة˘˘سسا˘˘ي˘˘˘سس Úب ا˘˘˘م
بمارت ةرادإا اهسسرا“ يتلا ىلعألا

تو˘˘˘˘مو ،ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘كو ،نار˘˘˘˘يإا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ع
ىلع ليئارسسإا ث– اهلك ،Êاميلسس

ى˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ب سصا˘˘خ ط˘˘غ˘˘سض ة˘˘سسرا‡
.““Êاريإلا ماظنلا

ةيليئارصسإا نويع ‘ Êاريإ’ا /ينيصصلا قافت’ا

ماظنلا ت’ّو–
يبرعلا يميلقإ’ا
يرطاضشلا ردبلا روتكدلا :ملقب

تلو– ةدع يميلقإلا يبرعلا ماظنلا دهسش
وكيب - سسكياسس يتيقافتا دعب لكسشت نأا ذنم

اتسسسسأا Úتللاو ،0291 ‘ وÁر ناسسو6191 ‘
ةدلوو ،قر˘˘˘سشŸا ‘ ة˘˘˘ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘˘لا لود˘˘˘˘لا زوÈل
ناكو .كلذل ةجيتنك يميلقإلا يبرعلا ماظنلا
رثأا5491 ‘ ةيبرعلا لودلا ةعماج سسيسسأاتل

.يميلقإلا يبرعلا ماظنلا ةسسسسأام ‘ مهم
تار˘م تاÒغ˘˘ت ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ىÎعا د˘˘قو
ى˘ل˘ع د˘ع˘ت ة˘يو˘ي˘ن˘ب˘لا تاÒغ˘ت˘لا ن˘ك˘˘لو .تار˘˘مو
ماظنلا ناك ،0991 بآا2 ‘و .دحاولا ّفكلا
يو˘ي˘ن˘ب لو˘ح˘ت˘ل د˘عو˘م ع˘م ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ي˘بر˘˘ع˘˘لا

انموي ¤إا نايعأÓل ًانئاب هرثأا نوكيسس ديدج
يقارعلا سسيئرلا ازغ خيراتلا اذه يفف .اذه
.تيوكلا Úسسح مادسص
نوا˘˘ت˘˘جرو˘˘ج ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج ن˘˘م نا˘˘˘ث˘˘˘حا˘˘˘ب لو˘˘˘ق˘˘˘يو
اهيف اسسرد ةنيسصر ةيملع ةلاقم ‘ ،ةيكيرمألا
نإا ،لÓ˘ت˘حلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘تŸا ق˘ئا˘˘ثو˘˘لا ن˘˘م ًاÒث˘˘ك
ف˘ن˘ع˘لا عاو˘نأا ى˘˘سصقأا ة˘˘سسرا‡ د˘˘ّم˘˘ع˘˘ت ماد˘˘سص
ه˘ما˘غرإل ي˘ت˘يو˘ك˘لا بع˘سشلا ى˘ل˘ع دا˘ه˘ط˘˘سضلاو
دقو .هلÚ fiيقارع لÓحإاو هدلب كرت ىلع
تابوقعلا عاونأا ىسسقأا يقارعلا ماظنلا سسرام

Ãيروفلا مادعإلا اهيف ا Ÿعي نÎىلع سض
ةيتيوكلا ةمواقŸا دناسسيو ديؤوي وأا لÓتحلا

.لÓتحلا دسض
يبرعلا ماظنلا دعاوق مهأا قارعلا قرخ دقو
ى˘غ˘لأاو ،ة˘ي˘بر˘ع ة˘لود ل˘ت˘حا ثي˘ح ،ي˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلا
كلذ ىدأا دقو .Úنمآلا اهلهأا عنسشو لب اهنايك
د˘يؤو˘م Úب ي˘بر˘˘ع˘˘لا ف˘˘سصلا ق˘˘سش ¤إا ناود˘˘ع˘˘لا
اذ˘ه˘بو .لÓ˘ت˘حلا اذ˘ه˘˘ل سضفارو ف˘˘طا˘˘ع˘˘ت˘˘مو
اهيلع ينب يتلا ئدابŸا نم رخآا أادبم طقسس
.يبرعلا يموقلا نمألا وهو ،يبرعلا ماظنلا
ةيبلسس ةقÓع ةيبرعلا ةوقلا تاقÓع تحبسصأاو
،رخآا ىنعÃ .ةيباجيإا ةقÓع نوكت نأا نم ًلدب
وه يميلقإلا ماظنلا ‘ وسضع ةوق ةدايز نإاف
عيم÷ ًاديسضع نوكي نأا ًلدب رخآÓل ةراسسخ
.ماظنلا ءاسضعأا
يمت– ةيميلقإا ةوق قارعلا نوكي نأا نم ًلدبف
د˘˘يد˘˘ه˘˘ت رد˘˘سصم ح˘˘ب˘˘سصأا ،ر˘˘غ˘˘سصألا لود˘˘˘لا ه˘˘˘ب

Ûا لود ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘عو˘˘˘˘مÿا ج˘˘˘ي˘˘˘لÛه˘˘˘ل ةروا،
زيزعتل ةرورسض ›ودلا لخدتلا حبسصأا ›اتلابو
اذه نكلو .›ودلاو يميلقإلا ملسسلاو نمألا
ى˘ل˘ع ›ود˘لا ما˘ظ˘ن˘لا Òثأا˘ت ن˘م زز˘ع ل˘خد˘ت˘˘لا

ىرن انهو .يميلقإلا يبرعلا ماظنلا باسسح
نإا ثي˘ح ،ي˘بر˘ع˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ‘ ًا˘˘يو˘˘ي˘˘ن˘˘ب ًلو–

اهلÓقتسسا ىدÃ طبترت يبرعلا ماظنلا ةنونيك
ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا نزو داز اذإا˘˘ف .›ود˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا ن˘˘ع
ف˘ع˘سض ،ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ما˘ظ˘ن˘لا ل˘با˘ق˘م ‘ ›ود˘˘لا
.لوألا حلاسصل Òخألا
وسضع لسش ¤إا تيوكلا رير– برح تدأا دقو
،يبر˘ع˘لا ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ما˘ظ˘ن˘لا ن˘م د˘عاوو ل˘عا˘ف
راسص◊ا قفن ‘ قارعلا لخد دقو .قارعلا وهو
تدأاو .ف˘ي˘نو د˘ق˘ع˘ل ة˘يدا˘سصت˘قلا ة˘ع˘طا˘˘قŸاو
ام ،قارعلا ةينب نم Òثك Òمدت ¤إا بر◊ا
بع˘سشلاو قار˘ع˘لا ى˘ل˘ع ةد˘يد˘ج ًءا˘˘ب˘˘عأا فا˘˘سضأا
برح نم جرخ دق قارعلا نأا ةسصاخ ،يقارعلا

.تاونسس Êامث ترمتسسا ناريإا عم ةرمدم
ىوقلا بلاكت ،هفعسضو قارعلا راسصح فلك دقو
ماسسقنلا ببسسب يبرعلا ماظنلا ىلع ةيميلقإلا
نم Òثك بايغو ،ميلقإلا ءاسضعأا Úب دا◊ا
‘ لسصح اŸ لعفلا ةدر ببسسب ةرثؤوŸا لودلا
.بآا نم Êاثلا
ن˘م Êا˘ع˘ي ي˘م˘ي˘ل˘قإلا ي˘بر˘ع˘لا ما˘ظ˘ن˘˘لا لاز لو
تايعادت نم نئي قارعلاو ،تيوكلا وزغ ةثراك
نود قباسسلا ماظنلا اهلعتفا يتلا ةمزألا هذه
.Êاسسنإا وأا Êوناق وأا يقÓخأا رÈم وأا غوسسم
نمث Ëركلا يقارعلا بعسشلا عفدي فسسأÓلو
:ًاÁدق ليق دقو .ةرماغŸا هذه
¤إا ٍعاسسك ...هَل ًاخَأا ل نم sنِإا َكاخَأا َكاخَأا
ِحÓسس Òغب اجيهلا
هني لَهَو ...ُحانج ملعاف ءرŸا مع نبا نِإاو
حانج Òغب يزابلا



لبقŸا مضسوŸا يتيضسلا فوفضص نمضض ىقبيضس

fiغ زرÒ ا ةقفسصب ينعمŸيسسيم عم ةسضياق

يبرع فfiÎ ¤إا يبنجأا بعل نم

جاحلب دقع ددجي يرطقلا ةيليسسلا
ةدŸ ،جاحلب ريذن يرئاز÷ا ›ودلا دقع ديدŒ ةيليسسلا نلعأا
.دحاو مسسو
مسساوŸا ‘ ةيليسسلا عم نيرثؤوŸا ÚبعÓلا دحأا جاحلب Èتعيو
يدان ¤إا لحري نأا لبق ،دسسلا يدان عم لبق نم قلأاتو ،ةيسضاŸا
نم رطق مو‚ يرود ¤إا ىرخأا ةرم دوعي مث ،يسسنرفلا ناديسس
.ةيليسسلا ةباوب
¤إا يبنجأا فfiÎ بعل نم جاحلب ريذن يرئاز÷ا لوحتيسسو

fiÎةركل يرطقلا دا–لا حئاول بسسح قيرفلا ةمئاق ‘ يبرع ف
Êدرألا هيدان ¤ا داع يذلا قيرزوب دمÊ fiدرألا نم ًلدب ، مدقلا
.يسضقنŸا مسسوŸا ماتخو ةيليمكتلا ةلحرŸا ةياهن عم اثمرلا

دمfi ىفطسصم هبعل دقع اسضيأا ةيليسسلا ددج ،ىرخأا ةيحان نم
Ÿديدج مسسو.

ر-ق

يرئاز÷ا مجنلا  عم دقاعتلاب ملحي لازي ل ناديز

رسصان Íب زوفلل زايد سضرعي ديردم لاير
ملحي لازي ل ديردم لاير نأا ،ةعم÷ا ،Êابسسإا يفحسص ريرقت دكأا
.نÓيم طسسو بعل ،رسصان نب ليعامسسإا يرئاز÷ا عم دقاعتلاب
دعتسسم ديردم لاير نإاف ،ةينابسسإلا ““لاÎنسس اسسنفيد““ ةكبسشل اًقفوو
¤إا ،ي‚ŸÒا طسسو بعل ،زايد ميهاربإا ةراعإا ىلع ةقفاوملل

.لبقŸا مسسوŸا لÓخ نÓيم
عم تاثداÙا نم ةدافتسسÓل ططخي ديردم لاير نأا ¤إا تراسشأاو
ليعامسسإا) قيرفلا يثÓثل ءارسشلا ةيولوأا بلطل ،زايد نأاسشب نÓيم
.(وايل ليئافارو اتيكاب سساكولو رسصان نب
،اًلبقتسسم يثÓثلا نم بعل يأا عيب ررق اذإا نÓيم نأا تحسضوأاو
يدانلل مدقي سضرع يأا ةقباطم ‘ ق◊ا ديردم لايرل نوكيسس
.›اطيإلا
ةثÓثلا ÚبعÓلا عباتي ناك ديردم لاير نإا ةينابسسإلا ةكبسشلا تلاقو
.مهنع ةديج ريراقت هيدلو ،ةÎف ذنم

ر-ق

1غيللا ‘ Êاثلا و ويضشتلاكلا ‘ بعلي دق لولا

Êاميلسس بلج ناديرُي مين و انينتنرويف
يبيرعو

›ودلا بعÓلا بادتنا قابسس ›اطيإلا انيتنرويف قيرف لخد
.ةيلا◊ا ةيفيسصلا تلاقتنإلا قوسس ‘ ،Êاميلسس مÓسسإا يرئاز÷ا
نار قيرف ‘ مهئارظن دّدرت انيتنرويف يدان ولوؤوسسم ّلغتسساو
ةل‹ هتركذ امك .Êاميلسس مÓسسإا بلج سصوسصخِب ،يسسنرفلا
.““لابتوف سسنارف““

يسسنرفلا نايمأا قيرف مجاهم بلجِل نار قيرف ولوؤوسسم سضوافتيو
ناديم طسسوتم اغوب يمÒج يراوفيإلاو ،يسساÒغ وهÒسس
.Êاثلا ماقŸا ‘ Êاميلسس مث .ةÒبك ةجردِب ،›اطيإلا ولوسساسس
،Úيرئاز÷ا ÚبعÓلا ةبرŒ راركت انيتنرويف يدان ةرادإا ديرُت امنيب
ةّدمِل اراعُم ،يسضاŸا فيسصلا ‘ لازغ ديسشر مجاهŸا بادتنا دعب
.دحاو مسسوم
01 غلبم مÓتسسا يزيل‚إلا يتيسس Îسسيل يدان ولوؤوسسم طÎسشيو
.ةفئاسصلا هذه Êاميلسس حيرسست Òظن ،وروأا ÚيÓم
Îسسيل يدان ةرادإا عم (ةنسس23) Êاميلسس مÓسسإا مجاهŸا طبتريو
.1202 ناوج نم03 ـلا ‘ هتّدم يسضقنت ،ٍدقعِب يزيل‚إلا يتيسس
اهتبغر ماّيألا هذه يسسنرفلا مين يدان ةرادإا تدبأا ،رخآا قايسس ‘و

يبيرع Ëرك يرئاز÷ا بعÓلا بادتنا ‘
يلحاسسلا مجنلا يدان عم (ةنسس62) يبيرع Ëرك مجاهŸا طبتريو
هحيرسست ةيناكمإا عم .2202 فيسص هتّدم يسضقنت ،ٍدقعِب يسسنوتلا

.طقف وروأا نويلم غلبمِب ةفئاسصلا هذه
تايناكمإا ببسسِب ،يبيرع بلجِل تسسّم– دق مين يدان ةرادإا نوكتو
اسضيأاو ،(ةمسصاعلا) ةياغرلا نبا اهزوحي يتلا ةلئاهلا فيدهتلا
¤إا لقتنا يذلا ،تاحرف نيدلا نيز ناديŸا طسسوتم ةقفسص حاجنِل
.مسساوم3 ةّدمِل9102 فيسص يسسنرفلا يدانلا

ر-ق

ةليلقلا عيباضسألا ‘ كمضض عم هراوضشم ءاهتنا
ةلبقŸا

قاحتل’ا ىلع ايئدبم قفاوي ةبغز
Ãرئاز÷ا ةيدولو

،مدقلا ةركل يدوعسسلا كمسض يدان سسراح ،ةبغز ىفطسصم حنم
‘ هناولأا سصمقتو رئاز÷ا ةيدولوÃ قاحتلÓل ةيئدبŸا هتقفاوم
ليبنل دكأا ،ةبغز نأا ةقوثوم رداسصم تفسشكو .1202-0202 مسسوم
دعب ،قيرفلاب قاحتلÓل هدادعتسسا ،رئاز÷ا ةيدولوم بردم ،زيغت
.ةلبقŸا ةليلقلا عيباسسألا ‘ كمسض يدان عم هراوسشم ءاهتنا
نوكت ينفلا مقاطلا ةبغر ناف ،ةيدولوŸاب ةبغز قاحتلا مسسرت اذاو
ىمرŸا ةسسارح ميعدت نع ثحبي ناك يذلا وهو تقق– دق

قافول بعلي ناك ،ةبغز نأا راسشي .لاعسش ديرف ليحرل ابسس–
يدانل ةيادبلا ‘ بغل ثيح ،يدوعسسلا يرودلل هلاقتنا لبق ،فيطسس
نيدلا رون يرئاز÷ا هبردي يذلا كمسضل مسضني نا لبق ،ةدحولا
توسشÒب يدان بعل نأاب ةقوثوم و ةسصاخ رداسصم تفسشكو .يركز
دا–ا قيرف ناولا لمح نا و فل قبسس يذلا ارابيا سسنارب يكيجلبلا
¤ا ةدوعلا ىلع ارابيا سسنارب قفتا نيا دحاو مسسوم ةدŸ ةمسصاعلا
Òجانم قفتا نيا رئاز÷ا ةيدولوم يدان باب نم ةينطولا ةلوطبلا
يا وروا6,21 ةرجا ىلع ديمعلا يÒسسم عم Êامع يكاز وه و رابيا

قاحتلÓل دهعت بعÓلا ىسضما نيا ، ايرهسش نويلم062 لداعي ام
.رئاز÷ا ةيدولوم قيرفب

ر-ق
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›ودلا نأا مÓعلا لئاسسو ‘ ددرت
ن˘م ا˘ب˘ير˘˘ق ح˘˘ب˘˘سصأا ي˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرألا
,يتيسس Îسسيسشنام يدانب قاحتللا

ر˘˘يرا˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘لا د˘˘˘يد˘˘˘ع تد˘˘˘كأا ثي˘˘˘ح
يز˘ي˘ل‚لا يدا˘ن˘لا نأا ة˘ي˘مÓ˘˘علا
.نمث يأاب بعÓلا مسضل ىعسسي
›اŸا بعللا دعاوق ببسسب نكل و
ردا˘ق Òغ ي˘ت˘ي˘سسلا نإا˘ف ف˘ي˘ظ˘˘ن˘˘لا

,ةقفسصلا مسسح ىلع
ةيمÓعإلا رداسصŸا سضعب نأا لإا
يتيسسلا ةرادا نأا تدكأا ةيزيل‚ا

ي˘سسي˘م ة˘سضيا˘قŸ داد˘ع˘ت˘سسا ى˘˘ل˘˘ع

Ãق˘ير˘˘ف˘˘لا ي˘˘ب˘˘عل ن˘˘م ة˘˘عو˘˘م˘˘ج
›ود˘لا  م˘ه˘ن˘ي˘˘ب ن˘˘م ، يز˘˘ي˘˘ل‚ألا
يذ˘˘˘˘لا زرfi سضا˘˘˘˘˘ير ير˘˘˘˘˘ئاز÷ا
ةسضياقŸا ةقفسصب  اطبترم حبسصا
يتيسس Îسسيسشنام و ةنولسشرب Úب
. رداسصŸا هذه بسسحب
““يسس يب يب ““ةكبسش يفحسص نكلو
رابخلا هذه ىفن ،نوتسس نافيتسس
ير˘˘˘ئاز÷ا ›ود˘˘˘˘لا نأا˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘سشكو
ن˘˘˘م˘˘˘سض ى˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘سس زرfi سضا˘˘˘ير
ل˘ب˘قŸا م˘سسوŸا ي˘ت˘ي˘سسلا فو˘ف˘سص
و ا˘˘ف˘˘ل˘˘ي˘˘سس ود˘˘نا˘˘نÒب نأا˘˘سش ه˘˘نأا˘˘سش
طبر ” نيذلا سسوسسيخ لييرباغ
.ةنولسشرب يدانب مهئامسسأا

و زرfi نأا يفحسصلا دكأا ثيح
تاططfl نمسض نانوكيسس هيليمز
نأا و لو˘˘˘˘˘يدراو˘˘˘˘˘˘غ بي˘˘˘˘˘˘ب بردŸا
‘ طيرفتلل ادعتسسم سسيل يدانلا

.يثÓثلا تامدخ
و˘ي˘غلا˘˘ب مو˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘غ ثد– ،هرود˘˘ب
‘ Òه˘˘سشلا Êا˘˘˘ب˘˘˘سسإلا ‘ا˘˘˘ح˘˘˘سصلا
هذه نع ““تروبسس ياكسس““ ةكبسش
هرداسصŸ ًاقفو فسشك نيأا ،ءابنألا
Òغ يتيسس Îسسسشنام نأا ةسصاÿا

تا˘مد˘˘خ ن˘˘ع لزا˘˘ن˘˘ت˘˘ل˘˘ل د˘˘ع˘˘ت˘˘سسم
ًا˘˘ب˘˘عل Èت˘˘ع˘˘ي ه˘˘˘نأل زرfi سضا˘˘˘ير
بي˘˘ب بردŸا ط˘˘ط˘˘خ ‘ ًا˘˘˘م˘˘˘ه˘˘˘م
و˘هو ل˘ب˘قŸا م˘سسو˘م˘ل˘ل لو˘يدراو˘˘غ

ودنانÒبو سسوسسيج لايرباغ لاح
ل ه˘تاذ تقو˘لا ‘ ه˘ن˘˘ك˘˘ل ،ا˘˘ف˘˘ل˘˘ي˘˘سس

Áتامدخ نع ءانغتسسلا ‘ عنا
حلاسصل ايسسراغو وينيليخنأا يئانثلا
.““Êولاتكلا““ يدانلا
ة˘م˘ه˘م ‘ زرfi سضا˘ير نو˘ك˘ي˘˘سسو
ة˘لا˘ح ‘ ل˘ب˘قŸا م˘سسوŸا ةد˘ق˘ع˘م

م˘سسح ‘ ي˘˘ت˘˘ي˘˘سس Îسسسشنا˘˘م حا‚
مكحب اذهو يسسيم لينويل ةقفسص
ز˘كرŸا سسف˘ن ‘ نا˘ب˘˘ع˘˘ل˘˘ي ا˘˘م˘˘ه˘˘نأا
لكاسشم ¤إا فاسضي اذهو ،ًابيرقت
دجي ⁄ يذلا يرئاز÷ا بعÓلا

‘ لويدراوغ عم ًايسساسسأا ًازكرم
.تايرابŸا نم Òثكلا

باق ،نويل كيبŸوأا م‚ ،راوع ماسسح حبسصأا
يسسنرفلا بختنŸا ليث“ نم ،ىندأا وأا Úسسوق
ل˘˘م˘˘ح˘˘ب ›ود˘˘لا هرا˘˘ي˘˘خ م˘˘سسح نأا د˘˘ع˘˘˘ب ،لوألا
.ةكيدلا سصيمق
ام ءازإا تمسصلا مازتلا تلّسضف ،فافلا نأا مغرو
،ة˘ي˘˘مÓ˘˘عإلا ر˘˘يرا˘˘ق˘˘ت˘˘لا سضع˘˘ب نأا لإا ،ثد˘˘ح˘˘ي

ببسسب ؛رئاز÷ا ليث“ راوع سضفر نع تثد–
ذ˘ن˘م ““فا˘˘ف˘˘لا““ Úبو ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب تلا˘˘سصتلا ف˘˘قو˘˘ت
.تاونسس
،يرئاز÷ا دا–لاب ةلوؤوسسم رداسصم نم  ملعو
تلا˘˘˘˘سصتا ‘ نا˘˘˘˘ك ،ي˘˘˘˘سشطز ن˘˘˘˘˘يد˘˘˘˘˘لا Òخ نأا

عورسشم ةÎف ذنم هل مدقو ،بعÓلا عم ةمدقتم
. طسسوتŸاو ديعبلا ىدŸا ىلع بختنŸا
اددÎم نكي ⁄ بعÓلا نأا تدكأا رداسصŸا تاذ

ةسصرفلا راظتناب ناكو ،هتهجو رايتخا ‘ ادبأا
ةسصاخ ،يسسنرفلا بختنŸا ¤إا مامسضنÓل طقف
.ةينسسلا هتائف فلتı بعل هنأا
ى˘ل˘ع ا˘ه˘ب˘جاو˘ب ا˘ما˘ق فا˘ف˘لا““ :رد˘سصŸا م˘ت˘˘خو
Èع بعÓلا نم برقتلا تلواحو ،هجو لمكأا

fiةرم لك ‘ برهتلا لواحي ناك هنأا لإا ،هطي،
.““بعÓلا نم ىتح هيفن نكÁ ل رمألا اذهو

رايتخا ىلع قلعي راودم Ëركلا دبع
راوع ماضسح
ةيدŸا يبŸوا يدان ميلسست لفح سشماه ىلع
ءاسضعا فرط نم Êاثلا فÙÎا يرود بقل
مدقلا ةركل ةينطولا ةطبارلل يذيفنتلا بتكŸا
Ëركلا دبع ةينطولا ةطبارلا سسيئر فسشك ،

ماسسح يرئازج وكنرفلا بعÓلا نا »: راودم
يسسنرفلا بختنŸا ليثمتل هرايتخا ‘ رح راوع
دحا يأل نكÁ ل و يسصخسش ىقبي رملا اذه ،
هونن نا دبل امك , نيرخلا رارق ‘ لخدتي نا
ينطولا بختنŸا و ةيرئاز÷ا مدقلا ةرك نا
عيم÷ا ىلع Òبك ىقبيسس مدقلا ةركل يرئاز÷ا
. رخا سصخسش وا بعÓب طبترم سسيل وه و
هتاحيرسصت ¤وا ‘ راوع ماسسح بعÓلا فسشكو
‘ ي˘سسنر˘ف˘˘لا بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل ه˘˘ئا˘˘عد˘˘ت˘˘سسا بق˘˘ع
يسسنرفلا لانويسسان توف توم اهلقن تاحيرسصت
بختنم˘ل˘ل ي˘ئا˘عد˘ت˘سسا Èخ تل˘ب˘ق˘ت˘سسا : Ó˘ئا˘ق
لمعلا نم تاونسس ةحرف هته ، حرفب يسسنرفلا

 يلمع ةرمث فطقا انا اه و نويل عم
ر-ق

بخ˘ت˘نŸا ةارا˘ب˘م بع˘ل˘م سصو˘سصخ˘ِب ،ل˘ع˘˘ت˘˘سشي˘˘ِل ىر˘˘خأا ةّر˘˘م لد÷ا دا˘˘ع
.يوبابÁز قيرف هفّيسضمو يرئاز÷ا ينطولا
،لبقŸا Èمفون فسصتنم ‘ يوبابÁزِب ةارابŸا هذه ىرجُت نأا سضÎفُيو
ةخسسن)2202 ايقيرفإا ·أا سسأاك تايفسصت نم ةعباّرلا ةلو÷ا باسسحِل
.(مولعم وه امك1202 ‘ بعلُت نل نوÒماكلا
يوبابÁز دا–ا ›وؤوسسم دحأا ناسسل ىلع ةيلfi ةيفحسص ريراقت تلقنو
خيرات ديد– نأاسشِب ““فاكلا““ ّدر رظتنت تلازام هتئيه نإا هلوق ،مدقلا ةركِل
.يوبابÁزِب ةيسضايرلا تآاسشنŸا دّقفتِل ،بعŸÓا ةنياعم ةن÷ دافيإا
م˘ي˘ظ˘ن˘ت سصو˘سصخ˘ِب ،ة˘م˘سسا˘ح نو˘ك˘ت˘سس ““فا˘ك˘لا““ ة˘ث˘ع˘ب ةرا˘يز نأا فا˘˘سضأاو
.نطولا جراخ وأا هدÓبِب رئاز÷ا ةهجاوم
،9102 ةنسس رخاوأا يوبابÁزلا ةركلا دا–ا نم تبلط دق ““فاكلا““ تناكو
.ةدياحُم ةلودِب رئاز÷ا ةارابم ميظنتِب هتبقاعم وأا ،دلبلا بعÓم ميمÎِب
،دلبلا بعÓم ميمÎِل اينوطارام اقابسس يوبابÁزلا ةركلا دا–ا سضاخو

ىلع Èجُي داكو ،““فاكلا““ لبق نم رسضخألا ءوسضلا لين ‘ لسشف هنكل
،يسضاŸا سسرام رخاوأا ‘ يرئاز÷ا فيسضلاو يوبابÁز ةارابم ميظنت
.ايقيرفإا بونجِب
ءاجرأا Èع ةيسضايرلا تاسسفانŸا فاقيإاو ““انوروك““ ةحئاج يّسشفت ذقنأاو
¤إا ةيمسسّرلا ةارابŸا هذه تلّجأاتو ،يوبابÁزلا ةركلا دا–ا ،ةرومعŸا
.رخآا خيرات
ةيبلسس اطاقن تنّود ““فاكلا““ نإاف ،ةيلÙا ةفاحسصلا ريراقت ¤إا ادانتسساو
فرغ ءاÎهاو ،يعيبطلا طاسسبلا ةءادر :اهنيب ،يوبابÁز بعÓم نع
تاعاق رفوت مدعو ،سضيحارŸاو مامحتسسإلا تارجحو سسبŸÓا ظفح
‘ ز˘ّي˘ح دو˘جو مد˘ع ا˘˘سضيأاو ،ة˘˘ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصلا تار“ؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل ىر˘˘خأاو ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط
ق˘فارŸا ن˘م ا˘˘هÒغو ،ة˘˘سصاÿا تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حإلا يوذ ة˘˘ئ˘˘ف˘˘ِل تا˘˘جردŸا
.ةيمسسّرلا ةيلودلا تÓباقملل ةيرورسضلا

ر-ق

ةيضسنرفلا ناوللا لمحب ›ودلا هرايخ مضسح نأا دعب

؟كويدلا سصيمق راوع ءادترا ‘ فافلا تببسست له

2202 ““ناك““ تايفضصت

دياحُم دلبِب ىرجُت دق رئاز÷او يوبابÁز ةارابم



       

       
  

 ؟ويموتراب طاقضسإل هيو“ مأا ةيقيقح

ةنولسشرب ةروطسسأا ةياهن :يسسيم لازلز

      

    
   

     
        

        
          

   
        

        
         

      
       

     
        

     
       

         
    

          
           

 

        

   
  
         

       
       
     
         
        

       
        

         
        

    
       

       
        

        
    

          
        

       
        
   
        
        

       
     

    

       
         

       
        

  
        
        

  
       

        
       
        

       
           

        
         

        
        
         

  
        

       
         

       
      

ةـضاـير
ـه1441 مر11fi ـل قفاوŸا م0202  توأا03  دحألا

21
        

وروي نويلم221 ًايلاح ةيقيوضستلا هتميق

؟نآ’ا يقيق◊ا يسسيم رعسس غلبي مك
تاعاشسلا يف ملاعøلا ثيدøح يøشسيøم لøيøنوøيøل لøبøقøتøشسم حøبøشصأا
عيمجلا دهتجيو ،ةنولششرب نع ليحرلا بلط نأا دعب ،ةريخألا
.ةلبقملا هتهجو لوح ةلدأا نع ثحبلا يف
طرششلل ةلøماøكøلا ةøمøيøقøلا ىøلøع لوøشصحøلاøب اøشسرøبøلا كøّشسمøتøيو
نويلم007 غلبت يتلاو ،يخيراتلا هفاده دقع يف يئازجلا
؟نآلا ةيقيقحلا هتميق نع اذام نكل ،وروي
ةيقيوشستلا ةميقلا نأا ىلإا (تكرام ريفشسنارت) عقوم ريششيو
امنيب ،ًاماع33 غلبي هنأل ًارظن ،وروي نويلم221 ًايلاح يشسيمل
081 نامريج ناشس سسيراب مجن يبابم نايليك ةميق يواشست
.نيبعÓلا قوشس يف وروي نويلم
ةميق ىلعألا نøيøبøعøÓلا نøيøب عøشساøتøلا زøكرøمøلا يøشسيøم لøتøحøيو
حÓشص دمحمو رامينو غنيلرتشسو يبابم هقبشسيو ،ةيقيوشست
.وششناشس نوديجو نيورب يدو ينامو
يئازجلا طرششلا ةميق دان يأا عفدي نأا ليحتشسملا نم ودبيو
001 يلاوح لباقم ون بماك رداغيشس حجرألا ىلع نكل ،يشسيمل

وأا ونÓيم وأا رتشسششنام ىلإا هتهجو ةفرعم ىقبتو ،وروي نويلم
.سسيراب

صسيراب وأا Îضسضشنام ‘ دجوت ل

دجوت ’ ايازÃ يسسيم يرغي ونÓيم Îنإا
ىرخأا قرف ‘

ءاوجألا رييغتل همامأا ةحاتملا تارايخلا يشسيم لينويل سسردي
رøتøنإا لواøحøيو ،ةøنوøلøششرøب قøيرøف عøم اøøهاøøشضق ةøøنøøشس61 دøعøøب
ةيدنأا ىدل دجوت ل ايازمب ينيتنجرألا مجنلا ءارغإا يلاطيإلا
.ىرخأا
قوفتي رتنإا نأا ةينابشسإلا ““وفيتروبيد ودنوم““ ةفيحشص تركذو
نييزيلكنإلا دتيانوي رتشسششنامو يتيشس رتشسششنام ةيدنأا ىلع
لينويل عم دقاعتلا قابشس يف يشسنرفلا نامريج ناشس سسيرابو
.ايلاطيإا يف ةشضفخملا بئارشضلا ببشسب ،يشسيم
اينابشسإا يف يبيرشض برهت ةمزأا يف ًاقباشس يشسيم طروتو
نم لقأا ًاءزج عطتقت ايلاطيإا نكل ،6102 يف ةمكاحملل عشضخو
.ارتلكنإاو اينابشسإاب ةنراقم بئارشضلا
ىلع ودلانور ونايتشسيرك هشسفانم ةيبيرشضلا ايازملا تعجششو
،8102 ماع يف سسوتنفوج قيرف ىلإا ديردم لاير نم لاقتنلا
.اينابشسإا يف ةيئاشضقلا لكاششملا سسفن هجاو نأا دعب
يف ةرخاف ةقشش هلامعأا ليكوو يشسيم دلاو يخروخ ىرتششاو
ةلئاع لاقتنل دهمت ةوطخ اهنأاب تانهكت طشسو ونÓيم ةنيدم
نكل ،ةيøلاøطøيإلا ةøنøيدøمøلا ىøلإا ““يøنوøلاøتøكøلا““ يداøنøلا ةروøطøشسأا

ىلإا يشسيئرلا هتماقإا رقم لوحي نأا سساشسألا يف دارأا يخروخ
تارامثتشساب مايقلاو ةيبيرشضلا ايازملا نم ديفتشسيل ايلاطيإا

