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AIS: ةعابطلا AIS

نانفلل اÁركت ةيفارغوتوفلا روسصلل سضرعم
يباورق يمسشاهلا لحارلا

اÁركت ةيفأرغوتوفلأ روضصلل اضضرعم ،ةمضصاعلأ رئأز÷اب سسمأأ  ،يبأورق يمضشاهلأ ةيفاقثلأ ةيعم÷أ
.51لأ هتافو ىركذ ةبضسانÃ يبأورق يمضشاهلأ ةيبعضشلأ ةينغألأ قÓمعل

تلا‹ ‘ Úيفرح Úنانف لامعأ ايركز يدفم ةفاقثلأ رضصق عم نواعتلاب مظن يذلأ سضرعŸأ مضض و
.ةيديلقتلأ يل◊أ و سساحنلأ و دل÷أ و جاجزلأ ىلع مضسرلأ و سسابللأ

تÓف◊أ و حكرلأ ىلع هروهظ ةياغ ¤أ هتلوفط ذنم نانفلأ ةÒضسم يكا– ةروضص03 تضضرع امك
رأرغ ىلع يرئأز÷أ نفلأ ةدمعأأ سضعبل ىرخأ و اهلجضس يتلأ ¤ولأ هتانأوطضسأ ¤أ ةفاضضأ ةيلئاعلأ
.روضشاع نب نامحد و Êأردنكضس ىفطضصم و سسيقنعلأ ةعمجوب و ىقنعلأ دمfi جا◊أ

دعب رضشع ةضسماÿأ نضس ‘ أربولاب قحتلأ و ةمضصاعلأ رئأز÷اب8391 ةنضس يبأورق يمضشاهلأ دلو
. ءانغلأ و حرضسŸأ ‘ هتأردق ترهظ ثيح ةيندŸأ هيحب مدقلأ ةرك يدان ‘ اهاضضق تأونضس
يبعضشلأ ةينغأ ¤أ كأذنآأ روهم÷أ بطقتضسي نأ يتاب بوبfi نانفلأ لضضفب لÓقتضسلأ دعب عاطتضسأ و
وحن كأذنأأ ةهجتم لويŸأ تناك امدعب ““ولأأ ولأأ و ““يضضاŸأ““ و ““ةقرولأ““ و ““حرابلأ““ Êاغأأ لÓخ نم
ديضصقلأ و يبعضشلأ ةدمعأ ثيرو كلذ دعب حبضصيل ““لور دنأ كورلأ““ ىقيضسوم و ةيقرضشلأ Êاغلأ
.طوبرز دمfi و قزيرم جا◊أ

نع أÈعم قÓغنلأ و نايضسنلل يبعضشلأ سضيرعت سضفري هناب هل ةلفح رخآأ ‘ يبأورق يمضشاهلأ لاق و
.ةبقاعتŸأ لايجلأ ¤أ نفلأ أذه لقن ىلع هضصرح
¤أ سضرعŸأ تايلاعف رمتضست و.ةنضس86لأ نضس ‘6002 ويلوي71 موي يبأورق يمضشاهلأ نانفلأ ‘وت

.يرا÷أ ويلوي71 ةياغ

سسب◊ا نهر سسيرغ ديم◊ا دبع عاديإا
تقؤوŸا

Úمألأ عأديإاب ةديلبلاب ةيركضسعلأ ةمكÙأ ‘ يركضسعلأ قيقحتلأ يضضاق رمأأ
.تقؤوŸأ سسب◊أ سسيرغ ديم◊أ دبع ينطولأ عافدلأ ةرأزول قباضسلأ ماعلأ

يذلأ سسيرغ لأÔ÷أ عأديإأ Èخ ةيضسنرفلاب ةقطانلأ نطولأ ةفيحضص تلقنو
هتعباتŸ يرا÷أ عوبضسألأ تقؤوŸأ سسب◊أ ،مرضصنŸأ سسرام51 موي هماهم تيهنأأ

.داضسف اياضضق ‘
51 موي عافدلأ ةرأزول اماع انيمأأ هتفضصب هماهم تيهنأأ سسيرغ نإاف Òكذتلل

.ةباينلاب ماع انيمأأ بضصُن يذلأ ةضشيب نب ءأوللأ هفلخ دقو سسرام

ةلفاق :انوروك
ةينماسضت تادعاسسم

رمحألا لÓهلل
تايلو بوŒ يرئاز÷ا

نطولا

ر˘˘˘ضصق ن˘˘˘م سسمأأ  لوأأ تق˘˘˘ل˘˘˘˘ط˘˘˘˘نإأ
ةلفاق ،ةمضصا˘ع˘لأ ر˘ئأز÷ا˘ب سضرا˘عŸأ
،يرئأز÷أ رمحألأ لÓهلل ةينماضضت

ةياقولاب ةضصاخ تأدعاضسم لاضصيإل
،(91-د˘ي˘فو˘ك) ا˘نورو˘ك سسوÒف ن˘م
نم ةلئا˘ع ف˘لأأ12 نم د˘يزأأ ةد˘ئا˘ف˘ل
ف˘˘ل˘˘تÈ flع دودÙأ ل˘˘˘خد˘˘˘لأ يوذ
تف˘ضشك ا˘م بضسح ،ن˘طو˘لأ تا˘يلو
نب ةديعضس ،ةمظنŸأ تأذ ةضسيئر هنع
.سسليبح
لÓخ سسليبح نب ةديضسلأ تحضضوأأو
ةيلمعلأ هذه قÓطنأ ىلع اهفأرضشإأ
مضضت““ ، سسمأأ  مويلأ تقلطنأ يتلأ

ةضسبلأأو تاما˘م˘كو م˘ي˘ق˘ع˘ت ل˘ئا˘ضسو
اه˘ن˘ي˘ب ن˘م ،ة˘ي˘ب˘ط تأد˘ع˘مو ة˘ي˘قأو
نوكتضس ةرأر◊أ ةجرد سسايق ةزهجأأ

فلأأ12 نم د˘يزأأ ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ه˘جو˘م
Óبقتضسم عبتت نأأ ىلع ،ةزوعم ةلئاع
Ãئاعلأ هذهل ةيئأذغ تأدعاضسÓت““.
رمحألأ لÓهلأ نأأ ةبضسانŸاب تركذو
دو˘˘هÛأ م˘˘عد ل˘˘ضصأو˘˘ي““ ير˘˘ئأز÷أ
راضشتنأ نم د◊أ ¤إأ يمأرلأ ينطولأ

لÓ˘˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘˘˘م ،91-دي˘فو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج
ةلثا‡ ةينماضضت تايلمع˘ل ه˘م˘ي˘ظ˘ن˘ت
ى˘ل˘ع ةزو˘عŸأ تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لأ ح˘˘لا˘˘ضصل
يتلأ كلت اميضس ،ين˘طو˘لأ ىو˘ت˘ضسŸأ
.““ةلوزعŸأو لظلأ قطانم نطقت
تأذ تف˘˘˘ضشك ،ىر˘˘˘خأأ ة˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘م
Òجضشت ةلمح ميظنت““ نع ةلوؤوضسŸأ

ي˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ل˘˘ضشن˘˘خ ة˘˘يلو˘˘ب ة˘˘˘ع˘˘˘ضسأو
،ق˘ئأر˘ح ةد˘ع ن˘م أر˘خؤو˘م ترر˘˘ضضت

لبقŸأ ربوتكأأ رهضش رخأوأأ ‘ كلذو
ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ير˘يدŸأ ع˘˘م ق˘˘ي˘˘ضسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
. ““تاباغلل

سسل˘ي˘ب˘˘ح ن˘˘ب ةد˘˘ي˘˘ضسلأ تو˘˘ف˘˘ت ⁄و
دأرفأأ ىل˘ع أدد‹ ي˘ن˘ث˘ت˘ل ،ة˘ب˘ضسا˘نŸأ
هتقفأرم ‘ يبعضشلأ ينطولأ سشي÷أ
لا‹ ‘ يرئأز÷أ ر˘م˘حألأ لÓ˘ه˘ل˘ل
ا˘ه˘ي˘جا˘تfi ¤إأ تأد˘عا˘ضسŸأ لا˘ضصيإأ
.ةيئانلأو ةيبون÷أ قطانŸاب

ةخسسن0002بحسسلا
جد01 نمثلا

ةينوÎكلا ةسسلج مدقت  ةيدنكلا ةرافسسلا
““عير˘سسلا لو˘خد˘لا““ ةر˘ج˘ه˘لا ج˘ما˘نر˘ب لو˘ح
 ةيليوج72 ءاثÓثلا موي دقعيتسس يتلاو

نأأ ،كوبضسيفلأ ىلع ةيمضسرلأ ةحفضصلأ ى˘ل˘ع رو˘ضشن˘م ةرا˘ف˘ضسل˘ل نا˘ي˘ب ح˘ضضوأأو
نمضضتي نأأ ىلع ددfi نأونع ¤إأ ÊوÎكلأ ديرب لاضسرإاب نوكي ليجضستلأ
يذ˘لأ (PNC) ينطولأ ينهŸأ فينضصتلأ نوناق ا˘ه˘ن˘م تا˘مو˘ل˘عŸأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ
ةدحأو ةنضس ةينهŸأ ةÿÈأ نع تامولعم ،ةبولطŸأ تأراهŸأ كيدل نأ هيف دقتعت

ةغللأ ‘ ةيوغللأ تأراهŸأو يمي˘ل˘ع˘ت˘لأ ىو˘ت˘ضسŸأ ن˘ع تا˘مو˘ل˘ع˘م ،ى˘ندأ د˘ح˘ك
.ةيزيل‚لأو ةيضسنرفلأ

تيقوتب ليللأ فضصتنم ليج˘ضست˘ل˘ل1202 ةيليو˘ج71 ة˘يا˘غ ¤إأ رد˘ضصŸأ دد˘حو
ديÈلأ Èع ةوعد لاضسرأ متيضس رايتخإلأ ةلاح ‘ هنأأ ¤إأ أÒضشم ،ةمضصاعلأ رئأز÷أ
.سسكبيولأ ةضسلج طبأر عم ويلويÊ ‘ 62وÎكللأ

fiا يديسس ةمكfiناقبسسألا ناريزولا عم قيقحتلا :دم
ةيئاŸا دراوŸا ةيسضق ‘ لÓسسو يقزرا يقارب

Áأ يئأز÷أ بطقلاب ةثلاثلأ ةفرغلأ قيقحتلأ يضضاق مامأ  سسمأأ لثŸأ داضسفلأ اياضضق ‘ سصضصختŸو ةيلا
كلاŸأ دبع قبضسألأ لوألأ ريزولأ ةقفر يقزرأ يقأرب قبضسألأ ةيئاŸأ درأوŸأ ريزو دمfiأ يديضسب ةيداضصتقإلأ

 .دودضسلأ و ةيئاŸأ درأوŸأ عاطق  تلاط يتلأ داضسفلأ ةيضضق ‘ امهعم قيقحتلأ لجأ نم لÓضس
لÓغتضسأ ةءاضسأ و ةيمومع لأومأ ديدبت يهو داضسفلاب قلعتت مهت لÓضس كلاŸأ دبعو يقزرأ يقأÈل تهجوو
نأوج71 خراتب تقؤوŸأ سسب◊أ نهر يقزرأ يقأرب ةيئاŸأ درأوŸأ ريزو عأديإأ ” نأأو قبضس Òكذتللو ،ةفيظولأ

.ةيرا÷أ ةنضسلأ نم
.1202 ةنضس  نم يرفيف  رهضش  ةيئاŸأ درأوملل ريزوك يقزرأ يقأرب ماهم تيهنأ ركذلاب ريد÷أو
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سسمأا بنا˘جأا و نو˘˘ير˘˘ئاز˘˘ج ءاÈخ د˘˘كأا
ليهأا˘ت˘لا نا ى˘ل˘ع ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا ر˘ئاز÷ا˘ب
ن˘˘˘م اد˘˘˘يز˘˘˘م و ن˘˘˘يÒشسم˘˘˘˘ل˘˘˘˘ل د˘˘˘˘ي÷ا
اذ˘ك و رار˘ق˘لا ذا˘خ˘تا ‘ ة˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘شس’ا

سسل‹ ءا˘˘شضعأ’ ع˘˘شسوا تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘شص
يدؤوت يتلا لماوعلا Úب نم يه ةراد’ا
تا˘شسشسؤو˘˘م˘˘ل˘˘ل ل˘˘شضفا ة˘˘م˘˘كو˘˘ح ¤ا
.ةيداشصتق’ا ةيمومعلا

نوناق ‘ ةÒبÿا تدكا ،ددشصلا اذه ‘
‘ نور˘كا تو˘قا˘ي ةذا˘ت˘شس’ا لا˘م˘ع’ا
مي˘ظ˘ن˘ت ن˘م ى˘ق˘ت˘ل˘م لÓ˘خ ا˘ه˘ل ل˘خد˘ت
و يدا˘˘˘˘شصت˘˘˘˘ق’ا ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘طو˘˘˘˘˘لا سسلÛا
ناو˘ن˘ع ت– ي˘ئ˘ي˘ب˘˘لا و ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ة˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا تا˘˘شسشسؤوŸا ة˘˘م˘˘كو˘˘ح““
،““ةراد’ا سسلا‹ رود :ة˘˘يدا˘˘˘شصت˘˘˘ق’ا

ة˘˘شسشسؤوŸا ““ر˘˘ير–““ ةرور˘˘˘شض ى˘˘˘ل˘˘˘ع
رايتخا لÓخ نم ةيداشصتق’ا ةيمومعلا

و م˘ه˘تءا˘ف˘ك سسا˘˘شسا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘يÒشسم
.مهتÓهؤوم
ة˘لود˘لا نا نور˘كا ةد˘ي˘شسلا تح˘˘شضوأاو
ة˘˘ب˘˘لا˘˘ط˘˘م ‘ ق◊ا ا˘˘ه˘˘˘ل ة˘˘˘م˘˘˘ها˘˘˘شسŸا

ة˘يدا˘شصت˘ق’ا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا تا˘˘شسشسؤوŸا
طرفم لخدت نودب و““ ،جئاتنلا Ëدقتب
ةر˘طاıا و ةردا˘بŸا ة˘˘ل˘˘قر˘˘ع ¤ا يدؤو˘˘ي
.““ةيطشسولا ةدعاق قيبطتب

ديفتشسي ناب““ ددشصلا اذه ‘ تشصوأاو
ةيلÓقتشسا نم ةراد’ا سسل‹ ءاشضعا
نم اونكمتي ىتح رارقلا ذاختا ‘ ةمات
سسل‹ سسي˘ئر˘ل رار˘ق ى˘ل˘˘ع سضاÎع’ا
بشسا˘˘˘˘ن˘˘˘˘م Òغ ه˘˘˘˘نوÈت˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘ي ةراد’ا
رود““ نا ا˘˘ح˘˘شضو˘˘م ،““ة˘˘شسشسؤو˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل
هيجوت ‘ لثمتي ةراد’ا سسل‹ ءاشضعا

ةرا˘ششت˘˘شس’ا Ëد˘˘ق˘˘ت اذ˘˘ك و ة˘˘ب˘˘قار˘˘مو
ةيمومعلا ة˘شسشسؤو˘م˘ل˘ل ÒشسŸا ق˘ير˘ف˘ل˘ل
.““ةيداشصتق’ا

سسي˘˘ئر نا نور˘˘كا ةد˘˘ي˘˘شسلا تفا˘˘˘شضأاو
ماعلا ريدŸا سسيئرلا وا ةراد’ا سسل‹

Ÿبشسح) ةيدا˘شصت˘قا ة˘ي˘مو˘م˘ع ة˘شسشسؤو
بختني نا  يغبني““ ،(ةشسشسؤوŸا ميظنت
ةلودلا نم ا˘ن˘ي˘ع˘م سسي˘ل و ه˘ئÓ˘مز ن˘م
.““اديحو امهاشسم اهنوك
رشصان يداشصتق’ا Òبÿا دكا هبناج نم

بشسا˘˘نŸا را˘˘ي˘˘ت˘˘خ’ا““ ى˘˘ل˘˘ع نا˘˘نرو˘˘ب
بشسح ةراد’ا سسل‹ ءا˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شضعأ’
ل˘ك˘ششب عا˘فد˘لا ل˘جا ن˘م م˘ه˘تÓ˘˘هؤو˘˘م
.““ةشسشسؤوŸا حلاشصم ىلع لشضفا
ة˘م˘ظ˘ن˘˘م ‘ Úيدا˘˘شصت˘˘ق’ا Òب˘˘ك ا˘˘مأا
سسناه ةيداشصتق’ا ةيمن˘ت˘لا و نوا˘ع˘ت˘لا

نا ¤ا را˘˘ششا د˘˘ق˘˘ف ن˘˘شسنا˘˘ي˘˘ت˘˘˘شسير˘˘˘ك
Èكا ةيلÓقتشسا حنÃ ةبلاطم ةموك◊ا““
ŸشسÒا يŸة˘˘˘ي˘˘˘مو˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘˘لا تا˘˘˘˘شسشسؤو
ا˘ه˘ل حا˘م˘شسلا م˘ت˘ي ى˘ت˘ح ة˘يدا˘˘شصت˘˘ق’ا

Ãا ةهجاوŸةبقارم““ نا افيشضم ،““ةشسفان
ةيموم˘ع˘لا ا˘ه˘تا˘شسشسؤوŸ ة˘لود˘ل˘ل ة˘ي˘ل˘ك

ةشسشسؤومك اهتفشص اهدقفت ةيداشصتق’ا
.““تائيه ةفشص ذخأاتل

د˘˘˘ي˘˘˘شسلا ف˘˘˘ي˘˘˘˘شضي دد˘˘˘˘شصلا اذ˘˘˘˘ه ‘
و نواعتلا ة˘م˘ظ˘ن˘م نا ن˘شسنا˘ي˘ت˘شسير˘ك

ناب““ يشصوت ’ ةيدا˘شصت˘ق’ا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا
ةراد’ا سسلا‹ ‘ ءارزو د˘˘˘˘جاو˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘ي
رثؤوت دق ةموك◊ا ‘ مه˘تا˘م˘ه˘م نو˘ك˘ل

نا و ةراد’ا سسل‹ ‘ مهتارارق ىلع
ةحلشصم ‘ نوكت ’ دق تارارقلا كلت

.““ةشسشسؤوŸا
نو˘ك˘ت˘ي نا˘ب Òبÿا تاذ ى˘˘شصوأا ا˘˘م˘˘ك

ن˘˘˘˘م دد˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘˘قا ن˘˘˘˘˘م ةراد’ا سسل‹
‘ Úي˘ن˘هŸا ن˘م رد˘˘ق Èكا و Úف˘˘ظوŸا
.Òيشستلا

دهعŸ يذيفنتلا سسيئرلا دكأا هبناج نم
›ود˘لا ز˘كرŸا˘ب تا˘شسشسؤوŸا ة˘م˘˘كو˘˘ح

لا˘م˘ج فر˘ششا رو˘ت˘˘كد˘˘لا ي˘˘بد˘˘ب ›اŸا
نم نيÒشسŸا Úيعت ” اذا““ هنا ،نيدلا

د˘ق˘ف˘ت˘شس تا˘شسشسؤوŸا نا˘ف ة˘لود˘لا ل˘ب˘ق
ىوتشسŸا ى˘ل˘ع ا˘م˘ي˘شس ،ا˘ه˘ت˘ي˘لÓ˘ق˘ت˘شسا
ءاشضعا رود““ نا افيشضم ““يداشصتق’ا

د˘˘˘يد– ‘ ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ي ةراد’ا سسل‹
لجا نم لمعلا و ةشسشسؤوŸا ةيجيتاÎشسا

لشضفا Òي˘شست ع˘م ة˘شسشسؤوŸا ة˘ح˘ل˘شصم
.““راطخأÓل
و يدا˘˘˘˘شصت˘˘˘˘ق’ا سسلÛا سسي˘˘˘˘ئر ا˘˘˘˘˘مأا
دقف ،Òت ا˘شضر ي˘ئ˘ي˘ب˘لا و ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
¤ا فد˘˘ه˘˘ي ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا اذ˘˘ه نا ¤ا را˘˘ششا

تا˘شسشسؤو˘م˘ل˘˘ل يراد’ا زا˘˘ه÷ا Úشس–
لÓ˘خ ن˘م ة˘يدا˘شصت˘˘ق’ا ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لا

‘ ا˘ه˘ترادا سسلا‹ تا˘نو˘ك˘˘م Úشس–
و ةيفارششتشس’ا ةيؤورلا و ةءافكلا لا‹

كلت ةيدودرم ةدايز ةيغب ةيلÓقتشس’ا
و لÓ˘غ˘ت˘˘شس’ا ثي˘˘ح ن˘˘م تا˘˘شسشسؤوŸا
.ليومتلا و رامثتشس’ا
روشضحب زي“ دق ءاقللا اذه نا Òكذتلل
ةشسائرب ›اŸا و يداشصتق’ا راششتشسŸا
سسيئر و فÓخ زيزعلا دبع ةيروهم÷ا
داشسفلا نم ةيا˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا

.روك قراط هتحفاكمو
ن˘ع نو˘ل˘˘ث‡ ،ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا ‘ كرا˘˘شش ا˘˘م˘˘ك
سسيئرلا رارغ ىلع ةيمومع تاشسشسؤوم
،سصارÿوب رهاشش زاغلنوشسل ماعلا ريدŸا

كلذ˘ك و ل˘م˘ع˘لا با˘˘برا ن˘˘ع Úل˘˘ث‡ و
و ةرادإÓل ةينطو˘لا ة˘شسردŸا ن˘م ة˘ب˘ل˘ط
يئا˘ب÷ا و ي˘كر˘م÷ا دا˘شصت˘ق’ا د˘ه˘ع˘م
ةراجتل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘شسردŸا و ة˘ع˘ي˘ل˘ق˘لا˘ب
.ةعيلقلا ةعماجب

لضضفا ةمكوح لجا نم ةيلÓقتضسلا نم ديزم :ةيداضصتقا ةيمومع تاضسضسؤوم
2441 ةج◊ا وذ40ـل قـفاومــلا١٢٠٢ ةيليوج41  ءاعبرألا

ثدـــــــــــــــــــــــ◊ا

ي‡أا جمانرب قÓطإا
تاضسضسؤوŸا معدل

رئاز÷ا ‘ ةرغضصŸا
تا˘شسشسؤوŸا˘ب ة˘ف˘ل˘كŸا ة˘بد˘ت˘˘نŸا ةرازو˘˘لا تن˘˘ل˘˘عأا
يلعفلا قÓطن’ا نع اهل نايب ‘ سسمأا ةرغشصŸا
عم نواعتلا راطإا ‘ ،عاطقلا ةدئافل معد جمانÈل

.رئاز÷ا ‘ ةدحتŸا ·أ’ا ماظن ت’اكو
عامتجا لÓخ  سسمأا لوأا جمانÈلا اذه قÓطإا ”و
.نايبلا بشسح ,يئرŸا رشضاحتلا ةينقت Èع لمع
ءارجإا ,ةيلوأ’ا هتلحرم ‘ جمانÈلا اذه نمشضتيو
ةقلعتŸا بناو÷ا ع˘ي˘م˘ج˘ب ى˘ن˘ع˘ت ة˘ي˘ل˘ي˘ل– ة˘شسارد
طا˘ششن˘ل بشسا˘نŸاو ع˘ج˘ششŸا ي˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب
ا˘ه˘ت˘موÁد˘ب ح˘م˘شسي يذ˘لاو ةر˘غ˘شصŸا تا˘˘شسشسؤوŸا

.ةيلمعو ةيداشصتقا ةيلاعف اهئاطعإاو
ءاÈخ اهيلع فرششي يتلا ةشساردلا هذه فدهت امك
ةبدتنŸا ةرازولا نم تاراطإا عم نواعتلاب نويلود
,ةيت’واقŸا لا‹ ‘ Úلعافلا نم ديدعلا كارششإابو
حمشسي يتلا تايشصوت˘لا ن˘م ة˘عو˘م‹ Ëد˘ق˘ت ¤إا
لامعأ’ا خانم Úشسحتب عقاولا سضرأا ىلع اهذيفنت
.ةرغشصŸا تاشسشسؤوŸاب طبترŸا

ةيلمعلا بناو÷ا ةشسارد ت“ ,عامتج’ا اذه لÓخو
رواÙا ع˘ي˘م˘ج ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب ح˘م˘شست ي˘ت˘لا ة˘ي˘ج˘ه˘˘نŸاو
اهلاجا ‘ اهÁدقتو ةشساردلا هذه ءارجإاب ةقلعتŸا
جمانÈب ةقلعتŸا ةيناثلا ةلحرملل رورŸا لبق ةددÙا
.نايبلا فيشضي ,نواعتلا

محÎي يرجينلا سسيئرل
ةروثلا ءادهضش حاورأا ىلع

ةيريرحتلا
د˘مfi د˘ي˘شسلا ,ر˘ج˘ي˘ن˘لا ة˘يرو˘ه˘م˘ج سسي˘ئر م˘حر˘ت
ىلع (ةمشصاعلا رئاز÷ا) ديهششلا ماقÃ ,سسمأا ,موزاب
.ةديÛا Èمفون لوا ةروث ءادهشش
مامأا روهزلا نم Óيلكإا موزاب ديشسلا عشضو دقو
ىلع امحرت باتكلا ة–اف أارقو يراكذتلا بشصنلا
.ةيريرحتلا ةروثلا ءادهشش حاورأا

‘ Úن˘ث’ا سسمأا عر˘شش د˘ق ر˘ئاز÷ا ف˘˘ي˘˘شض نا˘˘كو
.ماه دفوب اقوفرم رئاز÷ا ¤ا ةقادشصو لمع ةرايز
فرط نم موزاب ديشسلا لبقتشسي نا رظتنŸا نمو
ثيح ,نوبت ديÛا دبع ديشسلا ,ةيروهم÷ا سسيئر
Úب ةيئانثلا تاقÓعلا““ لوح تاثداÙا روحمتتشس
قيق– ‘ مهشسي اÃ اهزيزعت لبشسو رجينلاو رئاز÷ا

نا˘˘ي˘˘ب بشسح ,““Úق˘˘يد˘˘شصلا Úب˘˘ع˘˘ششلا ح˘˘لا˘˘شصم
.ةيروهم÷ا ةشسائرل

لبقتضسي ةرمامعل ديضسلا
ةينطولا ةيلا÷ا نع اباون

جراÿاب
ةينطولا ةيلا÷او ةيجراÿا نوؤوششلا ريزو لبقتشسا
ا˘باو˘ن ، سسمأا ةر˘ما˘م˘ع˘ل نا˘ط˘مر د˘˘ي˘˘شسلا ،جراÿا˘˘ب
ةينطولا ةيلا÷ا نولثÁ ينطولا يبعششلا سسلÛاب
.جراÿاب

نوؤوششلا ةرازو رقÃ ىرج يذلا لابقتشس’ا بقعو
حيرشصت ‘ ،Êامحر سسراف بئانلا نمث ،ةيجراÿا
دبع ديشسلا ،ةيرو˘ه˘م÷ا سسي˘ئر رار˘ق ،ة˘فا˘ح˘شصل˘ل
ةيجراÿا نوؤوششلا ةرازو ةيمشست Òيغت ،نوبت ديÛا

نأا ادكؤوم ،اهعم جراÿاب ةينطولا ةيلا÷ا جامدإاو
‘ ايلعلا تاطلشسلا مامتها ىلع لدي““ رارقلا اذه
.““ةيرئاز÷ا ةيلا÷ا دارفأاب دÓبلا

اذه نأا دمfi ةر˘شضخ˘ب بئا˘ن˘لا حر˘شص ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ةيلا÷ا ت’اغششنا مهأا““ لقن˘ل ة˘شصر˘ف نا˘ك ءا˘ق˘ل˘لا
ةيناكمإا ‘ رظنلا اهتمدقم ‘و ،جراÿاب ةيرئاز÷ا
ةيئاقولا Òبادتلا ماÎحا عم دودحلل يلكلا حتفلا
نأا ادكؤوم ،““ةيلا◊ا ةيحشصلا ةمزأ’ا عم ةيششامتŸا
ىلع ،رارقلا اذه لث˘م ذا˘خ˘ت’ ة˘ي˘تاو˘م فور˘ظ˘لا““
ةيحشص ةفاقث مه˘يد˘ل ة˘ي˘لا÷ا دار˘فأا ل˘ج نأا را˘ب˘ت˘عا

سسوÒف˘˘ل ادا˘˘شضم ا˘˘حا˘˘ق˘˘ل او˘˘ق˘˘ل˘˘˘ت م˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘غأاو
.““91-ديفوك
ىلف˘شسلا ة˘فر˘غ˘لا˘ب ة˘ي˘لا÷ا دار˘فأا و˘ل˘ث‡ حر˘ط ا˘م˘ك
ءÓغ““ لكششم --ثدحتŸا تاذ بشسح-- ناÈŸلل
جا˘مدإا““ ة˘˘لأا˘˘شسم بنا˘˘ج ¤إا ،““ةر˘˘ئا˘˘ط˘˘لا ةر˘˘كذ˘˘ت
ةيرئاز÷ا تارادإ’ا ‘ جراÿاب ةيرئاز÷ا تاءافكلا

.““مهل لغشش بشصانم Òفوت لÓخ نم

مداقلا Èمتبضس نم ةيادب ينيضصلا ““كافونيضس““ حاقل جاتنإا ‘ عرضشتضس رئاز÷ا :دمحاب نب لامج

ينطولا باÎلا لماك Èع يحاضضألا عيبل ةطقن566 :ةحÓف
لماك Èع يحاشضأ’ا عي˘ب˘ل ة˘ط˘ق˘ن566 ةيفيرلا ةيمنت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا ةرازو ي˘شص–

ةنياعŸا ¤ا ةفاشضا انوروك ءابو نم ةياقولا طورشش اهيف رفوتت ينطولا باÎلا
.ةرازولا ىدل سسمأا جأاو هتملع امبشسح ،ةيحشضأÓل ةيرطيبلا

عيبل ةطقن566 حتف ¤إا Òششت ةرازولا تايئاشصحإا رخا نإاف ،ردشصŸا سسفنل اقفوو
رئاز÷ا ىوتشسم ىلع عيب ةطقن031 اهنيب نم دÓبلا ءاجرأا فلتfl ‘ يحاشض’ا
عبات ةيناوي◊ا ةشص◊ا ‘ ينقتو يرطيب2832 هذه عيبلا طاقن رطؤويو.ةمشصاعلا
Òطأاتلا ‘ نوكراششي نيذلا سصاوÿا نوير˘ط˘ي˘ب˘لا م˘ه˘ي˘لإا فا˘شضي ،ما˘ع˘لا عا˘ط˘ق˘ل˘ل
.نطاوملل ةيحشص ةيحشضا Òفوت لجأا نم ،ةيدارفنا ةفشصب

ءانتق’ ةدمتعŸا عيبلا طاقن ¤ا هجوتلا ÚنطاوŸا ةرازولا وعدت ،سصوشصÿا اذهبو
يدافتو ،يئ’و رارقب اهحتف ” يتلاو ةيرطيب تاداهشش ىلع رفوتت يتلا ةيحشض’ا
.نويرطيب اهيف دجاوتي ’ يتلا نكام’ا ‘ يحاشض’ا ءانتقا

ةقفارŸا Òفوت لجا نم يرطيب031 نم Ìكا دينŒ ” ،ةمشصاعلا ىوتشسم ىلعو
اهحتف ” يتلاو ةدمتعŸا عيبلا طاقن ىوتشسم ىلع يششاوŸا ءانتقا ةيلمعل ةرمتشسŸا

.ىحشضأ’ا ديع موي ةيششع ةياغ ¤ا رمتشستو ويلوي6 ‘
نم ةياقولا طورششو تاءارجا ماÎحا ىلع رهشست اه◊اشصم نأا ةرازولا نأامطتو

كردلاو نم’ا حلاشصم عم لمعت امك عيبلا طاقن لخاد انوروك سسوÒف راششتنا
¤ا يبرŸا نم يششاوŸا لقن ةيلمع ءانثا ةيرطيبلا ةداهشش سضرف لجا نم ينطولا
.كلهتشسŸا ¤إا اهلوشصو لبق لاوŸا

““ ةينوÎكل’ا ةشصنŸا مادختشسا نطاوملل نكÁ ،طاقنلا هذه دجاوت ناكم لوحو
zd.amrfi““ ا عيبلا ناكمأا ىلع ةقدب فرعت˘لا˘ب كل˘ه˘ت˘شسم˘ل˘ل ح˘م˘شست ي˘ت˘لاŸةحات
.هنم برقلاب

بشسح ،ديعلا مايا انا‹ ÚنطاوŸا فرشصت ت– عشضوتشس احبذم511 ءاشصحا ” امك
ىلع رهشسلا دشصق حباذŸا هذه لخاد ةيرطيبلا حلاشصŸا رفوت دكأا يذلا ردشصŸا سسفن
.ةيئاقولا تاءارج’ا لك قيبطتو ةيلمعلل دي÷ا Òشسلا

ماي’ا ‘ ةشصاخ اهرارقتشسا ردشصŸا سسفن عقوتي ،يششاوŸا راعشسأاب قلعتي اميفو
م˘ها˘شس قاو˘شس’ا ¤ا Úن˘طاوŸا ““تفا˘ه˘ت»و ““ة˘برا˘˘شضŸا““ نأا Èت˘˘عا ثي˘˘ح ةÒخ’ا
.يششاوŸا ءÓغ ‘ Òبك لكششب

فرط نم ةرازولا حلاشصŸ ةدفاولا تامولعŸا نأا ردشصŸا دكؤوي ،قايشسلا سسفن ‘و
جد فلا03 نم اقÓطنا راعشس’ا ‘ رارقتشساب حمشست ““ةرفو““ دوجوب ديفت ÚيلاوŸا
.سسأارلل

دبع ،ةين’ديشصلا ةعانشصلاب فلكŸا بدتنŸا ريزولا فششك
حاقل ¤إا ةفاشضإ’اب هنأا دم˘حا˘ب ن˘ب لا˘م˘ج ي˘ف˘ط˘ل نا˘م˘حر˘لا
نإاف ،انوروك سسوÒفل داشضŸا يشسورلا »V كينتوبشس““
““كا˘فو˘ن˘ي˘شس““ حا˘ق˘ل جا˘ت˘نإا ة˘ي˘ل˘م˘ع ‘ عر˘˘ششت˘˘شس ر˘˘ئاز÷ا
.مداقلا Èمتبشس رهشش نم ةيادب ينيشصلا

جمانرب ىلع افيشض هلوزن لÓخ ،دمحاب نب لامج لاقو
عم““ هنأا سسمأا ةثلاثلا ةيعاذإ’ا ةانقلل ““ريرحتلا فيشض““
نوينيشص نويئاشصخأا رئاز÷اب لحيشس يرا÷ا رهششلا ةياهن

ي˘ت˘لا ة˘ي˘لوأ’ا داوŸا لا˘ب˘ق˘ت˘شسا ة˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع Òشض– ل˘˘جأا ن˘˘م
وه امكو““ هنأا فيشضيل ““حاقللا اذه ةبيكرت ‘ لمعتشست
.““مداقلا Èمتبشس رهشش نم ةيادب حاقللا عنشصيشس جمÈم
،ةين’ديشصلا ةعانشصلاب فلكŸا بدتنŸا ريزولا قرطت امك

يذلا يبطلا Úجشسكأ’ا جاتنإا عوشضوم ¤إا ،هلخدت لÓخ
021 نم جاتنإ’ا عفترا نأا دعب ةيعون ةزفق فرع““ هنإا لاق
.““ايموي Îل فلأا005 ¤إا Îل فلأا

جاتنإا ةيلمع““ نا ددشصلا اذه ‘ دمحاب نب لامج حشضوأاو
معد يذلا سصاوÿا دحأا لشضفب تعفترا يبطلا Úجشسكأ’ا
‘ جاتنإ’ا ›امجإا ناك نأا دعب Îل فلأا05 ـب ينطولا جوتنŸا
Úجشسكأ’ا جاتنإا مجح كلذب عفتÒل ،فلأا054 ـب ردقي مويلا
لÓخو هنأا اشضيأا حشضويل .““ايموي Îل فلأا005 ¤إا يبطلا
ةيلمع ‘ تابارطشض’ا سضعب ليجشست ” طرافلا عوبشسأ’ا
اهارجأا يتلا ةنايشصلا ةيلمع ببشسب ةيوي◊ا ةداŸا هذه Òفوت
¤إا تداع هايŸا““ نأا دكؤويل ““هتازيهŒ ىلع سصاوÿا دحأا

.““ جاتنإ’ا ةيلمع تفنؤوتشساو اهيرا‹
-سسمأا ”““ ه˘نأا ¤إا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ف˘ي˘شض را˘ششأا ،ر˘خأا بنا˘ج ن˘م

