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ةيلخادلا ريزو
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AIS: ةعأبطلا AIS

ديع دعوم ‘ ⁄أعلا لود مظعم فلأخي برغŸا
ىحسضأ’ا

ةّرغ ّنأا ، تبصسلا سسمأا لوأا ءاصسم ، برغŸا ‘ ةيمÓصسإلا فاقوألا ةرازو تنلعأا ⁄اعلا لود مظعŸ افÓخ
ىحصضألا ديعب ةبراغŸا لفتحيل ، دحألا مويلا نم لدب ،Úنثإلا سسمأا  نوكتصس ه244١ ةّج◊ا يذ رهصش
.ةيليوج02 ءاثÓثلا نم لدب ةيليوج١2ـل قفاوŸا ءاعبرألا موي

يذلا ،““تبصسلا ( سسمأا ) برغم دعب ةج◊ا يذ رهصش لÓه تبقار““ اهنإا نايب ‘ ةيبرغŸا ةرازولا تلاقو
،ةكلمŸاب ةيمÓصسإلا نوؤوصشلا يبودنم عيمجب تلصصتا““ نأا دعبو ، برغŸا ‘ ةدعقلا يذ92 قفاوي

توبث مدع اعيمج اهل اودكأاو ،لÓ˘ه˘لا ة˘ب˘قار˘م ‘ ة˘م˘ها˘صسŸا ة˘ي˘ك˘لŸا ة˘ح˘ل˘صسŸا تاو˘ق˘لا تاد˘حو˘بو
.““م١202( ةيليوج ) زويلويÚ 2١نثإلا موي وه““ ةج◊ا يذ رهصش —اف نوكي نأا تّرقأا ،““هتيؤور
مويلا ّنأا ، ةعم÷ا موي ةج◊ا يذ رهصش لÓه يّر– دعب تدّكأا دق ، ةيدوعصسلا ‘ ايلعلا ةمكÙا تناكو
‘ نوفقيو ، هنم رصشاعلا مويلا ‘ ىحصضألا ديعب نوملصسŸا لفتحي يذلا رهصشلا مايأا لوأا وه دحألا

.ّج◊ا ةÒعصش كصسانم نمصض ، ةصسّدقŸا عاقبلا ‘ ةفرع لبج ىلع هنم عصساتلا

سسوÒفل دأسضŸا حأقللا نم ةنحسش بلج
Úسصلا نم91-ديفوك

ا˘نورو˘ك سسوÒف را˘صشت˘نا ن˘م د˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘مار˘لا ة˘ي˘ن˘طو˘لا دو˘ه˘ج˘ل˘ل ة˘ل˘صصاو˘˘م
ةيو÷ا ةدعاقلاب١202 ةيليوج١١ دحألا سسمأا  لوأا ءاصسم تطح ،9١-ديفوك
نم ةنحصش اهنتم ىلع ،ةيو÷ا تاوقلل ةعبات ةيركصسع لقن ةرئاط ،كيرافوب
(000006١) فلأا ةئام ةتصس و نويلÃ ردقت ،9١-ديفوك سسوÒفل داصضŸا حاقللا

.ةيبعصشلا Úصصلا ةيروهمج نم اهؤوانتقإا ” ،ةعرج
ةمداقلا مايألا ‘ اهمÓتصسا متيصس ىرخأا تاعفد راظتنا ‘ ةيلمعلا هذه يتأات
ينطولا سشي÷ا نأا ىرخأا ةرم دكؤوتل ةينطولا ةيح˘صصلا ة˘مو˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل ا˘م˘ي˘عد˘ت
نطولا ءادن ةيبلتل دادعتصسلا ”أا ‘ ه˘تا˘مو˘ق˘م ل˘ما˘ك˘ب ا˘م˘ئاد ل˘ظ˘ي ي˘ب˘ع˘صشلا

.فورظلا لك ‘ يرئاز÷ا بعصشلا ةمدخو

ةيلخادلا ريزو
دينجتب ة’ولا رمأأي

عيرسستل لئأسسولا ةفأك
دسض حيقلتلا ةÒتو

91-ديفوك

ة˘ي˘لÙا تا˘عا˘م÷او ة˘˘ي˘˘ل˘˘خاد˘˘لا ر˘˘يزو ر˘˘مأا
، سسمأا  ،دوجلب لامك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو
ة˘يداŸا ل˘ئا˘صسو˘لا ة˘فا˘˘ك د˘˘ي˘˘ن˘˘ج˘˘ت˘˘ب ةلو˘˘لا

عيمج Èع حيقلتلا ةÒتو عيرصستل ةيرصشبلاو
تاذل نايب هب دافأا ام بصسح ،نطولا تايلو
.ةرازولا

را˘˘˘طإا ‘““ ه˘˘˘نأا رد˘˘˘صصŸا سسف˘˘˘ن ح˘˘˘صضوأاو
ةيرودلا ةيقيصسنتلا تاعا˘م˘ت˘جلا ة˘ل˘صسل˘صس
ةيروهم÷ا سسيئر عامتجا جئات˘ن˘ل اذ˘ي˘ف˘ن˘تو
ةقلعتŸا ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا رو˘ط˘ت لو˘ح
ةيلخادلا ريزو فرصشأا ،9١-ديفوك سسوÒفب

،ةينار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو ة˘ي˘لÙا تا˘عا˘م÷او
ةينقت Èع عامتجا ىلع ،دحألا موي حابصص

ةلولاب هعم˘ج ،د˘ع˘ب ن˘ع ي˘ئرŸا ر˘صضا˘ح˘ت˘لا
ة˘˘يرو˘˘ف˘˘لا تاءار˘˘جإلا ة˘˘صسارد˘˘لا˘˘˘ب سصخو
را˘˘˘صشت˘˘˘نا ة˘˘˘ه˘˘˘جاوŸ ا˘˘˘هذا˘˘˘خ˘˘˘˘تا بجاو˘˘˘˘لا
¤إا دو˘ج˘ل˘ب د˘ي˘صسلا ا˘عد ثي˘ح ،““سسوÒف˘˘لا
““Œا ل˘ئا˘صسو˘لا ع˘ي˘م˘ج د˘ي˘نŸةيرصشبلاو ةيدا
ددع عفرب كلذو ،ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ةÒتو ع˘ير˘صست˘ل
.““نطولا تايلو عيمج Èع حيقلتلا طاقن

تايلمع زيزعت““ ةرورصض ىلع ريزولا دكأاو
ىلع اهميظنتو ÚنطاوŸا ةد˘ئا˘ق˘ل ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا

،د˘˘جا˘˘صسŸا˘˘ك ة˘˘يراو÷ا ق˘˘˘فارŸا ىو˘˘˘ت˘˘˘صسم
تاحا˘صسلاو ىÈك˘لا ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تا˘حا˘صسŸا
زكارم سصيصصخ˘ت ن˘ع Ó˘صضف ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
معد عم لمعلا نكامأا ىوتصسم ىلع حيقلت
عيمج Èع ة˘يو˘عو˘ت تÓ˘م˘ح˘ب دو˘ه÷ا هذ˘ه
ÊدŸا عمتÛا تايلاعف كارصشإابو طئاصسولا

¤إا مدقتلا ةيمهأاب ÚنطاوŸا سسيصس– دصصق
عنمو مهتحصص ىلع ظافحلل حيقلتلا زكارم
.““سسوÒفلا راصشتنا

ةرورصضب ريزولا ركذ ،ةلصص يذ قابصس ‘و
اهدامتعا ” يتلا ةياقولا Òبادت لك ليعفت““
يقاولا عانقلا ءادترا سضرف لÓخ نم اقباصس
،ةيمومعلا نكا˘مألا يدا˘ترŸ مز˘ل˘م طر˘صشك
اهتطصشنأا فلتخÃ ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ق˘فارŸا ا˘م˘ي˘صس
ماÎحاو تامقعŸا لامع˘ت˘صسا م˘ي˘م˘ع˘ت اذ˘كو
ماز˘ت˘لا ع˘م ي˘عا˘م˘ت˘جلا د˘عا˘ب˘ت˘˘لا ة˘˘فا˘˘صسم
ىلع رهصسلاب ÚلهؤوŸا Úيمو˘م˘ع˘لا ناو˘عألا

تاءارجإلا ماÎحاب مراصصلا ديق˘ت˘لا نا˘م˘صض
تا˘بو˘ق˘ع˘لا ط˘ي˘ل˘صست ع˘م ر˘˘كذ˘˘لا ة˘˘ف˘˘لا˘˘صس
.““فلاfl لك قح ‘ اهيلع سصوصصنŸا

ةرمتصسŸا ةعباتŸا““ ةرورصض ىلع دكأا امك
ف˘ل˘تfl ن˘م ا˘ي˘لfi ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘ل˘˘ل

تلا◊اب لفكتلا لئاصسو زيزعت عم اهبناوج
تارد˘ق˘ل ل˘ث˘ملا لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘صسلاو ة˘˘با˘˘صصŸا
ل˘ك˘صشب ة˘حا˘˘تŸاو ةر˘˘فو˘˘تŸا با˘˘ع˘˘ي˘˘ت˘˘صسلا

.ةيلخادلا ةرازو نايب فيصضي ،““عصساو

ةخسسن0002بحسسلا
جد01 نمثلا

يÓغ ىسسوم قبأسسلا ›اولا ةمكأfi ليجأأت
ويلوي62 ¤ا

›اولا ةمكاfi ةصسلج ةمصصاعلا رئاز÷اب دمfiأا يديصس ةمكfi سسمأا تلجأا
.يرا÷ا ويلوي نم62 ¤ا ،داصسف مهتب عباتŸا ،يÓغ ىصسوم ةزابيتل قباصسلا

ارخآا امهتم٣١ ةقفر لثÁ يذلا قباصسلا ›اولا عافد ةئيه نم بلطب ليجأاتلا ءاجو
ىلع ىرخأا تاعاطق نم تاراطإا اذكو ةيلولاب نوقباصس نولوؤوصسم مهنيب نم
.ةعانصصلا و ةئيبلا ،ةحايصسلا رارغ
Òغلل تارامثتصسا حنم اهمهأا مهتب نورخآلا سصاخصشألا و يÓغ ىصسوم عباتيو
ةيلصستلل ةÒظح زا‚ل يرامثتصسا عورصشم حنم لثم ،نوناقلل ةفلاfl قرطب
نم ةدافتصسÓل ةف˘ي˘ظو˘لا لÓ˘غ˘ت˘صساو ة˘ي˘مو˘م˘ع لاو˘مأا د˘يد˘ب˘ت ،ةزا˘ب˘ي˘ت ة˘يلو˘ب
.Òغلل تازايتما حنم و تازايتما

نجصس ‘ ايلاح عبقي يÓغ ¤وم قباصسلا ةزابيت ›او نأا ¤إا ةراصشإلا ردŒو
ماعلا ريدŸا ةيصضق ‘ اذفان انجصس ةنصس2١ ب9١02 توأا ‘ هتنادإا دعب ةعيلقلا
عطق حنم ‘ هطروت توبث دع˘ب ل˘ما˘ه ي˘ن˘غ˘لا د˘ب˘ع ق˘ب˘صسألا ي˘ن˘طو˘لا ن˘مأÓ˘ل
.لماهلا ءانبأا دحأل ةيصضرأا

هللا ةمذ ‘ روكورلا ديرف يديموكلا لثمŸا

ةمصصاعلا رئاز÷اب سسمأا ““روكورلا ديرف““ ب فورعŸا ةيصسياصسق ديرف يديموكلا لثمŸا و يهاكفلا ‘وت
ةحفصص Èع نونفلا و ةفاقثلا ةرازو هتدكأا ام˘ب˘صسح ،ة˘ي˘ب˘ل˘ق ة˘مزأل ه˘صضر˘ع˘ت ر˘ثا ة˘ن˘صس26 زهاني رم˘ع ن˘ع

.كوبصسيافلا
‘ دعي و ““رئاز÷ا ليبصس ‘““ مليف ‘ هتكراصشم لÓخ نم589١ ةنصس ينفلا هراوصشم لحارلا لثمŸا أادب و
.ةÒغصصلا ةصشاصشلا ىلع ةÒبك ةرهصش تققح يتلا ةيهاكفلا لامعألا نم ديدعلا ينفلا هديصصر
راد““ و ““رصضÿ جاح““ و ““يليماف يعمج““ و ““يتيصس حÓم سسان““ لثم ىرخأا لامعأا ةدع ‘ كراصش امك

    .““لزنزوب““ و ““انلايد كور““ لثم سصصصح و ““بجعلا
.ةمصصاعلا رئاز÷اب ةفاصصفصصلا ةÈقÃ رصصعلا ةÓصص دعب Úنثلا موي ىÌلا ديقفلا نامثج ىراويصس

لثÁ هليحر““ نأا ¤إا ةÒصشم ديقفلا حور ىلع لÓعصش ءافو نونفلا و ةفاقثلا ةريزو تمحرت ةيزعت ةلاصسر ‘
.““ةيرئاز÷ا ةفاقثلل ةبصسنلاب ةÒبك ةراصسخ

023490306

قيلعت
ةلصشنخ يركصسعلا عاطقلاب يبعصشلا ينطولا سشي÷ا زرافم ،١202 ةيليوج١١ دحألا سسمأا لوا  تلصصاو
‘ كلاصسŸا حتف قيرط نع اذهو تاباغلا ‘ ناÒنلا ىلع ةرطيصسلل اهلخدت ،ةصسماÿا ةيركصسعلا ةيحانلاب
ةماقإا اذكو تاباغلا لخاد ةلعتصشŸا نكامألا ¤إا ءافطإلا تانحاصش لوصصو Úكمتل ةرعولا ةيلب÷ا قطانŸا

دارفأا ةمهاصسم ¤إا ةفاصضإلاب ،ناÒنلا فحز فقول تايلآلا فلتflو تافار÷ا لامعتصساب ةيبارت لزاوع
رصشادŸا ناكصسل ةدعاصسŸا دي دمو ةيندŸا ةيام◊ا حلاصصم عم قئار◊ا دامخإا ‘ يبعصشلا ينطولا سشي÷ا

.ةلزعنŸا ىرقلاو



,نام˘حر˘لا د˘ب˘ع ن˘ب نÁأا ,لوألا ر˘يزو˘لا رر˘ق
١2 ةدŸ ›ز˘نŸا ي˘ئز÷ا ر˘˘ج◊ا ءار˘˘جإا د˘˘يد“
ءاد˘ت˘با ,ة˘يلو4١ ىو˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘مو˘˘ي
Òيصست راطإا ‘ كلذ و ,Úنثلا  سسمأا نم
ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج˘˘ب ة˘˘ط˘˘ب˘˘ترŸا ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا ة˘˘مزألا

د˘حألا مو˘ي˘لا ه˘ب دا˘فأا ا˘˘م بصسح ,9١-ديفوك
.لوألا ريزولا حلاصصŸ نايب

رج◊ا ءارجإا ديد“ سصخي و
فصصتنم نم قبطي يذلا ,›زنŸا يحصصلا
ـلا تايلولا ,احابصص ةعبارلا ةياغ ¤إا ليللا

،ةديلبلا ،ةياجب ،ةنتاب ،طاوغألا :ةيتآلا4١
،ة˘م˘صصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز÷ا ،وزو يز˘˘ي˘˘ت ،ة˘˘صسب˘˘ت
،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ،سسا˘ب˘ع˘ل˘ب يد˘ي˘صس ،ف˘ي˘ط˘˘صس
.سسادرموبو نارهو ،ةلقرو ،ةليصسŸا

ءارجإلا اذه نأا ¤إا نايبلا راصشأا امك
:يهو ،ةيقب˘تŸا44 ـلا تا˘يلو˘˘لا سصخ˘˘ي ل

،راصشب ،ةركصسب ،يقاوبلا مأا ،فلصشلا ،راردأا
،ةفل÷ا ،ترايت ،ناصسملت ،تصساÔ“ ،ةريوبلا

،ةŸاق ،ةبانع ،ةدك˘ي˘ك˘صس ،ةد˘ي˘ع˘صس ،ل˘ج˘ي˘ج
،يزيلإا ،سضيبلا ،ركصسعم ،Âاغتصسم ،ةيدŸا
،فود˘˘ن˘˘ت ،فرا˘˘ط˘˘لا ،ج˘˘ير˘˘ير˘˘˘عو˘˘˘ب جر˘˘˘ب
قو˘صس ،ة˘ل˘صشن˘˘خ ،يداو˘˘لا ،تل˘˘ي˘˘صسم˘˘صسي˘˘ت
،ةماعنلا ،ىلفدلا Úع ،ةليم ،ةزابيت ،سسارهأا

جرب ،نومي“ ،نازيلغ ،ةيادرغ ،تنصشو“ Úع
Úع ،سسابع ينب ،لÓج دلوأا ،راتfl يجاب

ÒغŸا ،تنا˘ج ،تر˘˘ق˘˘ت ،ماز˘˘ق Úع ،ح˘˘لا˘˘صص
.ةعينŸاو

Óمع““ لوألا ريزولا رارق يتأايو
دبع ديصسلا ،ةيروهم÷ا سسيئر تام˘ي˘ل˘ع˘ت˘ب
,ةحلصسŸا تاوقلل ىلعألا دئاقلا ،نوبت ديÛا

تارواصشŸا بقعو ،ين˘طو˘لا عا˘فد˘لا ر˘يزو
ةحئاج روطت ةعباتŸ ةي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ع˘م
ةطل˘صسلاو (9١ ــ د˘ي˘فو˘ك) ا˘نورو˘ك سسوÒف
.““ةيحصصلا

ةمعدŸا““ Òبادتلا هذه جردنتو
جردتلاو رذ◊ا سساصسأا ىلع مئاقلا ىعصسŸاب

ةحصص ىلع ظاف◊ا““ راطإا ‘ ,““ةنورŸاو
راصشتنل رطخ يأا نم مهتيامحو ÚنطاوŸا

رظنلا˘ب ,ي˘مر˘ت ا˘م˘ك ,(9١-ديفو˘ك) سسوÒف
زا˘ه÷ا ز˘يز˘ع˘ت ¤إا ,ي˘ئا˘بو˘˘لا ع˘˘صضو˘˘لا ¤إا
.““ةياقولاو ةيامحلل ›ا◊ا

ردصصŸا تفل ,قايصسلا تاذ ‘و
ة˘ق˘فاو˘م د˘ع˘ب ،ةلو˘ل˘ل ن˘كÁ““ ه˘نأا ¤إا ه˘˘تاذ
يتلا Òبادتلا لك ذاختا ،ةصصتıا تاطلصسلا
،ةيلو لكل ي˘ح˘صصلا ع˘صضو˘لا ا˘ه˘ي˘صضت˘ق˘ي

تيقاوم طبصض وأا ليدعت وأا رارقإا اميصسل
اناكم وأا ةيدب فدهتصسي يلك وأا يئزج رجح

.““ىودعلل ارؤوب دهصشت ،Ìكأا وأا ايح وأا
،يئز÷ا رج◊ا ءارجإا ىلع ةوÓعو

Òباد˘ت ق˘ي˘ب˘ط˘ت نأا ى˘ل˘ع ه˘تاذ رد˘صصŸا د˘كأا
ةجوم لك ىلع ءاصضقلا ¤إا ةيمارلا ةياقولا

ةبقارŸ اعصضاخ““ نوكيصس ،ءابولا نم ةديدج
.““ةمراصص

لوألا ماقŸا ‘ رمألا قلعتيو
باÎلا Èع ،رظحي يذلا ءارجإلا زيزعت»ـب
ةيلئاعلا تاعمجتلا عاونأا عي˘م˘ج ،ي˘ن˘طو˘لا

نا˘تÿاو جاوز˘˘لا تÓ˘˘ف˘˘حو سصا˘˘خ˘˘صشألاو
.““تابصسانŸا نم اهÒغو

ةلولا فلكي ،ددصصلا اذهبو
سضرف ¤إا فدهت يتلا Òبادتلا عيمج ذاختاب
اذإا ،ءوجللا““ لÓخ نم رظ◊ا اذهب ديقتلا

ةدعاصسÃو كلذ يح˘صصلا ع˘صضو˘لا ى˘صضت˘قا
flق˘ي˘ب˘ط˘ت ¤إا ،ة˘با˘˘قر˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم ف˘˘ل˘˘ت

اذكو Úفلاıا دصض ةيميظن˘ت˘لا تا˘بو˘ق˘ع˘لا
هذه لبقتصست ي˘ت˘لا ن˘كا˘مألا ي˘ك˘لا˘م د˘صض

.““تاعمجتلا
ةكرحو لقنت سصخي اميف امأا

نم ةباقرلا فيثك˘ت““ م˘ت˘ي˘صسف ،سصا˘خ˘صشألا
لاثتملاب قلعتي اميف ةصصتıا حلاصصŸا لبق
لئاصسوب ةصصاÿا ةيحصصلا تلوكوتوÈلل
ءاد˘ترا˘ب ماز˘ت˘للا ا˘م˘ي˘صسل ،با˘كر˘لا ل˘˘ق˘˘ن
لÓخ نم يدصس÷ا دعابتلاو يقاولا عانقلا

ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت ع˘˘م ,ن˘˘ير˘˘فا˘˘صسŸا دد˘˘ع  د˘˘يد–
سصوصصنŸا ةيرادإلا وأا/و ةيئاز÷ا تابوقعلا

.““اهتمارصص لكب ميظنتلا ‘ اهيلع
,هركذ قبصس ام ¤إا ةفاصضإلابو

ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘با˘قر˘˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت““ م˘˘ت˘˘ي˘˘صس
تارادإلا قتاع ىلع عقت يتلا تامازتللاب

نم ,روهم÷ا لب˘ق˘ت˘صست ي˘ت˘لا تا˘صسصسؤوŸاو
عا˘ن˘ق˘لا ءاد˘ترا˘ب ا˘صصو˘صصخ ماز˘ت˘للا ثي˘ح

مازتلا نع Óصضف ،هب ديقتلا سضرفو يقاولا
ديق˘ت˘لا ى˘ل˘ع ا˘م˘ي˘صسل ،ر˘ه˘صسلا˘ب ن˘يÒصسŸا
.““يقاولا عانقلا ءادتراب مراصصلا

ةيراجتلا تÙÓا ىوتصسم ىلعو
فلكت““ ،يخاÎلا نم تلاح دهصشت يتلا

اهتايلمع فانئتصساب ةراجتلا ةرازو حلاصصم
،قاوصسألاو تÙÓا ىوتصسم ىلع ةيباقرلا
قلغب اروف مايقلاو ،ةيمومعلا ةوقلا ةقفرب
،يراجتلا ه˘ل˘ج˘صس بح˘صسو يرا˘ج˘ت˘لا لÙا

سصوصصنŸا تابوقعلا قيبطتب لÓخإلا نود
امهب لومعŸا ميظنتلاو عيرصشتلا ‘ اهيلع
.نايبلا فيصضي ,““Úفلاıا دصض

ةيداعلا قاوصسألاب قلعتي اميفو
ردصصŸا سسفن راصشأا ،ةيعوبصسألا قاوصسألاو
لبق نم ةباقرلا ماظن زيزعت متيصس““ هنأا ¤إا
ىدم نم ققحتلا لجأا نم ةصصتıا حلاصصŸا
ع˘م ““ة˘يا˘م◊او ة˘يا˘قو˘لا Òباد˘ت˘ل لا˘ث˘ت˘ملا
تابوقعلا قيبطت““ بو˘جو ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا
امهب لومعŸا ميظنتلا ‘ اهيلع سصوصصنŸا

ا˘ه˘ي˘ل“ ي˘ت˘لا ةد˘˘صشلا ل˘˘ك˘˘ب Úف˘˘لاıا د˘˘صض
.““عصضولا ةروطخ

Úعتي““ هنأا ىلع نايبلا ددصش امك
Òغ نو˘˘ك˘˘ت نأا ة˘˘با˘˘قر˘˘لا ح˘˘لا˘˘صصم ى˘˘ل˘˘˘ع
ة˘يرادإلا تا˘بو˘ق˘ع˘لا ق˘ب˘ط˘تو ة˘ل˘˘ها˘˘صست˘˘م
ع˘ير˘صشت˘لا ‘ ا˘ه˘ي˘ل˘ع سصو˘صصنŸا ة˘˘ي˘˘لاŸاو
.““Úفلاıا دصض امهب لومعŸا ميظنتلاو

ةرازو فلكت““ ,ىرخأا ةهج نم
هاŒا ‘ اميصسل ,لمعلاب ةينيدلا نوؤوصشلا
Òكذ˘ت˘ل˘ل ,ة˘ي˘ن˘يد˘˘لا تا˘˘ي˘˘ع˘˘م÷او ة˘˘م˘˘ئألا
تلوكوتوÈلاب ديقتلل ة˘ح˘لŸا ةرور˘صضلا˘ب
.““دجاصسŸا ىوتصسم ىلع ةقدب ةيحصصلا

كرابŸا ىحصضألا ديع ةبصسانÃو
ىوتصسم ىلع تاعمج˘ت˘لا ه˘ي˘ف Ìك˘ت يذ˘لا

نأا˘ب نا˘ي˘ب˘لا دا˘فأا ,ما˘˘ن˘˘غألا ع˘˘ي˘˘ب تاءا˘˘صضف
تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب مو˘ق˘ت˘صس““ ة˘˘صصتıا ح˘˘لا˘˘صصŸا

ق˘ي˘ب˘ط˘ت ن˘م ق˘ق˘ح˘ت˘لا ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘ب˘˘قار˘˘م
Òباد˘ت ماÎحاو ة˘ي˘ح˘صصلا تلو˘كو˘˘توÈلا
.““ةياقولا

تÓمح قÓطإا““ اصضيأا متيصس امك
¤إا مهتوعدل ÚنطاوŸا فدهتصست ةيوعوت
اهلكصشت يتلا رطاıا مامأا ةظقيلاب يلحتلا
لظت يتلاو ,ةيلئاعلا تاعمجتلاو تارايزلا
.““ىودعلا لاقتنل ةيدج لماوع لكصشت

ةموك◊ا دكؤوت ,ةبصسانŸا هذهبو
ةلصصاوم ىلع انمز˘ع ل˘صضف˘بو““ ه˘نأا ى˘ل˘ع

تادا˘صشرإلا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج  مرا˘˘صصلا د˘˘ي˘˘ق˘˘ت˘˘لا
,ة˘يا˘م◊او ة˘يا˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘˘ح˘˘صصلا Òباد˘˘ت˘˘لاو
ءادترا لÓ˘خ ن˘م ة˘ع˘ناŸا Òباد˘ت˘لا ا˘م˘ي˘صسل

ةفاظنو يدصس÷ا دعابت˘لاو ي˘قاو˘لا عا˘ن˘ق˘لا
ةمزألا هذه ةهجاوم نم نكمتنصس ,نيديلا
.““ةيحصصلا

ةموك◊ا وعدت ,Òخألا ‘و
عم˘تÛاو ءا˘ي˘حألا نا÷و ة˘يو˘ع˘م÷ا ة˘كر◊ا
م˘ه˘لا˘م˘عأا ة˘ل˘صصاو˘م““ ¤إا ا˘˘مو˘˘م˘˘ع ÊدŸا

ÚنطاوŸا ةيعوتو ةئبعت فدهب اهف˘ي˘ث˘ك˘تو
امك ,““ةع˘ناŸا Òباد˘ت˘لا˘ب د˘ي˘ق˘ت˘لا ةرور˘صضب

قاطن ىلع ةكراصشŸا““ ىلع ناكصسلا ث–
  .““حيقلتلا ةيلمع ‘ عصساو

ىوتسسم ىلع اموي١٢ ةدŸ ›زنŸا يئز÷ا رج◊ا ديد“ :9١-ديفوك
Úنث’ا دغ نم ءادتبا ةي’و4١

2441 ةج◊ا وذ٣١ـل قـفاومــلا١٢٠٢ ةيليوج٣١  ءاثÓثلا
ثدـــــــــــــــــــــــ◊ا

عاطقلا ‘ ةهازنلا
ىلع ديكأاتلا : يداسصتق’ا

Úناوق ذيفنت ةرورسض
ناديŸا ‘ داسسفلا ةحفاكم

زيزعت““ لوح يصساردلا مويلا ‘ نوكراصشŸا سشقان
ذيف˘ن˘ت ل˘ب˘صس ““يدا˘صصت˘قلا عا˘ط˘ق˘لا ‘ ة˘هاز˘ن˘لا
‘ ةردا˘صصلا ة˘يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا سصو˘صصن˘˘لاو Úناو˘˘ق˘˘لا
نم Ìكأا ةياقولاو ةيفافصشلا زيزعت دصصق رئاز÷ا
و˘˘ل˘˘ث‡و نو˘˘كرا˘˘˘صشŸا ءاÿÈا ح˘˘˘صضوأاو.دا˘˘˘صسف˘˘˘لا
ةد˘عا˘ق كل“ ر˘ئاز÷ا““ نأا ,ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘˘صسصسؤوŸا

لÓغتصسلا لاح ‘ ةرداق ةنيتمو ةعونتم ةينوناق
عنم ىلع ناديŸا ‘ ايلك اه˘ق˘ي˘ب˘ط˘تو ا˘ه˘ل ل˘ث˘مألا

نوكراصشŸا دكأا بنا÷ا اذه ‘و.““ داصسفلا ثودح
ةل˘م˘ع˘ت˘صسŸا تا˘ح˘ل˘ط˘صصŸا د˘يد– ةرور˘صض ى˘ل˘ع
Ëرجتب قلعت ام اميصس ةدوجوŸا تلÓتخلا ثحبو
.Ìكأا تايلوؤوصسŸا تايوتصسم ديد–و Òيصستلا

تا˘˘ق˘˘˘ف˘˘˘صصلا ‘ Òبÿا ح˘˘˘صضوأا بنا÷ا اذ˘˘˘ه ‘و
نع ةماعلا ةاي◊ا ةقلخأا نأا دولوم يÈصص ةيمومعلا

نا دبل تايقÓخأا سضرفي يمومعلا بلطلا قيرط
–Îةيفافصشلا أادبم اميصس تاكرصشلا فرط نم م
اذ˘ك و ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لا بل˘˘ط˘˘لا ¤ا لو˘˘صصو˘˘لا ق˘˘حو
.Úيداصصتقلا ÚلماعتŸا عيم÷ يواصستŸا لماعتلا

براصضت أادبم ماÎحا ¤ا يÈصص ديصسلا راصشأا امك
Òغ تا˘صسرا˘مŸا ¤ا لو˘˘صصو˘˘لا مد˘˘عو ح˘˘لا˘˘صصŸا
ةيراŒ سضورع Ëدقتب دهعتلا راطإا ‘ ةيصسفانتلا

.ةيمومعلا تاقفصصلا راطإا ‘
لامعتصسلا لا‹ ‘ ةزفق تققح““ رئاز÷ا نأا لاقو
ماÎحا ل˘ظ ‘ ،ما˘ع˘لا لا˘م˘ل˘ل ن˘صس◊او ÓÊ˘ق˘ع˘لا
.““ةعاجنلاو ءادألا Úصسحتل , ةيلودلا سسيياقŸا

نيدلا رصصن دمfi يلع جاح Òبÿا دكأا هتهج نم
ةينطولا ةئيهلاب تاك˘ل˘ت˘مŸا ة÷ا˘ع˘م م˘صسق سسي˘ئر
سصوصصنلا عصضو  ةيمهأا ىلع ,داصسفلا نم ةياقولل
,ذيفنتلا ديق داصسفلا ن˘م ة˘يا˘قو˘لا لو˘ح ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا

.عيرصشتلا لا‹ ‘ ةلوذبŸا تادوهÛا نمثت يتلاو
ةرفو دجوت  ,يرظنلا بنا÷ا نم جورÿا نم دبل»

ليعفت بجي عقاولا ‘ نكل رئاز÷ا ‘ Úناوقلا ‘
دودح عصضوب ÚلماعتŸا مزلت يتلاو Úناوقلا هذه
.يلع جاح ديصسلا فيصضي ،““مهتاقÓعل ةيقÓخأا

‘ قبطت ي˘ت˘لا Úناو˘ق˘لا““ نا˘ف ثد˘ح˘تŸا بصسحو
اميصس ةرهاظلا هذه ةهجاوŸ يفكت لو ةليلق عقاولا

Úل˘ما˘ع˘ت˘م ةد˘˘ع نأا ازÈم ,يدا˘˘صصت˘˘قلا لاÛا ‘
تلاح ‘ اميصس مهتاقÓع˘ب ح˘ير˘صصت˘لا˘ب Úي˘ن˘ع˘م
.““حلاصصŸا براصضتو ‘انتلا

ذنم رئاز÷ا تقداصص دقف يلع جاح ديصسلا بصسحو
Òطأاتلل اديج ةيفاك دعت تايقافتا ةدع ىلع٣002
ةيذ˘ي˘ف˘ن˘ت سصو˘صصن ¤إا جا˘ت– ي˘ت˘لاو , Êو˘نا˘ق˘لا

ةرفو لظ ‘ اميصس ،اهنمثت تاهيجوتو تايصصوتو
.ةبولطŸا ةينقتلا تايلآلا

د˘ه˘عŸا˘ب دا˘صسف˘لا د˘˘صض Òي˘˘صست˘˘لا ‘ Òبÿا بهذو
¤إا  دمfi مادخ ديصسلا (رونايا )سسييقتلل يرئاز÷ا
سصوصصخب Ìكأا لصصاوتلاو ركفلا ديحوت ةيمهأا
ن˘م ة˘يا˘قو˘لا لا‹ ‘ ةد˘م˘ت˘عŸا ة˘ي˘لود˘لا Òيا˘عŸا
.هتحفاكمو داصسفلا

Òيصستلل ماظ˘ن24٣ دو˘جو ¤ا ثد˘ح˘تŸا قر˘ط˘تو
اهنم ›ودلا ىوتصسŸا ىلع فورعم داصسفلا دصض
ذيفنت ‘ هيلع دم˘ت˘ع˘ي زرا˘ب سسا˘ي˘ق˘م وا ما˘ظ˘ن22
. ةمادتصسŸا ةيمنتلا فادهأا

وزياو١007٣ وز˘يا Òيا˘ع˘م ماد˘خ د˘ي˘˘صسلا حر˘˘صشو
تاكرصشلا معد ى˘ل˘ع ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ل˘م˘ع˘ت ن˘يأا00062
داصسفلا ةحفاكم ةرادإل ماظن ءاصشنإل تاصسصسؤوŸاو
.““OSI١007٣ وزيإا““ رايعŸ اقفو
وزيا““ رايعم تابلطتŸ ةقباطŸا نأا ثدحتŸا لاقو
Òبادت قيبط˘ت˘لا ز˘ي˘ح ع˘صضو˘ب  د˘عا˘صسي ““١007٣
.رطاıا نم ليلقتلاب حمصست ةلاعف
هثادحتصسا ” يذلا ““١007٣ وزيا““ رايعم ددحيو

ةيŸا˘ع˘لا ة˘م˘ظ˘نŸا فر˘ط ن˘مÈ 6١02مت˘ب˘صس ‘
تادا˘˘صشرلا ح˘˘نÁ و تا˘˘ب˘˘ل˘˘ط˘˘تŸا سسي˘˘˘ي˘˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘ل˘˘˘ل

لجأا نم Òيصستلا ةم˘ظ˘نأل ة˘مزÓ˘لا تا˘ي˘صصو˘ت˘لاو
رذ◊ا يخوت ىلع تائيهلاو تاصسصسؤوŸا ةدعاصسم
دصض Úناوقلا ماÎحاو داصسفلا ةبراfi و فصشكلاو
. داصسفلا

ذيف˘ن˘تو ة˘ق˘فار˘م بو˘جو ى˘ل˘ع نو˘كرا˘صشŸا د˘كأاو
ىلع يلخادلا داصسفلا ة˘ح˘فا˘ك˘م ة˘م˘ظ˘ناو ج˘ماÈلا

عصضو لÓخ نم ةيداصصتقلا تاصسصسؤوŸا ىوتصسم
اهتقفارمو  اهلخاد داصسفلا رطاÒ flيصست ةمظنأا
““وزيا““ ةيŸاعلا ةقباطŸا ةداه˘صش ى˘ل˘ع لو˘صصح˘ل˘ل

ىلع رامثتصسلا ‘ ق˘ل˘ط˘ن˘ت˘ل ة˘هاز˘ن Ìكأا ا˘ه˘ل˘ع÷
.›ودلاو يراقلا ىوتصسŸا

ما˘يألا لÓ˘خ نو˘م˘ظ˘نŸا ر˘˘صشن˘˘ي نأا بق˘˘تر˘˘يو اذ˘˘ه
لئاصسو Èع يصساردلا مويلا اذه تايصصوت ةلبقŸا
.ةينطولا مÓعإلا

داسسفلا ةحفاكم لا‹ ‘ ›ودلا نواعتلا زيزعت ليبسس ‘ اهدوهج لسصاوتسس رئاز÷ا
تاصضوافŸا ‘ ““حاÎقا ةوق»و ““لاعف افرط““ ةيادبلا ذنم تناك رئاز÷ا نأا ،ةمصصاعلا رئاز÷اب سسمأا ،يدنعام ديعصس ديصسلا ،ةيجراÿا نوؤوصشلا ةرازوب ةيقيرفإلا ةيئانثلا تاقÓعلا ريدم دكأا
.لاÛا اذه ‘ ›ودلا نواعتلا زيزعت ليبصس ‘ اهدوهج لصصاوتصس اهنأاو ،داصسفلا ةحفاكÃ ةصصاÿا ةيلودلاو ةيميلقلا تايقافتلا دامتعا ¤إا تصضفأا يتلا

حاÎقا ةوقو لاعف افرط ةيادبلا ذنم رئاز÷ا تناك دقل““ :ةنصس لك نم ويلوي١١ ل فداصصŸا داصسفلا ةحفاكŸ يقيرفإلا مويلا ءايحإا ةبصسانÃ يصسارد موي لÓخ ةملك ‘ ,يدنعام ديصسلا لاقو
ةيمنتلا دوهج ىلع ةفآلا هذهل ةميخولا بقاوعلاب اهنم ايعو كلذو ,هب ةطبترŸا مئار÷او داصسفلا ةحفاكÃ ىنعت يتلا ةيلودلاو ةيميلقلا تايقافتلا دامتعا ¤إا تصضفأا يتلا تاصضوافŸا ‘

هراثآا نإاف ةيقيرفلا لودلا ىلع رصصتقي ل ناك نإاو يذلا ,داصسفلا ةحفاكم لا‹ ‘ ›ودلا نواعتلا زيزعت ليبصس ‘ ,راطإلا اذه ‘ اهدوهج لصصاوتصس رئاز÷ا““ نأا فاصضأاو.““رارقتصسلاو
هÈتعا يذلا ,يصساردلا مويلل ةمظنŸا ,هتحفاكمو داصسفلا نم ةياقولل ةينطولا ةئيهلا ةطصشنأاب هون نأا دعبو.““⁄اعلا نم ىرخألا قطانŸا ‘ هيلع ا‡ ةيقيرفلا ةراقلا ‘ اعقو Ìكأا ةيبلصسلا
مدقتلا مامأا ةيقيقح ةبقع لكصشي داصسفلا““ نأا يدنعام ديصسلا حصضوأا ,““ةيلوؤوصسŸا حورو ةهازنلا ميق رصشن بلطتي““ يذلا ,داصسفلا ةرهاظ لاصصئتصسا ‘ ““ةيمهألا ةياغ ‘ Óمع““
ىلع ءاصضقلا نأا اÈتعم ,““›ودلاو يلخادلا نيديعصصلا ىلع ةيباقرلا تايلآلا زيزعتو ةهازنلاو ةيفافصشلا ميهافم خيصسرت““ ةرورصض ىلع اصضيأا دكأا امك.““ةيقيرفإلا لودلل يداصصتقلا
ةلأاصسم عصضو ,نوبت ديÛا دبع ,ةيروهم÷ا سسيئر““ نأاب ثدحتŸا ركذ ,ىرخأا ةهج نمو.““ةيئاصضقلا ةطلصسلاو ةموك◊ا عم مهنواعتو عيم÷ا دوهج رفاظت بلطتي““ هلاصصئتصساو داصسفلا

.““ةدصسافلا تاصسرامŸاو لاومألا سضييبت ةحفاكمو دود◊ا جراخ علصسلا بيرهتو يبيرصضلا بيرهتلا ةفآا نم سصلختلل ةمراصص تاميلعت ىدصسأاو ,ه‹انرب تايولوأا نمصض داصسفلا ةحفاكم
,ةيئاصضقلا ةطلصسلا ةيلÓقتصسا زيزعت لÓخ نم هتحفاكمو داصسفلا نم ةياقولا لا‹ ‘ ةيلودلا تايقافتلاب رئاز÷ا مازتلا سسكعت اماكحأا نمصضت ديد÷ا يرئاز÷ا روتصسدلا““ نأاب اصضيأا ركذو
.““ةيصسايصسلاو ةماعلا ةاي◊ا ةقلخأل ماه ءزج سصصصخو