.كانه

قيبطت ‘ هباضسح نم01 مقرلا فذح
““مارغتضسنإا““

 يسسي01Ÿ مقر نع وريوغأا لزانت له
؟يتيسس ‘

تاøعاøشسلا يøف يزøيøلøكøنإلا يøتøيøشس رøتøشسششناøم سصرøف تدøيازøت
مجنلا لاشصتا نع ريراقت دعب ،يشسيم لينويل ّمشضل ةريخألا
تناك نإا ةفرعمل لويدراوغ بيب قباشسلا هبردمب ينيتنجرألا
.كانه ىلإا هلاقتنل ةيناكمإا دجوت
،تاعئاششلا هذه يخيراتلا يتيشس فاده وريوغأا ويجرشس ززعو
،““مارغتشسنإا““ قيبطت يف هباشسح نم01 مقرلا فذح نأا دعب
.برقملا هقيدشصل مقرلا نع لزانتيشس هنأاب تانهكت طشسو
يف Óمازتو ،رغشصلا ذنم وريوغأا عم ةقادشصب يشسيم طبتراو
ًاعم اققحو ،نيتنجرألا بختنمب بابششلاو نيئششانلا لحارم
لوألا بختنملا ىلإا نواعتلا دتماو ،8002 نيكب دايبملوأا ةيبهذ

.نآلا ىتح
يشسيمل اشضرع مدق يتيشس نام نأا (npsE) ةطحم تركذو
يتيشس كرويوين ىلإا ًاقحل هلاقتنا نامشض عم ،مشساوم ةثÓثل
هترøيøشسم مøتøتøخøيøل ،يøتøيøشس ةøعوøمøجøم ةøيدøنأا دøحأا ،يøكرøيøمألا

.كانه
دعشسيشس هنكل ،فيشصلا اذه يتيشس كرتل ًاحششرم وريوغأا ناكو
سضوعيشس يذلا ،يشسيم راوجب لقألا ىلع دحاو مشسومل بعللاب
.ةقفشصلا تمت اذا افليشس ديفيد زيمملا بعللا عناشص ليحر
لاقتنا ىلع ودلافير يليزاربلا مجنلا اشسربلا ةروطشسأا عجششو
ّملب ًاديعشس نوكيشس لويدراوغ نأا ىلإا اًريششم ،يتيشس ىلإا يشسيم
ملح قيقحتøل ةدوøقøفøمøلا ةøعøطøقøلا نوøكøيøشسو ،اøمøهøنøيøب لøمøششلا
.ابوروأا لاطبأا يرودب جيوتتلا

يه ،““يسسيم وه ةنولسشربو ةنولسشرب وه يسسيم»
موي ،توأا52 موي لإا Òغتت ⁄ يتلا ةقيق◊ا
ه˘ي˘ف بل˘ط ““سسكا˘ف““ ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا م˘ج˘ن˘لا ل˘˘سسرأا
وه .““Êولاتكلا““ يدانلا عم ًايمسسر هدقع ءاهنإا
هّوفتي نأا نودب يوركلا ⁄اعلا زه يذلا رارقلا

‘ وأا مÓعإلا ىلع ةدحاو ةملكب ولو يسسيم
‘ هتاباسسح ىلع روسشنم ىتح وأا لجسسُم ويديف
.يعامتجلا لسصاوتلا عقاوم
مÓ˘˘كو ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘عإلا تا˘˘ب˘˘ير˘˘سست˘˘لا ن˘˘ع ًاد˘˘ي˘˘ع˘˘بو
نأا ودبي ،قرو ىلع ًاÈح ىقبي يذلا فحسصلا

ن˘ع ثح˘ب˘يو Óً˘ع˘ف ل˘ي˘حر˘لا ى˘ل˘ع مزا˘ع ي˘˘سسي˘˘م
هتÒسسم نم ىقبت ام ةعباتŸ ةديدج ةسصرف
ةروطسسأا نأاو مويلا ةقيق◊ا يه هذه .ةيوركلا
اÃرو ،ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط ¤إا ل˘˘سصو ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشر˘˘˘ب
فور˘ظ˘لا بب˘سسب ق˘ي˘˘سضلا با˘˘ب˘˘لا ن˘˘م جر˘˘خ˘˘ي˘˘سس
لافتحاب جرخي نأا نم ًلدب ،ةبعسصلا ةيلا◊ا
.““Êولاتكلا““ يدانلل همدق اÃ قيلي يخيرات

بر◊ا اهنإا :صسكاف هلباقُي صسكاف
،ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ف˘ح˘سصلا ل˘ك ه˘ت˘ل˘قا˘˘ن˘˘ت ا˘˘م بسسح˘˘ب
ةرادإا د˘ي˘˘كأا˘˘تو ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ة˘˘ي˘˘نا˘˘ب˘˘سسإلا ًا˘˘سصو˘˘سصخو
ًايمسسر ““سسكاف““ يسسيم لينويل لسسرأا ،ةنولسشرب

،““Êولاتكلا““ يدانلا عم هدقع ءاهنإا هيف ًابلاط
ى˘ل˘˘ع ُسصن˘˘ي يذ˘˘لاو ،42 مقر د˘ن˘ب˘ل˘ل ما˘ك˘ت˘حلاو
د˘حاو فر˘ط ن˘م ي˘سسي˘م ةردا˘غ˘م را˘ي˘خ ل˘ي˘ع˘ف˘ت
.(ًانا‹) طقف
ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘˘عإلا ى˘˘˘سضو˘˘˘ف˘˘˘لا ن˘˘˘م تا˘˘˘عا˘˘˘سس د˘˘˘ع˘˘˘بو
يسسيم ليحر لوح كانهو انه نم تابيرسستلاو
ةنولسشرب در ؟نيأا ¤إاو رداغُيسس فيكو همدع وأا
يتلا ةيفاحسصلا ريراقتلا لكل ًاقفو ًاسضيأا سسكافب
ةرادإا تسضفر تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل ًا˘˘˘ق˘˘˘فوو .تر˘˘˘سش˘˘˘ُن
ءاقبلا هنم تبلطو يسسيم لينويل ليحر ةنولسشرب
.انه لازتعلاو
نإا ًاحسضاو نكي ⁄ يتلاو دودرلا نع ًاديعبو
ف˘ح˘سصلا لا˘ي˘خ ج˘˘سسن ن˘˘م وأا ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح تنا˘˘ك
دقع ‘ اهيلع قفتŸُا دونبلا نأا لإا ،ةينابسسإلا

ل˘˘ي˘˘حر م˘˘سسح نإا˘˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ،ة˘˘˘ك˘˘˘ئا˘˘˘سش ي˘˘˘سسي˘˘˘م
ةياغ ‘ رمأا ةعاسس42 فرظ ‘ ينيتنجرألا
هعفدي نأا بجي يئازج دنب كانه ًلوأا .ةبوعسصلا

ي˘سسي˘م م˘سضب بغر˘˘ي يذ˘˘لا ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا وأا ي˘˘سسي˘˘م
ل ›ايخ غلبم اذهو ،وروي نويلم007 هتميقو

Áهتفلك لمحتي نأا ⁄اعلا ‘ قيرف يأل نك،
ةبعسصلا ةيداسصتقلا فورظلا لظ ‘ ًاسصوسصخ
.““انوروك““ سسوÒف ببسسب ةيدنألا اهسشيعت يتلا
ة˘ي˘فا˘ح˘سصلا تا˘ب˘ير˘سست˘لا سضع˘ب بسسح˘بو ،ًا˘ي˘نا˘ث
قفتŸُاو ًانا‹ يسسيم ةرداغم دنب نإاف ،ًاسضيأا

ته˘ت˘نا ،““Êو˘لا˘˘ت˘˘ك˘˘لا““ يدا˘˘ن˘˘لا ةرادإا ع˘˘م ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
،0202 ناو˘ج ر˘ه˘سش ن˘م ر˘سشا˘ع˘لا ‘ ه˘ت˘ي˘حÓ˘˘سص
““ًاينوناق““ يسسيم ةرداغŸ ديحولا ل◊ا ›اتلابو
.(نويلم007) يئاز÷ا دنبلا ةميق عفد وه
‘ حو˘ل˘ي يذ˘˘لا د˘˘ي˘˘حو˘˘لا سسي˘˘ل ل◊ا اذ˘˘ه ن˘˘ك˘˘ل
،يسسيم ةئيب لخاد نم تاوسصأا كانهف ،قفألا
ن˘˘˘كÁ ه˘˘˘نأا ¤إا Òسش˘˘˘ُت ،ه˘˘˘˘ي˘˘˘˘ماfi ًا˘˘˘˘سصو˘˘˘˘سصخو
ليعفت ةÎف ديد“و انوروك ةمزأا نم ةدافتسسلا
،نار˘˘يز˘˘ح د˘˘ع˘˘ب ا˘˘م ¤إا ي˘˘سسي˘˘م ةردا˘˘غ˘˘˘م د˘˘˘ن˘˘˘ب
قÓطنا لبقو بآا رهسش ةياهن ىتح ًاديد–و
م˘˘˘سسوŸا نأا م˘˘˘ك˘˘˘ُح˘˘˘ب كلذو ،د˘˘˘يد÷ا م˘˘˘˘سسوŸا
ر˘ه˘سشألا هذ˘هو ،ر˘ه˘سشأا ة˘ثÓ˘ث˘ل ف˘˘قو˘˘ت يور˘˘ك˘˘لا

Áفلا ¤إا اهتفاسضإا نكÎا ةŸُرايخ ليعفتل ةددح
ةرك ةدوع موي نم ًاقÓطنا ًانا‹ يسسيم ةرداغم

.مدقلا
ًا˘بر˘ح ل˘ع˘سش˘ُي د˘ق ي˘سسي˘˘م ل˘˘ي˘˘حر نإا˘˘ف ،ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو
نإا ذإا ،ينيتنجرألا مجنلاو ةنولسشرب Úب ةينوناق
،““ناÛا““ د˘ن˘ب ل˘ي˘ع˘ف˘تو ل˘ي˘حر˘˘لا بل˘˘ط Òخألا
ىلع ديكأاتلاب قفاوت نل ةنولسشرب ةرادإا امنيب
نوناق ىلع ةرسصُم ىقبتسسو ،ةيناÛا ةرداغŸا
نويلم007 ¤إا هتميق لسصت يذلا يئاز÷ا دنبلا
.وروي

Òبكلا رارقلا تايفلخ
Òهامج مهيف نÃ عيم÷ا يسسيم رارق أاجاف
ي˘˘سسي˘˘م بلا˘˘ط سضع˘˘ب˘˘˘لا نأا م˘˘˘غر ،ة˘˘˘نو˘˘˘ل˘˘˘سشر˘˘˘ب
ةرادإا ع˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ق˘˘ح˘˘ت˘˘سسي ل ه˘˘نأل ةردا˘˘غŸا˘˘ب
يدا˘ن˘لا ‘ ءي˘سش ل˘˘ك تر˘˘مد ي˘˘ت˘˘لا ،و˘˘ي˘˘مو˘˘ترا˘˘ب
ن˘م Òث˘ك˘لا ه˘ل ي˘سسي˘م رار˘ق ن˘ك˘ل .““Êو˘لا˘˘ت˘˘ك˘˘لا““
ءانبلا نكÁ امهل ثلاث ل ناتيسضرفو تايفلÿا

.امهيلع
ةروث ديري يسسيم له :›اتلا لاؤوسسلا حرطُي ،ًلوأا

يتأايو ؟ةرداغŸا ديري Óًعف هنأا مأا ةنولسشرب ‘
فورظب رم ينيتنجرألا نأا راطإا ‘ مÓكلا اذه
يدبألا هءلو نلعأا لب رداغُي ⁄و ًاقباسس بعسصأا
Òسشُت تابيرسستلا سضعب ؟نآلا اذاملف ،ةنولسشÈل
ىتحو هترادإاو ويموتراب نم ءاتسسُم يسسيم نأا ¤إا
نرياب ةحيسضف دعب سسبŸÓا ةفرغ ‘ هل لاق
ديري لو ةرادإلا لمع نم كهنُم هنإا ،خنويم
ديدŒ ¤إا ةراسشإا ‘) ءيسش يأا ىلع سضوافتلا

.(هدقع
‘ ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ةرو˘ث دو˘˘ق˘˘ي ي˘˘سسي˘˘م نإا˘˘ف ،ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو
يذلا ،ويموترا˘ب سسي˘ئر˘لا˘ب ة˘حا˘طإÓ˘ل ة˘نو˘ل˘سشر˘ب
ءوسس ببسسب ًايفرح سضيسض◊ا ¤إا قيرفلا لسصوأا
بع˘ل ،›ا˘ت˘لا˘بو .ة˘ي˘سضاŸا تاو˘˘ن˘˘سسلا ‘ ه˘˘ترادإا

يكل ،42 مقر دنبلا Óًغتسسُم جورÿا ةقرو يسسيم
هرابجإاو ويموترا˘ب ى˘ل˘ع ًا˘ب˘عر˘ُم ًا˘ط˘غ˘سض ل˘ك˘سش˘ُي

.ةلاقتسسلا ىلع
ل˘ي˘حر˘لا د˘ير˘ي Óً˘ع˘ف ي˘سسي˘م نأا ة˘ي˘سضر˘ف ،ًا˘ي˘نا˘ث
ن˘م Òث˘ك˘ل˘˘ل ًا˘˘ق˘˘فوو ا˘˘ن˘˘ه ؟نآلا اذاŸ :لاؤو˘˘سسلاو
ن˘م ة˘بر˘قŸا ة˘ئ˘ي˘ب˘لاو ة˘ي˘مÓ˘عإلا تا˘˘ب˘˘ير˘˘سست˘˘لا

ةرادإا ل˘˘م˘˘ع ن˘˘م ءا˘˘ت˘˘سس˘˘ُم Òخألا نإا˘˘ف ،ي˘˘سسي˘˘˘م
⁄ يسسيم نأا كلذ ¤إا فاسضُيو ،ًاÒثك ويموتراب
بردŸا ع˘˘م عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا ن˘˘م ًاد˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘سس جر˘˘˘خ˘˘˘ي
بسسحبو يذلا ،ناموك دلانور ديد÷ا يدنلوهلا
نم Òثكلا Òيغت ديريو ةوقب لخد تايطعŸا
Úب˘عÓ˘لا سضع˘ب تازا˘ي˘ت˘ما ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘˘مو رو˘˘مألا
Úب˘عÓ˘لا ل˘خد˘ي ن˘˘ل و˘˘هو ،ي˘˘سسي˘˘م ًا˘˘سصو˘˘سصخو
هعورسشم ‘ لمعلاو داهتجلا نوديري ل نيذلا
.ديد÷ا

رارقل يسسيم ذاختا ‘ تعّرسس تايطعŸا هذه
نلعأا نأا دعب ًاسصوسصخ ،ةنولسشرب نم ةرداغŸا
برقŸا يسسيم قيدسص زيراوسس سسيول نأا ناموك
نأاو ،مداقلا مسسوŸا ‘ هططخ نمسض نوكي نل
Êاياوغوروألا مجاهŸا تعلطأا ةنولسشرب ةرادإا

ةقيقد اهتدم ةيفتاه ةŸاكم Èع رارقلا ىلع
يسسيم دئاقلا ءايتسسا راثأا ام اÃر وهو ،ةدحاو
.Ìكأا

ىوقأÓل ءاقبلا :ويموتراب وأا يضسيم
نأا ًاحسضاو ادب ،لوبرفيل لازلزو امور لازلز دعب
راجفنا .ةنولسشرب ‘ لسصحيسس ًاÒبك ًاراجفنا
بلطي يسسيم““ ةجيتنلاو ،ًارمدُم ًلازلز ثدحُيسس
وأا مو˘ي˘لا د˘˘ي˘˘لو سسي˘˘ل لاز˘˘لز˘˘لا اذ˘˘ه .““ةردا˘˘غŸا

ثاد˘˘˘حأا ة˘˘˘˘عو˘˘˘˘م‹ ا‰إا ،ةÒخألا تا˘˘˘˘عا˘˘˘˘سسلا
.ًاÒثك يسسيم جاعزنا ‘ تببسست ةقحÓتم
ا˘ه˘جا˘˘ت˘˘ن˘˘ت˘˘سسا ن˘˘كÁو ،ة˘˘ح˘˘سضاو ة˘˘كر˘˘عŸا نآلا
يسسيم Úب ةكرعŸا ،ةقبسسم ليلا– نود ةلوهسسب
ي˘سسي˘م Úب ة˘كر˘˘ع˘˘م تسسي˘˘لو و˘˘ي˘˘مو˘˘ترا˘˘ب ةرادإاو
ةروطسسأاو للدŸُا يدانلا نبا وهف ،ةنولسشربو
،ىوقأÓل نآلا ةكرعŸا .قيرفلل Òثكلا تمدق
لاح ‘ ةسسرسش بر◊ سضرعتيسس يذلا ويموتراب
هتلئاعو هتيب رداغُيسس Òخألا امنيب ،يسسيم ليحر
ه˘خ˘يرا˘ت˘ب ق˘ي˘ل˘ت ل ة˘ق˘ير˘ط˘ب ،د˘يد˘ج ق˘˘ير˘˘ف ¤إا
.ًادبأا يوركلا
،رو˘˘˘˘مألا حÓ˘˘˘˘˘سصإل تقو كا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ه سسي˘˘˘˘˘ل نآلاو

نأا˘ب ة˘ي˘نا˘ب˘سسإلا ف˘ح˘سصلا ه˘يو˘ن˘ت ع˘˘م ًا˘˘سصو˘˘سصخ
ما˘˘مأا ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ،هرار˘˘ق ن˘˘ع ع˘˘جاÎي ن˘˘ل ي˘˘˘سسي˘˘˘م
ءاقب لباقم ة˘لا˘ق˘ت˘سسلا ا˘مإا :نارا˘ي˘خ و˘ي˘مو˘ترا˘ب
يسسي˘م ةردا˘غ˘م ى˘ل˘ع ة˘ق˘فاوŸا وأا ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا
ا˘ن˘هو ،(نا˘فر˘ط˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ف˘ت˘ي ة˘ب˘ي˘كر˘˘ت ق˘˘فو)
ليحرو يسسيم ءاقب نإا ذإا ؛ةيقيق◊ا ةكرعŸا
هنأاو ين˘ي˘ت˘ن˘جرألا را˘سصت˘نا نا˘ي˘ن˘ع˘ي˘سس و˘ي˘مو˘ترا˘ب
هيلع بتÎت رمألا اذهو ،ةنولسشرب ‘ ىوقألا

ةÎف سشيعي يذلا قيرفلا هاŒ ةÒبك تايلوؤوسسم
.ًادج ةبعسص ةيلاقتنا
،نآلا يسسيم ليحرو ويموتراب ءاقب ءارج نمو
ا˘هر˘ه˘سشأا سشي˘ع˘ت˘سس ي˘ت˘لا ةرادإلا ى˘ل˘ع بتÎي˘˘سس
،1202 ماع علطم تاباختنلا ببسسب ةÒخألا
نيرداق Úبعل عم دقاعتلاو ةحسضاو ةطخ عسضو
ديدج قيرف ءانبو ناموك عورسشÃ مازتللا ىلع
ىقبيسس ىوقألا نإاف هيلعو ،يسسيم لينويل نودب

.ةنولسشرب ‘

ةنولضشÈل ويرانيضس لضضفأا
رسصتقي ⁄و ليحرلا يوني Óًعف يسسيم ناك نإا
ي˘ك˘ل و˘ي˘مو˘ترا˘ب ى˘ل˘ع ط˘غ˘سض ة˘قرو ى˘ل˘˘ع ر˘˘مألا
‘ ةقراغلا هترادإا لحرتو هبسصنم نم ليقتسسي
نإاف ،يسضايرلا طيطختلا ءوسسو يرادإلا داسسفلا
يسضري لح داجيإا وه ةنولسشÈل ويرانيسس لسضفأا
.يسسيم ليحر ىلع ةقفاوŸاو Úفرطلا
ويموترابل رارق لسضفأا نإاف ،ركُذ ام ىلع ءانبو
يسسيم ءارسشل لوقعم رعسس ديد–و ةقفاوŸا وه
يدانلل Òثكلا مّدق بعل قيرط ‘ فقي ل يكل
ةرداغم دنب ليعفت وأا ،هتÒسسم لÓخ ““Êولاتكلا““

‘ ءدبلا مث نمو ،ةيسضقلا قÓغإاو ًانا‹ يسسيم
.قيرفلا ءانب ةلحرم
021) ي˘سسيŸ ًار˘ع˘سس ة˘نو˘ل˘˘سشر˘˘ب دد˘˘ح لا˘˘ح ‘و
بسسحب ةيقوسسلا ه˘ت˘م˘ي˘ق˘ل ًا˘ق˘فو ،ًا˘نو˘ي˘ل˘م051-
ق˘˘ير˘˘ف يأل ن˘˘كÁ ،(تكرا˘˘م ر˘˘سسف˘˘نار˘˘ت ع˘˘قو˘˘˘م
د˘ي˘ف˘ت˘سسي ا˘هد˘ن˘عو ،ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا ع˘م د˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لا
بابسش Úبعل عم دقاعتلل لاومألا نم قيرفلا

رداق قيرف Òسض–و ،ءامدلا ديدŒ لجأا نم
.يسسيم دعب ام ةلحرم ‘ ةسسفانŸا ىلع
،ويموتراب ليحر عم ثدح نإاو يسسيم ءاقب امأا
نأل ،ًا˘˘سضيأا ة˘˘نو˘˘ل˘˘سشÈل د˘˘ي˘˘ج و˘˘يرا˘˘ن˘˘ي˘˘˘سس و˘˘˘ه˘˘˘ف
بردŸا عم ًاديدج ًاراوسشم أادبيسس ينيتنجرألا
ةيلمع ‘ يسساسسألا رج◊ا نوكيو ناموك دلانور

Œلك نكل .ةمداقلا تاونسسلا ‘ قيرفلا ديد
نأا هيلع يذلا ،طقف يسسيم نهر ىقبي اذه
ي˘ئا˘ه˘ن˘لا هرار˘ق ن˘ل˘ع˘ُيو ة˘فا˘ح˘سصلا ما˘مأا جر˘˘خ˘˘ي
تا˘˘ب˘˘ير˘˘سست˘˘لاو تا˘˘ع˘˘ئا˘˘سشلا ل˘˘ك ن˘˘ع دا˘˘ع˘˘ت˘˘بلاو
.ةيفاحسصلا تÓيلحتلاو

    
   

   
   

   
   
   

    
   

 
   
    

   
    

    
   

    
   

  
    

     
     

   
    

   
    

   
    

    
   

     
     
   

   
   

    

    
   
   
    

    
    

   
    

   
    

    

   
  

  
   

    
    
     

    
   

   
  

   
 

   
    
   

  
  

   
  

    
   
 

   
   

    
  

    
     
    

   
   

    
     

   
   

    
     

   
   

   
   

   
  
   

   
   

    
    

   
   

   
    
     

   
   

    
   

     
    

   
    

   
    
    

   
    

   
   

  
  

  
    
 

   
  

   
   

   
  

  
    

   
     

    
    

   
   

      

      



لابيد ولواب ءاقبو نياوغيإا ولازنوغ ليحر نع نÓعإلاب

 فده لوأا ىلع ودلانور عم قفتي ولÒب
ديد÷ا مسسوŸا ‘

     

    

تاعاضشإÓل ًادح عضضيو نÓيم عم هÒضصم ددح

ةدقع ىلع سشتيفوميهاربإا يسضقيسس له
  ؟9 مقرلا

سشتيفوميهاربإا ناøتلز مرøشضخøمøلا يدøيوøشسلا مøجøنøلا يدøترøيøشس
دعب ،نÓيم قيرف عم ديدجلا مشسوملا يف9 مقر سصيمقلا
طشسو ،يلاطيإلا يدانلا عم دقعلا ديدمتل قافتا ىلإا هلشصوت
عيمجلا تباشصأا يتلاو ،مقرلا اذه ةنعل هيلع لحت نأا نم فواخم
.يغازنإا وبيليف لازتعا ذنم
ناتلز ريغيشس ،1202-0202 مشسوم يف ءاقبلا ىلع قافتلا دعبو
لاقو ،يشضاملا مشسوملا ةراعإا ةرتف يف هادترا يذلا12 مقرلا
83 غلبي هنأا مغر ،سشتيفوميهاربإا عم يهتنتشس ةنعللا نإا يغازنإا
.ةنشس
ردنشسكلأاو نيياوغيإا ولازنوغو سسيروت ودنانرف ةنعللا تباشصأاو
اكولنايجو ونايردأا زيولو ورتشسيد ايتامو يرتام وردناشسيلأاو وتاب

اورøهøظ ثيøح ،كتøناøيøب فوøتøششيøششكو اøفøلøøيøøشسهøøيردøøنأاو لوداøøبل
ةنعل نع ثيدحلل ريهامجلا عفد ام ،طبحم ءادأاب مهعيمج
.2102 يف يغازنإا لازتعا ذنم9 مقرلا
نع ثيدحلا““ Óًئاق ““تروبشس ياكشس““ ةطحمل يغازنإا ثدحتو
نكل ،بعل يأا ىلع ةليقث ةمهم9 مقرلا ءادترا ،ينكحشضي ةنعللا
.““ديكأاتلاب ةدقعلا هذه يهنيشس سشتيفوميهاربإا
دعب اذه ثدحي مل ،9 مقرلا بحشس لدعلا نم سسيل““ :فاشضأاو
يف سصيمقلا اذه رمتشسي نأا مهملا نم ،ايو جروج وأا نتشساب ناف
.““فادهألا ليجشست

 باقلألا نم ديدعلاب نامÒج ناضس صسيراب عم زاف

يليزاÈلا مسضي يسسلسشت ..ًايمسسر
 افليسس وغايت

مجنلا همشض نع ،يمشسر نايب يف ،يزيلكنإلا يشسلششت يدان نلعأا
سسيراب قيرفل قباشسلا دئاقلا ،افليشس وغايت مرشضخملا يليزاربلا
،ةيلاحلا ةيفيشصلا تلاقتنلا قوشس يف يشسنرفلا نامريج ناشس
.رخآا ماع ةدمل ديدجتلل لباق دقعب
ديعشس انأا““ :هلوق افليشس وغايت نع يندنللا قيرفلا نايب لقنو

يøف دوøجوøلøل نøتøمøم اøنأا .يøøشسلøøششت يداøøن ىøøلإا ماøøمøøشضنøøÓل ًادøøج
نم براحأاشس انأاو ،درابمل كنارف بردملل ةحومطلا ةليكششتلا
،زاتمملا يزيلكنإلا يرودلا ةلوطب ىلإا ةراششإا يف ،““باقلألا لجأا
دعقم زجح يف ““زولبلا““ حجن يتلا ،ابوروأا لاطبأا ىلإا ةفاشضإلاب
لودجب ثلاثلا زكرملا يف مهلولح بقع ،لبقملا مشسوملاب اهيف
.يشضاملا مشسوملا يف ““غيلريميربلا““ بيترت
يøشسنرøفøøلا يرودøøلا لøøطøøب ناøøمرøøيøøج ناøøشس سسيراøøب يداøøن ناøøكو
مجنøلا رøكøشش دøق ،اøبوروأا لاøطøبأا فøيøشصوو ،يøشضاøمøلا مøشسوøمøلاøب
عم هلعøف اøم عøيøمøج ىøلøع اøفøلøيøشس وøغاøيøت مرøشضخøمøلا يøلøيزارøبøلا
عفادملا نأا ًاربتعم ،هعم اهاشضق يتلا مشساوملا لÓخ ،قيرفلا
.قيرفلا خيرات يف لظيشس بلشصلا
يف يشسنرفلا نامريج ناشس سسيراب ىلإا لقتنا دق افليشس نأا ركذي

زوفب مهاشسو ،يلاطيإلا نÓيم يشس يإا نم ًامداق2102 ماع
سسأاك تارم7و ،يشسنرفلا يرودلا يف بقلأا7ـب قباشسلا هقيرف
،هدقع ديدمت مدع ررق هنكل ،ةطبارلا سسأاك يف5و ،اشسنرف
.هعم ةارابم513 بعل امدعب
ةريبكلا ةيبوروألا قرفلا زربأا نم يزيلكنإلا يشسلششت يدان دعيو
يف ةرادإلا تحجن امدعب ،ةوقب تلاقتنلا قوشس تلخد يتلا
فادهلاو ،سشايز ميكح يبرغملا مجنلا تامدخ ىلع لوشصحلا
.ليوليششت نب عفادملاو ،رنريف وميت يناملألا

يرغيلأا ونايليميضساÃ ةناعتضسلا ةركف تضضفر

Îنإا ةرادإا عم همادسص مغر يتنوك ءاقبل بابسسأا4
بقع ،نÓيم رتنإا نع يتنوك وينوطنأا ليحر عقوتملا نم ناك

يداøنøلا نøكøل ،ةøيøلøيøبøششإا ماøمأا يøبوروألا يرودøلا يøئاøهøøن ةراøøشسخ
ةركف تشضفرو ،هدقع ديدجت ئجافم وحن ىلع ررق يلاطيإلا
.يرغيلأا ونايليميشسامب ةناعتشسلا
ةرادإا ىلع رركتملا هموجه ببشسب اعقوتم يتنوك ليحر ناكو
بردملا ىøلøع ءاøقøبإلاøب اøئøيرøج ارارøق ذøخøتا يداøنøلا نøكøل ،رøتøنإا
.ةنيعم بابشسأل يبشصعلا
ةينيشصلا ةرادإلا نأا ،(تروبشس وليد يريروك) ةفيحشص تحشضوأا

تخشسف اذإا ةحداف نوكتشس ةيلاملا ةراشسخلا نأا تكردأا رتنإل
.وروي نويلم55 ىلإا لشصت دقو ،همقاطو يتنوك دقع
ةيوقلا ةيشصخششلا ةداعإاو ،يتنوك هلذب يذلا دهجلا يدانلا نمثي
ويششتلاكلا بقل عايشضو ،يبوروألا يرودلا ةراشسخ مغر ،قيرفلل
9 ذنم بقل لوأا نم ابيرق ناك هنكل ،سسوتنفوج نع ةطقن قرافب
.وينيروم هيزوج ةرتف ذنم ءادأا لشضفأا قيرفلا مدقو ،تاونشس
،ةرقتشسم ريغ ةرتفب رمي سسوتنفوج ميرغلا نأا ،رتنإا ةرادإا دقتعت
ليلق ولريب ايردنأا نييعتو يراشس ويشستيروام بردملا ةلاقإا دعب
ةحازإل ““يعافألا»ـل ةشصرف يطعي يتنوك ءاقب نإاف اذل ،ةربخلا
نم ةديدج ةلحرم يف لوخدلا نم لدب ،ةمقلا نم يفويلا
.يرغيلأا نييعتب براجتلا
91 يف ،ديدجلا مøشسوøمøلا قøÓطøنا ىøلøع ةøلøيøلøق عøيøباøشسأا ىøقøبøتøت
نøم ناøك ،دادøعøتøشسøÓل حاøتøمøلا تقوøلا قøيøشضل ارøظøنو ،رøبøمøتøøبøøشس
باجعإاب عتمتي هنأا امك ،قيرفلا كابرإا مدعل يتنوك ءاقب لشضفألا
مهنأا (تروبشس وليد اتيزاغل) ةفيحشص تركذ ثيح ،نيبعÓلا
.ءاقبلاب هتبلاطمل ““باشستاو““ ربع بردملل لئاشسر اولشسرأا

        
ةـضاـير

ـه1441 مر11fi ـل قفاوŸا م0202  توأا03  دحألا
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ق˘˘ير˘˘ف برد˘˘م و˘˘لÒب ا˘˘يرد˘˘نأا أاد˘˘ب
تابيردت ةدايق ديد÷ا سسوتنفوج
لبقŸا مسسوملل ًادادعتسسا قيرفلا

يرود˘˘لا ة˘˘لو˘˘ط˘˘ب تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م ن˘˘م
ذ˘˘ن˘˘م ًا˘˘˘مرا˘˘˘سص نا˘˘˘كو ،›ا˘˘˘ط˘˘˘يإلا
ل˘˘ي˘˘حر ن˘˘ع نÓ˘˘˘عإلا˘˘˘ب ة˘˘˘ياد˘˘˘ب˘˘˘لا

و˘لوا˘ب ءا˘˘ق˘˘بو ن˘˘ياو˘˘غ˘˘يإا و˘˘لاز˘˘نو˘˘غ
فاد˘ه˘˘لا ع˘˘م ق˘˘ف˘˘تا ا˘˘م˘˘ك ،لا˘˘ب˘˘يد
فدهلا ىل˘ع ود˘لا˘نور و˘نا˘ي˘ت˘سسير˘ك
.مسسوملل يسسيئرلا
وليد ا˘ت˘يزا˘غل““ ة˘ف˘ي˘ح˘سص تف˘سشكو
Úب لوألا عامتجلا نأا ““تروبسس

قا˘ف˘تلا ن˘˘م˘˘سضت ود˘˘لا˘˘نورو و˘˘لÒب
ةرملل ويسشتلاكلا بقل قيق– ىلع
دقع لامكإل ،›اوتلا ىلع ةرسشاعلا
ي˘˘سسي˘˘ئر˘˘لا فد˘˘ه˘˘لا و˘˘هو ،ي˘˘ب˘˘˘هذ
ىل˘ع قا˘ف˘تلا بنا˘ج ¤إا م˘سسو˘م˘ل˘ل
‘ ا˘م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب كÎسشŸا م˘˘ها˘˘ف˘˘ت˘˘لا

.بعÓلاو بردŸا ةقÓع
⁄ كلذل ةي˘ع˘قاو˘ب و˘لÒب ل˘ما˘ع˘ت˘يو
ةيادبلا ذنم ًاسسوه رهظي نأا أاسشي
لظي هنأا مغر لاطبألا يرود بقلب
““‘و˘˘˘˘ي““ ق˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘ل Èكألا م˘˘˘˘˘ل◊ا
ءا˘ن˘ب ‘ ز˘ي˘كÎلا دارأاو ،ود˘˘لا˘˘نورو

