
Gdù°æáGdù°ÉH©á-Gd©óO7181Gdãªø01Oê-2441ةج◊اوذ90ـلقـفاومــلا1202ةيليوجÚ91نثإلا

U¢40 0202/1202ةيسساردلاةنسسلا‘تايئاŸاةيبرتويرحبلاديسصلالا‹‘بلاط0042ةبارقجرخت

 U¢-40

 U¢-40

 U¢-30

ماÎحا بوجو دكؤوت ىوتفلا ةن÷
ديعلا ةÓسص ‘ ةيئاقولا تاءارجإلا

ةيحسضألا حبذ لÓخو

جاتنا ةردق غولبل Òبادت :كارطانوسس
يزاغلا بكرŸاب بعكم Îم نويلم21

لبقŸا Èمتبسس رهسش ““تاوت““

كرابŸا ىحسضألا ديع Úمأاتل ًاسصاخ ًاططfl عسضي ينطولا كردلا
 عفاري ةرمامعل

يعامتجلاو يداسصتقلا سسلÛا تاردق زيزعت لجأا نم

ةيروهم÷ا سسيئر
ايسسائر اوفع رقي
69811 حلاسصل

fiاسسوب

rf.liamtoh@bahihcle-lanruoJ-اŸكلإلا عقوÎوÊ  zd.bahihcle

 تاحيرسصتلا ةيفلخ ىلع طابرلاب اهÒفسس يعدتسست رئاز÷ا
يبرغŸا Òفسسلل ةÒطÿا

 تاحيرسصتلا ةيفلخ ىلع طابرلاب اهÒفسس يعدتسست رئاز÷ا
يبرغŸا Òفسسلل ةÒطÿا



2441 ةج◊ا وذ90ـل قـفاومــلا1٢٠٢ ةيليوجÚ 91نثإ’ا

داـــــــــــــــــــــــيضصلا

 ةيلوؤوضسم تاذ ةكرضشنع ردضصت
fiدحاو سصخضش تاذ ةدود

باهضشلاةديرج
٠٠.٠٠٠٠٠1 اهلامضسأار

٣5٠٣٠٢94٢٠٠47٠1٠٠5٠٠
Hæ∂ Gdàæª«á GÙ∏«á

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

876737120 :فتاهلا
955937120 :سسكافلا

ريرحتلا سسيئر و رضشنلا لوؤوضسم ماعلا ريدŸا
٠٢٠٢-٣٠-٣٢ خيراتب

21 مقر بانوب دمfi عراضش
رئاز÷ا ىطضسولا رئاز÷ا

يعامتج’ا رقŸا

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

سسكافلاو 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: ةعابطلا AIS

تÓقنت ليهضستل سصاخ جمانرب : ىحضضأ’ا ديع
ةمضصاعلا رئاز÷اب ÚنطاوŸا

اسصاخ ا‹انرب (ازوتيا) رئاز÷ا ةنيدŸ يرسض◊ا هبسشلا و يرسض◊ا لقنلل ةيمومعلا ةسسسسؤوŸا ترطسس
Ãقنت ليهسست لجا نم ىحسضلا ديع ةبسسانÓا تŸنطاوÚ ب ةيحيرا لكبÚ رئاز÷ا تايدلبو ءايحا
.ةسسسسؤوملل نايب , سسمأا  , هب دافا ام بسسح ,ةمسصاعلا

مويلا لÓخ ةلفاح721 ,سصاخسشلا لقنت ةمدخ نامسضل , ترخسس ازوتيا ةسسسسؤوم نا نايبلا حسضوا و
ةيطغتل ةلفاح781 رفوتسس Êاثلا مويلا سصخي اميف و طخ811 ةيطغتل كرابŸا ىحسضلا ديع نم لولا
.طخ811 اسضيا

اءاسسم00.91 ةعاسسلا ةياغ ¤ا احابسص03.60  ةعاسسلا نم نوكتسس ةمدÿا ةيادب نا ةسسسسؤوŸا تدافا و
Ãحر لدعÓةقيقد06 ¤ا03 نم ت.

اهتÓفاح يمدختسسم رئاز÷ا ةنيدŸ يرسض◊ا هبسشلا و يرسض◊ا لقنلل ةيمومعلا ةسسسسؤوŸا تركذ امك
ةÎف ةليط91لا ديفوك ءابو راسشنا نم دحلل ““ةيئاقولا Òبادتلا ماÎحا و ةمامكلا ءادترا ةرورسضب““

.ةلحرلا

ةدب بوجfi ةعانضصلل قباضسلا ريزولا
نجضسلا رداغُي

ةعانسصلل قباسسلا ريزولا  سسمأا رداغي
fiذافنتسسا د˘ع˘ب ن˘ج˘سسلا ةد˘ب بو˘ج

سسبح Úما˘ع˘ب ةرد˘قŸا ه˘ت˘بو˘ق˘ع ةد˘م
ةمكحÃ قيقحتلا يسضاق ناكو .ذفان
ةدب بوجfi عدوأا دق دمfiا يديسس
‘9102 ةيليو˘ج71 خيرات˘ب سسب◊ا

هت˘ف˘سصب تارا˘ي˘سسلا بي˘كر˘ت ة˘ي˘سضق
.ةعانسصلل قباسس ريزو
تسضفر دق ،ا˘ي˘ل˘ع˘لا ة˘م˘كÙا تنا˘كو
نع˘ط˘لا ،1202 ةيل˘يو˘ج51 سسي˘˘مÿا
بيكرت ة˘ي˘سضق ‘ Êا˘ث˘لا سضق˘ن˘لا˘ب
ما˘˘ك˘˘حألا ح˘˘˘ب˘˘˘سصت˘˘˘ل ،تارا˘˘˘ي˘˘˘سسلا

.ةيئاهن لا◊ا فلم ‘ ةمكاÙا نع ةرداسصلا

يضسنوتلا سسيئرلا
فضصنم قبضسأ’ا

يقوزرŸا
ةيضسامولبدلا»:

أاطخ ‘ تعقو ةيبرغŸا
هكرادت بجي حداف

““اعيرضس

فسصنم قبسسألا يسسنوتلا سسيئرلا سسمأا  نادأا
ةيبرغŸا ةيسسامولبدلا نم ردسص ام يقوزرŸا

هكرادت بج˘ي حدا˘ف أا˘ط˘خ““ ه˘نأا˘ب ها˘يإا اÈت˘ع˘م
ه˘ت˘ح˘ف˘سص Èع ي˘قوزرŸا فا˘سضأاو.““ا˘ع˘ير˘سس
ةواخ““ ناونع ت– لا˘قو ‘ ة˘ي˘كو˘ب˘سسيا˘ف˘لا

عم » هنأا ““دبألا ¤إاو نامزلا Ëدق نم-ةواخ-
ي˘م˘ه˘ف˘تو ة˘برا˘غŸا ةو˘خأÓ˘ل ي˘ت˘بfi ل˘˘ما˘˘ك
سصوسصخب يرئاز÷ا فقوŸا نم مهجاعزنل

مÓعإا لئاسسو هتلقانت ام نإا لوقأا ءارحسصلا
رمع ،ةدحتŸا ·ألاب اهدÓب Òفسس نع ةيبرغم
مد˘˘ع لود عا˘˘م˘˘ت˘˘جا لÓ˘˘خ ا˘˘عد ه˘˘نأا ،لÓ˘˘˘ه
،يرا÷ا زو“ /ويلوي41و31 يموي زايحنلا
أاطخ ،رئاز÷اب ““لئابقلا بعسش لÓقتسسا““ ¤إا

سسيئرلا دكأاو.““ا˘ع˘ير˘سس ه˘كراد˘ت بج˘ي حدا˘ف
دق فقوŸا اذه لثم »  نأا قبسسلا يسسنوتلا
لومأاŸا دا–لا عورسشم نفدل طقف ل يدؤوي

‘ ةبيسصع ةÎف اهلك ةقطنŸا لوخدل نكلو
لو˘ح˘ت˘لاو ءا˘بو˘لا ثراو˘ك نأا˘ك ،ل˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘سسŸا
انبوعسش مومه نم ديزت˘ل ا˘ن˘ي˘ف˘ك˘ت ل ي˘خا˘نŸا
Òغ ة˘˘˘ي˘˘˘سسا˘˘˘˘ي˘˘˘˘سس ف˘˘˘˘قاو˘˘˘˘م ة˘˘˘˘بو˘˘˘˘ك˘˘˘˘نŸا

ةجا◊ا ّسسمأاب نحن ام » نأا افيسضم““ةلوؤوسسم
دا–لا ةموظنم لخاد انلكاسشم لك ّلح هيلإا
اهلÓقتسساب انلود لك هلخاد معنتل يبراغŸا
مك◊ا اهدودح لخادو اهيسضارأا ةدحوو ماتلا
ةيقرعلا تارع˘ن˘لا ءا˘كذإا سسي˘ل ه˘فد˘هو ي˘لÙا

ةمهاسسŸا نم بعسشلا تانوكم لك Úك“ ا‰إاو
.““ةيلوؤوسسŸا ‘ ةكراسشŸاو ةيمنتلا ‘

ةينطولا ةيبÎلا ريزو
دمحأا ليضضفلا فلكي

Ãهناويد سسيئر ماه
د˘ب˘ع ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘بÎلا ر˘يزو ،سسمأا  ،ف˘ل˘ك

ليسضفلا ،ةيرازولا هترئاد رقÃ ،دباعلب ميك◊ا
.هناويد سسيئر ماهÃ دمحأا

دبع ،فرسشأا““ هنأا ،اهل نايب ‘ ةرازولا تلاقو
ءاسسم ،ةينطولا ةيبÎلا ريزو ،دباعلب ميك◊ا
هترئاد ر˘ق1202Ã ةيليو˘ج71 تبسسلا ،موي˘لا
ماهÃ دمحأا ليسضفلا فيلكت ىلع ،ةيرازولا

ةرادإلا نم تاراطإا روسضحب هناويد سسيئر
.““ةيزكرŸا

نأا ¤إا ةراسشإلا ردŒ““ هنأا هتاذ نايبلا فاسضأاو
ايلع فئاظو ةدع د˘ل˘ق˘ت د˘ق ،د˘م˘حأا ل˘ي˘سضف˘لا
،ةين˘طو˘لا ة˘ي˘بÎلا ةرازو˘ل ة˘يز˘كرŸا ةرادإلا˘ب

ل˘˘كا˘˘ي˘˘ه˘˘˘ل˘˘˘ل يز˘˘˘كر˘˘˘م ر˘˘˘يد˘˘˘م ا˘˘˘هر˘˘˘خآا
.““تازيهجتلاو

ةخضسن0002بحضسلا
جد01 نمثلا

ةيلمعلاب ددنت يرئاز÷ا عمجتلا بزح
ةيضسامولبدلل ““ةحوضضفŸاو ةعينضشلا““
نزıا ماظنل ةÒطخ ةروانم ةيبرغŸا

،  سسمأا هل نايب ‘ دودـغز يلـع روـتكدـلا يرـئاز÷ا عـمجتلا سسـيئر  تددن
ءاسضعألا لودلا ىلع ةقيثو عيزوتب كرويوينب ةيبرغŸا ةيلثمŸا مايقب ““ةدسش»ب
نأاسشلا ‘ ارفاسس Óخدت»و ““نزıا ماظنل ةÒطخ ةروانم زايحنلا مدع ةكرح ‘

.““يلئابقلا بعسشلل ÒسصŸا ريرقت قح““ هنأاب معزت ام هيف معدت يلخادلا
ةحوسضفŸاو ةعينسشلا ةيلمعلا““ دعب هنأاب يرئاز÷ا عمجتلا بزح نايب ‘ ءاجو
نزıا لسشف كرويوينب ةيبرغŸا ةكلمملل ةيسسامولبدلا ةيلثمŸا اهب تماق يتلا

ماظن تاكاهتنا نع ›ودلا عمتÛا راظنأا فرسص ةلواfi ‘ ةيلخادلا هلكاسشم
ل˘تÙا يوار˘ح˘سصلا بع˘سشلا تاور˘ث ن˘م د˘˘يزŸا به˘˘نو نا˘˘سسنإلا قو˘˘ق◊ نزıا

‘ ءاسضعألا لودلا ىلع ةيبرغم ةقيثو عيزوت ‘ ةلثمتŸاو ,““هتاÒخ بلسسو
،““+يلئابقلا بعسشلل ÒسصŸا ريرقت قح+ب اهيف ةبلاطم ،زايحنلا مدع ةكرح
Úب˘ت ي˘ت˘لا تا˘سسرا˘مŸا هذ˘ه ل˘ث˘م ةد˘سشب دد˘ن˘ت““ ير˘ئاز÷ا ع˘م˘ج˘ت˘لا بز˘ح نإا˘ف
Úيرئاز÷ا نأا نزıا ماظن ملعيل و»:نايبلا فاسضأا يبرغŸا نزıا فوقو حوسضوب
نطولل ةيبÎلا ةدحولاب سساسسŸا نأا ىلع نوقفتي ،مهئارآاو مهتاهجوت فÓتخاب

ةيوقتو ةيلخادلا ةهب÷ا Úت“““ ¤إا يرئاز÷ا عمجتلا بزح اعد امك““رمحأا طخ
مهتاسسسسؤوم لوح Úيرئاز÷ا فافت˘لا ز˘يز˘ع˘ت““ اذ˘كو ،““ي˘عا˘م˘ت˘جلا كسسا˘م˘ت˘لا
ةيباÎلا ا˘ه˘تد˘حو ا˘ه˘ت˘مد˘ق˘م ‘و ة˘مألا بسسا˘ك˘م ى˘ل˘ع ظا˘ف◊ا ة˘ي˘غ˘ب ة˘يو˘ي◊ا

دودـغز يلـع روـتكدـلا يرـئاز÷ا عـمجتلا سسـيئر .ةيبعسشلاو

نم ةيفتاه ةŸاكم ىقلتي نوبت سسيئرلا : ىحضض’ا ديع
لاورز Úمايل قبضسأ’ا سسيئرلا

Úمايل ديسسلا قبسسألا سسيئرلا نم ةيفتاه ةŸاكم ، سسما  ،نوبت ديÛا دبع ديسسلا ةيروهم÷ا سسيئر ىقلت
.ةيروهم÷ا ةسسائرل نايب هب دافأا ام بسسح ،كرابŸا ىحسضألا ديع ةبسسانÊ Ãاهتلا اهلÓخ نم لدابت ،لاورز
ديسسلا مÙÎا هيخأا نم ةيفتاه ةŸاكم ،نوبت ديÛا دبع ديسسلا ةيروهم÷ا سسيئر ىقلت““ :نايبلا ‘ ءاجو
سسيئرلا ىن“و ،كرابŸا ىحسضألا ديع ةبسسانÊ Ãاهتلا اهلÓخ نم لدابت ،قبسسألا سسيئرلا لاورز Úمايل
.““رارقتسسلاو ءانهلا ماود ،يرئاز÷ا بعسشللو سسيئرلا ديسسلل قبسسألا

023490306



ى˘ل˘عألا د˘ئا˘˘ق˘˘لا ،ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م÷ا سسي˘˘ئر ى˘˘سضمأا
ديسسلا ،ينطولا عافدلا ريزو ،ةحلسسŸا تاوقلل

Úي˘سسا˘ئر Úمو˘سسر˘م ،سسمأا  ،نو˘ب˘ت د˘يÛا د˘ب˘˘ع
مهيلع موك69811fi حلاسصل وفعلاب ناقلعتي
،ينهŸا نيوكتلاو ميلعتلا ‘ Úحجانلاو ايئاهن

.ةيروهم÷ا ةسسائرل نايب بسسح
،نوبت ديÛا دبع ديسسلا ىسضمأا““ نايبلا ‘ ءاجو
تاو˘ق˘ل˘ل ى˘ل˘عألا د˘ئا˘ق˘لا ،ة˘يرو˘˘ه˘˘م÷ا سسي˘˘ئر
،مو˘˘ي˘˘لا ،ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا عا˘˘فد˘˘لا ر˘˘يزو ،ة˘˘ح˘˘ل˘˘سسŸا

.Úيسسائر Úموسسرم
ÚسسوبÙا سصاخسشألا ةدئافل وفعب لوألا قلعتي

نيذلا اي˘ئا˘ه˘ن م˘ه˘ي˘ل˘ع مو˘كÙا Úسسو˘بÙا Òغو
رسشع ينثا مهتبوقع يقاب وأا مهتبوقع يواسست
.““اهنع لقي وأا ارهسش (21)
ةد˘ئا˘ف˘ل و˘ف˘ع»ـب ق˘ل˘ع˘ت˘ي˘ف ،Êا˘ث˘لا مو˘سسرŸا ا˘˘مأا
ايئا˘ه˘ن م˘ه˘ي˘ل˘ع مو˘كÙا Úسسو˘بÙا سصا˘خ˘سشألا

ةداهسش) ينهŸا نيوكتلاو ميلعتلا ‘ Úحجانلاو
نم جر˘خ˘ت˘لا ،ا˘يرو˘لا˘ك˘ب˘لا،ط˘سسو˘تŸا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا
اذإا (‘ر◊او ينهŸا نيوك˘ت˘لا ةدا˘ه˘سشو ة˘ع˘ما÷ا

نيرسشعو ةعبرأا يوا˘سسي م˘ه˘ت˘بو˘ق˘ع ي˘قا˘ب نا˘ك
.““اهنع لقي وأا ارهسش (42)

عورسشم نم ى˘ن˘ث˘ت˘سسي““ ه˘نأا ¤إا نا˘ي˘ب˘لا را˘سشأاو
لا˘م˘عأا˘ب ة˘فو˘˘سصوŸا م˘˘ئار÷ا و˘˘ف˘˘ع˘˘لا مو˘˘سسر˘˘م
سصوسصنŸا داسسفلا مئارج ،بيرختلاو باهرإلا

‘ خرؤوŸا60/10 نوناقلا بجوÃ اهيلع بقاعŸاو
داسسفلا نم ةياقولا˘ب ق˘ل˘ع˘تŸا6002 يرفيف02
سسوؤور ة˘كر˘حو فر˘سصلا م˘ئار˘ج ،ه˘ت˘ح˘فا˘ك˘˘مو
لتقو لوسصألا لتقو يد˘م˘ع˘لا ل˘ت˘ق˘لا ،لاو˘مألا
حر÷او برسضلاو ةدلولاب دهعلا ثيدح لفطلا
ةÁدتسسم ةهاع ¤إا وأا ةافولل ÚيسضفŸا يدمعلا

سسب◊او سضبقلاو فطÿا مئارج ،أاطÿا لتقلاو
فنع Òغب وأا عم ءاي◊اب لıا لعفلاو زج◊او
.““باسصتغلاو رسصاق ىلع
سصاخسشألا فاطتخا مئارج““ اسضيأا ىنثتسسي امك

مقر نوناقلا بجوÃ اهيلع بقاعŸاو سصوسصنŸا
قلعتŸاÈ 0202م˘˘سسيد03 ‘ خرؤو˘˘˘˘Ÿا02/51
سصا˘خ˘سشألا فا˘ط˘ت˘خا م˘˘ئار˘˘ج ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘لا˘˘ب

‘ ةر˘جا˘تŸاو بير˘ه˘ت˘لا م˘ئار˘ج ،ا˘ه˘ت˘ح˘فا˘˘ك˘˘مو
ةلسصتŸا م˘ئار÷ا ،ن˘ير˘جا˘هŸا بير˘ه˘تو تاردıا
سصو˘سصنŸا ا˘ه˘ت˘ح˘فا˘ك˘مو ءا˘ي˘حألا تا˘با˘سصع˘˘ب

خرؤوŸا02/30 مقر رمألا بجوÃ اهيلع بقاعŸاو
.““0202 توأا03 ‘

تاءار˘جإا ن˘م ى˘ن˘ث˘ت˘سسي ،كلذ ¤إا ة˘فا˘˘سضإلا˘˘بو
با˘ط˘خو ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘تŸا م˘ئار÷ا““ و˘ف˘ع˘لا
دسض تارماؤوŸاو تاءادتعلا م˘ئار˘ج ،ة˘ي˘هار˘ك˘لا

ةمÓسسو اهيفظومو اهتاسسسسؤومو ةلودلا ةطلسس
حلسسŸا رهمج˘ت˘لا م˘ئار˘ج ،ن˘طو˘لا سضرأا ةد˘حوو
ةنا˘هإلا˘ب ة˘ق˘ل˘ع˘تŸا م˘ئار÷ا ،ه˘ي˘ل˘ع سضير˘ح˘ت˘لاو
ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘سصلا تا˘˘˘سسسسؤوŸا ى˘˘˘ل˘˘˘ع يد˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لاو

02/10 م˘قر ر˘مألا مو˘ه˘ف˘م ‘ ا˘ه˘ي˘مد˘خ˘ت˘˘سسمو
‘ م˘م˘تŸاو لد˘عŸا0202 ناو˘ج03 ‘ خرؤو˘˘˘Ÿا

.““تابوقعلا نوناق
‘ ةدراولا ةيباختنلا مئار÷ا““ ىنثتسسي ،اÒخأاو
01 ‘ خرؤو˘˘˘Ÿا12/10 رمألا نم نماث˘لا نا˘ي˘ب˘لا

ماظنب قلعتŸا نونا˘ق˘لا ن˘م˘سضتŸا1202 سسرا˘م
.““تاباختنلا

اشسوب69811fi حلاشصل ايشسائر اوفع رقي ةيروهم÷ا سسيئر
2441 ةج◊ا وذ90ـل قـفاومــلا1202 ةيليوجÚ 91نثإلا

ثدـــــــــــــــــــــــ◊ا

غولبل Òبادت :كارطانوشس
Îم نويلم21 جاتنا ةردق

يزاغلا بكرŸاب بعكم
Èمتبشس رهشش ““تاوت““

لبقŸا
يزاغ˘لا بكرŸا جا˘ت˘نا ةرد˘ق غ˘ل˘ب˘ت نأا بق˘ترŸا ن˘م
،بعكم Îم نو˘ي˘ل˘م21 راردأا ة˘يلو˘˘ب ““تاو˘˘ت““
هجاتنإا ةقاط ل˘ثÁ ا˘م و˘ه و ،ل˘ب˘قŸا Èم˘ت˘ب˘سس ر˘ه˘سش
‘ ة‹Èم Òبادت ةدع لسضفب اذه و ،ةيميمسصتلا

ع˘مÛ نا˘ي˘ب  سسمأا ه˘˘ب دا˘˘فا ا˘˘م˘˘ب˘˘سسح ،نأا˘˘سشلا اذ˘˘ه
.““كارطانوسس““

ه˘ت˘ح˘ف˘˘سص Èع ه˘˘ل رو˘˘سشن˘˘م ‘ ع˘˘مÛا ح˘˘سضوأا و
““كوبسسياف““ يعامتجلا لسصاوتلا عقوÃ ةيمسسرلا
،راكح قيفوت ،كارطانوسسل ماعلا ريدŸا سسيئرلا نأا

ةي˘جا˘ت˘نإلا تاد˘حو˘ل˘ل ة˘يد˘ق˘ف˘ت ةرا˘يز˘ب مو˘ي˘لا ما˘ق
ةيماسسلا تاراطلا نم دفو ةقفر ،يبرغلا بون÷اب
.ةكرسشلل

ةرايزلا لهتسسا را˘ك˘ح د˘ي˘سسلا نأا نا˘ي˘ب˘لا فا˘سضا و
سضرعل عمتسسا و ““تاوت““ يزاغلا بكرŸا دقفتب
،وزعم نب ناميلسس ،بكرŸا ريدم ه˘مد˘ق ،ي˘م˘ي˘ي˘ق˘ت

ة‹ŸÈا Òبادتلا اذك و بكرŸا اذه ةطسشنا لوح
21 ب ةردقŸا ةيميمسصت˘لا جا˘ت˘نلا ة˘قا˘ط غو˘ل˘ب˘ل

.لبقŸا Èمتبسس رهسش مويلا ‘ بعكم Îم نويلم
سسف˘ن لو˘ق˘˘ي ،““تاو˘˘ت““ يزا˘˘غ˘˘لا بكرŸا د˘˘ع˘˘ب و
بكرŸا ةرايز˘ل˘ل ة˘ي˘نا˘ث˘لا ة˘ه˘جو˘لا تنا˘ك ،رد˘سصŸا
دمfi ،هريدم مدق ثيح ““ناقر لامسش““ يزاغلا

flا اذه جاتنإا و طاسشنل اسضرع ،يراتŸيذلا بكر
جمانرب اذك و ،مويلا ‘ بعكم Îم نويلم8 غلبي
ةقاط˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل ي˘ل˘ب˘ق˘ت˘سسŸا را˘م˘ث˘ت˘سسلا
.بكرŸا اذهل ةيجاتنإلا

ة˘ب˘سسا˘ن˘م ،نا˘ي˘˘ب˘˘لا بسسح ،ةرا˘˘يز˘˘لا هذ˘˘ه تنا˘˘ك و
ةÒسسŸا تاراطلا و لامعلا ىلع برق نع فرعتلل
و ةقطنŸا ءانبا ةسصاخ ة˘ي˘جا˘ت˘نإلا تاد˘حو˘لا هذ˘ه˘ل
.ةيعامتجلا و ةينهŸا مهتلاغسشنل عامتسسلا

لجأا نم عفاري ةرمامعل
سسلÛا تاردق زيزعت
يعامتجلاو يداشصتقلا

ةينطولا ةيلا÷او ةيجراÿا نوؤوسشلا ريزو كراسش
قيرط نع ،  سسمأا ،ةرمامعل ناطمر ديسسلا ،جراÿاب
عيفر عامتجلا ‘ ،دعب نع يئرŸا بطاختلا ةينقت
عباتلا يعامتجلاو يداسصتقلا سسلجملل ىوتسسŸا

Ÿا ·ألا ة˘˘م˘˘ظ˘˘نŸعو˘سضو˘م ة˘سشقا˘ن˘م لو˘ح ،ةد˘ح˘ت
ةبسسانÃ يعامتجلاو يداسصتقلا سسلÛا زيزعت““
.““هسسيسسأاتل57 لا ىركذلا

هذهب اهاقلأا يتلا ةملكلا ‘ ,ةرمامعل ديسسلا عفارو
سسلÛا تارد˘˘ق ز˘˘يز˘˘˘ع˘˘˘ت ل˘˘˘جأا ن˘˘˘م ,ة˘˘˘ب˘˘˘سسا˘˘˘نŸا
عÓطسضلا نم هنيكمتل يعامتجلاو يداسصتقلا
دافا ام بسسح ,ةد˘ح˘تŸا ·ألا قا˘ث˘يŸ ا˘ق˘فو ه˘ت˘يلو˘ب
ةينطولا ةيلا÷او ة˘ي˘جراÿا نوؤو˘سشلا ةرازو˘ل نا˘ي˘ب
.تبسسلا موي جراÿاب

ديزم ءÓيإا ىلع سسلÛا ,ةرمامعل ديسسلا عجسش امك
ةسصاخ ةيمهأا لكسشت يتلا اياسضقلل مامتهلا نم
ددسصلا اذه ‘ اÒسشم ,““ةيمانلا نادلبلل ةبسسنلاب
,نو˘يد˘لا ا˘يا˘سضقو ,ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ل˘يو“ عو˘سضو˘م ¤إا

.ةيتحتلا ةينبلاو
ةمادتسسŸا ةيمنتلا ةطخ ذيفنت ¤إا هنم ةراسشإا ‘و
,ةيرئاز÷ا ةيسسامو˘ل˘بد˘لا سسي˘ئر دد˘سش ,0302 ماعل

دد˘ع˘ت˘م نوا˘ع˘ت˘لا تا˘ي˘لآا ز˘يز˘ع˘ت ¤إا ة˘جا◊ا ى˘ل˘ع
ل˘ما˘سشو لا˘ع˘˘ف را˘˘سسم ع˘˘سضو فد˘˘ه˘˘ب ,فار˘˘طألا

سسسسأا ¤إا دنتسسي ,رارقلا ةعانسصل فافسشو يليث“و
.ةلداع دعاوقو ,ةحسضاو
تاذل اقفو ,ةرمامعل ديسسلا راسشأا ,نأاسشلا اذه ‘و
سسلÛا Úب ق˘ي˘سسن˘ت˘لا Úسس– ة˘ي˘م˘هأا ¤إا ,نا˘ي˘˘ب˘˘لا
·أÓل ىرخألا ةزهجألاو يعامتجلاو يداسصتقلا
فدهب ,ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لا ا˘يا˘سضق ن˘ع ة˘ي˘لوؤو˘سسŸا ةد˘ح˘تŸا

‘ ةلماسشلا تايدحتلل ل˘سضفأا ة˘با˘ج˘ت˘سسا نا˘م˘سض
.لاÛا اذه
نع ةمجانلا كلت لثم ,ةيŸاعلا تامزألا نأا دكأا امك
عيمج نم ًايعامج ًامازتلا بلطتت ,91ديفوك ةحئاج

ةيجهنم راطإا ‘ ,ةدحتŸا ·ألا ‘ ءاسضعألا لودلا
.سشيمهت وأا ءاسصقإا نود ةقسسنم

““ةيرابتعلاو ةيشسامولبدلا يحاونلا نم هل ةميق ل““ ةدحتŸا ·ألا ‘ برغŸا لث‡ حيرشصت :ةمألا سسل‹
““لوقعŸا Òغو لوبقŸا Òغ““ حيرسصتلل ““غلابلا““ هبارغتسسا نع ،  سسمأا ،ةمألا سسل‹ بتكم Èع
Ÿا لثمŸا ·ألا ‘ برغŸب معدب رهج يذلا ةدحتÓهد Ÿا ريرقت قح““ ىمسسي اŸسصÒ يلئابقلا بعسشلل““،
.““ةيرابتعلاو ةيسسامولبدلا يحاونلا نم هل ةميق ل فقوم““ هنأا ادكؤوم
ىقلت هنأا ،ليجوق حلاسص ،سسلÛا سسيئر ةسسائرب هبتكم عامتجا بقع نايب ‘ ةملا سسل‹ حسضوأاو

يذلا ةدحتŸا ·ألاب ةيبرغŸا ةكلمŸا لثمŸ ““لوقعŸا Òغو لوبقŸا Òغ““ حيرسصتلا ““غلاب بارغتسسا»ب
اذه اÈتعم ،““+يلئابقلا بعسشلل ÒسصŸا ريرقت قح+ ىمسسي اŸ برغŸا معدب ،ةيمسسر ةفسصبو ،رهج““
نم اددجتم اÁدق اجاعزنا لزتخي»و ““ةيرابتعلاو ةيسسامولبدلا يحاونلا نم هل ةميق ل““ فقوŸا
ةتباث ىطخب ،نوبت ديÛا دبع ديسسلا ،ةيروهم÷ا سسيئر ةدايقب ،وحنت يتلا رئاز÷ا ‘ ةزرÙا تاحاجنلا
لثÁ فقوŸا اذه نأا نايبلا تاذ ددسشو.““يسسايسسلا اهرارق ةيلÓقتسسا ميعدتو اهتاسسسسؤوم تيبثت وحن
تاروانŸا ذذلتي ماظ˘ن ن˘م ل˘ب˘ق˘ت˘سسŸاو ر˘سضا◊او خ˘يرا˘ت˘لا ىر‹ ن˘ع د˘ي– ة˘ه˘ئا˘ت ة˘ل˘ل˘سست˘م ةءار˘ق““

تامواقŸا نمز ¤إا Ëدقلا انخيرات ذنم رئاز÷ا دسض اهكاح يتلا تارماؤوŸا لك خسسنتسسيو تارماؤوŸاو
جازÃ ماظن ىلع ةدهاسش ةقطنŸا ‘ رسصاعŸا خيراتلا ةنودم““ نأا ادكؤوم ،““Èمفون رئازج ¤إا ةيبعسشلا

.““تايحسضتلاو ءادهسشلا دلبل ةيئادعلا هتزيرغ عبسشي اÃ مايألا عئاقو أارقي بلقتم
بعسشلل يروثلاو ›اسضنلا ديسصر˘لا ى˘سسا˘ن˘ت˘ي ه˘نأا ود˘ب˘ي““ ف˘قوŸا اذ˘ه˘ب ي˘بر˘غŸا ما˘ظ˘ن˘لا نأا Èت˘عاو

ىلع راربألا ءادهسشلا ءامدب تلوطبلاو تايحسضتلاب ةيرامعتسسلا ىوقلا ىتعأا رحد يذلا يرئاز÷ا
.““ديهسش نويلم فسصنو نويلم هتيحسض بهذ ريرم حافك دعب هلÓقتسسا لانو روسصعلا رم
كاهتنلاو رمآاتلاو ةروانŸا داتعا ما˘ظ˘ن ن˘م ة˘ط˘ق˘سس اذ˘ك˘ه ل˘ث˘م ر˘ف˘غ˘ت ن˘ل Èم˘فو˘ن ر˘ئاز˘ج““ نأا د˘كأاو
نابإا ةسصاخ ،فÓسسألا تلاسضنل ركنتلاو راو÷ا لودل ةينطولا تامر◊او تاسسدقملل لسصاوتŸا
ةيسضقلا ل◊ ةدحتŸا ·ألا يعاسسم Ìعت لظ ‘ ،›ودلا نوناقلا ىلع سسفرلاو ،ةيرامعتسسلا ةبق◊ا
.““ةيوارحسصلا

ة˘ي˘نود˘لا ه˘ت˘ط˘ق˘سس ة˘عر˘سسب ي˘بر˘غŸا فر˘ط˘لا كراد˘ت˘ي““ نأا ‘ ه˘ل˘مأا ن˘ع سسلÛا بر˘عأا ،ة˘ب˘سسا˘نŸا˘بو
ةيواهلا وحن قوبسسم Òغ اقلزناو ›ودلا نوناقلا كاهتنا ‘ ادج ةمدقتم ةدِر اهÈتعيو ةحسضافلاو
.““رئاز÷ا ءازإا بوسسÙا Òغ روهتلاو ةقام◊ا نم ةلحرم تلخد ةرسصاق ةيسسامولبد نم جف تÓفناو
قسستت لو ميقتسست ل ةقرافم لكسشي ،دوقع ذنم Òغتي ⁄ يذلا يبرغŸا فقوŸا““ نأا ماقŸا اذه ‘ ركذو
ئدابم نم برغملل احسضاف Óل– لثÁ““ فقوŸا اذه نأا ازÈم ،““ةرسصاعŸا ةيلودلا تاقÓعلا قطنم عم
وحنو ةيمÓظ ةقطنم وحن يبرعلا برغŸا ينطاوم ىدل ةورعلا جئاسشو عفدي ثيحب ،يبراغŸا دا–لا

سسأايلا ةلحرم ¤إا اهتيسسامولبد لسصت امدنع ةرم لك رركتت ةيبرغم ةمزألو لب ،دودسسم قيرط
.““طونقلاو

ةيشساردلا ةنشسلا ‘ تايئاŸا ةيبرتو يرحبلا ديشصلا لا‹ ‘ بلاط0042 ةبارق جرخت
0202/1202

ةبلط˘لا دد˘ع نأا  سسمأا ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ‘ ة˘يد˘ي˘سصلا تا˘ج˘ت˘نŸاو ير˘ح˘ب˘لا د˘ي˘سصلا ةرازو تف˘سشك
ةنسسلا لÓخ بلاط0632 زواŒ عاطقلل ةعباتلا نيوكتلا سسرادمو دهاعŸا نم ÚجرختŸا
هب ر“ يذلا سصاÿا يحسصلا فرظلا نم مغرلاب هنأا نايبلا حسضوأاو.1202/0202 ةيسساردلا
Ìكا نيوكت نم تنك“ عاطقلا سسرادمو دهاعم نأا لإا ,انوروك ةحئاج يسشفت ببسسب دÓبلا

ديسصلاب ةلسصلا تاذ تاسصسصختلا ‘ ابلاط0632 نم Ìكا مهنم جرخت ,بلاط فلا01 نم
.تايئاŸا ةيبرتو يرحبلا

ةينقت Èع يسضاŸا سسيمÿا ترج يتلا0202/1202 ةيجوغاديبلا ةنسسلا ماتتخا مسسارم لÓخو
باÎلا Èع ةينيوكتلا تاسسسسؤوŸا  لك ءاردمو تاراطإا روسضحب دعب نع يئرŸا رسضاحتلا
نع يسشتاولسص نايفسس ماسشه ,ةيدي˘سصلا تا˘ج˘ت˘نŸاو ير˘ح˘ب˘لا د˘ي˘سصلا ر˘يزو Èع ,ي˘ن˘طو˘لا
ريزولا دكأا ,راطإلا اذه ‘و.““ةيسساردلا ةنسسلا هذه لÓخ ةققÙا ةيباجيلا جئاتنلل هحايترا““

ةÎفلل ةيروه˘م÷ا سسي˘ئر ج˘ما˘نر˘ب ‘ ن˘يو˘ك˘ت˘لا ا˘ه˘ي˘سست˘ك˘ي ي˘ت˘لا ة˘غ˘لا˘ب˘لا ة˘ي˘م˘هألا ى˘ل˘ع

ةيلمع لكل ةيوازلا رجح لثÁ يرسشبلا رسصنعلا ‘ رامثتسسلا““ نأا رابتعاب0202/4202
عم اهفييكتل نيوكتلل ةيعاطقلا ةموظنŸا ريوطتل لمعلا ةفعاسضم بلطتي ام وهو ,ةيومنت
هيجوتل ريزولل ةسصرف ءاقللا ناكو.““ءاوسس دح ىلع بابسشلاو ةيداسصتقلا قوسسلا تابلطتم

‘ ةيتلواقŸا عوسضوم جاردإا ىلع ره˘سسلا ةرور˘سضب ة˘ق˘ل˘ع˘تŸا تا˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ن˘م ة˘عو˘م‹
flةيمنتو معدل ينطولا ةلاكولا عم قي˘سسن˘ت˘لا˘ب كلذو ,ة˘ي˘عا˘ط˘ق˘لا ن˘يو˘ك˘ت˘لا ج˘مار˘ب ف˘ل˘ت

نامسضل ةيرحبلا ةمÓسسلا عيسضاوم ىلع زيكÎلا ةيمهأا ىلع ددسش امك.““دانأا““ ةيتلواقŸا
زيزعت ¤ا ةفاسضإلاب نيوكتلا لا‹ ‘ ةثيد◊ا تاينقتلا ةبكاومو ةيرحبلا حاورا ةيامح

ابسس– ةيسسيسس–و ةيمÓعإا تÓمح مي˘ظ˘ن˘ت˘ل Òسضح˘ت˘لاو تا˘عا˘ط˘ق˘لا ي˘قا˘ب ع˘م ق˘ي˘سسن˘ت˘لا
.ÚينهŸاو بابسشلا ةدئافل ةحاتŸا نيوكتلا سصرفب فيرعتلل لبقŸا يجوغاديبلا لوخدلل

اميسسل نيوكتلاب ةسصاÿا ةيميظنتل سصوسصنلا رادسصا ةيلمع عيرسست ¤إا اسضيأا ريزولا اعدو
.نايبلا فيسضي ,ةينهŸا ةÿÈا تابسستكم ىلع ةقداسصŸاب قلعتŸا سصنلا

يبرغŸا Òفشسلل ةÒطÿا تاحيرشصتلا ةيفلخ ىلع طابرلاب اهÒفشس يعدتشست رئاز÷ا
,جراÿاب ةينطولا ةيلا÷او ةيجراÿا نوؤوسشلا ةرازو تررق
يأا بايغ رثإا ,رواسشتلل طابرلا ىدل رئاز÷ا Òفسس ءاعدتسسا

ةكلمملل ةيجراÿا ةرازو اهتلسسرأا يتلا ةوعدلل يباجيإا در
غلاب““ ع˘سضو˘لا ن˘م ي˘ئا˘ه˘ن˘لا ا˘ه˘ف˘قوŸ ح˘ي˘سضو˘ت˘ل ة˘ي˘بر˘غŸا
اهÒفسسل ةسضو˘فرŸا تا˘ح˘ير˘سصت˘لا ن˘ع م˘جا˘ن˘لا ““ةرو˘طÿا

.كرويوينب
سسمأا نا˘ي˘ب˘لا را˘سشأا د˘ق˘ل ““ :ي˘ل˘ي ا˘م نا˘ي˘˘ب˘˘لا سصن ‘ ءا˘˘جو
ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ي˘لا÷او ة˘ي˘جراÿا نوؤو˘سشلا ةرازو ن˘ع ردا˘سصلا
ةكلمŸا حيسضوت ةرورسض ¤إا ,1202 ويلوي61 موي ,جراÿاب
مجانلا ةروطÿا غلاب عسضولا نم يئاهنلا اهفقوŸ ةيبرغŸا

.كرويوينب اهÒفسسل ةسضوفرŸا تاحيرسصتلا نع
بنا÷ا لبق نم بسسانمو يباجيإا ىدسص يأا بايغل ارظن
,طابرلاب رئاز÷ا Òفسس ءاعدتسسا مو˘ي˘لا رر˘ق˘ت د˘ق˘ف ,ي˘بر˘غŸا