Úلعافلا Úجشسكأ’ا يجتنم لك عم عامتجإا دقع -Úنث’ا
ناكشسلاو ةحشصلا ريزو روشضحب ،ينطولا ىوتشسŸا ىلع
ريزوو ديزو˘ب ن˘ب نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع تا˘ي˘ف˘ششت˘شسŸا حÓ˘شصإاو
لامك ،ةينارمعلا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو ة˘ي˘لÙا تا˘عا˘م÷او ة˘ي˘ل˘خاد˘لا
جاتنإ’ا تاردق عيمŒ لجأا نم قيرط ةطيرخ عشضول ،دوجلب
ع˘˘ي˘˘م˘˘ج ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا Úج˘˘˘شسكأ’ا Òفو˘˘˘ت˘˘˘ل
.““تايفششتشسŸا

ةعانشصلاب فلكŸا بدتنŸا ريزولا فششك ،لشصتم قايشس ‘
ةداŸا هذه عيزوت ةيلمع ‘ Óكششم كانه““ نأا ةين’ديشصلا
نكامأا ىلع تايفششتشسŸا سضعب رفوت مدع ببشسب ةيوي◊ا
ةيوي◊ا ةداŸا هذه عيزوت مه˘ي˘ل˘ع م˘ت˘ح˘ي ا˘م و˘هو ،ن˘يز˘خ˘ت˘لا
.““تاشسشسؤوŸا هذه تايجاح ةيبلتل ايموي



2441 ةج◊أ وذ40ـل قـفأومــلأ1202 ةيليوج41  ءاعبرأ’أ

ثد◊أ

سسلÛأ بتكم ءاسضعأأ ىلع عامجإ’اب ةقداسصŸأ :ةمأ’أ سسل‹

1202 ةنسس نم لوأ’أ يسسأدسسلأ لÓخيبعسشلأ ينطولأ سشــــيجلل ةــــــيتايلمعلأ ةلــــيسص◊أ

1202 ايرولاكب ‘ أوسشغ اسسوب06fi نع جأرفإ’أ
ديع ةبشسانÃ ،1202 ةنشسل ايرولاكبلا ةداهشش تاناحتما ‘ سشغلا لاعفأا باكترل ÚشسوبÙا بابششلا ةدئافل ةفأارلاب ،نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر ىشصوأا
قاحتلإÓل اشصخشش06 ›اوح نع جارفإلا دشصق ةبشسانŸا تاءارجإلا ذاختا ‘ ةشصتıا ةيئاشضقلا تاه÷ا عرششتشس ،لدعلا ةرازول نايب بشسحو.كرابŸا ىحشضألا
.عوبشسألا ةياهن لبق مهتÓئاعو مهيوذب

يÒجينلأ هÒظن لبقتسسي نوبت سسيئرلأ
fiموزاب دم

رقÃ  سسمأا ,نوبت د˘يÛا د˘ب˘ع د˘ي˘شسلا ,ة˘يرو˘ه˘م÷ا سسي˘ئر ل˘ب˘ق˘ت˘شسا
موقي يذلا ,موزاب دمfi ديشسلا رجينلا ةيروهمج سسيئر ,ةشسائرلا
.ماه دفو سسأار ىلع رئاز÷ا ¤ا ةقادشصو لمع ةرايزب

ديهششلا ماقÃ مويلا ةح˘ي˘ب˘شص م˘حر˘ت د˘ق يÒج˘ي˘ن˘لا سسي˘ئر˘لا نا˘كو
عشضوب ةديÛا Èمفون لوأا ةروث ءادهشش ىلع (ةمشصاعلا رئاز÷ا)
امحرت باتكلا ة–اف أارقو يراكذتلا بشصنلا مامأا روهزلا نم ليلكإا

.ةيريرحتلا ةروثلا ءادهشش حاورأا ىلع
‘  سسمأا لوأا  موزاب دمfi رجينلا ةيروهمج سسيئر عرشش دقو
.ماه دفو سسأار ىلع رئاز÷ا ¤ا ةقادشصو لمع ةرايز
لك ›ودلا نيدموب يراوه راطÃ موزاب ديشسلا لابقتشسا ‘ ناكو
ةيجراÿا نوؤوششلا ريزوو ,ليجوق حلاشص ,ةمألا سسل‹ سسيئر نم
ءاشضعأا نم ددعو ,ةر˘ما˘م˘ع˘ل نا˘ط˘مر ,جراÿا˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘لا÷او
.يموك◊ا مقاطلا

نويلم51 حيقلت انفده :يوايهم
ماعلأ ةياهنب سصخسش

،انورو˘ك سسوÒف ي˘ششف˘ت ة˘ع˘با˘تŸ ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا و˘شضع ىد˘بأا
دشض حيق˘ل˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ل ه˘حا˘ي˘ترا ، يوا˘ي˘ه˘م سضا˘ير رو˘شسي˘فوÈلا

ىقبي فدهلا نأا ¤إا اÒششم ، ةÒخألا مايألا لÓخ انوروك سسوÒف
.›ا◊ا ماعلا ةياهنب سصخشش نويلم51 حيقلت

،¤وألا ةانقلل ““حابشصلا في˘شض““ ج˘ما˘نر˘ب ‘ ،يوا˘ي˘ه˘م ح˘شضوأاو
ىتح ةÒخألا مايألا لÓخ ÚنطاوŸا لبق نم بواŒ كانه نأا سسمأا

‘ ة˘ب˘غر نو˘ن˘˘طاوŸا يد˘˘ب˘˘ي ثي˘˘ح““ ة˘˘شصاÿا تا˘˘شسشسؤوŸا ل˘˘خاد
تÓمحب مايألا هذه موقت ةيمÓعإلا تاشسشسؤوŸا نأا امك ،حيقلتلا

““لؤوافتلل وعديو رششبم رمأا وهو ،حاقللا ةيمهأا لوح ةيشسيشس–
.هÒبعت بشسح
سصخشش نويلم51 غولب وه ةلم◊ا هذه نم وجرŸا فدهلا نأا دكأاو
ةيلمع رارمتشسا لاح ‘ هنأا ىلع اددششم ،يرا÷ا ماعلا ةياهنب حقلم
نم ةئاŸاب52 وأا02 ةبشسن قيق– نكميف ةيلا◊ا ةÒتولاب حيقلتلا
.ماعلا ةياهنب ÚحقلŸا

ديفوك حلاشصŸ ةرشسألا عيمج Òخشست ” هنأا ¤إا قايشسلا ‘ راششأا و
عبششتلل ارظن ىرخألا حلاشصŸا طاششن فيقوت دعب تايفششتشسŸاب
تازا˘جإلا ف˘ي˘قو˘ت رر˘ق˘˘ت ا˘˘م˘˘ك  .ةÒخألا ح˘˘لا˘˘شصŸا ‘ ل˘˘شصا◊ا
.ءيراطلاب لفكتلل ةيبطلا مقطألا ةيبلاغل ةيفيشصلا

ديشسلا ،ةيروهم÷ا سسيئر ىرج يذلا ءاقللا ¤إا روشسيفوÈلا داعو
‘ عامتجلا نأا ادكؤوم ،ةيملعلا ةنجللا ءاشضعأاو نوبت ديÛادبع
ديشسلا انل اهادشسأا يتلا ةمراشصلا تايشصوتلا  عم اشصوشصخ هتقو
ةياقولا تاءارجإا قيبطت ‘ لجشسŸا يخاÎلا ببشسب كلذو ،سسيئرلا

تلÓ˘شسلاو دو˘جو˘م لاز˘˘ي ل سسوÒف˘˘لا نأا م˘˘غر ع˘˘م˘˘تÛا ط˘˘شسو
.رئاز÷ا ‘ اشضيا ةدوجوم ةديد÷ا

ىتح ةمارشصب ةياقولا تاءارجا قيبطتل ةدوعلا ةرورشض ىلع ددششو
اهنع لافغإلا وأا اه˘ع˘م نوا˘ه˘ت˘لا بج˘ي ل““ حا˘ق˘ل˘لا لوا˘ن˘ت لا˘ح ‘

نل هذهو ،ةيعامج ةعانم لي˘شص– د˘ع˘ب لإا ي˘قاو˘لا عا˘ن˘ق˘لا ة˘شصا˘خ
بشسح ““ Úيرئاز÷ا نم ةئاŸاب08 وأا09   ›اوح حيقلت دعب لإا ىتأاتت
.هÒبعت

يعامت˘جإلا لو˘خد˘لا ‘ ا˘هدا˘م˘ت˘عا رر˘قŸا ة˘ي˘ج˘ي˘تاÎشسإلا نأا˘ششبو
انوروك سسوÒف يششفت ةعباتŸ ةيملعلا ةنجللا وشضع حشضوأا ،لبقŸا
حاقللا ذخأا نم ÚنطاوŸا ةيلاغ Úك“ ةرورشض ىلع ” عامجإلا نأا

تاشسشسؤوŸا ¤إا هجوتلا ” كلذل ““ ،ناكم لك ‘ هÒفوت لÓخ نم
،مهتاشسشسؤوم لخاد حيقلتلا نم اهلامع Úكمتل ةشصاÿاو ةيمومعلا

ثيح ةيراجتلا زكارŸا لخاد ةيلم˘ع˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت ‘ Òك˘ف˘ت˘لا ” ا˘م˘ك
ما˘مأا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ءار˘جإل ة˘ب˘شسا˘ن˘م تاءا˘شضف Òفو˘ت م˘ه˘ن˘م ا˘˘ن˘˘ب˘˘ل˘˘ط

كلذف سصخشش حيقلت ‘ انقفو املك هنأا انتعانق نأل ،ÚقوشستŸا
نأاو ، ىودعلا لقن نمو ىودعلا نم هتيامح ت“ ايرئازج نأا ينعي

.““ىودعلا  هنم ىقلتي نل هÒغ

باÎلا نع عافدلا ‘ ة˘ل˘ي˘ب˘ن˘لا ا˘ه˘ما˘ه˘م را˘طإا ‘
تذفن ،تاديدهتلا فلتfl دشض هنيمأاتو ينطولا

لÓخ ،يبعششلا ينطولا سشيجلل زرافمو تادحو
تايلمعلا ديدع1202 ةنشس نم لوألا يشسادشسلا
ظاف◊ا بجاوب ةحلشسŸا انتاوق مازتلا دكؤوت يتلا

:اندÓبب ةنيكشسلاو نمألا ىلع
ةليشص◊ا ثادحألا ةيلمعلا

ىلع ءاشضقلا يباهرإا91 ديي– باهرإلا ةحفاكم
Ú 5يباهرإا فيقوتÚ 5يباهرإا مÓشستشساÚ 9يباهرإا
27 ةيباهرإلا تاعامج˘ل˘ل م˘عد ر˘شصا˘ن˘ع ف˘ي˘قو˘ت

fl1 نوا˘ه ع˘˘فد˘˘م48 ةيديل˘ق˘ت ل˘با˘ن˘ق14 ئ˘˘با
92 فوكين˘ششÓ˘ك حÓ˘شس ة˘ع˘ط˘ق203 عا˘˘جÎشسا
ةيلآا تاشسدشسم652 فانشصألا فلتfl نم قدانب
عون نم تارئاطلل ةداشضم خيراوشص ةموظنم61

تارايعلا فلتfl نم فئاذقÓ M2““ 1يÎشس““
دوراب53 ةÒخذ ة˘˘طر˘˘˘ششأا909092 تاقلط72
8.2 (راـطنق)

668 تاردfl راŒ فيقوت تاردıا ةفآا ةحفاكم
(راـطنق) Úياكوك9.543 (راـطنق) جلاعŸا فيكلا

3908901 ةشسولهم سصارقأا9.417
fiر÷ا ة˘براÁا ةŸ8916 سصاخششأا ف˘ي˘قو˘ت ة˘م˘ظ˘ن

7714 ةيئابره˘ك تاد˘لو˘م7632 طغ˘شض قرا˘ط˘م
ةراج◊او بهذلا طيلخ58 نداعŸا نع فششكزاهج
5394 لاشصتا ةزهجأا2.297 (ق) سساحن .9564 (نط)

(نط) ةي˘ئاذ˘غ داو˘م129223 (ةد˘حو) تا˘بور˘ششم
باعلأا555 تابر˘ع9.704 (راـطن˘ق) غ˘ب˘ت7.246
دوقولا نم تايمك زجح9704832 (ةدحو) ةيران
00084 (ةدحو) ةينلديشص داوم065785 (ل)

تاكبشش كيكفت
6 نم ةنوكم ةيمارجإا ة˘ك˘ب˘شش كي˘ك˘ف˘ت ة˘ي˘مار˘جإا
نويلم5.801 و ÒيÓ˘˘˘˘م4 مهتزو˘ح˘ب سصا˘خ˘ششأا

،ةروزم ميتنشس نويلم39 و ÒيÓم3 اهنم ميتنشس
تاكبشش عم ؤوطاوتلاب اهجيورتو اهلاخدإا اولواح

ةحلشسم ةيمارجإا ةيلخ كيكف˘ت ة˘ي˘بر˘غ˘م ة˘ي˘مار˘جإا
،KAM ةيباهرإلا ةكرحلل Úمتنم نم ةنوكم
لامعأاو تاÒجفت ذيفنتل طيطختلا ‘ Úطروتم
ةدعب ةيبعشش تاعمŒو تاÒشسم طشسو ةيمارجإا

نطولا نم قطانم
fiغ ةرجهلا ةبراÒ

2171 ةيعرششلا Òغ ةر˘ج˘ه˘ل˘ل ح˘ششر˘م ة˘ي˘عر˘ششلا
ةفل˘تfl تا˘ي˘شسن˘ج ن˘م Úي˘عر˘شش Òغ ن˘ير˘جا˘ه˘م
5662

،ءا˘ثÓ˘ث˘لا مو˘ي ،ة˘مألا سسل‹ قدا˘شص
سسلÛا بتكم ءاشضعأا ىلع عامجإلاب
ةينلع ةشسلج لÓخ ،(سسيئرلا باون)

تائيهو ةزهجأا بيشصنتل تشصشصخ
سسي˘ئر˘لا باو˘ن ‘ ة˘ل˘ث˘˘م˘˘تŸا سسلÛا

.ةمئادلا ناجللا بتاكمو
هذه لÓخ سسلÛا ءاشضعأا قداشص دقو
حلاشص ديشسلا ا˘ه˘شسأار˘ت ي˘ت˘لا ة˘شسل÷ا

يديألا عفرب ,سسلÛا سسيئر ,ليجوق
سسيئر باونل ةيمشسإلا ةمئاقلا ىلع

” ي˘ت˘لاو ,ناÈŸل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘˘لا ة˘˘فر˘˘غ˘˘لا
تا˘˘عو˘˘مÛا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ن˘˘˘م ا˘˘˘ه˘˘˘حاÎقا
56 لداعي ام يأا ,عامجإلاب ةيناÈŸلا

.اتوشص
د˘˘ق ة˘˘ي˘˘ناÈŸلا تا˘˘عو˘˘مÛا تنا˘˘˘كو
رايتخل ةيل˘خاد تا˘عا˘م˘ت˘جا تد˘ق˘ع
بشصنم نول˘غ˘ششي˘شس ن˘يذ˘لا ا˘ه˘ي˘ل˘ث‡
اذكو5 م˘هدد˘عو سسي˘ئر˘˘لا باو˘˘ن

.ةمئادلا ناجللا بتاكم
بز◊ ةيناÈŸلا ة˘عو˘مÛا تب˘خ˘ت˘ناو
ةيوشضعل ينطولا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج
دب˘ع جا◊ا ن˘يد˘ي˘شسلا سسلÛا بت˘ك˘م
امنيب ,ةتوبشس داؤوفو كي˘ن˘ير˘ق ردا˘ق˘لا
ثلثلل ةي˘ناÈŸلا ة˘عو˘مÛا تب˘خ˘ت˘نا
يانب دمحأا ديشسلا نم Óك يشسائرلا

Úح ‘ ,ي˘م˘ي˘هار˘با ى˘ل˘ي˘ل ةد˘ي˘شسلاو
عمجتلل ةيناÈŸلا ةعو˘مÛا تب˘خ˘ت˘نا
دمfi ديشسلا ي˘طار˘قÁد˘لا ي˘ن˘طو˘لا

.ةفيلخ

سسيئر دكأا ,ةبشسانŸاب هل ةملك ‘و
تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ششÎلا نأا ة˘˘˘˘˘مألا سسل‹

بتاكم وأا سسلÛا بت˘ك˘م ة˘يو˘شضع˘ل
مامأا ةحوتفم““ تناك ةمئادلا ناجللا
لشصافلا““ يه تاباختنلاو ““ عيم÷ا

ترج ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا نأا ا˘ف˘ي˘شضم ,““ا˘ه˘ي˘ف
نم وج ‘ ترجو ““ةهيزن““ تناك
اميشسل ,““ةيطارقÁدلاو ة˘ي˘فا˘ف˘ششلا““
سشي˘ع˘ت““ ر˘ئاز÷ا نأاو --لا˘ق ا˘م˘˘ك--
ليبشس ‘ اهخيرات نم ةماه ةلحرم
ةيق˘ي˘ق◊ا ة˘ي˘طار˘قÁد˘لا سسشسأا ءا˘شسرإا

ل˘ك ه˘جاو˘ت ة˘يو˘ق تا˘شسشسؤو˘م ءا˘ن˘بو
.““تايدحتلا

د˘ي˘شسلا ع˘م˘ت˘جا ,ة˘شسل÷ا هذ˘ه بق˘عو
بي˘شصن˘ت˘˘ل سسلÛا بت˘˘كÃ ل˘˘ي˘˘جو˘˘ق
ة˘˘˘˘م˘˘˘˘ئاد˘˘˘˘لا نا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا بتا˘˘˘˘ك˘˘˘˘م
.ةعشست اهددعو
ماظنلا نم01لا ةداŸا نإاف ,ةراششإÓل
سصنت ناÈŸلل ايلعلا ةفرغلل يلخادلا

باون بختني ةمألا سسل‹ نأا ىلع
ة˘˘ل˘˘با˘˘ق ةد˘˘حاو ة˘˘ن˘˘شس ةدŸ سسي˘˘ئر˘˘˘لا
ىلع11لا ةداŸا سصنت اميف ,ديدجتلل

نوقفتي ةيناÈŸلا تاعومÛا يلث‡ نأا
سسيئر نم ةوعدب د˘ق˘ع˘ي عا˘م˘ت˘جا ‘

ة˘˘˘عو˘˘˘م‹ ن˘˘˘م حاÎقا˘˘˘˘ب وأا سسلÛا
باون بشصانم عيزوت ىلع ,ةيناŸرب
يت˘لا تا˘عو˘مÛا Úب ا˘م˘ي˘ف سسي˘ئر˘لا

Áيبشسنلا ليثمتلا سساشسأا ىلع اهنولث
سسلÛا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق˘˘لا سضر˘˘ع˘˘˘تو
.اهيلع ةقداشصملل
ةمألا سسل‹ ناجلب قلعت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘مأا
نأا ىلع61لا ةداŸا سصنتف ,ةمئادلا
:يهو ةمئاد نا÷9 لكششي سسلÛا

ة˘يرادإلاو ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لا نوؤو˘ششلا ة˘ن÷
عا˘˘فد˘˘˘لا ة˘˘˘ن÷ ,نا˘˘˘شسنلا قو˘˘˘ق˘˘˘حو
ة˘ي˘جراÿا نوؤو˘ششلا ة˘˘ن÷ ,ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

ةيرئاز÷ا ةيلا÷او ›ود˘لا نوا˘ع˘ت˘لاو
ةي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘حÓ˘ف˘لا ة˘ن÷ ,جراÿا ‘

ةيداشصتقلا نوؤو˘ششلا ة˘ن÷ ,ة˘ي˘ف˘ير˘لا
ن˘يو˘ك˘ت˘لاو ة˘ي˘˘بÎلا ة˘˘ن÷ ,ة˘˘ي˘˘لاŸاو
يملع˘لا ثح˘ب˘لاو ›ا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو
ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لا ة˘ن÷ ,ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘ششلاو
ة˘ح˘شصلا ة˘ن÷ ,ة˘˘ي˘˘لÙا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لاو
ل˘م˘ع˘لاو ة˘ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا نوؤو˘˘ششلاو
ةفاقث˘لا ة˘ن÷و ي˘ن˘طو˘لا ن˘ما˘شضت˘لاو
.ةحايشسلاو ةبيبششلاو مÓعإلاو
ةلباق ةنشس ةدŸ ناجللا هذه لكششتو
‘ و˘˘شضع يأل ن˘˘كÁو د˘˘يد˘˘ج˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ة˘˘م˘˘ئاد ة˘˘ن÷ ¤إا ما˘˘م˘˘شضنلا سسلÛا

.طقف ةدحاو

بطلأ تايلكل يجوغأديبلأ Òطأاتلل ذاتسسأأ0076 نم ديزأأ
ةيئافسشتسس’أ تاسسسسؤوŸأو

،يملعلا ثحبلا و ›اعلا ميلعتلا ريزو فششك
رئاز÷اب  سسمأا ،نايز ن˘ب ي˘قا˘ب˘لا د˘ب˘ع د˘ي˘شسلا
Òطأاتلا ةئيه داد˘ع˘ت عا˘ف˘ترا ن˘ع ،ة˘م˘شصا˘ع˘لا
لÓ˘خ ة˘ي˘ب˘ط˘لا مو˘ل˘ع˘˘لا ‘ ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا
ى˘ل˘ع ة˘يرا÷ا ة˘ن˘˘شسلا ن˘˘م لوألا ي˘˘شساد˘˘شسلا

تا˘˘شسشسؤوŸا و بط˘˘˘لا تا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘ك ىو˘˘˘ت˘˘˘شسم
نم ذاتشسأا0076 نم ديزأا ¤إا ،ةيئافششتشسلا

flىلع ،نايز نب ديشسلا حشضوأا و.بترلا فلت
ةنجلل54 لا ةرودلا جئاتن نع نÓعلا سشماه
ةذتاشسأا ةيقÎب ة˘ق˘ل˘ع˘تŸا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ع˘ما÷ا

fiم˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل ةذ˘˘تا˘˘شسأا ف˘˘شصم ¤ا ن˘˘ير˘˘شضا
يجوغاديبلا Òطأاتلا ةئيه دادعت““ نأا ،›اعلا

نم لوألا يشسادشسلا لÓخ ةيبطلا مولعلا ‘
و بطلا تايلك ىوتشسم ىلع ةيرا÷ا ةنشسلا
رطؤوم6176 غلب ،ةيئاف˘ششت˘شسلا تا˘شسشسؤوŸا

و نيرشضاfi و نيدعاشسم ةذتاشسأا ‘ Úلث‡
.““Úيعماج Úيئافششتشسا ةذتاشسأا

امك -ÚشصشصختŸا نيرطؤوŸا دادعت عفترا و

لاÛا ‘ ةي˘ن˘طو تا˘ق˘با˘شسم ح˘ت˘ف د˘ع˘ب -لا˘ق
ذاتشسأا ةبترب قاحت˘للا ة˘ق˘با˘شسم نا˘ك ا˘ه˘لوأا““
فيظوت ” ثيح يعماج يئافششتشسا دعاشسم
ل˘ق˘ت˘نا كلذ˘ب و ،د˘يد˘ج د˘عا˘شسم ذا˘ت˘˘شسأا329
ذاتشسأا9334 ¤ا6143 نم ›امجلا دادعتلا

.““يعماج يئافششتشسا دعاشسم
ر˘شضاfi ذا˘ت˘شسأا ة˘ق˘با˘˘شسم م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت ” ا˘˘م˘˘ك

ت“ ثي˘ح ، ““أا““ م˘شسق ي˘ع˘ما˘ج ي˘ئا˘ف˘˘ششت˘˘شسا
يعماج يئافششتشسا رشضاfi ذاتشسأا023 ةيقرت
ر˘˘˘شضاfi ذا˘˘˘ت˘˘˘شسأا ة˘˘˘˘ب˘˘˘˘تر ¤ا ““ب““ م˘˘˘˘شسق
لقتنا كلذب و ““أا““ مشسق يعماج يئافششتشسا
بطلا تايلكب Òطأاتلا ةئيهل ›امجلا ددعلا

. ذاتشسأا0601 ¤ا047 نم
ذاتشسأا ةبترل ةيقÎلا ة˘ق˘با˘شسم سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف و
ذاتشسأا503 ةيقرت ” دقف ،يعماج يئافششتشسا

fiا ““أا““ مشسق يع˘ما˘ج ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسا ر˘شضا¤
لقت˘ن˘ي˘ل ،ي˘ع˘ما˘ج ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسا ذا˘ت˘شسأا ة˘ب˘تر
¤ا2101 نم ةبترلا هذهل ›امجلا دادعتلا

.يئافششتشسا ذاتشسأا7131
تاقباشسŸا ميظنت زيم ام مهأا نأا ريزولا دكأا و
Úيعما÷ا Úيئافششتشسلا ةذ˘تا˘شسألا˘ب ة˘شصاÿا

مئاعد Èع حششÎلا تافلم عيمج Ëدقت““ وه
ىلع لهشس ا‡ ةشصاخ ةشصنم ىلع و ةيمقر
ءبعلا فيفخ˘ت اذ˘ك و تا˘ف˘لŸا م˘ي˘ي˘ق˘ت ءاÿÈا

.““تايقÎلا هذهل ÚمدقتŸا ÚحششŸÎا ىلع
فيشضي- ةرازولا ىعشست ،قايشسلا تاذ ‘ و
ةيقÎلا تاقباشسم لك ميظنت““ ¤ا -ثدحتŸا
خ˘يراو˘ت لÓ˘خ و ةر˘م˘ت˘شسم و ة˘يرود ة˘ف˘˘شصب
فلتÚ flك“ لجأا نم اقبشسم اهنع نلعي ةتباث
نامشض و بولطŸا فلŸا دادعا نم ÚحششŸÎا
ةينهŸا تارا˘شسŸا Òي˘شست˘ب ن˘شسحلا ل˘ف˘ك˘ت˘لا
دعب مهنك“ يتلا و Úث˘حا˘ب˘لا ةذ˘تا˘شسلا ة˘ئ˘ف˘ل
Òطأاتلا Úشس– نم تاقباشسŸا هذهل مهزايتجا
ز˘يز˘ع˘ت و ي˘م˘ل˘ع˘لا جا˘ت˘نلا و ي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘˘لا
ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ي˘˘ح˘˘˘شصلا تا˘˘˘طا˘˘˘ششن˘˘˘لا
.““ةيئافششتشسلا تاشسشسؤوŸا
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لوأا تليشسمشسيت ةيلول نيدهاÛا عاطق ايحأا
داهششتشسل Ú (26)تشسلاو ةيناثلا ىركذلا شسمأا
،““خ˘ي˘ششلا ي˘شس““ و˘عدŸا ،بي˘ب◊ ›لد ل˘ط˘ب˘لا
.ةطششنألا نم ديدعلا ةماقإاب كلذو
ةيريدم فرط ن˘م ة˘م˘ظ˘نŸا ة˘ب˘شسا˘نŸا هذ˘ه˘ب ”و
ةما˘قإا د˘ها˘ج˘م˘ل˘ل ي˘ئلو˘لا ف˘ح˘تŸاو ن˘يد˘هاÛا
تايرششنلاو ةيفارغو˘تو˘ف˘لا رو˘شصل˘ل شضرا˘ع˘م
تطلشس يتلا ةيخيرا˘ت˘لا بت˘ك˘لاو تا˘ق˘شصلŸاو
›لد ديهششلل ةيلاشضنلا ةÒشسŸا ىلع ءوشضلا
.ةديÛا ريرحتلا ةروث نابإا بيب◊
طيرشش شضرع كلذك ةطششنألا هذه تنمشضتو
يذلاو روكذŸا فحتŸا زا‚ا نم Òشصق يقئاثو

ديهششلل ةيتاذ˘لا ةÒشسلا ة˘ق˘ي˘قد21 ةليط زر˘بأا
نابإا شسيرششنولا ةقطنÃ اهداق يتلا كراعŸا مهأاو
ة˘ب˘ي˘ت˘ك˘ل اد˘ئا˘ق نا˘ك ا˘مد˘ن˘ع ،ر˘ير˘ح˘ت˘˘لا بر˘˘ح
¤إا8591 ويام نم ةدتمŸا ةÎفلا ‘ ““ةيÁركلا““
.9591 ويلوي
تا˘ير˘ششنو تا˘يو˘ط˘م ع˘يزو˘ت ة˘˘ب˘˘شسا˘˘نŸا˘˘ب ”و
ÚشسردمتŸا لافطألا ةدئافل ةÒغشص تابيتكو
د˘ي˘ه˘ششل˘ل ة˘ي˘لا˘شضن˘˘لا ةÒشسŸا زÈت با˘˘ب˘˘ششلاو
.بيبح ›لد
9 مو˘ي بي˘ب◊ ›لد د˘ي˘ه˘ششلا د˘لو ،ةرا˘˘ششإل˘˘لو
داو ةيدل˘ب˘ب ““ة˘ي˘ح˘ياÈلا““ ة˘ير˘ق˘ب2391 و˘يا˘م
فوفشصب قحتلا ثيح ،(فلششلا ةيلو) ةشضفلا

ةنشس Úيئادفلا ةقرف نمشض  ةيريرحتلا ةروثلا
ةثلاثلا ةقطنملل ةيناث˘لا ة˘ي˘حا˘ن˘لا˘ب كلذو6591
.ةيخيراتلا ةعبارلا ةيلولاب
دئاق ةدايق ت– كراعŸا ديدع ‘ ديهششلا كراشش
يذلا حابشصم يشس ديهششلا ““ةيÁركلا““ ةبيتكلا
لبق ،9591 ويام ‘ ةبيتكلا هذه شسأار ىلع هفلخ
21 موي فرششلا ناديم ‘ ديهششلا طقشسي نأا
ة˘يلو˘ب ،ءا˘ع˘˘برألا ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن8591Ã هيليوج
ةلشسابلا هت˘ه˘جاو˘م لل˘خ كلذو ،تل˘ي˘شسم˘شسي˘ت
تاوقل ““ةيÁر˘ك˘لا““ ة˘ب˘ي˘ت˘ك˘لا يد˘ها‹ ة˘ق˘فر
ة˘كر˘ع˘م ‘ ي˘شسنر˘ف˘لا يرا˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسلا ششي÷ا
.““ةلطلا ششع““

ةباغب قئأر◊أ علدنأ ددŒ :ةسسبت
اهقاطن عسسوتو ““فطاعلأ لبج““

Œا قئار◊ا  شسمأا  رهظ دعب تددŸنأا دعب ةشسبتب ““فطاعلا لبج““ ةباغب ةعلدن ”
نم ملع ام بشسح ،ةيندŸا ةيام◊ا تادحو فلتfl فرط نم مويلا ةحيبشص اهيف مكحتلا
.يماظنلا كلشسلا تاذ
ةيام◊ا نم لك ناوعأا فرط نم اهيف مكحتلا ” يتلا رؤوبلاب ادد‹ ناÒنلا تعلدنا دقو
ام بشسح ،““فطاعلا لبج““ ةباغ Èع ÚعوطتŸا تارششعو تاباغلا ةظفاfiو ةيندŸا
عاشستا ¤إا ىدأا ةرار◊ا تاجرد عافترا و حايرلا بوبه نأا اديفم ،ردشصŸا تاذ هحشضوأا
.اهتعقر
قير◊ا علدنا نم ¤وألا تاعاشسلا ذنم ةيلولاب ةيندŸا ةيام◊ا ةيريدم تشصشصخ دقو
02 ›اوح ¤إا ةفاشضإا بترلا فلتfl نم نوع002 نع لقي ل ام دحألا شسمأا حابشص
.بهللا ةنشسلأا دامخإل ماجحألا فلتfl نم ءافطإا ةنحاشش
لترلا تادحوب مويلا ةحيبشص نم ¤وألا تاعاشسلا ذنم ءافطإلا دوهج تززعت دقو
›اوحب ردقي دادعتب شسارهأا قوشس ةيلول ةيعارزلا ليشصاÙاو تاباغلا ةحفاكŸ لقنتŸا
هيلإا راششأا ام بشسح ،ماجحألا فلتfl نم تانحاشش6و بترلا فلتfl نم ارشصنع03
.ردشصŸا تاذ
ةŸاق ةيلول ةيعارزلا ليشصاÙاو تاباغلا ةحفاكŸ لقنتŸا لترلا تاظ◊ ذنم قحتلا امك
‘ ةمهاشسملل بترلا فلتfl نم ناوعألا نم ددعو ءافطإا تانحاشش5 نم نوكتŸاو
ام بشسح ،فوشس يداو ةيلول لقنتŸا لترلا قاحتلا راظتنا ‘ قئار◊ا دامخإا دوهج
.ردشصŸا تاذ  هركذ
فرط نم  Úنثلا مويلا ةحيبشص قئار◊ا ‘ ““ةÒبك““ ةبشسنب مكحتلا ” دقف  ،Òكذتلل
Úعب ةينمأا ةشسارح ىلع ءاقبإلا عم ىÈكلا رؤوبلا دامخإا ” ثيح ،ةيندŸا ةيام◊ا ناوعأا
لبق تاوارد قداشصلا مدقŸا ،كلشسلا اذهل يئلولا ريدŸا جأاوـل هب دافأا ام بشسح ،ناكŸا
.مويلا رهظ دعب بهللا ةنشسلأا ادد‹ علدنت نأا

قير◊أ ىلع ةماتلأ ةرطيسسلأ :ىلفدلأ Úع
نيو“ ردسصم يئابرهكلأ زكرŸاب رسضأأ يذلأ

ةنايلم سسيمخ
بششن يذلا قير◊ا نأا زاغلا و ءابرهكلا عيزوتل ةيرئاز÷ا ةكرششلاب يلfi لوؤوشسم دكأا
م‚ يذلا و (ىلفدلا Úع) ةنايلم شسيمÿ يئابرهكلا زكرŸا ىوتشسم ىلع ليل شسمأا  لوأا
هيلع ةرطيشسلا““ ت“ دق رئاود تشس نع ةيئابرهكلا ةقاطلاب نيومتلا ‘ عاطقنا هنع
.““اما“
نا““ (جاو)ل ميهارب يرشصان  ةكرششلل يلÙا عرفلا ‘ لاشصتلاب فلكŸا  حشضواو
(طلوف اغيم021)ردشصم يئابرهكلا زكرŸا ىوتشسم ىلع ليل دحلا علدنا يذلا قير◊ا

ةقاطلاب نيومتل˘ل ئ˘جا˘ف˘م عا˘ط˘ق˘نا ‘ بب˘شست و  ة˘نا˘ي˘ل˘م شسي˘م˘خ˘ب يا˘فو˘شس ي˘ح ‘
¤ا اÒششم .““32ر00 ةعاشسلا وحن اما“ هيلع ةرطيشسلا ” دق رئاود  تشس نع ةيئابرهكلا
.““يجيردت لكششب““  ءابرهكلا ةدوع فرعت يئابرهكلا رايتلا نم ةمورÙا تايدلبلا نا
تايدلب ىوتشسم ىلع ديعأا ›ا◊ا تقولا ‘ ةيئابرهكلا ةقاطلاب نيومتلا نا ““ فاشضا و
” ةيلمع˘لا شسف˘ن نا ¤ا اÒششم ““ر˘شضÿ يد˘ي˘شس ن˘م ءز˘ج و ة˘نا˘يا˘م شسي˘م˘خ و ة˘نا˘ي˘ل˘م
رشصق ةنيدم Èع ةيدŸا ن˘م ا˘قل˘ط˘نا خا˘ي˘ششل Úع و لد˘ن˘ج ي˘ت˘يد˘ل˘ب ةد˘ئا˘ف˘ل ا˘ه˘قل˘طا
.يراخبلا
كلذ ““ لهجي““ لازل هنا لوؤوشسŸا لاق ، ردشصŸا زكرŸا ‘ قير◊ا علدنا بابشسا لوح و
مايا ةعشضب ذنم ةقطنŸا اهفرعت يتلا ةديدششلا ةرار◊ا نا لجشسم ›ا◊ا تقولا ‘
.ثدا◊ا عوقو ‘ ““كشش لب““ تدعاشس
ديد– لجأا نم ءابرهكلا لقنب ةفلكŸا ةكرششلا ريرقت رظتنن““ لوؤوشسŸا شسفن لاقو
ذنم ةعفترŸا ةرار◊ا نا حشضاولا نم نكل ، قير◊ا اذه ¤ا تدا يتلا ““ايئاهن بابشسلا
.قير◊ا عوقو اتدعاشس ةيئابرهكلا ةقاطلل رمتشسŸا لامعتشسلا و مايا ةعشضب
ةيريدم ‘ لاشصتلاب فلكŸاب لاشصتلا ةيرئاز÷ا ءابنلا ةلاكو تلواfi ناف ةراششلل
. حلفت ⁄ ىلفدلا Úعب ةيندŸا ةيام◊ا

