
Gdù°æáGdù°ÉH©á-Gd©óO6181Gdãªø01Oê-2441ةج◊اوذ80ـلقـفاومــلا١٢0٢ةيليوج81دحأ’ا

U¢40 ةئاŸاب68ةبسسنبويزرأابنÓيبوÈيلوبلاجاتنإاعورسشŸةيسسدنهلاتاسساردلامدقت:كارطانوسس

 U¢-40

 U¢-40

 U¢-30

 U¢-61  U¢-50

ششاعŸا غلبم دّدحي يسسائر موسسرم
ششاعم نم نيديفتسسملل يليمكتلا

 يركسسعلا زجعلا

05 نم ديزأا Òخسست :ىحسضأ’ا ديع
ينطولا باÎلا Èع رجات فلا

ةموادŸا نامسضل

لبقŸا عوبسسأ’ا نم ءادتبا قئار◊ا نم ةيباغلا ةوÌلا ةيام◊ ديدج ططfl قيبطت
ملسسلا قيق– ‘ رئاز÷ا رود زيزعت ةرورسض ىلع ددسشي ةرمامعل

ةيلودلاو ةيميلق’ا عاسضوأ’ا لظ ‘

ةوقب ددنت رئاز÷ا
Òطخ فارحناب

ةيسسامولبدلل
ةيبرغŸا

rf.liamtoh@bahihcle-lanruoJ-اŸكلإ’ا عقوÎوÊ  zd.bahihcle

 :ديسشرلا دبع يبط ديسسلا ،ماتخ’ا ظفاح لدعلا ريزو
 قيثوتلا ةنهم تايقÓخأا ةنودم دادعإ’ ““ناوأ’ا نآا““



2441 ةج◊إ وذ٨٠ـل قـفإومــلإ1٢0٢ ةيليوج81 دحألإ

داـــــــــــــــــــــــيصصلإ

 ةيلوؤوصسم تإذ ةكرصشنع ردصصت
fiدحإو سصخصش تإذ ةدود

باهصشلإةديرج
00.000001 اهلامصسأإر

٣50٣0٢94٢00470100500
Hæ∂ Gdàæª«á GÙ∏«á

hcÉdá HƒQ S°©«ó
rf.liamtoh@bahihcle-lanruoj.liame

٨7673712٠ :فتاهلا
95593712٠ :ضسكافلا

ريرحتلإ سسيئر و رصشنلإ لوؤوصسم ماعلإ ريدŸإ
0٢0٢-٣0-٣٢ خيراتب

21 مقر بانوب دمfi عراصش
رئإز÷إ ىطصسولإ رئإز÷إ

يعامتجلإ رقŸإ

Qbº G◊ù°ÉÜ G÷ÉQ…:GdƒcÉdá GdƒWæ«á d∏æû°ô hG’T°¡ÉQ

ضسكافلاو فتاهلا
eÓM¶á: 

cπ GdƒKÉF≥ hGdü°ƒQ
Gdà» Jü°π G÷ôjóI

’JôO GE¤ GCU°ëÉH¡É
S°ƒGA fû°ôä GCh ⁄

Jæû°ô 

دودغز قراط

AIS: ةعابطلإ AIS

 ةريزج ةيصسنج يÎصشي Òصصقلب ›اغ ّرافلإ
Ãميتنصس يرايل

دئاق ضصوضصخب ةلهذم تامولعم نع ،ةيناطيÈلا نيدراغ˘لا ة˘ف˘ي˘ح˘ضصل ي˘ئا˘ضصق˘ت˘ضسا ق˘ي˘ق– ف˘ضشك
.رئاز÷ا ‘ ىمظعلا ةنايÿاب مهتŸا Òضصقلب ›اغ لاÔ÷ا قباضسلا ينطولا كردلا
يركضسعلا ءاضضقلا نم ةليقث اًمهت هجاويو رارف ةلاح ‘ دجوي Òضصقلب لاÔ÷ا

ةلود ةيضسنج ىلع اولضصح ضصخضش يفلأا نم ةمئاق نمضض دجوي Òضصقلب ›اغ نأا ةفيحضصلا تدروأاو
.ئداهلا طيÙا ‘ عقت ةÒغضص ةريزج يهو ،““وتاوناف““ ىعدت

داضسف اياضضق ‘ يركضسعلا ءاضضقلا نم ةليقث امهت هجاوي وهو رارف ةلاح ‘ Òضصقلب ›اغ دجويو
.ىمظعلا ةنايÿاب رخآا قلعتت ةيلود فيقوت تاركذم عبرأا هقح ‘ ردضصأا ثيح ،يموق نمأاو
ÚلوؤوضسŸاو لامعألا لاجر نم Òبك ددعل حيتي ام ““ةيبهذلا رفضسلا تازاوج““ ةلودلا هذه عيبتو
.ةلادعلا نم بورهلا ،⁄اعلا ءاحنأا فلتfl نم ÚبولطŸاو Úيضسايضسلا

ام ،يكÒمأا رلود فلأا٠31 لباقم ةيضسن÷ا ءارضش بناجأÓل ةيبهذلا رفضسلا تازاوج ماظن حمضسيو
كلذ ثدحيو ،ليلقب رهضش نم Ìكأا ةداع قرغتضست ةيلمع ‘  ،ةيرئاز÷ا ةلمعلاب ميتنضس يرايلم لداعي
.قÓطإلا ىلع دÓبلا مهمادقأا أاطت نأا نود
ءارزو ضسيئر اهنيب ،ةيبرع تايضصخضش ةيضسن÷ا ىلع اولضصح نيذلا Úب نم نإاف ةفيحضصلا بضسحبو
يضسايضس ¤إا ةفاضضإلاب ،ةيكÒمأا تابوقع ةحئل ىلع همضسا عضضو يروضس لامعأا لجرو قباضس يبيل

ةباضصع ‘ قباضس وضضعو ،ناكيتافلا زازتباب مهتم ›اطيإا لامعأا لجرو ،هب هبتضشم ›امضش يروك
تÓمعلاب قلعتت اياضضقب Úمهتم Úيقيرفأا بونج ةوخأاو ،ةعمضسلا ةئيضس ةيلاÎضسأا ةيران تاجارد
.رلود رايلم6.3 ةميقب ةيمقرلا

دا–لا لودو ةدحتŸا ةكلمŸا كلذ ‘ اÃ ةلود٠31 ¤إا ةÒضشأات نودبو ديقم Òغ لوضصو زاو÷ا حنÁو
تاكرضشلا ىلع ةبيرضض وأا لخد ةبيرضض ضضرفت لو ،ايبيرضض اذÓم اضضيأا وتاوناف Èتعتو .يبوروألا

.ةوÌلا وأا

يكيرمأإ رلود فلأإ06 بيرهت ةلواfi طابحإإ
Ãنيدموب يرإوه راط

نيدموب يراوه راطŸ ةيو÷ا دود◊ا ةطرضشل ةيناثلا ةقرفلا حلاضصم تنك“
بيرهت ةلواfi طابحإا نم ،ةيرئاز÷ا كرام÷ا حلاضصم عم قيضسنتلابو ارخؤوم
ةماعلا ةيريدملل نايب  ضسمأا لوأا  ،هب دافأا ام بضسح ،يكيرمأا رلود فلأا٠6
.ينطولا نمأÓل

،اهلاكضشأا ةفاكب ةيدود◊ا مئار÷ا ةبراfi راطإا““ ‘ هنأا ،ردضصŸا تاذ حضضوأاو
نيدموب يراوه راطŸ ةيو÷ا دود◊ا ةطرضشل ةيناثلا ةقرفلا حلاضصم تنك“
بيرهت ةلواfi طابحإا نم ،ةيرئاز÷ا كرام÷ا حلاضصم عم قيضسنتلابو ارخؤوم
ةبعضصلا ةلمعلا نم ›ام غلبم

تاناصضيف
نوبت سسيئرلإ :ايناŸأإ

Óي‚أل هيزاعت مدقي
رئاصسÿإ رثإإ لكÒم

ةيرصشبلإ
ديÛا دبع د˘ي˘ضسلا ،ة˘يرو˘ه˘م÷ا ضسي˘ئر مد˘ق
Óي‚ا ،ةيناŸألا ةراضشتضسملل هيزاعت ،نوبت
تببضست يتلا ةيرضشبلا رئاضسÿا رثإا ،لكÒم
،ايناŸأا برغ تحاتجا يتلا تاناضضيفلا اهيف

ةضسائرل نايب ‘ ةعم÷ا مويلا ءاج امبضسح
.ةيروهم÷ا

ةيرضشبلا رئاضسÿا ر˘ثإا““ ه˘نأا نا˘ي˘ب˘لا ح˘ضضوأاو
يتلا تاناضضيفلا اهيف تببضست يتلا ةميلألا
ةديضسلا ،مك˘ل مد˘ق˘تأا ،ا˘ي˘ناŸأا بر˘غ تحا˘ت˘جا
يمضساب ،لكÒم Óي‚أا ةيناŸألا ةراضشتضسŸا

،ير˘˘ئاز÷ا بع˘˘˘ضشلاو ة˘˘˘مو˘˘˘ك◊ا م˘˘˘ضسا˘˘˘بو
ةاضساوŸا تارابع قدضصأاو يزاعتلا ضصلاخب

.““ايناŸأا تبرضض يتلا ةثراكلا هذه ءارج

عم ايفتاه ثحابتي ةرمامعل
زيزعت Êدرألإ هÒظن

‘ عاصضوألإ لوح رواصشتلإ
ةيبرعلإ ةقطنŸإ

ة˘ي˘لا÷او ة˘ي˘جراÿا نوؤو˘ضشلا ر˘يزو د˘كأا
نا˘ط˘˘مر د˘˘ي˘˘ضسلا ،جراÿا˘˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
بئان عم ،يفتا˘ه لا˘ضصتا ‘ ،ةر˘ما˘م˘ع˘ل

ة˘˘˘ي˘˘˘جراÿا ر˘˘˘˘يزوو ءارزو˘˘˘˘لا ضسي˘˘˘˘ئر
ةيندرألا ة˘ك˘ل˘م˘م˘ل˘ل ÚبÎغŸا نوؤو˘ضشو
،يد˘˘ف˘˘ضصلا Úضسح نÁأا ،ة˘˘ي˘˘م˘˘ضشا˘˘ه˘˘˘لا
ءا˘ق˘ترÓ˘ل ل˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع م˘ئاد˘لا ضصر◊ا
،ن˘يد˘ل˘ب˘لا Úب ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘˘لا تا˘˘قÓ˘˘ع˘˘لا˘˘ب

ة˘ق˘ط˘نŸا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م لو˘ح روا˘ضشت˘˘لاو
.ةيبرعلا

ىلع ةديرغت ‘ ةرمامعل ديضسلا لاقو
لوأا ,““Îيوت““ ى˘ل˘ع ي˘م˘ضسر˘لا ه˘با˘ضسح

يخأا نم ةئنهتلا لاضصتا Êرضس““  ضسمأا
ضسي˘˘˘ئر بئا˘˘˘ن ,يد˘˘˘ف˘˘˘˘ضصلا Úضسح نÁأا
نوؤو˘˘ضشو ة˘˘˘ي˘˘˘جراÿا ر˘˘˘يزوو ءارزو˘˘˘لا
ةيمضشاهلا ةيندرألا ةكل˘م˘م˘ل˘ل ÚبÎغŸا
انضصرح هلÓخ اندكأا يذ˘لاو ,ة˘ق˘ي˘ق˘ضشلا
ءا˘ق˘ترÓ˘ل ا˘يو˘ضس ل˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع م˘˘ئاد˘˘لا
زيزعتو ةيوخألا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا تا˘قÓ˘ع˘لا˘ب
ة˘ق˘ط˘نŸا ‘ عا˘ضضوألا لو˘ح روا˘˘ضشت˘˘لا
.““ةيبرعلا

ةخصسن0002بحصسلإ
جد01 نمثلإ

ةيركصسعلإ يحإونلل يميلقإلإ ميظنتلإ ةداعإإ

ممتيو لدعي يضسائر موضسرم45 مقر ةيمضسرلا ةدير÷ا نم Òخلا ددعلا ‘ ردضص
.ةيركضسعلا يحاونلل يميلقإلا ميظنتلا ةداعإا نمضضتŸاو٨53-4٨ مقر موضسرŸا

ةثلاثلا ةيحانلا نم لك ضسميضس ديد÷ا يميلقإلا ميظنتلا نإاف موضسرŸا تاذ قفوو
¤إا بون÷اب ةيرادإا تاعطاقم٠1 ةيقرت ىلع اءانب اذهو .ةضسداضسلاو ةعبارلاو
.تايحÓضصلا ةلماك تايلو
اهتدايق رقم ددحي يتلا ةثلاثلا ةيركضسعلا ةيحانلا تحبضصأا موضسرŸا اذه بضسحو
.فودنتو ،ضسابع ينب ،نوميميت ،راردأا ،راضشب نم لك تاعاطق لمضشت راضشبب
ةلڨروب اهتدايق رقم ددحي يتلاو ةعبارلا ةيركضسعلا ةيحانلا ضسم ميظنتلا امنيب
،يداولا ،طاوغألا ،لÓج دلوأا ،ةركضسب ،ترڨت ،ةلڨرو نم لك لمضشت حبضصتل
ةيركضسعلا ةيحان˘لا تح˘ي˘ضصأا Úح ‘ .تنا˘جو ،يز˘ي˘لإا ،ة˘ع˘ي˘نŸا ،ة˘يادر˘غ ،ÒغŸا
ن˘م ل˘ك ل˘م˘ضشت تح˘ب˘ضصأا تضسا˘غ˘ن˘ما˘ت ا˘ه˘تدا˘ي˘ق ر˘ق˘م دد˘ح˘ي ي˘ت˘لا ة˘˘ضسدا˘˘ضسلا
.راتfl يجاب جربو ،مازق نإا ،حلاضص نإا ،تضسغنمات

يتلا تايلولل ةموضسرŸا كلت يه عاطق لك دودح نا ¤إا موضسرŸا تاذ راضشأاو
.مضسلا ضسفن لم–

Òصصقلب ›اغ رافلإ لإÔ÷إ ةجوز ماهم ءاهنإإ

ةجوز ةضصرخوب ةحيتف ةيضضاقلا ماهم يهني يضسائر موضسرم ةيمضسرلا ةدير÷ا نم Òخألا ددعلا نمضضت
ةهجو ¤إا دÓبلا ترداغ دق ةيضضاقلا تناكو.نيرخألا ةاضضقلا نم ةعوم‹ عم Òضصقلب ›اغ رافلا لاÔ÷ا

نÓعإا دعب رارف ةلاح ‘ دوجوŸا ينطولا كردلل قباضسلا دئاقلا Òضصقلب ›اغ اهجوز ةقفر ةمولعم Òغ
ينطولا عافدلا ةرازو نايب بضسحو.ىمظعلا ةنايÿا مهتب ايئاضضق هتعباتم اهل نايب ‘ ينطولا عافدلا ةرازو
.ةيبنجأا ةلود ءÓمع دحأل اهميلضست ضضرغل ةيرضس قئاثوو تامولعم ىلع Òضصقلب ›اغ ذوحنضسأا دقف
طيمرق ةريونوب لوألا دعاضسŸا ÚمهتŸا عضضوب٠2٠2 توأا ‘ ةديلبلاب يركضسعلا قيقحتلا يضضاق رمأاو
.›اغ Òضصقلب مهتŸا دضض ضضبقلاب ارمأا ردضصأاو ،تقؤوŸا ضسب◊ا ماضشه ضشيورد دئارلاو
رضضحُت ةيركضسعلا ةمكÙا نأا ،٠2٠2 ناوج ‘ فضشك دق يضسنرفلا ““ضسنجيلتنا برغم““ عقوم ناكو
ةقفر داضسف حئاضضف ‘ هطروت ببضسب ينطولا كردلل قباضسلا دئاقلا دضض ةيلود فيقوت ةركذم رادضصإل
.ةزابيت ءاضضق ضسل‹ ةضسيئر ةضصرخوب ةحيتف هتجوز
ةيتارابختضسلا ةزهجألا عم ةيمضسر تلاضصتا ‘ Òضصقلب ›اغ لاÔ÷ا لخد دقف هتاذ ردضصŸا بضسحو
.رئاز÷ا ¤إا هليحرت نم افوخ يضسايضسلا ءوجللا ضصوضصخب مهعم ضضوافتلل ةينابضسإلاو ةيضسنرفلا
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د˘ي˘صسلأ ،ما˘ت˘خ’أ ظ˘فا˘ح لد˘ع˘لأ ر˘يزو د˘˘كأأ
ر˘ئأز÷ا˘ب  سسمأأ لوأأ ،د˘ي˘صشر˘لأ د˘˘ب˘˘ع ي˘˘ب˘˘ط

ةنودم دأدعإ’ ““نأوأ’أ نآأ““ هنأاب ،ةمصصاعلأ
رود نم اهل اŸ ق˘ي˘ثو˘ت˘لأ ة˘ن˘ه˘م تا˘ي˘قÓ˘خأأ
““fiفو˘˘ت ‘ ““يروÒ يد˘قا˘˘ع˘˘ت˘˘لأ ن˘˘مأ’أ
‘و Êوناقلأ هز˘كر˘م ة˘يا˘م˘حو ن˘طأو˘م˘ل˘ل
.ةيداصصتق’أ ةيمنتلأ ‘ ةمهاصسŸأ

ىل˘ع ه˘فأر˘صشإأ ىد˘ل ي˘ب˘ط د˘ي˘صسلأ ح˘صضوأأو
Úبختنملل ¤وأ’أ ةينطولأ ةود˘ن˘لأ حا˘ت˘ت˘فأ

ةينطولأ ةقرغلأ ميظنت نم قيثوتلأ ةئيه ‘
ة˘نود˘م دأد˘عإ’ نأوأ’أ نآأ““ ه˘نأأ ،Úق˘ثو˘م˘ل˘ل
رود نم اهل اŸ ق˘ي˘ثو˘ت˘لأ ة˘ن˘ه˘م تا˘ي˘قÓ˘خأأ
،اهتيامحو ةنهŸأ ةيقرت نامصض ‘ يصساصسأأ
ق˘ثوŸأ فر˘صشو ل˘ب˘ن نأو˘ن˘˘ع ا˘˘هرا˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب

قثوŸأ نم ءافو ،هعم ÚلماعتŸأ ةقث حاتفمو
ز˘˘مر ،ة˘˘لود˘˘لأ م˘˘تÿ ا˘˘مأÎحأو ه˘˘ن˘˘ي˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ل
.““ةدايصسلأ

““بو˘جو““ ى˘ل˘ع ،دد˘˘صصلأ أذ˘˘ه ‘ دد˘˘صشو
ا˘ي˘مو˘م˘ع ا˘ط˘با˘صض ه˘ت˘ف˘˘صصب ق˘˘ثوŸأ ي˘˘ل–

دومعلأ““ يه يتلأ ةنهŸأ تايقÓخأأ دعأوقب
يذلأ دقعلأ ةيقأدصصمو هتيقأدصصŸ يرقفلأ
هقتاع ىلع ةاقلŸأ ةيلوؤو˘صسŸأ م˘ك˘ح˘ب هد˘ع˘ي
لبق نم اهب ىظ˘ح˘ي ي˘ت˘لأ ة˘ق˘ث˘لأو ،ا˘نو˘نا˘ق
نوكيل ،ÚلماعتŸأو ةيمو˘م˘ع˘لأ تا˘ط˘ل˘صسلأ

فا˘˘صصنإ’أو ة˘˘هأز˘˘ن˘˘لأو قد˘˘صصل˘˘ل ’ا˘˘˘ث˘˘˘م
ىلع ةظفاÙأو نوناقلأ قيب˘ط˘ت˘ب مأز˘ت˘ل’أو
.““ينهŸأ رصسلأ

عقي““ ÚقثوŸأ نأاب انيبم ريزولأ درطتصسأو
لك نع غيلبتلأ انوناق اصضيأأ مهقتاع ىلع
داصسف ةهبصش دوجو اهنم فصشتصسي ةلماعم
Ãدو˘ق˘ع˘لأ ن˘م د˘ق˘ع يأأ م˘ه˘ي˘˘ق˘˘ل˘˘ت ة˘˘ب˘˘صسا˘˘ن
نم د◊أ لجأأ نم كلذو ،مهيلع ةصضورعŸأ

ةينونا˘ق˘لأ ل˘ئا˘صسو˘لأ ى˘ت˘صشب ةر˘ها˘ظ˘لأ هذ˘ه
.““ةنكمŸأ

ق˘ثوŸأ ة˘ن˘ه˘م ى˘ل˘˘ع ه˘˘ث˘˘يد˘˘ح قا˘˘ي˘˘صس ‘و
تأذ د˘كأأ ،ة˘لأد˘ع˘ل˘˘ل أد˘˘عا˘˘صسم هرا˘˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب
سصر◊اب بلاطم““ Òخأ’أ أذه نأأ لوؤوصسŸأ

Úل˘˘ما˘˘ع˘˘تŸأ تا˘˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حأ ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت ى˘˘ل˘˘˘ع
تا˘˘˘حÓ˘˘˘˘صصإ’أ ل˘˘˘˘ظ ‘ Úيدا˘˘˘˘صصت˘˘˘˘ق’أ
رئأزج ءانب ¤إأ ةيمأرلأ ةيلاŸأو ةيداصصتق’أ

هنيقي نع أÈعم ،““ةر˘هدز˘مو ة˘يو˘ق ةد˘يد˘ج
ىلع لمعلأ بلطتي““ ةياغلأ هذه غولب نأاب
’ حتفتمو ير˘صصع ق˘ي˘ثو˘ت د˘عأو˘ق ءا˘صسرإأ

عيقوتلأو يقي˘ثو˘ت˘لأ د˘ق˘ع˘لأ جأردإا˘ب ا˘م˘ي˘صس
في˘صشرأ’أ دا˘م˘ت˘ع’ ا˘ب˘صس– Úي˘نوÎك˘لإ’أ
.““ÊوÎكلإ’أ يقيثوتلأ

نم ¤وأ’أ ةودنلأ هذه ميظنت سصوصصخبو
ديصسلأ لاق ،قيثوتلأ ةئيهل ةبصسنلاب اهعون

‘ ةلاfi ’ مهاصسيصس““ ءاقللأ أذه نأاب يبط
ءأر˘ثإأ لÓ˘خ ن˘م ي˘ق˘ي˘ثو˘ت˘لأ ءأدأ’أ ة˘˘ي˘˘قر˘˘ت
Úصس–و ةيميظنتلأو ةيعيرصشتلأ ةموظنŸأ

،Òيصست˘لأ ط‰ ثيد–و ن˘يو˘ك˘ت˘لأ ة˘صسا˘ي˘صس
ةيمو˘م˘ع˘لأ ة˘مدÿأ ة˘ي˘قر˘تو ر˘يو˘ط˘ت د˘صصق
ÚلماعتŸأو ةماع ةفصصب نطأوملل ةمدقŸأ
ا˘م˘ي˘عد˘تو ،ة˘صصا˘خ ة˘ف˘صصب Úيدا˘˘صصت˘˘ق’أ
.““قيثوتلأ ةئيهل

نأا˘ب ،را˘ط’أ أذ˘˘ه ‘ لد˘˘ع˘˘لأ ر˘˘يزو ىر˘˘يو
ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لأ ة˘˘مدÿأ ءأدأأ ة˘˘ي˘˘قر˘˘تو Úصس–

،Úقثوم) ءاصضق˘لأ نأو˘عأأ ل˘ب˘ق ن˘م ة˘مد˘قŸأ
fiي˘ئا˘صضق ن˘ير˘صضÚ، مÎمجÚ، fiيظفا

متÿأ ىلع نوزوحي ء’ؤوه) ،ةديأزŸاب عيبلأ
Òفو˘ت““ ا˘ه˘نأا˘صش ن˘م ،(ة˘لود˘ل˘˘ل ي˘˘م˘˘صسر˘˘لأ
ىد˘ل ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ م˘ل˘صسلأو ة˘ن˘˘ي˘˘نأا˘˘م˘˘ط˘˘لأ
--هبصسح-- يصضتقي ا‡ ،م˘ه˘ع˘م Úل˘ما˘ع˘تŸأ

هذه ةنرصصعو ةيقÎل لمع ططfl عصضو
Êو˘نا˘ق˘لأ را˘طإ’أ Òفو˘ت لÓ˘خ ن˘˘م ،ن˘˘هŸأ
نم ةيمومعلأ طباصضلأ ةيام◊ يرورصضلأ

يتلأ ةيديكلأ ىوا˘عد˘لأو تأزوا˘ج˘ت˘لأ ل˘ك

ى˘ل˘ع ةد˘ئا˘ف˘لا˘˘ب دو˘˘ع˘˘ي˘˘صس ا‡ هد˘˘صض ما˘˘ق˘˘ت
ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لأ ق˘ي˘ق–و ي˘ن˘طو˘لأ يدا˘˘صصت˘˘ق’أ
.““ةمأدتصسŸأ

متخ ةلأدع˘لأ يد˘عا˘صسم ح˘ن˘م““ نأأ فا˘صضأأو
نم أءزج مهصضيو˘ف˘ت ة˘ج˘ي˘ت˘ن نا˘ك ،ة˘لود˘لأ

لا‹ ‘ ة˘ما˘ع˘لأ ة˘˘ط˘˘ل˘˘صسلأ تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘صص
‘ م˘ه˘ن˘م ا˘ما˘ه˘صسإأو ،ة˘ي˘مو˘م˘˘ع˘˘لأ ة˘˘مدÿأ
نأأ ¤إأ اتف’ ،““ةيندŸأ تÓماعŸأ رأرقتصسأ

ا˘ي˘مو˘م˘ع ا˘ط˘با˘صض هرا˘ب˘˘ت˘˘عا˘˘ب ق˘˘ثوŸأ رود
‘ اينونا˘ق أÒب˘خو ،ة˘لود˘لأ ن˘م ا˘صضو˘ف˘مو
ةررÙأ دوقعلأ ىلع يفصضي““ ،تقولأ سسفن

ةوقلأ اهحنÁو ةيمصسرلأ ةغبصصلأ هلبق نم
.““تابثإ’أ ‘ ةينوناقلأ

لمع ثعب نأأ ريزولأ دكأأ ،قايصسلأ أذه ‘و
ىحصضأأ““ ديدج نم قيثوتلل ىلعأ’أ سسلÛأ

‘ عأر˘صسإ’أ ي˘عد˘ت˘˘صست ة˘˘ح˘˘ل˘˘م ةرور˘˘صض
ةديدج ⁄اعم ءاصسرإأ نأاب أÈتعم ،““اهليعفت
Ÿنوناقلأ ليد˘ع˘ت بل˘ط˘ت˘ي““ ق˘ي˘ثو˘ت˘لأ ة˘ن˘ه
ةيميظنتلأ هصصوصصنو قيثوتلأ ةنهŸ مظنŸأ

جهانمو جمأÈل ةقل˘طŸأ ة˘يو˘لوأ’أ ءا˘ط˘عإأو
لا˘خدإأو ل˘يو˘ط˘لأ ىدŸأ ى˘ل˘˘ع ن˘˘يو˘˘ك˘˘ت˘˘لأ
داجيإأ أذكو يقيثوت˘لأ ل˘م˘ع˘لأ ‘ ة˘ن˘م˘قر˘لأ
ع˘م ق˘ثوŸأ ل˘م˘ع ل˘ي˘ه˘صست˘ل ةد˘يد˘ج تا˘ي˘لآأ
ح˘لا˘صصŸأ ف˘ل˘تfl ه˘ع˘م ل˘˘ما˘˘ع˘˘تŸأ ط˘˘يÙأ
فيصشرأ’أ طبصضو ة÷اعم أÒخأأو ةيرأدإ’أ
هنأاب نلعأأ ،سساصسأ’أ أذه ىلعو.““يقيثوتلأ
و يعيرصشت راطإأ عصضو““ ‘ Òكفتلأ متي
ةنهŸ ةلماصشو ةثيدح ةبراقم قفو يميظنت
ةيرصصع ة˘مو˘ظ˘ن˘م ‘ را˘ه˘صصنإ’أو ق˘ثوŸأ

يبلت ة˘مو˘ظ˘ن˘م ،ة˘ي˘لود˘لأ Òيا˘ع˘م˘ل˘ل ا˘ق˘فو
مهل حتفتو ÚقثوŸأ تاعلطت““ --هبصسح--
تأرو˘˘˘ط˘˘˘ت˘˘˘لأ ة˘˘˘ب˘˘˘˘كأوŸ ةد˘˘˘˘يد˘˘˘˘ج قا˘˘˘˘فأأ
ة˘يا˘م◊أ م˘ه˘ل ن˘م˘صضتو ة˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘ك˘˘ت˘˘لأ
.““ةمزÓلأ ةينوناقلأ

،Úقثوملل ةين˘طو˘لأ ة˘فر˘غ˘لأ سسي˘ئر ع˘فأرو
عصضو““ لجأأ نم أذه لبق ،نانو نب اصضر
نم ““قثوŸأ ةنهم عقأول ةيفأرصشتصسأ تايلآأ

20-60 نوناق ““ليدعت““ ىلع لمعلأ لÓخ
تايلآأ دا˘ج˘يإأو6002 ر˘˘˘˘˘يأÈف ‘ خرؤوŸأ
¤إأ ةوعدلأ عم ةبختنŸأ فر˘غ˘ل˘ل ““ة˘لا˘ع˘ف““
ى˘˘˘ل˘˘˘عأ’أ سسلÛأ د˘˘˘ق˘˘˘ع ‘ ““عأر˘˘˘˘صسإ’أ““
ةيمومعلأ ةمدÿأ ““Úمثت ةداعإأ»و قيثوتلل
ىر˘خأأ ت’ا‹ ¤إأ ا˘ه˘ع˘ي˘صسو˘تو ق˘ثو˘م˘ل˘ل

ةيرأدإ’أ ةيمومعلأ قفأرŸأ نم اهعاجÎصسأو
عقأولأ ةاعأرÃ ةيمصسرلأ ةفيرعتلأ ةعجأرمو
.يصشيعŸأ

نم ءاصضعأأ اهرصضح يت˘لأ ة˘ب˘صسا˘نŸا˘ب لا˘قو
ايلعلأ ة˘م˘كÙأ ن˘ع نو˘لوؤو˘صسمو ة˘مو˘ك◊أ

ر˘˘ئأز÷أ ءا˘˘صضق سسل‹و ة˘˘لود˘˘˘لأ سسل‹و
نأاب ،ينطو˘لأ ي˘ب˘ع˘صشلأ سسلÛأ ن˘م بأو˘نو
ل˘ف˘ك˘ت˘ل˘ل ةÒب˘ك ’ا˘˘مآأ ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت““ ة˘˘فر˘˘غ˘˘لأ
Òبك رود مهل نيذلأ ÚقثوŸأ ت’اغصشناب

ءا˘ف˘صضإأ لÓ˘خ ن˘م ة˘يدا˘صصت˘˘ق’أ ةا˘˘ي◊أ ‘
تÓماعŸأ قيثوتو قئاثولأ ىلع ةيمصسرلأ

بئأر˘˘صضلأو مو˘˘صسر˘˘˘لأ ف˘˘˘ل˘˘˘تÚ flصس–و
Ÿأ ة˘ح˘ل˘صصÿتع˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ن˘يزÈ نم
.““ةلودلأ ةينأزيŸ ةماهلأ رداصصŸأ

‘ Úقثوملل ةينطولأ ةفرغلأ سسيئر اعدو
‘ ة˘ن˘˘م˘˘قر˘˘لأ تأودأأ لا˘˘خدإأ ¤إأ ه˘˘ت˘˘م˘˘ل˘˘ك

ريوطت ‘ ““ةرورصض““ اهرابتعاب قيثوتلأ
ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘لأو ة˘مدÿأ Úصس–““ ة˘ي˘غ˘ب ة˘ن˘˘هŸأ

ن˘ع ثح˘ب˘لأ ‘ تقو˘لأ ح˘برو ة˘ي˘جا˘ت˘ن’أو
ريزو ن˘م ة˘ب˘صسا˘نŸا˘ب ا˘صسم˘ت˘ل˘م ،““ق˘ئا˘ثو˘لأ
،ليبحرصش Úصسح ،تايئاصصحإ’أو ة˘ن˘م˘قر˘لأ
ةيقاف˘تأ مأر˘بإأ ““ة˘ي˘نا˘ك˘مإأ““ لو˘ح روا˘صشت˘لأ
ىلع فرعتلأو نيوكتلأ نم قثوŸأ Úكمتل
Úمأات دصصقو تقولل احبر““ ةنمقرلأ تأودأأ
.““قئاثولأو نيزختلأ

ديصسلأ اهعفر ي˘ت˘لأ ت’ا˘غ˘صشن’أ Úب ن˘مو
ةيحانلأ نم قثوŸأ ةيامح لا‹ ‘ نانو نب
يقيثوتلأ دقعلأ جأردإأ ،ةيئأرج’أو ةينوناقلأ

عورصشم اهل حنÁ نأأ Úعتي يتلأ نهŸأ نمصض
نم ،ةيولوأأ Ëرجت˘لأ ع˘فر˘ب سصاÿأ نو˘نا˘ق˘لأ

دق هنأ’ أروزم قثوŸأ روصصت مدع““ قلطنم
Áريوزتلأ ةيحصض --لاق امك-- عقي نأأ نك
قئا˘ثو ه˘ل نو˘مد˘ق˘ي م˘هو ه˘ئÓ˘مز ل˘ب˘ق ن˘م
ة˘يأرد نود هدو˘ق˘ع ا˘ه˘ي˘ل˘ع ي˘ن˘˘ب˘˘ي ةروز˘˘م
نم ددع Ëدقت ةودنلأ تدهصش دقو.““كلذب
تاحÎقم Ëدقت لوح تروح“ تÓخأدŸأ
ة˘˘˘يؤورو ق˘˘˘ثوŸأ ة˘˘˘ن˘˘˘هŸ ثيد˘˘˘ح Òي˘˘˘صست˘˘˘ل
رود أذكو رئأز÷أ ‘ قيثوتلل ةيفأرصشتصسأ

تا˘صسصسؤوŸأ ة˘ق˘فأر˘م ‘ ق˘ي˘ثو˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ه
لكاي˘ه Òي˘صست ‘ ة˘ما˘ك◊أو ة˘يدا˘صصت˘ق’أ
.قيثوتلأ

 قيثوتلا ةنهم تايقÓخأا ةنودم دادعإل ““ناوألا نآا““ :لدعلا ريزو
2441 ةج◊ا وذ80ـل قـفاومــلا١٢٠٢ ةيليوج81 دحألا

ثدـــــــــــــــــــــــ◊ا

ةوقب ددنت رئاز÷ا
Òطخ فارحناب

ةيبرغŸا ةيضسامولبدلل
ةينطولأ ةيلا÷أو ةيجراÿأ نوؤوصشلأ ةرأزو تددن
““Òطخ فأرحنأ»ب ،  سسمأأ لوأأ نايب ‘ ،جراÿاب
يتلأ ،كرويوينب ةيبرغŸأ ةيصسامولبدلأ ةي˘ل˘ث˘م˘م˘ل˘ل
لودلأ ىلع ةيمصسر ةقي˘ثو ع˘يزو˘ت˘ب أر˘خؤو˘م تما˘ق
اهأوتfi سسركي ،زايحن’أ مدع ةكرح ‘ ءاصضعأ’أ
هنأاب معزت اŸ برغملل ““ا˘ح˘ير˘صصو أر˘ها˘ظ ا˘م˘عد““
.““يلئابقلأ بعصشلل ÒصصŸأ ريرقت قح““

:نايبلل لماكلأ سصنلأ أذهو
كرويوينب ةيبرغŸأ ةيصسامولبد˘لأ ة˘ي˘ل˘ث˘مŸأ تما˘ق»
ءاصضعأ’أ لودلأ عيمج ىلع ةيمصسر ةقيثو عيزوتب

ةفصصب اهأوتfi سسركي ،زايحن’أ مدع ةكرح ‘
ةيداعم ةلمح ‘ ةيبرغŸأ ةكلمŸأ طأرخنأ ةيمصسر
قح+ هنأاب معزت اŸ حيرصصو رهاظ معد Èع ،رئأزجلل
بصسح ،يذلأ +ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ بع˘صشل˘ل ÒصصŸأ ر˘ير˘ق˘ت
لÓ˘ت˘حأ لو˘˘طأأ+ ـل سضر˘˘ع˘˘ت˘˘ي ،ةرو˘˘كذŸأ ةر˘˘كذŸأ
ا˘ًفأÎعأ جودزŸأ ءا˘˘عد’أ أذ˘˘ه ل˘˘ك˘˘صشي .+ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأأ
هجوأ’أ ددعتم يبرغŸأ معدلأ سصوصصخب بنذلاب
ناك امك ،ةفورعم ةيباهرإأ ةعام÷ اًيلاح مدقي يذلأ
‘ تببصست يتلأ ةيباهرإ’أ تاعام÷أ معد عم لا◊أ
.+ءأدوصسلأ ةيرصشعلأ+ لÓخ Úيرئأز÷أ ءامد ةقأرإأ
فزاÛأ يبرغŸأ ي˘صسا˘مو˘ل˘بد˘لأ ح˘ير˘صصت˘لأ أذ˘ه نإأ

ة˘لواfi ن˘م ءز˘˘ج د˘˘ع˘˘ي ،روا˘˘نŸأو لوؤو˘˘صسŸأ Òغو
¤إأ فدهت ةيد‹ Òغو ةيلأزتخأو رظنلأ ةÒصصق

رامعتصسأ ة˘ي˘ف˘صصت ة˘لأا˘صسم Úب Úصشم ط˘ل˘خ ق˘ل˘خ
›ودلأ عمتÛأ لبق نم وحنلأ أذه ىلع اهب فÎعم
ة˘˘مأ’أ ةد˘˘˘حو د˘˘˘صض كا– ةر˘˘˘مأؤو˘˘˘م و˘˘˘ه ا˘˘˘م Úبو
.ةيرئأز÷أ
عم ةرصشا˘ب˘م ة˘ف˘صصب سضرا˘ع˘ت˘ي ح˘ير˘صصت˘لأ أذ˘ه نإأ
تاقÓعلأ مهلتو لكيهت يتلأ تايقافت’أو ئدابŸأ
سضرا˘ع˘ت˘ي ه˘نو˘ك ن˘ع Ó˘صضف ،ة˘ي˘بر˘غŸأ ة˘ير˘ئأز÷أ
نو˘نا˘ق˘لأو ›ود˘لأ نو˘نا˘ق˘لأ ع˘م ة˘خرا˘صص ة˘ف˘˘صصب
.يقيرفأ’أ دا–Óل يصسيصسأاتلأ
‘ اÒ، Ãطÿأ فأرحن’أ أذه ةدصشب رئأز÷أ نيدت
اهدودح لخأد اهصسفن ةيبرغŸأ ةكلمŸأ ىلع كلذ
.اًيلود اهب فÎعŸأ

ل˘م˘ع ن˘ع ة˘˘ئ˘˘صشا˘˘ن˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ع˘˘صضو˘˘لأ هذ˘˘ه ل˘˘ظ ‘
،رئأزجلل قحي ،Òفصس نع رداصص بيرم يصسامولبد
نأأ ،ةئزجتلل ةلباقلأ Òغو ةدايصسلأ تأذ ةيروهم÷أ
يئاهنلأو يم˘صسر˘لأ ف˘قو˘م˘ل˘ل ا˘ح˘ي˘صضو˘ت ر˘ظ˘ت˘ن˘ت
غ˘لا˘ب ثدا◊أ أذ˘ه نأا˘˘صشب ة˘˘ي˘˘بر˘˘غŸأ ة˘˘ك˘˘ل˘˘م˘˘م˘˘ل˘˘ل
.““ةروطÿأ