ةيجراÿا سسأار ىلع هبسصنم هيلوت ةبسسانÊ Ãاهتلا ىقلتي ةرمامعل
هيلوت ذنم ،ةرمامعل ناطمر ديصسلا ،جراÿاب ةينطولا ةيلا÷او ةيجراÿا نوؤوصشلا ريزو ىقلت
نم ديدعلاو ةيبراغŸا نادلبلا عيمج نم هئارظن نم Êاهتلا ،ةرازولا سسأار ىلع هبصصنم
،⁄اعلا Èع ةكيرصشلاو ةقيدصصلا لودلا نم ديدعلا بناج ¤إا ،ةيبرعلاو ةيقيرفإلا لودلا

.ةرازولل نايب هب دافأا امبصسح
،ةيئانثلا تاقÓعلا لوح ثحابتلل ةيتاوم ةصصرف تلاصصتلا هذه تحاتأا““ دقف ،نايبلل اقفوو
.““›ودلاو يميلقإلا نيديعصصلا ىلع ةنهارلا اياصضقلا مهأا نع Óصضف

تايصصخصشلا نم ددع نم تاŸاكم““ - نايبلا تاذ فيصضي - ةرمامعل ديصسلا يقلت امك
‘ قيفوتلاب هل اهتاين“ نع اهلÓخ تÈع يتلا ،رئازجلل ةقيدصصلا ،ىوتصسŸا ةعيفر ةيلودلا

‘ راهدزلاو مÓصسلا ةمدخ ‘ دوه÷ا ديحو˘ت˘ل ا˘هداد˘ع˘ت˘صسا ن˘ع ة˘بر˘ع˘م ،ةد˘يد÷ا ه˘ما˘ه˘م
.““⁄اعلا

‘ ،يقيرفإلا دا–لا ةيصضوفم سسيئر ،دمfi يقف يصسوم ديصسلا أانه““ ،وحنلا اذه ىلعو
قيقحتل ايوصس لمعلل هدادعتصسا نع برعأاو ،هنييعت ىلع ةرمامعل ديصسلا ةيفتاه ةŸاكم
مهأا لوح رظنلا تاهجو نافرطلا لدابت امك ،٣602 ةيراقلا ةدنجألا ‘ ةنمصضتŸا تاعلطتلا

.““ةيبرعلا ةيقيرفإلا تاقÓعلا قافآاو عقاو نع Óصضف ،يراقلا ىوتصسŸا ىلع ةعاصسلا اياصضق
هدادعتصسا نع ،طيغلا وبأا دمحأا ديصسلا ،ةيبرعلا لودلا ةعما÷ ماعلا Úمألا Èع““ ،هتهج نمو
ةهجاوŸ كÎصشŸا يبرعلا ل˘م˘ع˘لا ز˘يز˘ع˘ت ل˘جأا ن˘م ،ر˘يزو˘لا د˘ي˘صسلا ع˘م ق˘ي˘ثو˘لا ق˘ي˘صسن˘ت˘ل˘ل
ÚتعومÛا Úب نواعتلاو نماصضتلا زيزعتو ،نمألاو ملصسلا لا‹ ‘ ةديدعلا تايدحتلا
.نايبلا ‘ ءاج امبصسح ،““ةيقيرفإلاو ةيبرعلا

ةينطولا ةيلا÷او ةيجراÿا نوؤوصشلا ةرازو سسأار ىلع هماهم ملصست دق ،ةرمامعل ديصسلا ناكو
.مودقوب يÈصص ديصسلل افلخ ،يصضاŸا سسيمÿا موي ،جراÿاب
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رئاز÷ا ‘ ةيداسصتقلا ةيمومعلا تاسسسسؤوŸا ةمكوح لوح ءاقل سسمأا ميظنت

 ةئسشان تاكرسش ثÓث رايتخا متيسس :ةيرئاز÷ا ةئسشانلا تاكرسشلا يد–

ردقت يونسسلا مخسضتلا ةبسسن :رئاز÷ا
1202 ويام ةياهن ةئاŸا ‘9،3ب

ةياهن عم ةئاŸا ‘9،3 ةبسسن رئاز÷ا ‘ يونسسلا مخسضتلا لدعم غلب
ينطولا ناويدلا ىدل سسمأا جأاو تم˘ل˘ع ا˘م˘ب˘سسح ،ي˘سضاŸا و˘يا˘م ر˘ه˘سش
.تايئاسصحإÓل

روطت لثÁ يونسسلا مخسضتلا لدعم ةبسسن نأا هسسفن ردسصŸا حسضوأاو
¤إا0202 وينوي رهسش نم ةدتمŸا ةÎفلا ‘ كÓهتسسلا راعسسأا رسشؤوم
.0202 ويام ¤إا9102 وينوي نم ةدتمŸا ةÎفلاب ةنراقم1202 ويام
رسشؤوم روط˘ت ل˘ثÁ يذ˘لا كÓ˘ه˘ت˘سسلا را˘ع˘سسأل ير˘ه˘سشلا ن˘يا˘ب˘ت˘لا ا˘مأا
¤إا ناويدلا راسشأاف ،ليربأا رهسشب ةنراقم1202 ويام رهسش ‘ راعسسألا
.%11،0- ليجسست
داوŸا راعسسأا تلجسس دقف ،تاجتنŸا ةئف بسسحو روطتلا ثيح نم امأا
تاجتنŸا روطت ة˘ج˘ي˘ت˘ن Òغ˘ت و˘هو ،%7،0- ةبسسنب اسضافخنا ةي˘ئاذ˘غ˘لا
Òبك ددع راعسسأا عجارت دعب اذهو ،(ةئاŸا ‘1،2-) ةجزاطلا ةيحÓفلا

(ةئاŸا ‘3،7-) جاجدلا م◊ اميسسل ،فنسصلا اذهل ةعباتلا تاجتنŸا نم
.(ةئاŸا ‘2،5-) سضيبلاو (ةئاŸا ‘41-) رسضÿاو
رمألا قلعتيو .اعافترا فنسصلا سسفن نم ىرخأا تاجتنم تلجسس امك

.ةئاŸا ‘53+ب اطاطبلاو ةئاŸا ‘3+ب ةجزاطلا هكاوفلاب اسساسسأا
،%0ر8 ةبسسنب افيفط اعافترا ةيعانسصلا ةيئاذغلا داوŸا راعسسأا تدهسشو
نوهدلاو تويزلا اميسسل داوŸا سضعب راعسسأا سضعب عافترا سسكعي ام
(%8،0+) بوب◊او زبÿاو (%7،1+) ةيركسسلا داوŸاو ركسسلاو (2،1%+)

.1202 ليربأا رهسشب ةنراقم يسضاŸا ويام ‘
›اوتلا ىلع اعاف˘ترا تا˘مدÿاو ة˘ع˘ن˘سصŸا داوŸا را˘ع˘سسأا تل˘ج˘سس د˘قو
.%6،0+ تامدÿاو %2،0 ةبسسنب

و سسابللا““ ةعوم‹و راعسسأا تلجسس ،تامدÿاو علسسلا سصوسصخبو
لكل %9،0 ةبسسنب اعافترا ““ةيدسس÷ا ةفاظنلاو ةحسصلا»و ““ةيذحألا

 ““ةفلتıا داوŸا““ ةعوم‹و ،ةعوم‹
را˘˘ع˘˘سسألا تد˘˘ه˘˘سش ،1202 ن˘˘˘˘م ¤وألا سسمÿا ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘سشألا لÓ˘˘˘˘خو
ماع عافترا ¤إا Òغتلا اذه دوعيو .ةئاŸاب7،5 ةبسسنب ةدايز ةيكÓهتسسلا

 .تاجتنŸا تاعوم‹ فلتfl راعسسأا ‘
اميسسل ،ةئاŸا ‘8،6ب اعافترا تلجسس دقف ةيئاذغلا داوŸا راعسسأا امأا
ةي˘ئاذ˘غ˘لا تا˘ج˘ت˘نŸاو (ة˘ئاŸا ‘7،8+) ةجزاطلا ة˘ي˘حÓ˘ف˘لا تا˘ج˘ت˘نŸا
.(ةئاŸا ‘5+) ةيعانسصلا

‘3،6+ب ةÒتولا سسفن اسضيأا تامدÿاو ةعنسصŸا تاجتنŸا تفرعو
.›اوتلا ىلع ةئاŸا ‘5،1+و ةئاŸا

4،2 رئاز÷ا ‘ يونسسلا مخسضتلا لدعم طسسوتم غلب ،0202 ةنسس ‘و
ينطولا ناويدلا تايئاسصحا بسسح ،9102 لÓخ ةئاŸا ‘2 لباقم ةئŸاب
.تايئاسصحإÓل

تعفترا دقف ،اهتقبسس يتلا ةن˘سسلا˘ب ة˘نرا˘ق˘مو ة˘ي˘سضاŸا ة˘ن˘سسلا لÓ˘خو
ةئاŸا ‘3،5ب ةعنسصŸا علسسلاو ةئاŸا ‘2،0ب ةيئاذغلا علسسلا راعسسأا

.ةئاŸا ‘6،1ب تامدÿاو

تايعادت نم اÒثك اوناع لامعلا
انوروك ةمزأا

لوأا ةسشطابعل ميلسس ،Úيرئاز÷ا لامعلل ماعلا دا–Óل ماعلا Úمألا دكأا
ءابو يسشفت اهزرفأا يتلا ةمزألا نم اÒثك اوناع لامعلا نأا ،نارهوب سسمأا

نوهرم ةيعيبطلا ةاي◊ا ¤إا ةدوعلا نأاو ،ةنسس نم Ìكأا ذنم91-ديفوك
.ةيعامج ةعانم قيق–و حيقلتلاب

دسض حيقلتلا ةلمح قÓطنا ىلع فرسشأا يذلا ةسشطابعل ديسسلا اعدو
،كارطانوسس عم‹و نارهو ءانيم ةسسسسؤوم لامع حلاسصل91-ديفوك
يه ةيعام÷ا ةعانŸا نأا اÈتعم ،انورو˘ك د˘سض ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ةرور˘سض ى˘ل˘ع

لاÛا ىلع اهتاسساكعناو ةيحسصلا ةمزألا نم جورخلل ديحولا بابلا
.يداسصتقلا

حابسص فرسشأا دق Úيرئاز÷ا لامعلل ماعلا دا–Óل ماعلا Úمألا ناكو
زكرŸاو نارهو ءانيم ىوتسسم ىلع حيقلت تÓمح قÓطنا ىلع دحألا
فرط نم هب سسأاب ل لابقإا ادهسش ناذللا ،يكÈلاب كارطانوسسل يحسصلا
،تاكرسشلا ىوتسسم ىلع حاقللا Òفوت ةرورسض ىلع دكأا ثيح ،لامعلا
.لقنتلا ءانع لامعلا بينجتل

دق ةيداسصتقلا تاسسسسؤوŸا فلتfl ‘ لامعلا حيقلت ةلمح نأا فاسضأاو
لامعلل ما˘ع˘لا دا–لا د˘ق˘ع ثي˘ح““ ،ن˘طو˘لا عو˘بر ل˘ما˘ك ‘ تق˘ل˘ط˘نا
Úلماعلا نم نك‡ ددع Èكأا حيقلتل ةحسصلا ةرازو عم اقافتا Úيرئاز÷ا

.““مهتÓئاعو
،““ةÒبك ةيم˘هأا ي˘سست˘ك˘ي سسي˘سسح˘ت˘لا““ نأا ة˘سشطا˘ب˘ع˘ل د˘ي˘سسلا Èت˘عاو
سصاسصتخا وأا ةفرعم ةيأا كل“ ل يتلا تاوسصألا سضعب نأاو ةسصاخ
ءاقبإلا وه تÓم◊ا هذه نم فدهلا نأا اÈتعم ،حاقللا ةيلاعف ‘ نعطت

مد˘عو ،ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘مزألا ن˘ع ر‚ا يذ˘لا يدا˘سصت˘قلا دو˘˘كر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
.اهطاسشن ثعب ةداعا نم رئازجلل حامسسلا

Ëدقت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ي˘سس““ Úير˘ئاز÷ا لا˘م˘ع˘ل˘ل ما˘ع˘لا دا–لا نأا د˘كأا ا˘م˘ك
يداسصت˘قلا عا˘ط˘ق˘لا ى˘ل˘ع91-د˘ي˘فو˘ك ة˘مزأا Òثأا˘ت لو˘ح ة˘˘ل˘˘سصو˘˘ح
نأا ثيح ،ليغسشتلاب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘سصا˘خ ،Úيدا˘سصت˘قلا Úل˘ما˘ع˘تŸاو
يتلا ةلودلا لخدت تعدتسسا ةقناخ ةمزأا تسشاع تاسسسسؤوŸا نم ديدعلا

.““لغسشلا بسصانم ىلع اظافح اهتمعد

‘ ةئسشان تاكرسش ثÓث لسضفأا رايتخا موي متيسس
““ةيرئاز÷ا ةئسشا˘ن˘لا تا˘كر˘سشلا يد–““ ة˘ق˘با˘سسم
سسمأا مويلا هدكأا امبسسح ،ةسسفانتم ةعسست Úب نم
.ثد◊ا اذه ىلع نوفرسشŸا

قلطا يذلا جمانÈلا اذه نا ردسصŸا تاذ حسضوأاو
لا‹ ‘ ةئسشان˘لا تا˘كر˘سشلا يد–““ م˘سسا ه˘ي˘ل˘ع

ن˘م˘سض جرد˘ن˘ي يذ˘لا و ،““ة˘ي˘لاŸا ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘˘لا
ةئسشانلا تاكر˘سشلا يد–““ ن˘م ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ع˘ب˘ط˘لا
و ميظنت ةن÷ عم نواعتلاب هميظنت متي ،““ةيرئاز÷ا

.ةسصروبلا تايلمع ةبقارم
حم˘سس د˘ق ج˘ما˘نÈلا اذ˘ه نا ،ه˘تاذ نا˘ي˘ب˘لا فا˘سضأاو
Óح55 ديد˘ح˘ت˘ب ةÒخلا ة˘ثÓ˘ث˘لا ر˘ه˘سشلا لÓ˘خ
‘ ةكراسشملل اهبلط تمدق يتلا ،ايرئازج اركتبم
.يدحتلا اذه
‘ ةئسشان ةكرسش72 نع لقي ل اÃ رملا قلعتيو

ةكرسش41 و تانيمأاتلا لا‹ ‘31 و ةيلاŸا لا‹
و ةيميظنتلا تا˘طا˘سشن˘لا ة˘ن˘م˘قر ل˘م˘سشت ة˘ئ˘سشا˘ن
نم ةيلوأا ءاقتنا ةيلمع تحمسس Úح ‘ ةقباطŸا

تلاÛا هذه ‘ ءاÈخ نم نوكتت ميك– ةن÷ لبق
ةلحرŸا ¤ا رورŸا˘ب ة˘ئ˘سشا˘ن ة˘كر˘سش42ل ،ةثÓث˘لا
ةفثكم ةعباتم و  بيردت نم ةدافتسسلا و ةيناثلا

Ÿث ةدÓعيباسسأا ةث.
تاكرسش ثÓث ءاق˘ت˘نا ” ،ة˘ل˘حرŸا هذ˘ه ر˘ثا ى˘ل˘عو
ة˘ع˘سست˘لا كرا˘سشت˘سس ثي˘ح ،لا‹ ل˘ك ‘ ة˘ئ˘˘سشا˘˘ن
ويلوي31ل قفاوŸا لبقŸا ءاثÓثلا موي ةظوظÙا
رئاز÷ا - لاتيفوسسلا قدنف ىوتسسم ىلع ،يرا÷ا

.ماتتخلا لفح ‘
ل˘سضفا را˘ي˘ت˘خل ة˘سصر˘ف ل˘ف◊ا اذ˘ه ل˘ك˘˘سشي˘˘سسو
ةكراسشم فرعتسس و عوسضوم لكل ةئسشان ةكرسش
اذه نمسض تايلاكسشا تحرط ةكيرسش تاسسسسؤوم

لجا نم كلذ و حوتفم راكتبا راطا ‘ يدحتلا
ةئسشانلا تاكرسشلا ىدل ةركتب˘م لو˘ل˘ح فا˘سشت˘كا
.ةيرئاز÷ا

لا‹ ‘ نو˘˘˘سصتfl و ءاÈخ كرا˘˘˘سشي˘˘˘سس ا˘˘˘م˘˘˘ك
تارسضاfi و تاسشاقن ‘ ةيلاŸا تايجولونكتلا

ثب م˘ت˘ي˘سس و ة˘حور˘طŸا ة˘ثÓ˘ث˘لا ع˘ي˘سضاوŸا لو˘˘ح
ة˘ي˘م˘سسر˘لا ة˘ح˘ف˘سصلا ى˘ل˘ع ر˘سشا˘بŸا ى˘ل˘˘ع ل˘˘ف◊ا
.ةيرئاز÷ا ةئسشانلا تاكرسشلا يدحتل
تاكرسشلا يد–  ن˘م ة˘ع˘ب˘ط˘لا هذ˘ه نأا ،Òكذ˘ت˘ل˘ل
ةسسسسؤوم فارسشإا ت– مظ˘ن˘ت ،ة˘ير˘ئاز÷ا ة˘ئ˘سشا˘ن˘لا

flةقفارم و تانسضا◊ا جمارب ميمسصت ‘ ةسصت
دروŸا ى˘ل˘ع ن˘هار˘ت ي˘ت˘لا و ةر˘ك˘ت˘بŸا ة˘ي˘تلوا˘قŸا
ةرفوم و ةرك˘ت˘ب˘م ع˘يرا˘سشم ر˘يو˘ط˘ت ‘ ير˘سشب˘لا
.ميقلل

يداسصت˘قلا ي˘ن˘طو˘لا سسلÛا م˘ظ˘ن˘ي
ةسسردŸاب سسمأا يئيبلاو يعامتجلاو
رئازجلل ماع˘طلاو ة˘قد˘ن˘ف˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا
ةمكوح““ ناونع ت– ءاقل ،ةمسصاعلا
ةيداسصتقلا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘سسسسؤوŸا

سس˘˘˘ل˘˘˘‹و ةرادإلا سس˘˘˘˘لا˘˘˘˘‹ رودو
فدهب ،““ةيذيفنتلا تائيهلاو ةبقارŸا
ة˘م˘كو◊ا Úسسح˘ت˘ل لو˘ل˘˘ح˘˘ب جورÿا
تا˘˘˘˘سسسسؤوŸا تاءادأاو ةد˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشر˘˘˘˘˘لا
.رئاز÷ا ‘ ةيمومعلا

يذ˘˘لا عو˘˘سضوŸا اذ˘˘ه ح˘˘م˘˘˘سسي˘˘˘سسو
قافألا““ تاءاقل ةلسسلسس ‘ جردني
ي˘ن˘طو˘لا سسل˘ج˘م˘˘ل˘˘ل ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قلا
““يئيبلاو يعامت˘جلاو يدا˘سصت˘قلا

¤ا قرطتلاب ،هسسيئر اهب رداب يتلاو
رود ¤ا ،ديدحتلابو ةمكو◊ا ةلأاسسم

ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘قارŸا سسلا‹و ةرادلا سسلا‹
تا˘سسسسؤوŸا ‘ ةر˘يدŸا تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لاو
نايب بسسح ،ةيداسصتقلا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
.سسلÛا

ةسصرف اسضيأا ءا˘ق˘ل˘لا ل˘ك˘سشي˘سس ا˘م˘ك
ةرادلا سسلا‹ Òيسست عقاو سضرعل
،ةيداسصتقلا ةيمومعلا تاسسسسؤوملل
Ãيعت ط‰ اهيف اÚ اŸسسÒاو نيÿجور
ة˘م˘كو◊ا Úسس– ¤ا ي˘مر˘ت لو˘ل˘ح˘ب
تا˘˘˘˘سسسسؤوŸا تاءادأاو ةد˘˘˘˘ي˘˘˘˘سشر˘˘˘˘˘لا
،رئاز÷ا ‘ ةيدا˘سصت˘قلا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا
رظتنŸا رودلا ىلع زيكÎلا بناج ¤إا

.هتدهع ةسسرا‡و ÒسسŸا نم
فادها ةثÓث ديد– ¤إا نايبلا راسشأاو
رمألا قلع˘ت˘ي ذإا ى˘ق˘ت˘ل˘م˘ل˘ل ة˘ي˘سسا˘سسأا
يميظنتلاو يعيرسشتلا راطلا مييقتب

سسل‹ رود˘˘لو ة˘˘سسسسؤوŸا ة˘˘م˘˘˘كو◊
ر˘يو˘ط˘˘ت سسسسأا ءا˘˘سسرإا اذ˘˘كو ةرادلا

‘ ة˘ي˘لا˘ع تاءا˘ف˘كو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو ةÈخ
قايسسلا ‘ ةسسسسؤوŸا ةمكوح لا‹

نسسحأا ىلع زاكترلا عم ،يرئاز÷ا
.ةيلودلا تاسسرامŸا
بسسح ،ن˘ك˘م˘ي˘ف ثلا˘ث˘لا فد˘ه˘لا ا˘مأا
طاقنلا ‘ مكحتلا ‘ ،سسلÛا نايب
ة˘ظ˘ق˘ي ي˘عد˘ت˘سست ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسا˘˘سسألا

‘ ةرادلا سسلا‹ فرط نم ةمئاد
رظن ةهجو نم ،يجيتاÎسسلا اهرود
ةيعامتجلا ةيلوؤوسسŸاو نا˘م˘ئ˘ت˘سسلا
.ةسسسسؤوملل

ءاسسؤورلا ،ءاق˘ل˘لا اذ˘ه ‘ كرا˘سشي˘سسو
عورفل وأا تاسسسسؤوŸ نوماعلا ءاردŸا

ةيفيظولا وأا/و ةي˘ل˘م˘ع˘لا تارا˘طلاو

ن˘ع نو˘ل˘˘ث‡و تا˘˘سسسسؤو˘˘م وÒسسمو
نع نولث‡ اذكو ةين˘عŸا تا˘عا˘ط˘ق˘لا
نو˘ث˘˘حا˘˘بو ة˘˘ب˘˘ل˘˘طو ÊدŸا ع˘˘م˘˘تÛا

 .نويعماج
هذه ‘ بناجأا ءاÈخ قيرف لخدتيسسو
رسضاحتلا ةينقت قير˘ط ن˘ع ة˘ب˘سسا˘نŸا
ن˘˘˘م نو˘˘˘ك˘˘˘ت˘˘˘ي د˘˘˘ع˘˘˘ب ن˘˘˘ع ي˘˘˘˘ئرŸا

‘ ةسصسصخت˘م ة˘ي˘لود تا˘ي˘سصخ˘سش
.تاسسسسؤوŸا ةمكوح
ر˘كذ ،تا˘ي˘سصخ˘سشلا ه˘تا˘˘ه Úب ن˘˘مو
يدا˘˘˘˘سصت˘˘˘˘قلا ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘لا سسلÛا

سسناه ،اميسس ل يئيبلاو يعامتجلاو
Òبك يداسصتقا Òبخ ،ناسسنايتسسيرك

يدا˘سصت˘قلا نوا˘ع˘ت˘لا ة˘م˘˘ظ˘˘ن˘˘م ‘
دسصرŸا ريدم ،يبوب رايبو، ةيمنتلاو
سصتfl يمومعلا لمعل˘ل ي˘سسنر˘ف˘لا

دا–لا˘˘ب ة˘˘ي˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لا ة˘˘˘مدÿا ‘
،ن˘يد˘˘لا لا˘˘م˘˘ج فر˘˘سشأاو ي˘˘بوروألا
تاسسسسؤوŸا دهعŸ ماعلا ريدŸا سسيئرلا
›اŸا ›ود˘لا ز˘كرŸا˘ب ““ة˘˘م˘˘كو˘˘ح““
(ةد˘ح˘تŸا ة˘ي˘بر˘ع˘لا تارا˘ملا) ي˘بد˘ب

ذا˘ت˘سسأا ،اروزا˘ك و˘فر˘˘يو˘˘ك ورا˘˘ف˘˘لأاو
ة˘ي˘ج˘ي˘تاÎسسلا و ة˘ي˘لود˘لا ةرا˘ج˘ت˘لا
تايلولاب نÒتسسيا ثرون ة˘ع˘ما˘ج˘ب
،ي˘ي˘نÒب كو˘ل ،ة˘ي˘ك˘ير˘مألا ةد˘˘ح˘˘تŸا

ة˘˘يذا˘˘ت˘˘سسأا ة˘˘˘جرد ى˘˘˘ل˘˘˘ع ل˘˘˘سصا˘˘˘ح
‘ Òيسست˘لا لو˘ح ي˘ك˘سسو˘ل˘سسيرا˘ج

اواتوأا ةع˘ما˘ج˘ب ي˘مو˘م˘ع˘لا عا˘ط˘ق˘لا
ىلع لسصاح ،يسصفح بيط ،(ادنك)
عمت‹ و ةيجيتاÎسسا ةيذاتسسأا ةجرد

اذك و (ادنك) لايÎنومCEHب
ير˘خ˘ف ذا˘ت˘سسأا ،نا˘يرو˘تو˘سشت نا˘˘ف˘˘يا
ريدم و لافل  ةعماجب قوق◊ا ةيلكب

نوناقلا ‘ تاسساردلا زكرÃ كراسشم
.ادنكل يداسصتقلا

لبقŸا Èمتبسس7 موي يسسردŸا لوخدلا :2202-1202 ةيسساردلا ةنسسلا
.دÓبلا قطانم عيمج ‘ لبقŸا Èمتبسس7 موي2202-1202 ةيسساردلا ةنسسلا باسس◊ يسسردŸا لوخدلا ةينطولا ةيبÎلا ةرازو تددح
موي قطانŸا عيم÷ يسسردŸا لوخدلا خيرات ديد– ” هنأا2202-1202 ةيسساردلا ةنسسلل  ةيسسردŸا لطعلا ةمانزر سصوسصخب سسمأا اهل نايب ‘ ةرازولا تحسضوأاو
.ذيمÓتلل ةبسسنلاب احابسصÈ 1202متبسس7 ءاثÓثلا

.ةذتاسسألا لوخدل احابسصÈ 1202متبسس لوأا ءاعبرألا مويو Úيرادإلا ÚفظوŸا لوخدل احابسص1202 سسطسسغأا92 دحألا موي ديد– ” امك
61 سسيمÿا موي نم قطانŸا عيمجب ءاتسشلا ةلطع نوكت نأا ررقت ثيح ،ةلبقŸا ةيسساردلا ةنسسلل ةبسسنلاب ةيسسردŸا لطعلا ةمانزر ةرازولا تددح ،ىرخأا ةهج نم
2 تبسسلا موي ¤إا ءاسسم2202 سسرام71 سسيمÿا موي نم (قطانŸا عيمجب) عيبرلا ةلطع نوكت امنيب ،ءاسسم2202 رياني لوأا تبسسلا موي ¤إا ءاسسمÈ 1202مسسيد
.ةذتاسسأÓل ةبسسنلاب ءاسسم2202 ويلوي7 سسيمÿا موي نم ءادتبا (قطانŸا عيمجب) فيسصلا ةلطع ديد– اسضيأا ”و.ءاسسم2202 ليربأا

سسلا‹ تاعامتجا اهيف اÃ ،ةيسساردلا ةنسسلا ةياهنب ةقلعتŸا تايلمعلا لك نم ءاهتنلا دعب““ ÚيرادإÓل ةبسسنلاب أادبت فيسصلا ةلطع نأا ¤ا ةرازولا تراسشأاو
.““يسسردŸا لوخدلاب ةقلعتŸا تايلمعلا لكو ذيمÓتلل ةفلتıا قئاثولا ميلسستو ةيسسردŸا تاناحتملا جئاتن رسشنو هيجوتلاو لوبقلا

،ءاسسم2202 ويلوي12 سسيمÿا موي نم ءادتبا ،ةيناثلاو ¤وألا ÚتقطنŸا يفف .قطانŸا بسسح دد– Úيرادإلاب ةسصاÿا ةيفيسصلا ةلطعلا نأا ردسصŸا سسفن فاسضأاو
.ءاسسم2202 ويلوي41 سسيمÿا موي نم ءادتبا نوكتف ةثلاثلا ةقطنملل ةبسسنلاب امأا

ديÈتلا ةلسسلسس ماÎحإلاو ةيئاذغلا تاممسستلا نم ةياقولل تاميلعت ىدسسي قيزر
ةيئاذغلا تاممسستلا نم ةياقولل ةيفيسصلا ةÎفلاب ةسصاÿا تاءارجإلا سصخي اميف تاميلعت ، سسمأا ،قيزر لامك تارداسصلا ةيقرتو و ةراجتلا ريزو ىدسسأا

.ةرازولل نايب هب دافا امبسسح ،ةÒخلا ةنولا ‘ ةرار◊ا تاجرد عافترإلا دعب ديÈتلا ةلسسلسس ماÎحإلاو
ةرازولل ةيزكرŸا تاراطإلا روسضحب دعب نع يئرŸا رسضاحتلا ةينقت Èع ةرازولا رقÃ ىرج يقيسسنت عامتجل هسسأارت لÓخ قيزر ديسسلا تاميلعت تءاجو
Ãا ةكراسشŸيوه÷ا ءاردÚ يئيلولاوÚ ا سسفن فيسضي ،ةراجتللŸردسص.  
داوملل ديÈتلا ةلسسلسس ماÎحإلاو ةيئاذغلا تاممسستلا نم ةياقولل ةيفيسصلا ةÎفلاب ةسصاÿا تاءارجإلا سصخي اميف تاميلعت ريزولا ىطعأا ،ددسصا اذهبو
نا““ عاطقلا تاراطا اركذم ،ةÒخلا ةنولا ‘ ةرار◊ا تاجرد عافترإلا عم ةسصاخ ةيحسصلا طورسشلا ماÎحإلا نود علسسلا سضرعو فلتلا ةعيرسس ةيئاذغلا

.““رمحا طخ كلهتسسŸا ةحسصو ةمÓسس
تادوهÛا راطا ‘ ةيراجتلا تاءاسضفلا فلتfl ‘ ةباقرلاو سسيسسحتلا تايلمع فيثكتو ةلسصاوم ةرورسض ىلع عامتجلا لÓخ قيزر ديسسلا دكا امك

.نايبلا تاذل اقفو ،انوروك سسوÒف ءابو يسشفت ةحفاكŸ ةينطولا
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 ناويدو ةيت’واقŸا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولا Úب نواعت ةيقافتا
ةيلصستلاو تاصضايرلا رئاظح

ةيت’واقŸأ ةيمنتو معدل ةينطو˘لأ ة˘لا˘كو˘لأ تع˘قو
نأويد عم نواعت ة˘ي˘قا˘ف˘تأ (ا˘ق˘با˘صس جا˘صسنأأ) ““دا˘نأأ““

،ر˘ئأز÷أ ة˘ي’و˘ل ة˘ي˘ل˘صست˘لأو تا˘صضا˘ير˘لأ ر˘˘ئا˘˘ظ˘˘ح
ةفلكŸأ ةبدتنŸأ ةرأزولل نايب سسمأأ هب دافأأ امبصسح
.ةرغصصŸأ تاصسصسؤوŸاب

لÓخ اهيلع عيقوتلأ ” يتلأ ةيقافت’أ هذه فدهتو
ةرغصصŸأ تاصسصسؤومل˘ل يو˘ه÷أ نو˘لا˘صصلأ ما˘ت˘ت˘خأ
ةيديلقتلأ ةعانصصلأو ةحايصسلأ لا‹ ‘ ةطصشانلأ

ز˘يز˘ع˘ت ¤إأ ,ة˘ي˘صضاŸأ ة˘ع˘م÷أ ة˘ي˘لÙأ تا˘جو˘ت˘نŸأو
ةرغصصŸأ تا˘صسصسؤوŸأ ة˘ي˘م˘ن˘تو ر˘يو˘ط˘تو نوا˘ع˘ت˘لأ
.نأويدلأ سصاصصتخأ لا‹ ‘ ةطصشانلأ

تاصسصسؤوŸأ Ëركت اصضيأأ ةرهاظت˘لأ ما˘ت˘ت˘خأ د˘ه˘صشو
لصضفأ’ ةيريدقت زئأوج Ëدقتو ةصضراعلأ ةرغصصŸأ

نو˘لا˘صصلأ ‘ حا˘ن˘ج ن˘صسحأأو يد˘ي˘ل˘˘ق˘˘ت جو˘˘ت˘˘ن˘˘م
ةركف نصسحأأو ةلواقم ةأأرم نصسحأأو ‘رح نصسحأأو
.يديلقت قبط نصسحأأو ةيحايصس
فرط نم مظنŸأ يوه÷أ نولاصصلأ أذه نأأ ركذي
عم قيصسنتلاب ““دا˘نأأ““ ة˘لا˘كو˘ل قر˘صش-ر˘ئأز÷أ عر˘ف
ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأ ة˘عا˘ن˘صصلأ ة˘فر˘غو ة˘حا˘ي˘صسلأ ة˘ير˘يد˘م
,تÓباصصلأ هزتنÃ ويلوي9و وينويÚ 52ب فر◊أو
ةيقÎل ةأدأأ : ةرغصصŸأ ةصسصسؤوŸأ““ راعصش ت– ىرج

.““يلÙأ جوتنŸأو ةحايصسلأ
نم ““أÒبك ’ابقإأ““ تفرع يتلأ ةرهاظتلأ تلكصشو
طبرو براجتلأو تأÿÈأ لداب˘ت˘ل ة˘صصر˘ف ,رأوز˘لأ
تا˘ئ˘ي˘ه˘لأو ةر˘غ˘صصŸأ تا˘صسصسؤوŸأ Úب تا˘قÓ˘˘ع˘˘لأ
بصسح ,ةحايصسلأ عاطقب سضوهنلأ عيجصشتل ةلعافلأ
.نايبلأ

=
00211 ن˘م د˘يزأا مÓ˘ت˘صسا :داّر˘˘م م˘˘ي˘˘هار˘˘بإا

لظلا قطانم ةيمنتل اعورصشم

سسمأأ  ،دأر˘م م˘ي˘هأر˘بأ ،ة˘يرو˘ه˘م÷أ ط˘ي˘صسو ن˘˘ل˘˘عأأ
عورصشم80211 مÓتصسأ ن˘ع ،ة˘م˘صصا˘ع˘لأ ر˘ئأز÷ا˘ب
،دÓبلأ قطانم فلتÈ  flع لظلأ قطانم ةيمنتل

هذه باحصصأ’ جاتن’أ ةيلمع ‘ عورصشلأ ›اتلابو
يلماح و تا˘ع˘ما÷أ ي˘ج˘ير˘خ ن˘م م˘هو  ع˘يرا˘صشŸأ
.راكفأ’أ

قطانم فل˘م ة˘ع˘با˘ت˘م ل˘صصأو˘ي يذ˘لأ دأر˘م را˘صشأأو
ةيلمع نأأ ،ةيرئأز÷أ ءابن’أ ةلاكول رأوح ‘ لظلأ
80211 لÓ˘خ ن˘م ،ل˘ظ˘لأ ق˘طا˘نÃ تأأد˘˘ب جا˘˘ت˘˘ن’أ

عورصشم62142 لصصأ نم اهمÓتصسأ ” عورصشم
¤أ اتف’ ،جد رايلم323 قاف ›ام فÓغ اهل دصصر
Èع عور˘˘˘صشم89134ءا˘˘˘˘˘˘صصحإأ نآ’أ د◊ ” ه˘˘˘˘˘˘˘نأ

.ينطولأ بأÎلأ Èع لظ ةقطنم51531
قطانم عيراصشم ددع نإأ ،ددصصلأ أذه ‘ حصضوأأو
Òيصستل ةينطولأ ةلاكولأ فرط نم ةلومŸأ لظلأ
رغصصم طاصشن9944 غلب (ما‚وأأ) رغصصŸأ سضرقلأ

هذ˘ه ىو˘ت˘صسم ى˘˘ل˘˘ع عور˘˘صشم9086 ل˘صصأ ن˘˘م
نم عورصشم2103 ىلع ةقداصصŸأ ت“ امك ،ةلاكولأ
عورصشمÚ 2304ب

ةيمنت و م˘عد˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘لا˘كو˘لأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع
امأأ ،ةي’و34  ب لظلأ قطانم Èع (دانأأ) ةيت’واقŸأ

ةيمنتلأ ةلاكو ىوتصسم ىلع ةلجصسŸأ عيراصشŸأ ددع
.اعورصشم872 غلب دقف (سسدأأ) ةيعامتج’أ

““ÈتعŸأ““ ›اŸأ غلبŸأ نأأ ةيروهم÷أ طيصسو زربأأو
قطانÃ ةيو˘م˘ن˘ت˘لأ  ع˘يرا˘صشŸأ د˘ي˘صسج˘ت˘ل سصصصıأ
،بجوتصسأ ام ،لبق نم هلثم رئأز÷أ دهصشت ⁄ لظلأ

Úصسح˘ت˘ل سسي˘ل لأو˘م’أ هذ˘ه لÓ˘غ˘˘ت˘˘صسأ ،ه˘˘ب˘˘صسح

و طا˘صشن˘لأ ق˘لÿ““ ا‰إأ و ،ط˘ق˘ف  ة˘صشي˘˘عŸأ فور˘˘ظ
ةيهيفÎلأ قفأرŸأ زا‚إ’ اصضيأ و ،““جاتن’أ Òفوت

...اهÒغ و حباصسŸأ و ةيرأو÷أ بعŸÓاك
،لوؤوصسŸأ تأذ فصشك ،عيراصشŸأ هذه Òصس ةعباتŸو
‘ Úلعافلأ نم نوكتم لمع جوف بيصصنت ” هنأأ

flة˘يرأزو˘لأ ر˘ئأود˘لأ ف˘ل˘ت، Ÿءاصسرأ ةيفيك ةصشقا˘ن
قلÿ و ،ةرطصسŸأ ج˘مأÈلأ ة˘ع˘با˘تŸ ة˘ي˘م˘قر ة˘ي˘صضرأأ
.لظلأ قطانم ىوتصسم ىلع طاصشنلأ

لفكتت ةيمقر هقيبطت  عصضو ” ،راط’أ أذه ‘و
” ام ةيرود ةفصصب و ةعباتملل““ ةيلخأدلأ ةرأزو اهب
،لظلأ قطانم نم ةقطنم لك ىوتصسم ىلع هزا‚أ

هذ˘ه˘ب ا˘هÒفو˘ت ” ي˘ت˘لأ ،ل˘غ˘صشلأ بصصا˘˘ن˘˘م دد˘˘عو
.““قطانŸأ

ىلع لمعلأ ،في˘صضي ،دد˘صصلأ أذ˘ه ‘ م˘ت˘ي˘صس ا˘م˘ك
مÓعأ و ،قطانŸأ هذهب ةحاتŸأ سصر˘ف˘لا˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘لأ
مهصسيصسحتل ،ةرفوتŸأ ةزهج’أ فلتخÃ اهب ةنكاصسلأ
مهتدعاصسم و مهتقفأرŸ و ، ةدوجوŸأ  تايناكمإ’اب

‘ Œأ ديصسŸعيراصش.
ةمزÓلأ تأءأرج’أ لك ذاختأ ” هنأأ ¤أ دأرم راصشأأو
ÚلخدتŸأ لك Úب دي÷أ قيصسنتلأ نامصض لجأأ نم
ق˘طا˘نŸأ د˘يد– د˘صصق تا˘ي’و˘˘لأ ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘ل˘˘ع

ق˘طا˘ن˘م نو˘ك˘ت نأأ ن˘ك˘مŸأ ن˘م  ي˘ت˘لأ و ،ة˘ي˘˘ن˘˘عŸأ
مهعيجصشتو ةن˘كا˘صسلأ ز˘ي˘ف– ‘ د˘عا˘صست ة˘ي˘جذو‰

رفوتت يت˘لأ تأرد˘قŸأ ق˘فو ،م˘ه˘طا˘صشن ق˘ل˘خ ى˘ل˘ع
.ةقطنم لك اهيلع
لعج ¤إأ فدهت ةيروهم÷أ سسيئر ةصسايصس نأأ دكأأو
قيرط نع دÓبلأ ةيمنت راصسم ‘ طرخني نطأوŸأ

