
صسلجملل ةيعيرصشتلإ ةرودلإ فانئتصسإ
ينطولإ يبعصشلإ

 ةيلكصش ةقداصصم وحن
ليدعت عورصشم ىلع
روتصسدلا

،ءاعبرألا دغ دعب ،ينطولا يبعصشلا سسلÛا حتتفي
هتدنجأا سسأار ‘و ،02021202 ةنصسل ةيداعلا هترود
لبق هيلع ةقداصصملل روتصسدلا ليدعت نوناق عورصشم
مداقلا Èمفون1 ‘ يبعصشلا ءاتفتصسلا ىلع هصضرع
سضرعيل ازهاج ديد÷ا روتصسدلا عورصشم نوكيصسو
يبعصشلا سسلÛا) ىلفصسلا هيتفرغب ناÈŸلا ىلع
،لبقŸا عوبصسألا (ةمألا سسل‹) ايلعلاو (ينطولا
.لبقŸا Èمفون1 ‘ هيف بعصشلا ءاتفتصسا لبق
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اهذفنتصسإ اصسبح نيرهصشب هيلع مكح

يكار◊ا طصشانلا نع جارفإلا
يمÓعل ميهاربإا

30 صص
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نوكت نأا وديجلل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا تفن
يرئاز÷ا يوصسنلا بختنŸا تاعراصصم
دجتصسŸا انوروك سسوÒفب Íصصأا ةرصشعلا

Òصض–و عمŒ زكرم لخاد91-ديفوك-
ةيناديوصسلاب ةيصضايرلا ةبخنلا بهاوم
نهتباصصإا نأا ةدكؤوم ،ةمصصاعلا رئاز÷اب
نهعوصضخو زكرŸا نهلوخد لبق تناك
لبق (رأا .يصس .يب) يرابجإلا سصحفلل
.سصبÎلا قÓطنا
لوأا ءاصسم اهل نايب ‘ ،ةيدا–لا تحصضوأاو
ةيمصسرلا اهتحفصص ‘ ،تبصسلا سسمأا
ةيدا–لا تقبط““ اهنأا ““كوبصسياف““
ةرازو هتدعأا يذلا يحصصلا لوكوتوÈلا
Úب نم نأا ¤إا ةÒصشم ،ةصضايرلا و بابصشلا
ءارجإا ةرورصض لوكوتوÈلا اذه تاءارجإا

لبق بختنŸا ءاصضعأا لكل ءابولا دصض سصحف
موي يأا ،ةيناديوصسلا زكرم ¤إا مودقلا
ةعاصسلا نم ءادتبا ،توأا52 ءاثÓثلا
.ةيبلصس نهجئاتن تناكو ،(00.41)
(رأا .يصس .يب) سصحفلا تارابتخا امأا

حابصص تقلطنا دقف -ةيدا–لا فيصضت-
ءادتبا ،توأا62 ءاعبرألا يأا ،›اوŸا مويلا

ةناصض◊ا ةÎف نأاب املع ،00.01 ةعاصسلا نم
نأاو ،اموي41 ¤إا4 نم قرغتصست91-ديفوكل
وأا4 دعب لإا ةيباجيإا نوكت ل (رأا .يصس .يب)
ةيحانلا نم ليجتصسي اذل ،ىودعلا دعب مايأا5
نوكت نأا -ةيدا–لا بصسح- ةيملعلا
اوبيصصأا دق مقاطلا ءاصضعأاو تاعراصصŸا
.““ةيناديوصسلا زكرم ‘ انوروكب
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ةيمومعلإ صسرإدŸإ ¤إإ مهئانبأإ ليو– ¤إإ نوعصسي ذيمÓت ءايلوأإ

 ةيعرصشلا Òغ ةرجهلل ةلواfi طابحإا
 سصاخصشأا3 فيقوتو
3 فيقوتو ةيعرصشلا Òغ ةرجهلل ةلواfi طابحإا نم ارخؤوم ناصسملت ةيلوب ةطرصشلا حلاصصم تنك“

ةحلصصملل ةعباتلا ةيئان÷ا ةقرفلا رصصانع اهب ماق يتلا ةيلمعلا نأا ينمأا ردصصم حصضوأاو .سصاخصشأا
بهأاتلاب سصاخصشأا5 نم ةنوكم ةعوم‹ مايق اهدافم تامولعم رثإا تءاج ةيئاصضقلا ةطرصشلل ةيئلولا
.براق لامعتصساب ةيرصس ةرجهلل ةلحر ميظنتل
زجحو ناصسملت ةيدلبب ةعقاولا مهنكاصسم سشيتفتو ةعومÛا هذه نم سصاخصشأا ةثÓث فقوأا دقو

›ام غلبمو هقحاول عيمج عم ليجصست مقر نودب يطاطم قروز ‘ ةلثمتم راحبإلا تادعم نم ةعوم‹
‘ امه نيرخآا Úصصخصش ةيوه ىلع فرعتلاب قيقحتلا حمصس دقو ،وروأا005 هردق ةيبنجألا ةلمعلا نم
ثÓثلا سصاخصشألا هبجوÃ مدق نيرجاهŸا بيرهت ةيصضق نع يئاصضق ءارجإا ز‚أا دقو .رارف ةلاح
.تقؤوŸا سسب◊ا مهعصضوب رمأا يذلا ةيروهم÷ا ليكو مامأا نوفوقوŸا

اهرّفوت مدعو تاماّمكلإ راعصسأإ توافت
 ةصصاÿإ تايلديصصلإ صضعبب

 ةباصصا111 ليجصست
انوروك سسزوÒفب ةديدج

 سسنوتب

انوروك ةليصصح

تايفو01و ةباصصإا463
 ةÒخألا ةعاصس42 ـلا لÓخ

20 صص

 .. نوركاÒ Ÿبك د– ‘

ةديدج تاروانم يرŒ ايكرت
 سصÈق ةلابق

ةينإديوصسلإ صصبرت ‘ انوروكب تاعراصصم01 ةباصصإإ

أاÈتت ودي÷ا ةيدا–ا

EL HOURRIAةــــيرابخإ ةــــــــيموي

فيزنب ةددهم ةصصاÿا سسرادŸا
بعاصصم ةصصاÿا سسرادŸا فرعت نأا يوبÎلا طصسولا نم رداصصم تردق
لÓخ ثدح ام اهببصس ،1202-0202 لبقŸا يصساردلا مصسوŸا عم ةمج
.انوروك ةحئاج ءارج ،ةليلق مايأا دعب يصضقنيصس يذلا مصسوŸا
ةÎف لÓخ ةصصاÿا سسرادŸا اهتفرع يتلا لكاصشŸا نإاف ،انرداصصم بصسحبو
نع ذيمÓتلا فقوتو ،يصضاŸا سسرام نم تدتما يتلا يحصصلا رج◊ا
ذيمÓتلا ءايلوأا ىلع سسرادŸا هذه سضعب طوغصض نم هبحاصص امو ةصساردلا
ىدل Òبك رمذت ¤إا ىدأا ،مهءانبأا سسردي نأا نود ةصساردلا تاقحتصسم عفدل
⁄ سسورد تاقحتصسم اوعفدي نأا لوقعŸا Òغ نم هنأا اوأار نيذلا ءايلوألا

¤إا ةراجتلا ةرازو ةيعÃ ةيبÎلا ةرازو عفد يذلا رمألاوهو ،مهءانبأا اهذخأاي
اهليجصست مدعب ديدهتلا دح تلصصو يتلا طوغصضلا هذه فقو لجأا نم لخدتلا
.تاقحتصسŸا عفدت ⁄ نإا لبقŸا مصسوŸا ‘ ذيمÓتلا
لجأا نم ةثيثح عاصسم ‘ اولخد ذيمÓتلا ءايلوأا نم ديدعلا نإا انرداصصم لوقتو

ةنصسلا ذيمÓت ¤إا ةبصسنلاب ةصصاخ ،ةيمومعلا سسرادŸا ¤إا مهئانبأا ليو–
مصسوŸا ايرولاكبلا نونحتÁو يوناث ةثلاثلا ¤إا نولقتني نيذلا يوناث ةيناثلا
.لبقŸا
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كصسوتŸإ ةداهصشو ايرولاكبلإ تاناحتمإ ةعباتŸ إÒصض–

تاباصسح حتفب رمأات ةيبÎلا ةرازو
 ةيبÎلا يصشتفŸ ةينوÎكلإا

Èع ÚعزوŸا05 ـلا ةيبÎلا ءاردم ،ةينطولا ةيبÎلا ةرازو ترمأا
لك ىوتصسم ىلع Úلماعلا ÚصشتفŸا مÓعإاب ينطولا باÎلا

ةيصضرألا Èع مهب ةصصاخ ةينوÎكلا تاباصسح حتفب ةيريدم
.اهيلإا لوخدلا نم مهنيكمتل ةرازولاب ةصصاÿا ةيمقرلا
اÒصض– مهل لصسÎصس يتلا جذامنلا ىلع لمعلل رارقلا يتأايو

Ÿا ةيمصسرلا تاناحتملا ةعباتÿا ميلعتلا ةياهنب ةصصاŸطصسوت
.مداقلا ربوتكأا4 ‘ ررقŸا1202-0202 يصسردŸا لوخدلاو
زجح ةيلمع ‘ رذ◊ا ةرورصضب ÚصشتفŸا ةيبÎلا ةرازو ترمأاو
ينطولا ناويدلا تانايب ةدعاق طبرب ةيصضاقلا ،طاقنلا
ةينطولا ةيصضرألا تانايب ةدعاقب تاقباصسŸاو تاناحتمÓل
ذيمÓتلل لوبقلا تلدعم باصستحا اهنع بتÎي يتلا ،ةنمقرلل
راهظتصساو““ مايب ““ طصسوتŸا ميلعتلا ةياهن ناحتما ¤إا ةبصسنلاب
ةعباتم عم ،ايرولاكبلا ذيمÓتل ةبصسنلاب Úحجانلل ةيئاهنلا جئاتنلا
.اهتحصص نم دكأاتلاو تامÓعلا دصصرو لامكتصسا
تاصسصسؤوŸا يريدم ،ةميلعتلا بصسح ةيبÎلا ةرازو تلمحو
‘ أاطخ يأا عوقو لاح ‘ ةيلوؤوصسŸا ةيبÎلا يصشتفمو ةيوبÎلا
.هحيحصصت نكÁ ل هنأا رابتعاب ،تامÓعلا هذه دصصر

و .ق

 ““سشغلا““ تبثت يتلا ةقيثولا يه هذه
 ““كابلا““ ‘

ينطولا ناويدلا عم قيصسنتلاب ةينطولا ةيبÎلا ةرازو تمزلأا
ةقيثو ىلع عيقوتلاب سسار◊ا ةذتاصسألا ،تاقباصسŸاو تاناحتمÓل
ناحتما ‘ سشغلا ذيملت لواح لاح ‘ تامولعŸا ةفاك نمصضتت
.اصسبلتم هب كاصسمإلا ” وأا ايرولاكبلا
ىلع اهنم ةخصسن ““نيل نوأا راهنلا““ زو– يتلا ةقيثولا نمصضتتو
.سشغلا ةلاح نع ةصصاخ تامولعمو حصشرŸاب ةصصاخ تامولعم
ةلاح تابثإاو دوهصشلاو سسار◊ا ءامصسأا اصضيأا ةقيثولا نمصضتت امك
سسيئرل دوعي Êاثلاو سسارحلل دوعي لوألا نيريرقت لÓخ نم سشغلا
.ةذختŸا تاءارجإلا راهظا عم زكرŸا
‘ سشغلل ةلواfi يأا نم ترذح دق ،ينطولا ةيبÎلا ةرازو تناكو
لك ىلع ةمراصص تابوقع اهيلع بتÎت ثيح يمصسرلا ناحتملا

fiناحتملا نم ءاصصقإلا ¤إا لصصت ةلوا Ÿةلماك تاونصس01 ةد.
ةينمأا تاءارجإا ،ةينطولا ةيبÎلا ةرازو ذختتصس ىرخأا ةهج نم
ةداهصش ناحتما ةيقادصصم ىلع ظافحلل ،ةددصشمو ةمراصص
.ايرولاكبلا
ءافكأا فيلكتو ةروطتمو ةديدج تاينقت ثادحتصسا لÓخ نمو
اهلوصصو ةياغ ¤إا اهدادعإا ذنم ةلئصسألا ةبقارمو ةيامح ةيلمعب
.ايرولاكبلا ناحتما ‘ ىرخأا ةحيصضف يدافتل ءارجإلا زكارم ¤إا
لقن Úمأات ىلع لمعلا ““كابلا““ لÓخ لكاصشم يأا يدافتلو
نأا يأا ،زكارŸاب اهيلع ءاقبإلا متي ل نأا ىلع سصر◊او ،عيصضاوŸا
دد– ةددfi ةينمز ةÎفل اقفو نوكي نأا بجي عيصضاوŸا لقن
.ةفاصسŸا ةصسارد لÓخ نم اقبصسم

و .ق

ةيصسردŸإ تاعوبطملل ينطولإ نإويدلإ

روطلاب ةصصاÿا بتكلا راعصسأا نع جارفإلا
يئادتبإلا

راعصسألا نع ةيصسردŸا تاعوبطملل ينطولا ناويدلا جرفأا
.1202/0202 يصساردلا مصسوملل ةيصسردŸا بتكلل ةديد÷ا
ةمئاق ةيئلولا اهتايريدم Èع ةينطولا ةيبÎلا ةرازو تلصسرأاو
ÚصسردمتŸا ذيمÓتلل ةبصسنلاب رعصسلاب ةقوفرم ةيصسردŸا بتكلا

.يئادتبإلا روطلا ‘
ذخؤوي لو ،ددfi باتكلا عيب نمث نأا ،ةيصصولا ةرازولا تددصشو
.فÓغلا ىلع نودŸا رعصسلا رابتعإلا Úعب

و .ق

ءادتبإا نماصضتلا ةحنم تاقحتصسم بصص
ءاثÓثلا نم

يتلا ،نماصضتلا ةحنم تاقحتصسم بصص ‘ نماصضتلا ةرازو عرصشتصس
.È 0202متبصس1 نم ءادتبا ،توأا رهصشل ةيفاز÷ا ةحنŸا سصخت
¤إا تاقحتصسŸا بحصسل لاجآلا ديد“ ” دق هنأا ،ةرازولا تدافأاو
.دÓبلا اهب ر“ يتلا ةيحصصلا فورظلا ةاعارŸ كلذو ،نيرهصش
.ديÈلا زكارÃ ماحدزإلا يدافت ¤إا ،ديدمتلا رارق فدهي امك
تاجايتحلا يوذو ÚنصسŸا ةصصلاfl نم ،ةيلمعلا لهصستصسو
.ةصصاÿا

و .ق

2يـنـطو
ـه1441 مر21fi ـل قفإوŸإ م0202  توأإÚ  13نثإلإ el-hourria.com

ةيمومعلإ صسرإدŸإ ¤إإ مهئانبأإ ليو– ¤إإ نوعصسي ذيمÓت ءايلوأإ

فيزنب ةددهم ةصصاÿا سسرادŸا

سسوÒفب ةديدج ةباصصإا463 تلجصس
تايفو01و (91-د˘ي˘فو˘ك) ا˘نورو˘ك

‘ ةÒخألا ة˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘صس42لا لÓ˘˘˘˘خ
هيف لثا“ يذلا تقولا ‘ ,رئاز÷ا
.ءافصشلل اصضيرم162
دصصر ةنجلل يمصسرلا قطانلا حصضوأاو
رو˘ت˘كد˘لا ,ا˘نورو˘ك سسوÒف ة˘ع˘˘با˘˘ت˘˘مو

لÓ˘˘خ ،د˘˘حألا سسمأا ،رارو˘˘ف لا˘˘م˘˘ج
سصصصıا يمويلا يمÓعإلا ءاقللا
ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘ي˘ع˘˘صضو˘˘لا رو˘˘ط˘˘ت سضر˘˘ع˘˘ل
د˘˘ي˘˘صسلا دا˘˘فأا ,(91-دي˘فو˘ك) سسوÒف˘ل
ةدكؤوŸا تلا◊ا ›امجإا نأاب راروف
ةلاح463 ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘˘م641.44 غ˘ل˘˘ب

لكل ةلاح8,0 لثÁ اموهو ,ةديدج
ةعاصس42لا لÓخ ةمصسن فلأا001
 .ةيصضاŸا
,ةلاح1051 تايفولا ددع غلب امك
ءافصشلل ÚلثامتŸا ددع غلب اميف
تايطعŸا بصسح ,سصخصش879.03
يمصسرلا قطانلا لبق نم ةمدقŸا
ةيلو41 نأا راروف فاصضأاو .ةنجلل
11و ,تلاح9 ¤إا1 نم تلجصس
42 لÓخ تلاح01 نم ديزا ةيلو
ةيلوÚ 32ح ‘ ,ةيصضاŸا ةعاصس

 .ةلاح يأا لجصست ⁄
92 نأا قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسلا سسف˘˘˘˘˘ن ‘ ف˘˘˘˘˘صشكو
ة˘يا˘ن˘ع˘لا ‘ ا˘ي˘لا˘ح نود˘جو˘ي ا˘صضير˘م
.ةزكرŸا
¤إا ÚنطاوŸا ةبصسانŸاب راروف اعدو
ةظقيلاو ةياقولا تاءارجإاب مازتللا
ةفاصسŸاو ة˘فا˘ظ˘ن˘لا د˘عاو˘ق ماÎحاو
دعاوقل لاثتملا بناج ¤إا ةيدصس÷ا
يمازللا ءادترلاو يحصصلا رج◊ا
حتف ةداعا دعب اميصس يقاولا عانقلل
تاءا˘˘˘صضفو ئ˘˘˘طاو˘˘˘˘صشلا د˘˘˘˘جا˘˘˘˘صسŸا
.هيفÎلاو ةيلصستلا

و .ق

انوروك ةليصصح

 ةÒخألا ةعاصس42 ـلا لÓخ تايفو01و ةباصصإا463

دصشإرب يدهم

اهتفرع يتلا لكاصشŸا نإاف ،انرداصصم بصسحب
يحصصلا رج◊ا ةÎف لÓخ ةصصاÿا سسرادŸا
ف˘˘قو˘˘تو ،ي˘˘صضاŸا سسرا˘˘م ن˘˘م تد˘˘ت˘˘ما ي˘˘ت˘˘˘لا
طوغصض نم هبحاصص امو ةصساردلا نع ذيمÓتلا
عفدل ذيمÓتلا ءايلوأا ىلع سسرادŸا هذه سضعب
،مهءانبأا سسردي نأا نود ةصساردلا تاقحتصسم
هنأا اوأار نيذلا ءايلوألا ىدل Òبك رمذت ¤إا ىدأا

سسورد تاقحتصسم اوعفدي نأا لوقعŸا Òغ نم
ةرازو عفد يذلا رمألاوهو ،مهءانبأا اهذخأاي ⁄

نم لخدتلا ¤إا ةراجتلا ةرازو ةيعÃ ةيبÎلا
د˘ح تل˘˘صصو ي˘˘ت˘˘لا طو˘˘غ˘˘صضلا هذ˘˘ه ف˘˘قو ل˘˘جأا
مصسوŸا ‘ ذيمÓتلا اهليجصست مدعب ديدهتلا
.تاقحتصسŸا عفدت ⁄ نإا لبقŸا
Úب ة˘˘كÎصشم ق˘˘ي˘˘ق– نا÷ ءا˘˘صشنإا رر˘˘ق˘˘ت د˘˘قو
ل˘جأا ن˘م ةرا˘ج˘ت˘لاو ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ي˘˘بÎلا ي˘˘ترازو
طاصشن ةصسرا‡ طورصشب ديقتلا ىدم ةبقارم
ن˘˘م ة˘˘صصاÿا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘˘بÎلا تا˘˘˘صسصسؤو˘˘˘م
نا˘ي˘ب د˘كأاو .ة˘يرا˘ج˘˘ت˘˘لاو ة˘˘يو˘˘بÎلا Úت˘˘ي˘˘حا˘˘ن˘˘لا

ىواكصش هدرم رارقلا نأا Úترازولا Úب كÎصشم
تاصسصسؤوÃ مهؤوانبأا سسردمتي ءايلوأا اهب مدقت

سصو˘صصخ˘ب ةÒخألا هذ˘˘ه ن˘˘ع ترد˘˘صص ة˘˘صصا˘˘خ

““ةيجوغاديب Òغو ةيفصسعت““ ةيراŒ تاصسرا‡
فد˘˘˘˘ه˘˘˘˘لا نأا ا˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘صضو˘˘˘˘˘م ،سسرادŸا هذ˘˘˘˘˘ه ‘

سسردمتب حامصسلا““وه قيقحتلا نا÷ نموجرŸا
ة˘هاز˘نو ة˘ي˘فا˘ف˘صش نا˘م˘˘صضو ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘ل˘˘ل يدا˘˘ع
.““ةيراجتلا تاصسرامŸا
ذيمÓتلا ءايلوأا نم ديدعلا نإا انرداصصم لوقتو
مهئانبأا ليو– لجأا نم ةثيثح عاصسم ‘ اولخد
¤إا ةب˘صسن˘لا˘ب ة˘صصا˘خ ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا سسرادŸا ¤إا
¤إا نولقتني نيذلا يوناث ةيناثلا ةنصسلا ذيمÓت
مصسوŸا ا˘يرو˘لا˘ك˘ب˘لا نو˘ن˘ح˘تÁو يو˘نا˘ث ة˘ث˘لا˘ث˘لا
.لبقŸا

ءا˘˘ي˘˘لوأا نأا ا˘˘نردا˘˘صصم تل˘˘ق˘˘ن قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا اذ˘˘˘ه ‘
نم لاŸا يمرو ثبعلا نم هنأا نوري ذيمÓتلا
ل˘جأا ن˘م ة˘م˘خ˘صض غ˘لا˘ب˘م او˘ع˘فد˘˘ي نأا ةذ˘˘فا˘˘ن˘˘لا
‘ ا˘يرو˘لا˘ك˘ب˘لا ى˘ل˘ع Úل˘ب˘قŸا م˘ه˘ئا˘ن˘بأا ة˘˘صسارد
رج◊ا دوعي نأا لامتحا عم ،ةصصاÿا سسرادŸا

ليو– نيررقم .لاكصشألا نم لكصشب ىرخأا ةرم
اونك“ لاح ‘ ،ةيمومعلا سسرادŸا ¤إا مهئانبأا

.ةفلكت لقأا ةصصاخ سسوردب مهميعدتو ،كلذ نم
ذيمÓتلاب قلعتي ل رمألا نإا انرداصصم تلاقو
ا˘˘صضيأا لا˘˘ط ل˘˘ب ،ا˘˘يرو˘˘لا˘˘ك˘˘ب˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع Úل˘˘ب˘˘˘قŸا
 .يوناث ¤وألا ¤إا ÚلقتنŸا ذيمÓتلا
ثدح اÃ قلعتي ل رمألا نأا انرداصصم فيصضتو

ببصسب رج◊ا ةÎف لÓخ سسرادŸا هذه ‘
،ذ˘ي˘مÓ˘ت ءا˘ي˘لوأا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ر˘مألا نإا ل˘ب ،ا˘نورو˘˘ك

رج◊ا رثأا نيذلا ،ةر◊ا نهŸا باحصصأا ةصصاخ
لكصشب مه˘بو˘ي˘ج سسمو م˘ه˘طا˘صشن ى˘ل˘ع ي˘ح˘صصلا

.داح
ةبصسنلاب ةيونصسلا سسردمتلا تاقحتصسم حواÎتو
جدÚ 000.091ب ا˘˘م لوألا رو˘˘ط˘˘لا ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘ت˘˘˘ل
000.053و جدÚ 000.002ب امو جد000.062و
جدÚ 000.052ب ام ردقتو طصسوتŸا روطلل جد
.يوناثلا روطلل جد000.004و
هجاوت ةصصاÿا سسرادŸا هذه لعجي رخآا ببصس
مÈت˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ل˘˘˘ب˘˘˘قŸا م˘˘˘صسوŸا ‘ ل˘˘˘كا˘˘˘صشم
دجو ءلؤوه نم ديدعلاف ،نيرطؤوŸا ةذتاصسألا
لÓخ ،دعب نع سسورد Ëدقت ىلع اÈ‹ هصسفن
هذ˘˘ه ن˘˘˘م دد˘˘˘ع ‘ ،م˘˘˘ه˘˘˘نأا Òغ ،ر˘˘˘ج◊ا ةد˘˘˘م
مهبتاور اوقلتوأا ،مهبتاور اوقلتي ⁄ سسرادŸا
ءا˘ن˘ع ن˘م هو˘م˘صشŒ ا‡ م˘غر˘لا ى˘ل˘˘ع ،ة˘˘صصقا˘˘ن
اي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘لا ل˘ئا˘صسو لا˘م˘ع˘ت˘صسا ى˘ل˘ع برد˘ت˘لا
ءلؤوه نم Òبكلا ددعلا نأاو ةصصاخ ،ةديد÷ا
مك– مهل سسيل نيذلا نيدعاقتŸا نم ةذتاصسألا
.ايجولونكتلا هذه ‘ Òبك

لبقŸإ يصسإردلإ مصسوŸإ عم ةمج بعاصصم ةصصاÿإ صسرإدŸإ فرعت نأإ يوبÎلإ طصسولإ نم رداصصم تردق
.انوروك ةحئاج ءإرج ،ةليلق مايأإ دعب يصضقنيصس يذلإ مصسوŸإ لÓخ ثدح ام اهببصس ،0202-1202

رئاز÷اب اهرقم قلغت ادنلوب ةرافصس
انوروك سسوÒف يصشقت ببصسب رارقلا ةرÈم ةيرئاز÷اب اهلمع ،دحألا سسمأا ،رئاز÷ا ىدل ادنلوب ةرافصس تقلع

.دÓبلا ‘
‘ ادنلوب ةيروهمج ةرافصس قÓغإا متيصس ،ةيئابو بابصسألو هنأا نلعن““ :““كوبصسيف““ ىلع ةرافصسلا نايب ‘ ءاجو
.““مكمهفت ىلع مكركصشن ،Èمتبصس3 ىتحو ،Úنثلا موي نم ءادتبا ةمصصاعلا رئاز÷ا
سسوÒفب ةديدج ةلاح463 مويلا تلجصس ثيح ،يئابولا عصضولا ‘ ارارقتصسا ةÒخألا مايألا ‘ رئاز÷ا دهصشتو
.انوروك

و .ق



d. و

سضرعيل ازهاج ديد÷ا روتصسدلا عورصشم نوكيصس
يبعصشلا سسلÛا) ىلفصسلا هيتفرغب ناÈŸلا ىلع
،لبقŸا عوبصسألا (ةمألا سسل‹) ايلعلاو (ينطولا
.لبقŸا Èمفون1 ‘ هيف بعصشلا ءاتفتصسا لبق
ةدنجأا تايولوأا سسأار ىلع عورصشŸا اذه نوكيصسو
ةئي˘ه˘لا كلذ˘ب ي˘ط˘ع˘ت˘ل ي˘ن˘طو˘لا ي˘ب˘ع˘صشلا سسلÛا
عور˘˘صشم ر˘˘ير˘˘م˘˘ت˘˘ل ر˘˘صضخألا ءو˘˘صضلا ة˘˘ي˘˘ع˘˘ير˘˘صشت˘˘لا
—افلا دعوم لبق يبعصشلا ءاتفتصسلا ىلع روتصسدلا
ءاعبرألا نم ةيادب ناÈŸلا باون نوكيصسو ،Èمفون
ةدو˘صسم ة˘˘صشقا˘˘نŸ ن˘˘مز˘˘لا ع˘˘م قا˘˘ب˘˘صس ‘ ل˘˘ب˘˘قŸا
ة˘ي˘لوؤو˘صسم ما˘مأا م˘ه˘ع˘صضي يذ˘لا د˘يد÷ا رو˘ت˘˘صسد˘˘لا
،دÓ˘ب˘لا ‘ ى˘م˘صسألا نو˘نا˘ق˘لا هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ة˘ي˘خ˘يرا˘˘ت
01 لÓخ روتصسدلا ةقيثو ‘ ناÈŸلا لصصفيصسو
‘ يقبت ىتح لبقŸا Èمتبصس رهصش نم ›وألا مايأا
يذلا ›ا◊ا روتصسدلا بصسح ةيروتصسدلا لاجآلا
ةقيثولا رير“ دعب نوكي ءاتفتصسلا نأا ىلع سصني

.اموي05 ـب ناÈŸلا ىلع
ءاتفتصسلا ةلحرŸ دادعتصسلا راطإا ‘و هنأا املع
متيصس روتصسدلا ليدعتل يديهمتلا عورصشŸا لوح
Èمت˘ب˘صس ن˘م61 مو˘ي ة˘ب˘خا˘ن˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ءا˘عد˘ت˘˘صسا
ةلقتصسŸا ةطلصسلا سسيئر هدكأا ام بصسح ،لخادلا
.‘رصش دمfi تاباختنÓل
نأا ىوصس ناÈŸلل ¤وألا ةفرغلا نم رظتني لو
ل عورصشم ى˘ل˘ع ة˘ق˘فاوŸا˘ب م˘ه˘يد˘يأا ا˘ه˘باو˘ن ع˘فر˘ي

.هيف تÓيدعت ةيأا ءارجإا مهل قحي
““سسرب قبصس““ يرابخإلا عقوŸا لقن ددصصلا اذه ‘
نب رصضÿ ينطولا يبعصشلا سسلÛاب بئانلا نع
ناÈŸلا ىلع روتصسدلا عورصشم رير“ نأا ،فÓخ
ىو˘تÒ fiي˘غ˘ت ‘ ا˘ه˘ي˘ل˘ع لو˘ع˘ي ل ة˘ي˘ل˘ك˘صش ةو˘ط˘خ
.ةقيثولا
تذخأا ةيمنتلاو ةلادعلا ةهبج نإا فÓخ نب لاقو
لوأا دعوم ديدحتب مÓعإلا لئاصسو لÓخ نم املع
هتلي˘ك˘صشت نأا اد˘كؤو˘م ،ءا˘ت˘ف˘ت˘صسإÓ˘ل ا˘خ˘يرا˘ت Èم˘فو˘ن
ذخألا يصضتقت ةيلا◊ا ةلحرŸا““ نأا ىرت ةيصسايصسلا
لو˘ل˘ح ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لاو ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا ة˘˘مزألا تا˘˘ي˘˘لوأا˘˘ب
ة˘ق˘ب˘ط˘لا ع˘م راو˘ح ح˘ت˘فو ة˘يدا˘صصت˘قلا ل˘كا˘˘صشم˘˘ل˘˘ل
.““ديدج نم روتصسدلا ةصشرو حتف لبق  ةيصسايصسلا
¤وألا ةدوصسŸا سضفرب اكصس“ ÊاÈŸلا ىدبأاو
ةبارعل دمحأا ةصسائرب ءاÿÈا ةن÷ اهتدعأا يتلا
‘ تابعÓ˘تو تباو˘ث˘لا˘ب ا˘صسا˘صسم تن˘م˘صضت““ ا˘ه˘نو˘ك
ماظنلا ةعيبط حصضوت ⁄و تاصضقانتو تاحلطصصŸا
سسيئرل ةÒب˘ك تا˘ي˘حÓ˘صص ى˘ل˘ع تق˘بأاو ي˘صسا˘ي˘صسلا
.““ةيروهم÷ا
يذ˘لا سشا˘ق˘ن˘لا ى˘ل˘ع ه˘ل˘يو˘ع˘˘ت مد˘˘ع با˘˘ب˘˘صسأا ن˘˘عو
بيجي روتصسدلا عورصشم لوح ناÈŸلا ‘ حتفيصس
ليجصستلل ةفرغ يه ةيعيرصشتلا ةئيهلا““ :فÓخ نب
نوناق اهنم ةÒخألا ةÎفلا ‘  Úناوق تررم دقف
نأا لب ،ليدعت نود تاباختنلا نوناقو تابوقعلا
ن˘ك˘ل ة˘يو˘ح˘ن ءا˘˘ط˘˘خأا تن˘˘م˘˘صضت ع˘˘يرا˘˘صشŸا سضع˘˘ب
.““يه امك اهرير“ يصضتقت تناك تاميلعتلا

سسيئر““ :ةيمتنلاو ةلادعلا ةهبج نع بئانلا عباتيو
،ءاتفتصسإÓل ادعوم Èمفون لوأا راتخا ةيروهم÷ا

لوأا نايب روتصسدلا عورصشم سضقاني ل نأا هانمتن ام
اذإاو ،ةيرئاز÷ا ةلودلا ⁄اعم ددح يذلا Èمفون
È‹ بعصشلا نإاف عقاولا رمألا تاصسايصس ترركت

.““تيوصصتلا Èع هتيوهب سسÁ ام لك سضفر ىلع
باو˘ن ة˘قدا˘صصم Êو˘نا˘ق˘لا را˘طإلا دد˘ح˘ي ةرا˘صشإÓ˘˘ل
،روتصسدلا ليدعت عورصشم ىلع هيتفرغب ناÈŸلا
عمتجي““ هنأا ىلع ،روتصسدلا نم531 ةداŸا سصنتو
01 اهتدم ،ةنصس ّلك ةدحاو ةيداع ةرود ‘ ناÈŸلا
مايأا نم Êاثلا مويلا ‘ ئدتبتو ،ّلقألا ىلع رهصشأا
هنأا ىلع2 ةرقفلا فيصضتو ““Èمتبصس رهصش ‘ لمعلا
““Áةيداعلا ةرودلا ديد“ بلط لوألا ريزولل نك

‘ ةطقن ةصسارد نم ءاهتنلا سضرغب ةدودعم مايأل
¤إا ةموك◊ا أاجلت نأا نكÁ ثيح ،““لامعألا لودج
ة˘صشقا˘نŸ ة˘ي˘ناÈŸلا ةرود˘لا د˘يد˘م˘ت˘ل د˘ن˘ب˘˘لا اذ˘˘ه
.روتصسدلا
ه˘نأا ى˘ل˘ع رو˘ت˘صسد˘˘لا ن˘˘م802 ةداŸا سصن˘˘˘ت ا˘˘˘م˘˘˘ك
ل˘يد˘˘ع˘˘ّت˘˘لا˘˘ب ةردا˘˘بŸا ّق˘˘ح ة˘˘ّيرو˘˘ه˘˘م÷ا سسي˘˘ئر˘˘ل““
ّيبعّصشلا سسلÛا هيلع تّوصصي نأا دعبو ،ّيروتصسّدلا
بصسح ة˘غ˘˘ي˘˘ّصصلا سسف˘˘ن˘˘ب ة˘˘ّمألا سسل‹و ّي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
.ّيعيرصشت ّسصن ىلع قّبطت يتّلا اهصسفن طورّصشلا
لÓ˘خ بع˘ّصشلا ءا˘ت˘ف˘ت˘صسا ى˘ل˘ع ل˘يد˘ع˘ّت˘˘لا سضر˘˘ع˘˘يو
سسيئر ردصصيو .هرارقإل ةيلاوŸا اًموي Úصسمÿا
هيلع قداصص يذّلا ّيروتصسّدلا ليدعّتلا ةّيروهم÷ا
.““بعّصشلا

يـنـطو
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ةعإذإÓل ناصضمر نب هيزن

نوكتصس ÊدŸا عمتÛا تايلاعف
قيق–و رارقلا ذاختا ‘ اكيرصش

ةيمنتلا
ةيروهم÷ا سسيئر راصشتصسم ناصضمر نب هيزن سسمأا دكأا

نأا جراÿاب ةينطولا ةيلا÷او ةيوعم÷ا ةكر◊اب فلكم
تاكر◊ا Úب ةقثلا ءانب ةداعا ىلع بصصنم نآلا زيكÎلا
ةيكراصشت زا‚ا ¤إا لوصصو ةلودلا تاصسصسؤومو ةيوعم÷ا

ىلع ةرصصتقم تناك يتلا هراودأا نم هب لقتنت ةيقيقح
يتاصسصسؤوŸا لمعلا ¤إا يتابصسانŸا يكيصسÓكلا طاصشنلا
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ‘ م˘ها˘˘صسمو كرا˘˘صشم ح˘˘ب˘˘صصي ثي˘˘ح˘˘ب فÙÎا
.ةيعامتجلاو ةيداصصتقلا
فيصض““ جمانرب ىلع افيصض هلوزن ىدل ناصضمر نب حصضوأاو
اهب ر“ يتلا ةلحرŸا نأا ¤وألا ةانقلا هثبت يذلا ““حابصصلا
ع˘م˘تÛا تا˘ي˘لا˘ع˘ف ىد˘ل ي˘عو دو˘جو ن˘ع تن˘هر˘ب دÓ˘˘ب˘˘لا
ليهأاتو ةقفارŸاو ميظنتلا نم عون ¤إا جات– اهنكل ÊدŸا
‘ ة˘ل˘ث˘م˘تŸا ة˘ي˘ل˘ع˘ف˘لا ة˘˘كرا˘˘صشŸا ىو˘˘ت˘˘صسم ¤إا لو˘˘صصو˘˘ل˘˘ل
.ةيروهم÷ا سسيئر دهعت امك رارقلا ذاختا ‘ ةمهاصسŸا
سسي˘˘ئر ما˘˘م˘˘ت˘˘˘ها نأا ¤إا قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ‘ نا˘˘˘صضمر ن˘˘˘ب را˘˘˘صشأاو
ةكرحلل ةلاصسروه ÊدŸا عمتÛا تايعمجب ةيروهم÷ا
ةلودلا بناج ¤إا فوقولا ‘ اهرودل Úمثتو ةيوعم÷ا
انوروك ةحئاج يصشفت ةهجاوم لÓخ ايلج حصضتا يذلا
يصشفت نم د◊ا دوهج ‘ يعوو سسحب تطرخنا ثيح،
.انوروك سسوÒف
يتلا تايعم÷ا فلآا نأا ناصضمر نب دكأا لصصتم ديعصص ىلع
ÚنطاوŸا ةقث نع Èعت ءايحألا ىوتصسم ىلع ايلاح أاصشنت

فاصضت تايعم÷ا هذه نأا ¤إا اتفل ةيروهم÷ا سسيئر ‘
ةيعمج فلأا021نم ديزأا مصضي يذلا يوعم÷ا جيصسنلا ¤إا

Ãاهغيصصو اهلاكصشأا فلتخ.
لمعلا ةقلخأا ةرورصض ىلع لباقŸاب ددصش ثدحتŸا نكل
نآلا““ لوقلاب افيصضم طورصش Îفد عصضو Èع يوعم÷ا
¤إا لوصصو فيكلا ةلحرم ¤إا هجتنو مكلا ةلحرم ‘ نحن
قيصسنتو Òطأاتو ميظ˘ن˘ت بل˘ط˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘كرا˘صشت˘لا ة˘ل˘حر˘م
.Ìكأا ليهأاتو
تاكرحلل يلبقتصسŸا يلكيهلا ميظنتلا نأا ناصضمر نب ىريو
ليلذت ‘ مهاصسيصس ةموÁدلا ةفصص يصستكي يذلا ةيوعم÷ا
تا˘ي˘ع˘م÷ا Úب ق˘ي˘صسن˘ت˘لا نود لو– ي˘ت˘˘لا تا˘˘ب˘˘ق˘˘ع˘˘لا ل˘˘ك
Úب ةيقيقح ةيكراصشت ¤إا باهذلا دصصق ةلودلا تاصسصسؤومو
ةباجتصسÓل ÊدŸا عمتÛا تايعمجو ةلودلا تاصسصسؤوم
.مهتلاغصشناو ÚنطاوŸا تاعلطتل
نع ناصضمر نب فصشك جراÿاب ةينطولا ةيلاجلل ةبصسنلابو
را˘ك˘فألا لدا˘ب˘ت ا˘ه˘˘لÓ˘˘خ ن˘˘م م˘˘ت˘˘ي ة˘˘ي˘˘م˘˘قر ة˘˘صصن˘˘م Òفو˘˘ت
ةينطولا ةيلا÷او نطولا لخاد تايعم÷ا Úب تاحÎقŸاو

 اÒصشم تلاغصشنا حرطل ةذفان لكصشت امك جراÿا ‘
تا˘ي˘ع˘م˘ج˘ب Ó˘ب˘ق˘ت˘صسم تاءا˘ق˘ل د˘ق˘˘ع ¤إا قا˘˘ي˘˘صسلا تاذ ‘

عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘صسÓ˘˘˘ل ة˘˘˘ير˘˘˘ئاز÷ا بخ˘˘˘ن˘˘˘لاو جراÿا ‘ ة˘˘˘ي˘˘˘لا÷ا
ŸقÎصساو لمع ةطخ نمصض اهذيفنتو مهتاحÎمتي ةيجيتا
.ةيروهم÷ا سسيئر عم رواصشتلاب اهينبت

  صسب◊إ ‘ اهاصضق نيرهصشل هتبو“ع تفف/ امدعب

 نجصسلا رداغي يمÓعل ميهاربإا
‘ ط˘صشا˘ن˘لا ى˘ل˘ع ج˘ير˘ير˘˘عو˘˘ب جر˘˘ب ة˘˘م˘˘كfi سسمأا تصضق
م˘صسا˘ب فورŸا ي˘مÓ˘ع˘ل ن˘يد˘لا سسم˘˘صش ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا كار◊ا
دعب نجصسلا كلذب رداغيل ذفان سسبح نيرهصشب ،ميهاربا
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ه˘ن˘ع تن˘ل˘عأا ا˘م بصسح ه˘ت˘بو˘˘ق˘˘ع ءا˘˘صضق
.ÚلقتعŸا نع جارفإÓل
يمÓعل ميهاربا عافد فانئتصسا دعب مك◊ا اذه ءاجو
ىصضق يذلاو ةيليوج32 ‘ هدصض رداصصلا يئادتبإلا مك◊ا

،رانيد نويلم ةمارغو ذفان  ارهصش81 ةدŸ نجصسلاـب هيلع
.يمÓعل دصض رداصصلا مك◊ا تيبثتب ةباينلا تبلط Úح ‘
اوجرخ نيذلا لئاوألا نم Èتعي يذلا يمÓعل لقتعاو
2 ‘ جيريرعوب جرب ةيلوب ةصسماÿا ةدهعلا دصض رهاظتلل

ةيماظن ةئيه قح ‘ فذقلا مهتب عبوتو ،يصضاŸا ناوج
يطرصش ةناهإاو ،ةطرصشلا زاهجو ،لدعلا ةرازو ‘ ةلثمتŸا
.هماهم ةصسرا‡ ءانثأا

d.و
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ينطولإ يبعصشلإ صسلجملل ةيعيرصشتلإ ةرودلإ فانئتصسإ

روتصسدلا ليدعت عورصشم ىلع ةيلكصش ةقداصصم وحن
نوناق عورصشم هتدنجأإ صسأإر ‘و ،02021202 ةنصسل ةيداعلإ هترود ،ءاعبرألإ إذه ،ينطولإ يبعصشلإ صسلÛإ حتتفي
.مدا“لإ Èمفون1 ‘ يبعصشلإ ءاتفتصسلإ ىلع هصضرع لبق هيلع ةقداصصملل روتصسدلإ ليدعت

ة˘˘˘˘˘˘˘مألا سسل‹ سسي˘˘˘˘˘˘˘˘ئر سسمأا سسأار˘˘˘˘˘˘˘˘ت
بتكŸ اعامتجا ،ليجوق حلاصص ،ةباينلاب
تا˘عو˘مÛا ءا˘صسؤور˘ل ا˘ع˘صسو˘م سسلÛا
سصصصخ ،ÊاÈŸلا بقارŸاو ةيناÈŸلا

Ÿةرود˘˘لا حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا تا˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘تر˘˘˘ت ة˘˘˘صشقا˘˘˘ن
0202) ةمألا سسلÛ ةيداعلا ةيناÈŸلا

.لبقŸا ءاعبرألا اذه ةررقŸا (1202 -
ي˘ب˘ت˘ك˘م عا˘م˘ت˘˘جا ل˘˘ي˘˘جو˘˘ق سسأار˘˘ت ا˘˘م˘˘ك
طبصضل ةموك◊ا لث‡و ناÈŸلا يتفرغ
ة˘˘˘ي˘˘˘˘ناÈŸلا ةرود˘˘˘˘لا لا˘˘˘˘م˘˘˘˘عأا لود˘˘˘˘ج““
لو˘ح ر˘ظ˘ن˘لا تا˘ه˘جو لدا˘ب˘˘تو ة˘˘ل˘˘ب˘˘قŸا
ةيباقرلاو ةيعيرصشتلا تاطاصشنلا ة‹رب
ةفاقثلا خيصسرتو ةيقÎب ةقلعتŸا كلتو
ةرودلا لÓخ ةمألا سسلجÃ ةيناÈŸلا
.““ةيداعلا ةيناÈŸلا
،عامتجلا لهتصسم ‘ ،ليجوق برعأاو

سسي˘˘˘ئر رار˘˘˘ق˘˘˘ل ه˘˘˘حا˘˘˘ي˘˘˘ترا غ˘˘˘لا˘˘˘˘ب““ ن˘˘˘˘ع
ديدحتب ،نوبت ديÛا دبع ،ةيروهم÷ا
اد˘˘˘عو˘˘˘م Èم˘˘˘فو˘˘˘ن ن˘˘˘م —ا˘˘˘ف˘˘˘لا خ˘˘˘يرا˘˘˘ت
ة˘يرو˘ه˘م÷ا رو˘ت˘صسد ى˘ل˘˘ع ءا˘˘ت˘˘ف˘˘ت˘˘صسÓ˘˘ل
È 4591مفون نأا رابتعا ىلع ،ةديد÷ا
ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا عور˘˘˘صشŸا قÓ˘˘˘ط˘˘˘˘نا ل˘˘˘˘ك˘˘˘˘صش
.““يررحتلا
،رئاز÷ا لعجي““ رارقلا اذه نأا Èتعاو
Òب˘ك ي˘ن˘طو عور˘˘صشم ما˘˘مأا ،ىر˘˘خأا ةر˘˘م
Èمفون —افلا ‘ هتقÓطنا نوكت رخآا
0202Ãإا يمري يبعصش ءاتفتصسا بجو¤
اذه نأا ازÈم ،““ةديدج ةيروهمج دييصشت
ة˘كرا˘صشمو ةدارإا ¤إا جا˘˘ت˘˘ح˘˘ي““ عور˘˘صشŸا
.““عيم÷ا
لعج لجأا نم دنجتلا““ ةرورصض ¤إا اعدو
اقراف اثدح لبقŸا Èمفون نم —افلا

هذه نمازتيصس يذلاو ،اندÓب خيرات ‘
ع˘˘˘˘ما÷ ي˘˘˘˘م˘˘˘˘صسر˘˘˘˘لا Úصشد˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لاو ةرŸا
تايلÈ Œكأا دحأا ‘ مظعألا رئاز÷ا
.““نيدهاÛاو ءادهصشلل ءافولا
ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘جو˘˘˘˘ق د˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا دد˘˘˘˘˘ج ،Òخألا ‘و
ةمألا سسل‹ بتكŸ ماتلا طارخنلا““

لÓخ نم ةيروهم÷ا سسيئر ىعصسم ‘
تابلطتمو مءاوتي روتصسدلل قيمع ليدعت
ا˘˘˘˘˘هو˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م ،““ةد˘˘˘˘˘يد÷ا ة˘˘˘˘˘يرو˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘م÷ا

اهردصصأا يتلا تارارقلاو تاهيجوتلا»ب
ىلع هفارصشإا ةبصسانÃ ةيروهم÷ا سسيئر
ةود˘˘˘ن˘˘˘لاو ةلو˘˘˘لا-ة˘˘˘مو˘˘˘ك◊ا عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جا
سشا˘˘˘ع˘˘˘نلا ط˘˘˘طfl لو˘˘˘ح ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا
نع تصضخ“ يتلا جئاتنلابو يداصصتقلا

.““Úعامتجلا نيذه
d. و

  ةيناÈŸلإ ةرودلإ حاتتفإ

 تابيتÎلا ةصشقانŸ ةمألا سسل‹ بتكم عامتجا
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 قوصس81و يراŒ ل5415fi قلغ
ةمصصاعلاب يراŒ زكرم41و

م.ق

ة˘˘ي˘˘ناد˘˘˘يŸا تا˘˘˘جرÿا تر˘˘˘ف˘˘˘صسأا
ة˘˘ف˘˘ل˘˘كŸا ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘تıا ة˘˘˘ن˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل
ح˘˘˘˘لا˘˘˘˘صصŸ عدر˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘قارŸا˘˘˘˘ب
ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ،ة˘˘يرادإلا تا˘˘ع˘˘طا˘˘قŸا
كرد˘˘˘˘˘˘لاو ة˘˘˘˘˘˘طر˘˘˘˘˘˘˘صشلا““ ن˘˘˘˘˘˘˘مألاو
¤إا ةيلمعلا قÓطنا ذنم ،““ينطولا
قيلعت ىلع ،0202 توأا72 خيرات
ق˘˘ل˘˘غو ،يراŒ ل992fi طا˘˘صشن
““ي˘صسنا˘يد““ سسير˘صشنو˘لا ي˘ح قو˘˘صس
ة˘˘ع˘˘طا˘˘قŸا˘˘˘ب كلذو ،ة˘˘˘يا˘˘˘غر˘˘˘لا˘˘˘ب
.ةبيورلل ةيرادإلا
تقلع ،ءاصضيبلا رادلا ةعطاقÃو
ل8253fi طاصشن ا˘ه˘تاذ ة˘ن˘ج˘ل˘لا

Œباب تايدلب ىلع ةعزوم يرا
راد˘˘˘˘˘لاو ،يراŒ ل67fi راوز˘˘لا
.ل9043fi ءاصضيبلا

جر˘˘˘˘˘˘˘˘˘بو  ،ل31fi ة˘˘يد˘˘مÙاو
جر˘˘˘˘بو ،يراŒ ل22fi نافي˘ك˘لا
ةياط Úعو ،يراŒ لfi يرحبلا
4fiÓت Œاو ،ة˘˘˘˘يراŸ3 ى˘˘˘صسر

fiÓقوصس قلغ عم ،تÚ يدلبÚ
طاصشن قيلعتو ،راوزلا باب ةيدلبب
ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘ب د˘˘˘حاو يراŒ ز˘˘˘˘كر˘˘˘˘م
.ةيدمÙا
ةد˘˘لارز˘˘ل ة˘˘يرادإلا ة˘˘ع˘˘طا˘˘قŸا˘˘˘بو
ل28fi طا˘صشن ة˘ن˘ج˘ل˘˘لا تق˘˘ل˘˘ع

Œتا˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب ى˘˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘عزو˘˘˘م يرا
62 ةد˘لارز˘˘ب ة˘˘يرادإلا ة˘˘ع˘˘طا˘˘قŸا

fiل Œ05 ›اوا˘˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘˘˘صساو ،يرا
fi6 ة˘ي˘˘ناد˘˘يو˘˘صسلاو ،لfiÓت،

8 طا˘˘صشن ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت ¤إا ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب
زكارم4 ةدلارزب ،ةيراŒ زكارم

Œزكارم4 ›اوا˘˘˘ط˘˘˘صساو ،ة˘˘˘يرا
Œة˘ع˘طا˘ق˘م˘ل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘ب ا˘مأا.ة˘يرا

طاصشن قلعف ياد Úصس◊ ةيرادإلا
631fiل Œقوصس قلغو ،يراÚ
.Úيدلب
،ة˘˘يرارد˘˘ل˘˘ل ة˘˘يرادإلا ة˘˘ع˘˘˘طا˘˘˘قŸا
،يراŒ ل741fi طاصشن قيلعت
ق˘ل˘غو ،ة˘يد˘˘ل˘˘ب قاو˘˘صسأا3 ق˘˘ل˘˘غو
ة˘ع˘طا˘قŸا˘˘بو ،ÚيراŒ ن˘˘يز˘˘كر˘˘م
طاصشن قيلعت ةتوتلا رئبل ةيرادإلا
391fiل Œقو˘˘˘صس ق˘˘˘ل˘˘˘غو ،يرا
ةيرادإلا ةعطاقŸابو ،دحاو يدلب
طا˘صشن تق˘ل˘˘ع سسيار دار˘˘م ر˘˘ئ˘˘ب˘˘ل
913fiل Œى˘ل˘˘ع ة˘˘عزو˘˘م ،يرا
دار˘م ر˘ئ˘ب˘˘ب ة˘˘ع˘˘طا˘˘قŸا تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب
ةرديحو ،يراŒ ل19fi سسيار
83fiل Œ66 مداخ رئبو ،يرا

fiل Œ16 ةلواحصسلاو ،يراfiل
Œ36 ةنيطنصسق رصسجو ،يراfiل
Œق˘˘˘˘ل˘˘˘˘غ ¤إا ة˘˘˘˘فا˘˘˘˘صضإلا˘˘˘˘˘ب ،يرا

ةيدلبب قوصس اهنم ،Úيدلب Úقوصس
ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘ب ر˘˘خأا قو˘˘صسو مدا˘˘خ ر˘˘ئ˘˘ب
.ةلواحصسلا
يد˘ي˘صسل ة˘يرادإلا ة˘ع˘طا˘قŸا˘ب ا˘مأا
ل252fi طا˘صشن ق˘ل˘˘ع˘˘ف د˘˘مfiأا

Œتا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ى˘˘ل˘˘˘ع ة˘˘˘عزو˘˘˘م ،يرا
74 د˘˘مfiأا يد˘˘ي˘˘صسب ة˘˘ع˘˘˘طا˘˘˘قŸا

fi04 ى˘˘˘˘ط˘˘˘˘صسو˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘ئاز÷او ،ل
fiاو ،لŸ5 ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘يدارfiÓت،

.يراŒ ل61fi ةيندŸاو
يديصس ةيدلبب قاوصسأا3 تقلغ امك
زكارم3 طاصشن تقلعو ،دمfiأا

Œأا يديصس ةيدلبب ةيراfiدم.
دبع يديصسل ةيرادإلا ةعطاقŸابو
،يراŒ ل32fi طاصشن قلعف هللا
‘ امنيب ،دحاو يدلب قوصس قلغو
قلع˘ف ي˘قاÈل ة˘يرادإلا ة˘ع˘طا˘قŸا
.يراŒ ل661fi طاصشن

نإرهوب تÓيلت يدإوب ديد÷إ Êإرمعلإ بطقلإ

  ةيجراÿا ةئيهتلا ةرصشابم
 ابيرق يمومع نكصسم007ــل

نكصسم007 ةصص◊ ةيجراÿا ةئيهتلا لاغصشأا ةرصشابم بقتري
تÓيلت يداو ةرئادب ديد÷ا Êارمعلا بطقلاب يراجيإا يمومع
.ةيلولا حلاصصم ىدل ملع امبصسح ،نارهوب
ةيجراÿا ةئيهتلا لاغصشأاب ةفلكŸا ةلواقŸا ارخؤوم تبصصنو
يمومع نكصس007 عورصشم ىوتصسم ىلع تاكبصشلا فلتخÃ طبرلاو
.ةيلÙا ةعام÷ا تاذ ينطاق ةدئافل هجوŸا تÓيلت يداوب
ةيناديم ةرايز لÓخ ةباينلاب تÓيلت يداو ةرئاد سسيئر نأا ركذي
ةرصشابم ‘ عارصسإلا ةرورصض ىلع دكأا يصضاŸا سسيمÿا عورصشملل
تهتنا يتلا ةينكصسلا ةصص◊ا هذهل ةيجراÿا ةئيهتلا لاغصشأا
،يرا÷ا ماعلا ةياهن لبق اهميلصستو ةئاŸاب001 ةبصسنب اهب لاغصشألا
.هيلإا Òصشأا امك
لبقŸا Èمتبصس رهصش ىرخأا ةيناديم ةرايز ة‹رب اصضيأا ررقت امك
زاغلاو ءابرهكلا يتكبصشب طبرلا لاغصشأا نم ءاهتنلا ىلع فوقولل

سسفنب ةيراجيإا ةيمومع ةينكصس ةدحو فلأا5 عورصشم ىوتصسم ىلع
ةيجراÿا ةئيهتلا قÓطنا ةراصشإا ءاطعإا عم Êارمعلا بطقلا
تاقرطلا تيفزتو ةيمومعلا ةرانإلا ‘ سصوصصÿا هجو ‘ ةلثمتŸا

ةرصشابŸ ةيلولا حلاصصم فرصصت ت– عورصشŸا عصضو متي يتح
flناكصسإلا تايلمع فلت.