بسسح ,ىرخأا تاءارجإا ذاختا دعبتسسي ل امك ,رواسشتلل ,اروف
““ةيسضقلا هذه هدهسشت يذلا روطتلا

ةيرئاز÷ا ةطرششلا سسيشسأاتل95 ـلا ىركذلا ءايحإا مشسارم ىلع فرششي ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلÙا تاعام÷او ةيلخادلا ريزو
ديسسلا ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلÙا تاعام÷او ةيلخادلا ريزو فرسشأا

نيز ديرف ديسسلا ينطولا نمأÓل ماعلا ريدŸا ةقفر دوجلب لامك
ايلعلا ة˘سسردŸا˘ب ،1202 ةيليو˘ج81 دحألا مويلا ،خ˘ي˘سش ن˘ب ن˘يد˘لا
ءايحإا مسسارم ىلع ،(رئاز÷ا ) فانوطاسشب ““يسسنوت يلع““ ةطرسشلل
تاطلسسلا روسضحب ةيرئاز÷ا ة˘طر˘سشلا سسي˘سسأا˘ت˘ل95 ـلا ىر˘كذ˘لا
ةيلÙا تاعام÷او ةيلخادلا ريزو ديسسلا غّلب هتملك ‘.دÓبلل ايلعلا

ديÛا دبع ديسسلا ةيروهم÷ا سسيئر Êاهت ،ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو
رادتقا نم هيلإا اولسصو ام ىلع ،ينطولا نمألا يبسستنم ¤إا نوبت

ةسسسسؤوم خيراتو لوسصأاب اديسشم ،ةليبنلا ةينطولا مهماهم ءادأا ‘
هئاسسنل نافرعلاب اريدج ايتا˘سسسسؤو˘م ا˘حر˘سص ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب ة˘طر˘سشلا

ة˘ئ˘ي˘ه˘ت˘لاو ة˘ي˘لÙا تا˘عا˘م÷او ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو د˘ي˘سسلا.ه˘˘لا˘˘جرو
ةÁر÷ا ة˘ح˘فا˘ك˘م ‘ ة˘ير˘ئاز÷ا ة˘طر˘سشلا دو˘ه˘ج ن˘م˘ث ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا

ةيفاÎحاب تقولا سسفن ‘ اهو˘ن˘م ،ما˘ع˘لا ما˘ظ˘ن˘لا ظ˘ف˘ح نا˘م˘سضو
.مارجإÓل ةديد÷ا لاكسشألا ةفاك ةهجاوم ‘ اهيبسستنم ةءافكو
ةÁر÷ا ةقحÓم نم ،ةطرسشلا زاهج هفرع يذلا روطتلاب داسشأا امك

ةيمويلا هتامامتها عم˘تÛا فا˘ي˘طأا ة˘كرا˘سشمو ،ا˘ه˘ن˘م ة˘يا˘قو˘لا ¤إا

فر˘ظ˘لا ل˘ع˘لو ،ا˘ف˘ي˘سضم ،ة˘يراو÷ا ة˘طر˘سشلا أاد˘بŸ ا˘ق˘˘ي˘˘ق– كلذو
حور˘لا ى˘ل˘ع ل˘ي˘لد Òخ ا˘نورو˘ك سسوÒف ءا˘بو ة˘ح˘˘ئا÷ ي˘˘ح˘˘سصلا
ءادأا ‘ Êاسسنإلا دعبلا ءاطعإا عم رزآاتلا ‘ ةيزها÷او ةينطولا

ةيمومعلا ةيحسصلا تلوكوتوÈلا ذي˘ف˘ن˘تو ما˘ظ˘ن˘لا ط˘سسب ما˘ه˘م
ةفاك أانه ،ريزولا ديسسلا.ÚنطاوŸا ةمÓسسو حاورألا ىلع اظافح
،مهيوذو مهرسسألو ،نيدعاقتمو Úلماع ،ينطولا نمألا يفظوم
Ãةيمومعلا تاطلسسلا ةقفارمو معد ادكؤوم ،ةطرسشلا ديع ةبسسان

اهنيكمتل ةيرسشبلاو ةيداŸا تايناكمإلاب ةيرئاز÷ا ةطرسشلا زاه÷
ةلماكتمو ةيوق ةطرسش ءانبو زيزعتل ةوجرŸا فادهألا غولب نم
اهاقلأا ةملك ‘و هتهج نم.ماعلا حلاسصلا اهاغتبمو نمألا اهدامع
ةدايقلا Êاهت ينطولا نمأÓل ماع˘لا ر˘يدŸا د˘ي˘سسلا غ˘ّل˘ب ،ة˘ب˘سسا˘نŸا˘ب
ديÛا دبع ديسسلا ةيروهم÷ا سسيئر اه˘سسأار ى˘ل˘عو دÓ˘ب˘ل˘ل ا˘ي˘ل˘ع˘لا
،سسيئرلا ديسسلل هركسش ينطولا نمألا يبسستنم مسساب اهجوم ،نوبت
نأاب ،ةيطرسشلا ةسسسسؤوملل هيلوي يذلا مامتهلاو ةيانعلا مرك Òظن

دارفأا سصخ
.ةطرسشلا ديع ةبسسانÃ ةئنهتلاب ةطرسشلا

ينطولا سشي÷ا ةسسسسؤوم ةدايق ¤إا لوسصوŸا ركسشلاب هجوت امك
سصر◊ا لك سصر– يتلا ينطولا ريرحتلا سشيج ليلسس ،يبعسشلا

اناÁإا ،لاوحألاو فورظلا لك ‘ ةيطرسشلا ةسسسسؤوŸا ةقفارم ىلع
ةيامحو نطاوŸا نمأا نامسض ليبسس ‘ ةطرسشلا تاوق دوهجب اهنم
يبسستنم ةبسسانŸاب أانه ،ينطولا نمأÓل ماعلا ريدŸا ديسسلا.هتاكلت‡
زع ¤وŸا Óئاسس ،ينطولا باÎلا عوبر عيمج Èع ينطولا نمألا

.ةعسساولا هتمحرب ينطولا بجاولا ءادهسش دمغتي نأا لجو
ةئيهتلاو ةيلÙا تاعام÷او ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ر˘يزو د˘ي˘سسلا فر˘سشأاو ،اذ˘ه
ديلقت مسسارم ىلع ،ينطولا نمأÓل ماعلا ريدŸا ديسسلاو ةينارمعلا
ناو˘عألاو بتر˘لا ف˘ل˘تfl ن˘م ة˘طر˘سشلا دار˘˘فأا ن˘˘م دد˘˘ع˘˘ل بتر˘˘لا
ل رئاز÷ا ناونعب جاتروبير سضرع جمانÈلا دهسش امك.Úهيبسشلا
سضعبو ،دعاقتلا ىلع ÚلاÙا ةطرسشلا دارفأا Ëركتو ،اهءانبأا ىسسنت
هومدق ام Òظن ةيتايلمعلا تادحولاب Úلماعلا ةطرسشلا يفظوم
اذكو ،هتاكلت‡ ةيامحو نطاوŸا نمأا ليبسس ‘ ةزيمتم دوهج نم
ةهبا‹ ‘ ةلوذبŸا دوه÷اب انافرع ينطولا نمأÓل يبطلا مقاطلا

.انوروك سسوÒف
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““ةحوصضفŸإو ةعينصشلإ““ ةيلمعلاب ددنت ءإدهصشلإ ءانبأ’ ةينطولإ ةمظنŸإ
ةيبرغŸإ ةيصسامولبدلل

ةيبرغŸإ ةيصسامولبدلل Òطÿإ فإرحن’إ ركنتصست ““شسمح““ و ““حÓصصإ’إ»و ““لبقتصسŸإ““ بإزحأإ

 ناـــــــيب

Úمأاتلً اصصاخ ًاططfl عصضي ينطولإ كردلإ
كرابŸإ ىحصضأ’إ ديع

ةنصسل ةقفأوŸأ ،ةيرجه2441 ةنصسلأ هذهل كرابŸأ ىحصضأ’أ ديع tلحَي
يصشفت ةحفاكم ليبصس ‘ دوه÷أ لذب لصصأوت رئأز÷أو ةيدÓيم1202
ةيئاقولأ Òبأدتلأ ةلمج لÓخ نم ،(91 -ديفوك) دجتصسŸأ انوروك ءابو
ةيقيبطتلأ تا˘ب˘ي˘تÎلأ ن˘م ا˘هÒغو ،ة˘ح˘ئا÷أ هذ˘ه˘ل يد˘صصت˘ل˘ل ةذ˘خ˘تŸأ
.ةيمومعلأ ةحصصلأ ةيامحو ÚنطأوŸأ ةمÓصس قيق– فدهب ،ةبحاصصŸأ

دصصق ،Úنطأوملل ةي˘ن˘مأ’أ ءأو˘جأ’أ ة˘ئ˘ي˘ه˘ت ل˘جأأ ن˘مو ،دد˘صصلأ أذ˘ه ‘
ةنيكصسلأ اهدوصست ءأوجأأ ‘ كرابŸأ ىحصضأ’أ ديع ءاصضقب مهل حامصسلأ

ًاصصاخ ًايئاقو ًاينمأأ ًاططfl ينطولأ كردلأ ةدايق تعصضو ،ةنينأامطلأو
ةك˘ب˘صش أذ˘كو ،تأءا˘صضف˘لأو ق˘طا˘نŸأ ف˘ل˘تÚ flمأا˘ت˘ل ،ة˘ب˘صسا˘نŸأ هذ˘ه˘ب
عيمج ذاخ˘تأ ” ثي˘ح ،شصا˘صصت˘خ’أ م˘ي˘ل˘قإأ ن˘م˘صض ة˘ع˘قأو˘لأ تا˘قر˘ط˘لأ
لجأأ نم ،تأدحولأ عيمج Òخصستب أذهو ،ةمزÓلأ ةينمأ’أ تأءأرجإ’أ

‘ رمتصسŸأو مئأدلأ دجأوتلأ ديصسŒو م˘ي˘ل˘قإÓ˘ل ة˘لا˘ّع˘ف ة˘ب˘قأر˘م نا˘م˘صض
.نأديŸأ
لمعلأ ىلع ةبصسانŸأ هذهل عو˘صضوŸأ ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘لأ ط˘طfl د˘م˘ت˘ع˘ي
عم ،ةلوزعŸأ قطانŸأ ‘ ة˘صصا˘خ ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘مدÿأ Úم˘ث˘تو يرأو÷أ

هذه فدهت ثي˘ح ،ةرور˘صضلأ د˘ن˘ع لا˘ّع˘ف˘لأو ع˘ير˘صسلأ ل˘خد˘ت˘لأ نا˘م˘صض
تأءأرجإ’أ
ة˘ح˘صصلأو ة˘ن˘ي˘ك˘صسلأ ،ما˘ظ˘ن˘لأ ى˘ل˘ع ظا˘ف◊أ ¤إأ شسا˘صسأ’ا˘ب ة˘˘ي˘˘ن˘˘مأ’أ
تا˘ك˘ل˘ت˘مŸأو شصا˘خ˘صشأ’أ ة˘يا˘م˘حو ة˘يرورŸأ ة˘مÓ˘صسلأ ،Úي˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ
.طيÙأ و ةئيبلأ ىلع ةظفاÙأ عم ةصصاÿأو ةيمومعلأ

،ينطولأ كردلل ةلقنتŸأو ةتباثلأ تÓيكصشتلأ ميعدتو فييكت ” امك
فيثكت لÓخ نم اميصس’ ،أراهنو Óيل ميلقإÓل ةماعلأ ةبقأرŸأ نامصضل
اه˘م˘ي˘عد˘ت ع˘م ة˘ب˘قأر˘م طا˘ق˘ن ع˘صضوو ة˘لو˘مÙأو ة˘ل˘جŸÎأ تا˘يرود˘لأ
.ةيو÷أ تÓيكصشتلاب
تقو ل˘ك ‘ Úن˘طأوŸأ ة˘مد˘خ ‘ ي˘ن˘˘طو˘˘لأ كرد˘˘لأ ة˘˘صسصسؤو˘˘م ع˘˘صضت

،لخدتلأ وأأ فاعصسإ’أ ،ةدجنلأ بلطل (55.01) رصضخأ’أ مقرلأ ،ناكمو
ة˘˘˘ح˘˘˘ف˘˘˘˘صص لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘مو ،تنÎنأ’أ Èع «IKIRAT» ع˘˘قو˘˘م أذ˘˘˘كو
عقوŸأ ¤إأ ةفاصضإ’اب ،تا˘قر˘ط˘لأ ة˘لا˘ح ن˘ع مÓ˘ع˘ت˘صسإÓ˘ل ،كو˘ب˘صسيا˘ف˘لأ
د˘˘˘ع˘˘˘ب ن˘˘˘ع مÓ˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘صسإ’أو ة˘˘˘ق˘˘˘ب˘˘˘صسŸأ ىوا˘˘˘ك˘˘˘صشل˘˘˘˘ل ÊوÎك˘˘˘˘لإ’أ

«zd.ndm.ngpp.www».
تانطأوŸأ ةفاك ¤إأ مّدقتت نأأ ينطولأ كردلأ ةدايق ّرصسي ،Òخأ’أ ‘

مهل ةينمتُم ،كرابŸأ ىحصضأ’أ ديع ةبصسانÊ Ãاهتلأ ّرحأاب ÚنطأوŸأو
أومزتلي نأأ مهب بي˘ه˘تو ،ة˘ن˘ي˘نأا˘م˘ط˘لأو ن˘مأ’أ ف˘ن˘ك ‘ ًأد˘ي˘ع˘صس ًأد˘ي˘ع
أوّلحتي نأأو ،دÓبلل ايلعلأ تاطلصسلأ لبِق نم ةذختŸأ ةيئاقولأ Òبأدتلاب
.ةيمومعلأ ةحصصلأو ةمÓصسلأ دعأوقب

ةقيثولإ : بعصشلإ توصص بزح
ةيصسامولبدلإ ةيلثمŸإ لبق نم ةعزوŸإ

ماظنل ةÒطخ ةروانم““ كرويوينب برغملل
““نزıإ

فرط نم ةعزوŸأ ةيمصسرلأ ةقيثولأ نأأ هل نايب ‘ بعصشلأ توصص بزح Èتعأ
مدع ةكرح ‘ ءاصضعأ’أ لودلأ ىلع كرويوينب ةيبرغŸأ ةيصسامولبيدلأ ةيلثمŸأ
نأا˘صشلأ ‘ أر˘فا˘صس Ó˘خد˘ت»و ““نزıأ ما˘˘ظ˘˘ن˘˘ل ةÒط˘˘خ ةروا˘˘ن˘˘م““ ،زا˘˘ي˘˘ح˘˘ن’أ
.““يلخأدلأ

ماظن اهب ماق يتلأ ةيزأزفتصس’أو ةÒطÿأ تأروانملل اعبت““ هنأأ نايبلأ حصضوأأو
عم اما“ شضراعتت يتلأو ةدحتŸأ ·أ’أ ىدل مئأدلأ هلث‡ لÓخ نم يبرغŸأ نزıأ
أذه Èتعي بز◊أ ناف، ““يقيرفإ’أ دا–Óل يصسيصسأاتلأ نوناقلأو ›ودلأ نوناقلأ
.““يلخأدلأ نأاصشلأ ‘ أرفاصس Óخدت““ فقوŸأ

مهتا˘ه˘جو˘ت فÓ˘ت˘خا˘ب Úير˘ئأز÷أ نأأ نزıأ ما˘ظ˘ن م˘ل˘ع˘ي˘ل و»:نا˘ي˘ب˘لأ فا˘صضأأ و
.““رمحأأ طخ نطولل ةيبÎلأ ةدحولاب شساصسŸأ نأأ ىلع نوقفتي ،مهئأرآأو
‘ يبرغŸأو يرئأز÷أ Úقيقصشلأ Úبعصشلأ““ نأأ بعصشلأ توصص بزح دكأأ و
عفر رظتني يذلأو ،نيدلبلأ مدخت ’ يتلأ ةيصسايصسلأ تأرتاهŸأ هتاه نع ىأانم
.““اهنم ةيداصصتق’أ ةصصاخ ،ةقطنŸأ ةدئافل ةيلبقتصسŸأ تايدحتلأ

نم ةيفتاه ةŸاكم ىقلتي نوبت شسيئرلإ
ىحصضأ’إ ديع ةبصسانÃ يصسنوتلإ هÒظن

نم ةيفتاه ةŸاكم ,  شسمأأ  ,نوبت ديÛأ دبع ديصسلأ ةيروهم÷أ شسيئر ىقلت
فوقو نع اهيف هركصش  ,ديعصس شسيق ةقيقصشلأ ةيصسنوتلأ ةيروهم÷أ شسيئر
بعصشللو  هل مدقو91-ديفوك ءابول اهتهجأوم ‘ شسنوت بناج ¤إأ رئأز÷أ
ةصسائرل نايب هب دافأأ ام بصسح ,كرابŸأ ىحصضأ’أ ديع ةيصشع هيناهت يرئأز÷أ
.ةيروهم÷أ

ةŸاكم مويلأ نوبت ديÛأ دبع ديصسلأ ةيروهم÷أ شسيئر ىقلت““ :نايبلأ ‘ ءاجو
همصساب اهيف هركصش ةقيقصشلأ ةيصسنوت˘لأ ة˘يرو˘ه˘م÷أ شسي˘ئر ه˘ي˘خأأ ن˘م ة˘ي˘ف˘تا˘ه
ةقيقصشلأ بناج ¤إأ رئأز÷أ فوقوو هنماصضت نع يصسنوتلأ  بعصشلأ مصسابو
بعصشللو شسيئرلأ ديصسلل هيناهت امدقم ,91-ديفوك  ءابول اهتهجأوم ‘ شسنوت
ةيفاعلأ مأود رئأزجللو هل ا˘ي˘ن˘م˘ت˘م  كرا˘بŸأ ى˘ح˘صضأ’أ د˘ي˘ع ة˘ي˘صشع ير˘ئأز÷أ

.““راهدز’أو
بعصشللو هل اينم˘ت˘م ي˘صسنو˘ت˘لأ شسي˘ئر˘لأ ها˘خأأ شسي˘ئر˘لأ د˘ي˘صسلأ أا˘ن˘ه““ هرود˘بو
.““Úقيقصشلأ Úبعصشلأ نع ءابولأو ءÓبلأ هللأ عفري نأأو ةيفاعلأ  يصسنوتلأ

ة˘كر˘حو ل˘ب˘ق˘ت˘صسŸأ ة˘ه˘ب˘ج بأز˘حأأ تر˘˘ك˘˘ن˘˘ت˘˘صسأ
،  شسمأأ ،ملصسلأ عمت‹ ةكرحو ينطولأ حÓصصإ’أ
ة˘ي˘بر˘غŸأ ة˘ي˘صسا˘مو˘ل˘بد˘˘ل˘˘ل ““Òطÿأ فأر˘˘ح˘˘ن’أ““
لود ىلع ةيمصسر ةقيثو اهعيزوت رثإأ كرويوينب

‘ نزıأ طأرخ˘نأ شسر˘ك˘ت زا˘ي˘ح˘ن’أ مد˘ع ة˘كر˘ح
.رئأزجلل ةيداعم ةلمح
ل˘˘ب˘˘ق˘˘˘ت˘˘˘صسŸأ ة˘˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ج تنأدأأ ،دد˘˘˘صصلأ أذ˘˘˘ه ‘و
فرط نم ةجه˘ن˘مŸأو ةر˘م˘ت˘صسŸأ تأزأز˘ف˘ت˘صس’أ““
·أ’أ ‘ يبرغŸأ Òفصسلأ معد لÓخ نم نزıأ ماظن
مد˘˘ع ة˘˘كر◊ يرأزو عا˘˘م˘˘ت˘˘جأ لÓ˘˘˘خ ،ةد˘˘˘ح˘˘˘تŸأ
يباهرإأ ميظنتك رئأز÷أ اهتفنصص ةكر◊ ،زايحن’أ
بأÎلأ ن˘م أأز˘ج˘ت˘˘ي ’ ءز˘˘ج لا˘˘صصف˘˘نأ ¤إأ و˘˘عد˘˘ي
.““ينطولأ

اهجهتني يتلأ ةيزıأ تاصسرامŸأ““ هذه نأأ حصضوأأو
ةوخأ’أ طبأور أدبأأ شسكعت ’ يتلأو ،نزıأ ماظن
يتلأ تانايÿأ ةلصسلصس نمصض جردنت ،Úبعصشلأ Úب
.““اهانفلأأ

كصسامتلأو ةدحولأ““ ¤إأ Úيرئأز÷أ بز◊أ اعدو
هذه لظ ‘ ةلودلأ تاصسصسؤوم لك عم فوقولأو
.““نطولأ دصض كا– يتلأ تأرمأؤوŸأ

ن˘ع م˘ل˘صسلأ ع˘م˘ت‹ ة˘كر˘ح تÈع ،ا˘ه˘ت˘˘ه˘˘ج ن˘˘م
““د˘يد˘صشلأ ا˘ه˘صضا˘ع˘ت˘مأ»و ““Òب˘ك˘لأ ا˘ه˘ئا˘ي˘ت˘˘صسأ““

ه˘ب ¤دأأ يذ˘لأ لوؤو˘صسمÓ˘لأ ح˘ير˘صصت˘ل˘ل ا˘ه˘ت˘نأدإأو
تلاق يذلأ حيرصصتلأ وهو ،يبرغŸأ يصسامولبدلأ
.““ءأرم◊أ طوطÿأ لك زواŒ““ هنأأ

ع˘ب˘ت˘ي يد˘ي˘ك““ فر˘صصت˘لأ أذ˘ه نأأ ة˘كر◊أ تد˘كأأو
flب˘يو ة˘ث˘ي˘ب˘خ ة˘˘يرا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘صسأ تا˘˘ط˘˘طÚ ى˘ل˘ع

ماظنلل ةيمصسرلأ ةي˘ئأد˘ع˘لأ ة˘صسا˘ي˘صسلأ ما˘ك˘ح˘ت˘صسأ
رئأز÷أ رأرقتصسأ برصض ¤إأ فدهت يتلأو ،يبرغŸأ

ةقÓعلأ ط˘بر““ نأأ ¤إأ ةÒصشم ،““ا˘ه˘ل˘ك ة˘ق˘ط˘نŸأو
ىواعدلأو ةلداعلأ ةيبر˘غ˘لأ ءأر˘ح˘صصلأ ة˘ي˘صضق Úب
نم اهدوقت يتلأ رئأز÷أ ‘ ةيصشماهلأ ةيلاصصفن’أ

ىوقلاب ةطبترم ةليمع تايصصخصش نطولأ جراخ
م˘ثآأ ط˘بر ة˘ي˘نو˘ي˘ه˘صصلأ ة˘لود˘لأو ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘˘صس’أ
ةموزهŸأ تايصسفنلأو ةليزهلأ تاي˘ل˘ق˘ع˘لأ ح˘صضف˘ي
.““نزıأ ماظنل

فوقولأ““ ى˘ل˘ع ير˘ئأز÷أ بع˘صشلأ ة˘كر◊أ تث˘حو
ى˘ل˘ع د˘عا˘صصتŸأ د˘يد˘ه˘ت˘لأ أذ˘ه د˘صض أد˘حأو ا˘ف˘صص
لئابقلأ ةقطنم ناكصس اميصس ’ ،ةيبرغلأ اندودح

يبرغŸأ حير˘صصت˘لأ أذ˘ه˘ب م˘هزŸ ” ن˘يذ˘لأ ءÓ˘صصأ’أ
مراصصلأ درلأ مهنم بلط˘ت˘ي ا‡ ،ة˘ي˘نÓ˘ع ي˘م˘صسر˘لأ

.““اهلك رئأز÷أ ىلع خراصصلأ ءأدتع’أ أذه ىلع
حÓ˘˘صصإ’أ ة˘˘˘كر˘˘˘ح تبر˘˘˘عأأ ،قا˘˘˘ي˘˘˘صسلأ تأذ ‘و
““ةيداعŸأ““ فقأوم˘ل˘ل ا˘هرا˘ك˘ن˘ت˘صسأ ن˘ع ي˘ن˘طو˘لأ

ردصصت يت˘لأ ““ةÒطÿأو ة˘غ˘ئأز˘لأ““ تا˘كو˘ل˘صسلأو
.يبرغŸأ نزıأ نع
فأر˘ح˘نÓ˘ل ةد˘يد˘صشلأ ا˘˘ه˘˘ت˘˘نأدإأ ن˘˘ع تÈع ا˘˘م˘˘ك

ةيلثمم˘ل˘ل ““Òطÿأ““ ي˘صسا˘ي˘صسلأو ي˘صسا˘مو˘ل˘بد˘لأ
تا˘مو˘ق˘م بر˘صض““ فد˘ه˘ب كرو˘يو˘ي˘ن˘ب ة˘ي˘بر˘غŸأ
ةمحللأ ةبÓصصو ةوق نم لينلأو ةيرئأز÷أ ةلودلأ
اهفقأوÃ رئأز÷أ عÓطصضأ نود ةلولي◊أو ةينطولأ
ةيبرعلأ ةمأÓل ةلداعلأ اياصضقلل ةمعأدلأ ةيدايرلأ

.““ةيمÓصسإ’أو
ةيلا÷أو ةيجراÿأ نوؤوصشلأ ةرأزو تناك ،ةراصشإÓل
شسمأأ ا˘ه˘ل نا˘ي˘ب ‘ تدد˘ن د˘ق جراÿا˘ب ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ
ةيصسامولبدلأ ةيلثمملل ““Òطخ فأرحنأ»ب ةعم÷أ
عيزوتب أرخؤوم تما˘ق ي˘ت˘لأ ،كرو˘يو˘ي˘ن˘ب ة˘ي˘بر˘غŸأ

ةكرح ‘ ءاصضعأ’أ لود˘لأ ى˘ل˘ع ة˘ي˘م˘صسر ة˘ق˘ي˘ثو
أرها˘ظ ا˘م˘عد““ ا˘هأو˘تfi شسر˘ك˘ي ،زا˘ي˘ح˘ن’أ مد˘ع
ريرقت قح““ ه˘نأا˘ب م˘عز˘ت اŸ بر˘غ˘م˘ل˘ل ““ا˘ح˘ير˘صصو
.““يلئابقلأ بعصشلل ÒصصŸأ

ةيروهم÷أ““ رئأز˘ج˘ل˘ل ق˘ح˘ي ه˘نأأ ةرأزو˘لأ تد˘كأأو
رظتنت نأأ ““ةئزج˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘با˘ق˘لأ Òغو ةدا˘ي˘صسلأ تأذ
ةكلمملل يئاهنلأو يمصسرلأ فقوملل احيصضوت““
.““ةروطÿأ غلاب ثدا◊أ أذه نأاصشب ةيبرغŸأ

ءا˘ن˘بأ’ ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ة˘˘م˘˘ظ˘˘نŸأ تدد˘˘ن
ما˘ي˘ق˘ب ““ةد˘صش»ب ،  شسمأأ ،ءأد˘˘ه˘˘صشلأ
عيزوتب كرويوينب ةي˘بر˘غŸأ ة˘ي˘ل˘ث˘مŸأ

‘ ءا˘صضعأ’أ لود˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ق˘˘ي˘˘ثو
ام هي˘ف م˘عد˘ت زا˘ي˘ح˘ن’أ مد˘ع ة˘كر˘ح
ÒصصŸأ ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت ق˘˘ح““ ه˘˘نأا˘˘ب م˘˘عز˘˘˘ت
.““يلئابقلأ بعصشلل

دع˘ب ه˘نأا˘ب ة˘م˘ظ˘ن˘م˘ل˘ل نا˘ي˘ب ‘ ءا˘جو
يتلأ ةحوصضفŸأو ةعينصشلأ ةيلمعلأ““
ة˘ي˘صسا˘مو˘ل˘بد˘لأ ة˘ي˘ل˘ث˘مŸأ ا˘ه˘ب تما˘ق
،كرو˘يو˘ي˘ن˘ب ة˘ي˘بر˘غŸأ ة˘ك˘˘ل˘˘م˘˘م˘˘ل˘˘ل

ةيبرغم ةقي˘ثو ع˘يزو˘ت ‘ ة˘ل˘ث˘م˘تŸأو
مدع ةكرح ‘ ءاصضعأ’أ لودلأ ىلع

ريرقت قح+ب اهيف ةبلاطم ،زايحن’أ
نإا˘ف ،““+ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ بع˘˘صشل˘˘ل ÒصصŸأ
هذ˘ه ل˘ث˘˘م ةد˘˘صشب دد˘˘ن˘˘ت““ ة˘˘م˘˘ظ˘˘نŸأ
حو˘˘صضو˘˘ب Úب˘˘ت ي˘˘ت˘˘لأ تا˘˘صسرا˘˘مŸأ

مهصسأأر ىلعو يبرغŸأ نزıأ فوقو
عم هت˘ي˘صشا˘حو شسدا˘صسلأ د˘مfi كلŸأ

اهل شسيل ةيباهرإأو ةيلا˘صصف˘نأ ة˘كر˘ح
يبرغŸأ ما˘ظ˘ن˘لأ ة˘ل˘يfl ‘ ’إأ ل˘ي˘ث“
.““ثيبÿأ يعصسوتلأ

لا˘مر˘لأ بر˘ح»ب ة˘م˘ظ˘نŸأ تر˘˘كذو
دنfi ديقعلأ مصضنأ امدنع3691 ةنصس
ةيخيراتلأ ةثلاثلأ ةي’ولأ دئاق ،جا◊وأأ
¤إأ ،(ىÈك˘لأ ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لأ ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م)
¤إأ لزنو ىرخأ’أ شسمÿأ تاي’ولأ

يبرغŸأ نزıأ ةهجأوŸ لاتق˘لأ ة˘ه˘ب˘ج

بأÎلأ ‘ ل˘˘˘غو˘˘˘ت˘˘˘لأ لوا˘˘˘ح يذ˘˘˘لأ
تأو˘ق˘لأ تب˘ح˘صسنأ ا˘مد˘ع˘ب ير˘ئأز÷أ
دعأوقلأ نم ةيصسنرفلأ ةيرامعتصس’أ
.““اهيف تناك يتلأ

ة˘ث˘لا˘ث˘لأ ة˘ي’و˘لأ دو˘ن˘ج نأأ تفا˘صضأأو
‘ ن˘ير˘صضا˘ح““ أو˘نا˘ك ة˘ي˘خ˘يرا˘˘ت˘˘لأ

،ءا˘صضي˘ب˘لأ ي˘صسا˘ح- لا˘ت˘˘ق˘˘لأ ثل˘˘ث˘˘م
فودنت ةي’و) -يفطل جرب ،بو‚ات

دا˘ه÷أ ‘ ا˘صسورد أو˘ط˘˘عأأو (ا˘˘ي˘˘لا˘˘ح
شضرأأ ن˘˘˘ع عا˘˘˘˘فد˘˘˘˘لأو لا˘˘˘˘ت˘˘˘˘ق˘˘˘˘لأو
.““ءأدهصشلأ

ل˘م˘ع˘لأ أذ˘ه““ نأأ ة˘م˘ظ˘نŸأ تÈت˘عأو
Úير˘ئأز˘ج˘˘ل˘˘ل Úب˘˘ي ثي˘˘بÿأو نا˘˘ب÷أ

دوصسأ’أ خيراتلأ ،ىرخأأ ةرم ⁄اعللو
،رئأز÷أ هتراج عم يبر˘غŸأ نز˘خ˘م˘ل˘ل

ير˘˘ئأز÷أ ردا˘˘ق˘˘لأ د˘˘ب˘˘˘ع Òمأ’أ ن˘˘˘م
ا˘˘˘˘˘˘صسنر˘˘˘˘˘˘˘ف ع˘˘˘˘˘˘˘م نزıأ فو˘˘˘˘˘˘˘قوو
ةمواقŸأ تأو˘ن˘صس ‘ ة˘يرا˘م˘ع˘ت˘صس’أ
ءا˘م˘عز˘ل˘ل Êا˘ث˘لأ ن˘صس◊أ ة˘نا˘ي˘خ ¤إأ
تيآأ Úصسح ،ة˘ل˘ب ن˘ب د˘م˘حأأ) ة˘˘صسمÿأ
د˘˘مfi ،فا˘˘ي˘˘صضو˘˘ب د˘˘مfi ،د˘˘م˘˘˘حأأ

(فر˘˘˘صش’أ ى˘˘˘ف˘˘˘ط˘˘˘صصمو ر˘˘˘صضي˘˘˘خ

ةيرامعت˘صس’أ ا˘صسنر˘ف˘ل م˘ه˘م˘ي˘ل˘صستو
ةنصس لامرلأ برحب أرورم ،6591 ةنصس
ة˘ن˘صس ششكأر˘م تأÒج˘ف˘˘ت ¤إأ3691
4991““.
ءأدهصشلأ ءانبأ ةم˘ظ˘ن˘م تدر˘ط˘ت˘صسأو
مهفن ،حوصضو لكبو مو˘ي˘لأ““ :ة˘ل˘ئا˘ق
Ÿأ م˘˘عد˘˘ي أذاıأ نزŸة˘عا˘م˘˘ج ي˘˘بر˘˘غ
¤إأ فدهت يتلأو ،ةيباهر’أ +كاŸأ+

دعب ةصصاخ ،رئأز÷أ رأرقتصسأ برصض
نا˘ي˘ك˘لأ ع˘م ع˘ي˘ب˘ط˘ت˘˘لأو برا˘˘ق˘˘ت˘˘لأ
.““Êويهصصلأ

دد˘صصلأ تأذ ‘ ة˘م˘ظ˘˘نŸأ ترا˘˘صشأأو
Óعف ششيعي““ يبرغŸأ نزıأ نأأ ¤أ

عفأود نع ةلئاصستم ،““تاملظلأ ‘
بع˘˘صشلأ ة˘˘ي˘˘˘صضق Úب ط˘˘˘لÿأ““ أذ˘˘˘ه
ة˘لأا˘صسم Èت˘ع˘ت ي˘˘ت˘˘لأ ،يوأر˘˘ح˘˘صصلأ
نم اهب فÎعمو رام˘ع˘ت˘صسأ ة˘ي˘ف˘صصت
ةرمأؤوŸأ هذه Úبو ،ةدحتŸأ ·أ’أ لبق

شضراعتت يتلأو ،رئأز÷أ ةدحو دصض
نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأو ›ود˘˘لأ نو˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لأ ع˘˘˘م
ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإ’أ دا–Ó˘˘ل ي˘˘صسي˘˘صسأا˘˘˘ت˘˘˘لأ

.““ةيلودلأ ميصسأرŸأو تايقافت’أو
نأأ قايصسلأ أذ˘ه ‘ ة˘م˘ظ˘نŸأ تد˘كأأو
Òغو ةدحوم ةد˘حأو ى˘ق˘ب˘ت ر˘ئأز÷أ““
Úيرئأز÷أ ةيعأد ،““مي˘صسق˘ت˘ل˘ل ة˘ل˘با˘ق
دÓ˘ب˘لأ ةدا˘ي˘ق لو˘ح فا˘˘ف˘˘ت˘˘ل’أ““ ¤أ
.““ةيلخأدلأ ةهب÷أ ةيوقتل

ليومتلأ ةداعإ’ شصاÿأ جمانÈلأ نأأ ششوديمح دمfiأ ،داصصتق’أ ‘ Òبÿأ دكأأ
ششاعتن’أ ةÒتو ليجعتب ليفك مرصصنŸأ ويلوي رهصش رئأز÷أ كنب هدمتعأ يذلأ
ÈتعŸأ زيزعتلأ لÓخ نم كلذو91-ديفوك ءابو دعب ام ةلحرم ‘ يداصصتق’أ
رو˘صسي˘فوÈلأ ح˘صضوأأ جأأو˘ل ثيد˘ح ‘.را˘م˘ث˘ت˘صس’أ ى˘ل˘ع كو˘ن˘ب˘لأ تأرد˘˘ق˘˘ل

ب هتميق ردقت يذلأ ليومتلأ ةداعإ’ شصاÿأ جمانÈلأ أذه““ نأأ ششوديمح
ليفك وه لب يداصصتق’أ ششاعتنÓل معد در‹ Èتعي ’ رانيد رايلم0012
ةمزأأ دعب ةيداصصتق’أ تاطاصشنلأ ةفاك ةيكرح ثعب ليجعت ‘ ةمهاصسŸاب

كنب ناكو .““رئأزجلل ةيداصصتق’أ فورظلأ Úصس– ‘ أديد– وأأ91-ديفوك
‘ رداصصلأ1202 وينوي01 ‘ خرؤوŸأ20-12 مقر هماظن ‘ نلعأأ دق رئأز÷أ
نم ءأدتبأ ةنصس ةدŸ ليومتلأ ةداعإ’ شصاخ جمانرب نع94 مقر ةيمصسرلأ ةدير÷أ
ةدايز ¤إأ فدهي جمانÈلأ أذه نأأ ¤إأ هتأذ Òبÿأ Òصشيو.1202 ويلوي —افلأ
عيزوت بناج ¤إأ طصسوتŸأو Òصصقلأ ÚيدŸأ ىلع ةيكنبلأ ةلويصسلأ تاقفدت
جمانÈلأ أذه ناف ششوديمح ديصسلأ يأأربو.ر’ود رايلم51ر5 ةميقب شضورقلأ
ةنصس ةياهن شضورقلأ ىوتصسم عافترأ ‘ مهاصسي نأأ هنأاصش نم ““ةياغلل ديفŸأ““
لÓخ ةلجصسŸأ كلت نم Òثكب لصضفأأ ةبصسن يه و ،%52 ةبصسن ›أوحب2202
لوقي دكأأ و.4102 ةنصس ةلجصسŸأ كلت نم ايبصسن لقأأ نكل8102-5102 ةÎفلأ
داصصتق’أ ليومت˘ل ة˘ه˘جوŸأ ة˘ي˘ك˘ن˘ب˘لأ ة˘لو˘ي˘صسلأ ق˘فد˘ت ن˘م ىو˘ت˘صسŸأ أذ˘ه نأأ

تءاجو.ةطقن51 ¤إأ01 نم2202 ‘ يداصصتق’أ ومنلأ Úصسحتب حمصستصس
ةيدقنلأ ةصسايصسلأ هلÓخ فرعت ⁄ ةيحصص ةمزأاب زيمتي فرظ ‘ ةوطÿأ هذه
عيصسوت رأرغ ىلع ةيديلقتلأ Òغ تأءأرج’أ شصخي اميف Ìكأ ةيويح رئأزجلل
ةحوتفŸأ قوصسلأ تايلمع راطأ ‘ تانامصضك اهلوبق متي يتلأ لوصص’أ ةمئاق

و ةيلاŸأ قوصسلأ ىدل مهصس’أ ءأرصش و ديعبلأ ىوتصسŸأ ىلع ةلويصسلأ Òفوت و
وأ يبورو’أ يزكرŸأ كنبلأ ه˘ب ما˘ق ا˘م˘ل˘ث˘م ي˘م˘ك˘لأ Òصسي˘ت˘لأ ج˘مأر˘ب قÓ˘طأ
روصسيفوÈلأ دكأ ،ةيمخصضت طوغصضل لمتfi رطخب قلعتي اميف و.يكيرم’أ

افيصضم ،نأاصشلأ أذه ‘ قلق يأ’ أردصصم نوكي نل جمانÈلأ أذه نأ ششوديمح
،دوقنلأ عبط دعب مخصضتب يحوت يتلأ ةطصسبŸأ ةغللأ ىلع أديعب و»: لوقلاب
مصصÿأ ةبصسن نأ’ جمانÈلأ أذهب ةطبترم فواfl يأ دجوي ’ هنأ ملعن نأ بجي

نم لقأ نوكي نأ بجي تباثلأ يلÙأ œانلاب ةنراقم ةتباث بصسنب شضأÎق’أو
.““فواfl يأ Úبت ’ ةينأزيŸأ فصشك دونب ناف ›اتلابو ةئŸاب02
Òغ رداصصم هل نوكت نأ نكÁ مخصضتلأ نأ لوؤوصسŸأ ركذ ،ددصصلأ أذه ‘ و
قيرط نع مخصضتلأ و يعاطقلأ مخصضتلأو بلطلأ قيرط نع مخصضتلأ) ةيدقن
لمع قيرط نع مخصضتلأو قوصسلأ لاكصشأ قيرط نع مخصضتلأو راعصس’أ
اهل ليومتلأ ةداعأ جمأرب نأ يداصصتق’أ Òبÿأ دكأ و.(ةيعامتج’أ تاعومÛأ