دسض حيقلتلأ ةلمح قÓطنأ :ركسسعم
لامعلأ ةدئافل91-ديفوك

شسمأا  لوأا ة˘ششطا˘ب˘ع˘ل م˘ي˘ل˘شس ،Úير˘ئاز÷ا لا˘م˘ع˘ل˘ل ما˘ع˘لا دا–ل˘ل ما˘ع˘لا Úمألا فر˘ششأا
Ãا ،ةينطولا ةلم◊ا قلطنا ىلع ،ركشسعÿمهيوذو لامعلا حيقلتل ،ةيلولا هذهب ةشصا
.(91-ديفوك) انوروك ءابو دشض
ةنيدÃ ““رداقلا دبع Òمألا““ ةحاشسب حوتفŸا ءاشضفلا ىوتشسم ىلع ةيلمعلا ت“ دقو
Úيرئاز÷ا لامعلل ماعلا دا–لا Úب نأاششلا اذه ‘ ةمŸÈا ةيقافتلا راطإا ‘ ،ركشسعم
.تايفششتشسŸا حلشصإاو ناكشسلاو ةحشصلا ةرازوو
هبششو ةيبطلا قرفلا لقنت للغتشسا““ ¤إا لامعلا لك ةبشسانŸاب ةششطابعل ديشسلا اعدو
ل◊ا هرابتعاب ،حيقلتلا نم ةدافتشسلل لمعلا عقاومو ةيجاتنإلا تادحولا وحن ةيبطلا
ةايحل˘ل ةدو˘ع˘لا ن˘م ن˘ك˘م˘ت˘لاو (91-ديفوك) ا˘نورو˘ك شسوÒف ى˘ل˘ع ءا˘شضق˘ل˘ل د˘ي˘حو˘لا
.““ةيعيبطلا
يتلا انوروك شسوÒف دشض حيقل˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘م◊ا هذ˘ه““ نأا ¤إا ة˘ب˘شسا˘نŸا˘ب ثد˘ح˘تŸا را˘ششأاو
لامعلا ةيامح ¤إا فدهت ثيح ،نيدعاقتŸا لامعلا اشضيأا لمششت ،مهيوذو لامعلا شصخت
لكششلاب يحشصلا رجحلل ةدوعلا يدافتل ةيعام÷ا ةعانŸا قيق–و كاتفلا شضرŸا اذه نم
ليطعت للخ نم ينطولا داشصتقلا ىلع ا˘ب˘ل˘شس ر˘ثأا يذ˘لاو ،ا˘ف˘لا˘شس ه˘ق˘ي˘ب˘ط˘ت ” يذ˘لا
.““هشصيلقتو جاتنإلا
نأاششب اميشس ل ،7102 ةنشسل دعاقتلا نوناق ةعجارم عوشضوŸ ةبشسنلابو ،ىرخأا ةهج نمو
ماعلا Úمألا دكأا ،ةنشس23 ةدÚ ŸلغتششŸا لامعلاب شصاÿا نشسلا طرشش نود دعاقتلا
ديÛا دبع ،ةيروهم÷ا شسيئر ديشسلا ىلع هحرط ”““ هنأا Úيرئاز÷ا لامعلل ماعلا دا–لل
.““ناÈŸلا ىوتشسم ىلع فلŸا ليعفت ةداعإا ابيرق متيشسو هنأاو ،تاءاقللا دحأا للخ نوبت

يششاوملل ةيعوبشسألا قاو˘شسألا د˘ه˘ششت
ديع باÎقا ع˘م ما˘يألا هذ˘ه ،ة˘ف˘ل÷ا ة˘يلو˘ب
اهمجÎت ،ةÒبك ةيراŒ ةي˘كر˘ح ،ى˘ح˘شضألا
ةيعشضو لي˘ج˘شست ع˘م ،ي˘حا˘شضألا ‘ ةر˘فو
قوشس نم فلتخت يتلا راع˘شسأل˘ل ة˘ن˘يا˘ب˘ت˘م
زÈت ي˘ت˘˘لا قاو˘˘شسألا م˘˘هأا ل˘˘ع˘˘لو.ر˘˘خآا ¤إا
ة˘ه÷ا˘ب ةد˘جاو˘تŸا كل˘ت ,را˘ع˘شسألا ة˘شصرو˘ب
نيÒبلا قوشس رارغ ىلع ,ةيلولل ةيلامششلا
ةه÷اب ةعقاولا قاوشسألاو ,ح˘ب˘ح˘ب ي˘شسا˘حو
Úعو د˘ع˘شسم تا˘يد˘ل˘ب ن˘م ل˘ك˘ب ة˘ي˘بو˘ن÷ا
““ةحيليلŸا““ اذ˘كو (ة˘ي˘مور˘لا قو˘شس) ل˘بإلا
ةمشصاعب Úن˘ثإلا قو˘شسو ““خو˘ي˘ششلا راد»و
ىلع فقي قاوشسألا هذهب لوجتŸاو.ةيلولا
فانشصألا لك ن˘م ي˘حا˘شضأل˘ل ةÒب˘ك ةر˘فو
لظ ‘ ,ةقطنŸا اهب رهتششت يتلا عاونألاو
اذكو ÚلاوŸاو راجتلل ةطششن ةيراŒ ةيكرح
بشسانتي اÃ ةيح˘شضألا ءا˘ن˘ت˘قا ‘ Úب˘غار˘ل˘ل
ن‡ ,ءا˘ن˘بألا تا˘ب˘غرو ة˘˘ي˘˘لاŸا م˘˘ه˘˘تارد˘˘قو
ر˘ع˘شس ز˘ها˘ن د˘قو م˘ه˘ئا˘بآا ا˘نا˘ي˘حأا نو˘ق˘˘فار˘˘ي
يذلاو ,ةدحاولا ةنشسلا نم لقألا وذ فورÿا
را˘˘ج˘˘ت˘˘ل Òب˘˘ك ما˘˘م˘˘ت˘˘˘ها لfi ل˘˘˘ك˘˘˘ششي ل
‘ ,جد فلأا62و فلأاÚ 22ب ام ,يحاشضألا
متي يذلا فورÿا رعشس حواÎي يذلا تقولا
¤إا فلأاÚ 03ب ام لماك ماع للخ هÒشض–
.جد فلأا93
,بلطلا هيل˘ع Ìك˘ي يذ˘لا ““ششو˘ل˘ع˘لا““ ا˘مأا
Òبك دادعتبو Êدع˘م جا˘ي˘شس ل˘خاد هد˘ج˘ت˘ف
نورقلا تاذ اهن˘م ,ة˘ف˘ل˘تfl ا˘عاو˘نأا ع˘م˘ج˘ي
م˘ج◊ا Òب˘ك ““ششو˘ل˘ع˘˘لا““ اذ˘˘كو ةÒب˘˘ك˘˘لا
نورقلا نم ولخي ن‡ كلذ نودو طشسوتŸاو
حواÎت ثي˘˘ح ,““شسا˘˘طر˘˘ف˘˘لا»ب فر˘˘˘ع˘˘˘يو
و فلأاÚ 83ب ام لكك شضورعŸا اذه راعشسأا
يتلاو نورقلا تاذ ششابكلا امأا.جد فلأا25
ن‡ را˘ج˘ت˘لا با˘ع˘ل ل˘ي˘شستو ها˘ب˘ت˘˘نإلا د˘˘ششت
قاو˘˘˘شسأل ا˘˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘يو– ل˘˘˘جأل ,ا˘˘˘ه˘˘˘نوÎششي
Úب ام اهرعشس حواÎيف ,ةيلامششلا تايلولا
بشسح ةقطنŸاب تعنتو ,جد فلأا08 ¤إا55
م˘شسا˘ب ( Èكألا ¤إا ر˘غ˘شصألا ن˘˘م) ا˘˘هر˘˘م˘˘ع
اذ˘˘˘كو ““ي˘˘˘عا˘˘˘بر˘˘˘لا““ و ““نا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن˘˘˘˘ث˘˘˘˘لا““
.““شسادشسلا““

== Èكألأ ديفتسسŸأ ,““راسسمسسلأ““ ==
,يششاوملل ةيعو˘ب˘شسألا قاو˘شسألا د˘ه˘ششت

,ىحشضألا ديع قبشست يتلا عيباشسألا للخ
لوخد اهfiلم م˘شسر˘ت ة˘يدا˘ع Òغ ة˘ي˘كر˘ح
دجيف““ ,ءارششلاو عيبلا ةبعل ‘ ةرشسامشسلا
نم بعت يتلا ,يحاشضألا عيبي هشسفن لاوŸا
ة˘شسار˘حو ي˘عر) ل˘ما˘ك ما˘ع ة˘ل˘ي˘ط ا˘ه˘ل˘˘جأا
لقأا وأا لوانتŸا ‘ راعشسأاب ,(ةيحشص ةعباتمو
,Èكألا حبارلا راشسمشسلا حبشصيل ,كلذ نم
روشض◊ا لإا هشسفن ءانع فلكي ⁄ هنأا مغر
راششأا ام بشسح ,““ةÒخألا ةقيقدلا ‘ لاŸاب
د˘كأا ,قا˘ي˘شسلا اذ˘ه ‘و.ÚلاوŸا شضع˘ب ه˘ي˘لا
Îموليك07) شسيودلا ةق˘ط˘ن˘م ›او˘م د˘حأا
نأا ,جأاو/ل را˘˘˘تıا جا◊ا ,(ة˘˘˘يلو˘˘˘لا بر˘˘˘˘غ
ةشصاخ فشصوي ل ةيحشضألا Òشض– ءانع““
افافج ,ةقطنŸا ه˘ي˘ف تفر˘ع يذ˘لا ما˘ع˘لا اذ˘ه
شصقن ¤إا ىدأا ,راطŸا طقاشست ‘ افعشضو
ىلع دامتعإلاو يعرلا تاحاشسم ‘ بيهر
:ل˘ئا˘ق فا˘شضأاو.““Òب˘ك ل˘˘ك˘˘ششب فل˘˘عألا
زواŒ ةلاخنلا نم دحاولا را˘ط˘ن˘ق˘لا ر˘ع˘شس““
رو˘ظÙا ن˘م ح˘˘ب˘˘شصأا Òع˘˘ششلاو جد005.4
جد000.5 تزواŒ هتميق ةشسي˘ف˘ن ة˘ع˘ل˘شسو
لهاكلا لق˘ث˘ي يذ˘لا ر˘مألا و˘هو ,را˘ط˘ن˘ق˘ل˘ل
‘ ةÒث˘˘ك تار˘˘م ر˘˘ك˘˘ف˘˘ي لاوŸا ل˘˘ع˘˘ج˘˘يو
ثيح نم ,قهرŸا طاششنلا اذه ىلع يلختلا
ده÷اب ةنراق˘م ه˘ت˘يدودر˘م ة˘ل˘قو ه˘ف˘ي˘لا˘ك˘ت
.““ةنشسلا للخ لوذبŸا

نم ىفطشصم لاوŸا هيلإا بهذ هاŒلا شسفن
بونج Îمو˘ل˘ي˘ك05) تيمظ˘ع˘ت ة˘ق˘ط˘ن˘م
ششي˘˘ع˘˘ي ه˘˘نأا جأاو/ل د˘˘كأا يذ˘˘˘لا ,(ة˘˘˘يلو˘˘˘لا
““flك˘ف˘ت شضاÒ شسعÒ ي˘غ˘ت˘لÒ طاششن˘لا““
,ي˘ششاوŸا ةراŒ ة˘لأا˘شسم ه˘ت˘˘ك˘˘ه˘˘نأا نأا د˘˘ع˘˘ب
نع هينثي يذلا ديحولا رمألا نأا ¤إا اÒششم
‘ ةيمومعلا تاطلشسلا رظنت نأا““ وه كلذ
فر˘ط ن˘م ه˘ي˘لإا بر˘ق˘ت˘˘لاو لاوŸا ل˘˘كا˘˘ششم
تاجرخب موقت نأا بجي يتلا ةيلÙا تائيهلا
ةيرزŸا ةيعشضولا ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل ة˘ي˘ناد˘ي˘م
.لاق امك ,““ةنهŸا هذهل
ة˘فر˘غ˘ل˘ل ما˘ع˘˘لا Úمألا د˘˘كأا ,ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘مو
نأاب جأاو/ل يÒخلب رداق˘لا د˘ب˘ع ,ة˘ي˘حل˘ف˘لا
,ة˘ف˘ل÷ا قاو˘شسأاو ي˘حا˘شضألا ن˘˘ع ثيد◊ا““
هذه ةداير ىلع ديكأاتلا ¤إا ةرششابم اندوقي
نأا ¤إا اÒششم ,““ناد˘˘يŸا اذ˘˘ه ‘ ,ة˘˘˘يلو˘˘˘لا
شسأار Úيل˘م4 ءاهز ىل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ة˘يلو˘لا
,““ناديŸا اذه ‘ ةÒبك ةÈخ اهيلاوŸ»و ,منغ
فور˘ظ˘لا ن˘م Òث˘ك ‘ ه˘نو˘نا˘˘ع˘˘ي ا˘˘م م˘˘غر
مشسوŸا اذه ‘ لا◊ا وه ا˘م˘ك ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسإلا
.ةدئازلا فيلاكتلاو فاف÷ا ثيح
ة˘ف˘ل÷ا““ يÒخ˘ل˘ب د˘ي˘شسلا لو˘ق˘ي اذ˘ه ع˘˘مو
ة˘ي˘عو˘ن˘لا تاذ ي˘حا˘شضألا ن˘طو˘˘م ى˘˘ق˘˘ب˘˘ت
Òفو˘لا شضور˘عŸا ى˘ت˘حو ة˘ع˘ي˘فر˘لا ةدو÷او
Ãهعاونأا فلتخ““.

راعسسألأ ‘ نيابتو يحاسضألأ ‘ ةرفو :ةفل÷اب يسشأوŸأ قأوسسأأ



fiيل

ةيلوب ناكصسلاو ةحصصلا ةيريدم تصصصصخ
دصض ÚنطاوŸا حيقلتل ايراوج ءاصضف يزيليإا

دو˘˘˘˘˘ه÷ا را˘˘˘˘˘طإا ‘ ،91- د˘˘ي˘˘فو˘˘˘ك صسوÒف
امبصسح ،ةيئاقولا ةلم◊ا هذه زيزعتل ةينطولا

.حلاصصŸا تاذ ›وؤوصسم ىدل صسمأا  لوأا ملع
ىوتصسم ىلع يراو÷ا زكرŸا اذه حتف ىرجو
طصسوب ““دومأا خيصشلا““ ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘حا˘صسلا
ةفاكب اهزيهŒو ميخ بصصن لÓخ نم ةنيدŸا
اهبلطتت يتلا ةيبطلا تامزلتصسŸاو لئاصسولا

ىلع فر˘صشي ثي˘ح ة˘ي˘ئا˘قو˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه
ةصسصسؤوŸا نم كÎصشم ي˘ب˘ط م˘قا˘ط ا˘هÒطأا˘ت
ح˘لا˘صصم اذ˘كو ة˘ي˘ئا˘ف˘صشت˘صسلا ة˘ي˘مو˘م˘ع˘˘لا
ةيام◊او ينطولا ن˘مألا ي˘ت˘ير˘يدÃ ة˘ح˘صصلا
.ردصصŸا تاذ بصسح ،ةيلولاب ةيندŸا

لÓخ اهقÓ˘ط˘نا ع˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه تفر˘عو
لبق نم هب صسأاب ل لابقإا ¤وألا تاعاصسلا
ثيح ،حاق˘ل˘لا ي˘ق˘ل˘ت ‘ Úب˘غار˘لا Úن˘طاوŸا
اهنأاو اميصس ،ةردابŸا هذهل مهناصسحتصسا اودبا

عم ةيرمعلا تائفلا عي˘م÷ ة˘ي˘نا‹و ة˘حا˘ت˘م
طرصش نود رصشابم لكصشب اهئارجإا ليهصست
ى˘ل˘ع يرا˘صس و˘ه ا˘م˘ك ق˘ب˘صسŸا ل˘ي˘˘ج˘˘صست˘˘لا

ركذ املثم ،ةيئافصشتصسلا لكايهلا ىوتصسم
بقع جأاو/ل عابطنا ‘ زيزع رماوع ديصسلا
اذ˘ه ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع حا˘ق˘ل˘لا ة˘عر˘ج ه˘ي˘ق˘˘ل˘˘ت
.يراو÷ا ءاصضفلا

دمحا ديصسلا ةح˘صصلا ر˘يد˘م د˘كأا ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ةيل˘م˘ع˘لا هذ˘ه نا جأاو/ل ح˘ير˘صصت ‘ ي˘تا˘نز
تاءا˘صضفو ز˘كار˘م ح˘ت˘ف ا˘صضيأا ا˘ه˘ع˘ب˘˘ت˘˘ي˘˘صس
ةيلولا تايدلب يقا˘ب Èع ة˘ي˘فا˘صضإا ة˘يراو˘ج
لكايهلا جراخ حيقلت˘لا طا˘ق˘ن ز˘يز˘ع˘ت د˘صصق
اذ˘ه ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ةÒتو ن˘م ع˘ير˘صستو ة˘˘ي˘˘ح˘˘صصلا
عيمج ةد˘ئا˘ف˘ل ه˘ع˘ي˘صسو˘تو ي˘ئا˘قو˘لا ءار˘جإلا
.ÚنطاوŸا

ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع نا““ قا˘ي˘˘صسلا ‘ را˘˘صشأاو
لابقإاو افوزع تفرع يتلاو يزيليإا ةيلوب

fiط˘نا ذ˘ن˘م ا˘˘م˘˘صشت˘Óف ر˘ه˘صش ‘ ا˘ه˘قÈر˘يا
فلتfl نم لوبق ىقلت مويلا يه اه ،يصضاŸا

يعولا ىوتصسم عاف˘ترا ع˘م ع˘م˘تÛا ح˘ئار˘صش
حاقللا ىقلت ةرورصضب نطاوŸا ىدل يئاقولا

تلÓصس روهظو تاباصصإلا ديازت لظ ‘
.““ةديدج ةروحتم
ام تملتصسا دق تناك يزيليإا ةيلو نا ركذي

تا˘حا˘ق˘ل˘لا ن˘˘م ة˘˘عر˘˘ج فلآا6 هعوم‹
‘ ،(كافونيصسو اكينيزاÎصسا و مرافونيصس)
اذ˘ه د˘صض ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ل˘م◊ا را˘طإا
حلاصصم تصصصصخ ثيح ،دجتصسŸا صسوÒفلا
فلتÈ flع حيقلت زكارم (9) ةعصست عاطقلا
¤إا ،ةيلولا تايدلبب ة˘ي˘ح˘صصلا تا˘صسصسؤوŸا

ةدئافل ةلقنتم قرف Ê (8)امث Òخصست بناج
Òصشأا امك ،ةلوزعŸاو ةيئانلا قطانŸا ةنكاصس
.هيلإا

صسوÒفب ةقلعتŸا ةيئابولا ةيعصضولا فرعتو
تاباصصإلا رصشؤوم عافترا ة˘يلو˘لا˘ب ا˘نورو˘ك

22 ل˘˘ي˘˘ج˘˘˘صست ” ثي˘˘˘ح ،ةÒخألا ة˘˘˘نوآلا ‘
ءافصشتصساو ط˘ق˘ف عو˘ب˘صسأا فر˘ظ ‘ ة˘با˘صصإا

.ةÒخألا ةعاصس42 لÓخ تلاح (6) تصس

عيمج رظح :91-ديفوك/ةنتاب
Œئاعلأو صصاخصشأ’أ تاعمÓفحو تÓت

ناتÿأو جأوزلأ
صصا˘خ˘صشألا تا˘ع˘مŒ ع˘ي˘م˘ج ر˘ظ˘ح ة˘ن˘تا˘ب ة˘يلو تا˘ط˘ل˘˘صس ترر˘˘ق
Òبادت نمصض كلذ و ناتÿاو جاوزلا تÓفحو ةيلئاعلا تاعمجتلاو
لوأا رد˘˘صص نا˘˘ي˘˘ب ‘ درو ا˘˘م بصسح ،91-ديفوك راصشتنا نم ة˘يا˘قو˘لا
عقاوم ىلع ةيمصسرلا اهتحفصص ىلع رصشن و ةيلولا حلاصصم نع صسمأا
.يعامتجلا لصصاوتلا

حلاصصم فيلكت كلذك دوهزم قيفوت ،›اولا نأاصشلا اذه ‘ ررقو
ةعباتŸ تÓف◊ا تاعاق Èع ةيناديم تارايز ميظنتب ةراجتلاو نمألا

ةيعدرلا Òبادتلا ذاختا و اهتطصشنأا ديمŒ رارقل يلعفلا ديصسجتلا ىدم
،لÓغتصسلاب صصيخÎلا بحصس ¤إا لصصت يتلا Úفلاıا دصض ةمزÓلا

.نايبلا هنمصضت ام قفو
›زنŸا رج◊ا ءارجإا ديد“ كلذك تنمصضت تارارقلا نأا نايبلا ‘ ءاجو
Ú (21نثلا مويلا نم ءادتبا اموي12 ةدŸ ةنتاب ةيلو تايدلب ميلقإا Èع
مويلا حابصص نم ةع˘بار˘لا ¤إا ل˘ي˘ل˘لا ف˘صصت˘ن˘م ة˘عا˘صسلا ن˘م (و˘ي˘لو˘ي
اميف ةباقرلا فيثك˘ت˘ب ل˘ق˘ن˘لاو ن˘مألا ح˘لا˘صصم ف˘ل˘ك˘ت ثي˘ح ،›اوŸا
لقنلا لئاصسوب ةصصاÿا ةيحصصلا تلوكوتوÈل˘ل لا˘ث˘ت˘ملا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي

.باكرلاو
فيثكتب ةيحÓف˘لا و ةرا˘ج˘ت˘لاو ن˘مألا ح˘لا˘صصم ف˘ي˘ل˘ك˘ت رر˘ق˘ت ا˘م˘ك

لوكوتÈلا قيبطت˘ل لا˘ث˘ت˘ملا ىد˘م صصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘ل˘ع˘ف˘لا ة˘با˘قر˘لا
قاو˘صسألاو ة˘يرا˘ج˘ت˘لا تÙÓاو تاءا˘صضف˘لا Èع ة˘˘صصا˘˘خ ي˘˘ح˘˘صصلا
.هيلإا ةراصشإلا ت“ املثم ،يصشاوŸاو ةيعوبصسألا

رئاودلا ءاصسؤور و ةيلولل ماعلا Úمألا نإاف ،ردصصŸا صسفنل ادانتصساو
صسلاÛا ءا˘صسؤور اذ˘كو ة˘ي˘ن˘عŸا ح˘لا˘صصŸاو تا˘عا˘ط˘ق˘˘لا ءارد˘˘م ل˘˘كو
صسيئر و ينطولا كردلل ةيميلقإلا ةعومÛا دئاقو ةيدلبلا ةيبعصشلا
ةنودم نمصض رصشني يذلا رارقلا اذه ذيفنتب نومزلم يئلولا نمألا
.ةيلولل ةيرادإلا تارارقلا

طوقصس نم ةÒغصص ةلفط ذاقنإأ :ةديلبلأ
ةيام◊أ نوع لخدت ةعرصس لصضفب تي‡

ةيندŸأ
نم غلبت ،ةÒغصص ةلفط ذاقنإا نم ةديلبلا ةيلول ةيندŸا ةيام◊ا حلاصصم تنك“
لخدت ةعرصس لصضفب صسماÿا قباطلا نم تي‡ طوقصس نم ،Úتنصس رمعلا

اذهل نايب ‘ صسمأا  لوأا ءاج اŸ اقفو ،ةمدÿا جراخ ناك ةيندم ةيامح نوع
.زاه÷ا

نطقي يذلا ،يزارح دمfi ةيندŸا ةيام◊ا نوع نأا ردصصŸا تاذ حصضوأاو
ذاقنا نم نك“ ،ةثدا◊ا هذه هب تعقو يذلا ي◊ا نع اÎم05 ›اوح دعب ىلع

نكصسم002 يحب صسماÿا قباطلا نم تي‡ طوقصس نم ةÒغصصلا ةلفطلا
.صشيعي دلوأا ةيدلبب

¤إا تدعصص و لزنŸا لخاد اهدرفÃ تناك““ ةلفطلا ناف نايبلا صسفن بصسحبو
قلزنا اهدصسج نأا لإا يديد◊ا كابصشلا قلصست تلواحو ةقصشلا ذفاون ىدحإا

 .““كابصشلاب اقلعم اهصسأار يقبو ايلك
،ةيندŸا ةيام◊ا نوع نم ةدجنلا بلطل نونطاوم عره ،رظنŸا اذه مامأاو
‘ ،ةيام◊ا نوع صسفن موقيل ،ةيندŸا ةيام◊اب صصاÿا1201 مقرلاب اولصصتاو
حطصس قوف دوعصصلاب““ ،صشيعي دلوأا ةرئادل ةيام◊ا تاد‚ لوصصو راظتنا
طوقصسلا نم اهتيام◊ ةلفطلاب اكصس‡ يقب نيأا كابصشلا ¤إا زفقلاو ةرامعلا

.““ةيام◊ا تاد‚ لوصصوو تيبلا جراخ ناك يذلا اهدلاو لوصصو ىتح
يأاب باصصت نأا نود طوقصسلا نم ةلفطلا ذاقنإا ” دقف ردصصŸا تاذل اقفوو
.اهتمÓصس نم دكأاتلل ““لدع““ يحب يحصصلا عاطقلا ¤إا اهليو–و هوركم

ةصصاÿأ تأرأرقلأ ليعفت ةداعإأ : ترايت
انوروك صسوÒف راصشتنأ نم ةياقولاب

ةصصاÿا Òبادتلا ليعف˘ت ةدا˘عإا ترا˘ي˘ت˘ل ة˘ي˘ئلو˘لا تا˘ط˘ل˘صسلا ترر˘ق
›اولا ناويدل نايب هب دافأا امبصسح ،انوروك ءابو راصشتنا نم ةياقولاب
ي˘م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لا عا˘م˘ت˘جلا ءا˘ن˘ثأا رر˘ق˘ت““ ه˘نأا نا˘ي˘ب˘لا ح˘صضوأاو.صسمأا  لوأا
Úمأا دمfi ،›اولا هيلع فرصشأا ،ترايت ةيلوب ةيئابولا ةيعصضولل
ةياقولاب ةقلعتŸا Òبادتلا ليعفت ةداعإا ،دحألا صسمأا دقعنŸاو ،يصشمارد
ةيعامتجلا تاعمجتلا عنم اهيف اÃ ،انوروك ءابو راصشتنا نم د◊او
Òهطتلاو ميقعتلا تÓمح ةلصصاومو ،زئان÷او صسارعألاك ةيلئاعلاو

لوكوتوÈلا ماÎحا ىدم ةبقارمو تاحاصسلاو ةيمومعلا نكامألا ‘
لخاد يدصس÷ا دعابتلاو ةيحصصلا ةياقولا طورصش اميصس ل ،يحصصلا
نأاب ردصصŸا تاذ زربأاو.““لقنلا لئاصسوو ةيراجتلا تÙÓاو قاوصسألا
اصساصسأا ط˘ب˘تر˘م ءا˘بو˘لا ى˘ل˘ع ءا˘صضق˘لا ‘ ل˘ث˘م˘تŸا فد˘ه˘لا ق˘ي˘ق–““
صسوÒف دصض حيقلتلا ىلع لابقلا لÓخ نم ةيعام÷ا ةعانŸا قيقحتب

ةيلولا تايدلب لك Èع حيقلتلا فيثكت ررقت هنأا افيصضم ،““انوروك
ةيامح ‘ حيقلتلا ةيمهأاب نطاوŸا ةيعوتل ةيصسيصسحتلا تÓم◊ا اذكو
رارق عجريو.دجتصسŸا صسوÒفلا اذه صضارعأا نم ÚنطاوŸا ةحصصلا
¤إا انوروك ءابو راصشتنا نم ةياقولاب ةصصاÿا تاءارجإلا ليعفت ةداعا
ليجصست ¤إا ىدأا ا‡ ،ةيلولاب ءابولاب ÚباصصŸا ددعل رمتصسŸا ديازتلا
91-ديفوك ىصضرم ة÷اعÃ ةصصاÿا ةحلصصŸا ىوتصسم ىلع ظاظتكا

Ãترايتب ““يجرماد فصسوي““ ىفصشتصس.

انوروك صسوÒف دصض حيقلتلل يرأوج ءاصضف صصيصصخت :يزيليإأ

 :لوألا صصخلŸا

ر˘˘˘˘ه˘˘˘˘صشلا لاو˘˘˘˘ط ف˘˘˘˘ي˘˘˘˘ط˘˘˘˘صس ة˘˘˘˘يلو ن˘˘˘˘مأا ح˘˘˘˘˘لا˘˘˘˘˘صصم تر˘˘˘˘˘طأا
Úمأات ¤إا ةفداهلا ةيئاقولا ةطصشنألا ديدع (1202 ناوج) طرافلا
Òطأات ¤إا تدمع امك ،ةينوناقلا Òغ تاصسرامŸا ىتصش نم نطاوŸا
ى˘ت˘صشب ة˘ير˘صض◊ا ةÁر÷ا ح˘ب˘ك فد˘ه˘ب ة˘ف˘ث˘ك˘م ة˘ي˘ناد˘ي˘م ة˘ط˘صشنأا
تعبا˘ت ة˘ي˘صضق167 ر˘ه˘˘صشلا اذ˘˘ه لاو˘˘ط ة÷ا˘˘ع˘˘م ،ا˘˘ه˘˘عاو˘˘نأا

Ãعدوأا ،ى˘ث˘نأا صسن˘ج ن˘م06 مهني˘ب ن˘م ا˘صصخ˘صش7701  ا˘ه˘ب˘جو
.صسب◊ا نهر اصصخصش881   مهنم

:اياـصضقلا فينصصت

.%43.04 ةبصسنب صصاخصشألاب صساصسŸا اياصضق :¤وألا ةبترŸا
تاكلتمŸاو لاومألاب صساصسŸا ا˘يا˘صضق :ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ب˘ترŸا

.%53.21 ةبصسنب
يموم˘ع˘لا ءي˘صشلا˘ب صسا˘صسŸا ا˘يا˘صضق :ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ب˘ترŸا

.%66.31  ةبصسنب
ينطولا داصصتقلاب صساصسŸا اياصضق :ةÒخألاو ةعبارلا ةبترŸا

.%87.50 ةــبصسنب

Òغ راŒلا مـئار˘˘˘ج ة˘˘˘˘براfi لا‹ ‘ ح˘˘˘˘لاـصصŸا تاذ ةـل˘˘˘˘ي˘˘˘˘صصح
تفرع ،ةÎفلا صسفن لÓخو ةيلقعلا تارثؤوŸاو تاردـıاب يعرصشلا

عدوأا ،اـصصخ˘صش512 ةع˘با˘ت˘م ا˘ه˘ب˘جوÃ ” ،ةـي˘صضق081 ةـ÷اعم
Ìكأا ةزوجÙا تاردıا ةيمك تغلب اـميف ،تقؤوŸا صسـب◊ا85 مهـنم
اصصرـق08111 ¤إا ةفاصضإلاب جلاعŸا فيكلا ةدام نم غلك136.1 نم
.ةيلقعلا تارثؤوŸا نم تاروراق60 و

تعبات ،ةيصضق41 ة÷اعم ت“ ةيتامولعŸا مئار÷ا ةهبا‹ لا‹ ‘
Ãا صسـب◊ا70 مهـنم عدوأا ،اطروتم71 اهبجوŸتقؤو.

هوعدتو ىرخأا ةرم نطاوŸا دصشانت فيطصس ةيلو نمأا حلاصصم
مارجإلا حبك نم اه◊اصصم نك“ ةÒبك وأا ةÒغصص ةيأا نع غيلبتلا ¤إا

مقر وأا8451 رصضخألا مقرلا Èع لاصصتلاب كلذو ÚمرÛا فيقوتو

تائفلا فلتfl ةيام◊ صصصصıا401 مقرلا ىتح وأا71 ةدجنلا
.ةصشهلاو ةفيعصضلا

 :Êاثلا صصخلŸا
Œتصصوأا يت˘لا ي˘ن˘طو˘لا ن˘مألا زا˘ه˘ج ةدا˘ي˘ق تا˘ه˘ي˘جو˘ت˘ل اد˘ي˘صس

فلتخÚ ÃنطاوŸا ديقت ةيرارمتصسا نامصضل دوه÷ا فيثكت ةرورصضب
91ديفوك““  ءابوب ةباصصإلا نم هتيامحب ةليفكلا ةيئاقولا تاءارجإلا
يتلا ةيبعصشلا قاوصسألاو ةيمو˘م˘ع˘لا تاءا˘صضف˘لا يدا˘تر˘م ة˘صصا˘خ ““
،ةيمويلا مهتايجاح فلتfl ءانت˘قل Úن˘طاو˘م˘ل˘ل اÒب˘ك لا˘ب˘قإا فر˘ع˘ت

ةيلو نمأا حلاصصم ،ةنك‡ ةئف Èكأا ىلع حاق˘ل˘لا م˘ي˘م˘ع˘ت م˘ت˘ي ا˘م˘ث˘ير
فلتfl ماÎحا ةيمهأاب Òكذتلل ةيصسيصسحتلا اهتاجرخ فثكت فيطصس
د˘ي˘ق˘ت˘لاو ي˘قاو˘لا عا˘ن˘ق˘لا ع˘صضو ا˘ه˘صسأار ى˘ل˘عو ة˘ي˘ئا˘قو˘لا Òباد˘ت˘˘لا
ةيمومعلا تاءاصضفلا ىلع توكر ،يعام˘ت˘جلا د˘عا˘ب˘ت˘لا تاءار˘جإا˘ب

ن˘ئا˘ك˘لا ““را˘م˘ع ة˘صشا˘ب˘ع““ ي˘مو˘ي˘لا قو˘صسلا كلذ ‘ اÃ قاو˘˘صسألاو
.اعصساو لابقإا ذهصشي يذلاو ةنيدŸا طصسوب

ةطرصش رصصانعو تاراطإا اه˘ي˘ل˘ع فر˘صشي ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت˘لا تÓ˘م◊ا
نئابزلاو Úعئابلا فد˘ه˘ت˘صست، ة˘يلو˘لا ن˘مأا ح˘لا˘صصم ف˘ل˘تÚ ıع˘با˘ت
Úنطاومل˘ل اÒب˘ك لا˘ب˘قإا فر˘ع˘ت تا˘ب ي˘ت˘لا قاو˘صسألا ¤إا ن˘يد˘فاو˘لا
اذكو ÚنطاوŸا صسيصس– ” ثيح ،ةيمويلا مهتايجاح فلتfl ءارصشل
ةيئاقولا تاءارجإلا فلتخÃ مازت˘للا ةرور˘صضب م˘هÒكذ˘تو ،را˘ج˘ت˘لا
راصشتنا ‘ مهاصسي نأا هنأاصش نم يخارت يأا نأاو مهتيامحب ةليفكلا
مازتللا ة˘ن˘ي˘هر د˘ع˘ي صسوÒف˘لا اذ˘ه˘ب ة˘با˘صصإلا ر˘ط˘خ نأاو ،ىود˘ع˘لا
ةرورصض ىلع نودكؤوي اولازل نيذلا Úصصتıاو ءابطألا تاداصشرإاب
لامعتصساو ةيقاولا ةمامكلا ءادتراو يدصس÷ا دعابتلا ماÎحاب ديقتلا
ح˘ئا˘صصن˘لا ن˘م ة˘عو˘م‹ م˘ه˘ل Ëد˘ق˘ت ” ن˘˘يأا ،ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا تار˘˘ه˘˘طŸا

.ءابولا اذهب ةباصصإلا نم مهبينجتب ةليفكلا تاداصشرإلاو
ةلصصاوم ÚنطاوŸا عيمج فيطصس ةيلو نمأا حلاصصم اوعدت امك

يلحتلاو ةماعلا ةمÓصسلاو نمألا ىلع اظافح تاءارجإلا هذهب ديقتلا
حبكب ةليف˘ك˘لا ة˘ي˘ئا˘قو˘لا تاءار˘جإلا ة˘فا˘ك ذ˘خأاو ة˘ي˘لوؤو˘صسŸا حور˘ب
-71  -8451 ءارصضÿا ماقرألا عصضو ” امك .انوروك صسوÒف راصشتنا

تاءارجإلا هذهل تاقورخ يأا نع غيلبتلل ÚنطاوŸا فرصصت ت–401
.ةيئاقولا

2441 ةج◊أ وذ40ـل قـفأومــلأ1202 ةيليوج41  ءاعبرأ’أ

ديدع (1202 نأوج) طرافلأ رهصشلأ لأوط فيطصس ةي’و نمأأ حلاصصم ترطأأ
نطأوŸأ Úمأات ¤إأ ةفداهلأ ةيئاقولأ ةطصشنأ’أ



2441 ةج◊ا وذ40ـل قـفاومــلا١٢٠٢ ةيليوج41  ءاعبرأ’ا

fiيل

66 ¤إا انوروك ىسضرم لزعل زكرÃ قير◊ا اياحسض ةليسصح عافترا :قارعلا

وحنو Óيتق66 ¤إا تعفترا :ةيرسصانلا
قير◊ا اياحسض ةليسصح ،باسصم001
ىسضرŸ لزع زكرÃ ، ضسمأا علدنا يذلا

يذ ة˘ظ˘فا˘حÃ ى˘ف˘سشت˘سسم ‘ ا˘نورو˘ك
.Úلوؤوسسم قفو ،قارعلا يبونج ،راق
لمسشي ىلتقلا ددع نإا نلوؤوسسم لاقو
دعب مت˘ي ⁄ ة˘م˘ح˘ف˘ت˘م ة˘ث˘ج12 تافر
.اهباحسصأا تايوه ىلع فرعتلا

ر˘˘سشن مد˘˘ع Ó˘˘سضف˘˘م ،رد˘˘˘سصم لا˘˘˘قو
ÊدŸا عافدلاو ذاقنإلا قرف““ نإا ،هتيوه

ضضا˘ق˘نأا ت– ثح˘ب˘لا ل˘سصاو˘ت لاز˘ت ل
.““ةلمتfi ثثج نع قير◊ا
Úلوؤوسسم فيقوت

ي˘˘˘قار˘˘˘ع˘˘˘˘لا ءارزو˘˘˘˘لا ضسي˘˘˘˘ئر ر˘˘˘˘مأاو
عامتجا لÓ˘خ ،ي˘م˘ظا˘ك˘لا ى˘ف˘ط˘سصم

ةظفاÚ ‘ fiلوؤوسسم فيقوتب ،ئراط
.تيمŸا ثدا◊ا ةيفلخ ىلع راق يذ
ردسص نايب ‘ يمظاكلا بتكم لاقو
اعامتجا دقع““ Òخألا نإا ،ءاثÓثلا رجف

ءارزو˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘م ادد˘˘˘˘ع م˘˘˘˘سض ا˘˘˘˘ئرا˘˘˘˘ط
كلذو ؛ةينمألا تادايقلاو ÚلوؤوسسŸاو
قير˘ح ة˘ثدا˘ح با˘ب˘سسأا ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل
.““اهتايعادت ة÷اعمو ،ىفسشتسسŸا

¤إا ضصل˘˘˘خ عا˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘جلا نأا فا˘˘˘سضأاو
›ا˘ع ي˘مو˘ك˘˘ح ق˘˘ي˘˘ق˘˘ح˘˘ت˘˘ب ءد˘˘ب˘˘لا““
،ةثدا◊ا بابسسأا ىلع فوقولل ىوتسسŸا

¤إا اروف ي˘مو˘ك˘ح ق˘ير˘ف ه˘جو˘ت˘ي نأاو
fiن˘م ة˘عو˘˘م‹ ن˘˘م را˘˘ق يذ ة˘˘ظ˘˘فا

ة˘˘ع˘˘با˘˘تÚ Ÿي˘˘ن˘˘مألا ةدا˘˘ق˘˘لاو ءارزو˘˘لا
.““ايناديم تاءارجإلا

زجحو دي بحسس““ يمظاكلا ررق امك
ريدم (ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لا ةÎف لÓ˘خ ف˘ي˘قو˘ت)

،ى˘ف˘سشت˘سسŸا ر˘يد˘مو ،را˘ق يذ ة˘˘ح˘˘سص
ة˘˘ظ˘˘فاÙا ‘ ÊدŸا عا˘˘فد˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘مو
.““قيقحتلل مهعاسضخإاو
ىلع داد◊ا نÓعإا راق يذ ظفاfi ررق

ماود˘لا ل˘ي˘˘ط˘˘ع˘˘تو ،ق˘˘ير◊ا ا˘˘يا˘˘ح˘˘سض
ءاثÓثلا نم اءدب مايأا3 ةدŸ اهب يمسسرلا

تارازو˘˘˘لا ،ءارزو˘˘˘لا ضسي˘˘˘˘ئر ه˘˘˘˘جوو
ةيثا˘غإاو ة˘ي˘ب˘ط تاد˘عا˘سسم لا˘سسرإا˘ب““

‘ انلعم ،““راق يذ ةظفاfi ¤إا ةلجاع
ى˘ل˘ع ي˘م˘سسر˘لا داد◊ا ه˘˘سسف˘˘ن تقو˘˘لا
مايأا ¤إا ةراسشإلا نود ،اياحسضلا حاورأا

fiةدد.