سسيركت ةرورضض
ةاي◊ا ‘ ةأارŸا دجاوت
سسلاÛاو ةيضسايضسلا

ةبختنŸا
،يجأولد ةنيمأأ ،يروتصسد˘لأ نو˘نا˘ق˘لأ ‘ ةذا˘ت˘صسأأ

د˘ي˘صسج˘ت˘لأ““ ¤أ ،ة˘م˘صصا˘ع˘لأ ر˘˘ئأز÷ا˘˘ب  سسمأأ لوأأ
ما˘ظ˘˘ن ‘ سسر˘˘كŸأ ة˘˘ف˘˘صصا˘˘نŸأ أأد˘˘بŸ ““ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘لأ
لمعلأ ةصسرا‡ نم ةأأرŸأ Úك“ لجأأ نم تاباختن’أ
.ةيدايقلأ عقأوŸأ ¤أ اهلوصصو زيزعتو يصسايصسلأ

دصصرملل ينطولأ ىدتنŸأ اهمظن ةينطو ةودن ‘و
ةينطولأ ةيدا–’أو ةطاصسولأو ميكحتلل يرئأز÷أ
ةمهاصسŸأ نم ةأأرŸأ Úك“““ لوح  ÊدŸأ عمتجملل

رأرقأ نأ ةثدحتŸأ تÈتعأ ،““ةيصسايصسلأ ةاي◊أ ‘
ما˘˘ظ˘˘ن ‘ ةأأرŸأو ل˘˘جر˘˘لأ Úب ة˘˘ف˘˘صصا˘˘˘نŸأ أأد˘˘˘ب˘˘˘م
ليلدب وجرŸأ فدهلأ ققحي ⁄““ ›ا◊أ تاباختن’أ
‘ طقف ا˘ب˘ئا˘ن43 ¤أ يوصسنلأ ليث˘م˘ت˘لأ ع˘جأر˘ت
21 تايعيرصشت نم تقثبنأ يتلأ ةيعيرصشتلأ ةئيهلأ
.““مرصصنŸأ وينوي

بوجوب رئأز÷أ ةعماجب ةذاتصس’أ تبلاط ،›اتلابو
‘ ة˘ف˘صصا˘نŸأ أأد˘˘بŸ ““ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف˘˘لأ  د˘˘ي˘˘صسج˘˘ت˘˘لأ““
ةاي◊أ ‘ ةيرئأز÷أ ةأأرŸأ دجأوت زيزعتل تاحيصشÎلأ
يتلأ تأءافكلأ ¤أ ،تلاق امك ،رظنلاب ةيصسايصسلأ
هب موقت نأأ نكÁ يذلأ رودلأ أذكو رئأز÷أ اهب رخزت
.““ةبختنŸأ سسلاÛأ ‘ ةأأرŸأ

ةيبز◊أ تأدا˘ي˘ق˘لأ نأأ قا˘ي˘صسلأ سسف˘ن ‘ تÈت˘عأو
ط˘˘صسو ‘ ةأأرŸأ ة˘˘نا˘˘ك˘˘م ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ‘ بغر˘˘ت ’““
’““ ،ا˘هÒب˘ع˘ت د˘ح ى˘ل˘ع ،ا˘ه˘نأأ ثي˘ح˘˘ب ““بأز˘˘ح’أ
قوصستو تأراط’أو تÓصضانŸأ ح˘ي˘صشر˘ت ع˘ج˘صشت
.““ةيصسايصسلأ ةأأرŸأ نم عمتÛأ رفنت ةيط‰ ةروصصل

ةيصسايصسلأ بأزح’أ سضعب نأأ ةثدحتŸأ تفاصضأأو
ءافيتصس’““ طقف يوصسنلأ رصصنعلأ لمعتصست يتلأ
،““ة˘ي˘با˘خ˘ت˘ن’أ د˘ي˘عأوŸأ ‘ ة˘ي˘نو˘نا˘ق˘لأ طور˘صشلأ
ةفصصانŸأ طرصش طاقصسإأ لاثŸأ ليبصس ىلع تلغتصسأ

ةي˘صضاŸأ تا˘ي˘ع˘ير˘صشت˘لأ لÓ˘خ ق˘طا˘نŸأ سضع˘ب ‘
.““يصسايصسلأ دهصشŸأ نم ةأأرŸأ جأرخإ’““

دهاÛا ةيمويل ماع ريدمك ةديد÷ا هماهم ‘ يضسرك دمfi بيضصنت

!هموضصخو ماعلا Úمألا Úب ““نÓفألا““ تيب لخاد ةيديدح ةضضبق
ةنجلل اعامتجأ ،لصضفلأ وبأأ يجعب ،ينطولأ ريرحتلأ ةهبج بز◊ ماعلأ Úمأ’أ ىعدتصسأ
يزكرŸأ رقŸاب1202 ةيلوج92 سسيمÿأ موي دقعنتصس يتلأ ،بزحلل ةيزكرŸأ طابصضن’أ
ةرود دقع بل˘ط˘ل ر˘صض– تأدا˘ي˘ق˘لأ ن˘م أدد˘ع نأأ ة˘ي˘بز˘ح ردا˘صصم تف˘صشك ا˘م˘ي˘ف ،بز˘ح˘ل˘ل
.ةيزكرŸأ ةنجلل ةيئانثتصسأ

طابصضن’أ ةن÷ ىعدتصسأ يجعب نأأ ““تن.دÓبلأ»ـل ديتعلأ بز◊أ نم ةبرقم رداصصم تركذو
‘ ةيصضاŸأ تايعيرصشتلأ لÓخ أوحصشرت نيذلأ ÚلصضانŸأ سضعب لصصفل هنم ايعصس ةيزكرŸأ

.كلذ أولواح وأأ نÓفأ’أ Òغ ةيبزح مئأوق
طابصضن’أ ةن÷ نإاف ،هن˘م ة˘خ˘صسن ى˘ل˘ع ““تن.دÓ˘ب˘لأ““ تل˘صص– يذ˘لأ ءا˘عد˘ت˘صس’أ بصسحو
يفيصس نم لكب رمأ’أ قلعتيو ،ةيزكرŸأ ةنجللأ ءاصضعأ نم ددع تافلم سسردتصس ةيزكرŸأ

Òمصس ،ة˘ح˘ي˘ل˘صص ىر˘صسي ،Òم˘صس سشا˘ط˘ب ،ن˘صس◊ سصو˘يfi ،يد˘ي˘م˘ح نا˘م˘حد ن˘ب ،ى˘صسو˘م
يجاح ،دمfi يقفل جاح ،سسايلأ Êاقمف ،ةصشامخوب فصسوي نب ،ديزوب ةديعدب ،ي◊اصصيإأ
رصصن فأوصش ،ةيفصص يدمfi ،ديعلأ دمfi سشوخب ،بيطلأ دوأد ،ةيروصص يدعصس ،ةرهزلأ
.سضيبأ’أ نب رهاطلأ ،ةينرامح بيطلأ ،نيدلأ

تاظفاÙأ سسأأر ىلع ماهم ءاهنإأو ءافعإأ اهنيب نم تأرأرقلأ نم ةلمج يجعب ذختأ امك
،““مهنم بلطب““ كلذو فيطصس ،ةبانع ،ةنتاب :تاظفاحÃ رمأ’أ قلعتيو ،اهبتاكم ‘ ليدعتو
،ةراصسو Úع ،كيرافوب ،ةلدابعلأ ،سسابع ينب نم لك تاظفاfi سسأأر ىلع ماهم ءاهنإأ ” امك

ةئيه““ نامصسلت ،نأزيلغ ،لا˘صشر˘صش ،ما˘ع˘ن˘لأ ،نأر˘هو ،ي˘ل˘ع د˘ي˘صس ،Âا˘غ˘ت˘صسم ،ةŸا˘ق ،ةر˘يو˘ب˘لأ
.نيرخآاب ء’ؤوه فÓختصسأ يجعب ررق اميف ،““ةيذيفنت

أرأرق ،لصضفلأ وبأأ يجعب ،ينطولأ ريرحتلأ ةهبج بز◊ ماعلأ Úمأ’أ ذختأ ،قايصسلأ ‘و
ءاغلإاب رمأ’أ قلعتيو ،يصسايصسلأ بتكŸأ ‘ ةيوصضعلأ ديمŒو ،Úيعت رأرق ءاغلإأ نمصضتي
تاكلتمŸأو ةرأدإ’اب افلكم يصسايصسلأ بتكمل˘ل أو˘صضع ه˘ت˘ف˘صصب حأر˘ف ر˘صصا˘ن Úي˘ع˘ت رأر˘ق
.يصسايصسلأ بتكŸأ ‘ هتيوصضع ديمŒو
نم أددع نأأ ،““دÓبلأ»ـل ينطولأ ريرحتلأ ةهبج بزح نم رداصصم تركذ ،ىرخأأ ةهج نمو
مهل حمصست يتلأ تاعيقوتلل Êوناقلأ ددعلأ عمج نم أونك“ ،بزحلل ةيزكرŸأ ةنجللأ ءاصضعأأ
دعب متي نأأ ردصصŸأ تأذ بصسح رظتنŸأ نم ثيح ،بزحلل ةيزكرŸأ ةنجلل عامتجأ ءاعدتصساب

ةرود دقع فدهب ،ةي˘ن˘عŸأ ح˘لا˘صصŸأ ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع بل˘ط˘لأ عأد˘يإأ ،كرا˘بŸأ ى˘ح˘صضأ’أ د˘ي˘ع
وبأأ يجعب ماعلأ Úمأ’اب ةحاطإ’أ ةوطÿأ هذه باحصصأأ فدهتصسي ،ةيزكرŸأ ةنجلل ةيئانثتصسأ
.لصضفلأ

رمأوأأ دصض انايصصع Úعوبصسأأ ذنم أوداق ،ةمأ’أ سسل‹ ‘ بز◊أ يبختنم نإاف ،Òكذتللو
لصضف Úح ‘ ،ناÈŸلل ةيناث˘لأ ة˘فر˘غ˘لأ ل˘كا˘ي˘ه ‘ بز◊أ ي˘ل˘ث‡ Úي˘ع˘ت˘ل أا÷ يذ˘لأ ي˘ج˘ع˘ب
¤وأأ لكصش ام وهو ،باختن’أ ¤إأ باهذلأ ةمأ’أ سسل‹ بتكم نم معدبو_ةمأ’أ ءاصضعأ’أ
.لصضفلأ وبأأ يجعب ،ينطولأ ريرحتلأ ةهبج بز◊ ماعلأ Úمأ’أ اهاقلت يتلأ تابرصضلأ

ه˘ما˘ه˘م ‘ ي˘صسر˘ك د˘مfi د˘˘ي˘˘صسلأ بي˘˘صصن˘˘ت  سسمأأ لوأأ ”
يبرعلأ ديصسلل افلخ ،دهاÛأ ة˘ي˘مو˘ي˘ل ما˘ع ر˘يد˘م˘ك ،ةد˘يد÷أ
ملع امبصسح ،È 9102مفون ذنم بصصنŸأ لغصش يذلأ رأزيميت
.ةفيحصصلأ هذه نم

،6891 ة˘ن˘صس ‘ ي˘ن˘هŸأ هرا˘صسم ي˘صسر˘ك د˘ي˘صسلأ أأد˘ب د˘˘قو
ةنصس نم ءأد˘ت˘بأ سصتfl ي˘ف˘ح˘صصك م˘ث ي˘ف˘ح˘صص رر˘ح˘م˘ك
سسيئر و أÒبك Óصسأرم حبصصأ تانيعصستلأ علطم ‘ و.8891

‘ ةيحاتتفأو دومع بتاك فصص ¤أ ىقري نأ لبق ،مصسق
يصسرك دي˘صسلأ ¤و˘ت8102 ¤أ5102 ن˘˘˘˘م و ،2102 ةنصس
.دهاÛأ رير– ريدم بصصنم
41 ‘ دولوŸأ ،د˘هاÛأ ة˘ي˘مو˘ي˘ل د˘يد÷أ ما˘ع˘لأ ر˘يدŸأ نأ ا˘م˘ك
أذاتصسأ هتفصصب يعما÷أ طصسولأ ‘ فورعم ،7591 ويلوي
يهو دÓب˘لأ ن˘م تا˘ع˘ما˘ج ثÓ˘ث ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع أد˘عا˘صسم
.سسابعلب يديصسو Âاغتصسمو نأرهو

نأ يصسرك دي˘صسلأ حر˘صص ،ةد˘يد÷أ ه˘ما˘هŸ ه˘مÓ˘ت˘صسأ د˘ع˘ب و
هذ˘ه ل˘ع˘ج ‘ ل˘ث˘م˘ت˘ت د˘هاÛأ ة˘ي˘مو˘ي سسأر ى˘ل˘ع ه˘ت˘م˘ه˘م
ىلع سصاخ لكصشب أدكؤوم ،““ةيعجرم ةيموي““ ةفيحصصلأ
.““ةمولعŸأ ةيعون““

لئاصسول نوكت نأ يه ةÒبكلأ ي˘ت˘ي˘ن˘مأ““ Ó˘ئا˘ق را˘صشأ ا˘م˘ك
أذامو رئأز÷أ يه امع ةيؤور ،تاعاطقلأ لكب امومع مÓع’أ
.““نوكت نأ ديرت



2441 ةج◊ا وذ80ـل قـفاومــلا١٢٠٢ ةيليوج81 دحألا

ثد◊ا

ءادتبا قئار◊ا نم ةيباغلا ةوÌلا ةيام◊ ديدج ططfl قيبطت
لبقŸا عوبصسألا نم

عاصضوألا لظ ‘ ملصسلا قيق– ‘ رئاز÷ا رود زيزعت ةرورصض ىلع ددصشي ةرمامعل
ةيلودلاو ةيميلقلا

ديصسلا :ةراجتلل ةيŸاعلا ةمظنŸا
ةن÷ عامتجا ‘ رئاز÷ا لثÁ قيزر

ةيراجتلا تاصضوافŸا
‘ رئاز÷ا ،  سسمأا لوأا ،قيزر لامك ،تارداصصلا ةيقرتو ةراجتلا ريزو لثم
ةمظنملل ةعباتلا ةيراج˘ت˘لا تا˘صضوا˘فŸا ة˘ن˘ج˘ل˘ل يرازو˘لا عا˘م˘ت˘جلا لا˘غ˘صشأا
.ةرازولا هتدروأا امبصسح ،ةراجتلل ةيŸاعلا

لصصاوتلا عقوÃ ةيمصسرلا اهتحفصص Èع اهل روصشنم ‘ ،ةرازولا تحصضوأاو
ظحÓم وصضع اهتفصصب رئاز÷ا لثم قيزر ديصسلا نأا ،““كوبصسياف““ يعامتجلا

رصضاحتلا ةينقت Èع ” يذلا عامتجلا اذه لÓخ ةراجتلل ةيŸاعلا ةمظنŸا ‘
.دعب نع يئرŸا

ةيصسدنهلا تاصساردلا مدقت :كارطانوصس
Ÿيلوبلا جاتنإا عورصشÈيبوÓويزرأاب ن

ةئاŸاب68 ةبصسنب
جاتنإل يوايميكوÎبلا عورصشملل ةيصسدن˘ه˘لا تا˘صسارد˘لا مد˘ق˘ت ة˘ب˘صسن تغ˘ل˘ب
،ةئاŸاب68 ةبصسن ويزرل ةيعانصصلا ةقطنŸا ‘ ماقيصس يذلا نÓيبوÈيلوبلا

.كارطانوصس عمÛ نايب  سسمأا لوأا هب دافا امبصسح
ل˘صصاو˘ت˘لا ع˘قوÃ ة˘ي˘م˘صسر˘لا ه˘ت˘ح˘ف˘صص ى˘ل˘˘ع رو˘˘صشن˘˘م ‘ ،ع˘˘مÛا ح˘˘صضوا و
،راكح قيفوت ،كارطانوصسل ماعلا ريدŸا سسيئرلا نأا ،““كوبصسياف““ يعامتجإلا

كارطانوصس اهتقلطا يتلا ة˘ي˘ل˘ك˘ي˘ه˘لا ع˘يرا˘صشŸا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ة˘ع˘با˘ت˘م را˘طإا ‘ ما˘ق
ةيدقفت ةرايزب ،اهعيراصشم زا‚ا و اهدراوم ةرادإا و اهتايلمع Òيصست ةنرصصعل
و ،نارهوب ،ةيجيتاÎصسلا عيراصشŸا هذه ذيفنت ىلع ةفرصشŸا لمعلا تاصشرول
دراوŸا Òيصست ةمظنأا ثيد– و لماكتŸا تامولعŸا ماظن قÓطا سصخت يتلا
.ةيرصشبلا

082 و لوألا عورصشملل ةبصسنلاب راطا052 ›اوح تاصشرولا هذه ‘ كراصش و
،““كارطانوصس عم‹ تاءافك نم ةبخن““ يه و Êاثلا عورصشملل ةبصسنلاب راطإا
.ردصصŸا سسفن فيصضي

تاصساردلا مدقت ةنياعŸ ،نايبلا لوقي ،ةصصرفلا هذه راكح ديصسلا منتغا امك
‘ ماقيصس يذلا نÓيبوÈيلوبلا جاتنإل يوايميكوÎبلا عورصشملل  ةيصسدنهلا
.ةئاŸاب68 تغلب تاصساردلا مدقت ةبصسن نأا اÒصشم ،ويزرل ةيعانصصلا ةقطنŸا

رمأاي ةراجتلا ريزو :عئاصضبلا داÒتصسا
ÚلماعتŸا تلاغصشناب ماتلا لفكتلاب

Úيداصصتقلا
رئاز÷اب  سسمأا لوأا ،قيزر لا˘م˘ك ،تاردا˘صصلا ة˘ي˘قر˘تو ةرا˘ج˘ت˘لا ر˘يزو ىد˘صسأا
اصصوصصخ ،Úيداصصتقلا ÚلماعتŸا تلاغصشناب لفكتلل تاميلعت ،ةمصصاعلا

قيبطت راطإا ‘ اذه و ،اهلاح ىلع اهعيب ةداعإاو عئاصضبلا داÒتصسا لا‹ ‘
امبصسح ،اهميظنتو داÒتصسلا تايلمع طبصض ¤إا فداهلا يذيفنتلا موصسرŸا
.ةرازولل نايب هب دافا

رقÃ ،يقيصسنت عامتجل هصسأارت لÓخ تاميلعتلا هتاه قيزر ديصسلا ىدصسا و
زكرملل ما˘ع˘لا ر˘يدŸاو ةرازو˘ل˘ل ة˘يز˘كرŸا تارا˘طإلا رو˘صضح˘ب ىر˘ج ،ةرازو˘لا
يذيفنتلا موصسرŸا قيبطت ىدم ةعباتŸ سصصصخ ،يراجتلا لجصسلل ينطولا
.ردصصŸا تاذ فيصضي ،اهلاح ىلع اهعيب ةداعإاو عئاصضبلا داÒتصساب قلعتŸا

قلعتت ءاردŸا ةداصسلا ¤إا هتاميلعت ريزولا ىدصسا““ ،نايبلا لوقي ،ةبصسانŸاب و
تاعاطقلا عم قيصسنتلاب Úيداصصتقلا ÚلماعتŸا تلاغصشناب ماتلا لفكتلاب
اصساصسأا فدهي يذلا موصسرŸا اذه ماكحأا قيبطت راطإا ‘ امئاد ةينعŸا ةيرازولا
ةيمارلا عاطقلا ةيجيتاÎصسل اذيفنت ،اهميظنتو داÒتصسلا تايلمع طبصض ¤إا
.““ريدصصتلاو يلÙا جاتنإلا وحن نيدروتصسŸا طاصشن هيجوت ¤إا

ديصسجتل جمانرب عصضو ةرورصض :مجانم
flا فلتŸلاجآلا برقأا ‘ عيراصش

عصضو ةرورصض ىلع،  سسمأا لوأا ،باقرع دمfi ،مجانŸاو ةقاطلا ريزو ددصش
،لاجآلا برقأا ‘ ،ةيمجنŸا عيراصشŸا فلتfl ديصسجتل لمع ةطخو جمانرب

.ةرازولل نايب هب دافأا امبصسح ،تÓيبج راغ عورصشم اهصسأار ىلع
عاطق تاراطا ع˘م ،ةرازو˘لا ر˘قÃ ،ع˘م˘ت˘جا با˘قر˘ع د˘ي˘صسلا نأا نا˘ي˘ب˘لا ح˘صضوأاو
،رئاز÷ا مجانم عمÛ ماعلا ريدŸا سسيئرلا ،مجانملل ماعلا ريدŸا روصضحب ،مجانŸا

عور˘صشم سسي˘ئر اذ˘ك و ،ة˘ي˘م˘ج˘نŸا تا˘طا˘صشن˘ل˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘˘لا ة˘˘لا˘˘كو˘˘لا سسي˘˘ئر
،ةرازولا بصسح ،عامتجإلا اذه لÓخ ”و.بهذلل ‘ر◊ا يمجنŸا لÓغتصسلا
ة‹ŸÈا ةيلكيه˘لا ع˘يرا˘صشŸا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘تŸا تا˘ف˘لŸا ن˘م د˘يد˘ع˘لا““ ¤ا قر˘ط˘ت˘لا
رايخو ي˘ن˘طو لا˘غ˘صشنا Èت˘ع˘ت ي˘ت˘لا ىÈك˘لا ة˘ي˘م˘ج˘نŸا ع˘يرا˘صشŸا د˘ي˘صسج˘ت˘ل
ةيندعم دراوم نمو ةيعيبط تاورث نم اندÓب هب رخزت اŸ ارظن يجيتاÎصسا

ثحب نم ةفلتıا تانو˘كŸا ع˘ي˘م˘ج ج˘مد˘ت ة˘ي˘ك˘ي˘ما˘ن˘يد ة˘يؤور˘ل ا˘ق˘فو ةÈت˘ع˘م
ينطولا داصصتقلا عيونت فدهب Úمثتلاو لÓغتصسلا ¤إا ةفاصضإا فاصشكتصساو
اذكو سضئافلا ريدصصتو ةيلوألا داوŸا نم نطولا تايجاح Òفوتو ةوÌلا قلخو
ةرورصض““ ىلع باقرع د˘ي˘صسلا د˘كأا ،دد˘صصلا اذ˘ه ‘و.““ل˘م˘ع˘ل˘ل سصر˘ف ق˘ل˘خ
ع˘يرا˘صشŸا ف˘ل˘تfl لا˘جآلا بر˘قأا ‘ د˘ي˘صسج˘ت˘ل ل˘م˘ع ة˘ط˘خو ج˘ما˘نر˘ب ع˘صضو
سصاصصرلا ،طافصسوفلا عيراصشم ،تÓيبج راغ عورصشم اهصسأار ىلعو ةيمجنŸا

سضرع ريزولا ىقلت امك.““زينغنŸا مجانم عيراصشم اذك و تيرابلا و كنزلاو
ةعصسوت ةيلمعو ةماع ةفصصب بهذلل ‘ر◊ا يمجنŸا لÓغتصسلا عورصشم لوح
.نايبلا بصسح ،عورصشŸا اذه

ةينطو˘لا ة˘ي˘لا÷او ة˘ي˘جراÿا نوؤو˘صشلا ر˘يزو دد˘صش
ةرورصض ىلع  سسمأا لوأا ,ةرمامعل ناطمر ,جراÿاب
لكصشب مهاصست ةيروfi ةلودك رئاز÷ا رود زيزعت
ل˘ظ ‘ ل˘م˘صشلا ⁄ و م˘ل˘˘صسلا ق˘˘ي˘˘ق– ‘ ي˘˘ل˘˘ع˘˘ف
.ةنهارلا ةيلودلاو ةيميلقلا عاصضوألا

رقÃ دقع ,ةرمامعل ديصسلا نا ,ةرازولل نايب دافأاو
ةيرازولا هترئاد تاراطإا عم ايهيجوت ءاقل ةرازولا

ل˘م˘ع ة˘طÿ ة˘صضير˘˘ع˘˘لا طو˘˘طÿا ه˘˘لÓ˘˘خ حر˘˘ط
اصساصسأا زكترت يتلا و ,ةلبقŸا ةلحرŸا ‘ ةرازولا

دبع ,ةيروهم÷ا سسيئر ديصسلا مازتلا ةمجرت ىلع
ةيروfi ةلودك رئاز÷ا رود زيزعتب ,نوبت ديÛا
لمصشلا ⁄ و ملصسلا قيق– ‘ يلعف لكصشب مهاصست

.ةنهارلا ةيلودلاو ةيميلقلا عاصضوألا لظ ‘
,ءاقللا لÓ˘خ ه˘ت˘م˘ل˘ك ‘ ةر˘ما˘م˘ع˘ل د˘ي˘صسلا ر˘كذو

يتلا ةيرئاز÷ا ةيصسامو˘ل˘بد˘ل˘ل يÌلا د˘ي˘صصر˘لا»ب
لÓخ نم دييصشتلاو ريرحتلا يتكرعم ‘ تمهاصس
تايصسامولبدلاو Úيصسامولبدلا نم ةبقاعتم لايجأا
ر˘خ˘ف˘ل˘ل و˘عد˘ي ا˘م تازا‚إلا ن˘م او˘ق˘ق˘˘ح ن˘˘يذ˘˘لا

قلعت ام اميصس ل مويلا لايجأا لبق نم زازتعلاو
ةحفاكŸا بوعصشلا ةدعاصسم ‘ يرئاز÷ا رودلاب

ة˘ي˘ع˘ب˘ت˘لاو را˘م˘ع˘ت˘صسلا ن˘م قا˘ت˘ع˘˘نلا ل˘˘جأا ن˘˘م
.““ةيداصصتقلا

ةرور˘صض““ ى˘ل˘ع ةر˘ما˘˘م˘˘ع˘˘ل د˘˘ي˘˘صسلا دد˘˘صش ا˘˘م˘˘ك
نم Úمثلا يخيراتلا ديصصرلا اذه نم ماهلتصسلا
رود˘˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت ق˘˘ير˘˘ط ‘ ا˘˘مد˘˘ق ي˘˘˘صضŸا ل˘˘˘جأا
ةطاصسولاب قلعت ام ءاوصس يرئاز÷ا يصسامولبدلا
يدصصتلا وأا ةيملصسلا قرطلاب تاعازنلا ةيوصستل
.““اندÓب فدهتصست يتلا تاططخملل

ى˘ل˘ع ةر˘ما˘م˘ع˘ل د˘ي˘صسلا د˘كأا  قا˘˘ي˘˘صسلا اذ˘˘ه ‘و
يتلا ةيلاعلا ةيلاصضنلا حورلاب يلحتلا ةرورصض““
ليبصس ‘ Úيصسامولبدلا نم لوألا ليعرلا اهب زي“

عم ف˘ي˘ك˘ت˘لاو ا˘ندÓ˘ب˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا ح˘لا˘صصŸا ة˘نا˘ي˘صص
.““ةنهارلا ةلحرŸا تابلطتم
ةيرئاز÷ا ةيصسامولبدلا سسيئر ركذ ,رخآا بناج نم

ة˘يرو˘ه˘م÷ا سسي˘ئر ا˘ه˘ي˘لو˘ي ي˘ت˘لا ““ة˘ي˘م˘هألا»ب
ةينطولا ةيلا÷ا تاعلطتو تلاغ˘صشنا˘ب ل˘ف˘ك˘ت˘ل˘ل

Òخألا Òي˘غ˘ت˘لا د˘ع˘ب ا˘م˘ي˘صس ل جراÿا˘˘ب ة˘˘م˘˘ي˘˘قŸا
هجو˘ت˘لا““ اذ˘ه ى˘ل˘ع د˘كأا يذ˘لا ةرازو˘لا ة˘ي˘م˘صست˘ل
ى˘ل˘˘ع نأا˘˘صشلا اذ˘˘ه ‘ ادد˘˘صشم ,““ي˘˘ج˘˘ي˘˘تاÎصسلا
اهدارفأا عم راو◊او لصصاوتلا روصسج دم ةيمهأا““
‘ يباجيإلا اهرود بعلت ةيلا÷ا لعج لجأا نم
.““يصضاŸا ‘ لا◊ا ناك امك ينطولا ءانبلا

ة˘˘ي˘˘جراÿا نوؤو˘˘˘صشلا ر˘˘˘يزو ىد˘˘˘صسأا ,ما˘˘˘تÿا ‘ و
لجأا ن˘م ه˘تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت ,جراÿا˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘لا÷او
لصصاوتŸا ن˘يو˘ك˘ت˘ل˘ل ىو˘صصق˘لا ة˘ي˘م˘هألا ءÓ˘يإا““
Ÿنم مهني˘ك“ ل˘جأا ن˘م ةرازو˘لا تارا˘طاو ي˘ف˘ظو
قلعت ا˘م ءاو˘صس و˘جرŸا ه˘جو˘لا ى˘ل˘ع م˘ه˘ما˘ه˘م ءادأا
ةرولبو فار˘صشت˘صسلا ما˘هÃ وا ي˘مو˘ي˘لا Òي˘صست˘لا˘ب

تاقÓع داع˘بأا ة˘فا˘ك˘ل ة˘ل˘ما˘ك˘ت˘مو ة˘ل˘ما˘صش ة˘يؤور
ي˘ف˘ظو˘م ر˘يزو˘˘لا ثح ا˘˘م˘˘ك ““ة˘˘ي˘˘جراÿا ر˘˘ئاز÷ا

دو˘˘ه÷ا ة˘˘ف˘˘عا˘˘صضم““ ى˘˘ل˘˘ع ةرازو˘˘لا تارا˘˘˘طاو
ةءافك و مزحو ةقث لكب دÓبلا ةمدخ ‘ Êافتلاو
.““مازتلاو

ل˘ب˘قŸا عو˘ب˘صسألا ن˘م ءاد˘ت˘با م˘ت˘ي˘˘صس
قئارح ةحفاكŸ ديدج ططfl قيبطت
لمعلاو ةظقيلا ىلع دمتعي ،تاباغلا
سسمأا لوأا ه˘ب دا˘فأا ا˘م˘˘ب˘˘صسح ،يراو÷ا
ةحÓ˘ف˘لا ر˘يزو ،ة˘م˘صصا˘ع˘لا ر˘ئاز÷ا˘ب

د˘ي˘م◊ا د˘ب˘ع ،ة˘ي˘ف˘ير˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت˘˘لاو
.Êادمح
لÓ˘˘خ Êاد˘˘م˘˘ح د˘˘˘ي˘˘˘صسلا ح˘˘˘صضوأاو
ة˘˘˘˘˘صشقا˘˘˘˘˘نŸ سصصصخ عا˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘جا
ة˘ح˘فا˘كŸ ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘ج˘ي˘˘تاÎصسلا
ن˘م ا˘قÓ˘ط˘نا عر˘صشي˘صس ه˘˘نأا ,ق˘˘ئار◊ا
Òبادتلا نم ةلمج ذاختا لبقŸا دحلا
ةوÌلا ةيام◊ ة˘ل˘ج˘ع˘ت˘صسŸا ة˘ي˘ناد˘يŸا
ةينعŸا تائيهلا ةفاك كارصشإاب ,ةيباغلا

Ãا كلذ ‘ اÛا عمتŸدÊ اوŸنطاوÚ.
يت˘لا ي˘مار˘جلا ع˘با˘ط˘لا نأا فا˘صضأاو
ةلجصسŸا تا˘با˘غ˘لا ق˘ئار˘ح ه˘ي˘صست˘ك˘ت
دينجتلا ىل˘ع ةدا˘يز بل˘ط˘ت˘ي ار˘خؤو˘م
ةيم˘ي˘ل˘قإلا تا˘عو˘م˘ج˘م˘ل˘ل يرو˘ف˘لا

Ÿنيدايصصلا كارصشإا ,تابا˘غ˘لا ح˘لا˘صص
ة˘يذاÙا ق˘طا˘نŸاو فا˘يرلا نا˘ك˘˘صسو
ة˘ي˘مÓ˘صسإلا ة˘فا˘صشك˘لاو تا˘˘با˘˘غ˘˘ل˘˘ل

.تايعم÷او
ةظقيلا ىوتصسم ةدايزب كلذ حمصسيو
يروفلا هيبنتلاو قئار◊ا نم ةياقولل

ى˘˘ل˘˘ع فر˘˘ع˘˘ت˘˘لاو ا˘˘ه˘˘˘عو˘˘˘قو لا˘˘˘ح
.اهيلع ÚلوؤوصسŸا

,Êادمح ديصسلا قفو ,كلذ قفاÎيو

اÃ لخدتلا ماظن ‘ رظنلا ةداعإا عم
.داتعلا زيهŒو ةبقارŸا ةزهجأا كلذ ‘

نأا ر˘˘يزو˘˘لا د˘˘كأا ,قا˘˘ي˘˘صسلا اذ˘˘ه ‘و
ةلصشنخ ةيلوب ةيلاتتم قئارح علدنا

⁄ لÓقتصسلا ىركذب لافتحلا ليبق
تب˘ك˘ترا ل˘ب ة˘فد˘صصلا د˘˘ي˘˘لو ن˘˘ك˘˘ي

روصص هنيبت ام وهو ,““لعاف لعف»ب
.يعانصصلا رمقلا

تلواfi ليجصست نع اصضيأا فصشكو
را˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا مار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘صضإل

مانياب ة˘با˘غ˘ب ““د˘م˘ع˘ت˘م““ ل˘ك˘صشب
ةديلبلاب ةعيرصشلا تاباغو ةمصصاعلاب

ةحفاكم نأا ازÈم ,ىرخأا قطانم ‘و
ة˘ي˘مار˘جإلا لا˘ع˘فلا ن˘م عو˘ن˘لا اذ˘˘ه

ناديŸا ‘ مئادلا دجاو˘ت˘لا ي˘عد˘ت˘صسي
.ةمكÙا ةباقرلاو
حصضوأا ,نيررصضتŸا سضيوعت لوحو
ة˘حÓ˘ف˘لا ةرازو نا Êاد˘م˘ح د˘˘ي˘˘صسلا

قيرط نع كلذ اهقتاع ىلع ذخأاتصس
ÚحÓ˘ف˘˘ل˘˘ل ح˘˘م˘˘صست ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘ع داو˘˘م
فور˘˘ظ ‘ م˘˘ه˘˘طا˘˘صشن ةدا˘˘ع˘˘ت˘˘صسا˘˘ب

.ةيتاوم
ةرازو˘ل ة˘ن˘يÙا ة˘ل˘ي˘صصح˘ل˘˘ل ا˘˘ق˘˘فوو
ةيلام˘جإلا ة˘حا˘صسŸا تغ˘ل˘ب ,ة˘حÓ˘ف˘لا
6498 تاباغ˘لا ق˘ئار˘ح ا˘ه˘ت˘صسم ي˘ت˘لا

باÎلا ىو˘˘ت˘˘صسم ى˘˘˘ل˘˘˘ع را˘˘˘ت˘˘˘ك˘˘˘ه
ناك ةرؤوب162 تلجصس ثيح ,ينطولا
.ةلصشنخ ةيلوب اهÈكا

اهدحول ة˘يلو˘لا هذ˘ه˘ب ق˘ئار◊ا تتأاو
ةئاŸاب29 ةبصسنب يا راتكه5428 ىلع
ا˘م و˘هو ,ة˘ي˘˘لا˘˘م˘˘جلا ة˘˘حا˘˘صسŸا ن˘˘م
را˘ج˘صشلا Úتا˘صسب ا˘˘صضيأا ن˘˘م˘˘صضت˘˘ي
.ةرمثŸا

‘ نو˘كرا˘˘صشŸا د˘˘كأا م˘˘ه˘˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تارا˘˘طا ن˘˘م عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا
ءا˘صضعأاو Êد˘م ع˘م˘ت‹و تا˘با˘˘غ˘˘لا
ىلع ,ءاÈخو ة˘ي˘مÓ˘صسإلا ة˘فا˘صشك˘لا

‘ ةيملعلا تاينقتلا دامتعا ةرورصض
يتلا ةيمارجلا لاعفلا نع فصشكلا

رارغ ىلع تاباغلا ةمÓصس ددهت دق
ي˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا را˘˘م˘˘˘قلا ماد˘˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘صسا

,ةبقارŸا ‘ راي˘ط نود˘ب تار˘ئا˘ط˘لاو
ة˘˘˘نر˘˘˘˘صصع ةرور˘˘˘˘صض ن˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘صضف

Œنع اميصسل قئار◊ا دامخإا تازيه
.ةيو÷ا ءافطإلا تارئاط قيرط

ءادأا Úصسحتل ةديدج لمع بيلاصسأا داجيإل وعدي رادغز : ةعانصص
لامعألا خانم Úصس– و ةرادإلا

فدهب ةيلÙا اه◊اصصم فلتflو ةيزكرŸا ةرادإلا ءادأا Úصسحتل ةيلاعف Ìكأا ةديدج لمع بيلاصسأا داجيإل ,ةرازولا تاراطإا ,رادغز دمحأا ,ةعانصصلا ريزو اعد
ةلصسلصس لÓخ ,نايبلا بصسح ,تاميلعتلا هتاه تءاج و.ةرازولل نايب ,  سسمأا لوأا ,هب دافا امبصسح ,لغصشلاو ةوÌلل جتنŸا رامثتصسلاب عفدلاو لامعألا خانم Úصس–
تايريدŸا فلتfl ›وؤوصسمو تاراطإا ،يفظوم لك عم ,ويلوي51 سسيمÿا ¤ا ويلوي01 تبصسلا نم ,عوبصسألا اذه لÓخ رادغز ديصسلا اهدقع تاءاقللا نم
ةيعصضو مييقت اهئوصض ىلعو ،مهماهم ءادأا قيعت يتلا تابوعصصلاو اهيلع ÚفرصشŸا تافلŸا فلتfl ىلع عÓطلا ةيغب ةرازولل ةعباتلا ةيزكرŸا لكايهلاو
ينطولا داصصتقلا عيونتو و‰ ‘ يعانصصلا عاطقلا هبعلي نأا بجي يذلا Òبكلا رودلاو ةيمهأا““ ىلع رادغز ديصسلا دكأا ,تاءاقللا هذه لÓخو.يعانصصلا عاطقلا
.““ةÒخألا تاونصسلا ‘ اهفرع يتلا ةبعصصلا فورظلا دعب هثعب ةداعإا““ ةرورصض ىلع اددصشم ,““ةرطاقلا هرابتعاب

اذكو يزكرŸا ىوتصسŸا ىلع اهل ةعباتلا تائيهلاو ةرازولا يفظومو تاراطإا لك دوهج رفاظت ةرورصض““ ىلع ريزولا ددصش ,نايبلا لوقي ،فدهلا اذه قيقحتلو
.““هتروصص حيحصصتو عاطقلل ةديدج ةعفد ءاطعإا هنأاصش نم ام وهو ،ةلجصسŸا تلÓتخلا ة÷اعمو ةرطصسŸا تاحÓصصإلا ديصسجتل يلÙا

خانم Úصس– فدهب ةيلÙا اه◊اصصم فلتflو ةيزكرŸا ةرادإلا ءادأا Úصسحتل ةيلاعف Ìكأا ةديدج لمع بيلاصسأا داجيإل““ ةرازولا تاراطإل هتوعد ريزولا ددج امك
.““لغصشلاو ةوÌلل جتنŸا رامثتصسلاب عفدلاو لامعألا

ةلجعتصسم ةفصصب ةثيد◊ا لاصصتلاو مÓعإلا تايجولونكت مادختصسا ميمعتو ةرازولا لمع تايلآا لك ةنمقر““ ةرورصض ىلع ،سصوصصÿا اذه ‘ ،راصشأاو
.““ةيمومعلا تاعمÛا Òيصست ةعا‚ ‘ مكحتلاو سصاÿاو يمومعلا رامثتصسلا تافلم Òيصست ‘ ةهازنلاو ةيفافصشلا نم عون ءافصضإل
،عاطقلا تايولوأاب رادغز ديصسلا ركذ امك
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ةطراخ ةعجارم نمسضتي لمع ططfl ذيفنت ىلع رهسسلا : ›اع ميلعت
يعما÷ا نيؤكتلا