ي˘لÙا بق˘ل˘ل ي˘˘ع˘˘سسلاو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
يراقلا زا‚لا ‘ Òكفتلا ليجأاتو
ة˘مد˘ق˘ت˘م ة˘ل˘حر˘م ى˘ت˘˘ح دو˘˘سشنŸا

.كلذل ًادعتسسم قيرفلا نوكي Úح
ع˘م ل˘ما˘ع˘˘ت˘˘لا و˘˘لÒب ا˘˘يرد˘˘نأا دو˘˘يو
ةقيرط سسفنب ودلانور ونايتسسيرك
¤إا لسصو Úح ناديز نيدلا نيز
ذإا ،ةرم لوأل ديردم لاير ةدايق

‘ ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا ةرو˘˘˘˘ط˘˘˘˘سسألا ح‚
ةحارلاب هعنقأاو ودلانور سضيورت

ة˘فا˘˘سضإلا˘˘ب ،تا˘˘يرا˘˘بŸا سضع˘˘ب ‘
¤إا ل˘سصي˘ل ه˘ت˘قا˘ي˘ل ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل

ىوتسسم لسضفأا ‘ مسسوŸا ةياهن
با˘˘ق˘˘لأا ة˘˘ثÓ˘˘ث ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘لا تنا˘˘كو
.لاطبألا يرود ‘ ةيلاتتم
عانقإا ولÒب ايردنأا لواحي اÃرو
‘ ةبرح سسأارك ه˘ت˘ي˘ب˘ث˘ت˘ب ود˘لا˘نور
م˘ج˘ن˘لا نأا م˘غر تا˘يرا˘˘بŸا سضع˘˘ب
حان˘ج˘ك رر˘ح˘ت˘لا ل˘سضف˘ي ›ا˘غ˘تÈلا
ةغيسص دجيسسو ،قمعلا ‘ لغوتي
د˘˘فاو˘˘لا Úبو ه˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ب ما˘˘˘ج˘˘˘سسنÓ˘˘˘ل
قيرف م‚ وكيجد نديإا رظتنŸا
ىلع Úياوغيإا سضوعيسس يذلا امور
.حجرألا

ونايتسسيرك ›اغتÈلا مجنلا فسشك
ه˘˘˘˘تا˘˘˘˘حو˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ط ن˘˘˘˘˘ع ،ود˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘نور
ه˘˘ق˘˘ير˘˘ف ة˘˘˘ق˘˘˘فر ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سسŸا

ه˘˘˘ع˘˘˘م عدو يذ˘˘˘لا ،سسو˘˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘˘فو˘˘˘˘ج
نم ابوروأا لاطبأا يرود ةقباسسم
.يسسنرفلا نويل مامأا يئاهنلا نمث
عقوÃ  ةلاسسر Èعو ““نودلا““ دكأاو
وز˘˘غ““  ‘ ه˘˘ت˘˘ب˘˘غر ،(مار˘˘˘غ˘˘˘ت˘˘˘سسنإا)
ماقرألا ميط– ةلسصاومو ،““⁄اعلا
اميف““ :(نود)ـلا فاسضأاو ،ةيسسايقلا
ثلا˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا ي˘˘˘˘م˘˘˘˘˘سسوŸ د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘سسا
‘ يحومطو يحور ،يÒنوكنايبك
.““امهتايوتسسم ىلعأا
ًاماع53 غ˘لا˘ب˘لا م˘جا˘˘هŸا ع˘˘با˘˘تو
‘ بعل لسضفأا ةزئاجب جّوتŸاو
،فاد˘هألا““ تار˘م سسم˘˘خ ⁄ا˘˘ع˘˘لا
ءا˘˘ط˘˘ع˘˘لا ،ماز˘˘ت˘˘للا ،تارا˘˘سصت˘˘نلا
ي˘˘˘˘˘˘˘˘تو˘˘˘˘˘˘˘˘ق ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب .فاÎحلاو

يئÓمز ن˘م ة˘ن˘ي˘م˘ث˘لا ةد˘عا˘سسŸاو
،سسو˘˘ت˘˘ن˘˘˘فو˘˘˘ج ءا˘˘˘سضعأا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘جو
ايلاطيإا وزغ ىلع ًاعيمج لمعنسس

ميطحتلو ⁄اعلاو ابوروأا ،ًادد‹
.““ةيسسايقلا ماقرألا
ةز˘ئا˘ج˘ب جو˘˘تŸا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا فا˘˘سضأاو
مدق˘ن˘ل““ تار˘م5 ة˘ي˘ب˘هذ˘لا ةر˘ك˘لا
لك ‘ حاجنلل ...لسضفألاو ديزŸا
.ا˘˘ن˘˘ه˘˘جاو˘˘ت˘˘سس ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا
لسضفأا ةرماغ˘م ة˘ن˘سس ل˘ك ل˘ع˘ج˘ن˘سس
ءيسش لكب زوفلاو اهتقبسس يتلا نم
يلماح نكنل .ÚعجسشŸا لجأا نم
ق˘˘سشع˘˘لاو م˘˘ي˘˘ظ˘˘ع˘˘لا حر˘˘˘سصلا اذ˘˘˘ه
ي˘ق˘تر˘نو ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل د˘˘ير˘˘ف˘˘لا
مو‚ رمعلا محري لو .““هخيراتل
ديد– دنع لقألا ىلع مدقلا ةرك
مسسوŸا مغرو ،ةيقيوسستلا ةميقلا
ونايتسسيرك ›اغتÈلا مجنلل عئارلا

لإا ،سسوتنفوج هقيرف عم ودلانور
ىلغأا ةمئاق جراخ هسسفن دجو هنأا
يرود˘˘˘لا ة˘˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب ‘ Úب˘˘˘عل5
73 ود˘˘لا˘˘نور ل˘˘ّج˘˘˘سسو .›ا˘˘˘ط˘˘˘يإلا

ةمسساح تارير“7 مدقو ًافده
سسفا˘˘˘˘˘نو ،ي˘˘˘˘˘سضاŸا م˘˘˘˘˘˘سسوŸا ‘

م‚ ي˘˘ل˘˘ي˘˘بوÁإا وÒسشت ›ا˘˘ط˘˘˘يإلا
يد˘˘ن˘˘لو˘˘ب˘˘لاو ،›ا˘˘ط˘˘يإلا و˘˘˘ي˘˘˘سستل
نرياب م‚ يكسسفودنافيل تÒبور
ةز˘˘ئا˘˘ج ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ÊاŸألا خ˘˘˘نو˘˘˘ي˘˘˘م
ة˘ظ˘ح˘ل˘˘لا ى˘˘ت˘˘ح ي˘˘ب˘˘هذ˘˘لا ءاذ◊ا
زكرŸا لتحي كلذ مغرو ،ةÒخألا
ىلعألا ÚبعÓلا ةمئاق ‘ عباسسلا
.““ويسشتلاكلا““ ‘ ةيقيوسست ةميق
““تكرام Òفسسنارت““ عقوم حسضوأاو
ّنأا ،Úب˘˘˘˘عÓ˘˘˘˘˘لا قو˘˘˘˘˘سسب سصتıا
نويلم06 غلبت ًايلاح ودلانور ةميق
لاير قيرف ةروطسسأا غولب عم ،وروي

،ةنسس53 قباسسلا Êابسسإلا ديردم
وليمور يك˘ي˘ج˘ل˘ب˘لا رد˘سصت˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب
72) و˘نÓ˘ي˘˘م Îنإا فاد˘˘ه و˘˘كا˘˘كو˘˘ل
نويلم58 ةم˘ي˘ق˘ب ة˘م˘ئا˘ق˘لا (ة˘ن˘سس
.وروي
ى˘ل˘عألا د˘ع˘ي ⁄ ود˘˘لا˘˘نور ّنأا ا˘˘م˘˘ك
ذإا ،““‘و˘ي˘لا““ ‘ ة˘ي˘ق˘يو˘˘سست ة˘˘م˘˘ي˘˘ق
و˘لوا˘ب ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا ه˘ي˘ل˘ع مد˘ق˘˘ت˘˘ي
Êاثلا زكرŸا ‘ (ةنسس62) لابيد
يدنلو˘ه˘لاو ،ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م08 ع˘˘˘م
‘ (ةنسس12) تخيل يد سسيتام
،وروي نويلم07 عم ثلاثلا زكرŸا
وراتول ينيتنجرألا عم يواسستلاب
Îنإا قيرف م‚ (ةنسس32) زينيترام
ى˘˘ل˘˘ع قو˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ي كلذ˘˘˘ك .و˘˘˘نÓ˘˘˘ي˘˘˘م
›اغنسسلا ›وبان عفادم ،ودلانور
(ةنسس92) ›ا˘˘ب˘˘ي˘˘لو˘˘ك ود˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ك
ي˘˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘˘سصلا ع˘˘˘˘˘˘م يوا˘˘˘˘˘˘سست˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘ب
(ةنسس62) سشتيفاسس سشتيفوكنيليم
56 ة˘م˘˘ي˘˘ق˘˘ب و˘˘ي˘˘سستل ط˘˘سسو بعل
.وروي نويلم
‘ ود˘˘˘لا˘˘˘نور ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘˘ق ىوا˘˘˘˘سست˘˘˘˘تو
ي˘˘˘˘كرا‰د˘˘˘˘لا ع˘˘˘˘˘م ““و˘˘˘˘˘تا˘˘˘˘˘كŸÒا““

ط˘سسو بعل ن˘سسك˘يرإا نا˘ي˘ت˘سسير˘˘ك
ع˘˘فادŸا ه˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘مزو و˘˘˘نÓ˘˘˘ي˘˘˘م Îنإا
،ير˘˘ف يد نا˘˘ف˘˘ي˘˘ت˘˘سس يد˘˘ن˘˘لو˘˘ه˘˘˘لا
امورانود يج˘يو˘ل˘نا˘ي˘ج ›ا˘ط˘يإلاو

.نÓيم قيرف سسراح
دسصح ،ايلاطيإا ¤إا همودق ذنمو
Úتر˘م ي˘لÙا يرود˘˘لا ود˘˘لا˘˘نور
يئاهنلا عبر ةبتع طختي ⁄ هنكل

73 ل˘˘˘ج˘˘˘سسو ،لا˘˘˘˘ط˘˘˘˘بألا يرود ‘
ف˘ل˘˘تfl ‘ م˘˘سسوŸا اذ˘˘ه ًا˘˘فد˘˘ه
ي˘سسا˘ي˘˘ق م˘˘قر و˘˘هو ،تا˘˘ق˘˘با˘˘سسŸا
.““زوجعلا ةديسسلا““ نم بعÓل

تاقباضسŸا فلتfl ‘ مضسوŸا اذه ًافده73 لجضس

سسوتنفوج عم ديد÷ا ودلانور حومط ...““⁄اعلا وزغ““
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اهتمسص نع فيطسس قافو قيرف ةرادإا تجرخ
ي˘براد˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘تŸا سسا˘˘ت˘˘لا رار˘˘ق رود˘˘سص د˘˘ع˘˘ب
دا–إاو ر˘˘˘ئاز÷ا ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘م Úب ي˘˘˘م˘˘˘سصا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
.ةمسصاعلا
ةرهسس يمسسر نايب ترسشن ةيفياطسسلا ةرادإلا
تارار˘˘ق ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ب ه˘˘لÓ˘˘خ تب˘˘لا˘˘˘ط ة˘˘˘ع˘˘˘م÷ا
نم طاقن3 مسصخو ةيلودلا ةيسضايرلا ةمكÙا
.ديمعلا ديسصر
ه˘نأا نا˘ي˘ب˘˘لا لÓ˘˘خ تفا˘˘سضأا ““تنو˘˘ط˘˘نو˘˘ل““ ةرادإا
Êا˘ث˘لا ز˘كرŸا بحا˘سص قا˘فو˘لا نÓ˘عإا بجو˘ت˘˘ي
.ايقيرفإا لاطبأا ةطبار ‘ ةكراسشŸا ›اتلابو
ةيفياطسسلا ةرادإلا هلÓخ اسضيأا تحسضوأا نايبلا
قح ةداعتسسل ةينوناقلا قرطلا لك تعبتا اهنأا
.ةيناثلا ةبترŸا ‘ يدانلا
في˘ط˘سس قا˘فو نÓ˘عإا˘ب بلا˘ط˘ت ا˘م˘ك““ :فا˘سضأاو
ه˘˘ل ح˘˘م˘˘سست ي˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ة˘˘˘ب˘˘˘ترŸا بحا˘˘˘سص
¤إا راسشأاو ،““ايقيرفأا لاطبأا يرود ‘ ةكراسشŸاب
لماك عبتتسسو ،اهبلاطم نع ىلختت نل ةرادإلا نأا
.قافولا قح ةداعتسسل ةينوناقلا لبسسلا
نأل ،Úناوقلل ديدج قرخ يأا نم رذحن““ :”أاو
” ،فافلا نايب ‘ ءاج امك Úناوقلا قيبطت
،قافولاو ة˘يدو˘لوŸا Úب ق˘ير˘ف˘ت˘ل˘ل ه˘ي˘لإا ءو˘ج˘ل˘لا
،طا˘ق˘˘ن˘˘لا دد˘˘ع ‘ ا˘˘م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب يوا˘˘سست˘˘لا بب˘˘سسب
،توأا2 موي ةهجوŸا ةميلعتلا ىلع دامتعلاو
.““ةيواسستŸا قرفلا Úب قيرفتلل

دعب هÒهامج نئمطي رئاز÷ا ةيدولوم
ةيضضايرلا ةمكÙا رارق
ةز˘ها˘ج ا˘ه˘˘نأا ،ر˘˘ئاز÷ا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ةرادإا تد˘˘كأا
ةينوناقلا قرطلا لكب اهقيرف قح نع عافدلل
ةيسضايرلا ةمكÙا رارق رودسص دعب ،ةمزÓلا
مدع ببسسب ،يدانلا ديسصر نم طاقنلا مسصخب
ةرا˘سسخ˘ب ،ة˘فÙÎا ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا رار˘˘ق ة˘˘ي˘˘عر˘˘سش
.يبريدلا ةارابم ةمسصاعلا دا–ا
ةداعإاب ،ة˘ع˘م÷ا ،ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ة˘م˘كÙا تسضقو
نم طاقن3 مسصخو ،يمسصاعلا يبريدلا ةارابم
43 هد˘ي˘سصر ح˘ب˘سصي˘ل ،ر˘ئاز÷ا ة˘يدو˘لو˘م د˘ي˘˘سصر
.ةطقن73 نم لدب ةطقن
هباسسح Èع نايب ‘ ،يمسصاعلا يدانلا لاقو
ةمكÙا رارق دعب““ :““كوبسسييف““ ىلع يمسسرلا
دا–ا ةارا˘ب˘م سصو˘سصخ˘ب ة˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘ي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا
م˘سصخ˘ب ي˘سضا˘ق˘لا ،ر˘ئاز÷ا ة˘يدو˘لو˘مو ر˘ئاز÷ا
ةرادإا نئمطت ،انيدان ديسصر نم طاقن ثÓث

.““اهراسصنأا عيمج ديمعلا
يذلا ،Êاثلا زكرŸا ‘ ىقبيسس قيرفلا““ :عباتو
ايقيرفإا لاطبأا ةطبار ةسسفانم بعلب هل حمسسي
تدمت˘عا فا˘ف˘لا نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب ،ل˘ب˘قŸا م˘سسوŸا

يذلا ،لماعŸا ماظن ىلع اهباسسح ‘ ارخؤوم
02 بعل هنوك ،بيتÎلا ةفاسصو انقيرفل نمسضي
.““22 لسصأا نم طقف ةارابم
ةيدولوŸا ةرادإا دكؤوت““ :يمسصاعلا يدانلا ”أاو
قر˘ط˘لا ل˘ك˘ب ،يدا˘ن˘لا ق˘ح ن˘ع ع˘˘فاد˘˘ت˘˘سس ا˘˘ه˘˘نأا
.““ةمزÓلا ةينوناقلا
““ ةيلودلا يسضايرلا ميكحتلا ةمكfi تلسصفو
رئاز÷ا ةيدولوم Úب يبريدلا ةيسضق ‘ ““سساتلا
ةلحرم نم ةعبارلا ةلو÷ا نع رئاز÷ا دا–او
.0202-9102 مسسوم ةلوطبل باهذلا
همدق يذلا نعطلا ،ةعم÷ا  ““سساتلا““ تÈتعاو
لوبقم0202 يفناج5 خيراتب رئاز÷ا دا–ا
نع رداسصلا رارقلا تغلأا ثيح ،انومسضمو Óكسش
تا˘˘عاز˘˘ن˘˘˘لا ة˘˘˘يو˘˘˘سست˘˘˘ل ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز÷ا ة˘˘˘م˘˘˘كÙا
.È 9102مسسيد61 ‘ رداسصلا ةيسضايرلا
ةن÷ نع ةرداسصلا تارارقلا ءاغلإا ترقأا امك
ي˘ت˘لا ةرو˘كذŸا ةارا˘بŸا˘ب ة˘˘سصاÿا طا˘˘ب˘˘سضنلا
ةارابŸا ةراسسخ ) رئاز÷ا دا–ا ىلع تطلسس
ديسصر˘لا ن˘م طا˘ق˘ن3 م˘˘˘˘سصخو ،3-0 ةبوقع˘لا˘ب

.(اسصوسصخ
) مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ير˘˘ئاز÷ا دا–لا ل˘˘م˘˘ح˘˘ت˘˘سسيو
فيراسصŸا ةفÙÎا مدقلا ةرك ةطبارو ،(فاف
موقيسسو ،يميكحتلا ءارجإلا اذه نع ةبتŸÎا
كنرف فلآا4 امهيلك عفدب ةطبارلاو فافلا
ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت  ر˘˘˘˘ئاز÷ا دا–ا ةرادإل ير˘˘˘˘سسيو˘˘˘˘سس

Ãا فيراسصÙماÚ.
ةيسضقب ةمسصاعلا دا–إا قيرف زوف نم مغرلاب
ة˘سضا˘ير˘لا ة˘م˘كÙا ىد˘ل ي˘م˘سصا˘ع˘˘لا ي˘˘براد˘˘لا
،يبرادلا طاقنل هعاجÎسسإاوSATـلا ةيلودلا
ةلهؤوŸا ةيناثلا ةبترŸا ‘ ىقبيسس ديمعلا نأا لإا

Ÿايقيرفإا لاطبأا يرود ةسسفان.
ةمسصاعلا دا–إا قيرف ديعتسسي نأا رظتنŸا نمو
ه˘ت˘ع˘طا˘ق˘م بق˘ع ة˘مو˘سصıا ة˘ثÓ˘ث˘لا ه˘طا˘˘ق˘˘ن

Ÿا ماعلا نم ربوتكأا رهسش يبرادلا ةارابŸيسضا،
نم طاقن ثÓث مسصخ اسضيأا هيلع بتÎي ام وهو
‘ ح˘ب˘˘سصي˘˘ل ر˘˘ئاز÷ا ة˘˘يدو˘˘لو˘˘م ق˘˘ير˘˘ف د˘˘ي˘˘سصر
.ةطقن43 هديسصر

،ةطقن73 ـب فيطسس قافو قيرف نوكيسس Úح ‘
ىلع لوسص◊ا لجأا نم هل عفسشي ل اذه نأا لإا
يرود ةسسفانم ‘ ةكراسشŸاو ةيناثلا ةبترŸا
ةديد÷ا ةغيسصلا ¤إا رظنلاب ،ايقيرفإا لاطبأا

.ةيدنألا بيترت ‘ فافلا فرط نم ةدمتعŸا
د˘ع˘ب مد˘ق˘لا ةر˘ك˘ل ير˘ئاز÷ا دا–إلا د˘م˘˘ت˘˘ع˘˘يو
باسستحإا ىلع ة˘لو˘ط˘ب˘ل˘ل يرار˘ط˘سضإلا ف˘قو˘ت˘لا
ة˘لو˘ط˘ب˘لا ‘ ه˘ب ل˘ما˘ع˘ت˘˘لا ” ا˘˘م˘˘ل˘˘ث˘˘م ،لد˘˘عŸا
نا˘سس سسيرا˘ب ق˘ير˘ف ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت بق˘˘ع ة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا

ة˘ح˘ئا˘ج بب˘سسب يرود˘لا ف˘قو˘ت ءار˘˘ج نا˘˘مÒج
.انوروك سسوÒف
يتلا لماعŸا ةدعاق ،رداسصŸا تاذ بسسحو

ةيدولوم Úب لسصفلل ›ارديفلا بتكŸا اهيلا أا÷
Êاثلا زكرŸا لجا نم فيطسس قافوو رئاز÷ا
.رئاز÷ا ةيدولوŸ ةيلسضفألا يطعت
رئاز÷ا ةيدولوم ناف ةطيسسب ةيباسسح ةيلمعبو

وهو ةارابم02 نم اهعمج ةطقن43 ىلع لسصح
طاقنلا ددع ميسسقثت )1ر7ـب Óماعم هيطعي ام
قا˘˘فو نا Úح ‘ ،(تا˘˘يرا˘˘˘بŸا عو˘˘˘م‹ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
22 لسصأا نم ةطقن73 دسصح يذلا فيطسس
.1ر86 هلماعم نوكيسس ةارابم
دد˘ع م˘ي˘سسق˘ت˘ب ة˘يد˘نألا لد˘ع˘م با˘سست˘˘حإا م˘˘ت˘˘يو
يدان لك اهبعل يتلا تايرابŸا ددع ىلع طاقنلا
ةبترŸا ‘ رئاز÷ا ةيدولوم قيرف عسضي ام وهو
.دادزولب بابسش قيرف فلخ ةيناثلا

ةطقن43 ةيدولوŸا ديسصر ‘ نوكيسس ثيح
دعبو (سساتلا فرط نم طاقن3 مسصخ دعب)
ا˘ه˘ب˘ع˘ل ي˘ت˘لا تا˘يرا˘بŸا دد˘ع ى˘ل˘ع ا˘ه˘˘م˘˘ي˘˘سسق˘˘ت
،07.1 لدعÊ Ãاثلا زكرŸا ‘ ديمعلا نوكيسس

لد˘عÃ ا˘ث˘لا˘ث ف˘ي˘ط˘سس قا˘˘فو نو˘˘ك˘˘ي˘˘سس Úح ‘
86.1.
ي˘براد˘لا ة˘ي˘سضق˘ب ة˘م˘سصا˘ع˘لا دا–إا ق˘ير˘ف زا˘˘فو
 ةيلودلا ةيسضايرلا ةمكÙ ىدل يمسصاعلا
ةيمسسر ىوكسشب مدقت دق ةراطسسوسس قيرف ناكو
” ا˘مد˘ع˘ب ,ة˘ي˘لود˘لا ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ة˘م˘كÙا ىد˘ل

هتراسسخ باسستحإاو هديسصر نم طاقن3 مسصخ
بق˘ع ر˘ئاز÷ا ة˘يدو˘˘لو˘˘م ما˘˘مأا طا˘˘سسب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
‘ اهت‹رب ببسسب يمسصاعلا يبرادلا هتعطاقم
¤إا ‘Óلا ديؤوم هبعل ءاعدتسسإاو ,افيفلا مايأا
.يبيللا بختنŸا

ما˘˘ظ˘˘ن˘˘ب ¤وألا ة˘˘فÙÎا ة˘˘لو˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لا بي˘˘˘تر˘˘˘ت
:لدعŸا
09.1 دادزولب بابسش -1
دعب07.1 حبسصيسس)67.1 رئاز÷ا ةيدولوم -2
(طاقن ثÓث مسصخ
(86,1) فيطسس قافو -3
36.1 لئابقلا ةبيبسش -4

فيطضس قافو ةقفر قيرف يا اونيعي ⁄

سصوسصخب لئابقلا ةييبسش مدسصت فافلا
فاكلا سساك

ءاسضعأا نا هيف دكؤوت نايب سصاÿا اهعقوم Èع فافلا ترسشن
سسأاك ‘ كراسشيسس يذلا قيرف يا اونيعي ⁄ ›ارديفلا بتكŸا
نايي ‘ ءاج نيا ،مداقلا مسسوŸا فيطسس قافو يدان ةقفر فاكلا

رئاز÷ا لثمتسس نم يه لئابقلا ةبيبسش نأاب لاودتم ناك ام سسكع
تدكا امك ةلوطبلا بيترت ‘ عبارلا زكرŸا تلتحا اهنا مكحب
ةداعا دعوم دد– و ررقت نم يه دÓبلل ايلعلا تاطلسسلا نا فافلا
ةيسضايرلا تأاسشنŸا حتف

لÓم فيرضشل يتوضصلا ليجضستلا نع ثدحتي راودم
كلاŸا رادم عم‹ همظن يذلا يÁركتلا لف◊ا سشماه ىلع
ةركل ةينطولا ةطبارلا سسيئر حرسص ،دادزولب بابسش قيرفل يمسسرلا
” يذلا يتوسص بيرسست نع ثد– يذلا راودم Ëركلا دبع مدقلا
نع هيف ثد– يذلا لÓم فيرسش لئابقلا ةبيبسش سسيئرل هباسستنا
»:راودم Ëركلا دبع لاق و Úمسسوم ¤ا دوعت تاءاقل ءارسش و عيب

عقاوم ‘ هبيرسست ” يتوسص ليجسست نع ثيد◊ا يننكÁ ل
، اهمدع نم هتحسص تبثي ليلد يا دجوي ل و يعامتجلا لسصاوتلا
و ةÒبكو ةÒغسص لك عباتت نم يه نلا د◊ ةيرئاز÷ا ةلادعلا
.““ بيرسستلا اذه لوح نوكيسس ام ىÔسس
تاسسفانŸا نأاسشِب تاحيسضوت ،مدقلا ةركل يرئاز÷ا دا–إلا مّدقو
.1202-0202 ةخسسن ةيدنأÓل ةيراقلاو ةيلÙا
ةينطو ةلوطب ميظنت تحÎقا دق نوكت نأا اهل نايب ‘ فافلا تفنو
تابيردتلا ‘ ةيدنألا عورسش نإا تلاق امنيب ،Úَجوفِب لّوألا مسسقلل
‘ ةيمسسّرلا ةسسفانŸا قÓطناو ،لبقŸا Èمتبسس نم51 ـلا خيراتِب
.ايئاهن ارارق سسيلو ةيسضرف دّرجُم ىقبي ،مداقلا Èمفون نم51 ـلا
،اعامتجا ةيسضاŸا ةليلقلا ماّيألا ‘ تدقع دق فافلا تناكو

ةيدنأا ءاسسؤورو ةفÙÎا ةركلا ةطبار ‘ لّوألا لجّرلا هرسضح
.1202-0202 ةعبط تاسسفانم لوح روح“ ،ةينطولا ةلوطبلا
تحÎقا دق نوكت نأا اسضيأا يسشطز نيدلا Òخ سسيئرلا ةئيه تفنو
،““فاكلا““ سسأاك ‘ ةيرئاز÷ا ةركلا لّثمُي يذلا Êاثلا يدانلا مسسإا
فيطسس قافو وه لّوألا لّثمŸُا نأا املِع .1202-0202 ةخسسن

يتلا ،ةينطولا ةلوطبلا بيترت ةحئل ‘ ثلاثلا زكرŸا بحاسص
فيسصولاو دادزولب بابسش دئاّرلا) ارّخؤوُم ناوآلا لبق اهراتسس لدسسُأا

.(ايقيرفإا لاطبأا ةطبار نابعلي رئاز÷ا ةيدولوم
قيرفلا يه لئابقلا ةبيبسش نأا ةيسضاŸا ةليلقلا ماّيألا ‘ عيسشُأاو
مسسوملل ““فاكلا““ سسأاك ‘ ،ةيرئاز÷ا ةركلا لّثمُيسس يذلا Êاثلا
لودج ‘ اعبار عقو“ ““يرانكلا““ يدان نأا ¤إا ةراسشإلا عم .ديد÷ا
Óيدب همسسإا حرُطو ،يسضقنŸُا مسسوملل ةينطولا ةلوطبلا بيترت
عبر رودلا ‘ تدّمŒ يتلا ةسسفانŸُا ،ةيروهم÷ا سسأاك بحاسصِل
.““انوروك““ ةحئاج يّسشفت ببسسِب ،بايإا يئاهنلا
ةه÷ا يه ةيرئاز÷ا ةيمومعلا تاطلسسلا نإا لوقت فافلا تمتتخاو
،ةيسضايرلا تآاسشنŸا حتف خيرات ديد– ،اهل لّوخŸُا ةديحولا
يوركلا مسسوŸا قÓطنا اسضيأاو ،تابيردتلا ¤إا ةيدنألا ةدوعو
.ديد÷ا

ر-ق

Ÿذيفنتلا فقو عم رهضشأا3 اهنم رهضشأا6 ةد

راظتنا ‘ سساŸأا رسصانلا دبع ةبقاعم
لÓم فيرسش

ةبوقع ،ةفÙÎا مدقلا ةرك ةطبارب طابسضنلا ةن÷ تطلسس
دبع قحب ذيفنتلا فقو عم رهسشأا3 اهنم رهسشأا6 ةدŸ فاقيإلا
.رئاز÷ا ةيدولوم يدان سسيئر ،سساŸأا رسصانلا
ىلع ميتنسس نويلم02 ةميقب ةيلام ةمارغ ةنجللا تسضرف امك
توأا62 نم ارابتعا اهنايرسس أادبيسس ةبوقعلا نا املع ،سساŸأا
.سسيمÿا مويلا ةطبارلا هتركذ ام بسسحب ،0202
لÓخ ظفحتلا بجاوب ،سساŸأا لÓخإاب اهرارق ةنجللا ترربو
تارارق باقعأا ‘ رئاز÷ا ةيدولوم هرسشن يذلا يفحسصلا نايبلا
.0202-9102 مسسوÃ ةقلعتŸا ›ارديفلا بتكŸا
ظفحتلا بجاوب مزتلت ⁄ تاحيرسصت نمسضت نايبلا نا ةنحللا تأارو
.هسسفن سساŸأا هب فÎعا ام وهو
سسيئر لÓم فيرسشل ثلاث ءاعدتسسا ةنحللا تهجو ،ىرخأا ةهج نم
.È 0202متبسس5 خيراتب اهمامأا لوثملل ،لئابقلا ةبيبسش
.سساŸأا اهلجأا نم بقوع يتلا ةمهتلا سسفن ،لÓم هجاويو

ر-ق

 ..صساتلا رارق رودضص دعب

 ددهيو Êاثلا زكرŸاب بلاطي قافولا

ةمسصاعلا دا–إا قيرفل يسضايرلا ريدŸا فسشك
راوح ‘  ÚحرسسŸا ةمئاق نع ““ىيحي Îنع““

‘ لاق ثيح ةراطسسوسسل يمسسرلا عقوŸا عم
سشيعيو يجرع عم تثد–»:ددسصلا اذه
.““ىرخآا قرف نع اوثحبي نأاب مهتÈخأاو
- يروسصنم لامعأا ءÓكو عم اسضيأا تعمتجا““

- يواÒخ- يفيرسش - Úتوبيت  - يمهيجر
 .““قيرفلا رارقب مهتملعأاو لاكوأا

سسنوت ‘ دجاوتم يورقلب““ لوقي فاسضاو

روسض◊ا ةرورسضب هتÈخأاو هب تلسصتا ثيح
خسسفل قافتا ةيسضرأا داجيإاو هب عامتجÓل
.““دقعلا
 وداراب ةرادا ىلع درمتي ةفيلخ نب

نب بعÓلا نم ةبرقم ةرداسصم ةدع تفسشك
ىلع درمتي حبسصا Òخلا اده نا دكؤوت ةفيلخ
دا–لا سضرع لوبق لجا نم وداراب ةرادا
قيرف نم سضرع لبق نم سضفر دق ناك و

ديري هنا مهل دكا يذلا ةيدولوŸا را÷ا
دا–لا قيرف ‘ رارقتسسلا
Îنع ““ قيرفلل ماعلا ÒجانŸا فسشك امك
يتلا بلاطŸا لك لبق هنا ““ ىيحي
نب بعÓلا لجا نم وداراب ةرادا اهتحÎقا

ةرادا نا رملا ‘ ÙÒا نكل و ةفيلخ
ةياغ ¤ا سضرعلا ىلع درت ⁄ وداراب يدان
رطسسلا هتاه ةباتك

ر-ق

يمضساقلب و يجارد عم ةمدقتم تلاضصتا نع فضشك

 ÚحرسسŸا ÚبعÓلا ةمئاق نع فسشكي ىيحي Îنع



ضسيسسأات‘ ةمهاسسملل اهنم ايعسسو ءأرقلأو ةبلطلأ نم Òثكلأ ةبغر دنع لوزن ةداج ةيركفو ةيملع تاماهسسإأو تاسسأرد Ëدقت ةير◊أ لسصأوت
 ..كلذل ÚمزÓلأ ةأدألأو دأزلأ نوكلÁ نم Úب يدج ضشاقن

ي˘˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘˘لا ز˘˘˘˘كرŸا سسي˘˘˘˘ئر مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ي
تا˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا تا˘˘سساردو ثا˘˘ح˘˘˘بأÓ˘˘˘ل
لا˘˘ق˘˘م ‘ ةرا˘˘سشب ي˘˘مز˘˘ع رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا

ÊوÎكللا عقوŸا ىلع رسشن لوطم
‘ تا˘ظ˘حÓ˘م““ :ناو˘ن˘ع˘˘ب ز˘˘كر˘˘م˘˘ل˘˘ل
،““ةمهم دوسسلا ةايح ةسضافتنا قايسس
‘ ةسضافتنلا نع تاظحÓم عبرأا
ا˘˘ه˘˘م˘˘ت˘˘ت˘˘خ˘˘˘ي ،ةد˘˘˘ح˘˘˘تŸا تا˘˘˘يلو˘˘˘لا