يوتحي تÓيلت يداوب ديد÷ا Êارمعلا بطقلا نأا ركذلاب ريد÷ا
ةدحو0036 اهنم ةيعامتجا ةينكصس ةدحو فلأا71 ىلع لامجإا

.ديصسجتلا روط ‘ يقابلاو ةعزوم
م.ق

  عوبصسألإ ةياهن لÓخ

 فاطصصم نويلم فصصن نم ديزأا دفاوت
Âاغتصسم ئطاوصش ىلع

ةيلو ئطاوصش ىلع فاطصصم نويلم فصصن نم ديزأا دفاوت
نم سسمأا ملع امبصسح ،عوبصسألا ةياهن ةلطع لÓخ Âاغتصسم
.ةيندŸا ةيامحلل ةيئلولا ةيريدŸا
ةحابصسلل ةحوتفŸا93 ئطاوصشلا ةصسارح زاهج نأا ردصصŸا حصضوأاو
ةعم÷ا يموي فلأا335 ءاهز دفاوت لجصس Âاغتصسم ةيلو لحاصسب
ذاقنإلاو فاعصسإÓل لخدت041 نم ديزأاو ÚيصضاŸا تبصسلاو
.ةيحصصلا زكارŸا وحن ءÓجإلاو
اصصخصش08 ذاقنإا نم ةÎفلا هذه لÓخ ئطاوصشلا سسارح نك“و
ةيرخصص قطانÃ اوكله ىقرغ6 لاصشتناب اوماقو قرغلا نم
يديصسو ةبرطŸا ئطاصشب Âاغتصسم تايدلبب ةحابصسلا ةعون‡و

ÿا قرصش رصضŸغصصلا ءانيÒ، فيصضي ،ةراحب قرصش ⁄اغوب دلوأاو
.ردصصŸا تاذ
ثحبلا نولصصاوي ةيرحبلا ةدحولا ناوعأاو Úصساطغلا ةقرف لازت لو
ةيرخصصلا ةقطنŸاب تبصسلا ءاصسم ذنم دوقفم عباصس قيرغ نع

.Âاغتصسم ةنيدم قرصش ةبورخ ئطاصش برغ ةحابصسلا ةعون‡
ةيلوب يرا÷ا توأا51 ‘ فايطصصلا مصسوم حاتتفا ذنم Òكذتلل

ةعون‡ ةيرخصص قطانÃ قرغ تلاح عصست لجصس Âاغتصسم
ءانيŸاو رفصصل فاكلاو ميهاربإا Úع ئطاوصش نم برقلاب ةحابصسلا
⁄ يذلا ةبرطŸا ئطاصشبو ةيديتصسإاو ةعيروأا Úبو ةراحبو Òغصصلا
 .Âاغتصسم ةيدلبب مصسوŸا اذه ةحابصسلل حتفي

يوعرلإ طاصشنلإ ةيقÎل ايومنت ا‹انرب حإÎقإ

يزيليإاب ارئب22 زا‚إا
ىرخا رابا8 زيهŒو ›وط Îم044 ›امجا قمعب ارئب22 ز‚أا
راطإا ‘ ،›ا◊ا ماعلا لÓخ يزيليا ةيلو تايدلب فلتfl تلمصش
ىدل سسمأا ملع امبصسح ،يوعرلاو يعارزلا طاصشنلا Úصس–و ثعب
.ةيحÓفلا حلاصصملل يلÙا لوؤوصسŸا
Èع رانيد نويلم02 اهزا‚ا ةفلكت تقاف يتلا رابآلا هذه عزوتتو
‘ ،سسانيما Úعو سساو◊ا جربو تناجو يزيليا يهو تايدلب عبرأا
ريدم هب حرصص املثم ،ةيفيرلا ةيمنتلل ينطولا قودنصصلا راطا
.Úكصس ديعلا ،عاطقلا
يوعرلا طاصشنلا ةيقÎل ايومنت ا‹انرب راطلا اذه ‘ حÎقا امك

Ãم0021ب ةيوعر رابأا زا‚ا نمصضتي لظلا قطانÎ وط‹
سساو◊ا جربو تناج تايدلب نم لك ‘ يقصس رابا7 زيهŒو
ارئب03 نم ديزأا زيهŒ بناج ¤ا سسانيما Úعو بادبدلاو
ةفاصضإلاب ،تراجا“و ورهيمإا يتقطنÃ ةيصسمصشلا ةقاطلا ةمظنأاب
تاذل اقفو ،بادبدلا ةيدلبب ةيحÓفلا كلاصسŸا نم ملك2 حتف ¤ا
.لوؤوصسŸا
Úصس– ‘ اهديصسŒ روف ،ةيومنتلا تايلمعلا هذه مهاصستصسو

نمصضت ةديدج تايلآاب يوعرلا طاصشنلا ثعب اذكو ÚحÓفلا فورظ
.عاطقلا ريدم حصضوأا املثم ،ةÈتعم ةيجاتنإا تاردق قيق–

نم ةدحو555 عيزوت ةيصضاŸا ةنصسلا لÓخ ” هنا Úكصس راصشأاو
يزيليا تايدلبب ةيوعر ةقطنمÚ ‘ 02حÓفلا ةدئافل زعاŸا
ةيبÎلا عيصسوتو معد راطإا ‘ كلذو ،سساو◊ا جربو تناجو
 .ةقطنŸا ناكصسل بلاغلاو يصسيئرلا طاصشنلا دعت يتلا ةيناوي◊ا
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تاحاصسŸإو ةيدلبلإ قإوصسألإو ةيراجتلإ تÙÓإ ددع ءاصصحإإ ‘ ،ةمصصاعلإ رئإز÷إ ةيلو حلاصصم لصصإوت
.انوروك صسوÒفل ةيئاقولإ تإءإرجإلإ فلاخت اهطبصض ببصسب اهقلغت يتلإ ةيراجتلإ

لامعلل ةيعامتجلا تانيمأاتلل ينطولا قودنصصلل ةلقرو ةلاكو تعرصش
لطعلاب حيرصصتلا تاداهصش لاصسرإا قيبطتب لمعلا ‘ دحألا سسمأا ءارجألا
ا˘ي˘عا˘م˘ت˘جا ن˘مؤوŸا فر˘ط ن˘˘م تنÎنلا ة˘˘ك˘˘ب˘˘صش ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ة˘˘ي˘˘صضرŸا
تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘لا قود˘ن˘صصل ي˘ئلو˘لا ر˘يدŸا ه˘˘ي˘˘لإا را˘˘صشأا ا˘˘م ق˘˘فو ،Úط˘˘صشا˘˘ن˘˘لا
.ءارجألا لامعلل ةيعامتجلا
ةلاكو ¤إا ÚبصستنŸاو Úطصشنلا ايعامتجا مهل نمؤوŸا ناكمإاب نوكيصسو
بجوÃ ءارجألا لامعلل ةيعامتجلا تانيمأاتلل ينطولا قودنصصلل ةلقرو
تنÎنلا ة˘ك˘ب˘صشب ““ءا˘ن˘˘ه˘˘لا““ ة˘˘باو˘˘ب ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع لا˘˘صسرإا د˘˘يد÷ا ءار˘˘جإلا
نيرفوم مهدجاوت ناكم نم ةرصشابم ةيصضرŸا لطعلاب حيرصصتلا تاداهصش
ةعباتلا عفدلا زكارم وأا ةلاكولا رقم ¤إا لقنتلا ءانع مهصسفنأا ىلع كلذب
تادا˘ه˘صشلا كل˘ت لا˘صسرإا ن˘م ا˘صضيأا م˘ه˘ي˘ف˘ع˘ي ءار˘جإلا سسف˘ن نأا ا˘˘م˘˘ك .ا˘˘ه˘˘ل
.كياح رداقلا دبع فاصضأا امك ،ديÈلا بتاكم قيرط نع ةيصضرŸا
ةيصسيصس– ةلمح ميظنت ‘ يرا÷ا توأا62 موي ذنم عرصش ددصصلا اذه ‘و

ةياغ ¤إا اهتايلاعف لصصاوتت نأا رظتني ثيح ،ةديد÷ا ةيلمعلا هذهب ةصصاخ
‘ متي هنأا ¤إا راصشأا يذلا كياح بصسح ،مداقلا Èمتبصس رهصش نم ثلاثلا
زكارم ةفاك ىوتصسم ىلع ةيرصصب ةيعمصس ةطرصشأا سضرع ةلم◊ا هذه راطإا
ىلع عÓطلاب ايعامتجا مهل نمؤوملل حمصست ةيلولاب ةدجاوتŸا عفدلا
حيرصصتلل تنÎنلا ةكبصش ىلع اهب مايقلا يغبني يتلا ةيلمعلا تاوطÿا
.اهلاصسرإاو ةيصضرŸا لطعلا تاداهصشب
زكارم ءاصسؤور ةدئافل Úينيوكت Úموي كلذ عم ةازاوŸاب ميظنت ىرج امك
ةقلعتŸا تامولعŸا فلتخÃ مهديوزت لجأا نم ةلقروب ةنئاكلا عفدلا
ىلع ÚينعŸا ناوعألا ¤إا اهلاصصيإاب مهرودب نوموقي يتلاو ةيلمعلا هذهب
تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘لا قود˘ن˘صصل ي˘˘ئلو˘˘لا ر˘˘يدŸا ف˘˘ي˘˘صضي ،ز˘˘كارŸا كل˘˘ت ىو˘˘ت˘˘صسم
.ءارجألا لامعلل ةيعامتجلا

نم رطصسŸا يونصسلا جمانÈلا راطإا ‘ جردني يذلا ءارجإلا اذه فدهيو
لامعلل ةيعامتجلا تانيمأاتلل ينطولا قودنصصلل ةماعلا ةيريدŸا فرط
لطعلا ةنمقر اهنمو يعامتجلا نامصضلا ةموظنم ريوطت ¤إا ءارجألا
نمؤوŸا تافلم ة÷اعم ةعرصس سصوصصخب ةيباجيإا جئاتن قيق–و ةيصضرŸا
.Úطصشانلا ايعامتجا مهل
قطانمك ينطولا ىوتصسŸا ىلع تايلو عبرأا نمصض ةلقرو ةيلو تÒتخاو
نع ةيصضرŸا لطعلاب حيرصصتلا تاداهصش لاصسرإا ةيلمع قيبطت ‘ عورصشلل

رئاز÷ا نم لك تايلو اصضيا رمألا مهي ثيح ،تنÎنلا ةكبصش قيرط
.هيلإا Òصشأا املثم ،ةنيطنصسقو نارهوو
نمصضت يتلا ءارجألا لامعلل ينطولا قودنصصلل ةلقرو ةلاكو تصصحأا دقو
عوم‹ يصضاŸا ةيليوج رهصش ةياغ ¤إا ةقحلم21و عفدلل زكارم ةتصس
.ةلاكولا ةيريدم بصسح ،Úطصشانلا ايعامتجا مهل نمؤوŸا نم846405

م.ق

““ءانهلإ““ ةبإوب قيرط نع

ةلقروب تنÎنلا Èع ةيصضرŸا لطعلاب حيرصصتلا قÓطنا



عوبصسألا ةياهن ،طفنلل ةينطولا ةصسصسؤوŸا تلاق
تارايلم9 تزواŒ ايبيل رئاصسخ نا ،يصضاŸا
ىلع ةيطفن تآاصشنمو لوقح قÓغا ءارج رلود
ر˘يا˘ن˘ي ذ˘ن˘م ،Îف˘˘ح ة˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘خ ا˘˘ي˘˘صشي˘˘ل˘˘ي˘˘م يد˘˘يأا
 .يصضاŸا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘صص Èع ة˘˘˘˘صسصسؤوŸا تر˘˘˘˘صشنو
Òغ تاقÓغإلا رئاصسخ ،اموي422““ ““كوبصسيف““
9 زجاح ىطختت ةيطفنلا تآاصشنملل ةينوناقلا

 .““رلود فلأا033و ÚيÓم5و تارايلم
،Îف◊ ة˘ي˘˘لاو˘˘م ر˘˘ئا˘˘صشعو تا˘˘ي˘˘صشي˘˘ل˘˘م ق˘˘ل˘˘غ˘˘تو
تآاصشنمو لوقح ،تارامإلاو ايصسور نم موعدŸا
¤إا ىدأا ام ،0202 رياني71 ذنم ةيبيل ةيطفن
نم لقأا ¤إا طفنلا نم ايبيل جاتنإا ‘ داح عجارت
نويلم2.1 ›اوح نم ،ايموي ليمرب فلأا001
 .قÓغإلا لبق ليمرب
ريدصصتو جاتنإا ةداعتصساب Úيبيللا لامآا تصشعتناو
نÓعإا دعب ،قÓغإلا لبق هاوتصسم ¤ا طفنلا
فÎعŸا قافولا ةموكح سسيئر ،جارصسلا زئاف
قÈط ناŸرب سسيئر حلاصص ةليقعو ،ايلود اهب

،يرا÷ا سسطصسغأا12 موي Úنمازتم Úنايب ‘
‘ ةيلاتقلا لامعألا عيمجو رانلا قÓطإل افقو
 .دÓبلا مومع
ا˘ي˘لود ا˘ب˘ي˘حر˘ت ح˘˘لا˘˘صص-جار˘˘صسلا نÓ˘˘عإا ى˘˘قلو
ن˘م Úمو˘˘ي د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ل˘˘عأا Îف˘˘ح نأا Òغ ،ا˘˘ع˘˘صساو

 .نÓعإÓل هصضفر تمصصلا
لودلاو هتايصشيلمو Îفح قافولا ةموكح مهتتو
عبرŸا ¤إا دÓبلا ةداعإل يعصسلاب هل ةمعادلا
 .بر◊ا نم لوألا

d.إإ

d.إإ

مراصصلا قÓغإلا نم رهصشأا بقع
‘ حولت ،انوروك سسوÒف ءاوتحل
،سسÓ˘˘˘˘فإلا ن˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘جو˘˘˘˘˘م ق˘˘˘˘˘فألا
تلصصح يتلا تا˘كر˘صشل˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘بو
نمكي ،ةلودلا ةياعرب سضورق ىلع
نو˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘صس ة˘˘˘نو˘˘˘عŸا نأا ‘ فوÿا
تلد˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘م نأاو ،د˘˘˘˘˘˘˘مألا ةÒصصق
ما˘ع˘˘لا ع˘˘ف˘˘تر˘˘ت نأا ن˘˘كÁ ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘لا
داد˘˘صس ة˘˘ف˘˘ل˘˘ك˘˘ت د˘˘يز˘˘ت˘˘˘ل ،ل˘˘˘ب˘˘˘قŸا
.ةدعاصسŸا
““جÒبمولب““ ةلاكو تركذ امبصسحو
Èع Òمو˘˘ل و˘˘نور˘˘ب لا˘˘ق ،ءا˘˘ب˘˘نأÓ˘˘˘ل

fiنإا سسنار˘˘˘ف““ ة˘˘˘طÎ““ ة˘˘˘ي˘˘˘عاذإلا
نم فلآلا تائم تلصصح““ ،سسمأا
ةلودلا نا˘م˘صضب ا˘صضور˘ق تا˘كر˘صشلا

،Úي˘˘˘˘صضاŸا ل˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘بأاو سسرا˘˘˘˘˘م ‘
Òبك ردقبو ،تاكرصشلا هذه تذقنأا

فراصصŸا نم بلطأا ،ماÎحلا نم
.““تاكرصشلا معد ةلصصاوم
ةد˘ئا˘ف˘لا تلد˘ع˘م نأا Òمو˘ل ىر˘˘يو
ىر˘˘˘ج ي˘˘˘ت˘˘˘˘لا ،سضور˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع
،ةئاŸا ‘3 ¤إا لصصتصس اهديد“
ةر˘ط˘ي˘صس ع˘˘م كلذو ،ى˘˘صصقأا د˘˘ح˘˘ك
‘ أاد˘˘ب يذ˘˘لا ي˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا قÓ˘˘˘غإلا

‘ هببصستو سسوÒفلا ىلع سسرام
.داصصتقÓل لجصسم عجارت أاوصسأا
ة˘˘ي˘˘صسنر˘˘ف˘˘˘لا ة˘˘˘مو˘˘˘ك◊ا تن˘˘˘ل˘˘˘عأاو
ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘جأا˘˘˘ت ،ي˘˘˘صضاŸا عو˘˘˘ب˘˘˘صسألا

ةطÿ اررقم ناك يذلا ،سضرعلا
،مايأا ةعصضبل اهب ةصصاÿا سشاعنإلا

ل˘ك˘صشب ا˘ه˘صسف˘ن سسير˘ك˘˘ت ل˘˘جأا ن˘˘م
تاءار˘جإلا ن˘˘م ءا˘˘ه˘˘ت˘˘نÓ˘˘ل ل˘˘ما˘˘ك
ما˘ع˘لا ءد˘ب ل˘ب˘ق ة˘مزÓ˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا
.يصساردلا
لايرباج لاق ،““ةيصسنرفلا»ـل اقفوو
‘ ة˘مو˘ك◊ا م˘صسا˘ب ق˘طا˘ن˘لا ،لا˘˘تأا
تح˘ب˘˘صصأا ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘طÿا نإا ،نا˘˘ي˘˘ب

مويلا ‘ اهÁدقت متيصس ،ةزهاج
يذلا ،يصساردلا ماعلا ءدبل ›اتلا
فورظلا نامصض لوأا انيلع بجي
قلعتي اميف هل ةبصسانŸا ةيميظنتلا

Ãديفوك راصشتنا عراصست ةحفاك -
91.
ة˘˘يدا˘˘صصت˘˘قلا ة˘˘˘طÿا نأا ح˘˘˘صضوأاو
عو˘ب˘صسألا ‘ ا˘ه˘ن˘ع ف˘صشك˘لا م˘ت˘ي˘صس
بجيو ،(Èمتبصس) لوليأا نم لوألا

اهتطخ لصصفت نأا ةموك◊ا ىلع
،وروي راي˘ل˘م001 اهتمي˘ق ة˘غ˘لا˘ب˘لا
‘ تا˘˘كر˘˘صشلا ا˘˘هر˘˘ظ˘˘ت˘˘˘ن˘˘˘ت ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ةمزأا نم اررصضت Ìكألا تاعاطقلا
ى˘˘صشخ˘˘ي تقو ‘ ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسوÒف
ءابو نم ةيناث ةجوم ثودح هيف
.91 - ديفوك
،و˘˘ه ة˘˘طÿا هذ˘˘˘ه ن˘˘˘م فد˘˘˘ه˘˘˘لاو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةوÌلا ىو˘ت˘صسم ةدا˘ع˘ت˘صسا
لدا˘ع˘ي ى˘ت˘ح2202 ‘ ا˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘ل
ل˘ب˘ق ه˘ي˘ل˘ع نا˘˘ك يذ˘˘لا ،ىو˘˘ت˘˘صسŸا
.ةمزألا

،نور˘كا˘م ل˘يو˘ناÁإا سسي˘ئر˘لا ن˘˘ك˘˘ل
،ءارزو˘لا سسي˘ئر سسك˘ي˘ت˘صسا˘ك نا˘جو
ن˘م ءا˘ه˘ت˘نلا ءارزو˘لا ن˘م ناد˘˘ير˘˘ي
Òباد˘˘ت˘˘ل˘˘ل ة˘˘ق˘˘ي˘˘˘قد˘˘˘لا تاءار˘˘˘جإلا
ةيادبل اهديد– ” يتلا ،ةيئاقولا
عصضو مازتلا لثم ،يصساردلا ماعلا
بÓ˘طو ر˘جا˘˘تŸا ‘ تا˘˘ما˘˘م˘˘ك˘˘لا
ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘تو د˘˘ها˘˘عŸاو تا˘˘ع˘˘ما÷ا
.ةيوناثلا سسرادŸا
ي˘˘لÙا œا˘˘ن˘˘لا ›ا˘˘م˘˘جإا ط˘˘ب˘˘˘هو
عبرلا ‘ ،ةئاŸا ‘8.31 يصسنرفلا
عجارت بقع ،ماعلا اذه نم Êاثلا
،لوألا ع˘˘˘بر˘˘˘لا ‘ ،ة˘˘˘ئاŸا ‘9.5
ي˘ن˘طو˘لا د˘ه˘˘عŸا ن˘˘ل˘˘عأا ا˘˘م˘˘ب˘˘صسح
ادكؤوم ،لوألا سسمأا ،تايئاصصحإÓل
.(ويلوي) زو“ ‘ ةرداصصلا هتاعقوت
داصصتقÓل سشامكنا Èكأا اذه دعيو
اذ˘ه د˘صصر ة˘ياد˘ب ذ˘ن˘م ي˘صسنر˘˘ف˘˘لا
دهعŸا عجرأا ذإا ،9491 ‘ رصشؤوŸا
فقوت ¤إا سشامكنلا اذه بابصسأا
بب˘صسب ة˘˘ي˘˘صسا˘˘صسألا Òغ ة˘˘ط˘˘صشنألا
تاطلصسلا هتصضرف يذلا ،قÓغإلا

فصصتنم Úب ةÎفلا ‘ اصسنرف ‘
(ويام) رايأا علطمو (سسرام) راذآا

.انوروك سسوÒف يصشفت ءاوتحل
‘ ة˘ي˘ح˘صصلا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا تن˘˘ل˘˘عأاو
تد˘صصر ا˘˘ه˘˘نأا ،سسي˘˘مÿا ،ا˘˘صسنر˘˘ف
ةد˘˘يد˘˘˘ج ة˘˘˘با˘˘˘صصإا ة˘˘˘لا˘˘˘ح1116
42 ـلا لÓ˘˘˘˘خ ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك سسوÒف˘˘˘˘˘ب
ي˘ه ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي ة˘˘ل˘˘ي˘˘صصح ‘ ،ة˘˘عا˘˘صس

يحصصلا رج◊ا عفر ذنم ىلعألا
أاوصسأا دعب ةيناثلاو ،(ويام) رايأا ‘
راذآا ة˘˘˘يا˘˘˘ه˘˘˘ن تل˘˘˘ج˘˘˘صس ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘˘صصح
.(سسرام)
‘ ظو˘˘ح˘˘لŸا عا˘˘˘ف˘˘˘ترلا ع˘˘˘جر˘˘˘يو
ةدايز ¤إا ةتبثŸا تاباصصإلا دادعأا

نوعصضخي نيذلا ،سصاخصشألا ددع
ىق˘ب˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ة˘ي˘مو˘ي˘لا سصو˘ح˘ف˘ل˘ل

،تا˘ي˘ف˘صشت˘صسŸا ‘ ى˘صضرŸا دد˘˘ع
Ãسشاعنإلا ماصسقأا ‘ كلذ ‘ ا،
.ارقتصسم
،ةÒخألا42ـلا تا˘عا˘˘صسلا لÓ˘˘خو
فلآا ةتصس نم Ìكأا اصسنرف تلجصس
ىلعأا ‘91 - ديفوك ءابوب ةباصصإا

ر˘ج◊ا ع˘فر ذ˘ن˘م ة˘ي˘مو˘ي ة˘ل˘ي˘˘صصح
نأا Òغ ،(ويام) رايأا ‘ يحصصلا

تا˘ي˘ف˘صشت˘˘صسŸا ‘ ى˘˘صضرŸا دد˘˘ع
Ãسشا˘˘˘ع˘˘˘˘نإلا ما˘˘˘˘صسقأا ‘ كلذ ‘ ا

تا˘نا˘ي˘˘ب بصسح˘˘ب ،ار˘˘ق˘˘ت˘˘صسم ي˘˘ق˘˘ب
.ةيحصصلا تاطلصسلا
ةحصصلل ةماعلا ةيريدŸا تنلعأاو
ةيصسنر˘ف˘لا ة˘ما˘ع˘لا ة˘ح˘صصلا ة˘ئ˘ي˘هو
ة˘ت˘ب˘ث˘م ة˘˘با˘˘صصإا1116 ءا˘˘˘˘˘˘˘˘صصحإا
ةباصصإا9245 ـب ةنراقم ،سسيمÿا
ءدب ذنم مقر ىلعأا وهو ،ءاعبرألا
تاباصصإلا فصشكل سصوحفلا ءارجإا

ةبتع يطخت ”و ،عصساو قاطن ىلع
‘ تارم ةدع ةباصصإا فلآا ةعبرأا
.ةÒخألا مايألا
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اهذا“نإل فراصصŸإ  ىلع ÿامآلإ د“عت ةموك◊إ

 قفألا ‘ حولت ةيصسنرفلا تاكرصشلل سسÓفإا ةجوم

صشعتنت hhوكمإرأإhh مهصسأإ

نيديدج Úلقح فاصشتكا نلعت ةيدوعصسلا
ةيلامصشلا قطانŸا ‘ زاغلاو طفنلل

نب ناملصس نب زيزعلا دبع Òمألا ،يدوعصسلا ةقاطلا ريزو نلعأا
Úلقح تفصشتكا ةقÓمعلا ““وكمارأا““ ةكرصش نأا ،سسمأا ،زيزعلادبع
.ةكلمملل ةيلامصشلا قطانŸا ‘ زاغلاو طفنلل نيديدج
نإا هلوق ةقاطلا ريزو نع ةيمصسرلا ةيدوعصسلا ““سساو““ ةلاكو تلقنو
‘ زاغلاو تيزلل نيديدج Úلقح فاصشتكا““ نم تنك“ ““وكمارأا““
زاغلل ةرج◊ا ةبصضه لقح :امهو ،ةكلمŸا نم ةيلامصشلا ءازجألا

ةقطنم ‘ زاغلاو تيزلل لولتلا قربأا لقحو ،فو÷ا ةقطنم ‘
.““ةيلامصشلا دود◊ا
ينغلا زاغلا““ نأا ،ةلاكولل حيرصصت ‘ ،زيزعلا دبع Òمألا Úبو
قرصش ،ةرج◊ا ةبصضه لقحب ةراصصلا نمكم نم قفدت تافثكŸاب
،مويلا ‘ ةيصسايق ةبعكم مدق نويلم61 لدعÃ ،اكاكصس ةنيدم
.““تافثكŸا نم Óيمرب4491 وحنب ابوحصصم
قفدت يديلقتلا Òغ زاتمŸا فيفÿا يبرعلا تيزلا““ نأا فاصضأاو
نم يقرصشلا بون÷ا ‘ لولتلا قربأا لقح ‘ ارورصشلا نمكم نم
1.1 وحنب ابوحصصم ،ايموي Óيمرب9813 لدعÃ ،رعرع ةنيدم
نم زاغلا قفدت اميف ،مويلا ‘ زاغلا نم ةيصسايق ةبعكم مدق نويلم
ةبعكم مدق نويلم4.2 لدعÃ ،هصسفن لق◊ا ‘ ةراّوقلا نمكم
.““تافثكŸا نم ايموي Óيمرب94ـب ابوحصصم ،مويلا ‘ ةيصسايق
ىلع لمعلا لصصاوتصس““ ةيدوعصسلا ““وكمارأا““ ةكرصش نأا ¤إا راصشأاو
¤إا ةفاصضإلاب ،Úلق◊ا ‘ تافثكŸاو زاغلاو تيزلا تايمك مييقت

.““Úلق◊ا مجحو ةحاصسم ديدحتل رابآلا نم ديزŸا رفح
hhصسإوhh + تلاكو

0202 ةنصسل ÿوألإ —صصنلإ ‘

 رلود رايلم71.3 رصسخت ““كبونيصس““
ىلع اهل ةيفاصص ةراصسخ لوأا اهدبكت سسمأا ةينيصصلا كبونيصس تنلعأا

قاعأا نأا دعب دوقولا ىلع فيعصض بلط طصسو ماع فصصن ىدم
.رفصسلا ةكرح دّيقو يعانصصلا طاصشنلا انوروك سسوÒف يصشفت
‘ ايصسآا ‘ طفنلا ريركتل ةكرصش Èكأا تلاق (زÎيور) بصسحبو
527.12 تغلب ةيفاصص ةراصسخب تينم اهنإا ياهغنصش ةصصروبل راعصشإا

،0202 نم ¤وألا ةتصسلا رهصشأÓل (رلود رايلم71.3) ناوي رايلم
فيتينيفر تانايب ىلع اهل ةديحولا ةيونصسلا فصصن ةراصسÿا يهو
احابرأا تققح ةكرصشلا تناكو.3002 ماعلا ¤إا عجرت يتلا نوكيأا
ىلع ثدحألا جئاتنلا يوطنتو ،ماع لبق ناوي رايلم602.23 تغلب

نم اÒثك لقأا يهو ،وينويو ليربأا Úب ناوي رايلم349.1 ةراصسخ
.ناوي رايلم287.91 ةغلابلا لوألا عبرلا ةراصسخ
دعب ارهصش تنصس– اهتيحبرو ةكرصشلا تايلمع““ كبونيصس تلاقو
.اهؤوادأا رقتصساو ““Êاثلا عبرلا نم رهصش
¤إا ةنصس لبق اهنع ةئŸاب13 لوألا فصصنلا تاداريإا تصضفخناو
1.62 ةرركŸا تاجتنŸا تاعيبم طوبه عم ،ناوي نويليرت30.1
.ةقاطلا كÓهتصسا نم ءابولا لان نأا دعب ةئŸاب
59.011 ¤إا ةئŸاب5.01 جلاعŸا ماÿا طفنلا ماجحأا تصضفخناو
،ةكرصشلا فدهتو .ايموي ليمرب نويلم54.4 لداعي اÃ نط نويلم
فلأا002 ةقاطب ةديدج ةافصصم ةÒخألا ةنوآلا ‘ تنصشد يتلا
نويلم031 ¤إا ةيجاتنإلا ةدايز ¤إا ،Úصصلا بونج ‘ ايموي ليمرب

.Êاثلا فصصنلا ‘ (ايموي ليمرب نويلم1.5) نط
(ايموي ليمرب فلأا177) ليمرب نويلم72.041 كبونيصس تجتنأاو
‘ ،يونصس سساصسأا ىلع ةئŸاب دحاو سضافخناب ،ماÿا طفنلا نم
مدق رايلم14.215 ¤إا ةئŸاب1.0 يعيبطلا زاغلا جاتنإا عفترا Úح
رايلم5.085و ليمرب نويلم831 جاتنإا ةكرصشلا فدهتصستو .ةبعكم
.Êاثلا فصصنلا ‘ ةبعكم مدق
ثلث نع لقي ام وهو ،ناوي رايلم99.44 ›امصسأارلا قافنإلا غلبو
اهنإا كبونيصس تلاقو .ناوي رايلم4.341 غلابلا يونصسلا فدهتصسŸا
كلذ نع ةئŸاب ةرصشع وحن لقأا هلمكأاب ماعلا قافنإا نوكي نأا عقوتت
.فدهلا

d.إإ

ةحلم تلاز ام ةجا◊ا :تيوكلا ةيلام ريزو
رانيد رايلم02 سضاÎقل

رارقإل ةموك◊ا ةجاح نإا ناتيصشلا كارب تيوكلا ةيلام ريزو لاق
رانيد رايلم02 سضاÎقا نم اهنكميصس يذلا ماعلا نيدلا نوناق
.““ةيرورصضو ةحلم تلاز ام““ اماع03 لÓخ (رلود رايلم66 وحن)
هئاقل دعب ،دحألا سسمأا ،ةيفحصص تاحيرصصت ‘ ناتيصشلا فاصضأاو
ءاصضعأل دكأا هنأا ،ةمألا سسل‹ ‘ ةيداصصتقلاو ةيلاŸا ةنجللا
œانلا نم ةئŸاب06 ىلع ديزي نل ماعلا نيدلا نأا ىلع ةنجللا
عيراصشم““ ىلع قافنإÓل هجوتصس سضاÎقلا ةليصصح نأاو ،›امجإلا
.““ةيئاصشنإلاو ةيتحتلا ةينبلا
سضيفختل احÎقم ناÈŸلاب ةيلاŸا ةنجللا نم ىقلت هنأا حصضوأاو
ةموك◊ا نأا افيصضم ،سضاÎقلا لاجآا سصيلقتو ماعلا نيدلا فقصس
Úب نواعتلل اديه“ ““بوتكم لكصشب““ هيلع درتو حاÎقلا سسردتصس
.نوناقلا رارقإا ¤إا لوصصولل Úبنا÷ا

d.إإ

Úصصلا ‘ ماعلا باتتكلا قيدانصص مجح نم يكيرمأا رلود نويليرت75.2
ماعلا باتتكلا قيدانصص مجح لوصصو لوصصألا ةرادإل ةينيصصلا ةيعم÷ا نع ةرداصص تانايب ترهظأا

ويلوي ةياهن ىتح (يكيرمأا رلود نويليرت75.2 ›اوح) ناوي نويليرت96.71 ¤ا Úصصلا ‘
.يصضاŸا وينوي ةياهن ‘ لجصسŸا مج◊ا نم ةئاŸاب76.4 اهتبصسن ةدايز كلذ لثمو.يصضاŸا
اهنم ،قيدانصصلا ةرادل ةكرصش921 لبق نم ماعلا باتتكلا قيدانصص ليغصشت ” هنأا ةيعم÷ا تركذو
.ةكÎصشم تاكرصش نم ةيقابلاو ةيلfi تاكرصش نم ةئاŸاب58
تاطلصسلا ديدصشت لظ ‘ ةÒخألا تاونصسلا لÓخ ءطبب Úصصلا ‘ لوصصألا ةرادا لامعأا تعصسوتو
.تاوÌلا ةرادا تاجتنم نم ةديازتŸا رطاıا ءاوتحل دعاوقلا
لوصصألا ةرادإا تاجتنم يطغت يتلا دعاوقلا ديحوتب ةيهيجوت ئدابم عورصشم ماق ،7102 ماع ‘و
.ةيلاŸا ةعفارلل فوقصس عصضو اهنم بلط يذلاو ،ةيلاŸا تاصسصسؤوŸا عاونأا عيمج نع ةرداصصلا

إو¡نيص5

ةيbفن تآاصشنمو ÿو“ح Ódغإإ ءإرج

رلود تارايلم9 زواجتت يبيللا طفنلا عاطق رئاصسخ

،تاكرصشلإ معدب داصصتقلإ ذا“نإإ ‘ ةلودلإ ةدعاصسŸ فراصصŸإ ىلع ،يصسنرفلإ ةيلاŸإ ريزو Òمول ونورب دمتعي
.hhةيناŸألإ»ـل ا“فو ،انوروك صسوÒف ةæئاج ءإرج نم تراهنإ يتلإ
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 .. نوركاÒ Ÿبك د– ‘

 سصÈق ةلابق ةديدج تاروانم يرŒ ايكرت

 :Êويهصصلإ نايكلاب لوؤوصسم

fiتغلب سسامح عم ةئدهتلا طيصسو تاثدا
 ادودصسم اقيرط

هتفصصو Êويهصصلا نايكلاب لوؤوصسم نع ةيمÓعا رداصصم تلقن
ةكرحو بيبأا لت Úب ةئدهتلل يرصصŸا دفولا تاثداfi نأا Òبكلاب
 .دودصسم قيرط ¤إا تلصصو ““سسامح““ ةيمÓصسإلا ةمواقŸا
ىلع تاراغ ةيصضاŸا عيباصسألا ‘ لÓتحلا نصش دعب كلذ ءاجو
قÓطإا ىلع ادر ،هيلع راصص◊ا ديدصشتو ةزغ عاطق لخاد عقاوم
 .ليئارصسإا وحن عاطقلا نم ةرجفتمو ةقراح تانولاب
هنأا نم -هتيوه نع فصشكي ⁄ يذلا- يليئارصسإلا لوؤوصسŸا رذحو
ىلع Úمدقم نوكن دقف““ ،ةزغ ‘ يرجي اŸ ل◊ لصصوتن ⁄ اذإا

Úب فÿÓا نأا هصسفن ثدحتŸا فاصضأاو.““ىرخأا لاتق ةلوج
ÚيرصصŸا ءاطصسولا روعصش ¤إا ىدأا سسامح ةكرحو ليئارصسإا
 .سسأايلاب
ةكر◊ ةعبات تآاصشنم سسمأا ةيليئارصسإا تابابدو تارئاط تفصصقو

هاŒاب خيراوصص ةتصس ةمواقŸا لئاصصف تقلطأا امنيب ،سسامح
 .يليئارصسإلا فصصقلا ىلع ادر ليئارصسإا بونج
ةزغ عاطق يمصسر يرصصم دفو راز ،يرا÷ا توأا نم71و61 ‘و
 .عاطقلا دوصست يتلا رتوتلاو ديعصصتلا ةلاح ثحبل ةيبرغلا ةفصضلاو
يلوكين طصسوألا قرصشلا ¤إا ةدحتŸا ·ألا ثوعبم لاقو
قÓطإا نوحلصسم لصصاوي““ Îيوت ىلع ةديرغت ‘ فونيدÓم
لخاد ةاي◊ا لعجي راصص◊ا ماكحإا (نكل) .ةقراح داومو تافوذقم
 .““ةلمتÒ fiغ عاطقلا
دوه÷ نكÁ ل ،ةنهارلا فورظلا كلت لظ ‘““ فونيدÓم عباتو
 .““حجنت نأا عاصضوألا Úصس–و ديعصصتلا عنŸ ةطاصسولا

 رابخألإ طيرصش
 ايÒجين

 نيرخآا Úنثا فطخو Úصصخصش لتقم
امدعب نيرخآا Úنثا اوفطخو Úلجر مارح وكوب وحلصسم لتق
قرصش لامصش ‘ يروغوديام جراخ Úعرازم ةنصصحأا ىلع اومجاه
 .ايÒجين
ةيرق ‘ عرازم ةعم÷ا اومهد ÚحلصسŸا ّنأا رداصصŸا تحصضوأاو
 .Úنثا اوفطخو Úنثا اولتق ،لاجر ةعبرأا اوزجتحاو ولآا
ÚحلصسŸا برا– يتلا ةيندŸا ايصشيليŸا نم راكوب دمfi لاقو
سسأارلا ‘ ةقيمع حورج امهيلع Úعرازم يتثج ىلع انÌع““

موجهلا نم او‚ نيذلا ÚعرازŸا““ ّنأا عباتو.““لجنم لعفب مصس÷او
 .““ÚمجاهŸا لبق نم افطخو ابيصصا نيرخآا Úنثا ّنأا اودافأا
ّنأا ¤إا راصشأاو ىلتقلا ةليصصح ولوك اروكاباب ايصشيليŸا دئاق دّكأاو
‘ نولمعيو ةنيدŸا فارطأا ىلع Úحزانلل ميfl نم ÚعرازŸا
 .ةيرقلا
ةرواÛا رجينلاو نوÒماكلاو داصشت ¤إا دتما يذلا درمتلا رفصسأاو
ذنم سصخصش Êويلم ديرصشتو سصخصش فلأا63 نم Ìكأا لتقم نع
 .9002 ماع
ةمهتم نيدايصصلاو ةاعرلاو Úباط◊ا مارح وكوب ةكرح مجاهتو
 .سشيجلل تامولعŸا رير“و سسصسجتلاب مهايا

 ايصسورÓيب

 بناجألا Úيفحصصلا دامتعا بحصس
نم ديدعلا دامتعا تبصسلا ةيصسورÓيبلا تاطلصسلا تبحصس
لبق ،سسرب سسنارف ةلاكو نم كلذ ‘ اÃ بناجألا Úيفحصصلا
 .ةيصسائرلا تاباختنلا جئاتن ىلع ًاجاجتحا ةديدج ةرهاظت
ءانب ذختا رارقلا نإا زÓغ ›وتانأا ةموك◊ا مصساب ثدحتŸا لاقو
ددع ددحي ⁄و .دÓبلا ‘ باهرإلا ةحفاكم ةدحو نم ةيصصوت ىلع
ةيبنجأا مÓعإا لئاصسو نكل ،ءارجإلا اذه مهلمصش نيذلا Úيفاحصصلا
ديدعلا دامتعا بحصسب تدافأا ،““يتÈيل ويدار»و ““يصس يب يب““ اهنيب
 .اهييفاحصص نم
ةيجراÿا ةرازو““ سسرب سسنارفل كوصشينليم انايتات تلاقو
دامتعاو يدامتعا ءاغلإا ” هنأا ينتغلبأاو يب تلصصتا ةيصسورÓيبلا
 .““يتقاطب ةداعإا ينم اوبلطو .يصس يب يبلل Úلصسارمك يئÓمز دحأا
نإا ةلئاق رارقلاب نايب ‘ ““يتÈيل ويدار““ ةعاذإا ةصسيئر تددن امك
سسئاي ءارجإا وه ريÈت وأا ببصس نودب انييفاحصص دامتعا بحصس““

ةرطيصسلاو ةلقتصسŸا مÓعإلا لئاصسو قنÿ ةيدادبتصسا ةموكح نم
 .““ تامولعŸا Òفوت ىلع ةداوه Óب

 ناتصسناغفأإ

 تاردıا عرازم ‘ نولمعي نويناغفأا
دعب انوروك سسوÒف ببصسب مهفئاظو اودقف نيذلا ناغفألا لّو–

سشاخصشÿا عرازم ‘ لمعلا ¤ا سسرادŸاو تاصسصسؤوŸا قÓغإا
 .لاŸا ليصصحتل مصسوŸا اذه
هذه نمؤوت ذا ،⁄اعلا ‘ نويفأÓل جتنم Èكأا ناتصسناغفأا دعتو
فلآا تائم رفوتو يŸاعلا دادملا نم ةئŸاب08 نم Ìكأا ةعارزلا
فئاظولا هيف ردنتو ةيداصصتقا بعاصصم Êاعي دلب ‘ فئاظولا
 .ةتباثلا
ىلع ةصضورفŸا دويقلاو انوروك سسوÒف ببصسب قÓغإلا ىدأاو
تاكرصش عفد ام ،لامعألاو ةراجتلا عاطق فقوت ¤ا رفصسلاو لقنتلا
 .اهيفظومو اهلامع حيرصست ¤ا ةÒثك
ناغزورأا ةيلو نم اماع24 غلبي يكيناكيم وهو يلصضاف لاقو
ةرصسأا يدلو ،انوروك سسوÒف ببصسب يلمع تدقف““ دÓبلا طصسوب
 .““اهليعم انأا ادرف21 نم ةنوكم
يمصسوم لÓخ ÚيمصسوŸا لامعلا ىلع سشاخصشÿا عرازم دمتعتو
لاقتنا تقاعأا91-ديفوك ةحئاج نكل ،فيصصلاو عيبرلا ‘ داصص◊ا

 .لمعلا لجأا نم ءلؤوه ةيبلاغ

 تلاكو/›ودلإ مصسقلإ

ير˘˘ج˘˘ت˘˘صس ا˘˘ه˘˘نأا ا˘˘ي˘˘كر˘˘ت تح˘˘صضوأا
برغ لامصش ةلابق ةيركصسع ةروانم
Úعو˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسألا لÓ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘خ سصÈق
عم رتوتلا دعاصصت طصسو ،ÚلبقŸا
قوقح لوح تافÓخ نأاصشب نانويلا
قرصش ‘ زاغلاو طفنلا نع بيقنتلا
 .طصسوتŸا
تلا˘˘ق ،Îيو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ةد˘˘ير˘˘˘غ˘˘˘ت ‘و
ةفاصضإلاب هنإا ةيكÎلا عافدلا ةرازو
3 تير˘˘جأا ي˘˘ت˘˘لا تا˘˘ب˘˘يرد˘˘˘ت˘˘˘لا ¤إا

سضي˘˘بألا ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا قر˘˘˘صش ‘ تار˘˘˘م
ةفيل◊ا لودلا نفصس عم طصسوتŸا

” ،ة˘ي˘صضاŸا84ـلا تا˘˘عا˘˘˘صسلا ‘
عم ةكÎصشم ةيرحب تابيردت ءارجإا
 .سصÈق ةريزج بونج ‘ ايلاطيإا
نانويلاو ايكرت Úب عازنلا رجفتو
يصسلطألا لامصش فلح ‘ نيوصضعلا
نا˘˘ب˘˘˘نا÷ا مر˘˘˘بأا نأا د˘˘˘ع˘˘˘ب (و˘˘˘تا˘˘˘ن)
نأا˘˘صشب Úت˘˘صضرا˘˘ع˘˘ت˘˘م Úت˘˘ي˘˘قا˘˘˘ف˘˘˘تا

ايبيل نم لك عم ةيرحبلا امهدودح
نأا د˘ع˘ب ر˘تو˘ت˘˘لا د˘˘عا˘˘صصتو.ر˘˘صصمو
¤إا ح˘صسم ة˘ن˘ي˘ف˘صس ا˘˘ي˘˘كر˘˘ت تل˘˘صسرأا
 .رهصشلا اذه عازنلا لfi هايŸا
تاروا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘م نا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘نا÷ا ىر˘˘˘˘˘جأاو
ر˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا قر˘˘˘˘صش ‘ ة˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘صسع
ىلع ءوصضلا طلصسي ا‡ ،طصسوتŸا
لو˘˘ح فÿÓا د˘˘ي˘˘ع˘˘صصت لا˘˘م˘˘ت˘˘حا
¤إا يرا˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘لا فر÷ا داد˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ما

.ةحلصسم ةهجاوم

ة˘˘ي˘˘˘كÎلا عا˘˘˘فد˘˘˘لا ةرازو تن˘˘˘ل˘˘˘عأاو
6 يو÷ا ا˘˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘˘˘˘صس سضاÎعا

زارط نم ةينانوي ةيبرح تارئاط
ن˘˘ع ا˘˘هدا˘˘ع˘˘بإاو (F-61)61-فإا

ةيكÎلا سسكت˘فا˘ن را˘ط˘خإا ة˘ق˘ط˘ن˘م
 .طصسوتŸا يقرصش
ةمظنأا نأا نايب ‘ ةرازولا تركذو
ة˘ي˘˘كÎلا ة˘˘يو÷ا تاو˘˘ق˘˘ل˘˘ل رادار˘˘لا
6 عÓ˘˘˘˘قإا ن˘˘˘˘ع سسي˘˘˘˘مÿا تف˘˘˘˘˘صشك

61-فإا زارط نم ةيبرح تارئاط
¤إا ا˘ه˘ه˘جو˘تو تير˘˘ك ةر˘˘يز˘˘ج ن˘˘م
 .ةينانويلا سصÈق ةرادإا
ن˘م ة˘ي˘كر˘˘ت تÓ˘˘تا˘˘ق˘˘م نأا تد˘˘كأاو

تارئاطلا تصضÎعا61-فإا زارط
دعب سصÈق ةريزج برغ بونج
ةرقنأل قبصس ةقطنم نم اهباÎقا
 .سسكتفان راطخإا اهيف تنلعأا نأا
ةيرحبلا تاوقلا نأا ىلع تددصشو
ل˘م˘ع˘لا ل˘˘صصاو˘˘ت ة˘˘ي˘˘كÎلا ة˘˘يو÷او
ة˘˘يا˘˘˘م◊ دودÒ fiغ م˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘صصت˘˘˘ب

رحبلا يقرصش اه◊اصصمو اهقوقح
ةرازو تق˘˘˘فرأا ا˘˘˘م˘˘˘ك .ط˘˘˘˘صسو˘˘˘˘تŸا
سضاÎعل اروصصم اعطقم عافدلا

ة˘ي˘نا˘نو˘ي˘لا تار˘ئا˘ط˘لا ا˘ه˘تÓ˘تا˘ق˘˘م
 .ةقطنŸا نع اهداعبإاو
بئا˘˘˘˘ن يا˘˘˘˘ط˘˘˘˘قوأا داؤو˘˘˘˘ف حر˘˘˘˘˘صص و
‘ ددÎن ل““ هنأاب يكÎلا سسيئرلا

Ìكأاو ان◊اصصمو ا˘ن˘قو˘ق˘ح ة˘يا˘م˘ح
 .““اصسنرفو نانويلا كلذ ملعي نم
نإا ي˘˘كÎلا سسي˘˘˘ئر˘˘˘لا بئا˘˘˘ن لا˘˘˘قو
ا˘ه˘ها˘ي˘م ع˘˘ي˘˘صسو˘˘ت د˘˘ير˘˘ت نا˘˘نو˘˘ي˘˘لا

ن˘ك˘ي ⁄ اذإا :لءا˘صستو ،ة˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘قإلا
 ؟نوكيصس اذامف ،بر◊ اببصس كلذ
يأل انزو ميقت ل انتمأا““ فاصضأاو
ر˘˘˘مألا ق˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ي ا˘˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘˘ع ءي˘˘˘˘صش
ىناوتت لو ،اهتيرحو ا˘ه˘لÓ˘ق˘ت˘صسا˘ب

..امهنوصص لباقم نمث يأا عفد نع
لزانتت نل ايكرت نأا ابوروأل اندكأاو
ط˘صسو˘تŸا قر˘صش ‘ ا˘ه˘قو˘ق˘ح ن˘ع
 .““هجيإا رحبو
عقوتي نأا يغبني ل هنأا ىلع ددصشو
ةو˘ط˘خ ع˘˘جاÎلا ا˘˘ي˘˘كر˘˘ت ن˘˘م د˘˘حأا
ي˘˘بوروألا دا–لا بلا˘˘طو ءارو˘˘ل˘˘˘ل
 .فاصصنإلاب يلحتلاب
تاعاصس دعب حيرصصتلا اذه ءاجو
ي˘˘˘صسنر˘˘˘ف˘˘˘لا سسي˘˘˘˘ئر˘˘˘˘لا لو˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘م
افقوم ذختا هنإا نوركام ليوناÁإا

قلعت˘ي ا˘م˘ي˘ف ف˘ي˘صصلا اذ˘ه ا˘مرا˘صص
ر˘ح˘ب˘˘لا قر˘˘صش ‘ ا˘˘ي˘˘كر˘˘ت لا˘˘ع˘˘فأا˘˘ب
ا˘˘ه˘˘ما˘˘مأا ع˘˘صضو ه˘˘˘نإاو ،ط˘˘˘صسو˘˘˘تŸا

مÎ– ةرقنأا نأل““ ،اًرمح اطوطخ
 .““لاوقألا سسيلو لاعفألا
امدنع““ يصسنرفلا سسيئرلا فاصضأاو
ةقطنم ‘ ةدايصسلاب رمألا قلعتي
نو˘ك˘ت نأا بج˘ي ،ط˘˘صسو˘˘تŸا قر˘˘صش
.لا˘˘˘ع˘˘˘فألا ع˘˘˘م ة˘˘˘ق˘˘˘صست˘˘˘م ›او˘˘˘˘قأا

Áل كارتألا نأا مكغلبأا نأا يننك
..كلذ ىوصس نومÎحي لو نوكردي
ناك فيصصلا اذه اصسنرف هتلعف ام
عصضوب قلعت˘ت ة˘صسا˘ي˘صس ا˘ه˘نإا ،ا˘م˘ه˘م
‘ ا˘˘ه˘˘ت˘˘ق˘˘ب˘˘ط د˘˘ق˘˘ل ،ر˘˘م˘˘حأا ط˘˘˘خ
 .““ايروصس

نانويلل ايوق امعد اصسنرف يدبتو
د˘˘صض ة˘˘ح˘˘صضاو ف˘˘قاو˘˘م ذ˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘تو
طصسوو.ا˘ي˘ب˘ي˘ل ‘ ا˘ي˘كر˘ت تا˘صسا˘ي˘صس
فواıا روثت ،ديعصصتلا رارمتصسا

