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ةنسس99 زهان رمع نع ةينŸا هتفاو يذلا

ةلئاع يزعي نوبت سسيئرلا
›دبعوبلا سضايع خيسشلا

ةحسصلل  ةرازولل نايب هب دافأا ام بسسح

ةينطولا ةباقنلا يقتلي ةحسصلا ريزو
Ÿةيمومعلا ةحسصلا يسسرام 

ءاتسشلا مسسوŸ ابسس– ناتوبلا زاغ نم ةÈتعم تايمك رفوت لاطفن
:  يجانزوأا دارم ،دهاجملل ينطولا فحتŸا ريدم

ىظحي ةركاذلا فلم
اسسنرف ىلع رئاز÷ا قح وهو ةÒبك ةيمهأاب

عامتجÓل ةثلاثلا ةعبطلا ‘ ةكراسشملل
““ايقيرفإا - ايلاطيإا““ يرازولا

‘ عرسشي ةرمامعل
¤إا لمع ةرايز

ايلاطيإا

 : Êاديعسس مÓعوب يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ةرازوب  Úيلاعلا نيوكتلاو ميلعتلل ماعلا ريدŸا

 يعانطسصإلا ءاكذلاو تايسضايرلل Úتينطولا ÚتسسردŸا حتف
ةيزيل‚إلاب يجوغاديبلا جمانÈلاو

rf.liamtoh@bahihcle-lanruoJ-اŸكلإلا عقوÎوÊ  zd.bahihcle
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2441 رفصص82ـل قـفاؤمــلا1٢0٢  ربؤتكأا70  شسيمÿا

داـــــــــــــــــــــــيصصلا

لابقتصسا شضفرت رئاز÷ا تماد ام Úيرئازجلل تاÒصشأاتلا حنم مدع»ـب تبلاط
مهليحرت اصسنرف تررق نيذلا اهينطاؤم

فصشكتو رئاز÷ا ىلع اهمجهت لصصاؤت نابؤل نيرام
Úيصسنرفلا ةداقلا فعصض ىلع تدؤعت يتلا رئاز÷ا»:

””اصسنرف مÎ– نأا اهيلع

اذه تقلطا ثيح رئاز÷ا ىلع اهمجهت ،اشسنرف ‘ فرطتŸا Úميلا ةميعز نابول نيرام تلشصاوأا
فقوو تاÒششأاتلا نم اهينطاوم نامرح ¤إا تعدو ،رئاز÷ا دشض ةجهللا ةديدشش تاحيرشصت ءاثÓثلا

سسيئرلل ةزفتشسم تاحيرشصت نم ما˘يأا د˘ع˘ب تءا˘ج ي˘ت˘لا تا˘ح˘ير˘شصت˘لا ي˘هو ،ة˘ي˘ك˘ن˘ب˘لا م˘ه˘تÓ˘يو–
.نوركام ليوناÁإا يشسنرفلا

ىلع تدوعت يتلا رئاز÷ا نإا““ :““كوبشسيف““ ىلع اهتحفشص ‘ هترششن ويديف عطقم ‘ نابول تلاقو
انتارئاط قيل– تشضفرو اهÒفشس تعدتشسا دقل ،اشسنرف مÎ– نأا اهيلع Úيشسنرفلا ةداقلا فعشض

.““ةيومÓشسإلا ةبراÙ ›ام ‘ ةلماعلا
ىلعو لوبقم Òغ رارق وه ،ايقيرفإا لود نمأا ىلعو انيدلب ىلع ارطخ لكششي رارقلا اذه““ نأاب تمعزو
.هيف اشسنرفل رود لو يدايشس رارقلا نأاب ةيشسانتم ،““نأاششلا اذه ‘ لشصفت نأا اشسنرف
اهيشضارأا ¤إا لوخدلا اهينطاوŸ نكÁ ةيدبأا ةنيدم اشسنرف نأا دقتعت““ ةيرئاز÷ا تاطلشسلا نأا تركذو

اهينطاوم لابقتشسا سضفرت رئاز÷ا تماد ام Úيرئازجلل تاÒششأاتلا حنم مدع»ـب تبلاطو ،““تقو يأا ‘
.““مهليحرت اشسنرف تررق نيذلا

اهلشسري يتلا لاومألا ليو– حيراشصت ةعجارم““ نابول تحÎقا ،اشسنرف ميقو ىفانتي فقوم ‘و
مهاشست ل““ لاومألا هذه نأا ةجحب ،““ايونشس وروي رايلم5.1ـب اهتميق ردقت يتلاو مهدلب ¤إا نويرئاز÷ا

.رئاز÷ا نم ةيئادعلا اهفقاوÃ ةفورعŸا نابول لوقت ،““يشسنرفلا داشصتقلا ةيمنت ‘

لمع9901 هيقلتب فÎعي برغŸا
Úيوارحصصلا نم يركصسع

هيناع˘ي ا˘م ،سشيÒتو˘غ و˘ي˘نو˘ط˘نأا ،ةد˘ح˘تŸا ·أÓ˘ل ما˘ع˘لا Úمألا ر˘ير˘ق˘ت ف˘ششك
روهشش ذنم يبرغŸا لÓتحلا

.يوارحشصلا يبعششلا ريرحتلا سشيج تابرشض ءارج
سشي÷ا غ˘ل˘بأا ي˘شضاŸا توأا13وÈ 0202مفو˘نÚ 31ب““ هنأا رير˘ق˘ت˘لا ح˘شضوأاو
وأا ‘ هتادحو ىلع ةفاشسم نم ران قÓطإا ةثداح9901 نع يبرغŸا يكلŸا
.سسبÙا ‘ اهنم ةئاŸا ‘38 زكرت يباÎلا رتاشسلا نم برقلاب

22 نع ةدحتŸا ·ألا ةثعبل اشضيأا غلبأا ،يبرغŸا يكلŸا سشي÷ا نأا ريرقتلا فاشضأاو
““fiطت˘شسا ة˘ل˘حر427و ي˘ل˘مر˘˘لا راد÷ا ‘ ““ل˘˘ل˘˘شست تلواÓةطشساوب ةيع

‘ اهنم ةئاŸا ‘88 نع غلبأا ويراشسيلوبلا ةهبج اهريدت رايط نودب تارئاط
.درشسوأاو سسبfi يتقطنم
ةد˘ح˘تŸا ·ألا ة˘ث˘ع˘ب تدد˘ح ة˘ي˘عا˘ن˘شصلا را˘م˘قألا رو˘˘شص ل˘˘ي˘˘ل– لÓ˘˘خ ن˘˘مو
نع ةمجان ماطترا رفح اهنأا ادب يتلا عقاوŸا ةيبرغلا ءارحشصلا ‘ ءاتفتشسÓل
ةدحتŸا ·ألا ةثع˘ب˘ل ن˘شست˘ي ⁄و ي˘باÎلا ر˘تا˘شسلا ي˘ب˘نا˘ج ى˘ل˘ع ة˘ي˘ع˘فدŸا ناÒن
عشضولا ببشسب ÊاديŸا ققحتلا˘ب ما˘ي˘ق˘لا ة˘ي˘بر˘غ˘لا ءار˘ح˘شصلا ‘ ءا˘ت˘ف˘ت˘شسÓ˘ل
.““ينمألا

ةكÎصشم ةيرازو ةميلعت
ليؤ– Èع جامدإلا ةيلمع عيرصستل

ÚفظؤŸا ةيقرتو

تارارق يغلت ةمؤك◊ا
اقباصس لوألا ريزؤلا

للصس كلاŸا دبع

ريزولا رارق ،ةكÎششم ةيرازو ةميلعت تغلأا
ةددÙا  لÓ˘˘شس كلاŸا د˘˘ب˘˘ع ا˘˘ق˘˘˘با˘˘˘شس لوألا
ةيمارلا ةيلمعلا Òبادتلا ديشسŒ تا˘ي˘ف˘ي˘ك˘ل
يتلاو،دÓبلل ةيلخادلا تانزاوتلا زيزعت ¤إا

” Ãا˘ه˘ب˘جو Œن˘م دد˘ع ‘ ف˘ي˘ظو˘ت˘لا د˘ي˘م
يتلا ةعبشسلا تا˘عا˘ط˘ق˘لا نود تا˘عا˘ط˘ق˘لا
د˘ي˘مŒو،كاذ˘نا ة˘م˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا ا˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘شضت
ة˘مو˘ك◊ا رار˘ق سضر˘ف ثي˘ح˘ب، تا˘ق˘با˘˘شسŸا
ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسŸا  جا˘مدإا ة˘ي˘ل˘م˘ع ع˘˘ير˘˘شست

ي˘ن˘هŸا جا˘مدإلا ى˘ل˘ع ةد˘˘عا˘˘شسŸا يزا˘˘ه˘˘ج
،تاداهششلا يل˘ما◊ ي˘عا˘م˘ت˘جلا جا˘مدإلاو
كلذو، اقباشس لوألا ريزولا ةميلعت ليدعت
ةرازو Úب ة˘كÎششم ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت داد˘˘عإا˘˘ب ن˘˘م
ةيمومعلا ةفيظولل ةماعلا ةيريدŸاو، ةيلاŸا

ر˘ثإا ررÙا بشصا˘نŸا لÓ˘غ˘ت˘شسا تا˘ي˘˘لآا دد–
جا˘مدإا ‘ ة˘ي˘قÎلا وأا ل˘يو˘ح˘˘ت˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع

ىل˘ع ةد˘عا˘شسŸا يزا˘ه˘ج ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسŸا
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا جا˘˘مدإلاو ي˘˘ن˘˘هŸا جا˘˘مدإلا

طور˘ششلا ق˘فو كلذو ،تادا˘ه˘ششلا ي˘ل˘˘ما◊
‘ لوعفŸا ةيراشسلا ةيميظنتلا تايفيكلاو
.لاÛا اذه
ربوتكأا20 ‘ ةخرؤوŸا ةميلعتلا تحشضوأاو
دراوŸا Òيشست ›وؤوشسم ¤إا ةهجوم ،1202
،ةيمومعلا تارادإلاو تاشسشسؤوŸاب ةيرششبلا

،ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘ف˘ي˘ظو˘لا تا˘ي˘ششف˘م ءا˘شسؤورو
نأا ،اهنم ةخ˘شسن ى˘ل˘ع ،نو˘ي˘لاŸا نو˘ب˘قارŸاو
ما˘ك˘حأا ل˘يد˘ع˘ت ¤إا فد˘ه˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا هذ˘˘ه
10 م˘قر ة˘كÎششŸا ة˘يرازو˘˘لا ة˘˘م˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
ةددÙاÈ 5102م˘˘˘شسيد32 ‘ ة˘˘˘˘˘˘خرؤوŸا
ةيمارلا ةيلمعلا Òبادتلا ديشسŒ تا˘ي˘ف˘ي˘ك˘ل
.دÓبلل ةيلخادلا تانزاوتلا زيزعت ¤إا

لامك˘ت˘شسا د˘شصق ه˘نأا ة˘م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا تفا˘شضأاو
مو˘شسرŸا ما˘ك˘حأا را˘طإا ‘ جا˘˘مدإا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع

Èمشسيد8 ‘ خرؤوŸا633-91 مقر يذيفنتلا
ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسŸا جا˘مدإا ن˘م˘˘شضتŸا9102
ي˘ن˘هŸا جا˘مدإلا ى˘ل˘ع ةد˘˘عا˘˘شسŸا يزا˘˘ه˘˘ج
،تاداهششلا يل˘ما◊ ي˘عا˘م˘ت˘جلا جا˘مدإلاو
وأا ليوحتلا ةيلمع رثإا ةررÙا بشصانŸا نإاف
جا˘˘مدإا ‘ ا˘˘ه˘˘لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘˘شسا ن˘˘˘كÁ ة˘˘˘ي˘˘˘قÎلا
ىل˘ع ةد˘عا˘شسŸا يزا˘ه˘ج ن˘م ن˘يد˘ي˘ف˘ت˘شسŸا
ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جلا جا˘˘مدإلاو ي˘˘ن˘˘هŸا جا˘˘مدإلا

طور˘ششلا ق˘فو كلذو ،تادا˘ه˘ششلا ي˘ل˘˘ما◊
‘ لوعفŸا ةيراشسلا ةيميظنتلا تايفيكلاو
.لاÛا اذه

ءارزو عامتجا لاغصشأا ‘ كراصشي ةياف◊
برغ لودل ينهŸا نيؤكتلاو لمعلا

طصسؤتŸا
لمعلا ر˘يزو كرا˘ششي
نامشضلاو ليغ˘ششت˘لاو
د˘˘ب˘˘ع  ي˘˘عا˘˘م˘˘ت˘˘˘جلا
مو˘ي ة˘يا˘ف◊ نا˘م˘حر˘لا

عا˘م˘˘ت˘˘جا لا˘˘غ˘˘ششأا ‘
ل˘˘˘˘˘˘م˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘لا ءارزو
ي˘ن˘˘هŸا ن˘˘يو˘˘ك˘˘ت˘˘لاو
طشسوتŸا برغ لودل
ىد˘ت˘ن˘م ‘ ءا˘شضعألا

- تناكي˘لأا5+5 راو˘ح
.اينابشسإا

ر˘˘يزو˘˘لا  ى˘˘ق˘˘ل˘˘ي˘˘شسو
اذ˘˘ه تا˘˘شسل˘˘ج لÓ˘˘خ

ةهجاوم ‘ رئاز÷ا اهتجهتنإا يتلا ةيجيتاÎشسلا نانمشضتت Úتملك عامتجلا
اذه تايطعم عم مءÓتي لكششب لامعلاو ÚنطاوŸاب لفكتلا فدهب91 ديفوك

.يئانثتشسلا يحشصلا فرظلا
Áع ةر˘ششا˘ب˘م ر˘يزو˘لا  ة˘م˘ل˘ك ة˘ع˘با˘ت˘م م˘ك˘ن˘كÈ يعامتجلا لشصاوتلا تاشصنم
Ê zd.vog.ssetm.wwwوÎكللا عقوŸا ىلع و ةرازولل

 Úيعما÷ا ةذتاصسألل رظتنم ديدج ›ام بصصنم0661
نيوكتلاو ميلعتلل ماعلا ريدŸا فششك

›ا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو˘˘ب Úي˘˘لا˘˘ع˘˘لا
،Êاديعشس مÓعوب ،يملعلا ثحبلاو
ديدج ›ام بشصنم0661 دامتعا نع
كلذو ،Úيعما÷ا ةذتاشسألا فيظوتل
.لجشسŸا زجعلا ةيطغتل
ةعاذإÓل حيرشصت ‘ ،Êاديعشس لاق
سسيرد˘˘˘ت˘˘˘لا نإا ،سسمأا  ،ة˘˘˘ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘˘لا
تا˘ي˘شضا˘ير˘ل˘ل Úي˘ل˘ع˘لا Úت˘شسردŸا˘˘ب

دبع يديشسب يعا˘ن˘ط˘شصلا ءا˘كذ˘لاو
يعما÷ا لوخدلا لÓخ نوكيشس هللا
نم Èكألا ءز÷ا نأا افيشضم ،يرا÷ا
نو˘ك˘ي˘شس ي˘جو˘غاد˘ي˘˘ب˘˘لا ج˘˘ما˘˘نÈلا
.ةيزيل‚إلا ةغللاب

ملتشسا عاطقلا نأا ¤إا لوؤوشسŸا راششأاو
ددعو ديدج يجوغاديب دعقم فلأا92

ىلع دامتعلا متيشس هنأا افيشضم ،ديدج بلاط فلأا033 نم ديزأا لابقتشسا ” امنيب ،ةيعما÷ا ءايحألا نم Èتعم
ميلعتل ةيمهألا ءÓيإا عم جيوفتلا ¤إا ةفاشضإا يروشض◊او دعب نع هقششب سسيردتلا ‘ Úجهلا طمنلا
نأا دعب يرا÷ا ربوتكأا01 موي ،يروشضح لكششب ،ةشساردلا قلطنت نأا ىلع ةيجهنŸاو ةيشساشسألا تادحولا
. ربوتكأا3 ‘ دعب نع تأادب

ÒياعŸا يعاري ادج ةيلاع ةدوج يذ ينيوكت جمانرب دامتعا Úيلاعلا نيوكتلاو ميلعتلل ماعلا ريدŸا دكأاو
ىلع ادج ةقيقد ةفشصب هدادعإا ” ،Úشصاشصتخلا نيذه ‘ نيوكتلل يŸاعلا ىوتشسŸاو ةيŸاعلا ةيجوغاديبلا
. ⁄اعلا ‘ ¤وألا ةيملعلا ةغللا اهرابتعاب ةيزيل‚إلا ةغللاب هنم Èكألا بنا÷ا سسردي نأا
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21 مقر بانؤب دمfi عراصش :ريرحتلاو ةرادإلا
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 رسشنلا لوؤؤسسم ماعلا ريدŸا
ريرحتلا سسيئر و