ي˘˘ن˘˘غ د˘˘م˘˘حأا را˘˘ق يذ ظ˘˘فاfi نا˘˘كو
،هنع رداسص نايب قفو ررق دق ،يجافÿا
‘ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘˘ع ة˘˘ن÷ ل˘˘ي˘˘ك˘˘سشت
مد˘˘ق˘˘ُت نأا ى˘˘ل˘˘ع ،ق˘˘ير◊ا تا˘˘˘سسبÓ˘˘˘م
طقف ةعاسس84 لÓخ يئاهنلا اهريرقت

.ماعلا يأارلل هنÓعإل
يذ ‘ داد◊ا نÓعإا ظفاÙا ررق امك
ل˘ي˘ط˘ع˘تو ،ق˘ير◊ا ا˘يا˘ح˘سض ى˘ل˘ع را˘ق
نم اءدب مايأا3 ةدŸ اهب يمسسرلا ماودلا
.ءاثÓثلا

تجرخ ،قير◊ا ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘سسلا د˘ع˘بو
فتهو ىفسشتسسŸا مامأا ةبخاسص ةرهاظت
باز˘˘حألا ،Èكأا ه˘˘ل˘˘لا““ نور˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘تŸا

.““انوقرح

““يثراك لسشف»
د˘˘مfi باّو˘˘ن˘˘لا ضسل‹ ضسي˘˘ئر لا˘˘قو
نإا Îيوت ىل˘ع ةد˘ير˘غ˘ت ‘ ي˘سسو˘ب˘ل◊ا
ل˘ي˘لد Úسس◊ا ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم ة˘˘ع˘˘جا˘˘ف““

حاورأا ةيامح ‘ لسشفلا ىلع حسضاو
ّدح عسضول ناوألا نآا دقو (-) Úّيقارعلا
.““يثراكلا لسشفلا اذهل

ةسسل˘ج لّو˘ح˘ي˘سس ناÈŸلا““ نأا فا˘سضأاو
ام ضصوسصخب تارايÿا ضسرادتل مويلا

.““ىرج
ىلع ترسشُن ويديف ع˘طا˘ق˘م تر˘ه˘ظأاو
ةنسسلأا ي˘عا˘م˘ت˘جلا ل˘سصاو˘ت˘لا ع˘قاو˘م
تدعاسصت يذلا ىنبŸا م˘ه˘ت˘ل˘ت ناÒن˘لا

.دوسسألا ناخدلا ةدمعأا هنم
‘ ة˘ح˘سصلا ةر˘ئاد ‘ رد˘˘سصŸ ًا˘˘ق˘˘فوو
را˘ج˘ف˘نا ن˘ع م‚ ق˘ير◊ا نإا˘ف ة˘ظ˘فاÙا
ت˘ّح˘سص اذإاو .Úج˘سسكوأا تا˘ناو˘ط˘˘سسأا

ةا˘سسأاŸا هذ˘ه نو˘ك˘˘ت تا˘˘مو˘˘ل˘˘عŸا هذ˘˘ه
ي˘ت˘لا كل˘ت ن˘ع ل˘سصألا ق˘ب˘ط ة˘˘خ˘˘سسن

‘ بيطÿا نبا ىفسشتسسم ‘ تعقو
تم‚و ليربأا/ناسسين ةيا˘ه˘ن ‘ داد˘غ˘ب
تا˘ناو˘ط˘سسأا ن˘يز˘خ˘ت ءو˘سس ن˘ع ًا˘سضيأا
ىسضرم اهمدختسسي يتلا Úجيسسكوألا

.91-ديفوك
¤إا ثدا◊ا بب˘˘˘˘سس ردا˘˘˘˘سصم تز˘˘˘˘عو
ًاطبترم نوكي ام ًابلاغ يذلا لامهإلا
نم هتايفسشتسسم Êاعت دلب ‘ داسسفلاب

هئاّبطأا نم Òبك ددع رجاهو ةئّيسس ةلاح
Úع˘برأا ذ˘ن˘م ةرّر˘ك˘تŸا بور◊ا بب˘سسب

.ًاماع

تانينامث ىّتح ًافور˘ع˘م قار˘ع˘لا نا˘كو
⁄اعلا ‘ هتاي˘ف˘سشت˘سسÃ تئا˘ف˘لا نر˘ق˘لا
.اهتينا‹و اهتامدخ ةدو˘ج˘بو ي˘بر˘ع˘لا
ىلع ًاروهدت Êاع˘ي مو˘ي˘لا تا˘ب ه˘ّن˘ك˘ل

بيرد˘ت ف˘ع˘سض ط˘سسو د˘ي˘ع˘سصلا اذ˘˘ه
ةرازو دراوم ةّل˘قو Úي˘ح˘سصلا هرداو˘ك

لم‹ نم %2 زواجتت ل يتلا ةحسصلا
.ةلودلا ةنزاوم
‘ ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ل˘˘˘˘خاد˘˘˘˘لا ةرازو تن˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘عأاو
قيرح فلآا ةعبسس علدنا ليربأا/ناسسين
،ضسرام/راذآاو رياني/Êا˘ث˘لا نو˘نا˘ك Úب

تا˘كا˘ك˘ت˘حا ا˘ه˘ت˘ي˘˘ب˘˘لا˘˘غ بب˘˘سس نا˘˘ك
،نابم وأا معاطم وأا رجاتم ‘ ةيئابرهك
ّرح ةجوم ًا˘ي˘لا˘ح دÓ˘ب˘لا بر˘سضت ا˘م˘ي˘ف

Œا تزواÿسسمÚ ةيوئم ةجرد.

بيطÿا نبا ةاسسأاŸ راركت
،ي˘سضاŸا ل˘ير˘بأا /نا˘سسي˘˘ن ة˘˘يا˘˘ه˘˘ن ‘و
نبا ىف˘سشت˘سسم ‘ ل˘ثا‡ ق˘ير˘ح ع˘لد˘نا
‘ انوروك ىسضرŸ ضصّسصıا بيطÿا
.Óًيتق08 نم Ìكأا نع رفسسأا ا‡ ،دادغب

ن˘با ق˘ير˘ح ا˘يا˘ح˘˘سض ن˘˘م Òث˘˘ك نا˘˘كو
يعانسصلا ضسّفنتلا ةزهجأا ىلع بيطÿا

دقو91-ديفوك نم جÓع˘لا نو˘ّق˘ل˘ت˘يو
قير◊ا ‘ قانتخا وأا قورحب اوبيسصأا
ة˘˘˘قورأا ‘ ة˘˘˘عر˘˘˘سسب ر˘˘˘سشت˘˘˘˘نا يذ˘˘˘˘لا
تار˘˘˘سشع نا˘˘˘ك ثي˘˘˘ح ى˘˘˘ف˘˘˘سشت˘˘˘˘سسŸا
ةد˘حو ‘ ى˘سضرŸا نوروز˘˘ي برا˘˘قألا
.ةزكرŸا ةيانعلا

ام ،ًاعسساو ًابسضغ اهموي قير◊ا راثأاو
ة˘ّح˘سصلا ر˘يزو ما˘ه˘م ق˘ي˘ل˘ع˘˘ت ¤إا ىّدأا
نأا ثبل ام يذلا يميمتلا نسسح كاذنآا
.ةاسسأاŸا كلت ببسسب لاقتسسا

دمتعŸا هداسصتقا لازي ل يذلا قارعلاو
ن˘م دو˘ق˘ع ر˘ثإا ى˘فا˘ع˘ت˘ي ط˘ف˘ن˘لا ى˘ل˘ع

ت– هناّكسس نم Òثك ضشيعيو بور◊ا
نويلم4,1 نم Ìكأا لّجسس ،رقفلا ّطخ

فلأا71 نم Ìكأاو91-ديفوكب ةباسصإا
.ةافو
‘ ةيحسصلا ةّيتحت˘لا ة˘ي˘ن˘ب˘لا لاز˘ت لو
‘ را˘م˘ث˘ت˘سسلاو ،ة˘ك˘لا˘ه˘˘ت˘˘م دÓ˘˘ب˘˘لا
داسسفلا ببسسب دودfi ةّماعلا تامدÿا
.يرسشتسسŸا

‘ حا˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا قÓ˘˘˘˘طإا ءد˘˘˘˘ب ذ˘˘˘˘ن˘˘˘˘مو
تا˘ط˘ل˘سسلا ن˘ّك˘˘م˘˘ت˘˘ت ⁄ ،ضسرا˘˘م/راذآا

ةئŸاب دحاو ىوسس حيقلت نم ةيحسصلا
04 مهددع غ˘لا˘ب˘لا دÓ˘ب˘لا نا˘ّك˘سس ن˘م
.ةمسسن نويلم
تاعاسس دعب ىفسشتسسŸا قيرح يتأايو
ّر˘ق˘م ‘ دودfi ق˘ير˘˘ح علد˘˘نا ى˘˘ل˘˘ع
ّ” ام ناعرسس ،دادغب ‘ ةحسصلا ةرازو
.تايفو يأا ليجسست نود نم هؤواوتحا
:ميك◊ا رامع يقارعلا يعيسشلا ميعزلا

ةÒبك ةعجاف ةيرسصانلا قيرح
رامع يعيسشلا ميعزلا فسصو ،كلذ ¤إا
لزعل زكرم مهتلا يذلا قير◊ا ميك◊ا
‘ ا˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘ك ضسوÒف˘˘˘˘˘ب Úبا˘˘˘˘˘سصŸا

ةنيدم ‘ ىميلعتلا Úسس◊ا ىفسشتسسم
ةيقارعلا راق يذ ة˘ظ˘فا˘حÃ ة˘ير˘سصا˘ن˘لا
ةعجاف اهنأاب ،(دادغ˘ب ي˘بو˘ن˘ج م˘ك573)

.ةÒبك
‘ ينطولا ة˘م˘ك◊ا را˘ي˘ت م˘ي˘عز لا˘قو
باسصن ىرخأا ةرم““ :‘احسص حيرسصت
ع˘جاو˘ف˘ل داد˘ت˘ما ي˘ه ةد˘يد˘ج ة˘ع˘جا˘ف˘ب

ىلع لول˘ح نود ن˘م ة˘ق˘با˘سس ة˘ف˘سسؤو˘م
،تابلاطŸاو تاريذحتلا لك نم مغرلا

لز˘ع ز˘كر˘م لا˘ط˘ي ق˘˘ير˘˘ح ةرŸا هذ˘˘هو
Úسس◊ا ىفسشتسسم ‘ انوروك يباسصم
ءاده˘سشلا تار˘سشع ف˘ل˘خ ة˘ير˘سصا˘ن˘لا˘ب

.““ÚمزŸÓاو نيدقارلا نم ىحر÷او
ة˘ع˘جا˘ف˘لا هذ˘ه نإا““ :م˘˘ي˘˘ك◊ا فا˘˘سضأاو
روهسش لبق لسصح ام ةركاذلا ‘ تيحأا

داد˘غ˘ب˘ب بي˘طÿا ن˘˘با ى˘˘ف˘˘سشت˘˘سسم ‘
ذا˘˘خ˘˘تا مد˘˘ع ن˘˘م بار˘˘غ˘˘ت˘˘سسا ط˘˘سسو
ةلوليحلل ةبولطŸا Òبادتلاو تاءارجإلا

ثداو◊ا هذ˘˘˘˘˘ه ل˘˘˘˘˘ث˘˘˘˘˘˘م عو˘˘˘˘˘˘قو نود
.““ةفسسؤوŸا

حتفب ة˘ي˘ن˘عŸا تا˘ه÷ا م˘ي˘ك◊ا بلا˘طو
بابسسأا ى˘ل˘ع فو˘قو˘ل˘ل يرو˘ف ق˘ي˘ق–

ن˘˘˘˘˘ير˘˘˘˘˘˘سصقŸا ة˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘سساfiو ثدا◊ا
.ÚببسستŸاو
دئاقلا يقارعلا ءارزو˘لا ضسي˘ئر ن˘ل˘عأاو
ة˘ي˘قار˘ع˘لا ة˘ح˘ل˘سسŸا تاو˘˘ق˘˘ل˘˘ل ما˘˘ع˘˘لا

مو˘ي˘لا ر˘ج˘ف ي˘م˘˘ظا˘˘ك˘˘لا ى˘˘ف˘˘ط˘˘سصم
حاورأا ىل˘ع ي˘م˘سسر˘لا داد◊ا ،ءا˘ثÓ˘ث˘لا

مامإلا ىفسشتسسم قيرح ةثداح ءادهسش
ةيرسصا˘ن˘لا ة˘ن˘يدÃ ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا Úسس◊ا

Ãموليك /573راق يذ ةظفاحÎيبونج ًا
.دÓبلا

ئراط عامتجا لÓخ ي˘م˘ظا˘ك˘لا رر˘قو
Úلوؤو˘˘سسŸاو ءارزو˘˘لا ن˘˘م ًادد˘˘ع م˘˘سض
ىلع فوقولل دقع ةينمألا تادايقلاو
مامإلا ىفسشتسسم قيرح ةثداح بابسسأا
›اع يموكح قيق˘ح˘ت˘ب ءد˘ب˘لا Úسس◊ا
ةثدا◊ا بابسسأا ىلع فوقولل ،ىوتسسŸا
.

ق˘ير˘ف ه˘˘جو˘˘ت نو˘˘ع˘˘م˘˘تÛا رر˘˘ق ا˘˘م˘˘ك
نم راق يذ ةظفاfi ¤إا اروف يموكح

Úينمألا ةداقلاو ءارزولا نم ةعوم‹
Ÿريدم زجحو ًايناديم تاءارجإلا ةعبات

،ى˘ف˘سشت˘سسŸا ر˘يد˘مو ،را˘ق يذ ة˘˘ح˘˘سص
ة˘˘ظ˘˘فاÙا ‘ ÊدŸا عا˘˘فد˘˘لا ر˘˘˘يد˘˘˘مو
.قيقحتلل مهعاسضخإاو
ف˘ل˘تfl ه˘ي˘جو˘ت˘ب عا˘م˘ت˘˘جلا بلا˘˘طو
ةي˘ب˘ط تاد˘عا˘سسم لا˘سسرإا˘ب تارازو˘لا

راق يذ ةظ˘فاfi ¤إا ة˘ل˘جا˘ع ة˘ي˘ثا˘غإاو
زا‚إاو ،ءادهسش ثدا◊ا اياحسض رابتعاو
ىحر÷ا Òف˘سستو ،ًا˘يرو˘ف م˘ه˘تÓ˘ما˘ع˘م
جرا˘˘خ ¤إا ة˘˘جر˘˘ح م˘˘ه˘˘تلا˘˘ح ن˘˘يذ˘˘˘لا
.قارعلا

اهتاوق ءاقبإا نم ايكرت رذ– نابلاط
ناتسسناغفأا ‘

‘ اهتاوق ءاقبإا نم ايكرت ضسمأا نابلاط ةكرح ترذح :لوباك
تايلولا ةدايقب ةيلودلا تاوقلا باحسسنا دعب ناتسسناغفأا
اذ˘˘˘˘ه˘˘˘˘ك ارار˘˘˘˘ق نأا ةد˘˘˘˘كؤو˘˘˘˘م ،د˘˘˘˘ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘لا ن˘˘˘˘˘م ةد˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘تŸا
ةدا˘ق˘لا رار˘ق““ نأا نا˘ي˘ب ‘ ة˘كر◊ا تن˘ل˘عأاو.““ن˘ج˘ه˘ت˘˘سسم““
ةمÓسسو ةدحولو انتدايسسل كاهتنا هنإا ،اميكح ضسيل كارتألا
مايأا دعب كلذو ،““ةينطولا ان◊اسصŸ فلاfl وهو انيسضارأا

راطم نمأا نامسض ¤و˘ت˘ت˘سس ا˘ه˘تاو˘ق نأا ا˘ي˘كر˘ت نÓ˘عإا ى˘ل˘ع
ةيا˘ه˘ن ‘ رر˘قŸا ة˘ي˘ب˘ن˘جألا تاو˘ق˘لا با˘ح˘سسنا د˘ع˘ب لو˘با˘ك

.ضسطسسغأا/بآا

ةيدا–’ا تاموك◊ا ثحي ندياب
ةحفاكŸ اعم لمعلا ىلع ةيلÙاو

ةÁر÷ا
ةيلÙا تادايقلا ندياب وج يكيرمألا ضسيئرلا ثح :نطنسشاو
حلسسŸا فنعلا ن˘م د˘ح˘ل˘ل ““ا˘ع˘م ل˘م˘ع˘لا““ ى˘ل˘ع ة˘يدا–لاو
نوناقلا ذا˘ف˘نإا ةز˘ه˘جأا˘ب Úلوؤو˘سسم ع˘م عا˘م˘ت˘جا لÓ˘خ كلذو
قلقلل Òثم عافترل يدسصتلا لبسس ثحبل تايدلب ءاسسؤورو

.ندŸا نم ديدعلاب ةÁر÷ا تلدعم ‘
Úناوقلا ىلع ةÒبك تÓيدعت لاخدإاب دهعت دق ندياب ناك

يسضاŸا رهسشلا فسشكو ،ةيرانلا ةحلسسألا ةزايحب ةقلعتŸا
.ةحلسسألا هذه راسشتنا نم دحلل تاءارجإا نع
Òغ ةحلسسألا راŒ ةبسساÙ تاوطخ نع اسضيأا ندياب نلعأاو
.نوناقلاب ÚمزتلŸا

ماع ةدحتŸا تايلولا ‘ فنعلا مئارج لدعم ةوقب عفتراو
فنعلا مئارجو ةئŸا ‘03 ةبسسنب لتقلا مئارج تداز ذإا0202
.ةئŸا ‘8 ةيران ةحلسسأا مادختسساب

:Úنثلا ضضيبألا تيبلاب عامتجلا لهتسسم ‘ ندياب لاقو
ةيلوؤوسسم لوأاب ضضوهنلل اعم لمعن نأا انل يغبني هنأا كردن““
ةمÓسس ىلع ظاف◊او ةيطار˘قÁد˘لا لود˘لا تا˘ي˘لوؤو˘سسم ن˘م
قلعتي امدنع يكيرمألا بعسشلا هيلإا علطتي ام اذهو .انم لك

مادختسساب مئار÷او فن˘ع˘لا م˘ئار˘ج تلد˘ع˘م ضضف˘خ˘ب ر˘مألا
.““ةيرانلا ةحلسسألا

ذافنإا تايل˘م˘ع ل˘يو“ ن˘م˘سضت˘ت ا˘ن˘ت˘ي˘ج˘ي˘تاÎسسا““ :فا˘سضأاو
دارفأاب ةناعتسسلا نم نكم˘ت˘لاو ندŸاو تا˘يلو˘لا˘ب نو˘نا˘ق˘لا
.““ةيفاسضإلا لمعلا تاعاسس نع ايدام مهسضيوعتو ةطرسشلا

يدسصتلاب ةيباختنلا هتل˘م˘ح لÓ˘خ د˘ه˘ع˘ت د˘ق ند˘يا˘ب نا˘كو
نمو ،هيدقتنم نكل .هترادإل لوألا مويلا نم فنعلا مئار÷

هدوهج نإا نولوقي ،ةحلسسألا نم د◊ا لا‹ ‘ ءاطسشن مهنيب
.نآلا ىتح ةدودfi ددسصلا اذه ‘

ابوك نع راسص◊ا عفرب بلاطي Úتنجرألا ضسيئر
يجراÿا لخدتلا ضضفريو
زيدنانرف وتÈلأا ينيتنجرألا ضسيئرلا بلاط :ضسريأا ضسنيوب
Òغ““ هنأاب هفسصو يذلا ابوك ىلع ضضورفŸا راسص◊ا عفرب
ة˘يو˘سست˘ل ل˘م˘˘تfi ي˘˘جرا˘˘خ ل˘˘خد˘˘ت يأا ضضفرو ““Êا˘˘سسنإا
.ةيلخادلا ةيسسايسسلا تافÿÓا

ضضر˘ف““ :““01 ويدار““ ةعاذإا ع˘م ة˘ل˘با˘ق˘م ‘ ضسي˘ئر˘لا لا˘قو
Êاسسنإا Òغ رمأا ةحئاج لÓخ دلب ىلع يداسصتقا راسصح
.““بعسشلا لب Êاعت ل ةموك◊ا .ةياغلل

ذنم ابوك ىلع امراسص اراسصح ةدحتŸا تايلولا ضضرفتو
لكاسشŸ يسسيئرلا ببسسلا ةيبوكلا تاطلسسلا هÈتعت2691
.ةÒبكلا ةيداسصتقلا ةريز÷ا

نأا ، ضسمأا ل˘ي˘نا˘ك-زا˘يد ل˘ي˘غ˘ي˘م ي˘بو˘˘ك˘˘لا ضسي˘˘ئر˘˘لا د˘˘كأاو
يتلا ةقوبسسŸا Òغ تارهاظتلا ءارو فقت ةدحتŸا تايلولا

ن˘يذ˘لا Úي˘بو˘ك˘لا فلآا لوز˘ن ع˘م د˘حألا ةر˘يز÷ا ا˘ه˘تد˘˘ه˘˘سش
،ةيودألاو ةيذغألا ‘ ضصقن اهمقاف ةيداسصتقا ةمزأا اومئسس
ط˘ق˘سست˘ل˘ف““ نو˘ف˘ت˘ه˘ي م˘هو ندŸا تار˘سشع ‘ عرا˘سشلا ¤إا
.““عايج نحنو ..ةيروتاتكيدلا

لسصح ام نإا زيدنانرف لاق ،تارهاظت˘لا هذ˘ه ى˘ل˘ع ا˘ق˘ي˘ل˘ع˘تو
تابوعسص بعسشلا Êاعي امدنع .بعسشلا هلحي نأا بجي““
.““ءبعلا دادزي ةحئاج هيلع ل–و ةÒبك ةيداسصتقا

.هب مايقلا هيلع ام بعسش يأل لوقأا نأا ينعسسي ل““ :فاسضأاو
¤إا لسصوتلا ىلع بوعسشلا دعاسسنو مÓسسلل جورن نأا بجي
.““لول◊او راو◊ا

نأا ،هتهج نم نكنيلب Êوتنأا يكيرمألا ةيجراÿا ريزو ىأارو
تايلولا ليمحتب ““احداف أاطخ““ بكتري يبوكلا ضسيئرلا
.تارهاظتلا ةيلوؤوسسم ةدحتŸا

يأا نم انافاه ،Úنثلا ندياب وج يكيرمألا ضسيئرلا رذحو
.يبوكلا بعسشلا هقلطأا يذلا““ ضضبانلا ةير◊ا ءادنل““ عمق

Úتلودلا لح نأاسشب يبوروأ’ا دا–’ا فقوÃ بحرت Úطسسلف
ضضاير ،ينيطسسلفلا ةيجراÿا ريزو بّحر :هللا مار
ةسسايسسلل ىلعألا لثمŸا تاحيرسصتب ، ضسمأا ،يكلاŸا
،ليروب بيزوج يبوروألا دا–Óل ةينمألاو ةيجراÿا
يني˘ط˘سسل˘ف˘لا عار˘سصل˘ل Úت˘لود˘لا ل˘ح ة˘ي˘م˘هأا نأا˘سشب
.يليئارسسإلا

ي˘˘بوروألا ف˘˘قوŸا““ نإا ،نا˘˘ي˘˘ب ‘ ،ي˘˘˘ك˘˘˘لاŸا لا˘˘˘قو
تايعجرمو ،اهتارارقو ،ةيلودلا ةيعرسشلا عم مجسسنم
قÓطإل ةسصر˘ف˘لا ر˘فو˘يو ،ة˘ي˘لود˘لا مÓ˘سسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع
.““ةيقيقح تاسضوافمو مÓسس ةيلمع
ضسل‹ عامتجا بقع ،Úنثإلا لاق دق ،ليروب ناكو
ن˘كÁ ل““ ي˘بوروألا دا–Ó˘˘ل ة˘˘ي˘˘جراÿا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا

.““Úتلودلا لح Èع ىوسس ليئارسسإا نمأا قيق–
رظن ةهجو Ëدقت ليئارسسإا نم نورظتني مهنأا حسضوأاو
.مئاقلا عارسصلا ءاهنإا لجأا نم ةيسسايسس
،Úينيط˘سسل˘ف˘لا ع˘م ل˘ح ¤إا ل˘سصو˘ت˘لا نأا ¤إا را˘سشأاو
.ليئارسسإا نمأل ةبسسنلاب اباجيإا مهاسسيسس
حيرسصت بقع يبوروألا لوؤوسسŸا تاحيرسصت يتأاتو
Úتلودلا لح نأاب ،ديبل Òئاي ليئارسسإا ةيجراخ ريزو
.““نهارلا تقولا ‘ قيبطتلل لباق Òغ““

تاحيرسصت نأا ¤إا ينيطسسلفلا ةيجراÿا ريزو راسشأاو
ةد˘ق˘ع ن˘م جورÿا““ ة˘ي˘م˘هأا ى˘ل˘ع د˘كؤو˘ت ““ل˘يرو˘˘ب““
و˘ح˘ن قÓ˘ط˘نلاو ،ا˘ه˘ت˘˘عا˘˘سضإاو ،ضصر˘˘ف˘˘لا را˘˘ظ˘˘ت˘˘نا

ة˘ب˘سسا˘نŸا تا˘خا˘نŸاو ءاو˘˘جألا Òفو˘˘تو ا˘˘ه˘˘ت˘˘عا˘˘ن˘˘سص
تا˘كا˘ه˘ت˘نلا ف˘قو ةرور˘سض كلذ ‘ اÃ ،ا˘ه˘حا˘˘ج˘˘ن˘˘ل
.““اهلاكسشأا عيمجب ةيليئارسسإلا

،ةيعيبطلا ةباوبلا ةينيطسسلفلا ةيسضقلا لح““ نإا لاقو
تاقÓعلاو رارقتسسلاو ،نمألا قيقحتل ةحيحسصلاو
.““ةقطنŸا ‘ ةيعيبطلا
ل˘ي˘ئار˘سسإاو Úط˘سسل˘ف Úب مÓ˘سسلا ة˘ي˘ل˘م˘ع نأا ر˘˘كذ˘˘ُي

بيبأا لت ضضفر ءارج ،4102 ناسسين /ليربأا ذنم ةدم‹
لو˘ب˘ق˘لاو ،ة˘ل˘تÙا ي˘سضارألا ‘ نا˘ط˘ي˘˘ت˘˘سسلا ف˘˘قو
ةلود ةما˘قإا ى˘ل˘ع ضضوا˘ف˘ت˘ل˘ل ا˘سسا˘سسأا7691 دود˘ح˘ب
.ةينيطسسلف
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ىلع قفاوت ““›ودلا ÊدŸا ناÒطلا
‘ يو÷ا اهلا‹ رطق عيسسوت حÎقم

نيرحبلا ىلع يخيرات راسصتنا
دسض ةينوناق ةكرعم ‘ ًاديدج ًاي˘خ˘يرا˘ت ًارا˘سصت˘نا ة˘حود˘لا تل˘ج˘سس““ -ة˘حود˘لا

ًاقوقح ديعتسستل ،(واكيإا) ›ودلا ناÒطلا ةمظنم ةقورأا ‘ نيرحبلا اهتراج
.اهعيسسوتو ةيو÷ا اهدودح ميسسرت ديعي رارق ىلع لسص–و ةيخيرات

ة˘حود˘لا م˘ي˘ل˘قإا ءا˘سشنإا ى˘ل˘ع أاد˘بŸا ثي˘ح ن˘م ““وا˘ك˘يإا““ ة˘م˘ظ˘ن˘م سسل‹ ق˘فاوو
Ÿطلا تامولعÒنا (RIF) ذاقنإلاو ثحبلل ةحودلا ميلقإاو (RRS)، دانتسسلاب

ع˘سضاÿا يو÷ا ر˘ط˘ق لا‹ ل˘م˘سشي يذ˘لاو ،ة˘حود˘˘لا ن˘˘م مد˘˘قŸا حÎقŸا ى˘˘ل˘˘ع
يو÷ا لاÛا ‘ ةءا˘ف˘ك˘لاو ة˘مÓ˘سسلا تا˘يو˘ت˘سسم ز˘يز˘ع˘ت˘˘ل كلذو ،ا˘˘ه˘˘تدا˘˘ي˘˘سسل
.راحبلا ›اعأا قوف ةعقاولا ةرواÛا ىرخألا ةيو÷ا تلاÛاو ،يميلقإلا

سسل‹ تاعامت˘جا ن˘م322ـلا ةرود˘لا لÓ˘خ ،ر˘ط˘ق ف˘سصنأا يذ˘لا رار˘ق˘لا ءا˘جو
يسضاŸا ناريزح /وينوي81 موي نم ةيادب تدقع يتلا ،““واكيإا““
،ناÒطلا تامولعŸ ةحودلا ميلقإا ءاسشنإا بلط ‘ رطق ةلود ةيقحأاب سسلÛا رقأا

يو÷ا لاÛاو اهتدايسسل ةعسضاÿا اهيسضارأا قوف ذاقنإلاو ثحبلل ةحودلا ميلقإاو
اهقوف عقاولا

يذلا ›ا◊ا بيتÎلا نم باحسسنلا ىلع اهمزع رطق ةلود حÎقم نّمسضتو
قوف ةيو÷ا ةحŸÓا تامدخ Ëدقت ةمه˘م ن˘ير˘ح˘ب˘لا ة˘ك˘ل‡ ¤إا ه˘ب˘جوÃ تد˘ن˘سسأا
ةيقاف˘تا ن˘م (11) قح˘لŸا˘ب (2.1.1) ةرقفلا بجوÃ اهتدا˘ي˘سسل ة˘ع˘سضاÿا ا˘ه˘ي˘سضارأا

.وغاكيسش
رطق ةلود ةيقحأاب ““يبرعلا سسدقلا““ اهيلع تعلطا ةقيثو بسسحب سسلÛا رقأاو

ذاقنإلاو ثحبلل ةحودلا ميلقإاو ،ناÒطلا تامولعŸ ةحودلا ميلقإا ءاسشنإا بلط ‘
(1) ةداŸاب Óًمع ،اهقوف عقاولا يو÷ا لاÛاو اهتدايسسل ةعسضاÿا اهيسضارأا قوف
.(4-04) مقر ةيمومعلا ةيعم÷ا رارقب (ز) قفرŸا بجوÃو وغاكيسش ةيقافتا نم
فدهت رطق ةلود نأا ،يمسسر نايب ‘ تلاسصتلاو تÓسصاوŸا ةرازو تفسشكو
‘ ةمادتسسمو ةنمآا يوج لقن تايلمع ريوطت معد ¤إا ،اهحÎقم لÓخ نم
.يŸاعلا ناÒطلا عاطق وحن اهمازتلا نم ززعي ا‡ ،ةقطنŸا

تÓيدعت لاخدإا نأا ىلع سسلÛا دكأا دقف ،ةيمسسرلا ةيرطقلا رداسصŸا بسسحبو
تاقÓعلا نسسح ىلع دمتعت ةلأاسسم يه ،ةيو÷ا ةحÓملل ةيميلقإلا ةطÿا ىلع
ةيسساسسأا دعت لماو˘ع˘لا هذ˘ه نأاو ،لود˘لا Úب ا˘م˘ي˘ف لدا˘ب˘تŸا ماÎحلاو نوا˘ع˘ت˘لاو
.ةدو÷او ةمÓسسلا نم ىوتسسم ىلعأا نامسض عم ةسسلسس تامدخ Òفوتل

Œا ةن÷ نأا ¤إا ةراسشإلا ردŸÓخ نمو ةيو÷ا ةحÓةينفلا بناوجلل اهسضارعتسسا ل
ةكر◊ا ةرادإل ةمزÓلا تاموقŸاو تاردقلا كلت“ رطق ةلود نأا تدكأا حÎقملل
.ذاقنإلاو ثحبلا لا‹ ‘ ةدئار تامدخ Ëدقتو ،ةلاّعفو ةنمآا ةروسصب ةيو÷ا

ةكل‡ نأا ،ة˘ير˘ط˘ق˘لا تلا˘سصتلاو تÓ˘سصاوŸا ةرازو بسسح˘ب ،سسلÛا ر˘قأا ا˘م˘ك
ىلع ةلاعفو ةنمآا ةروسصب ةيو÷ا ةحŸÓا تامدخ Ëدقت ىلع تبأاد دق نيرحبلا