قر˘˘˘˘˘˘صش ‘ بر˘˘˘˘˘˘˘ح بو˘˘˘˘˘˘˘صشن ن˘˘˘˘˘˘˘م
تاهج بلاطت Úح ‘ ،طصسوتŸا
ث–و ةئد˘ه˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘لودو ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإا
‘ طار˘خ˘نلا ى˘ل˘ع ةر˘ق˘نأاو ا˘ن˘˘ي˘˘ثأا
 .ةمزألا ل◊ راو◊ا
Óك ةعم÷ا ةدحتŸا ·ألا تثحو
ةلصصاوم ىلع نانويلاو ايكرت نم
ا˘˘م˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘˘ب تا˘˘˘فÿÓا ل◊ راو◊ا
ذاختا ان˘ي˘ثأا ة˘ل˘صصاو˘م ر˘ثإا ،ا˘ي˘م˘ل˘صس
قر˘صش ة˘ق˘ط˘نÃ ة˘يدا˘˘حأا تاو˘˘ط˘˘خ
 .طصسوتŸا
ماعلا Úمألا مصساب ثدحتŸا لاقو
ةر˘˘ئاد Èع ،كيرا˘˘جود نا˘˘ف˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘صس
ر˘قÚ Ãي˘ف˘ح˘صصلا ع˘م ة˘ي˘نو˘يز˘ف˘ل˘˘ت
نإا ،كرو˘˘يو˘˘ي˘˘ن ‘ ةد˘˘ح˘˘تŸا ·ألا
ةد˘˘˘˘ح˘˘˘˘تŸا ·أÓ˘˘˘˘ل ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا Úمألا
غلاب قلقب عباتي سشيÒتوغ وينوطنأا
Úمو˘ي˘لا ‘ ر˘تو˘ت˘لا ةد˘ح د˘˘عا˘˘صصت
نمو ،نانويلاو ايكرت Úب ÚيصضاŸا
نيدلبلا Úب تافÿÓا لح مهŸا
 .ايملصس
ا˘˘ي˘˘كر˘˘ت نأا ه˘˘م˘˘ه˘˘ف˘˘ن ا˘˘م““ فا˘˘˘صضأاو
بير˘˘ق تقو ¤إا ا˘˘ت˘˘نا˘˘ك نا˘˘نو˘˘ي˘˘˘لاو
،ةيئا˘ن˘ث تاروا˘صشم ‘ Úت˘طر˘خ˘ن˘م
ةلصصاوم ىلع Úفرطلا ثحن نحنو
 .““راو◊ا كلذ

ةلئاق ،اه◊اصصم ةيامح نع رخأاتت نل اهنأإ ىلع تددصشو ،طصسوتŸإ قرصش ‘ ةديدج تإروانم يرŒ اهنأإ ،لوألإ صسمأإ ايكرت تنلعأإ
 .كلذ ملعي نم Òخ نانويلإو اصسنرف نإإ

نم ايŸاع انوروك سسوÒفب تاباصصإلا تبÎقا
افلأا238 ةافولا تلاح تغلبو ،ةلاح نويلم52
لودلا نم ددع لجصس Úح ‘ ،سصاخصشأا408و
‘و .ى˘˘˘صضرŸا داد˘˘˘عأا ‘ ة˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘ق تادا˘˘˘يز
ةرهاظم ةطر˘صشلا تقر˘ف ،ة˘ي˘ناŸألا ة˘م˘صصا˘ع˘لا

ةموك◊ا تاصسا˘ي˘صسب د˘يد˘ن˘ت˘ل˘ل تجر˘خ ةد˘صشا˘ح
 .ءابولا ةحفاكŸ ةصضورفŸا دويقلابو
لوألا سسمأا ةيدوعصسلا ةحصصلا ةرازو تنلعأا و
،ا˘نورو˘ك سسوÒف˘˘ب ةد˘˘يد˘˘ج ةا˘˘فو72 ل˘ي˘ج˘صست
ءار˘ج ة˘ك˘ل˘مŸا ‘ تا˘˘ي˘˘فو˘˘لا ›ا˘˘م˘˘جإا ع˘˘ف˘˘تÒل
 .ةلاح0483 ¤إا سسوÒفلاب ةباصصإلا
ةباصصإا789 ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صست ¤إا ،ةرازو˘˘˘لا ترا˘˘˘صشأاو

تاباصصإلا ›امجإا عفتÒل ،سسوÒفلاب ةديدج
تتفلو ،ةلاح119و افلأا313 ¤إا ةكلمŸا ‘

،ةديدج ءافصش ةلاح8301 ليجصست ¤إا ةرازولا
144 و افلأا882 ¤إا ÚفاعتŸا ›امجإا لصصيل
 .اصصخصش
‘ ةر˘˘ها˘˘ظ˘˘م ة˘˘طر˘˘صشلا تقر˘˘˘ف ،ا˘˘˘ي˘˘˘ناŸأا ‘ و
سصاخصشألا فلآا اهيف كراصش Úلرب ةمصصاعلا
عم لماعتلا ‘ ةموك◊ا ةصسايصس ىلع جاجتحÓل

اهيف اÃ هتحفاكŸ ةصضورفŸا دويقلاو ،ءابولا
 .تامامكلا عصضو
د˘ع˘ب ةر˘ها˘ظŸا سضف رار˘ق ة˘طر˘صشلا تذ˘خ˘˘تاو

نإا تلاق ثيح ،اهتقÓطنا نم تاعاصس3 ›اوح
ارارم ةرداصصلا تاميلعتلا اولهاŒ نيرهاظتŸا
ةنمآلا ةفاصسملل ىندألا د◊ا دعاوقل لاثتملاب
 .ةيقاو تامامك اوعصضي ⁄و ،دارفألا Úب
رايخ انيدل سسيل فصسأÓل““ Îيوت Èع تفاصضأاو
نأا ها˘ن˘غ˘ل˘بأاو ،ةر˘ها˘ظŸا د˘ئا˘ق˘ب ا˘ن˘ل˘˘صصتا .ر˘˘خآا
 .““رهمجتلا سضفتصس ةطرصشلا
نيرهاظتŸا نإا ةطرصشلا مصساب ثدحتم لاقو
Îيوت ىلع ةطرصشلا باصسح نكل ،ايملصس اوقرفت
ثي˘˘˘ح بغ˘˘˘صشلا ن˘˘˘م بو˘˘˘ي˘˘˘ج دو˘˘˘˘جو ¤إا را˘˘˘˘صشأا
سضعب تدُصسو ءانب تادعم ‘ رانلا تمرصضُأا
نم فلآا3 وحن ترصشن ةطرصشلا تناكو .قرطلا

ردق يتلا ةرهاظŸا هذه عم لماعتلل اهرصصانع
كراصشو ،افلأا81 ›اوحب اهيف ÚكراصشŸا ددع
 .فرطتŸا Úميلا رايت نم دارفأا اهيف
““ة˘باو˘ب˘لا او˘ح˘ت˘فا““ يرا˘ع˘صش نور˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘م ددرو
دد˘ن˘˘ت تا˘˘ت˘˘فل او˘˘ع˘˘فر ا˘˘م˘˘ك ،““بع˘˘صشلا ن˘˘ح˘˘ن»و

Ãب˘˘لا ةرا˘˘صشت˘˘صس˘˘Óي‚أا د˘˘Ó مÒع˘تو ،ل˘كÈ ن˘ع
ÊاŸأا ملع عصضو ”و .تامامكلا عصضو مهصضفر
،غرو˘ب˘ند˘نار˘ب ة˘باو˘ب ما˘مأا سضرألا ى˘ل˘˘ع م˘˘خ˘˘صض
برح ملع لكصش ىلع تايار اصضيأا كانه تناكو
 .ÚفرطتŸا Úينيميلا ىدل لصضفŸا خيارلا
هنإا كوكناه تام ÊاطيÈلا ةحصصلا ريزو لاق و
ثودح ةلاح ‘ ةديدج دويق سضرف دعبتصسي ل
اذه ،دجتصسŸا انوروك سسوÒف نم ةيناث ةجوم
ريرقتل اقفو ،سصخصش فلأا58 لتقت دق ،ءاتصشلا

 .يموكح
لاح ‘ هنأا ““زÁات““ ةفيحصصل كوكناه حصضوأاو
¤إا ر˘ط˘صضن˘صس““ د˘يد˘˘ج ن˘˘م تا˘˘با˘˘صصإلا تدادزا
وأا ةياغلل ةعصساو ةيلfi قÓغإا تايلمعل ءوجللا
ىو˘˘ت˘˘صسŸا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘˘فا˘˘˘صضإا تاءار˘˘˘جإا ذا˘˘˘خ˘˘˘تا
ل انك نإاو ىتح ،كلذ دعبتصسن ل نحن .ينطولا
 .““كلذ ىرن نأا ديرن
:وه هروصصت نكÁ ويرانيصس أاوصسأا““ اصضيأا لاقو
ةباصصإلا تلاح ‘ ةدايزو ئيصس ازنولفنإا مصسوم
اتقو سسانلا ءاصضقو ،دجتصسŸا انوروك سسوÒفب
 .““مهلزانم لخاد لوطأا

 Úلرب ‘ ةدصشاح ةرهاظم قيرفت

 لود3 ‘ انوروكب تاباصصإÓل ةيصسايق ماقرأا ليجصست



 تلاكولإ kودلإ مصسق

¤إا Úيب˘ي˘ل˘لا ةدا˘ق˘لا ا˘صشت˘فوأا ا˘عدو
ةصصرفلا مان˘ت˘غاو رذ˘ح˘ب فر˘صصت˘لا
سسطصسغأا12 نÓعإا اهحاتأا يتلا
ن˘م (ة˘ل˘ي˘ق˘عو جار˘˘صسلا ي˘˘تردا˘˘ب˘˘م)

مدقت قيقحتل Úلرب ر“ؤوم لÓخ
را˘ن˘لا قÓ˘طإا ف˘قو و˘ح˘ن سسو˘م˘ل˘م
 .طفنلا جاتنإا فانئتصساو
ةيجراÿا ريزو توأا12 ‘ بحرو
تاروطتلاب ،سسام وكياه ÊاŸألا
قافتا نأا اÈتعم ،ايبيل ‘ ةÒخألا
وحن مهم روطت رانلا قÓطإا فقو

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘˘لا ا˘˘˘ي˘˘˘عاد ي˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صس ل˘˘˘ح
نأا (5 +5) ةكÎصشŸا ةيركصسعلا

Œقافتلا ذفنتو نآلا عمت. 
قرخ نأا جارصسلا نع ةعم÷ا ءاجو
ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م را˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا قÓ˘˘˘˘طإا ف˘˘˘˘قو
تاوق فادهتصساو Îفح تايصشيلم
دارج خيراوصص نم ددعب سشي÷ا
هذه نأا اتفل ،اهيلع ابيرغ سسيل
ن˘˘˘م دد˘˘˘ع˘˘˘ب تل˘˘˘خأا تا˘˘˘ي˘˘˘˘صشي˘˘˘˘لŸا

 .ةدع تابصسانم ‘ تاقافتلا
مصساب ثدحتŸا حرصص ،هتهج نمو
ونونق دمfi ديقعلا يبيللا سشي÷ا
اميف ادبأا نوقي لو نل و ⁄““ مهنأاب
،ة˘ند˘ه ن˘˘م بر◊ا مر‹ ه˘˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘ي

،““ةنايÿاو ردغلا ىلع داتعا هنأل
را˘ظ˘ت˘نا ‘ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘ق نأاو
لماعتلل ىل˘عألا د˘ئا˘ق˘لا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت
ن˘˘م ناÒن˘˘لا ردا˘˘صصم ى˘˘ل˘˘ع در˘˘˘لاو
ناكŸا ‘ ترصسب Îفح تايصشيلم
 ÚبصسانŸا نامزلاو
ة˘فر˘غ م˘صسا˘ب ق˘طا˘ن˘لا دا˘فأاو ،اذ˘ه
دبع ديمعلا ةرف÷ا ترصس تايلمع
Îفح تايصشيلم نأاب هارد يداهلا

حابصص رانلا قÓطإا فقو تقرخ
د˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘˘ب ، ي˘˘˘˘˘˘˘˘صضاŸا سسي˘˘˘˘˘˘˘˘مÿا
ن˘م ة˘ب˘ير˘ق ع˘˘قاوŸ ا˘˘ه˘˘فاد˘˘ه˘˘ت˘˘صسا
ن˘م Ìكأا˘ب ي˘ب˘ي˘ل˘لا ي˘˘صشي÷ا تاو˘˘ق
 .دارغ خوراصص رصشع ينثا
سصا˘˘خ ح˘˘ير˘˘˘صصت ‘ هارد فا˘˘˘صضأاو
قÓ˘طإا قر˘خ نأا ،رار˘حألا ا˘ي˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘ل
‘ ةدوجوŸا تاوقلا نأا تبثي رانلا

يأا عبتت لو تايصشيلم در‹ ترصس
سشي÷ا تاوق نأا اددصشم ،رماوأا
لثم ىلع درلا ‘ ىناوتت نل يبيللا

هر˘˘ق˘˘ت ا˘˘م ق˘˘فو تا˘˘فر˘˘صصت˘˘لا هذ˘˘ه
 .ةيناديŸا تايلمعلا
ىد˘˘ل ÊاŸألا Òف˘˘صسلا ن˘˘ل˘˘عأا د˘˘قو
ةوعدل هدييأات اصشتفوأا رفيلوأا ايبيل
ةجا◊اب ا˘ي˘ب˘ي˘ل ‘ ة˘ي‡ألا ة˘ث˘ع˘ب˘لا
ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘˘لا ¤إا ةدو˘˘˘ع˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ح˘˘˘لŸا
يبلت نأا اهناصش نم يتلا ةيصسايصسلا
 .يبيللا بعصشلا تاعلطت
¤إا Úيب˘ي˘ل˘لا ةدا˘ق˘لا ا˘صشت˘فوأا ا˘عدو
ةصصرفلا مان˘ت˘غاو رذ˘ح˘ب فر˘صصت˘لا
توأا12 نÓ˘˘عإا ا˘˘ه˘˘˘حا˘˘˘تأا ي˘˘˘ت˘˘˘لا
ن˘م (ة˘ل˘ي˘ق˘عو جار˘˘صسلا ي˘˘تردا˘˘ب˘˘م)

مدقت قيقحتل Úلرب ر“ؤوم لÓخ
را˘ن˘لا قÓ˘طإا ف˘قو و˘ح˘ن سسو˘م˘ل˘م
 .طفنلا جاتنإا فانئتصساو
ةيجراÿا ريزو توأا12 ‘ بحرو
تاروطتلاب ،سسام وكياه ÊاŸألا
قافتا نأا اÈتعم ،ايبيل ‘ ةÒخألا
وحن مهم روطت رانلا قÓطإا فقو

ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘˘لا ا˘˘˘ي˘˘˘عاد ي˘˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صس ل˘˘˘ح
نأا (5 +5) ةكÎصشŸا ةيركصسعلا

Œقافتلا ذفنتو نآلا عمت. 
فقو قرخ نأا جارصسلا نع ءاجو
تا˘ي˘صشي˘ل˘م ل˘ب˘ق ن˘م را˘˘ن˘˘لا قÓ˘˘طإا

سشي÷ا تاو˘ق فاد˘ه˘˘ت˘˘صساو Îف˘˘ح
سسي˘˘ل دار˘˘ج خ˘˘يراو˘˘صص ن˘˘م دد˘˘ع˘˘˘ب

هذ˘˘ه نأا ا˘˘ت˘˘فل ،ا˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ب˘˘˘ير˘˘˘غ
ن˘˘˘م دد˘˘˘ع˘˘˘ب تل˘˘˘خأا تا˘˘˘ي˘˘˘˘صشي˘˘˘˘لŸا
 .ةدع تابصسانم ‘ تاقافتلا

تا˘ي˘ل˘م˘˘ع ة˘˘فر˘˘غ ر˘˘مآا لا˘˘قو اذ˘˘ه
، لاŸا تيب ميهاربإا ةرف÷ا ترصس
تاو˘˘˘˘˘ق نإا، طرا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘لا سسي˘˘˘˘˘˘مÿا
تادا˘ي˘ق˘لا ر˘ماوأا ر˘˘ظ˘˘ت˘˘ن˘˘ت سشي÷ا
ف˘قو رار˘ق ى˘ل˘ع ظ˘فا–و ا˘ي˘ل˘ع˘˘لا
تايصشيلم قرخ مغر رانلا قÓطإا

ىلعألا دئاقلا غلبأا هنأاو ،هل Îفح
لا˘˘ح ‘ جار˘˘صسلا ز˘˘ئا˘˘ف سشي˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل

تاو˘˘ق نإا˘˘ف د˘˘يد˘˘ج قر˘˘خ ثود˘˘˘ح
قفو ،درلل ةزهاج نوكتصس سشي÷ا
 .هلوق
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 :ÊاŸألإ Òفصسلإ

ةيلمعلا ¤إا ةدوعلل ةحلم ةجاحب ايبيل““
 ““ةيصسايصسلا

ةيلمعلإ ¤إإ ةدوعلل ةæلŸإ ةجا◊اب ايبيل ‘ ةي‡ألإ ةثعبلإ ةوعدل هدييأات اصشتفوأإ رفيلوأإ ايبيل ىدل ÊاŸألإ Òفصسلإ نلعأإ
.يبيللإ عصشلإ تاعلbت يبلت نأإ اهناص5 نم يتلإ ةيصسايصسلإ

 :ةيبرŸÉإ ةæصصلإ ةرإزو

نأا دعب ›زانت ىنحنم ‘ انوروك راصشتنا““
 ““ ةيصضاŸا مايألا ‘ هتورذ غلب

ةباصصإا7651و ةافو ةلاح62 ، ،ةيبرغŸا ةحصصلا ةرازو تلجصس
ةعاصس42ـلا لÓخ دجتصسŸا انوروك سسوÒفب ةديدج ةدكؤوم
ةورذ ابلاح فرعتةكلمŸا نا تقولا سسفن ‘ةفصشاك ،ةيصضاŸا
لدعÃ قلعتت ةديدج تارصشؤوم ليجصست دعب ،انوروك ةحئاج راصشتنا
 .ةديد÷ا تلا◊ا دلاوت
تعفترإا اميف ،ةلاح8701 ¤إا تايفولل ›امجإلا ددعلا عفتراو
 .برغŸا ‘ ةلاح650.06 ¤إا ¤إا Úباصصملل ةيلم÷ا ةليصص◊ا
دعب ،ةدعبتصسŸا تلا◊ا ددع نإاف ،ةيبرغŸا ةحصصلا قفوو
غلب دق ،ةيÈتıا ليلاحتلا مهت ةيبلصس جئاتن ىلع لوصص◊ا
‘ ينطولا ىوتصسŸا ىلع سسوÒفلا راصشتنا ةيادب ذنم809.038.1
 .يصضاŸا سسرام2
ةليصص◊ا عفتÎل ؛ةيفاصضإا ءافصش ةلاح9651 برغŸا تجصس امك
 .816.44 ¤إا ‘اعتلل ةيلامجإلا
ةورذ ًايلاح فرعي برغŸا نوكي نأا ةيبرغŸا ةحصصلا ةرازو عقوتتو
لدعÃ قلعتت ةديدج تارصشؤوم ليجصست دعب ،انوروك ةحئاج راصشتنا
 .ةديد÷ا تلا◊ا دلاوت
ئراوط تايلمعل ينطولا زكرŸا قصسنم ،طبارŸا ذاعم لاقو
ةعبرألا مايألا ‘ ةظحÓم انلجصس““ :ةرازولا ‘ ةماعلا ةحصصلا
Úمويلا ‘و ،1 يواصسي ناك تلا◊ا دلاوت لدعمف ،ةÒخألا
،نآلا مك◊ا ردصصن نل““ :فاصضأاو ““89,0 يواصسي حبصصأا نيÒخألا
ىنحنŸا نأا هانعمف ،رمألا دكأات ام اذإاو ،Óًيلق راظتنلا انيلع نكلو
نم Èكألا ددعلا ليجصست انزواŒ اننأا يأا ،هاحنم Òغي أادب يئابولا
 .““›زانت ىنحنم ‘ Òصسن اننأاو ،تلا◊ا
انيلع نكل ،ديج ىطعم اذه““ :يبرغŸا يبطلا لوؤوصسŸا لاقو
ناك ،يرا÷ا توأا رهصش ةيادب ‘ ،هنم دكأاتلل مايألا سضعب راظتنلا

اذه زواŒ يحصصلا رج◊ا عفر ” Úحو ،83,1 وه لدعŸا اذه
،ءابولا ةورذ ‘ اننأا هانعمف ،رمألا دكأات اذإاو ،2 مقر لدعŸا
مازتللا نم ديزم ¤إا انوعدي ام وهو ،ًاديور ًاديور اهزواجتنصسو
 .““ةيئاقولا تاءارجإلاو Òبادتلاب
نع ، يصضاŸا سسيمÿا ءاصسم ،ةيبرغŸا ةحصصلا ةرازو تنلعأاو
لÓخ دجتصسŸا انوروك سسوÒفب ةديدج ةباصصإا ةلاح1221 ليجصست
58075 ¤إا ةيلامجإلا ةليصص◊ا لصصتل ،ةقباصسلا42ـلا تاعاصسلا

،يصضاŸا سسرام نم Êاثلا ‘ برغŸا ¤إا ءابولا لوصصو ذنم ،ةلاح
 .ةمصسن فلأا001 لكل ةباصص2.751 غلب يمكارت ةباصصإا لدعÃ يأا
ددع نإا سسوÒفلا راصشتنا روطت لوح يمويلا ةرازولا غÓب لاقو
ليلاحتلا مهت ةيبلصس جئاتن ىلع لوصص◊ا دعب ،ةدعبتصسŸا تلا◊ا
ةيادب ذنم5719871 ةقباصسلا تاعاصسلا لÓخ غلب ،ةيÈتıا
ةلاح72 ليجصست اهصسفن ةينمزلا ةÎفلا تفرعو ،سسوÒفلا راصشتنا
(3) سشكارمو (3) سسافو (8) ءاصضيبلا رادلا نم لكب ،ةديدج ةافو
سسانكم نم لك ‘ ةدحاو ةلاح عم (2) ةجنطو (2) ورفصصو
ةدجوو لولم تيآا ناكزنإاو ريداغأاو ناوطتو ةواصشيصشو نواصشفصشو
،ةلاح1101 ¤إا تايفولا ددع لصصيل .Òغنتو لÓم ينبو داكنأا
 .ةئŸا ‘8.1 ¤إا انوروك سسوÒفب ةيلامجإلا كتفلا ةبصسن لصصتل
هابتنلا ،يمويلا ‘احصصلا اهحيرصصت نمصض ،ةيرازولا ةئيهلا تتفلو
ددع غلب اميف ؛فاعت ةلاح5131 غلبي ÚفاعتŸا ددع نأا ¤إا
فلأا ةئم لكل ةلاح93 لدعÃ ،ةلاح37141 ةطصشنلا تلا◊ا
 .ةمصسن

 تلاكولإ

 :ايناتيروÃ مكا◊إ بز◊إ مصساب قطانلإ

 ةيصسايصس تصسيل زيزعلا دبع دلو ةيصضق
دلو رمعأا ديصس ،ايناتيروÃ مكا◊ا بز◊ا مصساب قطانلا لاق
زيزعلا دبع دلو دمfi قباصسلا سسيئرلا نإا ،سسما لوأا ،انخيصش
نل هتيصضق سسييصست ةلواfi““ نأا ادكؤوم ،““داصسف مهت هل تهجو““
 .““ديفت

لجأا نم دا–لا““ بزح مصساب قطانلل حيرصصت ‘ كلذ ءاج
نÓعإا نم Úموي بقع ،لوصضانأÓل هب ¤دأا ،مكا◊ا ““ةيروهم÷ا
هتعمصس هيوصشتو تاباصسح ةيفصصت هجاوي““ هنأا زيزعلا دبع دلو
 .““قباصس سسيئرك
ةوÌل هتزايحب فÎعا““ قباصسلا سسيئرلا نأا ،انخيصش دلو حصضوأاو
 .““ةدصصرأاو تارخدمو تاراقع نم ةÒبك
ىطاعتيو هدلب ءاصضق مÎحي نأا قباصسلا سسيئرلا ىلع““ :فاصضأاو
يهتنتو ةلئاهلا هتورث رداصصم نع فصشكيو ÚققÙا عم ايباجيإا
 .““هتنادإا وأا هتئÈتب ةصصقلا

يذلا ÊاتيروŸا ءاصضقلا ةدهع ‘ قباصسلا سسيئرلا فلم““ :عباتو
يتلاو ةيناÈŸلا قيقحتلا ةن÷ هتز‚أا يذلا ريرقتلا دعب هيلإا ليحأا
 .““همكح ةÎف ءانثأا ةÒطخو ةÒبك بهنو داصسف مهت هل تهجو
انمÎحا امكو تاطلصسلا Úب لصصفلاب نمؤوت ةلود نحن““ :لاقو
 .““ءاصضقلا ةيلÓقتصسا مÎحن ناÈŸلا ةيلÓقتصسا
 .““ديفت نل اهصسييصست ةلواfiو ةيصسايصس تصسيل ةيصضقلا““ :فاصضأاو
ناÈŸلا اهلكصش يتلا قيقحتلا ةن÷ زيزعلا دبع دلو فصصوو
تاباصس◊ا ةيفصصت»ـب ةفلكم ةن÷ اهنأاب همكح ةÎف ‘ قيقحتلل
 .““قباصس سسيئرك هتعمصس هيوصشتو

ههيوصشت نإا ،سسيمÿا يفحصص ر“ؤوم ‘ زيزعلا دبع دلو لاقو
 .““›ا◊ا ماظنلا جمانرب““ نمصض تاب
قيقحتلل ةيناŸرب ةن÷ ليكصشت ىلع ،يفناج ‘ ،ناÈŸلا قداصصو

 .زيزعلا دبع دلو مكح لÓخ داصسف تافلم ‘
عيبو ،ةيطفنلا تادئاعلا قودنصص سصخت ةطصشنأا ‘ ةنجللا قق–و
تاقفصصو ةينطولا تاكرصشلا ¤إا ةفاصضإا ،ةلودلل ةكول‡ تاراقع
 .اهÒغو ،ةيت– ةينب
نوقباصس ءارزو مهنيب ،Úلوؤوصسم ¤إا ،رهصشأا لÓخ ،ةنجللا تعمتصساو

نمألا ةزهجأا تبوجتصسا نأا قبصسو .قباصسلا سسيئرلا دهع ‘
تفقوأاو .زيزعلا دبع دلو نم Úبرقمو Úلوؤوصسم ةيناتيروŸا
ريرقت ىلع ءانب ،يرا÷ا توأا71 ‘ ،زيزعلا دبع دلو ةطرصشلا

 .هقحب داصسف تاهبصش نمصضت قيقحتلا ةن÷ نع ردصص
تلاكولإ

 ةصصاÿإ تايلديصصلإ صضعبب اهرّفوت مدعو تاماّمكلإ راعصسأإ توافت

 سسنوتب انوروك سسزوÒفب ةديدج ةباصصا111 ليجصست
ةباصصإا111 ،ةيصسنوتلا ةحصصلا ةرازو تلجصس
ـلا لÓخ دجتصسŸا انوروك سسوÒفب ةديدج
تفرع تقو ‘ ،ة˘˘˘ي˘˘˘صضاŸا ة˘˘˘عا˘˘˘˘صس42
اهرّفو˘ت مد˘عو توافت تا˘ما˘ّم˘ك˘لا را˘ع˘صسأا
 .ةصصاÿا تايلديصصلا سضعبب
سسوÒف˘ب ة˘با˘صصإلا تلا˘ح ›ا˘م˘˘جإا ع˘˘ف˘˘تراو
غلب اميف ،ةلاح3753 ¤إا ،سسنوت ‘ انوروك
 .اًصصخصش67 تايفولا تلاح ›امجإا
قيرف هّدعأا ةعباتم ريرقت دكأا هتهج نمو
تاماّمكلا راعصسأا توافت ،بيقرلا نطاوŸا
،ةصصاÿا تايلديصصلا سضعبب اهرّفوت مدعو
ةيدقفت ةرايزب ،ارخؤوم ،همايق بقع كلذو
ةيلديصص06 ن˘˘م Ìكأل تا˘˘ن˘˘يا˘˘ع˘˘˘م تل˘˘˘م˘˘˘صش
 .ةيلو51ـب ةصصاخ
ةموك◊ا ةصسائر عقوم ىلع ،ريرقتلا ركذو
ةيقاولا تاماّمكلا رّفوت ىدم““ لوح روح“و
ةÒعصستلا نم دكأاتلاو ةصصاÿا تايلديصصلاب
تاذ تا˘˘ما˘˘م˘˘ك˘˘لا را˘˘˘ع˘˘˘صسأا نأا ،““ةد˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘عŸا
¤إا ميلم057 نم حواÎت ديحولا لامعتصسلا

اهيدل رفوتت ي˘ت˘لا تا˘ي˘لد˘ي˘صصلا˘ب م˘ي˘ل˘م059
flا تاماّمكلا نم تانوزŸح ‘ ،ةمّعدÚ

رانيد1ر8 ¤إا را˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘يد1 ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م حواÎت
 .ىرخألا تايلديصصلاب
تاذ تاماّمكلا عينصصت ةرهاظ دوجو ظحلو
ة˘˘ي˘˘ئاو˘˘صشع ة˘˘ف˘˘صصب دّد˘˘ع˘˘تŸا لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسلا

ÃحÓا تÿاهتقباطم ةاعارم نود ،ةطاي
اÒصشم ،ةحصصلا ظفح طورصشو تافصصاوملل
داوŸا ع˘˘ي˘˘ب كا˘˘صشكأا سضع˘˘ب˘˘˘ب ا˘˘˘ه˘˘˘صضر˘˘˘ع ¤إا
كلذكو ةيئاذغلا داوŸا عيب تfiÓو ةفا÷ا

لّكصشي نأا هنأاصش نم اÃ ،قيرطلا ةعراق ىلع
 .ÚنطاوŸا ةحصص ىلع ارطخ
تا˘ما˘ّم˘ك˘لا ر˘ّفو˘ت ة˘ع˘با˘تŸا ر˘ير˘ق˘˘ت ل˘˘ّج˘˘صسو
تايلد˘ي˘صصلا بل˘غأا˘ب تلا˘م˘ع˘ت˘صسلا ةدد˘ع˘ت˘م
ا˘˘ه˘˘ناد˘˘ق˘˘ف ا˘˘ظ˘˘حÓ˘˘م ،ا˘˘ه˘˘ترا˘˘يز ت“ ي˘˘ت˘˘لا
مدعو Úند˘مو ناو˘غز ي˘ت˘ن˘يد˘م تا˘ي˘لد˘ي˘صصب
 .ىرخأا تاهجب ةيفاك تايمكب اهرفوت
بي˘قر˘˘لا ن˘˘طاوŸا ق˘˘ير˘˘ف ف˘˘ي˘˘ل˘˘ك˘˘ت ّ” د˘˘قو

Ãة˘ي˘قاو˘لا تا˘ما˘˘ّم˘˘ك˘˘لا ر˘˘فو˘˘ت ىد˘˘م ة˘˘ن˘˘يا˘˘ع

رارق رودصص رثإا ىلع ،ةصصاÿا تاّيلديصصلاب
،يرا÷ا توأا12 ‘ خرؤوŸا ،ةحصصلا ريزو

نكامألاو تاءاصضفلاب اهئادترا ةيمازلإا لوح
 .ةيمومعلا
Úن˘˘˘ثلا رد˘˘˘صص ،ا˘˘˘˘يرازو ارار˘˘˘˘ق نأا ر˘˘˘˘كذ˘˘˘˘يو
ة˘يرو˘ه˘م˘ج˘˘ل˘˘ل ي˘˘م˘˘صسر˘˘لا د˘˘ئار˘˘لا˘˘ب ي˘˘صضاŸا
تامامكلا ءادترا ةيمازلإاب يصضقي ،ةيصسنوتلا
‘ ““91-ديفوك»ـب ةباصصإلا ىودع نم ةيقاولا
ة˘حو˘ت˘فŸا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا ن˘كا˘مألاو تاءا˘صضف˘لا
 .ةقلغŸاو
ةّيطخ ،رارقلا اذهل Úفلاıا ىلع طّلصستو
،رانيد0005وÚ 0001ب ا˘˘هراد˘˘ق˘˘˘م حواÎي

Ãا ىصضتقŸا9 ددع موصسرŸليرفأا ‘ خرؤو
نلو÷ا عنم ةفلاfl رجزب قلعتŸاو0202
Òبادتلاو لماصشلا يحصصلا رج◊او هديد–و
هبتصشŸا وأا ÚباصصŸا سصاخصشألاب ةصصاÿا
 .انوروك سسوÒفب مهتباصصإاب
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قبصسألا اهبودنمو ايبيل ةيجراخ ريزو
ةدحتŸا ·ألا ىدل

ن˘م تا˘ماsود كا˘ن˘˘ه ا˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل ا˘˘ندÓ˘˘ب ‘
ةعيبط˘لا ى˘ها˘م˘ت˘ت .ة˘ف˘ي˘ن˘ع˘لا ة˘جز˘مألا
حاير اهب .لا◊ا نع Òبعتلا ‘ سسانلاو
اهقفارت ام ًاÒثك يتلا ةقرا◊ا يلبقلا
ن˘م ة˘ق˘ي˘قر تارذ ل˘م– ي˘ت˘لا لا˘مر˘˘لا
¤إا بو˘˘˘˘˘ن÷ا ن˘˘˘˘˘م ع˘˘˘˘˘فد˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘ت ،باÎلا
سضي˘˘˘˘بألا ر˘˘˘˘ح˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا Èع˘˘˘˘تو ،لا˘˘˘˘م˘˘˘˘صشلا
اهبارت ةل˘ما˘ح ا˘ي˘لا˘ط˘يإا ¤إا ط˘صسو˘تŸا
حاير نويلاطيإلا اهيلع قلطي .رمصسألا
ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا يأا ،«و˘كوÒصشلا»و «و˘ك˘ب˘ي˘˘ل˘˘لا»
.ةيقرصشلاو
لوح ريدتصسي سصاخ عون نم رخآا حير
ة˘ق˘ي˘صض ة˘يو˘ق ة˘ي˘ب˘لو˘ل ة˘ق˘ل˘ح ‘ ه˘˘صسف˘˘ن
فنعب اهبارت ةعفار ،ءامصسلا ¤إا عفترت
قوف ةعيبطلا ىهامتت له .ىلعأا ¤إا
 ؟رصشبلا سسوؤور لخادب ام عم سضرألا
مايألا ‘ اردصص نيذللا Úينايبلا تأارق
يصسائرلا سسلÛا سسيئر نع ةيصضاŸا
باونلا سسل‹ سسيئرو ،جارصسلا زياف
نايب ن˘م ا˘م˘ه˘ق◊ ا˘مو ،ح˘لا˘صص ة˘ل˘ي˘ق˘ع
سسلÛا ن˘˘˘˘˘م ًا˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘صستاو ًلو˘˘˘˘˘ط Ìكأا
مصساب قطانلا بغي ⁄و .ةلودلل ىلعألا

بوقث سشرب رداب يذلا Îفح ةفيلخ
ةقباصسلا تانايبلا تاحفصص ‘ ةددعتم

Ÿد˘˘ح˘˘ت˘˘ي ل˘˘ك˘˘لا .ه˘˘˘لا˘˘˘ق اsف˘˘قو ن˘˘ع ث
ةÎف ذ˘˘ن˘˘˘م ة˘˘˘ت˘˘˘ما˘˘˘صصلا را˘˘˘ن˘˘˘لا قÓ˘˘˘طإا

،مÓ˘صسلا تارا˘˘ب˘˘ع نو˘˘ج˘˘ّبد˘˘يو ،ةÒصصق
ةا˘˘˘نا˘˘˘˘ع˘˘˘˘مو بر◊ا بلا˘˘˘˘ث˘˘˘˘م Òط˘˘˘˘صستو
طفنلا خصض فاقيإا هبsبصس امو ،Úيبيللا

تا˘ي˘ن .ة˘ي˘ب˘ي˘ل˘لا ة˘ي˘ناز˘ي˘م˘ل˘ل لاز˘˘ه ن˘˘م
لو د˘˘ل˘˘ت ل ا˘˘ه˘˘ن˘˘ك˘˘˘لو ،ة˘˘˘صصقار ة˘˘˘قار˘˘˘ب
.Òطت لو يصش“ ل ،سضيبت
مصساب قطانلا يرامصسŸا دمحأا ءاوللا
ردصص ام sنإا لاق ،Îفح ةفيلخ تاوق
‘ دامرلل رذ در‹ وه جارصسلا نع
سشي÷ا تا˘˘عÓ˘˘ط˘˘ت˘˘صسا sنإاو ،نو˘˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘لا
«قا˘فو˘لا» تاو˘ق˘ل دو˘صشح دو˘جو د˘˘كؤو˘˘ت
ن˘ح˘ن نذإا .ةر˘ف÷او تر˘صس فد˘˘ه˘˘ت˘˘صست
ف˘˘قو˘˘م :ة˘˘ع˘˘برأا ف˘˘قاو˘˘م ما˘˘مأا مو˘˘ي˘˘˘لا
هيف ءاجو ،هنايب هب قطن يذلا جارصسلا
فقومو ،رانلا قÓطإا فقوب «رمأا» هنأا

قÓ˘˘طإا ف˘˘قو «بل˘˘ط» يذ˘˘لا ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ع
تا˘با˘خ˘ت˘نا و˘ح˘ن بهذ جار˘˘صسلا .را˘˘ن˘˘لا
ًاخيرات ا˘ه˘ل دsد˘حو ة˘ي˘ناŸر˘بو ة˘ي˘صسا˘ئر
⁄و ،مدا˘˘ق˘˘لا (راذآا) سسرا˘˘م ر˘˘ه˘˘صش و˘˘ه
ةليقع .طفنلا عوصضوم هنايب نع بغي
ة˘˘ن˘˘يدs Ãط˘˘ح باو˘˘ن˘˘˘لا سسل‹ سسي˘˘˘ئر
مÓ˘˘صسلاو را˘˘ن˘˘لا ة˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ح ي˘˘˘هو ،تر˘˘˘صس
يه نوكت نأا بلطو ،ةينطولا ةدحولاو
امأا ،ةمداقلا ةيدايصسلا ماصسجألا رقم
ىلعألا سسلÛا سسيئر يرصشŸا دلاخ
يذلا هنايب بلق ‘ عصضو دقف ،ةلودلل
Úي˘˘˘صسا˘˘˘ئر˘˘˘˘لا Úنا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا Úب ع˘˘˘˘فد˘˘˘˘نا
يذ˘لا Îف˘˘ح ة˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘خ م˘˘صسا ،ن˘˘ير˘˘خآلا
،هلمحي ام ¤إا ىرخأا ةبتر هل فاصضأا

.ه˘ع˘م ءا˘ق˘ل لو سضوا˘˘ف˘˘ت ل ْنأا ًا˘˘ن˘˘ل˘˘ع˘˘م
ثد– يذلا دامرلا ليزت يتلا ةطقنلا

مصسا˘ب ق˘طا˘ن˘لا يرا˘م˘صسŸا ءاو˘ل˘لا ه˘ن˘ع
نا˘ي˘ب ‘ ءا˘ج ا˘˘م ي˘˘ه ،Îف˘˘ح ة˘˘ف˘˘ي˘˘ل˘˘خ
sنأا نم ،ةلودلل ىلعألا سسلÛا سسيئر
نوكي نأا نم sدب ل يصسايصسلا راو◊ا
بع˘˘صشلا ن˘˘م ة˘˘ب˘˘خ˘˘ت˘˘نŸا ما˘˘صسجألا Úب
ز˘يا˘ف دا˘ع˘ب˘ت˘صسا ي˘ن˘ع˘˘ي كلذو ،ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا
sنأاو ،يصسائرلا سسلÛا سسيئر جارصسلا
سسل‹ ا˘˘˘م˘˘˘ه ة˘˘˘ي˘˘˘صسا˘˘˘˘صسألا فار˘˘˘˘طألا
ة˘˘˘لود˘˘˘ل˘˘˘ل ى˘˘˘ل˘˘˘عألا سسلÛاو باو˘˘˘ن˘˘˘لا
.يبيللا بعصشلا امهبختنا ناذللا

،تا˘نا˘ي˘ب˘لا ع˘بر˘م ل˘خاد د˘يد˘ج د˘ه˘صشم
‘ تجر˘˘خ ي˘˘˘ت˘˘˘لا تار˘˘˘ها˘˘˘ظŸا و˘˘˘هو

ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لا ندŸا سضع˘˘˘˘بو سسل˘˘˘˘بار˘˘˘˘ط
،مويلا يبيللا عصضولا ةلاح ‘ .ىرخألا

كل˘˘˘˘˘˘ت ع˘˘˘˘˘˘فاود ةءار˘˘˘˘˘˘ق بع˘˘˘˘˘˘صصلا ن˘˘˘˘˘˘˘م
تاراعصشلا نم ،اهيعفادو تارهاظŸا
وأا ،ة˘بو˘ت˘ك˘م تع˘فُر ي˘ت˘˘لا تا˘˘فا˘˘ت˘˘ه˘˘لاو
عراوصشلا طصسو رجان◊ا نم تقلطنا
ل˘م˘ع˘م جا˘ت˘˘ن و˘˘ه بصضغ˘˘لا .ن˘˘يدا˘˘يŸاو
عنصص نم هداوم ،رصشبلا جيصسن ‘ بكرم
ا˘هدو˘ق˘ي ي˘ت˘لا ا˘ي˘ند˘˘لا ةا˘˘ي◊ا ل˘˘عا˘˘ف˘˘ت
ةاي◊ا لصصافم ‘ رارقلا مهديب سسانأا
‘ نو˘ع˘فد˘نŸا نو˘ب˘صضا˘غ˘لا .ة˘ف˘ل˘تıا
،ةد˘˘حاو ة˘˘ت˘˘˘فل م˘˘˘ه˘˘˘كر– ل عراو˘˘˘صشلا

ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م تاÒب˘˘ع˘˘تو تارا˘˘ب˘˘ع كا˘˘ن˘˘˘ه
با˘˘ي˘˘غ ن˘˘˘م سسا˘˘˘ن˘˘˘لا ةا˘˘˘نا˘˘˘ع˘˘˘م .كلذ˘˘˘ل
داصسف˘لاو ،ة˘لو˘ي˘صسلا سصق˘نو ،ءا˘بر˘ه˘ك˘لا
ة˘˘˘ع˘˘˘بار ‘ سضرألا ى˘˘˘ل˘˘˘˘ع Òصسي يذ˘˘˘˘لا
ة˘˘˘˘مزأاو ،ن˘˘˘˘مألا با˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘غو ،را˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا
نو˘ك˘يو ،ل˘عا˘ف˘˘ت˘˘ي كلذ ل˘˘ك .Úحزا˘˘ن˘˘لا
تاو˘˘˘صصألا دد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘م ًا˘˘˘ب˘˘˘صضغ ه˘˘˘جا˘˘˘ت˘˘˘˘ن

.تاكرحتلاو
،Úيبيللا ¤إا ًاثيدح هsجو جارصسلا زياف
هجاوت يتلا تاقنتıاب هيف فÎعا

فقصسلا ةيلاع ًادوعو مدقو ،هتموكح
Ÿيرازو ليد˘ع˘ت ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ا˘ه˘ت˘ه˘جاو
فلآا ءانبو ،تامدÿا تارازو لاطي
Òغ همامأا نكي ⁄ .ةينكصسلا تادحولا
لو ،هدصض سسانلا رهاظت اÃ فاÎعلا
نم ردصصي توصص يأاب هراكنإا ¤إا ليبصس
و˘˘بأا لا˘˘ق ا˘˘م˘˘كو .ا˘˘˘م لوؤو˘˘˘صسم بت˘˘˘ك˘˘˘م
:يبنتŸا بيطلا
اذإا ... ٌءيصش ِماهفألا ‘ tحصصي سسيلو
ِليلد ¤إا ُراهنلا جاتحا
فقوتو ،رجان◊ا دوعولا تكصسُت لهف
عا˘˘فد˘˘ناو هاو˘˘فألا ‘ بصضغ˘˘لا ل˘˘عا˘˘ف˘˘ت
ا˘ه˘ي˘ل˘ع ْتب˘ت˘ُك تا˘˘ت˘˘فل ة˘˘ع˘˘فار سسا˘˘ن˘˘لا

 !؟رودصصلا ‘ ام Èحب فورح
اهلبقتصسم باوبأا ةعرصشم مويلا ايبيل

ةلآا كر– هرطخأا .لوه‹ لك ىلع
ي˘جرا˘˘خو ي˘˘ل˘˘خاد بد˘˘ح ن˘˘م حÓ˘˘صسلا
‘ يركصسعلا ديعصصتلا .ديعبو بيرق
نا˘نو˘ي˘لاو ا˘ي˘كر˘ت Úب ط˘˘صسو˘˘تŸا قر˘˘صش
أاد˘ب ة˘ير˘ك˘صسع ة˘ه˘جاو˘م و˘ح˘ن كر˘ح˘ت˘ي

وه نخاصسلا رصشؤوŸاو ،›زانتلا اهدع
‘ نافرطلا اهب موقي يتلا تاروانŸا

سضي˘بألا ر˘ح˘ب˘لا قر˘صشب را˘ن˘لا ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م
لعتصشŸا رحبلا ديزي ا‡ .طصسوتŸا
سصÈق نم لك مامصضنا وه ،ران َةلب
¤إا ا˘˘صسنر˘˘˘فو ا˘˘˘ي˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘يإاو ة˘˘˘ي˘˘˘بو˘˘˘ن÷ا

ة˘ل˘ع˘ت˘صشŸا ا˘ي˘ب˘ي˘ل .نا˘˘نو˘˘ي˘˘لا تاروا˘˘ن˘˘م
ن˘ما˘ك˘لا دا˘مر˘لا ا˘˘ه˘˘ئ˘˘ف˘˘ط˘˘ي ل ا˘˘هرا˘˘نو

بهلل برقألا دادتملا نوكتصس ،اهت–
فا˘ت˘كأا قو˘ف بهأا˘ت˘م حÓ˘صسلا .ل˘ي˘ق˘ث˘لا
نإاو ،دÓبلا ءاحنأا لك ‘ تايصشيليŸا
،نكامألاو ءامصسألاو نيوانعلا تددعت
ة˘لو˘ي˘صسلا ا˘ها˘صشغ˘ت ة˘ي˘لود˘لا ف˘˘قاوŸاو
.ف˘قو˘ت˘ي ل يذ˘لا Òغ˘ت˘لاو سضو˘˘م˘˘غ˘˘لاو
ا˘˘˘ه˘˘˘تو˘˘˘ق ماد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘صسا لوا– ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ناŸأا
Úب ةكرحتم ةيصسامولبد Èع ةمعانلا
ن˘˘ك˘˘ل ؛ر˘˘ح˘˘ب˘˘لاو Èلا ‘ فار˘˘˘طألا ل˘˘˘ك
.دا˘مر˘لا ة˘مو˘ك ‘ ًا˘صضيأا ي˘ه ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا
و˘˘ه مؤوا˘˘صشت˘˘لاو سسأا˘˘ي˘˘˘لا با˘˘˘ب ل˘˘˘ه نذإا
؟ةيبيللا ةمزألا ىلع حوتفŸا ديحولا
.ل لوقأا
ز˘يا˘ف ن˘م ل˘ك ن˘ع ناردا˘صصلا نا˘نا˘ي˘ب˘˘لا
،ي˘˘˘صسا˘˘˘ئر˘˘˘لا سسلÛا سسي˘˘˘ئر جار˘˘˘صسلا
،باونلا سسل‹ سسيئر حلاصص ةليقعو

ÁثÓوك نsة Áإا لوحتتل عصستت نأا نك¤
‘ ءا˘ن˘ب ر˘ج˘حو ،د˘˘عاو ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صس با˘˘ب

تا˘ي˘لآا حاÎجا .Òصصق˘لا˘ب سسي˘ل ق˘ير˘˘ط
¤إا ا˘هر˘يو˘ط˘˘تو Úتردا˘˘بŸا كير˘˘ح˘˘ت˘˘ل
ÚتردابŸا لوح قلخيصس ةلماع طاقن

ففخي Óًعاف ًاي˘ن˘طو ًا˘ي˘صسا˘ي˘صس ًا˘ماز˘ح
،دهصشملل حÓصسلا تايصشيليم ديصست نم
توصصب ةحلصسم مÓك ايصشيليم سسصسؤويو
تاردا˘˘˘˘˘بŸا ة˘˘˘˘˘لآا د˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘صست ،ن˘˘˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘˘لا
 .ةيصسايصسلا

كن˘صض ن˘م Êا˘ع˘ت ة˘ت˘ما˘˘صص ةو˘˘ق كا˘˘ن˘˘ه
ىرت ةصضمو ¤إا ةفهلتم تناك ،ةاي◊ا
ايبيل قرصش نم ثعبنت لؤوافت ةعقب اهيف
.ئفطنت ل نأا بجيو ،اهبرغو
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ةجردب Êانبللا يصسا˘ي˘صسلا رار˘ق˘لا ة˘عا˘ن˘صص ز˘ي˘م˘ت˘ت
‘ جذو‰ يأاب ًاصسايق ،ديقعتلاو لخادتلا نم ةيلاع
مئا˘ق ي˘صسا˘ي˘صسلا ما˘ظ˘ن˘لا˘ف .ىر˘خألا ⁄ا˘ع˘لا ناد˘ل˘ب

،ة˘ل˘خاد˘ت˘م ة˘ي˘بز˘حو ة˘ي˘˘ف˘˘ئا˘˘ط تا˘˘صصصصاfi ى˘˘ل˘˘ع
ةيميلقإا ةيجراخ ىوق هرارق ةعانصص ‘ لخدتتو
ة˘˘ي˘˘لود ىو˘˘قو ،نار˘˘يإاو ة˘˘يدو˘˘ع˘˘صسلاو ا˘˘يرو˘˘صس ل˘˘ث˘˘م
ه˘ي˘ف ل˘خاد˘ت˘ت ا˘م˘ك .ا˘صسنر˘فو ا˘ك˘˘ير˘˘مأا ًا˘˘صصو˘˘صصخو
د˘حأا هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ،ة˘˘ي˘˘ج˘˘ي˘˘تاÎصسو˘˘ي÷ا تارا˘˘ب˘˘ت˘˘علا

،ي˘ل˘ي˘ئار˘˘صسإلا لÓ˘˘ت˘˘حلا ع˘˘م ة˘˘ه˘˘جاوŸا طو˘˘ط˘˘خ
Úئ˘جÓ˘لا ن˘م Òب˘ك دد˘ع˘ل ًا˘ب˘˘عو˘˘ت˘˘صسم هرا˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘بو
يÈلا هذفنم ايروصس رابتعاب كلذكو ،Úينيطصسلفلا
.يبرعلا ⁄اعلا ¤إا ديحولا
ةصصصصاÙا ةيلقع ّلظ ‘ ،ةينانبللا ةئيبلا Êاعتو
ةلودلا فعصض نم ،يصسايصسلا لÓتخلاو ةيفئاطلا
حور˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ف˘ئا˘ط˘لا حور˘لا Ëد˘ق˘تو ،ة˘يز˘˘كرŸا
ل˘ي˘ط˘ع˘ت˘ب ة˘ي˘بز◊ا تا˘ه÷ا ما˘ي˘ق ن˘مو ،ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
عم قفاوتت ⁄ نإا ةلودلا عيراصشمو جماربو لامعأا

¤إا ةفاصضإلابو .اهتحلصصم ‘ بصصت ⁄و اهتاباصسح
ع˘م ا˘ه˘صضع˘ب ع˘م باز˘حألا ل˘ما˘ع˘ت ‘ ة˘˘ق˘˘ث˘˘لا ة˘˘مزأا
ةمزأا يتأات ،ةيجراخ ىوقب ءاوقتصسÓل دادعتصسلا
ىنبلا ‘ عصساو قاطن ىلع رصشتنا يذلا داصسفلا
ام وهو .ةلودلا ةزهجأاو ةيداصصتقلاو ةيصسايصسلا
ذاختاو ،رارقلا ةعانصصو ،حÓصصإلا ةيلمع لعجي

.لانŸا بعصصو ًادقعم ًارمأا ،ةلاعف ةلجاع لولح
9102 ربوتكأا /لوألا نيرصشت71 ةصضافتنا تءاج
هاÊ Œانبللا عراصشلا بصضغو طابحإا ىدم فصشكتل

ةلودلل فاعصضإا نم هببصست امو ،ةيصسايصسلا هتقبط
ة˘يدا˘صصت˘قاو ة˘ي˘صسا˘ي˘صس تا˘مزأا ن˘مو ،ا˘ه˘تا˘صسصسؤو˘مو
ةحئاج تءاج مث .ماعلا لاملل ةحابتصساو ردهو
يداصصتقلا رو˘هد˘ت˘لا ن˘م د˘يزÃ بب˘صست˘ت˘ل ا˘نورو˘ك
اهق◊ مث .ةديدج روصصق بناوج نع فصشكتلو
د˘يز˘ت ة˘ثرا˘ك˘ب بب˘صست يذ˘لا توÒب أا˘فر˘م را˘ج˘˘ف˘˘نا
لهÎلا ىدم فصشكيلو ،رلود رايلم51 نع اهتفلك
ظفح) ةصساصسح اياصضق عم لماعتلا ‘ لامهإلاو
تاÎي˘˘ن ي˘˘ه ةر˘˘ج˘˘ف˘˘ت˘˘م داو˘˘م ن˘˘م ة˘˘ل˘˘ئا˘˘ه ة˘˘ي˘˘م˘˘ك
.(تاونصس تصسل أافرŸا ربانع ‘ موينومألا
ة˘مو˘ظ˘نŸا ة˘ي˘ن˘ب˘ل ة˘ق˘ي˘م˘ع ةز˘˘ه˘˘ب ب˘˘sب˘˘صست كلذ ل˘˘ك
تاقاقحتصسا مامأا اهعَصضوو ،ةي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لا ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا
ة˘ي˘˘جراÿا ىو˘˘ق˘˘ل˘˘ل Èكأا ًا˘˘صصر˘˘ف حا˘˘تأا ا˘˘م˘˘ك ،ىÈك
أاطابتت ىوقلا سضعب تلاز امف ،كلذ عمو .لخدتلل

ة˘يد÷ا˘ب ة˘ل˘حرŸا تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘صسا ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘˘لا ‘