سسكافلاو فتاهلا
 ÊوÎكلإلا ديÈلا
 ÊوÎكلإلا عقؤŸا
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AIS: طصسو ةعابطلا AIS
EEISIS: قرصش ةعابطلا
OOISIS: برغ ةعابطلا

م.م.ذ.و.شش.ذ.شش طصسؤلا عيزؤت
باهصشلا ةديرج

ةخصسن0002بحصسلا
جد01 نمثلا

دودغز قراط
ةيرابخإا ةينطو ةيمؤي

ديحؤلا شصخصشلا تاذ ةصسصسؤؤم
ةدودfi ةيلوؤؤصسم تاذ

00.000001 اهلامصسأار

م.م.ذ.و.شش.ذ.شش
باهصشلا ةديرج نع ردصصت
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ينطولا سشيج˘ل˘ل ة˘كÎسشم زرا˘ف˘م تف˘قوأا
92 ن˘˘م ةد˘˘ت˘˘مŸا ةÎف˘˘لا لÓ˘˘خ ،ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

معد رسصا˘ن˘ع7 ،ربو˘ت˘كأا5 ¤إا Èم˘ت˘ب˘˘سس
ةلسصفنم تايلمع ‘ ةيباهرإ’ا تاعامجلل

.ينطولا باÎلا Èع
تقلت ينطولا عافدلا ةرازول نايب حسضوأاو
نمسضت , سسمأا  ,““  هنم ةخسسن ““ باهسشلا ““
ينطو˘لا سشي˘ج˘ل˘ل ة˘ي˘تا˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ة˘ل˘ي˘سص◊ا
‘ »: ه˘نأا ةرو˘كذŸا ةÎف˘لا لÓ˘خ ي˘ب˘ع˘سشلا
باÎلا نع عافدلا ‘ ةليبنلا اهماهم راطإا

,تاديدهتلا فلتfl دسض هنيمأاتو ينطولا
ينطولا سشيج˘ل˘ل زرا˘ف˘مو تاد˘حو تذ˘ف˘ن
92 ن˘˘م ةد˘˘ت˘˘مŸا ةÎف˘˘لا لÓ˘˘خ ,ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

ديدع1202 ر˘بو˘ت˘كأا50 ¤إا Èم˘˘ت˘˘ب˘˘˘سس
ةحلسسŸا انتاوق مازتلا دكؤوت يتلا تايلمعلا
.““اندÓبب ةنيكسسلاو نمأ’ا ىلع ظاف◊اب
تف˘قوأا““ ,با˘هرإ’ا ة˘ح˘فا˘ك˘م را˘طإا ي˘˘ف˘˘ف
يبعسشلا ينطولا سشيجلل ةكÎسشم زرافم
‘ ةيباهرإ’ا تاعام˘ج˘ل˘ل م˘عد ر˘سصا˘ن˘ع7
.““ينطولا باÎلا Èع ةلسصفنم تايلمع

ة˘˘م˘˘ظ˘˘˘نŸا ةÁر÷ا ة˘˘˘براfi““ لا‹ ‘ ا˘˘˘مأا
¤إا ةفداه˘لا ة˘ث˘ي˘ث◊ا دو˘ه˘ج˘ل˘ل ة˘ل˘سصاو˘مو
,دÓبلا ‘ تاردıاب راŒ’ا ةفآ’ يدسصتلا
ينطولا سشيج˘ل˘ل ة˘كÎسشم زرا˘ف˘م تف˘قوأا
حلاسصم فلتfl عم ق˘ي˘سسن˘ت˘لا˘ب ,ي˘ب˘ع˘سشلا
Úتيركسسعلا Úت˘ي˘حا˘ن˘لا ي˘م˘ي˘ل˘قإا˘ب ,ن˘مأ’ا
تطبحأاو تاردfl را4Œ ةثلاثلاو ةيناثلا

fiا نم تايمك لاخدإا ت’واıع تاردÈ
5,02و Òطانق4 ب ردقت ,برغŸا عم دود◊ا

” Úح ‘ ,جلاعŸا ف˘ي˘ك˘لا ن˘م مار˘غو˘ل˘ي˘ك

ز˘ج˘˘حو ر˘˘خآا تاردfl ر˘˘جا˘˘ت91 ف˘ي˘قو˘ت
ةداŸا سسفن نم مارغوليك94و (2) نيراطنق
تايلمع لÓخ اسسولهم اسصرق02602 اذكو

flع ةفلتÈ ىرخأ’ا ةيركسسعلا يحاونلا““.
سشيجلل زرا˘ف˘م تف˘قوأا““ ,ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م
Úعو تسساÔ“ نم لكب يبعسشلا ينطولا

473 ,تنا˘˘جو را˘˘تfl ي˘˘جا˘˘ب جر˘˘بو ماز˘˘ق
ادلوم021و تابكرم01 تطبسضو اسصخسش
ةزهجأا7و طغسض قرا˘ط˘م901و ايئابره˘ك
ن˘˘م تا˘˘ي˘˘م˘˘كو ,ندا˘˘عŸا ن˘˘ع ف˘˘سشك˘˘˘ل˘˘˘ل
تاز˘ي˘هŒو Òج˘ف˘ت تاد˘ع˘مو تار˘ج˘˘ف˘˘تŸا
Òغ بيقنتلا تايلمع ‘ لمعتسست ىرخأا
5,61 ¤إا ةفا˘سضإ’ا˘ب ,بهذ˘لا ن˘ع عور˘سشŸا

5,81و ةراج◊او بهذلا ماخ طيلخ نم نط
.ةيئاذغلا دلوŸا نم نط

6 فيقوت ”““ -ةليسص◊ا فيسضت-Úح ‘
55831 و ديسص ةيقدنب52 زجحو سصاخسشأا

با˘ع˘لأ’ا ن˘م ةد˘˘حو259811و ةسشو˘طر˘خ
لكب غبتلا ةدام نم راطنق3,621و ةيرانلا

ة˘سسب˘تو ة˘ن˘ي˘ط˘ن˘سسق ة˘ف˘ل÷او ةر˘ك˘سسب ن˘˘م
ت’واfi طابحإا ” ام˘ك .ترا˘ي˘تو ة˘ن˘تا˘بو
74633 ـب ردقُت دوقولا نم تايمك بيرهت
را˘˘تfl ي˘˘جا˘˘ب جر˘˘بو راردأا ن˘˘م ل˘˘ك˘˘ب Îل

.““سسارهأا قوسسو فراطلاو ةسسبتو
لحاو˘سسلا سسار˘ح ط˘ب˘حأا““ ,ر˘خآا قا˘ي˘سس ‘
fiغ ةر˘ج˘ه ت’واÒ ا˘ن˘ل˘حاو˘سسب ة˘ي˘عر˘سش

ىلع اونا˘ك ا˘سصخ˘سش38 اوذقنأاو ةي˘ن˘طو˘لا
فيقوت ” اميف ,عنسصلا ةيديلقت براوق Ïم
تا˘ي˘سسن˘ج ن˘م ي˘عر˘سش Òغ ار˘˘جا˘˘ه˘˘م59

flةماعنلاو ناسسملتو تناج نم لكب ةفلت
.““نازيلغو سسانمأا نإاو ةلقرو و

ينطولا عافدلا ةرازول نايب بسسح

 تايمك لاخدإا تلواfi طابحإاو ةيباهرإلا تاعامجلل معد رسصانع7 فيقوت
عوبسسأا لÓخ دود◊ا Èع تاردıا نم

2441 رفسص82ـل قـفاومــلا١٢0٢  ربوتكأا70  سسيمÿا
ثدـــــــــــــــــــــــ◊ا

يرازولا عامتجÓل ةثلاثلا ةعبطلا ‘ ةكراسشملل
““ايقيرفإا - ايلاطيإا““

لمع ةرايز ‘ عرسشي ةرمامعل
ايلاطيإا ¤إا

,جراÿاب ةينطولا ةيلا÷او ةيجراÿا نوؤوسشلا ريزو عرسشي
ةوعدب  ,امور ¤إا لمع ةرايز ‘  , سسمأا  ,ةرمامعل ناطمر
‘ كراسشيسس نيأا ,ويام يد يجيول ›اطيإ’ا هÒظن نم
,““ايقيرفإا - ايلاطيإا““ يرازولا عامتجÓل ةثلاثلا ةعبطلا
.ةرازولل نايب ‘ ءاج امبسسح , مويلا اهلاغسشأا لهتسست يتلا

,›اطيإ’ا هÒظن نم ةو˘عد˘ب““ ه˘نأا˘ب ة˘ي˘جراÿا نا˘ي˘ب دا˘فأاو
ةيلا÷او ةيجراÿا نوؤوسشلا ريزو موقي ,ويام يد يجيول
, سسمأا نم ءاد˘ت˘با ,ةر˘ما˘م˘ع˘ل نا˘ط˘مر ,جراÿا˘ب ة˘ي˘ن˘طو˘لا
ربوتكأا8 و7 يموي كراسشيسس نيأا ,امور ¤إا لمع ةرايزب
يرازولا عامتجÓل ةث˘لا˘ث˘لا ة˘ع˘ب˘ط˘لا لا˘غ˘سشأا ‘ ,يرا÷ا
اهسصسصخت نأا ايلاطيإا تأاترا يتلا ,““ايقيرفإا - ايلاطيإا““
ةيخانŸاو ةيوقاطلا تايدحتلا ة÷اعمو حرطل ةنسسلا هذه
يومنتلا راسسŸا ىلع اهتايعادتو ,ايقيرفإا اههجاوت يتلا

عم يزاوتلاب كلذو ,ةراقلا لود ‘
يتلاو نيرسشعلا ةعومÛ ةيلا◊ا اهتسسائرل ثÓثلا زئاكرلا
.““+راهدز’او سضرأ’ا بكوكو سسانلا+ لوح روحمتت

نووعدŸا ةيقيرفإ’ا لود˘لا ة˘ي˘جرا˘خ ءارزو سشقا˘ن˘ي˘سس»و
نم ءاÈخو Úماسس Úلوؤوسسم بناج ¤إا ,ةرهاظتلا هذهل

,ةيموكح Òغو ة˘ي˘مو˘ك˘ح ,ة˘يو˘ه˘جو ة˘ي˘لود تا˘سسسسؤو˘م
نيرم˘ث˘ت˘سسمو ة˘يŸا˘ع تا˘كر˘سش ل˘م˘ع با˘برأا ن˘ع Ó˘سضف

¤إا فد˘ه˘ت ىدŸا ة˘ل˘يو˘ط ة˘برا˘ق˘م ع˘سضو ل˘ب˘سس ,سصاو˘خ
ةه˘جاو˘م ى˘ل˘ع ,ة˘ي˘ما˘ن˘لا ة˘سصا˘خ ,لود˘لا تارد˘ق ز˘يز˘ع˘ت

لظ ‘ ةيدا˘سصت˘ق’ا ة˘ي˘م˘ن˘ت˘لاو ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ة˘يا˘م˘ح تا˘يد–
امبسسح ,““91-ديفوك ةحئاج هتزرفأا يذلا مزأاتŸا عسضولا

.نايبلا تاذ ‘ ءاج
سسيئر يقلي نأا رظتنŸا نم““ هنأا ¤إا ةيجراÿا تراسشأاو
لاقتن’ا““ عوسضوم لوح ةلخادم ةيرئاز÷ا ةيسسامولبدلا
سسي˘˘ئر ج˘˘ما˘˘نر˘˘ب ‘ سسر˘˘كŸا ,““ر˘˘ئاز÷ا ‘ يو˘˘قا˘˘ط˘˘˘لا
و ةيمتح ةرورسضك ,نوبت ديÛا دبع ديسسلا ,ةيروهم÷ا

.““تقولا سسفن ‘ رئازجلل يجيتاÎسسا رايخك
نم دد˘ع ع˘م ة˘ب˘ق˘ترŸا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘لا تاءا˘ق˘ل˘لا ن˘ع Ó˘سضف»و
ريزولا لمع ةرايز جمانرب ل˘ل˘خ˘ت˘ي˘سس ,ة˘قرا˘فأ’ا ه˘ئار˘ظ˘ن
›ودلا نواعتلاو ةيجراÿا ريزو عم تاثداfi ةرمامعل
نوا˘ع˘ت˘لا تا˘ف˘ل˘م لو˘ح ,و˘يا˘م يد ي˘˘ج˘˘يو˘˘ل ,›ا˘˘ط˘˘ي’ا

سصوسصخب تارواسشمو ايلاطيإاو رئاز÷ا Úب ةكارسشلاو
فيسضي ,““ةيطسسوتموروأ’او ةيميلق’ا اياسضقلا نم ددع
.نايبلا تاذ

سس ف
:  يجانزوأا دارم ،دهاجملل ينطولا فحتŸا ريدم

ةيمهأاب ىظحي ةركاذلا فلم
ىلع رئاز÷ا قح وهو ةÒبك

اسسنرف
نأا ،يجانزوأا دارم ،دهاجملل ينطولا فحتŸا ريدم دكأا

رئاز÷ا ¤إا ةبسسنلاب ةماهلا تافلŸا نم Èتعي ةركاذلا فلم
›وت تحبسصأا ةÒخأ’ا تاونسسلا لÓخو تاطلسسلا نأابو
.هتاعرفت فلتخÃ فلŸا اذهل ةÒبك ةيمهأا

نأا ، ة˘ير˘ئاز÷ا ة˘عاذÓ˘ل ح˘ير˘سصت ‘  ي˘جا˘˘نزوأا ف˘˘سشكو
ءا˘ط˘عإا˘ب ة˘ف˘˘ل˘˘كŸا ي˘˘ه قو˘˘ق◊ا يوذو ن˘˘يد˘˘هاÛا ةرازو
¤إا قرطتلا متي امدنع““ هنأا فاسضأاو ،فلŸا اذهل ةيمهأ’ا

ريرحتلا ةروث يدوقفم نع ثيد◊ا بجي ةركاذلا فلم
روبق Óب ءادهسشلا نم ديدعلا كانه ناو ةسصاخ ،ينطولا

      .““رسشادŸا وأا ىرقلا ‘ وا ندŸا ‘ ءاوسس
ددعلا ءاسصحإا متي ⁄ نآ’ا د◊““ هنأا  ثدحتŸا حسضوأاو
““ءادهسشلا ء’ؤوهل Òبكلا مكلل ارظن نيدوقفملل يلكلا

تاعاطقلا فلتfl عم تايقافتا ةدع ماربإا  ¤ا اÒسشم
ةيلÙا تاعام÷او ةيل˘خاد˘لا ةرازو رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘يرازو˘لا
لÓ˘˘خ ن˘˘م ثح˘˘ب˘˘لا ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع ‘ م˘˘عد˘˘لا مد˘˘ق˘˘ت ي˘˘ك˘˘ل
فيسشرأا ىوتسسم ىلع فلŸا اذهب ةسصاÿا تايئاسصحإ’ا
.““تاي’ولاو تايدلبلا

ينطولا فيسشرأ’ا يفلم““ نأا ،ثدحتŸا تاذ زربأا امك
بو˘ن÷ا ‘ ة˘يوو˘ن˘لا تاÒج˘ف˘ت˘لا ا˘˘يا˘˘ح˘˘سض سضيو˘˘ع˘˘تو
قح  امهرابتعاب  ةÒبك ةيمهأاب نايظحي  يرئاز÷ا
لك تحتف ر˘ئاز÷ا““ نأا ا˘ح˘سضو˘م  ،ا˘سسنر˘ف ى˘ل˘ع ر˘ئاز÷ا
.““فيسشرأ’ا عجÎسست يكل باوبأ’ا
لاÛا اذه ‘ ةقÓمع تاوطخب تماق رئاز÷ا““  فيسضيل

¤إا قباسسلا نيدهاÛا ريزو اهب ماق يتلا ةرايزلا لÓخ نم
،فيسشرأ’ا فلم اهنيب نم ةÒثك تافلم ةسساردل اسسنرف

ل˘ك ‘و نو˘ب˘ت د˘يÛا د˘ب˘ع ة˘يرو˘ه˘˘م÷ا سسي˘˘ئر نأا ا˘˘م˘˘ك
ةرور˘سض ¤إاو ف˘ي˘سشرأ’ا ف˘ل˘م ¤إا قر˘ط˘ت˘˘ي ة˘˘ب˘˘سسا˘˘ن˘˘م
لكسشŸا““ نأا ¤إا اÒسشم ““يرئاز÷ا فيسشرأ’ا ةداعتسسا
.““رخأ’ا فرطلا ‘ نمكي
موقي دهاÛا فحتم نأا يجانزوأا حسضوأا ،رخأا بناج نم
عمتÛا حئارسش فلتfl باطقتسسا لجأا نم لامعأا ةدعب
راطإ’ا اذه ‘و هلحارم فلتخÃ رئاز÷ا خيراتب هفيرعتل