›اعلا ميلع˘ت˘لا عا˘ط˘ق ف˘ك˘ع˘ي
ذيفنت ىل˘ع ي˘م˘ل˘ع˘لا ثح˘ب˘لاو

flةد˘ع ن˘م˘ضضت˘ي ل˘م˘˘ع ط˘˘ط
fiة˘ع˘جار˘˘م ا˘˘ه˘˘ن˘˘ي˘˘ب ن˘˘م روا

ي˘ع˘ما÷ا ن˘يو˘˘ك˘˘ت˘˘لا ة˘˘طرا˘˘خ
عاطقلا ةنرضصع راضسم زيزعتو
،ة˘˘ي˘˘˘بÓ˘˘˘ط˘˘˘لا ةا˘˘˘ي◊ا Úضس–و
صسمأا لوأا هنع نلعأا ام بضسح
نب يقابلا دب˘ع ،عا˘ط˘ق˘لا ر˘يزو
.نايز
ةينطو ةودنل ه˘حا˘ت˘ت˘فا لÓ˘خو
نايز نب ديضسلا مدق ،تاعماجلل
ل˘˘˘م˘˘˘ع ط˘˘˘˘طfl رواfi م˘˘˘˘هأا
ا˘ه˘ن˘م ة˘ل˘ب˘قŸا ةÎف˘ل˘ل عا˘ط˘ق˘لا

ن˘يو˘ك˘ت˘لا ة˘˘طرا˘˘خ ة˘˘ع˘˘جار˘˘م
قضسانت ءافضضإا فدهب ةيعما÷ا

ن˘˘˘˘يو˘˘˘˘ك˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لا صضور˘˘˘˘˘ع ‘
تا˘ضسضسؤو˘م ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘يزو˘˘تو
با˘ط˘˘قأاو ›ا˘˘ع˘˘لا م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
‘ رظ˘ن˘لا ةدا˘عإا ع˘م ،زا˘ي˘ت˘م’ا
بي˘ج˘˘ت˘˘ضست ا˘˘ه˘˘ل˘˘ع÷ ن˘˘يو˘˘ك˘˘ت˘˘لا ج˘˘مار˘˘ب

يدا˘˘ضصت˘˘ق’ا عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘لا تا˘˘˘جا˘˘˘ي˘˘˘ت˘˘˘ح’
فيضضي- عاطقلا ىعضسي امك.يعامتج’او
يديهمتلا عورضشŸا ةعباتم““ ¤إا -ريزولا
ميلعتلل ةماعلا دعاوقلاب ق˘ل˘ع˘تŸا نو˘نا˘ق˘ل˘ل
ةيضساضسأ’ا ةي˘ضضرأ’ا““ هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ““›ا˘ع˘لا
ةموظنÃ ةلضصلا تاذ تاحÓضصإ’ا قيمعتل
جاوفأا بيضصنت ¤إا اÒضشم،““›اعلا ميلعتلا

تاذ ةيقيب˘ط˘ت˘لا صصو˘ضصن˘لا داد˘عإ’ ل˘م˘ع
.نوناقلا اذه عورضشÃ ةلضصلا

ط‰ ز˘يز˘ع˘ت““ ¤إا ا˘ضضيأا عا˘ط˘ق˘لا فد˘˘ه˘˘يو
Òضض– ة˘ل˘ضصاو˘مو د˘˘ع˘˘ب ن˘˘ع م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ءانتقاو هب ةلضصلا تاذ ةينوناقلا ةناضسÎلا
¤إا اهبلطتي يتلا ةيجولونكتلا تازيهجتلا

بطلا ‘ نيوكتلا حÓضصإا ةلضصاوم بناج
ةرازو عم قيضسنتلاب كلذو5 و4 تاونضسلل
نو˘نا˘ق˘لا ة˘ع˘جار˘˘م ن˘˘ع Ó˘˘ضضف ،ة˘˘ح˘˘ضصلا
،““ةيعما÷ا تاعوبطŸا ناو˘يد˘ل ي˘ضسا˘ضسأ’ا
.نايز نب ديضسلا حضضوي

،(هاروتكد˘لا) ثلا˘ث˘لا رو˘ط˘لا صصو˘ضصخ˘بو
-نايز نب دي˘ضسلا بضسح- عا˘ط˘ق˘لا ف˘ك˘ع˘ي
نيوكتلا لوح ديدج روضصت دادعإا ىلع““

هاروتكدلا ةحورطأا ذيفنتلا زيح عضضو Èع
صسراد˘˘˘مو ة˘˘˘يدا˘˘˘ضصت˘˘˘˘ق’ا ة˘˘˘˘ضسضسؤوŸا ‘

ةبلط جامدإا لجأا نم لمعلا و  هاروتكدلا

ل˘م˘ع˘˘لاو ثح˘˘ب˘˘لا ر˘˘باfl ‘ هارو˘˘ت˘˘كد˘˘لا
رواfi ¤إا ثح˘ب˘˘لا ع˘˘ي˘˘ضضاو˘˘م ه˘˘ي˘˘جو˘˘تو
ع˘˘م˘˘ت˘˘ج˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ل ة˘˘˘يو˘˘˘لوأ’ا تاذ ثح˘˘˘ب˘˘˘لا

.““داضصتق’او
ل˘جأا ن˘م ل˘م˘ع˘لا م˘ت˘˘ي˘˘ضس ،ر˘˘خآا بنا˘˘ج ن˘˘م
‘ ةكراضشŸا ىلع صصاÿا عاطقلا عيجضشت
لÓخ نم ›اعلا مي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لا د˘ه÷ا

ءا˘ضشنإا˘ب ق˘ل˘ع˘تŸا طور˘ضشلا Îفد ة˘˘ع˘˘جار˘˘م
اÃ ة˘ضصاÿا ›ا˘ع˘لا ن˘يو˘ك˘ت˘لا تا˘˘ضسضسؤو˘˘م
ءافضضإاو نيرمثتضسملل لضضفأا ءاقتنا نمضضي
ةيعونلاو طورضشلا ‘ ةنورŸا Úب نزاوتلا
.نيوكتلا ‘ ةبولطŸا

ريوطتلاو يملعلا ثحب˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
م˘ت˘ي˘ضس ه˘نأا˘ب ر˘يزو˘لا دا˘فأا ،ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘˘ت˘˘لا
نمضض ةرطضسŸا عيراضشŸا ذيفنت ‘ عورضشلا
ءاضشنإا ةيقرت ةل˘ضصاو˘مو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ج˘ماÈلا
ي˘ل˘ما˘ح ة˘ب˘ل˘˘ط˘˘لا ة˘˘ق˘˘فار˘˘مو تا˘˘ن˘˘ضضا◊ا
تاضسضسؤوŸا راطإا ‘ ةيراك˘ت˘ب’ا ع˘يرا˘ضشŸا
زكرŸا Êوناقلا راطإ’ا عضضو عم ،ةئضشانلا
تاذ ‘و.يجولونكتلا ليوحتلاو راكتب’ا
طاضشن ة˘ي˘قر˘ت ¤إا عا˘ط˘ق˘لا فد˘ه˘ي ،نأا˘ضشلا
ىوتضسم ىلع ة˘ي˘عر˘ف˘لا تا˘ضسضسؤوŸا ءا˘ضشنإا
ا˘م و˘هو ة˘ي˘ث˘ح˘ب˘لاو ة˘ي˘ع˘ما÷ا تا˘˘ضسضسؤوŸا
Úيم˘ل˘ع˘لا ةÿÈاو جو˘ت˘نŸا ع˘ضضو˘ب ح˘م˘ضسي

يعامتج’ا ط˘يÙا تا˘ي˘جا˘ح فر˘ضصت ت–

.يداضصتق’او
تا˘مدÿاو ة˘ي˘بÓ˘ط˘لا ةا˘ي◊ا صصو˘ضصخ˘˘بو
نب ديضسلا بضسح -عاطقلا رهضسي ،ةيعما÷ا

قيرطلا ةطراخ ذيفنت ةعباتم ىلع - نايز
ةاي˘ح فور˘ظ Úضس– لو˘ح ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘ضس’ا
و ةيعما÷ا تاماقإ’ا ميمرت ثيح نم ةبلطلا

حÓضصإا و ةئÎهŸا ةيعما÷ا تاماقإ’ا ققضش
يح˘ضصلا فر˘ضصلاو ءاŸا و زا˘غ˘لا تا˘ك˘ب˘ضش
Úضسحتل لكا˘ي˘ه˘لا و تاءا˘ضضف˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘تو
تاذ ‘و.تابجولا اذك و ةماقإ’ا فورظ

ل˘˘ي˘˘ع˘˘ف˘˘ت ¤إا عا˘˘ط˘˘ق˘˘لا فد˘˘ه˘˘ي ،ى˘˘ح˘˘نŸا
بابضشلا ي˘عا˘ط˘ق ع˘م ة˘مŸÈا تا˘ي˘قا˘ف˘ت’ا

ف˘ي˘ث˘ك˘ت ل˘جأا ن˘م ة˘فا˘ق˘ث˘لاو ة˘ي˘ضضا˘ير˘لاو
‘ ‘اقث˘لاو ي˘ضضا˘ير˘لا طا˘ضشن˘لا ز˘يز˘ع˘تو
دراوŸا ريوطت فدهبو . يعما÷ا طضسولا
و ›اعلا ميلعتلا عا˘ط˘ق ى˘ع˘ضسي ،ة˘ير˘ضشب˘لا
Úناو˘ق˘لا ة˘ع˘جار˘م ¤إا ي˘م˘˘ل˘˘ع˘˘لا ثح˘˘ب˘˘لا
ةذاتضسأ’ا بتر فلتخÃ ةضصاÿا ةيضساضسأ’ا
نع Óضضف ،يرضشبلا رضصنعلا ءادأا ريوطتل
حمضسي اÃ رئازلا ذاتضسأÓل ديدج نوناق دادعإا
تاذو ة˘ي˘م˘ل˘ع˘لا تاءا˘ف˘ك˘لا با˘ط˘ق˘ت˘ضسا˘˘ب
ةين˘طو˘لا ة˘يدا˘ضصت˘ق’او ة˘ي˘ن˘هŸا ة˘بر˘ج˘ت˘لا

ةكراضشملل ةيب˘ن˘جأ’او جراÿا ‘ ة˘م˘ي˘قŸاو
بطقلا ىوتضسم ىلع اميضس’ Òطأاتلا ‘

.هللا دبع يديضسب ديد÷ا يجولونكتلا

:ةيت’واقŸا ةيمنتو معدل ةينطؤلا ةلاكؤلا
نؤيد ضضيؤعتل ‘اسضإا فلم963 لؤبق

ةÌعتŸا تاسسسسؤؤŸا
فلم963 لوبقب (اقباضس جاضسنأا) ““دانأا““ ةيت’واقŸا معدل ةينطولا ةلاكولا تماق
ةرازولل نايب   صسمأا لوأا هب دافا امبضسح ،ةÌعتŸا تاضسضسؤوŸا نويد صضيوعتل
ةياغ ¤إا ةيلمعلا لضصاوت تدكأا يتلاو ةرغضصŸا تاضسضسؤوŸاب ةفلكŸا ةبدتنŸا
 .تابلطلا عيمج ةضسارد لامكتضسا

ثعب ةداعإ’ ةذختŸا ةديد÷ا ةيجيتاÎضس’ا رواÙ اذيفنت““ هنا نايبلا حضضوأاو
تاضسضسؤوŸاب لفكتلا اذكو ةيت’واقŸا ةيمنتو م˘عد˘ل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لا˘كو˘لا زا˘ه˘ج

ديدج نم اهطاضشن ثعب ةداعإا وأا اهنويد صضيوعت قيرط نع ةÌعتŸا ةرغضصŸا
ةنجلل رضشع ة˘ث˘لا˘ث˘لا ل˘م˘ع˘لا ة˘ضسل˘ج د˘ق˘ع صسي˘مÿا مو˘ي˘لا ” ،ة˘لا˘ح ل˘ك بضسح

صضورقلا راطخأا نامضضل ةكÎضشŸا ةلافكلا قودنضص يلث‡ نم ةنوكŸا نامضضلا
ةيت’واقŸا ةيمنتو معدل ةينطولا ةلاكولاو عيراضشŸا يوذ بابضشلا اهايإا حونمŸا

.““تافلŸا هذه ةضساردب ةفلكŸاو
فرط نم مدقم فلم993 ةضسارد ” ،ةلاكولا رقÃ ةدقعنŸا ،ةضسل÷ا هذه لÓخو
اÃ صضيوعتلل فلم963 ىلع لوبق ” ثيح اقباضس ةلجؤوم تناك كونبلا يلث‡
.ميتنضس رايلم85 قوفي
مهتضسارد ةدا˘عإ’ طا˘ضشن ة˘لا˘ح ‘ تا˘ضسضسؤوŸا نو˘ك ف˘ل˘م51 ليجأات ” امن˘ي˘ب

و مهنويد ةلودج ةداعإا قيرط نع ““دانأا““ فرط نم مهل ةمزÓلا ةقفارŸا Ëدقتو
.ةاضضمŸا تايقافت’ا قيرط نع مهطاضشن ثعب ةداعإ’ ءابعأا تاططfl مهحنم
تاضسضسؤوŸا باحضصا فرط نم اي˘ئا˘ه˘ن تا˘ف˘ل˘م51 ةيعضضو ة˘يو˘ضست ت“ ا˘م˘ك

يا ةداعإا لجضست ⁄و ةلاكولاو كونبلا ىدل مهنويد ديدضست قيرط نع ةرغضصŸا
.ردضصŸا صسفن فيضضي ،كونبلا ¤إا فلم
ةضسارد ت“ يتلا ةÌعتŸا ةر˘غ˘ضصŸا تا˘ضسضسؤوŸا دد˘ع ›ا˘م˘جإا ›ا˘ت˘لا˘ب ل˘ضصوو
فلم5246 ¤ا ةضسلج رضشع ةثÓث لÓخ اهتافلم

رجات فلا05 نم ديزأا Òخسست :ىحسضأ’ا ديع
ةموادŸا نامسضل ينطؤلا باÎلا Èع

ةرا˘˘ج˘˘ت˘˘˘لا ةرازو تن˘˘˘ل˘˘˘عا
نايب ‘ تارداضصلا ةيقرتو
Òخضست نع  صسمأا لوأا اهل
ىوتضسŸا ىلع رجات39005
ن˘يو“ نا˘˘م˘˘ضضل ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا

داوŸاب Úنطاوم˘ل˘ل م˘ظ˘ت˘ن˘م
كÓهتضس’ا تاذ تامدÿاو
د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع لÓ˘˘˘˘خ ع˘˘˘˘ضساو˘˘˘˘لا
.لبقŸا ىحضض’ا

نا ةرازو˘˘˘˘˘˘لا تح˘˘˘˘˘˘ضضواو
عاطق ‘ نوطضشني را1206Œ صصخي ىحضض’ا ديعب صصاÿا ةموادŸا جمانرب
‘31821 و هكاوفلاو رضضÿاو ةماعلا ةيئاذغلا داوŸا عاطق ‘30803 و زباıا

372 ,ةنبل˘م931 ) ةي˘جا˘ت˘نإا ةد˘حو654 ¤إا ةفاضضإا ةفلتıا تا˘طا˘ضشن˘لا عا˘ط˘ق
.( ةيندعم هايم جاتنإا ةدحو44و ةنحطم
ذيفنت ىدم ةعباتŸ ينطولا باÎلا لماك Èع ةبقارم نوعÒ 0312خضست ” امك
داوŸاب مظتنم نيو“ ‘ Úنطاوملل قح نامضضل فدهي يذلا تاموادŸا جمانرب

نم8 ةداŸا ماكحأ’ اقيبطت كلذو ,دايع’ا ةÎف لÓخ كÓهتضس’ا تاذ تامدÿاو
80-40 نوناقلل ممتŸاو لدعŸا4002 صسطضسغا41 ‘ خرؤوŸا60-31 نوناقلا
.ةيراجتلا تاطاضشنلا ةضسرا‡ طورضشب قلعتŸاو4002 صسطضسغا41 ‘ خرؤوŸا

Úل˘ما˘ع˘تŸا ل˘ك““ تاردا˘ضصلا ة˘ي˘قر˘تو ةرا˘ج˘˘ت˘˘لا ةرازو و˘˘عد˘˘ت ة˘˘ب˘˘ضسا˘˘نŸا˘˘بو
امك ,““ةموادŸا جمانر˘ب حا‚إا ‘ ةو˘ق˘ب ة˘م˘ها˘ضسم˘ل˘ل ن˘ير˘خ˘ضسŸا Úيدا˘ضصت˘ق’ا
¤إا نأاضشلا اذه ‘ مهوعدتو يراجتلا مهطاضشن فانئتضسا ةيمازلإاب““ مهركذت
لطعلل ةمظنŸا ماكحأ’ اقبط ديعلا ةلطع دعب ةيراجتلا مهتfiÓ حتف ةداعإا

.““ةينيدلاو ةينطولا دايعأ’ا لÓخ

02ل ةلداعم ةيواح529 لقنت اتÒسس ةنيفسس
¤و’ا اهتلحر لÓخ مدق

ةحÓملل ةيرئاز÷ا ةكرضشلل ةعباتلا ““اتÒضس““ تايوا◊ا ةلماح ةديد÷ا ةنيفضسلا تماق
،مدق02ل ةلداعم لداعت ةيواح529 ب ردقت ةيلامجا ةلومح لقنب ،(ديم نانك) ةيرحبلا

ةفضضلا ئناوم مها طبري يذلا مظتنŸا طÿا ىلع اهطاضشن راطا ‘ ¤و’ا اهتلحر لÓخ
هذهل يراجتلا لÓغ˘ت˘ضس’ا ر˘يد˘م جأاو˘ل هد˘كا ا˘م˘ب˘ضسح ،ط˘ضسو˘تŸا بر˘غ ن˘م ة˘ي˘بو˘ن÷ا
.  صسمأا لوأا ،يوارق لامج ،ةكرضشلا

ةلومح لقنب ة˘ل˘حر˘لا هذ˘ه لÓ˘خ تما˘ق د˘ق ا˘تÒضس ة˘ن˘ي˘ف˘ضس نا يوار˘ق د˘ي˘ضسلا ح˘ضضواو
ئناوم نم اقÓطنا اهتقاط لماكب يأا ،مدق02ل ةلداعم ةيواح529 ب ردقت ةيلامجا
دق ةمضصاعلا رئاز÷ا نم تقلطنا يتلا ةنيفضسلا نا هتاذ ردضصŸا فاضضاو  .ةيبوروا
ةحيبضص وضسرت نا لبق ايضسنلافو ةنولضشÈب رم’ا قلعتيو اينابضسإاب نيءانيم ‘ تفقوت
.نارهو ءانيÃ مويلا

ةيرئاز÷ا ةكرضشلا اهتنتقا يتلا ىرخ’ا ةديد÷ا ةنيفضسلا نا ¤ا يوارق ديضسلا راضشا امك
راطا ‘ ايلاطيإاب ايلاح ةدجاوتم ،““تناج““ ةام˘ضسŸا (د˘ي˘م -نا˘ن˘ك) ة˘ير˘ح˘ب˘لا ة˘حÓ˘م˘ل˘ل

.ةيناثلا اهتلحر
ءانيÃ ايلاح دجاوتت و ،اراراك يد انيرام ءانيÃ فقوتلا اهل قبضس دق تناج ةنيفضس تناكو
‘ ف˘قو˘ت˘ت نا رر˘قŸا ن˘م ه˘نا نا ا˘ف˘ي˘ضضم -لوؤو˘ضسŸا تاذ بضسح- (ا˘ي˘لا˘ط˘يا) ا˘يز˘ي˘ب˘ضس
مث (اضسنرف) ايليضسرام وحن اهتلحر ةعباتم لبق (ايلاطيا) ةونج ءانيÃ ةلبقŸا تاعاضسلا

.رئاز÷ا ¤ا كلذ دعب دوعتل (اينابضسا) ايضسنلاف
لقنلا ريوطت ططfl راطا ‘ امهؤوانتقا ” دق ،اتÒضس و تناج يتنيفضس نا Òكذتلل
.ينطولا يراجتلا لوطضس’ا زيزعت و ،رئاز÷ا ‘ يرحبلا

زرfi ،ناضسن’ا قوقح لجأا نم لضضانŸا ددن
ةيداعŸاو ةيزıا برغŸا ةضسايضسب ،يرامعلا
تمدقأا يذ˘لا فار˘ح˘ن’ا ا˘ف˘ضصاو ،ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل

ةضضرغŸاب كرويوينب ةيبرغŸا ةيلثمŸا هيلع
نأا دكأا ثيح ةيزازفتضس’او ةلوؤوضسمÓلاو
ادحتمو اد˘ن‹ ى˘ق˘ب˘ي˘ضس ير˘ئاز÷ا بع˘ضشلا

.ةئيندلا تاروانŸا لك ةهجاوم لجأا نم
نأا يرا˘م˘˘ع˘˘لا د˘˘ي˘˘ضسلا د˘˘كأا ,ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ‘و
برغŸا ‘ نلعأا يتلا ,ة˘ي˘م˘ضسر˘لا ةر˘كذŸا““
ق˘ح˘ل˘ل ة˘ح˘ضضاوو ة˘ي˘نÓ˘ع ة˘ف˘ضصب ه˘˘م˘˘عد
Èتعت ,لئابقلا بعضش Òضصم ريرقتل موعزŸا

ةيزازفتضساو ةلوؤوضسم ’و ةضضرغ˘م ة˘ق˘ي˘ثو
برغŸا اهيلا أا÷ ةيفيوضست ةروانم Èتعت امك
ةلقرع ة˘ي˘لوؤو˘ضسم ر˘ئاز÷ا ل˘ي˘م– ل˘جا ن˘م
.““ةيبرغلا ءارحضصلا فلم
ةعنقا تطقضس دقل““ لوقلاب ثدحتŸا ددن و
و ة˘يزاز˘ف˘ت˘ضس’ا ة˘ي˘بر˘غŸا ة˘ي˘ضسا˘مو˘ل˘˘بد˘˘لا
ة˘جذا˘ضسلا ةءار˘ق˘لا˘ف ,ىر˘خا ةر˘˘م ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ند˘˘لا
م˘ه˘ت˘ي˘ئاو˘ضشعو Úي˘بر˘غŸا Úي˘ضسا˘مو˘ل˘بد˘ل˘ل

هابتن’ا فرضص ىلع مهدم˘ع˘تو م˘ه˘لوا˘ط˘تو
برغŸاب عفد ةيلودلا ةيعرضشلا نم رارفلاو
ة˘فر˘ج˘ع˘تŸا ه˘˘ت˘˘ضسا˘˘ي˘˘ضس ‘ رار˘˘م˘˘ت˘˘ضسÓ˘˘ل

نم ةهجاوŸا ةيجيتاÎضساو ةيرا˘م˘ع˘ت˘ضس’او

دد˘ع˘ت˘˘م ه˘˘م˘˘عد Ëد˘˘ق˘˘تو ع˘˘ي˘˘ج˘˘ضشت لÓ˘˘خ
بر˘ضضت ي˘ت˘لا لا˘˘م˘˘ع’ا ل˘˘ك˘˘ل لا˘˘ك˘˘ضش’ا
ةينطولاو ةيباÎلا اهتدحوو رئاز÷ا رارقتضسا

ةئيندلا برغŸا تا˘ضسرا‡ ما˘مأاو».““ا˘ه˘ن˘مأاو
ر˘كذ˘ن نا بج˘ي ,ر˘ئاز÷ا ى˘ل˘ع ة˘ي˘ناود˘ع˘˘لاو
روخف يرئاز÷ا بعضشلا نا هنزıو برغملل
مد˘لا˘ب د˘حو˘˘موÈ 5491م˘فو˘ن ةرو˘ث˘˘ب

ف˘ضصنو نو˘ي˘ل˘م ن˘م د˘يزا تا˘˘ي˘˘ح˘˘ضضت˘˘بو
اضضقيو افقاو لضضيضس ثيح ديهضش نويلم
ع˘فر˘ل ةد˘حاو د˘ي˘ب ل˘م˘ع˘ي˘ضس ا˘˘م˘˘ك اد˘˘ن‹و
لكل قيرطلا عط˘ق˘ل لا˘ضضن˘لاو تا˘يد˘ح˘ت˘لا
Òغو ةئيندلا تاروانŸاو ةيناودعلا لامع’ا
اهرارقت˘ضساو ر˘ئاز÷ا دد˘ه˘ت ي˘ت˘لا ة˘لوؤو˘ضسŸا

.ثدحتŸا فيضضي ,““ةيباÎلا اهتدحوو
يرا˘م˘ع˘لا د˘˘ي˘˘ضسلا ر˘˘كذ ,دد˘˘ضصلا اذ˘˘ه ‘و
برح ةÎفب اهمدخو ةيبرغŸا ةيضسامولبدلل
ءاد˘˘˘ت˘˘˘ع’او عداıا مو˘˘˘ج˘˘˘ه˘˘˘لاو لا˘˘˘مر˘˘˘لا
دعب ابرح ن˘ضش يذ˘لا بر˘غ˘م˘ل˘ل ي˘ع˘ضسو˘ت˘لا
راضشب مضضل هنم ةلواfi ‘ رئاز÷ا لÓقتضسا
در˘لاو د˘ن˘ج˘ت˘˘لا““ نا ¤ا اÒضشم ,““ةو˘˘ق˘˘لا˘˘ب
ةنامأ’ صصÓخ’ا ىوتضسم ‘ اناك يبعضشلا
ةرحو ةلقتضسم رئاز÷ا صشيعت يكل ءادهضشلا

.““ةمضسقم Òغو ةدحومو

درلا نا لو˘ق˘لا˘ب يرا˘م˘ع˘لا د˘ي˘ضسلا فا˘ضضأاو
ير˘˘ئاز÷ا بع˘˘˘ضشل˘˘˘ل ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لاو ›ا˘˘˘ثŸا

دئاقلا جا◊ا د˘لو د˘نfi د˘ي˘ق˘ع˘لا ا˘ضصو˘ضصخ
عم ناك يذلا ,ةث˘لا˘ث˘لا ة˘ي’و˘ل˘ل ي˘خ˘يرا˘ت˘لا

قيلعت ررق يذلاو د˘م˘حا تيا ة˘ق˘فر هدو˘ن˘ج
قاحتل’او لئابقلا ةقطنم لابج ‘ هلامعا
ة˘ي˘باÎلا ةد˘حو˘لا ن˘˘ع عا˘˘فد˘˘ل˘˘ل فود˘˘ن˘˘ت˘˘ب
.رئازجلل
«’ Áخيراتلا نم ءز÷ا اذه ءافخا دحأ’ نك.
‘ ,جا◊ا دلو دنfi ذفلا دهاÛا نك“ دقل

تاعلطتلا ةمجرت نم ,دقعم و بعضص فرظ
ة˘˘ير◊ا ‘ ير˘˘ئاز÷ا بع˘˘ضشل˘˘ل ة˘˘عور˘˘ضشŸا

ةو˘خ’ا و ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘˘حو˘˘لاو ة˘˘مار˘˘ك˘˘لاو
ف˘ي˘ضضي ,““ة˘ي˘باÎلا ةد˘حو˘لا ن˘ع عا˘˘فد˘˘لاو
.ردضصŸا

ةنجلل قباضسلا صسيئرلا لاق ,ىرخا ةهج نمو
بعضشلا عم نماضضت˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز÷ا ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ن˘˘م عو˘˘ن يأ’ ن˘˘كÁ ’ ه˘˘نأ’ يوار˘˘ح˘˘ضصلا
‘ ر˘ئاز÷ا ةÁز˘ع ى˘ل˘ع Òثأا˘ت˘لا طو˘˘غ˘˘ضضلا
بع˘˘ضشلا ق˘˘˘ح م˘˘˘عد ى˘˘˘ل˘˘˘ع رار˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘ضس’ا
ه˘˘ل˘˘ث‡ و ÒضصŸا ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ‘ يوار˘˘ح˘˘˘ضصلا
ة˘يا˘غ ¤ا و˘يرا˘ضسي˘لو˘ب˘لا ة˘ه˘ب˘ج ي˘عر˘˘ضشلا
.““دويق نود نم و هيزن و رح ءاتفتضسا ميظنت

fiلا فارحن’اب ددني يرامعلا زرÓا ق◊ا““ لؤح برغملل لوؤؤسسمŸمؤعز
““لئابقلا بعسش Òسصم ريرقتل



ثد◊ا

،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘˘بÎلا ةرازو تن˘˘ل˘˘عأا
جئاتن راهصشإا نأا ،اهل نايب ‘  سسمأا
ةرود ايرولا˘ك˘ب˘لا ةدا˘ه˘صش نا˘ح˘ت˘ما

سسيمÿا موي نوكيصس12٠2 ناوج
ةعبارلا ةعاصسلا نم ءادتبا ويلوي22
ه˘˘نأا رد˘˘صصŸا تاذ فا˘˘صضأاو.ءا˘˘˘صسم
,رار˘حألا Úح˘صشÎم˘ل˘ل ة˘˘ب˘˘صسن˘˘لا˘˘ب
ع˘˘قو˘˘م Èع““ نÓ˘˘عإلا نو˘˘ك˘˘ي˘˘˘صس
تا˘نا˘ح˘ت˘مÓ˘ل ي˘ن˘طو˘˘لا ناو˘˘يد˘˘لا

:تاقباصسŸاو
zd.ceno.cab//:sptth،›انا

ة˘˘لا˘˘ق˘˘ن˘˘لا ف˘˘تاو˘˘ه˘˘لا ق˘˘ير˘˘ط ن˘˘ع
،سسيلي˘بو˘م :ثÓ˘ث˘لا Úل˘ما˘ع˘ت˘م˘ل˘ل
ل˘˘ئا˘˘صسر˘˘لاÈع ،يز˘˘ي˘˘ج و ود˘˘يروأا
زمرلا ليكصشتب ةÒصصق˘لا ة˘ي˘صصن˘لا

ة˘˘˘ب˘˘˘صسن˘˘˘لا˘˘˘ب ا˘˘˘˘مأا.““*#765
Èع ,Úصسرد˘م˘تŸا Úح˘˘صشÎم˘˘ل˘˘ل““
de.awraht//:sptth :ءايلوألا
zd.vog.noitacuعوÈ راهصشإا
سسفن ‘ Úحجانلا ذيمÓتلا مئاوق
ى˘˘ل˘˘ع تي˘˘قو˘˘ت˘˘لا سسف˘˘˘نو مو˘˘˘ي˘˘˘لا

ةيميلعتلا تاصسصسؤوŸا لك ىوتصسم

.““ناحتملا اهذيمÓت زاتجا يتلا
--نايبلا فيصضي-- ةبصسانŸا هذهبو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بÎلا ةرازو مد˘ق˘ت˘˘ت““
تلاصصتا ةصسصسؤوŸ ليز÷ا ركصشلاب
،ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لا Úل˘˘˘ما˘˘˘ع˘˘˘تŸاو ر˘˘˘ئاز÷ا

ةر˘˘صسأÓ˘˘ل نا˘˘فر˘˘ع˘˘لاو نا˘˘ن˘˘ت˘˘ملاو
ءا˘˘˘كر˘˘˘صشلا ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘جو ة˘˘˘يو˘˘˘˘بÎلا

‘ ÚمهاصسŸا ةفاكو Úيعامتجلاو
ى˘ن˘م˘ت˘˘ت ا˘˘م˘˘ك ،ةرود˘˘لا هذ˘˘ه حا‚إا
انئانبأاو انتانب˘ل حا˘ج˘ن˘لاو ق˘ي˘فو˘ت˘لا
ÚحصشŸÎا

معدب ةدسشب ددني ينطولا ريرحتلا ةهبج بزح
ةفنسصŸا ““كاŸا““ ةكرحب ىمسسي اŸ يبرغŸا Òفسسلا

ةيباهرإا
لÓخ ةدحتŸا ·ألا ‘ يبرغŸا Òفصسلا هب ماق اÃ ةدصشب ينطولا ريرحتلا ةهبج بزح ددن
““كاŸا““ ةكرحب ىمصسي ام معدب ،زايحنلا مدع ةكر◊ يرازولا عامتجÓل ةماعلا ةصشقانŸا
بصسح ،““ةدحاولا رئاز÷ا نم أازجتي ل ءزج““ لئابقلا ةقطنم نأا ¤ا اÒصشم ،ةيباهرإا ةفنصصŸا

.بزحلل نايب سسمأا هب دافأا ام
Òفصسلا هب ماق اÃ ةدصشب دد˘ن˘ي““ ي˘ن˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح نأا رد˘صصŸا تاذ ح˘صضوأاو
زايحنلا مدع ةكر◊ يرازولا عامتجÓل ةماعلا ةصشقانŸا لÓخ ةدحتŸا ·ألا ‘ يبرغŸا
ءاعدلا و ,ةيباهرإا ةف˘ن˘صصŸا كاŸا ة˘كر˘ح˘ب ى˘م˘صسي ا˘م م˘عد˘ب ي˘صضاÎفا ق˘صسن ‘ ةد˘ق˘ع˘نŸا
و ةيزıا نزıا تاحطصش““ نأا افيصضم ،““يرئاز÷ا باÎلا نم ةزيزع ةقطنم لÓقتصساب
،نامزألا رم ىلع فقوتت ⁄ يتلاو ،رئاز÷ا دصض ةيئادعلا هلامعأل رارمتصسا يه ةيزازفتصسلا

.““ةعونتم و ةددعتم ةيئادع تازازفتصسا لÓخ نم
ةيباهرإا ةكر◊ ه˘م˘عد ل˘ي˘م˘ع˘لا و Úه˘صصتŸا ي˘بر˘غŸا ما˘ظ˘ن˘لا نÓ˘عإا““ نأا نا˘ي˘ب˘لا ح˘صضوأاو
و ةدحاولا رئاز÷ا ىلع ناودع وه ينطولا باÎلا نم ةزيزع ةقطنŸ موعزŸا لÓقتصسلاو
.““ةرهاطلا اهصضرأا نم Èصش لك تقصس يتلا راربألا ءادهصشلا ءامدب ةاكزŸا ,ةدحوŸا

ديزي نل ‘ارحنلا و عينصشلا لعفلا اذهب يبرغŸا ماظنلا““ نأاب بز◊ا دكأا قايصسلا تاذ ‘ و
نم أازجتي ل ءزج““ لئابقلا ةقطنم نأا ¤ا اتفل ““ةينطولا مهتدحوب اكصس“ لا Úيرئاز÷ا
و ةيئدبŸا اهفقاوŸ ةيفولا رئاز÷ا نأا دقتعأا نا نزıا ماظن ئطخي امك ,ةدحاولا رئاز÷ا
اهمعد نع عجاÎتصس ,ديÛا اهخيرات و ةيÈمفونلا اهتيعجرم نم ةدمتصسŸا و ةخصسارلا
.““هÒصصم ريرقت ‘ يوارحصصلا بعصشلا ق◊ تباثلا

و انتلود هيلع تصسصسأات أادبم ةيصضق يه ةيجراÿا رئاز÷ا ةصسايصس““ نأا ىلع بز◊ا ددصش و
ىلع رامعتصسلا Òن ت– لازت ل يتلاو ةروهقŸا بوعصشلا ةدناصسم اهصسصسأا زربأا نم يتلا

.““هلÓقتصسا لين لجأا نم حفاكŸا ةيبرغلا ءارحصصلا بعصش رارغ
اهتيحاتتفا ‘ سشي÷ا ةلÒ Ûخلا ددعلا ‘ درو اÃ ينطولا ريرحتلا ةهبج بزح ركذ امك
تارŸا ديدع ‘ برغملل ةيلخادلا نوؤوصشلا ‘ لخدتلا هناكمإاب ناك يرئاز÷ا سشي÷ا““ نأاب

ىأان ،يرئاز÷ا سشي÷ا نا Òغ ,Êاثلا نصسح كلŸا ىلع Òقفوأا لاÔ÷ا بÓقنا رارغ ىلع
يبرعلا برغŸا ‘ انناÒج ىلع قبطني يذلا رمألا وهو Òغلا نوؤوصش ‘ لخدتلا نع هصسفنب
ميظعلا ا˘ن˘ب˘ع˘صش ناو ةد˘حو˘م ةد˘حاو““ ر˘ئاز÷ا نأا˘ب ي˘بر˘غŸا ما˘ظ˘ن˘لا ا˘صضيأا ر˘كذو.““Òب˘ك˘لا
نمو ناصسملت ¤ا ةصسبت نم هتانبو مهئانبا عيمج طارخناب هلÓقتصساو هتدايصس عجÎصسا

“Ôمعلا نم ةمذرصش لإا اهعفري ل لاصصفنلا معازم ناو ,وزو يزيت ¤ا تصساÓنيذلا ء
.““اصضرأاو ابعصشو ةمأا ،رئاز÷ا ىلع ةدقاح تاهجو ،ةÁدق ةيرامعتصسا تادنجأا مهكر–
ردغلا Òغ هنم رظتني ل اهلÓتحا معدو فيرصشلا سسدقلا عاب يذلا““ نأا ¤ا راصشأا امك
بلطتت يتلاو ,برغŸا Òفصس اهعزو يتلا ةيمصسرلا ةركذŸا ‘ سسمأا ىلŒ املثم ,ةنايÿاو

ةمÓصسو رئاز÷ا ةدحوب سساصسملل ةلواfi يأا عدر لجأا نم Óجاع و اعصساو اينطو اكر–
عيمج ¤ا هتوعد ددجي ين˘طو˘لا ر˘ير˘ح˘ت˘لا ة˘ه˘ب˘ج بز˘ح نأا ¤ا نا˘ي˘ب˘لا سصل˘خ و.““ا˘ه˘بار˘ت
ةيلخادلا ةهب÷ا ةيوقت““ ¤إا تاصسصسؤوŸا و ÊدŸا عمتÛاو ة˘ي˘صسا˘ي˘صسلا ة˘ق˘ب˘ط˘لا تا˘نو˘ك˘م
نم ةلمجب ةمصستŸا فورظلا هذه ‘ ،ةلودلا تاصسصسؤوم معدو ةينطولا ةمحللا زيزعتو
.““اندÓب هجاوت يتلا تايدحتلا
نايب ‘ ةعم÷ا تددن دق ,جراÿاب ةينطولا ةيلا÷او ةيجراÿا نوؤوصشلا ةرازو تناك ركذتلل
ارخؤوم تماق يتلا ,كرويوينب ةيبرغŸا ةيصسامولبدلا ةيلثمملل ““Òطخ فارحنا»ب , اهل
اهاوتfi سسركي ,زايحنلا مدع ةكرح ‘ ءاصضعألا لودلا ىلع ةيمصسر ةقيثو عيزوتب
.““يلئابقلا بعصشلل ÒصصŸا ريرقت قح““ هنأاب معزت اŸ برغملل ““احيرصصو ارهاظ امعد““

ةيسسامولبد ةيلث‡ معدب ددني يطارقÁدلا ينطولا عمجتل
بعسشلل ÒسصŸا ريرقت قح““ هنأاب معزت اŸ ةيبرغم

““يلئابقلا
ةيصسامولبدلا ةيلثمŸا مايقب ،ه˘ل نا˘ي˘ب ‘ سسمأا ،ي˘طار˘قÁد˘لا ي˘ن˘طو˘لا ع˘م˘ج˘ت˘لا بز˘ح دد˘ن
مدع ةكرح ‘ ءاصضعألا لودلا عيمج ىلع ةيم˘صسر ة˘ق˘ي˘ثو ع˘يزو˘ت˘ب كرو˘يو˘ي˘ن˘ب ة˘ي˘بر˘غŸا
.““يلئابقلا بعصشلل ÒصصŸا ريرقت قح““ هنأاب معزت اŸ اهيف معدت ،زايحنلا