يتلأ باعصصلأ فلتfl ليلذت و همعد و هتقفأرم
ىلع رفوتت يت˘لأ ،ل˘ظ˘لأ ق˘طا˘نÃ ة˘صصا˘خ ،ه˘ه˘جأو˘ت
هذه ‘ بابصش كانه نأ ¤أ اتف’ ،ةÒبك تايناكمأ
راكفأأ ي˘ل˘ما˘ح و تا˘ع˘ما÷أ ي˘ج˘ير˘خ ن˘م ق˘طا˘نŸأ
و ىصشامت˘ت ة˘ط˘صشنأ ق˘ل˘خ ى˘ل˘ع نوردا˘ق ع˘يرا˘صشŸأ
.فيرلأ ‘ يصساصس’أ طاصشنلأ

‘ سضئا˘ف كا˘ن˘ه““ نأأ ،سصو˘صصÿأ أذ˘ه˘˘ب ح˘˘صضوأأو
بب˘صسب ل˘ظ˘لأ ق˘طا˘ن˘˘م ن˘˘م Òب˘˘ك دد˘˘ع˘˘ب جا˘˘ت˘˘ن’أ
ق◊أأ ا‡ ،قيوصستلأو ديÈتلأو نيزخت˘ل˘ل تا˘ي˘نا˘ك˘مأ
مز˘ل˘ت˘صسي يذ˘لأ ر˘مأ’أ ،تا˘˘ج˘˘ت˘˘نŸأ هذ˘˘ه˘˘ب أرأر˘˘صضأأ
قلخ قيرط نع مهتدعاصسم و ايلام ء’ؤوه ةقفأرم““
و  نيزختلل ،جاتنأ تأدحوو ةرغصصم تاصسصسؤوم
ه˘ت˘م˘ي˘ق ن˘م و جو˘ت˘نŸأ ن˘م ةدا˘ف˘ت˘صسÓ˘˘ل ، د˘˘يÈت˘˘لأ
.““ةيصساصس’أ

سسرغب ،لوؤوصسŸأ فاصضأ امك ،كلذك رم’أ قلعتيو
نم ةينأوي◊أ تاجتنŸأ لÓغتصسأو ،ةرمثŸأ راجصشأ’أ

و ةقطنŸأ تايجاح ةيطغتل ،نابجأأ و بيلح و مو◊
و ،ةيديلقتلأ تاعانصصلأ اصضيأ و ،ةرواÛأ قطانŸأ
.ةيفيرلأ ةأأرŸأ عيراصشÃ لفكتلأ

متي ،قطانŸأ هذه تاينا˘ك˘مإا˘ب ف˘ير˘ع˘ت˘لأ را˘طأ ‘و
تاجتنŸاب فيرعتلل ةينطو سضراعم ميظنت ايرود
ليبصس ىلع أدهصشتصسم دأرم ديصسلأ حصضوي ،ةيلÙأ
لمع˘ت˘صست يذ˘لأ ي˘كو˘صشلأ Úت˘لا˘ب ر˘صص◊أ ’ لا˘ثŸأ

ليخأدم رفوي نأ هناكمإا˘ب و ،ل˘ي˘م˘ج˘ت˘لأ ‘ ه˘تو˘يز
.هيلغتصسŸ  ةلئاه
Úب قيصسنتلاب و معدلأ تايلأ Èع ةيلمعلأ هذه متت و

flل˘ث˘م ة˘ل˘صصلأ تأذ ة˘يرأزو˘لأ تا˘عا˘ط˘ق˘لأ ف˘ل˘ت
ناصضلأ و لمعلأ و ةئصشانلأ تاصسصسؤوŸأو ةحÓفلأ
هذ˘ه د˘ي˘صسŒ ل˘جأ ن˘م ة˘حا˘˘ي˘˘صسلأ و ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’أ
.ةيومنتلأ عيراصشŸأ
ع˘˘يرا˘˘صشŸأ ما˘˘مأأ ل˘˘ي˘˘قأر˘˘ع˘˘لأ ع˘˘فر و ق˘˘ي˘˘صسن˘˘˘ت˘˘˘لأ
ةيرامثتصس’أ

دعت لظلأ قطانم نأأ ةيروهم÷أ طيصسو حصضوأأو
ىظ– و ،هتئيه اهب لفكتت يتلأ تافلŸأ مهأأ نم
Ãيذلأ  ةيرو˘ه˘م÷أ سسي˘ئر ن˘م ة˘ي˘صصخ˘صش ة˘ع˘با˘ت
ةفصصب عباتي و قطانŸأ هذهل ةغلاب ةيمهأأ ›وي““

رم’أ و ،““اهب Ëركلأ  سشيعلأ فورظ Úصس– ةثيثح
Úصس– ، تاقرطلأ حتفب ،ةي˘صسا˘صسأ ة˘ف˘صصب ق˘ل˘ع˘ت˘ي

Úصس– ،ماعطإأ و ةئفدت و لقن نم سسردمتلأ فورظ
،برصشلل ة◊اصصلأ هايŸأ Òفوت ،ةيحصصلأ تامدÿأ
أÒصشم ،ةيمومعلأ ةران’أ و يعيبطلأ زاغلأ Òفوت
و ةيرورصض““ مويلأ  تحبصصأ تامدÿأ هذه نأأ ¤أ
.““ةيلامك سسيل

ع˘يرا˘صشŸأ ن˘م Òث˘ك˘لأ نأأ ¤أ ه˘تأذ لوؤو˘صسŸأ ه˘˘ب˘˘نو
بب˘صسب ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لأ ز˘ي˘ح ل˘خد˘˘ت ⁄ ة˘˘يرا˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صس’أ
با˘ي˘غ»و ““ة˘يرأدأ ل˘ي˘قأر˘عو ة˘ط˘ي˘صسب ل˘كا˘˘صشم““
متيصس نكل ،““ةي˘ن˘عŸأ  تا˘عا˘ط˘ق˘لأ Úب ق˘ي˘صسن˘ت˘لأ

Œب قيصسنتلأ لصضفب اهزواÚ أ تاعاطقلأ لكŸةينع
.““يصسفانتو يلماكت““ لكصشب لمعلأ و
⁄ نكل و ةز˘ها˘ج ه˘ب˘صش ع˘يرا˘صشم دو˘جو˘ل ف˘صسأا˘تو
جات– ةطيصسب لكاصشم ببصسب ،ةمدÿأ زيح لخدت
قفأرÃ قايصسلأ أذه ‘ ’دتصسم ““قيصسنت““ ¤أ طقف
ÚحبذÃ و ةيلحاصسلأ قطانŸأ ىوتصسم ىلع ةيقدنف

و ةمصصاعلأ رئأز÷اب ةياط Úع نم لكب امهزا‚أ ”
“Ôتصسأ.

يصساصسأا روfi يداصصتق’ا عاطقلا
ةياقولل ةينطولا ةيجيتاÎصس’ا ذيفنتل

داصسفلا نم
،روك قراط ،هتحفاكمو داصسفلأ نم ةياقولل ةينطولأ ةئيهلأ سسيئر دكأأ
رواÙأ م˘هأأ د˘حأأ ل˘ثÁ يدا˘صصت˘ق’أ عا˘ط˘ق˘لأ نأأ ،ة˘م˘صصا˘ع˘لأ ر˘ئأز÷ا˘ب سسمأأ
داصسفلأ نم ةياقولأو ةيفافصشلل ةينطولأ ةيجيتأÎصس’أ ذيفنتل ةيصساصسأ’أ

.ةينطولأ ةيمنتلأ سساصسأأ هرابتعاب هتحفاكمو
ماعلأ ريدŸأ سسيئرلأ عم ةكÎصشم ةيفحصص ةودن ‘ روك ديصسلأ حصضوأأو

Ûوب رهاصش ،““زاغلنوصس““ عمÿلوح يصسأردلأ مويلأ سشماه ىلع ،سصأر
ةعباتم ىلع لمعت ةئيهلأ نأأ ،““يداصصتق’أ عاطقلأ ‘ ةهأزنلأ زيزعت““
لمصشيل ةيباقعلأ بنأو÷أ ىدعتي يذلأ رودلأ وهو ،يداصصتق’أ عاطقلأ
 لÓخ نم داصسفلأ ةياقولأ ىلع اهتدعاصسمو تاصسصسؤوŸأ ةقفأرم اصضيأأ

ةحفاكم ةمظنأو جمأرب ذيفنت ةبقأرم ىلع ةطلصسلأ لمعت ،راطإ’أ أذه ‘و
Ìكأأ اهلع÷ ،ةيدا˘صصت˘ق’أ تا˘صسصسؤوŸأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘ل˘خأد˘لأ دا˘صسف˘لأ

عيصسوتل اهط˘ط˘خ ‘ قÓ˘ط˘ن’ا˘ب ا˘ه˘ل ح˘م˘صسي ا˘م و˘هو ة˘هأز˘نو ة˘ي˘فا˘ف˘صش
.›ودلأو يراقلأ ىوتصسŸأ ىلع طاصشنلأ

تايقÓخأأ ةن÷ نأأ ““زاغلنو˘صس»ل ما˘ع˘لأ ر˘يدŸأ سسي˘ئر˘لأ Èت˘عأ ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
لا‹ ‘ ةيصسيئر ةماعد نوكتصس عمÛأ ىوتصسم ىلع ةثدحتصسŸأ ةنهŸأ
لكصشبو كلذل ةيرورصضلأ سسصسأ’أ لك تعصضو ثيح داصسفلأ نم ةياقولأ
.يقابتصسأ

لو08fi ب ةيئابرهكلا ةكبصشلا زيزعت

ديصسلأ تفل ،فايطصص’أ مصسوŸ عمÛأ ططخÃ قلعتي لأؤوصس ىلع هدر ‘و
ةينطولأ ةيئابرهكلأ ةكبصشلأ تمعد ““زاغلنوصس““ نأأ ¤إأ نأأ سصأرÿوب
طغصضلأ تأذ ةيئابرهكلأ طوطÿأ نم مك0021 وحنو لو08fi نم Ìكأاب
.›اعلأ

‘ تاعاطقنأ فرعت يتلأ ءأدوصسلأ طاقنلأ ديد– ايلاح عمÛأ لصصأويو
مايقلأو ،نئابزلأ ةمدخو ل˘صصأو˘ت˘لأ ل˘ئا˘صسو Úصس– لÓ˘خ ن˘م ءا˘بر˘ه˘ك˘لأ

Ãأ سسيئرلأ فيصضي ،ايجيردت طاقنلأ هذه ة÷اعŸماعلأ ريد.
بصسح ،ةيصضاŸأ تأونصسلا˘ب ة˘نرا˘ق˘م ““’و˘ب˘ق˘م ا˘ن˘صس–““ ة˘مدÿأ فر˘ع˘تو
ةيطغتل فاك لكصشب ايلاح ةرفوتم ةقاطلأ نأاب دكأأ يذلأ سصأرÿوب ديصسلأ
” يرا÷أ فيصصلأ علطم اهديد– قبصس يتلأ ءأدوصسلأ طاقنلأ نأأو بلطلأ

.اهت÷اعم
ةمزÓلأ تايناكمإ’أ لك كلÁ عمÛأ نأاب حصضوأأ ،ةددحتŸأ تاقاطلأ لوحو

لا˘ق˘ت˘ن’أ ق˘ي˘ق– ‘ ا˘ما˘ه أرود بع˘ل˘ي نأ’ ه˘ل˘هؤو˘ت ي˘˘ت˘˘لأو لاÛأ أذ˘˘ه ‘
قيق– ‘ ةيتامولعŸأ ةمظنأ’أ ةيمهأأ ¤إأ هتأذ تقولأ ‘ أÒصشم ،يوقاطلأ
.ةيوقاطلأ ةيلاعفلأ

يلخاد هيبنت ماظنل Òصضحتلا :زاغلنوصس
داصسفلا نم ةياقولل

¤إأ فدهي يلخأد هيبن˘ت ما˘ظ˘ن ع˘صضو ى˘ل˘ع ““زا˘غ˘ل˘نو˘صس““ ع˘م‹ ل˘م˘ع˘ي
سسمأأ هب دافأأ ام بصسح ,ةنهŸأ تايقÓخأأ زيزعت ¤إأو داصسفلأ نم ةياقولأ
.سصأرÿوب رهاصش ,عمجملل ماعلأ ريدŸأ سسيئرلأ ,ةمصصاعلأ رئأز÷اب

‘ ةهأزنلأ زيزعت““ لوح يصسأردلأ مويلأ لاغصشأأ لÓخ اهاقلأ ةملك ‘و
داصسفلأ نم ةياقولل ةينطولأ ةئيهلأ فرط نم مظنŸأ ,““يداصصتق’أ عاطقلأ

ىلع لمعي عمÛأ““ نأأ سصأرÿوب ديصسلأ حصضوأأ ,““زاغلنوصس»و هتحفاكمو
ÚفظوŸأ نع ةرداصصلأ ريراقتلأ عمجب حمصسي ,يلخأد هيبنت ماظن عصضو
.““ةددÙأ دعأوقلل ةفلاfl فقأوم وأ تايكولصس دوجوب ةقلعتŸأو
هنأاصش نم رطاfl ططfl ريوطت ىلع ““زا˘غ˘ل˘نو˘صس““ ع˘م‹ ل˘م˘ع˘ي ا˘م˘ك

ع˘مÛأ سضر˘ع˘ت نأ ن˘كÁ ي˘ت˘لأ ر˘طاıأ تا˘يو˘لوأأ بي˘تر˘تو ل˘ي˘ل–و د˘يد–
.ماعلأ ريدŸأ سسيئرلأ فيصضي ,““داصسفلأ فدهب يجراÿأ جأردتصسÓل

خيصسرت لجأأ نم عمÛأ اهذختأ يتلأ Òبأدتلأ ىلع هثيدح سضرعم ‘و
ديصسلأ راصشأأ ,هيلوؤوصسمو هلامعل ي˘مو˘ي˘لأ طا˘صشن˘لأ ‘ ة˘ن˘هŸأ تا˘ي˘قÓ˘خأ
ه˘جو ى˘ل˘ع سس“ ي˘ت˘لأو ة˘ي˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لأ د˘عأو˘ق˘لأ ة˘عو˘م‹ ¤إأ سصأرÿو˘˘ب
سضعب نم ““ةلاعفلأ““ ةياقولأ ‘ تمهاصس ثيح تاقفصصلأ سصوصصÿأ
.انوناق اهيلع بقاعŸأ ةيقÓخأ’أ Òغ تاصسرامŸأ

نم لمعلأ تايقÓخأأ قاثيم دامتعاب يعوط لكصشب ماق عمÛأ نأأ دكأأو
›اتلابو تأرأرقلأو تاي˘كو˘ل˘صسلأ ‘ ة˘ي˘لوؤو˘صسمو ما˘ج˘صسنأ ق˘ل˘خ““ ل˘جأ
.““ةيمومعلأ ةمدÿأ ‘ Úلعافلأ عيمج عم لماعتلأ ‘ ةقثلأ زيزعت

سسÓتخ’أو ذوفنلأ لÓغتصسأو داصسفلأ لاكصشأ لك ةوطÿأ هذه فدهتصستو
أذهو ,ةيبوصسÙأو ةيمومعلأ لأومأ’أ سسÓتخأو Êوناقلأ Òغ ءÓيتصس’أو
اهتعصضو يتلأ ةقثلأ ىوتصسم ¤أ ىقرت ةديصشر ةمكوح ءاصسرأأ لجأأ نم
.سصأرÿوب ديصسلأ لوقي ,هتاكرصشو عمÛأ ‘ ةيمومعلأ تاطلصسلأ

ءاكرصشلأو نئابزلأ نم ÚيŸÓأ عم لماعتلأ““ نأاب Èتعأ ,قايصسلأ سسفن ‘و
لثÁ ,عمتÛأ عم مئأدلأ لعافتلأ أذكو Úيعانصصلأو ÚيلاŸأو Úيداصصتق’أ

.““تقولأ سسفن ‘ ةرطاflو ةصصرف
فÓتخاب ÚفظوŸأ ةبقاعÃ حمصسي يبيدأات ماظن ءاصسرأ راطإ’أ أذه ‘ ”و
سسيئرلأ دكؤوي ,اهيلع قفتŸأ كولصسلأ دعأوق كاهتنأ ةلاح ‘ مهتايوتصسم
.ماعلأ ريدŸأ
ةيباقرلأ تأءأرجإ’أ ¤أ ,زاغلنوصس ‘ لوأ’أ لوؤوصسŸأ راصشأ ,كلذ بناج ¤أ
ةروصص مدقت““ يت˘لأو تا˘با˘صس◊أ ة˘ي˘فا˘ف˘صش نا˘م˘صضل ةد˘م˘ت˘عŸأ ة˘ي˘ب˘صساÙأ

فدهب تاباصس◊أو تÓجصسلل ءافخأ نود ,ةكرصشلأ عقأو نع ةيعوصضوم
.““ذوفنلأ لÓغتصسأ وأ داصسفلأ

لامعأ’أ ىلع ةيقÓخأ’أ ةفصصلأ ءافصضإ’ ةينوناق ةيريدم عمÛأ أاصشنأأ امك
.ةيميظنتلأ اهيف اÃ رطاıأ ةرأدإ’ ةطلصسلأو ةوقلاب عتمتت يتلأو

،Úيرئأز÷أ نيردصصملل ةينطولأ ةيعم÷أ سسيئر دكأأ
ق˘ير˘ط˘لأ ى˘ل˘ع ر˘ئأز÷أ نإأ ،ير˘˘صصا˘˘ن يا˘˘ب ي˘˘ل˘˘ع

،تاقورÙأ جراخ تأرداصصلأ و‰ لا‹ ‘ حيحصصلأ
غولب ¤إأ ةفداه˘لأ يدا˘صصت˘ق’أ سشا˘ع˘ن’أ ة˘ط˘خ نأأو
.هيطخت نكÁ  ايونصس ر’ود ÒيÓم5 وأأ4 فده
جمانرب ىلع افي˘صض ه˘لوز˘ن ىد˘ل ،ير˘صصا˘ن ح˘صضوأأو
نأ سسمأأ ¤وأ’أ ةيعأذإ’أ ةانقلل ““حابصصلأ فيصض““
‘ ةصصاخ تاط˘ل˘صسلأ ل˘ب˘ق ن˘م ة˘يو˘ق ةدأرإأ كا˘ن˘ه““
جرا˘˘خ تأردا˘˘صصلا˘˘ب ع˘˘فد˘˘ل˘˘ل ،ةÒخأ’أ تأو˘˘ن˘˘˘صسلأ
داصصتقاٌلأ سشاعنإ’ ديحولأ ل◊أ هرابتعإاب تاقورÙأ
نأ أدكؤوم““ةيطفنلأ ةيعبتلأ نم جورÿأ و ينطولأ
ةبصسنب ققحتيصس تاقورÙأ جراخ ريدصصتلأ فده““
ة˘صسمÿأ ر˘ه˘صشأ’أ لÓ˘خ““ ه˘نأأ ة˘صصا˘خ ““ة˘ئاŸا˘˘ب09
نويلم55و رايلم قيق– ” ،ةيرا÷أ ةنصسلأ نم ¤وأ’أ

ير˘˘صصا˘˘ن هÈت˘˘عإأ ا˘˘م و˘˘هو ““تأدأر˘˘يإ’أ ن˘˘م ر’ود

.0202 ةنصسب ةنراقم  ايباجيإأ أرصشؤوم
نيردصصمل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ي˘ع˘م÷أ سسي˘ئر را˘صشأأ ا˘م˘ك

جراخ تأرداصصك تزرب يتلأ دأوŸأ““ نأ ،Úيرئأز÷أ
تن˘˘˘م˘˘˘˘صسإ’أو بل˘˘˘˘صصلأ د˘˘˘˘يد◊أ ي˘˘˘˘ه تا˘˘˘˘قورÙأ

02 نم تزفق يتلأ رومتلأ و ةيطاطŸأ تÓجعلأو
يذلأ رامثتصسإ’أ لصضفب نط فلأأ06 ¤إأ نط فلأأ

.““عاطقلأ أذه هفرع
ة˘ي˘ن˘طو ة˘ج˘ي˘تÎصسإأ كا˘ن˘ه““ نأأ ير˘˘صصا˘˘ن فا˘˘صضأأو
ف˘ل˘تfl ع˘م ق˘ي˘صسن˘ت˘لا˘ب ا˘ه˘ع˘˘صضو ” تأردا˘˘صصل˘˘ل
ع˘˘فر˘˘ل ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ ةرأزو فأر˘˘˘صشإأ ت–و تأرأزو˘˘˘لأ
سضرقلأ نوناق رأرغ ىلع ،نيردصصŸأ ىلع ليقأرعلأ

ةلمعلاب ر˘يد˘صصت˘لأ تأد˘ئا˘ع ‘ م˘ك˘ح˘ت˘لأو د˘ق˘ن˘لأو
تا˘يد˘ح˘ت˘لأ Èكأأ Úب ن˘م ل˘ك˘صشي يذ˘لأ ة˘˘ب˘˘ع˘˘صصلأ

.““ريدصصتلأ لا‹ ‘ ةيعون ةعفد ءاطعإ’
سسي˘˘ئر˘˘ل ءأد˘˘ن ير˘˘˘صصا˘˘˘ن ه˘˘˘جو دد˘˘˘صصلأ أذ˘˘˘ه ‘و

ةداعإ’ ةراجتلأ ريزوو ،نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ
ةميلعتلأ ‘ سصخأ’ا˘بو فر˘صصلأ نو˘نا˘ق ‘ ر˘ظ˘ن˘لأ

نلعŸأ1202 نأو˘ج92 ‘ ة˘˘خرؤوŸأ1202-60 م˘قر
تايفيكب قلعتت يتلأو يزكرŸأ كنبلأ لبق نم اهنع
باصسحو رجاتلل ةبعصصلأ ةلمعلأ باصسح Òصسو حتف
ة˘يرا˘ج˘ت˘لأ Òغ ة˘ن˘هŸأ بحا˘صصل ة˘ب˘ع˘صصلأ ة˘ل˘م˘ع˘˘لأ

جراخ تامدÿأو علصسلأ تأرداصص تأدأريإأ عيزوتو
ةميلعتلأ هذه نأ’ ة˘ي˘م˘ج˘نŸأ تا˘ج˘ت˘نŸأو تا˘قورÙأ

عفدت وأ نيردصصŸأ طاصشنل أدح -هبصسح-  عصضتصس
.سشغلأ ¤إأ مهصضعبب

نأ ا˘صضيأأ ه˘ل˘خد˘ت لÓ˘خ حا˘ب˘صصلأ ف˘˘ي˘˘صض ف˘˘صشكو
مه˘يد˘ل  ط˘ق˘ف51 وأ01 ،رد˘˘صصم0021 كا˘ن˘ه““
كلذل ،““ةÈتعم ةيك˘ي˘ت˘صسجو˘لو ة˘ي˘لا˘م تا˘ي˘نا˘ك˘مإأ

نيردصصŸأ ةقفأرمو ةدعاصسÃ تاطلصسلأ دصشان دقف
.يداصصتقإ’أ سشاعنإ’أ ةطخ ‘ ةمهاصسملل راغصصلأ

 و‰ لا‹ ‘ حيحصصلا قيرطلا ىلع رئاز÷ا :يرصصان ياب يلع
تاقورÙا جراخ تارداصصلا



fiيل

ةهجوŸأ يف˘ل˘ع˘لأ ىرذ˘لأ ة˘عأرز ة˘حا˘صسم فر˘ع˘ت
ثيح ىرخأأ ¤إأ ةنصس نم اعصسوت راقبأ’أ ةيذغتل
052 نم Ìكأأ ›ا◊أ يحÓفلأ مصسوŸأ ‘ تغلب

ةيصضاŸأ ةنصسلأ لÓخ راتكه042 لباقم راتكه
،ءأر˘˘صضÿأ فÓ˘˘عأ’أ ة˘˘يدودر˘˘م Úصس– فد˘˘˘ه˘˘˘ب

ح˘لا˘صصم ة˘ير˘يد˘م ىد˘ل سسمأأ د˘ي˘ف˘ت˘صسأ ا˘م˘ب˘˘صسح
.نأرهول ةحÓفلأ

052 زواجتت ةحاصسم سصيصصخت ”و
ةي’و ىوتصسم ىلع يفل˘ع˘لأ ىرذ˘لأ ن˘م را˘ت˘ك˘ه
ةح˘ل˘صصم سسي˘ئر ،جأأو˘ل ه˘ب دا˘فأأ ا˘م˘ب˘صسح ،نأر˘هو

تأذب ةباينلاب ي˘ن˘ق˘ت˘لأ م˘عد˘لأو جا˘ت˘نإ’أ م˘ي˘ظ˘ن˘ت
هذه نأأ““ أزÈم ،Úمأ’أ دمfi حيباصصم ،ةيريدŸأ
رظنلاب مصسوŸأ أذه لÓخ ديزت نأأ نكÁ ةحاصسŸأ
نم عونلأ أذه˘ب ÚحÓ˘ف˘ل˘ل Òب˘ك˘لأ ما˘م˘ت˘ه’أ ¤إأ
ةتÓم يقصسلأ طيحÃ اميصس’ ،ةيعأرزلأ ليصصاÙأ
.““يئاŸأ دروŸأ ىلع رفوتي يذلأ

ىرذ˘˘لأ جا˘˘ت˘˘نإأ طا˘˘˘صشن نأأ فا˘˘˘صضأو
ذنم نأرهو ىوتصسم ىلع هيف عرصش يذلأ يفلعلأ

،ةحاصسŸأ ‘ اعصسوت ةنصس لك فرعي ،تأونصس ةدع
042 طرافلأ يحÓفلأ مصسوŸأ لÓخ تغلب ثيح

ىلع ،نأرهوب قطانم ةد˘ع Èع ةر˘صشت˘ن˘م را˘ت˘ك˘ه
ا‡““ ،ل˘يد˘قو سسي˘طا˘فو˘بو تÓ˘ي˘ل˘ت يدأو رأر˘˘غ
.““ءأرصضÿأ فÓعأ’أ ةعأرزل ايوق اعفد يطعي

غولب عاطقلل ةيلÙأ ةرأدإ’أ عقوتتو
فÓعأ’ ةهجوŸأ ىرذلأ نم راطنق فلأأ001 جاتنإأ
ي˘حÓ˘ف˘لأ م˘صسوŸأ أذ˘ه لÓ˘خ ما˘ع˘˘نأ’أو را˘˘ق˘˘بأ’أ
ة˘ي˘عأرز˘لأ ل˘ي˘˘صصاÙأ ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لأ أذ˘˘ه˘˘ب سصاÿأ
51 ‘ اهتصسأرغ ةيلمع تقلطنأ يتلأ ةيفيصصلأ
¤إأ راصشأأ يذلأ لوؤوصسŸأ تأذ قفو ،يصضاŸأ وينوي
تغلب يصضاŸأ مصسوم لÓخ ةجتنŸأ ةيمكلأ نأأ““
‘ راطن˘ق004 قيق– ” ثي˘ح را˘ط˘ن˘ق ف˘لأأ69
.““دحأولأ راتكهلأ

أذ˘ه ي˘ق˘صس ‘ نو˘عرأزŸأ د˘م˘ت˘˘ع˘˘يو
ة˘ي˘ن˘ق˘ت ى˘ل˘ع ة˘ي˘ف˘ي˘صصلأ تا˘عرأز˘لأ ن˘م عو˘˘ن˘˘لأ
،حÓف لك ةيناكمإأ بصسح Òطقتلأ وأأ سشاصشرلأ

ةدع هل يقصسلأ ‘ Òطقتلأ مأدختصسأ““ نأأ املع
‘ ةدا˘يز˘لأ أذ˘كو ها˘˘يŸأ دا˘˘صصت˘˘قأ ا˘˘ه˘˘ن˘˘م د˘˘ئأو˘˘ف
د˘ي˘صسلأ ه˘ح˘صضوأأ ا˘م˘ب˘صسح ،““جا˘ت˘˘نإ’أ ة˘˘يدودر˘˘م
.حيباصصم

متي يتلأ ىرذلأ ةصسأرغ حمصست امك
لثمأأ لÓغتصساب ،Èمتبصس رهصش رخأوأأ ‘ اهينج
ن˘م عرأزŸأ ن˘ك“ ثي˘ح˘ب ة˘ي˘حÓ˘ف˘لأ ي˘˘صضأرأÓ˘˘ل

لوأ’أ ،ةد˘˘˘حأو ة˘˘˘˘ن˘˘˘˘صس ‘ Úلو˘˘˘˘صصfi سسر˘˘˘˘غ
 سصصصخي
،ىرذلأ سسرغل ةبÎلأ بلق اهدعب متي مث بوبحلل
ام وأأ يفلعلأ ىرذب راقبأ’أ ةيذغت نأأ ىلع Óصضف
،بيل◊أ ةيمك نم ديزي (جلصسؤوŸأ ىرذلأ) فرعي

.ردصصŸأ تأذ قفو

عيزوت ‘ ابيرق عورضشلا :ةديعضس
يراجيإا يمومع نكضس٠٠23 نم ديزأا

ةينكصس ةد˘حو002.٣ نم ديزأأ عيزوت ‘ ةدي˘ع˘صس ة˘ي’و˘ب ا˘ب˘ير˘ق عر˘صشي˘صس
امبصسح  ,يرا÷أ ويلوي رهصش ةياهن لبق يراجيإ’أ يمومعلأ ةغيصصب ةديدج

.ةي’ولأ حلاصصم نم سسمأأ ديفتصسأ
عزوتصس ينكصسلأ جمانÈلأ أذهل دصسأ’أ ةصصح نأأ ردصصŸأ سسفن حصضوأأو

Ãةديعصس ةنيد Ãسصرخوب يحب نكصس02٣.1 اهنم ,ةديدج ةدحو008.1 عومج
.مÓصسلأ يحب ىرخأأ ةدحو084و

نم ةينكصس ةدحو091 ,ةيرا÷أ ةنصسلأ ةياهن لبق ,عيزوت متيصسو
602و رمعأ يديصسب ىرخأأ ةدحو041و ركبوب يديصس ةيدلبب ةغيصصلأ سسفن
Úعب08و ةنصساصس◊اب0٣1و بويب051و رج◊أ Úعب462و ميهأربأ د’وأاب
ةيدلب) ءاقرزلأ Úع ةقطن04Ãو ÚصسÒتب84و يبرعلأ ي’و06Ãو ةنوخصسلأ
.(دلاخ د’وأأ

,كلذك ةيرا÷أ ةنصسلأ نم ثلاثلأ يثÓثلأ لÓخ لحÎصس امك
رفوتت ةقئ’ تانكصس ¤إأ دلاخ د’وأأ ةيدلبب ةصشه تأءانبب ميقت ةلئاع0٣1
ىلع ءاصضقلأ جمانرب راطإأ ‘ كلذو ,Ëركلأ سشيعلأ تايرورصض عيمج ىلع

.سشهلأ نكصسلأ
هذه نصضت– يتلأ عقأوŸأ عيم÷ ةيجراÿأ ةئيهتلأ لاغصشأأ يرŒو

ةينطابلأ تاكبصشلأ فلتخÃ اهطبر لÓخ نم ةديد÷أ ةينكصسلأ تاعمجتلأ
 و يحصصلأ فرصصلأ و بورصشلأ هايملل
ءأرصضخ تاحاصسم زا‚إأو ““د’““ ةينقتب ةيمومعلأ ةرانإ’أ عصضو و زاغلأ

.لافطأÓل بعللأ تأءاصضفو
ةينكصسلأ عقأوŸأ ىوتصسم ىلع لاغصشأ’أ مدقت بصسن حوأÎتو

Úب ,ةي’ولل يراقعلأ Òيصستلأو ةيقÎلأ نأويد اهيلع فرصشي يتلأو ,ةروكذŸأ
.ةئŸاب09و08

ررقŸأ ةينكصسلأ سصصص◊أ هذهب رئأودلأ نا÷ عيمج غيلبت ” دقو
مئأوق دأدعإأ لجأأ نم ةروكذŸأ تا˘يد˘ل˘ب˘لأ Èع ة˘ن˘صسلأ هذ˘ه لÓ˘خ ا˘ه˘ع˘يزو˘ت
ةنصسلأ ذنم عيزوت ىرج دق هنأاب أركذم ,ردصصŸأ تأذ فيصضي ,نيديفتصسŸأ
ةغيصصب ةينكصس ةدحو000.4 ةبأرق ةديعصس ةي’وب نآ’أ ةياغ ¤إأ ةيصضاŸأ
.يراجيإ’أ يمومعلأ

تأءانبب ميقت ةلئاع006 ةيصضاŸأ ةنصسلأ لÓخ ليحرت ” امك
.ةقئ’و ةديدج تانكصس ¤إأ ةي’ولاب عقأوم ةدع Èع ةصشه

نم اينكصس ا‹انرب ,’امجإأ ةديعصس ةي’و يصص– ,ةراصشإÓلو
هنم ملتصسأ  ,ةي˘ن˘ك˘صس ةد˘حو6٣2.51 وحنب ردقي ةيمومعلأ ة˘غ˘ي˘صصلأ سسف˘ن
.زا‚إ’أ روط ‘ ىرخأأ ةدحو217.4 لأزت ’ اميف ةدحو425.01

ةرايضس فارحنإا ‘ سصاخضشأا9 ةباضصإا
ةريوبلاب يعام÷ا لقنلل

ةي’وب ،ةقي˘قد72و11ـلأ ة˘عا˘صسلأ ى˘ل˘ع ، سسمأأ ع˘قو ،رور˘م ثدا˘ح ف˘ل˘˘خ
.حورجب سصاخصشأأ9 ةباصصإأ ،ةريوبلأ

فأرحنأ ‘ ،ثدا◊أ لث“ دقف ،ةريوبلاب ةيندŸأ ةيام◊أ ةيريدŸ نايب بصسحو
¤إأ مهلقنو ،ىحر÷أ فاعصسإأ ”و .ةيحابج ةيدلببJ5 يعام÷أ لقنلل ةرايصس
.ةيرصضخأ’أ ىفصشتصسم
،ةيرداقلاب ،ةيندŸأ ةيامحلل ةيوناثلأ ةدحولأ نم لك ،ثدا◊أ أذه ‘ لخدتو
.ردصصŸأ تأذ بصسح ،ةيحابجو رمع عاطقلأ ةدحوو

4 ذنم دوقفم قيرغ ةثج لاضشتنإا :ةزابيت
ةونيضش ئطاضشب مايأا

قيرغلأ ةثج لاصشتنإأ نم ، سسمأأ ،ةزابيت ةي’ول ،ةيندŸأ ةيام◊أ رصصانع نك“
.ثحبلأ ةيلمع نم مايأأ ةعبرأأ دعب ،ةونيصش ئطاصشب دوقفŸأ

د5٣اصس11 ةعاصسلأ ىلع مث دقف ،ةي’ولأ تأذل ةيندŸأ ةيامحلل نايب ‘و
ة˘ق˘ط˘نŸأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع «ةو˘ن˘صش ئ˘طا˘صشب» دو˘ق˘فŸأ ق˘ير˘غ˘لأ ة˘ث˘ج لا˘صشت˘نأ
ةحلصصم ¤أ هلقن ”و (ةزابيت ةيدلب ةونصش Ò÷أ ةصشوك) ةامصسŸأ ةيرخصصلأ

.ةزابيت ىفصشتصسم ثث÷أ ظفح
ىوتصسم  ىلع Êاثلأ دوقفŸأ قيرغلأ ىلع ثح˘ب˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ل˘صصأو˘ت˘ت ا˘م˘ك
.«رابراب ةرخصص»

ةيلوب حيقلتلل ىÈك ةلمح Êاث قÓطإا
Âاغتضسم

. حيقلتلل ةيناث ىÈك ةلمح قÓطإأ ، سسمأأ  ةحيبصص Âاغتصسم ةي’و تفرع
هت’Óصسو لتاقلأ انوروك سسوÒف راصشتنأ نم دحلل لثمأ’أ ل◊أ دعت يتلأو
نم ةيام◊أو ةياقولل يحصصلأ لوكوتوÈلأ مأÎحإأ ¤إأ ةفاصضإ’اب .ةروحتŸأ
ةباصصإ’أ

.ةرئأدلأ ةيلÙأ تاعام÷أ يفظوم لك تصسمو ةي’ولأ رقÃ ةيلمعلأ تقلطنإأو
.انوروك سسوÒف دصض ةي’ول˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لأ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘صسصسؤوŸأو ة˘يد˘ل˘ب˘لأ
ةرورصض عم ة˘يزأÎح’أ تأءأر˘ج’أ ل˘ي˘ع˘ف˘ت ةدا˘عأ م˘ت˘ي˘صس أذ˘ه ع˘م ةأزأوŸا˘ب
ةيراجتلأ تÙÓأ ىوتصسم ىلع ةبقأرملل قرف ليعفتو تامامكلأ ءأدترأ

ةبصسنلاب كلأذكو .Úفلاıأ قح ‘ ةيعدر تابوقع ذاختأ عم .لقنلأ لئاصسوو
عصضولأ أذه لظ ‘ فافز تÓفح مظنت يتلأ معاطŸأو تÓف◊أ تاعاقل
.سسوÒفلأ راصشتنأ عنŸ عيم÷أ دوهج رفاظت قحتصسي يذلأ قلقŸأ يحصصلأ

راتكه٠52 نم Ìكأا ¤إا يفلعلا ىرذلا ةحاضسم عيضسوت :نارهو

ةيمألا وfi لوضصف نم سسراد٠52 نم ديزأا جرخت : تليضسمضسيت

انوروك دضض اهعراوضش ميقعت ةلم◊ دوعت ىطضسولا رئاز÷ا ةيدلب
سسوÒفلأ هيف دهصشي يذلأ تقولأ ‘ ،انوروك ءابو راصشتنأ نم دحلل ةيدلبلأ ءايحأأ و عرأوصش ميقعت و Òهطتلأ ةلم◊ ةدوعلأ ،ىطصسولأ رئأز÷أ ةيدلب  تررق
.يدعاصصت ىحنم
فقوت تاطfi و ةيمومعلأ قفأرŸأ فلتfl دهصشتصس ميقعتلأو Òهطتلأ ةلمح نإاف ،سشاطب ميك◊أ دبع ىطصسولأ رئأز÷أ ةيدلب سسيئر هنع نلعأأ ام بصسح و
.ةيدلبلأ عرأوصش و ءايحأأو تÓفا◊أ

و ميقعتلأ ةلمح حا‚إ’ أذهو تامقعŸأ و ،هايŸأ جيراهصص تانحاصش Òخصست اهيف اÃ ةيداŸأ و ةيرصشبلأ اهتايناكمإأ لك رخصستصس ه◊اصصم نأ سشاطب دكأأ امك
نكامأأ ‘ ميقعتلأو Òهطتلأو فيظنتلأ لئاصسوب ةصصتıأ حلاصصŸأ ديوزتو ،ÚفظوŸأ و لامعلأ ةيام◊ ةمزÓّلأ ةيئاقولأ Òبأدتلأ ذاختأ ¤إأ ةفاصضإ’اب ،ـفيظنتلأ
.لمعلأ

فرصصت ت– يتيدلب ولأأ ةمدخ عصضو امك ،انوروك ءابو راصشتنأ نم دحلل رذ◊أ  و ةطي◊أ ذخأأ ¤إأ ÚنطأوŸأ عيمج ،ىطصسولأ رئأز÷أ ةيدلب سسيئر اعد و أذه
.ئراط يأأ نع غÓبإÓل ةيدلبلأ تانطأوم و ينطأوم

ةي’ول رابكلأ ميلعتو ةيمأ’أ وÙ ينطولأ نأويدلل ةيئ’ولأ ةقحلŸأ تصصحأأ
لÓ˘خ ة˘ي˘مأ’أ وfi لو˘˘صصف ن˘˘م ة˘˘صسرأدو سسرأد452 جرخت تليصسمصسي˘ت
.ةئيهلأ هذه ريدم سسمأأ هب دافأأ امبصسح ,أرخؤوم متتخأ يذلأ يصسأردلأ مصسوŸأ

ةيمأ’أ وfi ماصسقأأ نم ÚجرختŸأ ةيبلاغ نأاب جأأول داعصس دمfi حصضوأأو
دق ÚجرختŸأ نأأ افيصضم ,ةصسرأد081 براق دأدعتب ثانإ’أ ةئف نم نولكصشتي
يئأدتبأ ةصسماÿأ ىوتصسم لداعت يتلأو ةيمأ’أ نم رر– ةداهصش نم أودافتصسأ

.ةينيوكتلأ تاصسصسؤوŸأ وأأ ىلعأ’أ روطلاب ميلعتلأ ةلصصأوم نم مهنك“ يتلأو
““اظوحلم ’ابقإأ““1202 ـ0202 يصسأردلأ مصسوŸأ لÓخ ةقحلŸأ تلجصسو