ءادهسشلا تÓئا˘عو ن˘يد˘هاÛا ل˘ك˘ل ءاد˘ن ي˘جا˘نزوأا ه˘جو
..فحتملل ةروثلاب ةسصاÿا سضارغأ’ا اومدقي يكل

و ق

 : دكؤوي ةقيبر ديعلا قوق◊ا يوذو نيدهاÛا ريزو

يبيللاو يرئاز÷ا Úبعسشلا Úب رزآاتلاو نماسضتلا ميق تخسسر ةماه ةطÚ fiسسيا ةكرعم
اهتخسسر يتلا رزآاتلاو نماسضتلا ميق سسمأا  ةقيبر ديعلا قوق◊ا يوذو نيدهاÛا ريزو زربأا

.مسشاغلا رمعتسسŸا ةهجاوم ‘ يبيللاو يرئاز÷ا Úبعسشلا Úب ةÒهسشلا Úسسيا ةكرعم
لÓخ هللا دعسس نب رمع ةرازولل ماعلا سشتفŸا هنع ةباين اهأارق ةملك ‘ ةقيبر ديعلا حسضوأاو
ةيرئاز÷ا دود◊ا ىلع Úسسيا ةكرع46Ÿلا ىركذلاب لافتح’ا ةبسسانÃ تمظن ةينطو ةودن
Úبعسشلا محÓت ىدم عيمجلل ترهظأا““ ةكرعŸا هذه نأا ،7591 ربوتكأا5 ¤إا3 نم ةيبيللا
ناكو Úقيقسشلا Úبعسشلا ءامد اهيف تجزتما ،اهسشيجو اسسنرف رحد ‘ يبيللاو يرئاز÷ا
.““ينطولا ريرحتلا سشيج فيلح راسصتن’ا

Úب ةخسسارلا ةيئانثلا تاقÓعلا قمع سسكعت““ ةليل÷ا ةيخيراتلا ةبسسانŸا هذه نأا فاسضأاو
ززعت ارسسج اهنم لعŒ نا مويلا لايجأ’ا ىلعو ،يبيللاو يرئاز÷ا Úقيقسشلا Úبعسشلا لاسضن
.““لسضفأا دغ ءانبل نواعتلاو ةدحولا

سسيئرل ةرسصبتŸا ةدايق˘لا ت– ر˘ئاز÷ا ن˘ما˘سضت ي˘تأا˘ي““ ،ر˘يزو˘لا لو˘ق˘ي ،ق˘ل˘ط˘نŸا اذ˘ه ن˘مو
ةسصاخ ةنهارلا ةلحرŸا ‘ هتايولوأا ديسسجتل يبيللا بعسشلا بناج ¤إا اهفوقوو ةيروهم÷ا

قيق– ¤إا لوسصولل راو◊ا لئاسسم معدو ةلماسش ةين˘طو ة◊ا˘سصم ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف
.““زيزعلا دلبلا اذهب دوسشنŸا رارقتسس’ا

‘ ريرحتلا ةروث لÓخ تناج ةقطنم هتبعل يذلا ماهلا رودلا اسضيأا نيدهاÛا ريزو زربأاو
تاير‹ ‘ ةلاعفلا اهتمهاسسم لسضفب ةدلاÿا هتÒسسمو رئاز÷ا خيراتل ةيلوطبلا محŸÓا
اهارق Èع يكيتسسجوللا معدلا تاكبسشل يوي◊ا طاسشنلا لÓخ نم ءاوسس ةيريرحتلا ةروثلا

كراعŸا ديدع ‘ اهءانبأا ةكراسشم لÓخ نم وا ةÒخذلاو ةحلسسأ’اب نيومتلا تايلمع ‘

.ةيريرحتلا ةيروثلا
دسض ح˘ل˘سسŸا حا˘ف˘ك˘لا ق˘فأا تزز˘ع ““ةز˘ي˘م˘ت˘مو ةد˘لا˘خ““ ة˘طÚ fiسسيا ة˘كر˘ع˘م نا Èت˘عاو
قطانŸا ىلع بورسضŸا راسص◊ا كف ‘ تمهاسس ة˘ي˘ج˘ي˘تاÎسسا ة˘ه˘ب˘ج تح˘ت˘فو ر˘م˘ع˘ت˘سسŸا
يطخ رانلاو توŸا طوطخ ةماقإاو اهيلع قانÿا قييسضت دعب ةسصاخ كاذنآا نطولل ةيلامسشلا

.سسيرومو لراسش
يأا ةبسسانŸا هذهل ةلبقŸا ىركذلاب لافتح’ا مزتعت قوق◊ا يوذو نيدهاÛا ةرازو نا دكأاو
ةيونسسب رئاز÷ا لافتحا عم نمازتي يرثو سصاخ جمانÈب2202 ‘ لبقŸا ماعلا56 ىركذلا

.Úتسسلا اهلÓقتسسا ىركذ
روسضحب تناج ةي’ولا رقÃ ترج يتلا ةيخيراتلا ةبسسانŸا هذهب لافتح’ا تايلاعف تدهسشو
ميظنتب ÊدŸا عمتÛا تايلاعفو ةيروثلا ةرسسأ’او ةيركسسعلاو ةيندŸا ةيلÙا تاطلسسلا

.ةقطنŸاب ماهلا يخيراتلا ثد◊ا اذه ليسصافت نم ابناج زÈي ةيفارغوتوفلا روسصلل سضرعم
Ú 3ب ام ةÎفلا ¤إا ،نوخرؤوم هيلع عمجا ام بسسح ،ةيخيراتلا Úسسيا ةكرعم ثادحأا دوعتو
تماق ةيسسنرف نيو“ ةلفاقل Úمك نويرئازج نودها‹ بسصن امدنع7591 ربوتكا نم5 ¤ا

درك ةيرئاز÷ا دود◊ا عم ةيبيللا Úسسيا ةيرق فسصقب يسسنرفلا لÓتح’ا تاوق اهرثإا ىلع
سشي÷ا تاوق دسض دحاو فسص ‘ يبيللاو يرئاز÷ا Úبعسشلا محÓتيو دحوتيل ،ةيلمعلا ىلع

لين ليبسس ‘ Úقيق˘سشلا Úب˘ع˘سشلا ءا˘مد ا˘ه˘ي˘ف تجز˘ت˘ما ة˘ي˘خ˘يرا˘ت ة˘كر˘ع˘م ‘ ي˘سسنر˘ف˘لا
.لÓقتسس’ا

و ق

ةحسصلل  ةرازولل نايب هب دافأا ام بسسح

 ةيمومعلا ةحسصلا يسسرامŸ ةينطولا ةباقنلا يقتلي ةحسصلا ريزو
رئاز÷اب ،ديزوب نب نامحرلا دبع ،ةحسصلا ريزو لبقتسسا

ة˘ح˘سصلا ي˘سسرا˘مŸ ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا ي˘ل˘ث‡ ،ة˘م˘سصا˘ع˘لا
. ةرازولل نايب ، ،هب دافأا ام بسسح ،ةيمومعلا

بسسح-- سسمأا لوأا  ىر˘ج يذ˘لا عا˘م˘ت˘ج’ا اذ˘˘ه جرد˘˘ن˘˘يو
ءاكرسشلا عم ةيرودلا تاءاقللا ةسسلسس““ راطإا ‘ --نايبلا
ةيعسضو Úسسحتل رواسشتلاو راو◊ا أادبÓ Ãمع Úيعامتج’ا
لمعلا و عامتسسÓل““ ةسسل÷ا تسصسصخ ثيح ،““عاطقلا

ةحسصلا ي˘سسرا˘مŸ ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا بت˘ك˘م ءا˘سضعأا ع˘م
.““طبارم سسايلإا ديسسلا ةسسائرب (PSPNS) ةيمومعلا

ءاقللا اذه لهتسسا ةحسصلا ريزو نأا ردسصŸا تاذ حسضوأاو
لظ ‘ دÓبلا اهدهسشت يتلا ةيئابولا ةيعسضولل سضرع»ب
،““تابا˘سصإ’ا دد˘ع ع˘جار˘تو ،(91-ديفوك) انوروك ة˘ح˘ئا˘ج
‘ ى˘˘ح˘˘نŸا اذ˘˘ه ل˘˘سصاو˘˘ت˘˘ي نأا ‘ ه˘˘ل˘˘مأا““ ن˘˘ع ا˘˘بر˘˘˘ع˘˘˘م
يينهم و لا˘م˘ع ل˘ك˘ل هر˘ك˘سش دد˘ج““ ثي˘ح ،““سضا˘ف˘خ˘ن’ا
.““ةحئا÷ا ةيادب ذنم اهولذب يتلا تادوهÛا ىلع عاطقلا

¤إا عاطقلا يينه˘م ل˘ك ،ة˘ب˘سسا˘نŸا˘ب  ،د˘يزو˘ب ن˘ب ا˘عد ا˘م˘ك
ةبسسنلاب هتي˘م˘هأ’ ار˘ظ˘ن““ كلذو91-ديفوك دسض حيق˘ل˘ت˘لا

ءاسضعأا سضرع ،مهتهج نمو.نايبلا فيسضي ،““ةئفلا هذهل
ةيموم˘ع˘لا ة˘ح˘سصلا ي˘سسرا˘مŸ ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘با˘ق˘ن˘لا بت˘ك˘م
اذكو لم˘ع˘لا فور˘ظ ى˘ل˘ع ر˘ثؤو˘ي يذ˘لا د˘ئا˘سسلا ع˘سضو˘لا““
بناج ¤إا ،انايحأا اهه˘جاو˘ت ي˘ت˘لا تا˘ب˘ق˘ع˘لاو تا˘بو˘ع˘سصلا

يسساسسأ’ا نوناقلاك كلسسلا مهت يتلا تافلŸا نم ةعوم‹
ريزولا نم Úبلاطم ،““نيوكتلاو يعجرŸا بيبطلا ةناكمو

.““اهيف رظنلاو لخدتلا““ تقولا تاذ ‘
ءاسضعأا لبق نم ةحورطŸا ت’اغ˘سشنÓ˘ل ه˘عا˘م˘ت˘سسا د˘ع˘بو
بلاطم اذكو مهبلاطŸ قلطŸا همعد““ ريزولا ددج ،ةباقنلا

نم رابتع’ا Úعب اهذخأا متيسس يتلا عاطقلا يينهم عيمج
.ردسصŸا تاذ بسسح ،““لاجآ’ا برقأا ‘ ةموك◊ا لبق

ءاسضعأا ىلع --نا˘ي˘ب˘لا ف˘ي˘سضي-- د˘يزو˘ب ن˘ب  حÎقا ا˘م˘ك
ةحسصلل ةينطولا تاسسل÷ا لاغسشأا ‘ ةكراسشŸا““ ةباقنلا
نأا ¤إا اÒسشم ،““ةيرا÷ا ةنسسلا ةياهن لبق اهدقع متيسس يتلا
لبسس ةسشقانŸ ةسصرف لكسشتسس تاسسل÷ا هذه تاسشرو““
ي˘ي˘ن˘ه˘م ة˘ي˘ع˘سضو Úسس–و ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘مو˘ظ˘نŸا حÓ˘سصإا
.““تاحاÎقا ةدع Ëدقت لÓخ نم عاطقلا
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ثد◊ا

 : Êاديعسس مÓعوب يملعلا ثحبلاو ›اعلا ميلعتلا ةرازوب  Úيلاعلا نيوكتلاو ميلعتلل ماعلا ريدŸا

 يعانطسصإلا ءاكذلاو تايسضايرلل Úتينطولا ÚتسسردŸا حتف
ةيزيل‚إلاب يجوغاديبلا جمانÈلاو

ةيئانلا قطانŸا ىوتسسم ىلع اميسسل

ءاتسشلا مسسوŸ ابسس– ناتوبلا زاغ نم ةÈتعم تايمك رفوت لاطفن

ةنماو ةيحسص لمع فورظ نامسض فدهب

ةحسصلل قاثيم ىلع عقوت زاغلنوسس
ةئيبلاو ةمÓسسلاو

ةحسصل˘ل قا˘ث˘ي˘م ى˘ل˘ع ،   سسمأا  ،ة˘ي˘عر˘ف˘لا ه˘تا˘كر˘سشو زا˘غ˘ل˘نو˘سس ع˘م‹ ع˘قو
ماÎحا عم ةنماو ةيحسص لمع فورظ نامسض ¤إا فدهي ةئيبلاو ةمÓسسلاو
.لاÛا اذه ‘ ةينوناقلا تامازتللا عيمج
ما˘ع˘لا ر˘يدŸا سسي˘ئر˘لا فر˘ط ن˘م يد˘قا˘ع˘ت˘لا قا˘ث˘يŸا اذ˘ه ى˘ل˘ع ع˘ي˘˘قو˘˘ت˘˘لا ”و
ىلع ,عمجملل عرف21 ل نوماعلا ءاردŸا اذكو ,سصارÿوب رهاسش ,زاغلنوسسل

,عمÛا همظ˘ن˘ي يذ˘لا ة˘ئ˘ي˘ب˘لاو ة˘مÓ˘سسلاو ة˘ح˘سصلا لو˘ح لوألا ر“ؤوŸا سشما˘ه
,يفلاوم ةيماسس ,ةئيبلا ةريزو ,باقرع دمfi مجانŸاو ةقاطلا ريزو روسضحب

تاقاطلاو يوقاطلا لاقتنلا ريزو , ديزوب نب نامحرلا دبع ةحسصلا ريزو
.نايز وتع نب ,ةددجتŸا

فرط نم ةذختŸا ةردابŸا هذه ةيمهأا ىلع باقرع ديسسلا دكأا ,راطإلا اذه ‘و
‘ نملاو ةحسصلاو ةياقولا Òبادت Úسس– اهنأاسش نم يتلاو ,زاغلنوسس عم‹
fiلمعلا طي.

يبلت ةماه ةيعانسص ةكرسشك عمÛا ““ةيلاعف ةدايز““ ءارجإلا اذه نأاسش نمو
فيسضي ,ينطولا باÎلا ةفاك Èع زاغلاو ءابرهكلا نم ÚنطاوŸا تاجايتحا
ةنماو ةيحسص ةئيب Òفوت بلطتت زاغلنوسس لمع ةعيبط نأا ¤إا اÒسشم ريزولا

قيبطتو ,ةياقولا ةفاقث سسيركتل ةفداهلا تاردابŸا عيجسشت بجوتسسي ام وهو
.لاÛا اذه ‘ Úلعافلا عيمج Úب ‘رعŸا لدابتلا فيثكتو ,ةدي÷ا تاسسرامŸا

‘ مهاسسيسس ,زاغلنوسس ‘ نمألاو ةحسصلا تايلا Úسس–و ريوطت نأا Èتعاو
5302 عمجملل ةيجيتاÎسسلا ة˘يؤور˘لا ‘ ةدراو˘لا فاد˘هلا ن˘م د˘يد˘ع˘لا غو˘ل˘ب

.ةينهŸا سضارمألاو لمعلا ثداوح سضيفختو
¤إا ا˘ه˘ه˘ي˘جو˘ت ” ““ةÈت˘ع˘م““ ة˘ي˘ناز˘يŸ ع˘مÛا سصي˘سصخ˘ت ¤إا ر˘يزو˘˘لا تف˘˘لو
ة˘ي˘ح˘سصلا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘لا Úسس– ¤إاو لا˘م˘ع˘لا ن˘م Òب˘ك دد˘ع ةد˘ئا˘ف˘ل ن˘يو˘ك˘ت˘لا

عم ةمارسصو ةيفاÎحاب لماعتلا ىلع اردا˘ق ه˘ل˘ع˘ج ا˘م““ ,لا˘م˘ع˘ل˘ل ة˘ي˘جÓ˘ع˘لاو
fl91-ديفوك ءابو تافل““.