تا˘با˘صس◊ا ن˘م جور˘خ˘ل˘ل داد˘ع˘ت˘˘صسلا˘˘بو ،ة˘˘مزÓ˘˘لا
؛ايلعلا ةينطو˘لا ح˘لا˘صصŸا ¤إا ة˘ق˘ي˘صضلا ة˘ي˘ف˘ئا˘ط˘لا
ةراصسÿاو حبرلا تاباصسحب رمألا سسيقت تلاز امو
هاŒاب كرحتلا لعجي دق ام وهو .اهتاذ ةÁدقلا
ىوقلا هذه ةردق لازت ام ثيح ،Óًيقث ًارمأا Òيغتلا

.ةيوق ليطعتلا ىلع
ًار˘مأا ة˘ي˘ن˘طو ةد˘حو ة˘مو˘ك˘ح ل˘˘ي˘˘ك˘˘صشت را˘˘صسم زÈي
ي˘ن˘ب˘ت˘لا د˘ع˘ب ًا˘صصو˘صصخ ،ة˘حا˘صسلا ى˘ل˘ع ًا˘˘حور˘˘ط˘˘م
بزح ةكراصشم داعبتصسا مدع عم ،ةركفلل يصسنرفلا
نأا Òغ .اهيف رصشابم Òغ وأا رصشابم لكصشب هللا

ةقبطلا نأا ‘ ةيقيقح ةلكصشم هجاوي راصسŸا اذه
،Êانبللا بعصشلا اهيلع راث يتلا ،اهايإا ةيصسايصسلا
ة˘˘˘مو˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘م ق˘˘˘فوو ،ا˘˘˘ه˘˘˘صسف˘˘˘ن جا˘˘˘ت˘˘˘نإا د˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘صس
ىلع ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا ‘ ر˘م˘ت˘صست˘صس ي˘ت˘لا ،تا˘صصصصاÙا
‘ ر˘م˘ت˘صست˘صسو ،ءا˘كر˘˘صشل˘˘ل ة˘˘ئ˘˘طاÿا تا˘˘صسرا˘˘مŸا
ة˘مو˘ك◊ا نأا ا˘م˘ك .ا˘ه˘تا˘صسصسؤو˘مو ة˘لود˘لا فا˘ع˘˘صضإا
Óًصصأا تناك ةيبعصشلا ة˘صضا˘ف˘ت˘نلا ا˘ه˘ت˘ط˘ق˘صسأا ي˘ت˘لا

ليكصشت لعجي دق ام اذهو ،““ةينطو ةدحو““ ةموكح
ه˘نأا ¤إا ة˘فا˘صضإلا˘˘ب ،ًا˘˘ب˘˘ع˘˘صص ًار˘˘مأا ة˘˘مو˘˘ك◊ا هذ˘˘ه
تاروا˘˘نŸا ن˘˘م ة˘˘ل˘˘˘يو˘˘˘ط ةÎف ¤إا ًةدا˘˘˘ع جا˘˘˘ت˘˘˘ح˘˘˘ي
.ةيبز◊ا تاصضوافŸاو
ًاراصسم طار˘قو˘ن˘ك˘ت ة˘مو˘ك˘ح ل˘ي˘ك˘صشت را˘صسم ود˘ب˘يو
نكÁ ل ةموك◊ا هذه لثم نأا Òغ ،Óًمتfi ًايناث
ة˘ي˘ب˘ل˘غأا ا˘ه˘ل ل˘ف˘ك˘ي ي˘بز˘ح ءا˘ط˘غ نود ل˘ك˘صشت˘˘ت نأا
‘ تلكصشت يتلا ““ذاقنإلا ةموكح““ تناكو .ةيناŸرب
طارقونكت ةموكح اهرهوج ‘ يه ةصضافتنلا رثإا

بزح) يعيصشلا يئانثلا نم يبزح ءاطغب ةموعدم
⁄ ا˘ه˘نأا Òغ ،ر◊ا ي˘ن˘طو˘لا را˘˘ي˘˘ت˘˘لاو (ل˘˘مأاو ه˘˘ل˘˘لا
تمد˘˘قو ،تا˘˘قا˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘صسلا ة˘˘ه˘˘جاو˘˘˘م ‘ ح˘˘˘ج˘˘˘ن˘˘˘ت
فÎعاو لب ؛توÒب أافرم راجفنا دعب اهتلاقتصسا

ًاداصسف هجاو هنأا هتلاقتصسا باطخ ‘ بايد ناصسح
ة˘˘بر˘˘ج˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه .ة˘˘مو˘˘ك◊ا ن˘˘م Èكأا Óً˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ع˘˘˘تو
.ةديدج طارقونكت ةموكح يأا ليكصشت بuعصصُتصس
¤إا ةو˘˘عد˘˘˘لا ‘ ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘تŸا ثلا˘˘˘ث˘˘˘لا را˘˘˘صسŸا ا˘˘˘مأا
ه˘ف˘ن˘ت˘ك˘ت ًارا˘صسم ًا˘صضيأا ود˘ب˘ي˘ف ،ةر˘ك˘ب˘م تا˘با˘خ˘ت˘˘نا

ة˘ي˘بز◊ا ىو˘ق˘لا ن˘م ًادد˘˘ع نإا ذإا .ةÒب˘˘ك تا˘˘ب˘˘ق˘˘ع
ا˘ه˘نأل ةر˘ك˘ب˘م تا˘با˘خ˘ت˘نا ‘ بغر˘ت ل ة˘˘ي˘˘صسا˘˘صسألا
ل˘ي˘ك˘صشت ةدا˘عإا ¤إا يدؤو˘ت ،ةÒب˘˘ك ر˘˘ئا˘˘صسخ ع˘˘قو˘˘ت˘˘ت
ترهظو .اهاوه قفاوي ل اÃ ةيصسايصسلا ةطيرÿا

ةموك◊ا سسيئر اعد امدنع هذه ةبغرلا مدع ةلاح
ةر˘ك˘ب˘م تا˘با˘خ˘ت˘نا ¤إا با˘يد نا˘صسح ة˘ل˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘صسŸا

تا˘با˘خ˘ت˘نا ¤إا با˘هذ˘لا نأا ا˘م˘ك .ن˘˘ير˘˘ه˘˘صش لÓ˘˘خ
جاتحي دق ديدج ؛يباختنا نوناق ¤إا جاتحي ةركبم

لوصصولل تاعفادتلاو تاروانŸاو تقولا نم Òثكلا
ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا ة˘مو˘ظ˘نŸا ةدا˘عإا ة˘ي˘نا˘ك˘مإا ع˘˘م ،ه˘˘ي˘˘لإا
نازوأاب نإاو ،اهصسفن جاتنإا (Òيغتلاب ةفدهتصسŸا)

flةفلت.
يبعصشلا كار◊ا دعاصصتب طبترم عبارلا راصسŸا
ن˘م ن˘ك˘م˘ت˘ي ثي˘ح˘ب ،ه˘تا˘نا˘ك˘مإاو ه˘تارد˘ق ر˘يو˘ط˘˘تو
رارقلا ةعانصص ةموظنم ‘ يرهوج Òيغت سضرف
ةيفئاطلا نم دلبلا لقن هاŒاب ،Êانبللا يصسايصسلا
ة˘مو˘ظ˘ن˘م ءا˘ن˘بو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘لود˘˘لا ¤إا ة˘˘ي˘˘بز◊ا

Ëدقت ىلع ردقأاو ،ةيلاعفو ةيفافصش Ìكأا ةيصسصسؤوم
اذ˘هو .دا˘صسف˘لا ة˘براfi ى˘ل˘عو ا˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصŸا
كار◊اف .ًاصضيأا ةيقيقح تايد– هجاوي راصسŸا
ة˘ي˘مز˘˘يرا˘˘ك ةدا˘˘ي˘˘ق نآلا ى˘˘ت˘˘ح زر˘˘ف˘˘ي ⁄ ي˘˘ب˘˘ع˘˘صشلا
ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘˘لا تادا˘˘ي˘˘ق˘˘لا نا˘˘ك˘˘م ل– نأا ع˘˘ي˘˘ط˘˘ت˘˘صست
ى˘ل˘ع ق˘فاو˘ت˘˘ي نأا ع˘˘ط˘˘ت˘˘صسي ⁄ ه˘˘نأا ا˘˘م˘˘ك ،ة˘˘ي˘˘لا◊ا
تادايقلا نإا مث .فئاوطلل رباع يصسايصس جمانرب
ةيبعصش دعاوق كل“ لازت ام ةيبز◊ا ةيفئاطلا

بعللا ىلع Òبك ّدح ¤إا ةرداق لازت امو ،ةرَبتعم
اذ˘˘˘ه .ة˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘ئا˘˘˘ط˘˘˘لا ح˘˘˘لا˘˘˘صصŸاو فواıا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ىعصس ةيبز◊ا ىوقلا نم ًاددع نأا ¤إا ةفاصضإلاب
وأا ههيجوت ةداعإاو ،يبعصشلا كار◊ا ةجوم بوكرل
.هنومصضم نم هغارفإا
غارفلا ةلاح رارمتصساب طبترم سسماخ راصسم ةمث
لا˘م˘عألا ف˘ير˘صصت ة˘مو˘ك˘ح رار˘م˘ت˘صساو ي˘صسا˘ي˘صسلا

نا˘ق˘ت˘حلا ة˘لا˘ح بب˘˘صسب ،ة˘˘مدا˘˘ق ةد˘˘يد˘˘ع ر˘˘ه˘˘صشأل
ح˘˘˘لا˘˘˘˘صصŸا برا˘˘˘˘صضتو ،ي˘˘˘˘ب˘˘˘˘ع˘˘˘˘صشلاو ي˘˘˘˘صسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘صسلا
،ةيجراÿا ىوقلاب سضعبلا ءاوقتصسا عم ،بلاطŸاو
ى˘ق˘ب˘ي˘لو ،ة˘ير˘ف˘صص ة˘يا˘ه˘ن˘لا ‘ ة˘ل˘صصÙا ح˘˘ب˘˘صصت˘˘ل
¤إا لو˘صصو˘لا را˘ظ˘ت˘نا˘ب ،ه˘ي˘ل˘ع و˘ه ا˘م ى˘˘ل˘˘ع لا◊ا
نأا Òغ .ةمزألا نم دلبلا جرخُت ““ةيرحصس ةلداعم““

ليطعت هاŒاب tبصصيصس يصسايصسلا غارفلا اذه لثم
؛ةلجا˘ع تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘صساو ة˘يو˘ي˘ح ع˘يرا˘صشمو ا˘يا˘صضق
ليطعت ىلع ىقبُيصسو ،اهيلإا ةجا◊ا ّسسمأا ‘ ُدلبلا
داصسفلا ةبراfiو يداصصتقلاو يصسايصسلا حÓصصإلا
ديزم ¤إا يدؤوي دق ام وهو ،نيدصسافلا ةبصساfiو
ةا˘نا˘ع˘م د˘عا˘صصت ع˘˘م ،يدا˘˘صصت˘˘قلا رو˘˘هد˘˘ت˘˘لا ن˘˘م
تا˘˘مزألا ““ه˘˘ت˘˘ن˘˘ح˘˘ط““ يذ˘˘˘لا Êا˘˘˘ن˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘لا ن˘˘˘طاوŸا
.ةيلاتتŸا
دلبلا هاŒا (هللا ردق ل) وهف سسداصسلا راصسŸا امأا
دوجو رÈي امو .ينمألا تÓفنلاو ىصضوفلا وحن

ىوقلا نم ددع سسÎ“ رارمتصسا وه راصسŸا اذه
،اهتاباصسحو ا˘ه˘تا˘عا˘ن˘ق ف˘ل˘خ ة˘ي˘بز◊ا ة˘ي˘ف˘ئا˘ط˘لا
،ي˘صسا˘ي˘صسلا حÓ˘صصإلا ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘˘tط˘˘ع˘˘ت رار˘˘م˘˘ت˘˘صساو

رارمتصساو ،يداصصتقلا حÓصصإلا لّطعت رارمتصساو
سصا˘خ˘صشأل ““نا˘مأا تا˘ك˘ب˘صش““ ىو˘ق˘لا سضع˘ب Ëد˘˘ق˘˘ت
عيراصشم لّطعت رارمتصساو ،داصسفلاب ةمهتم تاهجو
ديصصرلا فازن˘ت˘صساو ،تا˘مدÿاو ة˘ي˘ت˘ح˘ت˘لا ة˘ي˘ن˘ب˘لا
ىلع ًارداق دوعي ل ثيحب يزكرŸا كنبلل ›اŸا
داوŸاو تا˘˘قور˘˘ح˘˘م˘˘ل˘˘ل مزÓ˘˘لا ل˘˘يو˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘لا Òفو˘˘˘ت
ةيميلقإلا تاه÷ا رارصصإا عم ،ةيودألاو ةيصساصسألا
Òفو˘ت˘ل ا˘ه˘طور˘صش سضر˘ف ى˘ل˘ع ة˘ح˘ناŸا ة˘ي˘لود˘˘لاو
.مزÓلا ليومتلاو سضورقلا
عا˘صستاو ،ر˘˘ق˘˘ف˘˘لا ر˘˘ها˘˘ظ˘˘م د˘˘ياز˘˘ت ع˘˘م˘˘ف ،اذ˘˘ك˘˘هو
نم فلآلا تائ˘م ل˘ّط˘ع˘تو ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا تا˘مزألا
¤إا بتاورلا ةميق سضافخناو ،لمعلا نع بابصشلا
،رلودلا لباقم هيلع تناك ا‡ ةئŸا ‘02 وحن
دو˘˘جو مد˘˘ع ّل˘˘ظ ‘ ة˘˘لود˘˘لا ة˘˘صضب˘˘ق ي˘˘خار˘˘˘ت ع˘˘˘م
يبز◊ا ناقتحلا دعاصصتو ..ةمزÓلا تاينازيŸا
ة˘ل˘م˘تÒ““ fiج˘ف˘ت““ ر˘صصا˘ن˘ع كلذ ل˘ك ..ي˘ف˘ئا˘ط˘لاو
هبنجتل عيم÷ا ىعصسي نأا بجي راصسم وهو ،ةقلقمو
يغبني ل هنكلو ،عيم÷ا ىلع ةيثراكلا هراثآا ببصسب
،قئاق◊ا ةهجاوم راطإا ‘ لقألا ىلع هداعبتصسا
ةيلوؤوصسŸا ىوتصسم ¤إا عيم÷ا ءاقترل يعصسلاو

Œنطولا ها.

:حجرŸا راسسŸا
،حجرم راصسم عقوت بعصصي ،لاوحأا اذكه لثم ‘و
ىلع ةينبŸا ةيفئاطلا ةيصسايصسلا ةيلقعلا نأا Òغ
““ةقثلا ةمزأا““ تلاز امو ،ةيوق تلاز ام ةصصصصاÙا
ر˘صصا˘ن˘ع˘ك ا˘م˘ه˘ي˘صسف˘ن نا˘صضر˘˘ف˘˘ت ““دا˘˘صسف˘˘لا ة˘˘مزأا»و
كلذلو .ةيرذج لولح يأا ¤إا لاقتنلا ‘ ةلuطعُم
ل˘˘خاد˘˘ت˘˘م ل˘˘ك˘˘صشب تارا˘˘صسŸا سضع˘˘ب ثُد– د˘˘ق˘˘˘ف
ةموكح دمأا لوطي نأا لمتÙا نم ذإا .ٍزاوتمو
هيف رمتصسي دق يذلا تقولا ‘ ؛لامعألا فيرصصت
ةديدج ةلداعم سضرف ةلواÙ يبعصشلا كار◊ا

Ÿو ةموك◊ا ةموظنfiدقت ةلواË ةيدايق زومر
دق يداصصتقلا روهدتلا رارمتصسا نأا Òغ .ةديدج
هاŒاب عفدت دق ““ةجرح ةطقن““ ¤إا ءاوجألا لصصوي
ةذفانلا ىوقلا مقت ⁄ نإا ،ينمأا تÓفناو ىصضوف
سسصسؤو˘ي ي˘ق˘ي˘ق˘ح Òي˘˘غ˘˘ت ما˘˘مأا ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا حا˘˘صسفإا˘˘ب

Ÿظف– ،ةفافصشو ةيوق ةينطو مكح ةموظن ‘
نو˘ك˘˘ت نأا نود ،ف˘˘ئاو˘˘ط˘˘لا قو˘˘ق˘˘ح ه˘˘صسف˘˘ن تقو˘˘لا
ءاطغ وأا ةلودلا ليطعت ‘ ًاببصس ةيفئاطلا ةيبز◊ا
.داصسفلل

ةينانبللا ةمزأÓل ةلمتÙا تاراصسŸا



هتروطسسأا ليحر Òظن طقف لاومألا بلط انارغولبلا

افليصس وا زرfi ل لاومألا ديرن :يتيصسلل ةنولصشرب

وداراب هيدانل ›ام غلبم لباقم نوكتسس ةقفسص ‘

يواصسوم وداراب سسراح عم قفتي دادزولب بابصش
ايمضسر قفتأ دأدزولب بابضش قيرف يÒضسم نأاب ةضصاخ رداضصم تدكأ

غلبم لباقم نوكتضس ةقفضص ‘ يواضسوم أودراب يدان شسراح عم
¤أ ةيÁداكأأ عم دقعب طبترم لأز’ حأرج ششاب نبأ نأ اÃ ›ام
1202 ةياغ
نأ و ةضصاخ مداقلأ مضسوŸأ دأدزولب بابضش شصيمق يدتÒضس و
ةضصاخ دأدزولب بابضش قيرفل ‘و رضصانم يواضسوم نأ ملعي عيم÷أ
.عباضسلأ بقلب راضصن’أ نم ةعوم‹ عم لفتحأ هنأ و
لطبلل ةضصضصıأ ةيلاŸأ ةزئا÷أ دأدزولب بابضش يدان ملضستو
ىضضرم حلاضصل Óماك اهغلبÃ عÈتلأ ” ،ج د نويلم51ـب ةردقŸأو
لاق ،ةيناضسنإ’أ ةوطÿأ هذه ىلع هقيلعت ‘و .رئأز÷اب ناطرضسلأ
هذه““ :ةيفحضص تاحيرضصت ‘ ،يدانلأ شسيئر ةرامع نيدلأ فرضش
عباتو .““انقيرف ‘ Òثكلأ ءيضشلأ Òغي نل ،طيضسب غلبم در‹ ةبهلأ
،ناطرضسلأ ىضضرم أÒثك ديفيضس هنأأ دكؤوŸأ نم غلبŸأ أذه““ :هلوقب
.““ام اعون مهتيعضضو نم نضسحي دقو
أذه ‘ يباجيإأ لكضشب انمهاضس دق نوكن نأأ ىنمتن““ :هلوقب متتخأو
.““عوضضوŸأ

ر-ق

ويزلو  لابسسي عفادم ““لسسلسسم““ نم ىرخأا ةقلح

 مجنب Êركذُي سسراف  :›اطيإا بردم
خنويم نرياب

دمfi ،يرئأز÷أ مجنلأ بأÎقأ ديكأات ،›اطيإ’أ مÓعإ’أ لضصأوي
ةيفيضصلأ ت’اقتن’أ ةÎف ‘ ويضست’ ¤إأ لاقتن’أ نم ،شسراف
يدان ةرأدإأ Úب ةمدقتم دج تاضضوافم دجوت ثيح ،ةيلا◊أ
.ةقفضصلأ ما“إ’ لابضس ‘ اهتÒظنو ةمضصاعلأ
،يضشتيلبمبضس بردملل قباضسلأ دعاضسŸأ ،يليموكأأ ايردنأأ ثد–و
Êوميضس ،ويضست’ قيرفل ينفلأ ريدملل اهتدئافو ةقفضصلأ هذه نع
،شسراف اهب عتمتي يتلأ شصئاضصÿاب ًأÒثك داضشأأ ذإأ ،يغأزنإأ
،خنويم نريابل باضشلأ رضسيأ’أ Òهظلأ عم اهنم شضعب ‘ هكأÎضشأو
.زيفيد وضسنوفلأأ يدنكلأ ،ًأÒخأأ ءأوضضأ’أ فطخ يذلأ
““تروبضس وليد اتيزاغ’““ ةفيحضصل هتاحيرضصت ‘ يليموكأأ لوقيو
‘ ًأÒثك شضكري هنإأ ،ةعئأر ةيندب تافضص هيدل شسراف““ :ةيلاطيإ’أ
نرياب بع’ ،زيفيد وضسنوفلأاب Êركذي وه ةلا◊أ هذه ‘و ،بعلŸأ

ةقطنم بوضص ةركلاب شضكرلأو ةعرضسلأ ¤إأ فدهي امهÓك ،خنويم
.““مضصÿأ
بنا÷أ ىلع هيضصوي نأأ ،ويضست’ بردم ،يغأزنإأ ىلع طقف““ :عباتو
أذه ‘ ًأÒثك بعلو ًاحانج ناك لضصأ’أ ‘ شسراف نأ’ ،يعافدلأ
ىرأأ ،ةباضصإ’أ ببضسب يضضاŸأ مضسوŸأ ًأÒثك هاندقتفأ نحن .زكرŸأ
ليجضست ىلع ًأرداق نوكيضسو ،يغأزنإأ عم ًايلاثم ًابع’ حبضصيضس هنأأ
.““فأدهأ’أ نم ديدعلأ
يد اكولنايج ›اطيإ’أ ‘احضصلأ دكأأ ،ةقفضصلأ تأروطت رخآأ ‘و
بوضص شسراف ةقفضص ما“إأ نأأ ،ÊوÎكلإ’أ هعقوم Èع ويزرام
يترأدإأ عامتجأ لÓخ نوكيضس أذهو ،طقف تقو ةلأاضسم ويضست’
نأأ رظتنŸأ نم يتلأ اهتميق ىلع قافتÓل ،دحأ’أ موي Úقيرفلأ
.وروي نويلم21وÚ 01ب حوأرت

مويلأ  خيراتِب أدعوم Úَيلاطيإ’أ ويز’و لابضس يَيدان اترأدإأ تبرضض
.شسراف دمfi يرئأز÷أ ›ودلأ بعÓلأ لاقتنأ ةقفضص ‘ مضسحلل
،Úَيدانلأ ›وؤوضسم تّنعت ببضسِب دقعلأ عيقوت رمأأ لّطعتو
ياكضس““ ةانق هتدروأأ امك .ةحبرُم ةقفضص نامضض ىلع امهرأرضصإأو
.ةعم÷أ ،ةيلاطيإ’أ ““شستروبضس
،وروأأ ÚيÓم7 غلبمِب شسراف دمfi بلج ويز’ يدان ةرأدإأ طÎضشتو
.لابضس يدان ¤إأ يوركلأ اهقيرف نم بع’ ليو– عم
¤إأ شسراف دمfi حيرضست لابضس يدان ولوؤوضسم ديرُي ،لباقŸاِبو
نودِب ،وروأأ نويلم21 ¤إأÚ 01ب ام حوأÎي غلبمِب ،ويز’ قيرف
.ةقفضصلأ ‘ رخآأ بع’ ّيأأ جامدإأ
›اطيإ’أ Îنإ’أ يدان ةرأدإأ نإاف ،مÓعإ’أ ةليضسو شسفن ¤إأ أدانتضسأو
ىلع لوخدلأو ،اهرّثعت لمأأ ىلع ،بثك نع تاضضوافŸأ بقأرُت
عم ““شستروبضس ياكضس““ ةانق نأأ Òغ .““رضضÿأ““ عفأدم بلجِل طÿأ
دمfi تامدخ نم ةدافتضسإ’أ ‘ ويز’ قيرف شصرف تعفر ،كلذ
،ٍدقعِب لابضس يدان عم طبترŸُأو ،ةنضس42 رمعلأ نم غلابلأ ،شسراف
.2202 فيضص هتّدم يضضقنت
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لبقŸا مسسوŸا نم ةيادب بعÓلا مسض ةيناكمإا نع ناثحبي

نامÒج ناصس رادار ىلع رصصان نب ليعامصسإا
ديردم لايرو

ابوروأأ ةقلامع نم Úنثأ مامتهأ ،›اطيإأ يفحضص ريرقت دكأأ
طضسو بع’ ،رضصان نب ليعامضسإأ يرئأز÷أ مجنلأ عم دقاعتلاب
،›اطيإ’أ ““وتاكÒم ويضشتلاك““ عقوم بضسحبو .فيضصلأ أذه ،نÓيم
يضضاŸأ فيضصلأ ›وبمإأ نم نÓيم ¤إأ مضضنأ يذلأ ،رضصان نب نإاف
ةرأدإأ هÈتعت ثيح ،عيبلل اًضضورعم شسيل ،وروي نويلم61 لباقم
.قيرفلل يضساضسأ’أ مأوقلأ نم يدانلأ كلامو يÒنوضسورلأ
أÒًضشم ،يرئأز÷أ مجنلل ةيمضسر شضورع يأأ لوضصو ،ريرقتلأ ىفنو

لايرو نامÒج ناضس شسيراب ييدان راضسفتضسأ ¤إأ هتأذ تقولأ ‘
نم ةيأدب بعÓلأ مضض ةيناكمإأ نع ،ءاطضسو لÓخ نم ديردم
بردم ›ويب ونافيتضس نأأ ،ريرقتلأ تحضضوأأو .لبقŸأ مضسوŸأ

ددج Úبع’ ةعبرأأ مضض ¤إأ ةجاح ‘ هقيرف نأأ ىلع رضصي ،نÓيم
وردناضس لجأأ نم ايضشيرب عم يدانلأ شضوافتيو ،طضسولأ طخ ‘

ةميقب ءأرضش رايخ عم ،وروي ÚيÓم01 لباقم هتراعتضس’ ›انوت
يضضايرلأ ريدŸأ ،ينيدلام ولواب ركفيو .وروي نويلم02-52

ŸيÓعم دجأوتلل ،›انوتو وكوياكاب يئانثلأ عم دقاعتلأ ‘ ،ن
‘ ىقبيضس رضصان نب نأأ ،ريرقتلأ دكأأو .رضصان نبو يضسيك كنأرف
نم لبقŸأ فيضصلأ ‘ نكل ،لقأ’أ ىلع1202 فيضص ىتح نÓيم
.وروي نويلم05 لباقم بعÓلأ لحري نأأ نكمŸأ
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ءأر˘جإأ ة˘ي˘نا˘ك˘مإأ ن˘م ه˘ف˘قو˘م ة˘نو˘˘ل˘˘ضشر˘˘ب م˘˘ضسح
يعاضسلأ ،يتيضس Îضسضشنام عم ةيلدابت ةقفضص
،يضسيم لينويل ينيتنجرأ’أ مجنلأ عم دقاعتلل
و˘˘تا˘˘كŸÒأ لÓ˘˘خ ل˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘لأ ‘ بغر˘˘˘ي يذ˘˘˘لأ
.يرا÷أ يفيضصلأ
نأأ ،أرخؤوم تركذ دق ةيفحضص ريراقت تناكو
،بع’ نم Ìكأأ اضسرابلأ ىلع شضرعيضس يتيضسلأ

.يضسيم نع يلختلاب هعانقإ’
،ةينولاتكلأ ““وفيتروبيد ودنوم““ ةفيحضص تلاقو
لوأد˘˘˘ت ىر˘˘˘ج ن˘˘˘يذ˘˘˘لأ Úب˘˘˘عÓ˘˘˘˘لأ نإأ ،تب˘˘˘˘ضسلأ
ة˘ي˘لدا˘ب˘ت˘لأ ة˘ق˘ف˘ضصلا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف م˘ه˘˘ئا˘˘م˘˘ضسأأ
،زرfi شضاير ،افليضس ودرانرب :مه ،ةلمتÙأ

.ونيلي‚أأ ،ايضسراغ كيرإأ ،شسوضسيج لييرباج

،ةحضضأو ةنولضشرب ةرأدإأ نأأ ¤إأ تراضشأأ اهنكل
عيب ىلع تاضضوافŸأ باب حتف لاح ‘ نأاب
‘ Úب˘˘ع’ يأأ Úم˘˘ضضت شضفر م˘˘ت˘˘ي˘˘ضس ،ي˘˘ضسي˘˘˘م
لأو˘مأ’أ ا˘نأر˘غو˘ل˘ب˘لأ بل˘ط˘ي˘ضس ثي˘ح ،ة˘ق˘ف˘ضصلأ
هدقع ةياهن لبق ،هتروطضسأأ ليحر Òظن طقف
.دحأو ماعب
،لأومأ’أ ديري يدانلأ نأأ ةفيحضصلأ تفاضضأأو
دلانور بردŸأ بلط نيرخآأ Úبع’ عم دقاعتلل
.قيرفلأ ‘ تأرغث دضسل ،مهمضض ناموك
نع ،تبضسلأ ،Êاطيرب يفحضص ريرقت فضشكو
لينويل ينيتنجرأ’أ لبقتضسم نأاضشب ديدج روطت
.لبقŸأ مضسوŸأ لÓخ ،ةنولضشرب م‚ ،يضسيم
بلطي ،ةنولضشÈل اًيمضسر اًضسكاف يضسيم لضسرأأو
د˘˘ع˘˘يو ،ف˘˘ي˘˘ضصلأ أذ˘˘ه ا˘˘ًنا‹ ل˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘لأ ه˘˘˘ي˘˘˘ف
لو˘ضص◊أ ‘ Úب˘غأر˘لأ زر˘بأأ ي˘ت˘˘ي˘˘ضس Îضسضشنا˘˘م

.ثوغÈلأ تامدخ ىلع
نإا˘ف ،ة˘ي˘نا˘ط˘يÈلأ ““ن˘ضص أذ““ ة˘ف˘ي˘˘ح˘˘ضصل ا˘˘ًق˘˘فوو
شضع˘ب ة˘نو˘ل˘˘ضشر˘˘ب ح˘˘ن˘˘م˘˘ي˘˘ضس ي˘˘ت˘˘ي˘˘ضس Îضسضشنا˘˘م
،يضسيم ليحر ةقفضص ما“إاب هعانقإ’ ،ÚبعÓلأ

.فيضصلأ أذه
د˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘ضسأ ي˘˘ت˘˘ي˘˘ضس Îضسضشنا˘˘˘م نأأ ¤إأ ترا˘˘˘ضشأأو
ا˘˘ف˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ضس ودرا˘˘˘نر˘˘˘بو زرfi شضا˘˘˘ير ي˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لأ
ة˘˘ق˘˘ف˘˘ضصلأ لو˘˘خد ن˘˘م شسو˘˘ضسي˘˘ج ل˘˘ي˘˘˘ير˘˘˘با˘˘˘غو
ن˘م Ó˘ك ة˘نو˘ل˘ضشÈل مد˘ق˘ي˘ضس ا˘م˘ن˘ي˘ب ،ة˘ي˘لدا˘ب˘˘ت˘˘لأ
.ايضسراغ كيرإأو ونيلي‚أأ
نأأ ىرت يتيضس Îضسضشنام ةرأدإأ نأأ تحضضوأأو

شساضسŸأ نكÁ ’ ودرانربو زرfiو شسوضسيج
بقل ةداعتضسأ يدانلأ ةلواfi نم ءزجك ،مهب
م˘˘ضسوŸأ لÓ˘˘خ زا˘˘ت˘˘مŸأ يز˘˘ي˘˘ل‚إ’أ يرود˘˘˘لأ
.ديد÷أ

ناÁإأ ة˘˘˘م˘˘˘كŸÓأ ““عا˘˘˘ي˘˘˘ضض ““ را˘˘˘˘ثأأ
تب˘ضسلأ ¤إأ ة˘ع˘م÷أ ة˘ل˘ي˘ل ،ف˘ي˘ل˘˘خ
،ةدجكيت ةقط˘ن˘م ششأر˘حأأو ة˘با˘غ˘ب
لو˘ح تا˘ما˘ه˘ف˘ت˘ضس’أ ن˘م د˘يد˘ع˘˘لأ

ير˘˘˘˘ئأز÷أ دا–’أ ة˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘لوؤو˘˘˘˘˘ضسم
.ةمكÓملل
تÓ˘يوأا˘ت˘لأو تا˘يأور˘لأ ن˘ع أد˘ي˘ع˘˘ب
نÓعإ’أ د˘ع˘ب ا˘ه˘لوأد˘ت ىر˘ج ي˘ت˘لأ

¤إأ ةلهأاتŸأ ةمكŸÓأ ءافتخأ نع
ن˘˘˘م ه˘˘˘نا˘˘˘ف ،و˘˘˘ي˘˘˘كو˘˘˘˘ط دا˘˘˘˘ي˘˘˘˘بŸوأأ
أذه تايفلخ ‘ يرحتلأ يقطنŸأ
نأو ة˘˘˘˘˘ضصا˘˘˘˘˘˘خ ““Òطÿأ ““ ثدا◊أ
ي˘˘ن˘˘طو بخ˘˘ت˘˘نÃ ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘˘ي ر˘˘˘مأ’أ
““ عيمج نم نضصfi هنأ شضÎفي

وفطي نأ يهيدبلأ نمو .““لكاضشŸأ
ي˘˘ن˘˘ف˘˘لأ ر˘˘يدŸأ رود ح˘˘˘ط˘˘˘ضسلأ ¤إأ
Úي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ ÚبردŸأو ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لأ
لا˘جر ) Úم˘كŸÓا˘˘ب م˘˘ه˘˘ت˘˘قÓ˘˘عو
Úلوؤو˘ضسŸأ م˘ه م˘ه˘ن’ ،(تأد˘ي˘˘ضسو
يذ˘لأ شصبÎلأ ى˘˘ل˘˘ع ن˘˘ير˘˘ضشا˘˘بŸأ
ير˘˘˘ئأز÷أ بخ˘˘˘ت˘˘˘˘نŸأ ه˘˘˘˘ير˘˘˘˘ج˘˘˘˘ي
ةيلضستلل ينطولأ زكرŸاب ةمكÓملل
.ةدجكيتب ةضضايرلأو
نهذلل ردابتت ،فيلخ ةيضضق ‘و
عامتج’أ ةقيقح لوح ةلئضسأأ ةدع
ي˘˘ن˘˘ف˘˘لأ ردا˘˘ك˘˘لأ Úب ي˘˘ق˘˘ي˘˘ضسن˘˘˘ت˘˘˘لأ
حئاضصنلأو تاميلعتلأو Úيضضايرلأو
ل˘˘˘ك˘˘˘ل ا˘˘˘ه˘˘˘ئا˘˘˘ط˘˘˘˘عإأ بج˘˘˘˘ي ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لأ

م˘˘ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع ل˘˘ه˘˘ضسي اÚ Ãي˘˘ضضا˘˘ير˘˘˘لأ
.ئراط يأأ عم لماعتلأ
امدنع ،قيرطلأ ،فيلخ تلظ دقل
جرا˘خ ا˘ه˘ي˘ت˘ل˘ي˘مز ع˘م يرŒ تنا˘˘ك
نكل ،ثدحي دق رمأأ وهو ،زكرŸأ
اŸ ق˘ب˘ضسم م˘ها˘ف˘ت كا˘ن˘ه نا˘˘ك و˘˘ل
.عقو ام عقو
وه ،فيلخ عم ثدح يذلأ نأأ Òغ
ءيضش نم Ìكأأ لامهإ’أ ¤إأ برقأ
ة˘ن÷ نأأ د˘˘ق˘˘ت˘˘ع˘˘ن ا˘˘ن˘˘نأأ و˘˘لو ،ر˘˘خأأ

ديد– ىلع ةرداق ةيرأزو قيق–
Úلوؤو˘˘ضسŸأ وأأ لوؤو˘˘ضسŸأو بب˘˘˘ضسلأ
’ ““اهوركم ““ دهضشن ’ ىتح ةقدب
،فيلخ ناÁإأ نأ راضشي .هللأ ردق

ةيندŸأ ةيام◊أ يدا˘ن˘ل ة˘ي˘م˘ت˘نŸأ
¤إأ اهلهأات تنمضض يتلأو ،ترايتب
،(غلك06 ة˘ئ˘ف ) و˘ي˘كو˘ط دا˘˘ي˘˘بŸوأ

حابضص نم ركبم تقو ‘ اهيلع Ìع
71 دعب ىلع ةديج ةحضصب ،تبضسلأ
.ةدجكيت زكرم نع أÎموليك
ة˘˘˘ير˘˘˘ئأز÷أ ة˘˘˘م˘˘˘كŸÓأ تضشا˘˘˘˘عو
ةعمج ةليل ،فيلخ ناÁإأ ،ةباضشلأ

ق˘ير˘ط تعا˘ضضأأ نأأ د˘ع˘ب ،ة˘˘ب˘˘عر˘˘م
تأÒضضحتلأ رك˘ضسع˘م و˘ح˘ن ةدو˘ع˘لأ

. ةدجكيت لابج تاباغ ‘
عم (ةنضس91) ةيضضايرلأ ترطضضأو
ة˘˘م˘˘كÓ˘˘م˘˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ بخ˘˘ت˘˘˘نŸأ
‘ فو˘˘ه˘˘ك˘˘لأ د˘˘˘حأأ ‘ تي˘˘˘ب˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
هتفضشك ام وهو ،ةيلب÷أ ةقطنŸأ
ىرخأأ ةعوم‹ عم تنك““ :ةلئاق
ه˘جو˘تأأ نأأ ل˘ب˘˘ق ،Úي˘˘ضضا˘˘ير˘˘لأ ن˘˘م

Ÿتد˘˘ع ا˘˘مد˘˘ن˘˘عو ،ر˘˘˘خآأ نا˘˘˘ك ⁄
‘ تعر˘ضش““ تع˘با˘ت م˘ث .““م˘˘هد˘˘جأأ
ا˘ن˘ي˘تأأ ي˘ت˘لأ ق˘ير˘ط˘˘لأ ن˘˘ع ثح˘˘ب˘˘لأ

ّلحو ،ًأدد‹ اهتللضض يننكل ،اهنم
فهكلأ نم تذخأاف ،ًاعيرضس ليللأ

دا˘˘ع ،›أوŸأ مو˘˘ي˘˘لأ ‘و ،أا˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘م
تنك ثيح ،ينع ثحبلل يئÓمز
ن˘˘˘ك˘˘˘ي ⁄ ي˘˘˘برد˘˘˘م ن˘˘˘˘ك˘˘˘˘ل خر˘˘˘˘ضصأأ
ق˘ضشلأ ‘ تن˘ك ي˘˘ن˘˘نأ’ ،ي˘˘ن˘˘ع˘˘م˘˘ضسي
.““دأو اننيبو Êاثلأ
ة˘˘يا˘˘م◊أ ن˘˘˘م تأد˘˘˘حو تجر˘˘˘خو
نأأ لبق ،فيلخ نع ثحبلل ةيندŸأ
ى˘م˘ضست ة˘ق˘ط˘ن˘م ‘ ا˘ه˘ي˘ل˘ع أوÌع˘ي
اهتماقإأ رّقم نع دعبت رمحأ’أ لتلأ
اهنأأ ظ◊أ نضس◊و ،ًأÎموليك71ـب
.ةدّيج ةحضص ‘ تناك

ر-ق

ةدجكيت ششارحأاو ةباغب تبسسلا ¤إا ةعم÷ا ةليل

؟فيلخ ناÁإا ةمكŸÓا ““عايصض““ نع لوؤوصسŸا نم



       

    
 

ةنولصشرب نم ناÛاب رداغ لاح هعم دقاعتلل دعتصسُم

؟برقألا ةيصضرفلا :يتيصس Îصسصشنام ‘ يصسيم لينويل
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““افيوي““لل فيظنلإ ›اŸإ بعللإ نوناق ببصسب

flصسصشنام هجاوت ةديدع رطاÎ يتيصس 
يصسيم ةقفصص ‘

اههجأويسس يتلأ لكاسشملأ نع ،،ينابسسإأ يفحسص ريرقت فسشك
ةنولسشرب نم يسسيم لينويل مسض ةقفسص يف يتيسس رتسسسشنام
.فيسصلأ أذه
““ون بماك““ نع ليحرلأ يف هتبغرب ةنولسشرب ةرأدإأ يسسيم غلبأأو
أذه ىتح همسضل برقألأ يتيسس رتسسسشنام دعيو ،فيسصلأ أذه
.تقولأ
يسسيم نإاف ،ةينابسسإلأ ““وفيتروبيد ودنوم““ ةفيحسص بسسحبو
أًرظن يتيسس رتسسسشنامل هرايتخأ يتأايو ،ةنولسشرب ةرداغم ديري
.لويدرأوغ بيب بردملاب هعمجت يتلأ ةقÓعلل
يزيلجنإلأ يدانلأ يف ةداعسس كانه نأأ ،ةفيحسصلأ تفاسضأأو
نأأ لإأ ،تأرم6 ملاعلأ يف بعل لسضفأأ مسض ةيناكمإأ عم
لكاسشملأ نم ةلسسلسس قلخي نأأ نكمي ““داحتلأ““ بعلمل هلوسصو
ليلحتو ةسسأرد ءأرجإأ بجي أذل ،يداسصتقلأ ىوتسسملأ ىلع
.ةيلمعلأ مامتإأ لبق ديج لكسشب
نأأ يتيسس رتسسسشنام ىلع بجي ةيأدبلأ يف هنأأ تحسضوأأو
يذلأ بتأرلأ سسفن يسسيم لينويل حنم نكمي ناك أذإأ ام سسردي
.ةنولسشرب يف هاسضاقتي

عفدي نأأ بعسصلأ نم هنأأ ،ءأربخلأ نم ديدعلأ حسضوأأ امك
،ون بماك يف يسسيم هيلع لسصحي يذلأ بتأرلأ سسفن يتيسسلأ
.ماعلأ يف وروي نويلم17 ـب ةديدع ريراقت هتردق يذلأو

سضيأأو ريثأاتلأ نود هذه لثم ةقفسص ءأرجإأ يف ةبوعسص كانه اً
هيبعل نم سضعب كرتي نأأ بجي أذل ،قيرفلأ بتأور ةلتك ىلع
.يسسيم بلاطم ةيبلت نم نكمتيل ةريبكلأ بتأورلأ باحسصأأ
ىلع بجي ىرخأأ ةلكسشم كانه نأأ ىلإأ ةفيحسصلأ تراسشأأو
عيقوتلأ رطاخم يهو ،رابتعلأ يف اهذخأأ يتيسس رتسسسشنام
،دøحأو بناøج نøم ةøنوøøلøøسشرøøب نøøع هøøلøøيøøحر لاøøح يøøسسيøøم عøøم
نأوج01 يف ىهتنأ يذلأ هليحر طرسش نأأ ىلع دامتعلأو
هدقتعي ام سسكع ىلع مسسوملأ دأدتمأ عم ددمت دق ،يسضاملأ
.ةنولسشرب
بيب ةبيتك عم عيقوتلأ يسسيمل نكمي ،لاحلأ وه أذه ناك أذإاف
يف نوكيسس هعفد نيعتي يذلأ ليوحتلأ غلبم نكل ،لويدرأوغ
.مكاحملأ رأرق راظتنأ
نوكيسسف ،ةيسضقلأ يف ةنولسشرب حلاسصل يسضاقلأ مكح أذإأو
طرسشلأ عفدل وروي نويلم007 ريفوتب امزلم يتيسس رتسسسشنام
.ًايلمع ليحتسسم رمأأ وهو ،يسسيم مسضل يئأزجلأ
ىلع بجي ،يدو لكسشب ةرداغملأ ىلع قافتلأ مت أذإأ نكلو
سضيأأ يتيسس رتسسسشنام بعللأ نوناق رابتعلأ يف ذخأاي نأأ اً
مدقلأ ةركل يبوروألأ داحتلأ هيلع رسصي يذلأ فيظنلأ يلاملأ
.““افيوي““

يخيراتلإ فإدهلإ رإرمتصسإ لباقم باحصسنÓل دعتصسم

 يصسيم ةروصص هيوصشت ديري ويموتراب
ةلاقتصسلا لبق

ةنولسشرب قيرف سسيئر ،ويموتراب بيسسوج ىلع طغسضلأ دتسشأ
ةروطسسأأ يف طيرفتلأ يعأدøب هøتøلاøقøتøسسأ مøيدøقøتøل ،يøناøبøسسإلأ
ةلاقتسسلأ لباقم نيطرسشب كسسمتي هنكل ،يسسيم لينويل يدانلأ
.ةرداغملأ لبق ينيتنجرألأ مجنلأ ةروسص هيوسشت ديري هنأأ ودبيو
غلبأأ ويموتراب نأأ اينولاتك نويزفلت يف ةثلاثلأ ةانقلأ تركذو
رأرمتسسأ لباقم ةلاقتسسÓل دعتسسم هنأاب يخروخ هدلأوو يسسيم
بعÓلأ ثدحتي نأأ ًاسضيأأ طرتسشأ هنكل ،يخيراتلأ فأدهلأ
ل هنأأو ،يدانلأ سسيئر يه هتلكسشم نأأ حسضويو ينلع لكسشب
.ليحرلل ىرخأأ بابسسأأ دجوت
ريدي يذلأ وه يسسيم نأاب داقتعلأ زيزعت ويموتراب ديريو
نيبعÓلأ وأأ نيبردملأ وأأ ءاسسؤورلأ ليحر يف ببسستيو يدانلأ
كلذ يفني ناك ينيتنجرألأ بعÓلأ نأأ مغر ،نيرخآأ نييعتو
بعل درجم هنأأ دكؤويو مÓعإلأ لئاسسول هثيداحأأ يف امئأد
.تايحÓسص نود قيرفلاب
ذإأ ،يسسيم عم ةينابسسإلأ مÓعإلأ لئاسسو لك فطاعتت ملو

نود ًاناجم ليحرلاب هكسسمت ببسسب تأداقتنلأ سضعب ترهظ
هعيب نم ةيلام ةدافتسسأ ةنسس02 هب ثكم يذلأ هقيرف حنمي نأأ
هغلبأأ نأأ دعب ةرداغملأ ررقو قرغلأ لبق بكرملأ نم زفق هنألو
وأأ اøيأزøمøب حøمøسسي نøل هøنأاøب ناøموøك دøلاøنور دøيدøجøلأ بردøøمøøلأ
.سسبÓملأ فرغ لخأد ةسصاخ ةلماعمب
لكøسشب يøسسيøم ةøلøباøقøم نøم نآلأ ىøتøح وøيøموøتراøب نøكøمøتøي مøلو
ىقتلأ نيح اسسربلأ دئاقل روهظ رخآأ ناك امنيب ،يسصخسش
ءاسسم ةينولاتكلأ ةنيدملأ يف معطم يف زيرأوسس سسيول هليمزب
.سسيمخلأ
يدروج لوألأ بئانلأ ىلوتيسس ويموتراب ةلاقتسسأ لاح يفو
سسرام يف ةركبملأ تاباختنلأ دعوم ىتح ةسسائرلأ رينودراك
عم ليحرلأ يسسيم ىلع لهسسي نل رييغتلأ أذه نكل ،1202
.وروي نويلم007 ةميقب يئأزجلأ طرسشلاب ةرأدإلأ كسسمت

ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ن˘ع ي˘صسي˘م ل˘ي˘نو˘ي˘ل ل˘˘ي˘˘حر ّنأا ود˘˘ب˘˘ي
يذلا دقعلا ببصسب ًادج ًادقعم نوكيصس Êابصسإلا
نل يتلا ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا دو˘ن˘ب˘لاو يدا˘ن˘لا ع˘م ه˘ط˘بر˘ي
نأا ًا˘صصو˘صصخ ،ة˘ي˘˘ناÛا ةردا˘˘غŸا˘˘ب ه˘˘ل ح˘˘م˘˘صست
نل اهنأاب ةحارصص لكب اهتنلعأا ““Êولاتكلا““ ةرادإا
ديرتو ،ةرداغŸاب ينيتنجرألا ةروطصسأÓل حمصست
ةدا˘ي˘ق˘ب د˘يد÷ا ق˘ير˘ف˘لا سسا˘صسأا نو˘ك˘ي نأا ه˘˘ن˘˘م
.ناموك دلانور يدنلوهلا بردŸا
دقعب ةقلعتŸا ةينوناقلا تاديقعتلا نع ًاديعبو
Îصسصشنام قيرف ّنأا ودبي ،ةنولصشرب عم يصسيم
ًاظح رفوألا حصشرŸا ىصسمأا يزيلكنإلا يتيصس
ديازت عم ًاصصوصصخ ،ينيتنجرألا مجنلاب رفظلل
Êابصسإلا بردŸاب يصسيم طبرت يتلا رابخألا
““ي˘˘ت˘˘ي˘˘˘صس““ ق˘˘˘ير˘˘˘ف عرو˘˘˘صشÃو لو˘˘˘يدراو˘˘˘غ بي˘˘˘ب
.ديد÷ا
ف˘ح˘صصلا ا˘ه˘تر˘صشن ي˘ت˘لا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م˘˘ل˘˘ل ًا˘˘ق˘˘فوو
نإاف ،ةيناطيÈلا ًاصصوصصخو ةيŸاعلا ةيصضايرلا

‘ يصسيم عم دقاعتلل دعتصسُم يتيصس Îصسصشنام
لباقم كلذو ،ةنولصشرب نم ناÛاب رداغ لاح
عم ،ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م001 ه˘نأا د˘ق˘ت˘ع˘ُي يدا˘م غ˘ل˘ب˘م
بصسحب ةثÓث وأا Úبعل  ليحر ةفاصضإا ةيناكمإا
.تايطعŸا
Úبعل3 عم يدام غلبم عفد ةيصضرف يتأاتو
اهددح يتلا طورصشلا راطإا ‘ يصسيم لباقم
هعانقإا ‘ لصشفلا لاح ‘ ““Êولاتكلا““ يدانلا
052 نم لقأاب لبقي نل ةنولصشرب ّنإا ذإا ،ءاقبلاب
¤إا ي˘ن˘ي˘˘ت˘˘ن˘˘جرألا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا ع˘˘ي˘˘ب˘˘ل ورو˘˘ي نو˘˘ي˘˘ل˘˘م
.يتيصس Îصسصشنام
غلبŸا اذه لم– قيرف يأل نكÁ ل تقو ‘و
لاخدإا ى˘ل˘ع ًاÈج˘ُم ““ي˘ت˘ي˘صس““ نو˘ك˘ي˘صس ،م˘خ˘صضلا

يكل ،Òبك ›ام غلبم عم ةقفصصلا ‘ Úبعل ةدع

.وروي نويلم052 ¤إا ةميقلا لصصت
ف˘˘ح˘˘صصل˘˘ل تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘م تبر˘˘˘صست ل˘˘˘با˘˘˘قŸا ‘

عم بعللا ىلع قفاو يصسيم ّنأا نع ةينولاتكلا
ة˘يد˘ج تا˘صضوا˘ف˘م كا˘ن˘˘هو ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس Îصسصشنا˘˘م
نآلا فقوتي رمألا نكل ،حاجنب ةقفصصلا ءاهنإل
نكÁ ل يصسيم ّنأل يئاهنلا ةنولصشرب رارق ىلع
د˘ق˘ع˘ل˘ل ًا˘ق˘فو ،Úفر˘ط˘لا ة˘ق˘فاوÃ لإا ردا˘غ˘˘ُي نأا
.امهنيب عّقوŸا
يصسيم نأا ¤إا تراصشأا تامولعŸا سضعب ّنأا امك
مهفي بردم عم ةيوركلا هتÒصسم ءاهنإا ديري

اميصس ل ،لويدراوغ بيب Êابصسإلاك هبحيو هيلع
،تاونصس3 ةدŸ ًادقع هيلع سضرعيصس ““يتيصس““ ّنأا
ءاهنإل يكÒمألا كرويوين قيرف ¤إا لقتني دق مث
ة˘˘عو˘˘مÛ ًاÒف˘˘صس نو˘˘˘ك˘˘˘ي نأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ،ه˘˘˘تÒصسم
‘ ةيدنأا ةدع كل“ يتلا مدقلا ةركل ““يتيصس““
هبتار ةميق نم اÃر سضفخُي ام وهو ،⁄اعلا
.بقترŸا

ينيتنجرألا Òيغت ةصصق ةهجاولا ¤إا تزربو اذه
‘ ه˘˘با˘˘صسح Èع ،ه˘˘م˘˘˘قر˘˘˘ل ور˘˘˘يو˘˘˘غأا و˘˘˘ي˘˘˘جÒصس
اÃر ةراصشإا ‘ ،““01““ مقرلا ةلازإاو ““مارغتصسنإا““
ىصضم تقو يأا نم برقأا حبصصأا يصسيم نأا ¤إا

يد˘˘تÒصس ه˘˘نأاو ،ي˘˘ت˘˘ي˘˘صس Îصسصشنا˘˘م ق˘˘ير˘˘ف ن˘˘˘م
ةنولصشرب قيرف عم داتعا امك01 مقر سصميقلا

.ًابيرقت تاونصس01 ىدم ىلع
ةينابصسإلا ““وفيتروبيد ودنوم““ ةفيحصص تفصشكو
لدع˘م سصو˘صصخ˘ب ة˘ت˘فلو ةÒث˘م ة˘ي˘ئا˘صصحإا ن˘ع
عم يصسيم لينوي˘ل ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا م˘ج˘ن˘لا ل˘ي˘ج˘صست
ماقرألا فصشكتل ،ةÒخألا تاونصسلا ‘ ةنولصشرب
‘ بع˘لŸا سضرأا ى˘ل˘ع ةÒب˘ك˘لا ي˘صسي˘م ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا

.ةيبوروألاو ةيلÙا تاقباصسŸا عيمج
م˘ج˘ن˘لا نأا ¤إا ة˘ي˘نا˘ب˘صسإلا ة˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا ترا˘˘صشأاو

فادهأا فصصن لجصس يصسيم لينويل ينيتنجرألا
م˘صسو˘م ن˘˘م ًا˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا ،م˘˘صسو˘˘م ل˘˘ك ة˘˘نو˘˘ل˘˘صشر˘˘ب
بعل يأا حجني ⁄ قراخ مقر وهو ،8002-9002

تاونصس لÓخ ““Êولاتكلا““ يدانلا عم هليجصست ‘
.ينيتنجرألا مجنلا دجاوت
ةعانصص) ًافده95 ليجصست ‘ يصسيم مهاصسو
851 لصصأا نم ،9002-8002 مصسوم (Óيجصستو
مصسوم ‘ مهاصسو ،(%34) ةنولصشرب اهلجصس ًافده
ًافده831 لصصأا نم ًافده26ـب ،9002-0102
77ـب م˘ها˘صس ا˘م˘ن˘˘ي˘˘ب ،Ê““ (54%)ولات˘ك˘لا““ يدا˘ن˘ل˘ل