.طسسوألا قرسشلا ميلقإا ‘ دوقع ةدع ىدم
تاذ ةرواÛا لودلا بناج ¤إا ،رطق ةلودو نيرحبلا َةكل‡ ““واكيإا““ سسل‹ اعدو
قافتÓل ،سسلÛا سسيئر ةياعر ت– Êواعت راوح ءدب ¤إا ةلأاسسŸا هذهب مامتهلا

ميلقإاو ناÒطلا تامولعŸ ةحودلا ميلقإا ذيفنتل ةمئŸÓا ةينفلا تابيتÎلا ىلع
هترود ‘ سسلÛا ¤إا تاسشقانŸا هذه جئا˘ت˘ن Ëد˘ق˘تو ،ذا˘ق˘نإلاو ثح˘ب˘ل˘ل ة˘حود˘لا
.(طسسوألا قرسشلا ميلقإا) ةيو÷ا ةحŸÓا ةطخ ليدعت ىلع ةقفاوملل422ـلا

ناريزح /وينوي9 خيراتب يئرŸا لاسصتلا ةينقت Èع لاسصتا ءارجإا كلذ قبسس دقو
تلاسصتلاو تÓسصاوŸا ريزو يطيلسسلا فيسس نب مسساج نم Óك عمج ،1202
يروتافلاسس رو˘سضح˘ب ،د˘مfi د˘م˘حأا ن˘ب لا˘م˘ك ي˘ن˘ير˘ح˘ب˘لا هÒظ˘نو ،ير˘ط˘ق˘لا

ة˘سشقا˘نŸ ،(وا˘ك˘يإا) ›ود˘لا ÊدŸا ناÒط˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م سسل‹ سسي˘ئر و˘نا˘ت˘ي˘كا˘˘سش
‘ ةينفلا ناجللا Úب عامتجا كلذ بقعأاو ،رطق ةلود حÎقŸ ةينفلا بناو÷ا
.نيدلبلا

رود ،هنم ةخسسن ىلع ““يبرع˘لا سسد˘ق˘لا““ تل˘سصح نا˘ي˘ب ‘ ي˘ط˘ي˘ل˘سسلا ن˘ّم˘ثو
ةمدخ ‘ تادوه‹ نم هلذ˘ب˘تو ه˘مد˘ق˘ت ا˘مو ،›ود˘لا ÊدŸا ناÒط˘لا ة˘م˘ظ˘ن˘م
.يŸاعلا ÊدŸا ناÒطلا

حÎقم نإا““ :يطيلسسلا لاق ،(322 ةرودلا) سسلÛا تاعامتجا لÓخ هتملك ‘و
ثحبلل ةحودلا م˘ي˘ل˘قإاو ناÒط˘لا تا˘مو˘ل˘عŸ ة˘حود˘لا م˘ي˘ل˘قإا ءا˘سشنإا˘ب ر˘ط˘ق ة˘لود
قرسشلا ةقطنم ‘ سسيل ÊدŸا ناÒطلا لبقتسسŸ ةÒبك ةيمهأا لّكسشي ،ذاقنإلاو
فادهأا عم ًاما“ قسستي““ هنأا درطتسساو .““هرسسأاب ⁄اعلا ‘و لب بسسحو طسسوألا
سسكعيو ةيدايسسلا رطق ةلود قوقح نم قح نع Èعي هنأاو ،وغاكيسش ةيقافتا
ةيو÷ا ةحŸÓا ةموظنم ريوطتل ةلودلا اهتخسض يتلا ةمخسضلا تارامثتسسلا
،ةلاعفو ،ةنمآا ةيحÓم تامدخ Òفوتب اهرسسأاب ةقطنŸا ىلع عفنلاب دوعي اÃ اهيدل

ةكر◊ا ةرادإل ةمزÓلا تاردقلاو تاموقŸا عيم÷ اهكÓتما لظ ‘ ،ةسسلسسو
.““ذاقنإلاو ثحبلا لا‹ ‘ ةلاعفو ةزي‡ تامدخ Ëدقتل اهدادعتسساو ،ةيو÷ا

قيسسنتلا لعفلاب أادب دق سسلÛا رارق ىلع ًءانبو هنأا““ :يرطقلا ريزولا حسضوأا امك
ةمظنŸا سسل‹ هيلإا ىهتنا ام لامكتسسل نيرحبلا ةكل‡ عم ةينفلا تاعامتجÓل

رطق ةلود نأاب هثيدح اًمتتfl ،““اهردسصأا يتلا تارارقلل ذيفنتلا ةطخ دادعإاو
.ددÙا تقولا ‘ تارارق نم ءاج ام ذيفنتل كÎسشŸا نواعتلا ¤إا علطتت

ًاراسصتنا تققح ةحودلا نأا اودكأاو ،ديد÷ا ÿÈا ÚمتهŸاو ءاÿÈا نم ددع عباتو
.ةديد÷ا ةكرعŸا هذه ‘

سسل‹ ةقفاوم نأا ،ناÒطلا عاطق رابخأا ‘ سصسصختŸا سساÒسشام سسكيلأا دّرغو
ميسسرت ةداعإاب سصاÿا رطق حÎقم ىلع (واكيإا) ›ودلا ÊدŸا ناÒطلا ةمظنم
.رطق ةلودل ًايخيرات ًاراسصتنا دعي ،اهعيسسوتو ةيو÷ا اهدودح
قطانم لمسشتسس يرطقلا يو÷ا لاÛا ةعسسوتو ميسسرت ةداعإا““ نأا فاسضأا امك
دوقعل ناك ثيح ،نيرحبلاو ناريإاو تارامإلاك ةرواÛا لودلا دودح نم برقلاب

يذلا ،اهلÓقتسسا دعب هيلع تلسصح عسساسش يوج لا‹ نيرحبلل ،نمزلا نم
ةÎف لÓخ رطق ىلع قييسضتلا ‘ ًايسسيئر Óًماع ةÒخلا تاونسسلا ‘ لكسش
اهئاوجأل مسضتسس ناÒطلا تامولعم ميلقإا رطق ءاسشنإا دعب هنأا درطتسساو .راسص◊ا

.ةيو÷ا نيرحبلا دودح نم ًاءزج
ةرازو ‘ يمÓعإلا بتكŸا ريدم يحيمرلا Èج نب ديعسس نب دمحأا Òفسسلا داعأاو
رابخأا ‘ سصسصختŸا سساÒسشام سسكيلأا ةديرغت رسشن ةداعإا ةيرطقلا ةيجراÿا

مسسر ةداعإا لوح ةمانŸا مامأا ةحودلا هتققح يذلا راسصتنلا نع ،ناÒطلا عاطق
.هتعسسوتو يو÷ا لاÛا

ًلدج نوÒثيو مك◊ا ديلاقم يّلوتل ““نوع““ ةيلهأا نم تّبثتلل ابلط نومدقي نوينانبل

دمfi قباسسلا ÊاتيروŸا سسيئرلا عافد جتحا
ىلع عيباسسأا ذنم نوجسسŸا زيزعلا دبع دلو
هعزو نايب ‘ ،داسسفلا ةمهتب قيقحتلا ةمذ
نم رخآا اكاهتنا» عافدلا هامسس ام ىلع ،سسمأا
عنÃ ةرŸا هذه قلعتي ،هلكوم قوقح تاكاهتنا

.«هعافد ءاقل نم انلكوم
عافدلا قيرف ‘ انممه دقل» عافدلا فاسضأاو
قافتلا ” يذلا جمانÈلا قفو انلكوم ةرايزب

انئجو˘ف˘ف ،نو˘ج˘سسلا ةرادإا ع˘م ا˘ق˘با˘سس ه˘ي˘ل˘ع
ةقاعإاو انتقياسضم ىلع نمألا دارفأا رارسصإاب

مامأاو ،انسشي˘ت˘ف˘ت طاÎسشا لÓ˘خ ن˘م ا˘ن˘ل˘م˘ع
نود ا˘ن˘ل˘كو˘م ةرا˘يز ‘ ا˘˘ن˘˘ق˘˘ح˘˘ب ا˘˘ن˘˘ك˘˘سس“
كاهتنا ىلع نمألا رسصانع رسصأا ،تاقياسضم
.«عافدلا قح
ماعلا يأارلا ركذي» هنأا عافدلا قيرف حسضوأاو
عافدلا ة˘ير˘حو عا˘فد˘لا ة˘نا˘سصح د˘عاو˘ق نأا˘ب

دعت ،ةيرحب هلكوÃ يماÙا لاسصتا ةدعاقو
يهو ،ة˘لدا˘ع˘لا ة˘م˘كاÙا تا˘نا˘م˘سض م˘هأا ن˘م
تاءارجإلا نوناق نم301 ةداŸا ‘ ةسسركم
.«ةيئان÷ا

دلو عافد فيسضي ،ÚسشŸا فرسصتلا اذه نإا»
تا˘ماز˘ت˘لل ا˘كا˘ه˘ت˘نا د˘˘ع˘˘ي ،ز˘˘يز˘˘ع˘˘لا د˘˘ب˘˘ع

¤وألا ةرقفلا اسصوسصخ ،ةيلودلا ايناتيروم
نأاسشب ةدحتŸا ·ألا دعاوق نم61 دنبلا نم
يت˘لا ا˘نا˘فا˘ه د˘عاو˘ق˘ب ة˘فور˘عŸا ÚماÙا رود
تاموك◊ا لفكت ىلع حسضاو لكسشب سصنت
مهفئاظو عيمج ءادأا ىلع ةردقلا Úماحملل
وأا ةقياسضم وأا ةقاعإا وأا فيوخت نودب ةينهŸا
¤إا لاقتنلا ىلع ةردقلاو ،قئل Òغ لخدت
.«ةيرحب مهعم رواسشتلاو مهيلكوم
Òطÿا كاهتنلا اذه ةفاسضإاب» عافدلا عباتو
تا˘كا˘ه˘ت˘نلا ن˘م هÒغ ¤إا عا˘˘فد˘˘لا قو˘˘ق◊

اسصوسصخو فلŸا اذه تعبط يتلا ةÒثكلا
لوسص◊ا نم انعنÃ قلعتŸا رمتسسŸا كاهتنلا

هذ˘˘ه ¤إا Ó˘˘ما˘˘ك تاءار˘˘جإلا ف˘˘ل˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
،لماك لكسشب عافدلا ةمهم سضوقت ،ةظحللا

ةمكاÙا ئدابم ديسسŒ ‘ لمأا يأا فسسنيو
لدعلا ة˘لود ءا˘ن˘ب سسا˘سسأا ي˘ه ي˘ت˘لا ة˘لدا˘ع˘لا

.«نوناقلاو
ر˘كذ˘ي» ه˘˘نأا ق˘˘با˘˘سسلا سسي˘˘ئر˘˘لا عا˘˘فد د˘˘كأاو
دح ىلع ةيذيفنت˘لاو ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا تا˘ط˘ل˘سسلا
نأابو ،سسد˘ق˘م ق˘ح عا˘فد˘لا ق˘ح نأا˘ب ،ءاو˘سسلا
ةطلسسلا كراسشت ةلقتسسمو ةرح ةنهم ةاماÙا
د˘ي˘كأا˘ت ‘و ة˘لاد˘ع˘لا ق˘ي˘ق– ‘ ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا

قوقح نع عافدلا ةلافك ‘و نوناقلا ةدايسس
نو˘سسراÚ ÁماÙا نأاو ،م˘ه˘˘تا˘˘ير˘˘حو دار˘˘فألا

مهيلع ناطلسس لو مات لÓقتسسا ‘ مهماهم
،نو˘نا˘ق˘لا ما˘ك˘حأاو م˘هر˘ئا˘م˘˘سضل لإا كلذ ‘

،ةاماÙا نوناق نم ¤وألا ةداملل اقفو كلذو
ةيلودلا تادهاعŸاو تايقافتلا لك كلذكو
.«ايناتيروم اهيلع تقداسص يتلا ةطبترŸا

ةماعلا ةباينلا لو لدعلا ةرازو قلعت ⁄و اذه
يذلا ،ق˘با˘سسلا سسي˘ئر˘لا ي˘ماfi نا˘ي˘ب ى˘ل˘ع
لاومألا ليسسغو داسسفلاب ةليقث امهت هجاوي

.عورسشŸا Òغ ءارثإلاو
اسضفار ،هسسفن نع زيزعلا دبع دلو عفاديو
‘ طروتي ⁄ هنأا دكؤويو ،هيلإا ةهجوŸا مهتلا
تاو˘ن˘سس ر˘سشع لÓ˘خ دا˘سسف تا˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع يأا

مهتلا نأا اÈتعم ،اي˘نا˘ت˘يروŸ ا˘م˘كا˘ح ا˘ها˘سضق
ة˘ي˘ف˘سصت» ا˘ه˘ت˘ق˘ي˘ق˘ح ‘ ي˘ه ه˘ي˘لإا ة˘ه˘جوŸا

.«ةيسسايسس تاباسسح
39 ةداŸا نأا هوماfiو قباسسلا سسيئرلا يعديو
ما˘مأا ة˘لءا˘سسŸا ن˘˘م ه˘˘ي˘˘م– رو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا ن˘˘م
همكح ةÎف ‘ هلاعفأا نع ،يداعلا ءاسضقلا

لدعلا ةمكfi مامأا لإا مكاحي نأا نكÁ ل هنأاو
.ىمظعلا ةنايÿا يه ةدحاو ةمهتبو ةيماسسلا

نوجتحي قباسسلا سسيئرلا وماfi ..مهسشيتفت اوطÎسشا لقتعŸا سسارح :ايناتيروم
هئاقل نم مهنيك“ مدع ىلع

Úنطاوم6 اهب مّد˘ق˘ت ة˘ي˘سضق ترا˘ثأا :““-توÒب
تّبثتلا»ـل ةيندŸا ةيئادتبلا ةمكÙا مامأا Úينانبل

يّلوتل نوع لاسشيم ةيروهم÷ا سسيئر ةيلهأا نم
لدج ““هتنياعŸ ءابطأا ةن÷ Úيعتو مك◊ا ديلاقم
.نانبل ‘ اعسساو
نوؤو˘˘سشل˘˘ل ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م÷ا سسي˘˘ئر را˘˘سشت˘˘سسم ّدرو
Èع بل˘ط˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع ،د˘يز و˘بأا ل˘مأا ،ة˘ي˘سسور˘˘لا
ةحاقولاو ةفاخسسلا تلسصو““ :اهيف ءاج ةديرغت
‘ زمر ىلعأا ةماركل سضّرعتلا دح ¤إا مهسضعبب
:فاسضأاو ،““هتيلهأاب كيكسشتلاو ةينانبللا ةلودلا
مهءارو فقي نمو لعفلا اذه ىلع اومدقأا نم نإا““
م˘ه˘ت˘ي˘ل˘هأاو ة˘ي˘قÓ˘خألا م˘ه˘ت˘ي˘ل˘هأا اود˘ق˘ف ن˘م م˘ه
.““ماع نأاسش يأا يّلوتل مهتيلهأاو ةينطولا

نويحيسسم مهمظعم نويسسايسس نوطسشان ناكو
ةم˘كÙا ن˘م او˘مّد˘ق˘ت د˘ق ،م˘ل˘سسم د˘حاو م˘ه˘ن˘ي˘بو
.بلطلا اذهب نانبل لبج ‘ ةيندŸا ةيئادتبلا

‘ نو˘ع د˘ه˘ع را˘سسم ىو˘عد˘˘لا تسضر˘˘ع˘˘ت˘˘سساو
ربوتكأا /لوألا نيرسشت13 ذنم ةيروهم÷ا ةسسائر
ةسسداسسلا غلب سسيئرلا ةماخف““ :اهيف ءاجو ،6102

مÓعإلا لئاسسو تلوانتو ،رم˘ع˘لا ن˘م Úنا˘م˘ث˘لاو
،يحسصلا هعسضو نع ًارا˘ب˘خأا ة˘ي˘ب˘ن˘جألاو ة˘ي˘لÙا

قّلعتت ًاراب˘خأا ي˘لÙا ما˘ع˘لا يأار˘لا سضع˘ب لوا˘ن˘تو
هلهاك ىل˘ع ع˘سضت ا˘م ءازإا ة˘سصا˘خ ع˘سضو˘لا اذ˘ه˘ب

هذه ‘ تايلوؤوسسم نم ةيروهم÷ا ةسسائر ماهم
ًا˘ي˘عا˘م˘ت˘جاو ًا˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سس ة˘˘ط˘˘غا˘˘سضلا فور˘˘ظ˘˘لا

ةقاطلا لماكب عّتمتلا بجوت ،ًايحسصو ًايداسصتقاو
.اهلّم–و اهتهجاوŸ ةمزÓلا ةيسسفنلاو ةيدسس÷ا
هر˘˘ط˘˘سضا ن˘˘سسلا˘˘ب سسي˘˘ئر˘˘لا ة˘˘ما˘˘خ˘˘ف مّد˘˘ق˘˘ت نإا
‘ هتنواعŸ ءا˘بر˘قأا˘بو ن˘يرا˘سشت˘سسÃ ة˘نا˘ع˘ت˘سسÓ˘ل

ى˘ل˘ع سسك˘ع˘نا يذ˘لا ر˘مألا ،تا˘ي˘لوؤو˘سسŸا ل˘ّم–
تارارقلا نأا نوينانبللا رعسشي ام ًابلاغ ذإا ءادألا
لّث“ دعت ⁄ ةيروهم÷ا ةسسائر نع ردسصت يتلا
هط‰ ىلعو هيلع نوينانبللا داتعا يذلا سصخسشلا

‘ ةيلوؤو˘سسŸا ل˘ّم– ‘ ة˘ن˘سس63 نم Ìكأا ذ˘ن˘م
،كلذ دعب ةيلاقتنلا ةموك◊ا ‘و سشي÷ا ةدايق
ة˘ل˘ت˘ك˘لا ة˘سسا˘ئر˘ب ًارور˘م ،ًا˘ق˘حل ة˘˘ما˘˘عز˘˘لا ‘و
.6102 ماع ةسسائرلا ةدسس ¤إا لوسصولاف ،ةيباينلا

فلتأات ةسسائرلا نع ردسصت يتلا تارارقلا تتابو

.ه˘ب نو˘ط˘ي˘ح˘ي يذ˘لا سصا˘خ˘سشألا ة˘يؤور ع˘م Ìكأا
ةيسضاŸا دوقعلا لÓخ نوينانب˘ل˘لا ه˘ف˘لأا˘ي ا˘م اذ˘هو
ه˘تارار˘ق˘ل د˘ي˘حو˘لا ه˘ّجوŸا ه˘ت˘ما˘˘خ˘˘ف نا˘˘ك ثي˘˘ح
.““هيبزاfiو هيديؤوم تارارقو
عسضولا اذ˘ه ءازإا““ :ة˘ي˘عد˘ت˘سسŸا ة˘ه÷ا تفا˘سضأاو
¤إا ةيمار ةعجارÃ مدقتلل ةجا◊ا تزرب دجتسسŸا
لاوحأا رّيغت نع ةŒانلا ةبسسانŸا تاءارجلا ذاختإا

ءا˘ب˘طأا ة˘ن÷ Úي˘ع˘ت˘ب Úب˘لا˘ط˘م ،سسي˘ئر˘لا ة˘ما˘خ˘ف
ة˘ن˘يا˘عÃ ةددfi ا˘ه˘ت˘م˘ه˘م نو˘ك˘ت Úي˘سصا˘سصت˘خا

لك ءارجإاو ،ةينانبللا ة˘يرو˘ه˘م÷ا سسي˘ئر ة˘ما˘خ˘ف
ةيدسس÷او ةيسسفنلا تاسصوحفلاو تاطي˘ط˘خ˘ت˘لا

ة˘يıÈا تا˘سصو˘ح˘ف˘لاو ة˘˘ي˘˘عا˘˘ع˘˘سشلا رو˘˘سصلاو
ةيسسفنلاو ةيدسس÷ا هتاردق ىلع فوقولل ةبسسانŸا

ه˘تا˘ط˘ل˘سس ›و˘ت˘ل ه˘ت˘ي˘ل˘˘هأا ى˘˘ل˘˘عو ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلاو
هذ˘˘ه ةرادإا ه˘˘نأا˘˘سش ن˘˘م ا˘˘م ل˘˘كو ،ة˘˘يرو˘˘ت˘˘سسد˘˘لا
.““ةيسضقلا

ةراثإا ةداعإاب هراه˘ن ل˘ه˘ت˘سسا نو˘ع سسي˘ئر˘لا نا˘كو
نم““ :هباسسح Èع بتكف ،تايحÓسصلا ةكرعم
هتيحÓسص لوح ةيرو˘ه˘م÷ا سسي˘ئر دا˘ق˘ت˘نا د˘ير˘ي
نم ةعبارلا ةرقفلا ًاديج أارقي˘ل˘ف ة˘مو˘ك◊ا ف˘ي˘لأا˘ت
.““روتسسدلا نم35 ةداŸا

رد˘سصي““ :ي˘ل˘ي ا˘م ى˘˘ل˘˘ع ةر˘˘ق˘˘ف˘˘لا هذ˘˘ه سصن˘˘تو
مو˘سسر˘م ءارزو˘لا سسل‹ سسي˘ئر ع˘˘م قا˘˘ف˘˘تلا˘˘ب
ة˘لا˘ق˘ت˘سسا لو˘ب˘ق م˘ي˘سسار˘مو ة˘مو˘ك◊ا ل˘ي˘˘ك˘˘سشت
ف˘ّل˘كŸا سسي˘ئر˘لا نأا Òغ .““م˘ه˘ت˘لا˘˘قإا وأا ءارزو˘˘لا

روتسسدلا نم46 ةداŸاب نّسصحتي يرير◊ا دعسس
ءارزو˘˘لا سسل‹ سسي˘˘ئر ة˘˘ي˘˘حÓ˘˘سص دّد– ي˘˘ت˘˘لا

ليكسشتل ةيباينلا تاراسشتسسلا يرجي““ :يتآلاك
موسسرم ةيروهم÷ا سسي˘ئر ع˘م ع˘ّقو˘يو ة˘مو˘ك◊ا
.““اهليكسشت

سسي˘˘ئر ةد˘˘ير˘˘غ˘˘ت ى˘˘ل˘˘ع Úع˘˘با˘˘تŸا د˘˘حأا ق˘˘ّل˘˘عو
عسضولاو راهنم سسّلفم دلبلا““ :هلوقب ،ةيروهم÷ا

مع قيارو قياف ةيروهم÷ا سسيئر سسب ًادج زّزقم
.““هتايحÓسص نع يكحي

cفح اوعطاق نويبوروأا ءارفسسÓ ليئارسسإا ‘ ةيكيرمألا ةرافسسلل
‘ ةيكيرمألا ةرافسسلا هتماقأا Ó˘ف˘ح نو˘ي˘بوروأا ءار˘ف˘سس ع˘طا˘ق
.سسدقلا ةنيدم ‘ اهدوجول ارظن ،ليئارسسإا

نإا ، سسمأا ،ةيليئارسسإلا ““تونورحأا توعيدي““ ةفيحسص تلاقو
يذلا لف◊ا اوعطاق ،اسسنرفو ايناŸأا اهنيب لودلا نم ددع ءارفسس
لÓقتسسا ىركذ ةبسسانÃ ،يسضاŸا عو˘ب˘سسألا ةرا˘ف˘سسلا ه˘ت˘م˘ظ˘ن
رر˘ق““ ة˘ف˘ي˘ح˘سصلا تفا˘سضأاو.ة˘ي˘ك˘ير˘مألا ةد˘ح˘˘تŸا تا˘˘يلو˘˘لا
ةمسصاع سسدقلاب فÎعت ل مهلود نأل ،لف◊ا ةعطاقم ءارفسسلا

دلانود قباسسلا يك˘ير˘مألا سسي˘ئر˘لا ةرادإا تنا˘كو.““ل˘ي˘ئار˘سسإل
سسدقلا ¤إا بيبأا لت نم ةيكيرمألا ةرافسسلا تلقن دق ،بمارت

.8102 ماعلا فسصتنم
نأا ىلع ةدكؤوم ،يكيرمألا رارقلا ⁄اعلا لود ةيبلاغ تسضراعو
تا˘˘˘˘˘˘سضوا˘˘˘˘˘˘ف˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ل كوÎم سسد˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘لا عو˘˘˘˘˘˘سضو˘˘˘˘˘˘˘م
.ةيليئارسسإلا-ةينيطسسلفلا

مث ،7691 ماعلا ‘ ةيقرسشلا سسدقلا تلتحا دق ليئارسسإا تناكو
.›ودلا عمتÛا اهسضفر ةوطخ ‘ اهمسض تنلعأا

يهو سسدقلا ¤ا اهترافسس لود4 ىوسس لقنت ⁄ ،نآلا ىتحو
لا˘م˘ي˘تاو˘غو و˘فو˘˘سسو˘˘كو ة˘˘ي˘˘ك˘˘ير˘˘مألا ةد˘˘ح˘˘تŸا تا˘˘يلو˘˘لا

.سسارودنهو



 زوفي نوجرع هللا دبع :ةحابسسلل ةحوتفŸا ةيفيسصلا ةينطولا ةلوطبلا
رهظلا ىلع Îم05 ةيبهذب

2441 ةج◊ا وذ40ـل قـفاومــلا١202 ةيليوج41  ءاعبرألا
ةسضاير

نو˘جر˘ع ه˘ل˘لا د˘ب˘ع ›ود˘˘لا حا˘˘ب˘˘سسلا د˘˘كأا
ىلع ةحا˘ب˘سسلا سصسصخ˘ت ى˘ل˘ع ه˘تر˘ط˘ي˘سس
,Îم05 يئاهن ‘ ةيبهذ لوأا هلينب ,رهظلا
نب ةÁر ,ناسسملت دادو ةحابسس لسصاوت امنيب

Îم001 بقلب اهجيوتتب قلأات˘لا ,رو˘سصن˘م
,ةرح ةحابسس Îم0051 ةيسضفو ةرح ةحابسس
ةلوطبلا نم Êاثلا مو˘ي˘لا تا˘ي˘ئا˘ه˘ن لÓ˘خ

حبسسÃ ةيرا÷ا ,ةحوتفŸا ةيفيسصلا ةينطولا
.(رئاز÷ا) فايسضوب دمfi يبŸوألا بكرŸا

رهظلا ىلع Îم05 يئاهنب نوجرع زافو
دبع فانم ىلع اقوفتم ,ج53 اث62 نمزب
(ج83 اث72) ةملعلا يدان نم يلحاسس زعŸا

48 اث72) نارهو يدان نم يبياط ماسشه و
يدان حابسس دافأا ““جأاو““ عم هثيدح ‘و.(ج

ةلوطبلا هذه لو˘خد““ :Ó˘ئا˘ق ,ر˘ئاز÷ا د˘ير˘ب
يتلا تاÒسضحتلا سصقن ببسسب ابعسص ناك
انوروك ةحئاج ءارج ليقارع ةدع اهتللخت

تن˘ك ي˘ت˘لا ة˘ي˘ع˘ما÷ا تا˘نا˘ح˘ت˘ملا اذ˘˘كو

تكرا˘سش ي˘ن˘نأا م˘هألا ن˘ك˘ل .ا˘ه˘ب Ó˘غ˘سشن˘م
.عسضاوتم يتيقوت نأا ولو قابسسلاب تزفو
Úيسضايرلل فح‹ ›وÎبلا عمÛا بايغ

ر˘˘سضأاو م˘˘˘سسوŸا لاو˘˘˘ط او˘˘˘ح˘˘˘سض ن˘˘˘يذ˘˘˘لا
.““ةلوطبلل ماعلا ىوتسسŸاب
جئاتنلا سضعب اندهاسش مومعلا ىلع نكل»
و ل˘يو˘ط˘لا ف˘قو˘ت˘لا ر˘ظ˘ن˘˘لا˘˘ب ة˘˘ع˘˘ج˘˘سشŸا
““.ةعسضاوتŸا تاÒسضحتلا

سصوسصخب (ة˘ن˘سس91) نو˘جر˘˘ع فا˘˘سضأاو
دا˘ي˘بŸوأا ‘ ة˘كرا˘سشŸا ة˘سصر˘ف ه˘ع˘˘ي˘˘ي˘˘سضت

اذه يع˘ي˘ي˘سضت˘ل اÒث˘ك تر˘ثأا˘ت““ :و˘ي˘كو˘ط
ىندألا د◊ا كلتمأا تنك نيأا ماهلا دعوŸا
ىل˘ع م002 وÚ (001سصسصخ˘˘˘ت ‘ “ب“
ختب ةيبŸوألا ةنجللا رارق نكل ,(رهظلا

(ا˘نورو˘ك بب˘سسب) Úحا˘˘ب˘˘سسلا دد˘˘ع سضي˘˘ف
تلغتسشا يننأاو اميسس دجاوتلا نم ينمرح
ز˘كرأا˘سس .فد˘ه˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع م˘سسوŸا لاو˘˘ط
.““⁄اعلا يتلوطب ىلع ايلاح

دادو يدان ةحابسس تفطخ ,تاديسسلا ىدلو
ع˘م ءاو˘سضألا ,رو˘سصن˘م ن˘ب ةÁر ,نا˘سسم˘ل˘ت
Úتيبهذ تدسصح نيأا ,ةلوطبلا هذه علطم
Îم0051) ة˘ي˘سضفو (ةر˘ح Îم001 و05)

.سسفانتلا نم Úموي لÓخ (ةرح
موي˘لا (ة˘ن˘سس61) رو˘˘سصن˘˘م ن˘˘˘ب تزا˘˘˘فو
ةرح ةحابسس Îم001 قابسس بقلب ,Úنثلا
ةدجام ىلع ةقوفتم ,ج42 اث00 د1 :نمزب
93 اث00 د1) رئاز÷ا كيبŸوأا نم ةكارابيسش

Úع يدا˘ن ن˘م  ›دا˘سش ن˘˘ب نا˘˘ه˘˘ي˘˘ج و ,(ج
.(ج54 اث00 د1) كÎلا

ليقارعلاب ةنراقم““ :اهجيوتت بقع تلاقو
Òسضحتلاو تابيردت˘لا ‘ ا˘ن˘ت˘ه˘جاو ي˘ت˘لا
اهتققح ي˘ت˘لا ة˘ن˘مزألا˘ب ة˘ي˘سضار ا˘نأا ,د˘ي÷ا

ي˘قا˘ب ‘ بهذ˘لا ل˘ي˘نو ن˘سسحأÓ˘ل ح˘م˘طأاو
و م004 ,م002 سضوخأاسس ثيح ةسسفانŸا

ىوتسسŸا نأا حي˘ح˘سص .ةر˘ح ة˘حا˘ب˘سس م008
حي˘ل˘م لا˘مأا با˘ي˘غ˘ب ا˘ع˘ف˘تر˘م سسي˘ل ي˘ن˘ف˘لا

نأا ىن“أا ينك˘ل ›وÎب˘لا ع˘مÛا ر˘سصا˘ن˘عو
.““لاونŸا اذه ىلع لسصاوأا

تاحابسسÎ 4˘˘˘˘م004 ي˘˘ئا˘˘ه˘˘ن فر˘˘عو
ن˘ب نا˘ه˘ي˘ج Úب ا˘يو˘ق ا˘سسفا˘˘ن˘˘ت (تاد˘˘ي˘˘سس)
يتلا ,نارهو-كÎلا Úع يدان نم ›داسش
و ,ج03 اث61 د5 :نمزب قابسسلاب تزاف

اث91 د5) رئاز÷ا دا–ا نم يمسساقلب ءاسسنخ
اينارل ةثلاث˘لا ة˘ب˘ترŸا تدا˘ع ا˘م˘ن˘ي˘ب ,(ج42
.(ج91 اث53 د5) كÎلا Úع يدان نم سسارو
Êاثلا موي˘لا تا˘جرfl زر˘بأل ه˘ل˘ي˘ل– ‘و
تابخ˘ت˘نŸا ر˘يد˘م لا˘ق ,ر˘ئاز÷ا ة˘لو˘ط˘ب ن˘م
:نامحرلا دبع نب ŸÚ ,ةيدا–لاب ةينطولا
اودا˘عأا Úحا˘ب˘سسلا ة˘ي˘ب˘˘ل˘˘غأا نأا ا˘˘ن˘˘ظ˘˘حل““
وأا ةي˘سصخ˘سشلا م˘ه˘ت˘ن˘مزأا ن˘سسحأا ل˘ي˘ج˘سست
هذه .مهنم Úيلود˘لا ة˘سصا˘خ ا˘ه˘ن˘م او˘بÎقا
ةرظن ةينطو ةينف ةيريدمك انحن“ جئاتنلا

ةÎف بقع Úحابسسلا ىوتسسم ىلع ةماع
.““فسصنو ماع تبراق فقوتلا نم ةليوط
بختنŸا ةحابسس قلأات نّمثن““ :ينقتلا عباتو
يتلا ,روسصنم نب ,تا˘ي˘ط˘سسو˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا

ةجيتن .ةرح م001 ‘ اديج اتيقوت تققح
و ›داسش نب نم لك اهتققح اسضيأا ةليمج
004 يئاهن ىلع اتسسفانت ناتللا يمسساقلب

را˘˘ت˘˘مألا ة˘˘يا˘˘غ ¤إا تا˘˘حا˘˘ب˘˘سس ع˘˘˘برأا Îم
ىوتسسملل ايبسسن ا˘عا˘ف˘ترا ع˘قو˘ت˘ن .ةÒخألا
.““ةسسفانŸا لسصاوت عم ينفلا

ةحوتفŸا ةيفيسصلا ةينطولا ةلوطبلا دعتو
دعب ةي˘لfi ة˘سسفا˘ن˘م لوأا ,(و˘ي˘لو˘ي11-61)
ببسسب فقوتلا نم ف˘سصن˘لاو ما˘ع˘لا ة˘بار˘ق

يدان نم لك بايغ لظ ‘ ,انوروك ةحئاج
““ة˘˘ي˘˘لا˘˘˘م با˘˘˘ب˘˘˘سسأل““ ›وÎب˘˘˘لا ع˘˘˘مÛا

.جراÿا ‘ ÚفÙÎا Úيلودلا Úحابسسلاو
ةلوطبل ةلهؤوم ةطfi ةسسفانŸا هذه Èتعت
‘ ةررقŸا ,(م52) Òغسصلا سضو◊اب ⁄اعلا

ةيبرعلا تارامإلا) يبظوبأابÈ 1202مسسيد
Òبكلا سضو◊اب ⁄ا˘ع˘لا ة˘لو˘ط˘بو (ةد˘ح˘تŸا
ةنيد2202Ã و˘يا˘م ر˘˘ه˘˘سش ة‹ŸÈا (م05)
.(نابايلا) اكويوكوف

لقأل يرئاز÷ا بختنŸا
ضضرعتن ⁄““ :ةنسس02 نم

ضسأاك يئاهن ‘ ةرماؤوم يأل
““برعلا

نم لقأل مدقلا ةركل يرئاز÷ا بختنŸا بردم ىفن
نوكي نأا ،رئاز÷اب سسمأا ،تاسسل دمfi ،ةنسس02
مزهنا يذلا يئاهنلا ‘ ةرماؤوŸ سضرعت دق هقيرف
سسأا˘ك ة˘˘ق˘˘با˘˘سسم ‘ ،(2-1) ة˘يدو˘ع˘سسلا ما˘ما ه˘ي˘˘ف
.(رسصم) ةرهاقلاب ارخؤوم ترج يتلا ·أÓل برعلا

رقÃ اهطسشن ةيفحسص ةودن لÓخ تاسسل حرسصو
فور˘˘ظ تثد˘˘ح““ (فا˘˘ف˘˘لا) ة˘˘ير˘˘˘ئاز÷ا ة˘˘˘يدا–لا
نا˘ك˘م Òي˘غ˘ت ¤ا Úم˘ظ˘نŸا˘ب تع˘فد ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘سسا
ةرهاقلا بعلÃ  ةارابŸا ةماقا رذعت ثيح ،يئاهنلا
.““اقبسسم جمŸÈا تيقوتلا ‘و ›ودلا

مدع وه ةرماؤوم دجوت ل هنأا Òسشي ام““ فاسضأاو
اهيف انبعل يتلا ناديŸا ةيسضرأا Úب Òبك قرف دوجو
نا ارر˘ق˘م نا˘ك يذ˘لا ةر˘ها˘ق˘لا بع˘ل˘مو ي˘ئا˘ه˘˘ن˘˘لا
موي اراح نكي ⁄ سسقطلا نأا امك ،ءاقللا نسضتحي
ن˘م ن˘ح˘نو ة˘ي˘˘ن˘˘ق˘˘ت ي˘˘ه˘˘ف ةرا˘˘سسÿا ا˘˘مأا ،ةارا˘˘بŸا
.““اهلمحتي

¤ا يرئاز÷ا دفولل رخأاتŸا لوسصولا سصخي اميفو
قيرطلا““ نأا بردŸا دكأا دقف ،يئاهنلا ‘ بعلŸا

مقاط ىتح كلذ ىلع ليلدلاو ،اÒبك اماحدزا فرع
⁄ رملا .انلثم ارخأاتم لسصو رخآلا وه ميكحتلا
ةرماؤوŸا  ةركف ةيلك دعبتسسا اذل  طقف انعم ثدحي
““.