اوقلت لماع فلاÌ 01كأا نإاف ,ر“ؤوŸا لÓخ اهسضرع ” يتلا ماقرأÓل اقفوو
دقف يذلا عمÛا اذهب ,يسضاŸا وينوي رهسش ذنم انوروك سسوÒفل داسضŸا حاقللا
.ءابولاب مهتباسصا ءارج اوفوت افظوم96 لامجإا

ةدع د˘ه˘سش ع˘مÛا نأا ,سصارÿو˘ب ر˘ها˘سش ما˘ع˘لا ر˘يدŸا سسي˘ئر˘لا د˘كأا ه˘ت˘ه˘ج ن˘م
ةحسصلا لا‹ ‘ عمÛا ة˘سسا˘ي˘سسب ة˘ق˘ل˘ع˘تŸا ة˘ق˘ي˘ثو˘لا ع˘ي˘قو˘ت ذ˘ن˘م تاÒي˘غ˘ت

.9102 ةنسس ةيئيبلا ةمÓسسلاو
ثيح ,لاÛا اذه ‘ عمÛا ههجاوي يذلا يدحتلا ةيمهأا نا سصارÿوب راسشأاو
فورظ Úسس–و ةياقولا ةفاقث ةيقرت لجأا ن˘م ةد˘يد˘ج ة˘ي˘كر˘ح ز˘ي˘ف– ي˘غ˘ب˘ن˘ي
.لمعلا

دجوي لازي ل هنا لإا ةققÙا تازا‚لا نم مغرلا ىلع““ :هنأا سصارÿوب ىريو
ةماقإا لÓخ نم كلذو ,زيمتلا قيقحتل يعسسلا لبق هب مايقلا Úعتي ا‡ Òثكلا

ةركتبم ةيجيتاÎسسا Òفوتو ,هجراخو نطولا لخاد ÚينعŸا عم ةنيتم ةقÓع
Ÿا ةحفاكıغ رهاوظلاو ةئسشانلا رطاÒ اŸةعقوت““.
ثÓث لك ةئيبلاو ةمÓسسلاو ةح˘سصلا ر“ؤو˘م د˘ق˘ع زا˘غ˘ل˘نو˘سس ع˘م‹ مز˘ت˘ع˘يو
.تاونسس
يداسصتقلا ينطولا سسلÛا سسيئر نم لك ر“ؤوŸا رسضح ,ءارزولا نع Óسضفو
ةيعمج ةلث‡و ةيعانسصلا ةيمنتلل ةدحتŸا ·لا ةلث‡و ,يئيبلاو يعامتجلاو
ءابرهك ءاكرسش ةيعم÷ ماعلا ريدŸاو ةيطسسوتŸا ءابرهكلا لقن تاكبسش يريدم
بناج ¤إا ,زاغلاو ءابرهكلل ةيسسنوتلا ةكرسشلل ماعلا ريدŸا سسيئرلاو ايقيرفا

.لاÛا ‘ نوسصتfl ءاÈخو Úثحابو ةذتاسسأاو ةيلود تامظنم نع Úلث‡
إا ق

تافايسض ميسسن بدتنŸا ريزولا اهب موقي يتلا ةيرودلا تاءاقللا ةلسسلسس راطا ‘

تاسسسسؤوŸاب ةفلكŸا ةبدتنŸا ةرازولا
عم اينطو اءاقل ابيرق مظنت ةرغسصŸا

تايعم÷ا يلث‡
اهنأا سسمأا  اهل نايب ‘ ةرغسصŸا تاسسسسؤوŸاب ةفلكŸا ةبدتنŸا ةرازولا تنلعأا

لا‹ ‘ ةطسشانلا تامظنŸاو تايعم÷ا يلث‡ عم اينطو اءاقل ابيرق مظنتسس
.ةيتلواقŸاو ةرغسصŸا تاسسسسؤوŸا

اهب موقي يتلا ةيرودلا تاءاقللا ةلسسلسس راطا ‘ ءاقللا اذه ميظنت يتأاي»و
ةيتلواقŸا لا‹ ‘ Úلعافلا فلتfl عم ,تافايسض ميسسن ,بدتنŸا ريزولا

.ردسصŸا سسفن بسسح ,““ةرغسصŸا تاسسسسؤوŸاو
ليجسستلا ءاقللا اذه ‘ ةكراسشŸا ‘ ةبغارلا تايعم÷ا ةبدتنŸا ةرازولا وعدتو
,كوبسسياف ىلع ةيمسسرلا اهتحفسص ‘ كلذل سصسصıا طبارلا Èع اينوÎكلا

.لبقŸا تبسسلا نوكيسس ليجسستلل لجأا رخا نأا ¤إا ةÒسشم

 : هايملل ةيرئاز÷ا

ةماعلا ةيريدŸا ةباين ماهÃ لابرد هط فيلكت
ريدŸا ،ءاثÓثلا  سسما لوأا ،ينسسح Ëرك ،يئاŸا نمألا و ةيئاŸا دراوŸا ريزو فلك

ةيريدŸا ةباين ماهÃ ،لابرد هط ،هايŸا فرسص و يقسسلل ينطولا ناويدلل ماعلا
.اهل نايب ‘ ةرازولا هنع تنلعأا امبسسح ،هايملل ةيرئاز÷ا ةسسسسؤوŸ ةماعلا

““كوبسسياف““ يعامتجإلا لسصاوتلا عقوÃ اهتحفسص Èع ةرازولا تحسضوأا و
راظتنا ‘ و ,هايملل ةيرئاز÷ا ةسسسسؤوŸ ماعلا ريدŸا بسصنم روغسشل ارظن““ هنأا
،يئاŸا نمألا و ةيئاŸا دراوŸا ريزو ديسسلا فلك ,ديد÷ا ÒسسŸا Úعت تاءارجإا
ةباين ماهÃ لابرد هط ديسسلا ،هايŸا فرسص و يقسسلل ينطولا ناويدلل ماعلا ريدŸا
50 ءاثÓثلا موي خيرات نم ءادتبا هاي˘م˘ل˘ل ة˘ير˘ئاز÷ا ة˘سسسسؤوŸ ة˘ما˘ع˘لا ة˘ير˘يدŸا
.““1202 ربوتكأا

و ةرازولل ةيزكرŸا تاراطإلا روسضحب ت“ يتلا فيلكتلا مسسارم لÓخ و
حنم ةرورسض““ ىلع ريزولا  ددسش ,ةياسصولا ت– تاسسسسؤوملل نوماعلا ءاردŸا
بسسح ,““فورظلا نسسحأا ‘ هب ةطونŸا ماهŸا ءادأا سضرغل لابرد ديسسلل معدلا
.ةرازولا نايب

ةسسسسؤومل˘ل ة˘با˘ي˘ن˘لا˘ب ما˘ع˘لا ر˘يدŸا سسي˘ئر˘لا ن˘ل˘عأا
دارم (لاطفن) ةيطفنلا تاجتنŸا قيوسستل ةينطولا

تايمك Òفوت نع ,ةمسصاعلا رئاز÷اب سسمأا  ,رونم
ف˘ل˘تfl ‘ نا˘تو˘˘ب زا˘˘غ تارورا˘˘ق ن˘˘م ةÈت˘˘ع˘˘م
.ءاتسشلا مسسوŸ اÒسض– كلذو ,دÓبلا قطانم
ةرايز سشماه ى˘ل˘ع ة˘فا˘ح˘سصل˘ل تا˘ح˘ير˘سصت ‘و
زاغ تاروراق ةئبع˘ت ز˘كر˘م ¤إا ا˘ه˘ب ما˘ق ة˘يد˘ق˘ف˘ت
ÚنطاوŸا رونم نأامط ,يقاÈب اهعيزوتو ناتوبلا
باÎقا ع˘م ة˘يو˘ي◊ا ةداŸا هذ˘ه ةر˘˘فو سصو˘˘سصخ˘˘ب
ق˘طا˘نŸا ىو˘ت˘سسم ى˘ل˘ع ا˘م˘ي˘سسل ,ءا˘ت˘سشلا ل˘˘سصف
ما˘ع˘لا ر˘يدŸا ف˘سشك ,قا˘ي˘سسلا اذ˘ه ‘و.ة˘˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘لا

‘ غلب ناتوبلا زاغ تاروراق نوزfl نأا ةباينلاب
ىو˘ت˘سسŸا ى˘ل˘ع ةرورا˘ق585.009 يرا÷ا ما˘ع˘لا
.0202 ‘ ةروراق585.598 لباقم ينطولا

ةيروهم÷ا سسيئر تاميلعتل اقيبطت““ هنأا فاسضأاو
قطا˘نÃ ة˘سصا˘خ ة˘يا˘ن˘ع ءÓ˘يا ” ,نو˘ب˘ت د˘يÛا د˘ب˘ع

ة˘ي˘ناد˘ي˘م تا˘جر˘خ˘ب لا˘ط˘ف˘ن تما˘ق ثي˘ح ,ل˘˘ظ˘˘لا
.““قطانŸا هذه ءاسصحإل
عيمج ذاختا ” ة˘ي˘ئا˘ن ة˘يد˘ل˘ب84ب رمألا قل˘ع˘ت˘يو
““ةرمتسسم““ ةفسصب اهناكسس ن˘يو˘م˘ت˘ل تاءار˘جإلا
دÈلا ة˘لا˘ح ‘ ة˘سصا˘خ ,نا˘تو˘ب˘لا زا˘غ تارورا˘ق˘˘ب
.ديدسشلا

قير˘ط ن˘ع لا˘ط˘ف˘ن ق˘ل˘ط˘ت˘سس ,كلذ ع˘م ةازاوŸا˘بو
ىوتسسم ىلع ةيسسيسس– تÓمح ,ةيلÙا تاعاذلا

ىلع رفوتت ل يتلا كلت سصخألابو قطانŸا هذه
ةغرافلا تاروراقلا أŸÓ ناكسسلا ةوعدل  ,عيب طاقن
.يوتسشلا مسسوŸا لولح لبق

سسرادŸاب ““ةسصاخ ة˘يا˘ن˘ع““ لا˘ط˘ف˘ن تح˘ن˘م ا˘م˘ك
366 د˘يوز˘ت ” ثي˘ح ل˘ظ˘لا ق˘طا˘ن˘˘م ‘ ة˘˘ع˘˘قاو˘˘لا

ةثÓث ةدŸ ة˘ئ˘فد˘ت˘لا ن˘م˘سضت ج˘يرا˘ه˘سصب ة˘سسرد˘م
ةسسسسؤوŸا نأا دكأا يذلا رونم بسسح ,ةلماك رهسشا
.جيراهسصلا هذه لقنو ليومتب تلفكت

إا ق

نيوكتلاو ميلع˘ت˘ل˘ل ما˘ع˘لا ر˘يدŸا لا˘ق
›ا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لا ةرازو˘ب  Úي˘لا˘˘ع˘˘لا

،Êاديعسس مÓعوب ،يملعلا ثحبلاو
Úت˘ي˘ل˘ع˘لا Úت˘سسردŸا˘ب سسيرد˘ت˘لا نإا
يعانطسصإلا ءاكذلاو تا˘ي˘سضا˘ير˘ل˘ل
لÓ˘خ نو˘ك˘ي˘سس ه˘ل˘لاد˘ب˘˘ع يد˘˘ي˘˘سسب
نأا افيسضم ، يرا÷ا يعما÷ا لوخدلا
ج˘˘˘˘˘˘˘˘˘ما˘˘˘˘˘˘˘˘˘نÈلا ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م Èكألا ءز÷ا
ة˘غ˘ل˘لا˘ب نو˘ك˘˘ي˘˘سس ي˘˘جو˘˘غاد˘˘ي˘˘ب˘˘لا
.ةيزيل‚إلا

حيرسصت  ‘  ،Êاديعسس مÓعوب دكأاو
0661 دا˘م˘ت˘عا  ،  ة˘ير˘ئاز÷ا  ة˘عاذإÓ˘˘ل

ف˘˘ي˘˘ظو˘˘ت˘˘ل د˘˘يد˘˘ج ›ا˘˘˘م بسصن˘˘˘م
ز˘ج˘ع˘لا ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘ل كلذو ، ةذ˘˘تا˘˘سسلا
تذختا ةرازولا نأاب احسضوم لجسسŸا

لوكوتورب قيبطتل تاءارجإلا ةفاك
حا‚إل ديد˘ج ي˘جو˘غاد˘ي˘ب و ي˘ح˘سص

.ديد÷ا يعما÷ا لوخدلا
عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا نأا ¤إا  لوؤو˘˘˘سسŸا را˘˘˘سشأاو
ديدج يجوغاديب دعقم فلا92 ملتسسا

،ةيع˘ما÷ا ءا˘ي˘حألا ن˘م Èت˘ع˘م دد˘عو
فلأا033 نم ديزأا  لابقتسسا ” امنيب

.ديدج بلاط
دامتعإلا متيسس هنأا  لخدتŸا  فاسضأاو

سسيردت˘لا ‘ Úج˘ه˘لا ط˘م˘ن˘لا ى˘ل˘ع
ةفاسضإا يروسض◊او د˘ع˘ب ن˘ع ه˘ق˘سشب
ميلعتل ةيمهألا ءÓيإا عم جيوفتلا ¤إا
ىلع ةيجهنŸاو ةيسساسسألا تادحولا
ل˘˘ك˘˘سشب ،ة˘˘˘سسارد˘˘˘لا ق˘˘˘ل˘˘˘ط˘˘˘ن˘˘˘ت نأا

يرا÷ا ربو˘ت˘كأا01 مو˘˘ي ،يرو˘˘سضح
. ربوتكأا3 ‘ دعب نع تأادب نأا دعب

لو˘خد˘لا ز˘يÁ ا˘م نأا ثد˘ح˘˘تŸا زر˘˘بأاو
ÚتسسردŸا دوجو وه ديد÷ا يعما÷ا
ءا˘كذ˘لاو تا˘ي˘سضا˘ير˘ل˘˘ل Úت˘˘ي˘˘ل˘˘ع˘˘لا
زا˘˘ي˘˘ت˘˘مإلا بط˘˘ق˘˘ب ي˘˘عا˘˘ن˘˘ط˘˘سصإلا

يد˘ي˘سسب ي˘ع˘ما÷ا ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘˘ت˘˘ل˘˘ل
باعيتسسا ةقاط رفوي يذ˘لا ه˘ل˘لاد˘ب˘ع
يجوعاديب دع˘ق˘م ف˘لأا02 ب رد˘ق˘˘ت

لوخد˘لا اذ˘ه لÓ˘خ مÓ˘ت˘سسا م˘ت˘ي˘سسو
Úب ةفسصانم يجوغاديب دعقم0002
تاز˘يÃ نا˘ع˘ت˘م˘ت˘ت Úت˘ل˘لا Úت˘سسردŸا

وأا ةح˘نŸا˘ب ق˘ل˘ع˘ت ا˘م  ءاو˘سس ،ة˘سصا˘خ
.يميلعتلا طمنلا

ما˘ع˘لا ر˘يدŸا د˘كأا قا˘˘ي˘˘سسلا اذ˘˘ه ‘و
ةرازوب  Úيلاعلا نيوكتلاو ميل˘ع˘ت˘ل˘ل
ج˘ما˘نر˘ب دا˘م˘ت˘عا  ›ا˘ع˘لا م˘ي˘ل˘˘ع˘˘ت˘˘لا
امك- يعاري  ةدو÷ا ›اع ينيوكت
ةيŸاعلا ةي˘جو˘غاد˘ي˘ب˘لا Òيا˘عŸا -لا˘ق
نيذه ‘ نيوكتلل يŸاعلا ىوتسسŸاو
ة˘˘ف˘˘سصب هداد˘˘عإا ” ، Úسصا˘˘سصت˘˘خلا

بنا÷ا سسرد˘ي نا ى˘ل˘ع اد˘ج ة˘ق˘˘ي˘˘قد
ة˘˘يز˘˘ي˘˘ل‚إلا ة˘˘غ˘˘ل˘˘لا˘˘ب ه˘˘ن˘˘˘م Èكألا
‘ ¤وألا ةيملعلا ةغللا ا˘هرا˘ب˘ت˘عا˘ب
اتئسشنأا ÚتسسردŸا نأا˘ب ا˘م˘ل˘ع،  ⁄ا˘ع˘لا

Ãىل˘ع ة˘للد ي˘سسا˘ئر مو˘سسر˘م بجو
ةلودلا اهيلوت يتلا ىÈكلا ةيمهألا
.هÒبعت بسسح امهل

002 لي˘ج˘سست نأا ثد˘ح˘تŸا فا˘سضاو
م˘ت˘ي ا˘ي˘ل˘˘ع ة˘˘سسرد˘˘م ل˘˘ك ‘ بلا˘˘ط
اد˘ج ة˘ي˘لا˘ع تاءا˘ف˘ك ن˘˘م م˘˘هÒطأا˘˘ت

نأا ¤ا اÒسشم ، ة˘˘ي˘˘ب˘˘ن˘˘جأاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو
سضع˘˘˘˘ب ع˘˘˘˘م روا˘˘˘˘˘سشت ‘ ةرازو˘˘˘˘˘لا
ىÈك˘˘لا ة˘˘يدا˘˘سصت˘˘قإلا تا˘˘سسسسؤوŸا

ل˘جأا ن˘˘م Úت˘˘سسردŸا بكاو˘˘ت ى˘˘ت˘˘ح
Òفوت لÓ˘خ ن˘م ة˘ب˘ل˘ط˘لا˘ب ل˘ف˘ك˘ت˘لا
سصرف و يونعŸا معدلاو تاسصبÎلا
.لمعلا