قطانŸاب نطقي يئÓلأ اميصس’ ,ءاصسنلأ لبق نم ةيمأ’أ وfi ماصسقأأ ىلع
لابقإ’أ أذه عجرأأ يذلأ لوؤوصسŸأ سسفن ¤إأ أدانتصسأ ,ةي’ولل ةيئانلأ ةيفيرلأ
لبق نم تدصسج يتلأ ةيصسيصسحتلأ تايلمعلأ عم ءاصسنلأ ء’ؤوه بواŒ ¤إأ

fiأ نأويدلأ ةقلŸروكذ.
د˘ي˘صسج˘ت˘ب ز˘ي“ ي˘صضق˘نŸأ ي˘صسأرد˘لأ م˘صسوŸأ نأا˘ب رد˘صصŸأ تأذ زر˘بأأو

ماصسقأ’أ لخأد Úصسرأدلأ ددع ‘ سصيلقت لمصش سصاخ يئاقو لوكوتورب
5٣وÚ 52ب ام سضوع Úصسرأد رصشع ¤إأ

لوصصفل يرود Òهطتو ميقعت ىلع Óصضف ,ةقباصسلأ مصسأوŸأ لÓخ سسرأد

fiصسرأدلأ مأزلإأ عم ةيمأ’أ وÚ يقأولأ عانقلأ ءأدترأ.
ىوتصسم ىلع ةيمأ’أ ةبصسن نأاب لوؤوصسŸأ سسفن فصشك ,ىرخأأ ةهج نمو

¤إأ تلصصو ,يصضقنŸأ مصسوŸأ لÓخ ““افيفط اعجأرت““ تلجصس دق ةي’ولأ
.0202 ـ9102 لÓخ ةئاŸاب81ر41 لباقم ةئاŸاب81 ›أوح

ىلع رابكلأ ميلعتو ةيمأ’أ وÙ ينطولأ نأويدلل ةيئ’ولأ ةقحلŸأ نهأرتو
ةدعاصسÃ كلذو اهل ةعباتلأ ماصسقأ’أ وحن Úيمأ’أ نم Òبك ددع باطقتصسأ
رأرغ ىلع ةيمومعلأ تائيهلأ نم ددعو دجاصسŸأ كأرصشإأو ةيلÙأ تايعم÷أ

.امهÒغو يعامتج’أ طاصشنلأو فاقوأ’أو ةينيدلأ نوؤوصشلأ تايريدم
مهتيبلاغ رصشتني يمأأ فلأأ06 ›أوح ايلاح تليصسمصسيت ةي’و يصص–و

يديصس تايدلبب ةدجأوتŸأ اصصو˘صصخ ,ة˘ي’و˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘لأ ة˘ي˘ف˘ير˘لأ ق˘طا˘نŸا˘ب
مصصاعŸأو رداقلأ دبع Òمأ’أ جربو دباع يديصسو تنصشتوب يديصسو يÎنعلأ

ةباتكلأو ةءأرقلأ ديŒ ’ يتلأ ةيرمعلأ ةئفلأ نأأ املع ,ءاعبرأ’أو بعلŸأو
.ةنصس07 ¤إأÚ 04ب ام حوأÎت ةقطنŸاب

ةيمأ’أ وÙ امصسق0٣1 ةبأرق ايلاح يصص– ةروكذŸأ ةقحلŸأ نأأ ركذي
ةيمأ’أ وÙ ين˘طو˘لأ نأو˘يد˘لأ دو˘ق˘ع را˘طإأ ‘ ا‹د˘م ا˘م˘ل˘ع˘م811 اهرطؤوي

.رابكلأ ميلعتو

2441 ةج◊ا وذ٣1ـل قـفاومــلا12٠2 ةيليوج٣1  ءاثÓثلا

ةلئاع261 ليحرت Ò÷ا رئبب «سسيلÓفلا راود» يوضضوفلا ي◊اب نونطقي اوناك
دياڤلبب ةديدج تانكضس وحن

«دياقلب» يرصض◊أ بطقلاب نكصسم0044 يحب ةقئ’ تانكصس وحن Ò÷أ رئبب «سسيلÓفلأ رأود» يوصضوفلأ ي◊أ نم ةلئاع261 ليحرت سسمأأ لوأأ  حابصص ”
يذلأ ،ديد÷أ ي◊أ نم طقف راتمأأ دعب ىلع دجأوتŸأو ،ةÁركلأ ةايحلل طورصش يأأ هب رقتفت يذلأ ،يريدصصقلأ ينكصسلأ عمÛأ أذهب ةاناعŸأ نم تأونصس دعب

.نوديفتصسŸأ هوحن لحر
ةيوصضوفلأ ءايحأ’أ مدقأأ Úب نم ،«سسيلÓفلأ رأود» نأأو ةصصاخ مه◊اصصل اهت‹رب ىلع ،ةيلÙأ تاطلصسلأ أÒثك أوركصشو ،ةيلمعلاب مهتحرف نع أوÈع ثيح
ىرخأأ طصسو ،ةيوصضوفلأ تانكصسلأ هذه دجأوت نإاف ›اتلابو ،دياقلب ي◊ ةيدرفلأ ةينكصسلأ ءايحأ’أ أذكو ،ةديد÷أ ةينكصسلأ ءايحأÓل يذاfi عقوÃ دجأوتŸأو
ىلع ةدئافلاب دوعي عورصشم وأأ ءأرصضخ ةحاصسم ¤إأ لوحي نأأ نكÁ ،يراقعلأ بي÷أ أذه عاجÎصسأ دعبو هنأأ اميف ،ةقطنملل ماعلأ رظنŸأ هّوصش اŸاطل ةديدج

.ماعلأ حلاصصلأو ناكصسلأ
ةيريدمو يراقعلأ Òيصستلأو ةيقÎلأ نأويد اهتمدقم ‘ تائيهلأ فلتfl اهل تصصصصخ دقو ،سسمأأ حابصص نم ¤وأ’أ تاعاصسلأ ذنم ت“ ليحÎلأ ةيلمع

ىلع انفوقو لÓخ سسمأأ حابصص هيلع انفقو امبصسح ،هيجوت نأوعأأو ناكصسإأ بتكم سصيصصختب ةيرصشبلأو ةيداŸأ تايناكمإ’أ لك ،ةيدلبلأو ةي’ولأو نكصسلأ
أودلو مهلافطأأو تأونصس  رصشعو تصس Úب ام ذنم ي◊اب ميقم هنأاب حرصص مهنم ديدعلأ نأأو ةصصاخ ةÒبك نيديفتصسŸأ ةحرف اهيف تناك يتلأو ليحÎلأ ةيلمع
‘ يحصصلأ فرصصلأ هايŸ برصست نم ،ليحÎلأ ةيلمع لÓخ هل انترايز لÓخ نم هانظح’ ام وهو ،نكصسلل اما“ بصسانŸأ Òغ يوصضوفلأ عمÛأ أذهب أوبرتو
ءايحأ’أ ناكصس هب حرصص امبصسح ي◊أ دوجو نأأ امك ،ةمÓصسلأو ةقباطŸأ طورصش ىندأأ نود ةينبŸأ تانكصسلأ ةبصسانم مدعو تأرصش◊أ ةÌكو ناكم لك

.اصضيأأ مه  مهل ابصسكم Èتعت مويلأ هتلأزإأو ماعلأ رظنملل اهوصشم ناك ،ةرواÛأ



2441 ةج◊ا وذ31ـل قـفاومــلا1٢٠٢ ةيليوج31  ءاثÓثلا
›ود

ةوجف ة÷اعŸ ةي‡أا ةوعد طسسو ةحئا÷ا راسشتنا لسصاوت :91-ديفوك
تاحاقللا ¤إا جولولا

ل˘سصأو˘ت ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج لأز˘˘ت ’
ن˘˘˘م د˘˘˘يزŸأ د˘˘˘˘سصحو را˘˘˘˘سشت˘˘˘˘ن’أ
تعد تقو ‘ ،⁄اعلأ Èع اياحسضلأ
تأداسصتق’أ ةعوم‹ ةدحتŸأ ·أ’أ
ة˘˘عو˘˘م‹) ن˘˘ير˘˘سشع˘˘˘لأ ىÈك˘˘˘لأ
¤إأ جو˘لو˘لأ ةو˘ج˘˘ف ة÷ا˘˘عŸ ،(02لأ
سسوÒف˘˘ل˘˘ل ةدا˘˘سضŸأ تا˘˘حا˘˘ق˘˘ل˘˘˘لأ

ن˘˘ع نو˘˘يد˘˘˘لأ ءبع ف˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘تو
.ةيمانلأ تأداسصتق’أ

ز˘ن˘ك˘بو˘ه ز˘نو˘ج ة˘ع˘ما˘ج تن˘ل˘˘عأأو
›ا˘م˘جإأ عا˘ف˘ترأ سسمأأ ة˘ي˘ك˘ير˘مأ’أ

سسوÒفب ةدكؤوŸأ ة˘با˘سصإ’أ ت’ا˘ح
‘ (91-ديفوك) دجت˘سسŸأ ا˘نورو˘ك

267و انويلم681 ¤إأ عفترأ ⁄اعلأ
›امجإأ زواŒ اميف  ةلاح354و افلأأ
افلأأ03و ÚيÓ˘م4 ¤إأ تايفو˘لأ

.ةلاح819و
ةد˘˘˘ح˘˘˘تŸأ تا˘˘˘ي’و˘˘˘لأ رد˘˘˘سصت˘˘˘تو
Ìكأ’أ لود˘لأ ة˘م˘ئا˘ق ة˘ي˘ك˘˘ير˘˘مأ’أ
ثي˘ح ءا˘بو˘لأ ي˘سشف˘ت ءأر˘ج أرر˘سضت
33 ¤إأ تا˘با˘سصإ’أ ›ا˘م˘جإأ ع˘ف˘ترأ

امنيب ةلاح849و افلأأ358و انويلم
نع ةمجانلأ تايفو˘لأ ›ا˘م˘جإأ غ˘ل˘ب
امأأ .ةلاح651و ف’أ706 سسوÒفلأ
نم ةيناثلأ ةبترŸأ لت– يهف دنهلأ

تغلب يتلأو تاباسصإ’أ ددع ثيح
ةلاح222و اف˘لأأ738و انويل˘م03
ف’آأ804 تايفولأ ›امجإأ غلب اميف
.ةلاح04و
يقيرفأ’أ زكرŸأ  نلعأأ ,هتهج نم
Ÿاهنم ةياقولأو سضأرمأ’أ ة˘ح˘فا˘ك,

919.5 ليجسست نع دحأ’أ ,نايب ‘
ا˘نورو˘ك سسوÒف˘ب ة˘با˘سصإأ ÚيÓ˘˘م
ةيقيرفأ’أ ةراقلأ لودب (91-ديفوك)

تا˘˘ي˘˘فو˘˘لأ ت’ا˘˘˘ح ›ا˘˘˘م˘˘˘جإأ نأأو
غلب ةراقلأ لودب انوروك سسوÒفب

032,151.
·أ’أ ةمظنم تركذ ,قايسسلأ ‘و
نع (فسسينوي) ةلو˘ف˘ط˘ل˘ل ةد˘ح˘تŸأ
ن˘سسنا˘ج““ ع˘م ة˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘تأ ع˘˘ي˘˘قو˘˘ت
Ò 022فوتل ““‘ نإأ اكيتويسسامراف
نوسسنوج““ حاقل نم ةعرج نويلم
ةدحأولأ ةعر÷أ يذ ““نوسسنوج دنأأ

دا–’أ ‘ ءاسضعأ’أ لودلأ عيم÷
ةلود55 اهددع غلاب˘لأ ي˘ق˘ير˘فأ’أ
تر˘كذو .2202 ماع ةياه˘ن لو˘ل˘ح˘ب
›أوح ميلسست متيسس هنإأ فسسينويلأ

رخأوأأ لو˘ل˘ح˘ب ة˘عر˘ج نو˘ي˘ل˘م53
1202.
بلط را˘ي˘خ ة˘ي˘قا˘ف˘ت’أ تن˘م˘سضتو

لسصيل  ىرخأأ ةعر˘ج نو˘ي˘ل˘م081
¤إأ لو˘˘˘˘سصو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل ى˘˘˘˘˘سصقأ’أ د◊أ
لولحب ةعرج نويلم004 ›امجإأ
.2202 ماع ةياهن

قودنسصلأ يقيرفأ’أ دا–’أ أاسشنأأو
‘ تا˘حا˘ق˘ل˘لأ ءا˘ن˘ت˘ق’ ي˘ق˘ير˘فأ’أ
تاحا˘ق˘ل Òفو˘ت˘لÈ 0202م˘˘فو˘˘ن

فدهب  ةيقيرفأ’أ ةراقلل91-ديفوك
.اهناكسس نم ةئاŸأ ‘06 ميعطت

Òفوتو ءأرسشب فسسينويلأ موقتسسو
نع ةبا˘ي˘ن˘لا˘ب سسوÒف˘لأ  تا˘حا˘ق˘ل

ءانتق’ يقيرفأ’أ قودنسصلأ ةردابم
ءا˘˘كر˘˘سشلأ Úب ن˘˘مو .تا˘˘حا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ
ةحفاكŸ ةيقيرفأ’أ زكأرŸأ نيرخآ’أ
كنبلأو ا˘ه˘ن˘م ة˘يا˘قو˘لأو سضأر˘مأ’أ
.›ودلأ

ةوجف ة÷اعŸ وعدي سسيÒتوغ ==
== تاحاقللا ¤إا جولولا

ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلأ ة˘˘مزأ’أ با˘˘˘ق˘˘˘عأأ ‘و
اهيف تب˘ب˘سست ي˘ت˘لأ ة˘يدا˘سصت˘ق’أو
·أÓ˘ل ما˘ع˘لأ Úمأ’أ ا˘˘عد , ة˘˘ح˘˘ئا÷أ
ن˘م سسيÒتو˘غ و˘ي˘نو˘ط˘نأأ ةد˘ح˘˘تŸأ
ةو˘˘ج˘˘ف ة÷ا˘˘˘عŸ (02لأ ة˘عو˘˘م‹)
ةدا˘سضŸأ تا˘حا˘˘ق˘˘ل˘˘لأ ¤إأ جو˘˘لو˘˘لأ
نويدلأ ءبع في˘ف˘خ˘تو سسوÒف˘ل˘ل

ليو“و ةي˘ما˘ن˘لأ تأدا˘سصت˘ق’أ ن˘ع
سسيÒتو˘غ دد˘جو.ي˘خا˘نŸأ ل˘م˘ع˘لأ

‘ ا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سضأÎفأ كرا˘˘˘˘˘سش يذ˘˘˘˘˘لأ-
ة˘ي˘لا˘م ءأرزو˘ل ثلا˘ث˘لأ عا˘م˘˘ت˘˘ج’أ

لودل ةيزكرŸأ كون˘ب˘لأ ي˘ظ˘فاfiو
‘ دقع يذلأ  نيرسشعلأ ةعوم‹

هتوعد  -ايلاطيإاب ةيقدنبلأ ةنيدم
ة˘يŸا˘ع ح˘ي˘ق˘˘ل˘˘ت ة˘˘ط˘˘خ ع˘˘سضو ¤إأ

Ÿى˘ل˘ع تا˘حا˘ق˘ل˘لأ جا˘ت˘نإأ ة˘ف˘عا˘سض
لدا˘ع˘لأ ا˘ه˘ع˘يزو˘ت نا˘م˘سضو ل˘قأ’أ
.““سسكافوك““ ةسصنم مأدختسساب

لأ ةعوم‹ ‘  لاŸأ ءأرزو ناكو
نم مهعامتجأ ماتخ ‘ أورذح02
يسشفت““ اهحرطي يتلأ ““راطخأ’أ““
91-ديفوك نم ةد˘يد˘ج تأرو˘ح˘ت˘م
تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ل ة˘˘توا˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘م ةÒتوو
داسصتق’أ سشاعتنأ ىلع ““حي˘ق˘ل˘ت˘لأ
أذإأ ة˘عو˘مÛأ  تلا˘ق ثي˘ح يŸا˘ع˘˘لأ

يŸاع˘لأ يدا˘سصت˘ق’أ ع˘سضو˘لأ نا˘ك
ل˘˘سضف˘˘ب ا˘˘سصو˘˘سصخ ن˘˘سس– د˘˘ق““
‘ ““ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لأ تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع د˘˘يأز˘˘ت
هتنت ⁄ ةمز’أ نأاف, ةÒخأ’أ رهسشأ’أ
اتلد ةروحتم رمتسست  تعباتو.دعب
ى˘ل˘ع Òثأا˘ت˘لا˘ب ىود˘ع˘لأ ةد˘يد˘˘سشلأ
‘ يداسصت˘ق’أ طا˘سشن˘لأ سشا˘ع˘ت˘نأ
رؤو˘ب˘ب تب˘ب˘سست ي˘هو .هر˘ثأا˘ب ⁄ا˘ع˘لأ

عافترابو ايقيرفإأو ايسسآأ ‘ ةيئابو
ا˘˘˘˘˘˘˘بوروأأ ‘ تا˘˘˘˘˘˘˘˘با˘˘˘˘˘˘˘˘سصإ’أ ‘

.ةدحتŸأ تاي’ولأو
ةنأزÿأ ةريزو تركذ ,نأاسشلأ أذهبو
نإأ , Úل˘˘ي تي˘˘نا˘˘˘ج ة˘˘˘ي˘˘˘ك˘˘˘ير˘˘˘مأ’أ

ديدهت نم ““أدج ةقل˘ق““ ن˘ط˘ن˘سشأو
ا˘˘˘نورو˘˘˘ك سسوÒف تأرو˘˘˘ح˘˘˘˘ت˘˘˘˘م

.يŸاعلأ داسصتق’أ سشاعتن’
‘احسص ر“ؤوم لÓخ Úلي  تلاقو

تأروحتŸأ لكسشت““ , ةيقدنبلأ ‘
¤إأ““ ةيعأد ““هرسسأاب ⁄اعلل أديدهت
حيقلتلأ ةيلمع عيرسستل اعم لمعلأ

ة˘ئاŸأ ‘07 ميعطت فد˘ه د˘يد–و

.““لبقŸأ ماعلأ ⁄اعلأ ناكسس نم
, يدنغو’أ يسسايسسلأ للÙأ نكل
سضقا˘ن˘ت نإأ ر˘كذ ,أد˘نا˘م˘ي˘سس يو’آأ

ة˘كر˘عŸأ ‘ ر˘م˘ت˘˘سسŸأ ن˘˘ط˘˘ن˘˘سشأو
سضو˘ق˘ي , سسوÒف˘لأ د˘سض ة˘يŸا˘ع˘˘لأ

يذلأ سضرŸأ ى˘ل˘ع ءا˘سضق˘لأ دو˘ه˘ج
ن˘م د˘يد˘ع˘لأ ‘ ى˘سضو˘ف˘لأ بب˘سسي
.نأدلبلأ

زكرم ‘  ثحابلأ ,أدناميسس لاقو
ثا˘ح˘بأأ ز˘كر˘م )ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأ ة˘ب˘قأر˘˘م
(’ابمك هرقم ةي˘جراÿأ ة˘سسا˘ي˘سسل˘ل

وي˘ن““ ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ر˘سش˘ُن لا˘ق˘م ‘
تاي’ولأ نإأ , ةلودلل عباتلأ ““نجيف
ةباجتسس’أ سسييسستب موقت ةدحتŸأ
ل˘ثÁ يذ˘لأ ر˘مأ’أ ,ءا˘بو˘ل˘ل ة˘يŸا˘ع˘˘لأ

ل˘˘لÙأ بت˘˘˘كو.ةÒط˘˘˘خ ة˘˘˘ق˘˘˘با˘˘˘سس
سسيئرلأ تامي˘ل˘ع˘ت نأأ  ي˘سسا˘ي˘سسلأ
ة˘لا˘كو ¤إأ ند˘يا˘ب و˘ج ي˘ك˘ير˘˘مأ’أ
‘ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ة˘يز˘كرŸأ تأر˘باıأ
فأر˘˘ح˘˘نأ ي˘˘˘ه , سسوÒف˘˘˘لأ ل˘˘˘سصأأ

ةم˘ظ˘نÃ ق˘با˘سسلأ ه˘ناÁإأ ن˘ع ح˘سضأو
هفلسس ناك يذلأو ,ةيŸاعلأ ةحسصلأ

جورÿأ را˘ت˘خأ د˘ق بمأر˘˘ت د˘˘لا˘˘نود
يذلأ قيقحتلأ نأأ ¤إأ راسشأأو.اهنم
ة˘يز˘كرŸأ تأر˘باıأ ة˘لا˘كو هدو˘˘ق˘˘ت
ءأÈخ ةدايقب اينأديم اقيق– سضوقي
هنأأ ¤إأ أÒسشم  ةيحسصلأ ةمظنŸأ
نوكي نأأ ““اما“ لمتÙأ Òغ نم““
‘ أأدب دق ديد÷أ انوروك سسوÒف

flتÈ.ئاق لءاسستوÓ ““فيك Áاننك
تأرباıأ ةلاكو ر˘ير˘ق˘ت ‘ ق˘ث˘ن نأأ
ن˘م ر˘مأوأأ ى˘ق˘ل˘ت˘ت ي˘ت˘لأ ة˘يز˘˘كرŸأ

نم ةحلسصم نم ؟ط˘ق˘ف ن˘ط˘ن˘سشأو
ل˘سصأو˘ي ل˘ه ؟ا˘هر˘ير˘ق˘ت نو˘ك˘ي˘˘سس
بمأرت دهع ةسسايسس ندياب سسيئرلأ

ا˘م ا˘ب˘لا˘غ ي˘ت˘لأو ً’وأأ ا˘ك˘˘ير˘˘مأأ ‘
نع ةدحتŸأ تاي’ولأ اهلزعل اهنأدأأ
Òبÿأ  حسضوأأو.““؟›ودلأ عمتÛأ
زيكÎلأ ن˘م ’د˘ب““ ه˘نأأ ي˘سسا˘ي˘سسلأ

تا˘حا˘ق˘ل˘لأ ن˘م د˘يزŸأ جا˘ت˘نإأ ى˘ل˘˘ع
را˘˘سشت˘˘نأ ءأو˘˘ت˘˘ح’ دو˘˘ه÷أ م˘˘˘عدو
تاي’ولأ ‘ طقف سسيل سسوÒفلأ
ي˘ما˘ن˘لأ ⁄ا˘ع˘لأ ‘ ل˘˘ب  ,ةد˘˘ح˘˘تŸأ
ا˘ي˘لا˘ح ند˘يا˘ب ةرأدإأ را˘ت˘خ˘˘ت ,ا˘˘سضيأأ
رد˘˘سصم ف˘˘سشك ى˘˘ل˘˘˘ع ز˘˘˘ي˘˘˘كÎلأ
¤أ نطنسشأو اعد امك.““سسوÒفلأ
ةحفاكم ‘ ⁄ا˘ع˘لأ ¤إأ ما˘م˘سضن’أ
نأد˘ل˘˘ب˘˘لأ م˘˘عد لÓ˘˘خ ن˘˘م ءا˘˘بو˘˘لأ
لكسشب تاحاق˘ل˘لأ ة˘حا˘تإأو ىر˘خأ’أ

.مولعلأو ثحبلأ معدو سسلسس

نانبل طاقسسإا :يرب
ةنايخ ليطعتلاب

بأو˘˘˘˘ن˘˘˘˘لأ سسل‹ سسي˘˘˘˘ئر Èت˘˘˘˘عأ :توÒب
نانبل طاق˘سسإأ نأأ سسمأأ ير˘ب ه˘ي˘ب˘ن Êا˘ن˘ب˘ل˘لأ
طروتم يأ’ ةناسصح ’و ةنايخ ليطعتلاب

.عقوم يأأ ‘
ىركذلأ ةبسسانÃ مويلأ نايب ‘ ،يرب لاقو
اقيلعتو6002 ويلوي/زو“ نأودعل ةيونسسلأ

عسضولأ نع ةيليئأرسسإ’أ تاحيرسصتلأ ىلع
ة˘ي˘ن˘طو˘˘لأ ة˘˘لا˘˘كو˘˘لأ““ ه˘˘تدروأأ نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل ‘

ماع زو“ نم رسشع Êاثلأ““ نإأ ،““مÓعإÓل
‘ Úينان˘ب˘ل˘لأ ع˘ي˘م÷ ا˘نا˘ح˘ت˘مأ نا˘ك6002

مهتدحو كسسا“و ينطولأ مه˘ئا˘م˘ت˘نأ قد˘سص
دو˘˘م˘˘سصلأ ى˘˘˘ل˘˘˘ع م˘˘˘ه˘˘˘تدأرإ’ أرا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘خأو
.““ةمواقŸأو
ىلع ىسصعتسسأ يذلأ نطولأ نإأ““ فاسضأأو
‘ ءا˘سضي˘ب˘لأ ة˘يأر˘˘لأ ع˘˘فر˘˘ي ⁄و طو˘˘ق˘˘سسلأ
موا˘ق ،ة˘فا˘ك ة˘ي˘ل˘ي˘˘ئأر˘˘سسإ’أ تا˘˘حا˘˘ي˘˘ت˘˘ج’أ

،رسصتنأو هئانبأأ ةÒخ نم ف’آ’أ دهسشتسسأو
ةيحورلأ هتانوك˘مو ه˘ئا˘ن˘بأأ ل˘ك˘ب مو˘ي˘لأ و˘ه
ةيسساي˘سسلأ هأو˘قو ة˘ي˘ندŸأو ة˘ي˘ن˘هŸأ ه˘ب˘خ˘نو
‘ رابتخ’أو ناحتم’أ سسفن مامأأ ،ةيبز◊أو
،ةمواقŸأو دومسصلأو ةدحولأ ‘و ،ءامتن’أ

.““حجنن نأأ بجي لب ؟حجنن لهف
’إأو ،حاجنلأ ’إأ رايخ ’و““ هنأأ ¤إأ راسشأأو
نوكي يردي ’ وأأ سضعبلأ يردي ثيح نم
ا˘ي˘نا‹ أر˘سصن نا˘ن˘ب˘ل طو˘ق˘سس مد˘ق˘ي ن˘م˘˘ك
‘ سصرفلأ Úحتي يذلأ يليئأرسسإ’أ ودعلل
ا˘˘ح˘˘ي˘˘م˘˘ل˘˘تو ا˘˘ح˘˘ير˘˘سصت ،ن˘˘ل˘˘ع˘˘˘لأو ر˘˘˘سسلأ
ه˘تأور˘ث ى˘ل˘عو نا˘ن˘ب˘ل ى˘ل˘ع سضا˘سضق˘نÓ˘˘ل

فÿÓأ ة˘˘˘˘˘بأو˘˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘˘م ةرŸأ هذ˘˘˘˘˘˘هو هرودو
نم ريزول ةكئŸÓأ سسنج ىلع فÓتخ’أو
.““كانه نم ريزوو انه
تا˘˘بر˘˘سضب نا˘˘ن˘˘ب˘˘ل طا˘˘˘ق˘˘˘سسإأ““ نأأ فا˘˘˘سضأأ
غأر˘ف˘لأ ‘ ه˘تا˘سسسسؤو˘م قأر˘غإأو ل˘ي˘ط˘ع˘ت˘لأ
ي˘سسا˘ي˘سسلأ ثب˘ع˘لأ ‘ نا˘˘ع˘˘مإ’أو ل˘˘تا˘˘ق˘˘لأ

ى˘ل˘ع ن˘طو˘لا˘ب ة˘ي˘ح˘سضت˘لأو يرو˘ت˘سسد˘لأو
¤إأ ىقري لعف وه ةيسصخسشلأ داقحأ’أ حبذم
.““Úينانبللأو نانبل قحب ةنايÿأ ىوتسسم
توÒب أافرم راجفنأ ةÁرج““ نأأ يرب دكأأو
‘ Úي˘نا˘ن˘ب˘ل˘لأ تبا˘سصأأ ة˘ي˘ن˘طو ةÁر˘ج ي˘˘ه
ن˘م فر˘ظ يأأ ت– ل˘ب˘ق˘ن ن˘˘لو ،م˘˘ي˘˘م˘˘سصلأ
لكب ةلماك ةقيق◊أ ةفرعم نم لقأأ فورظلأ
‘ اهب ببسست نم لك ةبقاعمو اهليسصافت
.““ناك عقوم يأأ

›اتف˘ن ي˘ل˘ي˘ئأر˘سسإ’أ ءأرزو˘لأ سسي˘ئر نا˘كو
نع ةيلوؤوسسŸأ نأريإأ دحأ’أ سسمأأ لمح تينيب
اهيناعي يتلأ ةبعسصلأ ةيداسصتق’أ عاسضوأ’أ
.نوينانبللأ

يعو˘ب˘سسأ’أ عا˘م˘ت˘ج’أ ل˘ه˘ت˘سسم ‘ ،لا˘قو
ىلع ةينانبللأ ةلودلأ““ نإأ ،سسمأأ هتموك◊
يتلأ لودلأ عيمج لثم اهلثم ،رايهن’أ ةفاح
نونطأوŸأ ةرŸأ هذهو ،نأريإأ اهيلع ›وتسست
.““نمثلأ نوعفدي نوينانبللأ

سستناغ ينيب يليئأرسسإ’أ عافدلأ ريزو ناكو
ةي˘نا˘سسنإأ تأد˘عا˘سسم Ëد˘ق˘ت أر˘خؤو˘م سضر˘ع
.ةدا◊أ ةيلاŸأ هتمزأأ ‘ همعدل نانبلل

 هتايلوؤوسسم لم– ¤ا ›ودلا نمألا سسل‹ وعدت ةينيطسسلفلا ةيجراÿا ةرازو
Œرج هاÁناطيتسسلا ة

ةين˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ ÚبÎغŸأو ة˘ي˘جراÿأ ةرأزو تنأدأأ
ÚنطوتسسŸأ سسلا‹و لÓتح’أ لوغت رأرمتسسأ

لبج ىلع ةيباهرإ’أ مهتاي˘ع˘م˘جو م˘ه˘تا˘م˘ظ˘ن˘مو
ةبلا˘ط˘م ،سسل˘با˘ن بو˘ن˘ج ا˘ت˘ي˘ب ةد˘ل˘ب ‘ ح˘ي˘ب˘سص

ه˘تا˘ي˘لوؤو˘˘سسم ل˘˘م– ¤أ ›ود˘˘لأ ن˘˘مأ’أ سسل‹
د˘سض ةÁر÷أ هذ˘ه هاŒ ة˘ي˘قÓ˘خأ’أو ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ
يني˘ط˘سسل˘ف˘لأ دو˘جو˘لأو ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ سضرأ’أ

مقر هرأرق ذيفنتل تأءأرجإ’أ نم مزلي ام ذاختأو
4332.
ةلاكو هتدروأأ  اهل نايب ‘ - ةرأزولأ تدكأأو
زجع نأأ ىلع سسمأأ /افأأو/ ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لأ ءا˘ب˘نأ’أ

تأرأرق ذيفنت نع ةدحتŸأ ·أ’أو نمأ’أ سسل‹
ةينيطسسلفلأ ةيسضقلاب ةسصاÿأ ةيلودلأ ةيعرسشلأ

ةيلكسشلأ ةنأدإ’أ تانايب سضعبب لودلأ ءافتكأو
ىتح هيجوت ن˘ع ىر˘خأأ عا˘ن˘ت˘مأو ,نا˘ط˘ي˘ت˘سسÓ˘ل
,ه˘ي˘ن˘طو˘ت˘سسمو لÓ˘ت˘ح’أ تا˘كا˘ه˘ت˘ن’ دا˘ق˘˘ت˘˘نأ

‘ يدامتلأ ىلع لÓتح’أ ةلود عجسشت اهعيمج
‘ يعسسوتلأ يرامع˘ت˘سس’أ ا˘ه˘عور˘سشم ذ˘ي˘ف˘ن˘ت
مامأأ ايئاهن بابلأ قÓغإأو ,Úطسسلف ةلود سضرأأ
ةلسصأوتمو ةايحلل ةلباق ةينيطسسلف ةلود ةماقإأ

.ةيقرسشلأ سسدقلأ اهتمسصاعب ايفأرغج
·أ’أ ىدل Úطسسلف ةلودل مئأدلأ بودنŸأ  ناكو
ق˘با˘سس تقو ‘ ا˘عد ,رو˘سصن˘م سضا˘ير ,ةد˘ح˘˘تŸأ
›ودلأ نمأ’أ سسل‹ اميسس ’و ›ودلأ عمتÛأ
اهحنÁ يت˘لأ Òبأد˘ت˘لأو ل˘ئا˘سسو˘لأ مأد˘خ˘ت˘سسأ ¤إأ
يليئأرسسإ’أ لÓتح’أ ليمح˘ت˘ل ›ود˘لأ نو˘نا˘ق˘لأ

د˘سض ا˘ه˘م˘ئأر˘ج و ا˘ه˘تا˘كا˘ه˘ت˘نأ ن˘ع ة˘ي˘لوؤو˘˘سسŸأ
.ينيطسسلفلأ بعسشلأ

سصاÿأ ررقŸأ نايب ¤إأ ينيطسسلفلأ بودنŸأ هونو
ي˘سضأرأ’أ ‘ نا˘سسنإ’أ قو˘ق˘ح ة˘˘لا˘˘ح˘˘ب ي˘˘ن˘˘عŸأ
راسشأأ يذلأو ,7691 ماع ذنم ةلتÙأ ةينيطسسلفلأ

كرfi يه ةيليئأرسسإ’أ تانطوتسسŸأ نأأ ¤إأ هيف
.اماع45 لأ رأدم ىلع لÓتح’أ

قحب يرسسقلأ Òجه˘ت˘لأ ¤إأ رو˘سصن˘م تف˘ل ا˘م˘ك
ةسصمح ةبرخ ‘ ةينيطسسلفلأ ةيودبلأ تÓئاعلأ
ك˘لذ ةرÈ˘م ,È 0202مفون ذنم ةعباسسلأ ةر˘م˘ل˘ل
هذ˘ه˘ل ا˘ه˘سصي˘سصخ˘ت كلذ ‘ اÃ ,ة˘عرا˘ف ع˘ئأرذ˘˘ب
.““رانلأ قÓطإأ““ قطانمك يداحأأ لكسشب قطانŸأ
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ةلمح نسشت لÓتح’ا تاوق
قرحو تاماحتقاو ت’اقتعا

لزانم مدهو راجسشأا
ةنيدم يليئأرسسإ’أ لÓتح’أ سشيج تأوق تمحتقأ““ -هللأ مأر
‘ اباسش11 نم Ìكأأ تلقتعأ امك ،نابسش6 تباسصأأو Úنج
نم ةعوم‹ تمده امك ،ةيبرغلأ ةفسضلأ نم ةقرفتم قطانم
ةنيدم بونج راجسشأ’أ تأرسشع تعلتقأو تيفلسس ‘ ÊابŸأ
دجسسمل˘ل Úن˘طو˘ت˘سسŸأ تأر˘سشع ما˘ح˘ت˘قأ ¤إأ ة˘فا˘سضإأ سسل˘با˘ن
تأو˘˘ق تبا˘˘سصأأ د˘˘ق˘˘ف ة˘˘ي˘˘لfi ردا˘˘سصم بسسح˘˘˘بو.ى˘˘˘سصقأ’أ
Úينيطسسلف نابسش6 ،سسمأأ رجف ،ي◊أ سصاسصرلاب لÓتح’أ
لÓ˘ت˘ح’أ تأو˘ق ع˘م تع˘لد˘نأ تا˘ه˘جأو˘م لÓ˘خ ةا˘ت˘ف م˘ه˘ن˘ي˘ب
ةيبط رداسصم بسسحيو.Úنج ةنيدم اهماحتقأ دنع يليئأرسسإ’أ

ديلأو مدقلأ ةقطنم ‘ ي◊أ سصاسصرلاب أوبيسصأأ نابسشلأ نإاف
تبيسصأأ ي˘ت˘لأ ،ي˘قو˘سسلأ يزا˘غ ة˘يآأ ةا˘ت˘ف˘لأ م˘ه˘ن˘ي˘ب ،رد˘سصلأو
لÓ˘خ ،ا˘ه˘لز˘ن˘م ل˘خأد ي˘هو ىر˘سسي˘˘لأ مد˘˘ق˘˘لا˘˘ب ة˘˘سصا˘˘سصر˘˘ب
ءايحأأ لÓتح’أ تأوق ماحتقأ بقع تعلدنأ يتلأ تاهجأوŸأ

ةنيدم ‘ سسلبان - Úنج عراسشو تايربا÷أو Òهظ وبأأ لبج
ة˘˘ي˘˘ل˘˘ي˘˘ئأر˘˘سسإأ ة˘˘سصا˘˘خ تأو˘˘ق نأأ ردا˘˘سصŸأ تفا˘˘˘سضأأو.Úن˘˘˘ج
رمع ناقيقسشلأ :مهو ،ناب˘سش ة˘ثÓ˘ث أو˘ف˘ط˘ت˘خأ ““Úبر˘ع˘ت˘سسم““

أوماقو ،يتيتسس رم˘ع م˘سصت˘ع˘م با˘سشلأو ،د˘با˘ع نا˘ي˘ب د˘ي˘سسأأو
تلقتعأ ،قح’ تقو ‘و.ةيولÿأ مهفتأوه ىلع ءÓيتسس’اب
باسشلأو ،يدامسص Úمأأ Úسسح ررÙأ Òسسأ’أ لÓتح’أ تأوق
ةيطابق ةدلب ‘ امهي˘لز˘ن˘م م˘هد بق˘ع ،ة˘سشي˘ع و˘بأأ د˘لا˘خ م˘هدأأ

ةفاثكب ي◊أ سصاسصرلأ لÓت˘ح’أ تأو˘ق تق˘ل˘طأأ ا˘م˘ك.ا˘بو˘ن˘ج
عراسش ىلع اهرقم مامأأ ةفقوتŸأ ÊدŸأ عافدلأ تابكرم ىلع
لوÙأ ¤أ ة˘فا˘˘سضإأ ،ا˘˘ه˘˘ن˘˘م ع˘˘برأا˘˘ب أرأر˘˘سضأأ تق◊أأو ،سسل˘˘با˘˘ن
ةقطنŸأ نع يئابرهكلأ رايتلأ لسصف ¤أ ىدأأ ام ،يئابرهكلأ
بونج اتيب ةدلب نم لÓتح’أ دونج لقتعأ ،اينأديم.تاعاسسل
محتقأ نأأ دعب (اًماع03) ليامح ناسسغ ماسصع باسشلأ ،سسلبان
ت’ا˘ق˘ت˘ع’أ تلا˘ط ،ه˘ل˘لأ مأر ‘و .ةد˘ل˘ب˘لأ ‘ ه˘لز˘ن˘م دو˘ن÷أ
د˘ع˘ب ،ه˘ت˘ب˘كر˘م تردا˘سصو ر˘ف˘سصم م˘ي˘هأر˘بإأ ق˘˘با˘˘سسلأ Òسسأ’أ

Òسشب قباسسلأ Òسسأ’أو ،Êابو˘ن˘لأ عرأز˘م ‘ ه˘لز˘ن˘م ة˘م˘هأد˘م
امك.ةقرب ةدلب نم تيبأون دمfi سسرافو ،ةمعن رفك نم اياطع

44) ةسشيع وبأأ ىفطسصم رفعج لاقتعاب ةيلÙأ رداسصŸأ تدافأأ
نأوسضر روسشا˘عو ،ه˘لز˘ن˘م ة˘م˘هأد˘م د˘ع˘ب ،ل˘ي˘لÿأ ن˘م ،(ا˘ًما˘ع

عمŒ برق ز˘جا˘ح ن˘ع ه˘لا˘ق˘ت˘عأ ” يذ˘لأ (ا˘ًما˘ع22) يكرك˘لأ
تأر˘سشع م˘ح˘ت˘قأ ا˘م˘ك.““نو˘˘ي˘˘سصع سشو˘˘غ““ تا˘˘ن˘˘طو˘˘ت˘˘سسم
عبج ةدل˘ب بر˘ق ““ة˘ل˘سسر˘ت““ ع˘قو˘م ،سسمأأ ر˘ج˘ف ،Úن˘طو˘ت˘سسŸأ

تأر˘˘˘سشع نإا˘˘˘ف ة˘˘˘ي˘˘˘لfi ردا˘˘˘سصم بسسحو ،Úن˘˘˘ج بو˘˘˘˘ن˘˘˘˘ج
ةيامحب ع˘قوŸأ أو˘م˘ح˘ت˘قأ تأوأر˘ه˘لا˘ب Úج˘جدŸأ Úن˘طو˘ت˘سسŸأ