تايقافت’أ ¤أ لاثŸأ ليبصس ىلع أÒصشم ،يلمعلأ بنا÷أ نم ةصصاÿأ اهدودح
دود◊أ و هعصضو ” يذلأ فيقصستلأ و تايلمعلأ نم عونلأ أذهل تأÒصشأاتلأ و
و هلجأ يهتن˘ي˘صس يذ˘لأ فر˘ط˘لأ د˘صشح و ة˘ن˘يزÿأ ل˘ما˘ع˘م) ا˘ه˘مأÎحأ بجأو˘لأ
روصسيفوÈلأ رذح ،ىرخأ ةهج نم و.(ماعلأ عاطقلأ ةنميه و ةبتŸÎأ فيلاكتلأ

هل يذلأ و جمانÈلأ أذه لوح موحي يذلأ ““Òبكلأ رطÿأ““ نم ششوديمح
ةفنصصŸأ نويدلأ شصيصصخت ةبصسن نع œانلأ و كونبلل ةيلاŸأ ةمÓصسلاب ةقÓع

نامصض قيق– لجأ نم ةبقأرم ةطلصس  عصضو يعدتصسي ا‡ ةئŸاب05 غلب يذلأ
.““يرئأز÷أ ‘رصصŸأ ماظنلأ لبقتصسم و جمانÈلأ أذهل Èكأ

ام ةلحرم ‘ يداصصتق’إ ششاعتن’إ ةÒتو ليجعتب ليفك ديد÷إ ليومتلإ ةداعإإ ماظن
91-ديفوك ءابو دعب
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ىلع ةحÎقم راتكه فلأا071  ةبارق : ةيوارحسصلا يسضارأ’ا Úمثت
ييحÓفلا نيرمثتسسŸا

فلأا071  ةبارق عصضو ”
ي˘˘صضارأ’ا ن˘˘م را˘˘ت˘˘ك˘˘˘ه
فرصصت ت– ةيوارحصصلا
لا‹ ‘ ن˘˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘صسŸا
ةيمنت ناويد Èع ،ةحÓفلا
‘ ة˘ي˘عا˘ن˘صصلا ة˘حÓ˘ف˘˘لا
،ة˘يوار˘ح˘˘صصلا ي˘˘صضارأ’ا

يرازو رار˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘ق بصسح
ةد˘ير÷ا ‘ ر˘˘صشن كÎصشم
.45 مقر ةيمصسرلا

ةعطق42 ب رمأ’ا قلعتيو
تاي’و نم لكب ةدجاوتم
ة˘حا˘صسÃ يز˘ي˘لإاو  ة˘ل˘˘قرو
02 و ، راتكه فلأا15 غلبت
ةد˘جاو˘ت˘م (را˘ق˘ع) ة˘ع˘ط˘ق
ة˘˘˘حا˘˘˘صسÃ راردأا ة˘˘˘ي’و˘˘˘ب

ةعطق34و راتكه006.74
Ãراتك˘ه ف˘لأا17 ةحاصس
.ةيادرغ ةي’وب ةدجاوتم
ناويد ¤ا ةيراقعلا ةظفÙا هذه ليو– ”و
ي˘صضارأ’ا˘ب  ة˘ي˘عا˘ن˘صصلا ة˘عارز˘لا ة˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت
ا˘هÒي˘صست نا˘م˘˘صض ل˘˘جأا ن˘˘م ة˘˘يوار˘˘ح˘˘صصلا

راطإا ‘ حÓصصتصس’ا قيرط نع اهتيقرتو
.زايتم’ا

ناويدلل ةحونمŸا ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘ظ˘فÙا دد–و
ةيلوأ’ا تاصسارد˘لا سسا˘صسأا ى˘ل˘ع ا˘ه˘ع˘قو˘مو
ذخأ’ا عم و ةينعŸا تاعاطقلا عم رواصشتلاب
ةردقلا تاذ يصضارأ’ا رفو˘ت را˘ب˘ت˘ع’ا Úع˘ب
¤إا يئاŸا دروŸا رفوتو  اهحÓصصتصسا دارŸا

ع˘م ل˘˘خاد˘˘ت˘˘لا ق˘˘طا˘˘ن˘˘م دا˘˘ع˘˘ب˘˘ت˘˘صسا بنا˘˘ج
.رارقلا بصسح ،نيرخآ’ا ÚلمعتصسŸا

ة˘يرا˘ق˘ع˘لا ة˘ظ˘فÙا ن˘م˘صض ناو˘يد˘لا مو˘ق˘يو
ة˘ه˘جوŸا تا˘ط˘يÙا د˘يد˘ح˘ت˘ب ، ه˘ل ة˘حو˘ن˘مŸا
ة˘ي˘عارز˘لاو ة˘ي˘عارز˘لا ىÈك˘لا ع˘يرا˘صشم˘ل˘ل
ةينقتلا تاصساردلا رصشابي ا˘م˘ك ، ة˘ي˘عا˘ن˘صصلا
.ةقمعŸا

ةنمقرلل ايلك ةعسضاخ زايتم’ا حنم تاءارجإا

ة˘حو˘ن˘˘مŸا ة˘˘يرا˘˘ق˘˘ع˘˘لا ة˘˘ظ˘˘فÙا را˘˘طإا ‘و
ة˘ه˘جوŸا تا˘حا˘صسŸا ح˘ن˘م ن˘˘كÁ ،ناو˘˘يد˘˘ل˘˘ل

اءانب ،ايلك وأا ايئزج ،عيراصشŸا يلما◊ Úمثتلل
. ينقتلا مييقتلاو ةÿÈا ةن÷ رارق ىلع
ةد˘˘˘˘˘ير÷ا ‘ ر˘˘˘˘˘صشن يرازو رار˘˘˘˘˘˘ق بصسحو
ديد– دعب ناويدلا موقي ،اهصسفن  ةيمصسرلا
عيراصشŸا لابقتصسا اهنأاصش نم يتلا تاطيÙا
ةيعارزلاو ةيعارزلا تارامثتصسÓل  ىÈكلا
را˘ع˘صشإا قÓ˘طإا˘ب ،ا˘˘ه˘˘ت˘˘ئزŒو ة˘˘ي˘˘عا˘˘ن˘˘صصلا
ه˘˘˘ع˘˘˘قو˘˘˘م Èع ح˘˘˘صشÎلا ن˘˘˘˘ع نÓ˘˘˘˘عإ’ا˘˘˘˘ب
عم ،نيردا˘ق˘لا ن˘ير˘م˘ث˘ت˘صسم˘ل˘ل ÊوÎك˘ل’ا

ط˘يÙا ة˘حا˘صسمو ة˘˘ي˘˘ن˘˘عŸا ة˘˘ي’و˘˘لا د˘˘يد–
ه˘˘ت˘˘ي˘˘م˘˘ن˘˘ت دارŸا ي˘˘ج˘˘ي˘˘تاÎصس’ا عر˘˘˘ف˘˘˘لاو
هÁد˘ق˘ت بجاو˘لا ف˘˘لŸاو  ةو˘˘جرŸا فاد˘˘هأ’او
.دهعتلا فيلاكتو دهعتلا لجأاو
،اينوÎكلا ،عورصشŸا لماح لصسري ،هتهج نم

هÁدقت بجاولا فلŸاب اقفرم زايتم’ا بلط
.ÊوÎكلا عاديا لصصو لباقم ناويدلا ¤إا

لبق نم لصسرŸا رام˘ث˘ت˘صس’ا ف˘ل˘م ل˘ج˘صسيو
ةÿÈا ةن÷ ى˘ل˘ع سضر˘ع˘يو عور˘صشŸا ل˘ما˘ح
ةلاح ‘ ،اهنكÁ ي˘ت˘لاو ،ي˘ن˘ق˘ت˘لا م˘ي˘ي˘ق˘ت˘لاو
لبق  ةي˘فا˘صضا تا˘مو˘ل˘ع˘م بل˘ط ،ةرور˘صضلا
.اينوÎكلإا عورصشŸا لما◊ رارقلا غيلبت

ل˘˘˘ما◊ ن˘˘˘كÁ بل˘˘˘ط˘˘˘لا سضفر ة˘˘˘لا˘˘˘˘ح ‘و
ناو˘˘يد˘˘لا ىد˘˘ل ن˘˘ع˘˘˘ط˘˘˘لا عاد˘˘˘يا عور˘˘˘صشŸا

خيرات يلت يت˘لا ا˘مو˘ي51 لÓخ ،اي˘نوÎك˘لا
وأا تامولعم Ëدقت عم سضفرلا رارق غيلبت
.هبلطل اميعدت ةديدج تاريÈت

ةرا˘يز˘˘ب لو˘˘ب˘˘قŸا عور˘˘صشŸا ل˘˘ما˘˘ح مو˘˘ق˘˘يو
هذه جوتتو ،ناويدلا يلث‡ ة˘ق˘فارÃ ة˘ي˘ناد˘ي˘م
ةعطقلا لوبقو ةرايزلاب حيرصصت˘لا˘ب ةرا˘يز˘لا
ناويدلا دعي امك .حنŸا عوصضوم ةيصضر’ا

لوبقو ةرايزلاب حير˘صصت˘لا ى˘ل˘ع اءا˘ن˘ب ارو˘ف
زايتمÓل ليهأاتلا ةداهصش ةي˘صضرأ’ا ة˘ع˘ط˘ق˘لا

.لوبقŸا عورصشŸا لما◊ اهملصسيو
قيرط نع ديفتصسŸا بيصصنتب ناويدلا موقيو
بتكم لبق ن˘م ة˘ي˘صضر’ا ة˘ع˘ط˘ق˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت
Òبخ سسدنهم فرط نم وأا لهؤوم تاصسارد

بيصصنت رصضfi دادعإاب جوتي يذلاو يراقع
.

Îفد ىلع هب˘ي˘صصن˘ت د˘ع˘ب د˘ي˘ف˘ت˘صسŸا ع˘قو˘يو
Úع˘ت˘يو ناو˘يد˘لا ىو˘ت˘صسم ى˘ل˘ع طور˘˘صشلا

.خيراتلا اذه نم ةيادب لاغصشأ’ا ةرصشابم هيلع
زا˘ي˘ت˘م’ا م˘ي˘صسر˘ت ف˘ل˘م ناو˘يد˘˘لا ل˘˘صسر˘˘يو
Ÿمأا حلاصصÓزايتم’ا دقع دادعإ’ ةلودلا ك

موقي امك ،سضرغلا اذهل ةددÙا لاجآÓل اقبط
اينوÎكلا ديفتصسملل زايتم’ا د˘ق˘ع غ˘ي˘ل˘ب˘ت˘ب
.ردصصŸا سسفن بصسح ،همÓتصسا روف

: ناسسنإ’ا قوق◊ ينطولا سسلÛا
رانلاب بعل““ برغŸا هب ماق ام

ةيلودلا هتامازتل’ ““حيرسص قرخو
دييأات نأا ,سسمأا ,ناصسنإ’ا قوق◊ ينطولا سسلÛا دكأا
تانوكم دحأا ق◊ ةي˘م˘صسر ة˘ف˘صصب ة˘ي˘بر˘غŸا ة˘ك˘ل˘مŸا
ر˘ير˘ق˘ت ‘ ة˘ي˘صسا˘صسأ’او ة˘ل˘ي˘صصأ’ا ير˘ئاز÷ا بع˘˘صشلا
م˘ي˘˘ل˘˘قإاو بع˘˘صش ن˘˘ع لا˘˘صصف˘˘ن’ا ›ا˘˘ت˘˘لا˘˘بو ,ÒصصŸا
حير˘صص قر˘خو را˘ن˘لا˘ب بع˘ل““ ,ة˘ير˘ئاز÷ا ة˘يرو˘ه˘م÷ا

.““ةيلودلا برغŸا تامازتل’
ةيبر˘غŸا ة˘ك˘ل˘مŸا نÓ˘عإا نأا ,ه˘ل نا˘ي˘ب ‘ سسلÛا لا˘قو
لÓخ نم كلذو ,““اهيل˘ع را˘ب˘غ ’ ة˘ي˘م˘صسر ة˘ف˘صصب»و
لودل ةيمصسر ةقيثول ةدحتŸا ·أ’ا ىدل اهتيلث‡ عيزوت

,كرويوي˘ن˘ب Òخأ’ا م˘ه˘عا˘م˘ت˘جا لÓ˘خ زا˘ي˘ح˘ن’ا مد˘ع
بعصشلا تانوكم دحأا قح ديؤوت““ اهنأا ةحارصص لكبو
ÒصصŸا ر˘ير˘ق˘ت ‘ ة˘ي˘صسا˘صسأ’او ة˘ل˘˘ي˘˘صصأ’ا ير˘˘ئاز÷ا

ةيرو˘ه˘م÷ا م˘ي˘ل˘قإاو بع˘صش ن˘ع لا˘صصف˘ن’ا ›ا˘ت˘لا˘بو
’““ بر˘غŸا نأا كلذ ,““را˘ن˘لا˘ب بع˘ل““ و˘ه ,““ة˘ير˘ئاز÷ا
ديعب دمأا ذن˘مو ه˘ل˘خاد تاو˘صصأا كا˘ن˘ه نأا ا˘ما“ ل˘ه˘ج˘ي
تايروهمج ىتحو لب ةلقتصسم تانايك نيوكتب يدانت
.““يبرغŸا باÎلا نم ةددfi نكامأا ‘ ةلقتصسم
قر˘خ ة˘طا˘صسب˘بو““ و˘ه بر˘غŸا ه˘ب ما˘ق ا˘م نأا ح˘صضوأاو
سصو˘صصنŸا ة˘ي˘لود˘لا تا˘ماز˘ت˘لÓ˘ل ح˘صضاوو ح˘˘ير˘˘صص
ةيندŸا قوق◊اب ÚقلعتŸا Úيلودلا نيدهعلا ‘ اهيلع
ة˘ي˘عا˘م˘ت˘ج’او ة˘يدا˘صصت˘ق’ا قو˘ق◊او ة˘ي˘صسا˘˘ي˘˘صسلاو
ل˘ك˘ل فو˘صشك˘مو ح˘صضا˘ف قر˘خ ا˘صضيأاو ,ة˘ي˘فا˘ق˘˘ث˘˘لاو
قوقحب ةق˘ل˘ع˘تŸا ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’او ة˘ي˘لود˘لا تا˘ي˘قا˘ف˘ت’ا
اهلك سضرفت يتلاو برغŸا اهيلع قداصص يتلا ناصسنإ’ا

فارطأ’ا لودلل ةيباÎلا ةدحولاو ةدايصسلا ماÎحا هيلع
ا˘ه˘نوؤو˘صش ‘ ل˘خد˘ت˘لا مد˘عو تا˘˘ي˘˘قا˘˘ف˘˘ت’ا كل˘˘ت ‘

.““ةيلخادلا
ةداŸا ‘ برغŸا امهيلع قداصص ناذللا نادهعلا سصنيو
,ÒصصŸا ريرقت ‘ ق◊ا ىلع ,امهنيب ةكÎصشŸا ¤وأ’ا

ر˘ير˘ق˘ت˘ف ,ق◊ا كلذ دود˘حو مو˘ه˘ف˘م ة˘قد˘ب نادد˘ح˘˘يو
مكحلل ةعصضاÿا Òغ ميلاقأÓل ةبصسنلاب ينعي ÒصصŸا
ماتلا مامصضن’ا وأا ماتلا لÓقتصس’ا ‘ ق◊ا““ ,يتاذلا
ميلقإ’ا كلذ نوؤوصش Òيصست ىلع فرصشت يتلا ةلودلل

لودلل ةبصسنلاب ينعيو ,““ءاتفتصس’ا قيرط نع كلذو
يصسايصسلا هماظن رايت˘خا ‘ بع˘صشلا ق˘ح““ ة˘ل˘ق˘ت˘صسŸا

عنÁو ةيرح لكب ‘اقثلاو يداصصتق’او يعامتج’او
.““لاصصفن’ا ‘ ق◊ا ةحارصص

وه برغŸا هب ماق ام نأا ,ناصسنإ’ا قوقح سسل‹ Èتعا
فصصنو نويل˘م تا˘ي˘ح˘صضت˘ل ر˘ه˘ظ˘لا ‘ ن˘ع˘ط ’وأا““
رئاز÷ا لÓقتصسا لجأا نم مهلك او˘تا˘م د˘ي˘ه˘صش نو˘ي˘ل˘م
برصض وه ايناثو ,اهبعصشو اهبارت ةدحو راطإا نمصض

تامظنŸا اهي˘ل˘ع مو˘ق˘ت ي˘ت˘لا ئدا˘بŸا ل˘ك˘ل ط˘ئا˘ح˘ل˘ل
,““رئاز÷ا عم اهيف وصضع وه يتلا ةيلودلا ةيموك◊ا

ةد˘ح˘تŸا ·أÓ˘ل ة˘˘ي˘˘صسا˘˘صسأ’ا ق˘˘ئا˘˘ثو˘˘لا““ نأا ¤إا اÒصشم
ةمظنمو ةيبرعلا لود˘لا ة˘ع˘ما˘جو ي˘ق˘ير˘فإ’ا دا–’او
لودلا مازلإا ىلع ة˘ع˘م‹ ا˘ه˘ل˘ك ي˘مÓ˘صسإ’ا نوا˘ع˘ت˘لا
ءا˘˘صضعأ’ا لود˘˘لا ةدا˘˘ي˘˘صس ماÎحا˘˘ب ا˘˘ه˘˘ي˘˘˘ف فار˘˘˘طأ’ا

‘ لخدتلا مدعو اهبوعصش ةدحوو ةيباÎلا اهتمرحو
.““ةيلخادلا اهنوؤوصش
لودلا قح ىلع عم‹““ ›ودلا نوناقلا نأا ¤إا تفلو

ة˘ع˘صضاÿا Òغ بو˘ع˘˘صشلا د˘˘ي˘˘يأا˘˘تو م˘˘عدو ةر˘˘صصن ‘
‘ اهقحب عتمتلا نم اهنيك“ لجأا نم ,يتاذلا مكحلل
Úب˘˘ع˘˘صشلا ةر˘˘صصنو م˘˘عد˘˘ف ه˘˘ي˘˘ل˘˘عو ÒصصŸا ر˘˘ير˘˘ق˘˘ت
عا˘ي˘صصن’ا Úع و˘ه ي˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘صسل˘˘ف˘˘لاو يوار˘˘ح˘˘صصلا

Ÿودلا نوناقلا تابلطت‹““.
ه˘˘تد˘˘حو““ ن˘˘ع بر˘˘غŸا مÓ˘˘˘ك نأا ¤إا سسلÛا را˘˘˘صشأاو
ءارحصصلا ئطاÿا همو˘ه˘ف˘م ‘ ي˘ن˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘باÎلا
,طقف رئاز÷ا هيف هديؤوت ’ فقوم وه ,اصضيأا ةيبرغلا

بع˘صشلا كلذ˘ب م˘هو˘ي نأا ي˘بر˘غŸا ما˘ظ˘ن˘لا د˘ير˘ي ا˘˘م˘˘ك
ةÒبك ةعوم‹ اصضيأا هيف هديؤوت ’ ا‰إا ,ةصصاخ يبرغŸا

ةد˘ح˘تŸا ·أ’ا ة˘م˘ظ˘ن˘م ة˘˘صصا˘˘خو ا˘˘صضيأاو لود˘˘لا ن˘˘م
لعج برغŸا ةلواfi““ نأا افيصضم ,““يقيرفإ’ا دا–’او
Úبو هنيب ةيئا˘ن˘ث ة˘ي˘صضق ة˘ي˘بر˘غ˘لا ءار˘ح˘صصلا ة˘ي˘صضق
’و اينوناقو ا˘ي˘صسا˘ي˘صس ه˘ل ى˘ن˘ع˘م ’ مÓ˘ك و˘ه ر˘ئاز÷ا
.““ةيلودلا تاقÓعلا عقاو هديؤوي

سسمأا ،يروهم÷ا ينطولا فلاحتلا بزح
Òغو Òطÿا فارحن’ا““ ،تارابعلا ىصصقأاب
مايق رثإا ،ةيبرغŸا ةيصسامول˘بد˘ل˘ل ““قو˘ب˘صسŸا

ةيمصسر ةقيثو عيزوتب كرويوين ‘ اهتيلث‡
نم معد˘ت زا˘ي˘ح˘ن’ا مد˘ع ة˘كر˘ح لود ى˘ل˘ع
قح““ هنأاب معزت ام ““زfl““ لكصشبو اهلÓخ
.““يلئابقلا بعصشلل ÒصصŸا ريرقت

ءايتصسا»ب ىقلت هنأا ،هل نايب ‘ بز◊ا لاقو
Òطÿا د˘˘ي˘˘ع˘˘˘صصت˘˘˘لا Òب˘˘˘ك ق˘˘˘ل˘˘˘قو غ˘˘˘لا˘˘˘ب

هتيلث‡ Èع يبرغŸا ماظنلل ““لوؤوصسمÓلاو
اذه نأا اÈتعم ،كرويوي˘ن ‘ ة˘ي˘صسا˘مو˘ل˘بد˘لا
ئدا˘ب˘م م˘ي˘م˘صصلا ‘ بر˘صضي““ د˘ي˘ع˘صصت˘لا

ةيخيراتلا تا˘قÓ˘ع˘لا ة˘نا˘ت˘مو راو÷ا ن˘صسح
،يبرغŸاو يرئاز÷ا Úقيقصشلا Úبعصشلا Úب

نو˘نا˘ق˘لا ع˘م خرا˘صص ل˘ك˘˘صشب سضرا˘˘ع˘˘ت˘˘يو
دا–Ó˘˘ل ي˘˘صسي˘˘صسأا˘˘ت˘˘˘لا قا˘˘˘ث˘˘˘يŸاو ›ود˘˘˘لا
نزıا ماظن نأاب ادد‹ دكؤويو ،““يقيرف’ا
هدايصسأا يديأا ‘ ةعيط ةادأا ىقبيصسو ناك““
نيذلا ،ديد÷ا طصسوأ’ا قرصشلا يبارع نم
رارقتصسا ةعزعزو بارÿا رصشن ¤إا نوعصسي
ة˘˘˘ي˘˘˘باÎلا ا˘˘˘ه˘˘˘تد˘˘˘حو بر˘˘˘˘صضو نا˘˘˘˘طوأ’ا

.““ةيبعصشلاو

Òغو Òطÿا فارحن’ا““ نأا بز◊ا Èتعاو
ام سسم’ ،ةيبرغŸا ةيصسامو˘ل˘بد˘ل˘ل قو˘ب˘صسŸا
دود˘ح˘ب ي˘صسا˘مو˘ل˘بد˘لا فر˘ع˘˘لا ‘ فر˘˘ع˘˘ي
نأاب افيصضم ،““ةيلخادلا نوؤوصشلا ‘ لخدتلا

Òغ هت˘ي˘ناود˘عو ي˘بر˘غŸا ما˘ظ˘ن˘لا ط˘ب˘خ˘ت»
ÒثŸا ’و ئجافŸاب سسيل ،رئاز÷ا ءازإا ةرŸÈا
ة˘ل˘صسل˘صس ‘ ةد˘يد˘ج ة˘ق˘ل˘ح و˘ه˘ف ،ة˘صشهد˘ل˘ل
ةي˘ناÛا ه˘تازاز˘ف˘ت˘صساو ةرر˘ك˘تŸا ه˘تاءاد˘ت˘عا
انعط اهÌكأاو اهحقوأا نا˘ك ي˘ت˘لاو ،ا˘ندÓ˘ب˘ل

نابإا ةيبا˘هرإ’ا تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل ه˘م˘عد ا˘مÓ˘يإاو
قارغإا ‘ هرار˘م˘ت˘صساو ،ءادو˘صسلا ة˘ير˘صشع˘لا

مومصسب رئاز÷ا ةصصاخ ةفصصبو راو÷ا لود
‘ اهيجتنم زربأا نم Èتعي يتلا تاردıا
ة˘˘ي˘˘بر˘˘ع˘˘لا ة˘˘مأÓ˘˘ل ه˘˘ن˘˘ع˘˘ط اذ˘˘كو ،⁄ا˘˘ع˘˘˘لا

لوح اهتدحوو ا˘ه˘ف˘صص ق˘صشو ة˘ي˘مÓ˘صسإ’او
لÓخ نم ،ةيزكرŸا ةينيط˘صسل˘ف˘لا ا˘ه˘ت˘ي˘صضق
نا˘ي˘ك˘لا ع˘م رŸÈا Òغو ÊاÛا ع˘ي˘˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لا
.““Êويهصصلا

هذ˘ه ل˘ث˘م رار˘م˘ت˘صسا بز◊ا ع˘قو˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘فو
فصشك““ دعب اميصس ’ ،Óبقتصسم تاءادتع’ا

ددعلا ‘ يبعصشلا ينطولا سشي÷ا ةصسصسؤوم
حيرصصو حصضاو لكصشب ،اهتل‹ نم Òخأ’ا

رارقتصسا دصض كا– يتلا ةئيندلا تارماؤوŸا
¤إا اعد ،““اهبعصش ةدحوو ةيرئاز÷ا ةلودلا
هذ˘ه ع˘م ر˘صصب˘تو ة˘نازر ل˘ك»ب ي˘طا˘ع˘ت˘˘لا
ادا˘ع˘بأا ا˘هءارو ي˘ف˘خ˘˘ت ي˘˘ت˘˘لا تارو˘˘ط˘˘ت˘˘لا

حيرصصت در‹ نم Òثكب ق˘م˘عأا تا˘ي˘ف˘ل˘خو
‘ واه وأا لوؤوصسم Òغ يصسامولبد بيرم
.““كرويوين

¤إا يروهم÷ا ينطولا فلا˘ح˘ت˘لا ا˘عد ا˘م˘ك
كصسامتلا ةيو˘ق˘تو ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ة˘ه˘ب÷ا Úت“““
فا˘ف˘ت˘لا ز˘˘يز˘˘ع˘˘ت““ اذ˘˘كو ،““ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘ج’ا
ةيغب ةيوي◊ا م˘ه˘تا˘صسصسؤو˘م لو˘ح Úير˘ئاز÷ا
اهتمدقم ‘و ةمأ’ا بصساكم ىلع ظاف◊ا

.““ةيبعصشلاو ةيباÎلا اهتدحو
ة˘ي˘جراÿا نوؤو˘صشلا ةرازو تنا˘ك ،ةرا˘صشإÓ˘˘ل

نايب ‘ تددن دق جراÿاب ةينطولا ةيلا÷او
““Òطÿا فارحن’ا»ب ةعم÷ا سسمأا لوأا اهل
،كرويوينب ةيبرغŸا ةيصسامولبدلا ةيلث˘م˘م˘ل˘ل

تاذ ةيروهم÷ا““ رئازجلل قحي هنأا تدكأاو
رظتنت نأا ““ةئزجتلل ة˘ل˘با˘ق˘لا Òغو ةدا˘ي˘صسلا
يئاهنلاو ي˘م˘صسر˘لا ف˘قو˘م˘ل˘ل ا˘ح˘ي˘صضو˘ت““
غلاب ثدا◊ا اذه نأاصشب ة˘ي˘بر˘غŸا ة˘ك˘ل˘م˘م˘ل˘ل
.““ةروطÿا

ةيبرغŸا ةيسسامولبدلل ““قوبسسŸا Òغ فارحن’ا““ نيدي يروهم÷ا ينطولا فلاحتلا بزح



ثد◊ا

سسمأأ  ،ةيكأÎسشلأ ىوقلأ ةهبج بزح نأدأأ
ىدل ةيبرغŸأ ةكلمŸأ ةيلث‡ مايق ،هل نايب ‘

ةيزأزفت˘سسأ““ ةر˘كذ˘م ع˘يزو˘ت˘ب ةد˘ح˘تŸأ ·ألأ
،زايحنلأ مدع ةكرح ءاسضعأأ ىلع ““ةتيقم
نا˘˘ت˘˘ه˘˘ب˘˘˘لأ»ب ةر˘˘˘كذŸأ ىو˘˘˘تfi ا˘˘˘ف˘˘˘سصأو
بر˘سضل ““ة˘سسئا˘˘ي““ ة˘˘لواfi ‘ ““ءأÎفلأو
.رئأز÷أ ةدحو
فسسوي ,بزحلل لوألأ ينطولأ Úمألأ دكأأو
ة˘˘ه˘˘˘ب˘˘˘ج نأأ --رد˘˘˘سصŸأ بسسح-- سشي˘˘˘سشوأأ
تأرابعلأ دسشأاب““ نيد˘ت ة˘ي˘كأÎسشلأ ىو˘ق˘لأ

ةدحتŸأ ·ألأ ىدل ةيبرغŸأ ةكلمŸأ ةيلث‡ مايق
ىل˘ع ة˘ت˘ي˘ق˘م ة˘يزأز˘ف˘ت˘سسأ ةر˘كذ˘م ع˘يزو˘ت˘ب
ناتهب اهأوتfi ,زايحنلأ مدع ةكرح ءاسضعأأ

ةد˘حو بر˘سضل ة˘˘سسئا˘˘ي ة˘˘لواfi ‘ ءأÎفأ و
انبعسش Úب تأر˘ع˘ن˘لأ عرز و ›ا˘غ˘لأ ا˘ن˘ن˘طو
.““يبألأ دحوŸأ

ل يذلأ ÚسشŸأ““ فرسصتلأ أذه نأاب Èتعأو
يبرغŸأو يرئأز÷أ Úبعسشلأ هنكي اŸ ىقري
ة˘˘بfiو ةو˘˘خأأ ن˘˘م سضع˘˘ب˘˘لأ ا˘˘م˘˘ه˘˘سضع˘˘ب˘˘ل

اكو˘ل˘سسو أÒط˘خ ا˘فأر˘ح˘نأ Èت˘ع˘ي ,ة˘قأد˘سصو
ل˘ك أد˘ي˘ع˘ب ا˘سضيأأو بو˘سسÒ fiغ أرو˘ه˘˘ت˘˘م
يسسامولبيدلأ لم˘ع˘لأ تا˘يد˘ج˘بأأ ن˘ع د˘ع˘ب˘لأ
.““نيراج نيدلب Úب Úسصرلأ

ىو˘˘ق˘˘لأ ة˘˘ه˘˘ب˘˘ج د˘˘كؤو˘˘ت ,دد˘˘سصلأ أذ˘˘˘ه ‘و
سضرأأ ةد˘حوو لÓ˘ق˘ت˘˘سسأ نأا˘˘ب ة˘˘ي˘˘كأÎسشلأ
ماسسج تايحسضتب ةعزت˘نŸأ ة˘سسد˘قŸأ ر˘ئأز÷أ

ل أرمحأأ اطخ دعت““ ءأدهسشلأ نم لفأوقبو
Áنا˘˘˘˘ك يأل ن˘˘˘˘ك Œة˘˘˘˘ع˘˘˘˘يرذ يأأ ت– هزوا

ةÒسصقلأ ةركأذلأ باحسصأأ““ ةركذم ,““تناك
سضرأأ نم أأزجتي ل ءزج لئابقلأ ةقطنم نأأ
تناك ن˘طو˘لأ ق˘طا˘ن˘م ل˘ك˘ب ةو˘سسإأو ر˘ئأز÷أ

أذ˘ه ى˘ل˘ع لأز˘ت لو رأو˘ث˘لأو ةرو˘ث˘ل˘ل أد˘˘ه˘˘م

جرا˘خ در˘غ˘˘ت نأأ ل˘˘ي˘˘ح˘˘ت˘˘سسŸأ ن˘˘مو برد˘˘لأ
.““ينطولأ برسسلأ

وجورم دكأاتيل˘ف““ :ا˘ح˘سضو˘م نا˘ي˘ب˘لأ ع˘با˘تو
نل ةيداعŸأ مهفقأومو مهكولسس نأاب قاقسشلأ
عوبر ةفاك ‘ Úيرئأز÷أو تايرئأز÷أ ديزت
لإأ مهتأءامتنأو مهبراسشم ف˘ل˘ت˘خÃو ن˘طو˘لأ
سسناŒ معدتو اهتدحوو ةمألأ تبأوثب اثبسشت
بع˘˘سشو بر ر˘˘ئأز˘˘ج˘˘ل˘˘ل نإأ م˘˘ث .ا˘˘ه˘˘ب˘˘˘ع˘˘˘سش
.““اهيمحي

مدع ة˘كر˘ح نأا˘ب ة˘ب˘سسا˘نŸا˘ب Òكذ˘ت˘لأ ” ا˘م˘ك
›ود يمسسر Ëدقت لوأأ تدهسش““ زايحنلأ
5591 غنودناب ر“ؤوم لÓخ ةيريرحتلأ ةروثلل
تيآأ Úسسح ,لحأرلأ انميعز هتمدقم ‘ دفوب
ة˘ق˘ي˘ثو ر˘ير“ ة˘لواfi ة˘حا˘قو˘لأ ن˘مو ,د˘م˘حأأ
ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ ا˘˘ن˘˘تد˘˘حو ة˘˘عز˘˘عز فد˘˘ه˘˘ت˘˘سست

ةكر◊أ هذه Èنم Èع يعمتÛأ انماجسسنأو
فد˘ه˘ت˘سسي ا˘م ل˘ك د˘سض تنا˘ك اŸا˘ط˘ل ي˘ت˘˘لأ
.““ةينطولأ لودلأ سسسسأأ

هيلع ددسش امك-- تافرسصت أذكه لثم نإأ»
ةيبراغŸأ انتقطنم مدخ˘ت ن˘ل --ة˘ه˘ب÷أ نا˘ي˘ب

ىو˘ق ح˘لا˘سص ‘ بسصت ل˘ب ,ا˘ه˘˘بو˘˘ع˘˘سش لو
ةيلأÈيلوي˘ن˘لأ ىو˘ق˘لأو ثيد◊أ را˘م˘ع˘ت˘سسلأ
هذ˘ه ‘ تد˘جو ي˘ت˘لأو ا˘ه˘˘تأدأد˘˘ت˘˘مأ ل˘˘ك˘˘ب
اهتأدنجأأ ذيفنت ىلع هب لمعت أدنسس فأرطألأ

.““ةينطولأ انلود عاسضخإل
Òبك برغم ,هدحو““ هنأاب نايبلأ دكأأ نأأ دعبو
ا˘ن˘لود لÓ˘ق˘ت˘سسأ زز˘ع˘ي˘سس ن˘˘م بو˘˘ع˘˘سشل˘˘ل

مد˘ق˘ت˘لأو رأر˘ق˘ت˘سسلأو ن˘مألأ ا˘ن˘ل ن˘م˘سضيو
لثم نأأ ¤إأ قايسسلأ تأذ ‘ اتفل ,““ءاخرلأو
ةمظنأأ ةطرقمدب لإأ ققحتي نل““ علطتلأ أذه
ءاسضفلأ ‘ ةقلاعلأ لكاسشŸأ لحبو انمكح

رأو÷أ نسسح أأدبمو رأو◊أ فنك ‘ يبراغŸأ
.““ةيلودلأ تأرأرقلأو حئأوللاب مأزتللابو

نم رذحي ديدج ليج بزح
اهكيحي يتلا ““ةيوتلŸا تاروانŸا““

رئاز÷ا دسض برغŸا
““ةيوتلŸأ تأروانŸأ““ نم , سسمأأ  هل نايب ‘ ,ديدج ليج بزح رذح

لوخدلأ ديري نزıأ نأأ أÈتعم ,رئأز÷أ دسض برغŸأ اهكيحي يتلأ
نأأ احجرم ,رئأز÷أ عم هتوأدع ‘ اهيف ةعجر ل ةلحرم ‘ ايئاهن
.““مقافتلأ““ وحن عسضولأ Òسسي

ةيلث˘مŸأ فر˘ط ن˘م ة˘عزوŸأ ة˘ق˘ي˘ثو˘لأ ى˘ل˘ع بز◊أ ل˘ع˘ف ةدر ‘و
ةكرح ‘ ءاسضعألأ لودلأ ىلع كرويوينب ةيبرغŸأ ةيسسامولبيدلأ

بعسشلل ÒسصŸأ ريرقت قح““ هنأاب معزت ام هيف معدت زايحنلأ مدع
ةمجه نأأ ,نايفسس ›Ó˘ي˘ج ,د˘يد˘ج ل˘ي˘ج سسي˘ئر د˘كأأ ,““ي˘ل˘ئا˘ب˘ق˘لأ
فأÎعأ““ يرئأز÷أ بعسشلأ دسض ةدحتŸأ ·لأ ىدل يبرغŸأ Òفسسلأ

,رئأز÷أ دسض برغŸأ اهكيحي يتلأ ةيوتلŸأ تأروانŸاب ““يمسسر
دير˘ي ه˘نأا˘ك ىد˘ب““ بر˘غŸأ نأأ ة˘ي˘سضق˘لأ هذ˘ه ‘ ق˘ل˘قŸأ نأأ أÈت˘ع˘م
رئأز÷أ عم هتوأدع ‘ اهيف ةعجر ل ةلحرم ‘ ايئاهن لوخدلأ

.““عسضولل مقافت وحن Òسسي نأأ أدج حجرمو
اهوتل تذختأ““ برغŸأو رئأز÷أ Úب تاقÓعلأ نأأ ¤أ راسشأأ نأأ دعب
دسض ةيبرغŸأ ةيسسامولبدلل ظوحلŸأ ءأدتعلأ دعب أÒطخ Óكسش
،زواŒ““ ةÒخلأ ر˘˘ه˘˘سشلأ ‘ ه˘˘نأأ بز◊أ سسي˘˘ئر ر˘˘كذ ,““ا˘˘ند˘˘ل˘˘˘ب

هترماغم بقأوع عم هلماعت ‘ يبرغŸأ فأرحنلأ ،Òبك لكسشبو
نيدلب Úب يملسسلأ رأوجلل ةلوبقŸأ دود◊أ ،ةيبرغلأ ءأرحسصلأ ‘

نم دحأولأ أد˘ج Úب˘ير˘ق ا˘م˘ه˘ي˘ب˘ع˘سش نو˘ك˘ي نأأ سضÎفŸأ ن˘م نا˘ك
.““رخآلأ

،لوسص◊أ يه ةكلم˘م˘ل˘ل ة˘ي˘ج˘ي˘تأÎسسلأ ة˘ح˘ل˘سصŸأ““ نأأ فا˘سضأأو
اهتلتحأ سضرأأ ىلع اهتدايسسب ›ود فأÎعأ ىلع ،نمثلأ ناك امهم
يتلأ ““ةقفسصلأ»ب سصوسصÿأ أذهب أركذم ,““اهناكسس ةدأرإأ دسض

‘ ة˘ل˘ث˘م˘تŸأو ةد˘ح˘تŸأ تا˘يلو˘ل˘ل ق˘با˘سسلأ سسي˘˘ئر˘˘لأ ع˘˘م تمر˘˘بأأ
ةماقإأ لباقم ةيبر˘غ˘لأ ءأر˘ح˘سصل˘ل ““ي˘بر˘غŸأ ع˘با˘ط˘لأ»ب فأÎعلأ

يتلأ ةقفسصلأ يهو Êويهسصلأ نايكلأ عم ةيسسامولبد تاقÓع
ةفرطتم تاسسايسس لم–و ذاختل نزıأ دأدعتسسأ ىدم رهظت““
.““اهفده قيقحتل ةقطنŸأ ‘ مÓسسلأ ددهت

نم مغرلابو رئأز÷أ نأأ ديدج ليج بزح سسيئر Èتعأ ,Òخلأ ‘و
دعت˘سست نأأ ا˘ه˘ي˘ل˘ع ,““ا˘ه˘سشي˘ع˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلأ تا˘بو˘ع˘سصلأ““
““Ÿقلعتي اميف عيمجلل نآلأ ةحسضأو تتاب يتلأ تأديدهتلأ ةهجأو
ذاختل تاطلسسلأ ايعأد ,““يلخأدلأ اه˘ك˘سسا“و ا˘ه˘تد˘حوو ا˘ه˘ن˘مأا˘ب
ع˘م حو˘سضو˘ب ل˘سصأو˘ت˘ل˘لو ة˘ب˘سسا˘نŸأ ة˘˘ي˘˘سسا˘˘ي˘˘سسلأ تأءأر˘˘جإلأ““
.““مهلبقتسسم ىلع مهتنأامطل ÚنطأوŸأ

٠٠4 ـب جاتنإلا ةدايزل قافتا : +كبوأا
سسطسسغا نم ءادتبا ايموي ليمرب فلا

لبقŸا
دقع يذلأ ،(+كبوأ) كبوأأ جراخو كبوأأ لودل91لأ عامتجلأ جرخ

ـب جاتنإلأ ةدايزل رأرقب ،دعب نع يئرŸأ رسضاحتلأ ةينقت Èع سسمأأ
هب دافأأ امبسسح ،لبقŸأ سسطسسغأ نم ءأدتبأ ايموي ليمرب فلأ004
.باقرع دمfi مجانŸأو ةقاطلأ ريزو
نأأ ،ةفاحسصلل حيرسصت ‘ باقرع ديسسلأ دكأأ ،عامتجلأ بقع و
نم قوسسلل ةيباجيأ د÷أ تأرسشؤوŸأ ةجيتن““ ءاج جاتنإلأ ةدايز رأرق