.1102-0102 مصسوم ‘251 لصصأا نم ًافده
ي˘صسي˘م م˘˘ها˘˘صسف ،2102-1102 م˘˘˘صسو˘˘˘م ‘ ا˘˘˘مأا
ةنولصشرب اهل˘ج˘صس091 ل˘˘صصأا ن˘˘م فد˘˘ه201ـب
يصسيم مهاصس3102-2102 مصسوم ‘و ،(35%)
مصسوŸا ‘ ةنولصشÈل851 لصصأا نم ًافده18ـب
ديصصرب مهاصس4102-3102 مصسوم ‘و ،(15%)
.(%73)841 لصصأا نم ًافده65
ديصصرب يصسيم مهاصس5102-4102 مصسوم ‘و
مصسوم ‘و ،(%94) ًافده571 لصصأا نم ًافده78
لصصأا نم ًافده56 ليجصستب مهاصس5102-6102
،7102-6102 مصسوم ‘و ،(%73) ةنولصشÈل371
171 ن˘˘م ًا˘˘فد˘˘˘ه17 ل˘ي˘ج˘صست˘ب ي˘صسي˘م م˘˘ها˘˘صس
.(%14) ةنولصشÈل
نم ًا˘فد˘ه16 ل˘ي˘ج˘صست˘ب ي˘صسي˘م م˘ها˘صس ًاÒخأاو
‘ (%44) ةبصسنب ةنول˘صشر˘ب ا˘ه˘ل˘ج˘صس141 ل˘˘صصأا

،9102-8102 مصسوم ‘و ،8102-7102 مصسوم
،831 لصصأا نم ًافده07 ليجصستب يصسيم مهاصس
ين˘ي˘ت˘ن˘جرألا م˘ها˘صس ،0202-9102 م˘˘˘صسو˘˘˘م ‘و
اهلجصس فادهأا011 لصصأا نم ًافده75 ليجصستب
.Ê““ (15%)ولاتكلا““ يدانلا

    
    
    

   
   

     
   

  
    

   
   

 
   

    
    
     

    
   

     
    

   
    
    
    

    

  
    

    
 
    
     

    
    
   
     
    
   

     
    

    
   

    
      

  
   
   

    
   

   
   

    
     

    
    
    

 
     

   
    

    

   
    

   
    
    

    
     

    
    

    
    

    
   

    

   
   

   
 

   
    

    
    

 
    

   
   

   
   

  
   

    
  

  

   
  

   
  
   
  

     
    

    

    
   

   
    

   

   
  

   
 

    
   
   

   
  

   
   

   
  

  
  

    
   

   
  

  

      

    

،ة˘نو˘ل˘صشر˘ب ق˘ير˘ف  ةرو˘˘ط˘˘صسأا با˘˘ع
ة˘ق˘ير˘ط ،فو˘ك˘صشيو˘ت˘˘صس و˘˘ت˘˘صسير˘˘خ
ه˘˘˘صسي˘˘˘ئرو ةرادإلا سسل‹ ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت
لينويل مجنلا ةبغر عم ،ويموتراب
نأا د˘˘˘ّكأا ذإا ،ل˘˘˘ي˘˘˘حر˘˘˘لا ‘ ي˘˘˘صسي˘˘˘م
‘ ق˘ف˘خأا د˘ق ““Êو˘لا˘ت˘ك˘لا““ يدا˘ن˘˘لا
مّدق يذلا ““ثوغÈلا““ ليمج ةداعإا
.ةنصس02 لÓخ هل Òثكلا
ةعاصسلا ةيصضق ىلع يراغلبلا قّلعو

يد وي يت““ ةفيحصصل تاحيرصصت ‘
يح‰ نحن““ :لاقو ةيكيصسكŸا ““نأا
ا˘ن˘ل˘˘كر د˘˘ق˘˘ل ،نآلا ةرو˘˘ط˘˘صسأا ة˘˘صصق
‘ هانعطو خيراتلا ‘ بعل لصضفأا
ه˘ت˘ع˘م˘صس ه˘يو˘˘صشت˘˘ب مو˘˘ق˘˘ن ،ر˘˘ه˘˘ظ˘˘لا
ي˘˘˘ن˘˘˘نأا ر˘˘˘ع˘˘˘صشأا ،هر˘˘˘عا˘˘˘˘صشم حر‚و
.““لمعلا اذه ‘ كراصشم
ىلع ةصصاصصر فوكصشيوتصس قلطأاو

فا˘صضأا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘لا◊ا ةرادإلا سسل‹
مو˘ج˘˘ن˘˘لا ل˘˘ما˘˘ع˘˘ي اذاŸ فر˘˘عأا ل““

هذ˘ه˘ب ق˘ير˘ف˘لا خ˘يرا˘ت او˘ب˘ت˘ك ن˘يذ˘لا
بابلا نم جرخن نحنف ،ةقيرطلا

لك تدصسفأا ةرادإلا هذه ،يفلÿا
Òها˘م÷ا نو˘˘ل˘˘ع˘˘ج˘˘ي م˘˘ه˘˘ف ،ءي˘˘صش

م˘ه˘نإا ،م˘ه˘يدا˘ع˘تو Úب˘عÓ˘لا م˘˘ت˘˘صشت
ن˘م Úي˘فا˘ح˘˘صصل˘˘ل لاŸا نو˘˘ع˘˘فد˘˘ي
ر˘مأا اذ˘هو ،ة˘˘ن˘˘ت˘˘ف˘˘لا ظا˘˘ق˘˘يإا ل˘˘جأا

fiنز““.
ةصضبق ‘ يصسيم لينويل دجاوتيو

نأا د˘ع˘ب ،و˘ي˘مو˘ترا˘˘ب ع˘˘م ة˘˘يد˘˘يد˘˘ح
تاءار˘˘˘جإا ل˘˘˘ي˘˘˘ه˘˘˘صست Òخألا سضفر
،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا ن˘˘ع ““ا˘˘غ˘˘لو˘˘ب˘˘لا““ ل˘˘˘ي˘˘˘حر
Òي˘صست د˘ي˘لا˘قÃ ه˘ث˘˘ّب˘˘صشت ف˘˘ي˘˘صضي˘˘ل
ام وهو عاصضوألا ةّدح نم ةرادإلا
عرا˘˘˘صشلا و˘˘˘ح˘˘˘ن Òها˘˘˘م÷ا˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘فد
سسوÒف ة˘˘مزأا ّز˘˘ع ‘ ر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
.انوروك
ءاوجألا Òيغت يصسيم لينويل يونيو
““Êو˘لا˘ت˘ك˘لا““ يدا˘ن˘لا ن˘ع ل˘ي˘حر˘لاو
ّدعي ذإا ،›ا◊ا مصسوŸا نم ةيادب
هيلإا برقألا يتيصس Îصسصشنام يدان
هتامدخ ىلع Òبكلا عارصصلا مغر
.ةيصسنرفو ةيلاطيإا ةيدنأا نم

تإونصسل ““ثوغÈلإ““ ليمج ةداعإإ ‘ قفخأإ هنأإ دّكأإ

ةيران تاحيرصصتب ويموتراب عانق طقصسي فوكصشيوتصس



 لوبرفيل ىلع تبصسلإ ءاصسم هبلغت دعب61لإ ةرملل

بقل لانصسرآا حن“ حيجÎلا تÓكر
ةيÿÒا عردلا

       

      

نزوكرفيل رياب م‚ زتÒفاه ياك ةقفصص مصسح نم بيرق

دصسل نÓيم م‚ وحن كرحتي يصسليصشت
““ةلتاقلا ةرغثلا““

نم زيمم بعل عم دقاعتلل ،يزيلجنإلأ يسسليسشت يدان ىعسسي
.يراجلأ يفيسصلأ وتاكريملأ لÓخ ،يلاطيإلأ نÓيم فوفسص
فدهتسسي يسسليسشت نإاف ،ةيناطيربلأ ““نسص أذ““ ةفيحسصل اًقفوو
ابيك لحøم لøحøيøل ،نøÓيøم سسراøح ،اøموراøنود يøجøيوøلøناøيøج مøسض
مسسوملأ لøÓخ ،ةøياøغøلøل زøتøهøم لøكøسشب رøهøظ يذøلأ ،اøجلاøبأزøيرأأ
.مرسصنملأ
ليكو ،لويأر ونيم عم لعفلاب لسصأوت يسسليسشت ىلإأ تراسشأأو
نويلم54 رøيøظøن فøøيøøسصلأ أذøøه ةøøقøøفøøسصلأ مøøسسحøøل ،اøøموراøøنود
.ينيلرتسسإأ
فøيøسصلأ يøف يøهøتøنøي نøÓيøم عøم اøموراøøنود دøøقøøع نأأ تحøøسضوأأو
.نآلأ ىتح ديدجتلأ لوح قافتأ ىلإأ نافرطلأ لسصي ملو ،لبقملأ
هسسراح تامدخ ةراسسخ نم نÓيم فوخ ىلع زولبلأ بعليو
.هدقع ديدجت يف لسشف أذإأ ،لبقملأ مسسوملأ يف اًناجم باسشلأ
ميكحو رنريف وميت مسض يف فيسصلأ أذه حجن يسسليسشت نأأ ركذي
امك ،راسس غنلامو افليسس وغايتو ليوليسشت نب نيماجنبو سشايز
.نزوكرفيل رياب مجن زتريفاه ياك ةقفسص مسسح نم بيرق هنأأ

لبقŸإ ربوتكأإ ةياهن ىتح Òهامج نودب تايرابم
لقألإ ىلع

ةيدنأل لمألا حنÊ ÁاŸألا ةيلخادلا ريزو
اغيلصسدنوبلا

نع داعتبلأ ىلإأ ،رفوهيز تسسروه ،يناملألأ ةيلخأدلأ ريزو اعد
ىøلإأ رøيøهاøمøجøلأ ةدوøøع ةøøيøøسضق يøøف ““دوøøسسألأو سضيøøبألأ لوøøلøøح““
لاق  ةيناملألأ ““ريروكوانود““ ةفيحسص عم ةلباقم يفو .بعÓملأ
لهمتم لكسشب بعÓملأ ىلإأ ريهامجلأ ديعن نأأ نكمي““ :رفوهيز
.““ىودعلأ نم ةيامحلأ لامهإأ نودبو
تايرابم نأأ  أوررق دق ةيناملألأ تايلولأ تاموكح ءاسسؤور ناك
ةياهن ىتح ريهامج نودب ريبك دح ىلإأ ماقتسس ،يناملألأ يرودلأ
.انوروك سسوريف ةحئاج ببسسب ؛لقألأ ىلع لبقملأ ربوتكأأ
،جهنلأ أذهل نيديؤوملأ دأدعأأ ديأزتل هتداعسس نع رفوهيز برعأأو
تاموكح ءاسسؤور رأرق نع ريبك لكسشب سضأر هنأأ ىلإأ أريسشم
ةرتفل قÓطإلأ ىلع ريهامجلأ داعبتسسأ أأدبم““ :حسضوأأو .تايلولأ
نآلأ عجأرنسسو ،سساسسألاب دعبتسسم أأدبم وه ،ةددحم ريغ ةينمز
.““ةيريهامجلأ ةكراسشملأ ءايحإأ ةداعإأ اننكمي فيكو ىتم
ةلبقملأ عيباسسألأ لÓخ رظتنملأ نم هنإاف ،رفوهيز بسسحبو
.ىرخأأ ةرم ريهامجلأ ةداعإأ ةيفيك نأاسشب ططخ ريوطت
عأونأأ لكب لب مدقلأ ةركب طقف قلعتي ل انه رمألأ““ :عباتو
ةقد رثكأأ ططخ انيدل نوكيسس هنأأ دقتعأأو .ىرخألأ تاسضايرلأ
.““فيرخلأ تايأدب يف
،ططخ دأدعإأ ىلع اسضيأأ لمعت ةيدنألأ نم ديدعلأ““ :متخو
ىتح بعÓملأ يف ريهامج انيدل نوكيسس هنأاب لئافتم انأاف أذهلو
ةدملأ فرعأأ ل انأأو ،رمألأ لوأأ يف ةدودحم دأدعأاب ناك نإأو
رمتسست نأأ نكمملأ نم اهنكل ءابولاب نيلوغسشم اهيف لظنسس يتلأ
.““تقولأ سضعبل

 خنويم نرياب مامأإ ةراصسÿاب

لاطبألا يرود بقل عايصض نم يبابم ئÈي بماصشيد
عافدلأ ،اسسنرف بختنمل ينفلأ ريدملأ ،بماسشيد هيديد لسصأو
.نامريج ناسس سسيراب قيرف مجاهم يبابم نايليك نع
ردهأأ يبابم““ :ةيسسنرفلأ ““LTR““ ةانق ربع ،بماسشيد حرسصو
.““لاطبألأ يرود يئاهن ةراسسخ يف اببسس نكي مل هنكلو ،سصرفلأ
وهف ،لسضفأأ ًءأدأأ مدقي نأأ هناكمإاب ناك““ :كويدلأ بردم فاسضأأو
هذه نكلو ،ةريرم ةبرجتلأ نأأ ملعأأو ،لسضفأÓل امئأد ىعسسي
.““بعÓلأ ةعانسص يف مهاسست ةيسساقلأ تاظحللأ
:““ناøيزøيراøب وøل““ ةøفøيøحøسص رøبøع تاøحøيرøسصت يøف بماøسشيد لاøقو
سضرعتت نأأ يعيبطلأ نم ،ةبولطملأ ةجيتنلأ ققحت مل املاط““

.““مسساحو مهم بعل ،رامين لثم يبابم نأل تأداقتنل
ىوتسسمب روهظلأ هناكمإاب ناكو أديج ءأدأأ مدق يبابم““ :لسصأوو
ناك هنأأ رابتعلأ يف ذخألأ بجي لب ،توبور سسيل هنكلو ،لسضفأأ

يئاهنلأ لبق يتأرابم يف كراسشيل اعيرسس داعو ،ةرتفل اباسصم
يب ةأرابم ليجأات نع ثيدحلل كويدلأ بردم لقتنأو .““يئاهنلأو
ةبغر ىلع سضرتعأأ ل““ :Óئاق ربمتبسس01 مويل سسنلو يج سسإأ
.““ةأرابملأ ليجأات يف نامريج ناسس
اهملع مøغر دøعوøمøلأ أذøهøل ةøطøبأرøلأ دøيدøحøت نøكøل““ :كردøتøسسأو
نم8 موي ةأرابم سضوخب بختنملأ طابترأو ةيلودلأ ةدنجألاب
لاع ىوتسسم ىلع نيتأرابم سضوخ ليحتسسملأ نم ،هتأذ رهسشلأ
.““ةعاسس84 نم لقأأ يف
ناسس سسيراب بردم ليخوت سساموت ناكم يسسفن عسضأأ““ :عباتو

ةأرابملأ يف يبميبميكو يبابم كراسشي لأأ لمأاي وهف ،نامريج
جعزم رمأأ هنإأ ،يتأرأرق يف رح انأأ امنيب ،بختنملل ةيناثلأ
اهب ظøفøتøحأاøسس ةوøق دøسشأأ تاøمøلøكøب هøفøسصو نøكøمøي لøب ،فøسسؤوøمو
.““يسسفنل
سسإأ يب دسض نوكأاسس ،نيبعÓلأ تكرسشأ أذإأ““ :بماسشيد فاسضأأو

لك ،يسسيرابلأ يدانلل افورعم مدقأاسس امهتدعبتسسأ أذإأو ،يج
.““نيفرطلل ةجرحم اهنكلو ،ةدرأو تلامتحلأ
يسسنرفلأ يرودلأ ةيدنأأ ددع سصيلقت رأرقل أديؤوم بماسشيد أدبو
أذامو ،ىربكلأ لودلأ ىلإأ رظنلأ نكمي““ :Óئاق ،اقيرف81 ىلإأ
ددع نوبعلي ،اقيرف81 هب سسفانتي يناملألأ يرودلأ ،هققحت
.““ةليوط ةيوتسش ةلطعو لقأأ تايرابم
نرياب مامأأ ةراسسخلاب لاطبألأ يرود بقل يج سسإأ يب رسسخو
.ناموك يلسسجنيك يسسنرفلأ هلجسس فدهب يناملألأ خنويم
،هخيرات يف لوألأ بقللاب زوفلل علطتي يسسيرابلأ قيرفلأ ناكو
نينذألأ تأذ سسأاكلأ نيب عمجلأ يف يبابم نايليك عمط امنيب
.نيماع لبق ايسسور يف هققح يذلأ ملاعلأ سسأاك بقلو
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ةيÿÒا عردلا بقلب لانصسرآا جوت
دعب كلذو ،هخيرات ‘61ـلا ةرملل
لوبرفيل ىلع تبصسلا ءاصسم هبلغت
د˘˘˘ع˘˘˘ب (4-5) ح˘˘˘ي˘˘˘جÎلا تÓ˘˘˘كر˘˘˘ب
لدا˘ع˘ت˘لا˘ب ي˘ل˘صصألا تقو˘لا ءا˘ه˘ت˘˘نا
يتلا ةارابŸا ‘ ، (1-1) يباجيإلا
ةخصسنلل يلبÁو بع˘ل˘م ا˘ه˘ن˘صضت˘حا
.ةلوطبلا نم89 مقر
Òيب Èع ليجصستلا لانصسرآا حتتفاو
لد˘˘عو ،(21) غ˘نا˘ي˘ما˘˘بوأا كيÁÒإا
ي˘مو˘كا˘ت Èع ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا لو˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل

.(37) ونيمانيم
ى˘ل˘ع ه˘تر˘ط˘ي˘صس لو˘بر˘ف˘˘ي˘˘ل سضر˘˘ف
،¤وألا رصشعلا قئاقدلا ‘ ةركلا
ن˘م ة˘ع˘با˘صسلا ة˘ق˘ي˘قد˘لا ‘ ن˘ك“و
لبق ،كياد ناف Èع فده ليجصست
.للصستلا يعادب هؤواغلإا متي نأا
ةروطÿا ليك˘صشت˘ل لو˘بر˘ف˘ي˘ل دا˘عو
امدعب ،21 ةقيقدلا ‘ ديدج نم
زمايليو نم ةيصضرعل Ôليم ىقترا

.ةصضراعلا تلع ةيصسأار اًددصسم
ح˘ت˘ت˘فا ،بع˘ل˘لا Òصس سسك˘ع ى˘˘ل˘˘عو
ـ31 ةقيقدلا ‘ ليجصستلا لانصسرآا
ةينيب ةرك غنايمابوأا ىقلت امدعب
بنا÷ا ‘ ا˘˘˘كا˘˘˘صس ن˘˘˘م ة˘˘˘ن˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘˘م

Êو˘˘با˘˘غ˘˘˘لا ى˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ي˘˘˘ل ،ر˘˘˘صسيألا
نم ةصسوقم ةرك ددصسيو ،زمايليو
تنكصس ءاز÷ا ةقطنم دودح ىلع
.نوصسيلأا كابصش
فد˘ه˘لا ف˘ي˘صضي نأا لا˘ن˘˘صسرآا دا˘˘كو
Ìعت دعب ،81 ةقيقدلا ‘ Êاثلا

كت˘ف˘ت˘ل بع˘لŸا ط˘صسو ‘ ز˘ي˘مو˘˘غ
بنا÷ا ‘ ا˘كا˘صس ق˘ل˘ط˘ن˘يو ةر˘˘ك˘˘لا
ها˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘ك˘˘ن˘˘ل ةر˘˘ك˘˘لا د˘˘هÁو نÁألا
ىلع نم ددصسيل فلÿا نم مداقلا

ة˘يو˘ق ةر˘ك ءاز÷ا ة˘ق˘ط˘ن˘م دود˘˘ح
.ةينكر ةلكرل نوصسيلأا اهدعبأا
ىلع هايتيكنل ةينيب ةرك اكاصس ررمو

ةقيقدلا ‘ ءاز÷ا ةقطنم دودح
.ةصضراعلا تلع ةرك ددصسيل ،72
زينيترام ةت˘غا˘ب˘م ز˘ي˘مو˘ج لوا˘حو
ءاز÷ا ةقطنم جراخ نم ةديدصستب

تبهذ ترك هنأا لإا ،73 ةقيقدلا ‘
.ىمرŸا نع اًديعب
ن˘˘˘م ة˘˘˘ي˘˘˘صضر˘˘˘ع˘˘˘ل Êا˘˘˘م ى˘˘˘˘ق˘˘˘˘تراو
اًددصسم14 ةقيقدلا ‘ نوصستربور
،م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا راو˘˘ج ¤إا تر˘˘م ة˘˘ي˘˘صسأار
مد˘˘ق˘˘ت˘˘ب لوألا طو˘˘صشلا ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ل
.در نود فدهب لانصسرآا
Êا˘ث˘لا طو˘صشلا لا˘ن˘˘صسرآا ل˘˘ه˘˘ت˘˘صساو

ءاز÷ا ةقطنم جراخ نم ةديدصستب
‘ ةصضراعلا ىلعأا تبهذ زليان Èع
و˘ن˘ي˘مÒف ه˘ي˘ل˘ع دÒل ،15 ةقي˘قد˘لا

ىلع نم ةيوق ةديدصستب ةرصشابم
¤إا تر˘م ءاز÷ا ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م دود˘˘ح
.مئاقلا راوج
نم ةنقتم ةينيب ةرك Êام ىقلتو
درفنيل65 ةقيقدلا ‘ نوصستربور

Ãةر˘˘˘ك دد˘˘˘صس ه˘˘˘نأا لإا ،ز˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ترا
لانصسرآا سسراح اهل ىدصصت ةفيعصض
.حاجنب
و˘˘ح˘˘ن ه˘˘ي˘˘ع˘˘صس لو˘˘بر˘˘ف˘˘ي˘˘ل ل˘˘˘صصاوو
لتكتلا عم لداعتلا فده ليجصست
Èع كلذو ،لا˘˘ن˘˘صسرآل ي˘˘˘عا˘˘˘فد˘˘˘لا
ةقطنم دودح ىلع نم ةديدصست
ةقيقدلا ‘ ونيمانيم نم ءاز÷ا
.ةلوهصسب زينيترام اهب كصسمأا ،86
لخاد نم ديدصستب اكاصس هيلع درو
،96 ة˘ق˘ي˘قد˘لا ‘ ءاز÷ا ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م
.ةينكر ةلكر ¤إا نوصسيلأا اهجرخأا
فده ليجصست ‘ لوبرفيل ح‚و
ا˘مد˘ع˘ب ،37 ة˘ق˘ي˘قد˘لا ‘ لدا˘ع˘˘ت˘˘لا

و˘ن˘ي˘ما˘ن˘ي˘م ¤إا ةر˘ك˘لا حÓ˘صص رر˘˘م
لوا˘˘حو ،ءاز÷ا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘˘م ل˘˘˘خاد
ن˘˘م ه˘˘ي˘˘لإا ةر˘˘ك˘˘لا ةدا˘˘عإا Êا˘˘با˘˘ي˘˘لا

تمد˘˘˘ط˘˘˘˘صصا ا˘˘˘˘ه˘˘˘˘نأا لإا ،د˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج
و˘ن˘ي˘ما˘ن˘ي˘م ¤إا تدا˘عو كيرد˘ي˘صسب
ةلوهصسب لجصسيو زينيتراÃ درفنيل

.كابصشلا ‘
ة˘˘˘ق˘˘˘قfi ة˘˘˘صصر˘˘˘˘ف Êا˘˘˘˘م رد˘˘˘˘هأاو

ÿاثلا فدهلا فطÊ ‘ ةقيقدلا
ددصسيل زينيتراÃ درفنا امدعب ،18
سسرا˘ح ا˘ه˘ل ىد˘صصت ة˘ف˘ي˘ع˘˘صض ةر˘˘ك
.حاجنب لانصسرآا
تقو˘˘لا ن˘˘م ¤وألا ة˘˘ق˘˘ي˘˘قد˘˘لا ‘و
نو˘˘صستر˘˘بور دد˘˘˘صس ع˘˘˘ئا˘˘˘صضلا لد˘˘˘ب
ع˘فد˘˘ي˘˘ل ،ة˘˘صضرا˘˘ع˘˘لا تل˘˘ع ة˘˘ي˘˘صسأار
ى˘˘ل˘˘ع Îصسو˘˘يÈب بو˘˘ل˘˘ك ا˘˘˘هد˘˘˘ع˘˘˘ب

ءاقللا يه˘ت˘ن˘ي˘ل ،مود˘لا˘ن˘ي˘ف با˘صسح
بهذتو1-1 يباج˘يإلا لدا˘ع˘ت˘لا˘ب
.حيجÎلا تÓكر ¤إا ةهجاوŸا
حاجنب ددصس حيجÎلا تÓكر ‘و
و˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘با˘˘فو حÓ˘˘˘صص لو˘˘˘بر˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ل
رد˘˘˘هأاو ز˘˘˘نو˘˘˘جو و˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘ما˘˘˘ن˘˘˘˘ي˘˘˘˘مو
.Îصسويرب
نوصسل˘ي˘ن حا˘ج˘ن˘ب لا˘ن˘صسرآل ل˘ج˘صسو
ز˘˘˘˘يو˘˘˘˘لو كيرد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسو ز˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘يا˘˘˘˘˘نو
.غنايمابوأاو

برد˘˘م ،لو˘˘˘يدراو˘˘˘غ بي˘˘˘ب تا˘˘˘ب
اًدد˘˘˘˘ه˘˘˘˘م ،ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي˘˘˘˘صس Îصسصشنا˘˘˘˘˘م
ةÎف˘˘لا ة˘˘ياد˘˘˘ب ن˘˘˘ع با˘˘˘ي˘˘˘غ˘˘˘لا˘˘˘ب
،د˘يد÷ا م˘˘صسو˘˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘يداد˘˘عإلا

‘ لخدي نأا رظتنŸا نم ثيح
دنع ،اًموي41 ةدŸ ،يتاذ لزع
نم اًمداق ايناطيرب ¤إا هتدوع
.ةنولصشرب

¤إا لو˘˘يدراو˘˘غ دا˘˘ع و˘˘ل ى˘˘ت˘˘˘حو
نكمتي نل˘ف ،تب˘صسلا ،ا˘ي˘نا˘ط˘ير˘ب
تا˘˘˘ب˘˘˘يرد˘˘˘˘ت ¤إا با˘˘˘˘هذ˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م
11 موي ىتح ،يتيصس Îصسصشنام

ل˘˘قأا ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘ب˘˘˘قŸا Èم˘˘˘ت˘˘˘ب˘˘˘صس
.ريدقت
ةموك◊ا تاميلعتل اقفو كلذو
ن˘˘˘م Úمدا˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ط˘˘˘˘يÈلا
ةفيحصص تركذ امبصسح ،اينابصسإا
.““ليم يليد““

م˘ظ˘ع˘م دو˘ع˘ي ن˘ل ،ما˘˘ع ل˘˘ك˘˘صشبو
ÎصسصشناŸ لوألا قيرفلا يبعل
مهدجاوتل اًرظن ،اًركبم يتيصس
سضوÿ ،مهنادلب تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ع˘م
.ةيلودلا ةدنجألا تايرابم
Òغ ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسلا ي˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘عل ا˘˘˘˘˘مأا
ى˘ل˘ع نوÈج˘ُي اÃر˘ف ،Úي˘˘لود˘˘لا
،مصسوملل ةيدادعإلا ةÎفلا ءدب
.ينفلا ريدŸا نود
د˘˘˘˘يد÷ا م˘˘˘˘صسوŸا ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘ن˘˘˘˘يو
Èمتبصس21 مو˘˘ي ،غ˘˘ي˘˘لÈÁÒل˘˘ل
كراصشي نل يتيصسلا نكل ،لبقŸا

ثي˘˘˘˘ح ،ة˘˘˘˘ياد˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ة˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘صض ‘
اًرظن ،مايأا9 هتقÓطنا رخأاتتصس

ÿا ه˘˘˘صضوŸة˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘لا ل˘˘˘حار
.ابوروأا لاطبأا يرودل

ةنولصشرب نم اًمداق ايناطيرب ¤إإ هتدوع دنع

لويدراوغ نود غيلÈÁÒلل دعتصسي يتيصسلا
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ةينطولا ةطبارلاو ةينطولا ةيدا–لا  تدمتعا
يرود˘ل˘ل ،Ëد˘ق˘لا بي˘˘تÎلا ى˘˘ل˘˘ع مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل
با˘ب˘صش ن˘˘م ل˘˘ك Úع˘˘ت˘˘ب ي˘˘صضت˘˘قŸاو ير˘˘ئاز÷ا
يرود بع˘˘˘ل˘˘˘ل ر˘˘˘ئاز÷ا ة˘˘˘يدو˘˘˘لو˘˘˘مو دادازو˘˘˘ل˘˘˘˘ب
ةبيبصشو فيطصس قافو Úعت ” اميف ،لاطبألا
.فاكلا سسأاك بعلل لئابقلا
ل˘ما˘عŸا˘ب با˘صس◊ا ى˘˘ل˘˘ع فا˘˘ف˘˘لا تد˘˘م˘˘ت˘˘عاو
رمحألاو رصضخألا يزلا باحصصأا عصضي يذلاو

لا˘˘ط˘˘بألا يرود˘˘ل ل˘˘هؤوŸاو Êا˘˘ث˘˘لا ز˘˘˘كرŸا ‘
.مداقلا مصسوملل ةيقيرفلا
ه˘تر˘صشن يذ˘لا نا˘ي˘ب˘لا بب˘صسب رار˘ق˘لا اذ˘˘ه نا˘˘كو
م˘صصخ˘ب ي˘صضت˘قŸاو سسا˘ت˘لا ة˘ي˘لود˘لا ة˘م˘˘كÙا
ةيدولوŸاو دا–لا Úب باهذلا يبريد طاقن

.مصسوŸا اذه
،ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘صس قا˘˘˘فو يدا˘˘˘ن ةرادإا سسل‹ بلا˘˘˘طو
يرود ‘ ةكراصشŸا ةÒصشأات هقيرف حنÃ فافلا
ة˘م˘كÙا رار˘ق رود˘صص د˘ع˘ب ،ا˘ي˘ق˘ير˘فأا لا˘˘ط˘˘بأا

ةيدولوم ديصصر نم طاقنلا مصصخب ،ةيصضايرلا
.رئاز÷ا
ىلع يمصسرلا هباصسح Èع نايب ‘ ،يدانلا لاقو
،ف˘˘ي˘˘ط˘˘صس قا˘˘فو ةرادإا بلا˘˘ط˘˘ت““ :““كو˘˘ب˘˘صسي˘˘˘ف““
ة˘م˘كÙا رار˘ق ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘ب ،ير˘˘ئاز÷ا دا–لا
ةيدولوم ديصصر نم طاقنلا مصصخب ،ةيصضايرلا
قافو نÓعإاب بلاطت امك““ :فاصضأاو.““رئاز÷ا
هل حمصست يتلا ،ةيناثلا ةبترŸا بحاصص فيطصس
¤إا راصشأاو ،““ايقيرفأا لاطبأا يرود ‘ ةكراصشŸاب
لماك عبتتصسو ،اهبلاطم نع ىلختت نل ةرادإلا نأا
.قافولا قح ةداعتصسل ةينوناقلا لبصسلا
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˘˘صست˘˘لا بب˘˘صسب
،توأا2 موي ةهجوŸا ةميلعتلا ىلع دامتعلاو
.““ةيواصستŸا قرفلا Úب قيرفتلل

اهنأا ،رئاز÷ا ةيدولوم ةرادإا تدكأا ،اهتهج نم
قرط˘لا ل˘ك˘ب ا˘ه˘ق˘ير˘ف ق˘ح ن˘ع عا˘فد˘ل˘ل ةز˘ها˘ج

ةمكÙا رارق رودصص دعب ،ةمزÓلا ةينوناقلا
،يدانلا دي˘صصر ن˘م طا˘ق˘ن˘لا م˘صصخ˘ب ة˘ي˘صضا˘ير˘لا
،ةفÙÎا ةطبارلا رارق ةيعرصش مدع ببصسب
لاقو.يبريدلا ةارابم ةمصصاعلا دا–ا ةراصسخب
يمصسرلا هباصسح Èع نايب ‘ ،يمصصاعلا يدانلا

ة˘˘م˘˘كÙا رار˘˘ق د˘˘ع˘˘ب““ :““كو˘˘ب˘˘˘صسي˘˘˘ي˘˘˘ف““ ى˘˘˘ل˘˘˘ع
دا–ا ةارا˘ب˘م سصو˘صصخ˘ب ة˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضا˘˘ير˘˘لا
م˘صصخ˘ب ي˘صضا˘ق˘لا ،ر˘ئاز÷ا ة˘يدو˘لو˘مو ر˘ئاز÷ا
ةرادإا نئمطت ،انيدان ديصصر نم طاقن ثÓث
.““اهراصصنأا عيمج ديمعلا
يذلا ،Êاثلا زكرŸا ‘ ىقبيصس قيرفلا““ :عباتو
ايقيرفإا لاطبأا ةطبار ةصسفانم بعلب هل حمصسي
تدمت˘عا فا˘ف˘لا نأا را˘ب˘ت˘عا˘ب ،ل˘ب˘قŸا م˘صسوŸا

يذلا ،لماعŸا ماظن ىلع اهباصسح ‘ ارخؤوم
02 بعل هنوك ،بيتÎلا ةفاصصو انقيرفل نمصضي
ناي˘ب˘لا فا˘صضأاو.““22 ل˘˘صصأا ن˘˘م ط˘˘ق˘˘ف ةارا˘˘ب˘˘˘م
اهنأا ةيدولوŸا ةرادإا دكؤوت““ :يمصصاعلا يدانلا
ةينوناقلا قرطلا لكب ،يدانلا قح نع عفادتصس
.““ةمزÓلا

ىلع Òغتت نل لود÷إ ىلعإ ‘ روملإ نإ لاق
لماعŸإ نوناق دامتعإ رابتعإ

fiيما flناوقلا ‘ سصتÚ ةيصضايرلا
سساتلا رارق لوح ةديدج ليصصافت فصشكي

ةيصضايرلا Úناوقلا و تاعازنلا ‘ سصتıا ÚماÙا دحا ثد–
دا–ا حلاصصل سساتلا رارق رودصص دعب ةصصاÿا Úناوقلا نع ثد–و
عاجرا عم يمصصاعلا يبرادلا ةداعا سصوصصخب هتيصضق ‘ ةمصصاعلا
لود÷ا ىلعا ‘ روملا »: لاق نيا ةمصصاعلا دا–ل طاقن ةثÓث
ةمصصاعلا دا–ا ، لماعŸا نوناق دامتعا رابتعا ىلع Òغتت نل
ةلأاصسم نكل بتارŸا سضعب حبÒصس ةموصصıا هطاقنل هدادÎصساب
رابتعا ىلع ركذت تاÒيغت يا دهصشت نل يراقلا يجراÿا ليثمتلا
ءاقل نع سضوع نيرخأاتم Úئاقل كلÁ نلا رئاز÷ا ةيدولوم نا
 . Êاثلا هبيترت ىلع ةظفاÙا عم طقف طاقن60.0 كلذب دقفيل
طاقنلا ددع نم ارابتعا فافلا هتدمتعا يذلا بيتÎلا حبصصيل

. ةطقن09.1 دادزولب بابصش -1 : ›اتلاك تÓباقŸا ددعب ةنراقم
2(لاطبلا ةطبار . لطب)
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(فاكلا سسأاك) ةطقن46.1 لئابقلا ةبيبصش -4
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(برعلا سسأاك) ةطقن25.1 ةمصصاعلا دا–ا-6
ةطقن05.1 ةرواصسلا ةبيبصش -7
ةطقن54.1 ةليلم Úع لما -8
ةطقن63.1 نارهو ةيدولوم-9
ةطقن03.1 وداراب كيتيلتا -01
21ةطقن42.1 سسابعلب دا–ا -11
ةطقن91.1 فلصش ةيعمج -
ةطقن41.1 جÈلا يلها -31
ةطقن59.0 ةركصسب دا–ا -41
ةطقن68.0 ياد Úصسح رصصن -51
 ةطقن68.0 ةرقم م‚ -61
لدعم واoitar ماظنب فرعي ام ىلع سصتıا تاذ ملكت امك
هنا لاقو ، ةبوعلŸا تÓباقŸا ددع نم ارابتعا طاقنلا باصستحا

لاح ‘ طقف دمتعي هنا و ىرخا قرف باصسح ىلع قرف مدخيل ءاج
.  قرفلا يواصست

ر-ق

فافلإ ىدل ةيصضقلإ لوح رصسفتصست ديمعلإ ةرإدإ

انيلع رثؤوي نل ةيصضايرلا ةمكÙا رارق : سساŸأا
ةيدولوم يدان ةرادإا سسل‹ سسيئر ،سساŸأا رصصانلا دبع دكأا
يبريدلا ةارابم ةداعإاب ،ةيصضايرلا ةمكÙا رارق نأا ،رئاز÷ا
‘ ةكراصشŸا نم هقيرف مرحي نل ،رئاز÷ا دا–ا دصض ،يمصصاعلا
.ايقيرفأا لاطبأا يرود
،يبريدلا ةارابم ةداعإا تررق ةيصضايرلا ةمكÙا““ :سساŸأا لاقو
ارارق ذختا يرئاز÷ا دا–لاف ،ادبأا انيلع رثؤوي نل رمألا اذهو

Ãا ماظن ىلع دامتعلاب ،لاطبألا يرود ‘ انتكراصشŸلماع““.
ةنراقم Úترخأاتم Úتارابم نآلا هيدل رئاز÷ا ةيدولوم““ :فاصضأاو
اننأا اÃ ،ةيئاهنلا ةجيتنلا ىلع رثؤوي نل رمألا اذهو ،فيطصس قافوب

.““لماعŸا ماظنب امئاد ةيلصضفألا كلت‰
انليو– وأا ،لماعŸا ماظن Òيغت ىلع ادبأا قفاون نل““ :عباتو
ءاج لاطبألا يرود ‘ انكارصشإا رارقف ،ىرخأا ةصسفانم ‘ ةكراصشملل

يتلا تايرابŸا ددع ¤إا رظنلاب هذاختا ”و ،يئانثتصسا فرظ ‘
.““اهانصضخ
،ةيصضقلا نع راصسفتصسÓل فافلاب لصصتن نا انررق““ :سساŸأا ”أاو
.““تاحيصضوتلا نم ديزŸا ىلع لوصص◊او

ر-ق

مإÎحاب عم لماعتت ⁄ لئابقلإ ةبيبصش ةرإدإ نإ لاق

ببصس فصشكي و هتمصص نع جرخي يحارف
دقعلا خصسف

خصسف هنكل لئابقلا ةبيبصش عم ىصضما يذلا يحارف بعÓلا فصشك
هتدعو يذلا لÓم ةرادا حÎقم سضفر هنا ببصسب كلذ و دقعلا
 رهصشا ةثÓث قيبصستب
تلصصتا امدنع لوا »: ددصصلا اذه ‘ اودراب ةصسردم جيرخ لاق و
يتلا ةيدنلا لك عم تاصضوافŸا لك تفقوا لئابقلا ةبيبصش يب

يتلا سضورعلا لكب ةمات ةيارد ىلع لÓم فيرصش و يتامدخ تبلط
ةييبصشلا يÒصسم يلع اهوحÎقا ا‡ نصسحا ةيلام ةميقب و ينتلصصو
ميعز ناولا سصمقتل يحصضا نا دبل هنا يصسفن عم تلق نكل
ءاصضملا لبق و Úمصسوم ىلع انقفتا كلذ دعب ،ةيرئاز÷ا ةيدنلا

تقفاوف تاونصس ةثÓث دقعلا نوكي نا نيÒصسŸا ينم اوبلط
ةثÓث ميلصستب ينتدعو ةرادإلا كلذ دعب ةرادإلا حÎقم ىلع ةرصشابم
فلتÈ flع ةيرئاز÷ا ةيدنلا لك ‘ هيب مولعم وه امك رهصشا
ل اهلانأاصس تنك يتلا رجا ةثÓث ةميق نا هللاب مصسقا و ، اهماصسقا
اوحÎقا اهدعب ،لولا مصسقلا ‘ طصشني دحاو بعل ةرجا لداعت
تقو ‘ ةثلاثلا ةرجلا لانا نا ىلع Úترجأاب قيبصست › اومدقي نا

و يقح نم تحمصس يننل Óيصصفت و ةلمج هتصضفر ام اذه و قحل
مهصسفنأا اوفلكي ⁄ نيÒصسŸا نكل و روملا نم ديدعلا نع تلزاتت
ةرادا نا نظأا و ةثلاث ةرجا › اورفوي ىتح Óيلق اودهتجي نا
نيزفfi نيÒصسŸا نا رعصشا ملف كلذ ىلع ةرداق لئابقلا ةييبصش
⁄ مهنا اÃ دقعلا خصسف ررقأا ينلعج ام اذه و يب ظافتحÓل
ةبيبصشب قحتلا نا ىن“ا تنك ، يلجا نم ءيصش ىندأاب اوموقي
ظح مهل ىن“ا فصسأÓل ادج Òبك و Òبك يدانلا اذه نأل لئابقلا

طقف يقوقحب تبلاط لب قيرفلا مواصسا ⁄ يننا مكل دكؤوا و قفوم
.““ اهراصصنا مÎحا و اهمÎحا لئابقلا ةبيبصش و لقا ل و Ìكا ل

ر -ق

فاكلإ صسأاك بعلل لئابقلإ ةبيبصشو فيطصس قافو Úعت ”

لاطبألا يرود ‘ رئاز÷ا ةيدولوم ....Òغت ءيصش ل ايمصسر

قيرف مصسإاب يمصسرلا قطانلا بلاط
دو˘ب˘ي˘ع دو˘ل˘ي˘˘م ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘صش
سسأا˘˘ك ة˘˘صسفا˘˘˘ن˘˘˘م ءا˘˘˘غ˘˘˘لإا ةرور˘˘˘صضب
فرصش ةب˘ي˘ب˘صشلا ح˘ن˘مو ة˘يرو˘ه˘م÷ا

سسأاك ةصسفانم ‘ رئاز÷ا ليث“
.ةيقيرفإلا ةيلارديفنوكلا
يدانلا رقÃ دوبيع دوليم طصشنو

فا˘ف˘لا عا˘م˘˘ت˘˘جإا ن˘˘ع ه˘˘ي˘˘ف ثد–
ي˘ت˘لا تارار˘ق˘لاو ة˘يد˘نألا ءا˘صسؤور˘ب

عا˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘جإلا اذ˘˘˘˘˘ه ا˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘ب جر˘˘˘˘˘خ
عافدلا ق◊ا ا˘ه˘ل ة˘ب˘ي˘ب˘صشلا»:Ó˘ئا˘ق
‘ اهقح ةعورصشŸا اهقوقح نع
بتكŸا ،فاكلا سسأاك ‘ ةكراصشŸا
ة˘˘˘عا˘˘˘ج˘˘˘صشلا كلÁ ل ›ارد˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘لا
.““ةيروهم÷ا سسأاك ءاغلإل ةيفاكلا

ديد÷إ دعوŸإ فصشكي دوبيع
ةبيبصشلإ صصبرت قÓطنل
ة˘ب˘ي˘ب˘صشل ي˘م˘صسر˘لا ق˘طا˘ن˘˘لا ثد–

دعوŸا نع ،دوبيع دولوم ،لئابقلا
قÓ˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘˘نل ددÙا د˘˘˘˘˘˘يد÷ا
ررقŸا ،قيرفلل يفيصصلا سصبÎلا
.ديد÷ا مصسوملل ابصس– ،ةياجبب
اذ˘˘ه ‘ دو˘˘ب˘˘ي˘˘˘ع دو˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘م حر˘˘˘صصو
قÓ˘˘˘˘ط˘˘˘˘نا د˘˘˘˘عو˘˘˘˘ه““ :سصو˘˘˘˘صصÿا
نو˘ك˘ي˘صس ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘صش سصبر˘˘ت
.““Úنثإلا مويلا
ةبيبصشل ي˘م˘صسر˘لا ق˘طا˘ن˘لا فا˘صضأاو
،يرجيصس سصبÎلا اذه““ :لئابقلا

تاءارجاو Òبادت لك ماÎحا عم
.““اهب لومعŸا ةيحصصلا ةياقولا
تناك لئابقلا ةبيبصش ةرادإا نأا ركذي
يرا÷ا توأا92 خيرات تددح دق
¤إا هليجأات لبق ،اهصصبرت قÓطنل

لا˘˘˘م˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘صسا سضر˘˘˘غ˘˘˘ب توأا13
.ÚبعÓل ةيبطلا تاصصوحفلا

بوصسنŸإ يتوصصلإ لي˘ج˘صست˘لإ»
““ثدحل Èتعي لÓم فيرصشل
ةبيبصش قيرفل يمصسرلا قطانلا دكأا
ليجصستلا نأا دوبيع دوليم لئابقلا
يدانلا سسيئرل بوصسنŸا يتوصصلا
ثد˘˘ح ل Èت˘˘ع˘˘ي ““لÓ˘˘م ف˘˘˘ير˘˘˘صش““
.مهل ةبصسنلاب
ل˘˘ي˘˘ج˘˘صست˘˘لا ن˘˘ع دو˘˘ب˘˘ي˘˘ع  ثد–و
يدانلا سسيئر طروي يذلا يتوصصلا
بعÓتلا ةيصضق ‘ لÓم فيرصش

»:Ó˘˘˘ئا˘˘˘ق تا˘˘˘يرا˘˘˘بŸا ج˘˘˘ئا˘˘˘ت˘˘˘ن ‘

بر˘˘˘صسŸا ي˘˘˘تو˘˘˘صصلا ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صست˘˘˘˘لا
ةبصسنلاب لئابقلا سسيئرل بصستنŸا
.““ثدح ل وه انل
بو˘˘˘صسنŸا ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صست˘˘˘لا ‘ ءا˘˘˘˘جو

ŸÓط˘˘˘˘˘خ تا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘صصت ،لÒة،
لاو˘مألا ح˘˘نÃ ر˘˘قا ه˘˘ناو ا˘˘م˘˘ي˘˘صسل
ا˘˘هدا˘˘ع˘˘ت˘˘صساو ،فار˘˘˘طألا سضع˘˘˘ب˘˘˘ل

تتانجات عافد يبعل نل اقحل
““ ح˘لا˘صصل ةارا˘بŸا بي˘˘تر˘˘ت او˘˘صضفر
‘ كلذ لعف لواح امك ،““يرانكلا

نلعأاو ،ياد Úصسح رصصن ةهجاوم
ن˘م ى˘ق˘ب˘ت ا˘م ءار˘صشل ر˘ط˘˘صضم ه˘˘نا
.تاءاقللا
ةليلق رهصشأا ،لÓم ةيصضق تءاجو

،يتوصصلا لي˘ج˘صست˘لا ة˘ح˘ي˘صضف د˘ع˘ب
فيطصس قافو سسيئرل بصسن يذلا
ل˘˘ي˘˘كوو ة˘˘يا˘˘ف˘˘ل˘˘ح د˘˘ه˘˘˘ف ق˘˘˘با˘˘˘صسلا
راد يذلا ،يوادعصس ميصسن ÚبعÓلا
تايرابم بيترت نع هيف ثيد◊ا
نأا ل˘˘ب˘˘ق ،دو˘˘صسألا ر˘˘صسن˘˘لا ح˘˘لا˘˘˘صصل
ررقيو ،ةلادعلا ¤إا فلŸا لوحي
يديصس ةمكحÃ قي˘ق˘ح˘ت˘لا ي˘صضا˘ق
ي˘صضاŸا ناو˘˘ج7 مو˘˘˘ي ،د˘˘˘˘مfiا
تقؤوŸا بصس◊ا ا˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘عاد˘˘˘˘˘˘يإا
،سشار◊ا˘ب ة˘ي˘با˘ق˘ع˘˘لا ة˘˘صسصسؤوŸا˘˘ب
11 خيراتب اتقؤوم اهنع جرفي لبق
.›اوتلا ىلع توا21و
با˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘صشلا ةرازو نأا ¤إا را˘˘˘˘˘˘˘صشيو
عفرب ترداب يتلا يه ،ةصضايرلاو
بيرصست دعب ،ةلادعلا ىدل ىوكصش
ة˘˘يا˘˘ف˘˘ل◊ ي˘˘˘تو˘˘˘صصلا ل˘˘˘ي˘˘˘ج˘˘˘صست˘˘˘لا
ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘˘صس را˘˘˘طإا ‘ ،يواد˘˘˘ع˘˘˘صسو

fiل˘ب˘ق ،ي˘صضا˘ير˘˘لا دا˘˘صسف˘˘لا ة˘˘برا
ة˘˘ن÷ ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م ا˘˘م˘˘ه˘˘˘ئا˘˘˘عد˘˘˘ت˘˘˘صسا
تع˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ،طا˘˘˘˘ب˘˘˘˘صضنلا

يأا امهقح ‘ ردصصت ⁄و امهلاوقأل
نم يئاهنلا رارقلا ةرظتنم ةبوقع
فا˘ف˘لا تن˘ل˘˘عأا ا˘˘م˘˘ي˘˘ف ،ة˘˘م˘˘كÙا

ة˘صصا˘خ ة˘ن÷ ل˘ي˘ك˘صشت ن˘ع ا˘ه˘ن˘ي˘˘ح
Ÿخألا نكلو ،ةيصضقلا ةعباتÒة ⁄
،Úمهتملل عمتصست ⁄و رونلا ىرت
ةرم ةيصصولا ةرازولا ردابتصس لهف
لÓم فيرصش ةيصضق لي–و ،ىرخأا

ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا نا اÃ ،ة˘˘لاد˘˘ع˘˘لا ى˘˘ل˘˘˘ع
عامتصسÓل Òخألا ءاعدتصساب تفتكا

نآلا نم مايأا01 ةرصشع دعب هلاوقأل
ر-ق

فاكلإ صسأاك ةصسفانم ‘ رئإز÷إ ليث“ فرصش ةبيبصشلإ حنÃ بلاط

ةيروهم÷ا سسأاك ءاغلإل ةيفاكلا ةعاجصشلا كلÁ ل ›ارديفلا بتكŸا- دوبيع



صسيصسأات‘ ةمهاصسملل اهنم ايعصسو ءإرقلإو ةبلطلإ نم Òثكلإ ةبغر دنع لوزن ةداج ةيركفو ةيملع تاماهصسإإو تاصسإرد Ëدقت ةير◊إ لصصإوت
 ..كلذل ÚمزÓلإ ةإدألإو دإزلإ نوكلÁ نم Úب يدج صشاقن

رمع يÒخ

د˘ع˘ي ،تا˘فÿÓا ة˘ن˘م˘ي˘ه ل˘˘ظ ‘و
‘ ناÈŸلا سسي˘˘ئر Êا˘˘ي˘˘ب رود˘˘صص
سسي˘˘ئرو ،ح˘˘لا˘˘صص ة˘˘ل˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ع ،قÈط
زئاف ،سسلبارط ‘ قافولا ةموكح
بآا /سسط˘˘˘˘˘˘صسغأا02 ،جار˘˘˘˘˘˘صسلا
ًاÒثم ،نمازتم تقو ‘ ،يرا÷ا
ة˘ج˘ي˘ت˘˘ن ود˘˘ب˘˘ي ثي˘˘ح ،ما˘˘م˘˘ت˘˘هÓ˘˘ل
لودلا Úب اميف ةقبصسم تامهافت
ًاقاÎخا لثÁ ام ،ايبيل ‘ ةذفانلا

ة˘مزألا راو˘صشم هد˘ه˘صشي ⁄ ًا˘˘م˘˘ه˘˘م
ة˘ف˘لاıا تدا˘صس ثي˘ح ،ة˘ي˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا
ةيصسايصسلا فقاوŸا ‘ دعابتلاو
بر◊ا علدنا ذنمف ،رخآلا يفنو
تلكصش ،4102 رايأا /ويام ،ةيلهألا
Úب ام لماعتلا ةدعاق تافكانŸا
فار˘˘˘طألاو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘لÙا فار˘˘˘˘طألا
.ةيلودلا