ÃÓكارد˘ت˘سسا““ ناو˘ن˘ع ت– ة˘ظ˘ح
.““ينيطسسلف

:ناو˘˘˘ن˘˘˘ع˘˘˘ب ¤وألا ه˘˘˘ت˘˘˘ظ˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘م ‘
،““ةيرسصنعلا خيرات نأاسشب ةظحÓم““
ن˘ع ة˘˘ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت ةÙ ةرا˘˘سشب مد˘˘ق˘˘ي
رامعتسسلا عم اهعطاقتو ةيرسصنعلا
اهتأاسشن ذنم تلعافت دقو .ةيدوبعلاو
ٍتافسص ءافسضإا ¤إا Ëدقلا عوزنلا عم
Úب ةي˘ق˘ب˘ط˘لا قراو˘ف˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ثارو
ة˘ما˘عو ة˘ي˘طار˘ق˘ت˘˘سسرألا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا
.ةرمعتسسŸا لودلا ‘ سسانلا

:ناو˘˘ن˘˘ع˘˘ب ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ه˘˘ت˘˘ظ˘˘حÓ˘˘˘م ‘
ع˘با˘ت˘ي ،““ة˘ير˘سصن˘˘ع˘˘لا د˘˘سض لا˘˘سضن˘˘لا““
يذلا ةيرسصنعلا دسض لاسضنلا ةراسشب
‘ را˘م˘ع˘ت˘سسلا لا˘سضن˘لا ع˘م ى˘˘قÓ˘˘ت
عاو˘˘نأا د˘˘سضو ،ة˘˘فا˘˘ك ⁄ا˘˘ع˘˘لا ءا˘˘ح˘˘˘نأا
سسا˘سسأا ى˘ل˘˘ع ز˘˘ي˘˘ي˘˘م˘˘ت˘˘لا ن˘˘م ىر˘˘خأا
خ˘˘˘يرا˘˘˘ت ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءي˘˘˘˘سضيو .ة˘˘˘˘يو˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا
،ةد˘ح˘تŸا تا˘يلو˘لا ‘ ة˘ير˘˘سصن˘˘ع˘˘لا

ة˘ير˘سصن˘ع˘لا د˘سض لا˘سضن˘لا ل˘ظ ثي˘˘ح
حا˘ف˘ك˘لا ن˘ع ة˘ل˘يو˘ط ةد˘م ا˘ًل˘˘سصف˘˘ن˘˘م
ةاوا˘˘˘سسمو عاÎقلا ق˘˘˘ح ع˘˘˘ي˘˘˘سسو˘˘˘ت˘˘˘˘ل
ن˘˘˘˘˘م ا˘˘˘˘˘هÒغو ،ل˘˘˘˘˘جر˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب ةأارŸا
سضيبألا عمتÛا لخاد تلاسضنلا
‘ تلا˘سضن˘لا هذ˘ه ي˘ق˘ت˘ل˘˘ت نأا ل˘˘ب˘˘ق
تلاسضنلاب تّرمو ،ةنطاوŸا راطإا
سسق˘لا ا˘ه˘تا˘ي˘سصخ˘سش زر˘بأاو ةد˘ير˘ف˘لا

دهع ¤إا Óًسصو ،غنيك رثول نترام
ماع ذنم لتق ثيح ،بمارت دلانود
سضيبألا تيبلا ¤إا لسصو Úح ،7102
007 ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م Ìكأا ،9102 ما˘˘ع ى˘˘ت˘˘˘ح
ىلع دوسسلا ÚيكÒمألا نم سصخسش
.ةطرسشلا يديأا
:ناو˘ن˘ع˘˘ب ة˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا ه˘˘ت˘˘ظ˘˘حÓ˘˘م ‘و
باو˘˘˘˘˘˘سصلا نأا˘˘˘˘˘˘سشب ة˘˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘˘˘م““
ةيبلاغ نأا ةراسشب ظحÓي ،““يسسايسسلا
جرا˘˘˘خ ة˘˘˘ي˘˘˘جا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘˘حلا تاÒسسŸا
لود ‘ يرŒ ةد˘˘ح˘˘تŸا تا˘˘˘يلو˘˘˘لا
ىر˘˘˘˘˘خأا ًلود نأاو ،ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘طار˘˘˘˘˘قوÁد
ل ة˘ير˘سصن˘ع˘لا˘ب ة˘ثو˘ل˘م ة˘˘يداد˘˘ب˘˘ت˘˘سسا
تا˘˘˘˘˘كر◊ا هذ˘˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘م د˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘سشت

ادع ،اهب حمسست ل وأا ،ةيجاجتحلا
ةيرسصنع دوجوب فÎعت ل اهنأا نع
ة˘˘˘م˘˘˘ظ˘˘˘نألا سضع˘˘˘بو .Óً˘˘˘سصأا ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف
نود ن˘م ل˘ت˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘˘يداد˘˘ب˘˘ت˘˘سسلا

‘ ه˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م بّذ˘˘˘ع˘˘˘˘تو ،با˘˘˘˘سسح
ٍعزاو وأا ة˘˘با˘˘˘قر نود ن˘˘˘م نو˘˘˘ج˘˘˘سسلا
ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا ن˘˘ع عّرو˘˘ت˘˘ت ل ،Êو˘˘نا˘˘˘ق
نّيبتل ةدحتŸا تايلولا ‘ ثادحألا

ف˘˘يز““ ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘سست ا˘˘˘م ىر˘˘˘خأا ةر˘˘˘م
.““ةيبرغلا ةيطارقوÁدلا تاءاعدا
ت– تءا˘˘ج ،ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا ة˘˘ظ˘˘حŸÓا

اهيفو ،““ينيطسسلف كاردتسسا““ ناونع
:يتآلا ةراسشب بتكي
‘ سسيلوبانيم ‘ ديولف جروج َلِتُق
َل˘˘˘ِت˘˘˘˘ُقو ،0202 و˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘م /را˘˘˘˘˘يأا52
/رايأا03 ‘ قÓ◊ا دايإا ينيطسسلفلا

هنوك دّرÛ سسدقلا ‘0202 ويام
بب˘سس ة˘ّم˘ث ن˘ك˘˘ي ⁄و .ًا˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف
كانه نكت ⁄ ذإا ؛قÓ◊ا لاقتعل
دون÷ا هبتسشا لب ،هقح ‘ ىوكسش
ه˘نأا ،م˘ه˘ت˘ياور ق˘فو ،نو˘ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا
نكي ⁄ هنأا Úبتف ،اًسسدسسم لمحي
امك ،هيلع رانلا اوقلطأا دقو .اًحلسسم
ماق .سضرألا ىلع ٍقلتسسم وهو ،ودبي
سسدقلا ‘ نويليئارسسإا دونج كلذب
ةÁر÷ا رِثُت ⁄و ،ةلتÙا ةيبرعلا
‘ ل ،يقيقح يجاجتحا لعف در
نأا ع˘˘˘مو .⁄ا˘˘˘ع˘˘˘لا ‘ لو Úط˘˘˘سسل˘˘˘ف
نأاب تفÎعا ةيليئارسسإلا تاطلسسلا

⁄ هنإاف ،““فسسؤوم أاطخ““ ىرج ام
⁄و ،دحاو يدنج وأا يطرسش لقَتعُي
ف˘˘ن˘˘ع˘˘ف ؛كلذ ى˘˘ل˘˘ع د˘˘حأا بسسا˘˘ح˘˘ي
د˘˘سض ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا ن˘˘مألا ةز˘˘ه˘˘جأا
فنع زوا˘ج˘ت˘ي يذ˘لا Úي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ÚنطاوŸا دسض ةيكÒمألا ةطرسشلا
ه˘ب م˘sل˘سس˘ُم ر˘مأا ،ا˘ًف˘ي˘˘كو ا˘˘ّم˘˘ك دو˘˘سسلا
لÓ˘˘˘ت˘˘˘حلا ت– Úع˘˘˘قاو م˘˘˘ه˘˘˘˘نو˘˘˘˘ك
⁄ اvيخيراتو .اًلعف Úنطاوم اوسسيلو
اًباقع ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا لÓ˘ت˘حلا لز˘ن˘ي

ل˘˘ت˘˘ق ى˘˘ل˘˘˘ع هدو˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ب ا˘˘˘vي˘˘˘ق˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ح
لعف˘لا نا˘ك اذإا ى˘ت˘ح Úي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا

،و˘ه ه˘ن˘ي˘˘ناو˘˘ق بجوÊ Ãو˘˘نا˘˘ق Òغ
‘ اًلبقتسسم اوددÎي ل يكل كلذو
““ا˘˘˘ًيرور˘˘˘˘سض““ نو˘˘˘˘ك˘˘˘˘ي Úح ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
رÈي ““عورسشم““ وه امف .““اًعورسشم»و
فر˘˘˘˘ع ‘ ““عور˘˘˘˘سشم Òغ““ و˘˘˘˘ه ا˘˘˘˘˘م
ىنعم ل هنأا ينعي اذهو .لÓتحلا
‘ ““ةيعرسش»و ““نوناق““ لثم تاملكل

.هلظ

:لاؤوسسلا حرطُي دق ،ىرخأا ةيحان نم
لتقلل تاطلسسلا باكترا حدقي ىتم
ناك ؟ا˘هد˘سض تا˘جا˘ج˘ت˘حلا ةرار˘سش
03 ‘ ةرد˘لا د˘مfi ل˘ف˘ط˘لا ل˘˘ت˘˘ق˘˘م
جيجأاتل اًحداقÈ 0002متبسس /لوليأا
ا˘ه˘ل˘ماو˘ع تنا˘ك ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك ة˘˘سضا˘˘ف˘˘ت˘˘نا

سضعبلا جتنتسسي دق ،مث نمو .ةلمتكم
تاÒماكلا نأا وه مسسا◊ا قرفلا نأا
امك ،ةلماك ةردلا لتق ةيلمع تقثو

ةلاح ‘ هنأا Úح ‘ ،ديولف ةلاح ‘
روسصي نم كانه نكي ⁄ قÓ◊ا دايإا
ليجسستلا Òثأات ‘ كسش ل .ثد◊ا
ع˘ْقو نا˘˘ك د˘˘قو ،ةرو˘˘سصلاو تو˘˘سصلا˘˘ب
هدلاو نسضح ‘ ةردلا لتقم دهسشم
رسصانع نكل .اًلعف اًلهذمو اًمداسص
تناك ةيناثلا ةينيطسسلفلا ةسضافتنلا

بماك تاسضوافم لسشف ذنم ةلمتكم
نورا˘˘سش زاز˘˘ف˘˘ت˘˘سسا هÓ˘˘تو ،د˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘يد
املثم .ى˘سصقألا د˘ج˘سسŸا ما˘ح˘ت˘قا˘ب
تا˘يلو˘لا ‘ ا˘ًم˘ئا˘ق نا˘ق˘ت˘˘حلا نا˘˘ك
مكح نم تاونسس ثÓث دعب ةدحتŸا
ءا˘˘˘بو ن˘˘˘م ر˘˘˘ه˘˘˘سشأا ة˘˘˘ثÓ˘˘˘ثو بمار˘˘˘ت
ة˘ي˘ل˘م˘ع ر˘يو˘سصت ىر˘ج د˘ق˘ل .ا˘نورو˘ك
ىلع نيرخآا ÚيكÒمأا ةقرافأا لتقم
قلطت نأا نود نم هثبو ةطرسشلا دي
ل˘ع˘سشأا ا˘ًق˘با˘سسو .ة˘ي˘ب˘ع˘سش ة˘سضا˘ف˘˘ت˘˘نا

Úي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف لا˘˘م˘˘ع ة˘˘ت˘˘سس ل˘˘ت˘˘ق˘˘م
/لوألا نوناك ‘ ¤وألا ةسضافتنلا
تنا˘ك ا˘ه˘ل˘ماو˘ع نألÈ 7891م˘˘سسيد
لامعلا لتقم دحأا روسصي ⁄و .ةمئاق

.هنيح ‘

د˘سض ة˘˘ه˘˘جو˘˘م ة˘˘سضا˘˘ف˘˘ت˘˘نلا تنا˘˘كو
فنع دسض سسيلو اًمومع لÓتحلا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا ة˘˘ي˘˘ن˘˘˘مألا ةز˘˘˘ه˘˘˘جألا
اًلاسضن ةسضافتنلا نكت ⁄ .بسسحف
سسيئر˘لا قر˘ف˘لا و˘ه اذ˘هو .ا˘vي˘ب˘ل˘ط˘م
جرو˘˘˘جو قÓ◊ا دا˘˘˘˘يإا ل˘˘˘˘ت˘˘˘˘ق˘˘˘˘م Úب
ديري ل قÓ◊ا دايإا بعسشف .ديولف

هيدل تسسيلو ،ليئارسسإا ‘ جامدنلا
ليئارسسإا ‘ ةلماك ةنطاوŸ تاعلطت
سسي˘˘ل و˘˘ه˘˘ف ّم˘˘ث ن˘˘مو ،ة˘˘ي˘˘طار˘˘˘قÁد
ةز˘ه˘جأا ل˘ي˘حر د˘ير˘ي ه˘نإا .ا˘ًمود˘˘سصم
ل˘ي˘ل˘ق˘ت سسي˘لو ة˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئار˘˘سسإلا ن˘˘مألا

لÓتحلا ‘ اًيوينب رّذجتŸا اهفنع
ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘سشلا لا˘سضنو .ه˘تاذ
سسيل ةيليئارسسإلا ةطرسشلا فنع دسض
قيق– لجأا نم لاسضن نمسض اًبلطم
ا‰إا ،ةيطارقÁد ةلود ‘ ةاواسسŸا
ة˘مو˘ظ˘ن˘˘مو ة˘˘طر˘˘سشلا ف˘˘ن˘˘ع Èت˘˘ع˘˘ي
نم اًءزج اهعم يليئارسسإلا ءاسضقلا

.لÓتحلا ةموظنم

نو˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بر˘ع˘لا ى˘ت˘حو
نيذلا كئلوأا ،ليئارسسإا لخاد
ة˘ن˘طاوŸا قو˘ق˘ح˘˘ب نو˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘ي
،يبلطŸا مهلاسضن ‘ ةلماكلا

‘ ةينطو ةنطاوم اهنوديري ل
ة˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘سسإا ة˘˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث را˘˘˘طإا

ن˘˘م كا˘˘ن˘˘ه سسي˘˘ل˘˘ف ،ة˘˘ع˘˘˘ما˘˘˘ج
ناكرأا سسيئر نوكي نأا بلطم
‘ ي˘˘˘بر˘˘˘ع را˘˘˘ي˘˘˘˘ط وأا ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘ع
ى˘˘ل˘˘ع ،ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘سسإلا سشي÷ا
دار˘فألا سضع˘˘ب نأا ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا
،كلذ ¤إا نو˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ي د˘˘˘˘˘˘ق
¤إا ه˘ج˘ت˘˘ي ه˘˘ت˘˘مر˘˘ب لا˘˘سضن˘˘لا˘˘ف

را˘˘˘طإا ‘ ة˘˘˘ن˘˘˘طاوŸا ق˘˘˘ي˘˘˘˘ق–
ي˘ن˘˘طو˘˘لاو ‘ا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ز˘˘يا˘˘م˘˘ت˘˘لا
،Úي˘˘˘ل˘˘˘سصألا دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا نا˘˘˘˘ك˘˘˘˘سسل
ل ة˘˘˘لود ‘ جا˘˘˘مد˘˘˘˘نلا سسي˘˘˘˘لو
،اهين˘طاوŸ ة˘لود ا˘ه˘سسف˘ن ىر˘ت
ة˘˘˘˘مأل ا˘˘˘˘ًيدا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس اًد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘سسŒو
ن˘˘ع اÒًب˘˘˘ع˘˘˘ت ل˘˘˘ب ،ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طاو˘˘˘م
فّر˘˘˘ع˘˘˘تو ،يدو˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘لا بع˘˘˘سشلا
ا˘ه˘ف˘سصو˘ب ط˘ق˘ف سسي˘ل ا˘ه˘˘سسف˘˘ن
ة˘لود ا˘ًسضيأا ل˘ب ،ة˘يدو˘ه˘˘ي ة˘˘لود
اوسسيل مهنم نوÒثكو) دوهيلا

ع˘قو˘ت˘ي ،كلذ ع˘˘مو .(Úن˘˘طاو˘˘م
را˘˘طإا ‘ ل˘˘خاد˘˘˘لا ‘ بر˘˘˘ع˘˘˘لا

لقأا اًفنع ةاواسسŸاب مهبلاطم
ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘مألا ةز˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘جألا ن˘˘˘˘˘˘م

نو˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يو ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ئار˘˘˘سسإلا
،ا˘˘ه˘˘تازواŒ ‘ ق˘˘ي˘˘ق˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا˘˘˘ب
ÚنطاوŸاب مهسسفنأا نونراقيو
ةاواسسم نوعقوتي امك ؛دوهيلا
را˘˘˘˘˘˘˘طإا ‘ ءا˘˘˘˘˘˘˘سضق˘˘˘˘˘˘˘لا ما˘˘˘˘˘˘˘˘مأا
مهنيب قرفلا اذهو .ةنطاوŸا
ةفسضلا ‘ Úينيطسسلفلا Úبو
‘ ةز˘˘˘غ عا˘˘˘ط˘˘˘قو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بر˘˘˘˘غ˘˘˘˘لا
تاعقوتلاو يسسايسسلا كولسسلا

كولسس لاز ام .اًمئاق لاز ام
‘ ي˘سسا˘ي˘سسلا Úي˘ن˘ي˘˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ةز˘غ عا˘ط˘قو ة˘ي˘بر˘غ˘لا ة˘˘ف˘˘سضلا
ة˘˘˘˘لود˘˘˘˘لا عور˘˘˘˘سشÃ دد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي
،ل˘ي˘˘ئار˘˘سسإا ن˘˘ع لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘سسلاو
ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘طاوŸا عور˘˘˘˘˘سشÃ سسي˘˘˘˘˘لو
ليئارسسإا امأا .اهيف ةاواسسŸاو
ديرت لو سضرألا ديÎف اهسسفن
تا˘˘مو˘˘ق˘˘م ف˘˘سسن˘˘تو ،نا˘˘ك˘˘سسلا
،ةلقتسسŸا ةينيطسسلفلا ةلودلا
.ير˘سصن˘ع ل˘سصف ما˘ظ˘ن م˘ي˘ق˘تو
ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘˘˘ي ل اذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘هو
ةلودلا ا˘يازÃ نو˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
ةنطاوŸا ايازÃ لو ةلقتسسŸا
نم ناك ،كلذ عم .ةيواسستŸا
دايإا لتقم Òثي نأا سضÎفŸا
ل˘˘˘˘ع˘˘˘˘ف در درا˘˘˘˘˘ب مد˘˘˘˘˘ب قÓ◊ا
لاسضنلا ‘ جمدني اًيجاجتحا
د˘سض ا˘ًي˘لا˘˘ح م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا يŸا˘˘ع˘˘لا
Óف ،هيف طرخنيو ةيرسصنعلا
‘ يرسصنع دعب دوجو ‘ كسش
،ينيطسسلف هنأل لتق دقل .هلتق
اًحÓسس لمحي اًيدوهي ناك ولو
‘ ًءاÎفا هبتسشي طقف سسيلو)

ن˘˘˘م نا˘˘˘ك .ل˘˘˘ت˘˘˘ق اŸ (ه˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح
ه˘ل˘ت˘ق ي˘عد˘˘ت˘˘سسي نأا سضÎفŸا

نإا ،جاجتحلا ببسس نود نم
ةبلاطŸا ىوتسسم ىلع نكي ⁄
نمألا ةزهجأا مامأا ةاواسسŸاب
ىل˘ع˘ف ،ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا ءا˘سضق˘لاو
لاوز˘˘˘ب ة˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘˘م˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ل˘˘˘˘قألا
نأا › ود˘˘ب˘˘ي ن˘˘ك˘˘ل .لÓ˘˘ت˘˘˘حلا
ة˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا ة˘˘˘كر◊ا ة˘˘˘ل˘˘˘سصو˘˘˘ب
هذ˘ه ‘ ة˘ه˘ئا˘ت ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘˘سسل˘˘ف˘˘لا
ع˘˘˘م˘˘˘تÛا ‘ ا˘˘˘مأا .ة˘˘˘ل˘˘˘حرŸا
ةكر◊ دوجو Óف يليئارسسإلا

تاذ ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘ي˘ند˘˘م قو˘˘ق˘˘ح
د˘˘˘سض ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘˘جا د˘˘˘˘عاو˘˘˘˘ق
.ةيرسصنعلا

ةراسشب يمزع
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ضسيسسأات‘ ةمهاسسملل اهنم ايعسسو ءأرقلأو ةبلطلأ نم Òثكلأ ةبغر دنع لوزن ةداج ةيركفو ةيملع تاماهسسإأو تاسسأرد Ëدقت ةير◊أ لسصأوت
 ..كلذل ÚمزÓلأ ةأدألأو دأزلأ نوكلÁ نم Úب يدج ضشاقن

لتقم دعب تحتُف
52 ‘ ،ديولف جروج

،0202 ويام /رايأأ
ىلع نيدايŸأ بأوبأأ

اهيعأرسصم
ىلع جاجتحÓل
دسض ةيرسصنعلأ
- ÚيكÒمألأ
نأأ دعب ةقرافألأ
مÓعإلأ لئاسسو تثب

؛ةلماك لتقلأ ةيلمع
ىلع يطرسش مَثَج ذإأ

¤أوح ديولف ةبقر
ىتح قئاقد عسست
تدّوزو .اًقنخ ىسضق

ةÒخألأ هتجرسشح
عيطتسسأأ ل““
ÚسضهانŸأ ““ضسفنتلأ
يرسصنعلأ فنعلل
فوفسص ‘ رسشتنŸأ
ةينمألأ ةزهجألأ

Ãٍةراعتسسأو ٍزاج
نأرّبعي ٍةيوغل

روعسشلأ نع اًيفرح
يمكأÎلأو Úفدلأ
ٍراعسشو قانتخلاب
‘ تأÒسسŸأ رّدسصتي
ةدحتŸأ تايلولأ
ضضعبو ةيكÒمألأ

ابوروأأ لود
.ةيبرغلأ

Úطسسلف ¤ا اكÒمأا نم قانتخإ’ا خيرات زجوم

دسض ةهجوم ةسضافتنلأ تناكو
دسض ضسيلو اًمومع لÓتحلأ

ةينمألأ ةزهجألأ فنع
نكت ⁄ .بسسحف ةيليئأرسسإلأ
.اvيبلطم اًلاسضن ةسضافتنلأ

Úب ضسيئرلأ قرفلأ وه أذهو
جروجو قÓ◊أ دايإأ لتقم
.ديولف

ديÎف اهسسفن ليئأرسسإأ امأأ
،ناكسسلأ ديرت لو ضضرألأ

ةلودلأ تاموقم فسسنتو
ميقتو ،ةلقتسسŸأ ةينيطسسلفلأ
يرسصنع لسصف ماظن



el-hourria.com
61عـمـتـجـم

م.ق

تا˘ي˘صسم˘صشلأو تلوا˘ط˘لأ تف˘ت˘خأ د˘ق˘˘ف ،ل˘˘ع˘˘ف˘˘لا˘˘ب
أوناك نيذلأ زايتملأ باحصصأأ لبق نم ةصضورعŸأ
هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ق˘˘با˘˘صسلأ تأو˘˘ن˘˘صسلأ ‘ نو˘˘صسفا˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ي
أوÈجيل ،ةحاصسم يأأ ىلع ءليتصسلل تأءاصضفلأ
ىت˘ح ع˘ف˘تر˘م ن˘م˘ث ع˘فد ى˘ل˘ع Úفا˘ط˘صصŸأ كلذ˘ب
امبصسح ،ئطأوصشلأ لامر ىلع مهل اناكم أوذختي
.ظحول
ل˘غ˘ت˘صسيو ،ا˘نا‹ ئ˘طأو˘صشلأ ¤إأ لو˘خد˘لأ ح˘˘ب˘˘صصأأو
،ماعلأ ءاصضفلأ رأوزلأ وأأ نويلÙأ نوفاطصصŸأ

يصسأركو تايصسمصش نم ةصصاÿأ مهمزأول Úلماح
ئ˘طأو˘صش ى˘ل˘ع ا˘ي˘مو˘ي فلآلأ د˘فأو˘˘ت˘˘يو ،تأدÈمو
.نأرهو
ه˘جو˘˘ت˘˘لأ ‘ نوددÎي ل نأر˘˘هو نا˘˘ك˘˘صس ى˘˘ح˘˘صضأأو
رأرغ ىلع ،ةرواÛأ تايلولأ ئطأوصش ¤إأ انايحأأ

تنا˘ك ي˘ت˘لأ ،نا˘صسم˘ل˘تو تن˘صشو“ Úعو Âا˘غ˘˘ت˘˘صسم
قيرط نع ئطأوصشلأ للغتصسأ لكصشم اصضيأأ فرعت
ق˘طا˘ن˘م˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب نأا˘صشلأ و˘ه ا˘م˘ل˘ث˘م ،زا˘˘ي˘˘ت˘˘ملأ
.دلبلل ىرخألأ
بكرŸا˘ب ه˘ب ا˘˘ن˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لأ Úفا˘˘ط˘˘صصŸأ د˘˘حأأ زر˘˘بأأو
ئطأوصش دصصقأأ ⁄» :لئاق «تايصسلدنألأ» يحايصسلأ
تايصسلدنألأ بكرم اصصوصصخو ،Êأرهولأ فنطلأ

عصضو ابيرقت ليحتصسŸأ نم ناك .تأونصس ةدع ذنم
ة˘لوا˘ط ا˘نر˘جأا˘ت˘صسأ أذإأ لإأ لا˘مر˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ف˘˘صشن˘˘م
Úب تأءاصضفلأ ىتحو .ةعفترم راعصسأاب يصسأركو
ى˘ق˘ب˘˘ت نأأ سضÎفŸأ ن˘˘م نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘ي˘˘صسم˘˘صشلأ
باحصصأأ قباصسلأ ‘ اهيلع ¤وتصسأ دق ناك ،ةرغاصش
ئطأوصش ¤إأ باهذلل رطصضأأ تنك أذل ،زايتملأ
نم دعبأأ انايحأأو ،يقرصشلأ لحاصسلاب اميصسل ،ىرخأأ
.«كلذ
Ú 000.1ب ف˘ّ̆ل˘˘ك˘˘ت تنا˘˘ك ن˘˘كا˘˘مألأ نأا˘˘˘ب فا˘˘˘صضأأو
ةلطع للخ ،Ìكأأ وأأ جد000.2 ىتحو ،جد005.1و
تلواطلأ تناك ،كلذ ىلع ةولعو .عوبصسألأ ةياهن

ق˘ل˘خ˘ي ا˘م ،ا˘صضع˘ب ا˘ه˘صضع˘ب ة˘ق˘˘صصل تا˘˘ي˘˘صسم˘˘صشلأو
ى˘ق˘ي˘صسوŸأ ن˘ع ل˘صضف ،ق˘نا˘خ ظا˘ظ˘ت˘كأ ة˘ل˘ك˘˘صشم
تأءاصضفلأ هذه باحصصأأ اهقلطي يتلأ ةبخاصصلأ
ة˘˘ن˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘صسو ءود˘˘˘ه˘˘˘ب ما˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘هأ يأأ أوÒع˘˘˘ي نأأ نود
ود˘ب˘ي ،زا˘ي˘ت˘ملأ ع˘ن˘م ذ˘ن˘م ه˘نأأ Òغ ،Úفا˘˘ط˘˘صصŸأ
داجيإأ سصخصش يأل نكÁو أءوده Ìكأأ ÚفاطصصŸأ

.عت‡و ئداه موي ءاصضقل يتأوم ناكم
كÎلأ Úع˘ب ة˘يلو˘ل˘ل ىر˘˘خألأ ئ˘˘طأو˘˘صشلأ د˘˘ه˘˘صشتو
،اهصسفن ةيعصضولأ ،غأدمو جاج◊أ ىصسرمو رفصسوبو
 .دهصشŸأ نم تايصسمصشلأ ءافتخأ للخ نم

تارايضسلا فقاوم لكضشم رارمتضسا
لكصشب نصس– دق ئطأوصشلأ ىلع عصضولأ ناك أذإأو
ةأذا˘حÃ تأرا˘˘ي˘˘صسلأ ف˘˘قأو˘˘م ة˘˘لأا˘˘صسم نإا˘˘ف ،Òب˘˘ك
ن˘˘˘م م˘˘˘غر˘˘˘لأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ا˘˘˘˘ما“ ل– ⁄ ئ˘˘˘˘طأو˘˘˘˘صشلأ
.راعصسألل سسوصسÙأ سضيفختلأ
تا˘عا˘م÷أو ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ ةرأزو ن˘˘ع نو˘˘ل˘˘ث‡ نا˘˘كو
مصسوÒ Ÿصضحتلل تأءاقل للخ أونلعأأ دق ةيلÙأ
،تأرايصسلأ فقأوم ةينا‹ نع ،5102 فايطصصلأ
Úب حوأÎت أراعصسأأ دد– نأأ تايدلبلأ ناكمإاب هنأأو
ةيصصوتلأ هذه نأأ ودبيو ،تأرايصسلأ نكرل جد03و02
ل˘حا˘صسلأ ن˘م ئ˘طأو˘صش ةد˘˘ع˘˘ب ا˘˘ه˘˘ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ” د˘˘ق
.Êأرهولأ

جد05 رعصس ديد– ” ئطأوصشلأ سضعب ‘ هنأأ Òغ
نيذلأ ،تأرايصسلأ فقأوم سسأرح سضعب لبق نم
ءا˘ن˘˘ثأأ ة˘˘صصا˘˘خ ،جد001 غ˘ل˘بÃ ا˘نا˘ي˘حأأ نو˘ب˘لا˘ط˘˘ي
را˘ه˘صشإأ ن˘م م˘غر˘لأ ى˘ل˘ع ،ن˘كا˘˘مألأ ‘ ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست˘˘لأ
.تأرايصسلأ باحصصأأ ةدئافل راعصسألأ
جد05 تعفد دقل» ددصصلأ أذه ‘ فاطصصم لاقو
02ـب نمثلأ ردقي ÂاغتصسÃ نكلو ،يترايصس نكرل
ينم بلط دقف ،عنŸأ مغرو ،تايصسلدنألأ ‘و .جد
ةيصصعأأ نولمحي ةعصشم تايردصص نودتري بابصش
،ركأذت تأرايصسلأ باحصصأل حنم نود ،جد001 غلبم
نكلو ،«جد05 تعفد كلذ عمو ،كلذ تصضفر يننكل

هاŒلأ ‘ Òغت دق عصضولأ نأأ ودبي ماع لكصشب
.حيحصصلأ
ةيلول ةيديلقتلأ ةعانصصلأو ةحايصسلأ ريدم راصشأأو
دجوي ل هنأأ ،«جأأو»ـل رمع Ëاق سسابعلب ،نأرهو
عصضولأ نأأو5102 ماعل زايتملأ دوقع ‘ لكصشم
 .ةيلولأ ئطأوصش Èع يداع
«Œىوتصسم ىلع ة˘م˘ظ˘ت˘ن˘م سشي˘ت˘ف˘ت تا˘ي˘ل˘م˘ع ير
ع˘˘قأوŸأ ¤إأ تأرا˘˘يز˘˘ب مو˘˘ق˘˘ن .ة˘˘يلو˘˘لأ ئ˘˘˘طأو˘˘˘صش
نآلأ ىتحو ،ءأرجإلأ أذه ذيفنت نم دكأاتلأو ققحتلل
،هصسفن لوؤوصسŸأ فاصضأأ ،«مأري ام ىلع ءيصش لك
ينطولأ كردلأو ةطرصشلأ حلاصصم نأأ ¤إأ أÒصشم
ن˘مأأ أذ˘كو ءأر˘جإلأ ذ˘ي˘ف˘˘ن˘˘ت نا˘˘م˘˘صض ى˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘صست
ىلع عاصضوألأ نأأ هتأذ ردصصŸأ زربأأو .سصاخصشألأ
ظوحلم نصس– ليجصست عم ،أÒثك تروطت مومعلأ

.ÚفاطصصŸاب لفكتلأ ‘
تاعام÷أو ةيلخأدلأ ةرأزو تذختأ دقف ،Òكذتلل
ئطأوصشلأ ‘ زايتملل دح عصضو رأرق ةيلÙأ
ريدŸأ ناكو .5102 فايطصصلأ مصسوم نم ءأدتبأ
‘ نلعأأ دق ةرأزولاب ةيلÙأ تاعامجلل ماعلأ
ئطأوصشلأ للغتصسل سصيخÎلأ متي نل هنأأ نأرهو
ةحونمŸأ دوقعلأ ءاغلإأ متيصسو ،زايتملأ قيرط نع
.لبق نم
امك ،رأرقلأ ذيفنتل ةصسوملم تأءأرجإأ ذاختأ متيصسو
دقع عامتجأ للخ ،رصصان مصساقلب نيدلأ زع راصشأأ

Ãصضح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل سصصصخ ة˘˘˘˘˘يلو˘˘˘˘˘لأ ر˘˘˘˘˘قÒ Ÿم˘˘˘˘صسو
نأأ ¤إأ قايصسلأ أذه ‘ راصشأأو ،5102 فايطصصلأ
‘ ةلجصسŸأ ىصضوفلل دح عصضول ذختأ دق رأرقلأ
.ئطأوصشلأ للغتصسأ
د˘ح ع˘صضو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلأ ترر˘˘ق د˘˘ق˘˘ل»
للغتصسل زايت˘ملأ ح˘نÃ ة˘ط˘ب˘ترŸأ تا˘ف˘لا˘خ˘م˘ل˘ل
ى˘ل˘ع ة˘ي˘ب˘ل˘صس تأÒثأا˘ت ا˘ه˘˘ل نا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لأ ،ئ˘˘طأو˘˘صشلأ
Òبأدتلأ نم ةلمج للخ نم أذهو ،ÚفاطصصŸأ
قفو ،«تأرايصسلأ فقأوم ةينا‹ اهنم ،ةصسوملŸأ
.هصسفن لوؤوصسŸأ
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ءاغلإا لسضفب ئطاوسشلا «نوديعتسسي» نوينارهولا
زايتم’ا Èع لÓغتسس’ا