ةبدتنŸا ةرازولل نايب ‘ ءاج امبسسح

 يئانثلا نواعتلا زيزعت لبسس لوح سشيدÓغنب Òفسس عم ثداحتي تافايسض
ةيتلواقŸا لا‹ ‘

لبسس هعم ثحب يذلاو ،Úعن راكلز دمfi ،رئاز÷اب سشيدÓغنب Òفسس ،ميسسن تافايسض ةرغسصŸا تاسسسسؤوŸاب فلكŸا لوألا ريزولا ىدل بدتنŸا ريزولا لبقتسسا
.ةيتلواقŸاو ةرغسصŸا تاسسسسؤوŸا لا‹ ‘ ةيلاغنبلا ةÿÈا نم ةدافتسسلاو نيدلبلا Úب يداسصتقلا نواعتلا زيزعت

سصخألاب ةرغسصŸا تاسسسسؤوŸا لا‹ ‘ ةيلاغنبلا ةبرجتلا ¤إا ,ءاثÓثلا سسمأا لوأا  ىرج يذلا ءاقللا اذه لÓخ اقرطت Úفرطلا نا ,ةبدتنŸا ةرازولل نايب ‘ ءاجو
ىلع ةحتفتم ىقبت رئاز÷ا نأا ىلع ريزولا دكأا ,راطإلا اذه ‘و.ةيئاذغلا تاعانسصلاو تايئاŸا ةيبرتو جيسسنلا ةعانسصو سسبŸÓا ةطايخ تلا‹ ‘ ةطسشانلا

ةيتلواقŸا لا‹ ‘ نيدلبلا بابسش Úب نواعت طباور قلخ اهنأاسش نم يتلا لبسسلا لك عسضو كلذ ‘ اÃ سشيدÓغنب ةيروهمج عم نواعتلا سصرف عيمج
يعسسلاو سصرفلا هذه قيق– اهنأاسش نم يتلا ةمزÓلا تاوطÿا ديسسجتل ماتلا هدادعتسسا Òفسسلا ىدبأا ,هرودب.ردسصŸا سسفن فيسضي ,ةرغسصŸا تاسسسسؤوŸاو
.ةيئانثلا ةكارسشلاو نواعتلا رسصاوأا زيزعتب حمسسي اÃ ,نيدلبلا Úب رامثتسسلا لبسس ريوطتل

.نايبلا بسسح ,كلذل ةسصرفلا تحمسس ىتم نواعتلا اذه ثعبب حمسست يتلا فورظلا لك ةئيهت لجأا نم لمعلا ةرورسض ىلع نافرطلا قفتا امك
سس ف

سصارÿوب رهاسش عمجملل ماعلا ريدŸا سسيئرلا فسشك امبسسح

طاواغيم005 جاتنإل كÎسشم عورسشم قÓطإا نامزتعي كارطانوسسو زاغلنوسس
،رئاز÷اب هنع فسشك امبسسح ،Òبكلا بون÷ا ‘ ةنيجهلا ةقاطلا نم طاواغيم005 جاتنإل عورسشم قÓطإا كارطانوسس عم ةكارسشلاب زاغلنوسس عم‹ مزتعي

.سصارÿوب رهاسش ،عمجملل ماعلا ريدŸا سسيئرلا
اذهب ةسصاخ ةسصقانم قÓطإا ابيرق متيسس هنأا ،زاغلنوسس هتمظن يذلا ةئيبلاو ةمÓسسلاو ةحسصلا ر“ؤوم سشماه ىلع ةيفحسص تاحيرسصت ‘ سصارÿوب حسضوأاو
.ةينطولا ةكبسشلاب ةطبترŸا ةيبون÷ا تايلولا سسميسس يذلا عورسشŸا

ىوتسسم ىلع ةلوزعŸا تاكبسشلاب ءابرهكلا ديلوت ميعدتل ةنيجهلا ةقاطلا نم طاواغيم12 جاتنإل رخا عورسشم ¤إا ماعلا ريدŸا سسيئرلا راسشأا ،قايسسلا سسفن ‘و
52fiموي ذنم ”و.ةطÚ ا ةفرظألا حتفÿا اذهب ةسصاŸوب ديسسلا فيسضي ،عورسشÿسصار.
نأا ماعلا ريدŸا سسيئرلا فسشك ،يسضاŸا فيسصلا تايلو ةدع اهتدهسش يتلا قئار◊ا ةجيتن عمÛا تاكبسش اهل تسضرعت يتلا رئاسسÿاب قلعتي لاؤوسس ىلع هدر ‘و
تاكبسشلا ليهأات ةداعإا ىلع لجعتسسم لكسشب لمعي عمÛا نأا ادكؤوم ،جد رايلم1 ب ردقت تايلو عسست ىوتسسم ىلع ةكبسشلا تق◊ يتلا رارسضلا ةميق
.نك‡ تقو برقأا ‘ ةمدÿا زيح اهعسضوو ةررسضتŸا

سس ف
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fiيل

: ةمشصاعلا

““ازوتيإا““ تÓفاحو راطقلا Úب كÎششŸا لقنلل ةديدج ةمدخ قÓطإا
ةنيدŸ يرشض◊ا هبششو  يرشض◊ا لقنلا ةشسشسؤومو ةيديد◊ا ككشسلاب لقنلل ةينطولا ةكرششلا Úب ةكارشش ةيقافتا  عيقوت ةمشصاعلاب سسمأا  لوأا  ”

.تÓفا◊او راطقلا Úب كÎششŸا لقنلل ةديدج ةمدخ Òفوتب حمشست  ,““ازوتيإا““رئاز÷ا

سس ف

ةينطولا ةكرششلل ماعلا ريدŸا نم لك ةيقافتلا عقوو
ماعلا ريدŸاو ,سشايع Ëرك ةيديد◊ا ككشسلاب لقنلل
Ÿيرشض◊ا هبششو يرشض◊ا لقن ةشسشسؤو Ÿرئاز÷ا ةنيد,
.ياكب سسيع لقنلا ريزو روشضحب ,Ëرك Úشساي

Úب ةدحوŸا ةركذتلا قÓطإا ¤ا ةيقافتلا هذه فدهتو
لوأا  نم ةيادب ةمدÿا زيح لخدتشس يتلاو Úفرطلا
ة˘ي˘ج˘ي˘تاÎشسا““ ن˘م˘شض ةو˘˘طÿا هذ˘˘ه جرد˘˘ن˘˘تو سسمأا
ليغششتلاو طباÎلا نامشض ¤ا فدهت يتلا ةرازولا
لقنلا لئاشسوو تاكبشش فلتÚ flب لماكتلاو ينيبلا
 ندŸا Úب امو ةيرشض◊ا

‘ ل˘ق˘ن˘لا ى˘ل˘ع د˘ياز˘تŸا بل˘ط˘ل˘ل ة˘با˘ج˘ت˘شسلا اذ˘˘كو
ندŸا ي˘˘حاو˘˘شض ‘و ةد˘˘يد÷ا ة˘˘ير˘˘شض◊ا با˘˘ط˘˘˘قلا
م˘شسار˘˘م لÓ˘˘خ ة˘˘مد˘˘قŸا حور˘˘ششلا بشسح ,““ىÈك˘˘لا
.عيقوتلا

‘ ““اغا-ةدلارز-اغا““ طخ رايخا ” ,راطلا اذه ‘و
ط˘خ˘ك ةد˘لارزو ة˘جرŸا ة˘لا˘شست Úب ط˘˘بار˘˘لا هر˘˘ط˘˘شش

Œى˘ل˘ع ءا˘ن˘ب كلذو ,ةد˘يد÷ا ة˘غ˘ي˘شصلا هذ˘˘ه˘˘ل ي˘˘ب˘˘ير
لÓخ نم نونطاوŸا اهنع Èع يتلا ةÒثكلا تابلطلا
.ءايحألا تايعمجو ةيلÙا تاطلشسلا

راطقلا Úب لقنتلاب نيرفاشسملل ةمدÿا هذه حمشستشسو
ة˘قا˘ط˘ب لا˘م˘ع˘ت˘شسا لÓ˘خ ن˘م ““ازو˘ت˘يإا““ تÓ˘˘فا◊او
ح˘ي˘ت˘ت ““ة˘ل˘ها˘شس““ ا˘ه˘˘ت˘˘ي˘˘م˘˘شست ت“ ةد˘˘حو˘˘م كاÎششا
05 ¤ا لشصت تاشضيف˘خ˘ت ى˘ل˘ع لو˘شص◊ا ر˘فا˘شسم˘ل˘ل
.ةركذتلا رعشس نم ةئاŸاب

ةفاك Èع لقنتلاب كاÎششلا ةقاطب مهل حمشستشس امك
راوزلا بابو ةدلارز  Úب ةطبارلا ““ازوتيإا““ طوطخ

ة˘˘م˘˘˘شصا˘˘˘ع˘˘˘لا ر˘˘˘ئاز÷ا- ةد˘˘˘لارز ط˘˘˘خ ¤ا ة˘˘˘فا˘˘˘شضإا
ة˘ب˘شسن˘لا˘ب راوز˘لا با˘ب-ةد˘لارزو  ةد˘ي˘ل˘ب˘˘لا-ةد˘˘لارزو
.ةيديد◊ا ككشسلاب لقنلل ةينطولا ةكرششلل

ىلع تÓفاح Òفوت ,ةيقافتلا هذه ىلع ءانب متيشسو
(ىفششتشسŸا ةطfi)  ةدلارز يهو ةقطنم21 ىوتشسم
005 ,نÓشسا ,سسلطلا ءايحا) ةعما÷ا-هللا دبع يديشس
,رونب يديشس) هللا دبع يديشس ,(92و82 يح ,نكشسم

fiاŸا ةلاشست (ةينامحرلا ,ةŸ(ةنكاكدلاو  ةريودلا) ةجر
نامشض ر˘شضغ˘ب (ة˘يد˘ماfiو ل˘ب˘شش دلوا) ة˘تو˘ت ر˘ئ˘بو
,ةدلارز نم لكل راطقلا  تاطfi عم ينيبلا طبرلا

ةلاشست ,هللا دبع يديشس ,(ة˘ع˘ما÷ا) ه˘ل˘لا د˘ب˘ع يد˘ي˘شس
.ةتوت رئبو  ةجرŸا

نا لقنلا ريزو دكا ,ةبشسانŸا هذهب اهاقلا ةملك ‘و
دحأا هب مدقت حاÎقا ىلع ءانب تءاج يتلا ةمدÿا هذه
ح˘˘˘لا˘˘˘شصم ¤ا ة˘˘˘˘ل˘˘˘˘شسار˘˘˘˘م لÓ˘˘˘˘خ ن˘˘˘˘م Úن˘˘˘˘طاوŸا
قطانم فلتÚ flب لقنلا ليهشست˘ب  ح˘شسم˘ت˘شس,ل˘ق˘ن˘لا
.هفيلاكت فيفختو ةمشصاعلا

¤ولا ةبرجتلا هذه مييقت يرجيشس هنا ريزولا دكأاو
يقاب ىوتشسم ىلع اقحل اهعيشسوت ىلع لمعلا لبق
.دÓبلا تايلو
هبششلاو يرشض◊ا لقنلا ةشسشسؤوŸ ماعلا ريدملل اقفوو
نكمتشس ةديد÷ا ةقاطبلا نإاف ,رئاز÷ا ةنيدŸ يرشض◊ا

كلذكو لقنلا فيلاكت نم ةئاŸاب34 ›اوح Òفوت نم

ىلع ظاف◊او يرورŸا ماحدزلا فيفختو تقولا حبر
 .ةئيبلا

ءارا Èشس ة˘ي˘ل˘م˘ع˘ب تما˘ق ““ازو˘ت˘يإا““ ة˘كر˘شش تنا˘˘كو
هذهب Úبوج˘ت˘شسŸا ن˘م ة˘ئاŸا˘ب79 ا˘ه˘لÓ˘خ ن˘م بلا˘ط

.ةمدÿا
كاÎششاك جد0052 ب  ةقاطبلا هذه رعشس ديد– ”و
لقنلل ةينطو˘لا ة˘كر˘ششل ما˘ع˘لا ر˘يدŸا بشسح ,ير˘ه˘شش
نم ديفتشسي نطاوŸا نأا دكأا يذلا ةيديد◊ا ككشسلا

 .مايا7/7 دودÒ fiغ  لقن نم اهلÓخ
عور˘ششم سضر˘ع ” ,ع˘ي˘قو˘ت˘لا ما˘شسر˘م سشما˘ه ى˘ل˘عو
ماعلا ريدŸا فرط نم لقنلا ةركذتل ÊوÎكلإلا عفدلا

Ÿير˘شض◊ا ه˘ب˘ششلاو ير˘شض◊ا ل˘ق˘ن˘لا ة˘شسشسؤو Ÿة˘ن˘يد
.ترايت

لقنلا فيلاكت عفد ةيلمع ليهشستل عورششŸا فدهيو
فتاوهلا ةزهجأا ىلع سصاخ قيبطت ليم– Èع كلذو
.نئابزلل ةيكذلا

فاقوألاو ةينيدلا نوؤوششلا ةرازو تاراطإل ةينطولا ةودنلا ‘
: نارهوب

زيزعتل دوه÷ا ةلشصاوŸ ةوعد
ةينطولا ةينيدلا ةيعجرŸا

نوؤوششلا ةرازو تاراطإل ةينطولا ةودنلا ‘ نوكراششŸا اعد
¤إا ،نار˘هو˘ب سسمأا  لوأا  تم˘ت˘ت˘خا ي˘ت˘لا ،فا˘قوألاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا

ىلع اظافح ةينطولا ةينيدلا ةيعجرŸا زيزعتل دوه÷ا ةلشصاوم
.نطولاو نيدلل ةمدخو ةينطولا ةيوهلا

فرششأا يت˘لا ةود˘ن˘لا لا˘غ˘ششأا جو˘ت نا˘ي˘ب ‘ نو˘كرا˘ششŸا دا˘ششأاو
رارقب ،يدهملب فشسوي ،فاقوألاو ةينيدلا نوؤوششلا ريزو اهيلع
Èمتبشس51 ميشسÎب ،نوبت ديÛا دبع ديشسلا ةيروهم÷ا سسيئر
‘ هرودل انيمثتو ينيدلا هرودل ار˘يد˘ق˘ت ما˘مإÓ˘ل ا˘ي˘ن˘طو ا˘مو˘ي

.عمتÛا ةمدخ
جهانŸا ريو˘ط˘ت ة˘ب˘كاو˘م ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ى˘ل˘ع نا˘ي˘ب˘لا د˘كأا ا˘م˘ك

ءادأل ءافكألا ةمئألا ج˘ير˘خ˘ت˘ل ىو˘ت˘شسŸا Úشس–و ة˘ي˘ن˘يو˘ك˘ت˘لا
.هجو نشسحأا ىلع ةينطولاو ةينيدلا مهتلاشسر
تلواÙا مامأا مهتظقيو مهتعباتم““ ¤إا نوكراششŸا تفل امك

سساشسŸا ¤إا فدهت يتلا ةشسئايلا فارطألا سضعب نم ةشضرغŸا
يرئاز÷ا بعششلل قير˘ع˘لا فر˘ششŸا خ˘يرا˘ت˘لاو ن˘طو˘لا ةدا˘ي˘شسب
.““ةيناشسنإلا ةراشض◊ا ‘ مهشسأا يذلا

‘ فاقوألاو ةينيدلا نوؤوششلا ريزو اهاقلأا يتلا ةملكلا ‘و
لشضفب عاطقلا اهققح يتلا جئاتنلا ¤إا قرطت ،ءاقللا اذه ماتخ
ةرادإلا ءادأا Úشس– ا˘ه˘ن˘م ر˘كذو ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تا˘ط˘˘ل˘˘شسلا م˘˘عد
جماربو جهانم تايلآا ريوطتو ةنمقرلاو نطاوŸا نم اهبيرقتو
.نيوكتلا

ىوتشسم ىلع طقف سسيل دجشسŸا عاعششإا لاشصيإا ” هنا““ زربأاو
اذكو ايقيرفإاو لحاشسلا لودب ةبيرقلا رشضاو◊ا ¤إا ا‰إاو نطولا
ينيدلا نأاششلا نورطؤوي ن˘يذ˘لا ة˘م˘ئألا لÓ˘خ ن˘م ىر˘خأا ناد˘ل˘ب
يتلا ةيراشض◊ا هداعبأا هل يطشسو قار راطإا ‘ كلذو ةيلاجلل
.““انÒغ اهب فÎعا

ر˘ئاز÷ا نأا ى˘ل˘ع لد˘ت““ ة˘ق˘قÙا تازا‚إلا نأا ر˘يزو˘˘لا ظ˘˘حلو
مÓشسلا رشضاوح نم ةرشضاحو قÓخأاو ركفو نيدو ملع ةرشضاح