لك Úب كÎصشŸإ حملŸإ
مدع ‘ لثمتي فإرطألإ

اهتاقÓع Òيغت ‘ اهتبغر
دنع فقوتلإو ةيجراÿإ

نهإرلإ عصضولإ ةلاح
را˘ن˘˘لا قÓ˘˘طإا ف˘˘قو ءا˘˘ن˘˘ث˘˘ت˘˘صسا˘˘بو
ف˘ل˘˘ت˘˘خا ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصŸاو

fiايب ىوتÊ جارصسلاو ةليقع ‘
،ةيلي˘صصف˘ت˘لا ا˘يا˘صضق˘لا ¤إا ر˘ظ˘ن˘لا
طفنلا ةرادإاب ةقلعتŸا ًاصصوصصخو
ف˘قو ف˘ير˘ع˘ت ،ًا˘صضيأاو ،هد˘˘ئاو˘˘عو
امنيبو .ةرف÷او ترصس ‘ بر◊ا
ف˘˘˘˘˘˘قاو˘˘˘˘˘˘˘م تا˘˘˘˘˘˘˘فÿÓا تدا˘˘˘˘˘˘˘صس
داع˘بإا بلا˘ط˘م تر˘ه˘ظ ،فار˘طألا
نمصض ةيبنجألا تاوقلاو ةقزترŸا
،ةÎفلا هذه ‘ ةرداصصلا تانايبلا
ن˘˘˘م لدا˘˘˘ب˘˘˘تŸا ق˘˘˘ل˘˘˘ق˘˘˘˘لا ل˘˘˘˘ك˘˘˘˘صشب
لجأل ةيبنجأا رداصصÃ ةناعتصسلا
ة÷ا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘عŸا نأا Òغ ،بر◊ا
جئاتن راظتنا دنع طقف ترصصتقا
+5) ةكÎصشŸا ةيركصسعلا ةنجللا
ٍتارار˘˘˘˘˘ق ذا˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘تا نود ن˘˘˘˘˘˘مو (5
ةر˘˘ها˘˘˘ظ عا˘˘˘صستا ع˘˘˘م ل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
بير˘˘˘ه˘˘˘تو ،بنا˘˘˘˘جألا Úل˘˘˘˘تا˘˘˘˘قŸا
كÎصشŸا ح˘˘م˘˘لŸا ل˘˘ع˘˘ل ،حÓ˘˘صسلا
‘ لثمتي فارطألا لك Úب اميف
اهتاقÓ˘ع Òي˘غ˘ت ‘ ا˘ه˘ت˘ب˘غر مد˘ع
ة˘لا˘ح د˘ن˘ع ف˘قو˘˘ت˘˘لاو ة˘˘ي˘˘جراÿا
.نهارلا عصضولا
حلاصص ةليقع نايب نّمصضت امنيبو
،تر˘صس ع˘صضو˘ل ة˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صس ة˘˘غ˘˘ي˘˘صص

fiف˘ير˘ع˘ت ةدا˘عإا ا˘ه˘ي˘ف م˘ت˘˘ي ة˘˘ط
ل˘ي˘ك˘صشت ،ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نلا تا˘صس˘ّصسؤوŸا
Òب˘˘ع˘˘ت و˘˘هو ،ي˘˘صسا˘˘ئر˘˘لا سسلÛا
قÓطإا فقو ةلاحب Ìكأا طبتري
¤إا جارصسلا نايب بهذ دقف ،رانلا
تا˘˘˘صسصسؤوŸا ل˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘صشت ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘هأا
،ينطولا ىوتصسŸا ىلع ةيصسايصسلا
ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نا ة˘يرو˘ت˘صسد ةد˘عا˘˘ق ق˘˘فو
ًاصسيئرو ةيعيرصشت ةطلصس باختنل
ة˘˘ي˘˘م˘˘هأا م˘˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘عو .ة˘˘لود˘˘ل˘˘ل
فقو ¤إا Úلجرلا Êايب تاراصشإا
ةطق˘ن ود˘ب˘ت ا˘ه˘نإا˘ف ،را˘ن˘لا قÓ˘طإا

،ىر˘خأا ا˘يا˘صضق˘ب ة˘نرا˘ق˘م ة˘ي˘ئز˘˘ج
تا˘˘ي˘˘عاد˘˘˘ت در˘˘˘صس ع˘˘˘م ًا˘˘˘صصو˘˘˘صصخ
ةيعامتجلاو ة˘يدا˘صصت˘قلا ة˘مزألا
ةلواfi ودبت ،ا˘ن˘هو .ة˘ي˘ل˘يو˘م˘ت˘لاو
هذ˘˘ه ة÷ا˘˘ع˘˘˘م ح˘˘˘لا˘˘˘صص ة˘˘˘ل˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ع
‘ فرصصتلا طبر Èع تÓكصشŸا
¤إا ل˘صصو˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘ط˘ف˘ن˘لا د˘ئاو˘ع˘لا
‘ ا˘ه˘˘عاد˘˘يإاو ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صس ة˘˘يو˘˘صست
،ي˘˘جراÿا را˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسلا فر˘˘˘صصم
رصصح قافولا ةموكح ىرت اميف
ة˘˘˘˘صسصسؤوŸا ‘ ط˘˘˘˘ف˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا عا˘˘˘˘ط˘˘˘˘ق
فر˘˘˘صصŸا م˘˘˘ث ن˘˘˘مو ،ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
ة˘˘ن˘˘م˘˘ي˘˘˘ه ¤إا ًار˘˘˘ظ˘˘˘نو .يز˘˘˘كرŸا
دا˘˘صصت˘˘قلا ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘ف˘˘ن˘˘لا عا˘˘ط˘˘˘ق
تارو˘صصت˘لا ةرا˘ثإا ل˘ق˘ن˘ت ،ي˘ن˘طو˘لا
ٍة˘˘ط˘˘ق˘˘ن ¤إا عار˘˘صصلا ة˘˘˘ن˘˘˘يا˘˘˘ب˘˘˘تŸا
حلاصص ‘ نوكت نأا نكÁ ،ىرخأا

نأا Òغ ،يط˘ف˘ن˘لا عا˘ط˘ق˘لا د˘ي˘ي–

ة˘˘ن˘˘هار˘˘لا ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا ة˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘كÎلا
م˘˘˘ي˘˘˘صسق˘˘˘ت ةدا˘˘˘يز ى˘˘˘ل˘˘˘ع د˘˘˘عا˘˘˘˘صست
مامأا تاÌع عصضيو ،تاصسصسؤوŸا
ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نا ة˘ط˘ل˘صس ن˘يو˘ك˘ت ة˘˘صصر˘˘ف
.ةدحوم

لكصشي نأإ تلامتحإ ديإزتت
ترصس ةنيدŸ تقؤوŸإ عصضولإ
ةيفÓخ ةطقن

د˘˘˘˘˘˘ياز˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ت ،ءاو˘˘˘˘˘˘جألا هذ˘˘˘˘˘˘˘ه ‘
ع˘˘˘صضو˘˘˘لا ل˘˘˘ك˘˘˘صشي نأا تلا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘حا
ة˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ن تر˘˘˘صس ة˘˘˘ن˘˘˘يدŸ تقؤوŸا

باونلا سسيئر ةبلاطمف ،ةيفÓخ
سسلجملل ًاتقؤوم ًاّرقم اهرابتعاب
هنإاف ،ديد÷ا هليكصشتب يصسائرلا

عارصصلا رارمتصسا زّزعي ،ةيحان نم
فو˘˘صس ة˘˘ل˘˘يو˘˘ط ةÎف تر˘˘صس لو˘˘˘ح
د˘يز˘يو ،ما˘صسق˘نلا ل˘ماو˘ع خ˘صسر˘˘ي
قطانŸا تانوكم Úب فÿÓا نم
Òثت ،ىرخأا ةيحان نمو .ةفلتıا

يتلأاصسم ‘ سشاقنلا ةطقنلا هذه
دي˘ي– وأا ما˘صسق˘نلاو ة˘ي˘لارد˘ي˘ف˘لا

ةرا˘ثإا د˘ع˘تو .سسل˘˘بار˘˘ط ة˘˘يز˘˘كر˘˘م
تاّر˘˘˘˘ق˘˘˘˘م ع˘˘˘˘يزو˘˘˘˘ت نأا˘˘˘˘˘صشب لد÷ا
ًا˘˘صسا˘˘ك˘˘ع˘˘نا ة˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘لا تا˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلا
ىدم ىلعف ،ةيماصسقنلا تابغرلل
تر˘˘˘ه˘˘˘ظ ،ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘˘صسلا تاو˘˘˘˘ن˘˘˘˘صسلا
راقŸا عيزوتل Úناوقو تاحاÎقا
،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا ندŸا Úب ة˘˘ي˘˘مو˘˘ك◊ا
‘ ةيذيفنتلا ةه÷ا نوكت ثيحب

‘ ا˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘م˘˘كÙاو سسل˘˘بار˘˘ط
سصت˘˘خ˘˘ت˘˘ف يزا˘˘غ˘˘ن˘˘ب ا˘˘مأا ،ا˘˘ه˘˘ب˘˘˘صس
راك˘فأا ي˘هو ،ة˘ي˘ع˘ير˘صشت˘لا ة˘ه÷ا˘ب
.ةيلارديفلاو ةيزكرمÓلا زواجتت
تاصسصسؤوŸا فقاوم ىوتصسم ىلعو
مد˘ع ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ،ىر˘˘خألا
ة˘لود˘ل˘ل ى˘ل˘عألا سسلÛا سضّر˘ع˘˘ت
ه˘نإا˘ف ،را˘ن˘لا قÓ˘طإا ف˘˘قو رار˘˘ق˘˘ل
22 ،ةقباصسلا هفقاوم ىلع دكؤوي
ع˘˘˘˘˘˘˘˘˘م راو◊ا سضفر ،سسط˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسغأا
،Îف˘ح ة˘ف˘ي˘ل˘خ د˘عا˘ق˘˘تŸا ءاو˘˘ل˘˘لا
‘ در˘م˘ت˘لا ة˘لا˘˘ح ءا˘˘ه˘˘نإا ة˘˘يو˘˘لوأاو
راو◊ا سسي˘صسأا˘تو ،ي˘ب˘ي˘ل˘لا قر˘صشلا

تاÒخ˘صصلا قا˘˘ف˘˘تا سسا˘˘صسأا ى˘˘ل˘˘ع
نم هب ÚلومصشŸا Òغ داعبتصساو
‘ طفنلا عاطق ديي–و ،راو◊ا
هرّوصصت ماقأاو ،يصسايصسلا عارصصلا

Èع ة˘ي˘لا˘ق˘ت˘نلا ة˘ل˘˘حرŸا ءا˘˘ه˘˘نإل
.روتصسدلا عورصشم ىلع ءاتفتصسلا
ةموكح ¤إا هتيصصوت ةتفل تناكو
ى˘ل˘ع ز˘ي˘˘كÎلا˘˘ب (6 د˘ن˘˘ب) قا˘˘فو˘˘لا

ة˘˘˘˘صشي˘˘˘˘˘عŸاو تا˘˘˘˘˘مدÿا عا˘˘˘˘˘ط˘˘˘˘˘ق
¤إا ةفاصضإلا˘ب ،ءا˘بر˘ه˘ك˘لا داد˘مإاو
.ةحصضاو دعاوق ىلع سشي÷ا ءانب
نع ةلودلا سسل‹ فقوم رّبعي دق
ة˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا ‘ ٍة˘˘ف˘˘ل˘˘تfl ٍة˘˘حا˘˘صسم
ن˘˘م ا˘˘ه˘˘ق˘˘ل˘˘ق د˘˘ياز˘˘ت˘˘ي ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘لا
ىلع ،هنكل ،يصسايصسلا داعبتصسلا
ةل˘ثا‡ ف˘قاو˘م ى˘ّن˘ب˘ت˘ي ،لا˘ح ة˘يأا

هتبغرو Îفح ةفيلخ فقاوم ةّد◊
.Úيصسايصسلا هموصصخ داعبتصسا ‘

‘ ةيلهألإ بر◊إ تبّبصست
،اهطإرفنإو ةطلصسلإ قّز“

طصسب بعصصي ثيحب
تانوكŸإ ىلع ةرطيصسلإ
ةيلاŸإ درإوŸإو ةيعامتجلإ
حÓصسلإ وأإ
سشي÷ا““ تا˘ق˘ي˘ل˘ع˘ت ¤إا ر˘ظ˘ن˘˘لا˘˘بو
رارق ىلع (Îفح ةفيلخ) ““يبيللا
لوقلا نكÁ ،رانلا قÓطإا فقو
سسك˘˘ع˘˘ي كي˘˘ك˘˘صشت˘˘لا ¤إا ل˘˘˘يŸا نإا
ةلحرŸا ‘ داعبتصسلا نم قلقلا
،ام رود زجح ةلواfiو ،ةلبقŸا
تا˘ح˘ير˘صصت˘لا ىو˘تfi ن˘م˘˘صضت˘˘ي˘˘ف
ثدحي ام نأا ¤إا ةرّركتم ٍتاراصشإا

Áتاوق دصشح عن“ ل ةنده لث
نأا ي˘ن˘ع˘ي ا˘م ،بر˘˘ح˘˘ل˘˘ل داد˘˘عإلاو

لول◊ا ‘ رصسحني Òكفتلا ط‰
هفصصو نكÁو ،ةيفنعلا ةيركصسعلا

سسل‹ سسيئر فقاوم نع ًافلختم
سسلÛا سسي˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ئرو باو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
اذ˘ه ل˘ك˘صشي ،›ا˘ت˘لا˘بو .ي˘صسا˘ئر˘لا
،ةلبقŸا ةلحرملل ًايد– توافتلا
ةردقلا مدعب قلعتي ام ًاصصوصصخو
ي˘صسا˘ي˘صسلا با˘طÿا ر˘يو˘ط˘ت ى˘ل˘ع
‘ عصضولا نأاصشب فÿÓا عاصستاو
.ترصس
عا˘˘ط˘˘ق˘˘نا ف˘˘˘صشك˘˘˘ي ،قا˘˘˘ي˘˘˘صسلا ‘و
Îفحو حلاصص ةليقع Úب قيصسنتلا

ة˘مو˘ك◊ا““ كك˘ف˘ت ن˘م ٍبنا˘˘ج ن˘˘ع
،(ينثلا هللادبع ةصسائرب) ةتقؤوŸا
ثّد˘˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ت هذ˘˘˘˘ه ترا˘˘˘˘صص د˘˘˘˘ق˘˘˘˘ف
نا˘ك ا˘م˘ن˘ي˘ب˘ف ،ةدد˘ع˘ت˘˘م تاو˘˘صصأا˘˘ب

‘ ة˘صسا˘ي˘صسلا ى˘ل˘ع ن˘م˘ي˘ه˘˘ي Îف˘˘ح
Òخألا روهظ˘لا˘ف ،ي˘ب˘ي˘ل˘لا قر˘صشلا
د˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ي باو˘˘˘ن˘˘˘لا سسل‹ سسي˘˘˘ئر˘˘˘ل
قر˘صش ‘ ذو˘ف˘ن˘لا ة˘ي˘ل˘ك˘ي˘ه بي˘تر˘˘ت
ىلع Îفح ة˘ل˘م˘ح ةÁز˘ه˘ف ،ا˘ي˘ب˘ي˘ل

ًا˘˘ي˘˘فا˘˘ك ًا˘˘ب˘˘ب˘˘˘صس ر˘˘˘فو˘˘˘ت سسل˘˘˘بار˘˘˘ط
ير˘˘˘ك˘˘˘˘صسع˘˘˘˘لا ل◊ا دا˘˘˘˘ع˘˘˘˘ب˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسل
⁄ تارّوطتلا هذه نكل ،هيمعادو

رو˘ه˘ظ˘لا ة˘لواfi ن˘م Îف˘˘ح ع˘˘ن“
Èع ي˘صسا˘ي˘صسلا ه˘ع˘قو˘م ر˘˘يو˘˘ط˘˘ت˘˘ل

تارو˘˘˘˘ط˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘ب فاÎعلا مد˘˘˘˘˘ع
دصشحلل ةنده اهرابتعاو ،ةيرا÷ا
 .يركصسعلا
تÓ˘˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘لا قا˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘صس ‘و
تاقي˘ل˘ع˘ت˘لا ح˘صضو˘ت ،ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلا

32 ،سسل˘˘بار˘˘ط تار˘˘ها˘˘ظ˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
دو˘˘˘˘˘جو ،يرا÷ا بآا /سسط˘˘˘˘˘صسغأا
ةموكح كاهتنا تابثإا ¤إا هجوت
مد˘˘عو ،ر˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا ق˘˘˘ح قا˘˘˘فو˘˘˘لا
نوؤو˘˘صشلا Òي˘˘صست ى˘˘˘ل˘˘˘ع ا˘˘˘ه˘˘˘ترد˘˘˘ق
تا˘˘˘ي˘˘˘عاد˘˘˘ت˘˘˘˘لا Òصشتو .ة˘˘˘˘ما˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا
¤إا تار˘˘ها˘˘ظ˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘حا˘˘˘صصŸا
،ة˘لود˘لا تا˘ط˘ل˘˘صس ر˘˘فا˘˘ن˘˘ت حو˘˘صضو
ن˘˘˘˘م ٍبنا˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘ع Èع˘˘˘˘ي ل˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘صشب

.بر◊ا فقو تيبثت تايد–

نود لو– ةعزفم تايّد–
ءإرو ةلودلإ تانوكم دصشح

يصسايصسلإ رإرقلإ
ة˘ث˘˘ع˘˘ب˘˘لا ة˘˘عرا˘˘صسم ة˘˘ت˘˘فل تنا˘˘كو
¤إا ،بآا /سسطصسغأا42 ،ةي‡ألا
بب˘˘صسب قا˘˘فو˘˘لا ة˘˘مو˘˘˘ك˘˘˘ح ما˘˘˘ه˘˘˘تا
عمق ‘ ةطرفŸا ةوقلا مادختصسا
ل˘يÁ ٌف˘قو˘م و˘هو ،ن˘ير˘ها˘ظ˘تŸا
.قافولا ةموكح ىلع طغصضلا ¤إا
ق˘ير˘ف ف˘ق˘˘ل˘˘ت ،ه˘˘تاذ قا˘˘ي˘˘صسلا ‘و

هر˘˘˘يو˘˘˘صصت ىر˘˘˘˘جو ،ر˘˘˘˘مألا Îف˘˘˘˘ح
ةبراقÃو ،رهاظتلا ق◊ ًاكاهتنا

نإا لو˘˘ق˘˘لا ن˘˘كÁ ،ف˘˘قاوŸا هذ˘˘ه
ًاعابطنا يطعي تاقيلعتلا لثا“

قÓ˘طإا ف˘˘قو تادد˘˘ه˘˘م د˘˘نا˘˘صست˘˘ب
اذه ‘ ةرداصصلا تانايبلاف ،رانلا
ةمزألا سضارعأا ىلع زكرت هاŒلا
،نيرهاظتŸا بلط˘م ،ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا
ا˘م˘ي˘˘ف ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘يذ˘˘غ˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘تو
‘ ةكراصشŸاب اهمامتها رصسحني
.يصسايصسلا ل◊ا
نايب رصصتقا امنيب ،ماع لكصشبو

قÓطإا فقو ىلع قافولا ةموكح
¤إا ةدودÙا ةرا˘˘˘˘˘صشإلاو را˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘لا
،يروتصسد˘لا ع˘صضو˘لا ¤إا لا˘ق˘ت˘نلا
ىر˘˘خألا تا˘˘نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا لوا˘˘˘ن˘˘˘ت نإا˘˘˘ف
ةطلصسلاب قلعتت ،ةيصساصسأا بلاطم
زواجتي ،ةلودلا لكصش عم عطاقتتو
ةقطنŸا ‘ ةيركصسعلا تابيتÎلا
كراعŸا فقو لعجيو ،ىطصسولا

اياصضقلاب ةنراقم ةيصشماه ةلأاصسم
¤إا ةراصشإلا نكÁ ،انهو .ىرخألا
‘ ع˘صضو˘لا ح˘ب˘صصي نأا ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘ت˘˘حا

،ي˘˘صسا˘˘˘ي˘˘˘صسلا لد÷ا روfi تر˘˘˘صس
ا˘ه˘ت˘نا˘ك˘م ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت˘˘ل د˘˘هÁ ٍل˘˘ك˘˘صشب
اد˘ياfi ا˘ي˘صسا˘ي˘صسو ا˘يرادإا از˘كر˘˘م
نأا˘˘صشب فÓ˘˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘ل ًا˘˘˘ط˘˘˘صسو Óً˘˘˘حو
تÓكصشمو ة˘يدا˘ي˘صسلا تا˘صسصسؤوŸا
.ةيمنتلا فارحنا

Áايب ¤إإ رظنلإ نكÊ فقو
ةباجتصسإ امهنأإ  رانلإ قÓطإإ
عنŸ ةيلود تامهافتل
ةمزألإ ‘ Ìكأإ ›ود طإرخنإ

¤إا رظنلا نكÁ ،لاح ةيأا ىلع
ى˘˘ل˘˘ع را˘˘ن˘˘لا قÓ˘˘طإا ف˘˘قو Êا˘˘ي˘˘˘ب
ةيلود تامهافتل ةباجتصسا امهنأا

Ÿكأا ›ود طار˘˘˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘˘˘نا ع˘˘˘˘˘˘˘نÌ ‘
ن˘˘م˘˘ك˘˘ت ا˘˘ن˘˘هو .ة˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا ة˘˘˘مزألا

flا رطاŸةلثمتم ،ةيلا◊ا ةلحر
سسكعت ةدّدعتم ٍتانايب رودصص ‘
اهعقاوÃ ةيلا◊ا بخنلا كّصس“
اذ˘˘ه˘˘بو .ة˘˘˘ن˘˘˘مزŸا ا˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘مو
تÓ˘˘˘˘خد˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا مّد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت ،ى˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘عŸا
،ةدودfi ًة˘˘م˘˘˘ها˘˘˘صسم ة˘˘˘ي˘˘˘جراÿا
نÓعإا ىوتصسم دنع اهرثأا فقوتي
¤إا علطتلا نود نمو ،رانلا فقو
ل˘ح˘ل˘ل ة˘˘ي˘˘ب˘˘ي˘˘ل˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت
.يصسايصسلا
ٌحصضاو ،يلÙا ىوتصسŸا ىلعو
‘ لكصشتت Úيبيللا فقاوم نأا

ة˘ط˘ل˘صسلا ة˘مزأا تا˘˘ي˘˘عاد˘˘ت ل˘˘ظ
تب˘˘ّب˘˘صست د˘˘ق˘˘ف ،ة˘˘لود˘˘لا ل˘˘صشفو
قّز“ ‘ ة˘˘˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘˘˘هألا بر◊ا
ثي˘ح˘ب ،ا˘ه˘طار˘˘ف˘˘ناو ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا
ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘˘صسلا ط˘˘صسب بع˘˘صصي
دراوŸاو ةيعامتجلا تانوكŸا
تراصص دقو ،حÓصسلا وأا ةيلاŸا

ٍتا˘˘˘˘˘يّد– تÓ˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘صشŸا هذ˘˘˘˘˘˘ه
د˘˘˘˘صشح نود لو– ،ة˘˘˘˘˘عز˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘م
رار˘ق˘لا ءارو ة˘˘لود˘˘لا تا˘˘نو˘˘ك˘˘م
ن˘˘˘˘كÁ ،ا˘˘˘˘ن˘˘˘˘هو .ي˘˘˘˘˘صسا˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘صسلا
¤إا ،ح˘˘˘صضاو ل˘˘˘ك˘˘˘صشب ،ةرا˘˘˘˘صشإلا
Úح˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘صسŸا Úب ل˘˘˘˘˘خاد˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا
كا˘˘برإاو ة˘˘ما˘˘ع˘˘لا تا˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘صسلاو
هايŸا تادادمإاو طفنلا عاطق
نع فصشكي ٍلكصشب ،ندŸا ¤إا
،ي˘صسا˘ي˘صسلا دا˘صصت˘˘قلا را˘˘ي˘˘ه˘˘نا
ة˘˘م˘˘ّصسقŸا تا˘˘ط˘˘ل˘˘صسلا دو˘˘جو˘˘ل

كلذلو ،ةيب˘ي˘ل˘لا ي˘صضارألا ى˘ل˘ع
قÓ˘˘طإا ف˘˘قو تا˘˘نÓ˘˘عإا ل˘˘ظ˘˘˘ت
ٍتا˘˘˘ب˘˘˘غر ن˘˘˘˘ع ًاÒب˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت را˘˘˘˘ن˘˘˘˘لا

ةيلfi ةئيب ىقلت ل ،ةيجراخ
.ةيتاوم

51ةـسارد
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صسيصسأات‘ ةمهاصسملل اهنم ايعصسو ءإرقلإو ةبلطلإ نم Òثكلإ ةبغر دنع لوزن ةداج ةيركفو ةيملع تاماهصسإإو تاصسإرد Ëدقت ةير◊إ لصصإوت
 ..كلذل ÚمزÓلإ ةإدألإو دإزلإ نوكلÁ نم Úب يدج صشاقن

رُدصصت امنيب
ةئجافم تانÓعإإ
رانلإ قÓطإإ فقول

،ايبيل مومع لك ‘
فقإوم رصشتنت
ديعت ىرخأإ
برحلل رابتعلإ

،يبلطŸإ جاجتحلإو
هابتنلإ Òثي ٍلكصشب
هجإوت تايّد– ¤إإ

ملصسلإ تيبثت
،يصسايصسلإ لاقتنلإو
تإروطتلإ نإاف
Òثت ةقحÓلإ
نأاصشب لؤواصستلإ

ةئيبلإ ةمءÓم
تامهافتلل ةيلÙإ
ةّمث ثيح ،ةيلودلإ

لوط نأاب لدج
بر◊إ ةÎف
ًةئيب مكإر ةيلهألإ

ىلع ةرداق Òغ
عم فيكتلإ
،ةيملصسلإ تاهجوتلإ

ىلع اهتردق زّزعتو
تاناكمإلإ Òفوت
ةئيهتل ةمزÓلإ
.ةئدهتلل فورظلإ

ةيلÙا اهدويقو بر◊ا فقو لامآا .. ايبيل
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تافآلا راطخأا لوح ةيصسيصس– مايأا
يداولا ةيلوب ةيعامتجلا
071 ن˘˘م Ìكأا ذ˘˘ي˘˘مÓ˘˘˘ت دا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘صسا

ة˘يلو˘ب ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ة˘يو˘بر˘ت ة˘صسصسؤو˘م
لوح ةيصسيصس– ةطصشنأا نم يداولا
ة˘˘ي˘˘عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا تا˘˘˘فآلا را˘˘˘ط˘˘˘خأا
،عمتÛا ى˘ل˘ع ي˘ب˘ل˘صسلا ا˘هÒثأا˘تو

›وؤو˘˘صسم ن˘˘م د˘˘ي˘˘ف˘˘ت˘˘صسا ا˘˘م˘˘ب˘˘صسح
.ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا طا˘˘صشن˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
صسيئر صصاقب فيطللا دبع حصضوأاو
هذه ميظنت نأا نماصضتلا ةحلصصم
ديصسجتلا راطإا ‘ لخدي ةطصشنألا
ةيصصولا ةرازولا تايصصوتل يلمعلا
ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ماز˘˘˘لإا ة˘˘˘ن˘˘˘م˘˘˘صضتŸا

Ãة˘ي˘صسا˘م˘خ» ا˘ها˘م˘صسأا ا˘م ر˘طا˘˘خ
ة˘˘˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘˘ع ،تاردıا «توŸا
عراو˘˘˘˘˘صشلا لا˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘طأا ،لا˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘طألا
اذ˘˘˘ه ‘و .ي˘˘˘صسردŸا بر˘˘˘صست˘˘˘˘لاو

ة˘حو˘ت˘˘ف˘˘م باو˘˘بأا تم˘˘ظ˘˘ن ،نأا˘˘صشلا
تا˘˘˘فآلا ر˘˘˘طا˘˘˘خÃ صسي˘˘˘صسح˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل
مايأا01 راد˘م ى˘ل˘ع ة˘ي˘عا˘م˘ت˘˘جلا
ةدا˘عإا ز˘كر˘م ءلز˘ن ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ل˘ما˘ك
ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسرد˘˘˘˘م لا˘˘˘˘ف˘˘˘˘طأاو ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘بÎلا
ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘م˘˘˘˘صسو ا˘˘˘˘ير˘˘˘˘صصب Úقو˘˘˘˘عŸا
ة˘˘ي˘˘بÎلاو ة˘˘ظ˘˘حŸÓا ة˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘صصمو
تدا˘فأا ا˘˘م˘˘ك ،حو˘˘ت˘˘فŸا ط˘˘صسو˘˘لا˘˘ب
.ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلا طا˘˘صشن˘˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م
ةطصشنأا ءارثإاو ليعفت ‘ كراصشو
نم ديدعلا ةيصسيصسحتلا مايألا هذه
ة˘ي˘بÎلا رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا
نمألاو فاقوألاو ةينيدلا نوؤوصشلاو
تايعم÷ا ¤إا ةفاصضإلاب ،ةلادعلاو
ي˘ت˘لا ناد˘يŸا اذ˘ه ‘ ة˘˘ط˘˘صشا˘˘ن˘˘لا

.ةيرث ةيصسيصس– جماÈب ترصضح

 ةيأزوم ةيدلب ئيشضت ةيباشش تأدوه‹

لمألاو ةمصسبلا مصسرت «ÿÒا ةمصسب» ةقرف
 ىماتيلا لافطألا هوجو ىلع

 ةجعبوب ةيشضأر

ة˘قر˘ف˘ل˘˘ل ¤وألا ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘نلا ذ˘˘ن˘˘م
تناك يتلا «ÿÒا ةمصسب» ةيبابصشلا
ىل˘ع تر˘ه˘صس10/30/3102 مو˘˘˘ي
تانوعم نم نكمأا ام لك Ëدقت

Ãل˘˘كأا˘˘م ن˘˘م ا˘˘ه˘˘˘عاو˘˘˘نأا ف˘˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘خ
ن˘˘ع كي˘˘˘ها˘˘˘ن ،صسب˘˘˘ل˘˘˘مو بر˘˘˘صشمو
بو˘ل˘ق˘ل رور˘صسلاو ة˘ج˘ه˘˘ب˘˘لا لا˘˘خدإا
،ةÒق˘ف˘˘لاو ة˘˘جا˘˘تÙا تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا

ةيبابصشلا ةقرفلا هذه تماق ثيح
ع˘قاو˘م ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع ط˘˘صشن˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
باصسح حتفب يعامتجلا لصصاوتلا

صصا˘خ «كو˘ب˘صسي˘ف˘لا» ع˘قو˘م ى˘˘ل˘˘ع
صصاخصشألا عم لصصاو˘ت˘ل˘ل ة˘قر˘ف˘لا˘ب

ي˘˘ل˘˘عا˘˘فو ،ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م Úجا˘˘تÙا
نم ديدعلاب ،ىرخأا ةهج نم ÿÒا
ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ح ‘ تل˘˘˘ث“ تا˘˘˘طا˘˘˘˘صشن˘˘˘˘لا
ثي˘˘ح «صضير˘˘م ل˘˘˘ك˘˘˘ل ف˘˘˘ح˘˘˘صصم»
فحاصصŸا عيزو˘ت˘ب ة˘قر˘ف˘لا تما˘ق
ةر˘صشا˘ب˘م ا˘هد˘ع˘بو ى˘˘صضرŸا ى˘˘ل˘˘ع
ةزجعلا راد ةرايزب ةقرفلا تماق
،ىلفدلا Úع ةيلوب ةغير مامحب

ن˘م ة˘˘عو˘˘م‹ م˘˘ه˘˘ل تمد˘˘ق ثي˘˘ح
تا˘˘˘˘ي˘˘˘˘جا◊ا صضع˘˘˘˘بو ا˘˘˘˘˘ياد˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘لا
ةئفلا هذه مزلت يتلا صضارغألاو
هذ˘ه د˘ع˘˘بو .ة˘˘مورÙاو ة˘˘ن˘˘صسŸا
قرف˘لا تما˘ق ة˘يÿÒا تا˘طا˘صشن˘لا
ةنيدم تصسم Òجصشت ةلمحب اهتاذ
02 نم Ìكأا صسرغب كلذو ،ةيازوم

Úت˘ل˘م˘˘ح ¤إا ة˘˘فا˘˘صضإلا˘˘ب ،ةر˘˘ج˘˘صش
.اهصسفن ةقطنŸا ‘ مدلاب عÈتلل
3102 ة˘˘ن˘˘صس ن˘˘˘م يا˘˘˘م ر˘˘˘ه˘˘˘صش ‘و
ةئيلم ففق01 عيزوت قرفلا تررق
‘ ل˘ث˘م˘ت˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داوŸا˘ب
داوŸا صضعبو Íلاو ركصسلاو تيزلا
ءا˘ي˘لو˘صصا˘ف˘لاو صسد˘ع˘لا˘ك ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
ى˘˘˘ل˘˘˘ع ...ةÈصصŸا م˘˘˘طا˘˘˘م˘˘˘ط˘˘˘˘لاو
يرهصش لكصشب ةجاتÙا تÓئاعلا
تماق ثيح ،ناصضمر ةفق اهدعبو
امك ،ةفق54 عيزوتب «ÿÒا ةمصسب»
ةيبابصشلا ةعومÛا هذه تلخدأا
صسو˘ف˘ن ى˘ل˘ع ة˘˘ج˘˘ه˘˘ب˘˘لاو ة˘˘حر˘˘ف˘˘لا
صسبÓم ءانتقاب ى˘ما˘ت˘ي˘لا لا˘ف˘طألا
لماكب ةيصسردŸا ةبيق◊او ديعلا

د˘ع˘ب مو˘˘ق˘˘ت˘˘ل ،ة˘˘ي˘˘صسردŸا تاودألا
ى˘˘ح˘˘صضألا د˘˘˘ي˘˘˘ع ة˘˘˘ب˘˘˘صسا˘˘˘نÃ كلذ
ى˘˘ل˘˘ع م˘˘ح˘˘ل˘˘لا ع˘˘˘يزو˘˘˘ت˘˘˘ب كرا˘˘˘بŸا
.ديع موي Êاث ةجاتÙا تÓئاعلا
تبرقت تازا‚إلا هذه لك مامأاو
ةمصسب» ةقرف دئاق نم «ةير◊ا»
فرعتلل حبار يلع ميهاربإا «ÿÒا
‘ ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا تا˘˘طا˘˘صشن ى˘˘ل˘˘˘ع Ìكأا
حرصص ثيح ،ةمداقلا ةليلقلا مايألا
ر˘˘صض– «ÿÒا ة˘˘م˘˘صسب» ة˘˘قر˘˘˘ف نأا

لا˘ف˘طألا ة˘ق˘فر ة˘ي˘ناد˘ي˘˘م ة˘˘جر˘˘خ
ت– ةيازو˘م ة˘ن˘يد˘م ن˘م ى˘ما˘ت˘ي˘لا
ةرايزب كلذو ،«ميتيلا ةهزن» راعصش
ة˘ق˘يد˘حو د˘ي˘ه˘˘صشلا ما˘˘ق˘˘م ن˘˘م ل˘˘ك
Èمفون80 موي ةما◊ا براجتلا
نم ةقÓطنلا نوكتصس ثيح ،3102
،03.80 ةعاصسلا ىلع ةيازوم ةنيدم
ما˘˘ق˘˘م نو˘˘ك˘˘ت˘˘˘صس ¤وألا ة˘˘˘ه˘˘˘جو˘˘˘لا
ةقيدح ةيناثلا ةهجولا امأا ،ديهصشلا
ة˘˘ق˘˘يد˘˘ح ط˘˘ب˘˘صضلا˘˘˘بو برا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
ءادغلا ةبجو دعب كلذو ،تاناوي◊ا
لا˘ف˘طأÓ˘ل ة˘قر˘ف˘لا ا˘ه˘مد˘ق˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا
د˘كأا ،ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م .«ى˘ما˘ت˘˘ي˘˘لا
ةردا˘بŸا هذ˘˘ه نأا ة˘˘قر˘˘ف˘˘لا صسي˘˘ئر
ى˘˘ل˘˘ع رور˘˘صسلاو ة˘˘حر˘˘ف˘˘لا تل˘˘˘خدأا
نع اور˘ّب˘ع ن˘يذ˘لا لا˘ف˘طألا بو˘ل˘ق
ة˘ل˘ي˘م÷ا ةردا˘بŸا هذ˘ه˘ب م˘˘ه˘˘حر˘˘ف
هذ˘˘ه رار˘˘م˘˘ت˘˘˘صسلو .ة˘˘˘ف˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘لاو
ةقرفلا تماق ،ةيÿÒا تاردابŸا
نكمتي ىتح يديرب باصسح حتفب
Ëدقت نم عÈتلا ديري صصخصش لك
‘ لمعتصسي غلبم عاديإاب تادعاصسم
.ةقرفلل ةيÿÒا تاطاصشنلا

روعصش هيدلو ،هنطو ‘ ديعصس Òغ يرئاز÷ا»
نيرخآÓل ىدهت اهنأاو ةداعصسلل لهؤوم Òغ هنأا

صساصسألا اذه ىلع ،«طقف نطولا اذه جراخ
ل˘ي˘ل˘ح˘ت˘لا˘ب نار˘˘تو˘˘ب دو˘˘مfi بي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ح˘˘صضوأا

flمولع ‘ روتكد و ةيلقعلا صضارمألا ‘ صصت
ةيرئاز÷ا ةيعم÷ا ‘ وصضعو ،يوي◊ا بطلا
يرئاز÷ا عمتÛا ناك اذإا» هنأا ،يلقعلا بطلل
نأاو «لا˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘نلاو ر˘˘˘تو˘˘˘ت˘˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘˘ق ‘ مو˘˘˘˘ي˘˘˘˘لا
اذهف «فنعلا ¤إا ةلوهصسب نورÚ Áيرئاز÷ا»
،م˘˘هد˘˘ل˘˘ب ‘ ةدا˘˘ع˘˘˘صسلا˘˘˘ب نور˘˘˘ع˘˘˘صشي ل م˘˘˘ه˘˘˘نأل
نأا و˘ه م˘هر˘م˘غ˘˘ي يذ˘˘لا د˘˘ي˘˘حو˘˘لا صسا˘˘صسحإلاو
عمتÛا نم ةيقارلا ةقبطلل لإا تبتك ةداعصسلا

،ما˘ظ˘ن˘لا با˘ح˘صصأا م˘هو ة˘ل˘صضفŸا ة˘ق˘ب˘ط˘˘لا وأا
كلÁ ل هنأا رعصشي يرئاز÷ا نإا اصضيأا فاصضأاو
دلب ‘ صشيعي ل هنأل هÒصصم ىلع ةرطيصسلا
نم هصسفن Òبÿا رذح ،رخآا لصصف ‘ .ةير◊ا
صسا˘صسأا ق˘م˘˘ع˘˘ب د˘˘صسف˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ف˘˘ن˘˘ع˘˘لا لا˘˘م˘˘عأا
ىدصصلا دري يذلا فنعلا ،يرئاز÷ا عمتÛا

تاطوغصض لبق نم صضورفŸا رداغ فنع ىلع
عم جمدنا هنأل هكاردإا بعصصلا نمف ،ةاي◊ا
،ه˘نا˘ي˘ك صضب˘قو ير˘ئاز˘˘ج˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا ةا˘˘ي◊ا
هت˘لا˘ح ن˘م ي˘ع˘ي˘ب˘ط ا˘ب˘ير˘ق˘تو ا˘فو˘لأا˘م ح˘ب˘صصأا˘ف
.ةداتعŸا
وهف ،نمآا أاجلمك Èتعي يذلا نيدلل ةبصسنلاب امأا

بلغتلل يرئاز÷ا عمتجملل ةيلآا نوكي داكي ل
،يفيظولا لÓتخلا تامزأا ىلع لو هتبآاك ىلع
وأا يعولا بج– لأا ةينيدلا رعاصشŸا ىلعف
دار˘فألا ز˘ي“ ي˘ت˘لا تارد˘ق˘لاو ل˘˘ق˘˘ع˘˘لا د˘˘ي˘˘ق˘˘ت
هد˘ق˘ت˘ع˘ي ا˘م اذ˘هو ،ة˘ي˘صصخ˘صشلا م˘ه˘تاد˘ق˘ت˘˘ع˘˘مو
رخآا ‘ بيبطلا ققدو .نارتوب دومÒ fiبÿا
ل ة˘ي˘ن˘يد˘لا ر˘عا˘˘صشŸا ءا˘˘عد˘˘ت˘˘صسا نأا فا˘˘طŸا
ةهجو Òيغت ¤إا انب يدؤوت ةعيرذ نوكت نأا يغبني
ي˘ف˘ع˘تو ح˘يرŸاو ل˘ه˘صسألا ل◊ا ا˘ه˘نأل ،ر˘ظ˘ن˘˘لا

اناياطخ ‘ انادحتت تلاح اهنأاو ،اناياطخ
.ةيمويلا اناطخو

،اباشش11و Úتباشش ،أوشضع41 نم ةنوكتŸأ «ÿÒأ ةمشسب» ةقرف اهتلذب يتلأ ةيÿÒأ تأدوهÛأ دعب
ةيناشسنإ’أ تأدعاشسŸأ Ëدقتل «كوبشسيف» يعامتج’أ لشصأوتلأ عقوم قيرط نع طششنت يتلأ

ىوتشسم ىلع تائفلأ هذه ىلع رمتشسم لكششب ةحرفلأ لاخدإأو ىماتيلأو ةجاتÙأ تÓئاعلل تانوؤوŸأو
نم ديزÃ ةيÿÒأ اهلامعأأ لشصأوت ةيبابششلأ ةقرفلأ هذه يه اه ،ةيدلبلأ ةي’وب ةيأزوم ةيدلب
.اهشسفن ةي’ولأ ىوتشسم ىلع تاطاششنلأ

Ÿ؟هنطو ‘ ةداعصسلاب رعصشي ل يرئاز÷ا اذا

فيطشسب زيزع ينب

حيرلا بهم ‘ لاومأا ءاصضيبلا رئاز÷ا عيراصشم
ةمدقŸا ءاصضيبلا رئاز÷ا عيراصشم نم بابصشلا ةدافتصسا نم مغرلا ىلع
عاطق ميعدت لجأا نمSAD يعامتجلا طاصشنلا ةيريدم فرط نم
ةئفلا هذه نأا لإا ،ةيلولا تايدلب ىوتصسم ىلع طيÙا ةيامحو ةفاظنلا
نم مغرلابف ،دوه‹ ىندأا لذب نودب حبرلا قيق– ¤إا ىعصست ةديفتصسŸا

⁄ جئاتنلا نأا Òغ عاطقلا اذه ميعدتل ةيدلب لك نم Úيفرح ةثÓث Úك“
أاوصسألا ¤إا ئيصسلا نم اروهدت طيÙا ةيعصضو تداز لب نايعلل رهظت

يئيبلا عصضولا روهدت نم اهناكصس يكتصشي يتلا زيزع ينب ةيدلبب ةصصاخ
حتفن انلعج ام وهو ،قرطلا تافاح ىلع خاصسوألا مكارت نع كيهان ،اهب

ءاصضيبلا رئاز÷ا تاصسصسؤوم ءاصشنإا نم ةدئافلا لوح لؤواصستلا حرطل ةناخ
.قاروألا ىلع عيراصشم در‹ تحبصصأا يتلا

‘ يركصسلا ءاد عم Ìكأا صشياعتلل
نود˘˘˘˘˘˘˘˘بو فور˘˘˘˘˘˘˘˘ظ˘˘˘˘˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘صسحأا

ح˘بار ة˘عا˘ق˘ب تم˘ظ˘ن تا˘ف˘˘عا˘˘صضم
ءاد ىصضرŸ ةاي◊ا ةيعمج طاطب
ةÒب˘˘ك˘˘لا Úع ة˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘˘ل ير˘˘˘ك˘˘˘صسلا
اموي فيطصس ةيلو لامصش ةعقاولا
ةد˘˘ئا˘˘ف˘˘˘ل ا˘˘˘ي˘˘˘صسي˘˘˘صس–و ا˘˘˘يو˘˘˘عو˘˘˘ت
يركصسلا ءادب ÚباصصŸا ىصضرŸا
ءا˘˘ب˘˘طألا ن˘˘م ة˘˘˘عو˘˘˘م‹ ه˘˘˘ط˘˘˘صشن
،ير˘˘˘ك˘˘˘˘صسلا ءاد ‘ Úي˘˘˘˘ئا˘˘˘˘صصخألا
Úفقثمو نيدصشرم ¤إا ةفاصضإلاب

هلÓخ اومدق ةحصصلاو ةيذغتلا ‘
ةيئاذغلاو ةيبطلا تاداصشرإلا مهأا
بن˘˘ج˘˘ت˘˘ل ا˘˘ه˘˘عا˘˘˘ب˘˘˘تا بج˘˘˘ي ي˘˘˘ت˘˘˘لا
مجنت يتلا ةÒطÿا تافعاصضŸا

ي˘˘ت˘˘لا ا˘˘صصو˘˘صصخ ءاد˘˘لا اذ˘˘˘ه ن˘˘˘ع

،ي˘ب˘صصع˘لا زا˘ه÷او بل˘ق˘لا بي˘˘صصت
ةرورصض ىلع زيكÎلا ¤إا ةفاصضإلاب
يذ˘لا ير˘˘ك˘˘صسلا ءاد ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا
ا˘˘م ا˘˘ب˘˘لا˘˘غ ي˘˘ت˘˘لاو مد˘˘ق˘˘لا بي˘˘صصي
⁄ نإا مدقلا Îب ةيلمع ¤إا بهذت
امك ،ةمزÓلا ةياقولاو ةيانعلا قلت

ةبصسن صسايقل زاهج002 عيزوت ”
ى˘˘صضرŸا ى˘˘ل˘˘ع مد˘˘˘لا ‘ ر˘˘˘ك˘˘˘صسلا

Ÿةعباتمو ةبقارم ىلع مهتدعاصس
‘ مصس÷ا ‘ ركصسلا ةبصسنل ةيلاثم
ةيلمعلا تقل دقو ،اذه .تقو لك
ى˘˘˘صضرŸا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج نا˘˘˘صسح˘˘˘˘ت˘˘˘˘صسا

رخآل Úح نم اهراركت Úينمتم
دوعت يتلا ةÒب˘ك˘لا ةد˘ئا˘ف˘ل˘ل ار˘ظ˘ن

عم نصسحأا صشياعت لجأا نم مهيلع
.يركصسلا ءاد

تافعاشضم نودب يركشس ءأد لجأأ نم

Úعب ةاي◊ا ةيعم÷ يصسيصس– موي
 فيطصس ةيلوب ةÒبكلا

يئاذغلا نزاوتلاو ةياقولا لكصشت
ة˘˘˘ط˘˘˘ل˘˘˘ج˘˘˘ل˘˘˘ل بصسا˘˘˘نŸا جÓ˘˘˘ع˘˘˘˘لا
ءابطأا هزربأا ام˘ب˘صسح ،ة˘ي˘غا˘مد˘لا

ير˘غد˘م د˘م˘حأا ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسم ن˘˘م
مو˘ي˘لا ة˘˘ب˘˘صسا˘˘نÃ تن˘˘صشو“ Úع˘˘ب
.ءادلا اذهل صصصصıا يŸاعلا
ن˘˘˘˘˘م ءا˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘طألا ءلؤو˘˘˘˘˘ه را˘˘˘˘˘صشأاو
نأا ¤إا ينطابلا بطلا ةحلصصم
دو˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘غا˘˘مد˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل÷ا
ءاد ¤إا ة˘˘ي˘˘صسي˘˘˘ئر˘˘˘لا ا˘˘˘ه˘˘˘با˘˘˘ب˘˘˘صسأا
طغصض عافتراو نمزŸا يركصسلا
نكÁ ل» بلقلا صضارمأاو مدلا

Œةنزاوتم ةيحصص ةايحب لإا اهبن
ة˘˘˘˘يذ˘˘˘˘غ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا لا‹ ‘ ة˘˘˘˘˘صصا˘˘˘˘˘خ

ةبقارŸاو Êدب طاصشن ةصسرا‡و
ة˘يدؤوŸا صضار˘مأÓ˘˘ل ة˘˘م˘˘ظ˘˘ت˘˘نŸا
.«اهيلإا
ع˘˘˘برأاو ثÓ˘˘˘ث Úب ا˘˘˘م ل˘˘˘˘ج˘˘˘˘صستو

ايموي ةيغامدلا ةطلجلل تلاح

بط˘لا ة˘˘ح˘˘ل˘˘صصم ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع
د˘˘م˘˘حأا ى˘˘ف˘˘صشت˘˘صسÃ ي˘˘ن˘˘˘طا˘˘˘ب˘˘˘لا

.ه˘صسف˘ن رد˘صصŸا ق˘فو ،ير˘˘غد˘˘م
فدهلا نأا ءابطألا ءلؤوه ركذو
ن˘˘م˘˘ك˘˘ي مو˘˘ي˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘˘لا

صصاخصشألا صسيصس– ‘ اصساصسأا
مÓ˘˘˘عإاو ر˘˘˘ط˘˘˘خ˘˘˘ل˘˘˘˘ل Úصضر˘˘˘˘عŸا
ثود˘˘˘ح تا˘˘˘مÓ˘˘˘ع˘˘˘ب م˘˘˘˘ه˘˘˘˘برا˘˘˘˘قأا
ثد–و .ة˘˘˘ي˘˘˘غا˘˘˘مد˘˘˘لا ة˘˘˘ط˘˘˘ل÷ا
ف˘˘ي˘˘صضي - ة˘˘ي˘˘غا˘˘مد˘˘لا ة˘˘ط˘˘ل÷ا
ة˘˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘˘ن - Úي˘˘˘ئا˘˘˘صصخألا صسف˘˘˘ن
.خŸا Úيارصش ‘ ةلكصشم دوجو
وأا ةا˘˘فو˘˘لا ¤إا يدؤو˘˘˘ت نأا ن˘˘˘كÁو
صضيرŸا ىدل ةمئاد راثآا ببصست

دقو .عيرصس لفكت بايغ ةلاح ‘
هذه يŸاعلا مويلا اذهل Òتخا
ةعرصسب فّر˘صصت˘لا» را˘ع˘صش ة˘ن˘صسلا

.«خŸا لجأا نم

  تنششو“ Úع

ةيغامدلا ةطلجلل بصسانم جÓع..يئاذغلا نزاوتلاو ةياقولا

دحأا81 ـلا نصس لبق با‚إلا
عصضرلا ةافو بابصسأا
ناصس بط ةيلكب نوثحاب لصصوت
ة˘˘˘ع˘˘˘ما÷ ة˘˘˘ع˘˘˘با˘˘˘ت˘˘˘لا و˘˘˘غ˘˘˘ي˘˘˘˘يد
لبق با‚إلا نأا ¤إا اينروفيلاك
ةبقاعت˘م ةرو˘صصبو81 ـلا ن˘˘˘˘˘صس
ةيصسيئرلا لماوعلا نم ،ةعيرصس
لافطألا ةافو تلدعم عافترل
نم دحاو ىفوتي ثيح ،عصضرلا
تاهمأÓل اعيصضر Óفط41 لك
¤وألا ةنصسلا لÓخ تاÒغصصلا

ةذاتصسأا تحصضوأاو .مهتدلو نم
اتينأا روصسيفوÈلا ةحصصلاو Úصسن÷ا Úب ةاواصسŸا زكرم ةريدمو بطلا
81 نم لقأا) ةÒغصص نصس ‘ لم◊ا نأا اينروفيلاك ةعماجب اهؤوÓمزو جار
‘ ناببصستي ،(ارهصش42 نم لقأا) لم◊ا تلاح Úب تاÎفلا رصصقو (اماع
نإا جار تلاقو ،تاÒغصصلا تاهمألا Úب ابيرقت عصضرلا لافطألا عبر ةافو
لافطألا جاوزل ةيعامتجلا بقاوعلا لايح فواıا دكؤوت ثحبلا جئاتن
تلاق ،يصضاŸا ماعلا ترصشن ىرخأا ةصسارد ‘و .ةÒغصص نصس ‘ با‚إلاو
نم رصشع ةعصساتلا نود ةاتف ÚيÓم ةرصشع نم Ìكأا نإا اهؤوÓمزو جار
.⁄اعلا ءاحنأا ‘ ايونصس نجوزتي رمعلا
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يدثلا ناطرصس تايفو قوفت ماظعلا ققرت تايفو
لاجرلاب ةنراقم هب ةباصصإا Ìكأا ءاصسنلا ❊

71عـمـتـجـم

d.م

ما˘ظ˘ع˘˘لا ة˘˘صشا˘˘صشه) ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م تصصصصخ
لك ربوتكأا رهصش نم نيرصشعلا (ةيŸاعلا

ة˘ح˘فا˘كŸ يŸا˘ع˘لا مو˘ي˘˘لا نو˘˘ك˘˘ي˘˘ل ما˘˘ع
Òكذ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو ه˘˘˘˘ب ف˘˘˘˘ير˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لاو سضرŸا
بي˘لا˘صسأا˘ب ي˘عو˘لا ز˘يز˘˘ع˘˘تو ه˘˘ترو˘˘ط˘˘خ˘˘ب
اذ˘ه م˘˘قا˘˘ف˘˘ت ¤إا ار˘˘ظ˘˘ن ه˘˘ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا
ةوÓعو .Òبك لكصشب هراصشتنا و سضرŸا

ة˘˘ي˘˘لود˘˘لا ة˘˘صسصسؤوŸا تما˘˘ق ،كلذ ى˘˘ل˘˘ع
ةيبورولا ةصسصسؤوŸاو ماظعلا ةصشاصشهل
›ود˘˘˘لا دا–لاو ما˘˘˘ظ˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘صشا˘˘˘صشه˘˘˘ل

ير˘ق˘ف˘˘لا دو˘˘م˘˘ع˘˘لا سضار˘˘مأا تا˘˘ي˘˘ع˘˘م÷
ةحصصب مامتهلا ىلع سسانلا عيجصشتب

سضرŸا اذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت˘˘لاو م˘˘ه˘˘˘ما˘˘˘ظ˘˘˘ع
ةلم◊ا هذه ةيادب تناكو .هنم ةياقولاو

ل˘ب˘ق ن˘م6991 ما˘ع ر˘˘بو˘˘ت˘˘كأا02 ‘
‘ (ماظعلا ةصشاصشهل ةيموقلا ةيعم÷ا)
ةيصضوفŸا نم معدبو ةدحتŸا ةكلمŸا
اذه دامتعا7991 ماع ”و ةيبورولا
ة˘ح˘صصلا ة˘˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م““ ل˘˘ب˘˘ق ن˘˘م خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا
اذ˘ه˘ب ة˘ي˘عو˘ت˘ل˘ل ا˘مو˘ي نو˘ك˘ي˘ل ““ة˘يŸا˘ع˘˘لا
.سضرŸا

تايفو dوفت ماsعلإ ققرت تايفو
يدثلإ ناطرصس
نإاف ،اصضيأا ةمظنŸا تايئاصصحإل اقفو
رو˘˘صسك˘˘لا ن˘˘ع ةŒا˘˘ن˘˘لا تا˘˘ي˘˘فو˘˘لا دد˘˘ع
دد˘ع قو˘ف˘ي ما˘ظ˘ع˘لا ق˘˘قÎب ة˘˘ط˘˘ب˘˘ترŸا
يد˘ث˘لا نا˘طر˘صس ن˘ع ةŒا˘ن˘لا تا˘ي˘˘فو˘˘لا
‘ سضرŸا ببصستيو ةعمت‹ سضيبŸاو
¤إا يدؤوي ام ماظعلا ‘ يجيردت فعصض
لا˘جر˘لا بي˘صصي و˘˘هو ا˘˘هر˘˘صسك ة˘˘لو˘˘ه˘˘صس
ةقاعإاب ببصستيو ءاوصس دح ىلع ءاصسنلاو
تقو ‘ ة˘˘ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا ه˘˘تا˘˘ي˘˘ح ‘ سضيرŸا