ةيدو˘ع˘سسلا Úب ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ىر˘ج˘ي نا ارر˘ق˘م نا˘كو
81ر00) ى˘ل˘ع ة˘ي˘لود˘لا ةر˘ها˘˘ق˘˘لا بع˘˘لÃ ر˘˘ئاز÷او
عافدلا ““ بعلم ¤ا Òغت هنا لا (رئاز÷ا تيقوتب
ءا˘سسم ة˘ع˘˘بار˘˘لا ¤ا هد˘˘عو˘˘م Ëد˘˘ق˘˘ت ع˘˘م ““يو÷ا
.(اسضيا رئاز÷ا تيقوتب)

ة˘طfi د˘ع˘ت بر˘ع˘˘لا سسأا˘˘ك““ نأا تا˘˘سسل Èت˘˘عاو
1202 ربوتكا) ايقيرفا لامسش دا–ا ةرود لبق ،¤وأا
ةفاسضا ،(2202 سسطسسغا) ةيمÓسسلا باعللاو (
سسأاك تايئاهن ¤ا ةلهؤوŸا ايقيرفا لامسش ةرود ¤ا
يتلا افيفلا خيراوت ¤ا ةفاسضإا ،رسص3202Ã ايقيرفا

.““تاسصبرتو ةيدو تايرابم ءارجإل اهلغتسسنسس

اÁزنب ئجافي لويدراوج
دري لايرلاو ..مخسض ضضرعب
ةبغر نع ، سسمأا ،Êابسسإا يفحسص ريرقت فسشك
Òغ يموجه رايخ عم دقاعتلا ‘ يتيسس Îسسسشنام
مجن˘لا ل˘ي˘حر سضيو˘ع˘ت˘ل ،قÓ˘طإلا ى˘ل˘ع ع˘قو˘ت˘م
.وريوجأا ويجÒسس ينيتنجرألا

،فيسصلا اذه يتيسس Îسسسشنام نع وريوجأا لحرو
،دا–لا بعلم ‘ هدقع ءاهتنا دعب ،Êا‹ لكسشب

.رح لاقتنا ةقفسص ‘ ةنولسشرب ¤إا مسضناو
،Êابسسإلا ““لاÎنيسس اسسنيف˘يد““ ع˘قو˘م بسسح˘بو
مجاهŸا عم دقاعت˘لا ي˘ت˘ي˘سس Îسسسشنا˘م لوا˘ح د˘ق˘ف
لÓخ ،ديردم لا˘ير بعل ،اÁز˘ن˘ب Ëر˘ك ي˘سسنر˘ف˘لا
نم بل˘ط ى˘ل˘ع ًءا˘ن˘ب ،يرا÷ا ي˘ف˘ي˘سصلا و˘تا˘كŸÒا
.لويدراوج بيب Êابسسإلا بردŸا

رايخك اÁزنب عسضو لويدراوج نأا ،ريرقتلا فاسضأاو
دقاعتلا لسشف لاح ،زنزيتيسسلا موجه ميعدتل ٍناث
لظ ‘ ،ماهنتوت مجاهم ،Úك يراه يزيل‚إلا عم
.ةعفترŸا هيدان بلاطم
لسصاوت يتيسس Îسسسشنام نأا ¤إا ،ريرقتلا راسشأاو
بعلل لاقتنلاب هعانقإا لجأا نم ،اÁزنب عم لعفلاب

ا‡ ى˘ل˘عأا م˘خ˘˘سض بتار˘˘ب هار˘˘غأاو ،ج˘˘ي˘˘لÈÁÒلا ‘
.ديردم لاير عم هاسضاقتي
،لسشفلاب تئاب يتيسس Îسسسشنام تلواfi نأا لإا
لوح اÁزنب عم قافتل ديردم لاير لسصوت امدعب

Œ2202 فيسص ‘ يهتني يذلا هدقع ديدŸمسسو
ÚمسسوŸا ويبانرب وجايتناسس ‘ رمتسسيل ،‘اسضإا
.ÚلبقŸا

ويكوط ¤إا باهذلا لبق ÚلهأاتŸا Úسضايرلا عجسشي ةسضايرلا و بابسشلا ريزو :0202 ةيبŸوأا باعلأا
سسمأا قاقبسس قازرلا دبع ,ةسضايرلا و بابسشلا ريزو دكأا
ةيبŸوألا باعلأÓل ايرئاز˘ج ا˘ي˘سضا˘ير44 لهأا˘ت نأا ر˘ئاز÷ا˘ب
لب ““ةفدسصلا ديلو““ سسيل (سسطسسغأا8-ويلوي32) ويكوطب

كلذ و ““قسسنم و هل ططfl و مئÓم Òسض–““ ةرمث وه
ءا˘بو را˘سشت˘نا ءار˘ج ة˘˘سضور˘˘فŸا ة˘˘ي˘˘ح˘˘سصلا دو˘˘ي˘˘ق˘˘لا م˘˘غر
.91-ديفوك

Úيسضايرلا فر˘سش ى˘ل˘ع م˘ظ˘ن ل˘ف˘ح لÓ˘خ ه˘ل ح˘ير˘سصت ‘
قاقبسس ديسسلا حسضوأا ,ويكوطب ةيبŸوألا باعلأÓل ÚلهأاتŸا
ةيسضايرلا و ةيبŸوألا ةنجللا ›وؤوسسم عم انرطسس دقل““
اططfl ةينطولا ةيسضايرلا تايلاردفلا ءاسسؤور و ةيرئاز÷ا

تاسصبرت ة‹رب لÓخ ن˘م ة˘ب˘خ˘ن˘لا ي˘ي˘سضا˘ير˘ل ا˘يÒسض–
باعلألاب ين˘ع˘م ي˘سضا˘ير003 ن˘م Ìكأا ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘˘سصا˘˘خ

يتلا ةيط˘سسو˘تŸا با˘ع˘لألا و و˘ي˘كو˘ط˘ب ة˘م˘ظ˘نŸا ة˘ي˘بŸوألا
.““2202 ‘ نارهو اهنسضتحتسس
نم ايسضاير98 ةدافتسسا ىلع اسضيأا انسصرح دقل““ فاسضأا و

ا˘ن˘ي˘ي˘سضا˘ير˘ل ى˘˘ن˘˘سست˘˘ي ى˘˘ت˘˘ح جراÿا˘˘ب يÒسض– سصبر˘˘ت
مغر فورظلا نسسحأا ‘ ةيبŸوألا باعللا ‘ ةكراسشŸا
.““91-ديفوك ءابو نم ةياقولا ¤إا ةيمارلا ةيحسصلا دويقلا

,رئاز÷اب نابايلا Òفسس روسضحب مظن يذلا لف◊ا اذه لÓخ
,ةيرئاز÷ا ةيسضايرلا و ةيبŸوألا ةنجللا سسيئر و ونوك اÒكأا

عم ةسضايرلا و بابسشلا ريزو ثدا– ,دامح نامحرلا دبع
‘ Ú˘سص˘˘ت˘˘Ú (20) flن˘ثا م˘ه˘ن˘م ن˘ير˘سضا◊ا Úي˘سضا˘ير˘˘لا

.فيسسلاب ةزرابŸا ‘4 و فيدجتلا ةسضاير
ÚلهأاتŸا Úيرئاز÷ا Úيسضايرلا ريزولا أانه ,ددسصلا اذه ‘

نولثميسس مه˘نأا˘ب ه˘ت˘ق˘ث““ ن˘ع ا˘بر˘ع˘م ,و˘ي˘كو˘ط با˘ع˘لأا ¤إا
ملعلا نوعفÒسس و مهيقباسس رارغ ىلع ليث“ نسسحأا رئاز÷ا
.““نابايلا ‘ ينطولا

ةنيدوب يلع ديسس يرئاز÷ا فاذ÷ا دكأا جأاول حيرسصت ‘
ةيبŸوألا باعلألا ‘ هل ةكراسشم Êاث هذه نوكتسس يذلا
دج تناك ريزولا تاملك““ نأا6102 ةنسس وير باعلأا دعب

لوسصحلل انعسسوب ام ل˘ك لذ˘ب˘ن˘سس““ ا˘ف˘ي˘سضم ,““ة˘ع˘ج˘سشم
.““ةيلاديم ىلع
ة˘ي˘سضا˘ير˘لا و ة˘ي˘بŸوألا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا سسي˘˘ئر را˘˘سشأا ,هرود˘˘ب و
دق Úيرئاز÷ا Úيسضايرلا نأا دامح نامحرلا دبع ,ةيرئاز÷ا

باعلأل لهأاتلا ةÒسشأات عاطتقا درجÃ ةيلاع ةءافك اوققح
راسشتنا اهعبطي يتلا ةيئانثتسسلا فورظلا هذه ‘ ويكوط
Úي˘˘سضا˘˘ير˘˘لا ئ˘˘ن˘˘هأا““ Ó˘˘ئا˘˘˘ق حر˘˘˘سص و.91-د˘ي˘فو˘ك ءا˘بو
د˘˘ج فور˘˘ظ ‘ او˘˘ل˘˘م˘˘ع ن˘˘يذ˘˘لا ن˘˘ير˘˘طؤوŸا و Úير˘˘ئاز÷ا
41 ‘ ا˘ير˘ئاز˘ج ا˘ي˘سضا˘˘ير44 لهأات Òكذتلل.““ةي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسا
ويكوطب ةيبŸوألا باعلألا ‘ رئاز÷ا ليثمتل سصاسصتخا

و (Úي˘سضا˘ير8) ىو˘ق˘لا با˘ع˘لأا˘ب ر˘مألا ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي و .0202
و (4) ف˘ي˘سسلا˘˘ب ةزرا˘˘بŸا و (8) ة˘˘عرا˘˘سصŸا و (8) ةم˘كŸÓا
ودي÷ا و (2) تاجاردلا قابسس و (2) فيدجتلا و (3) ةحابسسلا
و (1) لا˘˘ق˘˘ثلا ع˘˘فر و (1) قراوز˘˘˘˘لا و (2) عار˘˘˘˘سشلا و (2)
.(1) ةيسضايرلا ةيامرلا و (1) ةلواطلا سسنت و (1) يتاراكلا

ةينابسشلا ةينطولا تلوطبلا ةدوع ىن“أا““ :ةنسس02 نم لقأل يرئاز÷ا بختنŸا
(تاسسل) ““تقو برقأا ‘

‘ بسصي كلذ نل ةباسشلا تائفلل ةينطولا تلوطبلا فلتı ““ةعيرسسلا ةدوعلا““ ‘ هلما نع ،رئاز÷اب سسمأا ،تاسسل دمfi ،ةنسس02 نم لقأل مدقلا ةركل يرئاز÷ا بختنŸا بردم Èع
.ةينطولا ةيدنألاو ىرغسصلا تائفلل ةينطولا تابختنŸا ةحلسصم
تاسسفانŸا قلطنت ⁄ اذإا نكل ،رسصÃ ةÒخلا ةيبرعلا ةلوطبلا ‘ ةفرسشم ةكراسشم انمدق اننأا لإا ةلوطبلا فقوت مغر““ (فافلا) ةيرئاز÷ا ةيدا–لا رقÃ ةيفحسص ةودن لÓخ تاسسل حرسصو
.““ةيلÙا رسصانعلا لبق نم اميسس ،ةباسشلا تابختنŸا نم Òثكلا راظتنا اننكÓ Áف ةينابسشلا

.““مهتيدنأا ىتحو ةينطولا قرفلاو نابسشلا حلاسص ‘ كلذ نأل ىرغسصلا تائفلا تلوطب فلتfl قÓطنا ةداعإل تقولا ناح ““ فاسضو
.““Úسسمÿا ءلؤوه ةعباتمو ىرخأا رسصانع نع بيقنتلا ةلسصاوب انل حمسسي تاسسفانŸا قÓطناو ،ةيلÙا ةلوطبلا ‘ نوطسشني ابعل05 مسضت ةعسسوم ةمئاق انيدل““ اسضيأا فسشكو
يتلا ةقباسسلا ةيدا–لا عم ىتحو ةينفلا ةيريدŸا عم ماري ام ىلع Òسست تناك روملاو ةنسس02 لقأا عم لو ةنسس71 نم لقا بختنم لقا عم يلمع ‘ ل تابوعسص دجأا ⁄““ اسضيأا فاسضأاو
.““ةيبرعلا ةسسفانملل تاÒسضحتلا ةÎف ةلقو نابسشلل ةيلÙا ةلوطبلا فقوت ‘ نمكت انتهجاو يتلا ةÒبكلا ةبوعسصلا نكل ،فورظلا لك ترفو
نم انسس لقأا مهو4002 ‘ نيدولوم ةيÁداكلا يبعل ةيبلغأا““  تاسسل دافأا ،(4002 ‘ دولوŸا) قيفر رمع بعÓلا ءانثتسساب ،ةينطولا تايÁداكلا نم Úبعل مادقتسسا مدعب قلعتي اميف امأا

.““ايرولاكابلا تاناحتماب مهسضعب لاغسشنا ¤ا ةفاسضا ةنسس02 نم لقأل ينطولا بختنŸا رسصانع
.طقف تقولا مهئاطعإا لÓخ نم4002 ‘ ةدولوŸا ةئفلل ةسصسصıاو2202 نارهوب ةمداقلا ةيطسسوتŸا باعللا ‘ نوكيسس ةيÁداكألا رامث نأا دكأاو
ةباسشلا ةيلÙا رسصانعلا نا افيسضم ،سسابعلب يديسس ةيÁداكأا نم مهتيبلغأا نوكتت نيذلا لجؤوت نا لبق ايقيرفا لامسش سسأاك ‘ نوكراسشي نا ررقŸا ةنسس71 نم لقأا بختنÃ ثدحتŸا ركذ امك

.فرسشم ءادأا Ëدقتو رسصÃ ةيراقلا ةلوطبلا ¤ا لهأاتلا ةسصرف اهمامأا



ايلاطيإا بختنم
ةلوطب نم61ـلا ةخسسنلا ىلع راتسسلا لدسسأا
تمي˘قأا ي˘ت˘لا (0202 ورو˘ي) ة˘ي˘بوروألا ·ألا

ي˘سشف˘ت بب˘سسب ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘˘سسا فور˘˘ظ ط˘˘سسو
،ةدد˘ع˘ت˘م بعÓ˘م ى˘ل˘عو ،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘˘ئا˘˘ج
سشرع ىلع سسولجلل ايلاطيإا ةدوع تدهسشو
اهخيرات ‘ ةي˘نا˘ث˘لا ةر˘م˘ل˘ل زو˘ج˘ع˘لا ةرا˘ق˘لا

.بايغلا نم اماع35 دعبو
،””يروزتآلا”” ةروطسسأا جيو˘ت˘ت˘لا اذ˘ه زز˘عو
يذلا ⁄اعلا سسأاك ‘ Òبÿاو Òبكلا سسفانŸا
6002 ‘ اهرخآا ناك تابسسانم4 ‘ هب جوت

اظح هجاوي ناك هنكلو ،اسسنرف باسسح ىلع
،نكمتي ⁄ ثيح ،ةيراقلا ةلوطبلا ‘ ائيسس
ةرم ‘ ىوسس هتنميه سضرف نم ،نآلا ىتح
.اهفاسضتسسا يتلا ،8691 ‘ ةديحو
هديسصر نآلا ىت˘ح ›ا˘ط˘يإلا بخ˘ت˘نŸا ع˘فرو
لوألا ›ودلا بقللا وهو ،ةÒبك باقلأا6 ¤إا

بقلب ةيناŸألا يسضارألا ىل˘ع ه˘ج˘يو˘ت˘ت ذ˘ن˘م
.اماع51 لبق لايدنوŸا
ةرادإا نودب ققحتيل نكي ⁄ جيوتتلا اذه نأا لإا

ا˘ه˘ل˘ط˘ب نا˘ك طو˘˘طÿا جرا˘˘خ ن˘˘م ة˘˘ي˘˘ع˘˘قاو
فيك فرع يذلا ،ينيسشنام وتربور مرسضıا
جرخيو ،Úحا˘تŸا ه˘ي˘ب˘عل تا˘نا˘ك˘مإا ف˘ظو˘ي
اذه ةياهنلا ‘ ايلاطيإا مدقتل ،اهيدل ام لسضفأا
نأاو ،هت˘عور ى˘ل˘ع ع˘ي˘م÷ا ق˘ف˘تا يذ˘لا ءادألا
رد˘˘جألا م˘˘ه قرزألا سصي˘˘م˘˘ق˘˘˘لا با˘˘˘ح˘˘˘سصأا
.ةلوطبلا ‘ مهراوسشŸ رظنلاب ،بقللاب

Ìكأا ايلاطيإا ءادأا تاب ،ينيسشنام ةدايق ت–و
لختي ⁄ هنأا مغر ،موجهلا ‘ ةأارجو لامج
””وسشتانيتاكلا”” يوق˘لا ي˘عا˘فد˘لا ءادألا ن˘ع

نم جرخيل ،قباسسلا ‘ هب زيمتي ناك يذلا
›ايدنوم ‘ ةتهابلا ةروسصلاو ةجاجزلا قنع
،ليزاÈلاب4102و ،ايقيرفأا بونج ‘0102
‘ ة˘ي˘نا˘م˘ث˘لا رود ن˘م جور˘خ˘ل˘ل ة˘فا˘سضإلا˘˘ب
.6102 ‘ اسسنرف ‘ Òخألا ورويلا
ةر˘ك˘ل˘ل دا˘عأا ورو˘ي˘لا بق˘ل˘ب ج˘يو˘˘ت˘˘ت˘˘لا نأا لإا
تابختنŸا زربأا دحأا حبسصتل ،اهتبيه ةيلاطيإلا
ةسسفانŸا ‘ ءوسضلا ا˘ه˘ي˘ل˘ع ط˘ل˘سسي˘سس ي˘ت˘لا

ماعلا رطق لايدنوم وهو Èكألا دعوŸا ىلع
هب رواŒ سسماخ بقلب جيوتتلا ل ⁄و ،لبقŸا
.⁄اعلا تابختنم سشرع ىلع ليزاÈلا
اينابسسإا

د˘ي ى˘ل˘ع ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ف˘سصن ن˘م ه˘جور˘خ م˘غر
بخ˘ت˘ن˘م نأا لإا ،ح˘ي˘جÎلا تÓ˘كر˘ب ا˘ي˘لا˘ط˘يإا
ثيح ،ورويلا نم ةديدع دئاوفب جرخ اينابسسإا
نع اما“ ةرياغ˘م ةرو˘سصب ة˘لو˘ط˘ب˘لا ل˘خد ه˘نأا
ةÎف نابإا ةليلق تاونسس لبق اهيلع ناك يتلا
رسضخألا ىلع رطيسس يذلا ””يبهذلا لي÷ا””

،8002 ‘ وروي˘لا بق˘ل ن˘م ة˘ياد˘ب سسبا˘ي˘لاو
لايدنوÃ هخيرات ‘ زربألا جيوتتلاب ارورم
‘ ورويلا بقلب ةياهن ،ايقيرفأا بونجب0102
2102.
Úلداعتب ””اخور ل»ـل ةطبÙا ةيادبلا مغرو
د˘يو˘سسلا ما˘مأا تا˘عو˘مÛا رود ‘ Úي˘لا˘ت˘ت˘م

عفتري أادب ءادألا نأا لإا ،(1-1) ادنلوب مث ،(0-0)
ة˘يا˘ه˘ن ‘ ا˘ي˘كا˘فو˘ل˘سس ة˘ه˘جاو˘م ن˘˘م ة˘˘ياد˘˘ب
،(3-5) يئاهنلا نمث ‘ ايتاورك مث ،ةعومÛا

،حيجÎلا تÓكرب ةي˘نا˘م˘ث˘لا رود ار˘سسيو˘سسو
عبرŸا ‘ ””يروزتآلا”” مامأا طوقسسلا ىتح

.اسضيأا حيجÎلا تÓكرب يبهذلا
ابختنم نوكُي نأا يك˘ير˘نإا سسيو˘ل عا˘ط˘ت˘سساو
لايدنوŸا دعوم مودق عم Òثكلاب دعي احومط

دعب ملظŸا قفنلا نم اÒخأا جرخيل ،يرطقلا
،ليزاÈلاب4102 لايدنوم ‘ ةديدع تاقافخإا
اÒ˘˘˘خأاو ،6102 ‘ ي˘˘˘بوروألا د˘˘˘عوŸا م˘˘˘˘ث
.تاونسس3 لبق ايسسور لايدنوم
اسسمنلاو ارسسيوسسو ايناركوأاو كرا‰دلا

ن˘م ادد˘ع ةÒخألا ورو˘ي˘لا ة˘لو˘ط˘ب تد˘˘ه˘˘سش
وأا ،Úفادهلاب قل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ءاو˘سس ،تآا˘جا˘فŸا
ليثمتلا ةءابع نم تجرخ ي˘ت˘لا تا˘ب˘خ˘ت˘نŸا˘ب
ة˘لو˘ط˘ب˘لا رود ا˘ه˘˘ل نو˘˘ك˘˘ي نأا ¤إا ،فر˘˘سشŸا
.ةيئانثتسسلا

،كرا‰دلا بختنم ةلاح ‘ اديد– اذه ثدحو
طقف سسيل ة˘مدا˘سصلا ة˘ياد˘ب˘لا ى˘ط˘خ˘ت يذ˘لا
،ةيحاتتفلا ةارابŸا ‘ ادنلنف مامأا ةراسسÿاب

ةايحب يدوي داك يذلا ثدا◊اب اسضيأا نكلو
ل˘خاد ن˘سسك˘يرإا نا˘ي˘˘ت˘˘سسير˘˘ك زر˘˘بألا ه˘˘م‚

ادعقم ةياهنلا ‘ زجحيل ،رسضخألا ليطتسسŸا
ابيرق نوكي لبو ،رابكلا ةعبرألا نمسض هل
هنكلو ،2991 ةخسسن ةمحلم راركت نم ةياغلل

فيسصو دي ىلع ةبوعسصب طقسس ةياهنلا ‘

.اÎل‚إا بختنم ،ةلوطبلا
،ةعئار ةروسصب رهظ اسضيأا ارسسيوسس بختنم

ثي˘ح ،ي˘عا˘م÷ا ىو˘ت˘˘سسŸا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘م˘˘ي˘˘سس ل
ÁÒدÓ˘ف مر˘سضıا بردŸا ة˘ب˘˘ي˘˘ت˘˘ك تر˘˘ه˘˘ظ

‘ ا˘ه˘ي˘سسفا˘نŸ يو˘ق د˘ن˘˘ك سشت˘˘ي˘˘فو˘˘ك˘˘ت˘˘ي˘˘ب
حسشرملل اهئاسصقإا ‘ رهظي ام وهو ،ةلوطبلا
يئاهنلا نمث ‘ اسسنرف بختنم ،بقلل لوألا
سسفنألا قسشب اهجورخ مث ،حيجÎلا تÓكرب
.ةقيرطلا سسفنب ةينامثلا رود ‘ اينابسسإا مامأا

ةبيطلا ةروسصلا يرسسيوسسلا بختنŸا لمكأاو
دعب ،ايسسورب8102 لايدنوم ‘ اهب رهظ يتلا
قيرفلا ناك Èكأا تاÈخ هيبعل بسستكا نأا
.حاجنلا افسش ىلع اهلسضفب
ايناركوأا يبختنم ى˘ل˘ع ق˘ب˘ط˘ن˘ي ر˘مألا سسف˘ن

مغرلابف ،تاعقوتلا لك اقاف نيذللا اسسمنلاو
ةلوطبلل ديد÷ا لكسشلا نم امهتدافتسسا نم
باحسصأا تابختن˘م ل˘سضفأا ن˘م˘سض ل˘هأا˘ت˘لاو
بسسحي ازا‚إا اققح امهنأا لإا ،ثلاثلا زكرŸا
.امهل
61ـلا رود غو˘ل˘ب ‘ ح‚ ا˘سسم˘ن˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘˘ف
ةمقللاب نكي ⁄و ،هخيرات ‘ ¤وألا ةرملل
اور˘ط˘سضا ن˘يذ˘لا نا˘ي˘ل˘ط˘لا م˘ف ‘ ة˘غ˘ئا˘˘سسلا
مسس◊ ةيفا˘سضإلا طاو˘سشألا ى˘ت˘ح را˘ظ˘ت˘نÓ˘ل
.ةينامثلا رودل لهأاتلا ةقاطب
هيردنأا باسشلا بردŸا ةبيتك حجنت ⁄ امنيب
¤إا اديعب باهذلا ‘ لبق نم وكنيسشتفيسش
ل ق˘ير˘˘ف˘˘كو ،ة˘˘ح˘˘سضاو را˘˘ك˘˘فأا˘˘ب ،د◊ا اذ˘˘ه
ةطfi ‘ مهتمحل˘م ف˘قو˘ت˘ت˘ل ،ه˘ب نا˘ه˘ت˘سسي
ة˘˘حا˘˘طإلا د˘˘ع˘˘ب ،ة˘˘ي˘˘نا˘˘م˘˘ث˘˘لا رود ‘ اÎل‚إا
.يئاهنلا نمث ‘ ديوسسلاب
توŸا ةعوم‹ طابحإا

،بقللا لماح ،لاغ˘تÈلاو ا˘سسنر˘ف تا˘ب˘خ˘ت˘ن˘م
،وروي˘لا ‘ Èكألا طا˘ب˘حإلا رد˘سصم ا˘ي˘ناŸأاو
ةعوم‹ نمسض تعقو ثÓثلا تا˘ب˘خ˘ت˘نŸا˘ف
او˘ن˘ك“و ،””توŸا ة˘عو˘م‹”” ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ل˘طأا

عيم÷ا نأا لإا ،›اتلا رودلل لهأاتلا نم اعيمج
ةسسفانŸا قابسس نم ركبŸا مهجورخب ئجافت

.بقللا ىلع
،ةلوطبلا ‘ Èكألا رسساÿا ناك ⁄اعلا لطب
اهمسضي يتلا ةÒبكلا ءام˘سسألا ن˘م م˘غر˘لا˘ب˘ف
‘ ام˘ي˘سس ل ،بما˘سشيد ه˘يد˘يد بردŸا ق˘ير˘ف
ةمي˘ق ه˘ي˘لإا ف˘ي˘سضأا يذ˘لا ي˘مو˘ج˘ه˘لا بنا÷ا

لسشف بردŸا نأا لإا ،اÁزنب Ëرك مجحب ةÒبك
،قيرفلا ىلع ةيعام÷ا حورلا ةملك ءÓعإا ‘

ةياهنلا ‘ تدأا يتلا ةيدرفلا ةعزنلا تبلغف
.نايسسنلل جورخ ¤إا

وأا يبابم نايل˘ي˘ك م˘ج˘ح˘ب نو˘ب˘عل مد˘ق˘ي ⁄و
نوكتل ،امهنم رظتنم وه ام نامزيرج ناوطنأا
وهو ،جورÿا يه ةياهنلا ‘ ةيمت◊ا ةجيتنلا

ارسسيوسس دي ىلع يئاهنلا نمث ‘ ثدح ام
‘ تنا˘ك ةارا˘ب˘م د˘˘ع˘˘ب ح˘˘ي˘˘جÎلا تÓ˘˘كر˘˘ب

‘ Úمدقتم اوناك نيذلا Úيسسنرفلا لوانتم
ن˘م ةÒخألا ق˘˘ئا˘˘قد˘˘لا ى˘˘ت˘˘ح (1-3) ةجيت˘ن˘لا
Úب ةيلخادلا لكاسشŸا اهدعب جرختل ،ةارابŸا
دعاسست ل عبطلاب ءاوجأا يهو ،رونلل ÚبعÓلا

.حاجنلا ىلع
⁄ ودلانور ونايتسسيرك مجنلا ةدايقب لاغتÈلا
عافدلا ةلمح تكرتو ،دعوŸا ‘ اسضيأا نكت

دي ى˘ل˘ع61ـلا رود ن˘م ا˘ع˘ير˘سس ا˘ه˘ب˘ق˘ل ن˘˘ع
ودنانرف مرسضıا بردŸا حجني ⁄و ،اكيجلب
.حاجنلا ةÒسسم لامكتسسا ‘ سسوتناسس
راتسسلا تلدسسأا يتلا ايناŸأل رمألا فلتخي ⁄و
قا˘ف˘خإا˘ب فو˘ل م˘ي˘كاو˘ي بردŸا ة˘ب˘ق˘ح ى˘ل˘˘ع
امع اما“ ةديعب ةروسصب ترهظ ثيح ،ديدج
تسسلج امدن˘ع تاو˘ن˘سس7 لبق هي˘ل˘ع تنا˘ك
‘ لا˘˘يد˘˘نوŸا بق˘˘ل˘˘ب ⁄ا˘˘ع˘˘لا سشر˘˘ع ى˘˘ل˘˘˘ع

‘ ةلوطبلا ىرخألا يه تعدوو ،ليزاÈلا
.ايناŸأا مامأا61ـلا رود
ادنلوه Ìعت

بختنŸ ديدجب ورويلل ةيلا◊ا ةخسسنلا تأات ⁄
يد دلانور بردŸا ة˘ب˘ي˘ت˘ك نأا ثي˘ح ،اد˘ن˘لو˘ه
راوسشم ةياهن دعب ه˘ب˘سصن˘م ن˘م لا˘قŸا ،ر˘يو˘ب
.ةلوطبلا ‘ ىرخأا لمأا ةبيخ تناك ،ورويلا

ةلحرم ‘ هتمدق يذلا دي÷ا ىوتسسŸا مغرف
اهقاطن نع تجرخ رومألا نأا لإا ،تايفسصتلا

ÚحسشرŸا دحأاك ا˘ه˘ت˘ل˘خد ي˘ت˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا ‘
ىلع مداسص جورخب فاطŸا اهب يهتنيل ،بقلل
.61ـلا رود ‘ كيسشتلا دي
ةديدج لمأا ةبيخو اكيجلب

فسصتنم ‘ Ìعتيل يكيجلبلا بختنŸا داع
مهادي تقولا أادبو ،ةÒبك ةلوطب ‘ قيرطلا

قيق– ‘ ،رركتي ل دق يذلا يبهذلا هليج
.””رم◊ا Úطايسشلا»ـل زا‚إا

ت– اكيجلب ءادأا ‘ حسضاولا لوحتلا مغرو
⁄ هنأا لإا ،زينيترام وتربور Êابسسإلا ةدايق
يتلا تاناكمإلا Òجفت ‘ نآلا ىتح حجني
Áا˘ب ي˘هو ا˘ه˘ك˘ل˘تŸخيرات ‘ لسضفألا ةب˘سسا˘ن
وروي ‘ ثدح املث˘مو ،نآلا ى˘ت˘ح ا˘ك˘ي˘ج˘ل˘ب
يكيجلبلا بختنŸا حجن˘ي ⁄ ،ا˘سسنر˘ف˘ب6102

ىلع ةراسسخب ةينامثلا رود ةبقع يطخت ‘
.(1-2) ،ايلاطيإا بختنم ،لطبلا دي

ةدا˘ي˘ق ت– ا˘ك˘ي˘ج˘ل˘˘ب˘˘ل زا‚إا ل˘˘سضفأا د˘˘ع˘˘يو
‘ ثلا˘ث˘لا ز˘كرŸا لÓ˘ت˘حا و˘ه ،ز˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ترا˘˘م
ايفاك سسيل هنك˘لو ،ا˘ي˘سسور˘ب8102 لايدنو˘م
يتلا ةيعام÷او ةيدرفلا تاناكمإلاب ةنراقŸاب
Áو˘ه ر˘ط˘ق لا˘يد˘نو˘م نو˘ك˘˘ي د˘˘قو ،ا˘˘ه˘˘ك˘˘ل˘˘ت
.هل ةÒخألا ةسصرفلا

0202 وروي نم نورصساÿأو نوحبأرلأ
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لبقتصسŸأ ‘ Óمأأ ةيموجهلأ ةركلأ راصصنأأ حن“0202 وروي
..ةيططÿا يحاونلا ‘ ةلئاه ةنورم ..ةيسسكعلا فادهألا نم ديدعلا»

(0202 وروي) ةيبوروألا ·ألا سسأاك ةلوطب تعسضو اذكه ..””ةبذاج ةرك
.ةيسضاŸا ةليلقلا مسساوŸا لÓخ مدقلا ةرك ةÒسسم ‘ رثؤوي دق اهاŒا

.لبقتسسŸا ‘ Óمأا ةيموجهلا مدقلا ةرك راسصنأا0202 وروي تحنمو
نأا ىرن نأا اديج ناك”” :كلاب لكيام قباسسلا ÊاŸألا مدقلا ةرك م‚ لاقو
.””موجهلا لÓخ نم سصÿÓا نع ثحبت اهنكلو ،رظتنت ل قرفلا مظعم
نم هنأا (تفاسشنام) ÊاŸألا بخت˘ن˘م˘ل˘ل ق˘ب˘سسألا د˘ئا˘ق˘لا كلا˘ب فا˘سضأاو
.””ادد‹ ةيموجهلا مدقلا ةرك دوعت نأا”” :رورسسلا يعاود
ن˘م ة˘خ˘سسن˘لا هذ˘ه ا˘ه˘تد˘ه˘سش ي˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ط˘˘طÿا تا˘˘هاŒلا كÎت د˘˘قو
تاهاŒلا هذه نمو ،ةبعللا لبقتسسم ىلع اهرثأا ةيبوروألا تلوطبلا

.””ةيططÿا ةنورŸا”” زÈي تاحمللاو
ةيططÿا ةنورŸا
اهيدل يتلا تابختنŸا يه تناك سضورع لسضفأا تمدق يتلا تابختنŸا

مراسصلا دامتعلا نود ةارابŸا ثادحأل اقبط لعافتلا مهنكÁ نوبردم
.دحاو بعل ماظن ىلع ىلع
ريدŸا تيجثواسس ثيراج أا÷ ،لاثŸا ليبسس ىلع رسشع ةتسسلا رود ‘و
اذه رمثأاو ،يعافدلا هليكسشت Òيغ˘ت ¤إا يز˘ي˘ل‚إلا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ي˘ن˘ف˘لا
.ÊاŸألا بختنŸا ىلع زوفلا قيقحتب

‘ هتايرابم لÓخ نرم بولسسأاب بعللا يزيل‚إلا بختنŸا لسصاوو
ارارم اذه Òيغت عم عافدلا طخ ‘ Úبعل4 ىلع دامتعلاو ،ةلوطبلا
.سسفانŸا ىمرم هاŒا ‘ بعللا ءانب ةظ◊ عافدلا ‘ طقف Úبعل3 ¤إا

بختنملل ينفلا ريدŸا دنامليه Èسساك ىدل تناك ،هسسفن تقولا ‘و
.ةرم نم Ìكأا هتليكسشت Òيغتل ةعاجسشلا يكرا‰دلا

ةيموجهلا حورلا
خسسنلاب ةنراقمو .حاجنلل يدؤوت ام اردان ةباذ÷ا Òغ ةيعافدلا ةركلا
ةركلا ىلع ذاوحتسسلا بولسسأا لح ،ةيبوروألا تلوطبلا نم ةقباسسلا
تابختنملل ناكو ،ةدترŸا ةمجهلا ططخ ىلع تحبلا دامتعÓل Óيدب
.تايرابŸا ‘ Èكألا بيسصنلا ةÒبكلا

لانسسرآل قباسسلا ينفلا ريدŸا رجنيف Úسسرآا يسسنرفلا داسشأا ،اذه مغرو
ةنراق˘م كلذو ،””ةÒغ˘سصلا تا˘ب˘خ˘ت˘نŸا”” ا˘ه˘ي˘ل˘ع ق˘ل˘ط˘ي اÃ يز˘ي˘ل‚إلا
.ةيبوروألا تلوطبلا نم ةقباسسلا خسسنلاب

نع طقف اوعفادي ⁄”” :Óئاق ةيناŸألا ””ركيك”” ةل‹ ¤إا رجنيف حرسصو
ى˘ل˘ع ذاو˘ح˘ت˘سسلا ‘ ةردا˘بŸا ما˘مز ذ˘خأا ا˘سضيأا او˘لوا˘ح ا‰إاو ،م˘ه˘تا˘ي˘˘ح

.””ةركلا
ةيلاعف مهيدل Úمجاه˘م دو˘جو نود˘ب ةر˘ك˘لا ى˘ل˘ع ذاو˘ح˘ت˘سسلا ن˘ك˘لو
.حاجنلل يدؤوي ل ،ةÒبك
فادهألا ةدايز
لكسشب ديازت تايرابŸا نم لوألا طوسشلا ‘ تلجسس يتلا فادهألا ددع
ددعلا نكلو ،6102 وروي ‘ هيلع ناك اÃ ةنراقم %02 ةبسسنبو لدتعم
‘ ناك امع ثلثلا لدعÃو Èكأا لكسشب ديازت Êاثلا طوسشلا ‘ لجسسŸا
.6102 وروي