.““⁄اعلأ لود Èع حيقلتلأ تايلمع ميمعتو بلطلأ سشاعتنأ ثيح
ةلود32 حلاسصل ةررقŸأ جاتنإلأ ةدايز نم رئأز÷أ ةسصح ردقت و
.ريزولأ بسسح ،ايموي ليمرب فلأ41ب سسطسسغأأ رهسش نم ةيأدب

قافتأ ديدمتب ،ريزولأ ف˘ي˘سضي ،عا˘م˘ت˘جإلأ جر˘خ ،ىر˘خأ ة˘ه˘ج ن˘م
‘ +كبوأأ لودل يرأزولأ عامتجلأ ‘ هيلع قفتŸأ نواعتلأ نÓعأ
هديد“ أررقم ناك امدعبÈ 2202مسسيد13 ةياغ ¤أ0202 ليربأ
.2202 ليربأ ¤أ

ةيداعلا ةيناÈŸلا ةرودلا ماتتخا
ويلوي6٢ موي١٢٠٢-٠٢٠٢

Ú 62نثلأ موي1202-0202 ةنسسل ناÈŸلل ةيداعلأ ةرودلأ متتخت
.ةمألأ سسلÛ نايب  سسمأأ  ،هب دافأأ ام بسسح ،يرا÷أ ويلوي

,ناÈŸلأ ي˘ت˘فر˘غ ي˘ب˘ت˘ك˘م Úب ق˘ي˘سسن˘ت˘˘لا˘˘ب““ :نا˘˘ي˘˘ب˘˘لأ ‘ ءا˘˘جو
ةرودلأ ماتت˘خأ رر˘ق˘ت د˘ق˘ف ,لوألأ ر˘يزو˘لأ د˘ي˘سسلأ ع˘م روا˘سشت˘لا˘بو
.““1202 ةيليوجÚ 62نثلأ موي1202-0202 ةيداعلأ

نأوج82 خيراتب رداسصلأ نايبلأ ىلع افطع““ رأرقلأ أذه يتأايو
Óمعو1202-0202 ةيداعلأ ةيناÈŸلأ ةرودلأ ديد“ نمسضتŸأ1202
يوسضعلأ نوناقلأ ىسضتقÃو ,هنم831 ةداŸأ اميسس ل ,روتسسدلاب

سسل‹و ينطولأ يبعسشلأ سسلÛأ ميظنت ددحي  يذلأ21-61 مقر
اميسس ل ,ةموك◊أ Úبو امهنيب ةيفيظولأ تاقÓعلأ أذكو ةمألأ

.هتأذ ردسصملل اقفو ,““هنم5 ةداŸأ

““ةسسئاي““ ةلواfi برغŸا ةيلث‡ ةقيثو :ةيكاÎسشلا ىوقلا ةهبج
رئاز÷ا ةدحو برسضل

““عيرذلا هلسشف““ نع Èعت يبرغŸا ماظنلا ةجرخ :ينطولا يبعسشلا سسلÛا
يوارحسصلا بعسشلا قح سسمط ‘

مدقأأ يتلأ ““ةيزأزفتسسلأ ةجرÿأ““ نأأ ينطولأ يبعسشلأ سسلÛأ دكأأ
‘ ءاسضعألأ لودلأ يلث‡ ىلع ةركذم عيزوت لÓخ نم برغŸأ اهيلع
بع˘سشل˘ل ÒسصŸأ ر˘ير˘ق˘ت ق˘ح““ ا˘ه˘ي˘ف ي˘عد˘ي زا˘ي˘ح˘نلأ مد˘ع ة˘˘كر˘˘ح

ق◊أ سسم˘ط ة˘لواfi ‘ ““ع˘يرذ˘لأ ه˘ل˘سشف““ ن˘ع Èع˘ت ““ي˘˘ل˘˘ئا˘˘ب˘˘ق˘˘لأ
.هÒسصم ريرقت ‘ يوأرحسصلأ بعسشلل يخيراتلأ

ة˘˘جرÿأ بأر˘˘غ˘˘ت˘˘سسأ ل˘˘ك˘˘ب““  سسمأأ ه˘˘ل نا˘˘˘ي˘˘˘ب ‘ سسلÛأ ل˘˘˘ج˘˘˘سسو
لبق نم ةركذم هعيزوتب نزıأ ماظن اهيلع مدقأأ يتلأ ةيزأزفتسسلأ

مد˘ع ة˘كر˘ح ‘ ءا˘سضعألأ لود˘لأ ي˘ل˘ث‡ ى˘ل˘ع ةد˘ح˘تŸأ ·ألا˘ب هÒف˘سس
ةيسسامولبدلأ فأرعألأ عم اخراسص اسضقانت لكسشي ام وهو ,زايحنلأ
نع Èعي يذلأو ,+يلئابقلأ بعسشلل ÒسصŸأ ريرقت ‘ ق◊أ+ هئاعداب
قحب ةسصاÿأ ةيخيراتلأ قئاق◊أ سسمط هتلواfi ‘ عيرذلأ هلسشف
.““هÒسصم ريرقت ‘ يوأرحسصلأ بعسشلأ

فأرطأأ جاعزنأ سسكعت““ --نايبلأ فيسضي-- ةقيثولأ هذه نأأ  امك
ةيرئأز÷أ ةلودلأ هتققح يذلأ رأرقتسسلأ ىوتسسم نم ةيلودو ةيميلقإأ

كسس“ ىدمو ,نوبت ديÛأ دبع ديسسلأ ,ةيروهم÷أ سسيئر ةدايق ت–
ةيخيراتلأ هزومربو هت˘يو˘ه˘بو ه˘سسناŒو ه˘تد˘حو˘ب ير˘ئأز÷أ بع˘سشلأ

بجأولأو ةرو˘ث˘لأ ءأد˘ه˘سش ة˘لا˘سسر ق˘ي˘ق– ى˘ل˘ع ه˘مز˘عو ة˘ي˘ن˘طو˘لأو
.““ينطولأ

بأأد ي˘ت˘لأ Ïف˘لأ ةرا˘ثإأو تأر˘مأؤوŸأ ة˘كا˘ي˘ح““ نأأ رد˘˘سصŸأ تأذ د˘˘كأأو
تأءاعدل هجيورتو ةقطنŸأ لود رأرقتسسأ ةعزعزل نزıأ ماظن اهيلع
تاموقمو هتدحوب اك˘سس“ لإأ ير˘ئأز÷أ بع˘سشلأ د˘يز˘ي ن˘ل ,ة˘سضر˘غ˘م
.““ةليسصألأ هتيوه
Òيغتلأ ‘ اعفن يدجي ل اهبعسشو رئأز÷أ ىلع لماحتلأ““ نأأ فاسضأأو
ةلواfi ‘ لو ةددعتŸأ هتاناعمو قيقسشلأ يبرغŸأ بعسشلأ عقأو نم
قو˘ق◊ نزıأ ما˘ظ˘ن تا˘كا˘ه˘ت˘نأ ن˘ع ›ود˘لأ ع˘م˘تÛأ را˘ظ˘نأأ فر˘˘سص

بلسسو لتÙأ يوأرحسصلأ بعسشلأ تأورث نم ديزŸأ بهنو ناسسنإلأ
.““امزع لإأ رئأز÷أ ديزي نل كلذ لك““ نأأ أزÈم ,““هتأÒخ
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ا تازازفتسسلا نيدت ةيمومعلا ةرادإلا يمدختسسم ةباقن
Ÿا ماظنل ةرمتسسıنز

ماظن فرط نم ““ةجهنمŸأو ةرمتسسŸأ““ تأزأزفتسسلأ ,سسمأأ ,““بابانسسلأ““ ةيمومعلأ ةرأدإلأ يمدختسسŸ ةلقتسسŸأ ةينطولأ ةباقنلأ تنأدأأ
.برغŸأ اهيلع داتعأ يذلأ ““تانايÿأ ةلسسلسس““ راطإأ ‘ جردنت ““ةرركتŸأو ةيزıأ““ تاسسرامŸأ هذه نأأ ةدكؤوم ,نزıأ

‘ يبرغŸأ Òفسسلأ هب ماق ام لÓخ نم نزıأ ماظن فرط نم ةجهنمŸأو ةرمتسسŸأ““ تأزأزفتسسلأ ةدسشب ةباقنلأ تأذ تركنتسسأ ,اهل نايب ‘و
¤إأ وعدت ةيباهرإأ ةكرحب ةيرئأز÷أ ةلودلأ اهتفنسص ةكر◊ همعدب زايحنلأ مدع ةكر◊ يرأزولأ عامتجÓل ةماعلأ ةسشقانŸأ لÓخ ةدحتŸأ ·ألأ
ل““ يتلأو ,برغŸأ اهجهتني يتلأ ““ةرركتŸأو ةيزıأ““ تاسسرامŸأ هذه نأأ ردسصŸأ سسفن فاسضأأو.““ينطولأ انبأرت نم أأزجتي ل ءزج لاسصفنأ
ىلع مويلأ بلاكتي““ يذلأ ماظنلأ أذه نم ““اهانفلأأ يتلأ تانايÿأ ةلسسلسس““ ‘ جردنت ,Úبعسشلأ Úب طبرت يتلأ ““ةوخألأ طبأور أدبأأ سسكعت

سصÓخإأو ناÁإأ لسضفب مهيلع ةيسصع ىقبتسس يتلأ رئأز÷أ ءأدعأأ فرط نم هدسض كاحي ام يعولأ لك يعي يذلأ يرئأز÷أ بعسشلأ ةيوهو ةدحو
.““اهئانبأأو اهتانب لك
ةيروتسسدلأ تاسسسسؤوŸأ قيرط كلسس ,ةيرح لكب راتخأ يذلأ ةينطولأ هتبأوث لكب دحوŸأ دحأولأ يبألأ““ يرئأز÷أ بعسشلأ نأأ ةباقنلأ تدكأأ و
برسضل تأونسس ذنم ىعسست تاهيجوتلأ ةمولعم تاهج تأروانم هيف رثؤوت نل ,ةديدج رئأزج ءانبو يسضاŸأ تاحفسص يط ىلع امدق Òسسلأو
.““اندÓب رأرقتسسأو ةدحو
لك عم فوقولأو رزآاتلأو كسسامتلأو فسصلأ ةدحو““ ¤إأ يرئأز÷أ بعسشلأ ةيمومعلأ ةرأدإلأ يمدختسسŸ ةلقتسسŸأ ةينطولأ ةباقنلأ تعد امك
ةرهاطلأ انسضرأأ نم Èسش لك ‘ ةنينأامطلأو رأرقتسسلأ عرز نود هءانب نكÁ ل يذلأ نطولأ دسض كا– يتلأ تأرمأؤوŸأ هذه لظ ‘ هتاسسسسؤوم
.““ءأدهسشلأ مدب ةيقسسŸأ
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fiيل

تإزافق ل ةمزÓلإ لمعلإ لئاسسو مإدعنإ نوكتسشي ويزرأاب ةفاظنلإ لامع
تامامقلإ عمج داتع لطعتو تلدب لو

ة˘فا˘ظ˘ن˘لا ة˘ح˘ل˘شصم لا˘م˘˘ع بلا˘˘ط
ويزرأا ةيد˘ل˘ب˘ل ة˘ع˘با˘ت˘لا Òه˘ط˘ت˘لاو
نوؤو˘شش ى˘ل˘ع Úم˘ئا˘ق˘لا Úلوؤو˘شسŸا
يد÷ا تافتل’ا ةرورشضب ،ةيدلبلا

Ÿثكلا مهلكاششÒانل اودكأا ثيح ،ة
ا˘م ل˘قا فور˘ظ ‘ نو˘ل˘م˘ع˘ي م˘ه˘˘نأا
تازافق Óف ،ةيرزم اهنإا اهنع لاقي

،ة˘شصا˘خ ل˘م˘ع ت’د˘ب ’و ،ة˘˘ي˘˘قاو
نم ديدعلا لطعت كلذ ¤إا فشضأا
ة˘شصشصıا تا˘ي˘لآ’او تا˘ن˘˘حا˘˘ششلا
‘ ةنوكرم تيقب ي˘ت˘لاو ،ع˘م˘ج˘ل˘ل
ففخي دق ام ،تاونشس ذنم ةÒظ◊ا
،لغتشسŸا داتعلا يقاب ىلع طغشضلا

شضعب راتهتشسا ةلب Úطلا داز امو
ي˘˘مر˘˘ب نو˘˘مو˘˘˘ق˘˘˘ي ن‡ نا˘˘˘ك˘˘˘شسلا
ماÎحا نود ،ا˘ي˘˘ئاو˘˘ششع تاياف˘ن˘لا
ةقرشسو ،اه˘ل ة˘شصشصıا ن˘كا˘مأ’ا
جار˘خإاو ،ا˘ه˘ب˘ير˘خ˘˘ت وأا تا˘˘يوا◊ا
نود تقو ل˘˘ك ‘ تا˘˘ما˘˘˘م˘˘˘ق˘˘˘لا
،تانحاششلا رورم تاقوأ’ ماÎحا

نوفعاشضي مه˘ل˘ع˘ج ل˘ك˘ششŸا اذ˘ه
،ة˘ي˘مو˘ي˘˘لا تا˘˘يرود˘˘لا دد˘˘ع ن˘˘م
نم اونكمتي ىت˘ح Ó˘ي˘ل ة˘شصا˘خو

عراو˘˘ششلا Òه˘˘ط˘˘تو ف˘˘ي˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘ت
اذ˘ل ،ة˘ي˘نار˘م˘ع˘لا تا˘ع˘˘م˘˘ج˘˘ت˘˘لاو
،انتديرج تا˘ح˘ف˘شص Èع اود˘ششا˘ن
نوؤوشش ىلع Úمئاقلا ÚلوؤوشسŸا
ىتح مزÓلا داتعلا Òفوت ،ةيدلبلا
فور˘ظ ‘ ل˘م˘ع˘لا م˘ه˘ل ى˘ن˘شست˘ي
نا˘ك˘شسلا او˘ب˘لا˘ط ا˘م˘ك ،ة˘ح˘˘ير˘˘م

نم ،طيÙا ةفاظن ىلع ةظفاÙاب
ي˘ئاو˘ششع˘لا ي˘˘مر˘˘لا بنŒ لÓ˘˘خ
زرفلا ةفاقثب يلحتلاو ،تايافنلل
رورم تاقوأا ماÎحاو ،يئا˘ق˘ت˘ن’ا
ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘ظ˘˘فاÙاو تا˘˘˘ن˘˘˘حا˘˘˘ششلا
ة˘لا˘˘ح ‘ غ˘˘ي˘˘ل˘˘ب˘˘ت˘˘لاو تا˘˘يوا◊ا

›وؤوشسم يأار ةفرعŸو .اه˘ت˘قر˘شس

““ةيروهم÷ا““ تلشصاوت ،ةيدلبلا
،رم˘ع د˘ها‹ د˘ي˘شسلا ع˘م ا˘ي˘ف˘تا˘ه
فني ⁄ ثيح ،ويزرأا ةيدلب شسيئر
هذه اهيف طبخ˘ت˘ت ي˘ت˘لا ل˘كا˘ششŸا
نأا ا˘ف˘ي˘شضم ،لا˘م˘ع˘لا ن˘م ة˘˘ئ˘˘ف˘˘لا

ن˘˘˘م اءز˘˘˘˘ج تشصشصخ ه◊ا˘˘˘˘شصم
ت’د˘˘ب˘˘لا ءا˘˘ن˘˘ت˘˘ق’ ،ة˘˘˘ي˘˘˘ناز˘˘˘يŸا

ن˘ك˘ل و ،تازا˘ف˘ق˘˘لاو ة˘˘يذ˘˘حأ’او
نود لا˘ح ة˘يرادإ’ا تاد˘ي˘ق˘˘ع˘˘ت˘˘لا
نأا ا˘ف˘ي˘شضم ،تا˘ي˘ب˘ل˘˘ط˘˘لا م˘˘ل˘˘شست
عاشضوأ’ا Òشست ةيدلب˘لا ح˘لا˘شصم
بشسحو ،ة˘شصاÿا ا˘ه˘تا˘ي˘نا˘ك˘˘مإا˘˘ب
حلاشصŸا ابلاطم ،ةرفوتŸا ةينازيŸا
شصيشصخ˘تو ل˘خد˘ت˘لا˘ب ة˘ي˘ئ’و˘لا

نأاو اشصوشصخ ةيليمكت ة˘ي˘ناز˘ي˘م
دراوŸا شصقن نم Êا˘ع˘ت ة˘يد˘ل˘ب˘لا
لامعلا ل˘ع˘ج يذ˘لا ر˘مأ’ا ،ة˘ي˘لاŸا
ل˘م˘ع˘لا فور˘˘ظ ن˘˘م نو˘˘ك˘˘ت˘˘ششي
شسي˘ئر دا˘ششأا كلذ م˘غرو .ة˘˘يرزŸا
يتلا ةÒبكلا تادوهÛاب ةيدلبلا
لجا نم ةفا˘ظ˘ن˘لا لا˘م˘ع ا˘ه˘لذ˘ب˘ي
 .ةنيدملل يقيق◊ا هجولا ةداعإا

انوروك دسض نطإوم فلأإ34 حيقل
نم بÎقت ترايت ةعرج فلأإ47 لسصأإ نم

لسصإوتم لابقإلإ و فإدهألإ
حيقلتلا ةلمح ‘  ةدنÛا ترايت ةي’ول ةيبطلا قرفلا لشصاوت

ف˘ل˘تÈ flع ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا تÓ˘م˘ح ا˘نورو˘ك شسوÒف ءا˘بو د˘شض
شسيشسحتلا و ةيعوتلا ىلع زيكÎلا عم24 ـلا ةي’ولا تايدلب
ثيح. ةيعامج ةعانم ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل ح˘ي˘ق˘ل˘ت˘لا ة˘ي˘م˘هأاو ةرور˘شضب
يشسايق مقر قق–  دق و .ثلاثلا اهعوبشسأا ‘ ةيلمعلا لشصاوتت

47 لشصأا نم انطاوم24824 دادعتب ةي’ولا ينطاوم حيقلت ‘
نم ارمتشسم  لازي ’ لابقإ’او ، اهمÓتشسا ” حيقلت ةعرج فلأا

ا˘م و˘هو ة˘ي˘ف˘ير˘لا ق˘طا˘نŸا˘ب ة˘شصا˘خ ةÌك˘ب Úن˘˘طاوŸا فر˘˘ط
، ةمداقلا عيباشسأ’ا لÓخ  عافترÓل احششرم مقرلا اذه لعجيشس
اططfl تعشضو ترا˘ي˘ت ة˘ي’و˘ل ة˘ح˘شصلا ة˘ير˘يد˘م نأا ا˘م˘ل˘ع
ءايحأ’ا ‘ ةشصاخ ءابولا اذه راششتنا رؤوب ىلع زكري حيقلتلل
لقنتلا ¤إا ةفاشضإا،اقباشس ءابولا يششفت تفرع يتلا ىÈكلا
ةدابعلا رود و ةيمومعلا تاشسشسؤوŸاو ىÈكلا تاءاشضفلا ¤إا
، ة˘ي˘لÙا ة˘عاذإ’ا ةرو˘شص ‘ تا˘عا˘ط˘ق ةد˘ع ع˘م ق˘ي˘شسن˘ت˘لا˘ب،
ة˘ي˘مÓ˘شسإ’ا ة˘فا˘ششك˘لا ،ة˘ي˘ن˘يد˘لا نوؤو˘ششلا،ة˘˘ي˘˘ندŸا ة˘˘يا˘˘م◊ا

 .ÊدŸا عمتÛا تايعمجو

ةدحو فلأإ24 نم ديزأإ عيزوت ..لدع
ىÈكلإ عيزوتلإ ةيلمع قÓطنإإ ذنم ةينكسس

اهعيزوت نع نلعŸا تانكشسلا ددع نإا ،لدع ةلاكو تفششك
ةدحو52224 غلب دق ،ىÈكلا عيزوتلا ةيلمع قÓطنإا ذنم
ميلشست راطإا ‘ ،كلذ يتأايو.راجيإ’اب عيبلا ةغيشصل ةينكشس
ة˘˘غ˘˘ي˘˘شصل ة˘˘ي˘˘ن˘˘ك˘˘شس ةد˘˘حو ف˘˘لأا85 ن˘˘˘ع د˘˘˘يز˘˘˘ي ا˘˘˘م
لÓ˘˘ق˘˘ت˘˘شسإ’ا يد˘˘ي˘˘ع ة˘˘ب˘˘شسا˘˘نÃ ،را˘˘ج˘˘يإ’ا˘˘˘ب ع˘˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘لا

‘ ةيقبتŸا تانكشسلا عيزوت ةيلم˘ع ل˘شصاو˘ت˘تو.با˘ب˘ششلاو
flةدحو6226 تبشسلا شسمأا ميلشست ”و.نطولا تاي’و فلت

تهنأا دق ،لدع ةلاكو نو˘ك˘ت˘ل ،ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘شسق ة˘ي’و˘ب ة˘ي˘ن˘ك˘شس
.ةنيطنشسق ةي’وب اه‹انرب

لخإد نم Úسصخسش يتثج لاسشتنإإ
فودنت ‘ رئب

لاششتنإا نم  شسمأا  ةحيبشص ةيندŸا ةيام◊ا تادحو تنك“
.فودنت ةرئادب رئب لخاد نم Úيفوتم Úشصخشش يتثثج
ىلع حلاشصŸا تاذ تلخدت دقف ،ةيندŸا ةيامحلل نايب بشسحو
لاششتنإا لجأا نم راطقلا داو ةيدلبب احابشص ةدحاولا ةعاشسلا

اميف . امهلاششتنإا ” ثيح .رئب لخاد اطقشس Úشصخشش يتثج
.ةعقاولا ‘ اقيق– ينطولا كردلا حلاشصم تحتف

 ثداح ‘ حيرجو نÓيتق :راسشب
ةرايسس بÓـقنإإ

مويلا عقو رورم ثداح رثإا رخأا بيشصأا و اهفتح Úشصخشش يقل
.راـششب�و فودنت ةـي’و Úب طبارلا05 مقر ينطولا قيرطلا

ةعاشسلا ودح ‘ عقو ثدا◊ا ةيندŸا ةيام◊ا حلاشصم بشسحو
ايشساد عون نم ةيحايشس ةرايشس بÓـقنإا ‘ لث“و د55و اـشس31
،ناكŸا Úعب Úشصخشش ةافو نع ثدا◊ا رفشسأاو““وريدناشس““

ةنشس15 ةأارمإاو ةنشس13 رمعلا نم غلبي لجرب رمأ’ا قلعتيو
مث ةيلوأ’ا تافاعشسإ’ا هل تمدق دحاو شصخشش ةباشصإا ” امنيب
.ىفششتشسŸا ¤ا انفرط نم لقن

نكسس فلآإ6 نم ديزأإ عيزوت :ةنيطنسسق
غيسصلإ فلتfl نمسض

نمشض انكشس8266 عيزوت لفح ةنيطنشسق ةي’وب  شسمأا ىرج
flا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا رو˘˘شضح˘˘ب كلذ و غ˘˘ي˘˘شصلا ف˘˘ل˘˘تÙو ة˘˘ي˘˘ل

انكشس3782ـب دد˘شصلا اذ˘ه ‘ ر˘مأ’ا ق˘ل˘ع˘ت˘ي و.ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسم
و نكشسلا Úشسحتل ةينطولا ةلاكولل راجيإ’اب عيبلا ةغيشصب
ةدحو0002 و دارم ششوديد ةيدلبب ةبترلاب عقي (لدع) هريوطت

ةعطاقملل ةيبرغلا ةعشسوت˘لا˘ب تز‚أا ة˘غ˘ي˘شصلا شسف˘ن ن˘م˘شض
د˘ب˘ع د˘م˘حأا ،ة˘ي’و˘لا ›او حر˘شص و.ي˘ل˘ج˘ن˘م ي˘ل˘ع ة˘˘يرادإ’ا
ن˘م ة˘شص◊ا هذ˘ه ع˘يزو˘ت˘ب نأا ة˘ب˘˘شسا˘˘نŸا˘˘ب ي˘˘شسا˘˘شس ظ˘˘ي˘˘ف◊ا
ةلاكولا جمانرب توط دق ةنيطنشسق ةي’و نوكت تانكشسلا
و اهل شصشصıا (لدع) هريوطت و نكشسلا Úشسحتل ةينطولا
يتلا تادوهÛاب تقولا شسفن ‘ اديششم ةدحو05161ـب ردقŸا
جمانÈلا اذه لامكتشس’ ةيزكرŸا و ةيلÙا Úترادإ’ا اهتلذب
.ينكشسلا

دود◊إ ىدعتت راعسسأإو دودfi عيب ديعلإ نم Úموي لبق يسشإوŸإ ءÓغ نوكسشي Âاغتسسم ناكسس
Âاغتشسم قطانم فلتخÃ يششاوŸا قاوشسأا دهششت
مظعأ’ا داوشسلا لعج راعشسأ’ا ‘ اÒبك اعافترا

ا˘˘مد˘˘ع˘˘ب ءار˘˘ششلا ن˘˘ع نو˘˘فز˘˘ع˘˘ي نا˘˘ك˘˘شسلا ن˘˘م
مج◊ا تاذ ششابكلل بيهرلا ءÓغلاب اومدطشصا
’ يذلا Òبكلا مج◊ا ¤إا رظنلا نود طشسوتŸا
ةيروهم÷ا هتقتشسا ام بشسح و .دحأا هنم بÎقي
نويلمÚ 5.4ب تحوارت راعشسأ’ا ناف رابخأا نم
قو˘شس ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘˘ع ÚيÓ˘˘م6 ¤إا ميت˘ن˘شس
ةنراقم Óيلق عيبلا ناك نيا يعوبشسأ’ا ىرشسام
أاجا˘ف˘ت ثي˘ح .ة˘طرا˘ف˘لا ة˘ن˘شسلا ن˘م ةÎف˘لا تاذ˘ب
نمشسي ’ Òغشص ششبكل Òبكلا غلبŸا نم راوزلا

.عوج نم ينغي ’ و
نأا ىلع اوعمجأا ناكشسلا شضعب عم ثيدح ‘و

نع نيÈعم ماعلا اذه ة˘ب˘ه˘ت˘ل˘م ى˘ق˘ب˘ت را˘ع˘شسأ’ا
لشصفلا مهتيبلاغ أاجرأا دق و ءارششلا نع مهزجع

نأا لمأا ىلع Úنث’ا ادغ ةياغ ¤إا عوشضوŸا ‘
نأا رخآ’ا شضعبلا فششك اميف .راعشسأ’ا عجاÎت

هيلإا عا˘ط˘ت˘شسا نŸ م˘شسوŸا اذ˘ه˘ل ى˘ح˘شضأ’ا د˘ي˘ع
غلابŸُاب اهوفشصو يتلا راعشسأÓل رظنلاب Óيبشس
 .ÚنطاوŸا نم ةيبلغأ’ا رودقم Òغ ‘و اهيف

طسسوتم ششبكل ميتنسس ÚيÓم6
ا˘ه˘نأا˘ب تد˘كأا د˘ق˘ف راوز ن˘م ة˘ث˘لا˘ث˘لا ة˘ئ˘ف˘لا ا˘˘مأا
راع˘شسأ’ا تظ˘ح’ ا˘مد˘ع˘ب ل˘مأا ة˘ب˘ي˘خ˘ب تب˘ي˘شصأا
فور˘عŸا ءا˘شضف˘لا اذ˘ه˘ب ي˘حا˘شضأÓ˘ل  ة˘˘ع˘˘ف˘˘ترŸا
ءاشضيبلا ةيارلا ةعفار ، هعلشس راعشسأا شضافخناب

و دي˘ع˘لا اذ˘ه ‘ ة˘ي˘ح˘شضت˘لا مد˘ع ¤إا ةرا˘ششإا ‘
.قمرلا دشسل محللا نم رشسيت ام ءارششب ءافتك’ا

و˘ه ي˘عو˘ب˘شسأ’ا ىر˘شسا˘˘م قو˘˘شس ‘ ظ˘˘حŸÓاو
ق˘طا˘نŸا ف˘ل˘تfl ن˘م نا˘ك˘شسل˘ل Òب˘ك˘لا لا˘ب˘قإ’ا

ءارششلا نود نكل يششاوŸا يع˘ئا˘ب لو˘ح Úف˘ت˘ل˘م
ششابك ءانتقا ىلع رشصتقا و ادج Óيلق ناك يذلا

راعشسأاب شضرعُت تناك يتلا طشسوتŸا مج◊ا تاذ
.ميتنشس ÚيÓم5 ¤ا ÚيÓم4لا Úب تحوارت

 ÂاغتسسÃ عيبلإ طاقن دوجو مدع  *
طاقن دجاو˘ت مد˘ع ظ˘حو˘ل ،ة˘ل˘شص يذ قا˘ي˘شس ‘

ام فÓخب ةي’ولا ةمشصاع ىوتشسم ىلع عيبلا
ناكشس ىلع بعشص يذلا رمأ’ا ةداعلا هيلع ترج

و لوانتŸا ‘ راعشسأاب يحاشضأ’ا ءانتقا ةقطنŸا
يحب ةدحاو عيب ةطقن ادع ام اهتمÓشس نامشض
يتلا و «ر˘يز˘ي˘ل˘ب˘نو˘م» ـب فور˘عŸا د˘مfi ي˘ل˘ب˘ج
Úح ‘ .ÚنطاوŸا ندل نم اÒبك افوزع تفرع

ةيوشضوف طاقنب ششابكلا عيب ةرهاظ تلحفتشسا
ÚبرŸا و ÚلاوŸا شضعب  مدقأا ثيح ةيئاوششع و
راعشسأاب و مهتويب ما˘مأا م˘ه˘ي˘ششاو˘م شضر˘ع ى˘ل˘ع

flيلق ةفلتÓ ’خ ريواودب اميشسÒ ىلع نيدلا
ىر˘ق˘لا شضع˘ب و ة˘يد˘يا˘ن˘ق˘لا و و˘م˘ح د’وأا رار˘˘غ

.ةي’ولا نم ىرخأ’ا
لمإوع ةدع ¤إإ بابسسألإ نوعجرُي نولإوŸإ *
راعشسأا عافترا بابشسأا اوعجرا دقف نولاوŸا امأا
فÓعأ’ا ءÓ˘غ ا˘ه˘ن˘م ل˘ماو˘ع ةد˘ع ¤إا ي˘ششاوŸا
فيلاكت اذك و  ةÒخأ’ا ةنوآ’ا ‘ Òبك لكششب
اهفلخ يتلا ةيحشصلا فورظلا نع كيهان اهتيبرت
‘ م˘ه˘ب˘شسح تب˘ب˘شست ي˘ت˘لا و ا˘˘نورو˘˘ك شسوÒف
قاو˘شسأ’ا ق˘ل˘غ د˘ع˘ب ي˘حا˘شضأ’ا را˘ع˘شسأا عا˘ف˘ترا
دعب داز كلذ نع Óشضف.رهششأا ةدعل ةيعوبشسأ’ا
نا رابتعا ىلع لقن˘لا ف˘ي˘لا˘ك˘ت ل˘ك˘ششم ÚلاوŸا

ن˘م شصخأ’ا˘بو بو˘ن÷ا ن˘م او˘مد˘ق م˘ه˘ت˘ي˘ب˘لا˘˘غ
.شضيبلا و ةيرششŸا و ةديعشس

ايلاح ةشضور˘عŸا را˘ع˘شسأ’ا نأا م˘هد˘حأا را˘ششأا د˘قو
حبر ششماه نودب اهنأا اÃ مه◊اشص Òغ ‘ يه
كلذ نم لقأا نوكت نأا شضورفŸا نم ناك هناو
نم نامثأ’ا هذهب عيبي مهنم Òثكلا نا احشضوم
.لاومأ’ا Òفوتل هتعاشضب نم شصلختلا لجا

قو˘شسلا راوز ا˘ه˘ف˘شصو ج˘ج˘˘حو با˘˘ب˘˘شسأا ي˘˘هو
..قطنŸا نع ةديعبلا و ةيهاولاب

ءÓ˘غ ن˘˘م نو˘˘ك˘˘ت˘˘سشي ف˘˘ي˘˘ع˘˘سضلإ ل˘˘خد˘˘لإ ووذ  *
ءإرم◊إ موحللإ

لو˘خدŸا تاذ تا˘ئ˘ف˘لا م˘ل˘شست ⁄،ر˘خآا بنا˘ج ن˘˘م
يتلا ءارم◊ا موحللا راعشسأا ءÓغ نم فيعشضلا
اوأاجاف˘ت ثي˘ح ي˘حا˘شضأ’ا ن˘ع Ó˘يد˘ب ا˘ه˘نود˘ير˘ي
نم فورÿا م◊ نم دحاولا غلكلا رعشس عافتراب

ام وه و تاباشصقلا ىدل جد0531 ¤إا جد0031
ةليلقلا تامارغوليكلا شضعب نونتق˘ي م˘ه˘ل˘ع˘ج˘ي
«فو˘لزو˘ب˘لا» ن˘م˘˘ث غو˘˘ل˘˘ب ن˘˘ع Ó˘˘شضف .ط˘˘ق˘˘ف

و غلكلل جد0083 ب دبكلا و شسأارلل جد0002ب
Òبكلا ءÓغلا اذه مامأاو .جد0006 ـب ءاششح’ا

ىقبي قاوشسأ’ا هد˘ه˘ششت يذ˘لا ي˘ششاوŸا را˘ع˘شسأ’
رخآا راظتنا و بقÎلا و جرفتلاب يفتكي نطاوŸا
دقفي ا˘مد˘ع˘ب را˘ع˘شسأ’ا شضف˘خ˘ن˘ت نأا ى˘شسع مو˘ي
ي˘ت˘لا ةÎف˘لا هذ˘ه ‘ ا˘شصو˘شصخ ل˘مأ’ا نو˘˘لاوŸا
ببشسب ةراشسÿا مجح عافترا نم اهيف نوكششي

ةشصاخو ÚلاوŸا بلغأاف أÓكلا ةلق و فلعلا ءÓغ
Èكأا عيب وه ماعلا اذه مهفده نأاب اودكأا ÚبرŸا

اهنودب مهعرازم ¤إا ةدوعلاو شسوؤورلا نم ردق
اذه مهبلغأا رشسفي و. ءابعأ’ا نم ءزج شضيوعتل
اذه يششاوŸا ةيبÎل ةديازتŸا فيلا˘ك˘ت˘لا˘ب ءÓ˘غ˘لا
.ماعلا

يديلقتلإ محفلإ لدب ءإوسشلل ““ششوركلإ““ بسشخ ءانتقإإ ىلع Òبك لابقإإ :تليسسمسسيت
عيب طاقنل اظوحلم اراششتنا ةÒخأ’ا مايأ’ا ‘ تليشسمشسيت ةي’و دهششت

نيذلا نئابزلا لبق نم اÒبك ’ابقا اهرودب فرعت يتلاو ““ششوركلا““ بششخ
محفلا لدب بششÿا نم عونلا اذه ىلع يحاشضأ’ا مو◊ ءاوشش نولشضفي
يتلا مايأ’ا هذه لÓخ ظحÓيو.تابشسانŸا هذه لثم ‘ هلامعتشسا داتعŸا
بششخ عي˘ب ةرا˘ج˘ت˘ل ع˘شساو را˘ششت˘نا كرا˘بŸا ى˘ح˘شضأ’ا د˘ي˘ع لو˘ل˘ح ق˘ب˘شست
امي˘شس ’ ،ر˘شضخأ’ا طو˘ل˘ب˘لا را˘ج˘ششأا عوذ˘ج د˘حأا د˘ع˘ي يذ˘لا ““ششور˘ك˘لا““
ظحÓي ةروكذŸا ةينكشسلا تاعمجتلا ىوتشسم ىلع لوجتŸاولوأا““ عراششب

بششÿا نم عونلا اذه ءانتقا ىلع تفاهتت يتلا تÓئاعلا نم اÒبك اددع
هءانتقا متي ثيح ،ىحشضأ’ا ديع يموي محللا ءاوشش ‘ هلامعتشسا شضرغب
ة˘عا˘ب˘لا اذ˘كو ل˘باو˘ت˘لاو با˘ششعأ’ا ع˘˘ي˘˘ب تfiÓ ىو˘˘ت˘˘شسم ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘شضيأا
ةنيدÃ نطقت تيب ةبر يهو ةمطاف ةديشسلا لوقت نأاششلا اذه ‘و.ÚلوجتŸا
محللا ءاوشش ةيلمع ‘ ““ششوركلا““ بششخ لمعتشست اهنأاب تليشسمشسيت

ىلع Óشضف ةدي÷ا هتيعونل رظنلاب““ ،كرابŸا ىحشضأ’ا ديع يموي لÓخ
نمو.““يداعلا محفلا رارغ ىلع موحللا ىلع ةحئار كÎي ’و يحشص هنوك

““ششوركلا““ بششخ نأاب اشضيأا تيب ةبر يهو ةحيتف ةديشسلا تزربأا ،اهتهج
ةدام ىلع Óشضف ،هئاوشش دنع محلل ازي‡ امعط يطعت يتلا عاونأ’ا نم
م˘ح˘ف˘لا شسك˘ع ة˘ل˘يو˘ط ةدŸ ة˘ل˘ع˘ت˘ششم را˘ن˘لا ي˘ق˘ب˘تو لا˘ع˘ت˘شش’ا ة˘ع˘ير˘˘شس
ةنيدم عراوششو ءايحأاب باششخأ’ا نم عونلا اذه رفوت نم مغرلابو.يداعلا
دهج لذب ¤إا جاتحي هنكلو رهشسلا رمأ’اب شسيل هعمج نأا ’إا تليشسمشسيت

لجأا نم ةديعب نكامأا ¤إا لقنتلا ¤إا نورطشضي نيذلا ةعابلا لبق نم Òبك
د˘ي˘ع لو˘ل˘ح ل˘ب˘˘ق تÓ˘˘ئا˘˘ع˘˘لا لوا˘˘ن˘˘ت˘˘م ‘ نو˘˘ك˘˘ي˘˘ل هÒشض–و ه˘˘ع˘˘م˘˘ج

بششÿ ع˘˘ئا˘˘ب و˘˘هو ى˘˘شسو˘˘م د˘˘ي˘˘شسلا ر˘˘كذ دد˘˘شصلا اذ˘˘ه ‘و.ى˘˘˘ح˘˘˘شضأ’ا
¤إا رطشضي هنأاب ،تليشسمشسيت ةنيدÃ ““نكشسم911““ يحب ““ششوركلا““
ماجرل تايدلبب دجاوتت يتلا كلت رارغ ىلع ةديعب ةيباغ قطانم ¤إا لقنتلا

ةتيŸا رشضخأ’ا طولبلا راجششأا عوذج ن˘ع ثح˘ب˘ل˘ل ن˘شس◊ ي˘ن˘بو د˘يا˘قو˘بو
شسايكأا ‘ هعشضو مث اديج هفيظنتو بششÿا عيطقت ةيلمعب اهدعب موقيل
ىحشضأ’ا دي˘ع ي˘مو˘ي˘ل اÒشض– ءاو˘ششل˘ل بط˘ح˘ك ه˘ع˘ي˘ب˘ل از˘ها˘ج نو˘ك˘ي˘ل
.““كرابŸا
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اهنإإ لوقت ةيبويثإ’إ يإرغيت تإوق
Òسسأإ يدنج فلأإ حإرسس تقلطأإ

ريرحتل ةيب˘ع˘سشلا ة˘ه˘ب÷ا م˘ي˘عز لا˘ق ـ (ا˘ي˘لا˘ط˘يإا) ا˘ي˘ب˘لوأا
تقلطأا ايبويثإا لامسش ‘ عقاولا ميلقإلا تاوق نإا يارغيت
ن˘يذ˘لا ة˘ي˘مو˘ك◊ا تاو˘ق˘لا دو˘ن˘ج ن˘م ف˘لأا و˘ح˘ن حار˘سس
دعتسسي امنيب ،ةÒخألا ةنوآلا ‘ كراعم لÓخ مهترسسأا
برغ ‘ اهيلع عزا˘ن˘ت˘م صضارأا ى˘ل˘ع ة˘ه˘جاوŸ نا˘ب˘نا÷ا
.ةقطنŸا

زÎيور˘ل ة˘ه˘ب÷ا م˘ي˘عز ل˘ي˘ئ˘ك˘مÈج نو˘ي˘سصر˘˘بد لا˘˘قو
ةعاسس ‘ ةيعانسصلا رامقألا Èع لمعي فتاه ةطسساوب

يدنج فلأا حارسس اوقلطأا مهنإا ةعم÷ا ءاسسم نم ةرخأاتم
.ةسضفخنم بتر نم
انعم نولازي ل (يدنج)0005 ىلع ديزي ام““ فاسضأاو
نو˘ع˘سضخ˘ي˘سس ن˘يذ˘لا طا˘ب˘سضلا را˘ب˘ك ى˘ل˘ع ي˘ق˘ب˘ُن˘سسو
.““ةمكاحملل