نم ةئاŸا ‘08 هتبصسن ام ءاصسنلا لث“
نألو .سضرŸا اذهب ÚباصصŸا ›امجإا

لكصشب طب˘تر˘ي ما˘ظ˘ع˘لا ة˘صشا˘صشه سضر˘م
نإا˘ف اذ˘ه˘ل ،ر˘م˘ع˘لا ‘ مد˘ق˘˘ت˘˘لا˘˘ب سسي˘˘ئر
Úصسمÿا نصس اودعت ن‡ ةÒبك ةبصسن
،ماظعلا ةصشاصشه نم ام ةجردب نوباصصي

نم ديزت ىرخأا لماوع كانه نأا Òغ
ىصضرŸا سضعب سضرعتو سضرŸا ةدح
كل˘˘ت ،ه˘˘تا˘˘ف˘˘˘عا˘˘˘صضŸ م˘˘˘هÒغ ن˘˘˘م Ìكأا
اهتينبو ما˘ظ˘ع˘لا ةو˘ق˘ب ط˘ب˘تر˘ت ل˘ماو˘ع˘لا
ة˘˘ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘طو ءاذ˘˘˘غ˘˘˘لا عو˘˘˘ن˘˘˘بو ة˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لÿا

تاجÓعو ةيودأاو ،ة˘ي˘ند˘ب˘لا تا˘طا˘صشن˘لا
يهو ،سضيرŸا اهمدختصسي دق ةنيعم
ة˘صشا˘صشه ن˘م د˘يز˘ت ي˘ت˘لا ل˘ماو˘˘ع˘˘لا ن˘˘م
.ماظعلا

ةباصصإÓل ةصضرع ©كأإ ءاصسنلإ
ماsعلإ ةص5اصشهب
ةعطق ةيعيبطلا ةلا◊ا ‘ ماظعلا هبصشت
‘و ،ةÒغصصلا ماصسŸاب ءيلŸا جنفصسإلا

ل˘ق˘ي ما˘ظ˘ع˘لا ة˘صشا˘صشه˘ب ة˘با˘صصإلا ة˘لا˘˘ح
Ìكأا ماظعلا حبصصتو Èكيو ماصسŸا ددع
ما˘ظ˘ع˘لاو ،ا˘ه˘ت˘بÓ˘صص د˘ق˘˘ف˘˘تو ة˘˘صشا˘˘صشه
ى˘˘˘صضرŸا ‘ ر˘˘˘صسك˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘˘صضر˘˘˘˘ع Ìكألا
كرولا يه ماظعلا ةصشاصشهب ÚباصصŸا
دومعلاو دعاصسلا ماظع كلذك ،ذخفلاو
نإاف ،ةيبطلا ثاحبألا بصسحبو .يرقفلا

سضار˘˘مأا Ìكأا ي˘˘ه ما˘˘ظ˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘صشا˘˘˘صشه
ÚيŸÓا بيصصت يهف اراصشتنا ماظعلا

مظعم و ،ءاصسنلا اصصوصصخو ⁄اعلا لوح
ة˘صشا˘صشه ن˘م نو˘نا˘ع˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا ى˘˘صضرŸا
كلذل سضارعأا مهيلع رهظت ل ماظعلا
ه˘صضار˘عأاو ،““تما˘صصلا سضرŸا““ ى˘م˘˘صسي
ما˘ظ˘ع˘لا ‘ رو˘صسك ‘ ل˘ث˘م˘ت˘ت ا˘ه˘م˘ظ˘ع˘م
قنعو ،يرقفلا دومعلا ماظع ةصصاخو
ا˘صضيأا سضار˘عألا ن˘مو ،ذ˘خ˘ف˘لا ة˘م˘˘ظ˘˘ع
ناصصقنو ،رهظلا ‘ ةديدصش ملآا روهظ
را˘صسك˘نا ة˘ج˘˘ي˘˘ت˘˘ن لو˘˘ط˘˘لا ‘ ي˘˘ج˘˘يرد˘˘ت
ر˘ه˘ظ˘لا بد– ا˘ه˘ن˘ع ج˘ت˘ن˘˘ي ،تار˘˘ق˘˘ف˘˘لا
،تار˘˘ق˘˘ف˘˘˘لا سضع˘˘˘ب را˘˘˘صسك˘˘˘نا ة˘˘˘ج˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ن
طا˘˘صشن˘˘لا لÓ˘˘خ ج˘˘ت˘˘ن˘˘ت د˘˘ق رو˘˘صسك˘˘˘لا˘˘˘ف
د˘يد˘صش ⁄أا ر˘ه˘˘ظ˘˘ي˘˘ف دا˘˘ت˘˘عŸا ي˘˘مو˘˘ي˘˘لا
رهظي ل انايحأاو ،روهصش ةدعل رمتصسي
متيو .روصسكلا هذه دوجو عم ⁄أا يأا
ماظعلا ةفاثك سسايقب سضرŸا سصيخصشت

ل يهو ةصصاخ ةعصشأا ةروصص قيرط نع
د˘˘˘˘ن˘˘˘˘ع جا˘˘˘˘ت–و ،ر˘˘˘˘طاfl ة˘˘˘˘يأا بب˘˘˘˘صست
،قئاقد01-3 ن˘˘م تقو ¤إا سسا˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘لا
ةد˘ع ‘ م˘ت˘ي ما˘˘ظ˘˘ع˘˘لا ة˘˘فا˘˘ث˘˘ك سسا˘˘ي˘˘قو

ماظع˘لا ة˘فا˘ث˘ك سسا˘ق˘ت ةأارŸا˘ف ،تلا˘ح
،ة˘ير˘ه˘صشلا ةرود˘لا عا˘ط˘ق˘نا د˘ع˘ب ا˘ه˘يد˘˘ل
جÓ˘˘˘ع˘˘˘لا ءا˘˘˘ط˘˘˘عإا رار˘˘˘ق ذا˘˘˘خ˘˘˘تل كلذو
نم Êاعي نŸ ةبصسنلاب امأا ،Êومرهلا
، يرقفلا دومعلا ‘ يعيبط Òغ Òيغت
كلذو ة˘ع˘صشألا ةرو˘صص لÓ˘خ ن˘˘م م˘˘ت˘˘ي˘˘ف
لوح رارق ذاختاو سضرŸا سصيخصشتل

 .جÓعلاو ىرخأا سصوحف لمع

نÓتاق ةفاæنلإو Ú/دتلإ
ماsعلل
لماوع كانه نأا نوصصصصختŸا دكؤوي
Òغ ما˘ظ˘ع˘لا ة˘صشا˘صشه˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘ت˘م ىر˘خأا
ة˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب ““ÚجوÎصسإلا““ زار˘˘فإا سصق˘˘ن
““نوÒت˘صسي˘ت˘صسو˘ت˘لا““ نو˘˘مر˘˘هو ءا˘˘صسن˘˘ل˘˘ل
لماوعلا هذه ديزتو ،لاجرلل ةبصسنلاب
ا˘˘هرا˘˘˘ثآا نأا Òغ ،سضرŸا ر˘˘˘طاfl ن˘˘˘م

Áهذ˘ه ن˘مو ،ة˘˘ي˘˘م˘˘كار˘˘ت نو˘˘ك˘˘ت نأا ن˘˘ك
مغرلا ىلعف ،براقألا ةباصصإا :لماوعلا

ا˘صضر˘م سسي˘ل ما˘ظ˘ع˘لا ة˘˘صشا˘˘صشه نأا ن˘˘م
دار˘˘˘فأا د˘˘˘حأا ة˘˘˘˘با˘˘˘˘صصإا نأا لإا ،ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ثارو
لا˘م˘˘ت˘˘حا ن˘˘م د˘˘يز˘˘ي سضرŸا˘˘ب ةر˘˘صسألا
ة˘˘ل˘˘ق نأا ا˘˘م˘˘ك ،ف˘˘ع˘˘˘صضلا ¤إا ة˘˘˘با˘˘˘صصإلا

ببصسمك فقت اصضيأا ةصضايرلا ةصسرا‡
نم ئطبت ةصضايرلاف ،سضرملل يصساصسأا
للقت اهنأا امك ،ةيمظعلا ةداŸا نادقف
،غ˘˘˘صسر˘˘˘لاو كرو˘˘˘لا رو˘˘˘صسك ثود˘˘˘ح ن˘˘˘م
ة˘˘عر˘˘صس ن˘˘م د˘˘˘يز˘˘˘ي كلذ˘˘˘ك Úخد˘˘˘ت˘˘˘لاو
تايلو˘ح˘ك˘لا ي˘طا˘ع˘تو ،ما˘ظ˘ع˘لا ناد˘ق˘ف
ىلع ظاف◊ا ىلع مصس÷ا ةردق قيعي
سصق˘نو .ة˘م˘ي˘ل˘صسو ة˘ح˘˘ي˘˘ح˘˘صص ما˘˘ظ˘˘ع˘˘لا
ن˘م ر˘خآا بب˘صس ما˘ع˘ط˘لا ‘ مو˘ي˘صسلا˘ك˘˘لا

ةدا˘م مو˘ي˘صسلا˘ك˘لا˘ف ،سضرŸا تا˘˘ب˘˘ب˘˘صسم
ىلع ظافحلل مصس÷ا ا˘ه˘جا˘ت˘ح˘ي ة˘م˘ه˘م
جاتحي امومعو ،ةحيحصصو ةيوق ماظعلا
¤إا اماع91 رمع قوف ءاصسنلاو لاجرلا
ثيح ،ايموي مويصسلاكلا نم مجلم0001
ءز÷ا ل˘˘ك˘˘صشت مو˘˘ي˘˘˘صسلا˘˘˘ك˘˘˘لا حÓ˘˘˘مأا نأا
ةلاح ‘و ،ماظعلا بيكرت ‘ يصسيئرلا

مويصسلاكلا نم ‘اكلا ردقلا لوانت مدع
نا˘˘ب˘˘لألا ا˘˘ه˘˘يو˘˘ت– ي˘˘ت˘˘˘لا ما˘˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘لا ‘
سصخصشلا نإاف ،ةجزاطلا تاورصضÿاو
ةصشا˘صشه˘ب ة˘با˘صصإÓ˘ل ة˘صضر˘ع Ìكأا نو˘ك˘ي
ةيمك نأا رابتعلا ‘ ذخألا عم ،ماظعلا
ا˘ن˘ما˘صسجأا ا˘ه˘جا˘ت– ي˘ت˘لا مو˘ي˘˘صسلا˘˘ك˘˘لا
ي˘صصو˘يو ،ر˘م˘ع˘˘لا فÓ˘˘ت˘˘خا˘˘ب ف˘˘ل˘˘ت˘˘خ˘˘ت
لوا˘˘ن˘˘ت ن˘˘م را˘˘˘ث˘˘˘كإلا˘˘˘ب نو˘˘˘صصصصخ˘˘˘تŸا
لا˘˘˘ف˘˘˘طأÓ˘˘˘ل ة˘˘˘ب˘˘˘صسن˘˘˘لا˘˘˘ب مو˘˘˘ي˘˘˘صسلا˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا
تا˘˘˘˘ع˘˘˘˘صضرŸا ءا˘˘˘˘صسن˘˘˘˘لاو Úق˘˘˘˘˘هارŸاو
بصسحو .““سسأا˘ي˘˘لا ن˘˘صس““ د˘˘ع˘˘ب ءا˘˘صسن˘˘لاو
نم ديزت ةفاحنلا نإاف ،ÚصصصصختŸا
ماظ˘ع˘لا ة˘صشا˘صشه˘ب ة˘با˘صصإلا تلا˘م˘ت˘حا
ة˘صضر˘ع Ìكأا ة˘ق˘ي˘قر˘لا ة˘ي˘ن˘ب˘لا˘ف ،ا˘˘صضيأا

ıا ر˘˘˘طاŸل˘˘ك˘˘ي˘˘ه˘˘لا نأل كلذو ،سضر
ما˘ظ˘ع˘لاو ،سسا˘صسألا˘ب ل˘ي˘ئ˘صض ي˘م˘ظ˘ع˘˘لا

ن˘صس د˘ع˘ب ا˘مو˘م˘ع ف˘ع˘˘صضتو قر˘˘ت أاد˘˘ب˘˘ت
ي˘ت˘لا ة˘جرد˘˘لا ¤إا ل˘˘صصت د˘˘قو ،سسأا˘˘ي˘˘لا

ماظع نم Ìكأا ةلوهصسب رصسكنت اهدنع
ل˘يو˘ط جÓ˘ع˘لاو ،ة˘فا˘ح˘ن ل˘قألا ءا˘صسن˘˘لا
ن˘˘م ““ة˘˘يد˘˘يوÒت˘˘صسلا““ ة˘˘˘يودألا˘˘˘ب د˘˘˘مألا
ة˘يودألا هذ˘˘هو ،ا˘˘صضيأا سضرŸا با˘˘ب˘˘صسأا
ةذ˘ق˘ن˘م ا˘نا˘ي˘حأاو ة˘ي˘صسا˘صسأا ةدا˘ع نو˘ك˘˘ت
لثم سضارمألا سضعب جÓع ‘ ةايحلل
ي˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘صصفŸا با˘˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘للاو و˘˘˘˘˘˘بر˘˘˘˘˘˘لا
ما˘ظ˘ع˘لا ق˘قر˘ت ا˘ه˘ن˘ك˘لو ،يد˘يو˘تا˘مور˘لا

نم ةليو˘ط ةÎف˘ل ا˘ه˘لوا˘ن˘ت د˘ن˘ع ة˘صصا˘خ
سسمصشلا ءوصضل سضرعتلا ةلقو .نمزلا
،ماظعلا ةصشاصشهل فورعمو عئاصش ببصس
ى˘ل˘ع م˘صس÷ا د˘˘عا˘˘صسي سسم˘˘صشلا ءو˘˘صضف
و˘هو ،م˘صس÷ا ‘ (د) Úما˘ت˘ي˘ف ع˘˘ي˘˘ن˘˘صصت
ما˘˘ظ˘˘ع˘˘لا ة˘˘يو˘˘ق˘˘ت˘˘ل يرور˘˘صض Úما˘˘ت˘˘ي˘˘˘ف
نإاف ،نصسلا ‘ مدقتلا عمو ،اهÁوقتو
اذ˘˘ه ن˘˘م ل˘˘قأا تا˘˘ي˘˘م˘˘ك سصتÁ م˘˘صس÷ا
ن˘م زز˘ع˘ي اÃ ما˘ع˘ط˘لا ن˘م Úما˘˘ت˘˘ي˘˘ف˘˘لا
Òصشيو ،سسمصشلا ةعصشأل سضرعتلا ةيمهأا
دق ىرخأا اصضارمأا كانه ¤إا ءابطألا
سضارمأاك ماظعلا ‘ ةصشاصشه اهبحاصصي
،ةي˘قرد˘لا ةد˘غ˘لا طا˘صشن ةدا˘يزو ،د˘ب˘ك˘لا
¤إا ةفاصضإلاب ،يبصصعلا ةيهصشلا نادقفو
.““جنصشوك ةمزÓتم““

Êومرهلإ جÓعلإ
مادختصساب ماظعلا ةصشاصشه جÓع متي

Êو˘مر˘ه˘˘لا جÓ˘˘ع˘˘لا““ ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ةد˘˘ع قر˘˘ط
سضيو˘˘ع˘˘ت قر˘˘ط د˘˘حأا˘˘˘ك ““›اد˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘صسلا

وأا ““ÚجوÎصسإلا““ Êو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘مر˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ه
ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘هو ، ““نوÒت˘صسي˘˘ت˘˘صسو˘˘ت˘˘لا““
للقي وهف ،دئاوفلا نم ديدعلا هل جÓعلا

Êاعت يذلا يليللا قرعتلا تلاح نم
،سسأايلا نصس دنع تاديصسلا سضعب هنم
جÓ˘˘˘ع˘˘˘لا نأا ¤إا نو˘˘˘صصصصخ˘˘˘˘تŸا Òصشيو
ل˘ك بصسا˘ن˘ي ل ›اد˘ب˘˘ت˘˘صسلا Êو˘˘مر˘˘ه˘˘لا
¤إا سضيرŸا جاتحي دقو ،سصاخصشألا

Œعاونأا ةدع ةبر flدجي نأا لبق ةفلت
¤إا سضيرŸا جا˘˘ت˘˘ح˘˘يو ،ه˘˘˘ب˘˘˘صسا˘˘˘ن˘˘˘ي ا˘˘˘م
دا˘ج˘˘يإل سصتıا بي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ةرا˘˘صشت˘˘صسا
ة˘˘حا˘˘تŸا ة˘˘ي˘˘نو˘˘مر˘˘ه˘˘˘لا Òغ ل˘˘˘ئاد˘˘˘ب˘˘˘لا
Êومرهلا جÓعلا اذه نع ةصضاعتصسÓل
نو˘˘˘˘مر˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘م˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘يو ،›اد˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘صسلا
نم ليلقتلا ىلع اصضيأا ““Úنوتيصسلاكلا““
ا˘صضيأا ه˘نأا ا˘م˘˘ك ،ما˘˘ظ˘˘ع˘˘لا ن˘˘م د˘˘قا˘˘ف˘˘لا

رصسك دوجو ةلاح ‘ ⁄ألا سضعب ففخي
وأا نق◊ا قيرط نع هيطاعت متيو ،⁄ؤوم
،““تانوفصسوفصسيبلا““ امأا .يفنألا ذاذرلا
ىلع لمعتو ،Êومره Òغ جÓع يهف
ن˘ع ة˘لوؤو˘صسŸا ا˘˘يÿÓا لو˘˘ع˘˘ف˘˘م ف˘˘قو
ةيودألا هذه دعاصستو ،ماظعلا قيقرت

ةداŸا ناد˘ق˘ف ن˘˘م د˘˘يزŸا ع˘˘ن˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
اودقف نيذ˘لا ى˘صضرŸا د˘ن˘ع ة˘ي˘م˘ظ˘ع˘لا
““تاديوÒتصسلا““ لمعتو ،لعفلاب اهصضعب
ما˘ظ˘ع˘لا ن˘يو˘ك˘ت ز˘ي˘˘ف– ى˘˘ل˘˘ع ةءا˘˘ن˘˘ب˘˘لا
نكلو ،ةيمظعلا ةداŸا و‰ ¤إا يدؤوتف
ةصصاخو ةيبنا÷ا راثآلا نم ديدعلا اهل
ةدايزو ،تو˘صصلا ة˘نو˘صشخ ا˘ه˘ن˘م ءا˘صسن˘ل˘ل
ةدا˘˘˘م د˘˘˘عا˘˘˘صستو ،م˘˘˘˘صس÷ا ‘ ر˘˘˘˘ع˘˘˘˘صشلا
ةيمظعلا ةلتكلا ةدايز ىلع ““ديارولفلا““

¤ا جاتحي هنكلو ،يمظعلا لكيهلا ‘
،هد˘ئاو˘ف د˘ي˘كأا˘ت˘ل ثا˘˘ح˘˘بألا ن˘˘م د˘˘يز˘˘م
‘ ⁄ألا˘˘˘ك ة˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘نا÷ا هرا˘˘˘˘ثآا دد˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل
.ءيقلاو نايثغلا ،Úقاصسلا

نم ةياقولل ةيعيبbلإ dرbلإ
 صضرŸإ
ة˘ي˘ئا˘ي˘م˘ي˘ك˘لا تا˘˘جÓ˘˘ع˘˘لا ن˘˘ع اد˘˘ي˘˘ع˘˘بو
نوصصصصختŸا حصصني ،ةيبنا÷ا اهراثآاو
نم ةياقو˘ل˘ل ة˘ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا قر˘ط˘لا سضع˘ب˘ب
‘ ا˘˘هرود˘˘ب م˘˘˘ها˘˘˘صست ي˘˘˘ت˘˘˘لاو ،سضرŸا
ما˘˘ظ˘˘˘ع˘˘˘لا رو˘˘˘هد˘˘˘ت ءا˘˘˘ط˘˘˘بإا وأا جÓ˘˘˘ع˘˘˘لا
ةصضايرلا ةصسرا‡ :ا˘ه˘ن˘مو ا˘ه˘ت˘صشا˘صشهو
ن˘˘صس ل˘˘˘ب˘˘˘ق أاد˘˘˘ب˘˘˘ت نأا ل˘˘˘صضف˘˘˘يو ي˘˘˘ت˘˘˘لاو
ماظعلا ءانب ةيلمع نأا ثيح ،ةقهارŸا
نوكتو ،غولبلا دنع أادبت اهتفاثك ةدايزو

لصضفأاو ،03 -02 نصس Úب ام اهتمق ‘
اطغصض لث“ يتلا يه ةصضايرلا عاونأا

ةصضا˘ير ل˘ث˘م تÓ˘صضع˘لاو ما˘ظ˘ع˘لا ى˘ل˘ع
عجصشت اهنأل ؛ملصسلا دوعصص وأا ير÷ا
ى˘ل˘ع طو˘غ˘صضلا ة˘موا˘ق˘م ى˘˘ل˘˘ع م˘˘صس÷ا
%8 -2 ةبصسنب اهتفاثك ةدايزب ماظعلا
ن˘˘م نو˘˘صصصصخ˘˘تŸا رذ˘˘ح˘˘يو ،ما˘˘˘ع ل˘˘˘ك

د˘˘ن˘˘ع ة˘˘ف˘˘ي˘˘ن˘˘ع˘˘لا تا˘˘صضا˘˘ير˘˘لا ة˘˘صسرا‡
،ما˘ظ˘ع˘لا ة˘صشا˘صشه˘ب ة˘ي˘ل˘ع˘ف˘˘لا ة˘˘با˘˘صصإلا
م˘ه نŸ ي˘صشŸا ة˘صسرا˘مÃ نو˘ح˘˘صصن˘˘يو
ةعصشأل سضرعتلاو ،Úصسمÿا نصس قوف
يوت– يتلا ةمعطألا لوانتو سسمصشلا

مويصسلاكلا نم اهب سسأاب ل تايمك ىلع
‘ Òبك رثأا نم اهل اŸ ،د Úماتيفو
 .ماظعلا ةصشاصشه رطاfl ليلقت
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؟›اثŸا سساصسألا Ëرك نيراتخت فيك
يذ˘لا ج˘ت˘˘نŸا و˘˘ه سسا˘˘صسألا Ëر˘˘ك
كتر˘˘صشب را˘˘ه˘˘ظإا ى˘˘ل˘˘ع كد˘˘عا˘˘صسي

ىلع روثعلا .بويع يأا نم ةيلاخ
،ادج لهصس ›اثŸا سساصسألا Ëرك
دعاوقلا سضعب عابتإا درجÃ كلذو
Ëركل كمادختصسا دنع .ةطيصسبلا
كترصشب ودبتصس ،›اثŸا سساصسألا

فوصس كجايكام كلذكو ،ةصشهدم
فرعتن انيعد .لوطأا ةÎفل مودي

ة˘˘ط˘˘ي˘˘صسب˘˘لا د˘˘عاو˘˘ق˘˘لا هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع
.›اثŸا سساصسألا Ëرك رايتخل
بصسانŸإ نوللإ رايتخإ
Ëر˘˘˘ك ماد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘صسا ن˘˘˘م سضر˘˘˘غ˘˘˘لا
نول ىلع لوصص◊ا سسيل سساصسألا
،يعيبطلا كنول نع فلتfl ةرصشب
نول ديحوت وه هنم سضرغلا نكلو
نأا بج˘˘˘ي كلذ˘˘˘ل .ط˘˘˘ق˘˘˘ف كتر˘˘˘صشب
ه˘˘ب˘˘صش سسا˘˘صسألا Ëر˘˘ك نو˘˘ل نو˘˘˘ك˘˘˘ي
Ëر˘ك˘ف ةر˘صشب˘لا نو˘ل ع˘م ق˘با˘ط˘ت˘˘م
وأا ح˘˘ي˘˘ت˘˘ف˘˘ت Ëر˘˘˘ك سسي˘˘˘ل سسا˘˘˘صسألا
ةد˘˘˘˘˘عا˘˘˘˘˘ق ط˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ف و˘˘˘˘˘ه ،Òم˘˘˘˘˘صست

Ÿكجايكا.
لواحن نأا وه لوألا أادبŸا نآلا
‘ سساصسألا Ëرك نول رايتخا امئاد

ةءا˘صضإلا˘˘ف ،ة˘˘ي˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ةءا˘˘صضإلا
زكارمو رجاتŸا ‘ ةيعانطصصلا
ةحيحصص ةركف يطعت نل قوصستلا

ةبرŒ ةلواfi دنع امأا .نوللا نع
ةقطنم ‘ هتبرŒ لصضفي Ëركلا

ةقطنم برقأا يهف مفلا لوح ام
⁄ اذإاو .ح˘ي˘˘ح˘˘صصلا ةر˘˘صشب˘˘لا نو˘˘ل˘˘ل
Ëر˘ك دو˘جو ز˘ي˘ي“ ن˘م ي˘ن˘˘ك˘˘م˘˘ت˘˘ت
ءا˘˘˘ن˘˘˘ثأا كتر˘˘˘˘صشب ى˘˘˘˘ل˘˘˘˘ع سسا˘˘˘˘صسألا

Œخا دق كنا ىنعي اذهف هتبرÎت

.بصسانŸا نوللا
ةبصسانŸإ ةبيكÎلإ رايتخإ
تاجايتحا هل دل÷ا نم عون لك

flة˘جا˘ح˘ب ن˘ح˘ن ›ا˘ت˘لا˘بو ،ة˘ف˘˘ل˘˘ت
ن˘م ة˘ح˘ي˘ح˘صصلا تا˘ب˘ي˘كÎلا ءار˘صشل
Òغ ةبيكرت رايتخا .سساصسألا Ëرك
ةد˘ئا˘ف ع˘ي˘صضي كتر˘صشب˘˘ل ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن˘˘م
را˘ي˘ت˘خا ع˘م ى˘˘ت˘˘ح سسا˘˘صسألا Ëر˘˘ك
:Óثمف .بصسانŸا نوللا
¤إا جا˘˘˘ت– :ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘هد˘˘˘لا ةر˘˘˘صشب˘˘˘˘لا
وأا تيز˘˘لا ن˘˘م ة˘˘ي˘˘لاÿا ة˘˘ب˘˘˘ي˘˘˘كÎلا
Ëر˘ك ي˘بر˘ج ،ةأا˘ف˘˘طŸا ة˘˘ب˘˘ي˘˘كÎلا
سسيلو ةيئاŸا ةدعاقلا اذ سساصسألا
.ةيتيزلا
ةبيكرت ¤إا ةجاحب :ةفا÷ا ةرصشبلا

ة˘˘˘فا˘˘˘صضإل بطر˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع يو˘˘˘˘ت–
.هجولا ¤إا قارصشإلا
¤إا جا˘˘ت– ل :ة˘˘˘يدا˘˘˘ع˘˘˘لا ةر˘˘˘صشب˘˘˘لا
كن˘˘كÁو ة˘˘ي˘˘ط˘˘غ˘˘ت˘˘لا ن˘˘˘م Òث˘˘˘ك˘˘˘لا
يتلا ةفيفÿا تابيكÎلا مادختصسا

.فيطل بطرم ىلع يوت–
Úت˘˘ق˘˘با˘˘صسلا Úتد˘˘عا˘˘ق˘˘لا ي˘˘ع˘˘˘ب˘˘˘تا

›ا˘˘ثŸا سسا˘˘صسألا Ëر˘˘ك را˘˘ي˘˘ت˘˘خل
Ÿكأا جايكاÌ عئار نم.

81ةأرـم
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لخاد تابوركيŸا ىلع ءاصضقلل قرط
كخبطم
ا˘ه˘ظ˘ف˘حو ة˘م˘ع˘طألا داد˘عإا ءا˘ن˘ثأاو خ˘ب˘طŸا ل˘خاد تا˘بور˘ك˘يŸا را˘صشت˘˘نا

ءاصضقلاو ةلكصشŸا هذه نم سصلختللو ،ءاوح اهنم ىناعت ةبعصص ةلكصشم
 :ةيلاتلا روطصسلا انعم يعبات اما“ اهيلع
دعبو ،ةمعطألا عم لماعتلا لبق نوباصصلاو نخاصسلا ءاŸاب نيديلا لصسغ -
.هايŸا تارود مادختصسا

.لاهصسإلا نم هاوكصش لاح ةمعطأا يأا Òصض– نع سصخصشلا عانتما -
،عيطقتلا ‘ مدختصست يتلا ةيكيتصسÓبلا وأا ةيبصشÿا حطصسألا لصسغ -
نوباصصلاو را◊ا ءاŸاب كلذو ،خبطŸا دصضانم حطصسأاو ،يهطلا Êاوأاو
كلتب اهلصسغ يأا ،ةمعطألا عاونأا نم عون لك Òصض– نم غارفلا ديعب
عيطقت وأا تاطلصسلا دادعإاب ءدبلا لبقو ،Óثم موحللا عيطقت ديعب ةفصصلا
.راصضÿا

تلواط حطصسأا فيظنتل ةيقرولا فصشانŸا مادختصسا ىلع دامتعلا -
.لصضفألا وه اذهو ،خبطŸا دصضانمو
اهلصسغ ىلع سصر◊ا ،ةياغلا كلتل سشامقلا فصشانم مادختصسا دنع -
 .ةرصشابم اهمادختصسا ديعي نوباصصلاو را◊ا ءاŸاب اديج
¤إا اهÒيغت Òخأات مدعو ،رخآا ¤إا نآا نم كلت سشامقلا فصشانم Òيغت -
لاح ‘ رمألا اذه ةيمهأا دكأاتتو ،قور◊ا اهيلع رهظتو ىلبت نأا Úح
¤إا جات–و لصسغلاب اما“ فظنت ل ابلاغ يتلاو ،خبطŸاب جنفصسإلا عطق
.يعوبصسأا لكصشب Òيغت

 طإرقصس لوقي
اهبلق ‘ نمكت ةأإرŸإ ةيرقبع

اهطوقصسو اهفعصض ةطقن وه اهبلقو
.اهتوق ردصصم حبصصي اهبلقف ةلقاع تناك نإإ نكلو

.لجرلإ مدنيو ...ةأإرŸإ يكبت ةنايÿإ دعب
:ءاصسنلإ ردغ ‘ ليق

نهدوهعو ابصصلإ حير ءافو نهل امف نهركذ عد
ءإوصس

ءافولإ نم نهبولقو هنÈجي ل مث كبلق نرصسكي
ءÓخ

WÑ≥ Gd«ƒΩ:
U°«æ«á GdóLÉê
Hû°ôGFí Gÿ†°ÉQ

:ريداقŸإ
ةلماك ةجاجد
بو˘˘ب˘˘ح ةÒغ˘˘صص ة˘˘ق˘˘ع˘˘ل˘˘م ف˘˘˘صصن

ةصشورهم لدرخ
نخاصس جاجد قرم Úبوك
اطاطب تابح عبرأا
ءلزاب Úبوك
ةبغرلا بصسح ،دوصسأا لفلفو حلم
رزج Úتبح
رصضخأا لصصب نيدوع
لصصب ةبح
:Òصضحتلإ ةقيرط
ةرار˘˘ح ى˘˘ل˘˘˘ع نر˘˘˘ف˘˘˘لا ي˘˘˘ن˘˘˘خ˘˘˘صس
¤إا جاجدلا يعطق مث ،ةطصسوتم
اد˘ي˘ج ه˘ي˘ل˘صسغاو ،ءاز˘جأا ة˘ي˘نا˘م˘˘ث
ةينيصص ‘ جاجدلا يعصض .ءاŸاب
،م˘˘˘ج◊ا ةÒب˘˘˘ك ة˘˘˘˘يرار˘˘˘˘ح نر˘˘˘˘ف
نمو ،Úفصصن ¤إا لصصبلا يعطقو

ي˘ف˘ي˘صضأا .ة˘ع˘ي˘فر ح˘ئار˘صش ¤إا م˘˘ث
ة˘ي˘ن˘ي˘صص ‘ جا˘˘جد˘˘لا ¤إا ل˘˘صصب˘˘لا
هيلصسغاو ،رز÷ا يرصشق .نرفلا
ح˘˘ئار˘˘صش ¤إا ه˘˘ي˘˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘قو ،ءاŸا˘˘˘ب
ي˘˘˘ل˘˘˘صسغا .كم˘˘˘صسلا ة˘˘˘ط˘˘˘صسو˘˘˘ت˘˘˘م
تابعكم ¤إا اهيعطقو ،اطاطبلا
رز÷ا يفيصضأا مث ،مج◊ا ةÒبك
ح˘˘لŸاو ا˘˘˘طا˘˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘لاو ءلزا˘˘˘ب˘˘˘لاو
¤إا لدرÿا و دو˘˘صسألا ل˘˘ف˘˘ل˘˘ف˘˘لاو
تا˘نو˘كŸا ي˘ب˘ل˘ق .جا˘جد˘لا ع˘ط˘ق
جاجدلا قرم يفيصضأاو ،اهعيمج
ة˘ي˘ن˘ي˘صص ي˘˘ع˘˘صضو ،ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘صصلا ¤إا
.ةقيقد06 ةدŸ نرفلا ‘ جاجدلا
ن˘م جا˘˘جد˘˘لا ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘صص ي˘˘جر˘˘خأا
ىقبت ام اهيلع يÌنا مث ،نرفلا

ي˘˘مد˘˘قو ،ر˘˘صضخألا ل˘˘صصب˘˘لا ن˘˘˘م
وأا سضي˘˘˘بألا زرألا ع˘˘˘˘م جا˘˘˘˘جد˘˘˘˘لا
 .زبÿا حئارصش

اهنم سّصلختلا ةيفيكو ةفلتıا رفاظألا لكاصشم ىلع ‘رعت
لكاصشم نكلو ةأارŸا لامج رهاظم نم رفاظألا
ما˘صسق˘نلاو ق˘ق˘˘صشت˘˘لا ا˘˘ه˘˘ن˘˘مو ،ةÒث˘˘ك ر˘˘فا˘˘ظألا
هتصصرف رفظلا ذخأاي نأا لبق كلذو رصشقتلاو
كيلع ةعئار رفاظأا ىلع لصص– يكلو .لوطلل
ر˘فا˘ظألا ل˘با˘ق˘ت ي˘ت˘لا ل˘كا˘˘صشŸا ي˘˘ه ا˘˘م م˘˘ه˘˘ف
.اهجÓع ةيفيكو
:ةيصساصس◊إ
ق˘طا˘نŸا ‘ ة˘ي˘صسا˘صس◊ا سضار˘˘عأا ر˘˘ه˘˘ظ˘˘ت د˘˘ق
ق˘طا˘نŸا ¤إا د˘ت“ د˘قو ر˘فا˘˘ظألا˘˘ب ة˘˘ط˘˘يÙا
هجولا ةرصشب ىلعو Úعلا نوفج لثم ةقيقرلا
ءÓ˘ط ن˘م ي˘تأا˘ت ة˘˘ي˘˘صسا˘˘صس◊ا هذ˘˘هو .ة˘˘ب˘˘قر˘˘لاو
ءÓ˘˘ط عو˘˘ن Òي˘˘غ˘˘ت و˘˘ه ل◊ا نو˘˘ك˘˘يو ر˘˘فا˘˘˘ظألا
رمغو ،ةيصساصسحلل داصضم ءاود لوانتو رفاظألا
.فطلم لولحÃ ةيصساصس◊اب ةباصصŸا قطانŸا
تاققصشتلإ
وه رفاظألا تاققصشت روهظل يصسيئرلا ببصسلا
دد˘م˘ت˘ي ءا˘م˘ل˘ل سضر˘ع˘˘ت˘˘لا ع˘˘م .بي˘˘طÎلا سصق˘˘ن
اذهو ةيناث سشمكني فجي امدنع مث ÚتاÒكلا
وه ÚتاÒكلا نأا ثيح رفاظألا فعصض ¤إا يدؤوي
نع جتنيو .رفاظأÓل ةمعادلا ةيجراÿا ةقبطلا

لو˘˘ط ةدا˘˘يز نأا ا˘˘م˘˘ك تا˘˘ق˘˘ق˘˘صشت˘˘لا رو˘˘ه˘˘ظ كلذ
.ةجيتنلا سسفن يطعت رفاظألا
:يتآلا لعف كيلع تاققصشتلا جÓعلو
.رفاظألا لوط Òصصقت -
تيز ‘ قئاقد رصشع ةدŸ ايموي رفاظألا عقن -
.نوتيزلا

ىلع يوتحي يذلا رفاظألا يوقم لامعتصسا -
.سضيبألا دويلا
رفاظألا مصضق -3
ةيبصصعلاو رتوتلا ةجيتن يتأات ةئيصس ةداع يه
،رفاظألا مصضق بنŒ كيلع ةداعلا كلت جÓعلو
كن˘كÁ كلذ ل˘ع˘ف ‘ ة˘ب˘غر˘لا˘ب رو˘ع˘˘صشلا د˘˘ن˘˘عو
وأا كب˘˘ي˘˘ج ‘ م˘˘هؤوا˘˘ف˘˘خإاو كن˘˘ع كيد˘˘ي دا˘˘ع˘˘˘بإا
ءÓطلا لامعتصسا كنكÁ امك .مهيلع سسول÷ا
.رفاظألا مصضق نم كعنميل ماظتناب
تايرطفلاب ةباصصإلإ
ة˘بو˘طر˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن تا˘ير˘ط˘ف˘لا˘ب ة˘با˘صصإلا ي˘˘تأا˘˘ت
لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب ج˘لا˘ع˘تو ر˘فا˘ظألا ت– ة˘صسب˘˘تÙا
لاوز Ú◊و .تا˘ير˘ط˘ف˘ل˘ل ةدا˘صضŸا تاÁر˘˘ك˘˘لا
رفاظألا ءÓط لامعتصسا بنŒ كيلع ىودعلا
لمعتصست تناك تارصضحتصسم يأا نم يصصلختو

.تايرطفلاب ةباصصإلا تقو ‘
محللإ ‘ Úمدقلإ رفاظأإ لوخد
ع˘م ةد˘صشب ر˘فا˘ظألا سصق ة˘ج˘ي˘ت˘ن ثد˘˘ح˘˘ي اذ˘˘ه
محللا ‘ رفاظألا سسرغنتف ةقيصضلا ةيذحألا

جلاعتو .باهتللاو مروتلاو ⁄ألاب روعصشلل ةيدؤوم
يويح داصضم ى˘ل˘ع يو˘ت˘ح˘ي م˘هر˘م ماد˘خ˘ت˘صسا˘ب
.رفاظألا ةفاح ت– عصضويو
رفاظألاب طيÙإ دل÷إ ققصشت
يتلاو رفاظألاب ةطيÙا دل÷ا ةقبط ققصشت
رفاظألا سصق وأا مصضقلا ةجيتن لكيتويك ىمصست
ة˘˘ل˘˘ك˘˘صشŸا كل˘˘ت ج˘˘لا˘˘ع˘˘تو .ة˘˘بو˘˘طر˘˘لا سصق˘˘ن وأا
‘ عباصصألا عقنو ةبطرŸا تاÁركلا لامعتصساب
.ئفادلا ءاŸا
رفاظألإ رصشقت

ف˘ي˘ث˘ك˘لا سضر˘ع˘ت˘لاو ،سضار˘مألا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ثد–
ل˘يز˘مو ،ر˘فا˘ظألا ءÓ˘طو ،ة˘يو˘ق˘لا تا˘ف˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل
.ءاŸا ¤إا رفاظألا سضرعت ةÌكو كلذك ءÓطلا
ةيدأات دنع تازافقلا ءادتراب ةلا◊ا كلت جلاعتو
نخاصسلا ءاملل سضرعتلا بنŒو ةيلزنŸا ماهŸا
.ةيواميكلا داوŸاو

كن˘كÁ ة˘ط˘ي˘صسب تاو˘˘ط˘˘خ كا˘˘ن˘˘ه
ةخوخيصشلا تامÓع وÙ اهعابتإا
.ماع لكصشب دل÷ا ةحصص زيزعتو
ة˘ق˘ير˘ط ¤إا ه˘ن˘ي˘ل˘كأا˘ت ا‡ اءاد˘˘ت˘˘با

تاÒي˘˘غ˘˘ت˘˘˘لا هذ˘˘˘ه ،كه˘˘˘جو ل˘˘˘صسغ
ا˘˘قر˘˘˘ف ثد– نأا ن˘˘˘كÁ ةÒغ˘˘˘صصلا
:يه تاوطÿا هذهو .اÒبك
لبق إديج هجولإ فيظنت
مونلإ
فظنŸاب هجولا لصسغل تقو لصضفأا

هجولا فيظنتل كلذو مونلا لبق وه
لاو˘ط ة˘˘م˘˘كاŸÎا ا˘˘يÒت˘˘ك˘˘ب˘˘لا ن˘˘م
ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ¤إا ة˘˘فا˘˘˘صضإلا˘˘˘ب مو˘˘˘ي˘˘˘لا
بب˘˘صسي نأا ن˘˘كÁ يذ˘˘˘لا جا˘˘˘ي˘˘˘كاŸا
اديج هجولا فيظنت .ةرصشبلا جيهت
ةلازإا تا˘ج˘ت˘نŸ ح˘م˘صسي مو˘ن˘لا ل˘ب˘ق
ةرصشبلا قاÎخاو لمعلاب ديعاجتلا
فا˘˘˘ف˘˘˘ج ع˘˘˘˘نŸو .ل˘˘˘˘صضفأا ةرو˘˘˘˘صصب
طرفŸا فيظنت˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن ةر˘صشب˘لا
ءا˘صسŸا ‘ ف˘ظ˘نŸا ي˘مد˘˘خ˘˘ت˘˘صسا
حابصصلا ‘ كهجو يلصسغاو طقف
وأا نو˘˘با˘˘صص نود˘˘ب ر˘˘تا˘˘ف˘˘˘لا ءاŸا˘˘˘ب
.فظنم
صسمصشلإ ةعصشأإ نم ةياقولإ
سسمصشل˘ل سضر˘ع˘ت˘لا ن˘م ق˘ئا˘قد01
ىلع ديعاجتلا روهظ ببصست ايموي

.طقف عوبصسأا21 لÓخ ‘ كترصشب
نم يقاو Ëرك عصضو بجي كلذل
نع لقي ل ةيامح لماعÃ سسمصشلا
وأا افيصص راهنلا ‘ جورÿا دنع03
مادختصسا ىلع سصر◊ا عم ءاتصش
ة˘ف˘˘صصب ةر˘˘صشب˘˘ل˘˘ل بصسا˘˘ن˘˘م بطر˘˘م
.ةيموي
داهجإلإ ىلع ةرطيصسلإ

يبصصعلإ رتوتلإو
ل˘˘عŒ ة˘˘ي˘˘صسف˘˘ن˘˘لا تا˘˘بار˘˘˘ط˘˘˘صضلا
5 ن˘˘˘م ًا˘˘˘ن˘˘˘صس Èكأا ود˘˘˘ب˘˘˘ت كتر˘˘˘˘صشب

ق˘˘ل˘˘ق˘˘لا˘˘ف .كر˘˘م˘˘˘ع ن˘˘˘م تاو˘˘˘ن˘˘˘صس
نومره زارفإا نم ديزي رمتصسŸا
ببصسي يذلاو ،لوزيتروكلا داهجإلا
‘ ببصستي ا‡ .Úجلوكلا رصسكت
نكÁ يتلا تاباجتصسلا نم ةلصسلصس
روهظو هجولا رارمحا ¤إا يدؤوت نأا

.بابصشلا بح
ةيانعلإ تاجتنم ثيد–

ةرصشبلاب
عون ‘ طقف دحاو Òيغت ءارجإا

ةينيتورلا ةرصشبلاب ةيانعلا تاجتنم

21 ¤إا6 لك اهني˘مد˘خ˘ت˘صست ي˘ت˘لا
‘ ا˘ظو˘ح˘ل˘م ا˘قر˘ف ثد˘ح˘ي ار˘ه˘˘صش
لمع كنكÁ كلذل .كترصشب رهظم
عون ‘ ةÎف لك طيصسب ولو Òيغت
.كترصشبب ةيانعلا تاجتنم
ةينغلإ ةمعطألإ لوانت
3-اغيموأإ صضامحأاب

ةمعطألا ‘ ةدي÷ا نوهدلا هذه
ىلع لمع˘ت زو˘ل˘لاو ،نو˘م˘ل˘صسلا ل˘ث˘م
ظفاحي ا‡ ةرصشبلا بيطرت ةدايز
اذهو .هتراصضنو دل÷ا ةنويل ىلع
نو˘˘هد˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ق˘˘ب˘˘ط˘˘ن˘˘ي ل ر˘˘مألا
نا˘˘ب˘˘لألا تا˘˘ج˘˘ت˘˘ن˘˘م ‘ ة˘˘ع˘˘ب˘˘˘صشŸا
رر˘صض ن˘م د˘يز˘ت ي˘ت˘˘لاو ،مو˘˘ح˘˘ل˘˘لاو
دل÷ا لعŒ يتلا ةر◊ا تائيز÷ا
.ةخوخيصشلل ةصضرع Ìكأا

ماظتناب ةصضايرلإ ةصسرا‡
يتاوللا ءاصسنلا نأا تاصساردلا ديفت

نعتمتي ماظتناب ةصضايرلا نصسرا“
‘ ل˘˘˘˘˘قأاو ةرا˘˘˘˘˘صضن Ìكأا ةر˘˘˘˘˘˘صشب˘˘˘˘˘˘ب
ة˘˘صسرا‡ نأل كلذو ،د˘˘ي˘˘عا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘لا
ةرصشبلا دادمإا نم ديزت ةصضايرلا
زف– يتلا تايذغŸاو Úجصسكألاب
ى˘ل˘ع ي˘صصر˘حا .Úجلو˘ك˘لا جا˘˘ت˘˘نإا
ع˘ت˘م˘ت˘ل˘ل ة˘ق˘با˘صسلا تاو˘طÿا عا˘ب˘تإا
.انصس رغصصأاو ةرصضن ةرصشبب

انصس رغصصأا ةرصشبل ةطيصسب تاوطخ7
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‘ fiةيبرعلإ زئإو÷إ مهأإ نم ةدحإو ذاقنإل ةلوا

يتارامإلا ليومتلا فقوب نوبلاطي برع نوفقثم
““ركوبلا““ ةزئا÷

ث.ق

ةيŸاعلا ةز˘ئا÷ا˘ب نو˘ق˘با˘صسلا نوز˘ئا˘ف˘لا رد˘صصأا
ءاصسؤور ¤إا ة˘فا˘صضإا ،““ر˘كو˘ب˘لا““ ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘ياور˘ل˘ل
ةزئاج نإا““ هيف ءاج انايب ميك– نا÷ ءاصضعأاو
ةزuيم˘ت˘م ة˘فا˘صضإا ا˘ه˘صسي˘صسأا˘ت ذ˘ن˘م تل˘ث˘م ر˘كو˘ب˘لا
لاعف لكصشب تمهاصسو ،يبرعلا ‘اقثلا دهصشملل

يبرع عاعصشإا نامصضو ةيبرعلا ةياورلا ريوطت ‘
ةينه˘مو ةز˘ئا÷ا ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘صسا نإاو ،ا˘ه˘ل يŸا˘عو
دق تناكو ،اهحا‚ بابصسأا مهأا دحأا ناك اهلمع
ةيبرعلا تارامإلا ةلود نم ةيلاŸا ةياعرلا تلبق
سساصسأا ىلع7002 ةنصس اهصسيصسأات ذنم ةدحتŸا
تارايتخاو اهترادإا ‘ لخدتلا مدع وه حصضاو

.““اهميك– نا÷
ف˘˘ي˘˘صضي- ة˘˘ب˘˘˘قا˘˘˘ع˘˘˘تŸا ءا˘˘˘ن˘˘˘مألا سسلا‹ نألو
Òصصي ةيلÓقتصسلا هذه ىلع تظفاح -نايبلا

ةزئاج اهنأاب ةزئا÷ا فصصو مويلا أاطÿا نم
مÓ˘عإلا ل˘ئا˘صسو سضع˘ب ‘ عا˘صش ا˘م˘˘ك ة˘˘ي˘˘تارا˘˘مإا

اهصسصسأا ةلقتصسم ةيبرع ةزئاج يه ذإا ،ًارخؤوم
ةيفاقثلا يرصصانم نم بناجأاو برع نوفقثم
ةيمصسر ةيتارامإا تاصسصسؤوم ًايلام اهتعر ةيبرعلا
.ةطورصشم Òغ ةياعر
ي˘م˘صسر˘لا ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘لا ءو˘صض ‘““ ه˘sنأا نا˘ي˘ب˘لا دروأاو
يرامعتصسلا Êاطيتصسلا نايكلا عم تارامإÓل
زوفلا م˘ه˘ل ق˘ب˘صس Úي˘ئاور˘ك ا˘ن˘نإا˘ف ،ي˘ل˘ي˘ئار˘صسإلا
ميك– نا÷ ءاصضعأاو ءاصسؤوركو ،ةزئا÷ا هذهب
،ءانمألا سسل‹ ‘ Úقباصس ءاصضعأاك مث ،ةقباصس
ل˘˘˘˘˘tم– ¤إا ›ا◊ا ءا˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘مألا سسل‹ و˘˘˘˘˘عد˘˘˘˘˘ن
ةزئا÷ا ةيامح ‘ ةيخيراتلا ةيفاقثلا هتيلوؤوصسم
ًا˘ظا˘ف˘ح كلذو ،ي˘تارا˘مإلا ل˘يو˘م˘ت˘لا ءا˘˘ه˘˘نإا Èع
.““اهتيلÓقتصساو ةزئا÷ا ةيقادصصم ىلع
يمصسر ليدب ليو“ يأا نع دعبلا نايبلا اعد امك
م˘ه˘ث˘ب˘صشت ن˘˘يد˘˘كؤو˘˘م ،تنا˘˘ك ا˘˘يأا ة˘˘لود يأل ع˘˘با˘˘ت
ك˘ُصسا“ ى˘˘ل˘˘ع د˘˘يد˘˘صشلا م˘˘ه˘˘صصر˘˘حو ةز˘˘ئا÷ا˘˘ب
بارÿا ةهجاوم ‘ Úيبرعلا فقثŸاو ةفاقثلا
،ة˘م˘ظ˘نألا سضع˘ب ه˘ي˘لإا رد˘ح˘ن˘ت يذ˘لا ي˘صسا˘ي˘صسلا
ةيتارامإلا عيبطتلا ةلاح نأا نم اصضيأا قلطنيو
Úلوؤو˘˘˘˘˘صسم تا˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘صصت بصسح˘˘˘˘˘˘بو ةÒخألا
عم ةيفلا– ةيجيتاÎصسإا ىلع موقت Úيتارامإا

اÃ ،تلاÛا لك لمصشت يليئارصسإلا لÓتحلا
.‘اقثلا لاÛا ينثتصسي ل
هجاوت ةزئا÷ا ةيقادصصم““ نأا ¤إا نايبلا Òصشيو
،اهرمع نم ةلصصافلا ةظحللا هذه ‘ ،مويلا
نم ءيرج فقوم ¤إا هعم جاتحن ًابعصص اناحتما

سسلÛا ىلع نوكيصس هنإاف لإاو ،ءانمألا سسل‹
يتلا تاهويرانيصسلا أاوصسأل دادعتصسلا روكذŸا
ددبتو يرابتعلا اهعصضوو ةزئا÷اب فصصعت دق
‘ ا˘ه˘ت˘نا˘ك˘م ن˘م لا˘ن˘تو ي˘خ˘يرا˘˘ت˘˘لا ا˘˘هد˘˘ي˘˘صصر
.““يبرعلا ‘اقثلا نادجولا
اذه ‘ ذختُي ⁄ اذإا““ -نايبلا متتخُي- هيلعو
ةيلÓقتصسا سسuركي عاجصش رارق قيقدلا فرظلا
نم دعتصسي نأا ءانمألا سسل‹ ىلعف ،ةزئا÷ا
ف˘صصع˘ت د˘ق ي˘ت˘لا تا˘هو˘يرا˘ن˘˘ي˘˘صسلا أاو˘˘صسأل نآلا
اهديصصر ددبتو يرابتعلا اهعصضوو ةزئا÷اب

ناد˘جو˘لا ‘ ا˘ه˘ت˘نا˘ك˘م ن˘م لا˘˘ن˘˘تو ي˘˘خ˘˘يرا˘˘ت˘˘لا
ةموؤو˘صشŸا تا˘هو˘يرا˘ن˘ي˘صسلاو .ي˘بر˘ع˘لا ‘ا˘ق˘ث˘لا
دصشانن اذل .نآلا نم اهلtيخت لهصسي ةعsقوتŸا

ظاف◊ا ‘ هتيلوؤوصسم لمحتي نأا ءانمألا سسل‹
ةلقتصسم ةهيزن ةفيظن ىقبتل ةزئا÷ا هذه ىلع
ة˘يŸا˘ع˘لا ةز˘ئا÷ا ى˘ق˘ب˘ت˘لو ،ا˘˘م˘˘ئاد تنا˘˘ك ا˘˘م˘˘ك
عاد˘بإلا ن˘يوا˘ن˘ع ن˘م ا˘ناو˘ن˘ع ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘ياور˘ل˘˘ل
.““قاّلÿا uر◊ا يبرعلا
ن˘م ل˘ك نا˘ي˘ب˘لا ى˘ل˘ع Úع˘قوŸا ة˘م˘ئا˘ق تل˘م˘حو
⁄ا˘صسن˘ب ،يرو˘خ سسا˘ي˘˘لإا ،ه˘˘ل˘˘لا ر˘˘صصن م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا

ةخيلز ،بور◊ا دلاخ ،بعصص يبأا رايب ،سشيمح
زاوف ،حلاصص يرخف ،ةفيلخ رحصس ،ةصشير وبأا

د˘مfi ،نو˘هدŸا ي˘ع˘˘بر ،جارد ل˘˘صصي˘˘ف ،داد˘˘ح
ديرم ،Òقصش دومfi ،سسينب دمfi ،يرعصشألا
.مهÒغو ،يثوغÈلا