ةدحتŸأ ·ألأ ةئيه ريرقت فصشك
،4102 ماع ‘ ناكصسلأ دأدعت نع
ةر˘ك˘لأ ى˘ل˘ع لا˘جر˘˘لأ دد˘˘ع نأأ ن˘˘ع
وحنب ءاصسنلأ ددع قوفي ةيصضرألأ
موي لك نأأ مغر ،لجر نويلم58
ن˘ع رو˘˘كذ˘˘لأ ن˘˘م ل˘˘قأأ دد˘˘ع د˘˘لو˘˘ي
اقفو ،001 ¤إأ501 لدعÃ ثانإلأ
توŸأ ةمواقم نأأو ،تايئاصصحإلل
ة˘ل˘حر˘م ل˘ك ‘ رو˘كذ˘ل˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب

.قرفلأ أذه سضوعي ةيرمع
‘ ءاصسنلأ ددع نأأ ريرقتلأ حصضوأأو
ذنم لاجرلأ ددع يزأوي ايقيرفإأ
طصسوتŸأ ‘ د‚ ثيح ،ةدلولأ
كلذو ،ىثنأأ001 لباقم روكذ301
رهظي ثيح ،بابصشلأ ةلحرم ىتح
Úب نزأو˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ مد˘˘˘˘˘ع كلذ د˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ب
،ة˘ئ˘˘بوألأو زد˘˘يإلأ بب˘˘صسب Úصسن÷أ

طصسوتŸ ةبصسنلاب هنأأ ¤إأ أÒصشم
سشيعت ةأأرŸأ نإاف ،تأديصسلأ رامعأأ
ن˘˘˘م Ìكأأ ط˘˘˘ق˘˘˘ف تأو˘˘˘ن˘˘˘صس ثل˘˘˘˘ث
ةأأرملل تأونصس عبصس لباقم لجرلأ
هنأأ ¤إأ ريرقتلأ تفلو .ةيبوروألأ

ديدعلأ كانه بابصشلأ ةلحرم ‘
ة˘˘˘˘يدا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘قلأ ر˘˘˘˘هأو˘˘˘˘ظ˘˘˘˘لأ ن˘˘˘˘م
م˘˘صسر د˘˘ي˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلأو
ة˘˘يŸا˘˘ع˘˘لأ ة˘˘ي˘˘فأر˘˘غ÷أ ة˘˘ط˘˘يرÿأ
بب˘˘صسب كلذو ،ءا˘˘صسن˘˘لأو لا˘˘˘جر˘˘˘ل˘˘˘ل

لود لاجر دجنف ،ةرجهلأ ةيلمع

¤إأ اهنورجاه˘ي ة˘ي˘ن˘ي˘تل˘لأ ا˘ك˘ير˘مأأ
،ة˘˘ي˘˘ك˘˘ير˘˘مألأ ةد˘˘ح˘˘تŸأ تا˘˘يلو˘˘لأ
ءاصسنلأ نم أروباط مهءأرو Úكرات

Ãنا˘˘˘بإأو .م˘˘˘˘هدل˘˘˘˘ب ‘ م˘˘˘˘هدر˘˘˘˘ف
ن˘م Úل˘ما˘ع˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘˘لأ لو˘˘صصو
ام ،يبرعلأ جيلÿأ لود ¤إأ لاجرلأ
لود˘˘لأ ‘ نزأو˘˘˘ت مد˘˘˘ع ¤إأ يدؤو˘˘˘ي
نيذلأ نورجاهŸأ اهيف سشيعي يتلأ

Áا˘ه˘نا˘ك˘صس دأد˘ع˘ت ن˘م %08 نو˘ل˘ث،
بي˘صصت ة˘ي˘ن˘˘يد˘˘لأ بور◊أ نأأ ا˘˘م˘˘ك
ايروصس ‘ ثدحي ام لثم لاجرلأ
002 اهب تايفولأ ددع غلبي يتلأ
امك .لاجرلأ نم %08 مهنم ،فلأأ
‘ ثا˘نإلأ دد˘ع نأأ ر˘ير˘˘ق˘˘ت˘˘لأ ر˘˘كذ
،Úصصلأ ‘و .روكذلأ نم Ìكأأ دنهلأ
يتلأ دحأو˘لأ ل˘ف˘ط˘لأ ة˘صسا˘ي˘صس نإا˘ف
‘ تببصستÚ ‘ 9791صصلأ اهتعبتأ
امأأ .ثانإلأ نم ديلأوŸأ سضافخنأ

قوفي ءاصسنلأ ددع نإاف ،ايصسور ‘
ة˘صسماÿأ ن˘صس د˘ع˘ب لا˘جر˘˘لأ دد˘˘ع
نم Ìكأأ سشيعت اهنأأ امك ،Úتصسلأو
مقر وهو ،اماع21 وحنب لجرلأ
.يŸاع يصسايق
اتيرامآأ» يد˘ن˘ه˘لأ ⁄ا˘ع˘لأ نأأ ر˘كذ˘˘ي
‘ لبون ةزئاج ىلع لصصا◊أ «نصس
رذ˘˘˘ح د˘˘˘ق ،0991 ما˘˘ع دا˘˘صصت˘˘قلأ
ءا˘صسن˘لأ دأد˘˘ع˘˘ت سصق˘˘ن ن˘˘م ⁄ا˘˘ع˘˘لأ
.ةديصس نويلم ةئام وحنب

ناكضسلا دادعت نع ةدحتŸا ·ألا ةئيهل ريرقت ‘

ءاسسنلا قوفي ⁄اعلا ‘ لاجرلا ددع
 لجر نويلم58ـب

ةدايقلا لداعي قئاسسلا ىلع فاف÷ا رطخ
لوحكلا Òثأات ت–

فاف÷اب قئاصسلأ ةباصصإأ نأأ ةيناطيÈلأ «أÈفول» ةعماج نم ءأÈخ دكأأ
عافترأ بابصسأأ زربأأ نم دعي وهو ،يرورم ثدا◊ هصضرعت رطخ ديزي
أوتفلو .لأو÷أ مأدختصسأو ،ةعرصسلأ ‘ طأرفإلاك Òصسلأ ثدأوح لدعم
دق ءاŸأ نم ةيفاك ةيمك برصش مدعو فاف÷أ نم ةاناعŸأ نأأ ¤إأ
،لوحكلأ Òثأات ت– ةدايقلأ رطخ لداعي قئاصسلأ ىلع ًأرطخ نلكصشي
ةدايز ¤إأ يدؤوي وهف ›اتلابو ،هابتنلأو زيكÎلأ للقي فاف÷اب روعصشلاف
.ثدأو◊أ عوقو ‘ لامتحلأ
هايŸأ نم لم52 لوانتب أوماق Úقئاصسلأ نم ًأددع ةصسأردلأ تلمصشو

ءاطخأأ باكتراب اهءانثأأ أوماق ،ةدحأو ةعاصس ةدŸ ةدايقلأ للخ
نم ةيفاك ةيمك أولوانت نيذلأ Úقئاصسلاب ةنراقم فعصضلأ لدعÃ تعفترأ
لم002 يهف ةدايقلأ ءانثأأ اهلوانتب ءأÿÈأ يصصوي يتلأ ةيمكلأ امأأ .ءاŸأ

فافجلل ةيبنا÷أ راثآلأ بنجتل كلذو ،ةدحأو ةعاصس للخ ءاŸأ نم
.بعتلاب روعصشلأو عأدصصلأو رأودلاك

ةدئافل نارهو ةيلو لحاضس ىوتضسم ىلع يباجيإلا رثألا ،زايتملا قيرط نع ئطاوضشلا لÓغتضسا ءاغلإل ناك
.مامجتضسÓل تاءاضضفلا هذه ديدج نم اوداعتضسا نيذلا ÚنطاوŸا

ةدرقلأ يمحي هنأأ ودبي ،حيقلتلل ديدج جهن ¤إأ نويكيرمأأ ءاملع لصصوت
.لماك لكصشب (زديإلأ) ةيرصشبلأ ةعانŸأ سصقن سسوÒف نم
،ىودعلأ ةحفاكم ىلع ةعانŸأ ماظن بردت تاحاقللأ نأأ فورعŸأ نمو
ةيكيرمألأ اينروفيلاك ةيلو ‘ ثاحبألل سسبيركصس دهعم ‘ Úثحاب نكل

سسوÒف ةحفاكم سصئاصصخ ءافصضإأ فدهب ةدرقلل يوونلأ سضم◊أ أوÒغ
كل˘ت ي˘ب˘ط˘لأ ق˘ير˘ف˘لأ ف˘صصوو .ا˘ها˘يل˘خ ى˘ل˘ع ة˘ير˘صشب˘لأ ة˘عا˘˘نŸأ سصق˘˘ن
رصشبلأ ىلع براجتلأ قيبطت ¤إأ ىعصسي وهو ،«Òبكلأ مدقتلأ»ـب ةوطÿأ
رابتعلأ Úعب ذخؤوت نأأ» قحتصست ةركفلأ نإأ نولقتصسم ءأÈخ لوقيو .ابيرق
ديدج ءزج لاخدإل يني÷أ جلعلأ ةينقتلأ هذه مدختصستو .«يوق لكصشب
.ةميلصسلأ تلصضعلأ ايلخ ¤إأ يوونلأ سضم◊أ نم
تأودألأ عينصصتل تاميلعت ىلع يوونلأ سضم◊أ نم طيرصشلأ أذه يوتحيو
‘ رأرمتصساب خصضت يتلأ ،ةيرصشبلأ ةعانŸأ سصقن سسوÒف دييحتل ةمزللأ

نأأ ،«رصشتين» ةل‹ ‘ ترصشن يتلأ ،براجتلأ ترهظأأو .مدلأ ىر‹
ةيرصشبلأ ةعانŸأ سصقن سسوÒف عأونأأ عيمج نم ةيامحب تعت“ ةدرقلأ

Ÿتاعرج دصض ةيامح اصضيأأ كانه ناك امك .لقألأ ىلع اعوبصسأأ43 ةد
سضيرم ‘ ديدج سسوÒف ةيمك لداعي ام وأأ ،سسوÒفلأ نم ةياغلل ةيلاع
أد˘ي˘ف˘م نو˘ك˘ي د˘ق ج˘ه˘ن˘لأ أذ˘ه نأأ نو˘ث˘حا˘ب˘لأ د˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘يو .ا˘˘ث˘˘يد˘˘ح با˘˘صصم

.ةيرصشبلأ ةعانŸأ سصقن سسوÒف نم لعفلاب نوناعي نيذلأ سصاخصشألل
جهن يأأ نم برقأأ نحن» ةصسأردلأ ‘ Úثحابلأ Òبك ،نأزرف لكيام لاقو
‘ لوألأ ماقŸأ ‘ لثمتت ،تابقع انيدل لأزي ل نكل ،ةلماصش ةيام◊ رخآأ
ن˘م ة˘يا˘غ˘ل˘ل Òب˘ك دد˘ع ى˘ل˘ع ج˘ه˘˘ن˘˘لأ ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت د˘˘ن˘˘ع ة˘˘مل˘˘صسلأ تأءأر˘˘جإأ
دقتعنو ،جهنلأ أذهب ةياغلل نوروخف نحن» :نأزرف فاصضأأو .«سصاخصشألأ
سصق˘ن سسوÒف تا˘˘حا˘˘ق˘˘ل تنا˘˘كو .«ه˘ل نوز˘ي˘ح˘ت˘م ا˘ن˘ن˘ك˘ل ،Òب˘ك حا‚ ه˘نأأ
ةÒبك ةعرصسب لوحتي سسوÒفلأ نأل تلكصشم هجأوت ةيرصشبلأ ةعانŸأ
ىلع بعصصي يتلأ قطانŸأ جهنلأ أذه فدهتصسيو .رأرمتصساب فدهلأ Òغيو
.اهÒيغت ةيرصشبلأ ةعانŸأ سصقن سسوÒف
يأأ نم ةيلاعف Ìكأأ هنأأ يه جهنلأ أذهل ةيقيق◊أ ةوقلأ» :نأزرف لاقو
،ةملصسلاب قلعتت يتلأ ةلئصسألأ سضعب كانه ،كلذ عمو .«ةداصضم ماصسجأأ
هروعصش دعب لإأ يعانŸأ زاه÷أ بيجتصسي ل يديلقتلأ ميعطتلأ دعبف
عناصصم ¤إأ ايلÿأ ليو– ىلع يني÷أ جلعلأ جهن لمعيو .ديدهت دوجوب
ةعانŸأ سصقن سسوÒف لتق ىلع لمعت ةيعانصص دأوم رأرمتصساب جتنت
ىدŸأ ىلع ةفورعم Òغ كلذ ىلع ةبتŸÎأ راثآلأ لأزت ل نكلو ،ةيرصشبلأ
.ليوطلأ
نيذلأ ىصضرŸأ ىلع ةيأدبلأ ‘ براجتلأ قيبطت ةصسأردلأ قيرف ديريو

لوانت ىلع نيرداق Òغ مهنكل ةيرصشبلأ ةعانŸأ سصقن سسوÒف نم نوناعي
،دووغياه يصسنان لوقتو .لبقŸأ ماعلأ للخ ةيديلقتلأ تاجلعلأ Òقاقع
ىلع رداق حاقل دوجو مدع ةلاح ‘» :مولعلأو ةحصصلل نوغيروأأ ةعماج نم
دوجو مدعل أرظنو ،ىودعلأ عنمو عصسأو قاطن ىلع ةعانŸأ زاهج ةراثإأ
ةركف نإاف ،تاحاقللأ هذه لثم Ëدقتل قفألأ ‘ حولت ىÈك تاصسأرد
ةعانŸأ سصقن سسوÒفل ةداصضŸأ تاحاقللأ لثم يوق ةيامح ماظن Ëدقت
لكصشب رابتعلأ Úعب ذخؤوت نأأ قحتصست يني÷أ جلعلأ للخ نم ةيرصشبلأ
.«يوق
:ة˘ح˘صصل˘ل ة˘ي˘كÒمألأ ة˘ي˘ن˘طو˘لأ د˘ها˘عŸأ ة˘لا˘كو ن˘م ،ي˘صسو˘ف Êو˘ت˘نأأ لا˘قو
نود ةيرصشبلأ ةعانŸأ سصقن سسوÒف ىودع نم د◊أ ديفŸأ نم نوكيصس»
،ةيلاعلأ اهتفلكت ببصسب يموي لكصشب تاصسوÒفلل ةداصضŸأ Òقاقعلأ لوانت
تابوعصصلأو ،ةاي◊أ ىدم جلعلأ نم ةيبلصس ةيبناج راثآأ روهظ لامتحأو
،«ي˘مو˘ي ل˘ك˘صشب Òقا˘ق˘ع˘لأ لوا˘ن˘ت بب˘صسب ى˘صضرŸأ سضع˘ب ا˘ه˘ه˘جأو˘ي ي˘˘ت˘˘لأ
‘ لثمتŸأ انفده وحن ةماه ةوطخ ركتبŸأ ثحبلأ أذه دعي» :فاصضأأو
.«ةنمزم ةروصصب ÚباصصŸأ سصاخصشألأ ‘ سسوÒفلأ لتق

يوونلا سضم◊ا ايÓخ Òيغت قيرط نع زديإ’ا جÓعل ديدج حاقل
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ن˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع د˘ي˘شسلا ح˘شضوأا
ءا˘˘ب˘˘نأ’ا ة˘˘لا˘˘كو˘˘ل ضشا˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ح
ز˘˘˘˘˘˘˘˘كرŸا نأا ،ة˘˘˘˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘˘˘ئاز÷ا
05 ن˘م Ìكأا ا˘ي˘مو˘ي ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘شسي
ف˘ل˘تfl ن˘˘م نو˘˘تأا˘˘ي ا˘˘شضير˘˘م
مد˘˘ع بب˘˘شسب ن˘˘طو˘˘لا تا˘˘ي’و
نونطقي يتلا تاي’ولا رفوت
نم عونلا اذه لثم ىلع اهب
ز˘˘كر˘˘م ءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘شسا˘˘ب ،ز˘˘كارŸا
ي˘˘˘م˘˘˘ح˘˘˘ششلا يد˘˘˘ي˘˘˘شسب د˘˘˘˘حاو
زكرŸا نأا فاشضأاو .نارهوب
Êاعي7991 ةنشس نششد يذلا
ةيداŸا تايناكمإ’ا ‘ اشصقن
لفكتلاب حمشست يتلا ةيرششبلاو
Úن˘مدŸا ى˘شضرŸا˘ب ل˘˘ث˘˘مأ’ا
جÓ˘ع ¤إا نو˘جا˘ت˘˘ح˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا

ة˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘مو ي˘˘شسف˘˘˘نو يو˘˘˘شضع
.م˘ه˘ت˘ي˘ع˘شضو˘ل ار˘ظ˘˘ن ،ة˘˘شصا˘˘خ
04 ىلع زكرŸا اذه رفوتيو
،لا˘˘جر˘˘ل˘˘ل ا˘˘شصشصfl ار˘˘ير˘˘شس
فرششي ،ءا˘شسن˘ل˘ل ار˘ير˘شس01و
نم نوكم يبلط مقاط هيلع
ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسو ءا˘˘˘˘ب˘˘˘˘طأا ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب˘˘˘˘شس
بشسح ،Úيناشسفن Úيئاشصخأا
د˘كأا يذ˘لا ،ضشا˘ب˘ي˘ب˘ح د˘ي˘˘شسلا
تارŸا ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘˘لا ‘ ه˘˘˘نأا
مدعل ىشضرم لابقتشسا رذعت
.ةرغاشش ةّرشسأا رفوت
ف˘ق˘ي ءا˘ب˘طأ’ا ضصق˘ن نأا ا˘م˘˘ك
ة˘مد˘خ Ëد˘˘ق˘˘ت ما˘˘مأا ا˘˘ق˘˘ئا˘˘ع
ةشصاخ ،ىشضرملل ةيعون تاذ
Úي˘˘˘ئا˘˘˘شصخأÓ˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘شسن˘˘˘˘لا˘˘˘˘ب
لك لفكتي نيذلا Úيناشسفنلا
ةر˘˘ششع و˘˘ح˘˘ن˘˘ب م˘˘ه˘˘ن˘˘م د˘˘˘حاو
نأا م˘˘˘غر ،ا˘˘˘ي˘˘˘˘مو˘˘˘˘ي ى˘˘˘˘شضر˘˘˘˘م
Ëدقت نامشضل لثمأ’ا لدعŸا

Úشضير˘˘م و˘˘ه ل˘˘شضفأا ة˘˘مد˘˘خ
بشسحو .د˘˘˘˘˘˘˘˘ح ى˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصقأا˘˘˘˘˘˘˘˘˘ك
ن˘م ة˘مد˘˘قŸا تا˘˘ي˘˘ئا˘˘شصحإ’ا

نإاف ،ضشاب˘ي˘ب˘ح د˘ي˘شسلا فر˘ط
ن˘˘يد˘˘فاو˘˘لا Úن˘˘مدŸا داد˘˘عأا

لÓخ فعاشضت زكرŸا ىلع
را˘˘˘˘˘ششأاو .ةÒخأ’ا تاو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘شسلا
زكرŸا نأا ¤إا هتاذ لوؤوشسŸا
ةن˘شس ا˘شضير˘م5573 لب˘ق˘ت˘شسا
ة˘˘ن˘˘شس دد˘˘˘ع˘˘˘لا ع˘˘˘ف˘˘˘تÒل ،5002
،اشضيرم8694 وحن ¤إا8002
ة˘ن˘شس ز˘كرŸا ل˘ب˘ق˘ت˘شسا ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
،نمدم ف’آا8 ةبارق3102
.ءاشسن092و لاجر مهنم0686

مهأا ةيسسفنلا ةعباتŸا
نم ضصلختلا لحارم
نامدإلا
حو˘˘مر˘˘˘قو˘˘˘ب رو˘˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لا ع˘˘˘جرأاو
زكرŸاب ضصتfl بيبط Úشساي
رفوت ¤إا عافترإ’ا اذه بابشسأا
راششتنا بناج ¤إا ،تاردıا
ن˘مدŸا با˘ب˘˘ششلا ىد˘˘ل ي˘˘عو˘˘لا
ى˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع لو˘˘˘˘˘˘˘شص◊ا ةرور˘˘˘˘˘˘˘شضب
،جÓعلا ةÎف مودتو .ةدعاشسŸا

12 ،حو˘مر˘قو˘ب رو˘ت˘˘كد˘˘لا بشسح
ةيفاك ةدم اهÈتعا يتلا ،اموي

’إا ،تاردıا لو˘ع˘˘ف˘˘م ة˘˘لازإ’
ةÎف ءاهنإا ضضيرملل نكÁ هنأا
ةلاح ‘ ةدŸا هذه لبق جÓعلا
نأا رابتعا ىلع ،كلذ ‘ هتبغر
ر˘˘مأا و˘˘ه ز˘˘كرŸا˘˘ب قا˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لإ’ا

 .يعوط
ضضيرŸا نأا ¤إا روتكدلا راششأاو

›È ناو˘˘ق˘˘ب ماز˘˘ت˘˘ل’ا ى˘˘ل˘˘عÚ
د˘˘ي˘˘عاوÃ ة˘˘ق˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘تŸا ز˘˘˘كرŸا
ن˘يد˘لاو˘ل˘ل ة˘حو˘م˘شسŸا ةرا˘يز˘˘لا
ةÎف ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ط ط˘˘˘ق˘˘˘˘ف ةو˘˘˘˘خإ’او
نم كانه نأا فاشضأاو ،جÓعلا
نود نو÷ا˘˘˘ع˘˘˘ي ن˘˘˘م Úن˘˘˘مدŸا
نم اذهو ،زكرŸا ¤إا لوخدلا

ةيعوبشسأا تارايزب مايقلا لÓخ
مدع˘ل ار˘ظ˘ن اذ˘هو ،ة˘ير˘ه˘شش م˘ث
نم Òبك ددع ىلع زكرŸا رفوت
ي˘˘ق˘˘ل˘˘˘ت نأا ¤إا اÒششم ،ةّر˘˘˘شسأ’ا
هل زكرŸاب وهو جÓعلا نمدŸا

هداعبإا اهمهأا ،تايباجيا ةدع
هب يدؤوت دق يتلا تايرغŸا نع
.نامدإ’ا ¤إا ةدوعلا ¤إا
ةي˘شسف˘ن˘لا ة˘ي˘ئا˘شصخأ’ا تدد˘ششو
ى˘ل˘ع ،دا˘ع˘شس قاد˘ح ةرو˘˘ت˘˘كد˘˘لا
ة˘˘ي˘˘شسف˘˘ن˘˘لا ة˘˘ع˘˘با˘˘تŸا ة˘˘ي˘˘˘م˘˘˘هأا
نامدإ’ا نع عÓقإÓل ضضيرملل

ةÎف لÓ˘˘˘˘خ تاردıا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
نكÁ هنأا ¤إا ةÒششم ،جÓعلا
هذه ن˘م ضصل˘خ˘ت˘ي نأا ن˘مد˘م˘ل˘ل
ه˘˘نأا ’إا ،ه˘˘م˘˘شسج ن˘˘م مو˘˘م˘˘˘شسلا
ا˘ي˘شسف˘ن ه˘طا˘ب˘ترا Êا˘ع˘ي ى˘˘ق˘˘ب˘˘ي
ةد˘˘م نأا تفا˘˘˘شضأاو .نا˘˘˘مدإ’ا˘˘˘ب
د˘قو لو˘ط˘ت ءا˘ف˘ششل˘ل لا˘˘ث˘˘ت˘˘م’ا
ةدكؤوم ،ةنشس نم Ìكأا ¤إا لشصت

نأا بج˘˘˘˘˘ي ضضيرŸا نأا ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع
،ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘تŸا د˘˘˘ي˘˘˘عاو˘˘˘م مÎح˘˘˘ي
‘ ة˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘غر˘˘˘˘˘˘˘لا نأا ¤إا ةÒششم
نم ةئاŸا ‘05 لث“ ءافششلا

.جÓعلا قيق–

جÓعلل نوعسضخي نوقهارم
 ءايلوألا رارسصإا ت–

عيمج نأا قادح ةديشسلا تدكأاو
نو˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لا Úق˘˘˘هارŸا
Úقفرم نونوكي جÓعلل زكرŸاب
م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ر˘˘ه˘˘ظ˘˘تو ،م˘˘ه˘˘ئا˘˘˘ي˘˘˘لوأا˘˘˘ب

،ا˘شضر˘لا مد˘عو بشضغ˘لا تا˘مÓ˘˘ع
.جÓ˘ع˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع ب˘ّع˘شصي ا˘م و˘˘هو
ءا˘˘ي˘˘لوأ’ا ة˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘غأا نأا تفا˘˘˘شضأاو
يقلتل مهءانبأا نوبحطشصي نيذلا
ةيمويلا مهتا˘نا˘ع˘م نوور˘ي جÓ˘ع˘لا

نمدŸا ةيشصخشش عم لماعتلا ‘
،ةيناودع دج نوكت يتلا قهارŸا

ي˘ق˘ل˘ت ى˘ل˘ع هرا˘ب˘جإا د˘ن˘ع ة˘شصا˘خ
ةنيدم نم ةديشس يورتو .جÓعلا
ع˘م ة˘ي˘مو˘ي˘لا ا˘˘ه˘˘تا˘˘نا˘˘ع˘˘م ي˘˘قار˘˘ب
51 غلابلا Êاودعلا اهنبا كولشس
ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ي ى˘ح˘˘شضأا يذ˘˘لا ،ة˘˘ن˘˘شس
¤إا ةÒششم ،لكك ةلئاعلاو هتوخإا
امك ،لاŸا بلط نع فكي ’ هنأا
لزنŸا ضضارغأا ةقرشسب موقي هنأا

.لاŸا ىلع هلوشصح مدع ةلاح ‘
تدب يتلا ةديشسلا هذه تفاشضأاو
لآا ام ىلع نز◊ا تامÓع اهيلع
تفششتكا ا˘ه˘نأا ،ر˘ك˘ب˘لا ا˘ه˘ن˘با ه˘ي˘لإا
Òغت دعب ةنشس31 نشس دنع هنامدإا
ر˘˘ه˘˘شسلا ى˘˘ل˘˘ع ه˘˘لا˘˘ب˘˘قإا˘˘ب ه˘˘كو˘˘ل˘˘شس
رار˘˘م˘˘حا ¤إا يدؤو˘˘ي ا˘˘م ،م˘˘˘ئاد˘˘˘لا

” يذلا اهنبا نأا ترقأاو .هينيع
ة˘˘˘يو˘˘˘بÎلا ة˘˘˘شسشسؤوŸا ن˘˘˘م هدر˘˘˘ط
عاونأا ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع ه˘نا˘مدإا بب˘شسب
ف˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘ي˘˘˘ف اÃ ،تاردıا
ة˘˘˘شسو˘˘˘ل˘˘˘ه˘˘˘لا ضصار˘˘˘قأاو ج˘˘˘لا˘˘˘˘عŸا
ةيلمع نم بعشص ،لوحكلا برششو
هلّبقت مدع كلذ ىلع دز ،هئافشش
تدكأا ،قايشسلا اذه ‘و .جÓعلل
ضصخششلا نأا ىليل ملشسم ةروتكدلا
ن˘˘م عاو˘˘˘نأا ةد˘˘˘ع لوا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ي يذ˘˘˘لا
ه˘˘جÓ˘˘ع ةد˘˘م لو˘˘ط˘˘˘ت تاردıا

ن˘مد˘ي يذ˘لا ضصخ˘ششلا˘ب ة˘نرا˘˘ق˘˘م
.تاردıا ن˘˘˘˘م اد˘˘˘˘حاو ا˘˘˘˘عو˘˘˘˘˘ن
ةي’و نم (ةنشس71) Úمأا يوريو
‘ ةر˘˘جا˘˘˘تŸا نأا ،ى˘˘˘ل˘˘˘فد˘˘˘لا Úع
لخد يذلا بابلا وه تاردıا

هنأا ¤إا اÒششم ،نامدإ’ا ⁄اع هنم
عوشضÿا ررق ،Úتنشس رورم دعب
روهدت دعب هتدارإا ضضحÃ جÓعلل

،قايشسلا اذه ‘و .ةيحشصلا هتلاح
فرششŸا حومرقوب روتكدلا لوقي

ةيحشض ناك Úمأا نإا :هجÓع ىلع
ıÓششم ،ءو˘شسلا ءا˘˘ق˘˘فر ة˘˘طÒا

نم ةمهم اطاوششأا عطق هنأا ¤إا

‘ ة˘يو˘ق˘لا ه˘تدارإا بب˘شسب جÓ˘˘ع˘˘لا
ه˘˘˘تا˘˘˘ي˘˘˘ح ¤إا ةدو˘˘˘ع˘˘˘˘لاو ءا˘˘˘˘ف˘˘˘˘ششلا
،(ةنشس83) Ëزن امأا .ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
51 ذ˘˘ن˘˘م تاردıا ن˘˘مدأا يذ˘˘لا
هيطاعت بابشسأا عجرأا دقف ،ةنشس
¤إا ه˘˘˘˘˘˘˘شضر˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘ت ¤إا تاردıا
ةعيبط ةجيتن ةيشسفن تابارطشضا

عيمج نمدأا هنأا ¤إا اÒششم ،هلمع
رر˘˘˘˘ق ه˘˘˘˘نأا ’إا ،تاردıا عاو˘˘˘˘˘نأا
هلمع نادقف دعب جÓعلل عوشضÿا
ةبيبطلا ىرتو .هنع هتلئاع دعبو
نأا ،هتلاح ىلع ةفرششŸا ملشسم
ةجيتن Óيوط اتقو ذخأاي هجÓع
ن˘˘˘م عاو˘˘˘نأا ةد˘˘˘ع ى˘˘˘ل˘˘˘ع ه˘˘˘نا˘˘˘˘مدإا
.ةليوط ةÎف لÓخو تاردıا
ة˘˘ي˘˘شسف˘˘ن˘˘لا ة˘˘ي˘˘ئا˘˘˘شصخأ’ا تد˘˘˘كأاو
ى˘˘ل˘˘ع ،دا˘˘ع˘˘شس قاد˘˘ح ةرو˘˘ت˘˘˘كد˘˘˘لا
ةدعاشسم ‘ ةلئاعلا رودو ةيمهأا
‘ جامدنإ’ا ةداعإا ىلع نمدŸا
جÓ˘ع˘ل˘ل ه˘عو˘شضخ د˘ع˘˘ب ع˘˘م˘˘تÛا
كانه نأ’ ،زكرŸا نم هجورخو
لوا˘˘˘ن˘˘˘˘ت ¤إا ه˘˘˘˘تدو˘˘˘˘ع لا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘حا
‘ ه˘˘جا˘˘˘مد˘˘˘نا مد˘˘˘عو تاردıا
تح˘شضوأاو .د˘يد˘ج ن˘م ع˘م˘˘تÛا
دا˘ع˘بإا ‘ ن˘م˘ك˘ي ة˘ل˘˘ئا˘˘ع˘˘لا رود نأا
ىركذ وأا ناكم يأا نع نمدŸا
بنا˘ج ¤إا ،ه˘نا˘مدإا˘ب ة˘قÓ˘ع ا˘˘ه˘˘ل

ي˘ع˘ي˘ب˘ط ضصخ˘شش يأا˘ك ه˘ت˘˘ل˘˘ما˘˘ع˘˘م
 .يشضاŸاب هÒكذت مدعو

ةحلسصم ليهأات لاغسشأا
«ءارهزلا ةمطاف يزيعم»
ةئاŸا ‘04 تغلب
ةداعإا لاغششأا مدقت ةبشسن تغلب
ةمطاف يزيعم» ةحلشصم ليهأات
ى˘ف˘ششت˘شسŸ ة˘ع˘با˘ت˘˘لا «ءار˘˘هز˘˘لا

ضسنارفب ةيلقعلا ضضارمأ’ا بط
تشضرعت يتلا ،ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘ب نو˘نا˘ف

ضسرام01 خيراتب لوهم قير◊
،ة˘˘˘ئاŸا ‘04 ة˘ب˘شسن طرا˘˘ف˘˘لا

ر˘˘يد˘˘˘م ه˘˘˘ن˘˘˘ع ف˘˘˘ششك ا˘˘˘م بشسح
ركذو .›ادوب رمعم ةشسشسؤوŸا
ةلاكول حيرشصت ‘ ›ادوب ديشسلا
ضشماه ىلع ةيرئاز÷ا ءابنأ’ا
لا˘ف˘ت˘حÓ˘ل م˘ظ˘˘ن يذ˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
،ةيلقعلا ةحشصلل يŸاعلا مويلاب
ةحلشصŸا هذه لاغششأا ةÒتو» نأا
دقو ،زا‚إ’ا ‘ امدقت فرعت
،«ةئاŸا ‘04 ¤إا ايلاح تلشصو
اذه مÓتشسا متيشس هنأا افيشضم
،«ةمداقلا ةنشسلا علطم» حان÷ا
نم Úيلقعلا ىشضرŸا لبقتشستل