ةعام÷ ايلاح مدقي يذلا يبرغŸا معدلا حوصضوب Úبي لعفلا اذه““ نأا ردصصŸا تاذ فاصضأاو
Êويهصصلا نايكلا عم عيبطتلاو براقتلا ءارو نم ةطÿا حصضفي امك ةفورعم ةيباهرإا

ةيبرغŸا ةكلمŸا طارخنا ةيمصسر ةفصصب سسركتو رئاز÷ا رارقتصسا برصض ¤إا فدهت يتلاو
رامعتصسا ةيفصصت ةلأاصسم Úب طلÿا اذه““ نأا بز◊ا حصضوأاو.““رئازجلل ةيداعم ةلمح ‘

ةفصصب سضراعتي  ,رئاز÷ا ةدحو دصض ةرماؤوم Úبو ةدحتŸا ·ألا ةمظنم لبق نم اهب فÎعم
.““يقيرفألا دا–Óل يصسيصسأاتلا نوناقلاو ›ودلا نوناقلا عم ةخراصص
ةظقيلا““ ¤إا قيقصشلا يبرغŸا بعصشلا يطارقÁدلا ينطولا عمجتلا وعدي ,ددصصلا اذه ‘و
كردي نأا و ,ةقطنŸا رارقتصسا ىلع رطخ لكصشي يذلا يفيظولا نزıا ماظن دصض دنجتلا و
لمعي يتلا رانلا““ نأا ¤إا اÒصشم ,““ةقطنŸا لبقتصسمو هلبقتصسم ىلع هماظن لاعفأا ةروطخ
فورظلاو ,ةديعب Òغ يباطÿا Ëركلا دبع ةدايقب فيرلا ةروثو ,لوأا هقرحتصس اهئاكذإا ىلع

نابصضقلا ءارو فيرلا ةقطنم ءاطصشن عصضو نإاو ,ةمئاق تلازل اهراجفنا ¤إا تدأا يتلا
ةهجاوم ‘ ىودج يذ نوكي نل Ëدقلا رامعتصسلاو ,ةيŸاعلا ةينويهصصلا ىلع ةنهارŸاو
.““›ابلا يكلŸا ماظنلا اياحصض ,فيرلا ءانبأا
‘ ةعم÷ا  تددن دق ,جراÿاب ةينطولا ةيلا÷او ةيجراÿا نوؤوصشلا ةرازو تناك ,Òكذتلل
ارخؤوم تماق يتلا ,كرويوينب ةيبرغŸا ةيصسامولبدلا ةيلثمملل ““Òطخ فارحنا»ب ,اهل نايب
اهاوتfi سسركي ,زايحنلا مدع ةكرح ‘ ءاصضعألا لودلا ىلع ةيمصسر ةقيثو عيزوتب

.““يلئابقلا بعصشلل ÒصصŸا ريرقت قح““ هنأاب معزت اŸ برغملل ““احيرصصو ارهاظ امعد““

موي نوكيسس جئاتنلا نع نÓعإلا :١٢٠٢ ايرولاكب
ويلوي٢٢ سسيمÿا

ةيلثمŸا لبق نم ةعزوŸا ةقيثولا :ينطولا ءانبلا ةكرح
رئاز÷ا ىلع ““برح نÓعإا““ دعت كرويوينب برغملل ةيسسامولبدلا

،اهل نايب ‘ سسمأا ،ينطولا ءانبلا ةكرح تÈع
ةقيثو ه˘ت˘ن˘م˘صضت اŸ ““ةد˘يد˘صشلا ا˘ه˘ت˘مد˘صص““ ن˘ع
ةيصسامولبيدلا ةيلثمŸا فرط نم ةعزوم ةيمصسر
ةكرح ‘ ءاصضعألا لودلا ىلع كرويوينب ةيبرغŸا

ىلع برح نÓعإا““ كلذ ةÈتعم ،زايحنلا مدع
.““ةيرئازجو يرئازج لك
اهتمد˘صص ن˘ع Èع˘ت““ ة˘كر◊ا نأا نا˘ي˘ب˘لا ح˘صضوأاو
ةقيثو هتنمصضت اÚ Ÿيرئاز÷ا نم اهÒغك ةديدصشلا

ةيصسامولبيدلا ةيلثمŸا فرط نم ةعزوم ةيمصسر
‘ ءاصضعألا لودلا عيمج ىلع كرويوينب ةيبرغŸا

حيرصصتلا اذه““ نأاب ةدكؤوم ,““زايحنلا مدع ةكرح
ةلود رئاز÷ا ىلع برح نÓعإا ةباثÃ دعي Òطÿا

تاصسصسؤوم ن˘م ا˘مزا˘ح ا˘ف˘قو˘م ر˘ظ˘ت˘ن˘نو ا˘ب˘ع˘صشو
.““كلذ نع درلل ةلوıا ةلودلا

,دحوم دحاو““ يرئاز÷ا بعصشلا نأاب تدكأا امك
يأا““ نأا ¤إا ةتفل ,““رهصصنمو كصسامتم هجيصسن
,بعصشلا اذه ةدحوب وأا ,نطولا اذه ةدحوب بعÓت
,يعمتÛا هجيصسن ق˘يز˘م˘ت˘ل ة˘صسئا˘ب ة˘لواfi يأا وأا
يرئازج لك ىل˘ع بر˘ح نÓ˘عإاو ل˘ب ,د˘ع˘ت Èت˘ع˘ي

اع˘ير˘صس ادر سضر˘ف˘ي ه˘نأا ى˘ل˘ع Ó˘صضف ,ة˘ير˘ئاز˘جو
.““ةيدايصسلا اهتاصسصسؤومو ةلودلا نم ائفاكمو
¤إا ع˘˘˘˘ي˘˘˘˘م÷ا ,نأا˘˘˘˘صشلا اذ˘˘˘˘ه ‘ ة˘˘˘˘˘كر◊ا تعدو
اديع˘ب ,تا˘صسصسؤوŸا بن˘ج ¤إا يرو˘ف˘لا فو˘قو˘لا““

وأا تا˘فÓ˘ت˘˘خا وأا ة˘˘ي˘˘صسا˘˘ي˘˘صس تا˘˘با˘˘صسح يأا ن˘˘ع
.““تارتاهم
نأا Úير˘ئاز˘ج˘ك ا˘ن˘ق˘ح ن˘م““ ه˘نأا˘ب بز◊ا فا˘صضأاو
نكل ,ÚنطاوŸا ةمدخ تايولوأا ‘ اننيب فلتخن
انتافÓخ انعم بحصصتصسن نأا اقلطم ق◊ا انل سسيل

اذ˘ه ةد˘حو˘بو ن˘طو˘لا˘ب ر˘˘مألا ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي ا˘˘مد˘˘ن˘˘ع
Úت“ بجاو““ نأا˘ب ,د˘يد˘ج ن˘م اد˘˘كؤو˘˘م ,““بع˘˘صشلا
نآلا حبصصي يعمتÛا انكصسا“و ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ة˘ه˘ب÷ا
سساصسŸا مرجي يتلا ةينطولا تابجاولا نم Ìكأا
ان˘تا˘فÓ˘خ ل˘ك ي˘صسا˘ن˘ت ع˘ي˘م÷ا ى˘ل˘ع بج˘يو ا˘ه˘ب

لب سصبÎم ودعل غرف˘ت˘لا ل˘جأا ن˘م ا˘ن˘تا˘فÓ˘ت˘خاو
ا˘ن˘تد˘حوو ا˘ن˘ب˘ع˘صش ةد˘حوو ا˘ن˘ن˘مأل فد˘˘ه˘˘ت˘˘صسمو
.““ءادهصشلا ةعيدو نم يه يتلاو ةيباÎلا

بيهن اننإا““ ,--نايبلا فيصضي-- قايصسلا تاذ ‘و

ن˘يذ˘لاو Úقدا˘صصلاو رار˘حألا ة˘برا˘غŸا ا˘ن˘ناو˘˘خإا˘˘ب
افرصشم افقوم اوفقي نأا نزıا ماظن ملظب اووتكا

سشئا˘ط˘لاو ي˘م˘صسر˘لا ف˘قوŸا اذ˘ه ل˘˘ثÃ اودد˘˘ن˘˘يو
ةلود عم ةقÓعلا نÓعإا ذنم هتÓيثم تداز يذلاو
نزıا ا˘ه˘ب عا˘ب يذ˘لاو ,ي˘ل˘ي˘˘ئار˘˘صسلا لÓ˘˘ت˘˘حلا

هجو يأا نود Úطصسلفو سسدقلا ةيزıا هتموكحو
.““قح
تباثلا““ رئاز÷ا فقوم نأا ىلع بز◊ا ددصش امك
انئادهصشل ءافولا ناونع وه ةلداعلا اياصضقلا معدب
‘ انئدابم ىلع تابثلا ‘ لصضانن ىقبنو راربألا
ا˘م˘ه˘م ة˘لدا˘ع˘لاو ة˘خ˘صسار˘لا ة˘ي˘جراÿا تا˘قÓ˘ع˘لا
.““تلداعŸاو فورظلا تÒغت

ة˘مو˘صضهŸا““ يوار˘ح˘صصلا بع˘صشلا نأا˘ب فا˘˘صضأاو
هقوقح لين لجأا نم انم لاصضن ناونع وه هقوقح
تصصن املثم ,ÒصصŸا ريرقت قح ق˘ي˘ب˘ط˘تو ة˘ل˘ما˘ك
ه˘ت˘ي˘صضق ى˘ق˘ب˘تو ,ن˘مألا سسل‹ تارار˘ق ه˘˘ي˘˘ل˘˘ع
ماظن نم رامعتصسا ةيفصصت ةيصضق اهنوك ةرمتصسم
ه˘ن˘ع دازو ل˘ب ,ا˘˘صضي˘˘غ˘˘ب لازلو نا˘˘ك ي˘˘ع˘˘صسو˘˘ت
.““لتÙا يليئارصسلا نايكلاب ءاوقتصسلا

ةصضورفم ةعماج ةينطو ةبه““ نأا ¤إا هبن نأا دعبو
لجأا نم دي˘لا ‘ د˘ي˘لا ع˘صضو˘ل ,ع˘ي˘م÷ا ى˘ل˘ع نآلا

ىقبي ودعلا نأل ,انلايجأا لبقتصسمو اننطو ةيامح
ىو˘ق˘لا ل˘ك»ب بز◊ا با˘هأا ,““Òغ˘ت˘ي ن˘لو اود˘ع

نأا ةينطولا تايصصخصشلاو ةيعمتÛاو ةيصسايصسلا
تانزاوم يأا نودو حوصضو لكب اهفقاوم ردصصت

ةيرئاز÷ا ةلودلا فقوم بنج ¤إا اهفقوم نهرتو
م˘˘عد ¤إاو ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م÷ا سسي˘˘ئر ‘ ة˘˘ل˘˘˘ث˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘م
عافدلل ةيركصسعلاو ةينمألاو ةيندŸا تاصسصسؤوŸا

.““لÓقتصسلا ىلع ةظفاÙاو ةدايصسلا نع
ةيلا÷او ةيجراÿا نوؤوصشلا ةرازو تناك ,Òكذتلل
,اهل نايب ‘ ةعم÷ا تددن دق ,جراÿاب ةينطولا

ةي˘صسا˘مو˘ل˘بد˘لا ة˘ي˘ل˘ث˘م˘م˘ل˘ل ““Òط˘خ فار˘ح˘نا»ب
عيزوتب ارخؤوم تماق ي˘ت˘لا ,كرو˘يو˘ي˘ن˘ب ة˘ي˘بر˘غŸا

ةكرح ‘ ءاصضعألا لود˘لا ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘صسر ة˘ق˘ي˘ثو
ارها˘ظ ا˘م˘عد““ ا˘هاو˘تfi سسر˘ك˘ي ,زا˘ي˘ح˘نلا مد˘ع
ريرقت قح““ هنأا˘ب م˘عز˘ت اŸ بر˘غ˘م˘ل˘ل ““ا˘ح˘ير˘صصو
.““يلئابقلا بعصشلل ÒصصŸا
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fiيل

جيوÎلل ىرخأا ةغيصص ““نكاصسلا ىدل ةماقإ’ا““ :ةحايصس/ناصسملت
ةقطنŸاب ةحايصسلل

ىد˘˘˘ل ة˘˘˘ما˘˘˘قإ’أ ة˘˘˘غ˘˘˘˘ي˘˘˘˘سص فر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت
تأو˘ن˘سسلأ لل˘خ ةد˘م˘ت˘عŸأ ،ن˘كا˘سسلأ
اظوحلم ايمانت ناسسملت ةي’وب ةÒخأ’أ

،ة˘غ˘ي˘سصلأ هذ˘ه ى˘ل˘ع رأوز˘لأ لا˘ب˘قأ ‘
كلذو فايطسص’أ مسسوم للخ ةسصاخ
Úبغأرلل ةحونمŸأ تليهسستلأ لسضفب

طا˘سشن˘لأ ن˘م عو˘˘ن˘˘لأ أذ˘˘ه ة˘˘سسرا‡ ‘
⁄ا˘عŸا˘ب ف˘ير˘ع˘˘ت˘˘لأ ‘ ه˘˘ت˘˘م˘˘ها˘˘سسمو
.ةقطنŸأ اهب رخزت يتلأ ةيحايسسلأ

’ابقإأ لجسست ةغيسصلأ هذه تحبسصأأو
Úنطاق˘لأ ة˘سصا˘خ Úن˘طأوŸأ فر˘ط ن˘م
Ãطسسوب ىتحو ةيلحاسسو ةيلبج قطان
ة˘حا˘ي˘سسل˘ل ج˘يوÎل˘ل نا˘سسم˘ل˘ت ة˘ن˘يد˘˘م
تاجوت˘ن˘م ق˘يو˘سست بنا˘ج ¤أ ,ة˘ي˘لÙأ
⁄ا˘عŸأ ةرا˘يزو ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأ ة˘عا˘ن˘˘سصلأ
ة˘ي˘ب˘ع˘سشلأ تل˘كأ’أ Ëد˘ق˘˘تو ة˘˘ير˘˘ثأ’أ
تا˘مو˘قŸأ ن˘م ا˘˘هÒغو ة˘˘يد˘˘ي˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘لأ
.ةي’ولأ اهب رخزت يتلأ ةيحايسسلأ

ة˘˘حا˘˘ي˘˘سسلأ ة˘˘ير˘˘يد˘˘م تل˘˘˘ج˘˘˘سس د˘˘˘قو
يلئاعلأ لمعلأو ةيديلقتلأ ة˘عا˘ن˘سصلأو
تأو˘˘ن˘˘سسلأ لل˘˘خ نا˘˘سسم˘˘ل˘˘ت ة˘˘ي’و˘˘ل
‘ ا˘ظو˘ح˘ل˘م ا˘ي˘ما˘ن˘ت ة˘ي˘سضاŸأ سسمÿأ
” يتلأ ةغيسصلأ هذه ىلع رأوزلأ لابقأ
1 مقر كÎسشم يرأزو روسشنÃ اهنينقت
تحنم ثيح ,2102 وينوي61 ‘ خرؤوŸأ

001 قو˘˘ف˘˘ي ا˘˘م ة˘˘ي˘˘لÙأ ةرأدإ’أ هذ˘˘˘ه
ام قفو ,طاسشنلأ أذه ةسسرامŸ ةسصخر
دم˘حأأ ,ي˘ئ’و˘لأ ا˘هر˘يد˘م جأأو˘ل ه˘ب دا˘فأأ
ةيأدب ذنم ليجسست ” هنأأ أزÈم ,رأونلأ
اسصاخ اب˘ل˘ط02 عأد˘يإأ يرا÷أ ما˘ع˘˘لأ
افلم61 يسضح نكاسسلأ ىدل ةماقإ’اب

ديق ,تافل˘م4 ىقبتو ةقفأوŸاب ا˘ه˘ن˘م
.ةسسأردلأ

تع˘ط˘ق ة˘غ˘ي˘˘سصلأ هذ˘˘ه نأأ ¤إأ را˘˘سشأأو
نا˘سسم˘˘ل˘˘ت ة˘˘ي’و˘˘ب ““أÒب˘˘ك ا˘˘طو˘˘سش““

اهللخ ” يتلأ7102 ةنسس للخ ةسصاخ
ىرخأأ ةهج نم اتف’ ,ةسصخر97 حنم
ة˘غ˘ي˘˘سصلأ هذ˘˘ه ى˘˘ل˘˘ع لا˘˘ب˘˘قإ’أ نأأ ¤أ
م˘سسو˘م لو˘ل˘˘ح د˘˘ن˘˘ع ةÌك˘˘ب ل˘˘ج˘˘سسي
سضعبو ناسسملت ة˘يد˘ل˘ب˘ب فا˘ي˘ط˘سص’أ
د˘فأو˘ت˘ل أر˘ظ˘ن ,ة˘ي˘ل˘حا˘سسلأ تا˘يد˘ل˘ب˘˘لأ
ى˘ل˘ع تا˘˘ي’و ةد˘˘ع ن˘˘م Úفا˘˘ط˘˘سصŸأ

ةيرثأ’أ اهŸاعم ىلعو ناسسملت ئطأوسش
Úبغأرلل ةحاتم اهنأأ امك ,ةي˘خ˘يرا˘ت˘لأو

رسصتقت ’ ذأ ,ةنسسلأ ةليط اهتسسرا‡ ‘

ىلعو فايطسص’أ مسسو˘م ى˘ل˘ع ط˘ق˘ف
نكÁ ل˘ب ,بسسح˘ف ة˘ي˘ل˘حا˘سسلأ ق˘طا˘نŸأ

ة˘ي˘ف˘ير˘لأ ق˘طا˘نŸا˘ب ى˘˘ت˘˘ح ا˘˘ه˘˘ت˘˘سسرا‡
.ةيلب÷أو
ى˘ن˘ح˘نŸأ نأأ رأو˘˘ن˘˘لأ د˘˘ي˘˘سسلأ ح˘˘سضوأأو
ةغيسصلأ هذه ‘ لجسسŸأ يدعاسصتلأ
ةحون˘مŸأ تل˘ي˘ه˘سست˘لأ ل˘سضف˘ب ي˘تأا˘ي
ةسسرامŸ مهسسفنأأ ليجسست ‘ Úبغأرلل

ة˘ي˘ج˘يوÎلأ غ˘ي˘˘سصلأ ن˘˘م عو˘˘ن˘˘لأ أذ˘˘ه
مو˘سسر˘لأ ن˘م م˘ه˘ئا˘˘ف˘˘عإأو ة˘˘حا˘˘ي˘˘سسل˘˘ل
لعجي ام ,قئاثو˘لأ د˘يد˘عو ة˘ي˘ب˘ير˘سضلأ
ا˘˘ه˘˘سضر˘˘ع˘˘ي ي˘˘ت˘˘لأ ءأر˘˘ك˘˘˘لأ را˘˘˘ع˘˘˘سسأأ
سضفخنم ةغيسصلأ هذه ‘ نوطسشانلأ

تاسسسسؤوŸأ ‘ تيبŸأ راعسسأاب ةنراقم
.ةيقدنفلأ

ىلع اهعأد˘يإأ م˘ت˘ي تا˘ف˘لŸأ نأأ فا˘سضأأو
م˘ت˘يو تا˘يد˘ل˘ب˘˘لأ ح˘˘لا˘˘سصم ىو˘˘ت˘˘سسم
ةحايسسلأ ةيريدÃ ةن÷ لبق نم اهتسسأرد
ةقفأوŸأ اهحنŸ ةيدي˘ل˘ق˘ت˘لأ ة˘عا˘ن˘سصلأو
ةسسرامŸ سصسصıأ ناكŸأ ةنياعم دعب

ع˘ي˘م˘ج ى˘ل˘ع ا˘هر˘فو˘تو ة˘غ˘ي˘سصلأ هذ˘ه
ى˘˘ل˘˘ع ,رو˘˘˘سشنŸأ ‘ ةددÙأ طور˘˘˘سشلأ

نامسضو ةيكلم دقع رفوت بوجو رأرغ
رئأزلأ ةدئافل ةيرور˘سضلأ تأز˘ي˘ه˘ج˘ت˘لأ

ىد˘ل ي˘مو˘ي˘˘لأ ح˘˘ير˘˘سصت˘˘لأ نا˘˘م˘˘سضو
لكب ايميلقإأ ةسصتıأ ةينمأ’أ حلاسصŸأ
لfi رأوز˘لا˘ب ة˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘تŸأ تا˘˘مو˘˘ل˘˘عŸأ
.لابقتسس’أ

ف˘ي˘ف˘خ˘ت ¤إأ ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ هذ˘ه فد˘˘ه˘˘تو
ةيقد˘ن˘ف˘لأ تا˘سسسسؤوŸأ ى˘ل˘ع ط˘غ˘سضلأ
غلب يتلأو ةي’ولأ اهي˘ل˘ع ر˘فو˘ت˘ت ي˘ت˘لأ

اهنكÁ ’ ي˘ت˘لأو ,ة˘سسسسؤو˘م06 اهدد˘ع
رأوزلل Òبكلأ بلط˘لأ ة˘ي˘ب˘ل˘ت ا˘هد˘حو˘ل

.فيسصلأ لسصف ‘ ةسصاخ
عم قيسسنتلاب ةحايسسلأ ةيريدم لمعتو
ىلع ةيل˘حا˘سسلأ ر˘ئأود˘لأ ن˘مأأ ح˘لا˘سصم
ما˘ي˘ق˘ل˘ل ءا˘ع˘برأأ مو˘˘ي ل˘˘ك سصي˘˘سصخ˘˘ت
ÚنطأوŸأ ةدئافل ة˘ي˘سسي˘سس– ت’و˘ج˘ب
طاسشنلأ أذه ‘ طأرخن’أ ‘ Úبغأرلأ
ةغيسصب مهفيرعتل يحايسسلأ يجيوÎلأ
ا˘ه˘طور˘سش ,““ن˘كا˘سسلأ ىد˘ل ة˘ما˘قإ’أ““

ن˘م د˘يزŸأ با˘ط˘ق˘ت˘سسأ ‘ ا˘ه˘ت˘ي˘م˘˘هأأو
سصسصح ة‹ر˘˘ب بنا˘˘ج ¤إأ حا˘˘˘ي˘˘˘سسلأ
ة˘˘عأذإأ Èع ة˘˘ي˘˘سسي˘˘سس–و ة˘˘˘ي˘˘˘مل˘˘˘عإأ
.اهب فيرعتلل ناسسملت

‘ حجان جذو‰ يراون ةديصسلا ---
Œنكاصسلا ىدل ةماقإ’ا ةبر ---

ةنطاق˘لأ ,ة˘يدا˘ن يرأو˘ن ةد˘ي˘سسلأ Èت˘ع˘ت
دحأأ ,ةيلحاسسلأ ةقأوفلأ ةدÒسسم ةيدلبب
نأديم ‘ احا‚ تقق˘ح ي˘ت˘لأ جذا˘م˘ن˘لأ
ةغيسص ‘ اهطأرخنأ لسضفب ةحايسسلأ
,تأونسس4 ذنم نكاسسلأ ىدل ةماقإ’أ

ءايفوأأ نئابز بطقتسست تحبسصأأ ثيح
يتلأ ةيدلبلأ هذ˘ه ةرا˘يز ى˘ل˘ع أودا˘ت˘عأ

يذ˘لأ بلÿأ ““رد˘ي˘ب““ ئ˘طا˘سشب زا˘˘ت“
ة˘˘با˘˘غ˘˘لأو ر˘˘ح˘˘ب˘˘˘لأ ة˘˘˘قرز Úب جوأز˘˘˘ي
.عت‡ يعيبط رظنم ‘ ءأرسضÿأ

ا˘ه˘نأأ جأأو˘˘ل يرأو˘˘ن ةد˘˘ي˘˘سسلأ تر˘˘كذو
Œفوت ‘ ا˘ه˘ت˘ل˘ئا˘ع دأر˘فأأو ي˘ه د˘ه˘تÒ

ةما˘قإ’أ فور˘ظ ع˘ي˘م˘ج Úفا˘ط˘سصم˘ل˘ل
,Úقباط نم نوكتŸأ اهنكسسÃ ةحيرŸأ

ي˘˘˘سضرأ’أ ق˘˘˘با˘˘˘ط˘˘˘لأ نأأ ة˘˘˘ح˘˘˘سضو˘˘˘م
flلوأ’أ ق˘با˘ط˘لأو ا˘ه˘ت˘ل˘ئا˘ع˘˘ل سصسص
flأ لا˘˘ب˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘سس’ سصسصŸفا˘˘ط˘˘سصÚ

تلبقتسسأ اهنأأ امك ,(ايرسصح تلئاعلأ)
,جراÿأ نم حايسسو ة˘ير˘ئأز˘ج تل˘ئا˘ع
.ءأركلأ راعسسأأ ركذ نع كلذب ةظفحتم
عقأوم Èع ةحفسص كل“ اهنأأ تفاسضأأو
سضرعل اهلغتسست يعامتج’أ لسصأوتلأ

بجأو˘˘لأ طور˘˘سشلأو را˘˘ع˘˘سسأأو رو˘˘سص
ن˘م لوأ’أ ق˘˘با˘˘ط˘˘لأ ءأر˘˘ك˘˘ل ا˘˘هر˘˘فو˘˘ت
دعوم ىلع اهنئابز عم قفتتو اهنكسسم

fiعم ناكمو ددÚ ’ثيح ,مهلابقتسس
Òفوتب ا˘ه˘ت˘ل˘ئا˘ع دأر˘فأ ة˘ق˘فر ل˘ف˘ك˘ت˘ت
نم اهنئابزل تامز˘ل˘ت˘سسŸأ ل˘كو ل˘كأ’أ

ءا˘سشع˘لأو ءأذ˘˘غ˘˘لأو حا˘˘ب˘˘سصلأ رو˘˘ط˘˘ف
ةسصاخ ةيد˘ي˘ل˘ق˘ت قا˘ب˘طأأ م˘ه˘ل ر˘سض–و
Ãم˘˘ه˘˘ل سصسصخ˘˘تو ,نا˘˘سسم˘˘ل˘˘ت ة˘˘ن˘˘˘يد

ئطاسشلأو ةباغلأ ¤إأ ةينأديم تاجرخ
ةيناسسملتلأ ءايزأ’أ سضعب ءأركب موقتو
ينتقتو ةيراكذت روسص طا˘ق˘ت˘ل’ م˘ه˘ل
ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت˘لأ تا˘جو˘˘ت˘˘نŸأ سضع˘˘ب م˘˘ه˘˘ل
مسساب ة˘فور˘عŸأ Úط˘لأ ن˘م ة˘عو˘ن˘سصŸأ

ة˘ق˘ط˘نŸا˘ب رو˘ه˘سشŸأ ““رد˘˘ي˘˘ب““ را˘˘خ˘˘ف
ن˘˘م ا˘˘هÒغو ة˘˘يرا˘˘كذ˘˘ت˘˘لأ ا˘˘يأد˘˘ه˘˘لأو
.ةقطنملل ةيلÙأ تاجتنŸأ

Òصضح˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل دو˘˘˘˘˘ه÷ا ر˘˘˘˘˘فا˘˘˘˘˘صضت ---

Ÿفايطصص’ا مصسو ---

م˘˘˘˘˘˘سسوÒ Ÿسضح˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘لأ را˘˘˘˘˘˘˘طإأ ‘و
ة˘˘ير˘˘˘يد˘˘˘م تسصسصخ ,فا˘˘˘ي˘˘˘ط˘˘˘سص’أ
لمعلأو ةيديلقتلأ ةعانسصلأو ةحايسسلأ
ائطاسش21 ناسسملت ةي’و˘ل ي˘ل˘ئا˘ع˘لأ

Ú 4ب عزو˘ت˘ت ة˘˘حا˘˘ب˘˘سسل˘˘ل ا˘˘حو˘˘م˘˘سسم
3و يديهم نب ىسسرم ةيدلبب ئطأوسش
ئطاسشو ةقأوفلأ ةدÒسسم ةيدلبب ىرخأأ

قو˘˘سس تا˘˘يد˘˘ل˘˘ب ن˘˘م ل˘˘ك Èع د˘˘˘حأو
رأدو تأوزغلأو ةيلحأو˘سسلأو ءا˘ثل˘ث˘لأ
.Úنهو نسسأرمغي

ئطأو˘سشلأ هذ˘ه نأأ رأو˘ن˘لأ د˘م˘حأأ ر˘كذو
فيظنت ةيلمعل ةيرود ةفسصب عسضخت

مسضت ةيئ’و ةن÷ فر˘ط ن˘م ة˘ن˘يا˘ع˘مو
ا˘ه˘ت˘يز˘ها˘ج نا˘م˘سضل تا˘˘عا˘˘ط˘˘ق ةد˘˘ع
لل˘˘خ ن˘˘م Úفا˘˘ط˘˘سصŸأ لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سس’
رفوت ىلع فوقولأو ا˘ه˘لا˘مر ف˘ي˘ظ˘ن˘ت
ةدابإأ أذكو اهب هايŸأو ةيمومعلأ ةرانإ’أ
با˘˘سشعأ’أ عز˘˘نو ةرا˘˘سضلأ تأر˘˘˘سش◊أ

ة˘˘ف˘˘سصرأ’أو تا˘˘˘قر˘˘˘ط˘˘˘لأ م˘˘˘ي˘˘˘مر˘˘˘تو
نم تايانبلأ ةهجأو ءلطو ةررسضتŸأ

.تايدلبلأ نأوعأأ فرط
Ò 8فو˘˘ت م˘˘سسوŸأ أذ˘˘ه فر˘˘ع˘˘ي ا˘˘م˘˘˘ك

flقوفت ةيلامجإأ ةقاطب ةيفيسص تامي
تا˘يد˘ل˘ب˘لأ Úب ة˘عزو˘م ,ر˘ير˘سس ي˘˘ف˘˘لأأ
Òخسست بناج ¤إأ ,ةي’ول˘ل ة˘ي˘ل˘حا˘سسلأ

ةسسأر◊ ة˘ي˘ندŸأ ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ا˘نو˘ع072
فا˘ع˘سسإأ تأرا˘˘ي˘˘سس4و ئ˘˘˘طأو˘˘˘سشلأ

ةيطاط˘م قرأوز8و ءافطإأ يتن˘حا˘سشو
ىر˘خأ’أ ل˘خد˘ت˘لأو ذا˘ق˘˘نإ’أ ل˘˘ئا˘˘سسوو
نمألل ة˘ع˘با˘ت ز˘كأر˘م6 سصي˘سصخ˘تو
كرد˘لا˘ب ة˘سصا˘خ ىر˘˘خأأ8و ي˘ن˘طو˘لأ
هبسش ا˘نو˘ع02و ابي˘ب˘ط81و ين˘طو˘لأ

ة˘سسورÙأ ئ˘طأو˘سشلأ هذ˘ه Èع ,Úي˘ب˘ط
مسسوم ةليط ةيحسصلأ ةيطغتلأ نامسضل
.ردسصŸأ تأذ قفو ,فايطسص’أ

لقنلأ ةيريدم تسصسصخ ،اهتهج نمو
باعيتسسأ ةقاط˘ب ل˘ق˘ن ة˘ب˘كر˘م064.2
دعقم008.37 ¤إأ ل˘˘سصت ة˘˘ي˘˘لا˘˘م˘˘˘جإأ
¤إأ لق˘ن˘ت˘لأ ن˘م Úفا˘ط˘سصŸأ Úك˘م˘ت˘ل
Òطسست بناج ¤إأ ةيلحاسسلأ تايدلبلأ
يت˘ير˘يد˘م فر˘ط ن˘م عو˘ن˘ت˘م ج˘ما˘نر˘ب
طيسشنتل ةفاقثلأو ةسضايرلأو بابسشلأ

ة˘ما˘قإأ ن˘م˘سضت˘ي فا˘ي˘ط˘سص’أ م˘سسو˘˘م
ةينف تأرهسس ميظنتو ةيسضاير تأرود
.اهÒغو مامجتسسأ تلحرو
فايطسص’أ مسسوم للخ رهسسلأ متيو
ءا˘ن˘ثأأ ة˘فا˘ظ˘ن˘لأ طور˘سش ة˘ب˘قأر˘م ى˘ل˘ع
دأوŸأو ت’و˘˘كأاŸأ سضر˘˘ع ة˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘ع

فر˘˘ط ن˘˘م ئ˘˘˘طأو˘˘˘سشلأ Èع ىر˘˘˘خأ’أ
نم فيثكتلأو ةراجتلأ ةيريدم نأوعأأ

تاممسستلأ رطاخÃ سسيسسحتلأ تلمح
,مسسوŸأ أذه عم نمأزتت يتلأ ةيئأذغلأ

.لوئسسŸأ تأذ بسسح
نويلم نم ديزأأ باطقتسسأ ” هنأأ ركذي
Èع ي˘سضاŸأ م˘سسوŸأ لل˘خ فا˘ط˘˘سصم
نمأزت يذلأو ,ناسسملت ةي’و ئطأوسش
املث˘م ,91-ديفوكل ةي˘ح˘سصلأ ة˘مزأ’أو
نأأ احسضو˘م ,رد˘سصŸأ سسف˘ن ه˘ي˘لإأ را˘سشأأ
ا˘هدو˘ه˘ج ل˘سصأو˘ت ة˘سصتıأ ح˘˘لا˘˘سصŸأ
ءابولأ أذه راسشتنأ نم ةياقو˘لأ ز˘يز˘ع˘ت˘ل
ةÒخأ’أ ة˘˘˘˘نوآ’أ ‘ د˘˘˘˘˘ه˘˘˘˘˘سشي يذ˘˘˘˘˘لأ
.ÚباسصŸأ ت’اح ددع ‘ أدعاسصت

ةيمارجإا تاكبصش ثÓثب ةحاطإ’ا
–Îا فŸاب ةرجاتıتارد
تابكرملل ›ودلا بيرهتلاو

طا˘سشن˘ل د˘ح ع˘سضو ن˘م ر˘ئأز÷أ ة˘ي’و ن˘مأأ ح˘لا˘سصم تن˘ك“
تأردıا˘ب ةر˘جا˘تŸأ ‘ ة˘سصتfl ة˘ي˘مأر˘جإأ تا˘ك˘ب˘سش ثل˘˘ث

زجح عم تابكرمل˘ل ›ود˘لأ بير˘ه˘ت˘لأو ة˘ير˘سسلأ ةر˘ج˘ه˘لأو
لئاسسوو تابكرم نامثو ةيلاŸأ غلابمو تأردıأ نم تايمك

ن˘م’أ ح˘لا˘سصŸ نا˘˘ي˘˘ب  سسمأأ لوأأ ه˘˘ب دا˘˘فأأ ا˘˘م بسسح ،ىر˘˘خأأ
.ينطولأ

ةلث‡ رئأز÷أ ةي’و نمأأ حلاسصم““ نأأ ردسصŸأ تأذ حسضوأأو
تأرثؤوŸأو تأردıاب عورسشŸأ Òغ راŒإ’أ ةحفاكم ةقرف ‘

نم تنك“ ،ةيئاسضقلأ ةطرسشلل ىطسسولأ ةعطاقŸاب ةيلقعلأ
سصاخسشأأ ةعبسس نم ةنوك˘ت˘م ة˘ي˘مأر˘جإأ ة˘ك˘ب˘سشل د˘ح ع˘سضو

flإ’أ ‘ ة˘˘˘سصتŒغ راÒ أŸا˘˘˘ب عور˘˘˘سشıة˘˘ب˘˘ل˘˘سصلأ تأرد،
.““ةيعرسشلأ Òغ ةماقإ’أ و ةيرسسلأ ةرجهلأ

نيوÒهلأ نم مأرغ027 زجح““ ” ،ةيلمعلأ هتاه رثإأ ىلعو
ة˘ع˘برأأو ة˘ئ˘م ة˘ع˘ب˘سسو Òيل˘م ة˘ت˘سسب رد˘ق˘ي ›ا˘˘م غ˘˘ل˘˘ب˘˘مو
ةبلع092و  وروأأ نو˘سسم˘خو م˘ت˘ي˘ن˘سس نو˘ي˘ل˘˘م نو˘˘ع˘˘برأأو
أذكو تأردıأ Òسض– ةيلمع ‘ لمعتسسي يبط رسضحتسسم
،ن˘˘يوÒه˘˘لأ عو˘˘ن ن˘˘م تأردıأ Òسضح˘˘ت˘˘ب ة˘˘سصا˘˘خ تأودأأ

افتاه51 و Úتيحايسس Úترايسسو لومfi بوسساح يزاهج
للغتسسأ ىلع““ ءانب -نايبلأ حسضوي- ةيلمعلأ ت“و.““’اقن

Úسصخسش مايق اهدافم ةقرفلأ رسصانع ¤إأ تدرو ةمولعم
ىل˘ع ن˘يوÒه˘لأ عو˘ن ن˘م تأردıا˘ب عور˘سشŸأ Òغ راŒإ’ا˘ب

،(...) ةمكfi ةطخ عسضو دعبو .ة˘م˘سصا˘ع˘لأ ءا˘ي˘حأأ ىو˘ت˘سسم
ةثلث مهنيب نم سصاخسشأأ ةعبسس نم نوكتت ةكبسشلأ نأأ Úبت

بيرهت ةحفاكم ة˘قر˘ف تن˘ك“ ،ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م.““بنا˘جأأ ا˘يا˘عر
ىطسسولأ ةيرأدإ’أ ةعطاقم˘ل˘ل ة˘ي˘ئا˘ن÷أ ة˘قر˘ف˘ل˘ل تأرا˘ي˘سسلأ
نم ةنوكتم رأرسشأأ ةعامج فيقوت نم ،ةيئاسضقلأ ةطرسشلل

ةنسس05 وÚ 52ب ام م˘هرا˘م˘عأأ حوأÎت سصا˘خ˘سشأأ ة˘سسم˘خ
flأ ،تا˘˘ب˘˘كر˘˘م˘˘ل˘˘ل ›ود˘˘لأ بير˘˘ه˘˘ت˘˘˘لأ ‘ ة˘˘˘سصتŸسسا˘˘سس

قئاثو ‘ روزŸأ لامعتسسأو ر˘يوز˘ت˘لأ ،ي˘ن˘طو˘لأ دا˘سصت˘ق’ا˘ب
نع ةيلمعلأ هذ˘ه تر˘ف˘سسأأو.““Òغ˘لأ ة˘يو˘ه لا˘ح˘ت˘نأو ة˘يرأدإأ
أروزم ا˘ف˘ل˘م (21)و ةيعفن ةي˘حا˘ي˘سس تا˘ب˘كر˘م (8) عا˘جÎسسأ

Ÿا˘ب ة˘سصا˘خ ة˘يد˘عا˘ق تا˘ف˘لŸدحأو رفسس زأوج أذ˘كو تا˘ب˘كر
.ةلاقن فتأوه (5)و ةيبنجأأ ةيسسن÷

ةعطاقملل ةعباتلأ ةيئاسضقلأ ةطرسشلأ ةقرف تنك“ ،اهرودب
رأرسشأأ ةيعمج طاسشنل دح عسضو نم ةتوت رئبل ةيئاسضقلأ
ةرجاتŸأ ةيسضق ‘ مهيف هبتسشم سصاخسشأأ ةثلث نم نوكتت
طسسولأ ‘ بعرلأ عرز عم ةيلقعلأ تأرثؤوŸأ و تأردıاب
تأردıأ نم ةيمك زجح ” ،ةيلمعلأ هذه رثإأ ىلعو.Êاكسسلأ