عم ةيبون÷ا يارغيت دودح ¤إا اوديتقا دون÷ا نإا لاقو
وأا مهلبقتسسا يذلا نم ركذ نود ،ةعم÷ا ةرهمأا ةقطنم
.مهحارسس قÓطإا ىلع صضوافتلا ” فيك
ردسصم نم هتياور ةحسص نم دكأاتلا زÎيورل نسستي ⁄و
.لقتسسم
ق˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ه˘ع˘سسو˘ب صسي˘ل ه˘نإا ير˘ك˘سسع ثد˘ح˘ت˘م لا˘قو
ةرهمأا ةق˘ط˘ن˘م ة˘مو˘ك˘ح م˘سسا˘ب ثد˘ح˘تŸا لا˘قو .تب˘سسلا
.جارفإلا ةيلمع لوح تامولعم هيدل صسيل هنإا ةيلÙا

دمحأا يبأا ءارزولا صسيئر بتكم ‘ نولوؤوسسم دري ⁄و
تلاسصتا ىلع يارغيتب ينعŸا يموك◊ا لمعلا قيرفو
.قيلعت ىلع لوسصحلل تعسس
Êاثلا ن˘ير˘سشت Èم˘فو˘ن ‘ يار˘غ˘ي˘ت ‘ لا˘ت˘ق˘لا ع˘لد˘ناو
يارغيت ريرحتل ةيبعسشلا ةهب÷ا ةموك◊ا تمهتا امدنع
Ãا ءاحنأا عيمج ‘ ةيركسسعلا دعاوقلا ةمجاهŸوهو ةقطن
ةثÓث دعب راسصتنلا ةموك◊ا تنلعأاو .ةهب÷ا هتفن ام
،يلقم ةيميلقإلا ةمسصاعلا ىلع ترطيسس امدنع عيباسسأا
.لاتقلا تلسصاو ةهب÷ا نكل

يلقم ىلع ةرطيسسلا ةهب÷ا تداعتسسا ،Òثم لو– ‘و
تبحسس نأا دعب ،ناريزح وينوي ةياهن ‘ يارغيت مظعمو
بناج نم رانلا قÓطإل افقو تنلعأاو اهدونج ةموك◊ا

.دحاو
ديعتسست ى˘ت˘ح لا˘ت˘ق˘لا ة˘ل˘سصاوÃ تد˘ه˘ع˘ت ة˘ه˘ب÷ا ن˘ك˘ل
بون˘ج ‘ ا˘ه˘ي˘ل˘ع عزا˘ن˘تŸا ي˘سضارألا ى˘ل˘ع ةر˘ط˘ي˘سسلا

نم ةموك◊ا ءافلح اهيلع رطيسس يتلاو يارغيت برغو
.لاتقلا ءانثأا ةرهمأا

ديدهت يأا دسصيسس صشي÷ا نإا يسضاŸا عوبسسألا يبأا لاقو
ايلعف كلذب ىلختيل يارغيت ريرحتل ةيبعسشلا ةهب÷ا نم
ثÓثو ةرهمأا تلاقو .دحاو بناج نم ةنلعŸا ةندهلا نع
‘ ينطولا صشي÷ا معدل تاوق دسش– اهنإا ىرخأا قطانم
.ةهب÷ا عم هلاتق
Êويلم وحن درسشت امك لاتقلا ‘ مهفتح فلآلا يقلو
ى˘˘ل˘˘ع ÚيÓ˘˘م ة˘˘سسم˘˘خ ن˘˘م Ìكأا د˘˘م˘˘ت˘˘ع˘˘˘يو صصخ˘˘˘سش
.ةئراطلا ةيئاذغلا تادعاسسŸا

مويلا ةلودلا اهريدت يتلا ةيبويثإلا ةعاذإلا ةئيه تلقنو
Óيبيد واجرأا وتيج ابابأا صسيدأا ةطرسش صضوفم نع تبسسلا

ةهبجلل مهمعدب هبتسشُي اًسصخسش323 لاقتعا ” هنإا هلوق
.ىرخأا مهت Úب نم روتسسدلا كاهتنا وأا ةحلسسأا ةزايح وأا

تلقتعا ةطرسشلا نأا يسضاŸا عوبسسألا زÎيور تركذو
وينوي رخاوأا ذنم ابابأا صسيدأا ‘ يارغيت ءانبأا نم تائŸا

ة˘يدا–لا ة˘ي˘مو˘ك◊ا تاو˘ق˘لا تد˘ق˘ف ا˘مد˘ن˘˘ع نار˘˘يز˘˘ح
.ميلقإلا ةمسصاع ىلع ةرطيسسلا

ةعم÷ا موي انايب ة˘ي˘بو˘ي˘ثإلا ة˘ي˘جراÿا ةرازو ترد˘سصأاو
.نيدرمتŸا حيلسستب ةثاغإا تاعامج هيف تمهتا

.رمدم رود˘ب مو˘ق˘ت ة˘نو˘عŸا تلا˘كو صضع˘ب““ نإا تلا˘قو
موقتو ءا˘ط˘غ˘ك تاد˘عا˘سسŸا مد˘خ˘ت˘سست ا˘ه˘نأا ا˘ند˘كأا ا˘م˘ك
.““تاعارسصلا دمأا ةلاطإل ةدرمتŸا تاعام÷ا حيلسستب

يتلا تلاكولا درت ⁄و تاعام÷ا كلت نايبلا ددحي ⁄و
قيسسنتل ةدحتŸا ·ألا بتكم دري ⁄و .يارغيت ‘ لمعت
(زÎيور) .قيلعت بلط ىلع ةيناسسنإلا نوؤوسشلا

 رّكذتو يركسسعلإ رايÿاب حولت لئاسصفلإو ىسصقأ’إ ةيام◊ دعاسصتت تإوعدلإ
ماقتن’إ تايلمعب لÓتح’إ

صسي˘ئر ة˘م˘كاfi  مو˘ي˘لا  ف˘نأا˘ت˘سست :غÈسسنا˘هو˘ج
(اماع97) اموز بوكاج قباسسلا ا˘ي˘ق˘ير˘فأا بو˘ن˘ج

تزه فنع لامعأا هنجسس راثأا امدعب داسسفلاب مهتŸا
نم Ìكأا لتقم نع ترفسسأاو عوبسسألا اذه دÓبلا

.صصخسش002
ىواسشر ةيسضق ‘ قباسسلا ةلودلا صسيئر مكاحيو
‘ طروتم وهو .اماع نيرسشع نم Ìكأا ¤إا دوعت
.داسسفلاب تاماهتلاو حئاسضفلا نم ديدعلا

ويلوي /زو“ نم عسساتلا ‘ فنعلا لامعأا تعلدناو
ءاردزا ة˘م˘ه˘ت˘ب ن˘ج˘سسلا ه˘لو˘خد˘ل ›ا˘˘ت˘˘لا مو˘˘ي˘˘لا
لبق (قرسش) لاتان ولوزاوك ‘ هلقعم ‘ ،ءاسضقلا
ة˘لا˘ط˘ب˘لا ة˘ي˘ف˘ل˘خ ى˘ل˘ع غÈسسنا˘هو˘ج ¤إا د˘˘ت“ نأا
ءابو يسشفت ببسسب ةسضورفŸا دويقلاو ةيرسشتسسŸا

.ديفوك
هسضفرل وينوي /ناريزح ةياهن ‘ نيدُأا دق ناكو
داسسف ‘ قق– ةن÷ مامأا هتداهسشب ءلدإلا ارارم
.(8102-9002) هدهع ‘ ةلودلا

ما˘يألا ‘ ى˘سضو˘ف ةرا˘ثإا˘ب ا˘موز را˘˘سصنأا م˘˘ه˘˘ت˘˘يو
اهنأاب ازوبامار ليÒسس صسيئرلا اهفسصو ،ةÒخألا

fiبلا رارقتسسا ةعزعزل ةربدم ةلواÓد.
مامأا ايسضاÎفا Úنثإلا ق˘با˘سسلا صسي˘ئر˘لا م˘كا˘ح˘يو

fiيب ةمكÎسسترامÈ(قرسش) غ Ÿةمهت61 ةهجاو

تادعم ءارسشب قلعتت زازتبلاو داسسفلاو لايتحلاب
‘ ةيبوروأا ةحلسسأا تاكرسش صسمخ نم ةيركسسع
.صسيئرلل ابئان ناك امدنع ،9991
ÚيÓم ةعبرأا نم Ìكأا ىلع هلوسصحب مهتم وهو
اميسس لو ،(›ا◊ا رعسسلاب وروي فلأا532 وأا) دنار
تاكرسشلا ىدحإا ةيسسنرفلا صسيلات ةعوم‹ نم
8,2 وحن ةميقب مخسضلا دقعلا ىلع تلسصح يتلا

.وروي رايلم
ةقÓمعلا ةيسسنرفلا ة˘عو˘مÛا ةا˘سضا˘ق˘م م˘ت˘ت ا˘م˘ك
صضييبتو داسسفلا ةمه˘ت˘ب ة˘ي˘عا˘فد˘لا تا˘عا˘ن˘سصل˘ل
تاماهتلا هذه ،صسيلات امك اموز ىفنو .لاومألا

.ماودلا ىلع
““ةفسصاعلا ةهجاوم»
جرخي نل اموز نأا ذإا ةيسضاÎفا ةسسل÷ا نوكتسس
وديؤوم رهاظتي دق كلذ عم .اهروسض◊ نجسسلا نم
.همعدل ماظتناب نولعفي امك ،ةمكÙا مامأا اموز
يتلا ةديدعلا دا˘سسف˘لا ح˘ئا˘سضف ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘عو
Òبك ذوفنب ىظحي اموز لازي ل ،هتسسائر تخطل

نكلو هنم ردحتي يذلا ولوزلا دلب ‘ اميسس ل
.مكا◊ا يقيرفلا ينطولا ر“ؤوŸا بزح لخاد اسضيأا

ن˘ل ةا˘سضق˘˘لا نإا ،ا˘˘غ˘˘ك˘˘ي˘˘ثا˘˘م ف˘˘لار ل˘˘لÙا لا˘˘قو
ةلآلا ىلع““ نأاو ،““ةيسسايسس طوغسضل““ اوعسضخي

.““ةفسصاعلا ةهجاوم ةيئاسضقلا
،لاتان ولوزاوك ةعماج نم يبيسس وفيسس رذحيو
اذإاو ،ةاسضق˘لا كو˘ل˘سس نو˘ب˘قاÒسس صسا˘ن˘لا نأا““ ن˘م
.““نوجتحيسسف ققحتت نل ةلادعلا نأاب اورعسش
دعب ،ةدع تارم ةمكاÙا هذه ليجأات لعفلاب ” دقو
ةسسلج لÓخ .نوعط ةدع قباسسلا صسيئرلا مدق نأا
هنأا اموز نلعأا ،ويام /رايأا ‘ ةقباسسلا عامتسسلا

تلوادŸا ل˘ي˘جأا˘ت م˘ت˘ي نأا ل˘ب˘ق ه˘تءاÈب ع˘˘فد˘˘ي˘˘سس
.ةعرسسب

يماfi لادبتسساب اموز نع عافدلا قيرف بلاطو
مامأاو .زاحنم هناب هايإا امهتم ،رنواد يليب ءاعدلا

د˘كأا ة˘م˘كÙا ة˘عا˘ق بر˘ق ن˘ير˘سصا˘نŸا ن˘˘م د˘˘سشح
ةلسصاوم ليجأات˘ل ى˘ع˘سسي ل ه˘نأا ق˘با˘سسلا صسي˘ئر˘لا
.ةمكاÙا

اذ˘˘ه صضفر˘˘ل ةو˘˘ق˘˘ب و˘˘عد˘˘ن˘˘سس““ :ءا˘˘˘عدلا لا˘˘˘قو
.““بلطلا

دعب8102 ‘ ة˘لا˘˘ق˘˘ت˘˘سسلا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘موز م˘˘غرُأاو
هفلخ د˘عو د˘قو .ح˘ئا˘سضف ة˘ل˘سسل˘سس ن˘ع ف˘سشك˘لا

ةن÷ ىلعو داسسفلا ىلع ءاسضقلاب ازوبامار ليÒسس
Ÿهلاوقأا ¤إا عامتسسلا داسسفلا ةحفاك.
دهاسش002 ن˘م Ìكأا ءا˘عد˘ت˘سسا ءا˘عدلا مز˘ت˘ع˘˘يو
.ةمكاÙا لÓخ

ايقيرفأإ بونج ‘ تابإرطسض’إ دعب داسسفلإ ةمهتب  مويلإ  ةمكÙإ مامأإ اموز

لجأا نم ،ة˘ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا تاو˘عد˘لا تد˘عا˘سصت““ -ةز˘غ
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘ب Úن˘طو˘ت˘سسŸا تا˘ط˘طfl ة˘ه˘˘جاوŸ ة˘˘ظ˘˘ق˘˘ي˘˘لا
تاÒسسŸا دع˘ب ،ى˘سصقألا د˘ج˘سسم˘ل˘ل ىر˘خأا تا˘ما˘ح˘ت˘قا

اهللخت يتلاو ،دحألا تذفن يتلا ةÒبكلا تاماحتقلاو
ام ىركذ ‘ ،د˘ج˘سسŸا ل˘خاد ““ة˘يدو˘م˘ل˘ت صسو˘ق˘ط““ ءادأا
لمعلاب لئاسصفلا تحول ذإا ،““لكيهلا بارخ»ـب ىمسسي
صشيج ةيامحب يظح ماحتقلا نأاو ةسصاخ ،يركسسعلا
›اتفن ءارزولا صسيئر اهردسصأا تاميلعت دعب ،لÓتحلا
.ÚنطوتسسŸا ماحتقا ةلسصاوÃ تينيب

حيرسصت ‘ ةدام˘ح د˘مfi صسا˘م˘ح م˘سسا˘ب ق˘طا˘ن˘لا لا˘قو
نا˘ع˘ط˘˘ق˘˘ل نا˘˘ن˘˘ع˘˘لا لÓ˘˘ت˘˘حلا قÓ˘˘طإا نإا““ ‘ا˘˘ح˘˘سص
،ةدايسسو ةرطيسس ةلاح صسكعي ل ة˘لا˘سضلا ه˘ي˘ن˘طو˘ت˘سسم
،““هعي˘قر˘ت لوا˘ح˘ي صصق˘نو ز˘ج˘ع ن˘ع Òب˘ع˘ت و˘ه ا˘م˘ّنإاو
Úينيطسسلف نابسش اهذفن ةيئادف تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ب اد˘ه˘سشت˘سسم
نإا لاقو ،دجسسŸا تاحاسس ‘ لÓتحلا تاماحتقا دسض

ءلؤو˘ه لا˘ث˘مأا˘ب ر˘خز˘ي لاز˘ي ل““ ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا بع˘˘سشلا
لثم ¤إا ةدوعلل نوبهأاتمو نوزهاج مه نمو ،لاطبألا

.““مهعينسص
ِعيلو ،ةلاسسرلا لÓ˘ت˘حلا ط˘ق˘ت˘ل˘ي˘ل˘ف““ :ارذ˘ن˘م فا˘سضأاو
،““حاورألاو ءامدلا هنود صسد˘ق˘لا ر˘ه˘ط˘ف ،اد˘ي˘ج صسرد˘لا

د˘جاو˘ت˘لاو ،صسد˘ق˘لا و˘˘ح˘˘ن ف˘˘حز˘˘لا»ـل Úن˘˘طاوŸا ا˘˘عدو
،ةÁدقلا ةد˘ل˘ب˘لا ة˘قزأاو ى˘سصقألا تا˘حا˘سس ‘ ة˘ط˘بارŸاو
ىح˘سضألا د˘ي˘ع ةÓ˘سص ¤إا Òف˘ن˘لا اذ˘ه ى˘ل˘ع ة˘ب˘ظاوŸاو

در˘˘ف˘˘ت˘˘سسي نأا ن˘˘م ل˘˘تÙا ى˘˘ل˘˘ع ة˘˘سصر˘˘ف˘˘لا تو˘˘˘ف˘˘˘ن˘˘˘ل
.““تاسسدقŸاب

ةموكح»ـب اهتفسصو ام ترذح صسامح ةكرح تناك دقو
رابتخا““ ةلواfi نم ،بيبأا لت ‘ ““ءايقسشألا ÚقهارŸا

د˘سش““ ¤إا تعدو ،““لا˘ط˘بألا ا˘ه˘لا˘جرو ة˘˘موا˘˘قŸا Èسص
،ةفرع موي““ ‘ كرابŸا ىسصقألا دجسسŸا وحن ““لاحرلا

اهعباسصأا ىقبت نأاب ةزغ عاطق ‘ ةمواقŸا اسضيأا تعدو
وه رباسصلا انعاطق نأاب لتÙا مهفي ىتح““ ،دانزلا ىلع
.““لولسسم صسدقلل فيسسو ىسصقألا دجسسملل عرد
¤إا ،ÚيسسدقŸا يمÓسسإلا داه÷ا ةكرح تعد ،اهبناج نم
ليعفتو ،ةينويهسصلا تاءادتعÓل مزح ّلكب يّدسصتلا““

ةموا˘قŸا Úع““ نأا ى˘ل˘ع ًةدد˘سشم ،““ة˘ه˘جاوŸا ل˘ب˘سس ّل˘ك
دعاوقب صسÁ““ اهيف يرجي ام نأاب ةرذنم ،““صسدقلا ىلع

.““ةقطنŸا لاعتسشاو عارسصلا رtجفت˘ب رذ˘ن˘يو ،كا˘ب˘ت˘سشلا
ةموك◊ا ةقفاوم عباتت اهنإا اهل نايب ‘ ةكر◊ا تلاقو
ةنيدŸا ‘ ÚنطوتسسŸا طّطfl ذيفنت ىلع ةيليئارسسإلا
تاب˘سسا˘نŸا˘ب ّصس“““ تاو˘طÿا هذ˘ه نأا ًةد˘كؤو˘م ،ة˘سسد˘قŸا
لئاوألا ةرسشعلا مايألا ًاسصوسصخو ،Úملسسملل ةينيدلا

.““ىحسضألا ديعو ،ةفرع مويو ،ةج◊ا يذ رهسش نم
كابتسشلا دعاوقب صسÁ ىسصقألا دجسسŸا ‘ يرجي ام
ةقطنŸا لاعتسشاو عارسصلا رtجفتب رذنيو
يرجي ام نإا““ يملسس قراط ةكر◊ا مسساب قطانلا لاقو

لك صسÁ ًاناودعو ًاباهرإا لثÁ كرابŸا ىسصقألا دجسسŸا ‘

لÓتحلا تاءاد˘ت˘عا““ نأا اد˘كؤو˘م ،““Úم˘ل˘سسŸاو بر˘ع˘لا
،اعيمج ÚملسسŸا بسضغ لعسشت ىسصقألا دجسسŸا ىلع
ى˘سصقألاو صسد˘ق˘لا ‘ ير˘ج˘ي ا˘م ءازإا بسضغ˘ي ل ن˘˘مو
.““يبرعلا هءامتناو هنيد عجاري نأا هيلع
تمح˘ت˘قا ي˘ل˘ي˘ئار˘سسإلا لÓ˘ت˘حلا تاو˘ق نأا ¤إا را˘سشيو
ÚلسصŸا ىلع تد˘ت˘عاو ،د˘حألا ر˘ج˘ف ى˘سصقألا د˘ج˘سسŸا

ةوقلاب مهئÓخإاب تماقو برسضلاب هتاحاب ‘ ÚطبارŸاو
Úن˘طو˘ت˘سسŸا تا˘ئ˘م Úك˘˘م˘˘ت˘˘ل ،د˘˘ج˘˘سسŸا تا˘˘حا˘˘ب ن˘˘م
.““ةيدوملت صسوقط““ ءادأاب نونطوتسسŸا ماقو ،هماحتقاب

،ةيبعسشلا ةهب÷ا تعد ،لامعألا هذه راركت نم ةيسشخو
يد˘˘سصت˘˘ل˘˘ل ل˘˘تÙا ل˘˘خاد˘˘˘لاو ة˘˘˘ف˘˘˘سضلا ‘ Úن˘˘˘طاوŸا

يركسسعلا حان÷ا رسشن اميف ،Úنطو˘ت˘سسŸا تا˘ما˘ح˘ت˘قل
انيديأا““ اهيف ءاج ““مارغلت““ عقوم ىلع ةديرغت ةهبجلل

.““ءافولاو دهعلا انمو دانزلا ىلع
دجسسŸا ةيام◊ ةيبابسشلا تاوعدلا تلسصاوت ،قايسسلا ‘

تا˘ح˘ير˘سصت د˘ع˘ب ة˘سصا˘خ ،تا˘ما˘ح˘ت˘قلا ن˘م ى˘سصقألا
تاعامج““ تا˘ط˘طfl ل˘ه˘سست˘ل تءا˘ج ي˘ت˘لاو ،تي˘ن˘ي˘ب
.موعزŸا ““لكيهلا

ام اÒثك يتلا ،Êاول◊ا يدانه ةيسسدقŸا ةطبارŸا تعدو
¤إا ،دج˘سسŸا ن˘ع دا˘ع˘بإاو لا˘ق˘ت˘عا تا˘ي˘ل˘م˘ع˘ل صضر˘ع˘ت˘ت
اناونع هرابت˘عا˘ب ى˘سصقألا د˘ج˘سسŸا ما˘ح˘ت˘قل يد˘سصت˘لا
ع˘قو˘م ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘سص ى˘ل˘ع تب˘ت˘كو ،ة˘˘ه˘˘جاو˘˘م˘˘ل˘˘ل
هيف ّلتÙا دسشحي يذلا تقولا ‘““ لوقت ““كوبسسيف““
بارخ ىركذ ىمسسي اÃ ىسصقألا دجسسŸا ‘ دجاوتلل
صضرفو ٌبجاو مهتاماحتقا ّدسصل دسش◊ا راسص ،لكيهلا

ل˘خاد˘لاو صسد˘ق˘لا ‘ ٍردا˘ق ل˘ك˘ل طا˘بر˘˘لا را˘˘سصو ،Úع
ل ةدابعو Úٍع صضرف ةي˘بر˘غ˘لا ة˘ف˘سضلاو ي˘ن˘ي˘ط˘سسل˘ف˘لا
نل““ تفاسضأاو .““مايألا هذهب ءيسش لسضفلا ‘ اهيواسسي
.““هترسصن نع لذاخت نم لك ىسصقألا حماسسي

،ىسصقألا دجسسŸا بيطخ يÈسص ةمركع خيسشلا دكأاو
ةلماكلا ةرطيسسلا صضرف لواحي يليئارسسإلا لÓتحلا نأا

اتفل ،هب ةطيÙا قطانŸا ةفاكو ىسصقألا دجسسŸا ىلع
ىلع جودزم ءادتعا““ لث“ ÚنطوتسسŸا تاماحتقا نأا ¤إا
ÚنطاوŸا ابلاطم ،““ة˘سسد˘قŸا ما˘يألاو ى˘سصقألا د˘ج˘سسŸا
.هنع عافدلل ىسصقألا دجسسŸا تاحاب ‘ ““طابرلا»ـب

ن˘م Úط˘سسل˘ف ‘ ى˘˘ل˘˘عألا ءا˘˘ت˘˘فإلا صسل‹ رذ˘˘ح  د˘˘قو
صسدقلا ‘ عقاو رمأا ثادحإل ةيلÓتحلا ةلم◊ا بقاوع““

ةرور˘˘سض ى˘˘ل˘˘ع صسلÛا د˘˘كأاو ،““ى˘˘˘سصقألا د˘˘˘ج˘˘˘سسŸاو
لÓخ نم ،اهلاسشفإا ىلع لمعلاو ،ةلم◊ا كلت ةهجاوم
،كرا˘˘˘بŸا ى˘˘˘سصقألا د˘˘˘ج˘˘˘˘سسŸا ¤إا ““لا˘˘˘˘حر˘˘˘˘لا د˘˘˘˘سش““

.هتاحاب ‘ ةفاثكب دوجولاو ،هيف فاكتعلاو

صصاخسشأإ6 ةايحب يدوت لويسسلإ :نإريإإ
نع ،  صسمأا ،““enilnodasethgE““ عقوم لقنو.ناريإاب تاظفاfi ةدع ‘ تلطه ةريزغ راطمأا نع تم‚ لويسس ءارج مهعرسصم صصاخسشأا6 يقل :لوبنطسسا

ةريزغلا راطمألا نأا روب ›و ركذو.دÓبلا ‘ ةقرفتم قطانم تبرسض لويسسلا نإا ،هلوق ،Êاريإلا رمحألا لÓهلل ةعباتلا تادعاسسŸاو ذاقنإلا ةسسسسؤوم صسيئر ،روب ›و يدهم
مهفتح اوقل صصاخسشأا5 نأاو ،مايأا4 ذنم ةرمتسسم ةريزغلا راطمألا نأا حسضوأاو.دÓبلا نم ةيقرسشلا ةيبون÷او ىطسسولاو ةيبرغلا ةيلامسشلاو ةيلامسشلا قطانŸا ‘ لويسس تببسس
.نيدوقفم Úسصخسش نع ثحبلا لسصاوت ذاقنإلا قرف نأاو ،لويسسلاب ابلسس ترثأات تاظفاfi ةدع ‘ ًءاسضق031 نأا ¤إا راسشأاو.ةقعاسصب هتباسصإا ةجيتن رخآاو لويسسلا ءارج
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ةيوأرحسصلأ ةيبرعلأ ةيروهم÷أ Òفسس دكأأ
سسمأأ ،ر˘م˘ع بلا˘ط ردا˘ق˘˘لأ د˘˘ب˘˘ع ر˘˘ئأز÷ا˘˘ب
لسصأوي يوأر˘ح˘سصلأ بع˘سشلأ نأأ ،ر˘ئأز÷ا˘ب
نوسسلين لحأرلأ ميعزلأ ىطخ ىلع لاسضنلأ

ي˘سضأرلأ ل˘ك ر˘ير– ة˘يا˘˘غ ¤أ Ó˘˘يد˘˘نا˘˘م
ي˘ت˘لأ طو˘غ˘سضلا˘ب أدد˘˘ن˘˘م ،ة˘˘يوأر˘˘ح˘˘سصلأ

Áأ ماظن اهسسراıمعدت يتلأ لودلأ دسض نز
.ةيبرغلأ ءأرحسصلأ ‘ ةيلودلأ ةيعرسشلأ

هل ةلخأدم ‘ رمع بلاط رداقلأ دبع لاقو
301 ىركذلأ  ةبسسانÃ ، ةركأذلأ ىدتنم ‘
ق˘با˘سسلأ سسي˘ئر˘لأ و دÓ˘ي˘م ىر˘كذ ءا˘˘ي˘˘حإل
ت– ،Ó˘يد˘نا˘م نو˘سسل˘ي˘ن ،ا˘ي˘ق˘ير˘فأ بو˘ن÷
¤أ ةيريرحتلأ ةروثلأ نم Óيدنام““ راعسش
ةيبرغلأ ءأرحسصلأ ..رر˘ح˘ت˘لأ تا˘كر˘ح م˘عد
رخ˘ت˘ف˘ت نأ ا˘ي˘ق˘ير˘فإل ق˘ح˘ي““ ه˘نإأ ،““ا˘جذو‰
ا˘م لÓ˘خ ن˘م ة˘ير˘سشب˘لأ ةرا˘سض◊أ ما˘ه˘سسإا˘ب
لاسضنلأ و حافكلأ لجأ نم Óيدنام همدق
و ناسسنلأ قوقح مأÎحأو ةير◊أ لجأ نم
سسسسأ ى˘ل˘ع ·لأ Úب ي˘م˘ل˘سسلأ سشيا˘ع˘˘ت˘˘لأ
ة˘ي˘عور˘سشŸأ و ة˘ي˘طأر˘قوÁد˘˘لأ و تأوا˘˘سسŸأ
ة˘ع˘ل˘ق““ ر˘ئأز÷أ رود˘ب أد˘ي˘سشم ،““ة˘ي˘˘لود˘˘لأ
.ررحتلأ تاكرح معد ‘ ““رأوثلأ

لاق ،لحأرلأ ميعزلأ لاسصخ نع هثيدح ‘و
مد˘ق““ ه˘نإأ ،يوأر˘˘ح˘˘سصلأ ي˘˘سسا˘˘مو˘˘ل˘˘بد˘˘لأ
ر“ يتلأ فورظلأ لك ‘ ةبسسانŸأ سسوردلأ
و ر˘ه˘ق˘لأ نو˘ه˘جأو˘ي ف˘ي˘ك بو˘ع˘سشلأ ا˘ه˘˘ب
و بعاسصŸأ مغر سسف˘ن˘لأ ة˘ل˘يو˘ط ة˘موا˘قŸأ

.““لئاسسولأ ةلق
أذه ةÒسسم لÓخ نم““ هنأأ ىلع ددسش امك

ليلدك ئدابŸأ سضع˘ب تجر˘خ˘ت˘سسأ ل˘ط˘ب˘لأ
” ةيداعلأ مهتايح ‘ تاسسسسؤوŸأ و دأرفأÓل
و ملعتلأ اهنمو هتاباطخ نم اهسصÓختسسأ
قابتسسأ و فقأوŸأ ذاختأو ةردابŸأ ميلعتلأ
د˘˘سشح و بعا˘˘˘سصŸأ زوا˘˘˘ج˘˘˘ت˘˘˘ل ثأد˘˘˘حلأ
م˘ها˘ف˘تو ن˘ير˘خلأ ةد˘عا˘˘سسم و تا˘˘قا˘˘ط˘˘لأ

.““يعام÷أ لمعلأ أذك و مهفورظ
نم Òثكلأ لبقتسسأ ميعزلأ نأ ¤أ راسشأ امك

ن˘ع م˘ه˘ل Èع و Úيوأر˘ح˘سصلأ Úل˘˘سضا˘˘نŸأ
لواح»و يوأرحسصلأ بعسشلأ عم هنماسضت
مامأ نكل ،““ءاتفتسسلأ ميظنتب نزıأ عانقأ

لولحلل هتلقرع و هبعÓت و برغŸأ لطا“
فأÎعلاب ايقيرفأ بونج تماق ،ةيملسسلأ
أذيفنت ةيوأرحسصلأ ة˘ي˘بر˘ع˘لأ ة˘يرو˘ه˘م÷ا˘ب
ى˘ل˘ع در ن˘سسحأ نأ ¤أ أÒسشم ،ه˘ت˘ي˘˘سصو˘˘ل
بع˘سشلأ ق˘ح م˘عد نا˘ك بر˘غŸأ تا˘ب˘˘عÓ˘˘ت
.هÒسصم ريرقت ‘ يوأرحسصلأ

هتامأزتلأ لك نع ىلخت““ نزıأ نأأ فاسضأأو
ةعيبط فير– و ريوزت لواحي و ةيلودلأ
ةيعسسوتلأ هتا˘سسا˘ي˘سس ق˘ل˘ط˘ن˘م ن˘م عأز˘ن˘لأ
سصر– يتلأ رامعتسسلأ ىوق نم ةموعدŸأ

،يرامعتسسلأ اهذو˘ف˘ن ى˘ل˘ع ظا˘ف◊أ ى˘ل˘ع
،““حاطبنلأ و ةلامعلأ ىو˘ق ى˘ل˘ع أدا˘م˘ت˘عأ

تأودأ د˘˘حأ ي˘˘˘بر˘˘˘غŸأ ما˘˘˘ظ˘˘˘ن˘˘˘لأ نأ أزÈم
ةيعرسشلأ قرخب  ،ةق˘ط˘نŸأ ‘ را˘م˘ع˘ت˘سسلأ
دا–Ó˘ل ي˘سسي˘سسأا˘ت˘لأ قا˘˘ث˘˘يŸأ و ة˘˘ي˘˘لود˘˘لأ
دود◊أ مأÎحا˘˘ب ي˘˘سضا˘˘˘ق˘˘˘لأ ،ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فلأ
يسضأرأ ةدحو و لÓقتسسلأ ةأدغ ةثوروŸأ
ة˘ط˘خ ف˘سسن˘ب  ما˘ق ا˘م˘ك ،ءا˘سضعلأ لود˘˘لأ
اسضر˘ع˘ت˘سسم ،““ة˘ي˘ق˘ير˘فلأ ة˘ي‡لأ مÓ˘سسلأ
ةقطنŸأ ‘ يبرغŸأ لÓتحلأ مئأرج سضعب

سسود و نا˘سسنلأ قو˘ق˘ح تا˘كا˘˘ه˘˘ت˘˘نأ ن˘˘م
عم عيبطتلاب ةيمÓسسلأ ةيبرعلأ تاسسدقŸأ
Úن˘ق˘ت ¤أ ة˘فا˘سضأ ،Êو˘ي˘ه˘سصلأ نا˘˘ي˘˘ك˘˘لأ
تا˘كر◊أ ل˘يو˘˘م˘˘ت˘˘ل ءا˘˘سضي˘˘ب˘˘لأ مو˘˘م˘˘سسلأ
.ةيباهرلأ

عفدت““ ةقطنŸأ ‘ نزıأ ةسسايسس نأأ هبنو
،““ةقطنŸأ ‘ رتوتلل ةرمتسسŸأ ةدايزلأ ¤أ

يتلأ ⁄اعلأ رأر˘حأو لود˘لأ ل˘ك»ب أد˘ي˘سشم
ةلمحتم ةيلودلأ ةيعرسشلأ بناج ¤أ تفقو

.““تأزأزتبلأ و طوغسضلأ كلذب
بع˘سشلأ نأ ،ر˘م˘ع بلا˘˘ط د˘˘ي˘˘سسلأ دد˘˘سشو

نم معدب هحا˘ف˘ك ل˘سصأو˘ي˘سس يوأر˘ح˘سصلأ
ةيلود˘لأ ة˘ي˘عور˘سشŸأ ل˘ظ ‘ ⁄ا˘ع˘لأ رأر˘حأ
،ةيلودلأ ل˘فاÙأ ل˘ك ا˘ه˘ي˘ل˘ع تد˘ك˘ت ي˘ت˘لأ

ةديرغت ىل˘ع در˘ك فر˘ظ˘لأ أذ˘ه ‘ ة˘سصا˘خ
،بمأرت دلانود قباسسلأ يكيرملأ سسيئرلأ

ةجطلبلأ و روهتلأ ةسسايسس ىلع أدر اسضيأو
يذلأ ،يبرغŸأ لÓ˘ت˘حلأ ما˘ظ˘ن˘ل ة˘ل˘سشا˘ف˘لأ
. رامعتسسÓل يبغ ذيملت هنأ تبثأ

ة˘لز˘ع˘لأ ¤أ يوأر˘ح˘سصلأ Òف˘˘سسلأ را˘˘سشأ و
هتلواfi ببسسب ،اهسشيع˘ي ي˘ت˘لأ ،ة˘ي˘لود˘لأ

نأ أد˘كؤو˘م ،ع˘قأو˘لأ ر˘ملأ ة˘سسا˘ي˘˘سس سضر˘˘ف
Òسصم نوكي˘سس ي˘بر˘غŸأ لÓ˘ت˘حلأ Òسصم
ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لأ ة˘م˘ظ˘نأأ ن˘م Úق˘با˘سسلأ ه˘ئا˘˘ف˘˘ل˘˘ح

.““يرسصنعلأ
Èعي““ مويلأ أذهب رئأز÷أ لافتحأ نأ افل امك
فقأوŸأ عم مجسسنم و قداسص فقوم نع

ناك تقو ‘ و ابيدام ميعزلأ عم ةيخيراتلأ
ىوق عم فلا˘ح˘ت˘يو ه˘ي˘ل˘ع ر˘ما˘ت˘ي سضع˘ب˘لأ
. ““يرسصنعلأ زييمتلأ و رامعتسسلأ

قيسسنتلاب ديهسشلأ لعسشم ةيعمج تمظن و
Úيرئأز÷أ Úيفحسصلل ةينطولأ ةيعم÷أ عم
،يوأرحسصلأ بعسشلأ حافك عم ÚنماسضتŸأ
،ةر˘كأذ˘لأ ىد˘ت˘ن˘م را˘طأ ‘ ،تب˘سسلأ مو˘ي˘لأ

دÓي301Ÿ ىر˘كذ˘لأ لو˘ح نا˘˘فر˘˘ع ة˘˘ف˘˘قو
بون÷ قباسسلأ سسيئر˘لأ و ل˘حأر˘لأ م˘ي˘عز˘لأ
را˘ع˘سش  ت– ،Ó˘يد˘نا˘م نو˘سسل˘ي˘ن ،ا˘ي˘ق˘ير˘فأ
معد ¤أ ةيريرحت˘لأ ةرو˘ث˘لأ ن˘م Ó˘يد˘نا˘م““

ة˘ي˘بر˘غ˘لأ ءأر˘ح˘˘سصلأ ..رر˘˘ح˘˘ت˘˘لأ تا˘˘كر˘˘ح
.““اجذو‰
لسضانŸأ حافكل نافرعلأ ةفقو ‘ كراسشو
لث‡ ن˘م Ó˘ك ،Ó˘يد˘نو˘م نو˘سسل˘ي˘ن Òب˘ك˘لأ

ةينطولأ ةيلا÷أ و ةيجراÿأ نوؤوسشلأ ريزو
Òفسس لوأ ،ةسشوب حلاسص Òفسسلأ جراÿأ ‘

ديؤؤي““ نابلاط ميعز
‘ عازنلل ““ةيسسايسس ةيؤسست

ناتسسناغفأا
هللأ ةبه نابلا˘ط ة˘كر˘ح م˘ي˘عز ن˘ل˘عأأ :لو˘با˘ك

ةيوسست ““ةدسشب ديؤوي““ هنأأ  سسمأأ هدأز دنوخأأ
مدقتلأ مغر““ ناتسسناغفأأ ‘ عأزنلل ةيسسايسس
اهتلجسس ي˘ت˘لأ ““ة˘ير˘ك˘سسع˘لأ تأرا˘سصت˘نلأو
.نيÒخألأ نيرهسشلأ ‘ ةكر◊أ

د˘ي˘ع ة˘˘ب˘˘سسا˘˘نÃ نا˘˘ي˘˘ب ‘ هدأز د˘˘نو˘˘خأأ لا˘˘قو
،بنا˘جألأ ى˘ل˘ع دا˘م˘ت˘علأ لد˘ب““ :ى˘˘ح˘˘سضألأ

ذقننو ان˘ن˘ي˘ب ا˘م ‘ ا˘ن˘تÓ˘ك˘سشم ل˘ح˘ن ا˘نو˘عد
.““ةدئاسسلأ ةمزألأ نم اننطو
ة◊ا˘˘سصم˘˘ل˘˘ل ى˘˘ل˘˘˘عألأ سسلÛأ ر˘˘˘كذ /هرود˘˘˘ب
41 م˘سضت ة˘ن÷ نأأ نا˘ت˘سسنا˘غ˘فأأ ‘ ة˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لأ

نم ةعبسسو نابلاط ةكرح نم ةعبسس- أوسضع
ءأر˘جإأ ‘ ة˘ك˘م˘ه˘ن˘م -ة˘ي˘نا˘˘غ˘˘فألأ ة˘˘مو˘˘ك◊أ

fiا˘˘ه˘˘نأأ ددر˘˘تو ،تب˘˘سسلأ سسمأأ ذ˘˘ن˘˘م تا˘˘˘ثدا
هتركذ اŸ اقبط ،موي˘لأ قا˘ف˘تأ ¤إأ ل˘سصو˘ت˘ت˘سس
مويلأ ءابنأÓل ةيناغفألأ ““سسرب اماخ““ ةلاكو
.دحألأ

Òخألأ مويلأ نأأ سسلÛأ مسساب ثدحتم لاقو
زكÎيسس ة˘ي˘نا˘غ˘فألأ ة˘ي˘نا˘غ˘فألأ تا˘ثداÙأ ن˘م
ةيناغ˘فألأ تا˘ثدا˘ح˘م˘ل˘ل ط˘ي˘سسو دو˘جو ى˘ل˘ع

¤إأ لسصوتلأو ران˘لأ قÓ˘طإأ ف˘قوو ة˘ق˘با˘سسلأ
.ةيسسايسس ةيوسست

مÓسسلأ تاثداحÃ ةلسص ىلع رداسصم تركذو
قفأوتسس نابلاط ةكرح نأأ ةيناغفألأ ةيناغفألأ

ةبسسانÃ ،رانلأ قÓطإأ فقو ىلع حجرألأ ىلع
ةياهن لولحب ،فنعلأ سضفخو ىحسضألأ ديع

.مويلأ
هللأ دبع ،ةيناغفألأ ةموك◊أ دفو سسيئر ناكو
ةكر◊ يسسا˘ي˘سسلأ بت˘كŸأ سسي˘ئرو ه˘ل˘لأ د˘ب˘ع
دق ةحودلأ ‘ رأدأراب ينغلأ دبع ŸÓأ ،نابلاط