.ةديج فورظ ‘و ديدج
يزيعم» ةحلشصم نإاف ،ةراششإÓل
د˘˘ق تنا˘˘ك «ءار˘˘هز˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘طا˘˘˘ف
ضسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘شش لÓ˘˘خ تشضّر˘˘˘ع˘˘˘ت
ج˘ت˘ن لو˘ه˘م ق˘ير˘ح ¤إا طرا˘˘ف˘˘لا

بب˘شست ،ة˘ي˘ئا˘بر˘˘ه˘˘ك ةرار˘˘شش ن˘˘ع
ة˘˘يدا˘˘م ر˘˘˘ئا˘˘˘شسخ ى˘˘˘ل˘˘˘ع ةوÓ˘˘˘ع
Úشضير˘˘˘˘˘م ةا˘˘˘˘˘˘فو ‘ ةÈت˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘م
.ةفلتfl حورجب نيرخآا ةباشصإاو
نا˘˘ك˘˘شسلاو ة˘˘ح˘˘شصلا ر˘˘يزو نا˘˘كو
د˘˘ب˘˘ع تا˘˘ي˘˘ف˘˘ششت˘˘شسŸا حÓ˘˘شصإاو
ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘ت د˘˘˘ق فا˘˘˘ي˘˘˘شضو˘˘˘ب كلاŸا
،ثدا◊ا نا˘˘˘ك˘˘˘م ¤إا ا˘˘˘هءا˘˘˘ن˘˘˘˘ثأا
فÓ˘˘غ ضصي˘˘شصخ˘˘ت ن˘˘ع ن˘˘ل˘˘عأاو
ةداعإ’ جد نويلم05 ةميقب ›ام
 .ةحلشصملل ةلماشش ليهأات
لماعلا يبطلا مقاطلا نأا ركذي
ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شس’ا ة˘شسشسؤوŸا هذ˘ه˘˘ب
اذ˘ه لا˘˘غ˘˘ششأا لÓ˘˘خ بر˘˘عأا د˘˘ق
‘ ه˘˘ل˘˘مأا ن˘˘ع ،ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
ز˘˘ي˘˘ح ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘شصŸا هذ˘˘˘ه لو˘˘˘خد
،ةددÙا ا˘˘ه˘˘لا˘˘˘جآا ‘ ة˘˘˘مدÿا

لجشسŸا ط˘غ˘شضلا د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘شس’
ل˘ق˘ن د˘ع˘ب ح˘لا˘شصŸا ي˘قا˘ب ى˘ل˘ع
ا˘˘˘ه˘˘˘يو– تنا˘˘˘ك ي˘˘˘ت˘˘˘لا ةّر˘˘˘شسأ’ا

55 ـب ةردقŸاو يزيعم ةحلشصم
ىر˘˘خأا ح˘˘لا˘˘˘شصم ¤إا ،ار˘˘˘ير˘˘˘شس
.ىفششتشسŸاب

ـه1441 مر11fi ـل قفاوŸا م0202  توأا03  دحألا

...ةديلبلاب نامدإلا ة÷اعم زكرم

تاي’ولا فلتfl نم اسضيرم05 لابقتسسا

 ةحسصلل ديفم ةيئاوهلا ةجاردلا بوكر
ثولتلا ‘ ىتح

ا˘ه˘ج˘ئا˘ت˘ن تر˘ششن ة˘شسارد تر˘˘ه˘˘ظأا
بو˘˘˘كر نأا ا˘˘˘شسنر˘˘˘ف ‘ ءا˘˘˘˘ثÓ˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا
ةÒبك ةنيدم ‘ ةيئاوهلا ةجاردلا

يبلشسلا Òثأاتلا مغر ،ةحشصلل ديفم
ضضر˘ع˘ت˘لا لا˘م˘ت˘˘حاو و÷ا ثو˘˘ل˘˘ت˘˘ل

.ثداو◊
‘ ترششن يتلا ةشساردلا ‘ ءاجو

«يحشصلا فارششإ’ا دهعم» ةل‹
لاجÃ ىن˘ع˘ت ة˘ي˘شسنر˘ف ة˘ئ˘ي˘ه و˘هو
ةجاردلا دئاوف» نأا ةماعلا ةحشصلا
ن˘م Òث˘ك˘ب Èكأا ة˘ح˘شصل˘ل ة˘ي˘ئاو˘ه˘˘لا
.«اهب ةطبترŸا رطاıا
،ةيبوروأا ثاحبأا جمانرب راطإا ‘و
ةث˘حا˘ب˘لا ةدا˘ي˘ق˘ب ة˘شسارد˘لا تير˘جأا
،ل˘˘˘يزا˘˘˘˘ن ود يردوا ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘شسنر˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ي˘ت˘لا ة˘نو˘ل˘ششر˘ب ة˘ق˘ط˘ن˘م تل˘˘م˘˘ششو
.ةمشسن ÚيÓم2,3 مشضت
ماعلا Òثأاتلا ةشساردلا تميق دقو

ÿحرلا ضضفÓىلع تارايشسلاب ت
ل˘˘ق˘˘ن ل˘˘ئا˘˘شسو دا˘˘م˘˘ت˘˘ع’ ة˘˘ح˘˘˘شصلا
ة˘˘˘جارد˘˘˘لا ل˘˘˘˘ث˘˘˘˘م Ìكأا «ة˘˘˘˘ط˘˘˘˘ششن»
.ماعلا لقنلاو يششŸاو ةيئاوهلا
تا˘هو˘يرا˘ن˘ي˘˘شس ة˘˘شسارد˘˘لا تل˘˘ل˘˘حو
ةكبشش دامتعا Òثأات اميشس’ ،ةدع

ةمدÿاب ةيئاوهلا تاجاردلل ةيدلب
ىلع7002 ماعلا نم ارابتعا ةر◊ا
ضضارمأا نم ةحشصلا لكاششم ضضعب
نم يركشسو فرخو ةيبلق-ةيئاعو
يد˘˘ث˘˘لا Êا˘˘طر˘˘شسو Êا˘˘ث˘˘لا عو˘˘˘ن˘˘˘لا
.نولوقلاو
ة˘˘ك˘˘ب˘˘ششلا هذ˘˘ه نأا ة˘˘شسارد˘˘لا تأارو
طاششنلا ةدايز لÓخ نم تحمشس»
21 ةافو بنجتب دارفأÓل يدشس÷ا
عافترا لباقم ‘ ةنشسلا ‘ اشصخشش
تايفولا ددع ‘30,0 هردق يونشس
ايونشس31,0و Òشسلا ثداوح ببشسب
ن˘˘م Èكأا تا˘˘ي˘˘م˘˘˘ك ق˘˘˘ششن˘˘˘ت بب˘˘˘شسب
ىلع ةشساردلا تددششو .«تاثولŸا
ة˘˘˘ي˘˘˘ئاو˘˘˘ه˘˘˘لا ة˘˘˘جارد˘˘˘˘لا بو˘˘˘˘كر نأا
Úشس– ‘ نا˘˘˘˘م˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘شسي ي˘˘˘˘˘ششŸاو

ل˘˘ك˘˘ششب Úن˘˘طاوŸا ضشي˘˘ع فور˘˘ظ
تايوتشسم ضضفخ لÓخ نم ماع
.ثولتلا
دا˘م˘ت˘˘عا» نأا ة˘˘شسارد˘˘لا تح˘˘شضوأاو
ةمدÿاب ةيئاوهلا تاجاردلا ةكبشش
عجارت ¤إا ىدأا ،ةنولششرب ‘ ةر◊ا

نوبركلا ديشسكأا Êاث تاثاعبنا ‘
.«ايونشس نط ف’آا9 ـب ردقي

نم ةÈتعم ادادعأا ،ايموي ،ةديلبلاب يعما÷ا نوناف ضسنارف ىفسشتسسÃ نامدإلا ة÷اعم زكرم لبقتسسي
اذهب لثمألا لفكتلا نود اقئاع فقت ةدودÙا هتايناكمإا نأا لإا ،جÓعلا ‘ Úبغارلا تاردıا ينمدم
.زكرŸا اذه ريدم حيرسصت بسسح ،ىسضرŸا نم لئاهلا مكلا

ضضر˘˘عŸا ‘ ةأار˘˘˘ما51 تكرا˘˘شش
،ةيفيرلا ةأارŸا تاجتنÃ ضصاÿا
ةأارŸا» ةيعمج لبق نم مظن يذلا
كلذو ،ةدكي˘ك˘شس ة˘ي’و˘ل «ة˘ي˘ف˘ير˘لا

‘ ةÒخأ’ا هذ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه رود زار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘بإ’
ليعفت لبشسو ةيداشصتق’ا ةيمنتلا
.اهرود
تامداقلا تاشضراعلا تمدق دقو
ر˘˘˘˘ئاز÷ا ن˘˘˘˘م ل˘˘˘˘ك تا˘˘˘˘ي’و ن˘˘˘˘˘م
،ةد˘ك˘ي˘ك˘شسو ف˘ي˘ط˘شسو ة˘م˘شصا˘ع˘˘لا

جاتنإا ن˘م ،ة˘ف˘ل˘تıا ن˘ه˘تا˘ج˘ت˘ن˘م
تا˘˘يو˘˘˘ل◊او نو˘˘˘ت˘˘˘يز˘˘˘لاو ل˘˘˘شسع˘˘˘لا
ةشسبلأ’او يبارزلا جشسنو ةيديلقتلا
ة˘عا˘ن˘شص ن˘ع Ó˘شضف ،ة˘يد˘ي˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لا
راد˘˘˘ب اذ˘˘˘هو ،ا˘˘˘هÒغو را˘˘˘خ˘˘˘ف˘˘˘˘لا
ط˘˘شسو˘˘ب جار˘˘شس د˘˘مfi ة˘˘فا˘˘ق˘˘ث˘˘لا
ةي˘ع˘م÷ا فار˘ششإا ت– ةد˘ك˘ي˘ك˘شس
 .ةيمنتلاو ةيفيرلا ةأارملل ةينطولا
ةيلÙا ةيعم÷ا ةشسيئر بشسحو
داعشس ،ةي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘ي˘ف˘ير˘لا ةأار˘م˘ل˘ل
ضضر˘˘عŸا اذ˘˘ه نإا˘˘ف ،ةد˘˘ي˘˘شصعو˘˘ب
ةأارملل يŸاعلا مويلل ءايحإا ماقŸا
نم ربوتكأا51ـل قفاوŸا ةيفيرلا
¤إا ا˘˘˘شسا˘˘˘شسأا فد˘˘˘ه˘˘˘ي ة˘˘˘ن˘˘˘˘شس ل˘˘˘˘ك
‘ ةيفيرلا ةأارŸا رودب ضسيشسحتلا
‘ يلئاعلا نزاوتلا ىلع ظاف◊ا

اهرود زار˘بإاو ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا ق˘طا˘نŸا
تÈتعا ،اهتهج نم .ةيمنتلا ‘
ةأارملل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘م÷ا ة˘شسي˘ئر
،Êوتيز ةي˘ه˘ب ،ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘ي˘ف˘ير˘لا

ةيفيرلا ةأارŸا نأاب اهلخدت لÓخ
جات– ثيح ،ة˘ي˘شصو˘شصخ˘ب ز˘ي˘م˘ت˘ت
ةعيبط نأ’ ،ةيئانثتشسا ةيانع ¤إا

رود ن˘ع ا˘ي˘ب˘شسن ة˘ف˘ل˘تfl ا˘ه˘ل˘˘م˘˘ع
تدا˘˘فأاو .ندŸا ‘ ا˘˘˘ه˘˘˘تÓ˘˘˘ي˘˘˘ث˘˘˘م
ةأارŸا رود نأا˘˘ب Êو˘˘ت˘˘يز ةد˘˘˘ي˘˘˘شسلا
ى˘ل˘ع ر˘شصت˘ق˘ي د˘ع˘˘ي ⁄» ة˘˘ي˘˘ف˘˘ير˘˘لا
حبشصأا لب ،طقف يتاذلا ءافتك’ا
،ي˘ن˘˘طو˘˘لا دا˘˘شصت˘˘ق’ا ‘ م˘˘ها˘˘شسي

د˘يد˘ع˘ب ا˘ه˘ما˘˘ي˘˘ق د˘˘ع˘˘ب ا˘˘شصو˘˘شصخ
م˘˘عد ةز˘˘ه˘˘جأا ن˘˘م˘˘˘شض ع˘˘˘يرا˘˘˘ششŸا
.«ةلودلا
ي˘˘˘ئÓ˘˘˘لا تا˘˘˘شضرا˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا Úب ن˘˘˘˘مو
راوز˘لا ن˘م دد˘˘ع Èكأا Íط˘˘ق˘˘ت˘˘شسا

ةد˘˘ي˘˘˘شسلا ،ضضر˘˘˘عŸا اذ˘˘˘ه لÓ˘˘˘خ
،(ةنشس54) حا˘ب˘شصم م˘هاو ة˘˘ل˘˘ي˘˘لد
ة˘˘ي˘˘بر˘˘˘ت لا‹ ‘ ط˘˘˘ششن˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ءابنأ’ا ةلاكول تدكأا دقف ،لحنلا
اذ˘˘˘ه تل˘˘˘خد ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأا ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘ئاز÷ا
كل“ يهو تاونشس ذنم لاÛا

›اوح جتنتو لحن ةيلخ62 ايلاح
.ايونشس غلك05

ةيفيرلا ةأارŸا تاجتنÃ ضصاÿا ضضرعŸا

ةدكيكسس ةي’وب ةسضراع51 ةكراسشم



يل◊ا فيظنت ‘ ىلثŸا ةقيرطلا
اهفيظنتو اه˘ي˘ل˘ع ة˘ظ˘فاÙا بج˘ي ي˘ت˘لا ة˘ن˘ي˘م˘ث˘لا ءا˘ي˘سشألا ن˘م ي˘ل◊ا
ـ تيبلا ةبر يتزيزع ـ كيلإاو ..اهقيربو اهلامج دقفت ل ىتح ،ةيانعب

:يل◊ا عاونأا سضعبب ةيانعلا قرط
يهف ،ءاسسنلا Úب امومع عئاسشلا وهو ،بهذلا نم ةعونسصŸا يل◊ا -1
ءÓطب نهدت اهناعŸ ىلع ةظفاحمللو ،نوباسصلاو رتافلا ءاŸاب لسسغت
.لمعتسست مث فŒ ىتح كÎتو نوللا Ëدع رفاظأا
ن˘˘م ر˘˘سضح˘˘ت˘˘سسم يأا˘˘ب ل˘˘سسغ˘˘ت :ة˘˘سضف˘˘لا ن˘˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘ن˘˘˘سصŸا ي˘˘˘ل◊ا -2
رهاو÷ا قوحسسمو ءاŸا نم Úل جيزÃ وأا ةزها÷ا تارسضحتسسŸا
نع لازي مث فجيل جيزŸا كÎيو ،ةفيظنو ةمعان ةطوف ةطسساوب

عملت مث ةمعان ةطوفب ففŒ مث رتاف ءام ‘ يل◊ا ةعطق لسسغ قيرط
.ةفيظن ىرخأا ةطوفب
نوكت ⁄ اذإاو ،لازغلا دلج نم ةعطقب عملت :بهذلاب ةيلطŸا يل◊ا -3
ة˘سصاÿا ةز˘ها÷ا تار˘سضح˘ت˘سسŸا د˘حأا˘ب ا˘ه˘ف˘ي˘ظ˘ن˘ت ن˘ك˘م˘ي˘ف ةر˘فو˘ت˘م
ةرسشقلا لوزت ل ىتح ،ةدسشب كعدلا مدع ةاعارم عم ،ةسضفلا فيظنتب
يل◊ا ةعطق فطسشت وأا ،ةمعان ةطوفب هفافج دعب جيزŸا رثأا لازي مث

.ةمعان ةطوفب ففŒ مث رتاف ءام ‘
دلجب كعدتو نوباسص هب رتاف ءام ‘ لسسغت :ؤولؤوللا نم يل◊ا -4
ةاعارم بجيو ،هب ةسصاÿا ةبلعلا ‘ ايقفأا عسضويو ،دجو نإا ،لازغلا
ةداع Òغي وهو ةÎف لك ؤولؤوللا تابح لسصي يذلا طيÿا ىلع فسشكلا
.ةنسس لك
ةطسساوب مويدوسصلا تا˘نو˘بر˘ك˘ي˘ب ا˘ه˘ك˘عد˘ب ف˘ظ˘ن˘ت :ة˘ب˘ل˘سصلا ي˘ل◊ا -5
.ةمعان ةطوف
ةقعلم ةبسسنب تانوبركيبو ءام ‘ عقنت :توقايلاك ةÁركلا راجحألا -6
ةقيقد رسشع ةسسمخ ›اوح كÎتو ءام بوك لكل تانوبركيبلا نم ياسش
.نطقلا نم ةعطقب فظنت مث
دعب دجو نإا لازغلا دلجب وأا روتسسكلا نم ةطوفب كعدي :قيقعلا -7
.نوتيزلا تيز نم ليلق ‘ اهلسسغ
ليلق هيلإا فاسضم ءام ‘ اهسسمغ دعب ةمعان ةطوفب كعدي :سساŸا -8
.ففجي مث رداسشنلا لئاسس نم
نهدت سسبŸÓا وأا دل÷ا ىلع يل◊ا هكÎت يذلا رثألا يدافتلو -9
ظفاحي ءÓطلا اذه نأا ¤إا ةفاسضإلاب نوللا Ëدع رفاظأا ءÓطب يل◊ا

.اهناعŸو اهقيرب ىلع
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ةجيتن ءادوسسلا تلاهلا رهظت دقو
ا˘ي˘م˘ي˘نألا ل˘ث˘م ة˘˘ي˘˘سضر˘˘م با˘˘ب˘˘سسأل
‘ بار˘˘ط˘˘سضاو ،ة˘˘يذ˘˘غ˘˘ت˘˘لا ءو˘˘˘سسو
بار˘˘ط˘˘سضاو ،تا˘˘نو˘˘مر˘˘ه˘˘لا زار˘˘فإا
د˘ل÷ا ز˘ي˘م˘ت˘يو .ة˘يو˘˘مد˘˘لا ةرود˘˘لا
هتيسساسسحب Úعلا ةقطنÃ طيÙا
ماد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسا نإا˘˘˘ف اذ˘˘˘ل ةد˘˘˘يد˘˘˘˘سشلا

ي˘˘ت˘˘لا ل˘˘ي˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لا تار˘˘سضح˘˘ت˘˘˘سسم
داوŸا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع يو˘˘ت–

ةيسسكع جئاتنب يتأاي دق ةيئايميكلا
اذل .ديعاجتلا روهظ ‘ ببسستيو
تا˘˘˘ط˘˘˘لÿا ماد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسا ل˘˘˘˘سضف˘˘˘˘ي
تلاه˘لا ن˘م سصل˘خ˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
ط˘يÙا د˘ل÷ا ة˘يا˘م˘حو ءادو˘˘سسلا
.Úعلاب

:Íللاو لضسعلاو زوللا ةطلخ
:تانوكŸا

 زوللا نم ناتبح
 Íللا نم ةقعلم
 لسسعلا نم ةقعلم1/3
نو˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لا Òسصع ن˘˘˘م تار˘˘˘ط˘˘˘˘ق
 (يرايتخا)
:ةقيرطلا
تاعاسس ةدعل Íللا ‘ زوللا عقني
ى˘ل˘ع لو˘سص◊ا ى˘ت˘˘ح ن˘˘ح˘˘ط˘˘ي م˘˘ث
نو˘م˘ي˘ل˘لا فا˘سضي .م˘عا˘˘ن نو˘˘ج˘˘ع˘˘م
Íل˘˘˘لاو زو˘˘˘ل˘˘˘لا ط˘˘˘ي˘˘˘لÿ ل˘˘˘سسع˘˘˘لاو
Úع˘˘˘لا لو˘˘˘ح ط˘˘˘˘ي˘˘˘˘لÿا ع˘˘˘˘سضو˘˘˘˘يو
.ةعاسس دعب فطسشيو
:درابلا Íللا
ن˘ط˘ق˘لا ن˘م ة˘˘ع˘˘ط˘˘ق ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا˘˘ب
،درا˘ب Íل ‘ ة˘عو˘ق˘نŸا ف˘ي˘ظ˘˘ن˘˘لا

ع˘˘م Úع˘˘لا قو˘˘ف تادا˘˘˘م˘˘˘ك ي˘˘˘ع˘˘˘سض
51 ةدŸ ا˘˘ه˘˘قÓ˘˘غإا ى˘˘ل˘˘ع سصر◊ا
.ايموي ةيلمعلا رركتو ،ةقيقد

ن˘م سصل˘خ˘ت˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع Íل˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘ي
ا˘م˘ك ة˘ي˘ل˘˘عا˘˘ف˘˘ب ءادو˘˘سسلا تلا˘˘ه˘˘لا
Úع˘˘˘لا ة˘˘˘ئد˘˘˘ه˘˘˘˘ت ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع د˘˘˘˘عا˘˘˘˘سسي
.داهجإلاب روعسشلا نم سصلختلاو

:ةيعيبطلا تويزلا ةطلخ
:تانوكŸا

 زوللا تيز نم ةقعلم
 مسسمسسلا تيز نم ةقعلم
 دنهلا زوج تيز نم ةقعلم

fiتلوسسبك ىوتÚ ماتيف نمÚ E
:ةقيرطلا
اديجÚ Eماتيفو تويزلا طلخت
‘ مد˘خ˘ت˘سستو ة˘˘جا˘˘جز ‘ أا˘˘ب˘˘ع˘˘تو
Úع˘لا˘ب ة˘ط˘يÙا ة˘ق˘ط˘نŸا نا˘هد
ن˘˘كÁ ا˘˘م˘˘ك .ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي مو˘˘ن˘˘لا ل˘˘˘ب˘˘˘ق
تو˘يز˘لا هذ˘˘ه ن˘˘م ل˘˘ك ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا

Ãى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘ت ا˘˘ه˘˘ل˘˘ك˘˘ف ا˘˘˘هدر˘˘˘ف
ءادو˘˘سسلا تلا˘˘ه˘˘لا ن˘˘م سصل˘˘خ˘˘ت˘˘˘لا
.Úعلا طيfi ةيذغتو

Áزو˘˘ل˘˘لا تيز ماد˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسا ن˘˘˘ك ‘
Úعلاب ةطيÙا ةقطنŸا كيلدت
Úت˘˘ق˘˘ي˘˘قد ةدŸ ع˘˘ب˘˘سصإلا فر˘˘ط˘˘˘ب
رر˘˘ك˘˘تو درا˘˘ب˘˘لا ءاŸا˘˘˘ب ف˘˘˘ط˘˘˘سشيو
راد˘م ى˘ل˘ع تار˘م ةد˘ع ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
.مويلا
:رايÿا حئارضش
ءادو˘سسلا تلا˘˘ه˘˘لا ن˘˘م سصل˘˘خ˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ح˘˘ئار˘˘سش ي˘˘ع˘˘سض ،Úع˘˘لا خا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘ناو
ءا˘ق˘ل˘ت˘سسلا ع˘م Úع˘لا ى˘ل˘ع را˘˘يÿا

Ÿةرم ةيلمعلا رركت .ةقيقد02 ةد
.ايموي
:عانعنلا قاروأا

ةجزاطلا عانعنلا قاروأا سضعب مرفت
01 ةدÚ Ÿعلا لوح عسضوتو اديج
نطقلا نم ةعطقب حسس“و قئاقد
.ءاŸاب للبŸا

لا˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘تÈلا Òسصع ة˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘خ
:نيرسسيلغلاو
:تانوكŸا

لاقتÈلا Òسصع نم ةقعلم
نيرسسيلغلا نم ةقعلم
:ةقيرطلا
لوح اهي˘ع˘سضو تا˘نو˘كŸا ي˘ط˘ل˘خا
فط˘سشتو ق˘ئا˘قد01 ةدÚ Ÿع˘˘˘˘˘˘لا
ةفسصولا هذه قيبطت .رتافلا ءاŸاب
تلاه˘لا ن˘م كسصل˘خ˘ي˘سس ما˘ظ˘ت˘نا˘ب
رهظم نم نسسحيسس امك ءادوسسلا
ةراسضنلا هحنÁو Úعلا لوح دل÷ا
.ةموعنلاو
:ياضشلا تادامك
يا˘سشلا سسا˘ي˘˘كأا ن˘˘م ي˘˘سصل˘˘خ˘˘ت˘˘ت ل
ةجÓثلا ‘ اهيعسض ،ةمدختسسŸا
Úعلا قوف اهيعسضو تاعاسس ةدعل

Ÿاب اهيفطسشاو قئاقد01 ةدŸءا
.درابلا

ةيعيبطلا تاطلÿا مادختسسا دنع
مدع بجي ءادوسسلا تلاهلا جÓعل
دق يتلا تانوكŸا سضعب مادختسسا
د˘˘ي˘˘عا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا رو˘˘˘ه˘˘˘ظ ‘ بب˘˘˘سست˘˘˘ت
لثم اهفافج دعب ⁄ألاب روعسشلاو
ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ط˘˘˘˘لا كسسا˘˘˘˘مو ،ق˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘قد˘˘˘˘˘لا
.رسشقت يتلا تاكسساŸاو

Œف˘˘ل ر˘˘ه˘˘سسلا ي˘˘ب˘˘نÎة˘˘ل˘˘يو˘˘ط تا،
‘اكلا ردقلا ذخأا ىلع يسصرحاو
ةمعطألاو ءاŸا ›وانتو ،مونلا نم
ة˘با˘سصإلا بن˘ج˘ت˘ل ةر˘فو˘ب ة˘ي˘ح˘سصلا
.ءادوسسلا تلاهلاب

!رهضش ‘ لكضشŸا نم يضصلخت

 ءادوسسلا ت’اهلا ىلع ءاسضقلل ةعجان ةيلزنم تاطلخ

.تÈك امهم امئاد هلفطك لماعت نأا ب– ةأارŸا
بئاقح كعم لم– ل تنأاو ةأارŸا بلق باب قرطت ل

.اهب مامتهلا
اهنأاب رعضشت اهعد ،اهيدي ىلَع هلبق مضسرا :ةأارŸا راغت امدنع

.كيدل هللا نم همعن
.لجرلا بلق ‘ اجيجضض Ìكأا ةمعانلا ةئداهلا ةأارŸا

.ةفأارلاو فطعلا رعاضشم نم ولخت ل اهنإاف تضسق نإاو ةأارŸا
اهلجخيو باتعلا ىضشخت ،ةضساضسح ةفافضش هضضبن لإا ةأارŸا امو

.اهب– نم اي اهل ةبتنإاف .مŸÓا
.قدضصب اهبحأا لجر لِإا اهتÒغو ةأارŸا نونج لمتحي ل

Ìكأا هلعجي ائيضش ةأارŸا بلق نم لجرلا ملعتي نأا ابيع صسيل
. هقرو هيناضسنإا

لجرلل نكÁ ل نكل بأا Óب Óفط يبرت نأا عيطتضست ةأارŸا
. مأا Óب Óفط يبري نأا
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يتلا ءادوضسلا تلاهلا روهظ ‘ مونلا نم فاك ردق ىلع لوضص◊ا مدعو رركتŸا رهضسلاك ةئطاÿا ةيمويلا تاداعلا ببضستت دق
Œكأا ىتحو اقهرم ودبي هجولا لعÈ انضس. 
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: ريداقŸا
قيقد بوك2
حلم ةÒغسص ةقعلم1/2
ركسس ةÒبك ةقعلم1
تيز ةÒبك ةقعلم2
ئفاد Íل بوك3/4
ةيروف ةÒمخ ةÒغسص ةقعلم2

: Òضضحتلا ةقيرط
ح˘˘لŸا ع˘˘م ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا ط˘˘ل˘˘خ˘˘˘ي -1
‘ وأا ناجعلا ‘ تيزلاو ركسسلاو
.Òبك ءاعو
ع˘م ئ˘˘فاد˘˘لا بي˘˘ل◊ا فا˘˘سضي -2
ةدŸ طلÿا عم ةيروفلا ةÒمÿا
.قئاقد5
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بجيف ،ايحسص كرعسش ءاقبإا نيديرت تنك اذإا
Œك ،لثم رعسشلا ءادعأا بنÌرعسشلا سضرعت ة

طو˘˘غ˘˘سضلا ،تا˘˘ن˘˘ي˘˘ما˘˘ت˘˘ي˘˘ف˘˘لا سصق˘˘ن ،سسم˘˘سشل˘˘˘ل
لثم ةيسساقلا ليمجتلا تارسضحتسسمو ،ةيسسفنلا
رعسش ¤إا قيرط لهسسأاو .ةغابسصلا وأا ديعجتلا

ءايسشألا نم نك‡ ددع Èكأا بنŒ وه يحسص
:ةيلاتلا ةراسضلا

وبماضشلا مادختضسا ةÌك-1
رعسشلا فيظنت يه وبماسشلل ةيسساسسألا ةفيظولا

تاهوبماسشلا نكل ،ةدئازلا تويزلاو ةبرتألا نم
ةيسساق ةيئايميك داوم ىلع يوت– يتلا ةيوقلا
اهزرفت يت˘لا ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا تو˘يز˘لا ى˘ل˘ع ي˘سضق˘ت
يسصرحا ،كلذل .رعسشلا بيطÎل سسأارلا ةورف
نم ةعونسصم ةفيطل وبماسش عاونأا رايتخا ىلع
مادختسسا تارم ددع ليلقت عم ةيعيبط داوم
طقف سسأارلا ةورف ىلع همادختسساو وبماسشلا
.هلمكأاب رعسشلا ىلع سسيلو
رعضشلا عم فينعلا لماعتلا-2
طسشŸا مادختسسا ،للبم وهو رعسشلا فيفسصت

ةوقب رعسشلا ‘ عباسصألا رير“ ،نانسسألا قيسض
هذه لك ،رعسشلا فيفسصت ةÌكو ،كباسشتلا سضفل
ام وهو هرسسكتو رعسشلا دقعت ببسست ءايسشألا
ي˘ب˘نŒ .ة˘ي˘ك˘ي˘نا˘ك˘يŸا رار˘سضألا م˘سسا˘ب فر˘˘ع˘˘ي
فلتلا ليلق˘ت˘ل نا˘ك˘مإلا رد˘ق ة˘ق˘با˘سسلا ءا˘ي˘سشألا
.رعسشلا رسسكتو

رعضشلا تاراوضسضسكإا-3
رعسشلا كباسشم ،ةيطاطŸا ةطبرألا مادختسسا
نم Ìكأا رعسشلا تيبثت تاراوسسسسكإا نم اهÒغو
ر˘˘ع˘˘سشلا ر˘˘سسك˘˘ت بب˘˘سسي ا˘˘ي˘˘عو˘˘ب˘˘˘سسأا تار˘˘˘م3
ةقيرطلا سسفنب رعسشلا فيفسصت اسضيأا .هفسصقتو
ق˘˘طا˘˘نŸا ‘ ر˘˘ع˘˘سشلا ط˘˘قا˘˘سست بب˘˘سسي ا˘˘ي˘˘مو˘˘ي
تاراو˘سسسسكإلا ماد˘خ˘ت˘سسا ي˘˘ب˘˘نŒ .ةدود˘˘سشŸا
كر˘ت ›وا˘حو ةو˘ق˘ب ر˘˘ع˘˘سشلا د˘˘سش بب˘˘سست ي˘˘ت˘˘لا
.نك‡ تقو لوطأل اباسسنم كرعسش
ةرار◊ا-4
هديعŒ وأا رعسشلا درفل رعسشلا ةاوكم مادختسسا
ةقب˘ط˘لا ي˘هو ل˘ك˘تو˘ي˘ك˘لا ة˘ق˘ب˘ط Òمد˘ت بب˘سسي
رعسشلا روذ˘ج ف˘ع˘سضي ا˘م˘ك ،ر˘ع˘سشل˘ل ة˘ي˘جراÿا

ماد˘˘خ˘˘ت˘˘سسا ‘ تب˘˘غر اذإا .ه˘˘ط˘˘قا˘˘سست بب˘˘سسيو
فف‹ يمدختسسا كرعسش فيفسصتل ةرار◊ا
عم طقف ةرورسضلل كلذ نوكي نأا ىلع رعسشلا

مسس51 دعب ىلع ففÛا نوكي نأا ةاعارم
.كرعسش نم لقألا ىلع
تاثولŸا-5
‘ دو˘جوŸا رو˘ل˘ك˘لا ل˘ث˘م ة˘ي˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا تا˘˘ثو˘˘لŸا

ءام ‘ ةدوجوŸا حÓمألاو ةحابسسلا تامامح
هذ˘ه˘ف .كر˘ع˘سش ى˘ل˘ع Òثأا˘ت أاو˘˘سسأا ا˘˘ه˘˘ل ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا
نو˘لو سسم˘ل˘م ى˘ل˘˘ع ط˘˘ق˘˘ف ر˘˘ثؤو˘˘ت ل تا˘˘ثو˘˘لŸا
.ر˘ع˘سشلا ما˘سسم ف˘ع˘سضت ا˘سضيأا ا˘ه˘ن˘ك˘لو ،ر˘ع˘˘سشلا
ف˘ط˘سش ى˘ل˘ع ة˘حا˘˘ب˘˘سسلا د˘˘ع˘˘ب ا˘˘مود ي˘˘سصر˘˘حا
.بذعلا ءاŸاب كرعسش
نزاوتŸا Òغ يئاذغلا ماظنلا-6
ةحسصلاو نانسسألاو دل÷او دي÷ا رعسشلا طبتري
ةنزاوتم تابجو لوانتب ارسشابم اطابترا ةماعلا
ءا˘ي˘سشألا هذ˘ه ر˘فو˘ن ل ا˘مد˘˘ن˘˘ع .د˘˘ي˘˘ج ل˘˘ك˘˘سشب
Ìكأا امه ةرسشبلاو رعسشلاف انداسسجأل ةدي÷ا
لوا˘ن˘ت ى˘ل˘ع ي˘˘سصر˘˘حا .كلذ ن˘˘م ن˘˘يرر˘˘سضتŸا
نم Òثكلا عم ةجزاطلا هكاوفلاو تاوارسضÿا
.كتر˘˘سشبو كر˘˘ع˘˘سش لا˘˘م˘˘جو ة˘˘ح˘˘˘سصل Úتور˘˘˘لا