لبق عقوŸأ دجسسم ‘ ةيدوملت اسسوقط أودأأو ،لÓتح’أ سشيج
برعلل ةيداعم ةيرسصنع تافاته نيددرم ،ةقطنŸأ أورداغي نأأ

نÁأأ مأ’ دوعي ’زنم ،سسمأأ ،نونطوتسسم مجاه امك.ÚملسسŸأو
سسلبان ةنيدم بونج ،نيروب ةيرق لزانم دحأأ وهو نافوسص
.Îم009 براقي ام ناملسس لبج طسسو ‘ اهنع ًأديعب عقيو
فلم لوؤوسسم لاقو .هطيfi ‘ نوتيز ةرجسش02 أومطح امك

تاحيرسصت ‘ سسلغد ناسسغ ةفسضلأ لامسش ‘ ناطيتسس’أ
لزنŸأ ماحتقأ أولواح انطوتسسم Úسسمخ نم Ìكأ نإأ ،ةيفاحسص

ةبقل˘م تنا˘ك ي˘ت˘لأ ،نا˘فو˘سص نÁأأ مأأ ة˘مو˘حر˘م˘ل˘ل دو˘ع˘ي يذ˘لأ
02 أومطح Úن˘طو˘ت˘سسŸأ نأأ سسل˘غد فا˘سضأأو.ل˘ب÷أ ة˘سسرا˘ح˘ب
أوبه ةيرقلأ ›اهأأ نأأ أدكؤوم ،لزنŸأ طيfi ‘ نوتيز ةرجسش
.هماحتقأ نم مهوعنمو ،ÚنطوتسسŸأ درطب أوماقو ،لزنŸأ وحن

لأزأأ نأأ د˘ع˘ب ءا˘ج Úن˘طو˘ت˘سسŸأ مو˘ج˘˘ه نأأ ¤إأ سسل˘˘غد را˘˘سشأأو
تمده امك.مهب ةسصاخ كا˘ن˘ه ة˘ما˘ق˘م تنا˘ك ة˘م˘ي˘خ لÓ˘ت˘ح’أ

ةيرق ‘ تآاسشنم سسمخ ،سسمأأ ،يليئأرسسإ’أ لÓتح’أ تاطلسس
سسراح يورق سسل‹ سسيئر حسضوأأو.تيفلسس برغ سسراح
لÓتح’أ تاطلسس نأأ ةيفاحسص تاحيرسصت ‘ ةرامسس رمع
ةلسسغمو ،تأرايسس حيلسصتو ةرا‚و ةدأدح تاسشرو تمده
يبرغلأ قرفŸأ ىلع هكأوفلأو راسضÿأ عيبل fiÓو ،تأرايسس
نسسح يدانو يدافو حلاسص ةوخأÓل اهت˘ي˘ك˘ل˘م دو˘ع˘ت ،ة˘ير˘ق˘ل˘ل

هذه مده اهيف متي يتلأ ةعبأرلأ ةرŸأ يه هذه نإأ لاقو.حلاسص
لÓ˘ت˘ح’أ تا˘ط˘ل˘سس نأأ ¤إأ أÒًسشم ،ل˘ما˘ك ل˘˘ك˘˘سشب تآا˘˘سشنŸأ
تر˘م˘ت˘سسأ سسد˘ق˘لأ ‘.رأذ˘نإأ ق˘با˘˘سس نود مد˘˘ه˘˘لا˘˘ب تر˘˘سشا˘˘ب
كلذو ،كرابŸأ ى˘سصقأ’أ د˘ج˘سسم˘ل˘ل Úن˘طو˘ت˘سسŸأ تا˘ما˘ح˘ت˘قأ
،ةيلfi رداسصم تركذو.لÓتح’أ تأوق نم ةددسشم ةسسأرحب
باب ةه˘ج ن˘م د˘ج˘سسŸأ أو˘م˘ح˘ت˘قأ Úن˘طو˘ت˘سسŸأ ن˘م أدد˘ع نأا˘ب
اسسوقط أودأأو ،هتاحاب ‘ ةيزأزفتسسأ ت’وج أوذفنو ،ةبراغŸأ
با˘ب ن˘م هوردا˘غ نأأ ¤إأ ،ة˘ي˘قر˘سشلأ ة˘˘ق˘˘ط˘˘نŸأ ‘ ة˘˘يدو˘˘م˘˘ل˘˘ت
تأءأدتعأ ترمتسسأ ةيلامسشلأ رأوغأ’أ ةقطنم ‘و.ةلسسلسسلأ

ها˘ي˘م ة˘كر˘ب تمد˘˘ه ثي˘˘ح ÚعرأزŸأ ى˘˘ل˘˘ع لÓ˘˘ت˘˘ح’أ تأو˘˘ق
رأو˘غأ’ا˘ب ة˘لدر˘ب ة˘ير˘ق بر˘ق ة˘˘ي˘˘عأرز سضأر˘˘غأ’ مد˘˘خ˘˘ت˘˘سست
سسابوط ةظفاfi ‘ رأوغأ’أ فلم لوؤوسسم دافأأو.ةيلامسشلأ

لÓتح’أ تافأرج نأاب ةيفاحسص تاحيرسصت ‘ تأراسشب زتعم
دوعت اًبوك052 اهتعسس يعأرزلأ مأدختسسÓل هايم ةكرب تمده
ةرأزو نم ةمدقم ،ةطفأوسص ينسسح رماسس نطأوملل اهتيكلم
رأو˘˘غأ’أ ‘ ي˘˘عأرز˘˘لأ دو˘˘ق˘˘ن˘˘ع˘˘لأ ة˘˘ط˘˘خ ن˘˘م˘˘سض ة˘˘عأرز˘˘˘لأ
نم لÓتح’أ تأءأدتعأ ترمتسسأ ليلÿأ ةنيدم ‘و.ةيلامسشلأ

،ليلÿأ بونج اطي قرسش لقنت˘م تي˘ب ى˘ل˘ع ه˘ئÓ˘ي˘ت˘سسأ لÓ˘خ
رأد÷أ ةمواقŸ ةينطولأو ةيب˘ع˘سشلأ نا˘ج˘ل˘لأ ق˘سسن˘م دا˘فأأ ثي˘ح
ىلع تلوتسسأ لÓتح’أ تأوق نأاب ،روب÷أ بتأر ناطيتسس’أو
ةيحسص ةدايعك مدختسسي اطي قرسش نيديوز ةقطنم ‘ نافرك
ةقطنŸأ نا˘ك˘سس ن˘م ة˘م˘سسن0021 نم Ìكأأ مد˘خ˘ت ،ة˘ي˘سسف˘نو
.ةيئانلأ

 فكلا ¤ا برغŸا عم ةئطاوتم ةيناباي تاكرسش وعدت ويراسسيلوبلا ةهبج
ةيوارحسصلا تاوÌلا بهن نع

رأر˘ق˘لأ نأا˘ب فأر˘طأ’أ ع˘ي˘م˘ج ر˘˘ظ˘˘ن تف˘˘ل :““““ - نا˘˘م˘˘ع
ةيندرأ’أ ةلودلأ نمأأ ةمكfi سسيئر هÓت يذلأ بوتكŸأ

تÓيسصفت يأأ Ëدقت لهاŒ ““ةنتفلأ““ ةيسضقب فرع اميف
تلا˘ق ي˘ت˘لأ ““ ة˘ي˘جراÿأ تا˘˘ه÷أ»ـب ي˘˘م˘˘سس ا˘˘م سصخ˘˘ت
نايب ‘و يسضاŸأ ليربإأ/ناسسين نم عبأرلأ ‘ ةموك◊أ

اهتأذ د˘ح˘ب كل˘ت .Úم˘ه˘تŸأ ع˘م تطرو˘ت ا˘ه˘نإأ ،ي˘سسا˘ي˘سس
اهزومرو ةيسضقلأ نم لقأ’أ ىلع ايسسايسس قمعأأ ةلاسسر
.اهتايعأدتو
‘ ةيحÓسصلأ ةبحاسص ةمكÙأ نأاب انه يوق عابطن’أ

،تانأدإ’أو تاماهت’أ ليسصفتو تانّيبلأو عئاقولأ لوبق
مامأأو ةقيم˘ع˘لأ ة˘لود˘لأ ما˘مأأ ةروا˘ن˘م˘ل˘ل ا˘سشما˘ه تج˘ت˘نأأ

تاه÷أ كلتل قرطتت ⁄ امدنع ،ايلعلأ حلاسصŸأ تاباسسح
بئان ،قباسس تقو ‘ انلع اهنع ثد– يتلأ ةيجراÿأ

ءأرزولأ سسي˘ئر ا˘ق˘ح’و ،يد˘ف˘سصلأ نÁأأ ءأرزو˘لأ سسي˘ئر
يه ةمكÙأ نأأ ¤إأ أركبم راسشأأ امدنع ،ةنواسصÿأ رسشب

.سصاسصتخ’أ ةبحاسص
تا˘يرÛا˘ب Êدرأ’أ ءا˘˘سضق˘˘لأ ما˘˘ظ˘˘ن مز˘˘ت˘˘لأ ،حو˘˘سضو˘˘ب
ةراتسسلأ فلخ لماعتل سشماهلأ كرتو ،ةتحبلأ ةينوناقلأ

‘ ،ةطروتم ةيجراخ تاهج يأأ عم يئانثلأ راطإ’أ ‘و
حا˘ب˘سص هÓ˘ت يذ˘لأ ة˘نأدإ’أ رأر˘ق ن˘ّم˘˘سضت يذ˘˘لأ تقو˘˘لأ
ًةراسشإأ ،دي˘عا˘سسŸأ ق˘فو˘م ير˘ك˘سسع˘لأ ي˘سضا˘ق˘لأ Úن˘ثإ’أ

›وب ديز نب نسسح فيرسشلأ Êاثلأ مهتŸأ ةلسصل ةرسشابم
 .Úسس◊أ نب ةزمح Òمأ’أ قبسسأ’أ دهعلأ
ددجي ا˘نا˘ي˘ب نورد˘سصي د˘يز ن˘ب ن˘سسح ف˘ير˘سشلأ برا˘قأأ
تأءأÎفأ سضفر˘يو Êا˘ث˘لأ ه˘ل˘لأ د˘ب˘ع كل˘م˘ل˘ل ة˘˘ع˘˘ي˘˘ب˘˘لأ

““نيدقا◊أو ÚفرطتŸأ““ تاسشيوسشتو
نأاب فأرطأ’أ عيمج مهفت ،تايرجملل ¤وأ’أ ةءأرقلأ ‘

تاهجب ةقÓع اه˘ل ““ة˘ن˘ت˘ف˘لأ““ ةر˘مأؤو˘م ‘ ر˘سصا˘ن˘ع يأأ
خبطم نأزي˘م ‘ را˘ب˘ت˘خ’أو ر˘يد˘ق˘ت˘ل˘ل تكر˘ت ة˘ي˘جرا˘خ

يئاسضقلأو Êو˘نا˘ق˘لأ را˘ب˘ت˘ع’أ ‘ ل˘خد˘ت ⁄و ،ة˘لود˘لأ

ةيسضق نأأ ةسصاخ ةغيسصب زÈي كلذو ،لقأ’أ ىلع ينلعلأ
يدفسصلأ ريزولأ اقباسس هامسس اّمع تجتن اهتمرب ةنتفلأ
تا˘حو˘م˘ط““ ع˘م ن˘يزرا˘ب˘لأ Úم˘ه˘تŸأ ة˘ب˘˘غر ي˘˘قÓ˘˘ت˘˘ب
.““Òمأ’أ
ة˘ي˘ل˘خأد تا˘ب˘غر ن˘ع ثد– د˘ي˘عا˘سسŸأ ي˘سضا˘ق˘لأ نا˘ي˘˘ب
عور˘سشم نا˘كرأأ تو˘ب˘ث˘ب ته˘ت˘نأو تق˘ق– Úم˘ه˘ت˘م˘˘ل˘˘ل
ماظن ةئوانم سساسسأأ ىلعو ةنتف ثأدحإ’ ايعسس يمأرجإأ
.مئاقلأ مك◊أ ماظن فأدهتسسأو كلŸأو مك◊أ

اه˘ت˘عا˘ن˘ق تر˘ه˘ظأأ ة˘ي˘سضق˘لأ تا˘نا˘ي˘ب نإأ ة˘م˘كÙأ تلا˘ق
مسساب نْيمهتŸأ Úب تاطابتر’ ةراسشإأ مث ،مر÷أ باكتراب

.ةئوانŸأ راكفأ’أ كلت Úبو ،ديز نب نسسحو هللأ سضوع
مك◊أ رودسص Úب ءانثأ’أ ‘ تلسصف طقف ةليلق تاعاسس

ايلfi قاطنلأ عسسأو اجيجسض تراثأأ يتلأ ةيسضقلأ ‘
ديز نب نسسح فيرسشلأ براقأأ هردسصأأ نايب Úبو ،ايلودو
.““قميهلأ لآأ““ فأرسشأأ مسسابو Êاثلأ مهتŸأ

سضفرو Êاثلأ هللأ د˘ب˘ع كل˘م˘ل˘ل ة˘ع˘ي˘ب˘لأ دد˘ج نا˘ي˘ب˘لأ
Úفر˘ط˘تŸأ»ـب م˘ها˘م˘سس ن‡ تا˘˘سشيو˘˘سشت˘˘لأو تأءأÎف’أ

ةذ˘˘فا˘˘ن Èع م˘˘ك◊أ رأر˘˘ق تل˘˘ت ة˘˘م˘˘كÙأ.““ن˘˘˘يد˘˘˘قا◊أو
نأدŸأو مهتŸأ أدب مك◊اب قطنلأ ةسسلج ‘و .ةينويزفلت

،دسس÷أ ةغل تأراسشإأ قايسس ‘ اما“ أراهنم هللأ سضوع
غئأزو نوللأ بحاسش ناكو هرعسش ةمدقم بيسشلأ أزغ دقف
كل˘ت ه˘ن˘ع تبا˘غو ه˘نزو ن˘˘م ا˘˘سضع˘˘ب د˘˘ق˘˘فو Úن˘˘ي˘˘ع˘˘لأ
نويسسايسسلأ لغسشني يذلأ تقولأ ‘ .ةقثأولأ ةماسستب’أ

Êاثلأ ويرانيسسلأ ‘ ثحبلاب نويمÓعإ’أو نوبقأرŸأو
رودسص ةيناكمإاب قلعتŸأو ةÒثŸأ ةيسضقلأ كلت فلم ‘

.ةيسسايسس بابسسأ’و اقح’ يكلم وفع
ىوتسسم ىل˘ع ط˘ق˘ف حور˘ط˘م و˘يرا˘ن˘ي˘سسلأ كلذ ن˘ك˘ل

ةمكÙ عسضخي ةلودلأ نمأأ ةنأدإأ دعب رأرقلأو سسماهتلأ
لأÔ÷أ ،هللأ سضوع يماfi ناك امي˘ف ،ا˘م˘ك˘ح ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لأ
ةي˘طا˘ي˘ت˘حأ تا˘هاŒا˘ب بهذ˘ي ف˘ي˘ف˘ع˘لأ د˘مfi د˘عا˘ق˘تŸأ

.زييمتلأ ةمكfi ىدل نعطلأ عورسشم لامكإ’
Úنيعلأ غئأزو نوللأ بحاسش -أراهنم ودبي هللأ سضوع
ة˘ما˘سست˘ب’أ كل˘ت ه˘ن˘ع تبا˘غو ه˘نزو ن˘م ا˘سضع˘ب د˘ق˘˘فو
ةقثأولأ

فيرسشلأو هللأ سضوع دسض مك◊أ رودسص دعبو أركبم
ليسصفتلأ دعب ةيلاتلأ ةوطÿأ نع عيم÷أ لأاسس ،ديز نبأ
اما“ بئاغلأ هسسفن ةز˘م˘ح Òمأ’أ سصو˘سصخ˘ب ي˘ئا˘سضق˘لأ
ةمو˘ل˘ع˘م ف˘سشك˘ت يذ˘لأو ،ءأو˘سضأ’أو حر˘سسŸأ ن˘ع نآ’أ

ًا˘مو˘ل ه˘ّجو ،لÓ˘ط ن˘ب ن˘سس◊أ Òمأ’أ ه˘م˘ع نأأ ةر˘˘خأا˘˘ت˘˘م
،ةلأاسسŸأ ءأوتح’ هلباق Úح هل ًأديدسشو ًأرسشابم ًاخيبوتو
أدق˘ت˘ن˘مو ،يرو˘ت˘سسد˘لأ م˘ك◊ا˘ب مأز˘ت˘ل’أ ¤إأ ها˘يإأ ا˘ي˘عأد

ًايسصخسش ناك هنأأ ¤إأ ةرا˘سشإ’أ Èع ه˘تا˘فر˘سصت ا˘ي˘ن˘م˘سض
امدنع روتسسدلأ رأرقل ل˘ث˘ت˘مأو ،ا˘ما˘ع73ـل دهعلل ًا˘ي˘لو
.هعقوم رداغ
.دعب اهبأوبأأ قلغت ⁄ ةنتفلأ ةيسضق نأاب دقتعُي ،لاح لكب
ترهظ ،¤وأ’أ يسضاق˘ت˘لأ ة˘جرد˘ب ة˘نأدإ’أ رأر˘ق بق˘ع˘ف

يتلأ تأو˘سصأ’أ كل˘ت ل˘سصأو˘ت˘لأ تا˘سصن˘م ى˘ل˘ع أدد‹
‘ يعامتج’أ لوحتلأو ةيسصاختلأ فلم حتف ¤إأ وعدت

‘ سصنلاب ةمكÙأ تلاق دهع وهو ،هللأ سضوع دهع
ى˘ل˘عأأ ن˘م ة˘ل˘سسل˘سس ه˘ي˘ف د˘ل˘ق˘ت م˘ه˘˘تŸأ نإأ ة˘˘نأدإ’أ رأر˘˘ق
.بسصانŸأ
ءز÷أ هل كرت ةلودلأ ةحلسصم ريدقت ‘ يدايسسلأ راسسŸأ
مك◊اب تقطن يتلأ ُةمكÙأو .ةيجراÿأ تاه÷اب قلعتŸأ

.اهبجأو تهنأأ Úنثإ’أ حابسص
نكل ،ابيرق زييمتلأ ة˘م˘كfi ¤إأ لا˘ح˘ي˘سس ه˘ت˘مر˘ب ف˘لŸأ

،وحن نم Ìكأأ ىلع اهعاقيإأ تسضرف ““ةنتفلأ““ ةيسضق
نأأ ريدقتلأ بلغأأو .دعب رهظت ⁄ ةموتكŸأ اهتاحفسصو
امو هليسصافتو ة˘نأدإ’أ رأر˘ق˘ب م˘ت˘ه˘ي˘سس ›ود˘لأ مÓ˘عإ’أ
قمعأأو Èكأأ ده÷ جات– ةديدج كابتسشأ ةبجو ‘ ،هدعب

.رأرقلأ رئأود ‘ مÓعإ’أ ةيلخ نم اينهم

..ةعيبلا نوددجي فارسشأ’ا -ةزمح Òمأ’ا لبقتسسمو رود نع ت’ؤواسست :““ةنتفلا““ ةيسضق
 Úنيعلا غئازو بياسشو ليزه هللا ضضوعو

ايلأÎسسأاب ويراسسي˘لو˘ب˘لأ ة˘ه˘ب˘ج ل˘ث‡ د˘كأأ
نأأ ،لسضا˘ف لا˘م˘ك د˘ي˘سسلأ ،أد˘ن˘ل˘يزو˘ي˘نو
ةه˘ب˘ج ا˘ه˘تأأد˘ب ي˘ت˘لأ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ ة˘كر˘عŸأ
عسسوتتو رمتسستسس2102 ‘ ويراسسيلوبلأ

تا˘ط˘ل˘سسلأ ن˘م ا˘ب˘˘لا˘˘ط ،ل˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسŸأ ‘
‘ اهطروت فقو ة˘ي˘نا˘با˘ي˘لأ تا˘كر˘سشلأو
ة˘يوأر˘ح˘˘سصلأ ة˘˘ير˘˘ح˘˘ب˘˘لأ تأوÌلأ به˘˘ن
.يبرغŸأ لÓتح’أ ةلود عم ؤوطأوتلاب

,هل ةلخأدم ‘ ,لسضاف لامك ديسسلأ اعدو
رسضاحتلأ““ ةينقت Èع ةودن لÓخ ,سسمأأ

ءاقدسصأأ ةيعمج““ ميظن˘ت ن˘م ,““د˘ع˘ب ن˘ع
تاطلسسلأ ,““نابايلاب ةي˘بر˘غ˘لأ ءأر˘ح˘سصلأ

لا˘ث˘ت˘م’أ ¤إأ ,نا˘با˘˘ي˘˘لأ ‘ تا˘˘كر˘˘سشلأو
ءأر˘ح˘سصلأ ‘ ›ود˘لأ نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ مأÎحأو
.برغŸأ لبق نم ةلتÙأ ةيبرغلأ

يتلأ ةودن˘لأ لÓ˘خ ,يوأر˘ح˘سصلأ ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘لأ دد˘سشو
ةيبرغلأ ءأرحسصلأ ‘ ةيعيبطلأ درأوŸأ عوسضوم تلوانت

أدح ةينابايلأ تاكرسشلأ عسضتل ناح دق عسضولأ““ نأأ ىلع
Ÿنأأو ,يوأرحسصلأ بعسشلأ قوقح كاهتنأ ‘ اهتكراسش
يركسسعلأ ي˘بر˘غŸأ لÓ˘ت˘ح’أ م˘عد ن˘ع كلذ˘ب ف˘قو˘ت˘ت

نفسسو تاكرسش نأأ ¤إأ أÒسشم ,““لتÙأ دلبلل يجمهلأو
ءأرحسصلأ درأوم بهن ‘ كراسشت ,ةÒثك ةيناباي ديسص

.دوقع ذنم ةلتÙأ ةيبرغلأ
‘ ة˘ي˘نا˘با˘ي تا˘كر˘سشو ن˘ف˘سس دو˘جو نأأ ى˘ل˘ع د˘كأأ ا˘م˘ك

نا˘با˘ي˘لأ ة˘ي˘قأد˘سصÃ ر˘سضي ة˘ل˘تÙأ ة˘ي˘بر˘˘غ˘˘لأ ءأر˘˘ح˘˘سصلأ
.⁄اعلأ ‘ اهتعمسسو

ةيوأرحسصلأ تاط˘ل˘سسلأ نأا˘ب ثد˘ح˘تŸأ زر˘بأأ ,ل˘با˘قŸأ ‘
ةماقإأو ,نابايلأ ع˘م ةد˘يد˘ج ة˘ح˘ف˘سص ح˘ت˘ف ¤إأ ع˘ل˘ط˘ت˘ت““

سسا˘سسأأ ى˘ل˘ع ,ا˘ه˘ع˘م ةزا˘ت‡ نوا˘ع˘تو ة˘قأد˘سص تا˘قÓ˘ع
نوناقلأ قيبطتو مأÎحأ سساسسأأ ىلعو لدابتŸأ مأÎح’أ
.““›ودلأ

¤إأ ,ل˘˘سضا˘˘ف لا˘˘م˘˘ك قر˘˘ط˘˘ت ,ة˘˘ل˘˘سص يذ قا˘˘ي˘˘˘سس ‘و
ةدايسس نع عافدل˘ل و˘يرا˘سسي˘لو˘ب˘لأ ة˘ه˘ب˘ج ة˘ي˘ج˘ي˘تأÎسسأ
نم““ كلذو ,ةيعيبطلأ هتأورث ىلع يوأرحسصلأ بعسشلأ

دسض ةيلودلأ مكاÙأ ‘ ةينوناق تأءأرجإأ ذاختأ لÓخ
.““لتÙأ دلبلأ تأورث بهن ‘ ةطروتم تاكرسشو لود
ا˘ه˘ب تما˘ق ي˘ت˘لأ ة˘ي˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ تأءأر˘˘جإ’أ م˘˘هأا˘˘ب ر˘˘كذو
اهع˘فر ” ي˘ت˘لأ كل˘ت ن˘م ءد˘ب ,ة˘يوأر˘ح˘سصلأ تا˘ط˘ل˘سسلأ

Ãأو ة˘ي˘بوروأ’أ لد˘ع˘لأ ة˘م˘ك˘حÙبونج˘ب ا˘ي˘ل˘ع˘لأ ة˘م˘ك
نأأ تدكأأ مكاÙأ هذه نأأ ¤إأ أÒسشم ,أدنÓيزوينو ايقيرفأ

دلبلأ أذهل نأأو ,ةيبرغلأ ءأرحسصلأ ىلع برغملل ةدايسس ’
ينعي يذلأ رمأ’أ ,برغŸأ نع زيمتمو لسصفنم عسضو

تأور˘ث لÓ˘غ˘ت˘سسا˘ب ي˘بر˘˘غŸأ لÓ˘˘ت˘˘ح’أ ة˘˘ي˘˘ق˘˘حأأ مد˘˘ع
.ةلتÙأ ةيبرغلأ ءأرحسصلأ

نم ““ةيداسصتقأ ةكرعم““ ويراسسيلوبلأ ةهبج سضوختو
ةمكfi مامأأ ةسصاخ ,ةينوناقلأ تأءأرجإ’أ نم ددع لÓخ

““ةيعيبطلأ درأوŸأ بهن““ فقو فدهب ,ةيبوروأ’أ لدعلأ
ةيريدسصتلأ تاعأرزلأ اميسس’ ,ةلتÙأ ةيبرغلأ ءأرحسصلل

ىعسست امك ,ةحايسسلأو كامسسأ’أ د˘ي˘سصو تا˘ف˘سسو˘ف˘لأو
Òغ ةقيرطب رمثتسست يتلأ ةيبوروأ’أ تاكرسشلأ عفد ¤إأ

.ةرداغŸأ ¤إأ ميلقإ’أ ‘ ةيعرسش
‘ ترد˘سصأأ د˘ق ,ة˘ي˘بوروأ’أ لد˘ع˘˘لأ ة˘˘م˘˘كfi تنا˘˘كو
ة˘كأر˘سشلأ تا˘قا˘ف˘تأ نأا˘ب ي˘سضق˘ي أرأر˘˘ق ,È 6102م˘˘سسيد
نكÁ ’ ,برغŸأو يبوروأ’أ دا–’أ Úب ةر◊أ ةراجتلأو
عسضولأ ىلع ةدكؤوم ,ةيبرغلأ ءأرحسصلأ ىلع اهقيبطت
ةمئاق ىلع جردŸأ ميلقإ’أ أذهل ““فلتıأ»و ““لسصفنŸأ““
.ةدحتŸأ ·أÓل ةلقتسسŸأ Òغ ميلاقأ’أ

نأاب ,8102 ريأÈف رهسش ةياهن ‘ ةمكÙأ تأذ تسضق امك
’ برغŸأو يبوروأ’أ دا–’أ Úب يرحبلأ ديسصلأ قافتأ

Áأ اههايمو ةيبرغلأ ءأرحسصلأ ىلع هقيبطت نكŸةمخات.
ة˘ه˘˘ب÷ نود˘˘نا˘˘سسŸأو ,ف˘˘ل˘˘م˘˘ل˘˘ل نو˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘تŸأ د˘˘كؤو˘˘يو
اهبعسش تأورث ةيامح لجأأ نم اهتكرعم ‘ ويراسسيلوبلأ

ا˘م ى˘ل˘ع ف˘ت˘˘لأ د˘˘ق ي˘˘بوروأ’أ ناÈŸلأ نأأ ,به˘˘ن˘˘لأ ن˘˘م
9102 رياني ‘ هدامتعأ لÓخ نم ,ةمكÙأ هيلإأ تسصلخ
ة˘ي˘كر˘م÷أ مو˘سسر˘لأ ل˘تÙأ م˘˘ي˘˘ل˘˘قإ’أ ¤إأ ع˘˘سسو˘˘ي ا˘˘سصن
Úب3102 ‘ عقوم قافتأ بجوÃ ,ةحونمŸأ ةيليسضفتلأ
.برغŸأو يبوروأ’أ دا–’أ

,ةيبوروأ’أ ةيسضوفم˘ل˘ل ة˘سسأرد ه˘ن˘ع تف˘سشك اŸ ا˘ق˘فوو
¤إأ برغŸأ ردسص دقف ,يسضاŸأ Èمسسيد رهسش ترسشن

ءأر˘ح˘سصلأ ن˘م تا˘ج˘ت˘ن˘م ي˘بوروأ’أ دا–’أ
534 هتميق اÃ ,كامسسأ’أ نم ةسصاخو ,ةيبرغلأ

.هدحول9102 ماعلأ لÓخ ,وروأأ نويلم
ةيعم÷أ““ نم نوثدح˘ت˘م د˘كأأ ,م˘ه˘ب˘نا˘ج ن˘م
بع˘˘سشلأ ع˘˘م ن˘˘˘ما˘˘˘سضت˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘با˘˘˘ي˘˘˘لأ
عيبت ةي˘نا˘با˘ي˘لأ قأو˘سسأ’أ نأأ ,““يوأر˘ح˘سصلأ
ةيبرغلأ ءأرحسصلأ نم بوهنŸأ طوبطخأ’أ

لم˘ع˘ت ا˘م˘ك ,““ي˘بر˘غ˘م““ جو˘ت˘ن˘م ه˘نأأ ى˘ل˘ع
ةقطنŸأ ‘ ةنوتلأ دي˘سصل ة˘ي˘نا˘با˘ي˘لأ ن˘ف˘سسلأ
ةي˘بر˘غ˘لأ ءأر˘ح˘سصل˘ل ة˘سصلاÿأ ة˘يدا˘سصت˘ق’أ
ن˘م تا˘˘ف˘˘سسو˘˘ف˘˘لأ دأÒت˘˘سسأ أذ˘˘كو ,ة˘˘ل˘˘تÙأ
رمأ’أ ,نابايلأ ¤أ ةلتÙأ ةيبرغلأ ءأرحسصلأ
نوناقو ›ودلأ نوناقلل كاهتنأ ينعي يذلأ
.راحبلأ

عم نابايلأ طروت زÈت ريراقت نع أوفسشكو
ةموعزŸأ هتدايسسب هل فأÎع’أ مدع مغر ,يبرغŸأ لتÙأ

ةيفيك أذكو ,ة˘ل˘تÙأ ة˘ي˘بر˘غ˘لأ ءأر˘ح˘سصلأ ي˘سضأرأ ى˘ل˘ع
Úيفحسصلأو Úيسسايسسلل ىواسشرلأ Ëدقتب برغŸأ مايق““

ةودن.““برغملل ةدقانلأ تأوسصأ’أ نم دحلل ابوروأأ ‘
Ÿع ويراسسيلوبلا ةهبج لثمÈ نع رسضاحتلا““ ةينقت

 ,““دعب

،أدنليزوينو اي˘لأÎسسأا˘ب و˘يرا˘سسي˘لو˘ب˘لأ ة˘ه˘ب˘ج ل˘ث‡ د˘كأأ
اهتأأدب يتلأ ةينوناقلأ ةكرعŸأ نأأ ،لسضاف لامك ديسسلأ

‘ عسسوتتو رم˘ت˘سست˘سس2102 ‘ ويراسسيلوبلأ ة˘ه˘ب˘ج
ةينابايلأ تاكرسشلأو تاط˘ل˘سسلأ ن˘م ا˘ب˘لا˘ط ،ل˘ب˘ق˘ت˘سسŸأ

ةيوأرحسصلأ ةيرحبلأ تأوÌلأ بهن ‘ اهطروت فقو
.يبرغŸأ لÓتح’أ ةلود عم ؤوطأوتلاب

لÓخ ,سسمأأ ,هل ةلخأدم ‘ ,لسضاف لامك ديسسلأ اعدو
مي˘ظ˘ن˘ت ن˘م ,““د˘ع˘ب ن˘ع ر˘سضا˘ح˘ت˘لأ““ ة˘ي˘ن˘ق˘ت Èع ةود˘ن
,““نا˘با˘ي˘لا˘ب ة˘ي˘بر˘غ˘لأ ءأر˘ح˘سصلأ ءا˘˘قد˘˘سصأأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘م˘˘ج““
مأÎحأو لاثتم’أ ¤إأ ,نابايلأ ‘ تاكرسشلأو تاطلسسلأ
لبق نم ةلتÙأ ةي˘بر˘غ˘لأ ءأر˘ح˘سصلأ ‘ ›ود˘لأ نو˘نا˘ق˘لأ
.برغŸأ

يتلأ ةودن˘لأ لÓ˘خ ,يوأر˘ح˘سصلأ ي˘سسا˘مو˘ل˘بد˘لأ دد˘سشو
ةيبرغلأ ءأرحسصلأ ‘ ةيعيبطلأ درأوŸأ عوسضوم تلوانت

أدح ةينابايلأ تاكرسشلأ عسضتل ناح دق عسضولأ““ نأأ ىلع
Ÿنأأو ,يوأرحسصلأ بعسشلأ قوقح كاهتنأ ‘ اهتكراسش
يركسسعلأ ي˘بر˘غŸأ لÓ˘ت˘ح’أ م˘عد ن˘ع كلذ˘ب ف˘قو˘ت˘ت

نفسسو تاكرسش نأأ ¤إأ أÒسشم ,““لتÙأ دلبلل يجمهلأو
ءأرحسصلأ درأوم بهن ‘ كراسشت ,ةÒثك ةيناباي ديسص

.دوقع ذنم ةلتÙأ ةيبرغلأ
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2441 ةدعقلا وذ20ـل قـفاومــلا1٢0٢ ناوج31 دحأ’ا
ةسضاير

ف˘قو˘ت˘لا ن˘م ف˘سصن˘لاو ما˘ع˘لا ة˘بار˘ق د˘ع˘ب
ةحابسسلا تفنأاتسسا ،انوروك ةحئاج ببسسب
ة˘باو˘ب ن˘م ة˘ي˘لÙا ا˘ه˘تا˘سسفا˘ن˘م ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا
ة˘حو˘ت˘فŸا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا
يدان نم لك بايغ لظ ‘ ،(ويلوي11-61)
““ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م با˘˘˘ب˘˘˘سسأ’““ ›وÎب˘˘˘لا ع˘˘˘مÛا

،جراÿا ‘ ÚفÙÎا Úيلودلا Úحابسسلاو
(Îم05) Òب˘˘ك˘˘˘لا ح˘˘˘ب˘˘˘سسŸا˘˘˘ب ، ضسمأا لوأا
““فا˘ي˘سضو˘ب د˘مfi““ ي˘بŸوأ’ا بكر˘˘م˘˘ل˘˘ل
.(ةمسصاعلا رئاز÷ا)

ةلوطبل ةلهؤوم ةطfi ةسسفانŸا هذه دعتو
‘ ةررقŸا ,(م52) Òغسصلا ضضو◊اب ⁄اعلا

ةيبرعلا تارامإ’ا) يبظوبأابÈ 1202مسسيد
Òبكلا ضضو◊اب ⁄ا˘ع˘لا ة˘لو˘ط˘بو (ةد˘ح˘تŸا
ةنيد2202Ã و˘يا˘م ر˘˘ه˘˘سش ة‹ŸÈا (م05)
.(نابايلا) اكويوكوف
,ةحابسسلل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا ضسيئر دكأاو

fiجأاو““ عم هثيدح ‘ ,وداغوب ميكح دم““
ع˘ي˘م˘ج Òفو˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع تل˘˘م˘˘ع ه˘˘ت˘˘ئ˘˘ي˘˘ه نأا
تا˘سسفا˘نŸا ة˘ل˘ج˘ع ةدو˘ع˘˘ل تا˘˘ي˘˘نا˘˘ك˘˘مإ’ا
رذ◊ا لظ ‘ ةسصاخ ,نارودلا ¤إا ةيمسسرلا
ضسوÒف˘ب تا˘با˘سصإ’ا يدا˘˘ف˘˘ت˘˘ل بو˘˘ل˘˘طŸا

.انوروك
,ةحئا÷ا اهتببسس ةليوط تابسس ةÎف دعب»

ة˘˘سسفا˘˘نŸا ¤إا ةدو˘˘ع˘˘لا˘˘˘ب Úمز˘˘˘ل˘˘˘م ا˘˘˘ن˘˘˘ك
.ا˘ن˘ي˘ي˘سضا˘ير م˘ي˘ي˘ق˘ت˘˘ل ادد‹ قل˘˘ط˘˘ن’او
دا–’ا ة˘ما˘نزر ن˘م˘سض ة˘ل˘ج˘سسم ة˘سسفا˘نŸا
يتلوطبل ةلهؤوم ةطحمك ةحابسسلل ›ودلا
ةمزللا تايناكمإ’ا ع˘سضو˘ب ا˘ن˘م˘ق .⁄ا˘ع˘لا
ة˘ه˘باÛ ي˘ح˘سصلا لو˘كو˘توÈلا ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘˘ل
جئات˘ن˘لا ق˘ي˘ق–و ا˘نورو˘ك ضسوÒف ي˘سشف˘ت
م˘˘سسو˘˘م ل˘˘ظ ‘ Úحا˘˘ب˘˘سسلا ن˘˘م ةو˘˘˘جرŸا
.وداغوب حرسص ,““يئانثتسسا

Úيلودلا Úحاب˘سسلا ة˘كرا˘سشم تر˘سصت˘قاو

رارغ ىلع ,ة˘ي˘لÙا ر˘سصا˘ن˘ع˘لا ضضع˘ب ى˘ل˘ع
جوت يذلا ,(رئاز÷ا دا–ا) هللا باج ضسينأا
د71) ةرح ةحابسس Îم0051 يئاهن ةيبهذب
تÒسس :ا˘ه˘ن˘ع لا˘˘ق يذ˘˘لاو ,(ج51 اث50
قا˘هرإ’ا يدا˘ف˘ت ل˘جأا ن˘م ءود˘ه˘ب ي˘قا˘ب˘سس
عاجÎسسا لواحأا .ةلوطب˘لا ة˘ي˘ق˘ب˘ل ا˘ب˘ح˘سست
تيسضق ثيح ,ت’و˘ط˘ب˘لا ءاو˘جأاو يŸا˘ع˘م
تا˘سسفا˘نŸا ن˘ع اد˘ي˘˘ع˘˘ب ر˘˘ه˘˘سشأا6 ةÎ˘˘˘˘ف
.““ةيمسسرلا

تا˘˘فا˘˘سسŸا ‘ ضصتıا حا˘˘ب˘˘سسلا فا˘˘˘سضأاو
ببسسب ةيو÷ا تلحرلا بذبذت““ :ةليوطلا

ضصو˘خ ن˘˘م ي˘˘ن˘˘مر˘˘ح ا˘˘نورو˘˘ك ة˘˘ح˘˘ئا˘˘ج
‘ و˘ي˘كو˘ط دا˘ي˘بŸوأ’ ة˘ل˘هؤوŸا تا˘ي˘ق˘˘ت˘˘لŸا
ةقاطب عازتنا ¤إا ىعسسأاسس ›اتلابو .ابوروأا
و تارامإ’اب ⁄ا˘ع˘لا ي˘ت˘لو˘ط˘ب ¤إا ل˘هأا˘ت˘لا
.““ةينطولا ةلوطبلا هذه للخ نابايلا

ءا˘سسن˘خ ,ه˘ت˘ل˘ي˘مز تر˘ط˘ي˘سس ,ا˘ه˘ب˘نا˘ج ن˘م
ى˘ل˘˘ع Îم002 يئا˘ه˘ن ى˘ل˘ع ي˘م˘سسا˘ق˘ل˘ب
قرافبو ,(ج46 اث14 د2) عقاوب ردسصلا

اث64 د2) ضسارو اينار ,اهتاقحلم نع Òبك
اث64 د2) فسسوي يبرعلا ناهمسسا و (ج51
.›اوتلا ىلع ,(ج87
يحابسس با˘ي˘غ ر˘ّثأا ة˘ي˘ن˘ف˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا ن˘مو
‘ Úط˘سشا˘ن˘لا لوأ’ا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا بخ˘˘ت˘˘نŸا
يدان رسصانع اذ˘كو ,ة˘ي˘جراÿا ت’و˘ط˘ب˘لا
ةاون اسضيأا نولكسشي يذلا ,›وÎبلا عمÛا

flا فلتŸا ىلع ةينطولا تابختنŸىوتسس
ريدم بسسح ,ةيفيسصلا ةلوطبلل ماعلا ينفلا
دبع نب ŸÚ ,ةيدا–’اب ةينطولا تابختنŸا
.نامحرلا

:نامحرلا دبع نب حسضوأا ددسصلا اذه ‘و
ةلوطبلا هذه للخ ايوق ادودرم رظتنن ’““
ءاسصقإا دعب حابسس912 ةكراسشم فرعت يتلا
انوروك ضسوÒفب ةباسصŸا رسصانعلا ضضعب