غلبم أذكو Òبكلأ مج◊أ نم Úكسس ،يدنهلأ بنقلأ عون نم
(52) ¤إأ ةفاسضإأ عيبلأ تأدئاع نم جد (00504) ب ردقي ›ام
فا˘ت˘سس ة˘لل˘سس ن˘م سسÎف˘م بل˘كو ا˘ي˘ل˘ق˘ع أر˘ثؤو˘م ا˘˘سصر˘˘ق
Ëدقت““ ” ،ةيئاسضقلأ تأءأرج’أ لامك˘ت˘سسأ د˘ع˘بو.ي˘ك˘ير˘مأأ
،““ايميلقأ ةسصتıأ ةباينلأ ما˘مأأ ا˘يا˘سضق˘لأ ‘ م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘سشŸأ

رأرسشأ’أ ةيعمج رسصانع قح ‘ عأديإ’اب رمأأ رأدسصإأ ” ثيح
.ةيباقعلأ ةسسسسؤوŸاب (ةتوت رئب)

حاتتفا : يمومعلا يوقÎلا تانكصس
ءادتبا ةمصصاعلا رئاز÷اب باتتك’ا

ويلوي52 نم
حاتتفأ نع ,  سسمأأ لوأأةيراقعلأ ةيقÎلل ةينطولأ ةسسسسؤوŸأ تفسشك
ةغيسصب ةقسش ىلع لوسصح˘ل˘ل Úن˘طأوŸأ ح˘لا˘سصل با˘ت˘ت˘ك’أ با˘ب
نوزıأ بسسح ةمسصاعلأ رئأز÷أ ةي’وب (PPL) يمومعلأ يوقÎلأ
دبع يديسس““ ةديد÷أ ةنيدŸأ ىوتسسم ىلع تانكسسلأ هتاهل رفوتŸأ
.لبقŸأ ويلوي52 دحأ’أ موي نم ءأدتبأ ,““ةينامحرلأ““ ةنيدم و ““هللأ

لسصأوتلأ عقوÃ اهتحفسص Èع اهل نايب ‘ ةسسسسؤوŸأ تحسضوأ و
بأÎلأ Èع ,ÚنطأوŸأ ةفاك““ وعدت اهنأ ““كوبسسياف““ يعامتج’أ
يمومعلأ يوقÎلأ تانكسس ءانتق’ حسشÎلأ ‘ Úبغأرلأ ,ينطولأ

P.P.Lأ بسسح ةمسصاعلأ رئأز÷أ ةي’وبıأ نوزŸنم لكب رفوت
¤أ ,““ةينامحرلأ““ ةنيدم و ““ه˘ل˘لأ د˘ب˘ع يد˘ي˘سس““ ةد˘يد÷أ ة˘ن˘يدŸأ
zd.ipne.www , ةسسسسؤوملل ÊوÎكلإ’أ عقوŸأ ىلع علطإ’أ

.““1202 ويلوي52 دحأ’أ موي خيرات نم ءأدتبأ أذه و
‘ ةيلمعلأ هذهب ةينعŸأ ةينكسسلأ عقأوŸأ نأ ,ردسصŸأ تأذ ,Úب امك

يوقرت نكسسم850.2 : يه ““هللأ دبع يديسس““ ةديد÷أ ةنيدŸأ
000.1 وQ21 يمومع يو˘قر˘ت ن˘ك˘سسمQ21, 002.1 يمومع
ة˘ن˘يدÃ ة˘ي˘ن˘ك˘سسلأ ع˘˘قأوŸأ ا˘˘مأ.Q91 ي˘مو˘م˘ع يو˘قر˘˘ت ن˘˘ك˘˘سسم
Q81, 801 يمومع يوقرت نكسسم120.1 : يهف ““ةينامحرلأ““
يمومع يوقرت نكسسم002.1 وQ81  يمومع يوقرت نكسسم

Q42.و Ÿأ ن˘م د˘˘يزŸأ تعد ,تا˘مو˘ل˘عŸا˘ه˘نا˘ي˘ب ما˘ت˘خ ‘ ,ة˘سسسسؤو,
عيراسشŸأ ةيريدم ىدل ةيراجتلأ اه◊ا˘سصم ن˘م بر˘ق˘ت˘ل˘ل Úم˘ت˘هŸأ
.(ةمسصاعلأ رئأز÷أ) ““ تياف د’وأأ ““ برغ رئأز÷اب

Òغ راŒ’ا ةحفاكŸ ةيزكرŸا ةحلصصملل ديد÷ا رقŸا Úصشدت :ةمصصاعلا رئاز÷ا
تاردıاب عورصشŸا

ر˘˘ئأز÷ا˘˘˘ب را˘˘˘م˘˘˘سسلأ دأو ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘نÃ  سسمأأ لوأأ ”
ة˘ح˘ل˘سصم˘ل˘ل د˘يد÷أ ر˘˘قŸأ Úسشد˘˘ت ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لأ
عور˘˘˘سشŸأ Òغ راŒ’أ ة˘˘˘ح˘˘˘˘فا˘˘˘˘كŸ ة˘˘˘˘يز˘˘˘˘كرŸأ
ةيئاسضقلأ ة˘طر˘سشلأ ة˘ير˘يدŸ ة˘ع˘با˘ت˘لأ تأردıا˘ب

ةيكيتسسيجوللأ لئاسسولأ لكب اهديوزت ” ثيح
تأردıأ ةفأ’ يدسصتلأ فدهب ةثيد◊أ ةينقتلأو
.مأرج’أ عأونأأ فلتflو
تأذ ة˘ح˘ل˘سصŸأ هذ˘ه Úسشد˘ت ى˘ل˘˘ع فر˘˘سشأأ د˘˘قو
ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ ع˘با˘ط˘لأ و ي˘ن˘طو˘لأ سصا˘˘سصت˘˘خ’أ

ماعلأ ريدŸأ ,تأردıأ ةفأ ةح˘فا˘ك˘م ‘ زا˘ي˘ت˘ما˘ب
,خ˘ي˘سش ن˘ب ن˘يد˘لأ ن˘يز د˘ير˘ف ي˘ن˘طو˘˘لأ ن˘˘مأل˘˘ل
تأراطأو ,ةفرسش فسسوي ,رئأز÷أ ›أو روسضحب

.ينطولأ نم’أ نم
ةطرسشلأ ريدم ةطرسشلأ بقأرم دكأأ ,ةبسسانŸابو
,يفحسص حيرسصت ‘ ,روقاسش دمfi ,ةيئاسضقلأ

ة˘يز˘كرŸأ ة˘ح˘ل˘سصŸأ نأأ ,Úسشد˘ت˘لأ م˘سسأر˘م بق˘ع
ةحفاكم ‘ ينطو سصاسصتخاب ع˘ت˘م˘ت˘ت ةد˘يد÷أ
ي˘˘عر˘˘سشلأ Òغ راŒل˘˘ل ة˘˘م˘˘ظ˘˘نŸأ تا˘˘ك˘˘ب˘˘سشلأ

ةطرسشلأ حلاسصم عم اهلمع قسسنت و تأردıاب
ع˘م أذ˘كو ن˘طو˘لأ ن˘˘م ة˘˘ي’و85 ل ةيئا˘سضق˘لأ

flي˘˘˘ن˘˘˘م’أ ءا˘˘˘كر˘˘˘سشلأ ف˘˘˘ل˘˘˘˘تÚ –فأر˘˘˘سشأ ت
.ةسصتıأ ةيئاسضقلأ تاطلسسلأ

ثدحتŸأ تأذ في˘سضي- ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ هذ˘ه جرد˘ن˘تو
للقتسس’أ يديعل ةدلıأ ت’افتح’أ راطأ ‘-
95 لأ ىر˘كذ˘لأ ع˘م ن˘مأز˘ت˘ت ي˘ت˘لأ با˘˘ب˘˘سشلأو
.ينطولأ نمألل ةماعلأ ةيريدŸأ سسيسسأاتل
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تايدلب7 لمسشت ةردابŸإ
ندŸإ عورسشم ركسسعÃ ةيجذو‰

كÓهتسسإ نم سضيفختلل ءإرسضÿإ
ةقاطلإ

ةي’و رقÃ تار“ؤوŸا رسصقب لمع ةسشرو دقع عوبسس’ا ةياهن ”
زيزعتل ءارسضÿا تايدلبلا عورسشم ذيفنت و فيرعتلل   ركسسعم
ةيجيتاÎسسإ’ يسسيئر˘لا ز˘ي˘كÎلا روfi ة˘يو˘قا˘ط˘لا ة˘ي˘لا˘ع˘ف˘لا
ثاعبنا سضفخب ةسصاÿا اهفادهأا قيقحتل ةيرئاز÷ا ةموك◊ا

  .يرار◊ا سسابتح’ا تازاغ
،لم˘ع˘لا ة˘سشرو ة˘ي’و˘ل˘ل ة˘ي˘لÙا ةرادإ’ا ةر˘يد˘م تسسأار˘ت ثي˘ح
ÊاŸأ’ا نواعتلا ةمظنم ءاÈخ، ةيلخادلا ةرازو لث‡ روسضحب
ZIG،تاذ ةي’ولا نم ةيجذو‰ تايدلب (7)عبسس ءاسسؤور
، قي˘سس ، ر˘ك˘سسع˘م ي˘هو ة˘ي˘لا˘ع˘لا ة˘قا˘ط˘لا كÓ˘ه˘ت˘سسا ةرو˘تا˘ف
نم ددع و ،فينغيت ، ةيغاتلا يداو ، ةناهز ، سسيرغ ، ةيدمÙا

ع˘سضو ” ثي˘ح ،ة˘كار˘سش تاذ و ة˘ل˘عا˘ف˘لا تا˘عا˘ط˘ق˘˘لا ي˘˘ل˘˘ث‡
لكسشب ةقاطلا كÓهتسسا سضيفخت لجأا نم لم˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘ج˘ه˘ن˘م
ة˘قا˘ط˘لا ةرادإا Úسس–و ة˘ي˘جذو˘م˘ن˘لا تا˘يد˘ل˘ب˘˘لا ‘ ماد˘˘ت˘˘سسم
تاقاطلل اهلمع ططخ ذيفنتو عسضو ‘ تايدلبلا ةقفارمو
تاقاطلا لامعتسس’ يزيف– را˘طإا حاÎقاو م˘ي˘م˘ع˘ت ،ةدد˘ج˘تŸا
قفارمو تاجتنŸا ةدوج Úسس– ، ةيوقاطلا ةيلاعفلاو ةددجتŸا
.ةددجتŸا تاقاطلا

ةكبسشب ّبسش قيرح رثإإ
زاغلإ عطقت «زاغلنوسس»عيزوتلإ

سسابعلبب ءايحأإ ةدع نع
ىلع قيرح سسابعلب يديسسب روتسساب عراسشب سسمأا لوأا عقو
بب˘سسب ط˘سسو˘تŸا ط˘غ˘سضلا تاذ ع˘يزو˘ت˘لا ة˘ك˘ب˘سش ىو˘˘ت˘˘سسم
اهترسشاب دق تناك يتلا  رف◊ا لاغسشأا نع مجانلا زاغلل برسست
 .Òهطتلا ةسسسسؤوم
قيوطت ” و روفلا ىل˘ع ة˘ي˘ندŸا ة˘يا˘م◊ا ر˘سصا˘ن˘ع ل˘خد˘ت د˘قو
و ÊابŸا و نكاسسŸا ¤إا هفحز عنŸ هيلع ةرطيسسلا و قير◊ا
نمزلا نم ةعاسس فرظ ‘ هدامخإا متيل ي◊اب ةدجاوتŸا تÙÓا
ةيندŸا ةيام◊ا ترخسس د˘قو. ة˘ير˘سشب ر˘ئا˘سسخ ل˘ي˘ج˘سست نود˘ب
2 ¤إا ةفاسضإا اهعاونأا فلتخÃ ءافطإا تانحاسش8 ةيلمعلا هذهل
بترلا فلتخÃ انوع54 ـب ردق يرسشب دادعت و فاعسسإا تارايسس

رو˘سضح˘بو ة˘ي˘ندŸا ة˘يا˘م˘ح˘˘ل˘˘ل ي˘˘ئ’و˘˘لا ر˘˘يدŸا فار˘˘سشإا ت–
¤إا «زاغلنوسس» ةسسسسؤو˘م تعرا˘سس و اذ˘ه .ة˘ي˘لÙا تا˘ط˘ل˘سسلا

ءايحأ’ا و روكذŸا ي◊ا نع يعيبطلا زاغلا ةداÃ ديوزتلا عطق
يذلا قير◊ا ببسسب ةلمتfi ةروطخ يأا بنجتل هل ةرواÛا
نايب ‘ تدافأا امك .ي◊ا ةنطاقل ةÒبك عله ةلاح ‘ ببسست
هنأا ةدكؤوم يسسايق فرظ ‘ زاغلا ةدام ليغسشت ةداعإا ” هنأا اهل

دحأا˘ب و لزا˘نŸا تا˘ه˘جاو˘ب ة˘يداŸا ر˘ئا˘سسÿا سضع˘ب ل˘ي˘ج˘سست ”
ةيأا ليجسست مدع ¤إا ةÒسشم ةي˘ب˘سشÿا ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك˘لا ةد˘م˘عأ’ا

ةيندŸا ةيام◊ا و ةيريدŸا ناوعأا دوهج لسضفب ةيرسشب رئاسسخ
.رطÿا داعبإ’ قاسس و مدق ىلع اوفقو نيذلا

تامدÿإ يريدم فيقوت
ةماقإ’إو ““رسصقلإ““ ةيعما÷إ

ةياجبب ““10روزيمأإ““ ةيعما÷إ

ةماقإ’ا و ““ر˘سصق˘لا““ ة˘ي˘ع˘ما÷ا تا˘مدÿا ير˘يد˘م ف˘ي˘قو˘ت ”
ءادأا ‘ امهÒسصقتل““ ،ةياجب ةي’وب ،““10روزيمأا““ ةيعما÷ا

›ا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو ه˘ترد˘سصأا نا˘ي˘ب بسسح ،““ا˘م˘ه˘ما˘˘ه˘˘م
  سسمأا لوأا ،يملعلا ثحبلاو
لخاد فنع نم ثدح اŸ فسسأات““ ةرازولا نأا ردسصŸا حسضوأاو
تا˘مدÿا ة˘ير˘يدŸ ة˘ع˘با˘ت˘˘لا ،““10روزيمأا““ ة˘ي˘ع˘ما÷ا ة˘ما˘قإ’ا
Úب عقو يذلا راجسشلا رثإا ،ةياجب ةي’وب ،““رسصقلا““ ةيعما÷ا
،03.32 ةعاسسلا دودح ‘ ويلويÚ 21نث’ا ةليل ÚميقŸا ةبلطلا

Úير˘ئاز÷ا ة˘ب˘ل˘ط˘لا Úب تا˘با˘سصإا ثود˘ح ن˘ع ر˘ف˘˘سسأا يذ˘˘لاو
.““ةيدام رئاسسخو ي◊اب ÚميقŸا بناجأ’ا ةبلطلاو
نم لك فيقوت ”““ دقف ثدا◊ا اذه رثإا ىلع هنأا نايبلا فاسضأاو
ة˘ما˘قإ’ا ر˘يد˘م اذ˘ك و ،+ر˘سصق˘لا+ ة˘ي˘ع˘˘ما÷ا تا˘˘مدÿا ر˘˘يد˘˘م
.““امهماهم ءادأا ‘ امهÒسصقتل +10روزيمأا+ ةيعما÷ا

يجيرÿ يراكتبإ جذو‰ نسسحأإ ةقباسسم ‘ عيراسشم ةثÓث جيوتت :ناسسملت ةعماج
ايجولونكتلإ ةيلك ةبلط

ةيباقعلا تارارقلا ،Úلقانلل يوه÷ا دا–’ا دقتنا
،ةيرسض◊ا طوطÿا ‘ Úلقانلا دسض تردسصأا يتلا

تنم˘سضت ي˘ت˘لاو تÓ˘فا◊ا با˘ح˘سصأا ا˘سصو˘سصخو
Òبادتلا ةفلاfl ببسسب رسشÙا ¤إا ةلفاح04 ليو–

اهطاسشن لÓخ ““انوروك““ ءابوب ةسصاÿا ،ةيئاقولا
،ددÙا باكرلا ددعو د˘عا˘ب˘ت˘لا ماÎحا مد˘ع ا˘ه˘ن˘مو
اذ˘ه ‘ ة˘سضور˘فŸاو ة˘ق˘ب˘طŸا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘ل˘ل ا˘ق˘˘فو
نم اهÒغو ةمامكلا ءادترا مدعو يحسصلا فرظلا
دعب ةسصاخ نولقانلا اهعبتي دعي ⁄ يتلا ،تاءارجإ’ا

.اقباسس ت’ا◊ا ‘ عجارت ليجسستو ةطسشن’ا حتف

‘ ةدايز ليجسست عم مويلا ¤إا نواهتلا لسصاوتيل
نأا تÈتعا Úلقانلل ةلثمŸا ةباقنلا نأا Òغ ،ت’ا◊ا
فح‹ رارق وه ،رسشÙا ىلع تابكرŸا ةلاحإا ءارجإا

Úلقانلا عم لماعتلا اقباسس ” تقو ‘ ،مهقح ‘

هذ˘ه نو˘ك˘ت˘ل م˘ه˘طا˘سشن ة˘ي˘م˘هأ’ ار˘ظ˘ن ،ة˘سسÓ˘˘سسب
ةلفا◊ا كلاÃ رسضتو ةمراسص دج مويلا ،تارارقلا

ةقيق◊ا ‘ لمحتي يذلا ،سضباقلا وأا قئاسسلا سسيلو
يوه÷ا بتكŸا سسيئر بلاط امك ،تافلاıا هذه
يتلا ةبقارŸا حلاسصم نم ،Úلقانلل ينطولا دا–Óل
عمŒ نا÷ ‘ ةلث˘مŸاو ،تا˘بو˘ق˘ع˘لا هذ˘ه ترد˘سصأا

ن˘مأ’ا ح˘لا˘سصم ة˘ق˘فر ،ل˘ق˘ن˘لا ة˘˘ير˘˘يد˘˘م ن˘˘م ل˘˘ك
نود تابوقعلا هذه قيبطت لبق ،Úلقانلا سسيسسحتب
Òغتت ةيئابولا ةيعسضولا نأاو ةسصاخ ،راذنإا قباسس
نيابتي Òبادتلا هذ˘ه˘ب ل˘ما˘ع˘ت˘لاو ،ىر˘خأ’ ةÎف ن˘م
نأا امك ت’ا◊ا ددعو ،ةيحسصلا فورظلا بسسح
تاءار˘جإ’ا هذ˘ه ق˘ي˘ب˘ط˘ت مد˘ع˘ب ة˘قÓ˘ع ن˘طاو˘م˘ل˘ل
ةدايز ،هيلع اهسضر˘ف بع˘سصلا ن˘م ه˘نأ’ ،ة˘ي˘ح˘سصلا

ادوجوم نكي ⁄ تابو˘ق˘ع˘لا هذ˘ه ق˘ي˘ب˘ط˘ت ّنأا ى˘ل˘ع
نع يلختلا ‘ مهاسس ام ،ةقباسسلا رهسشأ’ا لÓخ

باقعلا ناك اميف ،ةيحسصلا Òبادتلا هذه نم ديدعلا
. راذنإا قباسس نودو ايئاجف اهتفلاfl ىلع
نأا˘˘ب يو˘˘ه÷ا دا–’ا ل˘˘ث‡ ر˘˘كذ ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
اوفقوتي ⁄ ءابولا تاÎف بعسصأا لÓخو ،Úلقانلا

ق˘ئÓ˘لا Òغ ن˘م ›ا˘ت˘˘لا˘˘بو اÈج ’إا ،ل˘˘م˘˘ع˘˘لا ن˘˘ع
وأا مهمÓعإا ىت˘ح نود ،ل˘ك˘سشلا اذ˘ه˘ب م˘ه˘ت˘ب˘قا˘ع˘م

قيبط˘ت ن˘ك˘مŸا ن˘م نا˘ك ا˘م˘ي˘ف ،ا˘ق˘ب˘سسم م˘هر˘يذ–
ة˘ل˘حر˘م ‘ لو˘˘خد˘˘لا ا˘˘هد˘˘ع˘˘بو ،ط˘˘ق˘˘ف تاراذ˘˘عإا
،ةف˘لاıا بك˘تر˘م سس“ نأا بج˘ي ي˘ت˘لا ،تا˘بو˘ق˘ع˘لا

يطعي دق ،Òخأ’ا اذه نأ’ ةلفا◊ا بحاسص سسيلو
ي˘عو سصق˘ن˘ل ا˘نا˘ي˘حأا ا˘ه˘ق˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت بع˘˘سصي ر˘˘ماوأا
ة˘يرا˘ب˘جإا Úب ل˘قا˘ن˘لا نو˘ك˘ي ›ا˘ت˘لا˘بو ،Úن˘˘طاوŸا
نوكي اميف اهل ن˘طاوŸا سضفرو ،Òباد˘ت˘لا ق˘ي˘ب˘ط˘ت
. هموي توق ليسصحتل لمعلل ارطسضم

مدعل رسشÙإ ¤إإ ةلفاح04 ليو– ةبوقعلإ ‘ رظنلإ ةداعإاب بلاطي Úلقانلل يوه÷إ دا–’إ
ةيئاقولإ Òبإدتلإ مإÎحإ

ة˘ق˘با˘سسم ن˘م˘سض ع˘يرا˘سشم ة˘ثÓ˘ث ج˘يو˘˘ت˘˘ت  سسمأا لوأا ”
زكرÃ ايجولونكتلا ةيلك يجيرÿ يراكتبا جذو‰ نسسحأا
امبسسح ناسسملتب ““دياقلب ركب ي˘بأا““ ة˘ع˘ما˘ج˘ب بلا˘ط˘لا

.ءايركز نوسسح يراسص زكرŸا اذه ريدم ىدل ملع
سصسصخ˘ت ‘ ة˘ب˘لا˘ط˘لا ¤وأ’ا ة˘ب˘ترŸا ى˘ل˘ع تل˘سص–و

‘ لثمتŸا اهعورسشÃ ةيزاج روسشاي ةيبطويبلا ةسسدنهلا
‘ اهيليل ةيومدلا ةدروأ’ا نع فسشكلل زاهج ةعانسص

ة˘ي˘ندŸا ة˘سسد˘ن˘ه˘لا سصخ˘ت ‘ بلا˘ط˘لا ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ب˘˘ترŸا
Ãا ه˘˘عور˘˘سشŸة˘لزا˘ع˘لا ر˘جآ’ا ع˘ط˘˘ق ة˘˘عا˘˘ن˘˘سصب ق˘˘ل˘˘ع˘˘ت
تاذ ق˘فو ة˘ع˘ف˘˘ترŸا ةرار◊ا تا˘˘جرد˘˘ل و ءا˘˘سضو˘˘سضل˘˘ل

.ردسصŸا
سصسصخ˘˘ت ‘ بلا˘˘ط˘˘لا كت˘˘فاو
ناملسس ةينوÎك˘لإ’ا ة˘سسد˘ن˘ه˘لا
ةثلاث˘لا ة˘ب˘ترŸا قرا˘ط يوا˘ي˘ح˘ي

‘ ل˘˘ث˘˘م˘˘˘تŸا ه˘˘˘عور˘˘˘سشم ن˘˘˘ع
كيتسسÓبلا تارورا˘ق ة˘ل˘ك˘سسر
‘ لمعت˘سست طو˘ي˘خ ة˘عا˘ن˘سصل

flتاعانسصلا فلت.
زئاوجب ةبلطلا ء’ؤوه Ëركت ”و
نم مهتقفارم نام˘سض ع˘م ة˘م˘ي˘ق

ديسسŒ ‘ بلاطلا زكرم فرط
عقاولا سضرأا ىلع عيراسشŸا هذه
ةزه˘جأا ف˘ل˘تfl ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب
ةرا˘سشإ’ا ت“ ا˘م˘ل˘ث˘م ل˘ي˘غ˘سشت˘لا
.هيلإا
يتلا ةقباسسŸا هذه نإاف Òكذتلل
تفر˘˘˘˘ع اد˘˘˘˘حاو ا˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘ي تماد
يجيرخ نم ابلاط12 ةكراسشم
فلتfl ‘ ايجولونك˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘ك

ع˘˘˘˘يرا˘˘˘˘سشÃ تا˘˘˘˘سصسصخ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
لامعأ’ا مييقت ” ثيح ةيراكتبا

ن˘˘م ة˘˘نو˘˘ك˘˘م ة˘˘ن÷ فر˘˘ط ن˘˘م
دا˘م˘ت˘˘ع’ا˘˘ب Úسصتfl ةذ˘˘تا˘˘سسأا

عيراسشŸا هذه يسشا“ ىدم اهمهأا ةددعتم سسيياقم ىلع
.ردسصŸا تاذ قفو ةيداسصتق’ا قوسسلا عم ةيراكتب’ا

و ي˘م˘ل˘ع˘لا د˘ه÷ا Úم˘ث˘ت ¤إا ةردا˘بŸا هذ˘ه فد˘ه˘ت ا˘˘م˘˘ك
ءاسشنإا و ةيت’واقŸا و راك˘ت˘ب’ا ى˘ل˘ع ة˘ب˘ل˘ط˘لا ع˘ي˘ج˘سشت
.مهنيب اميف سسفانتلا حور ثعب و ةرغسصŸا تاسسسسؤوŸا

سسإدرموبب كإربوب لحاسس ةباغب يداعلإ جردتلإ رئاط نم درف005 نع ديزي ام قÓطإإ
سسمأا لوأا ،(سسادرموب قرسش) دواد يديسس ةيدلبب كاربوب لحاسس ةباغ تدافتسسا
،يداعلا جردتلا رئاط نم درف005 نع ديزي ام اهاوتسسم ىلع قÓطإا نم ،
هب دافأا امبسسح ،تاطلسسلا و ÊدŸا عمتÛاو يÈلا ديسصلا تايعمج روسضحب

.ةي’ولاب تاباغلا ةظفاfi نم ردسصم
سشماه ىلع ، جأاو/ل زيزعب دم˘حأا د˘ي˘سس ،ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب تا˘با˘غ˘لا ظ˘فاfi ح˘سضوأاو
Úب قيسسنتلاب ت“ ةيلمعلا هذه نأاب ،رويطلا هذه نم ةعفدلا هذه قÓطإا ميسسارم

fiاو تا˘با˘غ˘لا ة˘˘ظ˘˘فاŸ(ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز÷ا) ةد˘لارز˘ب د˘ي˘سصل˘ل ي˘ن˘طو˘لا ز˘كر
ف˘ل˘تflو ي˘ن˘طو˘لا كرد˘لاو ة˘ي’و˘لا˘ب يÈلا د˘ي˘سصل˘ل ة˘ي˘ئ’و˘لا ة˘ي˘لارد˘ف˘لاو
.ةدمتعŸا يÈلا ديسصلا تايعمج
اهعسضو ” ،اهل نسضتÙا ديد÷ا طيÙا عم تقلطأا يتلا رويطلا ملقأات لجأا نمو
ةيدلبل يÈلا ديسصلا ةيعمج فرط نم زجنŸا ،ÒطŸا لخادب مايأا01 نم ديزأ’
ديسصلل ينطولا زكرŸاو تاباغلا ةظفاÚ fiب ام ةيقافتا راطإا ‘ ،دواد يديسس
تاحيسضوتلا بسسح ،سسادرموبب يÈلا ديسصلل ةيئ’ولا ةيلاردفلاو ةدلارزب
.روسضحلل ةباينلاب تاباغلا ظفاfi اهمدق يتلا

ةيناو˘ي◊ا ةوÌلا ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فاÙا را˘طإا ‘ جرد˘ن˘ت ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه د˘ع˘تو
ةباثÃ ،اهرثاكت و اهنيمثت ‘ ةمهاسسŸاو يجولويبلا عونتلاو ةي’ولل ةيديسصلا

نم0202 ةنسس مسسرب عقوŸا دافتسسإا ثيح ،يباغلا ميلقإ’ا اذه ةدئافل ةيناث ةعفد
¤إا ادانتسسإا  ،(يداعلا جردتلا) رويطلا نم عونلا سسفن نم ددعلا سسفن قÓطإا
.ردسصŸا سسفن
ةنسسلا لÓخ ترج ىرخأا تايلمع ةروكذŸا قÓطإ’ا ةيلمع قبسس ،ةراسشإÓل
ةرادق دسس نم لك ىوتسسم ىلع ،قÓطإا ‘ اهمهأا لثمتت ،ةي’ولا Èع ةيرا÷ا

رسضخأ’ا طبلا نم Òط007 وحن ،تانج سسأار ةيدلبب ةرامع داوو ةزقزوبب
xirdreP) ل˘ج◊ا ر˘ئا˘طو ،ة˘˘يد˘˘ي˘˘سصلا تا˘˘ي˘˘مÙا ن˘˘م هرا˘˘سضحإا م˘˘ت˘˘ي يذ˘˘لا
arbmag) ةي’ولا ميلقإا لك ابيرقت ىوتسسم ىلع ةتوافتم دادعأاب.
‘ اهقيرب ديعت˘سست تأاد˘ب ة˘ي’و˘لا˘ب يÈلا د˘ي˘سصلا ة˘ياو˘ه نأا ر˘كذ˘لا˘ب ر˘يد˘جو
دايسص008 نع ديزي ام لاÛا اذه ‘ طسشني حبسصأا ثيح ،ةÒخأ’ا تاونسسلا
ةفلتfl ةيعمج62 نمسض مظتنمو ةيرمعلا تائفلا فلتfl ‘ سسرا‡ يرب
ةيلاردف ‘ ةطرخنم (تايع˘م÷ا) ا˘هرود˘ب ي˘ت˘لاو ة˘ي’و˘لا م˘ي˘ل˘قإا ل˘ك ي˘ط˘غ˘ت

.فسسوي نامعن نب اهسسأاÎي ةيئ’و
Òطأاتو ليهسست لجأا نم ،تايعم÷ا هذه لÓخ نم مهسسفنأا نودايسصلا مظنو
دمتعت اهنأا و ةسصاخ ،اهميظنت و يسضايرلا عباطلا تاذ ةياوهلا هذه ةسسرا‡
ابلاغ نكامأا ‘ و ةسسيرفلا دايطسص’ فيفÿا حÓسسلا نم عون لامعتسسا ىلع
.ةلوزعمو ةيلبج نوكت ام
نم ددع Èكأا باطقتسساو عيسسوتو عفد ءاطعإ’ ىعسسم ‘و ،ىرخأا ةهج نمو
تاباغلا حلاسصم فدهتسست ،مظنم لكسش ‘ ةياوهلا هذه ةسسرامŸ بابسشلا
دايسص004 نع ديزي ام ةدئافل يليهأاتو يقيبطت نيوكت Òفوت ¤إا ،ةي’ولاب
لÓخ نم كلذو ،ةي’ولا ميلقإا Èع ةروكذŸا تايعم÷ا نمسض يوسضنم يرب
.ةنسسلا رادم ىلع ةينيوكت تارود مهلوانتم ‘ عسضوو Òفوت

ةلودلا اهترقأا يتلا Úناوقلا ¤إا ةينيوكتلا تارودلا هذه ميظنت بيجتسسيو
ةينيوكت تارود دقع ةرورسض ىلع سصنت ثيح ،لاÛا ‘ نيدايسصلا ةدئافل
نيوكت ةداهسش ىلع مهلوسصحب جوتت ةلماك ةنسس رادم ىلع نيدايسصلا ةدئافل

.يرب دايسص ةسصخر ىلع لوسص◊ا فلم ‘ جردت ،يÈلا ديسصلا لا‹ ‘



ىصضوفلأ ىلع ءإصضقلإب نأدهعتي ششي÷أو إيقيرفإأ بونج شسيئر
2441 ةج◊أ وذ80ـل قـفأومــلأ١2٠2 ةيليوج81 دحألأ

›ود

ايقير˘فإأ بو˘ن˘ج شسي˘ئر لا˘ق  :جÈصسنا˘هو˘ج
ق˘ي˘صسن˘ت ” ه˘نإأ  شسمأأ ا˘˘صسو˘˘فا˘˘مأر ل˘˘يÒصس
تق˘ل˘غأأ ي˘ت˘لأ ة˘ي˘ئا˘غو˘غ˘لأ ف˘ن˘ع˘لأ لا˘م˘˘عأأ
تر˘مدو ة˘ي˘˘صسي˘˘ئر˘˘لأ ة˘˘ع˘˘ير˘˘صسلأ قر˘˘ط˘˘لأ
.ليتق002 نم Ìكأأ تفلخو تاكرصشلأ

¤إأ ةيركصسع ةصسأرح ت– هلوصصو ىدلو
ةفينع تاجاجتحأ اهتزه يتلأ نابريد ةنيدم
هفصصوو فنعلاب اصسوفامأر ددن ، مايأأ لبق
.ةيطأرقÁدلأ ىلع موجه هنأاب

هذ˘˘ه ل˘˘ك نأأ ا˘˘ما“ ح˘˘صضأو˘˘لأ ن˘˘˘م““ لا˘˘˘قو
” به˘˘˘˘نو تا˘˘˘˘بأر˘˘˘˘ط˘˘˘˘صضأ ن˘˘˘˘م ثدأو◊أ
شصاخ˘صشأأ كا˘ن˘ه نا˘ك ؛ ا˘ه˘ي˘ل˘ع شضير˘ح˘ت˘لأ

.““اهوقصسنو اهل أوططخ
ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘لأ ” ه˘نأأ ا˘صسو˘فا˘مأر فا˘˘صضأأو
مهنع ةطرصشلأ ثحبتو شصاخصشألأ شضعب

¤إأ ود˘ب˘ي ا˘م ى˘ل˘˘ع ةرا˘˘صشإأ ‘ ر˘˘كذو .نآلأ
لامعأاب حم˘صسن ن˘ل““ ، ة˘طر˘صشلأ ة˘با˘ج˘ت˘صسأ
‘ راصشت˘نلا˘ب تا˘بأر˘ط˘صضلأو ى˘صضو˘ف˘لأ
وه ام لعفن نأأ انناكمإاب ناك .. معن .اندلب
.““ انمهأد عصضولأ نكل ، لصضفأأ

بو˘ن˘ج˘ب ة˘ي˘مو˘ك˘ح تأءا˘صصحإأ ترا˘˘صشأأو
اًصصخصش212 نأأ ¤إأ ةعم÷أ مويلأ ايقيرفأأ
ىتلأ ةفينعلأ بغصشلأ لامعأأ ‘ مهفتح أوقل
بيصصأأ امنيب ، دلبلأ نم قطانم تحاتجأ

.ناكصسلأ نم Èكأأ ددع
ىلع تاجاج˘ت˘حا˘ب ف˘ن˘ع˘لأ لا˘م˘عأأ تأأد˘بو
ىذلأ اموز بوكاج قباصسلأ شسيئرلأ نجصس
.لاتان ولوزأوك ميلقإأ نم ردحني

›أوح ،ىلتقلأ ةيبلاغ نإأ اصسوفامأر لاقو
.لاتان ولوزأوك ‘ أوناك ،اصصخصش081

تا˘م˘ج˘ه˘لأ ن˘م د˘يزŸأ ن˘م م˘غر˘˘لأ ى˘˘ل˘˘عو
لاتان ولوزأوك ميلقإأ ‘ اميصس ل ، ةقرفتŸأ
ت– نآلأ ع˘صضو˘لأ ح˘ب˘صصأأ د˘ق˘ف ي˘ل˘حا˘صسلأ
ششي÷أ ل˘ب˘ق ن˘م Òب˘ك د˘ح ¤إأ ةر˘˘ط˘˘ي˘˘صسلأ

امبصسح ، ةيصسيئرلأ لقنلأ قرط حتف ديعأأو
‘ ةريزولأ ، يني˘فا˘صشت˘ن وزو˘ب˘مو˘خ تلا˘ق
.مويلأ شسيئرلأ بتكم
‘ ع˘صضو˘لأ““ نأأ ي˘˘ن˘˘ي˘˘فا˘˘صشت˘˘ن تفا˘˘صضأأو
¤إأ دوعي جنتواجو لاتان ولوزأوك ىميلقإأ

، ““ ةتباث ةروصصب نكلو ًايجيردت هتعيبط
0052 نم Ìكأأ ىلع شضبقلأ ” هنأأ ًافيصضم
.نآلأ ىتح شصخصش
0552 ن˘م Ìكأأ ى˘ل˘˘ع شضب˘˘ق˘˘لأ ءا˘˘ق˘˘لإأ ”و
.نآلأ ىتح اصصخصش
52 وحن ايقيرفأأ بونج ةموكح تدصشحو

نوناقلأ ذافنإأ ةز˘ه˘جأأ ةد˘عا˘صسŸ يد˘ن˘ج ف˘لأأ
ةفينعلأ تاجاجتحلأ ةهجأوم ىلع ةيلÙأ
دهع ‘ تأوقلل راصشتنأ Èكأأ ‘ ،ةيرا÷أ
.اماع72 ذنم ايقيرفأأ بونجب ةيطأرقÁدلأ

Êأزدور لأÔ÷أ ششي÷أ د˘˘˘ئا˘˘˘˘ق ف˘˘˘˘صصوو
ىلع ءأدتعأ““ اهنأاب بغصشلأ لامعأأ ا‚أوفام
.““ةينطولأ انتدحو
ةدلب ‘ لقن ةيحورم تطح نأأ دعب لاقو
ل““ هنإأ جÈصسناهوج نم برقلاب أردنصسكلأأ
هجأونصس .ةلودلأ ةطلصس ىدحتي نم دجوي
.““ةوقلاب ةوقلأ

دعب تأدأدمإلأ شصقن نم فواıأ يمانتتو
.تاجاجتحلأ نم مايأأ

ة˘ي˘صسي˘ئر˘لأ دأد˘مإلأ تا˘قو˘ع˘˘م د˘˘حأأ نا˘˘كو
‘ ةي˘صسي˘ئر˘لأ قر˘ط˘لأ ن˘م د˘يد˘ع˘لأ قل˘غإأ
.دوقولأو ماعطلأ ليصصوت لطع ا‡ ،دلبلأ

‘ ة˘ل˘ك˘˘صشم دو˘˘جو ن˘˘ع ز˘˘باıأ تغ˘˘ل˘˘بأأو
ةافصصم قلغإأ ىدأأو .قيقدلأ ىلع لوصص◊أ
Òبأوط روهظ ¤إأ نابريد ةنيدم ‘ طفنلأ

دوقولأ تاطfi نم ليلق ددع مامأأ ةليوط
روع˘صشلأ ن˘م ة˘مو˘ك◊أ ترذ˘حو .ة˘ن˘يدŸا˘ب
،ع˘ل˘صسلأ شسيد˘ك˘ت ى˘ل˘ع لا˘ب˘قإلأو ر˘عذ˘لا˘ب

نيزنبلأ ءأرصش ىلع اتقؤوم أرظح تردصصأأو
.تأوبع ‘

‘ ناك˘صسلأ ق˘ل˘ق ة˘يودألأ شصق˘ن را˘ثأأ ا˘م˘ك
تررصضت يتلأ لاتا˘ن -و˘لوزأو˘ك ة˘ع˘طا˘ق˘م
تايلديصصلأ نم ديدعلأ شضرعت دعب ،ةدصشب

.بير˘خ˘ت˘لأو به˘ن˘ل˘ل ة˘ي˘ب˘ط˘لأ تأدا˘ي˘ع˘لأو
.ةيلحاصسلأ نابريد ةنيدم ةعطاقŸأ مصضتو
‘ تع˘لد˘نأ د˘ق ى˘صضو˘ف˘لأ لا˘م˘عأأ تنا˘كو
قباصسلأ شسيئرلأ نجصس بق˘ع دل˘ب˘لأ ءا˘ح˘نأأ