ا˘يا˘شضق˘ل˘ل ر˘ئاز÷ا م˘عد ¤إا ىر˘خأا ة˘ه˘ج ن˘م اÒششم ،““يŸا˘ع˘˘لا
ءارحشصلاو Úطشسلف يتيشضق اهتمدقم ‘و ⁄اعلا ‘ ةلداعلا
عاطق تاراطإل ةين˘طو˘لا ةود˘ن˘لا لا˘غ˘ششأا نأا ر˘كذ˘يو.ة˘ي˘بر˘غ˘لا
ءاردŸاو ةرازولاب نويزكرم ءاردم اهيف كراشش ةينيدلا نوؤوششلا
Úموي رادم ىلع اوفكع نيذلا نطولا ىوتشسم ىلع Úيئلولا

ط˘طfl ق˘فو ةرازو˘لا تا˘ماز˘ت˘لا ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ل˘ب˘شس ة˘شسارد ى˘˘ل˘˘ع
ديÛا دبع ديشسلا ةيروهم÷ا سسيئر جمانÈل اديشسŒ ةموك◊ا
مويلا فاقوألاو ةينيدلا نوؤوششلا ريزو فرششأا ةراششإÓل.نوبت

د˘ج˘شسŸا˘ب نار˘هو ة˘يلو ¤إا ه˘ترا˘يز ن˘م Êا˘ث˘لا مو˘ي˘لا ن˘م˘شض
ميلعتلا مشسوم قÓطنا ىلع ،““سسيداب نب ديم◊ا دبع““ بطقلا
  .Êآارقلا

و ق

 ..ةنيطنشسق

تاقرطلا رطاfl نم رذحُي نمألا
يحشصلا لوكوتوÈلا قيبطت عباتيو

نم لكب Úتيشسيشس– Úتجرخ ،ةنيطنشسق ةيلو نمأا حلاشصم تمظن
نم ةيعوتلا ¤وألا تلمشش ،فشسوي دوغيزو نايزوب ةماح يتيدلب

flلاب راجتلا ديقت ةعباتم راطإا ‘ ةيناثلاو ،تاقرطلا رطاÈلوكوتو
.91-ديفوك سسوÒف ةحفاكÃ سصاÿا يحشصلا

ةيلو نمأا ة˘ير˘يدÃ ة˘ما˘ع˘لا تا˘قÓ˘ع˘لاو لا˘شصتلا ة˘ي˘ل˘خ تح˘شضوأاو
ةيدلبب اه◊اشصم نأا ،كوبشسيف عقوم ىلع اهتحفشص Èع ،ةنيطنشسق

،ةيندŸا ةيام◊او ينطو˘لا كرد˘لا ح˘لا˘شصم ة˘كرا˘ششÃو نا˘يزو˘ب ة˘ما˘ح
ت– كلذو ،ةيرورŸا ةمÓشسلا لوح ةكÎششم ةيشسيشس– ةجرخ اومظن
حئاشصن Ëدقت ” ثيح ،““كت˘قا˘ي˘شسب ع˘ت˘م˘ت˘شساو كشسف˘ن م˘حا““ را˘ع˘شش
Ÿحاو رذ◊او ةطي◊اب يلحتلا ةرور˘شضب م˘ه˘ث˘حو ق˘ير˘ط˘لا يدا˘ترÎما
.ةطرفŸا ةعرشسلا يدافتو رورŸا نوناق

ةيشسيشس– ةجرخ ميظنت ،Êاث روششنم ‘ ،ردشصŸا تاذ حشضوأا امك
لاÙا د˘يد˘ع تشسم ف˘شسو˘ي دو˘غ˘يز ة˘يد˘ل˘ب ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع ة˘ب˘قار˘مو
ةيحشصلا Òبادتلا ماÎحا ةيمهأا ىلع اهباحشصأا ثح ” نيأا ،ةيراجتلا
.91 ديفوك نم ةياقولل اهب ىشصوŸا

 يلÙا مشسقلا

نبإا يوبÎلا راطإلا ،روشصنم سسيمخ خيششلا دعاقت
ةبعادمو ءاطع˘لا ن˘م ة˘ن˘شس23 دعب ،ةزابيت ة˘ن˘يد˘م
ط˘شسو˘تو ة˘ب˘ط˘˘شصŸا قو˘˘ف فو˘˘قو˘˘لاو ةرو˘˘ب˘˘شصلا

فلتÈ flع ةينطولا ةيارلا عفرل سسرادŸا تاحاشس
ةنهملل هدواري Úن◊ا لازي امو ،ةيوبÎلا تاشسشسؤوŸا
.اهتيمشست لشضفيو اهفشصي امك ،““ةلاشسرلا““
ة˘ب˘شسا˘نÃ جأاو/ل ثيد˘ح ‘ رو˘شصن˘م خ˘ي˘ششلا دو˘ع˘ي
ربوتكأا5ل فداشصŸا ملعملل يŸاعلا مويلاب لافتحإلا

را˘شسŸ قو˘ششلاو Úن◊ا ن˘م Òث˘ك˘ب ,ة˘˘ن˘˘شس ل˘˘ك ن˘˘م
ماع ىهت˘ناو1891 ةنشس هتياد˘ب تنا˘ك ,ير˘ث ي˘ن˘ه˘م
تاشساكتناو ,مÓحأاو تاحا‚ اهلÓخ سشاع ,7102
‘ اظفتfiو روششبطلل ايفو لظ هنكل ,سسجاوهو
ةنهŸاو اهادأا يتلا ““ةلاشسرلا لبن»ب هنادجوو هنهذ
كلذ ن˘ع مدا˘ن Òغو ,ة˘عا˘ن˘ق ن˘ع ا˘ه˘ب ق˘ح˘ت˘لا ي˘ت˘لا
.رايÿا

اوشضاخ نيذلا ,ةزابيت ةنيدÃ هبارتأا نم Òثكلل افÓخ
رحبلا جاومأا بوكر وأا ةحايشسلا ‘ اينهم اراشسم
خيششلا راتخإا ,ةقطنŸا عباط مكحب كمشسلا ديشصل

ةبعادمو ةبطشصŸا قوف فوقولا ,روشصنم سسيمخ
سشيعي هنم تلع˘ج ي˘ت˘لا تا˘قوألا ي˘هو رو˘ششب˘ط˘لا

ةنهŸا هذهل ءامتنلاب زازتعاو رخف ‘ هتايح ةليط
.ةفيرششلا

انثدfi دواري زازتعلاو ر˘خ˘ف˘لا˘ب رو˘ع˘ششلا ى˘ق˘ب˘يو
,ةزابيت ةنيد˘م عراو˘ششو ة˘قزأا Úب ا˘ي˘مو˘ي ه˘ششي˘ع˘يو
ي˘ت˘لا تارا˘طإلا ن˘م لا˘ي˘جأا˘ب ى˘ق˘ت˘لاو جر˘خ ا˘م˘ل˘˘ك
,نانشسألا بيبطو بيبطلا مهنم ,هدي ىلع تذملت

يطرششلاو ,يماÙاو يرادإلا ,را˘ي˘ط˘لاو سسد˘ن˘هŸاو
رد˘ق˘ي ل يذ˘لا سسا˘شسحإلا و˘هو ,ذا˘ت˘شسألاو م˘ل˘˘عŸاو
.روشصنم خيششلا لوقي ,نمثب

يذلا روشصنم خيششلا ثدحتي ,سصÓخإاو قدشصبو
,هينافتو هقÓخأا لبنب ةزابيت ةنيدÃ عيم÷ا هل دهششي
,ميلعتلا كلشسب ه˘قا˘ح˘ت˘لا فور˘ظ ن˘ع جأاو/ل يور˘ي
نع اثحب وأا ةفدشصلا باب نم نكي ⁄““ هنأا Óئاق
هملحو هÒشصمو هردق ناك ام ردقب لمع بشصنم
.““هرغشص ذنم هب قلعت يذلا

ميلعتلا ملح قيقحتل قيرط ,ايرولاكبلا ةشسكن

وهو Èكي أادبو ميلعتلا ةنهÃ لايجألا ملعم قلعت غزب
01 زواجت˘ي هر˘م˘ع ن˘ك˘ي ⁄ ثي˘ح ,ةر˘ك˘ب˘م ن˘شس ‘

,ةيبÎلا عاطقب Èكألا هقيقشش قحتلإا امدنع تاونشس
خيششلا هفشصو امك ,مل◊ا ““ةعانشص““ ةيادب تناكف
.روشصنم
,ةودقلاو لاثŸا ,ركبلا ي˘ق˘ي˘ق˘شش ةرو˘شص ,ة˘طا˘شسب˘ب»
,ةشسردŸاب قاحتلإلا ددشصب ةظف˘ح˘م˘ل˘ل ل˘ما˘ح و˘هو
,ماÎحاب هيلإا رظني عيم÷او ةتباث تاوطخب لŒري
كلتل فوغششلاو بجعŸا ةرظنب هيلإا ترظن اŸاطل
.روشصنم ديشسلا لوقي ,““ةقÓطنإلا تناكف ,ةنهŸا

ميلعتلا ⁄اع جو˘لو˘ل ة˘ياد˘ب˘لا تنا˘ك ,1891 ةن˘شس ‘
‘ اذيملت رو˘شصن˘م خ˘ي˘ششلا نا˘ك ا˘ه˘ن˘ي˘ح ,ة˘ي˘بÎلاو
ةبعشش لاششرششب ة˘ي˘نا˘يز˘لا ة˘يو˘نا˘ث˘ب ثلا˘ث˘لا ف˘شصلا

ذيملتك لمعلا ةشصرف هل تحنم ثيح ,جودزم مولع
هتيدجو هطابشضنا مكحب ,ةشسشسؤوŸا ةيلخادب بقارم
.هيلع ةرهاظلا

تلكشش ةينايزلا ةيوناثب ““بقار˘م ذ˘ي˘م˘ل˘ت»ك ه˘ل˘م˘ع
تناكف ,ميلع˘ت˘لا˘ب قا˘ح˘ت˘لإÓ˘ل ة˘شصر˘ف ه˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
ةيبرع ةغل ملعم هنم تلعج يتلا ةذفانلاو ةيادبلا
دعاقتو بشصانŸا فلتfl ‘ يقÎي نأا لبق ةيئادتبإا
.Êافتلاوءاطعلا نم23 دعب اريدم هتفشصب
مولعلل ناك هلويم نأا م˘ك˘ح˘ب ا˘يرو˘لا˘ك˘ب˘لا ة˘شسك˘ن
يوناث ثلاثلا فشصلا ‘ ناك هنأا Úح ‘ ةيناشسنإلا

امشساح Óماع تلكشش اشضيأا ,جودزم مولع ةبعشش
سضورعلا نأا مغر هردق رايتخاو هراشسم ريرقت ‘

تنا˘ك ىر˘خأا تا˘عا˘ط˘ق ‘ تاءار˘˘غإلاو ة˘˘ي˘˘ن˘˘هŸا
.هفشصو دح ىلع ,هلاثمأا بابششلا باعل ليشست

,ةشسكنلا نم ظاق˘ي˘ت˘شسلاو ة˘مد˘شصلا زواŒ د˘ع˘بو
نود““ هجوت ثيح ,همÓ˘حأاو ه˘حو˘م˘ط ق˘ي˘ق– رر˘ق
نبا““ ةي˘بÎل˘ل ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘لا د˘ه˘ع˘م˘ل˘ل ““Òك˘ف˘ت
مشسوŸا لÓخ (ةديلبلا) كيرافوب ةنيدÃ ““يزو÷ا
ةبيعششلا ةشسردÃ قتحلي نأا لبق18/28 ينيوكتلا

خيششلا هركذتي يذلا فقوŸا وهو ,هل Úيعت لوأا ‘
يشسردŸا لوخدلا موي ركذتيو ,هحراوجب روشصنم
Ÿق˘ح˘ت˘لا ن˘م لوأا نا˘ك ف˘ي˘˘ك4891 /3891 مشسو
Ãةشسرد fiبجاح دعب ةزابيت ›اعأاب ةعمجوب دم

.هلبقتشسا يذلا ةشسشسؤوŸا
ديعيل ةظفحملل Óماح ناك فيك انثدfi ركذتو

‘ flديزي ركبلا هقيقشش رهظم ىركذ ءايحإا هتلي,
كلشس ‘ هراوششم لشصاوي نأا رادقألا أاششت ⁄ يذلا
عفر ميشسارم ر˘ظ˘ح ف˘ي˘ك د˘ي˘ع˘ت˘شسي ا˘م˘ك ,ة˘ي˘بÎلا
لبق ذيمÓتلا فو˘ف˘شص ة˘يو˘شستو ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘يار˘لا
امك ,اهاشسني نل ىركذ يهو ,ماشسقألاب مهقاحتلا

.لاق
ة˘ل˘ي˘ط رو˘شصن˘م خ˘ي˘˘ششلا ل˘˘ظ مو˘˘ي˘˘لا كلذ ذ˘˘ن˘˘مو
,هماهم ءادأا ‘ ايد˘جو ا˘ط˘ب˘شضن˘م ي˘ن˘هŸا هراو˘ششم
اهلازنإاو احابشص ةينطو˘لا ة˘يار˘لا ع˘فر˘ل ا˘ي˘فو ل˘ظو
⁄ ,““امشسق““ ين˘طو˘لا د˘ي˘ششن˘لا ما˘غ˘نأا ى˘ل˘ع ءا˘شسم
هفلم لعج ه˘طا˘ب˘شضنا ,د˘عوŸا ى˘ل˘ع ا˘مو˘ي بي˘غ˘ت˘ي
وأا تا˘بو˘ق˘ع˘لا ن˘م ة˘ي˘لا˘خ ءا˘شضي˘˘ب ة˘˘قرو ي˘˘ن˘˘هŸا
يتلا تابايغلا ى˘ت˘ح وأا تاراذ˘نإلا وأا تا˘ه˘ي˘ب˘ن˘ت˘لا
هتداهشش ‘ لوقي ,راوششŸا ةليط ةردان نوكت داكت

.ىيحي نب ›Óي÷ا ةيبÎلا سشتفم ,هليمز
نع هتداهشش ‘ ىيحي نب سشتفŸا عباتي -- قفتيو
را˘طإلا د˘ي ى˘ل˘ع ذ˘م˘ل˘ت ن˘م ل˘ك -- جأاو/ل ل˘جر˘˘لا
وأا هعم سسرد وأا ,روشصنم خيششلا ,دعاقتŸا يوبÎلا

›ا˘ع˘لا ه˘طا˘ب˘شضنا ى˘ل˘ع ه˘ت˘ي˘لوؤو˘شسم ت– ل˘م˘˘ع
هراوششم ةليط ه˘ما˘ه˘م ة˘يدأا˘ت ‘ ةردا˘ن˘لا ه˘ت˘يد˘جو
هدعاقت افشصاو نوكم وأا ريدم وأا ملعمك ,ينهŸا
ةيبÎلا عاط˘ق˘ل ةرا˘شسÿا˘ب7102 ةنشس ““ر˘ك˘بŸا““
.ةزابيتب

امئاد روشصنم خيششلا نأا ,ىيحي نب سشتفŸا فاشضأاو
يتلا ةليبنلا ةلاشسرلاب ميلعتلا ةنهم Èتعي ناك ام
Êا˘ف˘تو سصÓ˘خإا˘ب ا˘ه˘ت˘يدأا˘ت ي˘برŸا ى˘ل˘ع بجو˘ت˘ي

,ةيلاع ةيلوؤوشسم حوربو ةيدجبو طابشضنإاو Úنحو
,ةينوناق˘لا ن˘شسلا ه˘غو˘ل˘ب رو˘ف د˘عا˘ق˘ت˘لا رر˘ق كلذ˘ل

تايركذلا كلتب ظافتحإلاو ةحارلل نوكرلا لشضفو
تلافتحإلا Òشض–و تانا˘ح˘ت˘مإلا Òشض– ءاو˘جأاو
تا˘شسفا˘نŸا ‘ ة˘كرا˘ششŸاو م˘ل˘ع˘لا مو˘ي رار˘غ ى˘ل˘˘ع

تاشسشسؤوŸا Úب ةي˘فا˘ق˘ث˘لاو ة˘ير˘ك˘ف˘لاو ة˘ي˘شضا˘ير˘لا
.ةزابيت ةيلوب ةيوبÎلا

جأاو

 :ةزابيت

راتfl ردق ،ةروبشصلا عم روشصنم سسيمخ دعاقتŸا يوبÎلا راطإلا راوششم
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fiيل

نم مغرلا ىل˘ع ا˘ه˘حا‚ برا˘ج˘ت˘لا كل˘ت تد˘كأاو
,ةمهŸا هذه ضضÎعت يت˘لا ةÒث˘ك˘لا تا˘بو˘ع˘سصلا