Œيفاكلا لوانت ةدايز اسضيأا يبنÚ بعلي ثيح
.رعسشلا فلت ‘ ماه رود

اهبنŒ ةيفيكو رعسشلا فلت تاببسسم ىلع ‘ّرعت

ـه1441 مر11fi ـل قفاوŸا م0202  توأا03  دحألا

نل ةسصق هجولا روثبو بوبح
ي˘هو ،ا˘ن˘م˘ظ˘ع˘م د˘ن˘ع ي˘ه˘ت˘ن˘˘ت
،ةفل˘تfl با˘ب˘سسأا ةد˘ع˘ل ر˘ه˘ظ˘ت
حرسشنسس ،ببسسلا ناك ايأا نكل
كلت نم سصلختلا ةيفيك مكل
⁄أا نودب وأا ليلقلا عم روثبلا
.ةرŸاب
:تاوطÿا
؛كي˘˘ع˘˘ب˘˘˘سصإا ي˘˘˘مد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘سسا .1

ط˘غ˘سضل˘ل ،ما˘˘ه˘˘بإلاو ة˘˘با˘˘ب˘˘سسلا
طي– يتلا ةقطنŸا كلت ىلع
سصل˘خ˘˘ت˘˘لا ن˘˘يد˘˘ير˘˘ت ةÌب يأا˘˘ب
.اهنم
بح˘˘˘سسلا ما˘˘˘ظ˘˘˘ن ي˘˘˘˘ق˘˘˘˘ب˘˘˘˘ط .2
ةÌبلاب طيÙا دلجلل عفدلاو
ا˘هاو˘تfi غ˘˘ير˘˘ف˘˘ت م˘˘ت˘˘ي نأا ¤إا
.ينهدلا
:حئاضصن

يلسسغا
كيدي
،كلذ د˘ع˘ب
يعسضو
مهرم
بح

ةزرا˘˘ب ةÌب يأا ى˘˘ل˘˘ع با˘˘ب˘˘سشلا
.اهلخاد نم ةئلت‡و
‘ رار˘˘˘م˘˘˘حا كا˘˘˘ن˘˘˘ه نا˘˘˘ك اذإا

ط˘˘˘˘يÙا د˘˘˘˘ل÷ا ة˘˘˘˘ق˘˘˘˘ط˘˘˘˘ن˘˘˘˘م
كلذ ‘ اهنم يبرقت ل ،ةÌبلاب

.تقولا
كعباسصأا فارطأا يمدختسسا

عم لسضفأا لكسشب لمعت يهف
.ةقيرطلا هذه

 هجولا روثب نم سصلختلا ةيفيك
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Ãثحاب ةكراضشÚ ع ةيبنجأاو ةيبرع ةلود31 نمÈ ““ويديفلا““

تاسساكعن’ا““ لوح ›ود ىقتلم نسضت– نارهو
““انوروك ةمزأ’ ةيوغtللا

ث.ق

ةرو˘ت˘كد˘˘لا ةذا˘˘ت˘˘سسألا ıÈا ةر˘˘يد˘˘م تح˘˘سضوأا
ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ةر˘ها˘ظ˘ت˘لا هذ˘ه sنأا ي˘سسا˘˘ن˘˘سسب دا˘˘ع˘˘سس
قايسس ‘ ت‹رُب يتلا اهعون نم ¤وألا ةيلودلا
،ةعما÷ا˘ب ة˘ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا ة˘ط˘سشنألا فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا
م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ط‰ Úب ع˘˘م˘˘ج˘˘ي ءار˘˘جإا ق˘˘فو كلذو
،تنÎنلا سسوردو و دعب نع يئرŸا لسصاوتلا

ةيبرع ةلود31 ىقتلŸا اذه ‘ كراسشيسس ثيح
ي˘سسا˘ن˘سسب دا˘ع˘سس ةرو˘ت˘كد˘لا تد˘sكأاو .ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأاو
ةعما÷ مÓكلا ة÷اعمو تاجهللا flÈ ةريدم
›ودلا ءاقللا اذهل يسسيئرلا فدهلا نأا نارهو
ة˘مزأل ة˘يو˘غ˘ل˘لا تا˘سسا˘ك˘ع˘نلا د˘˘سصر ‘ ن˘˘م˘˘ك˘˘ي
لا˘˘˘˘غ˘˘˘˘سشألا نأا ¤إا ةÒسشم ،““ا˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك““ سسوÒف
عسضولا ببسسب دعب نع ويديفلا Èع ىرجُتسس
5 لÓخ نم كلذ ليل– ”و ،رهاقلا يحسصلا

fiا لوا˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ي ثي˘˘˘ح ،رواÙلا˘˘ك˘˘سشأا لوألا رو
لÓخ نم ““انورو˘ك““ لو˘ح ة˘ي˘ل˘سصاو˘ت˘لا ل˘عا˘ف˘ت˘لا
Êاثلا روÙاو ،يعامتجلا لسصاوتلا تاكبسش
اهرثأاو ةيئرŸاو ةبوتكŸا ةفاحسصلا ةغلب متها

،انوروك ةحئاج لÓخ نم روهم÷ا هيجوت ‘

Òبعتلا ‘ انوروك تايلŒ ثلاثلا روÙا للحو
،ليثمتلاو ،حرسسŸاو ،بدألا ‘) :ليم÷ا ينفلا
ع˘بار˘لا روÙا م˘ت˘هاو (...ي˘ل˘˘ي˘˘ك˘˘سشت˘˘لا ن˘˘ف˘˘لاو
ةÎفب ةطبترŸا ةيناسسللا/ةيعامتجلا داعبألاب
،ي˘ج˘ه˘ل˘لا Òب˘ع˘ت˘لا لÓ˘خ ن˘م ي˘˘ح˘˘سصلا ر˘˘ج◊ا
د˘˘˘˘˘˘˘سصر˘˘˘˘˘˘˘˘ل Òخألاو سسماÿا روÙا سصسصخو
انوروك ءابوب ة˘ق˘ل˘ع˘تŸا تا˘ح˘ل˘ط˘سصŸا ل˘ي˘ل–و
،ة˘˘ي˘˘فا˘˘˘ق˘˘˘ث˘˘˘لاو ،ة˘˘˘ي˘˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلاو ،ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لا)
ر“ؤوŸا بط˘ق˘ت˘سسا (ة˘ي˘ن˘يد˘˘لاو ،ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلاو
،نطولا جراخو لخاد نم ةÒثك ةكراسشم تابغر

51 ما˘˘ه˘˘سسإا كلذ ن˘˘ع َسض˘˘sخ“و ،ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘ك– ”
: ‘ تلsث“ ،ةيبنجأاو ةيبرع ةلود31 نم اثحاب
،بر˘غŸا ،سسنو˘ت ،قار˘˘ع˘˘لا ،ا˘˘يرو˘˘سس ،Úط˘˘سسل˘˘ف
،ايكرت ،ايسسينودنأا ،رطق ،نامع ةنطلسس ،رسصم
53 ةمهاسسم اذكو ،ايÒجينو ،ليزاÈلا ،اسسنرف
.ةيرئازج ةعماج22 نم اثحاب
با˘ت˘ك داد˘عإا ر“ؤوŸا اذ˘ه ن˘ع ا˘ق˘˘ب˘˘سسم ج˘˘ت˘˘نو
ةعما÷ا يعقوم ‘ هرسشن ”و ،اقبسسم ر“ؤوŸا
”و ،يعامتجلا لسصاوتلا لئاسسو لكو ةيلكلاو
Èع ةانق اذكو ،ر“ؤوŸاب ةسصاخ ةحفسص حتف
لÓخ ن˘م ر˘سشا˘بŸا ثب˘لا ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ،بو˘ي˘تو˘ي˘لا

ةزÈم ،هيلإا ترسشأا امك تÓخادŸا لكل ةسصنŸا
اذه ‘ ةرسضاح نوكتسس يتلا تايسصخسشلا نأا
ةكسسÓب روتكدلا ‘رسشلا سسيئرلا اهنم ءاقللا
،ةلب نب دمحأا1 نارهو ةعماج ريدم ليعامسسإا

Ãا ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ة˘كرا˘سشŸسسيئر نم ةنوكت
،د˘مfi ي˘سسا˘ن˘˘سسب د˘˘مfi رو˘˘ت˘˘كد˘˘لا ى˘˘ق˘˘ت˘˘لŸا
زاقيردور زاراوسس سساسشارغ سساد ايرام روتكدلا

وÒنا˘˘˘ج يدو ير˘˘˘ل ة˘˘˘يدا–لا ة˘˘˘˘ع˘˘˘˘ما÷ا ن˘˘˘˘م
ةينانبللا ةعما÷ا نم سشيفع يردنأا ،ليزاÈلا
ةعماج نم Òمسس نيدلا ماسسح . د ،ةيكيرمألا
ن˘˘م غادÁÒد زو˘˘سسرأا يد˘˘ن˘˘ه ،ر˘˘˘سصÃ ا˘˘˘ي˘˘˘نŸا
رداقلا دبع .د ،ايكÎب زيدلي ةينقتلا ةعما÷ا

fiةيدوعسسلا نازاج ةعماج نم فرسش ىلع دم،
زكرŸا ريدم نم دمfi يقابلا دبع رسضÿ . د
Êا˘ه ،ا˘ير˘ج˘ي˘ن˘ب ة˘ي˘بر˘ع˘لا ثو˘ح˘ب˘ل˘ل يÒج˘ي˘˘ن˘˘لا
سسي˘ئر نو˘سسÒج ة˘ع˘ما˘˘ج نا˘˘سضمر ل˘˘ي˘˘عا˘˘م˘˘سسإا
ر˘˘ئاز÷ا ن˘˘م ا˘˘مأا ،ي˘˘كÎلا ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ىد˘˘ت˘˘˘نŸا
رسصان ،Êايلم دمfi ةرتاكدلا نم لك كانهف
،Úمأا Êرسصم ،Ëركلا دبع ومح ،لوبمطسسا

يروسصنم د . أا نم لك قيسسنت ت– Úمأا يبارع
ÿءارهزلا دباعلا .د و ،رسض.

نم دكؤوت ةدود نب ةكيلم نونفلاو ةفاقثلا ةريزو
: ةبانع

Òغ ةيكرح يفسضُيسس ““نوبيه““ عقوم فينسصت
ةيرثأ’ا عقاوŸا لÓغتسسا لا‹ ‘ ةقوبسسم

عقاوŸا نأاب ةبانعب ةدود نب ةكيلم نونفلاو ةفاقثلا ةريزو تدsكأا
خيراتلا قمع ‘ برسضت يتلا ةيمÙا ةيخيراتلا تاءاسضفلاو ةيرثألا
باطقتسسا عقاوم ¤إا لوحتيل Úمثت ¤إا ةجاحب انيمث اديسصر لكسشت““
.““ليدبلا داسصتقلا ءانب ‘ مهاسستو ةوÌلا دلوت
ةرايز سشماه ىلع اهتدقع ةيفحسص ةودن لÓخ ةريزولا تحسضوأاو
تاطاسشنلا ثادحتسسا نأاب ةيلولا هذه ¤إا Úموي تماد دقفتو لمع
ا˘هدا˘ع˘بأاو ،ع˘قاوŸا هذ˘ه ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘ب ةر˘سشا˘بŸا ة˘ل˘سصلا تاذ ة˘ن˘˘ّم˘˘ثŸا
عقاوŸا هذه لو– ةيكرح ثعب ‘ ةمهاسسŸا““ هنأاسش نم ةيراسض◊ا
.““ةوÌلل ةدلوم ةيراŒو ةيتامدخ تاطاسشنل باطقأا ¤إا
ةيسصولا ةرازولا فرط نم ةيرا÷ا يعاسسŸا نأاب ةدود نب تركذو
،ةبانع ةيلوب نوبيه ةينامورلا ةنيدملل يرثألا عقوŸا فينسصتل

‘ ةقوبسسم Òغ ةيكرح يفسضي نأا هنأاسش نم يŸاعلا ثاÎلا نمسض
يتلا ةيداسصتقلا اهداعبأا Úمثتو ،ةيرثألا عقاوŸا لÓغتسسا لا‹

تا˘سسسسؤوŸا فر˘ط ن˘م لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل Ó˘˘با˘˘ق ا˘˘ب˘˘سصخ لا‹ ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت
.ةئسشانلاو ةرغسصŸا
ةاي◊ا سشاعنإل اهعاطق اهجهتني يتلا ةيجيتاÎسسإلا نع تفسشك ذإاو
ةيرورسضلا ةقفارŸا Òفوت ةيمهأا ىلع ةريزولا تَدsدسش ةيفاقثلا

حر˘سسم““ عور˘سشÃ قا˘˘ي˘˘سسلا اذ˘˘ه ‘ ًةر˘˘uكذ˘˘م ،تاردا˘˘بŸا با˘˘ح˘˘سصأل
ةعبانلا ةيقيق◊ا تاردابŸا باحسصأل ةبسسنلاب لثÁ يذلا ““بي÷ا

ةÒغسصلا تارامثتسسÓل ةيقيقح ةسصرف““ ةباسشلا بهاوŸا ةدارإا نم
ةيفاقث ءاوجأا قلخو ةروجهŸا تاءاسضفلا لÓغتسسا نم نك“ يتلا

.““ءايحألا Èع ةيقيقح
بدتنŸا ريزولا ةقفر تفرسشأا دق نونفلاو ةفاقثلا ةريزو تناكو
حابسصم ليعامسسإا ةحسصلا ةرازو ىدل تايفسشتسسŸا حÓسصإاب فلكŸا

‘ لمع˘ت ة˘ي˘ب˘ط م˘ق˘طأا ةد˘ئا˘ف˘ل ‘ا˘ق˘ث ر˘ف˘سس زاو˘ج52 مي˘ل˘سست ى˘ل˘ع
.ةبانع ةيلوب دجتسسŸا ““انوروك““ سسوÒف ءابو ةهجاوم

ث.ق

ةرواÛا قوق◊او فلؤوŸا قوق◊ ينطولا ناويدلا
: فضشكي

““انوروك““ ةحنم نم نانف3123 ةدافتسسا

““ادنوأا““ ةرواÛا قوق◊او فلؤوŸا قوق◊ ينطولا ناويدلا فسشك
راطإا ‘ كلذو ،نآلا د◊ انوروك ةحنم نم انانف3123 ةدافتسسا نع
ةدود نب ةكيلم““ةفاقثلا ةريزو اهنع تنلعأا دق تناك يتلا ةيلمعلا
.““ةحئا÷ا نم نيررسضتŸا Úنانفلا معدل
Èع Óجسسم7155 ءاسصحإا دعب هنأا اهل نايب ‘ ةه÷ا تاذ تلاق
عفدب ماق ديÈلاو سسكافلاو رسشابŸا ليجسستلا Èع4801و تينÎنلا

¤وأا ةيلمع ‘ ةرسشابم ةغيسصبو ةيكنب تاباسسح Èع تاقحتسسم
ةيناث ةمئاق اهتلت ،Òخألا ليرفأا82 موي اديفتسسم وسضع913 حلاسصل

ىرخأا ةمئاق مث ،اديفتسسم وسضع187 تلمسش يرا÷ا يام30 ‘
227 ـب ةعبار ةمئاق يام71 مويلاو يام01 موي593 ىلع يوت–
622 مسضت ةسسداسس ةمئاق مث ،253 ةدئافل ىرخأا ةمئاق اهيلت ديفتسسم
ةنماث ةمئاق مث701 مسضت0202 ةيليوج12 موي ةعباسس ةمئاق اهتلتو

3123 مويلا د◊ لماسشلا ددعلا نوكيل113 مسضت0202 توأا72 ‘
.ديفتسسم نانف
بسسح تافلم ةعجارمو ةسسارد ¤إا جات– ةيلمعلا نأاب نايبلا ركذو
ةلاسسر ناويدلا هجو ناويدلا اهيلع Òسسي يتلا Úناوقلا هيلع سصنت ام
لك نأاب ،مهتافلم اوعدوأا نيذلا اوعدوأا نيذلا ÚلجسسŸا Úنانفلا ¤إا
عيمج رفو˘ت ن˘م د˘كأا˘ت˘لا نأاو ،ة˘ع˘با˘تŸاو ة˘يا˘ن˘ع˘لا˘ب ى˘ظ– تا˘ف˘لŸا
.ادهجو اتقو بلطتي طورسشلا

ث.ق

flÈ همظنُي يذلا ““انوروك صسوÒف ةمزأل ةيوغللا تاضساكعنلا““ لوح دعب نع ›ود ىقتلم لوأا نارهو ةعماجب صسمأا قلطنا
.““ةلب نب دمحأا““ ةعماجب نونفلاو بادآلا ةيلكل عباتلا مÓكلا ة÷اعمو تاجهللا

ـه1441 مر11fi ـل قفاوŸا م0202  توأا03  دحألا

ى˘ف˘˘ط˘˘سصم رو˘˘سسي˘˘فوÈلا قر˘˘ط˘˘ت˘˘ي
رداسصلا ديد÷ا هباتك ‘ يطايخ
ير˘˘ئاز÷ا ا˘˘سضر ي˘˘˘ل˘˘˘ع““ ار˘˘˘خؤو˘˘˘م
Úتيسصخسش راسسŸ ““سسلبارط مكاح
91ـلا نرقلا نم Úتذف Úتيرئازج
مك◊ا لا‹ ‘ جراÿا ‘ اتزرب
.ةيركسسعلا ةدايقلاو ةيسسامولبدلاو
ن˘ع ردا˘سصلا با˘ت˘ك˘˘لا اذ˘˘ه دو˘˘ع˘˘يو
021 ‘ ““مو˘˘˘˘˘˘ك كآا““ تارو˘˘˘˘˘˘سشن˘˘˘˘˘˘˘م
ا˘˘˘˘سضر ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع را˘˘˘˘سسŸ ة˘˘˘˘ح˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘سص
و˘˘˘˘هو (6781 -0281) ير˘˘˘˘ئاز÷ا
د˘ئا˘قو ي˘ج˘˘ي˘˘تاÎسسا ل˘˘جرو بتا˘˘ك
سسلبارط مكاحو طيسسو و يركسسع
ةايح اذكو ،Êامثعلا دهعلا لÓخ
ة˘جو˘خ نا˘م˘ث˘ع ن˘ب ناد˘م˘ح هد˘˘لاو
بتا˘˘˘˘˘˘˘˘ك و˘˘˘˘˘˘˘˘˘هو (2481 -3771)
با˘˘ب˘˘لا““ ىد˘˘ل ة˘˘˘ح˘˘˘سص را˘˘˘سشت˘˘˘سسمو
.لوبنطسسإاب ““›اعلا
نادمح راسسم لوأا باتكلا لوانت
م˘ل˘˘ع ذا˘˘ت˘˘سسأا ة˘˘جو˘˘خ نا˘˘م˘˘ث˘˘ع ن˘˘ب
وسضع بسصنم لغسش يذلا نايدألا
رئاز÷ا ةنيدŸ يدلبلا سسلÛا
Úيسسنرفلا فرط نم اهلÓتحا دعب
ـل ه˘ل˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا يذ˘˘لا بسصنŸا و˘˘هو
ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘سسلا ةر˘ط˘ي˘سسلا ة˘ل˘قر˘˘ع““

““اهدجاسسمو ةينيدلا اهينابم ىلع
قودلا Úب اطيسسو حبسصي““ نأا لبق
نم2381 ماع ياب دمحأاو وغيفور
ة˘˘يو˘˘سست ¤إا Úفر˘˘ط˘˘لا بل˘˘ج ل˘˘جأا
هديرŒو هد˘يد˘ه˘ت د˘ع˘بو .““ة˘ي˘م˘ل˘سس
ن˘ب ناد˘م˘ح ردا˘غ ه˘تا˘˘ك˘˘ل˘˘ت‡ ن˘˘م
ىفنŸا ¤إا ايعوط ةجوخ نامثع

روŸا ةن÷““ سسسسأا نيأا اسسنرف ‘
““ر˘ئاز÷ا ة˘ن˘يد˘م ن˘م ن˘يدور˘طŸا
ى˘ف˘ط˘سصم ن˘ب م˘ي˘هار˘بإا بنا˘ج ¤إا
.اسشاب
باتك سسيرابب رسشن3381 ماع ‘و
ةيخيرات ةÙ مدقي يذلا ““ةآارŸا““

ر˘˘ئاز÷ا ة˘˘يلو ن˘˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘سصحإاو
ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلا ع˘˘سضو˘˘لا ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ف˘˘سصي
ي˘˘˘˘عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘جلاو يدا˘˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘قلاو
تقولا كلذ ‘ رئازجلل ‘اقثلاو
دسض تاماهتا ةحئل اسضيأا عسضيو
نم رارفلل هرطسضا ام رامعتسسلا
لوب˘ن˘ط˘سسا ‘ رار˘ق˘ت˘سسÓ˘ل ا˘سسنر˘ف
تا˘˘˘مدÿا ،ة˘˘˘ح˘˘˘˘ل˘˘˘˘سصم Òسس ن˘˘˘˘يأا
.ناطلسسلل ةيحسصلا
فا–إا““ با˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ك رد˘˘˘˘˘˘سصأا ا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ك
ثحا˘˘˘˘˘˘بÃ ءا˘˘˘˘˘˘˘بدألاو Úف˘˘˘˘˘˘˘سصنŸا
هيف اعد يذلا ““ءابولا نع زاÎحلا
ن˘م ة˘يا˘قو˘لا قر˘ط ة˘ي˘˘قÎل كاذ˘˘نآا
لز˘ع˘لا˘ب ل˘م˘ع˘˘لا ةرور˘˘سضو ة˘˘ئ˘˘بوألا
هراد˘˘˘سصإا د˘˘˘ي˘˘˘عأا د˘˘˘قو ،ي˘˘˘˘ح˘˘˘˘سصلا

.رئاز÷ا ةعماج لبق نم ارخؤوم
ماع ةجوخ نامثع نب نادمح ‘وت
ىري نأا نود لوبنطسسا ‘2481
رئاز÷اب اتيقب ناتللا هتنباو هتجوز
.ةمسصاعلا
¤إا ىرخأا ةهج نم باتكلا داعو
نب نامثع نبإا- اسضر يلع راسسم
د˘˘˘˘لو يذ˘˘˘˘لا -ة˘˘˘˘جو˘˘˘˘خ ناد˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ح
0281 ما˘˘ع ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز÷ا˘˘˘ب
ة˘˘˘ير˘˘˘ك˘˘˘˘سسع˘˘˘˘لا سسرادŸا˘˘˘˘ب سسردو
مسضنيل0481 ماع ىتح ةيسسنرفلا

ن˘يأا Êا˘م˘ث˘ع˘لا سشي÷ا ¤إا ا˘هد˘ع˘˘ب
ن˘م نا˘ك ةÒب˘ك تا˘ي˘لوؤو˘˘سسم د˘˘ل˘˘ق˘˘ت
يسسامولبدلاو يركسسعلا هرود اهنيب
مر˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا بر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ح ‘ م˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘هŸا
اهيف تهجاوت يتلا (3581-6581)
ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ع˘˘˘لا نا˘˘˘ت˘˘˘يرو˘˘˘طاÈمإلا
.ةيسسورلاو
ا˘سضر ي˘ل˘ع نا˘ك ا˘˘ي˘˘ند˘˘م ه˘˘ت˘˘ف˘˘سصبو
ة˘˘يلو ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘فر˘˘˘سشم ير˘˘˘ئاز÷ا
ماع ‘و ،ايكرت طسسو ‘ سساويسس
لاسشيرام ةبتر ىلع لسصح7681
سسلبارطل امكاح حبسصيل (Òسشم)
.0781 ماع ىتح برغلا
سشي÷ا ةسسائر ىلع Úماع دعبو
‘ ز˘˘كر˘˘م˘˘تŸا Êا˘˘م˘˘ث˘˘ع˘˘لا Êا˘˘˘ث˘˘˘لا
¤إا ىر˘˘˘خأا ةر˘˘˘م دا˘˘˘ع لو˘˘˘سضا˘˘˘نألا

ه˘ه˘جو سسا˘˘م˘˘ت˘˘لا د˘˘ع˘˘ب““ سسل˘˘بار˘˘ط
‘و .““نا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ل˘˘˘˘سسلا ¤إا نا˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘سسلا

يرئاز÷ا اسضر يلع ناك سسلبارط
تا˘حÓ˘˘سصإا ذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت ن˘˘ع لوؤو˘˘سسم
قاطن˘لا ة˘ع˘سساو ة˘ي˘نار˘م˘عو ة˘يرادإا
نم ةنيدŸا ةرادإا ميظنت داعأا امك

سسل‹) ““ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا““ ءا˘˘سشنإا لÓ˘˘خ
Êا˘ك˘سس داد˘ع˘ت م˘ي˘ظ˘ن˘تو (ة˘ن˘˘يدŸا
بر˘˘˘˘سشلا ها˘˘˘˘ي˘˘˘˘م ل˘˘˘˘˘كا˘˘˘˘˘سشم ل˘˘˘˘˘حو
.ةيمومعلا ةرانإلا اذكو ةفاظنلاو
م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ح˘˘ب˘˘سصأا ه˘˘م˘˘ك˘˘ح ل˘˘ظ ‘و
ىرقو ندم ‘ ايمازلإا يئادتبلا

تا˘˘ي˘˘ل˘˘ك ح˘˘ت˘˘ت˘˘فا ا˘˘م˘˘˘ك ،سسل˘˘˘بار˘˘˘ط
.فر◊او نونفلل ةسسردمو
رادسصإا ”6781 ماع هتافو دعبو
ناونع لمح يذلا ““ردانلا““ باتكلا

ةينامث˘ع˘لا ة˘غ˘ل˘لا˘ب ““ر˘ئاز÷ا ةآار˘م““
د˘˘ه˘˘ع˘˘لا نا˘˘بإا ةد˘˘ئا˘˘˘سسلا ة˘˘˘ي˘˘˘كÎلا)
يلع ه˘ي˘ف يور˘ي يذ˘لاو (Êا˘م˘ث˘ع˘لا
لبق رئاز÷ا خيرات يرئاز÷ا اسضر
رامعتسسلا ىتحو Êام˘ث˘ع˘لا د˘ه˘ع˘لا
ةيبعسشلا ةمواقŸا اسضيأاو يسسنرفلا
0381 يماع Úب يسسنرفلا لتحملل
.7481و
Ó˘˘م˘˘ع ق˘˘با˘˘سس تقو ‘ ر˘˘سشن ا˘˘م˘˘ك
¤إا ا˘م˘جÎم ة˘جراد˘لا ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا˘˘ب
ن˘م تارا˘كذ˘ت““ ناو˘ن˘ع˘ب ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا
ه˘ي˘ف در˘سس ““ة˘ن˘ي˘ط˘˘ن˘˘سسق ¤إا ة˘˘ل˘˘حر
ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع ¤إا هد˘˘لاو ع˘˘م ه˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘حر
دم˘حأا˘ب ه˘ئا˘ق˘لو ير˘ئاز÷ا قر˘سشلا
.2381 ماع ياب
و˘هو- ي˘طا˘˘يÿا ى˘˘ف˘˘ط˘˘سصم ف˘˘لأا

ة˘ع˘ما˘ج˘ب سسرد˘˘مو ثحا˘˘ب بي˘˘ب˘˘ط
-ترا˘˘ي˘˘˘ت د˘˘˘ي˘˘˘لاو˘˘˘م ن˘˘˘م ر˘˘˘ئاز÷ا
خ˘يرا˘ت لو˘ح لا˘م˘عألا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
يرئاز÷ا بطلا خيراتو رئاز÷ا

Ãبط˘˘˘˘˘˘لا خ˘˘˘˘˘˘يرا˘˘˘˘˘˘ت““ كلذ ‘ ا ‘
ةÁد˘˘ق˘˘لا رو˘˘˘سصع˘˘˘لا ن˘˘˘م ر˘˘˘ئاز÷ا
(3002) ““اذ˘˘˘˘ه ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘مو˘˘˘˘ي ى˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘حو
(1102) ““ةروثلاو ءاسضيبلا رزآاŸا»و
تا˘˘˘عاÛاو ة˘˘˘˘ئ˘˘˘˘بوألا خ˘˘˘˘يرا˘˘˘˘ت»و
““رئاز÷ا ‘ ةي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ثراو˘ك˘لاو
ا˘˘يا˘˘ح˘˘˘سض نو˘˘˘ير˘˘˘ئاز÷ا»و (1102)
ةلود ةÁرج :ةيوونلا تاعاعسشإلا
نكرت ءاسسن““ ¤إا ةفاسضإلاب (8102)““
يذلا ““رئاز÷ا خيرات ‘ تامسصب

.يسضاŸا ةيليوج ‘ ردسص
ث.ق

““صسلبارط مكاح يرئاز÷ا اضضر يلع““ هباتك ‘

91ـلا نرقلا نم Úتsذف Úتيرئازج Úتيسصخسش راسسم عsبتتي يطايخ ىفطسصم
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ةبقرلا
داوم نم

ءانبلا

(م) لفون
(م) عفاد

(م) ةوبر
 يقتري

«ماد» اثلث
ميظعلا

ةريزج
(م) ةيسسنوت

(م) اهكفي
ددع

لاقت ل
 نيدلاولل
ناهباسشتم

(م) Úهارب
ةحاسسملل

سضرح
ينمتلل

لسصاف
Òغي

«ماع» اثلث
هسضفرأا ل

(م)

(م) Òسسيلا
فيرعتلل

(م) هدسشرأا
(م) هتدوع

دادم
اهفذقي

(م) ناكÈلا

دحأا
نيدلاولا

مسس÷ا ‘

هفرعي
(م) Úخث

يفنلل
رج فرح

(م)

يقلي
Úلقثلا دحأا

يئاجر

(م) عاجوا
ماهفتسسإÓل

تيŸا سسكع
سشي÷ا ملع

(م)
رج فرح

(م)
«بيرلا»

ةÌعبم

لابج
(ن) ةيبوروأا

ةيامح
(م) دلاو

(م) ةلفغ
(م) ناسسحإا

(م) دلاو
ددر

(م) لسصأا
يهنلل

flفي
بعتي

(م) ينمتلل
 سسكع
بيثلا

اهكسش
«داح»
ةÌعبم

(م) بيجي
دسشح

رم سسكع
ماظع
سسأارلا

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

ةعطاقتŸا تاملكلا

ايقفأا
ةمرÙا ةيكÓهتسسإلا داوŸا نم ـ1
لودلا ‘ بابسشلا تاقاط ردهت يتلا
ةفلختŸا
اناغ ةمسصاع ـ ناهباسشتم ـ ءادنلل ـ2
يرجه رهسش ـ هعزانت ـ3
مسس÷ يرورسض حÓملا نم ـ4
(م) ءاج وأا مدق ـ ناسسنإلا
 (م) بأاد وأا يعسس ـ اهحتف ـ5
فرعي ل ـ (م) براقأا ـ (م) Òثك ـ6
(م) ةءارقلا لو ةباتكلا
ـ (م) ماهفتسسإÓل ـ (م) جوز سسكع ـ7
(م) يدلج سضرم
ةحاسسملل ـ (م) سسقط ـ (م) سضرم ـ8
(م) ىغو ـ ةيلحاسس ةيرئازج ةنيدم ـ9
تايلولا ندم تايÈك نم ـ01
ةدحتŸا

م ر ـه م ـه ا ق سش أا ا

ي ظ ا ر د ا ي أا أا ل

ن ف سس ـه ا ت ع ا ر إا

ل ي م سس ك و ن م ن م

ع ـه ي ر د ا ا ـه ب ا

ا م سس ع د سض ي ن ي ر

سض و ل ا سص ع ـه م ن ـه

ر ق ت ق و ل ا ي ف ي

ل ل ن م م ا ط ف ل ا

ا ا د ي سس ن ـه و ل ح

رضسلا ةملك

 :بولطŸا
È◊ا عاÎخإا اهب ناك

ثلاثلا نرقلا ‘
يدÓيŸا

تاملكلا
ـ (ماطفلا ـ ةرم ـ عاسضرلا ـ ةولح ـ ةرامإلا )
ـ دراطي ـ نم ) ـ (مهاقسشأا ـ موقلا ـ ديسس )
ـ ايأا ـ كمسسي ـ ل ـ هسسفن ـ تقولا ‘ ـ Úبنرا

.دعسس ـ ةيرد ـ عسضاوت ـ ةيانع ـ (امهنم

وك - ود - وضس
8 9 2 7

3 2 1 4 5
9 3 1 6

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

8 9 7
6 5 4 8 9 3
4 7 5 6 8

ا ل لك ام ا ت Ÿاقت عط ة
ا ايقف
ـ1 ا  ıارد ـ2 ت أا  ـ ي ـو.و  أا  ـ3 ارك انت  سسف ه
ـ ر  ـ4 بج ـ دوي  ـ5 لح  لح  ـ اه ـ6 لمع  ـ مج 
ا ـ له أا  ـ7 يم ـ درف  ـ مك  ب  ـ8 جر ـ ءاد  ـ وج 
أا ـ9 ر سش  اسشر ـ ل رح  ـ01 ب ل  ا سسو ل‚ سس

:ايدومع
ـ1 يأا  أا ت ـ دمح سش  ـ2 ر ات  ـ ل .ل  ـ3 ر.ا.ر.ج
أا ـ ةم اف  سش ـ4 ل وخ  ـ ف أا  ـ ل او  ـ5 د ب  سس ـ دو