تلو–و .عو˘˘ب˘˘صسأأ ل˘˘ب˘˘ق ا˘˘موز بو˘˘˘كا˘˘˘ج
فنعو قرحو بهن لامعأأ ¤إأ تاجاجتحلأ
.عدأر لب

ةيثÓث ةطخ شضفرت نأريإأ
نولوؤوصسم إهحÎقأ

نويبوروأأ
نأأ ،  شسمأأ ،ةيكير˘مأأ ة˘ف˘ي˘ح˘صص تدا˘فأأ :كرو˘يو˘ي˘ن

ةلاطإل ةيثلث ةط˘خ أو˘حر˘ط Úي˘بوروأأ Úلوؤو˘صسم
ام وهو ،““يوونلأ نأريإأ جمانÈل ةينمزلأ ةÎفلأ““

.نأرهط هتصضفر
““لا˘˘نرو˘˘ج تيÎصس لوو““ ة˘˘ف˘˘ي˘˘ح˘˘صصل ا˘˘˘ق˘˘˘فوو
نو˘ي˘بوروألأ نو˘لوؤو˘صسŸأ حÎقأ د˘ق˘ف ة˘ي˘ك˘ير˘مألأ

ةدو˘ع˘لأ ن˘م نأر˘يأ ع˘نŸ رواfi ة˘˘ثل˘˘ث ن˘˘م ة˘˘ط˘˘خ
ةÎفلأ هذه ةلاطإأو ةيوونلأ اهتأءأرجإأ ¤إأ ةعيرصسلأ
.اهتامأزتلأ ذيفنت ¤إأ نأريإأ ةدوع دعب ةينمزلأ

نأر˘يإأ ن˘˘م نو˘˘ي˘˘بوروألأ د˘˘ير˘˘ي ،ة˘˘طÿأ بصسح˘˘بو
،اهعيمصشتو ةمدقتŸأ يزكرŸأ درطلأ ةزهجأأ نيزخت

ةمدختصسŸأ ةينوÎكلإلأ ةيتحتلأ ةينبلأ كيكفتو
نا˘ك أذإأ ا˘م ة˘ف˘ي˘ح˘صصلأ دد– ⁄و.ةز˘˘ه˘˘جألأ هذ˘˘ه˘˘ل
‘ Êأريإلأ بنا˘ج˘ل˘ل مد˘ق د˘ق ي˘بوروألأ شضر˘ع˘لأ

ةد˘ع ن˘ع تل˘ق˘ن ا˘ه˘ن˘ك˘ل ،ا˘ن˘ي˘ي˘ف تا˘ثداfi قا˘ي˘صس
ترصصأأ““ :اهلوق تاثداÙأ ىل˘ع ة˘ع˘ل˘ط˘م ردا˘صصم
ةزهجأأ نم يأأ Òمدتب حمصست نل اهنأأ ىلع نأريإأ
.““اهيدل ةروطتŸأ يزكرŸأ درطلأ
(لوصضانألأ)

عنم :””ةيبوروألأ لدعلأ»
لمعلأ ‘ بإج◊أ ءأدترأ

أزيي“ شسيل
،ةيبوروألأ لدعلأ ةمكfi تصضق :غروبمصسكول

باج◊أ ءأدترأ عنم““ نأاب ،غروبمصسكول اهرقمو
.““ايزيي“ شسيل لمعلأ نكامأأ ‘ يملصسإلأ

ى˘˘ل˘˘ع““ ه˘˘نأأ ،  شسمأأ ،نا˘˘ي˘˘ب ‘ ة˘˘م˘˘كÙأ تد˘˘كأأو
با˘ج◊أ ءأد˘ترأ ع˘ن˘م د˘˘عا˘˘صسي نأأ ن˘˘كÁ شسك˘˘ع˘˘لأ
.““ةيعامتجلأ تاعأزنلأ عنم ‘ يملصسإلأ

ن˘ع ي˘ئر˘م Òب˘˘ع˘˘ت يأأ ءأد˘˘ترأ ر˘˘ظ˘˘ح““ نإأ تلا˘˘قو
نكÁ ةينيدلأ وأأ ةيفصسلفلأ وأأ ةيصسايصسلأ تأدقتعŸأ
ةروصص شسكع˘ي نأأ ‘ ل˘م˘ع˘لأ بر ة˘ب˘غر˘ب هر˘يÈت

تا˘˘عأز˘˘ن˘˘لأ بن˘˘ج˘˘ت˘˘˘ي وأأ ءل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لأ هاŒ دا˘˘˘ي˘˘˘ح
ىوكصش ىلع أدر ةمكÙأ رأرق ءاجو.““ةيعامتجلأ
امهأدحإأ ايناŸأأ ‘ ناصشيعت ناتملصسم اهب تمدقت
رأد ‘ ة˘صضر‡ ة˘ي˘نا˘ث˘لأو ة˘ي˘لد˘ي˘صص ‘ ة˘˘ف˘˘ظو˘˘م
نم مغرلأ ىلعو هنأأ ةمكÙأ تحصضوأأو.ةناصضح
تابثإأ ‘ لصصفلأ لمعلأ بر ىلع ىقبيصس اهرأرق
‘ ة˘صسصسؤوŸأ وأأ ة˘كر˘صشل˘ل ““ة˘˘ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق◊أ ة˘˘جا◊أ““

تبثي نأأ لمعلأ بحاصص ىلع بجي ثيح ،هرظح
ر˘ظ◊أ أذ˘ه نود˘ب ه˘نأأو ““ة˘ي˘ق˘ي˘ق˘ح ة˘˘جا˘˘ح““ ا˘˘ه˘˘نأأ

.لؤواصست عصضوم ةكرصشلأ دايح نوكيصس
‘ هنأأ لمعلأ بحاصص تبثي نأأ مهŸأ نم““ :تلاقو
‘ هتيرح نإاف ،هذه داي◊أ ةصسايصس دوجو مدع لاح

بقأوع نم Êاعيصس هنأل لطعتتصس هتأرأرق ذاختأ
شسراÁ يتلأ ةئيبلأ وأأ هتطصشنأأ ةعيبط ببصسب ةيبلصس
.““اهيف هطاصشن

فيصضتصسي نديإب
يقأرعلأ ءأرزولأ شسيئر
62 موي شضيبألأ تيبلإب

ويلوي
وج شسيئرلأ نإأ  شسمأأ شضيبألأ تيبلأ لاق  :نطنصشأو
ي˘قأر˘ع˘لأ ءأرزو˘لأ شسي˘ئر ف˘ي˘صضت˘˘صسي˘˘صس ند˘˘يا˘˘ب

62 موي شضيبألأ تيب˘لأ ‘ ي˘م˘ظا˘ك˘لأ ى˘ف˘ط˘صصم
شضيبألأ تيبلأ مصساب ةثدحتŸأ تلاقو.زو“ /ويلوي

ى˘ل˘ع ءو˘صضلأ ط˘ل˘صست˘صس ةرا˘يز˘لأ نإأ ي˘˘كا˘˘صس Úج
ززع˘ت˘صسو ن˘يد˘ل˘ب˘لأ Úب ة˘ي˘ج˘ي˘تأÎصسإلأ ة˘كأر˘صشلأ
ىرج يذلأ8002 ماع قافتل اقفو يئانثلأ نواعتلأ

Ãقأرعلأ نم ةيكيرمألأ تأوقلأ بحصس هبجو.
مام˘ت˘ها˘ب ى˘ظ– تلا‹ ¤إأ ة˘ثد˘ح˘تŸأ ترا˘صشأأو
،ةحصصلأو ةقا˘ط˘لأ ا˘ه˘ن˘مو ن˘يد˘ل˘ب˘لأ ىد˘ل كÎصشم
قأرعلأ عم نواعتلأ زيزعتل علطتي ندياب نإأ تلاقو
ةكÎصشŸأ دوه÷أ لمصشي˘ل ة˘ي˘ن˘مألأ ا˘يا˘صضق˘لأ ‘““
ةيملصسإلأ ةلودلأ م˘ي˘ظ˘ن˘ت ““ ةÁز˘ه ن˘م˘صضت ي˘ت˘لأ
يتلأ نأريإأ ¤إأ ةثدحتŸأ قرطتت ⁄و.مئأد لكصشب
ا˘ه˘˘ط˘˘بأور Èع رواÛأ قأر˘˘ع˘˘لأ ‘ أذو˘˘ف˘˘ن شسرا“
ةيعيصش لئاصصف م˘عدو دأد˘غ˘ب ة˘مو˘ك˘ح˘ب ة˘ق˘ي˘ثو˘لأ
فيصضتصست ةيركصسع تآاصشنم ىلع تامجه نصشت
.ةيكيرمأأ تأوق

fiب ةحودلأ ‘ تإثدإÚ أ مأدتحأ مغر نإبلإطو ةينإغفألأ ةموك◊أŸكرإع
‘ نابلاطو ةيناغفألأ ةموك◊أ نع نولث‡ عمتجي :ةحودلأ

ىلع ةنحاط كراعم رودت امنيب تاثداfi ءأرجإل  شسمأأ رطق
ن˘م ة˘ي˘ب˘ن˘جألأ تأو˘ق˘لأ با˘ح˘صسنأ ع˘م ن˘مأز˘˘ت˘˘لا˘˘ب شضرألأ
.اماع نيرصشع مأد دوجو دعب ناتصسناغفأأ

ةمصصاعلأ ‘ رهصشأأ ذنم ةعطقتم تاثداfi نابنا÷أ دقعيو
تاصضوافŸأ نأأ ¤إأ تراصشأأ ةعلطم رداصصم نكل .ةيرطقلأ
.ةكرعŸأ ةحاصس ‘ نابلاط مدقت عم عجأÎت

ةداعتصسل ةفينع كراعم ةعم÷أ ةيناغفألأ تأوقلأ تصضاخو
¤إأ يدؤوي يذلأ (بونج) يجيتأÎصسلأ كأدلوب Úبصس عقوم
.ءاعبرألأ نيدرمتŸأ يديأاب طقصسو ةيناتصسكابلأ دود◊أ

ةيناغفألأ تأوقلأ ىلع لماصش اموجه نابلاط ةكرح تنصشو
ةيبنجألأ تأوقلأ باحصسنأ ءدب ةلغتصسم ،ويام/رايأ لئأوأأ ‘

دقو .شسطصسغأأ/بآأ ةياهن لولحب لمتكي نأأ ررقŸأ نم يذلأ
‘ اصصوصصخ ،ةعصساصش ةيفير قطانم ىلع ةكر◊أ ترطيصس
‘ ةيديلقتلأ اهلقاعم نع أًديعب ،اهبرغو ناتصسناغفأأ لامصش
اهّنصشت يتلأ ةيركصسعلأ ةلم◊أ نأأ نوللfi ىريو.بون÷أ

تأوقلأ ةردق مأدعنأ بناج ¤إأ اهتعرصسو اهمجحب نابلاط
لامآلأ لك تفصسن ،نيدرمتŸأ مّد˘ق˘ت ح˘ب˘ك ى˘ل˘ع ة˘ي˘مو˘ك◊أ
أرا˘طإأ مل˘صسلأ تا˘ثداfi جا˘ت˘نإأ ى˘ل˘ع ة˘ق˘ّل˘ع˘م تنا˘ك ي˘ت˘لأ
يركصسعلأ باحصسنلأ زا‚إأ دعوم لبق ة˘ط˘ل˘صسلأ م˘صسا˘ق˘ت˘ل
.شسطصسغأأ/بآأ ةياهنب يكÒمألأ
ثحاب ميهأربأ ““ةيلودلأ تامزألأ ةعوم‹““ ‘ للÙأ نكل

لأزت ل نابلاط““ نأأ د˘ق˘ت˘ع˘ي ه˘نإأ شسر˘ب شسنأر˘ف ة˘لا˘كو˘ل لا˘ق
لك ققحي ل هنأأ نم مغرلأ ىلع ““يصسايصسلأ راصسŸأ لّصضفت
ءاقبإأ نوديري مهف ،كلذ رّذعت أذإأ نكل““ فاصضأو .اهفأدهأأ
.““امئاق يركصسعلأ رايÿأ

قباصسلأ شسيئرلأ مهيف نÚ، ÃلوؤوصسŸأ رابك نم ددع رداغو
يموك◊أ شسلÛأ شسيئر ، هللأ دبع هللأ دبعو يأزرك دماح

،قباصسلأ ةمو˘ك◊أ شسي˘ئرو مل˘صسلأ ة˘ي˘ل˘م˘ع ى˘ل˘ع فر˘صشŸأ
.ةعم÷أ رهظ دعب ةحودلأ ¤إأ Úجوتم لوباك
ي˘مو˘ك◊أ د˘فو˘لأ م˘صسا˘ب ة˘ثد˘ح˘تŸأ يرأو˘نأ ة˘ي˘جا˘˘ن تلا˘˘قو
ىوتصسŸأ عيفرلأ دفولأ““ نإأ شسرب شسنأرف ةلاكول شضوافŸأ

قيرف معدو امههيجوتو Úبنا÷أ ¤أ ثدحتلل انه دوجوم
قيق–و تاثداÙأ عيرصستل (ةمو˘ك˘ح˘ل˘ل ع˘با˘ت˘لأ) شضوا˘ف˘ت˘لأ
قافتأ ¤إأ نابنا÷أ لصصوتي نأأ ‘ اهلمأأ نع ةÈعم ،““مدقت
.ابيرق

نإتصسكإب عم رتوت
،نا˘ب˘لا˘طو ة˘ي˘مو˘ك◊أ تأو˘ق˘لأ Úب لا˘ت˘ق˘لأ مد˘ت˘ح˘ي ا˘م˘ن˘ي˘ب
يتلأ لوباكو دابأأ ملصسأ Úب ةيملك برح اصضيأأ دعاصصتت
‘ نيدرمتملل يوج معد Ëدقتب Êاتصسكابلأ ششي÷أ مهتت
.قطانŸأ شضعب

.ةدصشب كلذ ناتصسكاب تفنو
تاه÷أ فلتı ر“ؤوم دقع نع تنلعأأ دق دابأأ ملصسإأ تناكو

.فنعلأ دعاصصت ةهجأوم لجأ نم ،عأرصصلأ ‘ ةكراصشŸأ
.ىحصضألأ ديع ةلطع ببصسب تئجرأ ةمقلأ ّنكل

ةصساصسح ةطقن امئأد ناتصسناغفأل ةيبون÷أ دود◊أ تلكصشو
.اهتراج عم تاقلعلأ ‘

ىدم ىلع يوؤوت ةيناتصسكابلأ ناتصسصشولب ةعطاقم تلظو
ةÒبك ةعوم‹ ¤إأ ةفاصضإلاب Úيصسيئرلأ نابلاط ةداق دوقع
.ماظتناب ناتصسناغفأأ ¤أ نوهجوتي نيذلأ ÚلتاقŸأ نم
نم برقي ام ذنم ناتصسناغفأأ ‘ ةيبنجألأ تأوقلأ رصشتنتو
‘ ةدحتŸأ تايلولأ هتداق يذلأ وزغلأ دعب ،اماع نيرصشع

تأوقلأ هذه نكل .È 1002متبصس/لوليأ11 تامجه باقعأأ
.ةÒخألأ رهصشألأ ‘ باحصسنلأ تأأدب

نأأ ةعم÷أ فورفل يغÒصس يصسورلأ ةيجراÿأ ريزو Èتعأو
‘ لاقو .““تلصشف““ ناتصسناغفأأ ‘ ةدحتŸأ تايلولأ ةمهم
ةلواfi مغر هنإأ ةيصسور ءابنأأ تلاكو اهتلقن تاحيرصصت
Ìكأأ لكصشب عصضولأ ريوصصت““ ندياب وج يكÒمألأ شسيئرلأ
.““تلصشف ةمهŸأ نأأ ملعي عيم÷أ (-) ةيباجيإأ

عيرصسلأ روهدتلأ““ نإأ فورفل لاق تاحيرصصتلأ هذه ليبقو
عيرصسلأ باحصسنلأ““ ¤إأ دوعي ““نا˘ت˘صسنا˘غ˘فأأ ‘ ع˘صضو˘ل˘ل
مدع““ دأز ا‡ ““يصسلطألأ لامصش فلحو ةيكيرمألأ تأوقلل
ل˘ظ ‘““ أرذfi ،““ي˘صسا˘ي˘صسلأو ير˘˘ك˘˘صسع˘˘لأ (-) Úق˘˘ي˘˘لأ
رأرقتصسلأ مدع دأدتمل يقيقح رطخ نم ةيلا◊أ فورظلأ
.““ةرواÛأ لودلأ ¤إأ

›إم ‘ ةدحتŸأ ·ألأ ةمهم ¤إأ ‘إصضإأ يدنج يفلأأ وحن لإصسرإإب يصصوي ششيÒتوغ
طصسو ةيطغت لجأأ نم ›ام ‘ ملصسلأ ةوق ديدع ¤إأ يدنج يفلأأ وحن ةدايزب ›ودلأ نمألأ شسل‹ ¤إأ هعفر ريرقت ‘ ششيÒتوغ وينوطنأأ ةدحتŸأ ·ألل ماعلأ Úمألأ ىصصوأأ :كرويوين
.كرحتلأ ىلع اهتردق زيزعتو لصضفأأ لكصشب دلبلأ

‘ رأرقتصسلأ قيقحتل داعبألأ ةددعتŸأ ةلماكتŸأ ةدحتŸأ ·ألأ ةثعب““ راطإأ ‘ ايطرصش933و ايركصسع0371 مهنيب نم ،Úيماظنلأ دأرفألأ نم9602 رصشن ¤إأ ،  شسمأأ ةقيثولأ هذه وعدتو
تأردقو اصصوصصخ دأرفألأ نمأأ رابتعلأ ‘ ذخؤوي نأأ ىلع ،لماكتب كرحتلأ ىلع اهتردقو ةثعبلأ تايلمع قاطن عيصسوت ¤إأ فدهي حأÎقلأ أذه““ نإأ هريرقت ‘ ششيÒتوغ لاقو.““›ام
.(امصسونيم) ““زكرŸأ ‘ رأرقتصسلأ ةيجيتأÎصسأ ةأزأوÃ ،ةطرصشلأو ةيركصسعلأ تأوقلأ نم Úيفاصضإأ دأرفأأ Úب عم÷أ ¤إأ ةجا◊أو باعيتصسلأ ىلع ةثعبلأ

.›ام ‘ ةدحتŸأ ·ألأ ةمهم شضيوفت هبجوÃ ددجو وينوي/نأريزح92 ‘ هانبت رأرق ‘ ،ويلوي/زو“ فصصتنŸ ريرقتلأ أذه بلط ›ودلأ نمألأ شسل‹ ناكو
طقف يدنج يفلأأ دوجول هفصسأأ نع وينوي/نأريزح ‘ رّبع Òيفير ود لوكين ةدحتŸأ ·ألأ ىدل يصسنرفلأ Òفصسلأ ناكو.ششيÒتوغ بصسح ،تايحورم رصشع ةثعبلأ زيزعت لمصشي نأأ شضÎفيو
لمأات ،يركصسعلأ اهدوجو شضفخو ناخرب ةيلمع ءاهتنأ رأرقلأ دامتعأ ليبق تنلعأأ يتلأ اصسنرف تناكو.““Úعوبصسأأ لك ةحاتم تايحورم ثلث““ عم ›ام طصسو ‘ ملصسلأ ظفح تأوق نم

ةبولطŸأ ةدايزلأ ةفلك نأأ ششيÒتوغ ىأأر ،هريرقتب ةقفرم ةلاصسر ‘و.أدج Òصصقلأ تقولأ أذه ‘ يكÒمألأ شسرغنوكلأ ةقفأوم ىلع لوصص◊أ متي ⁄ نكل .امصسونيم ةثعبلأ ةوق ةدايز ‘
.دحأو ماع ىدم ىلع رلود نويلم9,281ب ردقت ةثعبلأ ديدعل

.ملصسلأ ظفح تأوق ديدع ةدايزل بلطلأ أذه نمألأ شسل‹ هيف تبيصس يذلأ دعوŸأ دعب فرعي ⁄و
.›ام ‘ ايطرصش0291و ايدنج98231 ¤إأ لصصي ام رصشنب نآلأ ىتح ،اهئاصضعأل ةروطخو ةفلك ةدحتŸأ ·ألل ةعباتلأ ملصسلأ تامهم Ìكأأ نم ةدحأو مويلأ دعت يتلأ ةثعبلل حمصسو



ةشضهنلا ةكرح تعد سسنوت
‘ ة˘˘ي˘˘شسا˘˘˘ي˘˘˘شسلا فار˘˘˘طألا
ن˘˘ع ي˘˘ل˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘لا ¤إا سسنو˘˘˘ت
زيكÎلاو ةيشسا˘ي˘شسلا كرا˘عŸا

سسوÒف ة˘˘ح˘˘فا˘˘ك˘˘˘م ى˘˘˘ل˘˘˘ع
نأا ¤إا ةÒششم ،ا˘˘˘˘˘˘نورو˘˘˘˘˘˘˘ك

ة˘ح˘فا˘كŸ ي˘ه نآلا ة˘يو˘لوألا
ىل˘ع ًا˘ب˘ل˘شس ر˘ثأا يذ˘لا ءا˘بو˘لا
ي˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘شصلا ع˘˘˘˘˘˘˘شضو˘˘˘˘˘˘˘لا

يداشصت˘قلاو ي˘عا˘م˘ت˘جلاو
تف˘˘ششك ا˘˘˘م˘˘˘ك ،دÓ˘˘˘ب˘˘˘لا ‘

ا˘ه˘˘شسي˘˘ئر عÈت ن˘˘ع ة˘˘كر◊ا
د˘˘˘˘˘˘˘ششار ،ناÈŸلا سسي˘˘˘˘˘˘˘ئرو
رلود ف˘لأا03ـب ،يششونغ˘لا

ة˘ي˘ب˘˘ط تاز˘˘ي˘˘هŒ ءا˘˘ن˘˘ت˘˘قل
تايفششتشسŸا معد ‘ مهاشست

د˘شض ة˘ي˘لا◊ا ا˘ه˘ت˘كر˘˘ع˘˘م ‘
هيف تÈتعا تقو ‘ ،ءابولا
نوناق عورششم نأا ةشضراعŸا
يذ˘˘لا ة˘˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘لا ئراو˘˘ط˘˘˘لا

لبق ةموك◊ا هيلع تقداشص
ن˘˘˘م د◊ا ‘ م˘˘˘ها˘˘˘˘شسي ما˘˘˘˘يأا
.دÓبلا ‘ تاير◊او قوق◊ا

ة˘كر˘ح م˘شسا˘ب ق˘طا˘ن˘لا لا˘˘قو
،يدا˘ي˘ع˘لا ي˘ح˘ت˘ف ة˘شضه˘ن˘˘لا

اهتدقع ةيفحشص ةودن لÓخ
،ةمشصاعلا ‘ ةعم÷ا ةكر◊ا
ةد˘˘ع˘˘ت˘˘شسم Òغ ة˘˘كر◊ا““ نإا
كرا˘˘˘ع˘˘˘م ‘ طار˘˘˘خ˘˘˘˘نÓ˘˘˘˘ل

نأا ًانيبم ،ةيشسايشس تابذاŒو
يه ةديحولا ة˘كر◊ا ة˘كر˘ع˘م

fiف ي˘˘˘˘ششف˘˘˘˘ت ة˘˘˘˘˘براÒسسو
ةرو˘˘ط˘˘خ ل˘˘ظ ‘ ا˘˘نورو˘˘˘ك

ي˘˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘˘˘شصلا ع˘˘˘˘˘˘˘شضو˘˘˘˘˘˘˘لا
يعامتجلاو
عيمج اعدو ،““يدا˘شصت˘قلاو
ة˘˘˘شصا˘˘˘˘خو ،Úي˘˘˘˘شسنو˘˘˘˘ت˘˘˘˘لا
تا˘˘م˘˘ظ˘˘نŸاو Úي˘˘شسا˘˘ي˘˘˘شسلا

فوقولا ¤إا ،ةينهŸاو ةيندŸا
ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م ‘ ًاد˘˘حاو ًا˘˘ف˘˘شص

.فوفشصلا سصرو ءابولا
ررشضلا Èج
راثŸا لد÷ا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
ة˘˘˘كر◊ا ة˘˘˘ب˘˘˘لا˘˘˘ط˘˘˘˘م لو˘˘˘˘ح
،ةمو˘ك◊ا ن˘م تا˘شضيو˘ع˘ت˘ب
ة˘يو˘لوألا““ نإا يدا˘ي˘ع˘لا لا˘ق
ءابولا ةبراÙ بجاولاو مويلا

ررشض Èج ‘ بعششلا قحو
.ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا ة˘˘ثرا˘˘ك˘˘لا هذ˘˘˘ه
È÷ ة˘˘مار˘˘ك˘˘لا قود˘˘˘ن˘˘˘شصو
،قوق◊ا نم قح وه ررشضلا

نم ىل˘عأا ا˘ندÓ˘ب ق˘ح ن˘ك˘لو
Èج˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘ئز÷ا قو˘˘˘˘˘ق◊ا
ينطو ررشض كانهف .ررشضلا

ةبشسن˘لا˘ب ة˘يو˘لوألا و˘ه Òب˘ك
قو˘˘ق◊ا ل˘˘كو ة˘˘شضه˘˘˘ن˘˘˘ل˘˘˘ل
ةحشصلا ‘ ق◊ا نود ىرخألا

مدقت امك .““ءابولا ةهبا‹و
سسيئر˘ل˘ل ر˘ك˘ششلا˘ب يدا˘ي˘ع˘لا

تا˘م˘ظ˘ن˘مو ،د˘ي˘˘ع˘˘شس سسي˘˘ق
ى˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘˘ع ÊدŸا ع˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘تÛا
ة˘˘مزألا ع˘˘م م˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘ت““
ة˘ح˘ئا˘ج را˘ب˘ت˘عاو ة˘ي˘ح˘˘شصلا

.““كراعŸا لشصأا يه انوروك
بت˘ك˘م سسي˘ئر ف˘ششك ا˘م˘ي˘ف
رذ˘ن˘م ،ة˘˘كر◊ا ‘ ة˘˘ح˘˘شصلا
سسي˘ئر ما˘ي˘ق ن˘ع ،ي˘شسي˘نو˘لا
د˘˘˘˘˘˘˘ششار ة˘˘˘˘˘˘˘كر◊او ناÈŸلا
فلأا08ـب عÈتلا»ـب يششونغلا

ن˘˘م (رلود ف˘˘لأا03) را˘ن˘يد
‘ ةمها˘شسم˘ل˘ل سصاÿا ه˘لا˘م
تازيهجتلا نم ةلمج ءا˘ن˘ت˘قا
ىلع اهعيزوت متيشس ةيحشصلا

flا ف˘ل˘تŸت– تا˘ي˘ف˘ششت˘شس
،““ة˘˘˘ح˘˘˘شصلا ةرازو فار˘˘˘ششإا

ة˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘كر◊ا نأا ¤إا ًاÒششم

تاعÈتلا عمج باب تحتف““
دو˘˘هÛا ‘ ة˘˘م˘˘˘ها˘˘˘شسم˘˘˘ل˘˘˘ل
ة˘ح˘ئا˘ج ة˘ح˘فا˘كŸ ي˘ن˘˘طو˘˘لا

ن˘م دد˘ع م˘ي˘عد˘تو ا˘˘نورو˘˘ك
تازيهجت˘لا˘ب تا˘ي˘ف˘ششت˘شسŸا
هذ˘˘ه ع˘˘ي˘˘م˘˘جو ،ة˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا
اهم˘ي˘ل˘شست م˘ت˘ي˘شس تا˘عÈت˘لا
دقتنا امك .““ةحشصلا ةرازول
ة˘مو˘ظ˘ن˘م ءط˘ب ي˘˘شسي˘˘نو˘˘لا
ى˘˘ل˘˘ع ًادد˘˘ششم ،م˘˘ي˘˘ع˘˘ط˘˘ت˘˘لا

ةيجيتاÎشسلا Òيغت ةرورشض
Ëدقت Èع ميعطتلل ةينطولا

06 ن˘م Ìكأل ةد˘حاو ة˘عر˘ج
بع˘˘˘˘˘˘˘ششلا ن˘˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘˘ئŸا ‘

”““ هنأا ¤إا ًاÒششم ،يشسنوتلا
تا˘حÎقŸا ن˘م ة˘ل˘م˘ج Ëد˘ق˘ت
را˘طإا ‘ ة˘مو˘˘ك◊ا سسي˘˘ئر˘˘ل
‘ ةموك◊ا تادوه‹ معد
انورو˘ك سسوÒف˘ل يد˘شصت˘لا

زيكÎلا تاحÎقŸا مهأا نمو
‘ ÚنطاوŸا ل˘ي˘ج˘شست ى˘ل˘ع
حيقلتلا ةموظنم ‘ مهلزانم
ءا˘˘˘غ˘˘˘لإا وأا ف˘˘˘ي˘˘˘ف˘˘˘خ˘˘˘˘ت˘˘˘˘لاو
ا˘م˘ي˘ف ة˘ي˘ناو˘يد˘لا تاءار˘جلا
ة˘ي˘ب˘ط˘لا تاد˘عŸا˘ب ق˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘ي
راطإا ‘ جراÿا نم ةمداقلا

Úيشسنوت Úنطاوم نم تابه
ةرور˘شضو جراÿا˘ب Úم˘ي˘ق˘˘م
‘ تا˘˘باد˘˘ت˘˘نلا با˘˘ب ح˘˘ت˘˘ف
:فاشضأاو .““يحشصلا عاطقلا
ة˘يرو˘ه˘م÷ا سسي˘˘ئر ى˘˘ل˘˘ع““
سسي˘˘˘ئرو د˘˘˘˘ي˘˘˘˘ع˘˘˘˘شس سسي˘˘˘˘ق
ي˘ششي˘ششŸا ما˘˘ششه ة˘˘مو˘˘ك◊ا

د˘˘˘˘˘˘˘ششار ناÈŸلا سسي˘˘˘˘˘˘˘˘ئرو
¤إا با˘˘هذ˘˘لا ،ي˘˘ششو˘˘ن˘˘˘غ˘˘˘لا
بل÷ سضرألا عا˘˘˘˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘˘˘˘˘شصأا
لوق˘ل˘ل لا‹ لو .ح˘ي˘قÓ˘ت˘لا
ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلا ة˘˘مو˘˘ظ˘˘نŸا نأا˘˘˘ب

““را˘ه˘ن˘ت˘شس ا˘ه˘نأا وأا ترا˘ه˘نا
ةن÷ ثادحا““ نأا ¤إا ًاÒششم
بل˘شص د˘ي˘فو˘ك˘لا ة˘ح˘فا˘ك˘˘م
م˘˘˘˘˘عد˘˘˘˘˘ل تءا˘˘˘˘˘ج ة˘˘˘˘˘˘كر◊ا

يموك◊ا دوهÛا ةدشضاعمو
حئاشصنلابو ًا˘يو˘ن˘ع˘مو ًا˘يدا˘م
ة˘يو˘ه˘˘ج عور˘˘ف ثاد˘˘حإا Èع
ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا ع˘˘م ة˘˘ي˘˘لfiو
ةيوه÷ا تارادإلاو تايدلبلا
تفتلت نل ةكر◊او .ةحشصلل
تاروا˘˘ششمو سشا˘˘ق˘˘˘ن ّيأا ¤إا

‘ ›ا◊ا تقولا ‘ ةيشسايشس
سسوÒف راششتنا ةلشصاوم لظ
.““انوروك
ةيرحلل ةبلاشس لوشصف
عورششم ةشضراعŸا تدقتناو
ة˘ي˘ح˘شصلا ئراو˘ط˘لا نو˘نا˘˘ق
قوق◊ا ددهي ه˘نإا تلا˘ق ي˘ت˘لا

ثي˘ح ،دÓ˘˘ب˘˘لا ‘ تا˘˘ير◊او
ة˘˘ل˘˘ت˘˘ك˘˘لا ‘ بئا˘˘˘ن˘˘˘لا لا˘˘˘ق
نإا ،دادح ىلي˘ل ،ة˘ي˘طار˘قÁد˘لا

يشساشسألا نو˘نا˘ق˘لا عور˘ششم
ة˘˘لا˘˘ح م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ب ق˘˘ل˘˘ع˘˘تŸا
‘ ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا ئراو˘˘˘ط˘˘˘لا

ى˘ل˘ع Òط˘خ ة˘ي˘لا◊ا ه˘ت˘غ˘شص
ةن÷ تب˘لا˘طو ،سسا˘ن˘لا ة˘ير˘ح

ثيÎلاب ناÈŸلا ‘ ةحشصلا
م˘ت˘ي ى˘ت˘ح نو˘نا˘ق˘لا ر˘ير“ ‘

،لو˘˘شصف˘˘لا سضع˘˘ب ل˘˘يد˘˘ع˘˘ت
سضعب““ :اهلو˘ق˘ب تح˘شضوأاو
ة˘ب˘˘لا˘˘شس ة˘˘ير˘˘جز لو˘˘شصف˘˘لا
اذ˘˘ه تÈت˘˘˘عاو ة˘˘˘ير˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘ل
هنوك نم Ìكأا ًايعدر نوناقلا

اميف .““ًايئاقوو ًايئامح ًانوناق
ةيناÈŸلا ةلتكلا ةشسيئر تلاق
،ر◊ا يرو˘ت˘شسد˘˘لا بز˘˘ح˘˘ل˘˘ل

عور˘˘ششم نإا ،ي˘˘شسو˘˘م Òب˘˘ع
ة˘ي˘ح˘شصلا ئراو˘ط˘لا نو˘نا˘˘ق

ةموك◊ا سسي˘ئر ن˘ك˘م˘ي˘شس““
با˘˘قر ‘ م˘˘˘ك˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا ن˘˘˘م
هنأا ¤إا ةÒششم ،““Úيشسنوتلا
““Ãنإاف ،نوناق˘لا اذ˘ه ى˘شضت˘ق

ح˘˘م˘˘شسي ة˘˘˘مو˘˘˘ك◊ا سسي˘˘˘ئر
تار˘˘ها˘˘ظ˘˘ت˘˘لا م˘˘ي˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘ب

وهو ،اه˘ع˘نÁو تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لاو
ل وأا جورÿا رر˘˘˘˘˘ق˘˘˘˘˘ي ن˘˘˘˘˘˘م
،ÊدŸا عم˘تÛا ‘ م˘ك˘ح˘ت˘يو
نوناقلا اذه ىشضتقÃ هنأا امك
ر˘˘˘يزو ةرا˘˘˘ششت˘˘˘˘شسا د˘˘˘˘ع˘˘˘˘بو
يأا ،تارارقلا ذختي ةيلخادلا
رواششت˘ي ة˘مو˘ك◊ا سسي˘ئر نأا

هرابتعاب) ةآارŸا ‘ هشسفن عم
(ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ة˘ي˘ل˘خاد˘ل˘ل ًار˘˘يزو
تناكو .““تارار˘ق˘لا ذا˘خ˘تل

تقداشص ةيشسنوتلا ة˘مو˘ك◊ا
نوناق عورششم ىلع مايأا لبق
يذ˘لا ة˘ي˘˘ح˘˘شصلا ئراو˘˘ط˘˘لا

Áن˘˘˘˘˘˘م ة˘˘˘˘˘˘مو˘˘˘˘˘˘ك◊ا ن˘˘˘˘˘˘ك
ذا˘خ˘تل ىÈك تا˘˘ي˘˘حÓ˘˘شص

اهنيب نم ،ةيئانثتشسا تاءارجإا
ي˘˘˘ح˘˘˘شصلا ر˘˘˘˘ج◊ا رار˘˘˘˘قإا““
د˘يد–و ل˘˘ما˘˘ششلا وأا ي˘˘ئز÷ا

سصا˘خ˘ششألا ة˘ما˘قا ة˘ب˘قار˘مو
مهتباشصاب هبتششŸاو ÚباشصŸا

‘ اÃ م˘ه˘تÓ˘ق˘˘ن˘˘ت ن˘˘م د◊او
مهانك˘شس ل˘حÃ- لز˘ع˘لا كلذ
ة˘ير˘ح ى˘ل˘˘ع دو˘˘ي˘˘ق ع˘˘شضوو
تابرعلاو سصاخششألا ل˘ق˘ن˘ت

ق˘˘ل˘˘غو ل˘˘ق˘˘ن˘˘˘لا ل˘˘˘ئا˘˘˘شسوو
تÙÓاو تاءا˘˘˘˘˘˘˘˘˘شضف˘˘˘˘˘˘˘˘˘لا
ع˘ن˘مو مو˘م˘ع˘˘ل˘˘ل ة˘˘حو˘˘ت˘˘فŸا
ةطششنألاو تاعمجتلا ميظنت

ف˘˘ل˘˘ت˘˘خÃ تار˘˘˘ها˘˘˘ظ˘˘˘ت˘˘˘لاو
نا˘˘ي˘˘ب ق˘˘فو ،““ا˘˘ه˘˘˘فا˘˘˘ن˘˘˘شصأا
.ةموك◊ا

ةحفاكŸ غرفتلاو ةيشسايشسلا كراعŸا بنجتل ؤعدت «ةشضهنلا» :سسنؤت
ءابؤلا اياحشض جÓعل رلود فلأا٠3ـب عÈّتي يششؤنغلاو -انورؤك

2441 ةج◊ا وذ80ـل قـفاؤمــلا١٢٠٢ ةيليؤج81 دحألا
›ود

زيؤم سسيئرلا لايتغاب رششابŸا رمألا ىطعأا قباشس يتياه لوؤؤشسم
سسيئرلا لايتغا تناك امهتمهم نأاب Úيبمولوكلا ةقزترŸا نم Úنثا غلبأا يذلا سصخششلا هنأا ىلع ةيتياهلا لدعلا ةرازو ‘ اقباشس لوؤوشسم  سسمأا ةيبمولوكلا ةطرششلا تددح :اتوغوب

ةزهجأا عم داشسفلا ةحفاكم ةدحو ‘ لمع لدعلا ةرازو ‘ قباشس لوؤوشسم وهو““ ويداب سسكيليف فيزوج نإا ةيبمولوكلا ةطرششلا دئاق سساغراف هيشسوخ لاÔ÷ا لاقو.زيوم لينيفوج
امهنأا““ اÒفير نامÒهو روداباك ÒÊبود ناقباشسلا نايبمولوكلا نايركشسعلا غلبُأا ،ءاقللا اذه ءانثأاو.سسنرب وأا روب ‘ Úيبمولوكلا ةقزترŸا نم Úنثا ىقتلا ““ةماعلا تارابختشسلا

ام نأاب اÒفيرو وداباك (-) ويداب سسكيليف فيزوج غلبأا ،(ويلوي /زو“ نم عباشسلا نم) ةليلق مايأا لبق““ هنأا فاشضأاو.‘احشص ر“ؤوم ‘ سساغراف لاق امك ،يتياه ““سسيئر نÓقتعيشس
هتعفد يتلا بابشسألا وأا ةيعار تاهج رماوأا ىلع ءانب فرشصت دق ويداب سسكيليف فيزوج ناك اذإا ام حشضوت ⁄ ةيبمولوكلا ةطرششلا نأا لإا.““يتياه سسيئر لايتغا وه هب مايقلا امهيلع

دي ىلع سسنرب وأا روب ‘ هتماقإا رقم ‘ ويلوي /زو“ نم عباشسلا ‘ (اماع35) زيوم لينيفوج لتقو.اÒفير تلقتعاو روداباك ةيتياهلا ةطرششلا تلتقو.زيوم لايتغاب رمألا ءاطعإا ¤إا
.اشضيأا ةيكيرمألا ةيشسن÷ا نولمحي Úيتياه ةثÓثو ايبمولوك81 مهنيب اشصخشش نيرششع وحن ةيتياهلا ةطرششلا تلقتعاو .حلشسم رشصنع
.ةرواÛا ناكينيمودلا ةيروهمج ‘ يتياهلا سسيئرلا لايتغل طيطختلا ” هنأا ،ةيبمولوكلا ةطرششلا اهعم نواعتت يتلا ةيتياهلا ةطرششلا تركذو