يداصشنإإ لمعو ةديدج ةيحرصسم لامعأإ ةثÓث

ةعبرأا قفارت نارهوب ةفاقثلا ةيريدم
ةينف عيراصشم

ةديدج ةيحرصسم لامعأا ةثÓث لخادلا Èمتبصس رهصش لÓخ سضرعُتصس
ةيريدم هنع تفصشك ام بصسح ،ةيلfi تايعمج جاتنإا نم نارهوب
.ةيلولل ةفاقثلا
يصسياfl دمfi ديصسلا ةيفاقثلا تاطاصشنلا ةحلصصم سسيئر حصضوأاو
جرخملل ““ةيدرو““ ناونعب لوألا لمعلا sنأا ةيرئاز÷ا ءابنألا ةلاكول

fiثيح ““بابصشلا ءاصضف““ ةيفاقثلا ةيعم÷ا جاتنإا نمو قديوح دم
.ةينا‹ سضورع ةصسمخ لÓخ نم ةيادبلا ‘ مدقيصس
ة˘ي˘نوا˘ع˘ت جا˘ت˘نإا ن˘م ““ح˘لا˘˘صص““ ة˘˘ي˘˘حر˘˘صسÊ Ãا˘˘ث˘˘لا ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘يو
نم ““ةياكحو ةبرع““ ناونع لمحيف ثلاثلا عادبإلا امأا ،““ةينيصسمÿا““
تاذ قفو ،““لمألا““ ةيفاقثلا ةيعمجلل يبوهيم دمfi فيلأاتو جارخإا
هذه ةقفارÃ موقت نارهول ةفاقثلا ةيريدم““ نأا ¤إا اتفل ،لوؤوصسŸا
.““روهم÷ا مامأا اهصضرعو اهديصسŒ ةيغب عيراصشŸا
‘ ةباصشلا بهاوŸا فاصشتكا ¤إا يمارلا ““نارهو لبلب““ عورصشم امأا
ةبصسانÃ هÁدقت بقتÒف ““لي÷ا““ ةيفاقثلا ةيعمجلل داصشنإلا نف
‘ َجِتنا ينفلا لمعلا اذه نأا املع فيرصشلا يوبنلا دلوŸا ءايحإا
.هيلإا Òصشأا امك ،نونفلاو ةفاقثلا ةرازو فرط نم اصضيأا لsو‡و9102

ث.ق

ربوتكأإ رهصش توÒبب ““بإدآلإ““ رإد نع ردصصتصس

““ةميتيلا دنÓيفوك تانئاك ..ةدامر““
جرعألا ينيصساو يئاورلا ديدج

ينيصساو يئاورلل ““ةميتيلا دنÓيفوك تانئاك ..ةدامر““ ةياور ردصصت
ام بصسح ،توÒبب بادآلا راد نع لبقŸا ربوتكأا01ـلا ‘ جرعألا
.يئاورلا هنع فصشك
ةمداق»: ““كوبصسيافلا““ ىلع جرعألا ينيصساو يئاورلل روصشنم ‘ ءاجو
ربوتكأا01 ،دامرلا نمز نم مغرلا ىلع ،قرزألا اهصسابل ‘ مكوحن
““.بادآلا راد نع ،0202
ة˘ح˘ئا˘ج ن˘˘م ه˘˘بور˘˘ه ّنأا ق˘˘با˘˘صس تقو ‘ حsر˘˘صص د˘˘ق ي˘˘ئاور˘˘لا نا˘˘كو
انuيبم ،ةايحلل ةليصسو هل ةبصسنلاب تحبصصأا يتلا ةباتكلا ¤إا ““انوروك““
رصشنب ايعوبصسأا موقيل ،قلقلا نم بورهلل ةقيرطك ةباتكلل أا÷ هنأا

ل˘صصاو˘ت˘لا تا˘صصن˘م ى˘ل˘ع ة˘صصاÿا ه˘ت˘˘ح˘˘ف˘˘صص ‘ ة˘˘ياور˘˘لا ن˘˘م ءز˘˘ج
.هرصشن ” ام ليصصافت هروهمج عم سشقانيو ،ةيعامتجلا
ةحئا˘ج ا˘ه˘ت˘صضر˘ف ي˘ت˘لا ،ة˘ن˘هار˘لا عا˘صضوألا ن˘ع ه˘ث˘يد˘ح د˘ن˘ع لا˘قو
هلوح نم عيمج نأا اصصوصصخ ،ةباتكلاب هقلق براح هّنإا ،““انوروك““

تايفولل ةÒبكلا ماقرألا ببصسب ،فوخو رعذ ةلاح ‘ نوصشيعي اوناك
نم بورهلل ةقيرطك ةباتكلا ¤إا أاجلي هلعج ام وهو ،اصسنرف ‘

،ةباتكلاب يه تقولا ةيجزتل تناك ىلثŸا ةقيرطلا““ ركذيو ،توŸا
رصشنأا ةياور ةباتك ىلع تلمعف ،ةحئا÷اب قلعتم ءيصش ةباتك اديد–
نم لاعفألا دودر بقرأاو ،(كوبصسيف) ‘ Óصصف سسيمخ موي لك اهنم
دادتما دعب ،(ةيلامتحا ةياهن) ةباتكب اهعم سسانلا لعافت لÓخ
.““ةحئا÷ا ةيادب نم رهصشأا ةعبرأا
نم فsثكو ،تاياورلا نم ديدعلا جرعألا ينيصساو يئاورلل تردصصو

؛ةنصس لك ةياور ردصصُي حبصصأا نأا ¤إا ،ةÒخألا تاونصسلا ‘ هدوهج
تمجرُتو ،باتكلل ›ودلا رئاز÷ا نولاصص ‘ اهنع نلعُي ام ابلاغ
،ة˘ي˘صسنر˘ف˘لا ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ة˘ي˘ب˘ن˘جألا تا˘غ˘ل˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ¤إا ه˘لا˘˘م˘˘عأا
،ة˘يÈع˘لاو ،ة˘˘ي˘˘كر‰اد˘˘لاو ،ة˘˘يد˘˘يو˘˘صسلاو ،ة˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإلاو ،ة˘˘ي˘˘ناŸألاو
.ةينابصسإلاو ،ةيزيل‚إلاو

ث.ق

ةيعامتجلإ ايجولوبوÌنألإ ‘ ثحبلإ زكرم همظن
ةيفاقثلإو

ةغللاب رصشنلا لوح ًءاقل نصضت– نارهو
 ةيغيزامألا

ةيفاقثلا و ةيعامتجلا ايجولوبوÌنألا ‘ ثحبلا زكرم فاصضتصسا
ة˘غ˘ل˘لا˘ب ر˘صشن˘لا لو˘˘ح ًءا˘˘ق˘˘ل يرا÷ا توأا92 و82 ي˘مو˘ي نار˘هو˘˘ب
عم ةكارصشلاب ةيغيزامأÓل ةيماصسلا ةظفاÙا ميظنت نم ةيغيزامألا

.““ايديمون““ ةيعمج
ةرامعو يلكأا ““ايديمون““ ةيعمج ىوتصسم ىلع لاصصتلا لوؤوصسم دافأاو
ةصصرف ناكو ،ةيغيزامألا ةغللاب رصشنلا عوصضوم ¤إا قرطت ءاقللا نأا
يتلا طاو˘صشألاو ،نار˘هو˘ب ة˘ي˘غ˘يزا˘مألا ة˘غ˘ل˘لا سسيرد˘ت ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل
.ةÒخألا تاونصسلا لÓخ اهتعطق
لوح تÓخادم اصضيأا لمصش ءاقللا جمانرب نأا ةرامعو ديصسلا زربأاو
ة˘غ˘ل˘لا سسيرد˘ت ة˘ي˘قÎل ة˘ي˘غ˘يزا˘مأÓ˘ل ة˘ي˘ما˘صسلا ة˘ظ˘فاÙا تا˘طا˘صشن
نارهوب ةيغيزامألا ةغللا يصسردم عم ءاقل ¤إا ةفاصضإا ،ةيغيزامألا
.مهتاعلطتو مهتلاغصشنا ¤إا عامتصسÓل
ة˘ظ˘فاÙا ع˘م ة˘كار˘صش ترو˘ط ي˘ت˘لا ا˘يد˘ي˘مو˘ن ة˘ي˘ع˘م˘ج نأا فا˘صضأاو
عيراصشŸا فلتfl تصضرع ،ماوعأا ةدع ذنم ةيغيزامأÓل ةيماصسلا

غ˘ل˘ب ،ي˘غ˘يزا˘مألا ثاÎلا ن˘م تا˘يا˘ك˘ح راد˘صصإا عور˘˘صشم رار˘˘غ ى˘˘ل˘˘ع
.تاياكح تصس اهددع
ة˘غ˘ل˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت و ر˘صشن˘لا ع˘ي˘ج˘صشت ¤إا ءا˘ق˘ل˘˘لا اذ˘˘ه م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت فد˘˘ه˘˘يو
¤إا جاتحي نم لكلو سضيرعلا روهمجلل حوتفم وهو ،ةيغيزامألا

ه˘ي˘لإا را˘صشأا ا˘م˘ب˘صسح ،عو˘صضوŸا اذ˘ه لو˘ح تادا˘˘صشرإا وأا تا˘˘مو˘˘ل˘˘ع˘˘م
.نومظنŸا

ث.ق

كلذو ،اهل يتإرامإلإ ليومتلإ فاقيإاب ةزئا÷إ ءانمأإ صسل‹ ركوبلإ““ ةيبرعلإ ةيإورلل ةيŸاعلإ ةزئا÷اب نوقباصسلإ نوزئافلإ بلاط
.يليئإرصسإإ لÓتحلإ عم يتإرامإلإ عيبطتلإ ءإرج
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ميظنت نع ةدود نب ةكيلم ةفاقثلا ةريزو تنلعأا
›ودلا مليفلل ةيمقرلا ةباوبلا ناجرهŸ““ ةرود
.““لبقŸا ةنصسلا علطم ةبانعب Òصصقلا
لصصاوتلا عقوم ىلع ناجرهŸا ةحفصص تدروأا
تمزتلا ةريزولا نأا ““كوبصسيافلا““ يعامتجلا

ع˘م ا˘ه˘ئا˘ق˘لو ة˘با˘ن˘ع ¤إا ا˘ه˘ترا˘يز سشما˘ه ى˘ل˘˘ع
Òفوتب ريذخلب ليلد ناجرهŸا سسصسؤومو ريدم
tدعي يذلا ناجرهŸا حا‚إل تاناكمإلا ةفاك
ي˘بر˘ع˘لا ⁄ا˘ع˘لاو ر˘˘ئاز÷ا ‘ ه˘˘عو˘˘ن ن˘˘م لوألا
رهصشألا تارود هتققح يذلا حاجنلا دعب اذهو
.ةطرافلا
11 نم امليف53 ةكراصشم ناجرهŸا ىصصحأاو
نم Ó˘م˘ع21 ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م توأا ةرود ‘ اد˘˘ل˘˘ب
نم Úنثاو برغŸا نم مÓفأا ةعبرأاو رئاز÷ا
ايروصس تلجصس اميف ،ناريإا نم Úنثاو سسنوت

توكو اي˘لا˘ط˘يإا ه˘ل˘ث˘مو د˘حاو م˘ل˘ي˘ف˘ب ا˘هرو˘صضح
4ـب ر˘صصم بنا˘˘ج ¤إا اد˘˘ن˘˘كو ا˘˘صسنر˘˘فو راو˘˘ف˘˘يد
.6ـب قارعلاو مÓفأا
ةكراصشŸا مÓفألا نأا Úمظنملل نايب فصشكو
،ي˘ب˘ير˘ج˘ت˘لاو ي˘ق˘ئا˘ثو˘لا ،ي˘ئاور˘لا Úب تعو˘ن˘˘ت
ةأايه نإا““ ناجرهŸا سسيئر ريذخلب ليلد لاقو
لامعألا نم ددع لوبق نع تظف– ميظنتلا
لاجآلا ‘ ليجصستلا تاءارجإا اهئافيتصسا مدعل
.““ةدsدÙا
بي˘صصن˘ت˘˘ب ما˘˘ق نا˘˘جر˘˘هŸا نأا نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ف˘˘صشكو
ل˘ث˘مŸا ا˘م˘هو نا˘جر˘˘ه˘˘م˘˘ل˘˘ل Úم˘˘ئاد ن˘˘يÒف˘˘صس
Êا˘ب˘صسلاو ،لا˘ت˘صساو˘غ و˘لرا˘ك˘˘نا˘˘ي˘˘ج ›ا˘˘ط˘˘يإلا
مامصضنا بناج ¤إا ،بيرا يدزيدنانرف سسيول
ن˘˘م رو˘˘ن˘˘لا ى˘˘م˘˘ل˘˘صس ة˘˘ي˘˘ئا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘صسلا ة˘˘˘جرıا
بتاكو جرfl ،دجاصسلا يواب بيبحو ،نادوصسلا

امنيصسلاو يرصصبلا يعمصسلا ‘ ذاتصسأاو ويرانيصس
رايتخلاو ءاقتنلا ةن÷ ¤إا ناريإاب زاوهألا نم
.ةمئادلا ةيلودلا
ةرود لوأا ميظنت نع ناجرهŸا نايب فصشكو
ةيلعافت ةيصضاÎفا تاصشرو لكصش ىلع ةينيوكت

يواب بيبح Êاريإلا اهطصشني ،رصشابŸا ىلع
ناونعب جارخإلاو ويرانيصسلا ةباتك لوح ،دجاصس
01 نم كلذو ،““ةصشاصشلا ¤إا ءاصضيبلا ةقرولا نم““
.لبقŸا Èمتبصس31 ¤إا
Úعد˘˘بŸاو با˘˘ب˘˘صشلا ل˘˘ك˘˘ل ة˘˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م ةرود˘˘˘لا
متي نأا ىلع ناجرهŸا ةحفصص ىلع ÚمتهŸاو
‘ ةيلود ةكراصشم ةداهصش حنمو تافلŸا زرف
م˘ه˘تا˘ف˘ل˘م ل˘ب˘˘ق˘˘ت ن˘˘يذ˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصل ةرود˘˘لا ر˘˘خآا
.نيوكتلا نوزاتجيو

ث.ق

: فصشكت ةدود نب ةكيلم نونفلإو ةفاقثلإ ةريزو

ةلبقŸا ةنصسلا علطم ةبانعب Òصصقلا ›ودلا مليفلل ةيمقرلا ةباوبلا ناجرهŸ ةرود ميظنت

لصضفأا ةئف ‘ ءادوصسلا ةنصسوصسلا ةزئاج ىلع ““ىليل وبأا““ مليف سسفانُي
ما˘ق˘ُت يذ˘لا ي˘ئا˘م˘ن˘ي˘صسلا نا˘م˘ع نا˘جر˘هÃ ل˘يو˘ط ي˘بر˘ع ي˘ئاور م˘˘ل˘˘ي˘˘ف
.مايألا هذه هتايلاعف
مÓفألا نم ددع بناج ¤إا ةصسفانŸا رامغ يرئاز÷ا مليفلا لخديو
نم »ج حان÷ا ءاصسن»و ،برغŸا نم ““لوهÛا ديصس““ رارغ ىلع ةيبرعلا
‘ ةصضورعŸا مÓفألا ¤إا ةفاصضإلابو ،نانبل نم ““سشيعن كيب»و ،سسنوت
لامعأا01 سضر˘ع ة˘ي˘م˘صسر˘لا ة˘ق˘با˘صسŸا فر˘ع˘ت˘صس ،تارا˘ي˘صسلا ا˘م˘ن˘ي˘˘صس
يبرع يقئاثو مليف لصضفأل ءادوصسلا ةنصسوصسلا ةزئاج ىلع سسفانتت

،““ىمصسم Òغ لجأا ¤إا ميهاربإا““ :ةفلتfl ةيبرع لود Êامث نم ليوط
نع جرخ لث‡ ةياكح““ ،““ةÒخألا ةطÙا توÒب““ ،““مهنوجصس ‘ نحن““
مون““ ،““اقحل ةروثو تاونصس01 ،‘ يت هللا حتف““ ،““ةلغصشلا““ ،““سصنلا
اذ˘˘ه ،““بل˘˘ح Úنا‹““ ،““ا˘˘ن˘˘قر˘˘ف˘˘ت ،ةرو˘˘صصنŸا ‘““ ،““ل˘˘ب◊ا ‘ كيد˘˘˘لا

Úيندرأا Úيئامنيصس ÚفfiÎ نم ةفلؤوم ميك– نا÷ ثÓث موقتصسو
زئاوج ىلع لصصحتصس يتلا ةزئافلا مÓفألا رايتخاب Úيلودو برعو
.ةيدقن
،انوروك ةحئاج ببصسب لuجأا دق ليرفأا رهصش ‘ ررقŸا ناجرهŸا ناكو
دقو ،› جدل يصسنرفلل ““ءاصسؤوبلا““ مليفب يرا÷ا توأا42 ‘ حتتفاو
راصشتنا ةبراfi راطإا ‘ دعاوقلا نم ةعوم‹ ناجرهŸا ةرادإا ترقأا
ةليدب ةقيرط داجيإاب ناجرهŸا ةرادإا تماق ثيح ،““انوروك““ سسوÒف
ةقطنم ةÒظح ‘ ةقÓمع امنيصس تاصشاصش ثÓث بصصن لÓخ نم
لخاد نوجرفتŸا رصضح نيأا ،ةرايصس042 ›او◊ عصستت يتلا ›دبعلا
¤وألا يه ؛““نإا فيارد““ ةبرŒ نمصض ،ناصصخصش ةدحاو لك ‘ تارايصس
.نامع ‘ اهعون نم

ث.ق

ايبنجأإو ايبرع امليف03 ةكراصشم فرعت ةيلاعفلإ

 نامع ‘ ءادوصسلا ةنصسوصسلا ةزئاج ىلع سسفاني ““ىليل وبأا““
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فحاوزلا نم
لوح

بغري

مقصس
Úل

Òثك
اكيرمأا ةلمع

ةيرطم
ةينانبل

نجصس

(م)يصصاق
داو

(م) سصÓخا
سسكع

اهرخؤوي

راركت
رانأا

fiةب

(م)قئادح
دعب

(م) مقاط
ناهباصشتم

لذ
راهدزإا

دصسألا Òغصص
بوعصش نم

ايقيرفإا

(م)نمث
لÓب

(م)فذاح
(م)بيذاكا

(م)رغث
ءادر

باوج فرح
(م)بعل

(م)مان
يومأا رعاصش

يصساوحأا
كرحن

بانأا
سضرم

(م)درج
دراب سسكع

ةنيز
نم

(م)ماخرلا

تيم سسكع سسانلا
(م)لك

Òثك
ةصضيبلا ‘

عمج
(م)نهار

(م)داهتجإا
فده

 مجه
(م)دعترب

تقو
رعصشأا

«راطما»
ةÌبعم
يرورصض
ماعطلل

قيقصش
دلاولا
لصصأا

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

ةعطا“تŸإ تاملكلإ

اي“فأإ
Òهصش يرئازج يديموك لث‡ \1
- 
سسكع - ماعوأا لوح \2
(م)قورصشلا
لطيف - ةÌعبم «سضراعي» \3
حباصس - (ع) ءايبنألا نم \4
 \ ملع سسكع \5
6\ Ãا اذه ‘ ىنعŸناك - fiةب
فيعصض - (م)
7\ flاب ةلصضŸ(م)ءيصس سسكع - ءا
(م)ةعمد - (م)كولŸا ءانبأا \8
ناولأا نم - Èع \ منهج ‘ داو \9
(ن)(م)يرئاز÷ا برطلا
همظعم - يحاون \01

ايدومع
- لحار Òهصش يرئازج برط‡ \1
(م)هبرقب نكصسي
ةيلو تايدلب نم - رج فرح \2
رئاز÷ا
تÓماعŸا نم \ ةÌعبم«قهري» \3
 (م) مÓصسلا ‘ ةمرÙا ةيلاŸا
لصصفنم Òمصض - ةيبرع برط ةلأا \4
د˘˘حأا - م˘˘طÓ˘˘تŸا ر˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘لا جو˘˘˘م \5
نيدلاولا
(م) بذج - مرك - (م)رون \6
لصصفنم Òمصض - سسومان وأا نوناق \7
(م)بئاغلل
يو˘˘˘ن˘˘˘صس Ëو˘˘˘ق˘˘˘ت \ «رو˘˘˘غ«ا˘˘˘ث˘˘˘ل˘˘˘˘ث \8
Úملصسملل
«يبألا«ّ‘ اهدŒ - ةÌعبم «Èلا» \9
مجع سسكع \ راهزألا نم \01

h ± … g` Ω G ∫ S¢ ∫ G

Ω GE G Ü G T¢ i ∫ ´ G

¿ ¿ ± S¢ h Q O … ´ ∫

T¢ G … Ω ∫ ´ Ω ¿ ∫ ¿

Ü A g` R ∫ … ∫ V¢ … O

Q Ü Ω G ¿ ± g` ì g` G

A ì ê GC ê g` G ¿ Ω Ω

… O ä Ü Ω G ∫ ì GC g`

T¢ ∫ g` Q G U¢ ä ñ GE …

G ∫ ∑ g` ∫ ê ´ ∫ G ±

رصسلإ ةملك

 :بولŸbإ
بكاوك نم

ةيصسمصشلا انتعوم‹
ناعمللا ديدصش ,

تاملكلإ
- ةلجعلا - ‘ و - ةمÓصسلا -Êأاتلا - ‘)
- ءيصش - ىلع - بصش نم ) - ( ةمادنلا
- هيف - اÃ - ءانإا - لك ) - (هيلع - باصش
- سسورد - مÓحأا - راصصتخإا - (حصصني
.بج - دح - لف - ملعم - جهانم

وك - ود - وصس
2 7 1 4

4 6 9 5 2 7
7 2 8

1 8 4 2 7
6 4 7 8 3

2 3 8
8 7 2 4 6

5 2 1 4
1 9 7 3 5

إ ل لك ام إ ت Ÿت “ ا عط ة
إ “ف اي
يمح -1 اع د صش رو .ي لا - ةنصس -2 ورغ . ب
3 اعي - ر ب - سض وقعي -4 .سس ئاع - ب م
. 5 . لهج - -6 ه - دو - انه - Ú . 7-
ر أا - ةبط يج .د أا -8 ع - ءارم Èة. يو -9 ل
ار - رم - .ي اهج -01 لج - ت ه

:ايدومع
نصسح اوج - ي 2 .هر ع - نم  - Ú
.ةياط 3 ي - لا - قره .ابر - دوع -4
.مه ابع -5 أا - ب 6 .م دوج - سض و ا -
.رج - صش -7 8 .يه - ةعير - غ و -
لا ه 9  ةيرج لا» - È»- ا ب ا ي. 01-
اي صس م Ú - رع ب

إ ل لك ام إ ت ل صس ه يم إ :ة ينويل صس وك لك م إ ة ل صس إ :ر ل ةةرهز

باعلألإ ÿولح

ةيمهصسلا تاملكلا
و مولعلإ و ةيبÎلاب ينعت ةي‡أإ ةمsنم:—يرعتلإ
صسيراب يصسيئرلإ اهر“م ,�491 ماع اهصسيصسأات ناك ,ةفا“ثلاي

4 3 2 18 7 6 5

1

3

6

4

5

2

7

8
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Òفز سسكع
(م)

تاعدوتصسم
عمصسي ل

(م)
لج

فوخ
هئات

و عمج
(م) دصشح

ناصسحإا
داعأا

(م) طقصس
ةصسيئر

Ÿسس
(م) هببصسب

Òبك تيب
(م)

 سصلıا

ةهباصشتم
ريرصس
لفطلا

بجا◊ا
بابصشلا

(م) حصش
رهصش

يدÓيم

Òمصض
لصصفنم
رهدزي

يهنلل
رانلا ناصسل

براقأا
(م) عاجوأا

اق◊
ىعصسأا

اثلث
«فوخ»
(م) ةدوم

لصضخ
ءاŸاب

رهصش
(م) يدÓيم

عوبصسألا ‘
(م)
درفم

«تاياد»
سسكع

(م) اهففج
فداصصتي

« يئاوه »
ةÌعبم

رانلا ناصسل
كناكم

هلجصس
حصضوأا

ةهباصشتم
(م)  ةحاصسملل

«بعل» اثلث

برطم
(م) يبرع

Èت

(م) قذاح
هكرحي

 ددغلا نم
ماهفتصسÓل

 داصشر
ةيبرع ةلود

 (م) ءايع
(م) يصصحي

سسكع
اهصضفر

flهجرا
(م)
ةروصسج

مصس÷ا ‘
(م)

(م) يقصس
در

رداصصم نم
ةقاطلا

درفم
«سصوصصنلا»

 اثلث
«دصشر»
(م) رحصس

(م) بئاغلل
رويطلا نم

(م)
زاتجي

«لاخ» اثلث
مده

دوط
ىصصحأا

ديدصش درب
(م)
ركنأا

تاوصصألا

(م) سسقط
ثدحي

ةنيدم
(م) ةيبرغم

اهتمصصاع
وكاماب

عاجوأا
قوصش

رويطلا نم
(م)
سضرح

(م) نصصح
« ةيمأا »

ةÌعبم

رجصضأاَ
دمخ

زيح
لصصفي

دق
(م) دقر

(م) هتلمج
ءانيم
يدوعصس

درفم
(م) «ندم»

(م) يود
وأا نصسح
 (م) قنور

 يصصاقلا
سسكع

(م) ءاجه

(م) رقتحا
 ةنيغصض

ةملك ىنعم
ةغللإ ‘ قإرعلإ

ةيبرعلإ

ليلج يباحصص
دعب دلو (صض)
ىلصص ــ لوصسرلإ

هيلع هللإ
Úتنصسب ــ ملصسو

فصصنو

ةنيدم
ةيصسينودنإ

اهب تصسصسأات
مدع ةكرح

ماع زايحنلإ
5591

يئايزيف
Òهصش ›اطيإإ
زاهج عÎخأإ

ويدإرلإ

رهصشأإ نم
ةداقلإ

‘ Úيركصسعلإ
مزهي ⁄ ⁄اعلإ

ةكرعم ةيأإ ‘
اهصضاخ

ىدعأإ يه
ناصسنإلإ ءإدعأإ

حمرلاب نعطلإ
لو ، هوحنو
إذفان نوكي

ةنيدم
ىفوت ةيقإرع
ردنكصسإل اهب

ÊودقŸإ

رهصشأإ نم
لئابقلإ
ةيبرعلإ
ترصصان

ىلصص ــ لوصسرلإ
هيلع هللإ

لك ‘ ــ ملصسو
 هبورح

Ìكأإ نم
تانإوي◊إ
رصصبلإ ‘ ةدح

5

4

3

2 1
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ىفطسصم ىفسشتسسم
ةبيشسح عراشش : ناونعلا

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

ياد Úسسح : ىفسشتسسم
ياد Úشسح : ىفششتشسم
ىفششتشسم : ناونعلا

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

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

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

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

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

ةديلبلا ىفسشتسسم
نوناف زنارف ىفششتشسم : ناونعلا

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

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

2321723431200 : فتاه
Ê : zd.etnas@necmeltuhcوÎكلإلا ديÈلا

وزو يزيت ىفسشتسسم
ريدإا دمfi ىفششتشسم : ناونعلا

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

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

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

ةنيطنسسق ىفسشتسسم
صسيداب نب ىفششتشسم : ناونعلا

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

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

تاـيفشìـØـم

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

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

72.97.17.120: صسكاف
�zd.vog.gc.www

: عافدلا ةرازو
51.51.17.120 : فتاه

رئاز÷ا - رايبألا - اراغاـط : ناونـعلا
ةمشصاعلا

120 -75 -00 -00 : فتاـهلا

ةيلخادلا ةرازو
ةموك◊ا رشصق قاطن

04.32.37.120/00.21.17 : فتاه
01.25.06.120: صسكاف

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

: ةيعامتجإلا
رئاز÷ا ، دادزولب دمfi عراشش44

66.33.86.120 : فناه
60.35.47.120 : صسكاف

: ةيلاŸا ةرازو
ايناطيروم  ىنبم وÒبود ةحاشس

66.31.17.120 : فتاه
05.46.37.120: صسكاف

ةيجراÿا نوؤوسشلا ةرازو
ةيدارŸا ىيحي نب قيدشصلا دمfi ةحاشس

54.54.05.120/34.34.05 :فتاه
24.24.05.120: صسكاف

ديسصلاو ةحلفلا ةرازو
21 مقر صشوÒمع ديقغلا عراشش

21.17.17.120: فتاه
68.95.97.120: صسكاف

ميلقإلا ةئيهتو زيهجتلا ةرازو
ةبقلا Òبكلا ر“ؤوŸا ةرهاقلا عراشش

00.59.86.120: فتاه
47.98.85.120: صسكاف

مجانŸاو ةقاطلا ةرازو
08 مقر لومرغ دمحا عراشش

00.33.76.120: فتاه
66.30.76.120: صسكاف

ةلكيهلا ةداعإاو ةعانسصلا ةرازو
ةمهاسسŸاو

40 مقر ياب دمحأا عراشش ، هيزيلوكلا ىنبم
فتاه

:76.59.32.120/34.09.32/68.59.32
82.49.32.120: صسكاف

ةراجتلا ةرازو
ةموك◊ا رسصق

04.32.37.120/84.32.37 : فتاه
87.45.37.120: صسكاف

لقنلا ةرازو
911 مقر دارم صشوديد عراشش

99.60.47.120 : فتاه
61.35.47.120: صسكاف

تلسصاوŸاو ديÈلا ةرازو
رئاز÷ا ، ةبقلا ، ةفاقثلا رشصق

02.21.17.120 : فتاه
59.29.17.120: صسكاف

ةÒغسصلا تاسسسسؤوŸا ةرازو
ةطسسوتŸاو

40 مقر ياب دمحأا ، هيزيلوكلا ىنبم
00.33.17.120: فتاه

88.62.95.120/95.56.06: صسكاف

ةينيدلا نوؤوسشلا ةرازو
40 مقر ةرديح داقميت دمحأا عراشش

55.58.06.120: فتاه
63.90.06.120: صسكاف

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

75.76.06.120: صسكاف

ةلئاعلاو نماسضتلا ةرازو
رئاز÷ا ، ةموك◊ا رشصق

فتاه
:04.32.37.120/84.32.37/00.21.37

89.95.37.120: صسكاف

ةسضايرلاو بابسشلا ةرازو
30 مقر دادزولب دمfi عراشش

05.53.86.120/85.53.86: فتاه
87.77.56.120: صسكاف

نيدهاÛا ةرازو
ةفرانوب دمfi عراشش20 رايبألا

55.32.29.120: فتاه
93.72.29.120: صسكاف

ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ةرازو
يملعلا

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

ناكسسإلا ةرازو
371 مقر دارم صشوديد عراشش

22.70.47.120: فتاه
38.35.47.120: صسكاف

ناكسسلاو ةحسصلا ةرازو
مقر ةيندŸا ، ىلعل نمحرلا دبع عراشش

521
51.35.76.120 : فتاه
64.63.56.120: صسكاف

تعانسصلاو ةحايسسلا ةرازو
ةيديلقتلا

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

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

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

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

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

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

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

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

اسسنرف
ةيداشصتقلا ماهملل ةيرئاز÷ا ةيلشصنقلا :ناونعلا

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

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

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

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

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

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

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

Æرافàت

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

à⁄ضخ©àء àمماـــ“رألìفـــحاــ

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

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

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

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

 يادلا رسصق فحتم
رئاز÷ا ةبشصقلا

44.48.86.120: فتاه

راثألل ينطولا فحتŸا
711 مقر مشساقلب Ëرك عراشش
68.06.47.120: فتاه

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

ةلوفطلا فحتم
ريوكعوب حلاشص عراشش411
71.35.46.120: فتاه
71.75.46.120 :صسكافلا

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

يسساروألا قدنف
رئاز÷ا ،نوناف زنارف عراشش

252847120 : فتاه
782717120/09 :صسكاف

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

012586120/011076 : فتاه
401266120/020366 :صسكاف

رئاز÷ا قدنف
رئاز÷ا ،ةعمجوب Êاديوشس يح42

000159120 : فتاه
805396120 :صسكاف

›ودلا رئاز÷ا قدنف
-اقباسس نوتليهلا -

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

60.60.12.120 : صسكاف

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

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

26.52.45.120/46.42.45 :فتاه
66.52.45.120 :صسكاف

ضضايرلا قدنف
 ›اواطشس ، جرف يديشس يحايشسلا بكرŸا

39.50.93 /57.13.93.120 : فتاه
54.61.93.120 :صسكاف

Òمألا قدنف
ميهاربإا ›اد قيرط ،نشسح لÓط يح33

06.82.63.120/01.51.63 : فتاه
85.33.73.120 :صسكاف

ىسسرŸا قدنف
›اواطشس ،جرف يديشس-يحايشسلا بكرŸا

15.91.93.120/50.01.93 : فتاه
54 .61.93.120 :صسكاف

فايسضلا راد قدنف
رئاز÷ا ،ةيدارŸا
02.02.96.120 فتاه

 راطŸا قدنف
25.57.05.120/05.26.05 : فتاه

120055793 :صسكاف

ةيبهدلا لامرلا قدنف
ةدلارزب يحايشسلا بكرŸا

42.96.93.120 :فتاه
76.87.93.120 :صسكاف

هزنŸا قدنف
›اواطشس ، يتيروم ،يحايشسلا بكرŸا

53.41.93.120 : فتاه

بناجلا قدنف
رئاز÷ا ، لجنموب يح10

61.18.47.120 :فتاه

يزكرŸا يحايسسلا قدنقلا
 رئاز÷ا ، ناشضمر نابع يح90

44.67.37.120 : فتاه

à⁄ق§ا„ف

 ةيلاŸا تاسسسسؤوŸاو كونبلا
-يزكرŸا كنبلا - رئاز÷ا كنب

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

120

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

62.53.17.120 : فتاه
42.42.17.120 : xaF

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

05.98.37.120 : فتاه
02.55.55.120/43.85.55 : صسكاف

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

46.45.03.120: فتاه
22.54.03.120: صسكاف

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

00.82.93.120/02.82.93 : فتاه
75.73.93.120 : صسكاف

يجراÿا كنبلا
: يرئاز÷ا

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

يرئاز÷ا يجراÿا كنبلا
صشوÒمع ديقعلا قيرط11

32.71.06.120 :فتاهلا
32.7106.120 :صسكافلا

sabiraP PNB كنب
دارم صشوديد قيرط9
29.42.46120 :فتاهلا

59.42.46120 :صسكافلا

ةكÈلا كنب
نونكع نب1 مقر فيشسوأا ةجلتوب يح

05.46.19.120/35 :فتاه
75.46.19.120 : صسكاف

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

noitaroprocيبرعلا كنبلا
صسيار دارم رئب ودعوب ةوخإلا جهن45

51.51.45120 :فتاهلا
22.11.45.120:صسكافلا

يبرعلا كنبلا
ةرديح صسدقلا ةحاشس32
29.10.06.120 :فتاهلا
86.80.84.120صسكافلا

å„كوــــ
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ةينإديوصسلإ صصبرت ‘ انوروكب تاعراصصم01 ةباصصإإ

أاÈتت ودي÷ا ةيدا–ا

ر .ق

تاعراصصم نوكت نأا وديجلل ةيرئاز÷ا ةيدا–لا تفن
سسوÒف˘ب Íصصأا ةر˘صشع˘˘لا ير˘˘ئاز÷ا يو˘˘صسن˘˘لا بخ˘˘ت˘˘نŸا
ع˘˘مŒ ز˘˘كر˘˘م ل˘˘˘خاد91-د˘ي˘فو˘ك- د˘ج˘ت˘صسŸا ا˘نورو˘˘ك
رئاز÷اب ةيناديوصسلاب ةيصضايرلا ةبخنلا بهاوم Òصض–و
زكرŸا نهلوخد لبق تناك نهتباصصإا نأا ةدكؤوم ،ةمصصاعلا
ل˘ب˘ق (رأا .ي˘صس .ي˘ب) يرا˘˘ب˘˘جإلا سصح˘˘ف˘˘ل˘˘ل ن˘˘ه˘˘عو˘˘صضخو
.سصبÎلا قÓطنا
سسمأا لوأا ءا˘˘˘صسم ا˘˘˘ه˘˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب ‘ ،ة˘˘˘يدا–لا تح˘˘˘صضوأاو
تقبط““ اهنأا ““كوبصسياف““ ةيمصسرلا اهتحفصص ‘ ،تبصسلا
بابصشلا ةرازو هتدعأا يذلا يحصصلا لوكوتوÈلا ةيدا–لا
اذ˘˘˘˘ه تاءار˘˘˘˘جإا Úب ن˘˘˘˘م نأا ¤إا ةÒصشم ،ة˘˘˘˘صضا˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘لا و
ءاصضعأا لكل ءابولا دصض سصحف ءارجإا ةرورصض لوكوتوÈلا
مو˘ي يأا ،ة˘ي˘ناد˘يو˘صسلا ز˘كر˘م ¤إا مود˘ق˘لا ل˘ب˘ق بخ˘˘ت˘˘نŸا
تناكو ،(00.41) ةعاصسلا نم ءادتبا ،توأا52 ءاثÓثلا
- (رأا .يصس .يب) سصحفلا تارابتخا امأا .ةيبلصس نهجئاتن
يأا ،›اوŸا مويلا حابصص تقلطنا دقف -ةيدا–لا فيصضت
نأاب املع ،00.01 ةعاصسلا نم ءادتبا ،توأا62 ءاعبرألا
،اموي41 ¤إا4 نم قرغتصست91-ديفوكل ةناصض◊ا ةÎف
مايأا5 وأا4 دعب لإا ةيباجيإا نوكت ل (رأا .يصس .يب) نأاو
بصسح- ةيملعلا ةيحانلا نم ليجتصسي اذل ،ىودعلا دعب
دق مقاطلا ءاصضعأاو تاعراصصŸا نوكت نأا -ةيدا–لا

.““ةيناديوصسلا زكرم ‘ انوروكب اوبيصصأا
فاصشتكاب تبصسلا موي تدكأا دق ودي÷ا ةيدا–ا تناكو
يرئاز÷ا بختنŸا ىدل31 لصصأا نم ةيباجيإا تلاح01
ينفلا Úمقاطلا ىدل Úتلاح دوجو دكأات امنيب ،تاديصسلل
ررقŸا سصبÎلا نإاف ›اتلابو ،ءاصضعأا4 لصصأا نم يبطلاو
.يغلأا دق ةيناديوصسلا زكرÈ Ãمتبصس01 ¤إا توأا92 نم
¤إا ة˘فا˘صضإا ،ل˘ي˘لا˘ح˘ت˘لا ل˘ك نأا ة˘يدا–لا نا˘ي˘ب ف˘˘ي˘˘صضيو

Íصصأا دق تاعراصصŸا نأا دكؤوت (رأا .يصس .يب) ليل–
نوكي نأا نود ،تاÒصضحتلا زكرم نهلوخد لبق ىودعلاب

ن˘˘ع˘˘صضخ˘˘ي˘˘صس ن˘˘ه˘˘˘نأا ¤إا ةÒصشم ،““ةبا˘صصإلا˘ب م˘ل˘ع كا˘ن˘ه
.اموي51 دعب ةديدج ليلاحتل
ود˘˘˘˘ي˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ير˘˘˘˘ئاز÷ا بخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘نŸا نا˘˘˘˘ف ،Òكذ˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘ل
،عرصش دق ناك ارصصنع51 نم لكصشŸا (/لاجر/رباكأا)
هيفÎلاو ةصضايرلل ينطولا زكرŸاب ،يصضاŸا دحألا موي
01 مو˘ي ى˘ت˘ح قر˘غ˘ت˘صسي سصبر˘ت ‘ (ةر˘يو˘ب˘لا) ةد˘ج˘ك˘˘ي˘˘ت˘˘ب
¤إا تلجأا يتلا ويكوطب2-دايبŸول اÒصض– ،Èمتبصس
نارهوب2202 ة˘˘ي˘˘ط˘˘˘صسو˘˘˘تŸا با˘˘˘ع˘˘˘لأÓ˘˘˘ل اذ˘˘˘كو ،1202
.(رئاز÷ا)
ةيليوج9 موي تحمصس دق ةصضايرلاو بابصشلا ةرازو تناكو
Úلباقلاو Úل˘هأا˘تŸا““ Úير˘ئاز÷ا Úي˘صضا˘ير˘ل˘˘ل ي˘˘صضاŸا
فا˘ن˘ئ˘ت˘صسا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ف˘˘ي˘˘صصلا ة˘˘ي˘˘بŸوألا با˘˘ع˘˘لأÓ˘˘ل““لهأاتلل

تاءار˘جإÓ˘ل ل˘ما˘˘ك˘˘لا ماÎحلا““ ل˘˘˘ظ ‘ ،م˘˘˘˘ه˘˘˘˘تاÒصض–
.““ةيئاقولا

ذنم دوقفم لفط ةثج ىلع روثعلا
تصساÔمتب لوتقم مايأا ةعبرأا
لفط ةثج ىلع ،تبصسلا سسمأا لوأا ءاصسم ،Ìع
فوكنا يحب ةروجهم ةيانب ‘ لوتقم
رمألا قلعتيو .تصساÔ“ ةنيدم يحاوصضب
ةعبرأا ذنم دوقفŸا ريرصسأا رداقلا دبع لفطلاب
دبع هنبا ةثج نأا ةيحصضلا دلاو حرصصو.مايأا
،اهيلع Ìع ةنصس21 رمعلا نم غلابلا رداقلا

نطاقلا هنبا نأا ¤إا اÒصشم ،سسمأا لوأا ءاصسم
ماق دقو مايأا4 ذنم ،دقف فوكنا يحب هعم
يذلا ناكŸا فرعيو.هئافتخا نع غيلبتلاب
افثكم اروصضح ايلاح لوتقم لفطلا هيف دجو
تايثيح ىلع فوقولل ينطولا نمألا رصصانعل
تاءارجإا ‘ عرصش دقو ،ةعصشبلا ةÁر÷ا
عينصشلا لعفلا اذه تاصسبÓم ةفرعŸ قيقحتلا
.تصساÔ“ ةنيدم زه يذلا

م .ق

ةقطنÃ قيرغ ةثج لاصشتنا
ةحابصسلا ةعون‡ ةيرخصص

ÃاغتصسÂ
،دحألا سسمأا ،ةيندŸا ةيام◊ا ناوعأا لصشتنا

ةعون‡ ةيرخصص ةقطنÃ كله قيرغ ةثج
ةيدلب) ةبورخ ئطاصش برغ ةحابصسلا

ةيئلولا ةيريدŸا تحصضوأاو.(Âاغتصسم
ةعباتلا سسطغلا ةقرف نأا ةيندŸا ةيامحلل
‘ ،تنك“ ةيندŸا ةيامحلل ةيرحبلا ةدحولل

روثعلا نم ،دحألا سسمأا راهن فصصتنم دودح
نم برقلاب اقرغ كله باصش ةثج ىلع
ةبورخ ئطاصش برغ يرخصصلا زجا◊ا
.(بودÛا يديصس)
ةنصس81 رمعلا نم غلبي يذلا قيرغلا لظ دقو
روثعلا رذعتو تبصسلا سسمأا لوأا ذنم ادوقفم
حايرلاو رحبلا ناجيه ةلاح ببصسب هيلع
¤إا ةيحصضلا ةثج تلوحو.ةيوقلا ةيبرغلا

ةصسصسؤوŸاب ثث÷ا ظفح ةحلصصم
 .ÂاغتصسÃ““ارافيغ يصش وتصسنرأا““ ةيئافصشتصسلا
ÂاغتصسÃ ةيندŸا ةيام◊ا حلاصصم تلجصسو
قرغ تلاح01 فايطصصلا مصسوم ةيادب ذنم

Ãطخ قطانÒ7 اهنيب نم ةحابصسلا ةعون‡و ة
.ةيصضاŸا ةعاصس84 لÓخ تلاح

م .ق

طصسوب رصس÷ا قوف نم ةباصش راحتنا
وزو يزيتب ةديد÷ا ةنيدŸا
ةنيدŸا ،دحألا سسمأا ةحيبصص ،تزتها
يواصسأام ثداح عقو ىلع وزو يزيتب ةديد÷ا

Ÿنم ةأاجف تعقو ،رمعلا نم71 ‘ ةقهار
.ةقطنŸاب دجاوتŸا رصسج ىلعأا
ةاتفلا ةثج ةيندŸا ةيام◊ا حلاصصم تلوحو
يزيتب ريدن دمfi يعما÷ا ىفصشتصسŸا ¤إا
ةروطÿ سشاعنإلا مصسق ‘ دجاوتت نيأا ،وزو
يه ةثدا◊ا نأا نايعلا دوهصش بصسحو.اهتباصصإا

fiا هذهل راحتنا ةلواŸبابصسأل ةقهار
.قيقحتلا هيلع رفصستصس ام راظتنا ‘ ةلوه‹

م .ق

www.journal-elhourria.comةــــيرابخإ ةــــــــيموي

مادطصصا ‘ سصاخصشأا3 ةباصصإا
سسادرموبب Úتنحاصش

ةيندŸا ةيام◊ا ةيصسيئرلا ةدحولا تلخدت
ةنحاصش مادطصصا ثداحب ،تبصسلا ةليل ،سسادرموبل
قيرطلا ‘ ةمامقلا لقنل ىرخأاو ةروطقم تاذ
يزيت هاŒا ،نومحرب ،واودوب -ةدلارز يبانتجلا
.وزو
مهنم2 ركذ سسنج نم اياحصض3 ىلع ثدا◊ا رفصسأاو
” ثيح ،ةرقتصسم ةلاح ‘ رخآلاو ةتوافتم حورج مهل
.سسادرموب تلاجعتصسا ةحلصصم ¤إا مهلقن
سسادرموب ةيلول ةيندŸا ةيام◊ا ةيريدم تهجوو
رذ◊او ةطي◊ا يخوتل ،Úقئاصسلا ةدئافل ايئاقو ءادن
.رورŸا نوناق ماÎحاو ةعرصسلا ‘ طارفإا مدعو
م .ق

 قفان Úفلد Êاث ىلع روثعلا
ÂاغتصسÃ عوبصسأا فرظ ‘

لحاصسلل ةينطولا ةظفاحملل ةيئلولا ةطÙا تنلعأا
ÃاغتصسÂ فلد ىلع روثعلاÚ ةيرحبلا ةهجاولاب قفان
 .(Âاغتصسم ةنيدم برغ) ردنمÓصص
جاومأا هتفذق يذلا تو◊ا نأا ةطÙا تحصضوأاو
سسمأا لوأا ءاصسم Óيل ةعصساتلا دودح ‘ ،رحبلا
نم ““سسيفلاد سسونيفلد““ عون نم Úفلد وه ،تبصسلا

ام هنزوو ،اÎميتنصس02و Îم1 هلوط غلبي ركذ سسنج
نكي ⁄ يذلا Úفلدلا اذه نأا ةفيصضم ،غلك09وÚ 08ب

لومعŸا تاءارجإÓل اقفو نفدو عفر نفعت ةلاح ‘
.تلا◊ا هذه لثم ‘ اهب
84 فرظ ‘ ،اهعون نم ةيناثلا ةلا◊ا هذه Èتعتو
نفعت ةلاح ‘ قفان Úفلد ىلع روثعلا دعب ،ةعاصس
(Âاغتصسم ةنيدم قرصش) ةبرطŸا ئطاصشب ةمدقتم
.يصضاŸا سسيمÿا

م .ق

يكيرمألا لثمŸا ةافو
مليف لطب نامزوب كيوداصشت
 ““Ìناب كÓب““

مليف لطب نامزوب كيوداصشت يكيرمألا لثمŸا لحر
،لفرام مÓفأا ةلصسلصس ‘ (دوصسألا رمنلا)““Ìناب كÓب““

ناطرصس عم ةاناعم دعب ،اماع34 زهاني رمع نع
.تاونصس عبرأل نولوقلا
،6102 ةنصس ناطرصسلاب نامزوب كيدواصشت ةباصصإا مغرو
سضرŸا ءانثأا همÓفأا نم ديدعلا ريوصصت لصصاو هنأا لإا
جÓعلاو ةيحار÷ا تايلمعلا نم ديدعلا Úبو
 .يئايميكلا
8102 ةنصس تلاصصلا ¤إا جرخ يذلا““Ìناب كÓب““ عمو
قراخ لطب نع يئامنيصس لمع لوأا م‚ نامزوب تاب
دقو .ةيكيرمألا لفرام تاهويدوتصسا خيرات ‘ دوصسأا
ققحو ،مليف لصضفأل راكصسوألا ةزئا÷ مليفلا حصشُر
.ركاذتلا عيب تاداريإا نم رلود رايلم نم Ìكأا
تايلولا ‘ اماه““ايفاقث اثدح““ مليفلا اذه Èتعاو
‘ ةدئاصسلا ةيطمنلا روصصلا سسكعي هنأل ،ةدحتŸا

ارهدزم ايقيرفإا ادلب هريوصصت لÓخ نم دوويلوه
ارقف Ìكألا نادلبلا دÁو ،ÚئجÓلا لبقتصسي
 .اهب عتمتي يتلا ةمدقتŸا ايجولونكتلاب
ةروطصسأا ةيصصخصش اصضيأا نامزوب كيوداصشت سصمقتو
نيارب جرخملل““24““ مليف ‘ نوصسنبور يكاج لوبصسيبلا

هققحي يراŒ حا‚ Èكأا وهو ،3102 ‘ دنÓيغليه
.دوويلوه خيرات ‘ لوبصسيبلا ةصضاير نع مليف

ث .ق

مدقلا ةركل ةفÙÎا ةطبارلا تمصسح
Êاثلا رئاز÷ا لث‡ سصوصصخب لد÷ا

م˘˘صسوŸا ا˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا يرود ‘
ي˘ئا˘ه˘ن˘لا م˘ك◊ا رود˘صص د˘ع˘˘ب ،ل˘˘ب˘˘قŸا
سصوصصخب““سساتلا““ ةيصضايرلا ةمكÙا
ة˘م˘صصا˘ع˘لا دا–إا Úب ي˘˘براد˘˘لا ة˘˘ي˘˘صضق
.رئاز÷ا ةيدولومو
ن˘ع ،د˘حألا سسمأا ،ة˘˘ط˘˘بار˘˘لا تن˘˘ل˘˘عأاو
3 مصصخ دعب ،ديد÷ا ةلوطبلا بيترت
عا˘˘˘جÎصساو ،ة˘˘˘يدو˘˘˘لوŸا ن˘˘˘˘م طا˘˘˘˘ق˘˘˘˘ن
ىلع ءانب ،ةموصصıا هطاقنل دا–لا

 .ةيلودلا ةيصضايرلا ةمكÙا مكح
مدقلا ةرك ةيدا–ا قيبطت ىلع ءانبو

03 مو˘˘ي ةردا˘˘صصلا ل˘˘ما˘˘عŸا ة˘˘˘ي˘˘˘صصا˘˘˘خ
ةبترŸا تدا˘ع د˘ق˘ف ،طرا˘ف˘لا ة˘ي˘ل˘يو˘ج
ىلع07.1ـب رئاز÷ا ةيدولوŸ ةيناثلا

اثلاث لح يذلا فيطصس قافو باصسح
‘““اكصساي÷ا““ تدجاوت ام ‘ ،86.1ـب
36.1 ديصصرب ةعبارلا ةبترŸا
يرود ‘ دو˘˘˘صشح ءÓ˘˘˘مز كرا˘˘˘˘صشي˘˘˘˘صسو
ةقفر لبقŸا مصسوŸا ايقيرفإا لاطبأا
كراصشي نأا ىلع ،دادزولب بابصش لطبلا
““فاكلا““ سسأاك ‘ يفياطصسلا قافولا
.لئابقلا ةبيبصش ةقفر

ر .ق

لوألإ فÎحملل يئاهنلإ بيتÎلإ نع فصشكت ةطبإرلإ

ايقيرفإا لاطبأا يرود ‘و ةيناثلا ةبترŸا ‘ ةيدولوŸا

›اعأاب ةعيرزوبب ““تصسÓيصس““ ةباغب تبصسلإ صسمأإ لوأإ ،بصش يذلإ قير◊إ ببصست
.ةيباغلإ تاحاصسŸإ نم راتكه61 فÓتإإ ‘ ةمصصاعلإ رئإز÷إ

نإاف ،هللإ فلخ نب دلاخ ةيئلولإ ةيندŸإ ةيام◊اب مÓعإلإ لوؤوصسم بصسحو
تلجصس ةليصص◊إ نأإ إدكؤوم ،إراتكه61 غلب قير◊إ نع ةمجانلإ رئاصسÿإ مجح

.دحألإ صسمأإ ةحيبصص ةرؤوب رخآإ دامخإإ دعب
،تاباغلإ نإوعأإ عم قيصسنتلاب ت“ ةعباتŸإو ةبقإرŸإ ةيلمع نأإ ردصصŸإ ركذو
لمتfi علدنإ يدافتل ،صسمأإ لوأإ ةليل ذنم ،ةباغلإ ىوتصسم ىلع ترمتصسإو
تذختإو ،““صسمأإ ةحيبصص ةيئاهن ةروصصب هيف مك–““ يذلإ قير◊إ رؤوب ددŒو
.Èكأإ ةحاصسم ‘ قير◊إ ةعقر عاصستإ عنŸ ةمزÓلإ ةظقيلإو طايتحلإ تإءإرجإإ

ةيريدملل ةعبات ءافطإإ ةنحاصش52 اهل ترخصس ةيلمعلإ نأإ ثدحتŸإ فاصضأإو
قير◊إ دامخإإ ‘ تمهاصس ةيحورم ةرئاط ¤إإ ةفاصضإإ ،ةيندŸإ ةيامحلل ةيئلولإ
.““ةيرصشب رئاصسخ ةيأإ ظ◊إ نصس◊ فلخي ⁄““ يذلإ

علدنإ تاصسبÓم ةفرعŸ اقيق– ةصصتıإ ةينمألإ تاه÷إ تحتف ىرخأإ ةهج نم
 .قير◊إ إذه
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راتكه61 فÓتإا
““تصسÓيصس““ ةباغب
 ةعيرزوبب
ةمصصاعلاب
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