يتلأ ةيناغفألأ تاثداÙأ تبسسلأ سسمأأ احتتفأ
.Úموي رمتسست

‘ Úبنا÷أ نع سضوافتلأ قيرف ءاسضعأأ رقيو
Úمو˘ي ر˘م˘ت˘سست ي˘ت˘لأ تا˘ثداÙأ نأا˘ب ة˘حود˘˘لأ

ةيناغفألأ تا˘ثداÙأ فا˘ن˘ئ˘ت˘سسا˘ب نذؤو˘ت فو˘سس
.ماع ›أوح لبق تأأدب يتلأ ،ةÌعتŸأ

يوارحسصلا ششي÷ا
تاؤق عقاؤم فدهتسسي
ىلع يبرغŸا لÓتحلا
فاسصقأاب راعلا رادج لؤط

ةزكرم
ي˘ب˘ع˘سشلأ ر˘ير˘ح˘ت˘˘لأ سشي˘˘ج تأد˘˘حو تذ˘˘ف˘˘ن
تفد˘ه˘ت˘سسإأ ،ةز˘كر˘م تا˘م˘ج˘ه يوأر˘˘ح˘˘سصلأ
طاقن ‘ يبرغŸأ لÓتحلأ تأوق تاقدنخت
،““راعلأو لذلأ““ لسصافلأ رأد÷أ نم ةقرفتم
ردا˘سصلأ ،842 مقر يركسسع˘لأ نا˘ي˘ب˘لأ بسسح

.ةيوأرحسصلأ ينطولأ عافدلأ ةرأزو نع  سسمأأ
ءا˘ب˘نلأ ة˘لا˘كو ه˘ت˘ل˘ق˘ن يذ˘لأ نا˘ي˘˘ب˘˘لأ بسسحو
تأدحو تفدهتسسأ دقف ،(سصأو) ةيوأرحسصلأ

مويلأ يوأرحسصلأ ي˘ب˘ع˘سشلأ ر˘ير˘ح˘ت˘لأ سشي˘ج
ةقطنÃ لÓتحلأ تأوق فينع فسصقب تبسسلأ
نأرمظ˘لأ يدوأ ة˘ق˘ط˘ن˘مو لÓ˘بأ د˘لو ةر˘يو˘كأ

.““سسبÙأ عاطق
نم ةمدقتم تأدحو ،نأأ نايبلأ تأذ حسضوأأو
تزكر ، يوأرحسصلأ يبعسشلأ ريرحتلأ سشيج
لÓ˘ت˘حلأ تأو˘ق تا˘قد˘ن˘خ˘ت ى˘ل˘ع ا˘ه˘ف˘˘سصق
Ãةسشيرحأ ةقطنم و رسصكل يبيسصكل ةقطن
زكر˘م تف˘سصق ا˘م˘ك ،““ةزو˘ح عا˘ط˘ق˘ب تر˘يد
سصنلأ بلك ةقطنÃ لÓتحلأ تأوق فدهتسسأ

عاطق ميلظلأ بل˘ك ة˘ق˘ط˘ن˘م و در˘سسوأ عا˘ط˘ق
.““ةلسشت

رأرمتسسأ ،ةيوأرحسصلأ عافدلأ ةرأزو تدكأأو
،يوأرحسصلأ يبعسشلأ ريرحتلأ سشيج تامجه

flأو حأورألأ ‘ ة˘حدا˘ف ر˘ئا˘سسخ ة˘ف˘لŸتأدع
.راعلأو لذلأ رأدج لوط ىلع

تأوق عقأو˘م فد˘ه˘ت˘سسي يوأر˘ح˘سصلأ سشي÷أ
را˘ع˘لأ رأد˘ج لو˘ط ى˘ل˘ع ي˘بر˘˘غŸأ لÓ˘˘ت˘˘حلأ
ةزكرم فاسصقأاب

دياتربألا ماظن نم اهرر– ‘ رئاز÷ا ةمهاسسم ردقت ايقيرفإا بؤنج
ىدل ايق˘ير˘فأ بو˘ن˘ج ةرا˘ف˘سسب لا˘م˘عألا˘ب م˘ئا˘ق˘لأ د˘كأأ
،ةيطأرقÁدلأ ةيوأرحسصلأ ةيبرعلأ ةيروهم÷أو رئأز÷أ
رئأز÷أ ةمهاسسم ردقت هدÓب نأأ ،اسسيموكنير كيرتاب

نأ ¤أ ا˘ت˘فل ،د˘يا˘˘ترا˘˘بألأ ما˘˘ظ˘˘ن ن˘˘م هدÓ˘˘ب رر– ‘
يقيرفلأ بون÷أ ميعزل˘ل ي˘ما˘ع˘لأ مو˘ي˘لا˘ب لا˘ف˘ت˘حلأ
هجأوي يذلأ تقولأ ‘ يتأاي ،Óيدنام نوسسلين لحأرلأ

.تاعأرسصلأو تايدحتلأ نم ديدعلأ ⁄اعلأ هيف
،ةركأذلأ ىدتنم ‘ هل ةلخأدم ‘ اهاقلأأ ةملك ‘و
Ãيم ىر˘كذ ءا˘ي˘حإل301 ىركذلأ  ةب˘سسا˘نÓسسيئرلأ د
راعسش ت– ،Óيدنام نوسسلين ،ايقيرفأ بون÷ قباسسلأ
تاكرح معد ¤أ ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘لأ ةرو˘ث˘لأ ن˘م Ó˘يد˘نا˘م““
بونج لث‡ دكأأ ،““اجذو‰ ةيبرغلأ ءأرحسصلأ ..ررحتلأ
رئأز÷أ ةمهاسسŸ اهريدقت لسصأوتسس““  هدÓب نأ ايقيرفأ

لÓ˘˘˘خ ،““د˘˘˘يا˘˘˘ترا˘˘˘بلأ ما˘˘˘ظ˘˘˘ن ن˘˘˘م هدÓ˘˘˘˘ب رر– ‘
.يسضاŸأ نرقلأ نم تانيعسستلأ

يŸاعلأ مويلاب لافتحلأ نأأ ،اسسيموكنير ديسسلأ زربأأو
يذلأ تقولأ ‘ ةنسسلأ هذه مظني““ Óيدنام نوسسلينل
لظ ‘ اميسس ل تابقعلأ نم ديدعلأ ⁄اعلأ هيف هجأوي
هيناعت ام بناج ¤أ (91 ديفوك) انوروك ءابو راسشتنأ
يئأذغلأ نمألأ مأدعنإأو تاعأرسصلأ نم لودلأ سضعب

⁄اع ق˘ل˘خ ة˘ي˘نا˘ك˘مأ ن˘م““ -لا˘ق ا˘م˘ك - ““د– ي˘ت˘لأو
هيلع سصوسصنŸأ وحنلأ ىلع لدعلأ و مÓسسلأ هدوسسي

ة˘م˘ظ˘نألأ ن˘˘م د˘˘يد˘˘ع˘˘لأ و ةد˘˘ح˘˘تŸأ ·لأ قا˘˘ث˘˘ي˘˘م ‘
.““ةيميلقإلأ و ةيلودلأ تامسضنملل ةيسساسسلأ

اهنأأ ،اسسيموكنير ديسسلأ لا˘ق ي˘ت˘لأ تا˘يد˘ح˘ت˘لأ ي˘هو
و رقفلأ و يئأذغلأ نملأ مأدعنأ طا‰أ مقافت““ ¤أ تدأأ

.““أرقف Ìكلأ لودلأ ‘ ةأواسسŸأ مدع
لافتحلأ نأ ¤أ ،يقيرفأ بون÷أ يسسامولبدلأ تفلو
نيزمر ةيأر ت– اعم انعمجي ،ÓيدناŸ يŸاعلأ مويلاب
و ةأوا˘سسŸأ و مÓ˘سسلأ ل˘جأأ ن˘م لا˘سضن˘˘لأ ‘ ن˘˘يزرا˘˘ب
““ويراسسيلوبلأ ةهبجو Óيدنام نوسسلن““ امهو ةلأدعلأ

هذه نأأ ،قايسسلأ تأذ ‘ اسسيموكنير ديسسلأ فاسضأأو
ويراسسيلوبلأ ةهبج عسضو ىلع اسضيأ زكرت““ ىركذلأ
ةيبرغلأ ءأرحسصلأ بعسش Úك“ لجأأ نم لسضانت يتلأ

.““هيسضأرأأ ةمÓسس نامسضو ÒسصŸأ ريرقت ‘ هقح نم
،ايقير˘فإأ بو˘ن˘ج ةرا˘ف˘سسب لا˘م˘عألا˘ب م˘ئا˘ق˘لأ ف˘سسأا˘تو
قيبطت““ نم12 لأ نرقلأ ‘ ›ودلأ عمتÛأ ““زجعل““
نملأ Òفوتو يئأذغلأ نمألأ قيق–و ةيلودلأ Úنأوقلأ

““تا˘˘عا˘˘م˘˘جو دأر˘˘فأا˘˘ك ع˘˘ي˘˘م÷أ ا˘˘ي˘˘عأد ،““مÓ˘˘سسلأو
ة˘يرو˘ف˘لأ تا˘جا˘˘ي˘˘ت˘˘حإلأ ة˘˘ي˘˘ب˘˘ل˘˘ت ‘ ة˘˘م˘˘ها˘˘سسم˘˘ل˘˘ل
.““اهنم ةÒقفلأ اميسس ل تاعمتجملل

نم ل˘سضا˘ن ي˘ت˘لأ فأد˘هلأ ق˘ي˘ب˘ط˘ت حور قا˘ي˘سس ‘و
ةرورسض““ ىلع يسسا˘مو˘ل˘بد˘لأ دد˘سش Ó˘يد˘نا˘م ا˘ه˘ل˘جأأ
لبقتسسŸأ ‘ ماعلأ أذه تمدق يتلأ تامهاسسŸأ هيجوت

و ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلأ تا˘يد˘ح˘ت˘لأ ة÷ا˘ع˘˘م و˘˘ح˘˘ن بير˘˘ق˘˘لأ
Ìكلأ تاعمتÛأ و دأرفلأ هجأوت يتلأ ةيداسصتقلأ

. ““أرقف
لÓخ ايقيرفأ بونج ةمهاسسÃ ،ماقŸأ أذه ‘ لدتسسأو
،ةنسس لك نم1202 ويلوي71ل قفأوŸأ Óيدنام رهسش
Ëدقت ىلع روهم÷أ عيجسشت““ اهلÓخ نم ” يتلأو
لÓخ نم يئأذ˘غ˘لأ ع˘يزو˘ت˘لأ ة˘ك˘ب˘سش ‘ تا˘م˘ها˘سسم
تاعمتجملل فلتلل ةلباقلأ Òغ ةيئأذغلأ دأوŸاب عÈتلأ
.““ةجاتÙأ

ويام رهسش ذنم ترطسس ،هدÓب ةرافسس نأاب رّكذو أذه
ةسسردم عم بوعسشلأ Úب اينماسضت ا‹انرب طرافلأ

fiة˘ي˘ل Ãلأ تا˘م˘ي˘خ˘Óئ˘جÚ يوأر˘ح˘سصلأÚ خ ن˘مÓل
ةمهاسسŸأ راطأ ‘ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ و سسيرد˘ت˘لأ دأوÃ عÈت˘لأ
كرfi رسصنعك ميلعتلأ قحب عتمتلل ةفداهلأ دوه÷اب
.هقيبطتو هتيامحو قوق◊أ قاثيم زيزعتل

ءاج يتلأ ئدابŸأ نم فاسضأ امك- ىحوتسسم رمأأ وهو
ىقبي ميلعتلأ نأ انملع““ يذلأ Óيدنام نوسسلين اهب
نم ابلاط˘م ““⁄ا˘ع˘لأ Òي˘غ˘ت˘ل مد˘خ˘ت˘سسي حÓ˘سس ىو˘قأ
ةيملع ةمهاسسم Ëدقت ‘ Òكفتلأ““ Óيدنام ءاقدسصأأ

.““ميلعتلأو سسيردتلأ ءأرطل مزÓلأ معدلأ نم عونك

هداسصتقا ءانب ىلع رداق هيسضارأا مظعم داعتسسا يذلا يرؤسسلا بعسشلا نأا دكؤؤي دسسألا
بعسشلأ نأأ ،  سسمأأ ،دسسألأ راسشب يروسسلأ سسيئرلأ دكأأ
مظعم داعتسسأو ًاسسورسض ًابرح سضاخ يذلأ يروسسلأ
‘ هدا˘سصت˘قأ ءا˘ن˘ب ى˘ل˘ع ردا˘ق د˘ي˘كأا˘ت ل˘ك˘ب ه˘ي˘˘سضأرأأ
،ا˘م˘ه˘سسف˘ن م˘ي˘م˘سصت˘لأو ةدأرإلا˘بو فور˘ظ˘لأ بع˘˘سصأأ

¤إأ دوعي““ نأأ ةلودلأ رايهنأ ىلع نهأر نم لك ابلاطم
.““نطولأ يقبو تطقسس تاناهرلأ نأل نطولأ نسضح
يروتسسدلأ مسسقلأ هئأدأأ دعب هتملك ‘ - دسسألأ ددسشو
ةلا˘كو˘ل ا˘ق˘فو ،بع˘سشلأ سسل‹ ما˘مأأ ا˘يرو˘سسل ًا˘سسي˘ئر
نهرب““ يروسسلأ بعسشلأ نأأ ىلع - ةيروسسلأ ءابنألأ
نأأ ى˘ل˘ع بر◊أ لÓ˘خ ي˘ن˘طو˘لأ ه˘ئا˘˘م˘˘ت˘˘نأو ه˘˘ي˘˘عو˘˘ب
ل ،ةير◊أ ¤إأ ا˘ه˘ق˘ير˘ط فر˘ع˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي◊أ بو˘ع˘سشلأ
،بعسصو قيرطلأ لاط امهم اهتيرح ليبسس ‘ بعتت

ن˘ع عا˘فد˘لأ ‘ ا˘ه˘ت˘م˘ه Îف˘ت وأأ ا˘ه˘تÁز˘˘ع نو˘˘ه˘˘ت لو
.““اهقوقح
تا˘م˘ل˘سسŸأ ¤وأأ و˘ه ع˘م˘تÛأ رأر˘ق˘ت˘سسأ““ نأأ ح˘سضوأأو
سضوفرم ه◊اسصمو هدأرفأأ نامأأو هنمأأ سسÁ ام لكو
يأأ وأأ بب˘سس يأأ ن˘ع ر˘ظ˘ن˘لأ سضغ˘ب ق˘˘ل˘˘ط˘˘م ل˘˘ك˘˘سشب
،دوجولأو نايكلأ يه سضرألأ““ نأأ ¤إأ أÒسشم ،““ريÈت

نأأو ،اهيلع مواسسي لو اهب طرفي ل سضرعلاك يهو
.““سسÁ ل نطولأ

رايهنأ ىلع نهأر نم لك يروسسلأ سسيئرلأ بلاطو
تانا˘هر˘لأ نأل ن˘طو˘لأ ن˘سضح ¤إأ دو˘ع˘ي““ نأأ ة˘لود˘لأ

.““نطولأ يقبو تطقسس
ةعسضاخ Òغ ةيولوأأ روتسسدلأ““ نأأ ىلع هديكأات ددجو

رأرق هنألو نطولأ نأونع هنأل تامواسسملل وأأ سشاقنلل
رأرسصإلأ نأأ لإأ فورظلأ ةوسسق نم مغرلابو بعسشلأ

تا˘با˘خ˘ت˘نلأ ع˘م Òب˘ك˘لأ ي˘ب˘ع˘سشلأ ل˘عا˘ف˘ت˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع
لإأ هÒسسفت نكÁ ل ام وهو ،فقوŸأ ديسس ناك ةيسسائرلأ
ةبسسنلاب قاقحتسسلأ ÊاعŸ ًاقيمع ًاينطو ًايعو هنوكب
.““هرأرقتسسأو هلبقتسسمو نطولأ دوجول

ةلداعŸأ تققح““ هدÓب نأأ ¤إأ يروسسلأ سسيئرلأ راسشأأو
،هتاهجوتو هراكفأاب عونتم رح اهبعسش نوكب ةينطولأ

ىدم هب سساقي يذلأ رايعŸأ وهو ،ه˘نا˘ي˘ن˘ب˘ب كسسا˘م˘ت˘م
ل˘ك ةÁز˘هو ة˘ه˘جأو˘مو يد– ى˘ل˘ع ةرد˘ق˘˘لأو ةو˘˘ق˘˘لأ
بعسشلأو نطولاك تبأوثلأ Úب ام هب زيÁو ،باعسصلأ

.““فورظلأو سصاخسشألاك تأÒغتŸأ Úب امو



Úب ة˘مزألإ تا˘ي˘˘عإد˘˘ت تلإزا˘˘م
،نديا˘ب و˘ج ،ي˘كÒمألإ صسي˘ئر˘لإ

،ةر˘م˘ت˘شسم كو˘ب˘˘شسي˘˘ف ع˘˘قو˘˘مو
ع˘قإو˘م صسي˘ئر˘لإ م˘ه˘تإ ا˘مد˘ع˘ب˘ف
قرزألإ عقوŸإ اهن˘ي˘ب ل˘شصإو˘ت˘لإ
تيبلإ دقت˘نإو ،““صسا˘ن˘لإ ل˘ت˘ق»ـب
ا˘ه˘حا˘م˘˘شسل ة˘˘كر˘˘ششلإ صضي˘˘بألإ
نع ةل˘ل˘شضم تا˘مو˘ل˘ع˘م ر˘ششن˘ب
ىلع انورو˘ك صسوÒف تا˘حا˘ق˘ل

““كوبشسيف““ تع˘فإد ،ا˘ه˘ت˘شصن˘م
.اهشسفن نع

ياج ةكرششلإ صسيئر بئان دكأإو
،ة˘˘ف˘˘˘ل˘˘˘تfl ق˘˘˘ئا˘˘˘ق◊إ نأإ نزور
تانايبلإ نأإ ،هتنودم ‘ ًافيشضم
يمدختشسم نم %58 نأإ ترهظأإ

ةدحتŸإ تايلو˘لإ ‘ كو˘ب˘شسي˘ف
مهميعطت نودير˘ي وأإ إو˘ق˘ل˘ت د˘ق

.انوروك دشض
ندياب صسيئرلإ فده نأإ عبات امك
%07 ميعطت ¤إإ لو˘شصو˘لإ نا˘ك
عبإر˘لإ لو˘ل˘ح˘ب Úي˘كÒمألإ ن˘م
نكي ⁄ كوبشسيف نأإو ،ويلوي نم

كلذ قيق– مدع ءإرو ًاببشس ًإدبأإ
.فدهلإ

ل˘ت˘ق˘ت ..صصا˘خ عا˘ط˘ق ة˘كر˘˘شش»
““صسانلإ

صسيئرلإ مÓك ىلع ًإدر كلذ ءاج
Úي˘فا˘ح˘شصل˘ل لا˘ق يذ˘لإ ند˘يا˘ب
تا˘مو˘ل˘عŸإ ن˘˘ع ه˘˘لإؤو˘˘شس ىد˘˘ل
ع˘˘قإوŸ ه˘˘ت˘˘لا˘˘شسرو ،ة˘˘ل˘˘ل˘˘˘شضŸإ
ل˘ث˘م ،ي˘عا˘م˘ت˘جلإ ل˘شصإو˘˘ت˘˘لإ

.صسانلإ لت˘ق˘ت ا˘ه˘نإإ““ :كو˘ب˘شسي˘ف
ةدو˘˘جو˘˘م ة˘˘˘ح˘˘˘ئا÷إ ،إور˘˘˘ظ˘˘˘نإ

إو˘˘ق˘˘ل˘˘˘ت˘˘˘ي ⁄ ن˘˘˘م Úب بشسح˘˘˘ف
.““صسانلإ لتقت يهو .تاحاقللإ

،ة˘˘˘ع˘˘˘˘م÷إ ،ق˘˘˘˘با˘˘˘˘شس تقو ‘و
تيبلإ مشسا˘ب ة˘ثد˘ح˘تŸإ تد˘ق˘ت˘نإ
كوبشسيف ،يكاشس Úج ،صضيبألإ
تيبلاب زاجيإإ ‘ تقلعو .اشضيأإ
عاط˘ق ة˘كر˘شش““ ا˘ه˘نأا˘ب صضي˘بألإ

.““صصاخ
إو˘ت˘ت˘ششت ن˘لو ..حإورألإ ذ˘ق˘ن˘˘ن»
““انزيكرت
تنا˘˘˘ك كو˘˘˘ب˘˘˘شسي˘˘˘ف نأإ ر˘˘˘كذ˘˘˘ي

ة˘˘ع˘˘م÷إ مو˘˘ي ًا˘˘نا˘˘ي˘˘ب ترد˘˘شصأإ
مÓ˘˘ك ه˘˘˘ي˘˘˘ف تشضفر ،ي˘˘˘شضاŸإ
ا˘هدو˘ه˘ج نأإ تد˘كأإو ،صسي˘˘ئر˘˘لإ

عقإولإ ‘ يه ق˘ئا˘ق◊إ را˘ه˘ظإل
نأإ ةحشضو˘م ،““حإورألإ ذ˘ق˘ن˘ُت““
ة˘˘˘مو˘˘˘عدŸإ Òغ تا˘˘˘ما˘˘˘ه˘˘˘˘ّتلإ
ت˘ّت˘ششت ن˘ل““ ا˘ه˘˘نأإو ق˘˘ئا˘˘ق˘˘ح˘˘ب
.““اهزيكرت

ن˘م Ìكأإ ّنأإ ة˘˘كر˘˘ششلإ تر˘˘كذو
Èع إود˘ها˘شش صصخ˘شش يرا˘ي˘ل˘م
ةقو˘ثو˘م تا˘مو˘ل˘ع˘م كو˘ب˘شسي˘ف

يأإ ،تاحاقللإو91-ديفوك لوح
ى˘ل˘ع ر˘˘خآإ نا˘˘ك˘˘م ّيأإ ن˘˘م Ìكأإ
.تنÎنإلإ
ندياب وج يكÒمألإ صسيئرلإ
مدختشسإ دق˘ل““ نا˘ي˘ب˘لإ فا˘شضأإو
يكÒمأإ نوي˘ل˘م3,3 ن˘˘˘˘م Ìكأإ
ل˘ب˘شسو نا˘˘ك˘˘م ة˘˘فر˘˘عŸ ا˘˘ن˘˘تإدأإ
.““ميعطتلإ ىلع لوشص◊إ
ناك صضيبألإ تيبلإ نأإ ¤إإ راششي
تاعوم‹ لايح ه˘ت˘ج˘ه˘ل دد˘شش
ًابلاطم ،ىÈكلإ اي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘لإ
ىلع Èكأإ لكششب لمعلاب اهايإإ

،ةلّلشضŸإ تا˘مو˘ل˘عŸإ ة˘ح˘فا˘ك˘م
تÓ˘˘˘م˘˘˘˘ح Ìع˘˘˘˘ت ط˘˘˘˘شس كلذو
يدؤو˘˘ت تقو ‘و ،م˘˘ي˘˘ع˘˘ط˘˘ت˘˘˘لإ

ددع ‘ عافترإ ¤إإ اتلد ةروحتم
.⁄اعلإ لوح تاباشصإلإ

!ميعطتلا فده قيق– لسشفب اببسس نكن ⁄ :ةيناث نديابل كوبسسيف

ويلوي نم عبارلا لولحب ÚيكÒمأ’ا نم %٠7 ميعطت ناك سسيئرلا فده :ةكرسشلا
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ايجولونكت

دوقفŸا نوفيآا فتاه ةداعتسس’ قرط5
فتاه نإدق˘ف د˘ن˘ع ق˘ل˘ق˘ل˘ل ي˘عإد ل

ديدعلإ دوجو ببشسب كلذو ،نوفيآإ
كدعاشست يتلإ ةعونتŸإ قرطلإ نم

Òغ نا˘ك إذإإ ى˘ت˘ح ه˘˘تدا˘˘ع˘˘ت˘˘شسإ ‘
دا˘ف˘˘ن د˘˘ن˘˘ع وأإ تنÎنإلا˘˘ب ل˘˘شصت˘˘م
.هتيراطب

Úمشضت ¤إإ كلذ ‘ لشضفلإ دوعيو
تإودألإ ن˘م د˘يد˘ع˘ل˘ل ل˘بآإ ة˘˘كر˘˘شش
يليغششتلإ ا˘ه˘ما˘ظ˘ن ‘ تإز˘ي˘مŸإو
كف˘تا˘ه ةدا˘ع˘ت˘شسإ كل ح˘ي˘ت˘ت ي˘˘ت˘˘لإ
.ةقرشسلإ وأإ نإدقفلإ دنع ةلوهشسب

نع ةديدج تابيرشستايجو˘لو˘ن˘ك˘ت
لشضفأإ تإزيمÃ إÒماك ..31 نوفيآإ
ÓعفمyM dniF قيبطت ناك إذإإ

مإدختشسإ كنكميف نوفيآإ فتاه ‘
دا˘ب˘يآإ زا˘ه˘ج ‘ ه˘شسف˘ن ق˘ي˘ب˘˘ط˘˘ت˘˘لإ
.هيلع روثعلل

نم ن˘ك˘م˘ت˘ت ن˘ل كنأإ ن˘م م˘غر˘لا˘بو
تقو˘˘لإ ‘ ‘إر˘˘غ÷إ ع˘˘قوŸإ ة˘˘يؤور
رخآإ ةفرعم كل حيتيyM dniF قيبطت نأإ لإإ .يلعفلإ

.هتيراطب دافن ةلاح ‘ فتاهلل عقوم
لإزي ل هنكلو تنÎنإلاب لشصتم Òغ كفتاه ناك إذإإو
›ا◊إ ‘إر˘غ÷إ ع˘قوŸإ دد˘ح˘ي ق˘ي˘ب˘ط˘ت˘˘لإ نإا˘˘ف ،ل˘˘م˘˘ع˘˘ي
.فتاهلل

:ةيلاتلإ تإوطÿإ عبتإ كلذب مايقللو
.دابيآإ زاهج ÈعyM dniF قيبطت حتفإ •
.ةزهجألإ بيوبت ةمÓع ىلع طغشضإ •
.قيبطتلإ ‘ ةلعفŸإ كتزهجأإ صضرعت ةطيرخ رهظت •
.ةزهجألإ ةمئاق ‘ دوقفŸإ نوفيآإ فتاه ددح •
عقوŸإ ىلع لوشصح˘ل˘ل تا˘هاŒلإ را˘ي˘خ ى˘ل˘ع ط˘غ˘شضإ •

.هتيراطب ذافن ةلاح ‘ هنإدقف دنع فتاهلل يبيرقتلإ
،لمعي هنكلو تنÎنإلاب لشصتم Òغ فتاهلإ ناك إذإإ •

تو˘شصلإ ل˘ي˘غ˘ششت را˘ي˘خ ى˘˘ل˘˘ع ط˘˘غ˘˘شضلإ كن˘˘ك˘˘م˘˘ي˘˘ف
Ÿفتاهلإ عقوم ديد– ‘ كتدعاشس.

• Áعإإ رايخ رإوجب يذلإ رزلإ ليدبت اًشضيإ كنكÓإذإإ يم
فتاهلإ عقوم ثيد–و تإراعششإإ لاشسرإل فتاهلإ دجو

.هليغششت اهيف متي يتلإ ةيلاتلإ ةرŸإ ‘
Èع ر˘ه˘ظ˘ي ه˘نإا˘ف نو˘ف˘يآإ ف˘تا˘ه ل˘ي˘غ˘ششت فا˘˘ق˘˘يإإ ” إذإإو
.ةغرا˘ف ة˘ششا˘ششب ف˘تا˘ه˘ك ي˘ب˘نا÷إ ط˘ير˘ششلإو ة˘ط˘يرÿإ

ةطيرÿإ Èع رهظي هنإا˘ف ل˘ي˘غ˘ششت˘لإ د˘ي˘ق نا˘ك إذإإ ن˘ك˘لو
.ةطششن ةششاشش عم فتاهك يبنا÷إ طيرششلإو
لمعلإ نع تاقيبطتلإ فقوت ةلكششم حÓشصإإ :اًشضيإ أإرقإ

نوفيآإ ‘
رخآإ صصخشش زاهج Èع دوقفŸإ فتاهلإ داجيإإ

Áل نكÓنوفيآإ فتاه ىلع روثعلإ ‘ كتدعاشسم نيرخآ

¤إإ لوخد˘لإ ل˘ي˘ج˘شست˘ب كل حا˘م˘شسلإ لÓ˘خ ن˘م دو˘ق˘فŸإ
.مهتزهجأإ Èع كفتاه
:ةيلاتلإ تإوطÿإ عبتإ كلذب مايقللو

.نوفيآإ زاهج ‘yM dniF قيبطت حتفإ •
.انأإ بيوبتلإ ةمÓع ددح •
.قيدشص ةدعاشسم رايخ ىلع طغشضإ •
.دوÓكيآإ فرعم مإدختشساب لوخدلإ ليجشستب مق •
صسيل رايخ ددح كرورم ةمل˘ك ظ˘ف˘ح˘ب كت˘ب˘لا˘ط˘م د˘ن˘ع •

.نآلإ
Áإ عابتإ نآلإ كنكÿقباشسلإ مشسقلإ ‘ ةدرإولإ تإوط
طغشضإ ،ءاهتنلإ دنعو .فتاهلإ عقوم ديد– لجأإ نم
‘ نوفيآإ فتاه نم نÁألإ يولعلإ ءز÷إ ‘ كمشسإ ىلع
ليجشست رايخ ىلع طغشضإ مث نموyM dniF. قيبطت
.جورÿإ
بشسا◊إ مإدختشساب كفتاه داجيإإ

Áكب˘شسا˘ح ‘ بيو˘لإ ح˘ف˘شصت˘م مإد˘خ˘ت˘شسإ ا˘˘ًشضيأإ كن˘˘ك
عبتإ كلذب مايقللو .دوقفŸإ نوف˘يآإ ف˘تا˘ه ى˘ل˘ع رو˘ث˘ع˘ل˘ل
:ةيلاتلإ تإوطÿإ
‘ بيو˘لإ ح˘ف˘شصت˘م Èع دوÓ˘ك˘يآإ ع˘قو˘˘م ¤إإ ل˘˘ق˘˘ت˘˘نإ •

.كبشساح
.لبآإ فرعم مإدختشساب لوخدلإ ليجشستب مق •
.نوفيآإ فتاه ىلع روثعلإ ةنوقيأإ ىلع طغشضإ •
Îخإ مث نمو يولعلإ ءز÷إ ‘ ةزهجألإ لك رايخ ددح •

.دوقفŸإ نوفيآإ فتاه
.دوقفŸإ فتاهلإ عقوم Úبت ةطيرخ كل رهظت •

دوقفŸإ عشضولإ ةزيم ليعفت

yM dniF قيبطت مإدختشسإ دنع
كنإاف دوقفŸإ نوفيآإ عقوم ديدحتل
ةمÓ˘ع ع˘شضو ى˘م˘شسي إًرا˘ي˘خ ىر˘ت

رايÿإ إذه ليعفت دن˘عو .دو˘ق˘ف˘م˘ك
دعب نع كفتا˘ه ل˘ف˘ق ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘ت

فتاه مقرب ةشصاخ ةلاشسر صضرعو
Áخ نم كيلإإ لوشصولإ نكÓهل.
،يا˘ب ل˘بآإ ق˘ي˘ب˘ط˘ت ل˘ي˘ط˘ع˘ت م˘ت˘˘يو
م˘˘ظ˘˘ع˘˘م فا˘˘ق˘˘يإإ ¤إإ ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘˘ب
كلذ عمو ،تاقي˘ب˘ط˘ت˘لإ تإرا˘ع˘ششإإ
لابقتشسإ ىل˘ع إًردا˘ق كف˘تا˘ه ل˘ظ˘ي
.لئاشسرلإو تاŸاكŸإ
عشضولإ لمعي كلذ ¤إإ ةفاشضإلاب

ثيحب عقوŸإ تامدخ ليغششت ىلع
Áف˘تا˘ه˘لإ ع˘قو˘˘م د˘˘يد– كن˘˘ك ‘
yM dniF. قيبطت

نأإ دوقفمك ةمÓع عشضو بلطتيو
نكي ⁄ إذإإو .اًلما˘ع كف˘تا˘ه نو˘ك˘ي

دإد˘عإإ كنا˘ك˘مإا˘ب لإز˘ي Ó˘˘ف كلذ˘˘ك
ليغششت متي امد˘ن˘ع لإإ ا˘ه˘ل˘ي˘ع˘ف˘ت م˘ت˘ي ن˘ل ن˘ك˘لو .ةز˘يŸإ
.ثوتولبلإ وأإ تنÎنإلاب لشصتيو فتاهلإ

عبتإ ،دوق˘ف˘م˘ك ة˘مÓ˘ع ع˘شضو ةز˘ي˘م ل˘ي˘ع˘ف˘ت ل˘جأإ ن˘مو
:ةيلاتلإ تإوطÿإ
.دابيآإ زاهج ‘yM dniF قيبطت حتفإ •
.دوقفŸإ كزاهج ددح •
.طيششنت رايخ ددح ،دوقفمك ةمÓع عشضو مشسق نمشض •
.ةعباتم رايخ ىلع طغشضإ •
روثع ةلاح ‘ هيلع لاشصتلإ نكÁ فتاه مقر لخدأإ •

راي˘خ ى˘ل˘ع ط˘غ˘شضإ م˘ث ن˘مو كف˘تا˘ه ى˘ل˘ع ا˘م صصخ˘شش
.›اتلإ
مث نمو لفقلإ ةششاشش ىلع اهشضرعل ةلاشسر ةباتكب مق •

.طيششنت رايخ ىلع طغشضإ
لجوج طئإرخ مإدختشساب دوقفŸإ نوفيآإ داجيإإ
كزاهج ‘ فتاهلإ ىلع روثعلإ ةزيم ليعفت متي ⁄ إذإإ

دنع كتإوطخ عبتت ةداعإإ ¤إإ ءوجللإ ¤إإ ةجاحب كنإاف
‘ عقإوŸإ لجشس ةزيم ليعفتب تمق إذإإ نكلو .نإدقفلإ

رخآإ ةفرعم ىلع إًرداق نوكت كلذب كنإاف لجوج طئإرخ
.دوقفŸإ فتاهلل عقوم
:ةيلاتلإ تإوطÿإ عبتإ كلذب مايقللو

وأإ كبشساح ‘ بيولإ حفشصتم Èع طبإرلإ إذه ¤إإ هجوت •
.كفتاه

.لجوج باشسح ¤إإ لوخدلإ ليجشستب مق •
.فتاهلإ نإدقف خيرات ددح •
.كفتاه تدقف نيأإ ةفرعÒ Ÿخألإ كعقوم نم قق– •

4 ىلع ““باسستاو““ مادختسس’ رابتخا
فتاهلا ةيراطب دافن عم ىتح ..ةزهجأا

ةديد÷إ باشستإو ةينب““ نأإ ¤إإ Òششت ““كوبشسيف““ ةكرشش
““زجإو◊إ ليزت ةزهجألإ ددعت ىلع ةمئاقلإ
يكذلإ فتاهلإ Èع ةلشسإرملل ““با˘شستإو““ ق˘ي˘ب˘ط˘ت ن˘ل˘عأإ
ةبرŒ قÓ˘طإإ ،ة˘قÓ˘م˘ع˘لإ ““كو˘ب˘شسي˘ف““ ة˘كر˘ششل كو˘ل˘مŸإ
ة˘لو˘مÙإ ف˘تإو˘ه˘لإ ن˘م ه˘ي˘مد˘خ˘ت˘شسم ر˘˘ير– ¤إإ فد˘˘ه˘˘ت

.ةفولأاŸإ ةيراطبلإ لاطعأاك اهدويقو
ا˘ه˘ي˘مد˘خ˘ت˘شسم دد˘ع زوا˘ج˘ت˘ي ي˘ت˘لإ ة˘كر˘ششلإ تح˘˘شضوأإو
Úمدختشسملل حيتيشس قاطنلإ دودÙإ رابتخلإ نأإ ،نيرايلŸإ
Òغ““ ةزهجأإ ةعبرأإ ¤إإ ل˘شصي ا˘م ى˘ل˘ع ة˘مدÿإ لا˘م˘ع˘ت˘شسإ

.““ةيفتاه
كوبشسيفو باشستإو
ةز˘ه˘˘جأإ““ ى˘˘ل˘˘ع ““با˘˘شستإو““ مإد˘˘خ˘˘ت˘˘شسإ ًا˘˘ن˘˘هإر ن˘˘كÁو
لمعي ل قيبطتلإ نكل ،رتويبمك˘لإ ةز˘ه˘جأا˘ك ،““ة˘ب˘حا˘شصم
Óًشصتم مدخت˘شسم˘ل˘ل ي˘كذ˘لإ ف˘تا˘ه˘لإ ن˘ك˘ي ⁄ إذإإ ا˘ه˘ي˘ل˘ع
.هتيراطب ةردق تدفن إذإإ وأإ تنÎنإلاب

ويديف عطاقمو روشص لاشسرإإ ..باشستإو ديدجايجولونكت
ةدوج لشضفأاب

روششنم ‘ ““كوبشسيف““ ‘ ةينمألإ لئاشسŸإ قيرف حرششو
ىل˘ع ““با˘شستإو““ مإد˘خ˘ت˘شسإ ح˘ي˘ت˘ت ةد˘يد÷إ ةز˘يŸإ هذ˘ه نأإ
‘ ةيفتاه Òغ ىرخأإ ةزهجأإ ةعبرأإ ¤إإ لشصي امو““ فتاهلإ

.““ةيراطبلإ تدفن ول ىتح ،دحإو تقو
ةمئاقلإ ةديد÷إ باشستإو ةينب““ نأإ ¤إإ ةكرششلإ تراششأإو
ةزهجألإ ءطبب ةقلعتŸإ ““زجإو◊إ ليزت ةزهجألإ ددعت ىلع

ىلع يقبُت»و ،تنÎنإلاب لاشصتلإ ا˘ه˘نإد˘ق˘ف وأإ ة˘ب˘حا˘شصŸإ
ةفافشش ةقيرطب اهتيشصوشصخو مدخ˘ت˘شسŸإ تا˘نا˘ي˘ب ن˘مإز˘ت

.““ةنمآإو
¤إإ لشصوتلإ دعب ةيشصاÿإ هذهب لمعلإ قاطن عشسويشسو
.اهيلإإ تانيشسحتلإ لاخدإإ

نع ةباتكلا ةركف نع ىلختت كوبسسيف
Òكفتلا قيرط

ةعماجو كوبشسيف Úب تإونشس ذنم نواعت كانه ناك
ءاششنإإ فدهب كلذو وكشسيشسنإرف نا˘شس ا˘ي˘نرو˘ف˘ي˘لا˘ك
تاملك ¤إإ غامدلإ طاششن مجÎي ماظن
فدهت كوبشسيف ةكرشش نم ةموعدم ةردابم تهتنإ
Òكفتلإ قيرط نع ةباتكلاب صصاخششأÓل حامشسلإ ¤إإ
.اهرششن ” ةديدج جئاتنب

ددعتم نواعت نع ةرابعonetS tcejorP ناكو
ةعماج ‘baL gnahCو كوبشسيف Úب تإونشسلإ

ءاششنإإ فدهب كلذو ،وكشسيشسنإرف ناشس ا˘ي˘نرو˘ف˘ي˘لا˘ك
.تاملك ¤إإ غامدلإ طاششن مجÎي ماظن

weN ehT ‘ ترششن ةديدج ةيثحب ةقرو رهظتو
enicideM fo lanruoJ dnalgnEةيناكمإإ
نم نوناعي نيذلإ صصاخششأÓل ايجولونك˘ت˘لإ ق˘ي˘ب˘ط˘ت
.مÓكلإ ‘ تاقاعإإ

ا˘ه˘نأإ كو˘ب˘شسي˘ف تح˘شضوأإ ،ثح˘ب˘لإ بنا˘ج ¤إإ ن˘ك˘لو
غامدلإ ةءإرقل يراŒ زاهج دوجو ةركف نع عجإÎت
Èع اهؤوإدترإ نكÁ تاهجإو ءانبو ،صسأإرلإ ىلع تبثم
.كلذ نم ًلدب مشصعŸإ
جتنŸ ةحشضإو قيبطت ةيلباق هل صسيل ديد÷إ ثحبلإ
تلاق ،يفحشص نايب ‘و .لماششلإ قوشسلإ ‘ ينقت
ةهجإو نع إًديعب اهتايولوأإ زيكرت ديعت اهنإإ كوبشسيف
.صسأإرلإ ىلع ةتبثŸإ بوشسا◊إو غامدلإ