تاشسشسؤؤم6 جردت نطنششاو
ءادؤشسلا اهتمئاق ىلع ةيشسور

نع ،  سسمأا ،ةيكيرمألا ةراجتلا ةرازو تنلعأا :نطنششاو
ةرازو تناك ،ةيشسور ةينقت تاشسشسؤوم6 ىلع دويق سضرف
.اهيلع تابوقع قباشس تقوب تشضرف دق دÓبلاب ةنازÿا

ثاح˘بألا د˘ه˘ع˘م ة˘ي˘ك˘ير˘مألا ةرا˘ج˘ت˘لا ةرازو رار˘ق لا˘طو
تاينقتلل يركشسعلا عمÛاو ““اكيتاموتفأازوف سستيبشس““

ة˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘ك˘˘ت˘˘لا تا˘˘كر˘˘ششلاو ““ار˘˘يإا““ تارا˘˘ك˘˘ت˘˘بلاو
ف˘ي˘˘ت˘˘يزو˘˘ب»و ““ي˘˘ت سسإا آا»و ““تي˘˘بو˘˘ي˘˘ن»و ““تي˘˘شسا˘˘ب““
.ةيشسورلا ““زيجولونكت

تاكرششلا كلتل سصيخارت يأا حنم رظحب رارقلا يشضقيو
يأا وأا ا˘ه˘تا˘ج˘ت˘ن˘م داÒت˘شسا ر˘ظ˘حو ،ةد˘ح˘تŸا تا˘يلو˘لا ‘

.اهعم رخآا لماعت
سضر˘ف ن˘ع تن˘ل˘عأا د˘ق ة˘ي˘ك˘ير˘مألا ة˘نازÿا ةرازو تنا˘كو
51 ‘ ةرو˘كذŸا ة˘ي˘شسور˘لا تا˘شسشسؤوŸا ى˘ل˘ع تا˘بو˘ق˘ع˘˘لا
ةزهجألا عم نواعتت اه˘نأا ىو˘عد˘ب ،ي˘شضاŸا نا˘شسي˘ن/ل˘ير˘بأا
.ةيشسورلا ةينمألا
(لوشضانألا)

ؤتانلا ةمهم ءاهتنا نلعت ؤتانلاب رداشصم
ناتشسناغفأا ‘ ةيركشسعلا

““وتانلا““ يشسلطألا لامشش فلح ةمظنم تهنأا  :لشسكورب
نيدقع نم برقي ام دعب ناتشسناغفأا ‘ ةيركشسعلا اهتمهم
(أا .ب .د) ةيناŸألا ءابنألا ةلاكو تملع امبشسح ،نامزلا نم
 .ةيركشسعو ةيشسامولبد رداشصم نم
،دÓبلاب لازت ل يتلا ةيبنجألا تاوقلا نإا رداشصŸا تلاقو
دونج مظعم ليحر دعب ،ة˘ي˘كÎلاو ة˘ي˘ك˘ير˘مألا تاو˘ق˘لا˘ك
سصاÿا يدايقلا لشسل˘شست˘ل˘ل ط˘ق˘ف ع˘شضخ˘ت ،و˘تا˘ن˘لا تاو˘ق
 .اهلودب

خيرات ‘ ةيومد Ìكألا ةيركشسعلا ةيلمعلا نأا كلذ ينعيو
 .تهتنا دق فلاحتلا

مد˘ع رار˘ق نإا˘ف ،(أا.ب.د) ة˘ي˘ناŸألا ءا˘ب˘نألا ة˘لا˘كو˘˘ل ا˘˘ق˘˘فوو
طبترم ة˘ير˘ك˘شسع˘لا ة˘م˘هŸا ءا˘ه˘ت˘نا ن˘ع ا˘ي˘م˘شسر نÓ˘عإلا
 .يمشسر لكششب ةيراشس لازت ل تايلمعلا ةطخ نأا ةقيقحب

باقعأا ‘ ناتشسناغفأا تحاتجا دق ةدحتŸا تايلولا تناك
ماع ةيباهرإلا Èمتبشس /لوليأا نم رششع يدا◊ا تامجه
ةرملل وتانلل كÎششŸا عافدلا ةرقف نطنششاو تلعفو .1002
¤إا ةزيجو ةÎف دعب ءافل◊ا اهعبتو ،قÓطإلا ىلع ¤وألا
 .دÓبلا

قباشسلا سسيئرلا ةرادإا لظ ‘ أادب دق ندياب باحشسنا ناكو
 .بمارت دلانود
عم اقافتا نطنششاو تعقو ،0202 ماع رياÈف /طابشش ‘و
عم تاشضوافŸا نم ماعلا فشصنو ماع دعب نابلاط ةكرح

 .ةحودلا ةيرطقلا ةمشصاعلا ‘ ÚيمÓشسإلا
تاوقلا عي˘م˘ج بح˘شسب ةد˘ح˘تŸا تا˘يلو˘لا قا˘ف˘تلا مز˘لأاو
1202. ويام /رايأا نم لوألا لولحب ةيلودلا

مادختشسا عنÃ نابلاط تدهعت ،تاوقلا جورخ لباقم ‘و
نمأا دشض درف وأا ةعامج يأا لبق نم ةيناغفألا يشضارألا
 .اهئافلحو ةدحتŸا تايلولا

عم مÓشس تاشضوافم ‘ لوخد˘لا˘ب نا˘ب˘لا˘ط تمز˘ت˘لا ا˘م˘ك
⁄ اهنكل ،0202 ماع Èمتبشس /لوليأا ‘ تأادبو .ةموك◊ا

 .فيفط مدقت ىوشس زر–
اذه نم ويام /رايأا ‘ ةيلودلا تاوقلا باحشسنا ةيادب ذنمو
 .ةدششب ناتشسناغفأا ‘ عشضولا روهدتي ،ماعلا

اولوتشساو ،تامجهلا نم ديدع˘لا نا˘ب˘لا˘ط و˘ح˘ل˘شسم ن˘ششو
 .لامششلا ‘ اهنم Òثكو ،دÓبلا قطانم عبر نم Ìكأا ىلع
نم ليلق ددع ىوشس ةداعتشسا نم نمألا تاوق نكمتت ⁄و
تايونعم ىلع ةيبنجألا تاوقلا ليحر ةدششب رثأاو .قطانŸا
لÓخ ةÒبك دادعأاب تمل˘شست˘شسا ي˘ت˘لا ة˘ي˘نا˘غ˘فألا تاو˘ق˘لا
 .ةيشضاŸا ةليلقلا عيباشسألا

طوقشس ةيناكمإا ةيكيرمألا تارابختشسلا ةزهجأا عقوتتو
ارهشش21 ¤إا ةتشس Úب حواÎت ةÎف ‘ لوباك ‘ ةموك◊ا
.يكيرمألا باحشسنلا دعب



2441 ةج◊ا وذ80ـل قـفاومــلا1202 ةيليوج81 دحألا
ةضضاير

ربوتكأا رهضش ‘ ةفÙÎا ¤وألا ةطبارلل2202-1202 مضسوم قلطني نأا بقترŸا نم :ةزمح نب

ة˘ير˘ئاز÷ا ة˘يدا–’ا سسي˘ئر بئا˘˘ن د˘˘كأا
ةرك ةن÷ سسيئرو (فافلا) مدقلا ةركل
نأا ،ةز˘˘م˘˘ح ن˘˘ب Úسسي ،ة˘˘فÙÎا مد˘˘ق˘˘لا
،2202-1202 يوركلا مسسوŸا قÓطنا

نم Êاث˘لا ف˘سصن˘لا لÓ˘خ““ نو˘ك˘ي˘سس
.““ربوتكأا رهسش
ةعاذإ’ا جاومأا ىلع ةزمح نب حرسصو
‘ ›ا◊ا م˘سسوŸا ق˘ل˘ط˘نا““ :ة˘ي˘ن˘طو˘لا

سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف .طرا˘ف˘لا Èم˘فو˘ن ر˘ه˘˘سش
Úي˘ن˘ف˘˘لا˘˘ب ا˘˘ن˘˘ل˘˘سصتا ،مدا˘˘ق˘˘لا م˘˘سسوŸا

ةÎفلا ةفرعم لجأا نم ةيبطلا مقطأ’او
سضع˘ب ا˘ن˘يد˘ل .ة˘يد˘نأ’ا ة˘حار˘ب ة˘سصاÿا
مسسوŸا ةر˘سشا˘بŸ ع˘ل˘ط˘ت˘نو تا˘حاÎق’ا

فسصنلا لÓخ يأا ،Èمفون رهسش لبق
.““ربوتكأا رهسش نم Êاثلا

Êاث ةفÙÎا مدقلا ةرك ةن÷ تدقعو
Úسسي روتكدلا ةسسائر ت– اهل عامتجا
ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل قر˘ط˘ت ” ن˘يأا ،ةز˘م˘ح ن˘ب
ةيلا◊ا ةعي˘سضو˘لا رار˘غ ى˘ل˘ع طا˘ق˘ن˘لا
مد˘˘ق˘˘لا ةر˘˘ك˘˘ل ة˘˘فÙÎا ة˘˘لو˘˘ط˘˘˘ب˘˘˘ل˘˘˘ل

م˘˘˘˘˘˘سسو˘˘˘˘˘˘م تاÒسض–و ،0202-1202
ف˘ي˘قو˘ت ” ،رار˘ق لوأا˘كو .1202-2202
،مدق˘لا ةر˘ك˘ل ¤وأ’ا ة˘ط˘بار˘لا ة˘لو˘ط˘ب
13 لا ة˘لو÷ا ما˘ت˘خ ‘ (ف˘يدر˘لا ة˘˘ئ˘˘ف)
.ءاثÓثلا و Úنث’ا يموي ترج يتلا

سضعب انيدل““ :ردسصŸا سسفن فاسضأاو
رئاز÷ا سسأاكب قلعتي اميف تاحاÎق’ا

بعسصلا نم نوكيسس .ةطبارلا سسأاكو
يذ˘لا تقو˘لا ‘ ر˘ئاز÷ا سسأا˘ك ة‹ر˘˘ب
انيلع .ةفقوتم ماسسقأ’ا ةيقب هيف ىقبن

سسأا˘ك سضو˘خ ة˘ي˘نا˘ك˘ما ة˘سسارد ا˘˘سضيأا
داجيإا ىلع نيÈ‹ نحن امك .ةطبارلا
ةيدنأ’اب سصخي ا˘م˘ي˘ف ة˘مزÓ˘لا لو˘ل◊ا
.ة˘يرا˘ق˘لا تا˘سسفا˘نŸا سضو˘˘خ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا

م˘˘سسو˘˘م ءا˘˘ه˘˘نإا ل˘˘جأا ن˘˘م ل˘˘م˘˘ع˘˘ن˘˘˘سس
.““ويلوي رهسش ‘1202-2202

81ب ةلوطب--
ةيدنأا9 ن˘م Úت˘عو˘م‹ وأا ا˘˘ق˘˘ير˘˘ف
--لبقŸا مضسوŸا

مسسوملل ةسسفانŸا ماظنب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
حاÎقا متيسس هنأا روتكدلا دكأا ،لبقŸا

›ارد˘ف˘لا بت˘˘كŸا ءا˘˘سضعأ’ Úتر˘˘ك˘˘ف

.لبقŸا يرهسشلا عامتج’ا لÓخ
‘ لثمتي انفده““ :ردسصŸا سسفن لاقو
اذ˘ه˘بو .ة˘ف˘فfl ما˘ظ˘ن ة˘غ˘ي˘سص ع˘˘سضو
مسضت نيأا Úتعوم‹ حاÎقا نوكيسس
نوكنسس يتلاو ةيدنأا9 ةعوم‹ لك

دد˘˘ع نأا را˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘عا˘˘˘ب قاور ن˘˘˘سسحأا ‘
ةلوج61 ¤إا سصل˘ق˘ت˘ي˘˘سس تا˘˘يرا˘˘بŸا
حاÎق’ا امأا .بقللا ةرود ¤إا ةفاسضإ’اب
81ب ةيكيسسÓك ةلوطبب قلعتي Êاثلا

جمانر˘ب ع˘م ة˘لو˘ج43 سضوخ˘ب ا˘ق˘ير˘ف
Òخأ’ا رار˘˘ق˘˘لا نو˘˘ك˘˘ي˘˘سسو .ف˘˘ث˘˘ك˘˘م
.›اردفلا بتكملل
ة˘غ˘ي˘سصلا ›ارد˘ف˘لا بت˘كŸا را˘ت˘˘خا اذإا
ءاسضعأا ىل˘ع ا˘ه˘حاÎقا م˘ت˘ي˘سس ،¤وأ’ا
.““ةماعلا ةيعم÷ا

ةزمح نب Úسسي دكأا ،ىرخأا ةهج نمو
ةيدنأا8 مسضت ةيلوأا ةمئاق لاسسرا ” هنأاب
مدقلا ةركل ةيقيرف’ا ةي˘لارد˘ف˘نو˘ك˘ل˘ل
‘ ايئدبم ةكراسشŸا لجأا نم (فاكلا)

سسأا˘˘كو ا˘˘ي˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فا لا˘˘˘ط˘˘˘بأا ة˘˘˘ط˘˘˘بار
.ةيلاردفنوكلا

ردسصŸا سسفن لاق ،يرا÷ا مسسوŸا نعو
53 ¤إا لو˘سصو˘لا ي˘ه ة˘˘يو˘˘لوأ’ا نأا˘˘ب

.ويلوي رهسش نم13 ةياغ ¤إا ةلوج
سضو˘خ˘ب ا˘ن˘ب˘ل˘ط د˘˘ق˘˘ل““ :ا˘˘سضيأا لا˘˘قو
ة˘ق˘ل˘ع˘تŸا ة˘سصا˘خ ةر˘خأا˘تŸا تاءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا
ة˘يو˘سست ل˘جأا ن˘م ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘˘ب˘˘ي˘˘ب˘˘سشب
¤إا لوسصولا يه ة˘يو˘لوأ’ا .ة˘ما˘نزر˘لا

.ويلوي رهسش نم13 ةياغ ¤إا ةلوج53
سسأا˘ك ي˘ئا˘ه˘ن خ˘يرا˘ت ل˘˘ك˘˘سشم كا˘˘ن˘˘ه
ةياهن لبق هت‹رب لمأان يتلاو ةطبارلا
سسأا˘˘ك ‘ ل˘˘ث‡ لوأا د˘˘يد–و ر˘˘˘ه˘˘˘سشلا
.““ةيلاردفنوكلا

ةدوعلا ةر˘ك˘ف ةز˘م˘ح ن˘ب د˘ع˘ب˘ت˘سسي ⁄و
نم ءادتبا اقيرف61ب ةلوطبلا ةغيسصل

.3202-2202 مسسوم

يسضايرلا عمÛا يدانل ةحابسسلا عرف Òجانم دافأا
نع هقيرف باحسسنا نأا ,يرارول ديسشر ,›وÎبلا
متتخت يتلا ةحوتفŸا ةيفيسصلا ةينطولا ةلوطبلا
اÈعم ,““ةيلام بابسسأ’““ عجار ,رئاز÷اب  سسمأا

ةيدا–’ا سصيخرت مدعب ““ديدسشلا هئايتسسا““ نع
ةكراسشŸاب ةيلودلا هرسصانعل ةحابسسلل ةيرئاز÷ا

ع˘م ه˘ث˘يد˘˘ح ‘ يرارو˘˘ل حر˘˘سصو.ة˘˘سسفا˘˘نŸا ‘
‘ انت˘كرا˘سشم مد˘ع بب˘سس““ :ا˘ح˘سضو˘م ,““جأاو““
عورف باحسسنا ¤إا ىدأا يذلا هسسفن وه ةلوطبلا
يهو ,ةلسسلا ةرك و ديلا ةرك لثم ىرخأ’ا يدانلا
›وÎبلا عمÛا اهنم Êاعي يتلا ةيلاŸا ةمزأ’ا

ةيبل˘غأا م˘سضي ة˘حا˘ب˘سسلا ق˘ير˘ف .1202 رياني ذن˘م
⁄ ›اتلابو ,جراÿا ‘ Úطسشانلا ةبخنلا يحابسس
اذ˘كو م˘ه˘ل˘ق˘ن˘ت ف˘يرا˘سصÃ ل˘ف˘ك˘˘ت˘˘لا ع˘˘ط˘˘ت˘˘سسن
ا˘˘نورو˘˘ك سسوÒف ن˘˘ع ف˘˘˘سشك˘˘˘لا تارا˘˘˘ب˘˘˘ت˘˘˘خا

.““اهÒغو
ق˘ير˘ف ي˘برد˘م ن˘م ة˘عو˘م˘جÃ ““جأاو““ تق˘˘ت˘˘لا و
اودبأا نيذلاو ,يمسصاعلا يدانلل ةيرمعلا تائفلا
دعوŸ ““مهييسضا˘ير ع˘ي˘ي˘سضت““ ن˘م ““م˘هر˘مذ˘ت““
نم فسصنو ماع ةبارق دع˘ب ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا ة˘لو˘ط˘ب˘لا
.انوروك ةحئاج ببسسب ,ةيلÙا تاسسفانŸا فقوت

هيدان نأا يرارول ديسشر فسشك ,ددسصلا اذه ‘و
نم هباح˘سسنا˘ب ا˘هرا˘ب˘خإ’ ة˘يدا–’ا ة˘ل˘سسارÃ ما˘ق
نسسح˘ت˘سسŸا ن˘م ه˘نأا ا˘ه˘ن˘م ا˘ن˘ب˘ل˘ط““ و ,ة˘سسفا˘نŸا
ف˘ل˘تfl ‘ ن˘يد˘جاو˘تŸا ““ا˘ن˘ي˘حا˘ب˘سسل حا˘م˘˘سسلا
جراخ ةلوطبلا ‘ ةكراسشŸا ةينطولا تابختنŸا
لاح ‘ مهتايلاديم باسستحا نود يأا) ةقباسسŸا
›وÎب˘لا ع˘مÛا لوؤو˘سسم ىد˘بأاو.(م˘˘ه˘˘ج˘˘يو˘˘ت˘˘ت
:ةيلارديفلا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا رار˘ق ن˘م ق˘ي˘م˘ع˘لا هءا˘ي˘ت˘سسا
ةزاجإا كلتÁ حابسس يأا ىلع عون‡ هنأا حيحسص““
جراخ ةغيسصب ةلوطبلا ‘ كراسشي نأا قيرف عم
سصنت ةماعلا حئاوللا نم49 ةداŸا نكل .ةسسفانŸا

ةدعاقلا هذهب ديقتلا مدع اهنكÁ ةيدا–’ا نأا ىلع
Úي˘˘لود˘˘˘لا Úحا˘˘˘ب˘˘˘سسل˘˘˘ل سصي˘˘˘خÎلا ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م
يرارول ديسشر متخو.““ةقباسسŸا جراخ ةكراسشŸاب

رارق نم ءاتسسم دج انأا ةحارسص““ :لوقلاب هثيدح
اوقلطنا نيذلا Úحابسسلا نامرح ” هنأ’ ةيدا–’ا

سضوخ نم طرافلا ربوتكأا ذنم تاÒسضحتلا ‘
طقف مهعيجسشتل ةيمييق˘ت ة˘سسفا˘ن˘م˘ك ة˘لو˘ط˘ب˘لا

.““باقلأ’ا ىلع سسفانتلا فدهب سسيلو
ة˘ل˘هؤو˘م ة˘طfi ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘لو˘ط˘ب˘لا هذ˘ه د˘ع˘˘تو
ةررقŸا ,(م52) Òغسصلا سضو◊اب ⁄اعلا ةلوطبل

ةيبرعلا تارامإ’ا) يبظو˘بأا˘بÈ 1202م˘سسيد ‘
(م05) Òبكلا سضو◊اب ⁄اعلا ةلوطبو (ةدحتŸا
اكويوكوف ة˘ن˘يد2202Ã و˘يا˘م ر˘ه˘˘سش ة‹ŸÈا
.(نابايلا)

بيلغت ¤إا وعدتو ‘‘نوناقلا قبطت‘‘ ةيدا–لا
 ةضضايرلا ةحلضصم

ة˘ير˘ئاز÷ا ة˘يدا–’ا سسي˘ئر بر˘˘عأا ,ه˘˘ب˘˘نا˘˘ج ن˘˘م
““هئايتسسا““ نع ,وداغوب ميكح دمfi ,ةحابسسلل
ةينطولا ةسسفانŸا هذه نع ›وÎبلا عمÛا بايغل
‘ ““Úلوؤو˘سسŸا رود““ ن˘ع ““لءا˘˘سست»و ة˘˘م˘˘هŸا
نيذلا Úيسضايرلا نم Òبك ددع راوسشم Òيسست
Áةينطولا ةسضايرلا لبقتسسم نولث.
نع اهÈع انملعي يدا˘ن˘لا ن˘م ة˘ل˘سسار˘م ا˘ن˘ي˘ق˘ل˘ت»
ءاتسسم ينلع˘ج ا˘م و˘هو ة˘لو˘ط˘ب˘لا ن˘م ه˘با˘ح˘سسنا
.لكيهم و د˘ي˘لا˘ق˘ت وذ يدا˘ن˘ل ة˘ب˘سسن˘لا˘ب ة˘يا˘غ˘ل˘ل
م˘ه˘ي˘ل˘˘ع بج˘˘ي˘˘ف ,Úلوؤو˘˘سسŸا رود ن˘˘ع لءا˘˘سستأا
تارارقلا هذ˘ه ل˘ثÃ م˘ه˘نأ’ ة˘ي˘لوؤو˘سسÃ فر˘سصت˘لا
ن˘م ل˘ما˘ك ل˘ي˘ج راو˘سشمو ل˘ب˘ق˘ت˘سسم نو˘˘ن˘˘هر˘˘ي

ةيعسضولا هذه نأا اÃ ,مهÒغو ةبخنلا ييسضاير
ءيسش اذهو ›وÎبلا عمÛا عورف عيمج تسسم
.وداغوب حرسص ,““اما“ لوؤوسسم Òغ
بختنŸا يحابسس بايغ رثأا ,ةينفلا ةيحانلا نمو
ت’و˘˘ط˘˘ب˘˘لا ‘ Úط˘˘سشا˘˘ن˘˘لا لوأ’ا ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا
›وÎبلا ع˘مÛا يدا˘ن ر˘سصا˘ن˘ع اذ˘كو ,ة˘ي˘جراÿا
تابخ˘ت˘نŸا ف˘ل˘تfl ةاو˘ن ا˘سضيأا نو˘ل˘ك˘سشي يذ˘لا
ةلوطبلل ماعلا ينف˘لا ىو˘ت˘سسŸا ى˘ل˘ع ,ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ديدسشلا سسفانتلا ىلع تدات˘عا ي˘ت˘لا ,ة˘ي˘ف˘ي˘سصلا

اذه ‘ وداغوب لاقو.ةيسسايقلا ماقرأ’ا ميط–و
ةرهاظ ›وÎبلا عمÛا بايغ تافلfl““ :ددسصلا
ينطولا بختنŸا رسصانع ىلع ملكتن اننأ’ نايعلل

’ ة˘يدا–ا˘ك .ة˘كرا˘سشŸا ن˘م م˘ه˘نا˘مر˘ح ” ن˘يذ˘لا
هنأ’ ةبخنلا يحابسس ع˘ي˘م˘ج ل˘ي˘ج˘سست ع˘ي˘ط˘ت˘سسن
رسصانع كلت“ ’ يتلا ةيدنأ’ا ةيقب قح ‘ فاحجا

:ةينوناقلا ةيحانلا نم سسيئرلا حسضوأا و.““ةيلود
ةغيسصب ةكراسشŸاب ةبخ˘ن˘لا ر˘سصا˘ن˘ع˘ل حا˘م˘سسلا““

نوكلتÁ مهنأ’ ,Êوناق Òغ رمأا ةسسفانŸا جراخ
.مهيدان عم لوعفŸا ةيراسس تازاجإا
ل˘م˘ح˘ت˘ي فر˘ط ل˘كو نو˘نا˘˘ق˘˘لا ا˘˘ن˘˘ق˘˘ب˘˘ط ن˘˘ح˘˘ن

›وÎب˘لا ع˘مÛا و˘برد˘م دد˘سش و.““ه˘تا˘ي˘لوؤو˘˘سسم
عمÛاب Úطسشا˘ن˘لا Úي˘لود˘لا Úحا˘ب˘سسلا نأا ى˘ل˘ع

ةماه ““ةيلود تاقاقحتسسا مهرظتنت““ ›وÎبلا
مهعيي˘سضتو ,ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘ب˘خ˘ت˘نŸا ف˘ل˘تfl ع˘م
ي˘ت˘لا ““تاÒسضح˘ت˘ل˘ل Òسسك˘ت““ و˘ه ة˘لو˘ط˘ب˘ل˘˘ل
م˘سسو˘م ل˘ظ ‘ طرا˘ف˘لا ر˘بو˘ت˘كأا ذ˘ن˘م تق˘ل˘ط˘نا
.ادج يئانثتسسا

قيلعت بجي ’““ :وداغوب ميكح دمfi حسضوأا و
لكسشŸا ,ةيدا–’ا رهظ ىلع لكسشŸا اذه ةعامسش
.›وÎبلا عمÛاو Úيسضايرلا Úب دجوي يقيق◊ا
سصيخÎلا ءانثتسسا نكÁ هنأا ىلع سصنت حئاوللا
جرا˘خ ة˘غ˘ي˘˘سصب ة˘˘كرا˘˘سشŸا Úي˘˘لود˘˘لا سضع˘˘ب˘˘ل
وأا ي˘ن˘طو˘لا ي˘ن˘ف˘لا ر˘يدŸا ن˘م بل˘ط˘ب ,ة˘سسفا˘˘نŸا
فد˘ه˘ب ي˘ن˘طو˘لا بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ي˘سسي˘ئر˘˘لا بردŸا
لÓخ بلطلا اذه ىلع ةقداسصŸا بجيو ,مهمييقت
.““›ارديفلا بتكملل يئانثتسسا عامتجا

ىلع Úمئاقلا ةيدا–’ا سسيئر اعد ,Òخأ’ا ‘و
ايلعلا ةحلسصŸا بيلغت ¤إا ““›اقتÈلا““ يدانلا
لكل لقعت ءادن هجوأا““ :Óئاق ,ةينطولا ةسضايرلل

›وÎب˘˘˘لا ع˘˘˘مÛا ,كار˘˘˘طا˘˘˘نو˘˘˘سس يÒسسم ن˘˘˘˘م
ةقيرطب فلŸا اذهب لفك˘ت˘ل˘ل ,ر˘ئاز÷ا ة˘يدو˘لو˘مو
تاسضايرلا عيمج تسسم ةلسضعŸا هذه نأ’ ةيدج

.““طقف ةحابسسلا سسيلو ةيرئاز÷ا
سصق˘ن ي˘ك˘ت˘سشت ›وÎب˘لا ع˘مÛا ةرادإا نأا ر˘كذ˘ي
يذ˘لا كار˘طا˘نو˘سس كلاŸا ن˘م ة˘˘ي˘˘لاŸا ةد˘˘عا˘˘سسŸا
““›اقتÈلا““ قيرفلا ›وؤو˘سسم هرود˘ب ““م˘ه˘ت˘ي““
عور˘ف جا˘مدإا ة˘ي˘ل˘م˘ع ة˘ل˘˘قر˘˘ع˘˘ب --م˘˘ه˘˘ب˘˘سسح--
رئاز÷ا ةيدولوم يدا˘ن ع˘م ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ““ع˘مÛا““
Ãلافتح’ا ةبسسان Ãخأ’ا ةيوئÒ.

نÁأاو ةفيلخ ىضسيع Úمأا :سسيفيد سسأاك/سسنت
ةكراضشŸا ةÒضشأات نامضسحي ىضسوم يلع

ةركذت  ىسسوم يلع نÁأاو ةفيلخ ىسسيع Úمأا نابعÓلا عطتقا
سسيفيد سسأاكل ابسس– ““لاجر““ رباكأا ينطولا بختنŸاب قاحتل’ا

سصبÎلا ى˘ل˘ع ا˘م˘ه˘تر˘ط˘ي˘˘سس بق˘˘ع ،(سسط˘˘سسغأا - ر˘˘سصم)1202
حارج سشاب نيدا˘يÃ و˘ي˘لو˘ي51 ¤إا11 نم ىرج يذ˘لا ي˘ئا˘ق˘ت˘ن’ا
.(ةمسصاعلا رئاز÷ا) سسنتلل

يلع قلأات امنيب ،¤وأ’ا ةعومÛا ى˘ل˘ع ة˘ف˘ي˘ل˘خ ى˘سسي˘ع ر˘ط˘ي˘سسو
.ةيناثلا ةعومÛا ‘ ىسسوم
ىلع ةفيلخ ىسسيع زاف ،¤وأ’ا ةبترŸا لجأا نم بقللا ةرود لÓخ
.4-6 ،4-6 ىسسوم يلع هنطاوم
نم لك هفوفسص ‘ مسضي ينطولا بختنŸا ىحسضأا ،جئاتنلا هذهبو
يلع نÁأاو ةفيلخ ىسسيع Úمأا ،فولË flزن دمfi ،ناحير فسسوي
.ىسسوم
،سسنتلل ةيرئاز÷ا ةيدا–’اب ةينطولا تابختنŸا ةيريدم نأا ركذي

نأا لبق ا˘ب˘ع’21 مسضت ةمئا˘ق ن˘ع ة˘ياد˘ب˘لا ‘ تف˘سشك د˘ق تنا˘ك
دكؤوت ⁄ ىرخأا ءامسسأا .ةديدع بابسسأ’ ءامسسأا (4) ةعبرأا بحسسنت
تابوعسص ÚبعÓلا سضعب هيف هجاو يذلا تقولا ‘ اهتكراسشم
.ةدقعŸا ةيحسصلا ةعسضولا ببسسب ةلحرلا ةركذتب قلعتي اميف
” ن˘يأا تاÒي˘غ˘ت˘لا سضع˘ب˘ب ة˘ير˘يدŸا تما˘ق ،ة˘ي˘ع˘سضو˘لا هذ˘ه ما˘˘مأا
،وسشيك ناميلسس ،طوبرز يفطل رارغ ىلع ةباسش ءامسسأا ءاعدتسسا

.ديم◊ا دبع كلاŸا دبعو سساطغ اسضر
يدبل دمfiو رسصنع سضاير نم لك كراسشي ⁄ ،امهتهج نمو
.ةباسصإ’ا ببسسب ناقرف
نم ،(رسصم) ةرهاقلاب سسيفيد سسأاك نم ةماقلا ةخسسنلا ىرجتسسو
.1202 سسطسسغأا51 ¤إا11

دفو لوأا قÓطنا :0202 - ةيبŸوا باعلا
ويكوط هاŒاب

با˘ع˘لأ’ا ¤إا Úل˘هأا˘تŸا Úير˘ئاز÷ا Úي˘سضا˘ير˘˘ل˘˘ل د˘˘فو لوأا ه˘˘جو˘˘ت
8 -ويلو˘ي32 )1202 ¤ا ة˘˘ل˘˘˘جؤوŸا ،0202 -ويكوط˘ب ة˘ي˘بŸو’ا
ر˘ئاز÷ا ) ن˘يد˘مو˘ب يراو˘˘ه را˘˘طÃ  سسمأا ر˘˘ه˘˘ظ د˘˘ع˘˘ب ،(سسط˘˘سسغأا
.ةينابايلا ةمسصاعلا وحن (ةمسصاعلا

،فيذجتلا :تاسصاسصتخا ةتسس نولثÁ ، ايسضاير21ب رم’ا قلعتيو
سسمأا رهظ دعب ، عارسشلا ،ةيامرلا ،ةزرابŸا ،ةلواطلا سسنت ،وديج

ر˘ئاز÷ا ن˘م نا˘ير˘خا نا˘ت˘ل˘حر ت‹ر˘ب ه˘نا ا˘م˘ل˘˘ع  ن˘˘طو˘˘لا سضرا
.ويلوي62 و32 يموي  ةمسصاعلا

ةيبŸوأ’ا باعلأ’ا ‘ اسصاسصتخا41 ‘ ايسضاير44 رئاز÷ا لثÁو
 لطبلا يرئاز÷ا يسضايرلا دفولا دوقيو .0202 ويكوطب

،(دحاو يسضاير)  كايك يوناكلا ‘ Óث‡ ،دفولا يقاب نوكيسسو
.(1) ةيامرلاو (1)  ةلواطلا سسنت ،ود يتاراك ، (1) لاقثأ’ا عفر
. مهتاÒسض– رقم نم  ويكوط ¤ا نورخ’ا نويسضايرلا رفاسسيو
دفوب6102 - وÒناج يد وير دايبŸوا ‘ رئاز÷ا تكراسش ،Òكذتلل
.(ابع’81 ) ةنسس32 نم لقا بختنم ¤ا ةفاسضإا ،ايسضاير64  مسضي

،مدقلا ةركل ينطولا بختنملل قبضسألا بردŸا
‘‘سشاعنلا ‘‘‘ امئاد يدعضس نيدلا رون

نيدلا رون ،مدقلا ةركل ينطولا بختنملل قبسسأ’ا بردŸا دجاوتي
ةحيبسص سسوسسم ينب ىفسشتسسÃ ““سشاعنا““ ةلاح ‘ امئاد ،يدعسس
نم -جأاو-- تملع امبسسح ،انوروك سسوÒفب هتباسصإا دعب ،  سسمأا

.يبط ردسصم
،ةعاسشإا در‹ ناك ““يدعسس““ ةافو Èخ نإاف ،ردسصŸا سسفن بسسحو
.سشاعن’ا ‘ ادجاوتم لاز ’ هنأاب ادكؤوم
دا–ا رارغ ىلع ةيدنأ’ا سضعبو ةسضايرلاو بابسش ةرازو تناكو
ىلع مهيزاعت اومدق دق ،فيطسس قافوو لئابقلا ةبيبسش ،رئاز÷ا

.كوبسسيافلا ىلع ةيمسسرلا مهتاحفسص
ةدعل ةينقتلا ةسضرا˘ع˘لا (ا˘ما˘ع17) يد˘ع˘سس ن˘يد˘لا رو˘ن Òسس د˘قو
يلهأ’ا يدان جراÿا ‘ برد امك ةمسصاعلا دا–ا اميسس ’ ،يداون
يدانلا ‘ ةÒسصق ةبرŒ هل نوكت نأا لبق (9002-8002) يبيللا
.(3102-2102) سسنوت ‘ يترزنبلا يسضايرلا

.نارهو ةيعمج يدان عم6102 ‘ بردمك هل ةطfi رخآا تناكو
لئابقلا ةبيبسش عم ينطولا ىوتسسŸا ىلع باقلأا ةدع دسصح دقو
يرئاز÷ا ربوسسلا سسأاكو (2991) رئاز÷ا سسأاك :ةمسصاعلا دا–او
.(2002) رئاز÷ا ةلوطبو (1002) رئاز÷ا سسأاكو (2991)

ةنسسل ايقيرفا لطب ،ينطولا قيرفلل ينقتلا مقاطلا نمسض ناك امك
.›امرك ديم◊ا دبع موحرŸا ةدايقب ،0991

ةكراضشŸاب Úيلودلل سصيخÎلا مدعل ءايتضساو ةحابضسلا عرف سس“ ةيلاŸا ةقئاضضلا :›وÎبلا عمÛا
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ةيدنلوهلا كرام÷ا تطبضض :ياهل
تناك Úياكوكلا ن˘م نا˘ن˘طأا ة˘ثÓ˘ث

flازو˘˘˘˘م يو– ة˘˘˘˘ي˘˘˘˘عوأا ‘ ةأا˘˘˘˘˘ب
‘ ،مادر˘˘تور أا˘˘فر˘˘م ‘ ا˘˘ضسور˘˘ه˘˘م

تاردıا تا˘˘˘ي˘˘˘˘م˘˘˘˘ك Èكأا ىد˘˘˘˘حإا
ام بضسحب ،مويلا ى˘ت˘ح ة˘طو˘ب˘ضضŸا
.  ضسمأا ةماعلا ةباينلا تدافأا

رsد˘ق˘ت ي˘ت˘لا تاردıا ى˘˘ل˘˘ع Ì˘˘ُعو

552 ¤او˘ح˘ب قو˘ضسلا ‘ ا˘ه˘ت˘م˘˘ي˘˘ق
ءاعبرألا ءاثÓثلا ليل ورو˘ي نو˘ي˘ل˘م
ةيوا◊ ةينيتور ضشيتفت ةيرود لÓخ

وحن ةهج˘ت˘مو روداو˘كإلا ن˘م ة˘ي˘تآا

.ارضسيوضس ‘ لزاب
ة˘با˘ي˘ن˘لا ن˘ع ردا˘ضص نا˘ي˘ب ‘ ءا˘˘جو
هذه Úياكوكلا ة˘ي˘م˘ك““ نأا ة˘ما˘ع˘لا

ةطوبضضŸا تاي˘م˘ك˘لا Èكأا ن˘م ي˘ه
¤إا ةراضشإلا عم ،““مادرتور أافرم ‘

.تفلُتأا دق تاردıا نأا
ةيضسيئر لوخد ةطقن ادنلوه تتابو
ل ،ابوروأا ¤إا ةبر˘هŸا تارد˘خ˘م˘ل˘ل
لÓخ نم ،Úياكوكلا ا˘ه˘ن˘م ا˘م˘ي˘ضس
.ةراقلا ‘ Èكألا مادرتور أافرم
٠5 ¤اوح ة˘ن˘ضسلا هذ˘ه ط˘ب˘ضض د˘قو
¤إا ة˘ه˘جوŸا Úيا˘كو˘ك˘لا ن˘م ا˘˘ن˘˘ط
تاط˘ل˘ضسلا ما˘قرأا بضسح˘ب ،اد˘ن˘لو˘ه
.ةيدنلوهلا

ةيبوروألا ةطرضشلا ةمظنم تبرعأاو
دا˘يدزا ن˘م ا˘ه˘ق˘ل˘ق ن˘ع(لو˘بورو˘˘ي)
،تاردıاب راŒلاب طبترŸا داضسفلا

.ليربأا /ناضسين ‘ رضشُن ريرقت ‘
Òغ Úيا˘˘كو˘˘ك تا˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ك تتا˘˘˘بو
دا–لا ¤إا بر˘˘˘˘ه˘˘˘˘ُت ة˘˘˘˘قو˘˘˘˘ب˘˘˘˘ضسم
‘ ،ةينيتÓلا اكيرمأا نم يبوروألا

تارا˘˘˘ي˘˘˘ل˘˘˘˘م رد˘˘˘˘ت ةراŒ قا˘˘˘˘ي˘˘˘˘ضس
ى˘˘˘ل˘˘˘ع حا˘˘˘برألا ن˘˘˘م تارلود˘˘˘˘لا
،ÚتقطنŸا ‘ ةيمارجإلا تاعومÛا
.““لوبوروي““ بضسحب

سسورهم زوم ‘ Úياكوكلا نم نانطأا ةثÓث طبضضت ةيدنلوهلا تاطلضسلا

نم رمحأا بنع دو˘ق˘ن˘ع ع˘ي˘ب :و˘ي˘كو˘ط
حا˘˘ت˘˘ت˘˘فا ‘ ““نا˘˘مور ي˘˘بور““ عو˘˘˘ن

افلأا21 وحنب نابايلاب فاطقلا مضسوم
.رلود٠٠7و
وهو ،ات جنيم ه˘ي˘ضسه Êاو˘يا˘ت˘لا ع˘فدو
ني نويلم4.1 ،رجاتم ةلضسلضس بحاضص
بنع دوق˘ن˘ع˘ل (رلود٠٠721) Êابا˘ي