›وÎبلا ع˘مÛا ر˘سصا˘ن˘ع با˘ي˘غ ة˘سصا˘خو
قر˘ف˘لا ن˘م ة˘ئاŸا˘˘ب09 نو˘ل˘ك˘سشي ن˘يذ˘˘لا
ي˘حا˘ب˘سس د˘جاو˘ت مد˘ع˘ل ة˘فا˘سضا ة˘ي˘ن˘˘طو˘˘لا
.““جراÿا ‘ نورسضحي نيذلا بختنŸا

‘ تءاج ةلوطبلا هذه““ :ينقتلا فاسضأاو
⁄ تاÒسضحتلا˘ف ,ة˘يا˘غ˘ل˘ل ة˘سصا˘خ فور˘ظ
تابيردتلا بار˘ط˘سضا بب˘سسب ةد˘ي˘ج ن˘ك˘ت
تفنأاتسسا ر˘غا˘سصأ’ا ة˘ئ˘ف ل˘ث˘م˘ف ع˘ي˘م˘ج˘ل˘ل
بجي امك .طق˘ف ا˘مو˘ي51 ذنم تابيرد˘ت˘لا
اهي˘ف أاد˘ب˘ن ي˘ت˘لا ¤وأ’ا ةرŸا ا˘ه˘نأا ه˘يو˘ن˘ت˘لا
ضضو◊ا ل˘خاد ة˘سسفا˘نÃ ي˘سضا˘ير˘لا م˘سسوŸا
.““Òبكلا

رئاز÷ا ةلوطب˘ل ي˘حا˘ت˘ت˘ف’ا مو˘ي˘لا د˘ه˘سشو
¤إا ةيلارديفلا ةئيهلا نم ةتافتلا ,ةيفيسصلا

دا–ا يدانو ينطولا بختنŸا ةحابسس ةلئاع
اهتفاو يتلا ,(ةنسس71) بوبح لانم ,رئاز÷ا
اهسضرعت رثإا طراف˘لا و˘ي˘نو˘ي02 ‘ ةي˘نŸا
.يبŸوأ’ا ةيليوج5 حبسسÃ ةيحسص ةكعول

ىلع محرتو تمسص ةقيقد عيم÷ا فقوو و
زا˘ت˘ج˘˘ت˘˘سس تنا˘˘ك ي˘˘ت˘˘لا ,ةد˘˘ي˘˘ق˘˘ف˘˘لا حور
كلذو ,ا˘يرو˘لا˘ك˘ب˘لا ةدا˘ه˘˘سش تا˘˘نا˘˘ح˘˘ت˘˘ما
ةيدنأا ‘ اهئلمز عيمجو اهيدلاو روسضحب
.ةحابسسلا

ةحوتفŸا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا/ة˘حا˘ب˘سس
ةينفلا جئاتنلا :/لوأ’ا مويلا/

نم لوأ’ا مويلا تايئاهنل ةين˘ف˘لا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا
ة˘حو˘ت˘فŸا ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا
د˘حأ’ا مو˘ي تر˘ج ي˘ت˘لا ,(و˘ي˘˘لو˘˘ي11-61)
Ãا (م05) ح˘ب˘سسŸوأ’ا بكرŸي˘˘˘ب ““fiد˘˘˘م
:(ةمسصاعلا رئاز÷ا) ““فايسضوب

== لاجر ==

:ةرح ةحابسس م05

اث32    (واودوب يدان)       رامع Úمأا مركأا -1
ج28
اث42   (واودوب يدان)           ةيزوب فسسوي -2
ج30
(دادزولب بابسش)    يرداق فوؤورلا دبع -3
ج23 اث42

:ردسصلا ىلع م002

-كيتو˘ن ة˘ي˘ها˘ب ) يرا˘ه‹ رو˘ن˘لا د˘ب˘ع -1
ج21 اث42 د2  (نارهو
2- fi(رايبأ’ا - كيتون لحاسس)   خيسش دم
ج41 اث62 د2
(نارهو -كÎلا Úع يدان)  راون دامع  -3
ج91 اث03 د2

:ةرح ةحابسس Îم0051

اث50 د71 (رئاز÷ا دا–ا) هللا باج ضسينأا -1
ج51
2- fiسشب د˘˘˘مÒ د˘˘ير˘˘ب يدا˘˘ن) ي˘˘كرا˘˘ب˘˘˘م
ج83 اث32 د71 (رئاز÷ا

د71 (كيتون ةيهاب) راوسشت نيدلا دامع -3
ج27 اث43

== تاديسس =

:ردسصلا ىلع م002

د2  (رئاز÷ا دا–ا)      يمسساقلب ءاسسنخ -1
ج46 اث14
د2 (كÎلا Úع يدان)         ضساروا اينار -2
ج51 اث64
(كيتون ةيهاب)  فسسوي يبرعلا ناهمسسا -3
 ج87 اث64 د2

:ةرح ةحابسس م05

اث72      (ناسسملت دادو)   روسصنم نب ةÁر -1
ج95
-كيتون ةيهاب) فسسوي يبرعلا ناهمسسا -2
ج57 اث72 (نارهو
-كÎلا Úع يدان)  ›داسش نب ناهيج -3
ج69 اث72   (نارهو

:ةرح ةحابسس م002 تارم4

ج80 اث22 د9                رئاز÷ا كيبŸوأا -1
ج71 اث82 د9         كÎلا Úع يدان -2
.ج57 اث82 د9           رئاز÷ا دا–ا -3

رئاز÷ا صسأاك / تاجارد
ةعبارلا ةلو÷ا :(لابسشأا)

حورل اديلخت ةديلبلاب
بÓع دمfi بردŸا

Œتاجاردلل رئاز÷ا ضسأاك نم ةعبارلا ةلو÷ا ىر
ويلوي71 و61 يموي (ثانإا- روكذ) لابسشأ’ا ةئفل
دمfi لحارلا بردŸا حورل اديلخت ةديلبلا ةي’وب

ةيدا–’ا هتدروأا امبسسح ،ارخؤوم ‘وت يذلا بلع
.““كوبسسياف““ ىلع اهتحفسص ىلع ةيرئاز÷ا

ىوتسسم ىل˘ع ىر˘ج˘ت˘سس ي˘ت˘لا ،ة˘سسفا˘نŸا م˘سسق˘تو
ي˘بر˘غ) نور˘ف˘ع˘لا˘ب ““ي˘سسي˘نو˘ل ي˘ل˘ع““ ة˘˘ع˘˘ما˘˘ج

،لوأ’ا مويلا ‘ كلسسŸا يسصاسصتخا ¤ا (ةي’ولا
.Êاثلا مويلا للخ (يدرف) ةعاسسلاو
ةر˘ك˘سسب ة˘ن˘يدÃ تر˘ج د˘˘ق ¤و’ا ة˘˘لو÷ا تنا˘˘كو
ةيناثلا تمظن اميف ،1202 رياÈف02 و91 يموي
ةثلاثلا امأا ،يسضاŸا ضسرام31 ¤ا11 نم ةسسبتب
وينوي5 وÚ 3ب ام ةنيطنسسق ةنيدم اهتنسضتحا دقف
.طرافلا

بردŸا حورل اديلخ˘ت ة˘ع˘بار˘لا ة˘ل˘حرŸا م˘ظ˘ن˘ت˘سسو
،بل˘ع د˘مfi ،(رو˘كذ) لا˘ب˘سشأ’ا ة˘ئ˘ف˘ل ي˘ن˘طو˘˘لا
ارثأاتم اماع45 رمع نع طرافلا ويام رهسش ‘وتŸا
.انوروك ضسوÒفب

بق˘ل˘ب لا˘ب˘سش’ا بخ˘ت˘ن˘˘م ة˘˘ق˘˘فر ل˘˘حار˘˘لا جو˘˘تو
ى˘ل˘ع قا˘ب˘سسلا ضصا˘سصت˘خ’ ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘لو˘˘ط˘˘ب˘˘لا
.رسصÈ 9102Ãمسسيد ‘ ،قيرطلا

:ةسسفانŸا جمانرب
: ويلوي61 ةعم÷ا

ملك7ب كل˘˘˘˘سسم :(80ر03 ا˘˘سس) ¤و’ا ة˘˘ل˘˘حرŸا
ةعماج ¤ا و نم ةقلح لكسش ىلع ،ةدحاولا ةرودلل
ينطولا قيرطلا ى˘ل˘ع ارور˘م ““ي˘سسي˘نو˘ل ي˘ل˘ع““

40 مقر
ملك65 يأا ملك7 ةرود لك ،تارود8 : لابسش’ا
ايلك

ملك24 يأا ملك7 ةرود لك ،تارود6 : تلبسشلا
ايلك

:ويلوي71 تبسسلا
ةعاسسلا د˘سض قا˘ب˘سس :(90ر00 اسس) ةيناثلا ة˘ل˘حرŸا
.Úسسن÷ا لكل ةعما÷ا ¤إا و نم ،ملك7 (يدرف)

صشتيفوكويد حسشري وÔكم
لادانو ررديف يطختل

،وÔكم نوج ،لزتعŸا يكيرمأ’ا ضسنتلا بع’ لاق
ه˘ن˘كÁ ضشت˘ي˘فو˘كو˘يد كا˘فو˘ن ي˘بر˘سصلا م˘ج˘ن˘لا نإا
ةسسمخ دسصحو ،ةوق لكب بعلŸا ‘ رارمتسس’ا
.ىرخأا ةÒبك باقلأا

،نودلبÁو ةلوطب ‘02ـلا بقللاب هزوف دعب كلذو
لجسسŸا يسسا˘ي˘ق˘لا م˘قر˘لا ه˘ت˘لدا˘ع˘مو ،د˘حأ’ا ضسمأا
ررد˘ي˘ف ر˘جور ير˘سسيو˘˘سسلا ،ه˘˘ي˘˘سسفا˘˘ن˘˘م م˘˘سسا˘˘ب

.لادان ليئافر Êابسسإ’او
باقلأا ةعبسسب زوفلا هل قبسس يذلا ،وÔكم لاقو
نإا (يسس.يب.يب) ةيناطيÈلا ةعاذإ’ا ةئيهل ،ىÈك

ى˘˘˘ل˘˘˘ع ءادأا ل˘˘˘سضفأا مد˘˘˘ق““ ي˘˘˘بر˘˘˘سصلا بعل˘˘˘˘لا
.““قلطإ’ا

ةسسمخ وأا ةعبرأاب زوفي اÃر هنأا دقتعأا““ فاسضأاو
.““ةديج ةحسصب لظ اŸاط ..ىرخأا ةÒبك باقلأا

عيم÷ا ىلع قو˘ف˘ت˘ي ضشت˘ي˘فو˘كو˘يد نأا ¤إا را˘سشأاو
ةردقلا كلذ ‘ اÃ ،بناو÷ا نم ديدعلا ‘ ،ايلاح
.Òبك طغسض ت– قلأاتلاو ءادأ’ا ىلع
م˘˘قر˘˘لا م˘˘ي˘˘ط– لوا– ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع““ وÔك˘˘م فدرأاو
..ةÒبك طوغسضل ضضرعتت كنإاف ،يŸاعلا يسسايقلا

.““ةلحرŸا هذه ‘ ءادأا لسضفأا Ëدقت ىلع رداق وهو
،ضشت˘ي˘ف˘سسي˘نا˘ف˘يإا نارو˘ج ،لز˘ت˘عŸا بعل˘لا لا˘˘قو
نإا ،قباسسلا نودلبÁو لطبو ضشتيفوكويد بردم
ر˘˘م ى˘˘ل˘˘ع بع’ ل˘˘سضفأا ة˘˘يو˘˘ه لو˘˘ح ضشا˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا
ضشتيفوكويد جوت اذإا مسسحُي نأا نكمُي ،روسصعلا
دسصحي مث نمو ،ةحوت˘فŸا ا˘ك˘ير˘مأا ة˘لو˘ط˘ب بق˘ل˘ب

ماع˘ل˘ل ىÈك˘لا ع˘برأ’ا ت’و˘ط˘ب˘لا با˘ق˘لأا ع˘ي˘م˘ج
.›ا◊ا

.9691 ماع ‘ ،كلذ لعف نم رخآا رفيل دور ناكو
د˘ي˘حو˘لا (كا˘فو˘ن) و˘ه““ ضشت˘ي˘ف˘سسي˘نا˘ف˘يإا فا˘سضأاو
ىÈكلا ةعبرأ’ا باقلأ’ا عيمجب زوفلا ىلع رداقلا

نإاف ،ةحوتفŸا اكيرمأا بقلب جوت اذإا ..ماعلا ضسفن ‘
رو˘سصع˘لا ر˘م ى˘ل˘ع بع’ ل˘سضفأا لو˘ح ضشا˘ق˘˘ن˘˘لا

.““يهتنيسس

ةزابيت ةي’وب ةيعام÷ا تاسضايرلا ‘ كراسشم009 ةبارق : ةيئادتب’ا صسرادملل ينطولا ناجرهŸا
ناجرهŸا ‘ ،ةا˘ت˘ف003 مهنم ،ذيم˘ل˘ت009 ›او˘ح كرا˘سشي
تا˘سضا˘ير˘ل˘ل ضصسصıا ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا ضسراد˘م˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
امبسسح ،ويلوي91 ¤إا31 نم كلذو ،ةزابيت ةنيدÃ ةيعام÷ا

.ةيسسردŸا ةسضايرلل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا نم ضسمأا لوأا ملع
عبرأ’ا ةيعام÷ا تاسضايرلاب Úينعم نوكراسشŸا نوكيسسو
،(ةرئاطلا ةركلا-ديلا ةرك-ةلسسلا ةرك-مدقلا ةرك) ةرغسصŸا

ر˘˘˘ئاز÷ا) ع˘˘˘سست˘˘˘لا ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا تا˘˘˘ه÷ا نو˘˘˘˘ل˘˘˘˘ثÁ م˘˘˘˘هو
يديسس-تليسسمسسيت-ةديلبلا-ةمسصاعلا
(طاوغأ’ا-ةبانع-ةنيطنسسق-فيطسس-ةديعسس-ضسابعلب

.ةمظنŸا ةي’ولا ¤ا ةفاسضإا Òبكلا بون÷او

ناجرهŸا ويلوي01 ¤ا4 نم تمظن دق ةيدا–’ا تناكو
يذ˘لاو ،ل˘ج˘ي˘ج ة˘ن˘يدÃ ة˘ي˘ئاد˘ت˘ب’ا ضسراد˘م˘ل˘˘ل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ضسد˘ي˘ك : ة˘يدر˘ف˘˘لا تا˘˘سضا˘˘ير˘˘ل˘˘ل ه˘˘تا˘˘سسفا˘˘ن˘˘م تسصسصخ
يتاراك ،ةلواطلا ضسنت ،(راغسصلل ىوقلا باعلأا) ضسكيتيلتأا

را˘طإا ‘ تا˘سسفا˘نŸا هذ˘ه ل˘خد˘تو.„ر˘ط˘سشلا و ود˘˘ي˘˘ج ،ود
للقتسس’ا يد˘ي˘ع˘ل95لا ىر˘كذ˘ل˘ل ةد˘لıا ت’ا˘ف˘˘ت˘˘ح’ا

اوكراسش ÚسسردمتŸا Úيسضايرلا ةيقب نأا راسشي.بابسشلاو
5 نم ،ةيسسردŸاو ةيعما÷ا ةسضايرلل ةينطولا باعلأ’ا ‘

.ةديلبلاو ضسادرموب ةزابيت ،ةمسصاعلا نم لكب ويلوي01 ¤ا
روكذلا نم ضسفانتم0521 ›اوح باعلأ’ا هذه ‘ كراسشو

،ةيسسردم ةي˘ئ’و ة˘ط˘بار44 نو˘ل˘ثÁ ،ثا˘نإ’ا ن˘˘م009 و
.اسصاسصتخا11ب Úينعم اوناكو

،ود ي˘تارا˘ك˘لا ،ود˘ي÷ا ،ىو˘ق˘لا با˘ع˘لأا˘ب ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘˘يو
ةرك ،„رطسشلا ،ة˘عرا˘سصŸا ،ة˘لوا˘ط˘لا ضسن˘ت ،ود˘ناو˘ك˘يا˘ت˘لا
.ةرئاطلا ةركلاو ةلسسلا ةرك ،ديلا ةرك ،مدقلا

نم ،ةÒبكلا ةرهاظتلا هذهل يخيراتلا دعبلا  نع لسضفو
فدهلا نإاف ،بابسشلاو للقتسس’ا يد˘ي˘ع˘ب ءا˘ف˘ت˘ح’ا لل˘خ
ةيسضايرلا تادا–لل حامسسلا““ وه ثد◊ا اذه ميظنت نم
،““لبق˘ت˘سسŸا لا˘ط˘با و ة˘با˘سشلا بهاوŸا فا˘سشت˘كا˘ب ىر˘خ’ا

.ÚمظنŸا بسسح

رئاز÷اب ويلوي81 ¤إا31 نم صصبرت ‘ يوسسنلا يرئاز÷ا بختنŸا : مدقلا ةرك
،2202-برغŸا ·ألل ايقيرفإا ضسأاك تايفسصت و ·ألل ةيبرعلا ضسأاكلا ‘ هتكراسشŸ ابسس– ،رئاز÷اب ويلوي81 ¤إا31 نم ايÒسض– اسصبرت مدقلا ةركل يوسسنلا ينطولا قيرفلا ضضوخي

ةينطولا ةبردŸا تطبسض ،تايرئاز÷ا تابعلل عبارلا ضصبÎلا اذه للخ““ : يلي ام فافلا نايب حسضوي و.يمسسرلا اهعقوم ىلع ضسمأا لوأا (فافلا) ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا هنع تنلعأا امبسسح
.““تابيردتلا دعب ءاسسم لك جلعلاب ةسصاخ ىرخأا اسصسصح و ويلوي41 ءاعبر’ا موي ةحيبسص للخ تلسضعلا ةيوقت ةعاق لخاد نيرا“ ،(81ر00 اسس) ةيموي اسصسصح نمسضتي لمع جمانرب

ةينطولا ةلوطبلا بقلب اثيدح جوتŸا نازيلغ قافآا مامأا Úموي دعب ةيناثلا و (ةنسس61 نم لقأا) رئاز÷ا دا–ا مامأا ويلوي51 موي ¤وأ’ا نوكت Úتيقيبطت Úتارابم ضصبÎلا نمسضتي و
اهبقلب جوت يتلا و اسضيأا رسص6002Ã ماع ترج ةسسفانŸا هذهل ¤وأ’ا ةخسسنلا تناك و .رسصÈ Ãمتبسس6 ¤إا ضسطسسغأا42 نم ةررقŸا ةيبرعلا ضسأاكلل تاديسسلا بختنم دعتسسي و.تاديسسلل
ام Úت‹Èم Úتارابم ‘ نادوسسلا مامأا2202-ايقيرفإا ضسأاك تايفسصتل لوأ’ا رودلا ‘ ،ةسسفانŸا هذه نم رهسش دعب (نازيلغ قافآا) يسسودنق بنيز تليمز عرسشتسس و.يرئاز÷ا بختنŸا
.ربوتكأا62 وÚ 81ب



ةلوطبي˘ف با˘ب˘شش مو‚5 قلأا˘ت
ورو˘˘ي) ة˘˘˘ي˘˘˘بوروألا ·ألا سسأا˘˘˘ك
روfi م˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘˘نأا كشش لو ،(0202
‘ ة˘يŸا˘ع˘لا مد˘ق˘لا ةر˘ك ما˘م˘ت˘˘ها
.ةمداقلا تاونشسلا

يرد˘˘˘ي˘˘˘ب لو˘˘˘ح ر˘˘˘مألا رود˘˘˘˘يو
دراجشسماد ليكي˘مو ثي˘لا˘ث˘نو˘ج
اكا˘شس و˘يا˘كو˘بو و˘كود يÒÁجو
.امورانود يجيولنايجو
كرا‰د˘˘˘لاو ا˘˘˘ي˘˘˘نا˘˘˘ب˘˘˘شسإا م˘˘˘شضتو
‘ ايلاط˘يإاو اÎل‚إاو ا˘ك˘ي˘ج˘ل˘بو
Úب˘عÓ˘لا سضع˘ب ،ا˘ه˘تا˘ب˘خ˘˘ت˘˘ن˘˘م
نو˘م˘عد˘ي اÃر ن˘يذ˘˘لا ،با˘˘ب˘˘ششلا

اذكهو ؛ةيلبقت˘شسŸا م˘ه˘ع˘يرا˘ششم
 :ابوروأا ·أا سسأاك ‘ اوقلأات
با˘˘˘˘شش ل˘˘˘˘˘شضفأا :يرد˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ب -1
تنا˘ك د˘ق˘لا˘ي˘نا˘ب˘شسإا ل˘ب˘ق˘ت˘شسمو
بختنملل ين˘ف˘لا ر˘يدŸا تا˘م˘ل˘ك

نع ،يك˘ير˘نإا سسيو˘ل ،Êا˘ب˘شسإلا
ايلاطيإا مامأا هئاشصقإا دعب يرديب
دحأا ظ˘حل ل˘ه““ ة˘يود˘مو ة˘يو˘ق

غلبي يبشص ه˘ل˘ع˘ف ا˘م ورو˘ي˘لا ‘
؟يرديب ىعدُي اًماع81 رمعلا نم

سسيرد˘˘نأا ى˘˘ت˘˘ح كلذ ل˘˘ع˘˘ف˘˘ي ⁄
.““هشسفن اتشسيينإا

،يكيرنإا طل˘شس ،ةرا˘ب˘ع˘لا هذ˘ه˘بو
لكب ماق ،باشش رود ىلع ءوشضلا

ةلوطب لÓخ ديج لكششب ءيشش
.ابوروأا
‘ اي˘شسا˘شسأا يرد˘ي˘ب كرا˘شش د˘ق˘ل

ي˘ت˘لا تشسلا تا˘˘يرا˘˘بŸا ع˘˘ي˘˘م˘˘ج
ل˘ك بع˘لو ،ا˘ي˘نا˘ب˘شسإا ا˘ه˘ت˘شضا˘˘خ
تقو˘˘˘˘˘لا كلذ ‘ اÃ ة˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘قد
.ةدحاو ءانثتشساب ‘اشضإلا

ةرك Ëدقتب ماق ،ءيشش لك قوفو
ثيح) تا˘قا˘ف˘خإا نود ةد˘ي˘ج مد˘ق
ةمي˘ل˘شسلا ه˘تار˘ير“ ة˘ب˘شسن تغ˘ل˘ب
(Îم وليك1.67) سضكرو (3.19%

.(ةرم52) ةركلا داعتشساو
،ع˘˘شساو عا˘˘م˘˘جإا˘˘ب هرا˘˘ي˘˘ت˘˘خا ”و
ابوروأا سسأاك ‘ باشش لشضفأاك
 .ةلوطبلا ءاهتنا دعب
ةبا˘شصإا :درا˘ج˘شسماد ل˘ي˘ك˘ي˘م -2
باو˘بأا ه˘ما˘مأا تح˘ت˘ف ن˘شسك˘˘يرإا
قلأاتلا

رمعلا نم غلابلا ،دراجشسماد ءاج
ا˘˘بوروأا ·أا سسأا˘˘ك ¤إا ،ا˘˘ما˘˘ع12

ةلوطب لوأا نم ةÈخ باشستكل
ة˘بو˘ن˘لا نأا لإا ،ه˘˘ل ىÈك ة˘˘ي˘˘لود
ا˘ه˘ل سضر˘˘ع˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ق˘˘لا

تÈجأا ،ن˘شسك˘يرإا نا˘ي˘˘ت˘˘شسير˘˘ك
ح˘ن˘م ى˘ل˘ع ،د˘˘ناŸو˘˘ج˘˘ه Èشسا˘˘ك

ط˘˘˘˘شسو بعÓ˘˘˘˘ل ة˘˘˘˘شصر˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘لا
.ايرودبماشس
ة˘˘ي˘˘نا˘˘ث˘˘لا ةارا˘˘بŸا ن˘˘م ة˘˘˘ياد˘˘˘بو
كرا˘شش ،ة˘لو˘ط˘ب˘˘لا ‘ كرا‰د˘˘ل˘˘ل
بيخ˘ي ⁄و ا˘ي˘شسا˘شسأا درا˘ج˘شسماد
،اما“ سسكعلا ىلع لب ،هيف نظلا

مشساحو عدبم بعÓك هشسفن مدق
Ÿب بخ˘˘ت˘˘ن˘Óل˘ك˘ششب كرا˘ششو.هد

بخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘نŸا لو˘˘˘˘شصو ‘ Òب˘˘˘˘˘ك
ف˘˘˘شصن رود˘˘˘لا ¤إا ي˘˘˘كرا‰د˘˘˘لا
وروي ‘ Úفده زرحأاو ،يئاهنلا

بختنŸا كابشش ‘ لوألا ،0202
كا˘˘ب˘˘شش ‘ Êا˘˘ث˘˘لاو ي˘˘˘شسور˘˘˘لا
هئادأل جيوت˘ت ة˘با˘ثÃ ا˘نا˘ك ،اÎل‚إا
 .عئارلا

ةقيقد09 :و˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كود يÒÁج -3
راظنألا ت– هتعشضو
ن˘˘م ل˘˘ي˘˘˘ج ل˘˘˘شضفأا باÎقا ع˘˘˘م
ةياهن نم Úيكيجل˘ب˘لا Úب˘عÓ˘لا

،مهدÓب بخ˘ت˘ن˘م ع˘م م˘هراو˘ششم
‘ و˘˘كود يÒÁج رو˘˘ه˘˘ظ نا˘˘˘ك
ةايح ةلبق ةباثÃ ،ابوروأا ·أا ةلوطب
Êا˘ب˘شسإلا ةدا˘ي˘ق˘ب بخ˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘ل˘˘ل

.زينيترام وتربور

،ي˘˘شسنر˘˘ف˘˘لا ن˘˘ير بعل كر˘˘˘تو
،اماع91 هر˘˘م˘˘ع غ˘˘ل˘˘ب˘˘ي يذ˘˘˘لا
طقف ةق˘ي˘قد461 ‘ ه˘تا˘˘م˘˘شصب
‘ ادنلنف مامأا ،ةلوطبلا ‘ اهبعل
اي˘لا˘ط˘يإا ما˘مأاو ،تا˘عو˘مÛا رود

.يئاهنلا عبر ‘
وكود رهظأا ،ديدحتلا هجو ىلعو
ةرد˘قو ة˘شصا˘خ ة˘ب˘هو˘م ه˘يد˘ل نأا

‘ ح‚ ثي˘˘ح ،ة˘˘˘غوارŸا ى˘˘˘ل˘˘˘ع
ل˘ك˘ششو ا˘ي˘لا˘˘ط˘˘يإا عا˘˘فد قا˘˘هرإا

.يروزألا بختنم ىلع ةروطخ
ةلكر با˘شست˘حا ‘ ا˘ب˘ب˘شس نا˘كو
Úطايششلا بختنم حلاشصل ءازج

بخ˘ت˘˘ن˘˘م زو˘˘ف ل˘˘ع˘˘ج ا‡ ،ر˘˘م◊ا
.حيرلا بهم ‘ ةارابŸاب ايلاطيإا

تاغوارم8 ـب ما˘ي˘˘ق˘˘لا ‘ ح‚و
نم21 ‘ زا˘˘˘˘فو ،31 ل˘شصأا ن˘˘م
71 مدقو ةكÎششم ةرك22 لشصأا

 .02 لشصأا نم ةميلشس ةرير“
ةأا˘˘جا˘˘ف˘˘م :ا˘˘كا˘˘شس و˘˘يا˘˘˘كو˘˘˘ب -4
اكاشس وياكوب نا˘ك اÎÃي˘ج˘ثوا˘شس
ل ي˘ت˘لا ة˘يز˘ي˘ل‚إلا ة˘ب˘هوŸا و˘˘ه
ةلوطب لبق اÒًثك راظنألا تفلت

ا˘ئ˘ب˘تfl ،ة˘ي˘˘بوروألا ·ألا سسأا˘˘ك
Úكو تنوا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘م حا‚ ءارو
و˘ششنا˘˘شس نودا˘˘جو ج˘˘ن˘˘ي˘˘لÎشسو
دحأا نأا نولي˘ل˘ق ع˘قو˘تو.ن˘يدو˘فو
‘ زÈت˘˘˘شس ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ءا˘˘˘˘م˘˘˘˘شسألا
،ةر˘هو÷ا بعÓ˘لا و˘ه ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا
يذلاو ،اماع91 هرمع غلبي يذلا

ي˘ب˘عل ل˘شضفأا ن˘˘م اد˘˘حاو نا˘˘ك
.مشسوŸا اذه لانشسرآا

ر˘˘˘كو÷ا ة˘˘˘با˘˘˘ثÃ ا˘˘˘كا˘˘˘شس نا˘˘˘كو
،لانشسرآل ينفلا ريدملل ةبشسنلاب

‘ هكرششأا ثيح ،ات˘ي˘ترأا ل˘ك˘يا˘م
نÁأا حانجو Òهظ) ةفلتfl زكارم
بعل ى˘˘˘ت˘˘˘حو ر˘˘˘شسيأا حا˘˘˘ن˘˘˘جو
.(طشسو

حبشصأا ،تي˘ج˘ثوا˘شسل ة˘ب˘شسن˘لا˘بو
كراشش ثيح ،ارثؤوم ا˘ب˘عل ا˘كا˘شس
7 ل˘˘˘شصأا ن˘˘˘˘م5 ‘ ا˘˘ي˘˘شسا˘˘˘شسأا

وششناشس ىلع اًمد˘ق˘ت˘م تا˘يرا˘ب˘م
ر˘˘˘ه˘˘˘ظأاو ،ن˘˘˘يدو˘˘˘˘فو تنوا˘˘˘˘مو
بخ˘ت˘ن˘م فو˘ف˘شص ‘ ه˘˘ت˘˘عر˘˘شس
.اÎل‚إا

يتلا ةيشضر˘ع˘لا ةر˘ك˘لا ل˘شضف˘بو
ي˘ت˘لاو ،ج˘ن˘˘ي˘˘لÎشس هاŒ ا˘˘هرر˘˘م
كابشش نكشستل Òيكب تمدطشصا
Úطايششلا بختنم ح‚ ،كرا‰دلا
فطÿ اداتنوÁرب مايقلا ‘ رم◊ا
.يئاهنلل لهأاتلا ةقاطب

،ا˘˘˘كا˘˘˘شس عا˘˘˘شضأا ،ظ◊ا ءو˘˘˘شسلو
ي˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا ءاز÷ا تÓ˘˘˘˘كر ىد˘˘˘˘حإا
ةلوطبب دعب زفي ⁄ ادلب تقرغأا
.Òبك نزح ‘ ،ةيبوروأا

‘ بعل ل˘شضفأا :ا˘˘مورا˘˘نود -5
ةلوطبلا

نم غ˘لا˘ب˘لا ،ا˘مورا˘نود را˘ي˘ت˘خا ”
بعل لشضفأاك ،ا˘ما˘ع22 رمع˘لا

ة˘ب˘شسن˘لا˘بو ،ا˘بوروأا ·أا سسأا˘ك ‘
رايتخلا اذه نإاف ،ىمرŸا سسرا◊

.ةياغلل ةÒبك ةميقو ىنعم هل
سسرا˘ح ق˘ح˘ت˘شسي ،ة˘ق˘ي˘˘ق◊ا ‘و
،ةز˘ئا÷ا كل˘˘ت ›ا˘˘ط˘˘يإلا ى˘˘مرŸا

ي˘ت˘ل˘كر˘ل ه˘يد˘شصت د˘ع˘ب ة˘شصا˘˘خ
هدÓ˘ب بخ˘ت˘ن˘م تح˘ن˘م ح˘ي˘˘جر˘˘ت
.اماع35 ماد بايغ دعب بقللا

ي˘˘˘ت˘˘˘لا ءاز÷ا تÓ˘˘˘كر تنا˘˘˘˘كو
اتاروم ورا˘ف˘لأا ما˘مأا ا˘ه˘ل ىد˘شصت

نوداجو ،يئاهنلا لبق رودلا ‘
¤إا ،يئاهنلا ‘ اكاشسو وششناشس
لÓ˘˘˘˘˘خ ز˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘مŸا ءادألا بنا˘˘˘˘˘ج

عم اهشضاخ يتلا عبشسلا تايرابŸا
ة˘ي˘فا˘ك ا˘ًبا˘ب˘شسأا ،هدÓ˘ب بخ˘ت˘˘ن˘˘م
ة˘م˘ئا˘˘ق ¤إا ا˘˘مورا˘˘نود لو˘˘خد˘˘ل
.ورويلا ‘ بابشش5 لشضفأا

ورويلا ‘ راظنألا فطخت ةدعاو بهاوم5

2441 ةج◊ا وذ31ـل قـفاومــلا1202 ةيليوج31  ءاثÓثلا
ةسضاير

ةيبهذلا سسأاكلا ‘ رطق فادهأا نافسشكي زيسشناسسو Ëركلا دبع
ةلوطب ‘ ةكراششمل˘ل ير˘ط˘ق˘لا بخ˘ت˘نŸا بهأا˘ت˘ي
اكيرمأا) فاكاكنوكلا تابختنŸ ةي˘ب˘هذ˘لا سسأا˘ك˘لا
تقلطنا يتلا ،(يبيراكلاو ىطشسولاو ة˘ي˘لا˘م˘ششلا

سسمأا لوأا) سسمأا لوأا ا˘˘ك˘˘ير˘˘مأا ‘ ا˘˘ه˘˘تا˘˘شسفا˘˘ن˘˘˘م
تادادعتشسا ن˘م˘شض كلذو ،(سشت˘ي˘ن˘ير˘ج تي˘قو˘ت˘ب
.2202 ⁄اعلا سسأاك ةلوطبل يبانعلا

حابشص ةعومÛا ‘ هتا˘يرا˘ب˘م ي˘با˘ن˘ع˘لا ح˘ت˘ت˘ف˘يو
ةنيدم ‘ ،(سشتينير˘ج تي˘قو˘ت˘ب) ل˘ب˘قŸا ءا˘ع˘برألا

يذلا امنب بختنم ةهجاوÃ ،ةي˘ك˘ير˘مألا Ïشسو˘ي˘ه
.لايدنوملل ةيشضاŸا ةخشسنلا ‘ كراشش
م‚ لاق ،ةلوطبلا هذه ‘ ةكراششŸا ةيمهأا لوحو
تاحيرشصت ‘ ،نشسح Ëركلا دبع ،رطق بختنم
Èع ،ثرإلاو عيراششملل ايل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ا˘ه˘تر˘ششن

سضوخنشس““ :Úنثلا مويلا تنÎنإلا ىلع اهعقوم
ا˘نداد˘ع˘ت˘شسا ة˘ل˘حر لÓ˘خ تا˘يرا˘بŸا ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا
ة˘ي˘ب˘هذ˘لا سسأا˘ك˘لا ‘ ه˘جاو˘ن˘˘شسو ،لا˘˘يد˘˘نو˘˘م˘˘ل˘˘ل

ام وهو ،بعللا ‘ فلتfl بولشسأا اهل تابختنم
.““اÒثك انتاÈخ يÌيشس
ينف˘لا ر˘يدŸا ،ز˘ي˘ششنا˘شس سسك˘ي˘ل˘ي˘ف Êا˘ب˘شسإلا ا˘مأا
هحن“ ةلوطبلا هذه نأا ىÒف ،يرطقلا بختنملل
:لا˘قو ،ق˘ير˘ف˘لا ة˘يز˘ها˘ج ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل ة˘شصر˘˘ف
‘ ة˘كرا˘ششŸا˘ف ،ةÒب˘ك ة˘ي˘م˘هأا ة˘لو˘ط˘ب˘لا هذ˘ه˘˘ل““
ةيورك سسرادم ىلع فرعتلاو ةيمشسر تلوطب

flة˘ف˘ل˘ت، Áةنراقم اناوتشسم مييقت˘ل ة˘شصر˘ف ا˘ن˘ح˘ن
سسأاك ةلوطب ‘ ا˘ه˘ه˘جاو˘ن˘شس ي˘ت˘لا تا˘ب˘خ˘ت˘نŸا˘ب
.““⁄اعلا
ةيشسورلا ةبرجتلا

لايدنوم ‘ يبانعلا Òشسي نأا Ëركلا دبع لمأايو
بحاشص يشسورلا بختنŸا برد ىلع ،2202 رطق
‘ ،ز˘˘ي˘˘مŸا ه˘˘ئادأا˘˘ب ع˘˘ي˘˘م÷ا أا˘˘جا˘˘ف يذ˘˘لا سضرألا
غولب ‘ ح‚و ،⁄اعلا سسأاك نم ةيشضاŸا ةخشسنلا

تابرشضب ةبوعشصب جرخي نأا لبق ،ةينامثلا رود

¤إا لشصو يذلا ،يتاوركلا بختنŸا مامأا حيجÎلا
عقو˘ت بع˘شصلا ن˘م““ :فا˘شضأاو.ة˘ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ةارا˘بŸا
انيأار ..⁄اعلا سسأاك ‘ اهغولب اننكÁ يتلا ةلحرŸا

دعشصت ةÒغ˘شص تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م ة˘ق˘با˘شسلا خ˘شسن˘لا ‘
ةقيرع تابختنم باشسح ىلع ،ةيئاشصقإلا راودأÓل
.““تاعومÛا ةلحرم زواŒ ‘ تقفخأا

ءي˘شش لو ،ع˘ي˘م÷ا ئ˘جا˘ف˘ن نأا ل˘˘مأا˘˘ن““ :ل˘˘شصاوو
.““انل ةبشسنلاب ليحتشسم
تاشسفان˘م ي˘ق˘تر˘ت نأا ،ا˘شضيأا ز˘ي˘ششنا˘شس ى˘ن˘م˘ت˘يو
ادن نوكي˘ل ،ي˘با˘ن˘ع˘لا ىو˘ت˘شسÃ ة˘ي˘ب˘هذ˘لا سسأا˘ك˘لا

.⁄اعلا سسأاك ‘ هيشسفانŸ اشسرشش
لدشسُي امدعب““ :لاق ،لايدنوŸا ‘ هتاحومط نعو
دقل سسانلا لوقي نأا ديرأا ،لايدنوŸا ىلع راتشسلا
هوبعل مدقو ،انشسح ءÓب يرطقلا بختنŸا ىلبأا
يبانعلا ةردق نم اونقيتي نأا مهديرأا ..افرششم ءادأا

.““سسفانم يأا ةهجاوم ىلع

ماقرألا تواهت امدنع ..0202 وروي
ةيسسايقلا

ديدعلا ميط– ،(0202 وروي) ةيبوروألا ·ألا سسأاك تاشسفانم تدهشش
لاط جيوتتب يهتنت نأا لبق ،اهراودأا رادم ىلع ةيشسايقلا ماقرألا نم
،حيجÎلا تÓكرب اÎل‚إا ىلع زوفلا بقع ،›اطيإلا بختنملل هراظتنا

.يخيراتلا يلبÁو بعلم ىلع
وهو ،ةلوطبلا تاشسفانم ‘ نماثلا ‘اشضإلا تقولا ¤إا ناقيرفلا أا÷و
.ورويلا خيرات ‘ يشسايق مقر
3 عقاوب ،طاوششألا هذه نم د˘شسألا بي˘شصن ا˘ي˘لا˘ط˘يإاو ا˘ي˘نا˘ب˘شسإل نا˘كو
.بختنم لكل تايرابم
رادم ىلع تابشسانم4 ‘ ،حيجÎلا تÓكر ةلحرŸ تايرابŸا تلشصوو
عم يواشستلاب ،اهنم Èكألا بيشصنلا ةجوتŸا ا˘ي˘لا˘ط˘يإل نا˘ك ،ة˘لو˘ط˘ب˘لا
.بختنم لكل Úترم عقاوب ،ارشسيوشسو اينابشسإا

تا˘يرا˘بŸا دد˘ع ‘ ،6991 ةخشسن ةلوطب˘لا ه˘ب لدا˘ع˘ت يذ˘لا دد˘ع˘لا و˘هو
.ظ◊ا تÓكرب ةموشسÙا

ةبشستÙا ءاز÷ا تÓكر ددعل يشسايقلا مقرلا اشضيأا ةلوطبلا ترشسكو
.8 ةعاشضإاو ةلكر71 باشستحا دعب ،ةردهŸاو
يشسايق يفيدهت لدعم
قيق– ‘ تح‚0202 وروي نأا لإا ،Òبكلا ةردهŸا تÓكرلا ددع مغرو
.97.2 ¤إا لشصو يذلا يفيدهتلا لدعŸاب قلعتم ،ديدج يشسايق مقر
” يتلا ¤وألا ،6102 ةخشسنب ةنراقŸاب اشضيأا ةلوطبلا ماقرأا تنشس–و
لشصو فادهألا نم يشسايق مقر زارحإا دعب ،42 ¤إا اهيف قرفلا ددع عفر
.افده241 ¤إا