ـ مه سس  ـ6 ل وه  ـ7 وكل ـ ا.ا  ـ دم  ج  Í 8ـ
ت ـ رك يع  ـ ب ـ9 رج  ر  ـ لج ارم  ـ01 لح
بار ام ح رج

ا ل لك ام ا ت ل ضس ه يم يف :ة ايروتك ت لك م ا ة ل ضس ا :ر ل ضص Ú

باعلألا لولح

ةيمهسسلا تاملكلا
ةنضس06 ةدŸ ايناطيرب تمكح ةكلم:فيرعتلا

4 3 2 18 7 6 5

1

3

4

ايدومع
نم ةيرئازج ةيخيرات ةيسصخسش ـ1
Òخ ـ ىÈكلا ريرحتلا ةروث يرجفم
» ‘ اهدŒ ـ (م) كلم وا زاح ـ2
رار÷ا
حجان سسكع ـ ةيراج ـ3
(م) رهن ـ فيرعتلل ـ بعر وأا عزف ـ4
سضرم ـ بئاغلل ـ رسشتني و معي ـ5
(م) يدعم
حاطأا يكرت حافسس و دئاق ـ6
دادغبب ةيسسابعلا ةفيلÿاب
تاقتسشم نم ـ نامعن ـ ناهباسشتم ـ7
بيل◊ا
كرح ـ ءوسس ـ ودعلا ىلع مجهت ـ8
وأا تاوطخ ـ «لاجر » درفم ـ9
طاوسشأا
يرئازج بردم و قباسس بعل ـ01
Òهسش

5

2

6

7 8
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el-hourria.comا م0202  توأا03  دحألاŸ11 ـل قفاوfiـه1441 مر

ىفطضصم ىفضشتضسم
ةبيسسح عراسش : ناونعلا

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

ياد Úضسح : ىفضشتضسم
ياد Úسسح : ىفسشتسسم
ىفسشتسسم : ناونعلا

31212946565+ : فتاه
: ÊوÎكلإلا ديÈلا
zd.sdna.anisnbi@yedhuhc
صسوضسم ينب ىفضشتضسم
سسوسسم ينب60261 يار جاح ميهاربإا عراسش : ناونعلا

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

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

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

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

ةديلبلا ىفضشتضسم
نوناف زنارف ىفسشتسسم : ناونعلا

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

0000683331200 : فتاه
: ÊوÎكلإلا ديÈلا
zd.sdna.anisnbi@antabuhc
ناضسملت ىفضشتضسم
ناسسملت ىفسشتسسم : ناونعلا

2321723431200 : فتاه
Ê : zd.etnas@necmeltuhcوÎكلإلا ديÈلا

وزو يزيت ىفضشتضسم
ريدإا دمfi ىفسشتسسم : ناونعلا

6131126231200 : فتاه
: ÊوÎكلإلا ديÈلا
zd.sdna.anisnbi@uozuoizituhc
فيطضس ىفضشتضسم
فيطسس ىفسشتسسم : ناونعلا

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

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

ةنيطنضسق ىفضشتضسم
سسيداب نب ىفسشتسسم : ناونعلا

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

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

تاـيفشìـØـم

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

ةموك◊ا / ¤ولا ةرازولا
رئاز÷ا ، نادعسس روتكدلا عراسش
00.21.37.120/04.32.37 فتاه

72.97.17.120: سسكاف
�zd.vog.gc.www

: عافدلا ةرازو
51.51.17.120 : فتاه

رئاز÷ا - رايبألا - اراغاـط : ناونـعلا
ةمسصاعلا

120 -75 -00 -00 : فتاـهلا

ةيلخادلا ةرازو
ةموك◊ا رسصق قاطن

04.32.37.120/00.21.17 : فتاه
01.25.06.120: سسكاف

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

: ةيعامتجإلا
رئاز÷ا ، دادزولب دمfi عراسش44

66.33.86.120 : فناه
60.35.47.120 : سسكاف

: ةيلاŸا ةرازو
ايناطيروم  ىنبم وÒبود ةحاسس

66.31.17.120 : فتاه
05.46.37.120: سسكاف

ةيجراÿا نوؤوضشلا ةرازو
ةيدارŸا ىيحي نب قيدسصلا دمfi ةحاسس

54.54.05.120/34.34.05 :فتاه
24.24.05.120: سسكاف

ديضصلاو ةحÓفلا ةرازو
21 مقر سشوÒمع ديقغلا عراسش

21.17.17.120: فتاه
68.95.97.120: سسكاف

ميلقإلا ةئيهتو زيهجتلا ةرازو
ةبقلا Òبكلا ر“ؤوŸا ةرهاقلا عراسش

00.59.86.120: فتاه
47.98.85.120: سسكاف

مجانŸاو ةقاطلا ةرازو
08 مقر لومرغ دمحا عراسش

00.33.76.120: فتاه
66.30.76.120: سسكاف

ةلكيهلا ةداعإاو ةعانضصلا ةرازو
ةمهاضسŸاو

40 مقر ياب دمحأا عراسش ، هيزيلوكلا ىنبم
فتاه

:76.59.32.120/34.09.32/68.59.32
82.49.32.120: سسكاف

ةراجتلا ةرازو
ةموك◊ا رضصق

04.32.37.120/84.32.37 : فتاه
87.45.37.120: سسكاف

لقنلا ةرازو
911 مقر دارم سشوديد عراسش

99.60.47.120 : فتاه
61.35.47.120: سسكاف

تÓضصاوŸاو ديÈلا ةرازو
رئاز÷ا ، ةبقلا ، ةفاقثلا رسصق

02.21.17.120 : فتاه
59.29.17.120: سسكاف

ةÒغضصلا تاضسضسؤوŸا ةرازو
ةطضسوتŸاو

40 مقر ياب دمحأا ، هيزيلوكلا ىنبم
00.33.17.120: فتاه

88.62.95.120/95.56.06: سسكاف

ةينيدلا نوؤوضشلا ةرازو
40 مقر ةرديح داقميت دمحأا عراسش

55.58.06.120: فتاه
63.90.06.120: سسكاف

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

75.76.06.120: سسكاف

ةلئاعلاو نماضضتلا ةرازو
رئاز÷ا ، ةموك◊ا رسصق

فتاه
:04.32.37.120/84.32.37/00.21.37

89.95.37.120: سسكاف

ةضضايرلاو بابضشلا ةرازو
30 مقر دادزولب دمfi عراسش

05.53.86.120/85.53.86: فتاه
87.77.56.120: سسكاف

نيدهاÛا ةرازو
ةفرانوب دمfi عراسش20 رايبألا

55.32.29.120: فتاه
93.72.29.120: سسكاف

ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ةرازو
يملعلا

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

ناكضسإلا ةرازو
371 مقر دارم سشوديد عراسش

22.70.47.120: فتاه
38.35.47.120: سسكاف

ناكضسلاو ةحضصلا ةرازو
مقر ةيندŸا ، ىلعل نمحرلا دبع عراسش

521
51.35.76.120 : فتاه
64.63.56.120: سسكاف

تعانضصلاو ةحايضسلا ةرازو
ةيديلقتلا

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

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

ةيدوعضسلا 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 فسسوي قيرط .22 :ناونعلا
1229(0)312+ /12296202(0)312+ :فتاهلا
8208
+312 (0)63052912 :سسكافلا
Êوتكللا ديÈلا
:eb.def.lebolpid@sreigla

رضصم
792 ب .سص سشودق رداقلا دبع جهن .80 :ناونعلا

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

ةدحتŸا ةيبرعلا تاراملا
ب.سص ةرديح عراسش Êرارد دمfi .41 :ناونعلا
رئاز÷ا561

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

اضسنرف
ةيداسصتقلا ماهملل ةيرئاز÷ا ةيلسصنقلا :ناونعلا

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

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

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

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

Úطضسلف
803 ب.سص وجيه روتكيف جهن .51 :ناونعلا
12178875(0)312+:فتاهلا
+312 (0)56123712 :سسكافلا

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

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

Æرافàت

فتاهلا ليلد-رئاز÷ا تلاسصتا911^�
تاجاجتحا-رئاز÷ا تلاسصتا81 ^�
لاسصتإلا زكرم-رئاز÷ا تلاسصتا001 ^�
لاسصتإلا زكرم-رئاز÷ا تلاسصتا101 ^�
باوج لاسصتإلا زكرم-رئاز÷ا تلاسصتا701 ^�
تÓطعتلا ةحلسصم-رئاز÷ا تلاسصتا21 ^�
تامÓعتسسإلا91 ^�
«مارغليت» ةيقÈلا31 ^�
يسسفنلا بطلل ةيرئاز÷ا ةيعم÷ا2151 ^�
ينطولا كردلا8451 ^�
›ودلا ليلدلا61 ^�
ةطرسشلا5501 ^�
ةيرئاز÷ا ةيمÓسسإلا ةفاسشكلا3303 ^�
ىفطسصم يعما÷ا يئافسشتسسإلا زكرŸا6103 ^�
ء‘اطŸا41 ^�
يتوسصلا عزوŸا0351 ^�
ايرولاكبلا ةلمح711 ^�
رئاز÷ا لايسس4933 ^�

à⁄ضخ©àء àمماـــ“رألìفـــحاــ

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

صشي÷ا فحتم
ةيندŸا ، حتفلا سضاير 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 مÓسسلا راد ةحاسس
09.91.76.120:فتاه

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

 يادلا رضصق فحتم
رئاز÷ا ةبسصقلا

44.48.86.120: فتاه

راثأÓل ينطولا فحتŸا
711 مقر مسساقلب Ëرك عراسش
68.06.47.120: فتاه

ديلاقتلاو نونفلل ينطولا فحتŸا
ةيبعضشلا
 رئاز÷ا96 مقر كلام يلقع دمfi عراسش
68.66.47.120: فتاه
17.47.47.120 :سسكافلا

ةلوفطلا فحتم
ريوكعوب حلاسص عراسش411
71.35.46.120: فتاه
71.75.46.120 :سسكافلا

 طئاضسولا ددعتŸا نفلا فحتم
38 مقر دارم سشوديد يح
 امسسيإا نفلا فحتم
.رئاز÷ا ، ةيندŸا ، حتفلا سضاير ، نونفلا زكرم
41.31.76.120: فتاه

يضساروألا قدنف
رئاز÷ا ،نوناف زنارف عراسش

252847120 : فتاه
782717120/09 :سسكاف

لاتيفوضسلا قدنف
رئاز÷ا ، يلعوب نب ةبيسسح يح ،271

012586120/011076 : فتاه
401266120/020366 :سسكاف

رئاز÷ا قدنف
رئاز÷ا ،ةعمجوب Êاديوسس يح42

000159120 : فتاه
805396120 :سسكاف

›ودلا رئاز÷ا قدنف
-اقباضس نوتليهلا -

-رئاز÷ا سضرعم -يرحبلا Èنوسصلا
01.01.02.120/69.69.02: فتاه

60.60.12.120 : سسكاف

Òفضسلا قدنف
رئاز÷ا ، Úسسح حلاسصلا يح41
62.17.37 /04.05.37.120 : فتاه

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

26.52.45.120/46.42.45 :فتاه
66.52.45.120 :سسكاف

صضايرلا قدنف
 ›اواطسس ، جرف يديسس يحايسسلا بكرŸا

39.50.93 /57.13.93.120 : فتاه
54.61.93.120 :سسكاف

Òمألا قدنف
ميهاربإا ›اد قيرط ،نسسح لÓط يح33

06.82.63.120/01.51.63 : فتاه
85.33.73.120 :سسكاف

ىضسرŸا قدنف
›اواطسس ،جرف يديسس-يحايسسلا بكرŸا

15.91.93.120/50.01.93 : فتاه
54 .61.93.120 :سسكاف

فايضضلا راد قدنف
رئاز÷ا ،ةيدارŸا
02.02.96.120 فتاه

 راطŸا قدنف
25.57.05.120/05.26.05 : فتاه

120055793 :سسكاف

ةيبهدلا لامرلا قدنف
ةدلارزب يحايسسلا بكرŸا

42.96.93.120 :فتاه
76.87.93.120 :سسكاف

هزنŸا قدنف
›اواطسس ، يتيروم ،يحايسسلا بكرŸا

53.41.93.120 : فتاه

بناجلا قدنف
رئاز÷ا ، لجنموب يح10

61.18.47.120 :فتاه

يزكرŸا يحايضسلا قدنقلا
 رئاز÷ا ، ناسضمر نابع يح90

44.67.37.120 : فتاه

à⁄ق§ا„ف

 ةيلاŸا تاضسضسؤوŸاو كونبلا
-يزكرŸا كنبلا - رئاز÷ا كنب

 رئاز÷ا ،تلفزور Úلكنارف عراسش83
93.40.32.120/23.20.32/32.00.32:فتاه

120

 يرئاز÷ا ينطولا كنبلا
 رئاز÷ا ، ةرافيغيسش وتسسنرأا عراسش8

62.53.17.120 : فتاه
42.42.17.120 : xaF

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

05.98.37.120 : فتاه
02.55.55.120/43.85.55 : سسكاف

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

46.45.03.120: فتاه
22.54.03.120: سسكاف

:ةيلÙا ةيمنتلا كنب
 رئاز÷ا.›اواطسس ، يسساق رامع يح50

00.82.93.120/02.82.93 : فتاه
75.73.93.120 : سسكاف

يجراÿا كنبلا
: يرئاز÷ا

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

يرئاز÷ا يجراÿا كنبلا
سشوÒمع ديقعلا قيرط11

32.71.06.120 :فتاهلا
32.7106.120 :سسكافلا

sabiraP PNB كنب
دارم سشوديد قيرط9
29.42.46120 :فتاهلا

59.42.46120 :سسكافلا

ةكÈلا كنب
نونكع نب1 مقر فيسسوأا ةجلتوب يح

05.46.19.120/35 :فتاه
75.46.19.120 : سسكاف

رئاز÷ا ةماعلا ةضسضسؤوŸا
لجنموب ىلع قيرط ،1
23.5647.120 :فتاهلا
11.96.47.120 :سسكافلا

noitaroprocيبرعلا كنبلا
سسيار دارم رئب ودعوب ةوخإلا جهن45

51.51.45120 :فتاهلا
22.11.45.120:سسكافلا

يبرعلا كنبلا
ةرديح سسدقلا ةحاسس32
29.10.06.120 :فتاهلا
86.80.84.120سسكافلا

å„كوــــ
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 ةيغيزامألا ةغللاو بدأÓل ةيروهم÷ا صسيئر ةزئاج

 مداقلا عوبسسأ’ا ةكراسشŸا باب حتف

ث .ق

يسس ةيغيزامأÓل ةيماسسلا ةظفاحملل ماعلا Úمألا نلعأا
ةزئاج ةقباسسم ‘ ةكراسشŸا باب نأا داسصع يمسشاهلا
‘ حتفيسس ةيغيزامألا ةغللاو بدأÓل ةيروهم÷ا سسيئر
ة˘ن÷ بي˘سصن˘ت د˘ع˘ب ةر˘سشا˘ب˘˘م ،مدا˘˘ق˘˘لا عو˘˘ب˘˘سسألا نو˘˘سضغ
.ميكحتلا
رسشنلا لوح ءاقل سشماه ىلع ،تبسسلا سسمأا ،داسصع لاقو
ةيغيزامأÓل ةيماسسلا ةظفاÙا هتمظن ةيغيزامألا ةغللاب
ةيغيزامألا ةفاقثلا ةيقÎل ““ايديمون““ ةيعمج عم ةكارسشلاب
ةيفاقثلاو ةيعامتجلا ايجولوبوÌنألا ‘ ثحبلا زكرمو
ج˘مر˘ب د˘ق ة˘ل˘ق˘ت˘سسم م˘ي˘ك– ة˘ن÷ بي˘˘سصن˘˘ت نإا ،نار˘˘هو˘˘ل
با˘ب حا˘ت˘ت˘فا ةر˘سشا˘ب˘م ا˘هد˘ع˘ب م˘ت˘ي˘سس ،مدا˘ق˘لا عو˘˘ب˘˘سسأÓ˘˘ل
.ةزئا÷ا هذه ‘ ةكراسشŸا
ةبسسانÃ اهاقلأا ةملك ءانثأا ،داسصع يمسشاهلا يسس راسشأاو
بدأÓل ةيروهم÷ا سسيئر ةزئاج نأا ¤إا ،ءاقللا حاتتفا
‘ا˘ق˘ث˘لا حر˘سصلا ‘ ة˘ي˘سسا˘سسأا ة˘ن˘ب˘ل““ ة˘ي˘غ˘يزا˘مألا ة˘˘غ˘˘ل˘˘لاو
تازا‚إلا Úم˘ث˘ت ¤إا فد˘ه˘ت ا˘ه˘˘نأا را˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

‘ ةلوادتŸا ةيناسسللا اهتاعونت لكب ةيبدألاو ةيفرعŸا
.““ رئاز÷ا
يه رواfi ةعبرأا لمسشت ةزئا÷ا هذه نأا داسصع حسضوأاو
م˘جŸÎاو ة˘ي˘غ˘يزا˘مألا˘ب ه˘ن˘ع ÈعŸا بدألاو تا˘ي˘نا˘سسل˘لا
Òغ ي˘˘غ˘˘يزا˘˘مألا ‘ا˘˘ق˘˘ث˘˘لا ثاÎلا ‘ ثا˘˘ح˘˘بألاو ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘لإا
ة˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘لاو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ثا˘˘ح˘˘بألا ن˘˘ع Ó˘˘سضف ،يداŸا
.ةنمقرلاو

Úمألا دكأا دقف نواعتلا سصخي اميفو ،رخآا قايسس ‘
Úب ةكارسشلا نأا ةيغيزامأÓل ةيماسسلا ةظفاحملل ماعلا

نأاو ،““ةيباجيإا دج جئاتنب تتأا““ تايعم÷ا عم هتسسسسؤوم
،ÊدŸا ع˘م˘تÛا ‘ ا˘ه˘ئا˘كر˘سش ى˘ل˘ع لو˘ع˘ت ة˘˘ظ˘˘فاÙا

ةطسشانلا نار˘هو˘ب ا˘يد˘ي˘مو˘ن ة˘ي˘ع˘م˘ج دو˘ه˘ج ى˘ل˘ع ا˘ي˘ن˘ث˘م
ةيماسسلا ةظفاÙا تنا˘كو.ة˘ي˘غ˘يزا˘مألا ة˘فا˘ق˘ث˘لا ة˘ي˘قÎل
ةغللاب تاياكح رسشنل اعورسشم تقلطأا دق ةيغيزامأÓل
رفسسأاو ،ماع ةبارق ذنم ،ةيعم÷ا هذه عم ةيغيزامألا
ـب يغيزامألا ثاÎلا نم ةياكح41 نيودت نع عورسشŸا
نواعتلاب ةمداقلا رهسشألا ‘ رسشنت نأا رظتني ،اناسسل31
 .ةيعبطŸا نونفلل ةينطولا ةسسسسؤوŸا عم

ةئيبلا ةيامحو رويطلا ةيبرت ةيعمج
رذحلل ةقطنŸا داور وعدت

ةباغب ردان نابعث ىلع روثعلا
نارهوب ““رهق لبج““

ةئيبلا ةيامحو رويطلا ةيبرت ةيعمج تÌع
ةباغب ردان نابعث ىلع ““هللا عيفسش““ ناوي◊او
راوز ةيعاد ،(نارهو ةيلو قرسش) ““رهق لبج““

رظنلاب ،رذ◊ا يخوت ¤إا يباغلا ءاسضفلا اذه
ÿفحاوزلا نم عونلا اذه ةروط.

،ردانلا Úباعثلا نم عونلا اذه ىلع Ìع دقو
سسمأا لوأا ،تمظن ةعسساو فيظنت ةيلمع لÓخ
اسضيأا ةفورعŸا ““رهق لبج““ ةباغب ،ةعم÷ا
.““دوسسألا لبج““ ةباغ مسساب
نأا هللا عيفسش رمعم ةيعم÷ا سسيئر حسضوأاو
مسساب فرعي يذلا فحاوزلا نم عونلا اذه
بجوتسسي ا‡ ،ادج Òطخو ماسس ““ويزرأا ىعفأا““

ةطي◊ا دخأا ““رهق لبج““ ةباغ راوز ىلع
ازÈم ،ةباغلا هذه لخاد لغوتلا دنع رذ◊او
‘و ةراج◊ا Úب سشيعي نابعثلا اذه نأا
.(لاغدألا ) ةفيثكلا سشئاسش◊ا
دوسسألا نوللا تاذ ىعفألا هذه ترهظ دقو
اهلوط زواجتي لو ةيرئاد تاقلح اهدلج ىلعو
لبق Îميتنسس دحاو اهرطقو اÎميتنسس52
ناك يأا ،اهرحج نم اهجورÿ داتعŸا تقولا
ةدوجوم اهنأا ينعي اذهو ،راهنلا فسصتنم لبق
ةداع سشيعت ““ويزرأا ىعفأا ““ نأا املع ،ةÌكب

Ãفرعي ⁄و ،(ويزرا) ““نوبرك سسأار““ ةقطن
.ةروكذŸا ةباغلا ¤إا اهلقنت ببسس
عم قيسسنتلاب فيظنتلا ةلمح تدسسج ةراسشإÓل

ةظفاÙ ةعباتلا ويزرأل تاباغلا ةعطاقم
ةيندŸا ةيام◊ا روسضحبو نارهول تاباغلا
ةئيبلل ةينطولا ةمظنŸا““ تايعمجو
داز ايند»و ““ةأارŸا ةمسسب»و ““ةمادتسسŸا
هذه يداترم سضعب ةكراسشÃو ،““ةÒخألا
. ةباغلا
نم ةÒبك ةيمك عمجب ةلم◊ا هذه تحمسسو
فلأا002 نم Ìكأا اهنم ةيكيتسسÓبلا تايافنلا
اياقب نع ةرابع ةبلسص ىرخأاو يكيتسسÓب سسأاك
ةيمهأاب راوزلا سسيسس– نع Óسضف ءانبلا داوم
ىلع ةعبŸÎا ةباغلا هذه ىلع ظاف◊ا

راجسشأاب رخزتو راتكه006.4 ةحاسسم
راعرعلاو يبل◊ا ربونسصلا اهنم ،ةعونتم
نم فانسصأاو ،ةيبطلاو ةيرطعلا تاتابنلاو
نم ليلقلاو ““بيلدنعلا““ اهنم رويطلا
.تاناوي◊ا
ةيباغلا تاءاسضفلا فيظنت ةيلمع لسصاوتتسسو
ةوÌلا هذه ىلع ظافحلل ÚنطاوŸا سسيسس–و

ةلم◊ا نأا املع ،فيسصلا اذه لÓخ
““ غادم ““ يتباغ اهتيادب ‘ تفدهتسسا
ةيلو برغ) سسيليلتوب ةرئادب ““ةليسسم»و
.(نارهو

م .ق
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رئاضسخ ‘ ببضستت ⁄ اهنكل2،4 اهتهضش تغلب
 ةيداموأا ةيرضشب

 ةزابيت ةي’وب ةيسضرأ’ا ةزهلا
ةيسضرأا ةزه ،تبسسلا سسمأا ةحيبسص ،تبرسض
ملك3 دعب ىلع ،Îسشير سسايقم ىلع2،4 اهتوق
.ةزابيت ةيلوب سسÓيغ يديسس قرسش لامسش
ءايزيفلاو كلفلا ملع ‘ ثحبلا زكرم حسضوأاو
رحبلا ‘ تعقو ةزهلا نأا ءايزيفوي÷او ةيكلفلا

.يلÙا تيقوتلاب01.60 ةعاسسلا ‘
نع ةيندŸا ةيامحلل ةماعلا ةيريدŸا تنلعأا

ءارج ةيدام وأا ةيرسشب رئاسسخ ليجسست مدع
تماق““ اهتادحو نأا ةحسضوم ،ةيسضرألا ةزهلا

اهب رعسش يتلا ةيسضرألا ةزهلا هذه رثإا ىلع
ةيلمعب ،ةزابيت ةيلول ةرواÛا تايلولا ناكسس
ناوعأا نم ةلجار قرف رسشنب ،فرعتو عÓطتسسا
تانحاسشو فاعسسإا تارايسس ،ةيندŸا ةيام◊ا
⁄و ،ةيلولا ءايحأاو تايدلب فلتÈ flع لخدت
وأا ةيرسشب رئاسسخ ةيأا ةعاسسلا دح ¤إا لجسست
.““ةيدام

م .ق

 اقرغ سصاخسشأا6 كÓه
Âاغتسسم دحاو موي ‘
قطانÃ اقرغ سصاخسشأا6 ،ةعم÷ا سسمأا ،كله

.Âاغتسسم ةيلو لحاوسسب ةحابسسلا ةعون‡
،ةيندŸا ةيامحلل ةيئلولا ةيريدŸا بسسحو
ئطاسشب تلجسس ةتسسلا قرغلا تلاح نإاف
Âاغتسسم ةيدلبب هيف ةحابسسلا عونمŸا ةبرطŸا
Òغسصلا ءانيŸا ئطاسش قرسشو ،(تلاح4)
قرسشو (ةدحاو ةلاح) رسضÿ يديسس ةيدلبب
ةلاح) ⁄اغوب دلوأا ةيدلبب ةراحب ئطاسش
.(ةدحاو
اوكله ىقرغل ثثج4 نأا ردسصŸا فاسضأاو
،ةعم÷ا ءاسسم ،تلسشتنا ةبرطŸا ئطاسشب
نوردحني ،ةنسس82وÚ 91ب مهرامعأا حواÎت
Úعو روسصلاو ةدايسصو Âاغتسسم تايدلب نم
قرغ نم نانثا ناسصخسش ذقنأا امنيب ،سسلدات

fiئطاسشلا اذهب (ةنسس02و31) قق.
ىلع ةيندŸا ةيام◊ا قرف تÌع كلذ لبقو

فلسشلا ةيلو نم ردحني (تاونسس5) لفط ةثج
““يداولا““ ىمسست ةقطنÃ هايŸا ىلع وفطت
حبسسي ناك ⁄اغوب دلوأاب ةراحب ئطاسش قرسش

Ãا سضعب تاحيرسصت بسسح ،هدرفŸنطاوÚ
.ناكŸا نم Úبيرق اوناك نيذلا
ددعو Úسساطغ ةقرف تادحولا هذه ترخسسو
ÚيمسسوŸا سسار◊او لخدتلا ناوعأا نم
دوقفم قيرغ ىلع روثعلا لجأا نم ئطاوسشلل
ةعون‡ ةيرخسصلا ةقطنŸاب كله (ةنسس72)
يديسس ةيدلبب Òغسصلا ءانيŸا قرسش ةحابسسلا

ÿا ¤إا لوحيو لسشتني نأا لبق ،رسضŸحلاسص
.ةيدلبلاب ةيحسصلا
Âاغتسسم ةيلوب ئطاوسشلا ةسسارح زاهج لجسسو
65 اهلÓخ ذقنأا ،لخدت001 نم ديزأا مويلا
رحبلا ةيعسضو ببسسب ،قرغلا نم اسصخسش
تلسصو ةيوق ةيبرغ حاير بوبه ةجيتن ،جئاهلا
 .ةعاسسلا ‘ اÎموليك07 اهتعرسس

م .ق

 ىحرج6و ليتق
سسولامتب ةرايسس بÓقنا ‘

ةدكيكسس
مث اهبÓقناو ةيحايسس ةرايسس فارحنا فلخ
ةقطنÃ ،تبسسلا سسمأا ،يداولا ‘ اهطوقسس
ةيدلبب58 مقر ينطولا قيرطلاب حطاطسش

ةنسس45 ةأارما لتقم ،ةدكيكسس يبرغ سسولا“
33وÚ 42ب حواÎت مهرامعأا ،نيرخآا6 ةباسصإاو
.ةنسس
ةلاح ‘ Úحيرج نإاف ،ةيندŸا ةيام◊ا بسسحو

،ةددعتم مهتاباسصإا نيرخآا ةعبرأاو ،ةجرح دج
¤إا ىحر÷ا ةيندŸا ةيام◊ا تلقن دقو
ةحلسصم ¤إا ةيحسضلا ةثجو ،سسولا“ ىفسشتسسم
تحتف امنيب ،هسسفن ىفسشتسسŸاب ثث÷ا ظفح
بابسسأا ديدحتل اقيق– ةسصتıا حلاسصŸا
نم اÒبك انماسضت دهسش يذلا ميلألا ثدا◊ا
لبق ىحر÷ا سضعب اولقن نيذلا ÚنطاوŸا
.ةيندŸا ةيام◊ا لوسصو

م .ق

فيلخ ةمكŸÓا ىلع تبسسلا سسمأا Ìع
سسمأا لوأا ،قيرطلا تلظ يتلا ناÁإا
ة˘يلو˘ب ةد˘ج˘˘ك˘˘ي˘˘ت ة˘˘ق˘˘ط˘˘نÃ ،ة˘˘ع˘˘م÷ا
ي˘ن˘طو˘لا ة˘ق˘˘فر تنا˘˘ك ثي˘˘ح ،ةر˘˘يو˘˘ب˘˘لا
.ةسضايرلاو ةيلسستلل ينطولا بكرŸاب
ةغلابلا ترايت تنب ةفيلخ ناÁإا تناكو
ن˘ع تف˘ت˘خا د˘ق ة˘˘ن˘˘سس91 ر˘م˘ع˘لا ن˘˘م
،ة˘ع˘م÷ا سسمأا لوأا ،ا˘˘ه˘˘ئÓ˘˘مز را˘˘ظ˘˘نأا

لابج ›اعأا ‘ ةيبيردت ةجرخ لÓخ
.ةدجكيت
ة˘˘يا˘˘˘م◊ا ة˘˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م ح˘˘˘لا˘˘˘سصم تلا˘˘˘قو
‘ ،تقلت اهنإا ةريوبلا ةيلول ةيندŸا
،ةعم÷ا سسمأا لوأا نم63:91 ةعاسسلا

تل˘سض ة˘˘م˘˘كÓ˘˘م نأا ا˘˘هدا˘˘ف˘˘م ةŸا˘˘ك˘˘م
تعرسشف ،بيردتلا ةيلمع ءانثأا قيرطلا
‘ ذاقنإلاو ثحبلا ةيلمع ‘ اهقرف
ةمعدم ةدجكت زكرŸ ةرعولا نكامألا
ة˘كرا˘سشÃ ،ة˘ي˘سسي˘ئر˘لا ةد˘حو˘لا ناو˘عأا˘ب
ةحيبسص تمعد امك ،ةينمألا حلاسصŸا
ة˘˘قر˘˘˘ف˘˘˘ب ثح˘˘˘ب˘˘˘لا قر˘˘˘ف تب˘˘˘سسلا سسمأا

.ةينقتونيسسلا ةبردŸا بÓكلا
ىلع روثعلا نم رقب يعار نك“ دقو
يذلا رمحألا لتلا ةقطنÃ ةمكŸÓا
ةمكŸÓا قيرف ةماقإا قدنف نع دعبي
ح˘لا˘سصم ته˘جو˘ت˘ف ،م˘ل˘˘ك61 ›او˘˘ح˘˘ب
ح˘˘لا˘˘سصŸا ة˘˘ق˘˘˘فر ة˘˘˘ي˘˘˘ندŸا ة˘˘˘يا˘˘˘م◊ا
¤إا تعجرأاو ناكŸا Úع ¤إا ةينمألا
.ةديج ةحسص ‘ يهو قدنفلا
ديسس ةسضايرلاو بابسشلا رزو لسسرأا دقو
ة˘سضا˘ير˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يدŸا يد˘لا˘خ ى˘˘ل˘˘ع
ز˘˘كر˘˘م ¤إا طا˘˘ي˘˘ع˘˘ل˘˘ب ر˘˘يذ˘˘ن ةرازو˘˘˘لا˘˘˘ب
ى˘ل˘ع نا˘ن˘ئ˘م˘طلا ل˘جأا ن˘م ““ةد˘ج˘ك˘ي˘ت““

دايŸوأل تلهأات يتلا ةعراسصŸا ةلاح
بختنŸا ةعراسصم ىلع ،1202ويكوط
نأا دعب ،فيلخ ناÁإا ،ةŸاكملل ينطولا

ة˘يلو˘ب ةد˘ج˘ك˘ي˘ت ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ‘ تعا˘˘سض
يهو اهيلع روثعلا متيل ،سسمأا ةريوبلا

‘ اهتليل تسضق نأا دعب ،ةديج ةحسص ‘
 .ةباغلا

م .ق

ةدجكيت تاباغب اهتليل تضضقو قيرطلا تلظ

 فيلخ ناÁإا ةمكÓملل ينطولا قيرفلا ةمكÓم ىلع روثعلا

لماح ةأارماو رضصق ةعبضس مهنيب

ةينابسسإ’ا لحاوسسلا ايرئازج ““اقارح““83 لوسصو
ديزأا ذقنأا ةينابضسإلا لحاوضسلا رفخ نأاب ايرانك ةموك◊ عباتلا نمألاو ئراوطلا قيضسنت زكرمو يرحبلا ذاقنإلا قرف تدافأا

نارغ بونج ةعم÷ا صسمأا لوأا ،براوق ةينامث Ïم ىلع ،ءارحضصلا بونج ايقيرفإا لود نم نوردحني صصخضش001 نم
.ايرانك
مهنيب نم ،ايرئازج ارجاهم83 اهنتم ىلع براوق ةثÓث نأا Êابضسإلا رمحألا بيلضصلا نع ““صسيرب ابوروأا““ ةلاكو تلقنو
بلاكو مرودينيب لحاوضس ةلابق تدهوضش نأا دعب ،ةعم÷ا صسمأا لوأا ،يتناكيلأا ءانيم ¤إا اولضصو ،لماح ةأارماو رضصق ةعبضس
.اجيفيروتو

و .ق



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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