م˘ضسو˘م ءد˘ب ع˘م ي˘حا˘ت˘˘ت˘˘فلا دازŸا ‘
بضسحب ،اواكيضشيإا ةعطاقم ‘ ين÷ا

.(ةيمضسر) ءابنأÓل ودويك ةلاكو
هنإا ات جنيم لاق ،‘احضص حيرضصت ‘و
““نامور يبور““ بنع فيرعتب بغري
رعضسلا نأا اÈتعم ،Êاو˘يا˘ت˘لا بع˘ضشل˘ل
دوهج ¤إا رظنلاب Óيلق دعي هعفد يذلا
.ÚعرازŸا

مضسوŸا حاتتفا ‘ ديقانعلا تضضرعو
٠19) ن˘˘ي ف˘˘لأا٠٠1 ـب ى˘ل˘عأا ر˘ع˘ضسب
ما˘˘ع˘˘لا ر˘˘ع˘˘˘ضسب ة˘˘˘نرا˘˘˘ق˘˘˘م (تارلود
.يضضاŸا

ادوقنع352 عيب ودويك ةلاكو قفوو
.يحاتتفلا دازŸا رثإا بنعلا اذه نم
ماع بنعلا نم عونلا اذه ةضصق تأادبو
ًاحاÎقا نو˘عراز˘م مد˘ق ا˘مد˘ن˘ع5991
Ÿا ‘ ةيعارزلا ثوحبلا زكرŸةعطاق

،رمحألا بنعلا نم مخضض عون جاتنإل
ءا˘ق˘ت˘نا تا˘ي˘ل˘م˘ع نو˘ث˘حا˘ب˘لا ىر˘˘جأاو
همعطو ه˘م˘ج˘ح ‘ ز˘ي‡ بن˘ع جا˘ت˘نإل
41 ىدم ىلع هتعارز ةلوهضسو هنولو
ةباثÃ ““نامور يبور““ تاب ىتحً اماع
.““اواكيضشيإا““ ةعطاقم زنك
يبور““ بنع ضضرع٨٠٠2 ماع ‘و
هتيضص عاذو ،ةرم لوأل عيبلل ““نامور
⁄اعلا ‘ بنعلا عاونأا ىلغأا هرابتعاب
٠٠7 نزي دوقنعل تارلود٠19 رعضسب

ة˘ب˘ح˘ل˘لً ارلود62 لد˘˘عÃو ،مار˘˘غ
.ةدحاولا

دي‹ قيفوت يضسنوتلا عيذŸا ةدوع
هتئÈت دعب «42 سسنارف» ةانق ¤إا

رمنتلا نم

عيذŸاو يمÓعإلا نم Óك ““42 اضسنرف““ ةانق تأارب :« » - ضسيراب
دعب ،يضشابوضشلا ليبن ةيبرعلا ةانقلا ريدمو دي‹ قيفوت يضسنوتلا
.يضسن÷ا ضشرحتلاب ريدŸا مهتا اميف ،رمنتلاب دي‹ قيفوت مهتا نأا

برقا ‘ ةدوعلاب ÚينعŸا تبلاط انايب ةانقلا ةرادإا ترضشن دقو
.لمعلا ¤ا لاجآلا

لمعلا فورظ لوح نوناق بجوÃ ةانقلل يلخادلا قيقحتلا ىرجو
.ةضسضسؤوŸا لخاد
يرثألا عقوŸا نم اضصاخ ا‹انرب ضسما دي‹ قيفوت عيذŸا مدقو

وكضسنويلا عم ةكارضشلاب يبيرŒ جمانرب وهو ،ضسنوت جاطرق ‘
ثارت““ ناونع ت– ج˘ما˘نÈلاو ،ة˘ير˘ثألا ع˘قاوŸا˘ب ما˘م˘ت˘هلا لو˘ح
‘ جماÈلا ةكبضش Òغتتو .هضسفن يمÓعإلا ةركف وهو ،““كÎضشم
يذلا ““ضشاقن““ جمانرب فقو˘ت˘يو ة˘ي˘ف˘ي˘ضصلا ةÎف˘لا لÓ˘خ ةا˘ن˘ق˘لا
يموي رضشابŸا ىلع تارضشن مدقيل ةنضس51 ذنم دي‹ قيفوت هريدي
.ÚلبقŸا ءاثÓثلاو Úنثلا

ةضشاضش ¤إا مامإا لداع ةدوع
ًاماع11 بايغ دعب امنيضسلا

ةحضص روهدت لوح ةلوادتŸا ءابنألا مامإا يمار يرضصŸا جرıا ىفن
ةضشاضش ¤إا هدلاو ةدوع نع فضشكو ،مامإا لداع يرضصŸا لثمŸا
.امنيضسلا

ةلاح““ :ةيرضصŸا ““نطولا““ ةفيحضص عم ثيدح ‘ يمار لاقو
لك عباتيو ،هدافحأا عم هلزنم ‘ دجويو ةديج ةيحضصلا يدلاو
ة˘ي˘ب˘ط˘لا تا˘ع˘با˘تŸا ¤إا ة˘فا˘ضضإلا˘ب د˘يد˘ج ل˘˘ك أار˘˘ق˘˘يو ثاد˘˘حألا
.““ةرمتضسŸا

مامإا لداعل ةدوعلا نوكيضس يئامنيضس عورضشم كانه““ :فاضضأاو
11 ترمتضسا ةليوط ةÎف بايغ دعب ركاذتلا كابضشل ىرخأا ةرم
.““رÁاهز هلامعأا رخآا دعب ًاماع
،Ëرك يللين نم لك هتلوطب ‘ كراضش ““رÁاهز““ مليف نأا ركذُيو
جارخإا نم وهو ،فضسوي اينارو قزر دمحأا ،باهولا دبع يحتف

.ةفرع ورمع

ايخيرات اميمعت ردضصت ةيدوعضسلا
لÓخ ةيراجتلا تÙÓا حتفب

تاولضصلا تاقوأا
لامعألا عاطق ةلظ˘م ،ة˘يدو˘ع˘ضسلا فر˘غ˘لا دا–ا رد˘ضصأا :ضضا˘ير˘لا

تÙÓا باحضصأا نم بلطي اًميمعت ،ةكلمŸا ‘ ةيراجتلا فرغلاو
تا˘قوأا لÓ˘خ تÙÓا ح˘ت˘ف رار˘˘م˘˘ت˘˘ضسا ة˘˘يرا˘˘ج˘˘ت˘˘لا ة˘˘ط˘˘ضشنألاو
هترضشن هل نا˘ي˘ب ‘ ة˘يدو˘ع˘ضسلا فر˘غ˘لا دا–ا فا˘ضضأاو.تاو˘ل˘ضصلا

ر˘ها˘ظŸ ًا˘يدا˘ف˘ت ه˘نأا˘ب““ ،  ضسمأا ،ة˘يدو˘ع˘ضسلا ““ظا˘ك˘ع““ ة˘ف˘ي˘ح˘ضص
Òبادتلاب لمعلاو ليوط تقو˘ل را˘ظ˘ت˘نلاو ،ع˘م˘ج˘ت˘لا و ما˘حدزلا
ÚقوضستŸا ةحضص ىلع ظافحل˘لو ا˘نورو˘ك ضسوÒف ن˘م ة˘ي˘ئا˘قو˘لا
حتف رارمتضسا˘ب ة˘يرا˘ج˘ت˘لا ة˘ط˘ضشنألاو تÙÓا با˘ح˘ضصأا˘ب بي˘ه˘ن
.““تاولضصلا تاقوأا لÓخ تÙÓا

قو˘ضست˘لا ة˘برÚ Œضسح˘ت˘ل ي˘تأا˘ي كلذ نأا““ فر˘غ˘˘لا دا–ا ح˘˘ضضوأاو
ذا˘خ˘تا ى˘ل˘ع““ اد˘كؤو˘م ،““ة˘قÓ˘ع˘لا تاذ تا˘ه÷ا ع˘م ق˘ي˘ضسن˘˘ت˘˘لا˘˘ب
Úب بوانتلاو تامدÿا Ëدقتو ،لمعلا ميظنتل ةبضسانŸا تاءارجإلا
ءÓمعلاو ÚقوضستŸاو Úلماعلا ءادأا عم ضضراعتي ل اÚ، Ãلماعلا
.““تاولضصلل

عضساو ضشاقن عم نمازتي هنكل ،ةيمازلإلا ةفضص ميمعتلا لمحي لو
،ةÓضصلا تقو تÙÓا قÓغإا ةيضضق لوح Úيدوعضسلا Úب ديدج
لضصاوتلا عقاوم ‘ اميضسل ،ةÒثك تاضشاقن تراثأا اŸاط يتلاو
Úب ح˘˘ضضاو ما˘˘ضسق˘˘ناو ةÒب˘˘ك ة˘˘كرا˘˘ضشم ط˘˘ضسو ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جلا
.Úيدوعضسلا

ةيراجتلا تÙÓا بينجتل ايفاك ميمعتلا ناك نإا حضضاولا Òغ نمو
.ىرخأا ةيموكح تاهج نم تافلاfl هب مزتلتضس يتلا

!ر’ود007و فلأا21 ـب بنع دوقنع ..نابايلا

رضصم ‘ مو◊ عنضصŸ اهقيرط ‘ ًارامح02ـب ةلمfi ةرايضس طبضض
ءارمح لقن ةرايضس يرضصŸا نمألا طبضض

يضشامق ءاطغ ا˘ه˘قود˘ن˘ضص ي˘ط˘غ˘ي نو˘ل˘لا
،ليللا ن˘م ةر˘خأا˘ت˘م ة˘عا˘ضس ‘ Òضست Òب˘ك

ةمدخب ÚفلكŸا طابضضلا كوكضش تراثأا
.رضصم ‘ مويفلا ةظفاحÃ ضسرونضس قيرط
قئاضس نأا ةيرضصم مÓعإا لئاضسو تركذو
فارخ لمح˘ي ه˘نأا ة˘طر˘ضشل˘ل د˘كأا ةرا˘ي˘ضسلا
نأا لإا ،ةرهاقلا ‘ ا˘ه˘ع˘ي˘ب م˘ت˘ي˘ضس ي˘حا˘ضضأا
ضشي˘ت˘ف˘تو ءا˘ط˘غ˘لا ع˘˘فر˘˘ب ر˘˘مأا ط˘˘با˘˘ضضلا
٠2ـب ةلمfi ةرايضسلا نأاب أاجافيل ،ةرايضسلا

.ةقفان Òمح اهنيب ارامح
ضضعبل اهلقني ناك هّنأاب اهبحاضص فÎعاو
اهمرفلً ادادعتضسا ةزي÷اب موح˘ل˘لا ع˘نا˘ضصم
ةعان˘ضص ‘و ،م˘عا˘طŸا ‘ ا˘ه˘ماد˘خ˘ت˘ضساو
.ةعنضصŸا موحللا

ةرا˘ي˘ضسلا نأا ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأا ردا˘˘ضصم تح˘˘ضضوأاو
،ضسرون˘ضس ز˘كر˘م ن˘م Òم◊ا ل˘ق˘ن˘ت تنا˘ك
ع˘نا˘ضصم ضضع˘ب ¤إا ا˘ه˘ل˘ي˘ضصو˘ت˘˘لً اد˘˘ي˘˘ه“
يتلاو ،ربوتكأا نم ضسداضسلا ةنيدÃ موحللا
مو˘ح˘ل˘لا ة˘عا˘˘نـضص ‘ ا˘˘ه˘˘لا˘˘خدإا˘˘ب مو˘˘ق˘˘ت
اد˘ي˘ه“ ة˘ت˘ف˘ك˘˘لاو ة˘˘ع˘˘ن˘˘ضصŸُاو ة˘˘مور˘˘فŸا
ديع لÓخ ةرهاقلاب معاطŸا ىلع اهعيزوتل
.كرابŸا ىحضضألا
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2441 ةج◊ا وذ٨0ـل قـفاومــلا١٢٠٢ ةيليوج81 دحألا

حيقلتلل زكرم حاتتفا :انوروك
لقنل ةيÈلا ةطÙاب
ةبورÿاب نيرفاسسŸا

¤إأ  ةمسصاعلأ رئأزجلل ةيحسصلأ حلاسصŸأ ترداب
ةيÈلأ ةطÙاب91ديفوك دسض حيقلتلل زكرم  حتف
. ةبورÿأ نيرفاسسŸأ لقنل
ة˘ي˘ن˘طو˘لأ ة˘ل˘م◊أ را˘طأ ‘ ةردا˘بŸأ هذ˘˘ه جرد˘˘ن˘˘تو
زكأرŸأ نم ديدعلأ Èع انوروك ءا˘بو د˘سض ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘ل˘ل
لبق نم اسصيسصخ ةز˘هÛأ ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تأءا˘سضف˘لأو
. هراسشتنأ نم د◊أ فدهب كلذو ةيمومعلأ تاطلسسلأ
حلاسصŸأ ترداب ، ةيلمعلأ هذهل امخز ءاطعإل ايعسسو
حيقلتلل زكرم  حتف ¤إأ  ةمسصاعلأ رئأزجلل ةيحسصلأ
. ةبورÿاب نيرفاسسŸأ لقنل ةيÈلأ ةطÙاب
‘ يتأات يتلأ  ةوطÿأ هذه نورفاسسŸأ نسسحتسسأ دقو
ن˘بر˘˘فا˘˘سسم˘˘ل˘˘ل أÒب˘˘ك لا˘˘ب˘˘قإأ ة˘˘طÙأ د˘˘ه˘˘سشت تقو
ءاسضقل أدأدعت˘سسأ تا˘بلو˘لأ ف˘ل˘تfl ¤أ Úه˘جو˘تŸأ
ةيأدب عم ةن˘سسلأ هذ˘ه ن˘مأز˘ت˘ت ي˘ت˘لأو د˘ي˘ع˘لأ ة˘ل˘ط˘ع
.ةيفيسصلأ لطعلأ
ةيرئأز÷أ ة˘عأذإÓ˘ل ¤وألأ ةا˘ن˘ق˘لأ د˘فو˘م ظ˘حل د˘قو
مأزتلأ ةطÙأ ةقورأأ  فلتfl ¤إأ  هتداق ةلوج لÓخ
لو˘كو˘توÈلا˘˘ب تÓ˘˘فا◊أ با˘˘ح˘˘سصأأو ن˘˘ير˘˘فا˘˘سسŸأ
ÚنطأوŸأ ىدل ي˘عو˘ل˘ل أد˘يأز˘ت سسك˘ع˘ي ا‡ ي˘ح˘سصلأ
  .ةيمومعلأ ةحسصلأ ىلع ءابولأ أذه ةروطخب
ىلع تسسأÔ“ ةنيدم ¤إأ نيرفاسسŸأ دحأأ سصرح دقو
Òبأدتلاب مأزتللأ لجأأ ن˘م Úن˘طأو˘م˘ل˘ل ءأد˘ن ه˘ي˘جو˘ت
‘ أديسشم ،تامامكلأ ءأدترأ اسصوسصخو ةيحسصلأ
ى˘ل˘ع ت“ ي˘ت˘لأ م˘ي˘ق˘ع˘ت˘لأ تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب تقو˘لأ سسف˘˘ن
حتفب رخآأ نطأوم بحر هرودبو . تÓفا◊أ ىوتسسم
Èتعأو نيرفاسسملل ةبورÿأ ةطحÃ ميع˘ط˘ت˘ل˘ل ز˘كر˘م
تراسص ا˘ه˘نأا˘ب ا˘ي˘لا˘ح ة˘يرا÷أ م˘ي˘ع˘ط˘ت˘لأ ة˘ي˘ل˘م˘ع نأأ

طأرخنلأ عيم÷أ ىلع Úعتي هنأاب  افيسضم  ةرورسض
ىحسضألأ ديع ةلطع ءاسضق لجأأ نم ددرت نودب اهيف

  .ةنمآأو ةيحسص ءأوجأأ ‘
مأز˘˘ت˘˘للأو Ìكأأ رذ◊أ  ةرور˘˘سض ¤أ Úن˘˘طأوŸأ ا˘˘عد
ةيئاقولأ Òبأدتلأ عيمجب
تناك ةيعيرسشتلأ تاباختنلأ : ةلأدعلأ ةير◊أ بزح
دوسشنŸأ Òيغتلأ ديسسŒ وحن ةÒبك ةسصرف نوكتل
ÚنطأوŸأ ةلأدعلأو ةير◊أ بز◊ ينطولأ بتكŸأ اعد
ةيئاقولأ Òبأد˘ت˘لأ ع˘ي˘م˘ج˘ب مأز˘ت˘للأو Ìكأأ رذ◊أ ¤أ
دقو ،ةياقولل ديحو˘لأ ل◊أ ى˘ق˘ب˘ي ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لأ نأأ ى˘ل˘ع
فورظب ةسصاÿأ ريراقتلأ ¤أ بتكŸأ ءاسضعأأ عمتسسأ
بنا÷أ أذ˘كو ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لأ تا˘˘با˘˘خ˘˘ت˘˘نلأ ج˘˘ئا˘˘ت˘˘نو
سسلÛأ ةرودل Òسضحتلأو بزحلل ›اŸأو يميظنتلأ
عسضولأ ¤إأ هئاسضعأأ قرطت ام˘ك ،ة˘مدا˘ق˘لأ ي˘ن˘طو˘لأ
. دÓبلل ماعلأ يسسايسسلأ

قيرط نع هل عامتجأ ‘ ينطولأ بتكŸأ حسضوأأو
باهسشلأ ةديرج تقلت هل نايب ‘ ورسضاحتلأ ةينقت
اهدهسشت يتلأ ةÒبكلأ تاجاجتحلأ نإأ ،هنم ةخسسن
بو˘ن÷أ ‘ ة˘سصا˘خو ن˘طو˘لأ Èع ندŸأ ن˘م Òث˘ك˘˘لأ
ةيبلتو ÚنطأوŸأ ¤إأ ءاغسصإÓل ةÒبكلأ ةجا◊أ دكؤوت
ةجا◊أو ،اهراظتنأ لا˘ط ي˘ت˘لأ ة˘عور˘سشŸأ م˘ه˘ب˘لا˘ط˘م
¤أ تدأ يتلأ بابسسألأ ‘  قيق– حتف ¤إأ ةحلŸأ
¤إأ اي˘عأد ،لو˘ل◊أ دا˘ج˘يأ نود تا˘جا˘ج˘ت˘حلأ رر˘ك˘ت

Œأ ع˘م ي˘ن˘مألأ ل˘ما˘ع˘ت˘لأ بنÙجتÚ مهوعدي نيذلأ
.ةعورسشŸأ مهبلاطم نع يملسسلأ Òبعتلأ ¤أ
تناك ةيعيرسشتلأ تاباختنلأ نأأ نايبلأ تأذ فاسضأأو
،دوسشنŸأ Òيغتلأ ديسسŒ وحن ةÒبك ةسصرف نوكتل
سسكعي ⁄ ايسسايسس أدهسشم تزرفأأ ةÒخألأ نأأ ثيحو
ايعأد،تاسسرامŸأ نم Òثكلأ لعفب Òيغتلاب دوعولأ
ةبسسن ‘ ةيعو˘سضو˘مو ة˘ي˘نأا˘ت˘م ةءأر˘ق ¤إأ ة˘ط˘ل˘سسلأ
ةÒخلأ ة˘ي˘ع˘ير˘سشت˘لأ تا˘با˘خ˘ت˘نلأ لÓ˘خ ة˘ع˘طا˘˘قŸأ
.اهلبق يتلأ تاقاقحتسسلأو

ةرور˘سض ¤إأ نا˘ي˘˘ب˘˘لأ تأذ ‘  بز◊أ را˘˘سشأ ا˘˘م˘˘ك
تاباخ˘ت˘نلأ نو˘نا˘ق دأو˘م سضع˘ب ل˘يد˘ع˘تو ة˘ع˘جأر˘م
بأز˘حألأ ع˘˘م ي˘˘ق˘˘ي˘˘ق◊أ روا˘˘سشت˘˘لأ را˘˘طإأ ‘ ›ا◊أ
ينطو قفأوت ءانب ةرورسض ىلع أد˘كؤو˘م.ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلأ

يتلأ ةينمألأو ةيداسصتقلأو ةيسسايسسلأ تامزألأ ل◊
قئأرحو بيرختلأ تايلمع ل˘ظ ‘ دÓ˘ب˘لأ ا˘ه˘سشي˘ع˘ت
ةيلثمŸأ عيزوت نأ  نايبلأ Èتعأو    .ةلعتفŸأ تاباغلأ
عيمج ىلع  ةيمسسر ةقيثول ةيبرغŸأ ةيسسامولبدلأ
يو˘ت– زا˘ي˘ح˘نلأ مد˘ع ة˘كر˘ح ‘ ءا˘˘سضعألأ لود˘˘لأ
بع˘سشلأ Òسصم ر˘ير˘ق˘ت ق˘ح““ ه˘˘ي˘˘م˘˘سست ا˘˘م  ى˘˘ل˘˘ع
ماظن هسسراÁ انابج انأودعو  اباهرأ دعي،““يلئابقلأ
نع ةلاكولاب رئأز÷أ هاŒأ دقا◊أ Êويهسصلأ نزıأ
فقأوم ذاخ˘تأ ¤أ ة˘ير˘ئأز÷أ ة˘لود˘لأ  ا˘ي˘عأد ،هدا˘ي˘سسأ

نايبلأ متتخأو.Êاطر˘سسلأ ما˘ظ˘ن˘لأ أذ˘ه هاŒ ة˘مرا˘سص
عامتجأ ‘ يئانثتسسلأ ر“ؤوŸأ دعوم ديد– ريرقتب
 .ةمداقلأ مايألأ ‘ ينطولأ سسلÛأ

 يركسسعلا زجعلا سشاعم نم نيديفتسسملل يليمكتلا سشاعŸا غلبم دّدحي يسسائر موسسرم

نوبت ديÛأ دبع ةيروهم÷أ سسيئر عّقو
سشاعŸأ غلبم دّد˘ح˘ي ا˘ي˘سسا˘ئر ا˘مو˘سسر˘م
سشاعم نوقلتي نŸ سصّسصıأ يليمكتلأ
ن˘˘م ، ط˘˘ق˘˘ف ير˘˘˘ك˘˘˘سسع˘˘˘لأ ز˘˘˘ج˘˘˘ع˘˘˘لأ
Úير˘˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘سسع˘˘˘˘˘لأ Úمد˘˘˘˘˘خ˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘سسŸأ
.Úهيبسشلأ ÚيندŸأ ÚمدختسسŸأو
1202 ةيليو˘ج40 ‘ خرؤوŸأ مو˘˘˘˘سسرŸأ
ةدير÷أ نم Òخألأ ددعلأ ‘ رداسصلأو
حنم ىلع ّسصني ، (45 ددعلأ ) ةيمسسرلأ
نم نيديفتسسم˘ل˘ل““ ي˘ل˘ي˘م˘ك˘ت سشا˘ع˘م

، ط˘ق˘ف ير˘ك˘˘سسع˘˘لأ ز˘˘ج˘˘ع˘˘لأ سشا˘˘ع˘˘م
Úلماعلأ Úيركسسعلأ ÚمدختسسŸأ نم
ةينطولأ ةمدÿأ يوعدمو نيدقاعتŸأو
Úمد˘خ˘˘ت˘˘سسŸأو م˘˘هؤوا˘˘عد˘˘ت˘˘سسأ دا˘˘عŸُأ
رفو˘ت˘ت ل ن˘يذ˘لأو ،Úه˘ي˘ب˘سشلأ Úي˘ندŸأ
دعاقتلأ سشاعم نم ةدافتسسلأ طورسش
.““يركسسعلأ
سشا˘ع˘م˘ل˘˘ل ير˘˘ه˘˘سشلأ غ˘˘ل˘˘بŸأ دّد˘˘ح˘˘يو
تائفلأ دأرفأل عفديسس يذلأ يليمكتلأ
تاسشاعم عفد ةغيسص سسفنب ةروكذŸأ

رانيد000.72ـب ، ير˘ك˘سسع˘لأ ز˘ج˘ع˘˘لأ
فلآأ7 و م˘ي˘ت˘ن˘سس Êو˘ي˘ل˘م ) ير˘ئأز˘ج
.( رانيد
ءأدتبأ يليمكتلأ سشاعŸأ حنم يرسسيو»
ز˘ج˘ع˘لأ سشا˘عÃ عا˘ف˘˘ت˘˘نلأ خ˘˘يرا˘˘ت ن˘˘م
سشا˘عŸأ أذ˘ه ع˘فد نأأ Òغ ، ير˘ك˘˘سسع˘˘لأ
خيرات نم ءأدتبأ لإأ يرسسي ل يليمكتلأ
نيديفتسسملل ةبسسنلا˘ب1202 يا˘م10
يركسسعلأ زجعلأ سشاعم نم لبق نم
سشاعŸأ أذه ثأدح˘ت˘سسأ ّ” د˘قو.““ط˘ق˘ف

نم تامي˘ل˘ع˘ت ى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب ي˘ل˘ي˘م˘ك˘ت˘لأ
‘ ءأرزو˘لأ سسلÛ ة˘يرو˘ه˘م÷أ سسي˘˘ئر
قايسس ‘ ، يسضاŸأ سسرام رهسش رخأوأأ
ي˘بو˘ط˘ع˘م تلا˘غ˘سشنل ة˘با˘˘ج˘˘ت˘˘سسلأ
.هل Úقباسسلأ ÚبسستنŸأو سشي÷أ
ير˘ك˘سسع˘لأ ز˘ج˘ع˘لأ سشا˘ع˘م با˘ح˘˘سصأأ
تان˘ي˘مأا˘ت˘لأ ن˘م نود˘ي˘ف˘ت˘سسي˘سس ط˘ق˘ف
ةيعامتجلأ
مو˘˘˘سسر˘˘˘م بجوÃو ، كلذ ع˘˘˘م ةأزأو˘˘˘م
ةيروه˘م÷أ سسي˘ئر ه˘ع˘ّقو ر˘خآأ ي˘سسا˘ئر
نومدختسسŸأ حبسصيسس ، خيراتلأ سسفنب
نودقاعتŸأو نو˘ل˘ما˘ع˘لأ نو˘ير˘ك˘سسع˘لأ
دا˘عŸأو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘مدÿأ وو˘˘عد˘˘مو
نويندŸأ نومد˘خ˘ت˘سسŸأو م˘هؤوا˘عد˘ت˘سسأ
زجعلأ سشا˘ع˘م با˘ح˘سصأأ نو˘ه˘ي˘ب˘سشلأ
لا‹ ‘ Úبسستنم““ طقف يركسسعلأ
لّفكت˘لأ ّم˘ت˘يو ، ي˘عا˘م˘ت˘جلأ نا˘م˘سضلأ
‘ ق◊أ حنÁ ، موسسرŸأ بجوÃو.““مهب
ةمّدقŸأ يعامت˘جلأ نا˘م˘سضلأ تا˘مد˘خ
قود˘˘˘˘˘˘˘˘˘ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘سصلأ ل˘˘˘˘˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م
ي˘عا˘م˘ت˘جلأ نا˘م˘سضل˘ل ير˘ك˘سسع˘˘لأ
تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘لأ كلذ ‘ اÃ ، طا˘ي˘˘ت˘˘حلأو
را˘ط˘خألأ ي˘ط˘غ˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘عا˘م˘˘ت˘˘جلأ
،زجعلأو ةمومألأو سضأرمألاب ةقلعتŸأ

مدع طرسشب ، ةروكذŸأ تائفلأ دأرفأل
نا˘م˘سضل˘ل ر˘خآأ ما˘ظ˘ن ¤إأ م˘ه˘با˘˘سست˘˘نأ
أذ˘ه لو˘ع˘ف˘م ير˘˘سسيو ،ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلأ
.1202 يام10 خيرات نم ةيأدب موسسرŸأ

انوروك سسوÒف يسشفت ةهجاوÒ Ÿبكلا سسيراب دجسسÃ ىحسضألا ديعل ÚتÓسص ةماقإا
ررقŸأ (ه2441/م1202) ىحسضألأ ديع ةÓسص ةماقإأ نع اسسنرفب Òبكلأ سسيراب دجسسم نلعأأ
ةيناثلأ ةÓسصلأ و ةنماثلأ ةعاسسلأ ‘ ¤وألأ ةÓسصلأ ماقتسس ذإأ Úنثأ ÚتاقيÃ لبقŸأ ءاثÓثلأ

ةيئاقولأ تأءأرجإلأ راطإأ ‘ كلذ و, مويلأ سسفن نم احابسص فسصنلأ و ةنماثلأ ةعاسسلأ ‘
.دجسسŸأ نع نايب ‘  سسمأأ لوأأدرو امبسسح ,انوروك سسوÒف نم
ل فداسصŸأ ويلوي02 موي ةررقŸأ ىحسضألأ ديع ةÓسص ةماقإأ ناف ,ردسصŸأ سسفن بسسحب و
‘ ¤وألأ ةÓسصلأ ماقت ذإأ Úنثأ ÚتاقيÃ نوكتسس ,ةيرجه2441 ةنسسل ةج◊أ يذ نم01
و ,مويلأ سسفن نم ,احابسص فسصنلأ و ةنماثلأ ةعاسسلأ ‘ ةيناثلأ ةÓسصلأ و ةنماثلأ ةعاسسلأ
.انوروك سسوÒف نم ةيئاقولأ تأءأرجإلأ راطإأ ‘ كلذ

ةÒبك دأدعأأ دفأوت عقو˘ت““ بب˘سسب -نا˘ي˘ب˘لأ ف˘ي˘سضي- د˘ي˘ع˘ل˘ل ÚتÓ˘سص ة˘ما˘قإأ رأر˘قإأ ءا˘ج و
ةرورسض و ةيمأزلإاب““ ماعلأ حلاسصلأ راطإأ ‘ مهÒكذت ” نيذلأ و ,““دجسسŸأ ىلع Úلسصملل
.““ةيسصخسشلأ هتداجسس لسصم لكل نوكي نأأ و دجسسŸأ لخأد ةيقأولأ ةمامكلأ ءأدترأ
ةماقإل ,ةنمزم سضأرمأأ نم نوناعي نيذلأ و ÚنسسŸأ سصاخسشألأ لك دجسسŸأ ةئيه تعد امك
.(91-ديفوك) انوروك سسوÒفب ىودعلأ رطخ رأرمتسسأ ¤إأ رظنلاب مهلزانم ‘ ديعلأ ةÓسص
Œءأرجلأ تأذ نأأ ¤أ ةراسشلأ رد (سصÓتÚ دحأو ديعل) دجسسم لبق نم هب لمعلأ ” دق ناك
يسشفت ةهجأوŸ ةعبتŸأ تأءأرجلأ راطأ ‘ كلذ ,مرسصنŸأ رطفلأ ديع لÓخ Òبكلأ سسيراب
.انوروك ءابو

قرطب حبذلأ يدافت ¤إأ ÚنطأوŸأ  سسمأأ لوأأ ةئيبلأ ةرأزو
نكامألأو تأرامعلأو لزانŸأ مامأأو عرأوسشلأ ‘ ةيئأوسشع
.ةماعلأ
‘ ة˘ي˘ئأو˘سشع قر˘ط˘ب ح˘بذ˘˘لأ نأ ةرأزو˘˘ل˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ح˘˘سضوأأو
يدؤوي ةماعلأ نكامألأو تأرامعلأو لزانŸأ مامأو عرأوسشلأ
ة˘بÎلأو را˘ب˘غ˘لأ ءأر˘ج مو˘ح˘ل˘لأ ثو˘ل˘تو ط˘يÙأ ثو˘ل˘˘ت ¤إأ
سضرم003وحنل ةبسصخ ةئيب لكسشي ا‡ سضأرمألأ لقأونو
.ماعلأ لأوط اهأودع رسشتنت
رطخ يداف˘ت˘ل تا˘طا˘ي˘ت˘حلأ ذ˘خأأ ¤إأ ة˘ئ˘ي˘ب˘لأ ةرأزو تعدو
‘ نأو˘ي◊أو نا˘سسنإلأ Úب ة˘كÎسشŸأ سضأر˘مألا˘ب ة˘با˘˘سصإلأ
اسصوسصخ تانأو˘ي◊أ تا˘ع˘مŒو عرأزŸأو ،ة˘ي˘سشاŸأ قأو˘سسأأ
تأزا˘ف˘ق سسب˘ل˘ب ى˘سصو˘ي ثي˘ح ،ةرأر◊أ ة˘جرد عا˘ف˘ترأ ع˘˘م
لسسغ ،ةيقأولأ تأراظنلأو تامام˘ك˘لأو ة˘ي˘ح˘سصلأ يد˘يألأ
ةسسمÓم نم ءاهت˘نلأ د˘ع˘ب نو˘با˘سصلأو ءاŸا˘ب أد˘ي˘ج يد˘يألأ

.اهعم رسشابŸأ كاكتحلأ بنŒو ،يحاسضألأ
تاحاسسم لث“ ةيسشاŸأ قأوسسأأ نأ راطإلأ أذه ‘ Úبلأ دكأأو
ناسسنإلأ ¤إأ نأوي◊أ نم سضأرمألأ نم ديدعلأ لقنل ةلهسس
قيرط نعوأأ ةبا˘سصŸأ ي˘حا˘سضألا˘ب ر˘سشا˘بŸأ كا˘ك˘ت˘حلأ Èع
.دأرقلأو تأرسش◊أ لثم سضأرمأÓل ةلقانلأ ةي◊أ لمأوعلأ
ع˘ي˘ب˘لأ طا˘ق˘ن مأÎحأ ةرور˘سض ى˘ل˘ع ةرأزو˘لأ تدد˘سش ا˘م˘˘ك
.ثولتلأ تاحاسسم رسصح دسصق ةسصسصıأ
ةد˘م˘ت˘عŸأ ح˘بأذŸأ ‘ ي˘حا˘سضألأ ح˘بذ ة˘ي˘˘م˘˘هأأ ¤إأ تت˘˘ف˘˘لو
لبق نأوي◊أ سصحف نامسضل يرطيبلأ فأرسشإÓل ةعسضاÿأو
مدعو ،يرسشبلأ كÓه˘ت˘سسÓ˘ل ا˘ه˘ت˘ي˘حÓ˘سصو ح˘بذ˘لأ د˘ع˘بو
سسسسأأ نو˘ل˘ه˘ج˘ي ن˘يذ˘˘لأ Úلو˘˘ج˘˘تŸأ ن˘˘يرأز÷أ مأد˘˘خ˘˘ت˘˘سسأ
سصلختلأ ةرورسض ىلع ةدكؤوم ،ةفاظنلأو ةماعلأ ةمÓسسلأ
ءاسشحألأو دو˘ل÷أ) ح˘بذ˘لأ تا˘ف˘لflو ي˘حا˘سضألأ ا˘يا˘ق˘ب ن˘م
‘ اهعسضو قير˘ط ن˘ع ة˘ي˘ح˘سص ة˘ق˘ير˘ط˘ب (...تÓ˘سضف˘لأو

‘ ا˘ه˘ع˘سضو ل˘ب˘ق كلذو ق˘ل˘غ˘لأ ة˘م˘كfi ة˘ن˘ي˘ت˘م سسا˘ي˘˘كأأ
دأوم نمسضتت اهنأل تامام˘ق˘لأ ي˘مر˘ل ة˘سصسصıأ ن˘كا˘مألأ
.ÚنطأوŸأ ةحسص ىلع أرطخ لكسشت ةيوسضع
لكسشب يحاسضألأ تافلfl يمر نأأ ردسصŸأ تأذ فاسضأأو
لامعب اسضيأأ رسضيو ةئ˘ي˘ب˘لأ ثو˘ل˘ت ¤إأ يدؤو˘ي˘سس ي˘ئأو˘سشع
موي ةيفاسضإأ تاعاسسل لمعلأ ¤إأ نورطسضي نيذلأ ةفاظنلأ
.ديعلأ
رورم تيقوت مأÎحأ ¤إأ قايسسلأ تأذ ‘ ةرأزولأ تسصوأأو
عم نواعتلأو ديع˘لأ ما˘يأأ لÓ˘خ تا˘يا˘ف˘ن˘لأ ع˘م˘ج تا˘ن˘حا˘سش
.ةفاظنلأ نأوعأأ
¤إأ ÊدŸأ عمتجملل ةوعد ةئيبلأ ةرأزو تهجو ،ىرخأأ نم
ÚنطأوŸأ Òطأاتو ÊأديŸأ هيجوتلأو ةيعوتلأ لجأأ نم لمعلأ
تÓمح لÓخ نم كرابŸأ ىحسضألأ ديع دعبو لÓخو لبق
.ةيعوتلأو سسيسسحتلأ
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و ةظقيلأ حورب يلحتلل تاقرطلأ يلمعتسسم ىوتفلل ةيرأزولأ ةنجللأ  سسمأأ لوأأ تعد
نم أديزم د˘سص– ي˘ت˘لأ ة˘م˘ي˘لألأ رورŸأ ثدأو◊ يد˘عا˘سصت˘لأ ى˘ح˘نŸأ ل˘ظ ‘ ،ة˘ي˘لوؤو˘سسŸأ
.فاقوألأ و ةينيدلأ نوؤوسشلأ ةرأزو نع نايب ‘ درو امبسسح ،حأورألأ
نم أديزم قهزت لأزت ل رورŸأ ثدأوح ناف ، ةنجلل03 مقر نايبلأ ‘ ءاج ام بسسحب و
هذه مامأ و، ينطولأ داسصتقلا˘ب رأر˘سضألأ ق˘ح˘ل˘ت و تا˘ك˘ل˘ت˘مŸأ ف˘ل˘ت˘ت و ة˘ئ˘يÈلأ حأورألأ
هنوؤوسش فلتfl ‘ يرئأز÷أ عمتÛأ قفأرت تاتف ام يتلأ ةنجللأ ناف ةÒطÿأ ةيعسضولأ
هذه راطخأأ ةهجأوŸ ةيلوؤوسسŸأ و ةظقيلأ حور˘ب ي˘ل˘ح˘ت˘ل˘ل تا˘قر˘ط˘لأ ي˘ل˘م˘ع˘ت˘سسم و˘عد˘ت““
.““ثدأو◊أ
قاهزإأ نم كلذ ‘ اŸ ةيمدآلأ ةمأركلأ لسصأل أديدهت لكسشت رورŸأ ثدأوح نأأ نايبلأ دروأأ و

و هبأدآأ ةاعأرم و قيرطلأ قح ءاطعإأ بوجو ““ ديكأات عم ،¤اعت هللأ اهمرح يتلأ سسفنلل
.““فين◊أ اننيد هيلع سصني امك هيف ىذألأ عأونأأ Ëر–
يذلأ رورŸأ نوناقب مأزتللأ نأأ تدكأأ ةيهقفلأ عماÛأ فلتfl ““ناب  ىوتفلأ ةن÷ تركذ و
ميظنت و كÓهلأ نم سسانلأ حأورأأ ظفح سضرغب ،““ةيعرسشلأ تابجأولأ نم دعي لودلأ هتنسس
متي ل ام ““ ةدعاقب و ةحلسصŸاب ةطونم ةيعرلاب مامإلأ تافرسصت ةدعاقب Óمع مهتكرح
.““بجأو وهف هب لإأ بجأولأ
تايلكلأ نم ةيناثلأ ةبترŸأ ‘ يتاي سسفنلأ ظفح بجأو نأاب ركذتل ةنجللأ تداع امك
و Úقئاسسلأ مزلي وه و اعورسشم أرمأ فلاخ دقف هفلاخ نمف ›اتلاب و عرسشلأ ‘ سسمÿأ
.Úلجأرلأ و ةراŸأ

ةيلوؤوسسŸاو ةظقيلا حورب يلحتلل تاقرطلا يلمعتسسم وعدت ىوتفلل ةيرازولا ةنجللا