5 ءارجإاب Úبردم˘ل˘ل ح˘م˘سسي ةÒب˘ك ة˘لو˘ط˘ب خ˘يرا˘ت ‘ ¤وألا ةر˘م˘ل˘لو
ةحئاج ببسسب ةقبطŸا ةسصاÿا دعاوقلل اقبط كلذو ،3 نم لدب تاÒيغت

.انوروك
ىتح ةيموجهلا ةيحانلا ‘ Úسشعتنم Úبعل دوجو يه ةجيتنلا تناكو

.تايرابŸا نم ةÒخألا لحارŸا ‘

لظي دق ءانثتسسلا اذه نأا ،ةيŸاعلا مدقلا ةرك ‘ رارقلا وعناسص ررقو
.2202 فيسص ىتح ةيلودلا تايرابŸا ‘ اقبطم
ةقيدسصلا ناÒنلا
ةلوطبلا ‘ ةلجسسŸا فادهألا ةمئاقل ةيسسكعلا فادهألا ردسصت حبسصأا
تدهسش يتلا ،0202 وروي ‘ كحسضلل ةÒثم ةظحÓم ةباثÃ ةعرسسب
.ةيئاهنلا ةارابŸا لبق مهكابسش ‘ فادهأل ابعل11 ليجسست

9 ةعمت‹ ةيبوروألا ةلوطبلا نم ة˘ق˘با˘سسلا خ˘سسن˘لا ع˘ي˘م˘ج تد˘ه˘سشو
ةديدج نكت ⁄ ةيسسكعلا فادهألا ةرهاظ نكلو ،طقف ةيسسكع فادهأا

هذه نم ايسسايق امقر ايسسورب8102 ⁄اعلا سسأاك ةلوطب تدهسش ثيح
.افده21 غلب فادهألا

كلذ نوكي دق”” :سسويتام راثول قباسسلا ÊاŸألا مدقلا ةرك م‚ لاقو
ةكراسشمو ،بعللا عاقيإا عافتراو تاقاÎخلا نم ديزŸا دوجو ببسسب
.””موجهلا ‘ ÚبعÓلا نم ديزŸا

يفلÿا طÿا ‘ Úبعل3
يسسليسشت بيردت ¤إا ل˘ي˘خو˘ت سسا˘مو˘ت ÊاŸألا بردŸا ل˘ق˘ت˘نا ا˘مد˘ن˘ع

زوفلا ¤إا قيرفلا داقو ،عافدلا بولسسأاو لكسش Òيغتل أا÷ ،يزيل‚إلا
.يسضاŸا مسسوŸا ‘ ابوروأا لاطبأا يرود بقلب

3 ىلع دامت˘علا و˘ه ه˘جو˘ت˘لا ح˘ب˘سصأا ،ا˘سضيأا ›ود˘لا ىو˘ت˘سسŸا ى˘ل˘عو
اذه ىلع0202 وروي تابختنم نم %04 تدمتعاو .عافدلا ‘ Úبعل

لÓخ نم بعللا قاطن عيسسوت يه اذه ءارو نم ايازŸا تناكو.بولسسألا
نكلو .ايموجه وأا ايعافد Òبك لكسشب نامهاسسي Úبنا÷ا ‘ Úبعل

،بقللا زوفلا ¤إا ايئاقلت يدؤوي ل Úبعل5ـب طغسضلا وأا موجهلا لامتحا
.ادنلوهو ايناŸأا ةلثمأا نم Úبتي امك
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 ايجولونكت

تنÎنإلا Èع تادنتصسŸا ريرحتل تاودأا5 لصضفأا

لاÛا اذه ‘ رهصشألا يه سسيفوأا تفوصسوركيام ةمزح

رير– تاقيبط˘ت ن˘ع ثيد◊ا د˘ن˘ع
نأا د‚ اننإاف اهت÷اعمو تادنتشسŸا

يه صسيفوأا تفوشسوركيام ةمزح
كلذ ع˘مو .لاÛا اذ˘ه ‘ ر˘˘ه˘˘ششألا
رير– تاودأا نم Òثكلا نآلا دجوت
ي˘˘ت˘˘لا تنÎنإلا Èع تاد˘˘ن˘˘ت˘˘شسŸا
.اهيلإا ةجا◊ا دتششت تازيم مدقت

رير– تاودأا ن˘م Òث˘ك˘لا ج˘لا˘ع˘تو
ه˘˘جوأا تنÎنإلا Èع تاد˘˘ن˘˘ت˘˘˘شسŸا
تا˘ق˘ي˘ب˘ط˘˘ت˘˘لا هذ˘˘ه ‘ رو˘˘شصق˘˘لا
زكرت يتلا تاز˘يŸا ل˘ث˘م ة˘ع˘ئا˘ششلا

عور˘ششŸا تاودأاو نوا˘ع˘ت˘لا ى˘˘ل˘˘ع
ي˘˘عا˘˘م÷ا ل˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ل ة˘˘ي˘˘شسا˘˘شسألا

.ةلوهشسب تادنتشسŸا ميمشصتو
تاد˘˘ن˘˘ت˘˘˘شسŸا ر˘˘˘ير– ةادأا ل˘˘˘شضفأا
tfarD :باتكلل
ل˘شضفأا ن˘مtfarD ةادأا Èت˘˘ع˘˘˘ت
،باتكلل تادنتشسŸا رير– تاودأا

نود وأا تنÎنإلا Èع ءاو˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘شس
ةمز◊ ليدب لشضفأا يهو ،لاشصتا
.لغوغ تادنتشسمو صسيفوأا

تاز˘يŸا ن˘م Òث˘ك˘لا ةادألا مد˘ق˘˘تو
بيشساوح Èع دنتشسŸا ثيد– لثم
.ليدعتلاب اوماق نيذلا صصاخششألا

وأا تاÒيغ˘ت˘لا هذ˘ه لو˘ب˘ق كن˘كÁو
ليو– ةي˘نا˘ك˘مإا كا˘ن˘هو .ا˘ه˘شضفر
مث نمو ق˘ي˘ل˘ع˘ت ¤إا ز˘ي˘مŸا صصن˘لا
.دنتشسŸا ¤إا ىرخأا ةرم هعاجرإا

ق˘ق– ة˘م˘ئا˘ق ةز˘ي˘˘م ةادألا مد˘˘ق˘˘تو
مدخ˘ت˘شستو .د˘ن˘ت˘شسم يأا ‘ ما˘هŸا
ام ليلح˘ت˘ل ي˘عا˘ن˘ط˘شصلا ءا˘كذ˘لا

طشسبأا ة˘ق˘ير˘ط حاÎقا ع˘م ه˘ت˘ب˘ت˘ك
.اهشسفن ةلم÷ا ةباتكل
:جذا˘˘˘م˘˘˘ن˘˘˘لا ءا˘˘˘ششنإل ةادأا ل˘˘˘˘شضفأا

scoD kcilS
scoD kcilS ةادأا كل مد˘˘˘ق˘˘˘˘ت

Òشسلل جذامنلا نم ةÒبك ةعوم‹
تا˘ب˘ي˘ت˘ك˘لاو تار˘ششن˘لاو ة˘ي˘تاذ˘لا

صصيشصخت تاراي˘خ ع˘م م˘ئاو˘ق˘لاو
.اًلومشش Ìكأا

دŒ ،د˘يد˘ج د˘ن˘ت˘شسم ءا˘ششنإا د˘ن˘˘عو
ةم˘ئا˘ق ن˘م˘شضت˘ي ا˘ًي˘ب˘نا˘ج ا˘ًط˘ير˘شش
.اًقباشس ةممشصŸا جذامنلل ةددجتم
صصيشصخت وه هلعف كيلع ام لكو
.كتبغر بشسحب جذومنلا

ل˘ث˘م ة˘ي˘فا˘شضإا تارا˘˘ي˘˘خ كا˘˘ن˘˘هو
صصن وأا ةيحيشضوت ةيمشست ةفاشضإا
م˘ج◊او ط˘˘م˘˘ن˘˘لا Òي˘˘غ˘˘تو ل˘˘يد˘˘ب

.طباورلا ةفاشضإاو
عوجرلا ةيناكمإا ةادألا كل مدقتو
دنتشسŸا نم ةقباشسلا ةخشسنلا ¤إا

ليزنتو .تاظوفÙا لجشس نمشض
لوشص◊ا وأاFDP فلمك دنتشسŸا

لباقLRU ط˘˘بار ى˘˘ل˘˘ع
.ةكراششملل
:ل˘˘˘م˘˘˘˘ع˘˘˘˘لا قر˘˘˘˘ف˘˘˘˘ل ةادأا ل˘˘˘˘شضفأا
lacismihW
ةراب˘ع ي˘هlacismihW ةادأا

Úب ع˘مŒ ة˘ي˘ئر˘م ل˘م˘˘ع ة˘˘حا˘˘شسم
ما˘هŸا ءا˘ششنإاو تاد˘ن˘ت˘˘شسŸا ر˘˘ير–

لمعلا قيرفل ةيلاثم اه˘ل˘عŒ ي˘ت˘لا
نم اًعم عورششم ‘ نواعتلا دنع

.ناكم يأا
لك تاد˘ن˘ت˘شسŸا ررfi ن˘م˘شضت˘يو
ةداتعŸا ط˘ئا˘شسو˘لاو تا˘ق˘ي˘شسن˘ت˘لا
صضع˘ب ى˘ل˘ع يو˘ت˘˘ح˘˘يو .صصن˘˘ل˘˘ل

ل˘ث˘م ة˘شصاÿا ق˘ي˘شسن˘ت˘لا تارا˘ي˘خ

بح˘˘˘˘شسلا ع˘˘˘˘˘م ما˘˘˘˘˘هŸا م˘˘˘˘˘ئاو˘˘˘˘˘ق
.تÓفإلاو
تقو˘لا ‘ نوا˘ع˘ت˘لا ةادألا ح˘ي˘ت˘تو
ةر˘˘ششع ¤إا ل˘˘شصي اŸ ي˘˘˘ل˘˘˘ع˘˘˘ف˘˘˘لا
ةزي˘م ةادألا مد˘ق˘ت ا˘م˘ك .صصا˘خ˘ششأا
ءا˘ششنإل ة˘ي˘با˘˘ي˘˘شسنلا تا˘˘ط˘˘طıا

.ةطباŸÎا تاحوللا نم ةلشسلشس
اهفيظوتو ةادألا مادختشسا كنكÁو

Úف˘˘˘ظوŸا تا˘˘˘فو˘˘˘ششك داد˘˘˘عإا ‘
تاعامتجلا تاظحÓمو اهترادإاو
.ينهذلا فشصعلاو
تادنتشسم تاقيبطتل ليدب لشضفأا

scoD hsuH :لغوغ
دنع ي˘شسا˘شسألا كما˘م˘ت˘ها نا˘ك اذإا
لغوغ تادنتشسم ررfi مادختشسا

ي˘ت˘لا ة˘ي˘˘شصو˘˘شصÿا تاز˘˘ي˘˘م و˘˘ه
scoD hsuH ةادأا نإاف اهمدقت
.كلذل ليدب لشضفأا يه
لوشصولا مدع رايخ ةادألا مدقتو
لإا ة˘˘˘˘˘نزıا تاد˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘شسŸا ¤إا
صصخ˘شش ل˘ب˘ق ن˘م وأا كت˘ط˘˘شساو˘˘ب
كنكÁ ام˘ك .ه˘ع˘م ط˘بار˘لا كرا˘ششت
مد˘ع ع˘˘شضو ‘ ةادألا ماد˘˘خ˘˘ت˘˘شسا
نيزخت كل كلذ حيتيو .لاشصتلا
.حفشصتŸا ‘ اًتقؤوم تافلŸا

نإا˘˘ف ،با˘˘شسح ءا˘˘ششنإا˘˘ب تم˘˘˘ق اذإاو
لوشصولل تافلŸا ةنمازم كناكمإاب
.ناكم يأا ‘ اهيلإا

هشسفن تادنتشسŸا ررfi يوتحيو
اهديرت يتلا ءايششألا م˘ظ˘ع˘م ى˘ل˘ع
تارايخو ةعون˘تŸا طو˘طÿا ل˘ث˘م
ط˘باور˘لا م˘˘عدو صصن˘˘لا ق˘˘ي˘˘شسن˘˘ت

.ويديفلا عطاقمو روشصلاو
بÓطلل تادنتشسم ررfi لشضفأا

Ú: ADAYثحابلاو
ةفلتfl ةقيرطADAY ةادأا مدقت
لكششب زكرتو تادنتشسŸا ريرحتل

Úث˘حا˘ب˘لاو بÓ˘ط˘لا ى˘ل˘ع صصا˘خ
ررfi ن˘˘˘ع نو˘˘˘ث˘˘˘ح˘˘˘ب˘˘˘ي ن˘˘˘يذ˘˘˘لا

ل˘˘ه˘˘˘شسو ط˘˘˘ي˘˘˘شسب تاد˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘شسم
.مادختشسلا

تامÓعلا عشضو ةزيم ةادألا مدقتو
وأا رطشس لك نإا ذإا ،تادنتشسŸا ‘

ةلتك نع ةرابع دنتشسŸا نم ةرقف
.اهتاذب ةمئاق
اذه ¤إا تامÓع ةفاشضإا كنكÁو
يهو ،اًقحل ثحبلا ليهشستل ءز÷ا

كئلوأل ثحبلاو ةشساردل˘ل ةد˘ي˘ف˘م
ن˘م Òث˘˘ك˘˘لا˘˘ب نو˘˘مو˘˘ق˘˘ي ن˘˘يذ˘˘لا
.ةيعجرŸا تلاحإلا
ةز˘ي˘م كا˘ن˘˘ه كلذ ¤إا ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب
تاقاطب ءاششنإا كنكÁو .تاقاطبلا

ن˘م ة˘بو˘جألاو ة˘ل˘ئ˘شسألا عو˘ن ن˘˘م
.كيدل ةدوجوŸا تامÓعلاو صصنلا

ةادألا مادختشسا Úمل˘ع˘م˘ل˘ل ن˘كÁو
ل˘شصف˘لا ‘ تا˘ظ˘حŸÓا ن˘يود˘ت˘˘ل

ق˘ير˘ط ن˘ع ا˘ًع˘ير˘شس ا˘ه˘م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘تو
ماشسقألا حشضوت تا˘مÓ˘ع ة˘فا˘شضإا

.ةلشصلا تاذ
‘ تامÓعلا مادختشسا نكÁ امك
ل˘˘ث˘˘˘م ة˘˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘تfl صضر˘˘˘ع قر˘˘˘ط

تامÓعب زيمŸا ىوتÙا مادختشسا
دنتشسم ‘ رهظتل دحاو فلم ‘

صضرع ة˘ق˘ير˘ط اً̆شضيأا كا˘ن˘هو.ر˘خآا
تا˘قا˘ط˘ب˘لا لو– ي˘ت˘لا ح˘˘ئار˘˘ششلا
صضرع ¤إا دنتشسم يأل ةيميلعتلا

.حئارشش

ببشسب ىÈكلا ايجولونكتلا تاكرشش صضعب ميج– ‘ اًروهشش Úشصلا تشضمأا
flا عن“ تناك اهنأا نم فواŸكب لغتشستو ،ةشسفانÚ تانايبلا ةيشصوشصخ نآلا

كلت ‘ يŸاعلا رام˘ث˘ت˘شسلا ف˘قو˘ب دد˘ه˘ت ة˘ل˘ما˘شش ة˘ل˘م˘ح ‘ ة˘ي˘لا˘ت ةو˘ط˘خ˘ك
.تاكرششلا

نأاب معازم ىلع يديد ةكرشش دشض دÓبلا اهتنشش يتلا عمقلا ةلمح تزكرو
لو˘ح ة˘شسا˘شسح تا˘نا˘ي˘ب ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا تءا˘شسأا ي˘كرا˘ششت˘˘لا ل˘˘ق˘˘ن˘˘لا ة˘˘كر˘˘شش
.Úشصلا ‘ اهيمدختشسم
اهنأا نم ترذحو دÓبلا ‘ تاقيبطتلا رجاتم نم ةكرششلا قيبطت ةلازإا ىرجو
.تانايبلا عمجب ةقلعتŸا Úناوقلا كهتنت

‘ اًنلع ةلوادتم ةكرششك ¤وألا اهمايأا Òكعت ¤إا يميظنتلا طغشضلا ىدأاو
‘ رلود رايلم92 وحن يديد ترشسخو .اهمهشسأا تشضفخنا ثيح ،كرويوين
.اهتورذ نم ةيقوشسلا ةميقلا

ةيشصوشصخ ةيامحو لكاششم يأا حيحشصتل ةدهاج ىعشست اهنإا ةكرششلا تلاقو
.ÊاÈيشسلا نمألا رطاfl عنمو تانايبلا نمأاو ÚمدختشسŸا

‘ ة˘جردŸا ة˘ي˘ن˘ي˘شصلا تا˘كر˘ششلا ن˘م ا˘هÒغو يد˘يد ى˘ل˘ع ز˘˘ي˘˘كÎلا Òششيو
.ةديدج ةلحرم تلخد ايجولونكتلا ىلع Úشصلا ةلمح نأا ¤إا ةدحتŸا تايلولا

ءاكذلا راششتنا عم ةشصاخ ،ديازتم لك˘ششب ة˘ي˘ج˘ي˘تاÎشسا تا˘نا˘ي˘ب˘لا تح˘ب˘شصأاو
ةطششنألا ع˘م بن˘ج ¤إا ا˘ًب˘ن˘ج ،›آلا م˘ل˘ع˘ت˘لاو تا˘ي˘مزراوÿاو ي˘عا˘ن˘ط˘شصلا
.ةلودلا اهاعرت يتلا ةينوÎكلإلا

تاكرششلا اهب ظفت– يتلا تانايبلا نم لئاهلا زنكلا نإاف ،ةبشسو◊ا مدقت عمو

.ةيموك◊ا تاهجلل ةبشسنلاب ةيمهأا دادزي ةÒبكلا
نم ايجولونكتلا ىلع ةمراشصلا Úشصلا ةلمح نم ةلحرŸا هذه ديد– متيو
.ةدحتŸا تايلولاب تاكرششلا هذه طبرت يتلا طباورلا لÓخ
دودح لخاد تايلمعلا ىلع راكتحلا ةحفاكÚ Ÿكب تاقيق– تزكر امنيبو
ىلع ةÒخألا ةيموك◊ا تاءارجإلا زيكرت ىدم لهاŒ بعشصلا نمف ،Úشصلا
.يبنجألا رامثتشسلا ¤إا تعشس يتلا تاكرششلا

تانايبلا صضرعتت امدنع ةيشصخششلا تانايبلا نأاششب Úشصلا فواfl مقافتتو
ÿا لبق نم اهيلع ةرطيشسلا رطŸمألا حلاشصÒةيك.
تانايبلا ةيشصوشصخ نأاششب فواıا ديازت
ماعلا رخاوأا ‘ ايجولونكتلا تاكرشش حامج حبكب نوينيشصلا نومظنŸا أادب
ةظحللا ‘puorG tnA ةعومÛ ًايلوأا اًيلوأا اًحرط اوفقوأا امدنع ،يشضاŸا
.اهجاردإا ‘ ةيشسيئر تÓكششم ببشسب ةÒخألا

اباب يلع كلذ ‘ اÃ ،تاكرششلا نم ديدعلا ‘ Úكب تققح ،Ú◊ا كلذ ذنمو
.ءÓمعلا قوقح كاهتنا وأا يراكتحلا كولشسلا نأاششب ،تنشسنيتو
عشسوأا اًشضيوفت نآلا مهشسفنأا نوحنÚ ÁمظنŸا نأا ¤إا يديد قيق– Òششيو
.ىÈكلا ايجولونكتلا تاكرشش ةوق صصيلقتب رمألا قلعتي امدنع
‘ تنÎنإلا ىل˘ع ة˘ب˘قار˘م ة˘ئ˘ي˘ه Èكأا - ÊوÎك˘لإلا ءا˘شضف˘لا ةرادإا تم˘ه˘تاو
ع˘م˘ج ‘ ح˘ئاو˘ل˘لاو Úناو˘ق˘ل˘ل ةÒط˘خ تا˘كا˘ه˘ت˘نا با˘ك˘ترا˘ب يد˘يد - Úشصلا

.تاقيبطتلا رجاتم نم يديد ترظحو .ةيشصخششلا تامولعŸا مادختشساو
دهعتلا Èع تانايبلا نمأا ةلمح مكا◊ا ينيشصلا يعويششلا بز◊ا ةداق دعشصو

مهنإا اولاقو ،لخادلا ‘ Êوناقلا Òغ ةيلاŸا قاروألا طاششن عم حماشستلا مدعب
.جراÿا ‘ جاردإلا ىلع ةينيشصلا تاكرششلا ةردق Èكأا لكششب نومظني

اهلشسر˘ت ي˘ت˘لا تا˘مو˘ل˘عŸا عو˘ن مرا˘شص ل˘ك˘ششب م˘ظ˘ن˘ت ا˘ه˘نإا ة˘مو˘ك◊ا تلا˘قو
ةديدج دعاوق عشضتو ،دÓبلا دودح Èع اهاقلتتو هذه ايجولونكتلا تاكرشش
.جراÿا ‘ جاردإلاب ةقلعتŸا ةشساشس◊ا تانايبلا ةيامح ةيفيك لوح
حماشستلا مدع جهن
تايلولا نوكت امدنع ةشصاخ - Úشصلا ‘ تانايبلا ةيشصوشصخ نأاششب فواıا
.ةÒخألا رهششألا ‘ اًمخز بشستكت اهنكلو .ةديدج تشسيل - ةطروتم ةدحتŸا

‘ كلهتشسŸا قوق◊ Òهشش يونشس صضرع راثأا ،ماعلا اذه نم قباشس تقو ‘و
ءاقبلل تاكرششلا تدهاجو ،ةبقارŸاو ةيشصوشصÿا لوح اًينطو اًششاقن Úشصلا
.Úكب بناج ¤إا

ة˘ي˘شصو˘شصخ م˘عاز˘م بب˘شسب ما˘ع˘لا اذ˘ه ل˘كا˘ششÓ Ÿ˘شسي˘ت ة˘كر˘˘شش تشضر˘˘ع˘˘تو
مدختشست نل هتكرشش تارايشس نأاب اًنلع لوقلا ¤إا كشسام تعفد يتلا ،تانايبلا
.Úشصلا ‘ صسشسجتلا ‘ اًدبأا

تانايب نيزختل Úشصلا ‘ ةديدج ةأاششنم تأاششنأا اهنأا اًقحل Óشسيت تنلعأاو
.يلÙا مدختشسŸا

ىلع زيكÎلا ¤إا ةجا◊ا ىلع ةينيشصلا ةيموك◊ا مÓعإلا لئاشسو تددشش امك
مدع ىلع Úكب زÁات لابولج ة˘ف˘ي˘ح˘شص تث˘حو .تا˘نا˘ي˘ب˘لا ن˘مأاو ة˘ي˘شصو˘شصخ

ماد˘خ˘ت˘شساو ع˘م÷ د˘عاو˘ق ة˘ع˘نا˘شص ح˘ب˘شصت نأا˘ب تنÎنإلا تا˘كر˘ششل حا˘م˘شسلا
.ةيشصخششلا تامولعŸا

ليميج ديرب Èع كعبتت نم لغوغ عن“ فيك

حصسم قيرط نع لمعت يكذلا درلا ةزيم
ةبصسانم دودر هنأا دقتعت ام دادعإاو كلئاصسر

لغوغ ةكرشش نم ليميج دعت
د˘˘˘يÈل˘˘˘ل ة˘˘˘ع˘˘˘˘ئا˘˘˘˘شش ة˘˘˘˘مد˘˘˘˘خ

ة˘قÓ˘م˘ع ن˘ك˘لو ،ÊوÎك˘˘لإلا
ل˘جأا ن˘م ا˘ه˘ي˘لإا أا˘ج˘ل˘ت ثح˘˘ب˘˘لا
.ةلوهشسب كعبتت

ةمدÿا تمدختشسا دق تنك اذإاو
دو˘جو ظ˘˘حÓ˘˘ت د˘˘ق˘˘ف ا˘˘ًث˘˘يد˘˘ح

ةم˘م˘شصŸا تاز˘يŸا ن˘م د˘يد˘ع˘لا
د˘يÈلا ماد˘خ˘ت˘شسا ة˘برŒ ل˘˘ع÷

.ةشسÓشس Ìكأا ÊوÎكلإلا
هذ˘ه ىد˘حإا ي˘كذ˘لا در˘لا ل˘˘ثÁو
ح˘˘˘˘˘ي˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘ي ثي˘˘˘˘˘˘ح ،تاز˘˘˘˘˘˘يŸا
تا˘˘حاÎقا Úمد˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘شسم˘˘˘ل˘˘˘ل
ام دادعإاو كلئاشسر حشسم قيرط نع ةزيŸا ل˘م˘ع˘تو .ة˘ع˘ير˘شسلا دودر˘لاو تارا˘ب˘ع˘ل˘ل
.ةبشسانم دودر هنأا دقتعت

‘21 نإا :7102 ماع ‘ لغوغ تلاقو .اًمادختشسا تازيŸا Ìكأا نم ةزيŸا هذه Èتعتو
.ةيكذ اًدودر تناك ةمدÿا ‘ دودرلا نم ةئŸا

نورخآلا اهدجي دقف ،ةديفم ةزيŸا نودجي صصاخششألا نم ديدعلا نأا نم مغرلابو
يعانطشصلا ءاكذلا تايمزراوخ Èع ةموعدم اهنأل كلذو .ءيششلا صضعب ةقلقم
.كديرب صصحفت يتلا
ليميج Èع كل لغوغ عبتت فاقيإا
ةمدخ Èع كعبتت نم لغوغ عنمو ةيكذلا دودرلا ليغششت فاقيإا ‘ بغرت تنك اذإا
:ةيلاتلا تاوطÿا عبتاف ÊوÎكلإلا ديÈلا
‘ صسÎلا ةنوقيأا ىلع طغشضلا مث نمو ،ليميج ‘ كباشسح ¤إا لوخدلا ليجشست •

.ةششاششلا نم ىنميلا ةه÷ا ىلعأا
‘ تادادعإلا عيمج صضرع طبار ىلع طغشضا ،كل رهظت يتلا ةقثبنŸا ةذفانلا ‘ •

.ىلعألا
.يكذلا درلا فاقيإا رايخ Îخا مث كل رهظت يتلا ةششاششلا ‘ لفشسأÓل ريرمتلاب مق •

ةيكذلا تاحاÎقلاو ةباتكلا ةزيم فاقيإا
ةباتكلا ‘ كبولشسأا نم ملعتلل يعانط˘شصلا ءا˘كذ˘لا Èع ة˘ي˘كذ˘لا ة˘با˘ت˘ك˘لا ل˘م˘ع˘ت

ةيكذلا ةباتكلا ةزيم دعت .ةيكذلا دودرلا ةزيم لثمو .اهلامكإا لبق لم÷ا حاÎقاو
فاقيإا لهشسلا نمف ،كجعزت ليميج Èع كعبتت ةركف تناك اذإاو .ةلاعفو ةديفم
.اهليغششت

:ةيلاتلا تاوطÿا عبتا ،كلذب مايقللو
‘ صسÎلا ةنوقيأا ىلع طغشضلا مث نمو ليميج ‘ كباشسح ¤إا لوخدلا ليجشست •

.ةششاششلا نم ىنميلا ةه÷ا ىلعأا
‘ تادادعإلا عيمج صضرع طبار ىلع طغشضا ،كل رهظت يتلا ةقثبنŸا ةذفانلا ‘ •

.ىلعألا
.ةيكذلا ةباتكلا صصيشصخت فاقيإا رايخ رايتخاب مق ،ةيكذلا ةباتكلا مشسق نمشض •

فاقيإا ‘ اًشضيأا بغرت دق ةيئاق˘ل˘ت˘لا تاÒكذ˘ت˘لا ى˘م˘شست ل˘ي˘م˘ي˘ج ‘ ةز˘ي˘م كا˘ن˘هو
.ليميج ديرب صصحفب لجوج ةيمزراوخ مايق ةركف كبجعت ⁄ اذإا اهليغششت

وأا اه˘ي˘ل˘ع در˘لا ‘ بغر˘ت د˘ق ي˘ت˘لا ÊوÎك˘لإلا د˘يÈلا ل˘ئا˘شسر ةز˘يŸا هذ˘ه حÎق˘تو
صصنلا نإاف .ÊوÎكلإا ديرب ةلاشسر ىلع درلا ¤إا ةجاح كانه ناك اذإاو .اهتعباتم
.دراولا كديرب ىلعأا رهظي يلشصألا

كيلع بجي هنأا ليميج دقت˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ل˘شسرŸا ÊوÎك˘لإلا د˘يÈلا ل˘ئا˘شسر ر˘ه˘ظ˘تو
.دراولا قودنشص نم يولعلا ءز÷ا ‘ اهتعباتم
:ةيلاتلا تاوطÿا عبتا ،كلذب مايقللو

‘ صسÎلا ةنوقيأا ىلع طغشضا مث نمو ليميج ‘ كباشسح ¤إا لوخدلا ليجشست •
.ةششاششلا نم ىنميلا ةه÷ا ىلعأا
‘ تادادعإلا عيمج صضرع طبار ىلع طغشضا ،كل رهظت يتلا ةقثبنŸا ةذفانلا ‘ •

.ىلعألا
.ةيئاقلتلا تاÒكذتلا مشسق نمشض نيرايÿا ديد– ءاغلإاب مق •

تانايبلا ةيصصوصصخ نأاصشب ةمراصص تاءارجإا ذختت Úصصلا
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ايضسينودنإأ ‘ لوؤوضسم دافأأ :اتركاج
نم ليف ىلع روثعلأ ” هنأاب  سسمأأ
ةد˘ضشب ة˘ضضر˘عŸأ ةر˘ط˘مو˘ضس لا˘˘ي˘˘فأأ

‘ ،سسأأر˘لأ عو˘ط˘ق˘م ،سضأر˘ق˘˘نÓ˘˘ل
.هيضشتأأ ميلقإأ

سسي˘ئر ،و˘ت˘˘نا˘˘يرأأ سسو˘˘جأأ ح˘˘ضضوأأو

هنأأ ،ةعطاقŸاب ةعيبطلأ ةيامح ةلاكو
ركذلأ ليفلأ ةفي˘ج ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘لأ ”

،تا˘هو˘ير و˘ب˘ما˘ج ة˘ير˘˘ق ‘ د˘˘حألأ

.هيضشتأأ يقرضش
هنأأ (اماع21) نأوي◊أ حيرضشت رهظأأو
،هضسأأر عطق لبق ميمضستلل سضرعت

.هباينأأ عأزتنأ ” امك
لتق هنأأ ‘ هبتضشن““ :لوؤوضسŸأ لاقو
،““ه˘با˘ي˘نأأ ى˘ل˘ع لو˘ضصح˘ل˘˘ل أد˘˘م˘˘ع
هموطرخ ىلع روثعلأ ” هنأأ افيضضم
.بيرق عقوم ‘ عوطقŸأ

¤و˘˘˘ت˘˘˘ت ة˘˘˘طر˘˘˘ضشلأ““ نأأ فا˘˘˘ضضأأو
¤إأ لوضصو˘لأ ‘ ل˘مأا˘نو ،ة˘ي˘ضضق˘لأ
.““ابيرق ةان÷أ

ىلع ظاف˘ح˘ل˘ل ›ود˘لأ دا–لأ نا˘ك
فنضص ةيعيبطلأ درأوŸأو ةع˘ي˘ب˘ط˘لأ

نم يعرف عون وهو ،ةرطموضس ليف
دد˘ه˘م ه˘نأأ ى˘ل˘ع ،يو˘ي˘ضسألأ ل˘ي˘ف˘لأ
.سضأرقنلاب

لقأأ كانه نأأ ¤إأ تأريدقتلأ Òضشتو
،ةيÈلأ ‘ ةليفلأ هذه نم فلآأ3 نم
ليو– ة˘ج˘ي˘ت˘ن ا˘هدأد˘عأأ ع˘جأر˘ت ع˘م
ٍسضأرأأ ¤إأ تا˘با˘غ˘لأ ‘ ا˘˘ه˘˘ل˘˘ئأو˘˘م
اقفو ،ليخنلأ تيزل عرأزمو ةيعأرز
.ةئيبلأ ىلع ظاف◊أ ءاطضشنل

ايصسينودنإا ‘ ضسأارلا عوطقم ردان ليف ىلع روثعلا

ةيتيوك˘لأ ة˘ي˘مÓ˘عإلأ تلا˘ق :»
ىلع تلضصح اهنإأ ،نأديعلأ يم
اهعفر يتلأ ةيضضقلأ ‘ ةءأÈلأ

دمحأأ يرضصŸأ نا˘ن˘ف˘لأ ا˘هد˘ضض
.هل ةءاضسإلأ ةمهتب ريدب

Èع نأد˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘لأ تح˘˘˘˘ضضوأأو
”““ :مأر˘غ˘ت˘ضسنإأ ‘ ا˘˘ه˘˘با˘˘ضسح

يتءأر˘ب ‘ سسمأأ مو˘ي˘لأ م˘ك◊أ
يلع اهعفر يذلأ ةيضضقلأ نم
ر˘يد˘ب د˘م˘حأ ير˘ضصŸأ نا˘ن˘˘ف˘˘لأ
هءاضسلأ نم يتءأربو تيوكلاب
يتيوكلأ ءاضضقل˘ل أر˘ك˘ضشو ه˘ل
يرا˘˘˘ضض ي˘˘˘ماÙأ و ه˘˘˘يز˘˘˘ن˘˘˘لأ
هعافدو هبتكم مقاطو نأوأولأ

هياهنلابو هيضضقلأ هذه˘ب ي˘ن˘ع
.““›اعت ههجو ىوضس ىقبيل
ما˘ع˘لأ ¤إأ ة˘˘ي˘˘ضضق˘˘لأ دو˘˘ع˘˘تو
تر˘˘˘ضشن ا˘˘˘مد˘˘˘ن˘˘˘˘ع ،ي˘˘˘˘ضضاŸأ
ةضصاÿأ اهتحفضص Èع نأديعلأ

تن˘ب ةرا˘ضسل ة˘ب˘˘ّكر˘˘م ةرو˘˘ضص
تقّلعو اهدلأو عم ريدب دمحأأ

ةنبأ ةروضص““ :لوق˘لا˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘ع
ه˘ل˘لأو . . ر˘يد˘ب د˘م˘حأأ نا˘˘ن˘˘ف˘˘لأ

تن˘˘ب . . هز˘˘م ه˘˘ت˘˘ن˘˘˘ب تع˘˘˘ل˘˘˘ط

.““عرقألأ
ة˘ي˘ئا˘ضضق ىو˘عد ر˘يد˘ب ع˘˘فرو
.ة˘ي˘ت˘يو˘ك˘لأ ة˘ي˘مÓ˘˘عإلأ د˘˘ضض
اه˘نأا˘ب ا˘ه˘تا˘ح˘ير˘ضصت ف˘ضصوو
ج˘ما˘نر˘ب Èع Ó˘ئا˘ق ،““ر˘م˘ن˘ت““
عمŒ اŸ““ :يرضصم Êويزفلت
ة˘ل˘م˘ج ‘ ي˘ت˘ن˘ب Úبو ي˘ن˘˘ي˘˘ب

›ا˘ج ا˘نأأ ،ر˘م˘ن˘ت هد˘˘ف ةد˘˘ي˘˘ف˘˘م
ل˘ك ‘ سسا˘ن ن˘م تا˘˘نو˘˘ف˘˘ل˘˘ت
،““اهومجا˘ه˘ي˘ب ل˘ك˘لأو لود˘لأ

ة˘˘ير˘˘خ˘˘˘ضسلأ““ نأأ ًا˘˘˘ح˘˘˘ضضو˘˘˘م
نم بوغرم Òغ يضش رمنتلأو
اهنو˘ك بي˘عو ،ن˘ير˘خلأ ل˘ب˘ق
،ن˘ير˘خآÓ˘ل ءي˘ضستو ة˘ي˘مÓ˘عإأ

ه˘ب حو˘م˘ضسم Òغ ءي˘ضش أذ˘˘هو
.““سصخضش يأل
Êإأ تفرع ام درجÃ““ :فاضضأأو
تأأد˘ب ا˘ه˘ي˘ل˘˘ع ىو˘˘عد ع˘˘فر˘˘ه
يد˘˘˘ن˘˘˘ع ا˘˘˘نأأو ،Îكأأ م˘˘˘˘ت˘˘˘˘ضشت
تيو˘˘ك˘˘لأ ‘ Òت˘˘ك ءا˘˘قد˘˘ضصأأ