مقرلا وهو ،طقف فادهأا801 زارحإا تدهشش دق6102 ةخشسن تناكو
ى˘مر˘م ‘ ،سشت˘ي˘شسروأا فÓ˘شسي˘م ي˘تاور˘ك˘لا فد˘ه˘˘ب هر˘˘شسك ” يذ˘˘لا
زوفب ىهتنا يذلا ،ةلوطبلا يئاهن نمث ءاقل لÓخ ،Êابشسإلا بختنŸا
.3-5 ةجيتنب ““روداتاŸا““
،واشش كول ،يزيل‚إلا Òهظلا زرحأا دقف ،ةيشسايقلا ماقرألا ةيقب نع امأا
.ةيناث75و ةقيقد دعب ،ةيئاهنلا تايرابŸا ‘ فده عرشسأا

ىلع نم ةديدشستب ،ايخيرات افده كيشش كيرتاب يكيششتلا لجشس امك
ةلوطبلا ‘ كابششلا نكشست يتلا دعبألا يهو ،مشس44و Îم54 دعب
.ةيراقلا

،ورويلا ن˘م خ˘شسن5 سضوخي بعل لوأا ود˘لا˘نور ›ا˘غ˘تÈلا ح˘ب˘شصأاو
ردشصت امك ،ةلوطبلا فاده بقل فطخ ‘ ةÒخألا ةخشسنلا لÓخ ح‚و
بختنŸا ناك امنيب ،افده41 ديشصرب ورويلل Úيخيراتلا Úفادهلا ةمئاق
.ةلوطبلاب Úتيلاتتم Úتارابم ‘ ةيشسامخب زوفي بختنم لوأا Êابشسإلا

دعب ،ةيشسكعلا فادهألا ددع ‘ يشسايقلا مقرلا اشضيأا ةلوطبلا تمطحو
اÎل‚إا Úب يئاهنلا فشصن ‘ ناك اهرخآاو ،11 ¤إا اهددع لشصو نأا
.Òياك نوميشس يكرا‰دلا هزرحأاو ،كرا‰دلاب

ةيخيرات تازا‚إا ..1202 نودلبÁو
رثؤوم عادوو

ج˘يو˘ت˘ت˘ب ،ة˘حو˘ت˘فŸا نود˘ل˘بÁو ة˘لو˘ط˘ب تا˘شسفا˘ن˘م سسمأا لوأا تم˘ت˘ت˘خُا
›اطيإلا هشسفانم باشسح ىلع ،بقللاب سشتيفوكويد كافون يبرشصلا

.ينيتÒب ويتام
يشسايقلا مقر ةلداعم ‘ ح‚ امدعب ،خيراتلا ةباتك يبرشصلا لشصاوو
Ìكأاك ،ررديف رجور يرشسيوشسلاو لادا˘ن ل˘ي˘ئا˘فار Êا˘ب˘شسإلا ،ه˘يÁر˘غ˘ل
.ابقل02 ديشصرب ،ىÈكلا تلوطبلاب ازوف ÚبعÓلا

لهأاتي ›اطيإا بعل لوأا حبشصأا هنأا لإا ،يئاهنلل ينيتÒب ةراشسخ مغرو
.خيراتلا ‘ نودلبÁو يئاهنل

لوأا حبشصيل ،ةنشس54 ةدŸ ايلاطيإا مزل يذلا سسحنلا رشسك هنأا امك
هنطاوم لوشصو ذنم ،ىÈكلا تلوطب˘لا ىد˘حإا ي˘ئا˘ه˘ن غ˘ل˘ب˘ي ›ا˘ط˘يإا
.6791 مشسوم ‘ ،ةحوتفŸا اشسنرف يئاهن ¤إا اتناب ونايردأا

‘ اهباقلأا Êاثب رفظلا ‘ يتراب يلششآا تح‚ ،تاديشسلا ديعشص ىلعو
،نودلبÁو بقلب جوتت ةيلاÎشسأا ةبعل لوأا تتابو ،ىÈكلا تلوطبلا

ةبعÓل ةلوطبلا ‘ ايلاÎشسأل جيوتت رخآا دوعي ناك ثيح ،اماع14 ذنم
.0891 ةنشس „وجلوج
 رثؤوم عادو
لماوعلا زربأا دحأا ،ةلوطبلا تاشسفانم ‘ ررديف رجور ةكراششم تناك

يرشسيوشسلا رشسخ امدعب Òهام÷ا نم Òثكلا ⁄أاتو ،راظنألا تبذج يتلا
،كوكششلا تراثأا يتلا ةÁزهلا يهو ،يئاهنلا عبر ‘ ،سشتاكروه مامأا

 .ىرخأا ةرم ةلوطبلا ‘ ةكراششŸا ىلع ررديف ةردق لوح
يذلا ،ياروم يدنآا ÊاطيÈلل ةبشسنلاب اÒثك افلتfl عشضولا نكي ⁄و
رودلا ‘ مزهنا هنكل ،بعŸÓا نع ليوط داعتبا دعب ةلوطبلا ‘ كراشش
نم قثاو Òغ هنأا اهدعب نلعيل ،فولافوباشش سسينيد يدنكلا مامأا ثلاثلا
 .ادد‹ نودلبÁو ‘ ةكراششملل ةدوعلا

ر˘˘ثؤوŸا عادو˘˘لا و˘˘ه Èكألا ثد◊ا نا˘˘ك ،تاد˘˘ي˘˘˘شسلا تا˘˘˘شسفا˘˘˘ن˘˘˘م ‘و
رودلا ‘ اهتارابم نم ةيكاب تبحشسنا يتلا ،زمايليو انيÒشس ةيكيرمأÓل
‘ ،يشسايقلا مقرلا ةلداعم ‘ ادد‹ لششفتل ،ةباشصإلا ببشسب ،لوألا

،تاديشسلا ىوتشسم ىلع ىÈكلا تلوطبلا باقلأاب زوفلا تارم ددع
.ابقل42 غلابلا

⁄ ثيح ،““ديد÷ا لي÷ا»ـب فرعي اŸ ةئيشسلا جئاتنلا تلاوت امنيب اذهو
سسابيتيت سسونافيتشس Êانويلا عدو ذإا ،لومأاŸا ىوتشسŸا مهنم يأا مدقي
ردنشسكلأا ،نم لك جورخ اهد˘ع˘ب ¤او˘ت˘ي˘ل ،لوألا رود˘لا ن˘م ة˘لو˘ط˘ب˘لا

.فيلبور هيردنأاو ،فيديفديم ليينادو ،فيÒفز



2441 ةج◊ا وذ31ـل قـفاومــلا1202 ةيليوج31  ءاثÓثلا
تاجاردلا ⁄اع

ةيفÿا ةحاّصسŸا اهنيب1202 لافنرك ايك ‘ ةلهذم اهاندجو تازيم سسمخ

زر˘بأا ا˘ي˘ك ة˘˘كر˘˘شش مد˘˘ق˘˘ت ا˘˘م ًا˘˘م˘˘ئاد
اهنأاو ًاشصو˘شصخ ⁄ا˘ع˘لا ‘ تارا˘ي˘شسلا
لك ‘و ةزات‡ نم Ìكأا ةيقوثوÃ عتمتت
نأا يرور˘شضلا ن˘م ا˘ن˘ه ن˘˘م ،تا˘˘قوألا
تاز˘ي‡ سسم˘خ ى˘ل˘ع ًا˘˘يو˘˘شس فر˘˘ع˘˘ت˘˘ن
 .1202 لافنرك ايك ةرايشس ‘ انتبجعأا
تنوÁرلا لÓ˘خ ن˘م ةرا˘ي˘شسلا ل˘ي˘غ˘ششت

لوÎنوك
Ãت˘ع˘˘ت هذ˘˘ه ةرا˘˘ي˘˘شسلا نأا اÈ زر˘بأا ن˘م

نمشض لخدت يتلا ةيلئاعلا تارايشسلا
مو˘ق˘ت نأا ع˘ت˘مŸا ن˘م ،نا˘ف ي˘ن˘يŸا ة˘˘ئ˘˘ف
ليغششتلا ةزيم Ëدقتب ةعنشصŸا ةكرششلا

،لوÎنوك تنوÁرلا لÓخ نم دعب نع

نم لمعي فو˘شس ف˘ي˘كŸا نأا ي˘ن˘ع˘ي ا˘م
ر˘ع˘ششي ن˘ل ا˘ن˘هو ًا˘شضيأا ه˘شسف˘ن ءا˘˘ق˘˘ل˘˘ت
ر◊ا˘ب م˘ه˘ن˘م دلوألا ا˘م˘ي˘شسل با˘كر˘لا

امدنع ةروشصقŸا ل˘خاد اود˘ع˘شص ى˘ت˘م
ة˘ع˘ششأا ت– ة˘نو˘كر˘م ةرا˘ي˘شسلا نو˘ك˘ت
.راهنلا حشضو ‘ ةقرا◊ا سسمششلا

يكذلا لوخدلا ةزيم
1202 لافنرك لÓخ نمو ايك نأا ودبي
‘ باكرلاو قئاشسلا ةحار نع ثحبت

¤إا راشصُي نأا تأاترا دقف ،يحاونلا لك
قودنشص ىتح وأا قلزنلا باوبأا حتف
وأا قئاشسلا بÎقا ىتم دعب نع ةعتمألا
نود نمو اهن˘م ن˘ير˘خآلا با˘كر˘لا د˘حأا

ةزيŸا هذه .قÓطإلا ىلع بابلا كشسم
لخاد ¤إا عيم÷ا لوخد لهشست ةعئارلا
دجاوتت ةرايشسلا لعŒو امك ةروشصقŸا

.ًايجولونكت ةروطتŸا تابكرŸا نمشض
ثلاثلاو Êاثلا فشصلا دعاقم كير–
كير– قشش ¤إا قرطتن اذاŸ بجعتت دق
،ثلاثلا فشصلاو Êاثلا فشصلا دعاقم
كيرحتلا بولشسأا ‘ عئارلا رمألا نكل

دعا˘قŸا كير– نا˘ك˘مإلا˘ب ه˘نأا و˘ه ،اذ˘ه
دعاقŸا لعج ناكمإلاب يأا ،ديرت امفيك
ةفاشصتم اهلعج وأا ةهجاوتمو ةلباقتم
ي˘ط ى˘ت˘ح وأا ،سضع˘ب˘لا ا˘ه˘شضع˘˘ب ما˘˘مأا
لعŒ فوشس ةعئارلا ةزيŸا هذه .اهادحإا

دود◊ا ى˘˘شصقأا ¤إا ة˘˘˘ع˘˘˘ت‡ ة˘˘˘ل˘˘˘حر˘˘˘لا
يذلا رمألا ،ةليوط تناك اذإا ًاشصوشصخ
ةّي˘حور ى˘ل˘ع ًا˘با˘ج˘يإا سسك˘ع˘ن˘ي فو˘شس
.باكّرلا

ةيفfl ةيفلÿا ةحاّشسŸا لعج
ي˘˘كذ˘˘˘لا ق˘˘˘ششلا بنا˘˘˘ج ¤إاو ا˘˘˘ي˘˘˘ك

‘ هتمدق يذلا روطتŸا يجولونكتلاو
نأا تأا˘˘˘˘˘˘˘˘ترا ،1202 لاف˘نر˘ك ةرا˘ي˘شس
نوكت نأا بجي هذه ناف ينيŸا ةرايشسلا

.دود◊ا ىشصقأا ¤إا ةليمج
ناف ينيŸا تارايشس نأا م˘ل˘ع˘ي ا˘ن˘ع˘ي˘م˘ج
نأا لإا ،ةيفلخ جاجز ةحاّشسم عم يتأات
1202 لا˘ف˘نر˘ك ا˘ه˘ب تدوز ي˘ت˘لا كل˘ت
رمألا اذهو ،ًاما“ ةيفfl تءاج ةديد÷ا
.ةرايشسلل ›ام÷ا قششلا ىلع سسكعنا

ركفي سصل يأا نأا ًاشضيأا دكؤوŸا نمو اذه
كرد˘˘ي ن˘˘ل ة˘˘حا˘˘ّشسŸا هذ˘˘ه ة˘˘قر˘˘˘شس ‘

.قÓطإلا ىلع اهدجاوت
؟تازامغلا ليغششت دنع ثدحي اذام

ثدحي فوشس تازامغلا ليغششت دنع
ز˘ي‡ ر˘مأا و˘ه م˘ع˘ن ،ع˘˘ئار ن˘˘م Ìكأا ر˘˘مأا

،دود◊ا ى˘شصقأا ¤إا ه˘عو˘ن ن˘م د˘ير˘˘فو
Úميلا وحن فاطعنلا تدرأا ول ؟فيك
ظحÓت فوشس ،Úميلا زامغلا تلغششو
لحتل ىفتخا دقMPR ـلا دادع نأا

ءايمعلا ةعقبلا فششكت اÒماك هناكم
وحن فاطعنلا تدرأا ولو امأا .ىنمُيلا
،راشسيلا زامغلا ليغششت دنعو راشسيلا

ة˘˘عر˘˘شسلا داد˘˘ع ي˘˘˘ف˘˘˘ت˘˘˘خ˘˘˘ي فو˘˘˘شسف
ة˘ط˘ق˘ن˘لا ف˘ششك˘ت اÒما˘ك ر˘ه˘ظ˘˘ت˘˘شسو
.ىرشسُيلا ءايمعلا
‘ انتبجعأا تازيم سسمخ :ًاشضيأا أارقا
نع ادي˘ع˘ب2202 رزوركدنل اتو˘يو˘ت
ةثيد◊ا ةينقتلاو ةوقلا

تاعجارمaiK ايك

اهنأاب ،““رنار دناشس رو˘ت˘يدÓ˘ج““ بي˘ج ةرا˘ي˘شس ز˘ي˘م˘ت˘ت
‘و ةر˘عو˘لا تا˘قر˘ط˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ًءادأاو ةرد˘˘ق ل˘˘شضفألا
ع˘فد˘لا ما˘ظ˘ن ل˘شضف˘ب كلذو .ة˘يوار˘ح˘شصلا تا˘ئ˘ي˘˘ب˘˘لا
ما˘ظ˘ن˘ل ةزرا˘ب ثيد– تا˘ي˘ل˘م˘عو فور˘عŸا ي˘عا˘بر˘˘لا
ى˘ل˘ع ة˘ل˘ما˘شش تارا˘ب˘ت˘خل ع˘شضخ يذ˘˘لا ق˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
نم دكأاتلل ةيشساقلا ةيوارحشصلاو ةيلمرلا يشضارألا

.اهتيامحو ةرايشسلا ةناتم
1202 رنار دناشس بيج ةبرŒ روشص
يشضاير عباط

عباط تاذ دعاقÃ ““رنار دناشس““ زيمتت ،ةروشصقŸا ‘
باكرلا تيبثتل ة‹دم ةيولع مئاعد عم Ìكأا يشضاير

ى˘ل˘ع ة˘عر˘شسب ةدا˘ي˘ق˘لا لÓ˘خ ة˘حار˘ب م˘˘هد˘˘عا˘˘ق˘˘م ‘
ديجنتب ةد˘يد÷ا د˘عا˘قŸا ز˘ّي˘م˘ت˘تو .ةر˘عو˘لا تا˘قر˘ط˘لا

تاراعششو ة˘ي˘لا˘ق˘تر˘ب تازرد ع˘م يد˘ل˘ج وأا ي˘ششا˘م˘ق
دناشس رو˘ت˘يدÓ˘ج““ ز˘ي˘م˘ت˘تو .ةزر˘ط˘م ““ر˘نار د˘نا˘شس““

حنÁ ا‡ يمامألا قيلعتلا ‘ ملم52 هردق عفرب ““رنار
ةديرف موشسرب ةنيزم يهو ،Èكأا ةزراب ةلÓطإا ةرايشسلا

.ةيطشسو ةحتف مشضي يذلا كرÙا ءاطغ ىلع

عفدلا ةعوم‹
V6- تاناوطشسألا يشسادشس راتشساتنب كرfi لمعي
““رنار د˘نا˘شس رو˘ت˘يدÓ˘ج““ بي˘ج ‘ تاÎل6.3 ةعشس
مشضيو ،مزعلا نم مدق لطر062 عم ًاناشصح582 ةوقب
.يشسايق زيهجتك كرÙا فيقوت/ليغششت اي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت

عم ًاعشساو مزع قاطن حنميل كرÙا ميمشصت ” دقو
،ةشضفخنŸا نارودلا تاعرشس دنع مزعلا ىلع زيكرت

ةرعولا تاقرطلا ىلع ةدايقلل ةيرورشض ةزيم هذهو
يكيتاموتوأا ةكر˘ح ل˘قا˘ن˘ب كرÙا ز˘ه˘ج˘يو .ة˘ب˘ع˘شصلا
ق˘ئا˘شسلا ثد˘ح˘ي رز ة˘˘شسم˘˘ل˘˘بو .تا˘˘عر˘˘شس Êا˘˘م˘˘ث˘˘ب
طاقنو ة˘كر◊ا ل˘قا˘نو دو˘قو˘لا ة˘شساود ‘ تÓ˘يد˘ع˘ت
ءادألا ىلع لوشصحلل كشسامتلاب مكحتلاو قيششعتلا
يشضارألا ىلع ةيلاع تاعرشسب Òشسلا دنع لشضفألا
لا˘مر˘لا ى˘ل˘ع ءط˘ب˘ب Òشسلا د˘ن˘ع كلذ˘كو ،ة˘ي˘˘ل˘˘مر˘˘لا
ىلع Óًشضف .ديدشش ءطبب روخشصلا روبعو ةمعانلا

ط‰ ح˘˘م˘˘شسي ““بي˘˘ج““ ةرا˘˘ي˘˘شس ‘ ةر˘˘˘م لوألو ،كلذ
د˘نا˘شس رو˘ت˘يدÓ˘ج““ ‘ ““سسÓ˘ب دور فوأا““ ةدا˘˘ي˘˘ق˘˘لا

تا˘عر˘شسب Òشسلا د˘ن˘ع ي˘ف˘لÿا روÙا قÓ˘غإا˘ب ““ر˘نار

.ةيلاع
دتير تريزيد

لمع ،““دتير تريزيد““ راعشش قحتشست نأا لجأا نم
روتيدÓج““ ةرايشس ز˘ي˘هŒ ى˘ل˘ع ““بي˘ج““ و˘شسد˘ن˘ه˘م
ر‡ تاذ ءادألا ةيلاع ““سسكوف““ تادمخÃ ““رنار دناشس
نم ةرايشسلل ًاشصيشصخ ةلّدعم ملم46 لوطب يلخاد
ىلعأاو ةرايشسلاب مكحتلا نم ردق ىشصقأا قيق– لجأا

دنع لماكلاب طاغشضنلا ةمواقمو ةحارلا تايوتشسم
ىلع تادمıا يوت–و .لامرلا ىلع ةعرشسب Òشسلا

نم سسبكŸا يّطخ˘ت˘ب ل˘ئا˘شسل˘ل ح˘م˘شست ة˘ي˘ل˘خاد تار‡
ىلع سسبكŸا كرحتي امدنع ةطوبشضم تاحتف لÓخ
ةجيتنلا نوكتف ،ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ما˘ظ˘ن ة˘كر˘ح قا˘ط˘ن لو˘ط
Œةيعيبطلا ةدايق˘لا فور˘ظ ‘ ة˘ع˘ّقو˘ت˘م بو˘كر ة˘بر
ةوق ةدايز ىلع ةرد˘ق˘لا ع˘م ،ةر˘عو˘لا تا˘قر˘ط˘لا ى˘ل˘ع

.ةياغلل ةيشساقلا ةدايقلا تلاح ‘ ديمختلا
ةرعولا تاقرطلا ىلع عراشصŸا تاردق :اًشضيأا دهاشش
روتيدÓجrotaidalG peeJ ةدايقلا براŒ بيج

ةرملل كراصشتCM02 يتاريزام
ةعرصسلل دوودوج ناجرهم ‘ ¤وأ’ا

1202
ع˘ي˘ن˘شصت ‘ ةد˘ئار˘لا ة˘ي˘لا˘ط˘˘يإلا ة˘˘كر˘˘ششلا ،ي˘˘تار˘˘يزا˘˘م تف˘˘ششك

ةقئافلا ةيشضاير˘لا ا˘ه˘ترا˘ي˘شس ة˘كرا˘ششم ن˘ع ،ةر˘خا˘ف˘لا تارا˘ي˘شسلا
CM02‘ طإا ‘ ترهظ ثيح ،ةعرشسلل دوودوج ناجرهمÓاهتل

،ناجرهŸا ن˘م72 ـلا ةرود˘لا لÓ˘خ ةد˘ح˘˘تŸا ة˘˘ك˘˘ل˘˘مŸا ‘ ¤وألا
.Òهششلا ةبشضهلا قلشست قابشس ‘ ًازي‡ ًءادأا تمدقو
بر˘غ دوودو˘ج ‘ تم˘ي˘قُأا ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘لا˘ع˘˘ف˘˘لا را˘˘م˘˘شضم ل˘˘ك˘˘ششو
11 -8 نم مايأا ةعبرأل ترمتشساو ةدحتŸا ةكلمŸا ‘ سسكشساشس
.CM02 ةرايشس تاردقل ًارابتخا ،ويلوي

ةدوزم يتاريزام نم ةقئا˘ف ة˘ي˘شضا˘ير ةرا˘ي˘شس لوأا ةرا˘ي˘شسلا د˘ع˘ُتو
Ãا ‘ تبثم كرحŸىوشصقلا اهتعرشس زواجتتو ،نيَدعقمو فشصتن
لكيهب ةدوزم يتاريزام ةرايشس لوأا اهنأا امك ،ةعاشسلاب ليم202
سضيفخت ىلع دعاشس ام ،نوبركلا فايلأا نم عونشصم يداحأا سصفق
.طقف مارجوليك0051 ¤إا لشصيل Òبك لكششب ةرايشسلا نزو

،1 لومروفلا تارايشس نم ىحوت˘شسŸا يو˘ق˘لا ا˘ه˘كرfi ل˘شضف˘بو
نع Óًشضف ،ةيئانثتشسا نزو ¤إا ةعاطتشسا ةبشسنب ةرايشسلا عتمتت
8.2 ‘ ةعاشسلاب ليم26 ¤إا رفشصلا نم عراشستلا ىلع ةلهذم ةردق
ةرايشس بناج ¤إا يتاريزام نمonutteN كرfi قلأاتيو .ةيناث

CM02‘ حانج racrepuSا تارايشسلل كودابÿةقرا.
ءادألا تاذ نولاشصلا ةرايشس،oeforT يلبيج ةرايشس ترهظ امك

قلشست قا˘ب˘شس ‘ ز˘ي˘مŸا دو˘شسألا ا˘ه˘نو˘ل˘ب ،ي˘تار˘يزا˘م ن˘م ›ا˘ع˘لا
ق˘لأا˘ت˘ت˘ل ،سسنÓ˘ج تشسÒف حا˘ن˘ج ن˘م ًا˘قÓ˘ط˘نا Òه˘ششلا ة˘ب˘شضه˘لا
،ناشصح085 ةو˘ق˘بV8 تا˘ناو˘ط˘شسألا Êا˘م˘ث ا˘ه˘كرfi ل˘شضف˘ب

.ةيناث3.4 ‘ ةعاشسلاب ليم26 ¤إا رفشصلا نم عراشستو
oeforT يلبيجوCM02 يترايشس ةكراششم ةيلاعفلا دهششتشسو
ة˘ب˘شضه ق˘ل˘شست لÓ˘خ ًا˘ي˘مو˘ي Úتر˘م رو˘شض◊ا سسا˘˘م˘˘ح ل˘˘ع˘˘ششت˘˘ل

 متيشسو ،دوودوج

ن’وجتي ’ ÚباتصسÒفو نوتلماه
اهيلع فرعتلل ةبل◊ا لوح امهÒغك

قابصسلا لبق
ماهÃ مايقلا قباشستŸُا ىلع بجي1 لومروف تاقابشس  ‘ زوفلل

فّرعتي  ام ًابلاغو ،قابشسلا لبق ةبل◊ا ىلع فّرعتلا اهمهأا ةديدع
نكلو قابشسلا لبق اهلوح Òشسلا لÓخ نم ةبل◊ا ىلع نوقباشستŸا
بقللا ىلع لوألا سسفانتŸاو نوتلماه سسيول ›ا◊ا ⁄اعلا لطبل

.رخآا يأار ÚباتشسÒف سسكام
قابشسلا لبق ةبل◊ا ىلع Òشسلا ةيمهأا

ةيؤور نم نّكمت˘ل˘ل ق˘با˘شست˘م˘ل˘ل م˘ه˘م ر˘مأا ة˘ب˘ل◊ا ى˘ل˘ع فّر˘ع˘ت˘لا
لك زايتجل ةبولطŸا ةعرشسلا ديد–و لشضفأا لكششب تافطعنŸا

.حيحشص لكششب فطعنم
يإا لومروف لطبو قباشسلا وشسور وروت قيرف قباشستم لوقيو
ءي˘ششلا سضع˘ب ًا˘ب˘ير˘غ ر˘مألا ود˘ب˘ي د˘ق““ ÒÊف كيرإا نو˘˘ج ›ا◊ا

امع نولءاشست˘ي1 لومروف جرا˘خ سصا˘خ˘ششألا سضع˘ب نأا د˘ق˘ت˘عأاو
Áدعاشسي هنكل ،ةدايقلا نم ًلدب لوجتلا نم هملعتي نأا قئاشسلل نك

دادعإا متي في˘كو ،تا˘ف˘ط˘ع˘نŸاو ،تا˘ب˘طŸا م˘ل˘ع˘ت˘ت ،كه˘ي˘جو˘ت ‘
.““هكرت ¤إا رطشضت دق اهيأاو ،هيطخت كنكÁ اهيأاو ،زجاو◊ا

طوطÿا ¤إا رظنلا ‘ أادبتو حبكلا قطانم فششتكت““ فاشضأاو
ظحÓت ل نايحألا سضعب ‘ ،ةيلمعلا نم مهم ءزج هنإا ،ةلمتÙا
تامولعŸا هذه لك ذخأاي كلقع نكل ،اهط˘ق˘ت˘ل˘ت ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘عŸا

ىلع كتدايق دنع كيلإا دو˘ع˘ت ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘عŸا راد˘قÃ كئ˘جا˘ف˘يو
ىلع تدق تنك ول امك رمألا نوكي ام ًابلاغ ،ةرم لوأل راشسŸا
.““لبق نم راشسŸا
 ةبل◊ا لوح نلوجتي ل سسكامو سسيول

بقل ىلع ناشسفانتŸا ÚباتشسÒف سسكامو نوتلماه سسيول ىدل
،¤وألا ةيبيردتلا ةلو÷ا ‘ ‘ رشسلاو ،رخآا يأار ⁄اعلا ةلوطب
لوح ةلوجب نوموقي ÚقباشستŸا نم Òثكلا نأا نÓطبلا دقتعيف
.لاكششألا نم لكشش يأاب ةجيتنلا ىلع رثؤوت ل اهنكل ةبل◊ا

نم بÎقت امدنع ًاÒثك فلتfl رمألا““ نوتلماه سسيول لوقيو
،ةقاطلل رادهإا در‹ ناك هنأا وه هتدجو ام اذل .ةيلاع ةعرشسب ةبل◊ا

نك“أا ىتح ةقاطلا ىلع ظاف◊ا وه عوبشسألا ةياهن ‘ يدل ام لك
.““ةمهŸاب مايقلا نم
ذخأاي نأا لّشضفي هنأا Óًئاق عوشضوŸا ىلع ÚباتشسÒف سسكام بّقعيو
فّرعتي نأا نكÁ هنأاو ةبل◊ا ىلع لّوجتلا نم ًلدب ةحارلا نم ًاطشسق

لكششب ةدايقلا لÓخ نم ¤وألا ةيبيردتلا ةلو÷ا ‘ راشسŸا ىلع
.حيحشص لكششب راشسŸا ةشسارد نم هنكÁ اّ‡ أاطبأا

دقتعن نكل قابشسللو راشسملل سصاÿا هروظنم هيدل قباشستم لك
رمأا ⁄اعلا ةلوطب ىلع نيديحولا ÚشسفانتŸا ةحيشصنب ذخألا نأا

.يرورشض
ىÈك˘لا ناÒط˘ل˘ل دا–لا ةز˘ئا˘ج قا˘ب˘شس ر˘كاذ˘ت حر˘ط :ًا˘شضيا أار˘˘قإا
1202 ماعل يبظوبأا ‘1لومروفلل
قئاقح تارايشسلا رابخأا تاقابشس1 لومروف

بيج نم ءارحصصلا ‘ ةعرصسلل ةزه‹ ةرايصس Ìكأا1202 رنار دناصس

⁄اعلا ‘ رهصش’ا يعابرلا عفدلا ةرايصس رفور „ر دوعصص ةصصق
تروط˘ت ،0791 ما˘ع ‘ قÓ˘طإلا ى˘ل˘ع ر˘فور „ر ةرا˘ي˘شس لوأا ن˘ع ف˘ششك˘لا ذ˘ن˘˘م
نم ةعئار تايوتشسÃ ⁄اعلا ‘ يعابر عفد ةرايشس مخفأا تزي“و ،رارمتشساب ةمÓعلا
تارو˘ط˘ت˘لا ع˘م بن˘ج ¤إا ًا˘ب˘ن˘ج ،م˘ي˘م˘شصت˘لا ما˘ه˘لإاو ة˘ل˘شصأا˘تŸا ةرد˘ق˘لاو رو˘ط˘ت˘لا
ةلشسلشس خيرات ىلع مويلا ةرظن يقل˘ن˘شس ،ا˘هÒغ ن˘ع ا˘هز˘ي“ ي˘ت˘لا ة˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘لا

.رفور „ر ةلئاع مشساب ةفورعŸا ةرخافلا يعابرلا عفدلا تارايشس
وه هراكنإا نكÁ ل يذلا رفور „ر قوفت ‘ ةمهŸا لماوعلا دحأا رفور „ر تايادب
رادشصإا ةركفب رفور „ر تأادب .ًاماع Úشسمخ ذنم ًاÒثك Òغتي ⁄ يذلا زيمŸا اهلكشش
اًرهبم اًحا‚ ترهظأا يتلا4DW رفور دنل ةرايشس نم ةوق Ìكأاو Èكأا ‘ وي سسأا

.ةأاجف عورششŸا فقوت مث ،8591 ماع ىتح1591 ماع نم
،جنيك رشسنبشسو دروفششاب نودروج ر˘فور م˘ي˘م˘شصت و˘شسد˘ن˘ه˘م ما˘ق ،6691 ما˘ع ‘

ىدم ىلع ةيلوألا جذامنلا نم تارششعلا ءانبب اوماقو ،ىرخأا ةرم عورششŸا ءايحإاب
 ةمخشضلا تاكرÙاو تايلامكلا Úب.¤وألا عبرألا تاونشسلا

‘ اًمهم اًرود اهبعل دعب يعارزلا دهششملل ةيشساشسأا ةرايشس رفور دنل تحبشصأا
⁄ .فدهلا سسفنل ةيقرتو ًارارمتشسا „ر نوكت نأا سضÎفŸا نم ناكو ،ًاشضيأا  بر◊ا
عم ،لينيفلا نم ةعونشصم اهدعاقم تناك ثيح ،سسيياقŸا لكب ةرخاف ةرايشس نكت
دامشسلاو Úطلا ةلازإا ليه˘شست˘ل ،تا˘نا˘ط˘ب˘لاو ة˘ي˘ك˘ي˘ت˘شسÓ˘ب˘لا ع˘ط˘ق˘لا ن˘م Òث˘ك˘لا

.ىرخألا ةجعزŸا ةيفيرلا ءايششألاو
يعابر نيزنب يشس يشس0061 كرfi نم Èكأا كرحÃ رفور „ر تدوز كلذ عمو
يذلا كيوب ميمشصت ىلع دمتعي ًاناشصح031 ةوقبV8 كرحÃ لدبتشساو ،Êاوألا
.رفور همدختشست

متي ⁄ نكلو ،ةيشصرق حباكمو ،ةحار Ìكأا بوكرل ةديدج سضباونب „ر تدوز امك

.1891 ماع ىتح لوطأا تÓجع ةدعاق عم باوبأا ةعبرأاب ةخشسن Ëدقت
هتوق داز ا‡ ،دوقولا نقح ىلع Îل5.3 ةعشسV8 كرfi لشصح ،تاونشس ثÓث دعب
” مث .ًاناشصح281 جتنأاو ،Îل9.3 ةعشس كرÙا حبشصأا ،0991 ماع ‘و ،ًاناشصح551 ¤إا

.ناشصح002 هجاتنإا ¤إا ىدأا ا‡ ،Îل2.4 ¤إا ىرخأا ةرم همجح ةدايز
⁄اعلا لوح رفور „ر

لÓخ ةيناط˘يÈلا تارا˘ي˘شسلا ة˘عا˘ن˘شص ن˘م Òب˘ك ءز˘ج را˘ي˘ه˘نا تا˘ي˘عاد˘ت ل˘ظ ‘
،رفور ةكرشش نم ًاءزج هنوك نم رفور „ر مشسا لقتنا ،تاينينامثلاو تاينيعبشسلا
اهب يهتنيل ،ةيناطيÈلا دنÓيل ةكرشش ¤إا مث ،ةلشصفنŸا ةكرششلا رفور دنل ¤إا
.4991 ‘ ويلبد ما يب ةكرشش عم فاطŸا

اوظفتحا ناŸألا نكل ،دروف ¤إا رفور دنل ةمÓع ويلبد ما يب تعاب ،0002 ماع ‘و
.اهقوقح ىلع ًاÒخأا دروف تلشصح امدنع ،6002 ماع ىتح رفور مشساب
راوكاجو رفور „ر كلذ ‘ اÃ رفور دنل ةمÓع دروف ةكرشش تعاب ،ماع دعب
.ةيدنهلا زروتوم اتات ةكرششل

 ةثيد◊ا رفور „ر
فورعŸا،كيشسÓك كا˘ن˘ه ،ةز˘ي˘م˘ت˘م تازار˘ط ة˘ع˘برأا ‘ ر˘فور „ر ر˘فو˘ت˘ت ،مو˘ي˘لا
.كوفيإاو رÓيف و تروبشس كانه مث ،رفور „ر مشساب ةطاشسبب
Ãاهلكو ،عطقلا ىوتشسمو زارطلا ىلع دمتعت تارايتخا رششع نم نوكتت ةعومج
نمشضتت ،ًاشضيا Úجهلا ماظنلا ¤إا ةفاشضإلاب ،رجراششربوشس وا وبÒت نحاششب ةدوزم
ةتشسو تاناوطشسا عبرا تاكرحÎ، ÃلÎ، 0.5لÎ، 4.4لÎ، 0.3ل0.2 تازارطلا

ًلوشصو ًاناشصح852 نم تاكرÙا ةوق يطغت ،دوقولاو لزيدلا تارايخ عم ،ةينامثو
.ًاناشصح565 ¤إا
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رز˘˘جو بر˘˘غŸاو ا˘˘ي˘˘نا˘˘ت˘˘يرو˘˘م تأاد˘˘˘ب
،ةج◊ا يذ رهسش مايأا لوأا ، سسمأا،رمقلا
12 ءاعبرأ’ا ىحسضأ’ا ديع ا˘ه˘ب ل˘ح˘ي˘ل
71 مويب اهقبسستو ،يرا÷ا زو“ /ويلوي
.ةلود
61و ة˘يدو˘ع˘سسلا ترر˘ق ة˘ع˘م÷ا ذ˘ن˘˘مو
وه ويلو˘ي02 ءاثÓث˘لا نأا ة˘ي˘بر˘ع ة˘لود
تدكأا امن˘ي˘ب ،ى˘ح˘سضأ’ا د˘ي˘ع ما˘يأا لوأا

هلولح رمقلا رزجو برغŸاو ايناتيروم
.›اتلا مويلا ‘

ايلعلا ةم˘كÙا تن˘ل˘عأا ،ة˘ع˘م÷ا ءا˘سسمو
لوأ’ا وه دحأ’ا نأا نايب ‘ ةيدوعسسلا

11) ـه2441 ماعلل ةج◊ا يذ رهسش نم
يذ9 ‘ ةفرعب فوقولاو (1202 ويلوي
‘ ىحسضأ’ا ديعو (و˘ي˘لو˘ي91) ة˘ج◊ا
.هيلي يذلا مويلا

سسلÛا ه˘ن˘ل˘عأا يذ˘لا ،ه˘˘تاذ ر˘˘مأ’ا و˘˘هو
ماظن فاقوأا ةرازو ‘ يهقفلا يملعلا
يمÓسسإ’ا هقفلا عم‹و ،دسسأ’ا راسشب

Úل˘˘سصف˘˘ن˘˘م Úنا˘˘ي˘˘ب ‘ ،نادو˘˘سسلا ‘
.ةعم÷ا

نم ،ةلثا‡ تانÓ˘عإا تر˘ه˘ظ ،تب˘سسلاو
،مÓ˘ع ي˘قو˘سش ،ر˘سصم ي˘ت˘ف˘م ن˘م ل˘˘ك
Ëر˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ع ،Êدرأ’ا هÒظ˘˘˘˘˘نو

،Úسسح دمfi ينيطسسلفلاو ،ةنواسصÿا
تانايب قفو ،خيطب نامثع يسسنوتلاو
.ةلسصفنم
ة˘يؤور ة˘ن÷ ،ه˘˘تاذ ر˘˘مأ’ا تن˘˘ل˘˘عأا ا˘˘م˘˘ك

ناو˘يدو ،نا˘م˘ع ة˘ن˘ط˘˘ل˘˘سس ‘ لÓ˘˘ه˘˘لا
ىوتفلا رادو ،قارعلا˘ب ي˘ن˘سسلا ف˘قو˘لا

ةرازوو ،ةيبيللا ءاتفإ’ا رادو ،نانبل ‘
بسسح˘ب ،ر˘ئاز÷ا˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا نوؤو˘˘سشلا
.اسضيأا ةلسصفنم تانايب

ويلوي02 ‘ ى˘ح˘سضأ’ا د˘ي˘˘ع ل˘˘ح˘˘يو
،تارا˘مإ’او ،ر˘˘ط˘˘ق ن˘˘م ل˘˘ك˘˘ب ،ا˘˘سضيأا

بسسحب نيرحبلاو ،نميلاو ،تيوكلاو

تدمتعا ،نادلبلا كلتل ةيمسسر تانايب
لوأ’ا دحأ’ا يبرعلا Ëوقتلاب اهخيراوت
ة˘˘˘يؤور˘˘˘ل عا˘˘˘ب˘˘˘˘تا ‘ ،ة˘˘˘˘ج◊ا يذ ن˘˘˘˘م
.رسشابم نÓعإا نود ،ةيدوعسسلا

بناج نم ة˘ي˘م˘سسر تادا˘فإا رد˘سصت ⁄و
ديع دعوم نأاسشب ،يتوبيجو لاموسصلا
امهنأا Òغ ،Úنثإ’ا رهظ ىتح ىحسضأ’ا

.ةيدوعسسلا ةيؤور ناعبتي ام ةداع
ةينعم زكارم ةدع تدسصر نأا قبسسو
لحيسس ىحسضأ’ا ديع دعوم نأا كلفلاب

قفو ،يرا÷ا رهسشلا نم02 ـلا ‘ ايبرع
.ةديدع ةيبرع ريراقت

فا˘˘قوأ’ا ةرازو تن˘˘ل˘˘˘عأا ،ل˘˘˘با˘˘˘قŸا ‘
،بر˘˘غŸا ‘ ة˘˘ي˘˘˘مÓ˘˘˘سسإ’ا نوؤو˘˘˘سشلاو
نأا ،ÊوÎكلإ’ا ا˘ه˘ع˘قو˘م Èع ،تب˘سسلا
،2441 ماعل ةج◊ا يذ رهسش ةرغ Úنثإ’ا
ىحسضأ’ا ديع نأاو ،لÓهلا ةيؤور رذعتل
.يرا÷ا ويلوي12 ءاعبرأ’ا موي نوكيسس
ءاتفإ’ا راد هتنلعأا يذلا هتاذ رمأ’ا وهو