ريوطتب كوبشسي˘ف م˘ت˘ه˘ت ل :ي˘ف˘ح˘شصلإ نا˘ي˘ب˘لإ لا˘قو
.ةعورزم ةيئابرهك باطقأإ بل˘ط˘ت˘ت ي˘ت˘لإ تا˘ج˘ت˘نŸإ

ةليوط تايناكمإلاب نمؤوت لإزت ل اهنأإ ¤إإ تراششأإو
ةيئوشضلإ بوشسا◊إو غامدلإ ةهجإو تاينقتل ىدŸإ
اهدوهج زيكرت تررق اهن˘ك˘لو ،صسأإر˘لإ ى˘ل˘ع ة˘ت˘ب˘ثŸإ

ىلع راشسم هل ةيبشصعلإ ةهجإولل فلتfl جهن ىلع
.قوشسلإ ¤إإ لوشصولل بيرقلإ ىدŸإ

مإدختشسإ رمتشسŸإbaL gnahC ثحب نمشضتيو
ةدا˘ع˘ت˘˘شسل ة˘˘عورزŸإ بو˘˘شسا◊إو غا˘˘مد˘˘لإ ة˘˘ه˘˘جإو
.صصاخششألإ ىدل مÓكلإ تإردق
ىلع هتردق دقف كراششم ىلع ةديد÷إ ةقرولإ زكرتو
.اًماع61 نم Ìكأإ ذنم ةطلجب هتباشصإإ دعب مÓكلإ

ةعورزم ةيئابرهك باطقأاب لجرلإ ديوزتب Èتıإ ماقو
Áى˘شضمأإ م˘ث ن˘مو .غا˘مد˘لإ طا˘ششن فا˘ششت˘كإ ا˘˘ه˘˘ن˘˘ك
طا‰أإ ىلع فرعتلل ماظن بيردت ‘ ةعاشس22 لجرلإ

.ةنيعم
نم ةلوزعم تاملك قطن لواحي ،بيردتلإ إذه ‘و

ةرود ‘و .ةملك05 نم ةنوكم تإدرفم ةعوم‹
مإدختشساب ةلماك لمج جات˘نإإ لوا˘ح ،ىر˘خأإ ة˘ي˘ب˘يرد˘ت
رئامشضلإو لا˘ع˘فألإ تن˘م˘شضت ي˘ت˘لإ ،تا˘م˘ل˘ك˘لإ هذ˘ه
ةددfi ةد˘ي˘ف˘م ءا˘م˘شسأإ ¤إإ ة˘˘فا˘˘شضإلا˘˘ب ة˘˘ي˘˘شسا˘˘شسألإ

.رمإوأإو
نأإ نكÁ يوغل جذو‰ ءاششنإإ ‘ بيردتلإ إذه دعاشسو
تاملك لوق ‘ ركفي لجرلإ ناك امدنع بيجتشسي
.اهب ثدحتلإ ىلع إًرداق نكي ⁄ ول ىتح ،ةنيعم
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ةحسصلا

انوروك ىودع نم يم– ل ةيسشامقلا ةمامكلا ..رذحا

ةدرÛا Úعلل ةيئرم Òغ تارغث اهب سشامقلا تامامك

ن˘م د˘يد˘˘ع˘˘لا ⁄ا˘˘ع˘˘لا لو˘˘ح تر˘˘سشت˘˘نا
ة˘˘˘˘سصاÿا عاو˘˘˘˘نألاو م˘˘˘˘ي˘˘˘˘ما˘˘˘˘سصت˘˘˘˘˘لا
تامامكلا تناك اهنيب نم ،تامامكلاب
راطإا ‘ كلذو ،(ةيبطلا Òغ) ةيسشامقلا
،ا˘نورو˘ك سسوÒف ىود˘ع ن˘م ة˘يا˘˘م◊ا
ًاعوسضوم لازي ل اهتيلاعف ىدم نكل

.ًايلدج
روتكدلاو ءايز˘ي˘ف˘لا ⁄ا˘ع ف˘سصو د˘ق˘ف

اهنأاب تامام˘ك˘لا هذ˘ه ،نو˘سسكأا Úبو˘ك
لعفت ل ،““ة˘ح˘ير˘م تا˘ي˘نا˘ط˘ب““ در‹

تائيزج راسشتنا نم دحلل ركذي ًائيسش
.انوروك
““ةحيرم تايناطب»
سشامقلا تامامك سضعب نأا نم رذحو
،ةدرÛا Úعلل ة˘ي˘ئر˘م Òغ تار˘غ˘ث ا˘ه˘ب

فعسض فلأا005 غلبت اهنأا ¤إا ًاÒسشم
.ةيسسوÒفلا انوروك تاميسسج مجح
ةÒغ˘˘سصلا ما˘˘ج˘˘حألا نأا ح˘˘سضوأا ا˘˘م˘˘˘ك
تقولا ‘ ة˘لو˘ه˘سسب ة˘مو˘ه˘ف˘م تسسي˘ل
قاÎخا عيطتسست اهنأا ¤إا ًاتفل ،›ا◊ا
تامامك˘لا ‘ دو˘جوŸا تار˘غ˘ث˘لا كل˘ت
ة˘ف˘ي˘ح˘سص تل˘ق˘ن ا˘م ق˘فو ،ة˘ي˘سشا˘م˘ق˘لا
.ةيناطيÈلا ““فارغلت““

ميسس÷ا نوكي ل نأا درجÃو““ هنإا لاقو
دع˘ي ⁄ ه˘نإا˘ف ،ي˘جو˘لو˘ي˘ب ح˘ط˘سس ى˘ل˘ع
قلعتي ةطاسسبب لب ةيويح ةيبط ةيسضق
نيرسضاÙا Òبك حسضوأاو .““ءايزي˘ف˘لا˘ب

نإا ،ةسسد˘ن˘ه˘لا ‘ ل˘ي˘نور˘ب ة˘ع˘ما˘ج ‘
اهمييقت متي ةينعŸا ة˘ي˘ق˘ي˘ق◊ا تا˘ي˘لآلا
.ملعلا لÓخ نم لسضفأا لكسشب

(كوتسسيآا) ةيسشامق ةمامك
ل˘خد˘ي ا˘مد˘˘ن˘˘ع““ ه˘˘نأا فا˘˘سضأا ،كلذ˘˘ك

¤إا دو˘ع˘ي ه˘نإا˘ف ،ر˘خآا ًا˘م˘˘سسج م˘˘ي˘˘سس÷ا
لوح لد÷ا نكل ،ةيويح ةيبط ةيسضق
.““ميسس÷ا ةلحر لوح رودي ةمامكلا

طاقتلا اهنكÁ تا˘ما˘م˘ك˘لا نأا فا˘سضأاو
ًاÒسشم ،لاعسسلا نم مغلبلاو تارطقلا
نع بلاغلا ‘ رسشتني انوروك نأا ¤إا

.و÷ا رابغ قيرط
ديفوك لم˘ح˘ي ن˘م ل˘ك سسي˘ل““ :ع˘با˘تو
كلذ ،نوسسفنتي اولاز ام مهنكل ،لعسسي
تا˘˘ما˘˘م˘˘ك˘˘لا قÎخ˘˘ي يو÷ا را˘˘ب˘˘غ˘˘لا

.““ةلاعف Òغ اهلعجيو
ةيسشامقلا ةمامكلا Òياعم

تا˘ما˘م˘˘ك˘˘لا ن˘˘م سضر˘˘غ˘˘لا نأا ر˘˘كذ˘˘ي
يسسفنتلا ذاذرلا سسب˘ح و˘ه ة˘ي˘سشا˘م˘ق˘لا
وأا اهودترم ثد˘ح˘ت˘ي ا˘مد˘ن˘ع ق˘ل˘ط˘نŸا
ع˘قو˘م ق˘فو ،نو˘سسط˘ع˘ي وأا نو˘ل˘˘ع˘˘سسي
ة˘با˘ثÃ ًا˘سضيأا ي˘هو .““كن˘ي˘ل˘˘ك و˘˘يا˘˘م““

قاسشنتسسا نم اه˘يد˘تر˘م ة˘يا˘م◊ ز˘جا˘ح
.نيرخآلا نم قلطنŸا يسسفنتلا ذاذرلا

ة˘ي˘سشا˘م˘ق˘لا تا˘ما˘م˘ك˘لا Ìكأا ،نأا ا˘م˘ك
تاقبط نم ةعونسصŸا كلت يه ةيلاعف
،فيثك جيسسن يذ سشا˘م˘ق ن˘م ةدد˘ع˘ت˘م
ذاذر˘لا لو˘خد ع˘ن“ ثي˘ح ،ن˘ط˘ق˘لا ل˘ث˘م
.اهنم جورÿا وأا ةمامكلا Èع يسسفنتلا

(كوتسسيآا) ةيسشامق ةمامك
تاقبط3
ةحسصلا ةمظ˘ن˘م ح˘سصن˘ت ،ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ىو˘ت˘سسم ن˘م ق˘ّق˘ح˘ت˘لا ن˘˘م ة˘˘يŸا˘˘ع˘˘لا
ةدوجو ،ةيسشام˘ق˘لا ة˘ما˘م˘ك˘لا ح˘ي˘سشر˘ت
ل˘ك˘سشل ا˘ه˘ت˘مءÓ˘م ىد˘مو ا˘ه˘ت˘يو˘ه˘˘ت
.هجولا

لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سسا˘˘ب ة˘˘م˘˘ظ˘˘نŸا ح˘˘سصن˘˘ُي لو
وأا تا˘˘ح˘˘ت˘˘ف˘˘˘ب ةدوزŸا تا˘˘˘ما˘˘˘م˘˘˘ك˘˘˘لا
بّرسست حيتت اه˘نأل Òفز˘لا تا˘ما˘م˘سصب
.ةمامكلا نم حسشرŸا Òغ ءاوهلا

ة˘ما˘م˘ك˘لا ف˘لأا˘ت˘ت نأا ي˘˘غ˘˘ب˘˘ن˘˘ي ،ا˘˘م˘˘ك
ن˘م تا˘ق˘ب˘ط ثÓ˘ث ن˘م ة˘˘ي˘˘سشا˘˘م˘˘ق˘˘لا
ةدام نم ةي˘ل˘خاد ة˘ق˘ب˘ط ي˘ه ،سشا˘م˘ق˘لا

ىطسسو ةقبطو .نط˘ق˘لا ل˘ث˘م ،ة˘سصا˘م
،ةسصا˘م Òغو ة˘جو˘سسن˘م Òغ ةدا˘م ن˘م
.Úليبورب ›وبلا لثم
ةدام نم ةيجراخ ةقبط ¤إا ةفاسضإلاب

جيزم وأا Îسسيلو˘ب˘لا ل˘ث˘م ،ة˘سصا˘م Òغ
ة˘ما˘م˘ك ءار˘سش لا˘ح ‘و .Îسسي˘˘لو˘˘ب˘˘لا

يبلت اهنأا نم دّكأات ،رجتم نم ةيسشامق
.ةينطولا ءادألا Òياعم

دجتسسŸا انوروك سسوÒف ةحفاكÃ ⁄اعلا لغسشني اميف
نم سسيمÿا ةدّحتŸا ·ألا ترّذح ،ةكاتفلا هتاروحتمو
ًاعيرسس جلاعت ⁄ اذإا ““ةقلطم ةثراك““ ثودح رطخ
مهتاحاقل ⁄اعلا لوح لافطألا ÚيÓم تيوفت ةلكسشم
ًاسضيأا ِرجي ⁄ اذإاو91-ديفوك ةحئاج ءاّرج نم ةيرودلا

.ًاعيرسس ةيّحسصلا دويقلا عفر
““ةيŸاعلا ةحسصلا““ اتمظنم اهترسشن تانا˘ي˘ب˘ل ًا˘ق˘فوو
تمرح دقف (فسسينويلا) ““ةلو˘ف˘ط˘ل˘ل ةد˘ح˘تŸا ·ألا»و
⁄اعلا لوح لفط نويلم32 يسضاŸا ماعلا ‘ ةحئا÷ا

ي˘ثÓ˘ث˘لا حا˘ق˘ّل˘لا ن˘م ثÓ˘ث˘لا تا˘عر÷ا ي˘˘ّق˘˘ل˘˘ت ن˘˘م
قانÿا يه ةيدعم سضارمأا ةثÓ˘ث˘ل ّدا˘سضŸا يÒت˘ك˘ب˘لا

.يرايعم حاقل وهو ،يكيدلا لاعسسلاو زازكلاو
رادقÃ ديزي هّنأا امك9002 ذنم لّجسسي مقر ىلعأا اذهو
.9102 ‘ هيلع ناك اّمع لفط ÚيÓم7.3
‘ Úسصح˘ت˘لا ةر˘ئاد ةر˘يد˘م ن˘˘يار˘˘بوأا تيا˘˘ك تلا˘˘قو
هّنإا فينج ‘ ةمظنŸا ّرقم ‘ ةيŸاعلا ةحسصلا ةمظنم
““ةقلطم ةثراك ثودح لامتحا مامأا نحن1202 ‘““
.عسضولا اذه ببسسب

انوروك سسوÒف
ةيدعم سضارمأاو ..انوروك ةحئاج
دادعأا ‘ ةÒبكلا ةدايزلا ‘ ببسسلا ّنأا تحسضوأا امك

‘ م˘ه˘تا˘حا˘ق˘ل ي˘ّق˘ل˘ت ن˘ع او˘ف˘ّل˘خ˘ت ن˘يذ˘لا لا˘ف˘˘طألا
اهّنإا ذإا ،اهتايعادتو91-ديفوك ةحئاج وه اهديعاوم
امهقاوطو اهدراو˘م ل˘يو– ى˘ل˘ع تا˘ط˘ل˘سسلا تÈجأا

ةحئا÷ا ترطسضا Úح ‘ ،ءابولا ةحفاكم دوهج ¤إا
قÓ˘غإا ¤إا ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘يا˘عر˘لا تا˘مد˘خ ن˘م د˘يد˘ع˘لا
.اهلمع تاعاسس سصيلقت وأا اهباوبأا

‘ لّقنتلاب مهل ًاحومسسم ناك نيذلا سسانلا ّنإاف كلذك
،ةيراسس رج◊ا تاءارجإا ا˘ه˘ي˘ف ن˘ك˘ت ⁄ ي˘ت˘لا تاÎف˘لا

او˘ط˘ق˘ت˘ل˘ي نأا ن˘م ًا˘فو˘خ ل˘ّق˘ن˘ت˘لا ‘ نودّدÎي او˘˘نا˘˘ك
.سسوÒفلا
ةبسص◊ا
ّنأا ¤إا ةيŸاعلا ةحسصلا ةمظنم ‘ ةلوؤوسسŸا تتفلو
اوّقلتي ⁄ لافطأا كانه ذإا ةروطÿا غلاب ›ا◊ا عسضولا
نوسضّرعم مه ›اتلابو اهيّقلت مهب سضورفŸا تاحاقّللا

ÿا سضار˘مألا هذ˘ه˘ب ة˘با˘سصإلا ر˘طŸر˘مألا اذ˘هو ة˘يد˘ع
ةسضورفŸا ةيحسصلا دويقلل ًادج عيرسس عفر عم نمازتي
Ÿن˘م ه˘سسف˘ن نآلا ‘ ّد– ي˘˘ت˘˘لاو91-ديفوك ةحفا˘ك
.لافطألا ىدل ةيدعŸا سضارمألا نم ددع يّسشفت

يّسشفت ةلكسشم لوقت ام ىلع ًلاثم نياربوأا تطعأاو
.ناتسسكاب ‘ ةبسص◊ا

ا˘م˘ه Úع˘م˘ت‹ Úل˘ما˘ع˘لا ن˘يذ˘ه ّنأا ى˘˘ل˘˘ع تدّد˘˘سشو
نآلا ر˘طÿا سسو˘قا˘ن ّقد˘ن ي˘ت˘لا ة˘ق˘ل˘طŸا ة˘˘ثرا˘˘ك˘˘لا““
ءلؤوه ةيام◊ نآلا كّرحتن نأا انيلع بجي هّنأل اهنأاسشب
.““لافطألا

نكل لمتحي ل هقاذم ..لسصبلا Òسصع
ةديدع ةيحسصلا هدئاوف

¤إا للقت نأا نكÁ عيباسسأا8 ةدŸ ًايموي لسصبلا Òسصع نم لم001
رسصÿا طيfi ‘ ةمكاŸÎا نوهدلا Òبك دح

زيزعت ‘ هرود بناج ¤إا ،يئاذغلا ماظنلا ‘ ةÒبك ةيمهأا لسصبلل
.ةÒبك ةيحسص دئاوف هل ثيح ،ةفلتıا تابجولا قاذم
ةدسسكألا تاداسضÃ ينغ لسصبلا نإاف،yksdloB عقوم بسسحبو
BوA تانيماتيفب هانغ ¤إا ةفاسضإلاب ،ايÒتكبلاو تاباهتللاو
روفسسوفلاو مويسسلاكلا لث˘م ندا˘عÃو كي˘لو˘ف˘لا سضم˘ح˘بوCو
.ديد◊او موركلاو تيÈكلاو مويسسينغŸاو
نم ديدعلا نأا تاسساردلا جئاتن ترهظأا ةÒخألا تاونسسلا ‘و
عافتراو يركسسلا ىسضرم ىلع ةيباجيإا راثآا اهل لسصبلا تاجتنم
هدئاوف بب˘سسب ل˘سصب˘لا Òسصع لوا˘ن˘ت˘ب ح˘سصن˘ي اذ˘ل .مد˘لا ط˘غ˘سض

.ةددعتŸا ةيحسصلا
نزولا ليلقت .1
يتابن ديونوفÓف وهو ،Úتيسسركلاب ينغ لسصبلا Òسصع Èتعي
Áنو˘هد˘لا ف˘ير˘ع˘ت ف˘ل˘م ى˘ل˘ع ظا˘ف◊ا““ ‘ د˘عا˘سسي نأا ن˘ك““ ‘
.لوÎسسيلوكلا نم ةعفترم تايوتسسم نم Êاعت يتلا ماسسجألا

عيباسسأا ةينامث ةدŸ ًايموي لسصبلا Òسصع نم لم001 كÓهتسساو
Áبك دح ¤إا للقي نأا نكÒ ت يتلا نوهدلا نمÎا دنع مكاÿرسص،

LDL. راسضلا لوÎسسيلوكلا تايوتسسم عافترا نم دحي هنأا امك
2. fiبلقلا سضارمأا ةبرا

بلقلا سضارمأاب ةباسصإÓل ةيسسي˘ئر˘لا با˘ب˘سسألا د˘حأا ة˘ن˘م˘سسلا د˘ع˘ُت
.مدلا طغسض عافتراو ةيغامدلا ةتكسسلا لثم ةيومدلا ةيعوألاو
ةنمسسلا نع ةمجانلا تاباهتللا ليلقت ‘ لسصبلا Òسصع دعاسسي

داسضم ةباثÃ لمعي هنإا ثيح ،بلقلا سضارمأا ¤إا يدؤوت دق يتلاو
ن˘م ي˘م˘ح˘يو Úيار˘سشلا بل˘سصت ع˘ن˘م ‘ د˘عا˘سسيو زا˘ت‡ Ìخ˘ت˘ل˘˘ل
سضف˘˘خ ‘ ًا˘˘سضيأا ل˘˘سصب˘˘لا Òسصع د˘˘عا˘˘سسيو .بل˘˘˘ق˘˘˘لا سضار˘˘˘مأا

،›اتلابو ،ةينيمألا افلأا سضامحأا دحأا ،Úتسسيسسوموه تايوتسسم
Áنأا نك Áا روطتلا عنŸركب Ÿبلقلا لكاسش.
نويعلا سضارمأا ةحفاكم .3
باهتلاو ةيداع˘لا ىود˘ع˘لا جÓ˘ع ‘ ةÒب˘ك را˘ثآا ل˘سصب˘لا Òسصع˘ل
تابوركيملل ةداسضŸا تابكرŸا دعاسستو .ةمحتلŸا باهتلاو نف÷ا

.نويعلا سضارمأا نم ةياقولا ‘ لسصبلا Òسصع ‘ تاباهتلÓلو
رعسشلا طقاسستل يدسصتلا .4
همادختسسا دنع لسصبلا Òسصع ةيلاعف ىدم ةيملع ةسسارد ترهظأا

طقاسست ‘ ببسستي يذلاو ،ةبلعثلا ءاد جÓعل يعسضوم ناهدك
ةدŸ ًايموي Úترم هقيبطت دنع ،لسصبلا Òسصع دعاسس .سسأارلا رعسش
.ًادد‹ رعسشلا و‰ ءدب ‘ ،نيرهسش
ماظعلا ةسشاسشهل ءاود .5

ةفاثكلا نادقف ببسسب ماظ˘ع˘لا ة˘سشا˘سشه˘ب ة˘با˘سصإلا تلا˘ح ثد–
،ءاسسنلا ىدل عئاسش لك˘سشب سضرŸا ر˘سشت˘ن˘يو .ة˘ي˘م˘ظ˘ع˘لا ة˘ي˘ند˘عŸا

را˘ثآلا نأا ة˘سسارد تر˘ه˘ظأا د˘قو .ثم˘ط˘لا عا˘ط˘ق˘نا د˘ع˘ب ة˘˘سصا˘˘خو
Úسس– ‘ د˘عا˘سست نأا ن˘كÁ ل˘سصب˘لا Òسصع˘ل ةد˘سسكأÓ˘ل ةدا˘˘سضŸا

نكلهتسسي امدنع ،ثمطلا عاطقنا دعب ءاسسنلا ىدل ماظعلا ةفاثك
Òسصعلا اذهل نكÁو .عيباسسأا ةينامث ةدŸ كلذو هنم ًايموي لم001
ىر˘خألا تا˘بار˘ط˘سضلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا جÓ˘ع ‘ ًا˘سضيأا د˘˘عا˘˘سسي نأا
.ماظعلاب ةطبترŸا

يركسسلا سضرم براحي .6
Áه˘˘ت˘˘سسا د˘˘عا˘˘سسي نأا ن˘˘ك˘˘Óسصع كÒ ة˘ب˘سسن ل˘ي˘ل˘ق˘ت ‘ ل˘سصب˘لا
نم نوناعي نيذلا سصاخسشألا دنع %05 ةبسسنب مدلا ‘ زوكولغلا

‘ لسصبلا Òسصع مهسسي امك .Êاثلا عونلا نم يركسسلا سضرم
Œخ ديدÓاهررسضت دنع ببسستت يتلا ،سسايركنبلل اتيب اي Ãسضر

.Úلوسسنألا جاتنإا ةيافك مدع ببسسب لوألا عونلا نم يركسسلا
ةيسساسسحلل ءاود .7

تاببسسم ى˘ل˘ع ل˘سصب˘لا Òسصع˘ل ط˘ب˘ثŸا Òثأا˘ت˘لا ة˘سسارد تر˘ه˘ظأا
‘ لسصبلا Òسصع دعاسسي نأا نكÁ .ناسسنإلا مسسج ‘ ةيسساسس◊ا
دل÷ا ةيسساسسح ببسست يتلا ،ةي˘با˘ه˘ت˘للا تا˘ن˘ي˘كو˘ت˘ي˘سسلا ل˘ي˘ل˘ق˘ت

اذه يتأاي .ي˘ب˘سصق˘لا و˘بر˘لا˘ك ا˘ه˘ب˘ب˘سشت ي˘ت˘لا ىر˘خألا سضار˘مألاو
Òسصع ‘ تا˘سسوÒف˘لاو تا˘با˘ه˘ت˘لÓ˘ل دا˘سضŸا Òثأا˘˘ت˘˘لا ل˘˘سضف˘˘ب
.لسصبلا

لاعسسلاو دÈلا حفاكي .8
نكÁو .ديعب دح ¤إا ةلاّعف لاعسسلاو دÈلل ةيلزنŸا تاجÓعلا Èتعت
‘اعتلل ةلاعف ةقيرط لسسعلاو لسصبلا Òسصع نم جيزم نوكي نأا

.دÈلا تلزنو يسسفنتلا زاه÷ا سضارمأا نم

لسصبلا نم ةجرختسسŸا ةراسصعلا نأا تاسساردلا سضعب لوقت امك
Áا ف˘ي˘ف˘خ˘˘ت ‘ د˘˘عا˘˘سست نأا ن˘˘كıبع˘سشلا با˘ه˘ت˘لا ة˘ئد˘ه˘تو طا
.مغلبلا نم سصلختلاو ةيئاوهلا

نانسسألا ةحسص ىلع ظاف◊ا .9
هب زيمتي يذلا ميثارجلل داسضŸا Òثأاتلا نأا ةيملع ةسسارد تركذ

باهتلاو نانسسألا سسوسست تاببسسم ىلع يسضقي لسصبلا Òسصع
.ةثللا

ةيناطرسسلا ماروألا نم ةياقولا .01
دعاسسي نأا نكÁ لسصبلا Òسصع نأا ¤إا ةيملع ةسسارد جئاتن تراسشأا

هنوك ىلع ةوÓع ،ميقتسسŸاو نولوقلا ناطرسس راسشتنا عنم ‘
يدثلا ناطرسس لثم ىرخألا ناطرسسلا عاو˘نأا ن˘م ة˘يا˘قو˘ل˘ل ًاد˘ي˘ف˘م
.نولوقلا ناطرسسو
ىرخأا ةيحسص دئاوف.11

لافطألا ميعطت ةÒتو عجارت ببسسب ““ةثراك““ نم ي‡أا ريذ–

!سضارمألا هذه نم Êاعت تنك اذإا خيطبلا لوانتت ل ..ةديدعلا هدئاوف مغر
B6وCوA تانيماتيف لثم ةديفŸا داوŸا نم ديدعلا ىلع يوتحي رمحألا خيطبلا

روفسسوفلاو مويدوسصلاو مويسسلاكلاو مويسسينغŸا لثم نداعمو ةيتابن تايذغمو
،وكسسوÃ فودارغونيف ىفسشتسسم ءابطأا ةÒبك ،افوباراسش اغلوأا ةروتكدلا تنلعأا
سضارمأا نم نوناعي مهنأل ،ًادبأا خيطبلا لوانت مهيلع يغبني ل ًاسصاخسشأا كانه نأا

.ةنيعم ةيحسص تÓكسشمو
ة˘لا˘كو ه˘ن˘ع تل˘ق˘ن ي˘ت˘لاو ،ة˘ي˘ب˘ط˘لا ع˘قاوŸا د˘حأل ثيد˘ح ‘ ة˘ب˘ي˘ب˘ط˘˘لا Òسشتو

نم ديدعلا ىلع يوتحي رمحألا خيطبلا نأا ¤إا ،ءابنأÓل ةيسسورلا ““يتسسوفون““
لثم نداعمو ةيتا˘ب˘ن تا˘يذ˘غ˘موB6وCوA تانيماتي˘ف ل˘ث˘م ةد˘ي˘فŸا داوŸا
تايذغŸا هذه دعا˘سستو .رو˘ف˘سسو˘ف˘لاو مو˘يدو˘سصلاو مو˘ي˘سسلا˘ك˘لاو مو˘ي˘سسي˘ن˘غŸا
.هترارح ةجرد ميظنتو مسس÷ا لئاوسس ديدŒ ىلع ةÒبكلا

رثؤوي كلذكو .اسضيأا عو÷او لب ،طقف سشطعلا يوري ل رمحألا خيطبلا نأا امك
مومسسلا جارخإا ىلع دعاسسيو مدلا طغسضو ةيومدلا ةيعوألاو بلقلا ىلع ايباجيإا

.مسس÷ا نم
نإاف ،ةيسسورلا ةÒبÿا بسسحب ،ةديفŸا سصئاسصÿا هذه نع رظنلا سضغبو هنأا لإا
.ادج ةدودfi تايمكب هلوانتب حمسست وأا رمحألا خيطبلا لوانت عن“ اسضارمأا كانه
ىلكلا ىسصحو لاهسسإلا نم Êاعي نم لك ،ءابطأاك حسصنن““ :افوباراسش تفاسضأاو
ن˘م اد˘ج ةدودfi ة˘ي˘م˘ك لوا˘ن˘ت˘ب د˘ي˘م◊ا تا˘ت˘سسوÈلا مروو Úيار˘سشلا بل˘˘سصتو
ةيومدلا ةيعوألاو بل˘ق˘لا سضار˘مأا ن˘م Êا˘ع˘ي ن˘م ح˘سصن˘ن لو .ر˘م˘حألا خ˘ي˘ط˘ب˘لا
خيطبلا نم مارغ003-002 لوانتل تقو لسضفأا نأا تدكأا امك.““اسضيأا هلوانتب
.ىرخأا داوم عم هلوانتب حسصنُي لو .ءادغلا ةبجو لبق وه رمحألا
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تأرايصس

ةيهتنŸا1202 كيفيسس ادنوه تمدق
ةزيمŸا رومألا نم Òث˘ك˘لا ا˘ه˘ت˘يلو
،ا˘هو˘مد˘خ˘ت˘سسا ن˘يذ˘˘لا Úق˘˘ئا˘˘سسل˘˘ل

نم2202 ة˘خ˘˘سسن ي˘˘تأا˘˘ت مو˘˘ي˘˘لاو
.تاعقوتلا فقسس نم عفÎل كيفيسس
ن˘م اًراد˘سصإا2202 كي˘ف˘ي˘سس د˘ع˘ت
هنأا نم مغر˘لا ى˘ل˘عو ،›ا˘ت˘لا ل˘ي÷ا
اهسسفن تازيŸا سضعب ىلع يوتحي
هنأا لإا ،1202 رادسصإا اهب عتمتي يتلا
نم ةعسساو ةعوم‹ اًسضيأا نمسضتي
يه ام .كبجعتسس يتلا تاثيدحتلا
ة˘خ˘سسن Úب ةÒب˘ك˘لا تا˘˘فÓ˘˘ت˘˘خلا

ةخسسنو كيف˘ي˘سس اد˘نو˘ه ن˘م1202
؟2202
ةيمامألا ةيجراÿا ةيحانلا

” Œنم لك ديد

طا‰ألا

كي˘ف˘ي˘سس اد˘نو˘ه ةرا˘ي˘سسل ة˘ي˘جراÿا
اهنأا نم مغرلاب2202 لي÷ا ةخسسنل

ع˘م ة˘ي˘سضا˘ير˘لا ا˘ه˘فاو˘ح˘ب ظ˘˘ف˘˘ت–
Ÿاهحاولأاو ةليم÷ا ةيلف˘سسلا ا˘ه˘تا˘سس
عتمتت يه˘ف ،كلذ ع˘مو ،ة˘ح˘جرأا˘تŸا
تاينحنم عم ةقد Ìكأا رهظÃ اًسضيأا
كرÙا ءاطغ لÓخ نم ةسسÓسس Ìكأا

.يبنا÷ا رهظŸاو
¤إا كيفي˘سس2202 تانيسس– د˘ت“
ثيح ،ةيمامألا ح˘ي˘با˘سصŸاو كب˘سشلا

ةيقفأا رسصانعب ةكب˘سشلا م˘ي˘م˘سصت ”
ةيمامألا حيباسصŸا يوت– .ةسسدكم
عم يوقDEL ةءاسضإا طيرسش ىلع

Ÿت˘بÚ ت˘ع˘طا˘سسÚ اذه .ةءاسضإلا نم
ًا˘˘سضيا تأا˘˘ترا اد˘˘˘نو˘˘˘ه نأا ود˘˘˘ب˘˘˘يو
وحن لئاŸا ميمسصتلا ن˘م سصل˘خ˘ت˘لا
ة˘˘خ˘˘سسن˘˘˘لا ‘ دو˘˘˘جوŸا ل˘˘˘ف˘˘˘سسألا
ءاطغ نأاب ظحÓن اننأا ثيح ةقباسسلا
سسك˘ع ى˘ل˘عو ح˘˘ي˘˘با˘˘سصŸاو كرÙا
.ةميقتسسم هبسش تتاب1202 ةخسسن
ةيفلÿا ةيجراÿا ةيحانلا

طيرسش سسفن اهل ةيفلÿا حيباسصŸا
تازارط تءاجو امك،DEL ءوسض
81 سسا˘ق˘م تÓ˘˘ج˘˘ع ع˘˘م2202
،ز˘˘ي‡ ي˘˘ف˘˘ل˘˘˘خ حا˘˘˘ن˘˘˘جو ،ة˘˘˘سصو˘˘˘ب

اننأا اÃو .ةروطم مداع تابيطسشتو

،ح˘ي˘با˘سصŸا عو˘سضو˘م ¤إا ا˘ن˘قر˘ط˘ت
نأاب ظحÓن نأا حوسضوبو عيطتسسن

ًاديد˘ج ًا˘م˘ي˘م˘سصت تد˘م˘ت˘عا اد˘نو˘ه
ةرايسسلا لعج يذلا رمألا ًايقفأا Ìكأا
.ًلامج Ìكأا ودبت
ةيلخادلا ةيحانلا

ةيبايسسنا Ìكأا يلخاد ميمسصت رهظ
ع˘م ،2202 كي˘ف˘ي˘سس ‘ ةر˘˘م لوأل
تاداد˘ع ة˘حو˘˘لو ل˘˘م˘˘جأا طو˘˘ط˘˘خ
يك˘ب˘سش م˘ي˘م˘سصت ر˘سصن˘ع˘ب ز˘ي˘م˘ت˘ت

ةيل˘خ ل˘ك˘سش ى˘ل˘ع سضر˘ع˘لا ل˘ما˘ك
.ةيوهتلا تاحتف يفخي لحن
عسسوألا يطسسولا لوسسنوكلا ودبي

ق˘با˘سسلا زار˘ط˘لا ن˘م ا˘ًسشو˘˘سشت ل˘˘قأا
ا˘ًق˘ي˘م˘ع ا˘ًقود˘ن˘سص ه˘ب˘سشي اÃ ي˘تأا˘يو
ة˘˘كر◊ا ل˘˘قا˘˘˘ن عارذ ما˘˘˘مأا اÒًب˘˘˘كو
حيتافŸاو ةيكذ˘لا ف˘تاو˘ه˘لا ءا˘ف˘خإل
تÓحرلا لÓخ ةفيفÿا تابجولاو
نإا اد˘نو˘ه لو˘ق˘˘ت .ق˘˘ير˘˘ط˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
زارط اهسسفن ي˘ه با˘كر˘لا ة˘حا˘سسم
هسسفن ءيسشلا قبطنيو ،اًبيرقت1202
ةرايسس ‘ ةع˘ت˘مألا قود˘ن˘سص ى˘ل˘ع

.هذه ناديسسلا
يسسايق لكسشب2202 كيفيسس يتأات
لمعت ةيتامولعم سضرع ةسشاسش عم
عم وأا ،تاسصوب0.7 سساقم سسمللاب

0.9 سسا˘ق˘˘م Èكأا ة˘˘سشا˘˘سش
تاسصوب

.ةيرايتخا
دعي

وyalPraC elppA ن˘م ل˘ك
otuA diordnAرو˘مألا ن˘م

مايقلا ةيناكمإا عم ًاسضيأا ةيسساسسألا
تارايÿا لمسشت .يكلسسل لاسصتاب
ة˘حو˘ل ل˘خاد ة˘حŸÓا ما˘ظ˘ن ىر˘خألا
esoB ويÒتسسا ما˘ظ˘نو تاداد˘ع˘لا

ي˘كذ˘لا ف˘˘تا˘˘ه˘˘لا ن˘˘ح˘˘سش ة˘˘حو˘˘لو
.ةيكلسسÓلا
عم يتأاتف ،1202 كيفيسس ادنوه امأا

،تاسصوب0.7 سسا˘ق˘م ة˘˘سشا˘˘سش
ما˘˘ظ˘˘نو ة˘˘حŸÓا ما˘˘ظ˘˘ن ن˘˘م˘˘سضت˘˘ت
MXsuiriSيما˘ظ˘نو elppA
yalPraCو .otuA diordnA

ىلع ةيمامألا ةرج◊ا يوت–و اذه
ةوقب دحاو ذف˘ن˘موBSU يذفنم
.تلوف21
كرÙا ةيحان

1202 ناديسس كيفيسس ادنوه رفوتت
وXE وtropS وXL تائف ‘
L-XEو .gniruoTليغسشت متي
XLو tropSةطسساو˘ب fiكر
Îل0.2 ةعسس تاناوطسسألا يعابر
غلبي نارود مزعو اًناسصح851 ةوقب
تÓيدوم يتأا˘ت .Îي˘م ن˘تو˘ي˘ن781
XEا˘ه˘قو˘ف ا˘مو Ãعبرأا ن˘م كر˘ح

ينيبروت نحاسشب دوزم تاناوطسسا
اًناسصح471 ةوق دلوي Îل5.1 ةعسس
.نارودلا مزع نم Îيم نتوين912و
ىدل نوكيسس ،2202 ماعل ةبسسنلاب

تروبسسوXL كيفي˘سس يزار˘ط
ع˘˘˘˘برأا ن˘˘˘˘م ف˘˘˘˘لؤوŸا كرÙا سسف˘˘˘˘˘ن

تاناوطسسا

اًناسصح851 ةو˘˘ق˘˘˘ب Îل0.2 ة˘ع˘سس
Îيم نتوين781 غلبي نارود مزعو
اذإا .يئاقلتلا ليغسشتلا ءدب ةزيم عم
2202civiC تايو˘ت˘سسم تÎخا
XEوأا gniruoT،لسصحتسس

ةع˘سس و˘بÒت كرfi ى˘ل˘ع كترا˘ي˘سس
ةوق د˘لو˘ي ة˘قد˘ب طو˘ب˘سضم Îل5.1
نم Îيم نتوين932 و اًناسصح081
.نارودلا مزع

ادنوه Úب قرفلا مكيلإا :ًاسضيأا أارقا
1202 كيفيسسو0202 كيفيسس
رابخأا ة˘نرا˘ق˘مadnoH ادنوه
تارايسسلا

2202و1202 كيفيصس أدنوه Úب تاقورفلأ يه هذه

تارا˘˘ي˘˘سسلا را˘˘ع˘˘سسأا تع˘˘ف˘˘ترا ،ي˘˘˘سضاŸا ما˘˘˘ع˘˘˘لا ‘
kcalB ـل اًقفو ،%03 ةبسسنب طسسوتŸا ‘ ةلمعتسسŸا
kooBتارايسسلا تانايب عبت˘ت ي˘ت˘لا ة˘كر˘سشلا هذ˘ه
.تانحاسشلاو
ىلع ةذفانلا قسصلم رعسس ناك ،ةديدج تناك امدنع
ةجودزمRS اموكات اتويوت زارط بآا كيب ةرايسس
دعب .رلود00092 نم ليلقب لقأا9102 ماعل ةنيباكلا

Ìكأا رلود0001 نم برقي ام راجتلا عفدي ،Úماع
اهنأا نم مغرلا ىلع ،ةرايسسلا سسفن ءارسشل كلذ نم
.ةمدختسسم
؟ةرهاظلا هذهل Òسسفتلا وه ام
مولعل لوألا سسيئرلا بئان ،وكنيسشتروي سسكيلأا لاق

رمألا اذه نإا،kooB kcalB ةكرسش ‘ تانايبلا
ع˘ي˘ب م˘ت˘ي ثي˘ح ة˘نو˘نÛا ف˘˘قاوŸا ن˘˘م Òث˘˘ك˘˘لا ق˘˘ل˘˘خ

هيلع تناك ا‡ Ìكأاب عفترŸا بلطلا تاذ تارايسسلا
.ةديدج تناك امدنع

يتلا تارايسسلا نم اًزارط37 ىلع وكنيسشتروي Ìع
‘ اهعي˘ب م˘ت˘ي ماو˘عأا3 ¤إا ما˘ع ن˘م ا˘هر˘م˘ع حواÎي
ام وهو ،يلسصألا قسصلŸا نم ىلعأا راعسسأاب تادازŸا
.ةعنسصŸا ةكرسشلا نم حÎقŸا ةئزجتلا رعسسب ىمسسي
تناك وكنيسشتروي اهدجو يتلا تازارطلا نم ديدعلا

وأا نم˘ث˘لا ة˘ظ˘ها˘ب ي˘عا˘بر ع˘فد تارا˘ي˘سسو تا˘ن˘حا˘سش
بأا كيب ةرايسس كلذ ‘ اÃ ،ةياغلل ةبوغرم تارايسس
ر˘ل‚ار بي˘جو ،ءادألا ة˘ي˘لا˘ع رو˘˘ت˘˘بارF051- دروف
سسÓ˘ك ي˘ج سسد˘ي˘سسر˘˘مو نو˘˘ك˘˘ي˘˘بور د˘˘ت˘˘ي˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘نأا

GMA36.
ر˘ع˘سسلا ن˘م بي˘سصن ا˘ه˘ل نا˘ك ىر˘خأا تارا˘ي˘سس ن˘˘ك˘˘ل
يادنويهو0202 دياروليت ا˘ي˘ك تل˘ت˘حا د˘ق˘ف ،ع˘ف˘ترŸا
نأا نم مغرلا ىلع ةمئاقلا ‘ هب سسأاب ل ًاناكم داسسيلاب

ًة˘نرا˘ق˘م ة˘ع˘سضاو˘ت˘م تارا˘ي˘سس ناÈت˘ع˘ت ا˘م˘ه˘ي˘˘ت˘˘ل˘˘ك
فوفسص ةثÓثب ةفلكت Ìكألا يعابرلا عفدلا تارايسسب

.دعاقŸا نم

؟رمألا اذه أادب فيك
Ìكأا هجتت ةنونÛا راعسسألا نإا و˘ك˘ن˘ي˘سشترو˘ي لو˘ق˘ي

اذه زواجتن نأا لبق““ :لاقو .ةيداعلا تارايسسلا وحن
ةيداعلا تارايسسلا نم Òثكلا راعسسأا بÎقتسس ،رمألا

.““اهل ةعنسصŸا ةكرسشلا نم حÎقŸا ةئزجتلا رعسس نم
امدنع ،يسضاŸا ماعلا نم ويامو ليربأا ‘ ءيسش لك أادب
قÓغإا ى˘ل˘ع نو˘ي˘ك˘ير˘مألا تارا˘ي˘سسلا و˘ع˘نا˘سص Èجأا
راسشتنا عنم ‘ ةدعاسسملل عيباسسأا ةينامث ةدŸ عناسصŸا

،جاتنإلا سضفخ ¤إا اذه ىدأا .ديد÷ا انوروك سسوÒف
.اًيوق بلطلا ءاقب عم ىتح نوزıا نم د◊او
ةمزألا هذهل رسشابŸا ببسسلا

‘و ،عقوتŸا نم عرسسأا لمعلا ¤إا عناسصŸا تداع
¤إا رتويبمك˘لا ح˘ئار˘سش و˘ع˘نا˘سص لو– ،كلذ نو˘سضغ
ةزهجأاو ةيكذلا فتاوهل˘ل تÓ˘سصوŸا ها˘ب˘سشأا ع˘ي˘ن˘سصت
نم اهÒغو باع˘لألا ة˘م˘ظ˘نأاو ة˘لو˘مÙا ر˘تو˘ي˘ب˘م˘ك˘لا
.ةيكÓهتسسلا ةينوÎكلإلا ةزهجألا
Èجأا ا‡ ،تارا˘˘ي˘˘سسلا ق˘˘ئا˘˘قر ‘ سصق˘˘˘ن ¤إا كلذ ىدأا

ا‡ ،اًتقؤوم عناسصŸا قÓ˘غإا ى˘ل˘ع تارا˘ي˘سسلا تا˘كر˘سش
.ةديد÷ا تارايسسلا نم ليلقلا عم راجتلا سضعب كرت
¤إا ةعفترŸا راعسسألاو ةديد÷ا تابكرŸا سصقن ىدأا

تارا˘ي˘˘سسلا قو˘˘سس ¤إا سصا˘˘خ˘˘سشألا ن˘˘م د˘˘يزŸا ع˘˘فد
.عفترم بلطلا نإاف اذل ،ةلمعتسسŸا

دوع˘ت نأا بج˘ي ا˘م ة˘ل˘حر˘م ‘ ه˘نإا و˘ك˘ن˘ي˘سشترو˘ي لا˘ق
ةميق سضفخنتسسو يع˘ي˘ب˘ط˘لا ا˘ه˘ع˘سضو ¤إا را˘ع˘سسألا
تيقوت˘لا نإا لا˘قو .ىر˘خأا ةر˘م ة˘ل˘م˘ع˘ت˘سسŸا تا˘ب˘كرŸا
ديزŸا ىلع لوسص◊ا اهقرغتسسي يتلا ةدŸا ىلع دمتعي
تارايسسلا وعناسص نكمتي ىتح رتويبمكلا قئاقر نم
أادبت نأا درجÃ““ :لاقو .يعيبطلا جاتنإلا فانئتسسا نم
فيفخت متيسسف ،ةدايزلا ‘ ةديد÷ا نوزıا تايوتسسم
.““ةمدختسسŸا قوسسلا نع طغسضلا

ةيصضاير هيبوك ةرايصسل سسزكل رصض– له
؟ةديدج ةÒغصص

ةÒغسص ةيسضاير ه˘ي˘بو˘ك ةرا˘ي˘سس ى˘ل˘ع لو˘سص◊ا ة˘ي˘نا˘ك˘مإا ود˘ب˘ت
ةبيرغ ةعئاسش كانهو .ةعئار ةركف سسزكل نم ةلوقعم راعسسأابو
ةيسضاير هيبوك ةرايسس ىلع لسصحتسس سسزكل نأاب ديفت نابايلا نم
معزيو .دز رآا يب ورابوسس وأا68 رآا يج اتويوت  ةسصنم مادختسساب
¤إا زمري يذلاو،CU  نوكيسس اهمسسإاو ةنيجه ةوقب يتأاتسس اهنأا
.epuoC nabrU
ةعفادلا ةوقلا

ع˘برألا وذ كرÙا ي˘ه ة˘كر◊ا ل˘˘ق˘˘ن ة˘˘عو˘˘م‹ نأا ا˘˘ًسضيأا م˘˘عز˘˘ي
ZRB و68 زارط نم تاÎل4.2 ةعسسب ةحطسسŸا تاناوطسسأا

وأا ةنيجهلا تانوكŸا نم امإا يتأاتسس ،ةيفاسضإا ةبرهك عم نكلو
نم ىلعأا ةعفد رفوي نأا هنأاسش نم اذهو .ةلدتعŸا ةنيجهلا ةدعاسسŸا

Îم نتوين942و اًناسصح822 ةوقب كرÙا نم ›ا◊ا رادسصإلا ةوق
.نارودلا مزع نم
ةرظنلا زيزعتل عسسوأا تادسصم ىلع اًسضيأا ميمسصتلا لمتسشيسس
ثدحأا ةرايسسلا هذه ىدل نوكيسس ،لخادلا ‘ امنيب ،ةيناودعلا
2202 ‘ ةرم لوأل رهظيسس سسزكل نم يهيفرت تامولعم ماظن
XN،نم لمجأا داوم اًسضيأا كانه نوكيسسو RG68وأا.ZRB
.1202 ماع فيرخ ‘ ةرم لوأل ةرايسسلا هذه رهظت نأا عقوتŸا نمو
ةياهن لبق قاوسسألا ةديد÷ا يز ناسسين لخدتسس له :اًسضيأا أارقا
؟›ا◊ا ماعلا

حيباصصŸأ تاصسدع ىلع ظفا– أذكه
ةديج ةلاحب ةيمامألأ

اهيلع ظاف◊ا بجي يتلا ءايسشألا مهأا نم يه ةيمامألا حيباسصŸا
اهتينبو اهلمع ‘ للخ يأا نأل .كترايسس ‘ ةديج ةلاحبو ةفيظن
حيتت ل اًسضيأاو ،ديج لكسشب Óًيل قيرطلا ةيؤور كل حيتت ل دق
.كتيؤور نيرخآلا تارايسسلا يقئاسسل
سسمسشلا ةعسشأا Òثأات

كيتسسÓب نم ةعونسصم ة˘ي˘ما˘مألا ح˘ي˘با˘سصŸا تا˘سسد˘ع م˘ظ˘ع˘م
فورظ لمحتل ›اثم يوقلا كيتسسÓبلا اذه .تانوبرك ›وبلا
عم ديج لكسشب بعلي ل هنكل ،رسسكني نأا نود ةيسساقلا قرطلا
تاسسدعلا ةيطغتب نوعنسصŸا موقي ،ةيادبلا ‘ اهتيام◊ .سسمسشلا
متي تقولا رورÃ نكلو .ةيجسسفنبلا قوف ةعسشألا نم ةيقاو ةقبطب
حمسسي ا‡ ، ةيجسسفنبلا قوف ةعسشألا ةطسساوب ةقبطلا هذه Òمدت
.دسسكأاتلاب كيتسسÓبلل

ميمÎلا قرط
نمف ،رفسصألا نوللا ¤إا لوحتلا ‘ ةيمامألا حيباسصŸا تأادب اذإا
نأل ،قلقلل يعاد ل نكل .تأادب دق ةدسسكألا ةيلمع نأا حسضاولا

ةلهسس ةمهم ىرخأا ةر˘م ةد˘يد˘ج ود˘ب˘ت ة˘ي˘ما˘مألا ح˘ي˘با˘سصŸا ل˘ع˘ج
يتلا تامزلتسسŸا ىلع كلوسصح نم دب ل كلذب مايقللو .ذيفنتلا

نم ةيمامألا حيباسصŸا ميمرت ةعوم‹ ءارسش كنكÁو .اهجاتحتسس
fiÓا عيمج نمسضتتسس يتلاو ،تاراوسسسسكألا تŸلا داوÓةمز.

موقت ل نأا لسضفألا نم ةيكيناكيŸا رومألاب ًاملم Òغ تنك اذإاو
سصسصختم ةنا˘ي˘سص ز˘كر˘م ¤إا با˘هذ˘لاو ،كسسف˘ن˘ب ل˘م˘ع˘لا اذ˘ه˘ب
نأا كنكÁ ل لسصألا نم تلا◊ا سضعب ‘و .حيباسصŸا ةنايسصل
دق ًاديقعت Ìكأا تادعم ¤إا جات– اهنأل كسسفنب ةيلمعلا هذهب موقت

نو˘ك˘ي د˘ق ىر˘خأا تلا˘ح ‘ ا˘مأا ،كلز˘ن˘م ‘ ةر˘فو˘ت˘˘م نو˘˘ك˘˘ت ل
.ةلكسشŸا ل◊ فاك سشيلوبلا

ميمÎلا ىوتسسم
وأا رر˘سضلا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ي م˘ي˘مÎلا ىو˘ت˘سسم نأا ر˘كذ˘˘ت

بولطم نوكيسسو .ي˘ما˘مألا حا˘ب˘سصŸا تا˘سسد˘ع ى˘ل˘ع ةد˘سسكألا
وأا دسسكأاتلا ةديدسش ةيمامألا حيباسصŸا تناك اذإا لمعلا نم ديزŸا
كرا˘ي˘خ و˘ه لاد˘ب˘ت˘سسإلا نو˘˘ك˘˘ي د˘˘ق تلا◊ا سضع˘˘ب ‘و ،سشدÿا
رارفسصإا وأا ةدسسكألا ةيلمع ظحÓت نأا مهŸا نم كلذل .ديحولا
ةدسسكألا رسشتنت نأا لبق اهميمÎب موقتو ،ةيادبلا ذنم حيباسصŸا
.حابسصŸا ةسسدع لماك ¤إا
فسصتنم ‘ ةرا˘ي˘سسلا ل˘ط˘ع˘ت د˘ن˘ع ة˘ي˘ئا˘قو تاءار˘جإا :ا˘ًسضيأا أار˘قا
قيرطلا
حئاسصن ةينقت حئاسصن ةيكيناكيم حئاسصن ةدايقلل حئاسصن حئاسصن
تارايسسلا

ةديد÷أ نم ىلغأأ ةلمعتصسŸأ تأرايصسلأ :لصصحي نون‹ رمأأ
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2441 ةج◊أ وذ90ـل قـفأومــلأ1202 ةيليوجÚ 91نثإ’أ

ويلوي12و02 اموي :ىحشضأ’أ ديع
رجأ’أ ةعوفدم ةلطع1202

ويلوي12و02 ءاعبرأ’أو ءاثÓث˘لأ ا˘مو˘ي نو˘ك˘ي˘صس
ةج◊أ يذ نم رصشع يدا◊أو رصشاعلل ÚقفأوŸأ ،1202
ةفاكل ر˘جأ’أ ة˘عو˘فد˘م ة˘ل˘ط˘ع ،ير˘ج˘ه2441 ماع
‘ اÃ ةيمومعلأ تأرأدإ’أو تاصسصسؤوŸأ يمدختصسم
ةبصسانÃ أذهو ،ةعاصسلأ وأأ مويلاب نومدختصسŸأ كلذ

نايب ،  سسمأأ هب دافأأ ام بصسح ،كرابŸأ ىحصضأ’أ ديع
ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ ة˘ف˘ي˘ظو˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ير˘يد˘م˘ل˘ل كÎصشم
و ليغصشتلأ و لمعلأ ةرأزو و يرأدإ’أ حÓصصإ’أو
.يعامتج’أ نامصضلأ

ىحصضأ’أ ديع ةبصسانÃ““ هنأأ ردصصŸأ تأذ حصضوأأو
خرؤوŸأ872-36 مقر نوناقلأ ماكحأ’ اقبطو ،كرابŸأ

دا˘ي˘عأ’أ ة˘م˘ئا˘ق ن˘˘م˘˘صضتŸأ ،3691 ةي˘ل˘يو˘ج62 ‘
ر˘صشا˘ع˘لأ ي˘مو˘ي نإا˘ف ،م˘م˘تŸأو لد˘عŸأو ة˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لأ

،يرجه2441 ة˘ج◊أ يذ ر˘ه˘˘صش ن˘˘م ر˘˘صشع يدا◊أو
نانوكي ،1202 ةيليوج رهصش نم12و02ل ÚقفأوŸأ
يمدختصسم ةفا˘ك˘ل ،ر˘جأ’أ ة˘عو˘فد˘م ة˘ل˘ط˘ع ي˘مو˘ي
تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لأو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ تأرأدإ’أو تا˘˘صسصسؤوŸأ

ل˘˘ك˘˘ل أذ˘˘كو ة˘˘صصاÿأو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ ن˘˘يوأود˘˘˘لأو
‘ ة˘صصاÿأو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لأ تا˘صسصسؤوŸأ ي˘مد˘خ˘ت˘˘صسم
اÃ ،يصساصسأ’أ اهنوناق ناك امهم ،تاعاطقلأ عيمج

.““ةعاصسلاب وأأ مويلاب نومدختصسŸأ كلذ ‘
تاصسصسؤوŸأ ىلع Úعتي““ هنأأ نايبلأ سسفن فاصضأأ و
ن˘يوأود˘˘لأو تا˘˘ئ˘˘ي˘˘ه˘˘لأو ة˘˘ي˘˘مو˘˘م˘˘ع˘˘لأ تأرأدإ’أو
ةمزÓلأ Òبأدتلأ ذاختأ هÓعأأ ةروكذŸأ تاصسصسؤوŸأو
لمعت يتلأ حلاصصŸأ ‘ ةمدÿأ ةيرأرمتصسأ نامصضل
.““بوانتلأ ماظنب

ةيندŸأ ةيامحلل ةماعلأ ةيريدŸأ

و ةطي◊أ كرابŸأ ىحشضأ’أ ديع
رذ◊أ

يحشصلأ عشضولأ لظ ‘و ،كرابŸأ ىحشضأ’أ ديعب لافتحإÓل ابشس–
ةيامحلل ةماعلأ ةيريدŸأ وعدت ،انوروك ءابو ءأرج نم يئانثتشس’أ
ةياقولأ لجأأ نم تأداششرإ’أ مأÎحأ ¤إأ ÚنطأوŸأ ةفاك ةيندŸأ

لامعتشسإ’أ ءأرج ةغيلبلأ حور÷أو قئأر◊اك ثدأو◊أ فلتfl نم
(ةنوباطلأ) ةشصاخ يهطلأ ةزهجأأو Òطأوشسلأو Úكاكشسلل ئيشسلأ
ةنشس لك ‘ لافطأ’أ مهيف نÃ اياحشضلأ نم ديدعلأ فلخت يتلأ

:حئاشصنلأ هذه عابتإأ بجي انوروك سسوÒف راششتنإأ عنم نم أذكو
لوانتم ‘و سضرأ’أ ىلع Òطأوشسلأو Úكاكشسلأ كرتو عشضو مدع •

.لافطأ’أ
ةزهجأ’ زاغلأ ليشصوت بيبانأأو زاغلأ مظنم ةيحÓشص ةدم ةبقأرم •

.اهتمÓشسو (ةنوباطلأ) يهطلأ
نودب ةلعتششم (ةنوباطلأ) يهطلأ ةزهجأأو لعاششŸأ كرت مدع •

.ةبقأرم
.تاع’ولأو رانلأ رداشصم نم بأÎق’أ نم راغشصلأ لافطأ’أ عنم •
يدافتل تاباغلأ نم برقلاب وأأ لخأد ءأوششلأ ةيلمعب مايقلأ مدع •

.كلذل ةشصاخ نكامأأ ةئيهت بجي ،قئأر◊أ ع’دنإأ
د˘ن˘عو د˘ي˘ع˘لأ ةÓ˘شص د˘ن˘ع د˘جا˘شسŸأ ‘ تا˘˘ما˘˘م˘˘ك˘˘لأ ع˘˘شضو ةرور˘˘شض •

.ÚلشصŸأ Úب ةفاشسم كرتو ةداجشسلأ ذخأأ عم جورÿأ
ة˘فا˘شسŸأ مأÎحإأ ع˘م د˘ج˘شسŸأ ن˘م جورÿأ د˘ن˘ع ع˘م˘ج˘ت˘لأ يدا˘˘ف˘˘ت •

يفكي لب لباقتلأو حفاشصتلأ مدعو .Îم10 لقت ’ يتلأ ةيدشس÷أ
.ديعب نم ةراششإ’اب
.حبذلأ تأودأأ لدابتو ةيحشضأ’أ حبذ لÓخ عامتج’أ مدع •
.حبذلأ دعبو ءانثأأ ،لبق ةرمتشسم ةروشصب نيديلأ ةفاظن ةرورشض •
لامع˘ت˘شسإأ ن˘شسحأ’أ ن˘م ل˘ب ،ةر˘ششا˘ب˘م م˘ف˘لا˘ب ة˘ي˘ح˘شضأ’أ خ˘ف˘ن مد˘ع •

.ةيوديلأ ةيئأوهلأ ةخشضŸأ
دأدشسنإأ يدافتل ةقلغم سسايكأأ ‘ نمأأ لكششب تايافنلأ نم سصلختلأ •

.هايŸأ فرشص يرا‹
ايجولون˘ك˘ت˘لأ مأد˘خ˘ت˘شسأو ةر˘ششا˘بŸأ ة˘ي˘ل˘ئا˘ع˘لأ تا˘ع˘م˘ج˘ت˘لأ يدا˘ف˘ت •

.تاعمŒ يأأ نم أروف كشسفن لزعأاف سضرŸاب ترعشش أدإأ •.ةدياعملل
ىلع ةيندŸأ ةيام◊اب أولشصتأ ،قيرح وأأ ثداح يأأ عوقو ةلاح ‘

نأو˘ن˘ع˘لأو ثدا◊أ ة˘ع˘ي˘ب˘ط د˘˘يد– ع˘˘م41 وأأÚ 1201مقرلأ
.قيقدتلاب

ديعشس جاح ناميلشس بيشصنت :ةيأدرغ
يبعششلأ سسلجملل ديدج سسيئرك

يئ’ولأ
،ديعصس جاح ناميلصس ديصسلأ سسيمÿأ موي بيصصنت ”
هماهم ‘ ةيأدرغب يئ’ولأ يبعصشلأ سسلÛأ وصضع

مي˘هأر˘بإأ د˘ي˘صسل˘ل ا˘ف˘ل˘خ سسل˘ج˘م˘ل˘ل سسي˘ئر˘ك ةد˘يد÷أ
ي˘ب˘ع˘صشلأ سسلÛأ سسأأر ى˘ل˘ع بخ˘ت˘نأ يذ˘لأ ›ا˘غو˘ب
يب˘ع˘صشلأ سسلÛأ ن˘م  سسمأأ م˘ل˘ع ا˘م˘ب˘صسح ،ي˘ن˘طو˘لأ
.ةيأدرغ ةي’ول

ةيلÙأ تاطلصسلأ روصضحب بي˘صصن˘ت˘لأ ل˘ف˘ح ىر˘جو
Úب˘خ˘ت˘نŸأو ة˘ير˘ك˘صسع˘لأو ا˘ه˘ن˘م ة˘ي˘˘ندŸأ ة˘˘ي’و˘˘ل˘˘ل

.ÚيلÙأ نايع’أو
ةيأدرغب يئ’ولأ يبعصشلأ سسلÛأ سسيئر بختنأ دقو
عامجإ’اب ةباينلاب ةئيهلأ هذه ةصسائر نمصضي يذلأ

.يئ’ولأ يبعصشلأ سسلÛأ ءاصضعأأ فرط نم
ةر◊أ ةمئاقلأ ¤أ ديعصس جاح ناميلصس ديصسلأ يمتنيو
.È 7102مفون32 مويل ةيلÙأ تاباختن’أ ‘ ةزئافلأ

ةيأدرغ ةي’ول يبعصشلأ سسلÛأ سسيئر بيصصنت ”و
.ةي’ولأ نوناق نم06و95و85 دأوŸأ ماكحأ’ اقبط

ةيحشضأ’أ حبذ لÓخو ديعلأ ةÓشص ‘ ةيئاقولأ تأءأرجإ’أ مأÎحأ بوجو دكؤوت ىوتفلأ ةن÷

ةعباتلأ ىوتف˘ل˘ل ة˘يرأزو˘لأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ تد˘كأأ
،  سسمأأ ،فاقوأ’أو ةينيدلأ نوؤوصشلأ ةرأزول

ة˘˘˘ي˘˘˘ئا˘˘˘قو˘˘˘لأ تأءأر˘˘˘˘جإ’أ مأÎحأ بو˘˘˘˘جو
سسوÒف راصشتنأ ةدايزل ايدافت اهب مأزتل’أو
سضعبب د˘ي˘ق˘ت˘لأ لÓ˘خ ن˘م كلذو ،ا˘نورو˘ك

أذكو ديعلأ ةÓصصب ةق˘ل˘ع˘تŸأ تا˘طا˘ي˘ت˘ح’أ
‘ ىوتفلأ ةن÷ تحصضوأأو.ةيحصضأ’أ حبذب
ةقلعتŸأ تاطايتحÓل ةبصسنلاب هنأأ،اهل نايب
ل˘م˘ع˘لأ ي˘غ˘ب˘ن˘ي““ ه˘˘نإا˘˘ف ،د˘˘ي˘˘ع˘˘لأ ةÓ˘˘صصب
اهنمو ةعم÷أ ةÓصصل ةقفأرŸأ تأءأرجإ’اب
د˘˘˘˘˘جا˘˘˘˘˘صسŸأ ¤إأ لو˘˘˘˘˘˘خد˘˘˘˘˘˘لأ تقو مأÎحأ

ةÓصص فيفختو اهنم جورÿأو تايلصصŸأو
ةÓصص ‘ نأاصشلأ وه امك اهيتبطخو ديعلأ
.““ةعم÷أ

ل˘˘م˘˘ع˘˘لأ ةرور˘˘صض ى˘˘ل˘˘˘ع تدد˘˘˘صش ا˘˘˘م˘˘˘ك

ا˘˘صصو˘˘صصخ ،ي˘˘˘ح˘˘˘صصلأ لو˘˘˘كو˘˘˘توÈلا˘˘˘ب
يدصس÷أ دعابتلأ أأدبم قيق– ىلع سصر◊أ““

نيديلأ ميقعتو ةيقأولأ ةعنقأ’أ لامعتصسأو
تأداجصسلأ لامع˘ت˘صسأو ة˘ح˘فا˘صصŸأ بنŒو
زيزعت عم محأزتلأو عمجتلأ بنŒو ةصصاÿأ
‘ ةيوهتلأو ةفاظن˘لأو Òه˘ط˘ت˘لأ تأءأر˘جإأ
ة˘ق˘ل˘ع˘تŸأ ما˘ك˘حأÓ˘ل ة˘ب˘صسن˘لا˘بو““د˘جا˘صسŸأ
نأأ ىوتفلأ ةن÷ تركذف ،د˘ي˘ع˘لأ ة˘ي˘ح˘صضأا˘ب
مÓصسإ’أ ر˘ئا˘ع˘صش ن˘م ةÒع˘صش““ ة˘ي˘ح˘صضأ’أ

اهي˘ل˘ع ردا˘ق˘لأ ق˘ح ‘ ةد˘كؤو˘م ة˘ن˘صس ي˘هو
ءا˘ه˘ق˘ف˘لأ Òها˘م˘ج د˘ن˘ع ة˘ب˘˘جأو˘˘ب تصسي˘˘لو
ة˘ب˘ه وأأ ة˘قد˘صصب ا˘ه˘ك˘ل˘ت˘˘مأ ن˘˘م˘˘ع ئزŒو
ا˘ه˘ئأر˘صش ن˘˘ع ز˘˘جا˘˘ع˘˘لأ ق˘˘ح ‘ ط˘˘ق˘˘صستو
ي˘ت˘لأ ة˘ق˘ئا˘صضلأ هذ˘ه ل˘ظ ‘ ا˘صصو˘˘صصخو
.““ةيئأرصشلأ ةردقلأ ىلع ابلصس ترثأأ

ةÒع˘˘صشلأ هذ˘˘ه نأأ ¤إأ ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘˘لأ تت˘˘˘ف˘˘˘لو
طورصش Òفوت نع زجاعلأ قح ‘ طقصست““
ن˘م ف˘ئاÿأ ق˘ح ‘و ة˘ي˘ح˘صصلأ ة˘˘مÓ˘˘صسلأ
ة˘ط˘يÙأ فور˘ظ˘لأ بب˘˘صسب سضرŸأ لا˘˘ق˘˘ت˘˘نأ
بأوثلأو رجأ’أ توبث عم اهحبذو اهئأرصشب
.““تاينلاب لامعأ’أ نأ’ ،هللأ لصضفب

ةصصر˘ف““ Èت˘ع˘ي د˘ي˘ع˘لأ نأأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ تلا˘قو
ل˘فا˘ك˘ت˘لأو ن˘˘ما˘˘صضت˘˘لأ م˘˘ي˘˘ق د˘˘ي˘˘صسج˘˘ت˘˘ل
نيزوعŸأو ÚجاتÙأ ةاصسأومو يعا˘م˘ت˘ج’أ
Ìكأاب قدصصتلأ نصسحيو ،يحاصضأ’أ محلب
هذ˘˘ه ل˘˘ث˘˘م ‘ ا˘˘صصو˘˘˘صصخ ،ة˘˘˘ي˘˘˘ح˘˘˘صضأ’أ
.““فورظلأ

نمث ‘ كأÎصش’أ زوجي““ هنأأ ¤إأ تراصشأأو
أذهو ،ليإ’أ وأأ رقبلأ نم تناك أذإأ ةيحصضأ’أ
،سسانلأ عامتجأ نم ليلقتلأ ‘ ديفي مك◊أ

،ةيحصضأ’أ بأوث ‘ كيرصشتلأ زوجي امك
هتيحصضأأ يوني نأأ ي˘ح˘صضم˘ل˘ل ن˘كÁ ثي˘ح
هتأوخأأو هتوخإأو هد’وأأو هيوبأاك هتبأرق نع
ظاظتك’أ يدافت هنأاصش نم أذهو مهÒغو
.““ىودعلأ راصشتنأ ¤إأ ÚيدؤوŸأ عامتج’أو
وأأ ةدمتعŸأ حبأذŸأ ليكوت““ اصضيأأ زوجيو
ءأر˘صشب ن˘˘يرأز÷ا˘˘ك Úل˘˘هؤوŸأ سصا˘˘خ˘˘صشأ’أ
.““يحصضŸأ نع ةباين اهحبذو ةيحصضأ’أ

ةيرأزولأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ و˘عد˘ت ،را˘طإ’أ أذ˘ه ‘و
ميظنت ¤أ تاي˘ع˘م÷أو Úن˘صسÙأ ىو˘ت˘ف˘ل˘ل

اهعيزوتو تأءاصضفلأ هذه ‘ حبذلأ ةيلمع
ةيل˘م˘ع أذ˘كو Úجا˘تÙأ ى˘ل˘ع ن˘مآأ ل˘ك˘صشب

تا˘صسصسؤوŸأ ىد˘ل ي˘حا˘صضأ’أ دو˘ل˘ج ع˘˘م˘˘ج
.اهنم ةدافتصس’أ نصسحو ةصصتıأ

‘ ةيحصضأ’أ حبذ ةحصصب ةنجللأ تركذو
ظاظتكÓل ايدافت ،ثلاثلأو Êاثلأ Úمويلأ

.تاعمجتلأو
تأءأر˘جإ’أ مأÎحأ نأأ ¤إأ ة˘ن˘ج˘ل˘لأ تت˘ف˘˘لو
نم سسفنأÓل اظفح““ اهب مأزتل’أو ةيئاقولأ
لÓ˘˘خ ن˘˘م نو˘˘ك˘˘˘ي ““كÓ˘˘˘ه˘˘˘لأو رر˘˘˘صضلأ
ي˘عا˘م˘˘ت˘˘ج’أ د˘˘عا˘˘ب˘˘ت˘˘لأ د˘˘عأو˘˘ق مأÎحأ““

ةو˘عد ا˘ه˘ن˘مو ة˘ي˘ئا˘قو˘لأ Òبأد˘˘ت˘˘لأ مأÎحأو
نمأ’أ طورصشب مراصصلأ مأزتل’أ ¤إأ عيم÷أ

د˘ي˘ع˘لأ ءأو˘جأأ ‘ ة˘˘فا˘˘ظ˘˘ن˘˘لأو ة˘˘مÓ˘˘صسلأو
تا˘قر˘ط˘لأو عرأو˘صشلأ ‘ ح˘بذ˘لأ يدا˘ف˘˘تو
.““ةيرطيبلأ حلاصصŸاب ةناعتصس’أو
حبذلأ تأودأأ ميقعت ةيمهأأ ىلع تددصش امك
ددع نم ليلقتلأو اهلدابت بانتجأو خلصسلأو
سضرملل ءاقتأ““ حبذلأ ةيلمع ‘ ÚكراصشŸأ

لا˘م˘ع˘ت˘صسا˘ب مأز˘ت˘ل’أو ىود˘ع˘لأ با˘ب˘صسأأو
ة˘ل˘صصتŸأ ل˘حأرŸأ ل˘ك ‘ ي˘قأو˘لأ عا˘˘ن˘˘ق˘˘لأ
تأرايزلأو تاعمجتلأ يدافتو ةيحصضأ’اب
ةلصصب ءافتك’أو ر˘با˘قŸأ ةرا˘يزو ة˘ي˘ل˘ئا˘ع˘لأ
.““ةثيد◊أ لصصأوتلأ لئاصسو Èع محرلأ

جئاتنلأ تناك امهم ايرولاكبلأ يحششÎم معد ىلع ءايلوأ’أ نوثحي نويئاشصخأأ
ÚحصشŸÎأ مظعم سشيعي ،  ايرولاكبلأ ةداهصش ناحتمأ جئاتن نع  نÓع’أ موي  بأÎقأ عم
حصصني كلذل ،  ةيعامتجأ لعف دودر  نم اهيلي امو قافخ’أ نم فوÿأو قلقلأ نم تاعاصس
ÚحصشŸÎأ  ىلع طغصضلأ عفر ةرورصضب تÓئاعلأ نويصسفنلأو نويوبÎلأ  نويئاصصخ’أ

. ةجيتنلأ تناك ايأأ يصسفنلأ معدلاب  مهتقفأرمو
نأ  ةبيدوب دوعصسم  ةيبÎلأ كÓصسأ’ لقتصسŸأ ينطولأ سسلÛأ ىدل مÓع’اب فلكŸأ ىريو
هذه نأأ تصسابانكلأ لث‡ حصضوأأو ،طغصضلأ ميلع ففخيصس ÚحصشÎملل يصسفنلأ Òصضحتلأ
فرعي ذيملتلاف ةجيتنلأ تناك امهمو ذيمÓتلأ انئانبأأ نع طغصضلأ عفر ةلحرم يه““ ةلحرŸأ
Òصضحتلاف كلذل ،تأرابتخ’أ تاباجأ ‘ بصصي ⁄ مأأ ابيصصم ناك أذأ امو ،أديج هصسفن
ةيصصخصشل دوعيو ،ءايلوأÓل ¤وأ’أ ةجردلاب دوعي  تناك امهم ةجيتنلأ لبقتل يصسفنلأ

.““⁄اعلأ ةياهن سسيل حاجنلأ مدع وأأ حاجنلاف ›اتلابو ةيناثلأ ةجردلاب ذيملتلأ
قباصسلأ ةيبÎلأ ريدم يداهلأ دبع دمfi بصسحب ةرورصض  ذيمÓتلل ءايلوأ’أ ةقفأرم دعتو
طغصضلأ مهيلع أوصسراÁ ’أأو مهئانبأأ ة˘ق˘فأرÃ ءا˘ي˘لوأ’أ  ح˘صصن˘ي يذ˘لأ ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘صسق ة˘ي’و˘ل
نم اعون Èتعي أذهو  ايرولاكبلأ ةداهصش ناحتمأ جئاتنل ةبئرصشم مويلأ راظنأ’أ لك نأ’““
.““ ةجرح ةيصسفن ةيعصضو ‘ هلعجيو  حصشŸÎأ هب رعصشي يذلأ طغصضلأ

مهئانبأ’ يصسفنلأ معدلأ Ëدقتل ءايلوأ’أ سشيرح ةنيمأأ ةيناصسفنلأ ةيئاصصخ’أ تعد اهبناج نم
-بوصسرلأ لاح يفف »، يصسفنلأ طغصضلأ ةدايزل ببصسلأ مه أونوكي ’أأ و  ةÎفلأ هذه ‘

كلذب جئاتنلأ نوكتو  بائتك’أو طابحÓل ةصضرع انءانبأأ لع‚ نأ بجي ’ -سشÒح لوقن
. ““ عيمجلل ةيصضرم

ةداعأ ¤أ رورŸأ ثدأوح نم ةياقولل ةينطولأ ةيعم÷أ تعد
طورصش Úي– Èع ،ةيرورŸأ ةمÓصسلأ ةموظنم ‘ رظنلأ
‘ ةيرورŸأ ةيبÎلأ جأردأو ،ةقايصسلأ ةصصخر ىلع لوصص◊أ
.ةثÓثلأ ةيميلعتلأ رأوطأÓل ةيصسأردلأ تأررقŸأ

ةيعمجلل ةمصصاعلأ بتكم  سسيئر  حلاصص ىصسوم لاقو
ة˘˘عأذإÓ˘˘ل ¤وأ’أ ةا˘˘ن˘˘ق˘˘لأ ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ف˘˘ي˘˘صض ه˘˘لو˘˘˘ل˘˘˘ح ىد˘˘˘ل
64 ـب رورŸأ ثدأو◊ Òب˘ك˘لأ عا˘˘ف˘˘تر’أ نإأ  سسمأأة˘˘ير˘˘ئأز÷أ
وعدي ،ثداح ف’أ01 لدعÃ ةيصضاŸأ ةنصسلاب ةنراقم ةئاŸاب

¤أ ا˘ي˘عأد ،دو˘ه÷أ ل˘ك ف˘تا˘ك˘تو ،ر˘˘طÿأ سسو˘˘قا˘˘ن قد ¤أ
،ا˘ه˘ل˘م˘كأا˘ب ة˘يرورŸأ ة˘مو˘ظ˘نŸأ ‘ ر˘ظ˘ن˘لأ ةدا˘˘عأ ةرور˘˘صض
نصس ¤أ ةقايصسلأ ةصصخر ىلع لوصص◊أ نصس عفر حÎقأو
،ليقثلأ نزولل ةبصسنلاب ةنصس62و ،ب فنصصل ةبصسنلاب12ـلأ

81 ينصس Úب بابصش اهيف ببصستي ثدأو◊أ بلغأ نأ افيصضم
.اماع92و
ىلع ا‹انرب ترطصس هتيعمج نإأ ““حابصصلأ فيصض““ لاقو
ايعأد ،رورŸأ ثدأوح نم ةيعوتلأو سسيصسحتلل ماعلأ رأدم

ة˘˘ي˘˘عو˘˘ت˘˘لأ قر˘˘ط ‘ ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لأ ةدا˘˘عأ ¤أ ه˘˘تأذ تقو˘˘˘لأ ‘
ة˘ي˘صسي˘صسح˘ت˘لأ قر˘ط˘لأ نأ ا˘ف˘ي˘˘صضم ،ا˘˘صضيأ سسي˘˘صسح˘˘ت˘˘لأو
اهل ةباجتصس’أ نأ امك أردان ’أ اهرامث يتؤوت ’ ةيديلقتلأ

.ةيفرظ ةباجتصسأ نوكت ام ابلاغ
نوناق جأردأ ةيعمجل˘ل ة˘م˘صصا˘ع˘لأ بت˘ك˘م  سسي˘ئر حÎقأو
ة˘ي˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ رأو˘ط’أ ‘ ي˘صسأرد˘لأ رر˘˘قŸأ ن˘˘م˘˘صض رورŸأ
.ةقايصسلأ ةصصخر ىلع لوصص◊أ تأءأرجأ ديدصشتو ،ةثÓثلأ
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ةقايشسلأ ةشصخر ىلع لوشص◊أ تأءأرجأ ديدششت ةرورشض ¤أ وعدت رورŸأ ثدأوح نم ةياقولل ةينطولأ ةيعم÷أ

دمfiأأ يديصس ةدحتŸأ ·أ’اب ويراصسيلوبلأ ةهبج لث‡ دكأأ
يتلأ ““ةر˘كذŸأ““ لÓ˘خ ن˘م نزıأ ه˘ي˘ل˘ع مد˘قأأ ا˘م نأأ را˘م˘ع
سسيلدت ““ ،زايحن’أ مدع ةكر◊ ةيلا◊أ ةصسائرلأ ¤إأ اههجو
اياصضقلل ةرصصانŸأ لودلأ نم لينلل رخآأ لصصفو ليلصضتو
ةان˘ق˘ل˘ل ثيد˘ح ‘  را˘م˘ع د˘مfiأأ يد˘ي˘صس لا˘قو.ة˘لدا˘ع˘لأ
لÓتح’أ ةلود ةركذم ‘ ءاج ام ““نإأ  سسمأأ ¤وأ’أ ةيعأذإ’أ

Òغلأ ىلع ينجتلأ ةصسايصس نم رخآأ لصصف ’إأ وه ام يبرغŸأ
اهل سساصسأأ ’  رومأاب يلخأدلأ يبرغŸأ يأأرلأ ءاهلأ ةلواfiو
يتلأ ةيلكيهلأو  ةق˘ي˘م˘ع˘لأ ة˘مزأ’أ ن˘ع ه˘فر˘صص  ل˘جأ ن˘م
.““لتÙأ يبرغŸأ ماظنلأ اهنم Êاعي

ةيصضق نم  ةقيقصشلأ رئأزجلل يئدبŸأ فقوŸأ““ نأأ فاصضأأو
دصشÎصسيو لصصأاتمو يئدبم فقوم وه  ةيبرغلأ ءأرحصصلأ

هنأ امك رامعتصس’أ دصض ريرŸأ حافكلأ نم  لفاح خيراتب
ةدحولأ تأرأرقو  ةيلودلأ ةيعرصشلأ دعأوق ىلع سسصسأاتي
ةد˘ح˘تŸأ ·أ’أ ة˘م˘ظ˘ن˘مو  ي˘ق˘ير˘فإ’أ دا–’أو  ة˘ي˘ق˘ير˘فإ’أ
يوأرحصصلأ بعصشلأ  حافك ةيعرصشب تفÎعأ يتلأ اهصسفن

لك  يوأرحصصلأ بعصشلأ حنÃ ءاصضعأ’أ لودلأ تبلاطو
.““ معدلأ

Òغلأ ىلع ينجتلأ ةشسايشس نم رخآأ لشصفو ليلشضتو سسيلدت نزıأ هيلع مدقأأ ام :رامع دمfiأأ يدشس

ةيبونج تاي’و5 ـب ةجرد94 زواجتت وأأ لشصت ةديدشش رح ةجوم
فصصتنم نم ءأدتبأ, ,ايلfi ةجرد94 زواجتت وأأ لصصت ةديدصش رح ةجوم حلاصص Úعو نوميميت ,رأردأأ ,راتfl يجاب جرب ,فودنت يه و دÓبلأ بونج نم تاي’و سسمخ فرعت نأأ بقتري
.ةيو÷أ داصصرأÓل ينطولأ نأويدلل ةصصاخ ةيرصشن هب تدافأأ ام بصسح ,د  سسمأأ راهن

ةعاصسلأ ىلع موي ةياغ ¤إأ (00:21) مويلأ راهن فصصتنم نم دت“ ةيرصشنلأ ةيحÓصص ةدم نأأ افيصضم ,›اقتÈلأ ةظقيلأ ىوتصسم ‘ ةينعŸأ تاي’ولأ فينصصت ” هنأأ هتأذ ردصصŸأ حصضوأأو
. Ó (00:12)يل ةعصساتلأ