Êوبح˘ي˘ب يد سسا˘ن˘لأ فرا˘عو
ة˘˘˘˘˘˘˘مألأ تي˘˘˘˘˘˘˘ب ترزو ،يأزإأ
.““يتيوكلأ

لجر دي نم ةكمصس ةقرصس لوا– ىعفأا

.اهلمحي ناك لجر دي نم ةكمضس ةقرضس ىعفأأ تلواح
ةثدا◊أ ناكم فرعي نأأ نود عطقŸأ لضصأوتلأ عقأوم دأور لوأدتو
.اهعوقو تقوو
ىعفألأ ثبضشتت اميف ،ةكمضسلأ لمحي لجرلأ نأأ ويديفلأ ‘ رهظيو
.اهماعط ىلع لوضص◊أ لجأأ نم لجرلأ قاضسب

ليمŒ ةيلمع يرŒ يبهو ءافيه ةنبا
قلعت مÓحأاو ..اهلكصش نم رخصستو

ويديف ،يبهو ءافيه ةينانبللأ ةنانفلأ ةنبأ ،سضايف بنيز ترضشن
ةيلمع اهيف تضضرع˘ت˘ضسأ ،مأر˘غ˘ت˘ضسنإأ ‘ ا˘ه˘با˘ضسح ى˘ل˘ع أرو˘ضصو
.اهفنأأ ليدعتل اهترجأأ يتلأ ليمجتلأ

نم ةيرخضسلل ““ya-a-A““ ةÒهضشلأ ةينغألأ بنيز تمدختضسأو
ةيلمع دعب ًةرضشابم ىفتضشضسŸأ نم لاقتنلأو ،ةفيطل ةقيرطب رمألأ
ويدي˘ف˘لا˘ه سضور˘فŸأ““ :تق˘ّل˘عو ،›ا◊أ ا˘ه˘ع˘ضضو ¤أ ل˘ي˘م˘ج˘ت˘لأ
يعم را˘ضص كي˘ه سسب -ف˘يد˘لاŸا˘ب أوÒضصي˘ب ا˘هد˘ع˘بو -أو˘ل˘م˘ع˘ي˘ب
ةرفضسو ةجي˘ت˘ن˘لأ فو˘ضش يا÷أya-a-Aـلأ لابقع Óي -ا˘ه˘ت˘قو˘ب
.““قلÿأ ّسشفتب

ام““ :هيف تلاق ،بنيزل اقيلعت امÓحأأ ةيتأرامإلأ ةنانفلأ تبتكو
.““كدعب نم رمق ‘ ام““ :بنيز اهيلع دÎل ،““رمق ةيلمع كدب

ىلع اهتايح كيرصشل دوبع وبأا نامايد
ضشيع ترّرق كدنع :رحبلا ىدصص توصص

ةينانبللأ ةل˘ث˘مŸأ تم˘ت˘خ أذ˘ك˘ه ““سشي˘ع ترّر˘ق كد˘ن˘ع““ -توÒب
ىلع امهترضشن Úتروضصب هتقفرأأ يذلأ اهروضشنم دوبع وبأأ نامايد

اهفافز بوثب ا˘م˘ه˘ي˘ف تد˘ب ““مأر˘غ˘ت˘ضسنإأ““ ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ا˘ه˘با˘ضسح
دعب لداع Êاه يرضصŸأ نانفلأو لثمŸأ اهتايح كيرضش عم سضيبألأ

.يمضسر لكضشب اهجأوز نÓعإأ ىلع ةÎف
ثي˘ح ر˘ح˘ب˘لأ ئ˘طا˘ضش ى˘ل˘ع رو˘ضصلأ ىد˘حإأ ‘ نا˘ما˘يد تر˘ه˘˘ظو
اهجوزل اهبح نع بتكتل جوŸأ توضص نم حجرألأ ىلع تحوتضسأ

..رحبلأ ىدضص ‘ توضصلأ أّوج ناك ،يّلطّيع كتعمضس اŸّ““ :يلي ام
Ÿّأ اŸتضض˘ّم˘غ ،كم˘ضسأ بت˘ك تم˘ضصلأو كتو˘ضص ت˘ّن˘غ ى˘ق˘˘ي˘˘ضسو

..ةقي˘ق˘ح ع˘قأو˘لأ را˘ضصل تي˘ضشم ،تي˘ضشمو ›ا˘ح تل˘م˘ح ،Êو˘ي˘ع
.““سشيع ترّرق كدنعو رحبلأ مأّدق نوه كتيقل
تنأأ““ لوقلاب Êاه ¤إأ تهّجوت ةينانبللأ ةلثمŸأ تناك ،كلذ لبق
ةاي◊أ تنأ ترضصو ةاي◊أ تنّول ،نامألأو افدلأ تنأأ ،رونلأو حرفلأ

.““Êد ىلغأأ اي Êدلأ ّدق كلتقاتضشم انأأو ..بلقلأ سضبنو
‘ ةيرضصŸأ بهد ةق˘ط˘ن˘م ‘ ا˘ه˘فا˘فز˘ب تل˘ف˘ت˘حأ نا˘ما˘يد تنا˘كو
تبعل يتلأ تÓثمŸأ نم Èتعت يهو ءاقدضصألأ نم ددع روضضح

.ةيبرعلأو ةينانبللأ تÓضسلضسŸأ نم ددع ‘ ةلوطب رأودأأ

اهدصض ريدب دمحأا نانفلا ىوكصش ‘ يتيوكلا ءاصضقلا رارق نع فصشكت ناديعلا يم

ضضرألا نم ةيئوصض ةنصس نويلم053 دعب ىلع Úتمخصض ÚترÛ ةروصص طقتلي لباه
نأأ  يا˘ضسا˘ن ة˘ي˘ك˘ير˘مألأ ءا˘˘ضضف˘˘لأو نأÒط˘˘لأ ةرأدإأ تن˘˘ل˘˘عأأ
ÚترÛ ةروضص طاقتلأ نم نك“ لباه يئاضضفلأ بوكضسلتلأ

سسأأر لماح تأر‹ ةعوم‹ نم  أءزج نÓكضشت Úتمخضض
.ةمخضضلأ لوغلأ

نويلم053 ةفاضسم ىلع ناعقت ÚترÛأ نأأ اضسان تحضضوأأو
لباه بوكضسلت امه˘ط˘ق˘ت˘لأو  ي˘ضضرألأ ن˘م ة˘ي˘ئو˘ضض ة˘ن˘ضس
.(CFW3)3 عضسأولأ لاÛأ أÒماك مأدختضساب

نع ةرابع ةروضصلأ نم رضسيألأ بنا÷أ ىلع ةدوجوŸأ ةرÛأو
2J XSAM34739130+ 0857314  ىمضست ةيضسدع ةر‹

ة˘ي˘نوز˘ل˘ح  ةر‹ Úم˘ي˘لأ ل˘ف˘ضسأأ ‘ ةدو˘جوŸأ ةرÛأ ا˘م˘ن˘˘ي˘˘ب
.CGU5662 ىمضستو
ة˘يو˘ق˘لأ ة˘قد˘لأ ¤إأ ة˘ط˘ق˘ت˘لŸأ ةرو˘ضصلأ ل˘ي˘ضصا˘ف˘ت ع˘˘جر˘˘تو
3 ة˘ع˘ضسأو˘لأ ة˘يوأز˘لأ تأذ  أÒما˘ك˘ل˘ل ة˘ي˘لا˘ع˘لأ ة˘ي˘ضسا˘ضس◊أو
.ءأرم◊أ ت– ةعضشألأو يئرŸأ ءوضضلأ نم لكل ةمدختضسŸأ

42 ‘ هقÓطإأ ” يذلأ لباه بوكضسلتلأ نأأ ركذلاب ريدج
اضسان ةلاكول ةعباتلأ تابوكضسلتلأ زربأأ  دحأأ وه0991 ليرفأأ

ةÒبكلأ تافاضشتكلأ  نم ديدعلأ قيق– نم اهتنكم يتلأو
أÎموليك365 ةفاضسم ىلع روديو Òبك لكضشب ةزرابلأو
.Îم2.4 هرطقو Îم9.51 هلوط غلبيو يضضرألأ  نم طقف
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ةيامحلل ةماعلا ةـــــيريدŸا ةيندŸا
H````````````ÓÆ

،1202 ةيليوج01 ¤إأÚ 40ب ام ةدتمŸأ ةÎفلأ لÓخ
ىلع أذهو لخدت47082 ةيندŸأ ةيام◊أ تأدحو تلجسس
هذه ،ÚنطأوŸأ فرط نم ةثاـغتسسلأ تاŸاكم يقلت رثإأ
ةيام◊أ ة˘ط˘سشنأأ تلا‹ ف˘ل˘تfl تل˘م˘سش تÓ˘خد˘ت˘لأ
،ةيلزنŸأ ثدأو◊أ ،رورŸأ ثدأوحب ةقلعتŸأ ءأوسس ةيندŸأ
ةز˘ه˘جألأ ة˘ي˘ط˘غ˘ت و ق˘ئأر◊أ داــم˘خإأ ي˘ح˘سصلأ ءÓ˘جإلأ
لــخدت24451 اهنيب نم ،تأرهاظت˘لأ ف˘ل˘تı ة˘ي˘ن˘مألأ

اــه˘يــف ” نـيأأ ،ي˘ح˘سصلأ ءÓ˘جإلأ تا˘ي˘ل˘˘م˘˘ع˘˘ب سصا˘˘خ
¤إأ سضير˘˘˘م و ح˘˘˘ير˘˘˘˘ج16941 ءÓ˘˘˘˘˘جإأ و فا˘˘˘˘˘عــسسإأ
.ةـيندŸأ ةيامــ◊أ نأوعأأ فرط نم تايفسشتسسŸأ

ةيندŸأ ةيام◊أ تأدحو تماق رورŸأ ثدأوح قايسس ‘و
¤إأ تدأأ رورم ثداح4341 لجأأ نم لـخدـت9652 ـب

و مهفاع˘سسإأ ” ن˘ير˘خآأ3081 حر˘ج و سصخ˘˘سش86 ةافو
.ةيئافسشتسسإلأ زكأرŸأ ¤إأ مهلقن
11 ةافوب ةنيطنسسق ةــيلو ‘ تلجسس ةليــسصح لقثأأ

مهفاعسسإأ ” نيرخآأ95 حرج و ثدا◊أ ناكم ‘ سصخسش
25 رـثإأ ى˘ل˘ع ة˘ي˘ئا˘ف˘سشت˘سسلأ ز˘كأرŸأ ¤إأ مــه˘ل˘يو– و
. رورم ثداح
Óخدت5113 ـب ة˘ي˘ندŸأ ة˘˘يا˘˘م◊أ تأد˘˘حو تما˘˘ق ا˘˘م˘˘ك
ةيعانسص ةيلزنم اهن˘م ق˘ير˘ح1442 دامـــخإاب تح˘م˘سس
.ةـفلتخــم قئأرحو
لا‹ ‘ انتأدحو تماق ،ةÎفلأ سسفن لÓخو ةفاسضإلاب
ةÎف˘لأ سسف˘˘ن يـف لـخد˘˘ت8496 ـب ةفلتıأ تايل˘م˘ع˘لأ
‘ سصاخسشألأ ذاقنإأ و فا˘ع˘سسإأ ة˘ي˘ل˘م˘ع3926 ةيطغت˘ل

نم ةياقولاب ةقلعتŸأ تاطاسشنلأ سصخي اميف امأأ.رطخ
تأد˘حو تما˘ق91-د˘ي˘فو˘ك ا˘نورو˘ك سسوÒف را˘سشت˘نأ
بأÎلأ ة˘فا˘ك Èع ةÎف˘لأ سسف˘ن لÓ˘خ ة˘ي˘ندŸأ ة˘˘يا˘˘م◊أ
Èع ÚنطأوŸأ ةدئافل ةيسسيسس– ةيلمع361 ـب ينطولأ

مأÎحإأ ةرورسض ىلع مهركذتو مهث– ، نطولأ تايلو
،ي˘عا˘م˘ت˘جإلأ د˘عا˘ب˘ت˘لأ أذ˘كو ي˘ح˘سصلأ ر˘ج◊أ د˘عأو˘˘ق
Èع ةماع ميقع˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع69 ـب ما˘ي˘ق˘لأ ¤إأ ة˘فا˘سضإلا˘ب
ةيمومع لكايهو تآاسشنم ةدع تسسم ينطولأ بأÎلأ

تسصسصخ نيأأ ، عرأوسشلأو ةينكسسلأ تاعمÛأ ةسصاخو
Ú 356تيلمعلأ Úتاهل ةيندŸأ ةيامحلل ةماعلأ ةيريدŸأ

321 ¤إأ ةفاسضإلاب ،بترلأ فلتخÃ ةيندم ةيامح نوع
فاعسسإأ ةرايسس
.ةخسضم ةنحاسش

 ناـــــــيب
ةئŸاب03 ¤إا لسصت تاسضيفخت

ربونسصلا يدان نوتاÒسش
يفيسصلا ه‹انرب نع فسشكي

ةعباتلأ ةمÓعلأ ،ربونسصلأ يدان نوتأÒسش قدنف ىطعأأ
Ÿط˘نأ ةرا˘سشإأ ،ة˘ي˘لود˘لأ تو˘يرا˘Óيفيسصلأ ه‹ا˘نر˘ب ق
كلذو ةعت‡ ةزاجإأ ءاسضقب هفويسض أدعأو ةنسسلأ هذهل
.راعسسألأ لسضفأاب
يفيسصلأ جمانÈلاب ةقلعتŸأ ليسصافتلأ ةفاك ةسسأرد ت“
لابقتسسأ لجأ نم ةيانعب ةÒخألأ تاسسمللأ تعسضوو
وأأ هزنتلأ ةيغب ربونسصلأ يدان نوتأÒسش ¤إأ Úمداقلأ
نم ديدعلأ قدنفلأ قلطأأ كلذ قي˘ق˘ح˘ت˘لو .فا˘ي˘ط˘سصلأ
ةد˘ئا˘ف˘ل ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘سسلأ غ˘ي˘سصلأو ةد˘˘ير˘˘ف˘˘لأ سضور˘˘ع˘˘لأ
ةيغب كلذ لكو ماعطلأ مئأوق عيونتب ماق امك ،تÓئاعلأ

سضي˘بألأ ر˘ح˘ب˘لأ ئ˘طا˘سش ى˘ل˘ع ى˘سسن˘ت ل ة˘برŒ سشي˘˘ع
.طسسوتŸأ

نمyovnoB ttoirraM ءا˘سضعأأ ن˘ك˘م˘ت˘ي˘˘سس
راطفإأ ةبجوو ة˘ئŸا˘ب02 ةبسسنب م˘سصخ ن˘م ةدا˘ف˘ت˘سسلأ

هذ˘ه ل˘˘سصت د˘˘ق .ءا˘˘سضعألأ Òغ˘˘ل ة˘˘ئŸا˘˘ب51و ة˘ي˘نا‹
Ìكأأ وأأٍ لايل7 ةدŸ ةماقإÓل ةئŸاب03 ¤أ تاسضيفختلأ

.Èمتبسس11 ةياغ ¤أ ةيليوج40 نم أءدب كلذو
eL ,essareT aL اهنيب نمو معاطŸأ فلتfl مدقت
sulituaN ,eiressarB aL ,uelB titeP
،اهئأذغ مئأوق تعون امك ،عوبسسألأ مايأأ لأوط اهتامدخ
ةسصاÿأ ةمÓسسلأ طورسشل مراسص مأÎحاب كلذ زيمتيو
.رأوزلل ةعت‡ ةماقإأ نامسض عم91 ديفوكب
نوتأÒسش تاعجتنم قدانف ةعوم‹ لوح ةذبن
ةعباتلأ نوتأÒسش تاعج˘ت˘ن˘مو قدا˘ن˘ف ة˘عو˘م‹ ر˘فو˘ت
ةد˘ير˘ف ة˘برŒ فو˘ي˘سضل˘ل ة˘ي˘لود˘لأ تو˘يرا˘˘م ة˘˘كر˘˘سشل
عا˘ت˘م˘ت˘˘سسلأو ءا˘˘خÎسسلأ ،ة˘˘حأر˘˘لأ ،فا˘˘سشك˘˘ت˘˘سسÓ˘˘ل
راعسش لمحي قدنف054 براقي ام ¤إأ رفسسلأ تأرايخب
.⁄اعلأ لو˘ح ة˘لود07 نم Ìكأأ ‘ ةيراجت˘لأ ة˘مÓ˘ع˘لأ
لÓخ نم ةيراجتلأ هتمÓ˘ع ز˘يز˘ع˘ت نو˘تأÒسش ل˘سصأو˘ي
ميمسصتلأو ةركتبŸأو ةرخا˘ف˘لأ ة˘فا˘ي˘سضلأ براÒ Œفو˘ت
ىلع زيكÎلأ عم تأون˘ق˘لأ دد˘ع˘ت˘م ق˘يو˘سست˘لأو ،ز˘ي˘مŸأ
كرا˘سشي نأأ نو˘تأÒسش ر˘خ˘ف˘يو .تا˘مدÿأ ى˘˘قرأأ Ëد˘˘ق˘˘ت
yovnoB ttoirraM®) ءلولأ جمانرب

”ipne«تانكسس ميلسستل زا‚’ا تاكرسش عراسست ““PPL““ اهدعوم ‘ هللا دبع يديسسب
ة˘˘ي˘˘قÎل˘˘ل ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘سسسسؤوŸأ تع˘˘سضو
لو˘خد˘˘لا˘˘ب ا˘˘سصا˘˘خ ا˘˘ط˘˘طfl ة˘˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لأ
عامتجأ دق˘ع ” ثي˘ح ،مدا˘ق˘لأ ي˘عا˘م˘ت˘جإلأ
هتأراطإأو ماعلأ ريدŸأ سسيئرلأ Úب يقيسسنت

ىل˘ع زا‚لأ ى˘ل˘ع ة˘ف˘كا˘ع˘لأ تا˘سسسسؤوŸأو
.هللأ دبع يديسس ةديد÷أ ةنيدŸأ ىوتسسم
ةينأديŸأ ةرايز˘لأ د˘ع˘ب عا˘م˘ت˘جلأ أذ˘ه ءا˘جو
ىلع عيراسشŸأ لك اهيف نياع يتلأ ةيدقفتلأ

:اهنمو ةديد÷أ ةنيدŸأ ىوتسسم
يمومع يوقرت نكسسم8502 -
يمومع يوقرت نكسسم415 -
يمومع يوقرت نكسسم0021 -
ةسسسسؤوملل ماعلأ ريدŸأ اعد راطإلأ أذه ‘و
ةقرو دأدعإاب ةيرا˘ق˘ع˘لأ ة˘ي˘قÎل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لأ

عيراسشŸأ نم ىق˘ب˘ت اÃ ا˘ه˘ب د˘ي˘ق˘ت˘ل˘ل ق˘ير˘ط
 .هÓعأأ ةروكذŸأ ةينكسسلأ

ع˘˘م ق˘˘ي˘˘سسن˘˘ت˘˘لأ ةرور˘˘سض ر˘˘يدŸأ بلا˘˘˘طو
زاغلأو ءابرهكلل ةيرئأز÷أ ةكرسشلأ حلاسصم
برقأأ ‘ زاغلأو ءابرهكلأ تأدلوم ميلسستل

كلذل ددfi ين˘مز ج˘ما˘نر˘ب ع˘سضوو ،تقو
ءاŸاب ةينكسسلأ عيراسشŸأ طبرب ل˘ي˘ج˘ع˘ت˘لأو
تانأزخ مي˘ل˘سست لÓ˘خ ن˘م أذ˘هو بور˘سشلأ
.هايŸأ

عيرسستل ،نايف˘سس ظ˘فا˘ح ،ا˘عد ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو
تانكسسلل ةيجراÿأ ةئيهتلأ لاغسشأأ ةÒتو

Úع˘قوŸأ ىو˘˘ت˘˘سسم ى˘˘ل˘˘ع ““ة˘˘ي˘˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لأ““
يوقرت ن˘ك˘سسم415وÚ 8502ين˘ك˘سسلأ

.يمومع
سسيئرلأ اعد0021 ينكسسلأ عورسشŸاب امأأ
ةكرسش بي˘سصن˘ت ةرور˘سض ¤إأ ما˘ع˘لأ ر˘يدŸأ
نك‡ تقو برقأأ ‘ ةيجراÿأ ةئيهتلأ زا‚إأ

Ÿلمعلأ ةرسشاب.
يوقرت نك˘سسم0021 عقوم سصو˘سصخ˘بو
اهي˘ف ف˘قوQ42 رو˘ن˘ب يد˘ي˘سس ي˘مو˘م˘ع

فرعت يتلأ لاغسشألأ Òسس ىدم ىلع ريدŸأ
زا‚إلأ ة˘كر˘سش ا˘عد ن˘يأأ Èت˘ع˘م د˘ج مد˘˘ق˘˘ت
““cecesc““ Ÿهجو ىلعو دوه÷أ ةفعاسض

ة˘ي˘جراÿأ ة˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘ت˘˘لأ لا˘˘غ˘˘سشأأ سصو˘˘سصÿأ
““ةيثلاثلأو ةيوناثلأو ةيلوألأ““ تان˘ك˘سسل˘ل
برقأأ ‘ ينكسسلأ عورسشŸأ م˘ي˘ل˘سست ة˘ي˘غ˘ب
ع˘قوŸأ سصو˘سصخ˘˘ب ا˘˘مأأ.ة˘˘ن˘˘ك˘˘مŸأ لا˘˘جآلأ
يمومع يوقر˘ت ن˘ك˘سسم0001 ينك˘سسلأ
““Q91““، خ دقعÓعم يقيسسنت عامتجأ هل
زا‚لأ ينك˘سسلأ عور˘سشŸأ ى˘ل˘ع Úفر˘سشŸأ
““YDEC““،لامعتسسأ مهنم بلط ثيح
ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘ل˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘ير˘سصع ءا˘˘ن˘˘ب دأو˘˘م
ةنرسصعلأ عم ىسشامتت تانكسسلل ةيلخأدلأ

كلذ ‘ اÃ لا˘˘˘غ˘˘˘˘سشألأ ةÒتو ع˘˘˘˘فر أذ˘˘˘˘كو
ة˘فا˘ك Òخ˘سست ع˘م د˘ج˘ب ل˘م˘ع˘لأ ة˘ل˘سصأو˘م
.ةحاتŸاتأدأدمإلأ
يوقرت نك˘سسم801 ينكسسلأ ع˘قوŸا˘ب ا˘مأأ

ظفا˘ح ا˘عد ،““Q81““ ةينامحرلاب يمو˘م˘ع
ق˘سسن˘ب ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ة˘˘ل˘˘سصأو˘˘م ¤إأ نا˘˘ي˘˘ف˘˘سس
هيلإأ قرطت ام سضعب ليدعت عم يدعاسصت
م˘˘ي˘˘ل˘˘سست د˘˘سصق ةرا˘˘يز˘˘لأ هذ˘˘ه لÓ˘˘خ ن˘˘˘م
.ةددÙأ لاجآلأ ‘ ينكسسلأ عورسشŸأ

ع˘مÛأ أذ˘كو ة˘ط˘سسو˘تŸأ د˘ق˘ف˘ت ” ا˘هد˘ع˘بو
نكسسم062 ي˘ن˘ك˘سسلأ ع˘قوŸا˘ب ي˘سسردŸأ
يتلأ ةينأديوسسلأ وطÓ˘ب ي˘مو˘م˘ع يو˘قر˘ت
ءا˘ه˘ت˘˘نإلأ ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘ب لا˘˘غ˘˘سشألأ تفرا˘˘سش
.لبقŸأ يعامتجإلأ لوخدلأ لبق مهميلسستل

ةعيرسسلا تابجولا معاطمو يهاقŸاب يسساركلا لامعتسسا عنÁو تÓف◊ا تاعاق قلغي فلسشلا ›او
عنمو سسأرعألأ ع˘ن˘مو  تÓ˘ف◊أ تا˘عا˘ق˘ل ي˘ل˘ك ق˘ل˘غ ،سسأد˘سس ر˘سضÿ ف˘ل˘سشلأ ›أو رر˘ق
معاطمو ىرخلأ معاطŸأ مأزلإأو ةعيرسسلأ تابجولأ معاطمو يهاقŸاب يسسأركلأ لامعتسسأ
31 ءاثÓثلأ سسمأأ  نم أرابتعأ  ،دعاقŸأو تلواطلأ فسصن لÓغتسساب ةيقدنفلأ تاسشنŸأ

ةقيرطب طسشنت تناك اهنأأ مغرلاب ةدم‹ تناك تاعاقلأ هذه ةطسشنأأ نأأ افيسضم ،ةيليوج
انوروك سسوÒف نم ةياقولأ تأءأرجإأ ذيفنت ‘ ءدبلاب تاميلعت ردسصأأ امك  ،ةسصخرم Òغ

،يعام÷أ لقنلأ تÓفاح باعيتسسأ ةقاط نم طقف %05 لÓغتسساب كلذو لقنلأ لئاسسو ‘
ميقعت تايلمع ‘ يروفلأ ءدبلاب تاميلعت ،Òثألأ جأومأأ ىلع حيرسصت ‘ ›أولأ ىطعأأو
.انوروك ةحئاج ىودع عنŸ ةيمومعلأ تأءاسضفلأ

ريرسس022 نم91ديفوك ىسضرŸ ةسصسصıأ ةرسسألأ ددع انعفر ددع عفر نع ›أولأ نلعأأو
سسوÒفلاب تاباسصإلأ ددع ‘ Òطÿاب هفسصو يدعاسصت ىحنم نع افسشاك ،ريرسس503 ¤إأ
ءابولاب ÚباسصŸ ةدكؤوم ةلاح51 و جÓعلل ايلاح عسضخت ةلاح851 غولبب كلذو يجاتلأ
ةيلو تايفسشتسسÃ رفوتي ريرسس42 لسصأأ نم سشاعنإلأ ةحلسصم ىوتسسم ىلع نودجأوتي

.فلسشلأ
يحسصلأ لوكوتوÈلل Úفلاıأ دسض ةينوناقلأ Òبأدتلأ ةفاك ذاختأ ةيمتح ىلع ›أولأ ددسشو
ةلفا◊أ زجحو ةقايسسلأ ةسصخر بحسسل لسصت ةمراسص تابوقع سضرف عم انوروكب سصاÿأ
.فلاıأ ىلع كلذ سضرف نوناقلأ ىسضتقأ أذإأ

يحسصلأ لوكوتوÈلأ ذيفنتو ةبقأرŸ ةيمومعلأ ةوقلأ اهيف اÃ ةطلتfl اقرف ،›أولأ فلكو
ةينآأرقلأ سسرأدŸأو رسصعلأو رهظلأ يتÓسص لك دعب دجاسسŸأ ميقعت ‘ عورسشلأو ،دمتعŸأ

تأرأدإلأو ةيمومعلأ تاحاسسلأو
عانقلأ ءأدترأ ةيرابجإأو ةيحسصلأ ةمÓسسلأ دعأوقب لما˘ك˘لأ د˘ي˘ق˘ت˘لا˘ب ع˘ي˘م÷أ ›أو˘لأ ا˘عدو
.سسوÒفلأ راسشتنأ نم دحلل كلذو يدسس÷أ دعابتلأ مأÎحأ و يقأولأ

،ةسسبت نم لك ‘ ةيرو˘ه˘م÷أ ةلو ا˘هذ˘خ˘تأ تأرأر˘ق˘ل Ó˘ثا‡ نا˘ك رأر˘ق˘لأ أذ˘ه نأأ مو˘ل˘ع˘مو
ةمئÓم ةئيب نوكت نأأ اهنأاسش نم يتلأو ،زئان÷أو سسأرعألأ ةماقإأ رظحب ةديعسس ،ركسسعم
.انوروك سسوÒف ةباسصإÓل

ةعباتلأ ةمÓع˘لأ ،ر˘بو˘ن˘سصلأ يدا˘ن نو˘تأÒسش قد˘ن˘ف ى˘ط˘عأأ
Ÿطنأ ةراسشإأ ،ةيلودلأ تويراÓهذهل يفيسصلأ ه‹انرب ق
لسضفأاب كلذو ةعت‡ ةزاجإأ ءا˘سضق˘ب ه˘فو˘ي˘سض أد˘عأو ة˘ن˘سسلأ
.راعسسألأ

يفيسصلأ جمانÈلاب ةقلعتŸأ ل˘ي˘سصا˘ف˘ت˘لأ ة˘فا˘ك ة˘سسأرد ت“
لا˘ب˘ق˘ت˘سسأ ل˘جأ ن˘م ة˘يا˘ن˘ع˘ب ةÒخألأ تا˘سسم˘ل˘لأ تع˘سضوو
وأأ هز˘ن˘ت˘لأ ة˘ي˘غ˘ب ر˘بو˘ن˘سصلأ يدا˘ن نو˘˘تأÒسش ¤إأ Úمدا˘˘ق˘˘لأ
نم ديد˘ع˘لأ قد˘ن˘ف˘لأ ق˘ل˘طأأ كلذ ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لو .فا˘ي˘ط˘سصلأ
،تÓئاعلأ ةدئافل ةيئانثتسسلأ غيسصلأو ةديرفلأ سضورعلأ

ل ةبرŒ سشيع ةيغب كلذ لكو ماعطلأ مئأوق عيونتب ماق امك
.طسسوتŸأ سضيبألأ رحبلأ ئطاسش ىلع ىسسنت

ةدافتسسلأ نمyovnoB ttoirraM ءاسضعأأ نكمتيسس
ةئŸاب51و ةينا‹ راطفإأ ةبجوو ةئŸاب02 ةبسسنب مسصخ نم
ةئŸاب03 ¤أ تاسضيفختلأ هذه لسصت دق .ءاسضعألأ Òغل
¤أ ةيليوج40 نم أءدب كلذو Ìكأأ وأأٍ لايل7 ةدŸ ةماقإÓل

.Èمتبسس11 ةياغ
eL ,essareT aL اهنيب نمو معاطŸأ فلتfl مدقت
sulituaN ,eiressarB aL ,uelB titePاهتامدخ
كلذ زيمتيو ،اهئأذغ مئأوق تعون امك ،عوبسسألأ مايأأ لأوط

عم91 ديفوكب ةسصاÿأ ةمÓسسلأ طورسشل مراسص مأÎحاب
.رأوزلل ةعت‡ ةماقإأ نامسض

نوتأÒسش تاعجتنم قدانف ةعوم‹ لوح ةذبن
ةكرسشل ةعباتلأ نوتأÒسش تاعجتنمو قدانف ةعوم‹ رفوت
،فاسشكتسسÓل ةديرف ةبرŒ فو˘ي˘سضل˘ل ة˘ي˘لود˘لأ تو˘يرا˘م
ام ¤إأ رفسسلأ تأراي˘خ˘ب عا˘ت˘م˘ت˘سسلأو ءا˘خÎسسلأ ،ة˘حأر˘لأ
Ìكأأ ‘ ةيراجتلأ ةمÓعلأ راعسش لمحي قدنف054 براقي
هتمÓع زيزعت نوتأÒسش لسصأوي .⁄اعلأ لوح ةلود07 نم
ةر˘خا˘ف˘لأ ة˘فا˘ي˘سضلأ براÒ Œفو˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لأ

عم تأونقلأ ددعتم قيوسستلأو ،زيمŸأ ميمسصتلأو ةركتبŸأو
نأأ نوتأÒسش رخف˘يو .تا˘مدÿأ ى˘قرأأ Ëد˘ق˘ت ى˘ل˘ع ز˘ي˘كÎلأ
yovnoB ttoirraM®) ءلولأ جمانرب كراسشي
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 ناـــــــيب
ةئŸاب03 ¤إا لسصت تاسضيفخت

يفيسصلا ه‹انرب نع فسشكي ربونسصلا يدان نوتاÒسش

ةحودلا رئاز÷ا ةلحر Èع ر’ود فلأا06 بيرهت ةلواfi طب– كرام÷ا
نإاف كرامجلل ةماعلأ ةيريدملل نايب بسسحو.يكيرمأأ رلود00.06 ب ردقي ،ةيبنجألأ ةلمعلأ نم غلبم زجحب ““نيدموب يرأوه““ ›ودلأ رئأز÷أ راطÃ ةيرئأز÷أ كرام÷أ نأوعأأ نك“
.ةحودلأ ¤إأ ةهجتŸأ ةيو÷أ ةلحرلل ةيكرم÷أ ة÷اعŸأ ءانثأأ كلذو ،يبنجأأ رفاسسم ةعتمأأ ‘ موينŸألأ نم قأروأأ لخأد اهو‡ ناك  سسيكلأ

قيسسنتلأ راطإأ ‘ و جراÿأ ¤إأو نم لأومألأ سسوؤور ةكرحو فرسصلاب ةقلعتŸأ مئأر÷أ ةحفاكÃ اميسسل ةقلعتŸأ كرام÷أ ةرأدإل ةلكوŸأ ماهŸأ راطإأ ‘ تءاج دق ةمهŸأ نأأ نايبلأ دكأو
،ةينمألأ حلاسصŸأ عم يتايلمعلأ

قئار◊ا ‘ مكحتلل قطانم5 ¤إا ““فطاعلا لبج““ ةباغ ميسسقت :ةسسبت
‘ مكحتلأ سضرغب قطانم (5) سسمخ ¤إأ ةعاسس84 نم ديزأأ ذنم ةديدع قئأرح دهسشي يذلأ ““فطاعلأ لبج““ تاباغلأ ةظفاfi عم قيسسنتلاب ةسسبت ةيلول ةيندŸأ ةيام◊أ حلاسصم تمسسق -

ميسسقت ” هنأأ قير◊أ ءافطإأ ةيلمع سشماه ىلع ناكŸأ Úعب تأوأرد قداسصلأ مدقŸأ ،ةيندŸأ ةيامحلل يئلولأ ريدŸأ حسضوأأو .ةيندŸأ ةيامحلل ةيلÙأ ةيريدŸأ نمسسمأأ ملع ام بسسح ،نأÒنلأ
نأوعأأو ماجحألأ فلتfl نم ءافطإأ تانحاسش مسضي لقنتم لترب اهديوزتو ةقطنم لك ىلع ةلخدتŸأ قرفلأ تعزو ثيح ،قطانم5 ¤إأ ةسسبت ةيدلبب عقت يتلأ  ““فطاعلأ ليج““ ةباغ
Ãأ تأرسشعو تاباغلأ حلاسصم نأوعأأ ¤إأ ةفاسضإأ بترلأ فلتخŸنطأوÚ أŸعوطتÚ.أ تأذ فاسضأأوŸايلاح لذبت دحألأ سسمأأ لوأأ حابسص ذنم تعلدنأ يتلأ بهللأ ةنسسلأأ ءافطإأ دوهج نأأ لوؤوسس
قيسسنتو ميظنت ريدم فأرسشإاب كلذ و يقأوبلأ مأأو فراطلأو فوسس يدأوو ةŸاقو سسأرهأأ قوسسو ةسسبت تايلول ةيعأرزلأ ليسصاÙأو تاباغلأ قئأرح ةحفاكŸ ةلقنتم لاترأأ6 فرط نم
.قيرحلل يدسصتلل ناكŸأ Úعب ةدجنلأ ططfl ليعفتو ةمزأأ ةيلخ بيسصنت ” هنأأ ¤إأ أÒسشم ،يلوم ةفيلخ ديقعلأ ،ةيندŸأ ةيامحلل ةماعلأ ةيريدŸاب تافاعسسإلأ

ةلمتfi قئأرح علدنأ ةدوعل ابسس– ناكŸأ Úعب ةدجأوتم ىقبتسس““ ةينمأأ تاسسأرحو ةظقيلأ ايÓخ نأأ لإأ نأÒنلأ ‘ ““ايلاح““ مكحتلأ نم مغرلأ ىلعف تأوأرد قداسصلأ ،مدقملل أدانتسسأو
.““ةيوق حاير بوبه لظ ‘ ةسصاخ
دامخإأ ةيلمع ليهسست دسصق ةيباغلأ كلاسسŸأ حتفل سصاخ داتعو تايلآاب ةزه‹ يبعسشلأ ينطولأ سشيجلل ةعبات تأدحو ءاثÓثلأ مويلأ راهن نم ¤وألأ تاعاسسلأ ذنم تلخدت دقف ،اهتهج نم
.هيلإأ ةراسشإلأ ت“ ام بسسح ،نأÒنلأ نكامأأ ¤إأ لوسصولأ نم تائفلأ فلتfl نم ÚلخدتŸأ Úك“و ةلعتسشŸأ نأÒنلأ
.ةيندŸأ ةيام◊أ تأدحو فلتfl فرط نم مويلأ سسفن ةحيبسص اهيف مكحتلأ ” نأأ دعب ةسسبتب ““فطاعلأ لبج““ ةباغب قئأر◊أ Úنثلأ سسمأأ رهظ دعب تددŒ دقف ،Òكذتلل