ع˘قوÃ ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص Èع ر˘م˘ق˘لا رز˘˘ج ‘
ةبقارŸ ةيزكرŸا ةنجللاو ،““كوبسسيف““
هتلقن ام بسسحب ،ايناتيروم ‘ ةلهأ’ا

.دحأ’ا ةيمسسرلا ءابنأ’ا ةلاكو
لÓخ يمÓسسإ’ا ⁄اعلا راظنأا هجوتتو
أاد˘˘ب˘˘ت ثي˘˘ح ،ة˘˘مر˘˘كŸا ة˘˘ك˘˘م ¤إا ما˘˘يأا

ل˘ب˘ج˘ب فو˘قو˘لا د˘ع˘˘يو ،ج◊ا ر˘˘عا˘˘سشم
ثيح ،Èكأ’ا هنكرو هرهاظم مهأا ةفرع
Úن˘˘طاوŸا ن˘˘م جا˘˘ح ف˘˘˘لأا06 يدؤوي

ةسضيرفلا ة˘لود051 نول˘ثÚ Áم˘ي˘قŸاو
.ÚملسسŸا ىدل مظعأ’ا

فلتخت3و ىحسضألا ديع دعوم ىلع قفتت ةيبرع ةلود71

تاءار˘جإا ةد˘ع ، سسمأا،ة˘يدو˘ع˘سسلا تن˘˘ل˘˘عأا :سضا˘˘ير˘˘لا
ءادأا ر˘سصت˘ق˘ي ثي˘ح ،ما˘ع˘لا اذ˘ه ي˘ح˘سص ج˘ح نا˘م˘˘سضل
.ةكلمŸا لخاد نم جاح فلأا06 ىلع ةسضيرفلا

نأاب (سساو) ةيمسسرلا ةيدوعسسلا ءابنأ’ا ةلاكو تدافأاو
¤إا مهلوخد لبق جاج◊ا لابقتسس’ زكارم4 تزهج
““ع˘ئار˘سشلا»و ““يد˘ياز˘لا»و ““ة˘يراو˘ن˘لا““ ي˘˘ه ة˘˘ك˘˘م
.““ادهلا»و
8و7 يموي ‘ لبقتسستسس زكارŸا هذه نأا تحسضوأاو
جا˘ج◊ا (Úل˘ب˘قŸا د˘حأ’او تب˘سسلا ق˘فاوŸا) ة˘˘ج◊ا يذ
،ةكم جاجح اهنمو ،ةكلمŸا قطانم ةفاك نم Úمداقلا

تÓفا˘ح Èع كسسا˘نŸا ءادأ’ م˘ه˘ج˘يو˘ف˘ت م˘ت˘ي˘سس ثي˘ح
،ةر˘م˘ع˘لاو ج◊ا ةرازو ل˘ب˘ق ن˘م ة˘حر˘سصمو ةد˘م˘ت˘ع˘م
Òباد˘ت˘˘لاو ة˘˘يزاÎح’ا تاءار˘˘جإ’ا ق˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت ط˘˘سسو
.جيج◊ا نمأاو ةمÓسس ىلع اًظافح ةيحسصلا

““سساو““ ترا˘سشأا ،ىر˘خأ’ا تاءار˘جإ’ا سصو˘˘سصخ˘˘بو
اميف ،اجاح02 لكل يحسص دئاق Òفوت ىرج““ هنأا ¤إا
جيجحلل اراسسم52 ةئيهت ةرمعلاو ج◊ا ةرازو تهنأا

دجسسŸا تاحاسس ةئي˘ه˘ت بنا˘ج˘ب ،فاو˘ط˘لا ن˘ح˘سص ‘

قيبطت نامسضل جاج◊ا جورخو لوخد باوبأاو مار◊ا
.““ةيزاÎح’ا تاءارجإ’ا

كانه ،تبسسلاو ةعم÷ا يموي ،ةرازولل تانايب بسسحو
،نمحرلا فويسض لقنل ةزه‹ ةلفاح0071 نم Ìكأا

.رعاسشŸا ةلحر لÓخ جاجحلل لقن ةلحر فلأا33و
يذ ما˘يأا لوأا د˘حأ’ا نأا ،ة˘يدو˘ع˘سسلا تن˘ل˘عأا ،ة˘ع˘˘م÷او
زو“/ويلوي02 ‘ ىحسضأ’ا ديعو ،(ج◊ا رهسش) ةج◊ا
.ةفرعب فوقولا مويب هقبسسيو ،يرا÷ا

ةÒعسش ةيدوعسسلا ميقت ،›اوتلا ىلع Êاثلا ماعللو
نم طقف افلأا06 غلبي جاج◊ا نم دودfi ددعب جح
طباوسض لظ ‘و ،ةلود051 نولثÁو ،ةكلمŸا لخاد

.““انوروك““ تايعادت ةيسشخ ةددسشم ةيحسص
امسسوم (ةيدÓي˘م0202) ةيرج˘ه1441 ماع ده˘سشو
ذإا ،انوروك ة˘ح˘ئا˘ج ي˘سشف˘ت ءار˘ج ،ج˘ح˘ل˘ل ا˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا
لخاد نم ف’آا01 وحن ىلع كاذنآا جاج◊ا ددع رسصتقا
‘ ،جاح نويلم5.2 وحنب ةنراقم ،بسسحف ةيدوعسسلا

.⁄اعلا ءاجرأا لك نم ،9102

ةلاحو دنÎلا ردسصتي ““مÓحأا قÓط
يرجاهلاو اهيبÚ fiب بسضغلا نم

 -دري

““مÓحأا ةنانفلا قÓط““ غا˘ت˘سشا˘ه ة˘ي˘سضاŸا تا˘عا˘سسلا ‘ رد˘سصت
اهنأا ¤إا ةراسشإ’ا عم يعا˘م˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م ى˘ل˘ع د˘نÎلا
دعب يرجاهلا كرابم يرطقلا تايلارلا لطب اهجوز نع تلسصفنا

.ةديدع تاونسس رمتسسا جاوز
اود–ا مÓحأا يبfi نأا ًاسصوسصخ ماركلا رورم رÁ ⁄ عوسضوŸا
نم عونلا اذه لوادتل مهبسضغ نع اورّبعو تاعئاسشلا هذه هجوب
غاتسشاهلا نأا ىلع ديكأاتلا عم اهتحسص نم دكأاتلا نود نم رابخأ’ا
عم ةÒبك بح ةقÓع ىلع مÓحأا نأاو ،ةقيق◊ا نع دعبلا لك ديعب

ةنانفلا قلعت ⁄ كلذ عمو ،امهنيب لكاسشم ةيأا دجوي ’و اهجوز
.تمسصلا تمزتلاو غاتسشاهلا ىلع ةيتارامإ’ا

عم هل ةروسص رسشنو هتمسص نع يرجاهلا كرابم جرخ ،هبناج نم
اهيلع قلعو ““Îيوت““ عقوم ىلع ةسصاÿا هتحفسص Èع هتجوز
.““يبلقب كبح ديزي موي لك دهف مأا ةيلاغلاي يتبيبح اي““ :ًابتاك
ير˘م˘ع ا˘ي ““ :ة˘ل˘ئا˘ق ا˘ه˘جوز ةد˘ير˘غ˘ت ى˘ل˘ع ا˘ق˘˘ح’ مÓ˘˘حأا تدرو
.““يسسار جاتو يبيبحو يرمع قيدسص اي كرابم اي يحورو
،ادج ةÒبك بح ةسصق دعب ،3002 ماع ‘ اجوزت يئانثلا نأا ركذي

اهنأا مÓحأا فÎعتو ،افرعت ثيح نانبل ‘ لسسعلا رهسش ايسضقو
دقو ًاقح’ ¤وأ’ا هتجوز قلط هنأا ’إا ،اهتقو ةيناثلا هتجوز تناك
ةداعسسب ةلئاعلا سشيعتو ،ةولولو ةمطافو دهف مه ،د’وأا3ـب اقزر
ىرخأاو ةÎف Úب مÓحأا رسشن˘تو ا˘ه˘سضع˘ب ع˘م كسسا˘م˘ت˘م ل˘ك˘سشبو
.ةيلئاعلا مهتاسسلج نم تاهويديفو اروسص

دعب ةلفط رر– ةيكيرمألا ةطرسشل
قئاقدب اهفاطتخا

غلبت ةلفط ذاقنإا نم ،ةيكيرمأ’ا ليفزيول ةنيدم ‘ ةطرسشلا تنك“
.اهفاطتخا نم ةعاسس فسصن وحن دعب ماوعأا6 رمعلا نم
سضبقلا ” امك ،ذاقنإ’ا ةيلمع رهظي Óيجسست ةطرسشلا ترسشنو
.اماع04 رمعلا نم غلابلا هب هبتسشŸا ىلع

اسصخسش54 لقتعت ندنل ةطرسش
ابوروأا ·أا ةلوطب يئاهن لÓخ

54 ىلع سضبقلا تقلأا اهنإا ، سسمأا ةيناطيÈلا ةطرسشلا تلاق  :ندنل
ابوروأا ةلوطب يئاهن ‘ نمأ’ا ظفح ماهÃ اهمايق ءانثأا اسصخسش
ع’د˘نا د˘ع˘ب كلذو اÎل˘ك˘نإاو ا˘˘ي˘˘لا˘˘ط˘˘يإا Úب0202 مدقلا ةر˘ك˘ل
.يلبÁو داتسسا نم برقلاب Úلوؤوسسمو Úعجسشم Úب تاكابتسشا

دارفأا ن˘م دد˘ع لاز˘ي ’““ :Îيو˘ت ى˘ل˘ع ة˘م˘سصا˘ع˘لا ة˘طر˘سش تلا˘قو
وأا يلبÁو ةرداغم ىلع ÚعجسشŸا نودعاسسي ةمدÿا ‘ ةطرسشلا

تابرسضب ةلوطبلاب ايلاطيإا زوفب ةارابŸا تهتناو.““ندنل طسسو
.حيجÎلا

““يحسص جح““ نامسضل ةيدوعسس تاءارجإا5 ..كسسانŸا ءدب لبق

يئامنيسسلا ناك ناجرهÃ اهتكراسشم لÓخ قدنف نم ةلث‡ تارهو‹ ةقرسس
يدو˘ج ة˘يدوو˘ي˘لو˘ه˘لا ة˘ل˘ث˘مŸا ة˘فر˘˘غ ن˘˘م تار˘˘هو‹ تقر˘˘ُسس :(ا˘˘سسنر˘˘ف) نا˘˘ك
نا˘جر˘هŸا رو˘سض◊ ا˘هدو˘جو لÓ˘خ ة˘ي˘سسنر˘ف˘لا نا˘ك ة˘ن˘يد˘م ‘ ثي˘م˘سس-ر˘نرو˘˘ت
.ةيسسنرفلا سسين ةنيدم ‘ ةيئاسضقلا ةطرسشلا تدافأا ام ىلع ،›ودلا يئامنيسسلا

ةمولعم ادكؤوم ،عوسضوŸا ‘ ““راج قيقحتلا““ نأا ةطرسشلا ‘ ردسصم حسضوأاو
.ةسصسصختŸا ““رتروبير دوويلوه يذ““ ةل‹و ““ناتام سسين““ ةفيحسص اهترسشن

اهنأا مأا ةلثم˘م˘ل˘ل ةد˘ئا˘ع ي˘ل◊ا هذ˘ه تنا˘ك اذإا ا˘م رو˘ف˘لا ى˘ل˘ع ا˘ح˘سضاو ن˘ك˘ي ⁄و
.ناك ناجرهم ‘ ةعئاسش ةسسرا‡ يهو ،ةيراŒ ةمÓع نم اهتراعتسسا

تلسصتا دقو ،قدنفلا ةفرغ ‘ ةعم÷ا““ تبكُترا ةقرسسلا نأا ¤إا ردسصŸا راسشأاو
’ تارهوÛا ةميق نأا ¤إا اÒسشم ،““راهن˘لا لÓ˘خ ة˘طر˘سشلا˘ب ا˘ه˘ط˘يfiو ة˘ل˘ث˘مŸا
يهو ،ةيفاح˘سص تا˘مو˘ل˘ع˘م ه˘تر˘كذ اŸ ا˘فÓ˘خ ورو˘ي˘لا ف’آا تار˘سشع ¤إا ل˘سصت
اÒيفيرلا لحاوسس ىلع ةقبا˘سس ة˘قر˘سس تا˘ي˘ل˘م˘ع ع˘م ة˘نرا˘ق˘م ““ة˘ل˘ئا˘ط تسسي˘ل““
.ةيسسنرفلا

.““ةظحللا ىتح ءيسش يأا لوق اننكÁ ’ ،ةيسضرف يأا دعبتسسن ’““ ردسصŸا فاسضأاو
‘ ،ةيسسن÷ا ةيناطير˘ب ي˘هو ،ثي˘م˘سس-ر˘نرو˘ت يدو˘ج ¤إا رو˘ه˘م÷ا فّر˘ع˘ت د˘قو
نيوك““ مليف ‘ اهرودب اسصوسصخ تزرب يهو .يكيرمأ’ا ““دولب ورت““ لسسلسسم
.9102 ةنسس سساكوسستام انيليم ةيكيرمأ’ا ةجرخملل ““ميلسس دنأا

تاي’ولا ‘ مث ايناطيرب ‘ ةيادب ،ةيكياماج لوسصأا نم ةلئاع ‘ ةلثمŸا تÈكو
رود نع تاسشاقن ‘ ةكراسشملل ناك ناجرهم ‘ ماعلا اذه ةوعدم يهو .ةدحتŸا
.امنيسسلا ‘ تايلقأ’او ءاسسنلا



61
GdØ``````éôGd¶``````¡ôGd©ü°`````ôGŸ¨`````ôÜGd©````û°ÉA

H¢GE§â Gd}° , GÿÉU°á HÉ²õG)y Gd©ÉU°ªá KV°¢G0§üÉ

2441 ةج◊ا وذ31ـل قـفاومــلا١2٠2 ةيليوج31  ءاثÓثلا

ةــــيندŸا ةياـــــــــمحلل ةـــــــماعلا ةـــــيريدŸا
غÓــــــــــــــــــب

42 لÓخ تÓخدتلا ةليسصح
ةÒخألا ةعاسس

سسوÒفب قلعتت ميقعت˘لإ و ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت˘لإ تا˘ي˘ل˘م˘ع
.قئإرح دامخإإ ،قرغلإ ،رورŸإ ثدإوح ،انوروك
و1202 ةيليوج21 ¤إÚ 11ب ام ةدتمŸإ ةÎفلإ للخ

احابشص ةنماثلإ ةعاشسلإ ىلع سسمأإ ةحيبشص ةياغ ¤إإ
ةدــع ‘ لخدت1253 ةيندŸإ ةيام◊إ تإدحو تلجشس
يقل˘ت ر˘ثإإ ى˘ل˘ع إذ˘هو ن˘طو˘لإ ن˘م ة˘ف˘ل˘تfl ق˘طا˘ن˘م
هذ˘ه Úن˘˘طإوŸإ فر˘˘ط ن˘˘م ة˘˘ثاـغ˘˘ت˘˘شسلإ تاŸا˘˘ك˘˘م
ةـيام◊إ ةطششنأإ تلا‹ فلتfl تلمشش تلخدتلإ
ثدإو◊إ رورŸإ ثدإو˘ح˘ب ة˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘تŸإ ءإو˘˘شس ة˘˘ي˘˘ندŸإ
ةزهجألإ و قئإر◊إ داــمخإإ يحشصلإ ءلجإلإ ةيلزنŸإ
اميف Òهطتلإ و سسيشسحتلإ تايلمع إذك و ةينمألإ
.91 ديفوك انوروك سسوÒفب قلعتي
راششتنإ نم ةياقولاب ةقلعتŸإ تاطاششنلإ سصخي اميف
ةيام◊إ تإد˘حو تما˘ق91-ديفوك ا˘نورو˘ك سسوÒف
Èع (ةÒخألإ ةعاشس42) ةÎفلإ سسفن للخ ةيندŸإ

È 70ع ةيشسيشس– ةيلمع65 ـب ينطولإ بإÎلإ ةفاك
مهركذتو مهث– ÚنطإوŸإ ةدئافل (ةيدلب63) تايلو
إذكو يح˘شصلإ ر˘ج◊إ د˘عإو˘ق مإÎحإإ ةرور˘شض ى˘ل˘ع

ةيلمع34 ـب مايقلإ ¤إإ ةفاشضإلاب ،يعامتجإلإ دعابتلإ
تآا˘ششن˘م Èع ،(ة˘يد˘ل˘ب12) ة˘˘يلوÈ 70ع م˘ي˘ق˘ع˘˘ت

ة˘ي˘ن˘ك˘شسلإ تا˘ع˘مÛإ ة˘شصا˘خو ة˘ي˘مو˘م˘ع ل˘كا˘ي˘هو
ةيامحلل ةماعلإ ةيريدŸإ تشصشصخ نيأإ ،عرإوششلإو
ةيندم ة˘يا˘م˘ح نو˘عÚ 302تيلمعلإ Úت˘ه˘ل ة˘ي˘ندŸإ

Ãءافطإإ ةنحاشش91 و فاعشسإإ ةرايشس44 ،بترلإ فلتخ،
لكب يحشصلإ رج◊إ ناكŸ ينمإ زاهج31 عشضو عم
جراخ نم نيدفإولل ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق ،ر˘ئإز÷إ ة˘يلو ن˘م
.نطولإ

ةÎفلإ سسفن للخ ةيندŸإ ةيام◊إ تإدحو تماق امك
ةدع Èع رورم ثدإوح ةدع لجأإ نم لخدت881 ـب

و سصخ˘شش40 ةا˘فو ثدإو◊إ هذ˘ه تف˘ل˘˘خ تا˘˘يلو
ةتوا˘ف˘ت˘مو ة˘ف˘ل˘تfl حور˘ج˘ب ن˘ير˘خأإ232 ة˘با˘˘شصإإ
ل˘ق˘˘ثأإ ،ىر˘˘خألإ رورŸإ ثدإو˘˘ح ي˘˘قا˘˘ب ‘ ةرو˘˘طÿإ

وزو يزيت ة˘يلو ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع تل˘ج˘شس ة˘ل˘ي˘شصح
72 ةباشصإ و ثدا◊إ ناكم ‘ سصاخششإ20 ةافوب
ل˘ق˘ن˘ل ة˘ل˘فا˘ح بل˘ق˘نإإ ر˘ثإ ى˘˘ل˘˘ع حور˘˘ج˘˘ب ن˘˘ير˘˘خإ
15 مقر يئلولإ قيرطلإ ىوتشسم ىلع ،نيرفاشسŸإ
ةرئإد و ةيد˘ل˘ب˘ب نودر˘شسوأإ ف˘ي˘شسأإ ى˘م˘شسŸإ نا˘كŸا˘ب
و ة˘قزإز˘ع تا˘ي˘ف˘ششت˘شسŸإ ¤إإ م˘ه˘ل˘يو– ” ، ن˘قزو˘ب
.ةيندŸإ ةيام◊إ رشصانع لبق نم نقزوب

ةافو ةلا˘ح40 ةيندŸإ ةيام◊إ ح˘لا˘شصم تل˘ج˘شس ا˘م˘ك
20 ةافوب سسإدرموب ةيلو نم لكب رحبلإ ‘ اقرغ

ةيلو و سصخشش10 ةافوب رئإز÷إ ةيلو ،سصاخششإ
اياحشضلإ عيمج لقن و لاششتنإ ” ، سصخشش10 نإرهو
تايف˘ششت˘شسŸإ ¤إ ة˘ي˘ندŸإ ة˘يا˘م◊إ نإو˘عإ فر˘ط ن˘م
‘ تناك ةلج˘شسŸإ قر˘غ˘لإ تلا˘ح Òكذ˘ت˘ل˘ل .ة˘ي˘لÙإ
30و سصخ˘˘˘شش10 ة˘حا˘ب˘شسل˘ل ة˘عو˘ن˘مŸإ ئ˘طإو˘ششلإ
جراخ ةحابشسلل ةحومشسŸإ ئطإوششلإ ‘ سصاخششأإ
. ةيندŸإ ةيام◊إ زاهج لمع تاقوأإ

و تاباغلإ قئإرح ةحفاكم زاهج لمع سصخي اميف
سسفنل ةيندŸإ ةيامح˘ل˘ل ع˘با˘ت˘لإ ة˘ي˘عإرز˘لإ ل˘ي˘شصاÙإ
قئإرح ةدع دامخإإ ” ةÎفلإ

ىلع ةحوتفم باوبأا مظنت
ةنتاب ةيلوب ةطرسشلا حلاسصم

للقتشسلإ ديعل95 ـلإ ىركذلاب لافتحلإ راطإإ ‘
بيرقتو ةيرإو÷إ ةطرششلإ أإدبŸ إديشسŒو ،بابششلإو
نمألل ةماعلإ ةيريدŸإ تمظن ،هتطرشش نم نطإوŸإ
ا˘بإو˘بأإ ،1202 ةيل˘يو˘جÚ 21نثلإ مو˘ي˘لإ ي˘ن˘طو˘لإ

.ةنتاب ةنيدÃ ينطولإ نمألإ حلاشصم لوح ةحوتفم
ىوتشسم ىلع ماقت يتلإ ةرهاظتلإ هذه تايلاعف حتتفإإ

31وÚ (21موي رإدم ىلع ،““راحشسأإ““ سضراعŸإ ةعاق
ة˘طر˘˘ششل يو˘˘ه÷إ سشت˘˘فŸإ د˘˘ي˘˘شسلإ ،(1202 ةيل˘يو˘ج

،ينطو˘لإ ن˘مأل˘ل ما˘ع˘لإ ر˘يدŸإ د˘ي˘شسل˘ل ل˘ث‡ قر˘ششلإ
ةر˘شسألإو ÊدŸإ ع˘م˘تÛإ ،ة˘ي˘لÙإ تا˘ط˘ل˘˘شسلإ ة˘˘ق˘˘فر
.ةيملعإلإ
نع فرعتلل رئإزلإ روهمجلل ةشصرف دعت ةرهاظتلإ

ن˘مألإ زا˘ه÷ ة˘ل˘ك˘ششŸإ ح˘˘لا˘˘شصŸإ م˘˘هأإ ى˘˘ل˘˘ع بر˘˘ق
تإز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لإ ف˘ل˘تfl ى˘ل˘ع عل˘˘طلإو ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لإ

ت– تع˘شضو ي˘ت˘لإ ةر˘خ˘شسŸإ ة˘ث˘يد◊إ ل˘˘ئا˘˘شسو˘˘لإو
.نطإوŸإو نطولل ةمدخ ةطرششلإ لجر فرشصت

ةينطولا حورلاو حماسستلا ميق خيسسرت ‘ اياوزلا ةناكم زيزعت ¤إا ةوعدلا :ترايت

ةينطو˘لإ ةود˘ن˘لإ ‘ سسمأإ نو˘كرا˘ششŸإ ا˘عد
اهرودو رئإز÷إ ‘ ةين˘يد˘لإ ا˘يإوز˘لإ““ لو˘ح

ةعماج˘ب ة˘م˘ظ˘نŸإ ،““ة˘ي˘ن˘طو˘لإ ةد˘حو˘لإ ‘
ا˘يإوز˘لإ ةدا˘ع˘ت˘شسإ ةرور˘˘شض  ¤إ ،ترا˘˘ي˘˘ت
Ÿإ ‘ اهتناكÛاهرود زيزعتو يرئإز÷إ عمت

ةينطولإ حورلإو حماشستلإ ميق خيشسرت ‘
ع˘م˘تÛإ ا˘يا˘شضق ف˘ل˘تfl ع˘˘م ل˘˘عا˘˘ف˘˘ت˘˘لإو
جاجح رداقلإ دب˘ع ذا˘ت˘شسألإ ر˘كذو.ة˘ن˘هإر˘لإ

هل ةلخإد˘م لل˘خ ن˘م ،ترا˘ي˘ت ة˘ع˘ما˘ج ن˘م
flÈ فرط نم ةمظنŸإ ةودنلإ هذه للخ

نا˘شسنإلإ ا˘يا˘شضقو ه˘ي˘ف˘شسل˘ف˘لإ تا˘شسإرد˘لإ
تا˘˘شسإرد˘˘لإ flÈو ر˘˘ئإز÷إ ‘ ع˘˘م˘˘˘تÛإو
،اي˘ق˘ير˘فإإ لا˘م˘شش ‘ ة˘ير˘ثألإو ه˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لإ
ة˘ي˘نا˘˘شسنإلإ مو˘˘ل˘˘ع˘˘لإ ة˘˘ي˘˘ل˘˘ك˘˘ل Úع˘˘با˘˘ت˘˘لإ

““نإونعب ترا˘ي˘ت ة˘ع˘ما˘ج˘ب ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلإو
‘ ا˘هرودو ا˘يإوز˘ل˘ل ة˘ن˘هإر˘لإ تا˘يد˘ح˘˘ت˘˘لإ

ى˘ل˘ع““ ه˘نأإ ،““ة˘ي˘ن˘طو˘لإ ة˘يو˘ه˘لإ ة˘عا˘ن˘شص
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جإ ة˘شسشسؤو˘م د˘ع˘ت ي˘ت˘لإ ة˘˘يوإز˘˘لإ
‘ ة˘م˘ها˘شسŸإ ة˘ير˘ك˘فو ة˘ي˘فا˘ق˘ثو ة˘يو˘بر˘ت
ميقلإ خيشسرتو عمتÛإ كشسا“ ىلع ظاف◊إ

ىدل قلخألإو ةينطولإ حورلإو تبإوثلإو
.““حماشستلإو حلشصلإ ةفاقث رششنو بابششلإ

ةعماج نم ›لي÷إ سسيإرك ذاتشسألإ زربأإو
نإو˘˘ن˘˘ع˘˘ب ه˘˘ت˘˘ل˘˘خإد˘˘م لل˘˘خ ن˘˘˘م نإر˘˘˘هو
““ةيولعلإ ةيوإزلل ةيملشسإلإ تايعجرŸإ““
ماعلإ طشسولإ ¤إإ داع ينيدلإ بنا÷إ““ نأإ
ةيوهلإ نم ءزج يملشسلإ نيدلإ نأابو ةوقب
ناك إذإ““ هنإ إدكؤوم ،““ة˘ير˘ئإز÷إ ة˘ي˘ن˘طو˘لإ
اÃ ةيوهلإ ىلع ظاف◊إ ‘ Òبك رود ايإوزلل
ىلع ،يملشسإلإ نيدلإو ةيبرعلإ ةغللإ اهيف

للغتشسإ مويلإ اهيلع تاب دقف ،ةنمزألإ رم
ة˘ي˘ط˘شسو˘لإ ر˘ششن˘ل ع˘م˘تÛإ ‘ ا˘ه˘˘ت˘˘نا˘˘ك˘˘م
حماشستلإ ةفاقث رششنو بشصعتلإ ةبراfiو
ر˘كذ ،ه˘ب˘نا˘˘ج ن˘˘مو.““ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لإ حور˘˘لإو
ترايت هعماج نم ةلوط نب دمfi ذاتشسألإ

ةداعإإو ايإوزلإ تايد–““ لوح هتلخإدم ‘
امإزل حبشصأإ““ هنأإ ““عمتÛإ ‘ اهرود ثعب

ةلعاف ةيعامتجإ ةشسشسؤو˘م˘ك ة˘يوإز˘لإ ى˘ل˘ع
ا˘هرود هدا˘ع˘ت˘شسإ ل˘جأإ ن˘م تإردا˘˘ب˘˘م ذ˘˘خأإ
لل˘˘خ ن˘˘م ي˘˘حل˘˘شصلإو ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلإ
ع˘م˘تÛإ ا˘يا˘˘شضق ف˘˘ل˘˘تfl ع˘˘م ل˘˘عا˘˘ف˘˘ت˘˘لإ

تافلÿإ كفو حلشصلإ ةماقإ ‘ ةمهاشسŸإو
ايلخ ءايحإ ةداعإ للخ نم عمتÛإ طشسو
يتلإ ،حلشصلإ سسلا‹و ةطاشسولإ نا÷ وأإ

و˘ح˘ن ه˘جو˘ت˘لإ ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘لإ ا˘˘ه˘˘نأا˘˘شش ن˘˘م
ةينيدلإ نوؤوششلإ ر˘يد˘م د˘كأإو.““ي˘شضا˘ق˘ت˘لإ

،فيشصول قيفر ،ترايت ةيلول فاقوألإو
اهل ناك ايإوزلإ““ لوح هل ةلخإدم للخ نم
يعامتجلإ كشسامتلإ زيزعت ‘ لاعف رود
تبإوثلإو ةيو˘ه˘لإ ر˘شصا˘ن˘ع ى˘ل˘ع ظا˘ف◊إو
ءانثأإ ةيرئإز÷إ ةينطولإ ةيشصخششلإ ميقلإو
حبشصأإ ›ا◊إ فرظلإ ‘ هنأإ ،““رامعتشسلإ

‘ ا˘˘يإوز˘˘لإ م˘˘˘ها˘˘˘شست نأإ يرور˘˘˘شضلإ ن˘˘˘م
ثوروŸإ ‘ ثحب˘لإو ي˘ن˘طو˘لإ كشسا˘م˘ت˘لإ
ظاف◊إ لجأإ نم ةمألل قيم˘ع˘لإ ي˘خ˘يرا˘ت˘لإ

ج˘ي˘شسن˘لإ ل˘خإد ح˘ما˘شست˘لإو ط˘بإÎلإ ى˘ل˘˘ع
ةود˘˘ن˘˘لإ هذ˘˘ه ‘ كرا˘˘ششو.ي˘˘عا˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلإ
تاعماج01 نم ذاتشسأإ03 ›إوح ةينطولإ

ةمئأإ بناج ¤إ ،نطولإ تايلو فلتfl نم
.نطولاب ايإوزلإ نم ددعل Úبشستنمو

 يبرقعلا ممسستلا رطاfl نم ةياقولل ةيسسيسس– ةلمح قÓطنا :ةلقرو
ممشستلإو يبرقعلإ ممشستلإ رطاfl نم ةياقولل ةيشسيشس– ةلمح ةلقرو ةيلوب تقلطنإ
راعشش ت– ( ةلقرو بتكم) ةيبطلإ مولعلل ةينطولإ ةبخنلإ ةيعمج نم ةردابÃ ،يئإذغلإ
.ÚمظنŸإ نم سسمأإ ملع امبشسح ،““نمأإ فيشصل اعم““

رطشسŸإ اه‹انرب لشصإوتل ةنيدŸإ طشسوب ةيشسيشسحتلإ ةلم◊إ هذه تاطfi ¤وأإ تقلطنإو
تاطfi إذكو ةيناكشسلإ تاعمجتلإ قطانمو ةيراجتلإ زكإرŸإ نم ديدعلاب ةفئاشصلإ هذهل

يئلولإ بت˘كŸإ سسي˘ئر ر˘كذ ا˘م˘ك ،Úن˘طإوŸإ ن˘م دد˘ع Èكأإ سسم˘ت˘ل ل˘ظ˘لإ ق˘طا˘نÃ ةد˘يد˘ع
.يلت بيهشص دمfi ةيعمجلل

ةدايزو ةيعوتلإ رششن لجأإ نم Úترهاظلإ Úتاه ىلع ءوشضلإ طلشست ةيعم÷إ نأإ ¤إإ راششأإو
.امهراششتنإ نم د◊إو ÚنطإوŸإ Úب يحشصلإ يعولإ

ءابطألإ سضعبو بطلإ ةيلكب ةبلط نم ةيعم÷إ وطرخنم ةيئاقولإ ةلم◊إ هذه ىلع فرششيو

نوموقي ةيندŸإ ةيام◊إ حلاشصمو ناكشسلإو ة˘ح˘شصلإ ة˘ير˘يد˘م ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب Úعو˘ط˘تŸإ
ىلع ،امهنع ةمجانلإ تافعاشضŸإو تاممشستلإ هذه نم ةياقولل تإداششرإإو حئاشصن Ëدقتب

بنŒو ةيئإذغلإ تاجتنŸإ ةيحلشص ءاهتنإ خيرات ةبقإرمو طيÙإ ةفاظن ىلع ظاف◊إ رإرغ
لقن ةرورشض ىلع ديكأاتلإ عم براقعلإ عشسلب ةباشصإلإ ةلاح ‘ جلعلل ةيديلقتلإ قرطلإ
.ةمزللإ ةيبطلإ ةياعرلإ نم ةدافتشسلل يحشص قفرم برقأإ ¤إ باشصŸإ سصخششلإ

ىرقلإ ‘ ةيوعم÷إ ةكر◊إ رود إذكو تايدلبلاب طونŸإ رودلإ ¤إ ردشصŸإ تإذ راششأإو
هذ˘ه يدا˘ف˘ت˘ل ا˘هذ˘ي˘ف˘ن˘ت بجإو˘لإ ة˘ي˘ئا˘قو˘لإ تإءإر˘جإلا˘ب نا˘ك˘شسلإ سسي˘˘شس– ‘ فا˘˘يرألإو
. تاممشستلإ

سصئاقنلإ سضعب اهيف سضرعت ةينعŸإ تاه÷إ ¤إ تايشصوتلإ نم ةعوم‹ ةيعم÷إ عفÎشسو
.هتإذ ردشصملل اقفو ،يبرقعلإ ممشستلإ لا‹ ‘ ةيلولاب ةحشصلإ عاطق هجإوت يتلإ

31 ةدŸ ايئزج ابإر˘ط˘شضإ نإر˘هو يإو˘مإر˘ت ة˘كر˘ح فر˘ع˘ت˘شس
Úب ام طبإرلإ رط˘ششلإ سسم˘ي˘شس و˘ي˘لو˘ي52 ن˘م ءإد˘ب ،ا˘مو˘ي

fiمألإ““ يتطÒ امبشسح ،ةيديد◊إ ةكشسلإو ““رداقلإ دبع
.(مإÎيشس) نإرهو يإومإرت للغتشسإ ةكرشش سسمأإ هتنلعأإ

إ ءإدتبإ فرعتشس تإرطاقلإ ةكرح نإ ةكرششلإ تحشضوإو
سضعب مداق˘لإ سسط˘شسغأإ6 ةيا˘غ ¤إإ و˘ي˘لو˘ي52 دحألإ ن˘م

يتطÚ fiب ام طبإرلإ رطششلإ ‘ ةمدÿإ ‘ تابإرطشضإلإ
كلذو ,ة˘يد˘يد◊إ ة˘ك˘شسلإ ة˘طfi و ““ردا˘ق˘لإ د˘ب˘˘ع Òمألإ““
طخ ىلع ةمدÿإ Úشس– ¤إإ فدهت ةئيهت لاغششأإ ببشسب
.يإومإÎلإ

ة˘طÚ fiب ةر˘طا˘ق˘لإ Òي˘غ˘ت ن˘ير˘فا˘شسŸإ ى˘ل˘ع نو˘˘ك˘˘ي˘˘شسو
اهثإدحتشسإ متي يتلإ ةتقؤوŸإ ةطÙإو ““رداقلإ دبع Òمألإ““

,لقنلإ ةمدخ ةلشصإوم نام˘شضل لا˘غ˘ششألإ ة˘ق˘ط˘ن˘م بنا˘ج˘ب
تإذ˘ل ا˘ق˘فو ,تل˘حر˘لإ لا˘م˘ك˘ت˘شسل م˘هر˘كإذ˘ت˘ب Úق˘˘فر˘˘م
.ردشصŸإ

ةكرشش لبق نم سصاخ ميظنت عشضو متيشس ,قايشسلإ إذه ‘و
مزل˘لإ م˘عد˘˘لإ Òفو˘˘ت ل˘˘جأإ ن˘˘م نا˘˘كŸإ Úع˘˘ب ““مإÎي˘˘شس““
.ردشصŸإ سسفن هفاشضإ امبشسح ,نيرفاشسملل
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سسطسسغأا6 ¤إا ويلوي52 نم ايئزج ةمدÿا بارطسضا :نارهو ياومارت

ةلفاح بلقنإ ‘ نورخآإ72 حرجو امهفتح ناشصخشش يقل
بون÷إ ‘ نقزوب ةقطنم ‘ دحألإ عقو نيرفاشسŸإ لقنل
ةل˘ي˘شصح سسمأإ ه˘ب تدا˘فأإ ا˘م˘ب˘شسح ،وزو يز˘ي˘ت˘ل ي˘قر˘ششلإ
.ةيندŸإ ةيام◊إ ةيريدŸ ةيئاهن

ةعاشسلإ دودح ‘ عقو ثدا◊إ نأإ ردشصŸإ تإذ حشضوإ و
““نودرشسوأإ فيشسأإ““ Úب رشسج جرfl ‘ ءاشسم ةشسداشسلإ

74 رمعلإ نم غلبت ةأإرمإ ةافو ¤إإ ىدأإ152 يئلولإ قيرطلإو
.ناكŸإ Úع ‘ ةنشس03 هرمع لجرو ةنشس
مهؤولجإإ ” (اشصخشش72) ىحر÷إ نأإ ردشصŸإ تإذ فاشضأإو

ةقزإزع ةيد˘ل˘ب˘ل ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لإ ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلإ ة˘شسشسؤوŸإ ¤إإ
ن˘قزو˘ب˘ب ة˘ظو˘ل““ ة˘ير˘˘ق˘˘ل تا˘˘مدÿإ ةدد˘˘ع˘˘تŸإ ةدا˘˘ي˘˘ع˘˘لإو
.ةيندŸإ ةيام◊إ لئاشسو مإدختشساب

فاعشسل ةيندŸإ ةيام◊إ تدنج دقف ردشصŸإ تإذ بشسح و
ةيام◊إ تإدحول ةيتاي˘ل˘م˘ع˘لإ ل˘ئا˘شسو˘لإ ا˘يا˘ح˘شضلإ ءل˘جإإو
لئاشسو ىلع ةدايز ةقزإزعو مام◊إ Úعو نقزوبل ةيندŸإ
.وزو يزيتل ةيشسيئرلإ ةدحولإ

ةيندŸإ ةيامحلل يئلولإ ريدŸإ روشضحب““ ةيلمعلإ ترجو
وزو يزيتل ةنيدŸإ ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ي˘شسي˘ئر˘لإ ةد˘حو˘لإ سسي˘ئرو

.ةقزإزعو نقزوب يتدحو ءاشسؤورو
نقزوب قطانÚ ŸنطإوŸاب ةيلولل ةيندŸإ ةيام◊إ تداششأإو
ةيام◊إ نإوعأإ بنا˘ج ¤إإ م˘هد˘نŒو م˘ه˘تد˘عا˘شسŸ ة˘قزإز˘عو
نقزوبل تامدÿإ ةددعتŸإ ةدايعلل ةي˘ب˘ط˘لإ قر˘ف˘لإو ة˘ن˘يدŸإ

لفكتلإ ‘ ةقزإزعل ةيئاف˘ششت˘شسلإ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لإ ة˘شسشسؤوŸإو
.““اياحشضلاب

بيشصأإو امهفتح ايقل Úشصخشش نأإ ةيلوأإ ةليشصح تدافأإو
ءاشسم نيرفاشسŸإ لقن ةلفاح بلقنإ ‘ حورجب نورخآإ11
.دحألإ

نيرفاسسŸا لقن ةلفاح بÓقنا ‘ نيرخآا72 ةباسصاو Úسصخسش ةافو :وزو يزيت

ينطولا نمألا فيسض ينيعبسس نب يمار
ةيوعوت ةشضمو ‘ ينطولإ نمألإ ىلع افيشض ينيعبشس نب يمإر مدقلإ ةركل ›ودلإ ّلح ،““ثدإوح نودب فيشصل ... ًاعم““ راعشش ت– ،1202 ينطولإ نمألل قرزألإ ططıإ راطإإ ‘

.ةاي◊إ ىلع ظافحلل ةميلشسلإ ةدايقلإ حورب يلحتلإ ¤إإ قيرطلإ يلمعتشسم اهÈع اعد ،Úتقيقد اهتدم
،بابششلإ ةئف اميشسل ،ةقايشسلإ ‘ روهتلإ بنجتل ،قإوشسلل تإداششرإإو حئاشصن ،ينطولإ نمألل يعامتجلإ لشصإوتلإ تاشصنم Èع ،خابدلغنششنوم ايشسيروب عفإدم هجو ،ةبشسانŸاب

.رورŸإ ثدإوح اهفلخت يتلإ يشسآاŸإ مهتلئاع فلكي يذلإو
Áإ نم ةيوعوتلإ ةشضمولإ ليم– مكنكŸعو ينطولإ نمألل ةماعلإ ةيريدملل يمشسرلإ عقوÈ يوت و مإرغتشسنأإ ،كوبشسياف يعامتجإلإ لشصإوتلإ عقإوم ىلع ةيمشسرلإ اهتاحفشصÎ.