ةسسفانŸا ‘ لاÛا اذه وسسرا‡ اهسصخلي يتلاو
””حسش»و ةيديلقتلا مÓعإلا لئاسسو اهسضرفت يتلا

ةعا˘سشإلا ة˘ه˘جاو˘م ن˘ع Ó˘سضف ,را˘ه˘سشإلا دراو˘م
عقاوم تاحفسص ‘ ةرسشتنŸا ةبذاكلا رابخألاو
ةبعسصلا لمعلا فورظو يعام˘ت˘جإلا ل˘سصاو˘ت˘لا
.هيف Úطسشانلا Úيفحسصلل

نيذلا ديد÷ا مÓعإÓل ÚسسرامŸا بلغأا عمجيو
ةينوÎكلإلا ةفاحسصلا نأا ”” ,(جأاو) مهنم تبÎقا

مÓعإلا زيزعت ‘ ةزي˘م˘ت˘م ة˘ل˘ق˘ن مو˘ي˘لا تل˘ك˘سش
ةدا˘م Òفو˘ت ¤إا ي˘ع˘سسي يذ˘لا ي˘م˘قر˘˘لا يراو÷ا
‘ مهاسست ,روهمجلل ةزيم˘ت˘مو ة˘فدا˘ه ة˘ي˘مÓ˘عإا

Êاعت تلازام يتلا ةقطنŸا هذه نع ةلزعلا كف
ةيمÓعإلا ةيطغتلا ””فعسض””

اسضيأا مهبجاو نم نأا  ÚيمÓعلا ءلؤوه Èتعاو
Œاو نطولا هاÛا رسشن ىلع ضصر◊ا عمتŸةمولع

ةطاحإلا عم اهرداسصم نم ققحتلاو ةحيحسصلا
ن˘ع Ó˘سضف ,ة˘حور˘طŸا ع˘ي˘سضاوŸا بناو˘ج ل˘ك˘˘ب

Œا بنŸاو ة˘ك˘ئا˘سشلا ل˘ئا˘سسŸثÒاظافح ةلبلب˘ل˘ل ة
.يعامتجإلا ملسسلاو نمألا ىلع
تايفي˘ك˘ل ددÙا يذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا مو˘سسرŸا نأا اود˘كأاو
مسسر دق ,تنÎنإلا Èع مÓعإلا طاسشن ةسسرا‡
لثÁ ذإا ,ةينوÎكلإلا ةفاحسصلل Êوناقلا راطإلا

اذه ميظنت وح˘ن ة˘ي˘ل˘ع˘ف ة˘قÓ˘ط˘نإا ”” -م˘ه˘ب˘سسح-
‘ Úيفحسصلا تاعلطتل بيجتسسي اÃ ,طاسشنلا
ام دودح ‘ ,Òبعتلاو يأارلا ةيرح أادبم ضسيركت
.””ةنهŸا تايقÓخأاو نوناقلا هب حمسسي

ةينوÎكلإلا ةفاحسصلا روطت ¤إا قرطتلا دوقيو
ة˘برŒ ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل ا˘م˘ت˘ح ,ن˘طو˘لا بو˘ن˘˘ج ‘

تا˘سسسسؤوŸا زر˘بأا ىد˘حإا ,ة˘ل˘قرو˘ب ””م˘ك˘بو˘ن˘˘ج””
,يلÙا يمÓعإلا دهسشŸا اهب ززعت يتلا ةئسشانلا

Ú 7102ب ام ةدتمŸا ةÎفلا لÓخ تدافتسسا يتلاو
ثيح ,تاسسسسؤوŸا ةل˘ت˘سشم نا˘سضت˘حا ن˘م9102و
اهيلع فرسشي يتلا ةيمÓعإلا ةسسسسؤوŸا هذه متهت

Úيفحسص ةقفارÚ, ÃسسرمتŸا Úي˘ن˘هŸا ن˘م م˘قا˘ط
ر˘ك˘ت˘ب˘م ي˘مÓ˘عإا ىو˘تfi ءا˘سشنإا ى˘ل˘ع با˘˘ب˘˘سش
ريرحت˘لا تا˘ي˘ن˘ف˘ل ا˘ق˘فو ه˘ت˘غا˘ي˘سص م˘ت˘ت ,فدا˘هو
ل˘م˘ع˘لا د˘عاو˘ق ماÎحا ل˘ظ ‘و ,ا˘˘ه˘˘ب لو˘˘م˘˘عŸا
ا˘م˘ك ,ة˘ن˘˘هŸا تا˘˘ي˘˘قÓ˘˘خأاو فÙÎا ي˘˘ف˘˘ح˘˘سصلا
ةسسسسؤوم ةريدم ةويلع ةيروح ,(جأاو)ـل تحسضوأا
ÊوÎكلإلا مÓعإلا ‘ ةسصسصختŸا ””مكبونج””

.يرسصبلا يعمسسلاو
ةعوم‹ ,ةديد÷ا ةيمÓعإلا ةبرجتلا هذه مسضتو
يد˘سصا˘ق ة˘ع˘ما˘ج ن˘م Úجر˘خ˘تŸا با˘ب˘˘سشلا ن˘˘م

نيذلا ,ينهŸا نيوكتلا دها˘ع˘مو ة˘ل˘قرو˘ب حا˘بر˘م
ةد˘يد˘ج ة˘يؤور˘ب مÓ˘عإلا ة˘سسرا‡ ¤إا نو˘ع˘ل˘ط˘ت˘˘ي
اه˘لÓ˘خ ن˘م م˘ت˘ي ةر˘ك˘ت˘ب˘م را˘ك˘فأا ى˘ل˘ع د˘م˘ت˘ع˘ت
.ةثدحتŸا تاذ بسسح ,ةقطنŸاب فيرعتلا

””مكبونج”” همدقي يذلا ىوتÙا نأا ”” تحسضوأاو
لسصاوتلا طئاسسوو ةي˘نوÎك˘لإلا ه˘ت˘ح˘ف˘سص Èع

يذلا يراو÷ا مÓعإلا ىلع زكتري ,يعامتجإلا
نم ةعبانلا اياسضقلا فلتfl ىلع ءوسضلا طلسسي
ىحسصفلا ةيبرعلا ةغللا مادختسساب ,يلÙا عقاولا

Òغ˘تŸا ¤إا ة˘فا˘سضإلا˘˘ب ,(ة˘˘جراد˘˘لا) ة˘˘ي˘˘ما˘˘ع˘˘لاو
امك - اننأا رابتعاب , ””(ةيلقرولا) يلÙا يغيزامألا

اهناكسس ثدحتي ةقطنم ‘ نودجاوتم”” تلاق
.””ةيلÙا ةيغيزامألاو ةيبرعلا Úتغللا

وه دوسشنŸا فدهلا ”” نأا ,قايسسلا تاذ ‘ تدكأاو
ةاي◊ا يحانم فلتı قرطتلاو ةقطنŸاب فيرعتلا

نم ,ةنكاسسلا د˘ي˘لا˘ق˘تو تادا˘ع كلذ ‘ اÃ ,ا˘ه˘ي˘ف
تلاقم Èع روهمجلل ةفداه لامعأا Ëدقت لÓخ
.””ويديف عطاقم وأا ةيفحسص
,رئاز÷ا ‘ ديد÷ا مÓعإلا روطتب قلعتي اميفو
دق ةيمقرلا ةفاحسصلا نأا”” ةويلع ةديسسلا تلاق
ةفاحسصلا ىلع اهقوفت ةÒخألا ةنوآلا ‘ تبثأا
ديدعل تفÓلا راسشتنإلا ‘ اذه زÈيو ,ةيقرولا
ة˘ع˘با˘تÃ ا˘سضيأا تي˘ظ˘ح ي˘ت˘لا ع˘قاوŸاو ف˘ح˘سصلا

نم ةÒبك
ىلع”” -اهبسسح - دعاسس يذلا رمألا ,””روهم÷ا

جراخ ايفارغج زكرم˘ت˘ت ةد˘يد˘ج ن˘يوا˘ن˘ع رو˘ه˘ظ
ةيطغ˘ت˘لا نا˘م˘سضل ى˘ع˘سستو ,ة˘م˘سصا˘ع˘لا ر˘ئاز÷ا
.””ةينطولا ةيمÓعإلا

,بون÷ا ‘ ةينوÎكلإلا ةفاحسصلا نأا ”” ىرتو
مÓعإلاب اسساسسأا ىنعتو ةي˘لfi ا˘ه˘نو˘ك˘ب ز˘ي˘م˘ت˘ت
ةيباجيإا ةيكيمانيد نمسض جردني يذلا يراو÷ا

نود ,موي دعب اموي نسسحتتو روطتت ةمغانتمو
لاقي نأا نكÁ ةقطنم ‘ ز˘كر˘م˘ت˘ي ه˘نأا ل˘ها˘ج˘ت˘لا

¤إا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ,””ا˘ي˘مÓ˘عإا ل˘ظ ة˘ق˘ط˘ن˘م”” ا˘˘ه˘˘ن˘˘ع
ة˘ي˘ط˘غ˘ت˘˘لا بو˘˘سشت تلازل ي˘˘ت˘˘لا ضصئا˘˘ق˘˘ن˘˘لا””
فارطألا يماŸÎا Òبكلا ان˘بو˘ن˘ج ‘ ة˘ي˘مÓ˘عإلا

.””تافاسسŸا دعابتŸاو
يتلا ةديد÷ا ةيم˘ي˘ظ˘ن˘ت˘لا ما˘ك˘حألا نأا تÈت˘عاو
ÊوÎك˘لإلا مÓ˘عإلا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل ة˘لود˘لا ا˘ه˘ت˘ن˘˘سس
,ةلأاسسŸا لوح Òثأا يذلا ””طغللا”” نم مغرلابو
ةر˘˘˘˘م لوألو ل˘˘˘˘ما˘˘˘˘ك˘˘˘˘لا ””فاÎعإلا”” ¤إا تدأا
,تنÎنإلا ةكبسش Èع ضسرامŸا يفحسصلا لمعلاب
يتلا لامآلا نم Òثكلا”” ءايحإا ةداعإا نع Óسضف
‘ ة˘˘فا˘˘ح˘˘سصلا ة˘˘ي˘˘ع˘˘سضو Úسس– ¤إا و˘˘˘ب˘˘˘سصت
. ””رئاز÷ا

يذلا رخآلا لماعلا نأا”” ةويلع ةديسسلا تفاسضأاو
ةفاحسصلا زيز˘ع˘ت˘ل ه˘ي˘ق˘با˘سس ن˘ع ة˘ي˘م˘هأا ل˘ق˘ي ل

تاسصنŸ نزاوتŸا روسض◊ا معد وه ةينوÎكلإلا
,ينطولا باÎلا ءاحنأا عيمج Èع يمقرلا مÓعإلا

ة˘˘عاذإلا ءادأا ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘با˘˘˘ج˘˘˘يإا ضسك˘˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘سس ا‡
 ”” ةدعاو”” ىرخأا ةبرŒ... ةينوÎكلإلا

‘ ةينوÎكلإلا ةفاحسصلا ¤إا قرطتلا نكÁ ل
””ديد÷ا عم‹”” ةبرŒ ¤إا قرطتلا نود بون÷ا
د˘يد÷ا”” ة˘ي˘م˘قر˘لا ه˘ت˘عاذإا ءا˘سشنإا ‘ ة˘حو˘م˘ط˘لا
.تنÎنإلا ةكبسش Èع ثبت يتلا ””مأا.فأا

نأا ةزبل قازر دمحأا عمجملل ماعلا ريدŸا راسشأاو
ي˘ت˘لا ة˘ي˘نوÎك˘لإلا د˘يد÷ا ة˘عاذإا قÓ˘طإا خ˘يرا˘ت
Úي˘ف˘ح˘سص ن˘م نو˘ك˘ت˘ي با˘سش م˘قا˘ط ا˘ه˘ط˘سشن˘˘ي

.0202 يرفيف22 ¤إا دوعي ,Úينقتو Úعيذمو
ثبت يتلاو ةي˘ت˘ف˘لا ة˘ي˘عاذإلا ة˘طÙا هذ˘ه م˘ت˘ه˘تو
,””كوبسسيف”” عقوم ىلع اهتحفسص Èع اه‹ارب
Ãة˘ي˘مو˘ي˘لا ةا˘ي◊ا˘ب ة˘ل˘سصلا تاذ را˘ب˘خألا ف˘ل˘ت˘خ
,ينطو˘لاو ي˘لÙا ن˘يد˘ي˘ع˘سصلا ى˘ل˘ع ن˘طاو˘م˘ل˘ل
ةينفو ةيفاقث تايو˘تfiو ج˘مار˘ب ¤إا ة˘فا˘سضإلا˘ب

.ةزبل قازر ديسسلا حسضوي ,اهÒغو
نم ةيراوج ةيمومع ةمدخ Ëدقت ىلع لمعت امك
هب رخزت يذلا ثاÎلا ةيقرت ‘ ةمهاسسŸا اهنأاسش
ة˘يو˘ه˘لا ى˘ل˘ع ة˘ظ˘فاÙاو فو˘سس يداو ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م
.ماعلا اهريدم ركذ امك ,ةينطولا

ن˘م ة˘ل˘سسل˘سس تمر˘بأا د˘ق د˘يد÷ا ة˘عاذإا نأا را˘سشأاو
‘ ةسصاÿا تاعاذإلا ديدع عم نواعتلا تايقافتإا
ةر˘هو˘ج”” ,رار˘غ ى˘ل˘ع ة˘ي˘سسنو˘ت˘˘لا ة˘˘يرو˘˘ه˘˘م÷ا
كلذو ,””مأا.فأا رزوت»و ””مأا.فأا ضسمسش»و ””مأا.فأا

تاذ بناو÷ا زيزعت ¤إا ةيمارلا يعاسسŸا نمسض
مو˘˘˘سسرŸا ضصو˘˘˘سصخ˘˘˘بو.كÎسشŸا ما˘˘˘˘م˘˘˘˘ت˘˘˘˘هإلا
مÓ˘عإلا ة˘سسرا‡ م˘˘ي˘˘ظ˘˘ن˘˘ت˘˘ل ددÙا يذ˘˘ي˘˘ف˘˘ن˘˘ت˘˘لا
ةزبل قازر ديسسلا ىري ,رئاز÷ا ‘ ÊوÎكلإلا
مقر يوسضعلا نوناقلا ززعيل ءاج Òخألا اذه نأا””
نأا˘˘سشلا اذ˘˘˘ه ‘ ا˘˘˘ي˘˘˘عاد ,””2102 ة˘ن˘سسل21-50
ىلع لمعلا ةرورسض ¤إا عاطقلا ىلع Úمئاقلا
اميسس ,لاÛا اذه ‘ رامثتسسإÓل مئÓم خانم Òفوت
نأا نم˘ك˘ي ي˘ت˘لا تا˘بو˘ع˘سصلا ل˘ي˘لذ˘ت لÓ˘خ ن˘م
ءلؤو˘˘ه ع˘˘م˘˘ج˘˘يو.ع˘˘يرا˘˘سشŸا ي˘˘ل˘˘ما˘˘ح ضضÎع˘˘ت
ÊوÎك˘˘لإلا مÓ˘˘عإلا ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘نا نأا Úثد˘˘ح˘˘˘تŸا
دسسجتت نأا بجوتي ,بون÷ا تايلو ‘ ةيلعفلا

فر˘ط ن˘م يرور˘سضلا م˘عد˘لا Òفو˘˘ت لÓ˘˘خ ن˘˘م
طسشانلا يفحسصلل Êوناق راطإا عسضو و ,ةلودلا

Úيفحسصلا ة˘يا˘م˘ح ى˘ل˘ع ةوÓ˘ع ,ناد˘يŸا اذ˘ه ‘
¤إا لوسصول˘ل ة˘مزÓ˘لا تÓ˘ي˘ه˘سست˘لا م˘ه˘ح˘ن˘مو
يمقرلا راهسشإلا ليعفتو ةمولعŸا

 :رإردأإ

تإرثؤوŸإ نم سصرق0030٢ زجح
ةيلقعلإ

‘ ةيلقعلا تارثؤوŸا نم ضصرق00302 راردأا ةيلوب نمألا حلاسصم تزجح
ملع امبسسح ، ةينمألا كÓسسألا فلتfl عم قيسسنتلاب اهتذفن ةيعون ةيلمع
.ينمألا زاه÷ا تاذب ةماعلا تاقÓعلاو لاسصتإلا ةيلخ ىدل

Òغ راŒإلا ‘ طسشنت تناك ةيمارجإا ةكبسش كيكفت دعب ةيلمعلا هذه ت“ و
.ردسصŸا تاذ قفو ،ةيلولا ىوتسسم ىلع ةيلقعلا تارثؤوŸا ‘ عورسشŸا

بناج ¤إا ايرث فتاه اهنيب نم ةلاقن فتاوه (3) ةثÓث زجح نع ترفسسأا امك
جيورت و لقن ‘ ةيمارجإلا ةباسصعلا اهلغتسست تناك عفدلا ةيعابر ةرايسس
. هحرسش ىرج اŸ اقفو ، تاعونمŸا هذه
مامأا امدق ناذللا ةيسضقلا هذه ‘ Úطروتم Úسصخسش ىلع ضضبقلا يقلأا و
.هيلإا Òسشأا املثم ،ةيئاسضقلا تاه÷ا

 ةيلولإ ةمسصأعب  نكسسم يحب003

ءأيحأإ ةبأسصع فقوت يدإولإ ةطرسش
طابحإا نم يداولا ة˘يلو ن˘مأا˘ب ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘طر˘سشلا ر˘سصا˘ن˘ع ن˘ك“
طاسسوأا ‘ برعلا تثب دارفأا01 نم ةنوكم ءايحأا ةباسصع طاسشن
.ةيلولا ةمسصاعب نكسسم003 يحب ةنكاسسلا
هدافم8451 رسضخألا طÿا Èع لاسصتا دورو بقع تءاج ةيلمعلا

نم ددع Úب ةروظfi ءاسضيب ةحلسسأا لامعتسسإاب فينع راجسش عوقو
ل˘ك Òخ˘سست˘ب Ú◊ا ‘ ل˘خد˘ت˘لا م˘ت˘ي˘ل ي◊ا˘ب ا˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق Úقو˘˘ب˘˘سسŸا
دارفأا عيمج فيقوت ” نيأا ةيرورسضلا ةيرسشبلاو ةيداŸا تايناكمإلا
ءاسضيب ةحلسسأا زجحو ايئاسضق Úقوبسسم دارفأا01 ةنوكŸا ةباسصعلا

fiقيقحتلا تاءارجإا لامكتسسإا دعب ضسداسسلا فنسصلا نم ةروظ ‘
ةسصتıا ةيئاسضقلا تاه÷ا ما˘مأا فار˘طألا ع˘ي˘م˘ج Ëد˘ق˘ت ” ة˘ي˘سضق˘لا
.ايميلقإا

ةرأيسس عجÎسسي ىلفدلإ Úع نمأإ
ةقورسسم

ةرايسس عاجÎسسإا نم ىلفدلا Úع ةيلوب فاطعلا ةرئاد نمأا حلاسصم تنك“
fiىوكسش ةيحسضلا عاديإا دعب تقلطنإا ةيسضقلا ‘ تايرحتلا.ةقرسس ل

تللك ثيح اهنكر ناكÃ ›ورفيسش عون نم هتبكرم بايغ هفاسشتكإا روف
جراflو لخادم ةفاك قÓغإاو Úلعافلا ىلع قانÿا قييسضت دعب دوه÷ا
ذاختإا ” اميف مويلا ضسفن ءاسسم اهنع غلبŸا ةرايسسلا عاجÎسسإا نم ةنيدŸا

.Úلعافلا ¤إا لسصوتلل ةمزÓلا تاءارجإلا ةفاك

fiرأبكلإ ميلعتو ةيمألإ و: 

تأيلو ثÓثب أسسرإد001.6 نم ديزأإ
بون÷إ ىسصقأأب

تايلوب ةيمألا وfi ماسسقأاب Úسسن÷ا Óك نم اسسراد021.6 قحتلإا
ةديد÷ا ةيسساردلا ةنسسلا مسسرب راتfl يجاب جرب و نوميميت و راردأا

وÙ ينطولا ناويدلا ة˘ق˘ح˘ل˘م ›وؤو˘سسم ىد˘ل ا˘م˘ب˘سسح ،1202/2202
.رابكلا ميلعت و ةيمألا

ثÓثلا تايلولا˘ب ا˘م˘سسقÈ 603ع مه˘م˘ي˘ل˘ع˘ت نو˘سسراد˘لا لواز˘ي و
تاءاسضفلا و دجاسسŸا و ةيميلعتلا تاسسسسؤوŸا ىوتسسم ىلع Úعزوم
003 نم Ìكأا اهÒطأات ىلع رهسسي ثيح ،ةيمومعلا قفارŸا ضضعبو
ةينطولا ةيجيتاÎسسلا راطإا ‘ Úسسرادلا ميلعتب لفكتلل اطسشنم

Ùنمحرلا دبع ،راردأاب ةئ˘ي˘ه˘لا تاذ ر˘يد˘م ح˘سضوأا ا˘م˘ل˘ث˘م ،ة˘ي˘مألا و
.يسسحاسس
ةنمآا فورظ ‘ يميلعتلا مسسوŸا Òسسل تاءارجإلا ةفاك تذختا و
ضسوÒف يسشفت نم ةياقولل يحسصلا لوكوتوÈلاب مازتلإلا لÓخ نم
اسضيأاو ،ةيحسصلا تاه÷ا عم قيسسنتلاب كلذ و ،(91-ديفوك ) انوروك

.هتاذ ثدحتŸا امبسسح ،ةحئا÷ا نم ةياقولل ةيسسيسس– ةلمح قÓطإا
رير– ةمرسصنŸا ةيسساردلا ةنسسلا لÓخ ” دقف لسصتم قايسس ‘ و
اÃ يدعاقلا ررحتلا تاداهسش  مهل تحنم نيذلا ةيمألا نم اسسراد605
.دعب نع ميلعتلا و نيوكتلل ينطولا ناويدلاب قاحتلإلا مهل حيتي

ماسسقأاب Úسسرادلاب لفكتلل اغلاب امامتها ناويدلا ةقحلم تلوأا امك
fiا تا˘جا˘ي˘ت˘حإلا يوذ ة˘ئ˘ف ن˘م ة˘ي˘مألا وÿخ لجسس ثيح ة˘سصاÓل

ةنسسلا مسسرب ةيمألا وfi لوسصفب ثانا42 مهنم اسسراد74 قاحتلا
.ةديد÷ا ةيسساردلا

زكارÃ قاحتلإÓل ةيمألا نم مهرر– دعب افوفكم42 ةقفارم ت“ و
ناويدلا ةقحلم رفوت و.هحرسش ىرج امك ،ÚينهŸا ميلعتلا و نيوكتلا
ىلع ةحوتفŸا اهماسسقأاب ميلعتلا رابكلا ميلعتو ةيمألا وÙ ينطولا

،Úفرطلا Úب ةمŸÈا ةيقافتإلا نمسض ةيباقعلا تاسسسسؤوŸا ىوتسسم
ةيباقعلا تاسسسسؤوŸا نم لكب ماسسقأا (7) عبسس Èع مهميلعت متي ثيح

.نوميميت و ناقرو راردأاب ةدجاوتŸا
نم انوروك ةحئاج ةحفا˘ك˘م دو˘ه˘ج ‘ ة˘ق˘ح˘لŸا تاذ تم˘ها˘سس د˘قو
رزآام ¤إا ةفا˘سضإا ،ة˘ما˘م˘ك032.11 جاتنإاب تا˘سسراد˘لا ل˘ف˘ك˘ت لÓ˘خ

يميت ةيدلبب دجاوتŸا ةاتفلا و ةأارŸا Úه“ دعب ام زكرم Èع ةياقولا
.هب Òكذتلا ىرج امبسسح ،راردأا ةيلوب

 : ةنمقرلإ نمز ‘ بون÷إ ‘ مÓعإإ

Œيدحتلإ عفرت ““ةحومط““ برأ
عفر ‘ تنك“ ““ةحومط““ برأŒ زورب لسضفب ةÒخألإ تإونسسلإ لÓخ نطولإ بونجب ىلجتت يمقرلإ لأÛإ ‘ يمÓعإلإ لمعلإ ⁄أعم تأإدب

.نطولإ نم ةعسسأسشلإ ةقطنŸإ هذه ‘ يرإو÷إ مÓعإلإ ززعي روهمجلل فدأه ىوتfi جأتنإإ لÓخ نم يدحتلإ
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 ..ةركسسب

نكسس0001 عقوÃ لدع تأنكسس زأ‚إإ ةÒتو عيرسستب رمأأي Êوتيز
ةيلوألا تاقرطلا ةكبسشب طبرلا لاغسشأاو ةيجراÿاو ةئيهتلا لاغسشأا Òسس ىلع ، Êوتيز لسصيف ، هريوطتو نكسسلا Úسسحتل ةينطولا ةلاكولل ماعلا ريدŸا فقو
. ةركسسب ةيلو راجيإلاب عيبلا ةغيسص نكسسم0001 عقوÃ يحسصلا فرسصلاو ءاŸاو ءابرهكلاو زاغلاب طبرلا تاكبسش فلتfl لاغسشأاو ةيوناثلاو
مازلاو ، ةسسعاقتŸا تاكرسشلا دسض  ةمراسصو ةيعدر تاءارجا ذاختإا عم ، لاغسشألا فلتfl ةÒتو عيرسست ةرورسض ىلع ددسش ، لدع ةلاكو ىلع لوألا لوؤوسسŸا

عيم÷ا مزلأا امك ،  عقوŸا تاذب لاغسشألا فلتflو تانكسسلا ةيعونو ةدوج  ةعباتم لجا نم ةباقرلا تايرود ليعفتب تاسساردلا بتاكم و عيراسشŸا ءاسسؤور
و Òمعتلا ةيريدم ىلع حلأا امك اهيلع قفتŸا لاجآلا ‘ تانكسسلا ميلسست  فدهب تاكبسشلا فلتı لاغسشألا ةÒتو عيرسست لجأا نم  لمع ططخÃ  لمعلا
مدقت ضضÎعت يتلا تابقعلا زواŒ لجا نم لدع ةلاكو عم قيسسنتو اهيلع فرسشت يتلا تاقرطلا ةكبسش لاغسشألا عيرسست ىلع ءانبلل ةيرامعŸا ةسسدنهلا
‘ رخات يأا يدافت لجأا نم8*2 بوانتلا ماظنب لمعت ةلوانم ةيتلواقم تاسسسسؤوم بيسصنت ةرورسضب  ةنيطنسسق يوه÷ا ريدŸا Êوتيز  فلك امك .  لاغسشألا
ريدŸا قفار دقف ةراسشإÓل.  عقوŸا اذهب تانكسسلا ميلسست لبق اهعيب نع نÓعإلا فدهب  ةيتامدÿا و ةيراجتلا تÙÓاب ضصاخ طورسش Îفد دادعإا عم ، زا‚إلا
ةسسدنهلا و Òمعتلا ريدم و ةنيطنسسق لدع ةلاكول يوه÷ا ريدŸا و عيراسشŸا ةعباتÃ فلكŸا دعاسسŸا ماعلا ريدŸا نم لك ، ةيناديŸا ةرايزلا هذه لÓخ ماعلا
. ءانبلل ةيرامعŸا
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ةحصص

كرحتلل ةلجعتصسŸا ةجا◊ا دكؤوت طصسوتŸا لجأا نم دا–لا لود
Ÿا تايدحتلا ةهجاوŸةيئيبلاو ةيخان

دا–لا ‘ ءاصضعألا لودلا تدكأا
““ةحلŸا ةجا◊ا““ طصسوتŸا لجأا نم
ة˘ه˘˘جاو˘˘م ل˘˘جا ن˘˘م كر˘˘ح˘˘ت˘˘لا ¤إا
,ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘لاو ة˘ي˘خا˘˘نŸا تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا

لاقتنلا عيرصستب مهمازتلا نيدكؤوم
ىلع ةرداقو ةلداع تاداصصتقا وحن
امبصسح ,ايخانم ةد˘ياfiو دو˘م˘صصلا
.دا–Óل نايب هب دافا

نم ءارزو عامتجا لÓخ اذه ءاج و
لجأا نم دا–لا ‘ وصضع ةلود24
,(رصصم) ةرها˘ق˘لا˘ب سسمأا ,ط˘صسو˘تŸا

Êا˘˘ث˘˘لا يرازو˘˘˘لا ر“ؤوŸا را˘˘˘طإا ‘
لو˘ح ط˘صسو˘˘تŸا ل˘˘جأا ن˘˘م دا–Ó˘˘ل
ت– ي˘˘خا˘˘نŸا ل˘˘م˘˘ع˘˘لاو ة˘˘ئ˘˘ي˘˘ب˘˘لا
دا–لاو ندرأÓل ةكÎصشŸا ةصسائرلا
ينبت هلÓخ ” يذلا و ,يبوروألا
ئراوطلا ةهجاوŸ ةيوق تامازتلا““
نايبلا بصسح ,““ةي˘ئ˘ي˘ب˘لاو ة˘ي˘خا˘نŸا
.كÎصشŸا

ءارزو˘˘˘˘˘˘لا ر˘˘˘˘˘˘˘قأا ,ر“ؤوŸا لÓ˘˘˘˘˘˘˘خ و
,““كر˘ح˘ت˘لا ¤إا ة˘˘ح˘˘لŸا ة˘˘جا◊ا˘˘ب““
تبا˘ث˘˘لا م˘˘ه˘˘حو˘˘م˘˘ط““ ن˘˘يد˘˘كؤو˘˘م
Ÿا تايدحتلا ةهجاوŸةيئيبلاو ةيخان
قافتل لماكلا ذي˘ف˘ن˘ت˘لا لÓ˘خ ن˘م
ب˘صس˘˘ح ,““0302 ةد˘˘ن˘˘جأاو سسيرا˘˘˘ب
ريذحتلا تاءادن ¤ا اÒصشم ,نايبلا
ة˘ي˘مو˘ك◊ا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا ن˘˘ع ةردا˘˘صصلا
ةكبصشو خانŸا Òغتب ةينعŸا ةيلودلا

Òغتب ةينعŸا طصسوتŸا رحبلا ءاÈخ

¤ا ةيعادلا و (CCEdeM) خانŸا
ط˘صسو˘تŸا ة˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘م ¤إا ها˘˘ب˘˘ت˘˘نلا
‘ ةنخاصسلا طاقنلا دحأا اهرابتعاب
.خانŸا Òغتل ⁄اعلا

اذ˘ه نأا كÎصشŸا نا˘ي˘ب˘لا Èت˘عا ا˘م˘ك
ر“ ““ةجرح ةظ◊ ‘““ يتأاي  ر“ؤوŸا
نم ةليلق عيباصسأا لبق ة˘ق˘ط˘نŸا ا˘ه˘ب
Òغت˘ل˘ل ةد˘ح˘تŸا ·ألا ر“ؤو˘م دا˘ق˘ع˘نا
ف˘ي˘صص د˘ع˘بو (POC62) ي˘خا˘نŸا

ئراو˘ط˘لا تلا˘ح ه˘ي˘ل˘ع تن˘م˘˘ي˘˘ه
ءاحنأا عيمج ‘ ةي˘ئ˘ي˘ب˘لاو ة˘ي˘خا˘نŸا
.ةقطنŸا

دم˘ت˘عŸا نÓ˘عإلا بجوÃو ,ه˘ي˘ل˘ع و
ادد‹ ءارزو˘˘˘˘˘˘لا د˘˘˘˘˘˘˘كأا ،ر“ؤوŸا ‘

وحن لا˘ق˘ت˘نلا ع˘ير˘صست˘ب م˘ه˘ماز˘ت˘لا
ى˘ل˘ع ةردا˘قو ة˘˘لدا˘˘ع تادا˘˘صصت˘˘قا
تاذو ا˘ي˘خا˘ن˘م ةد˘ياfiو دو˘م˘˘صصلا

لجأا نم دراوŸا مادختصسا ‘ ةءافك
ة˘جرد ط˘صسو˘ت˘م عا˘˘ف˘˘ترا ن˘˘م د◊ا
ةجرد1ر5¤إا ة˘˘˘يŸا˘˘˘ع˘˘˘لا ةرار◊ا

عو˘ن˘ت˘˘لا ناد˘˘ق˘˘ف ف˘˘قوو ،ة˘˘يو˘˘ئ˘˘م
.ءاوهلا ثولت ليلقتو يجولويبلا

ةئيبلا جاردإا ةيمهأا ىلع اوددصش امك
ع˘˘ي˘˘م˘˘˘ج ‘ ي˘˘˘خا˘˘˘نŸا ل˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘لاو
كلذ ‘ اÃ ،ةيعاط˘ق˘لا تا˘صسا˘ي˘صسلا
ة˘˘عارز˘˘لاو ة˘˘عا˘˘ن˘˘صصلاو ة˘˘قا˘˘ط˘˘لا

د˘صشح ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لا ع˘م ،ل˘˘ق˘˘ن˘˘لاو
م˘عد˘ل ا˘ه˘قا˘ط˘˘ن ع˘˘ي˘˘صسو˘˘تو دراوŸا
,نا˘ي˘ب˘لا بصسح ,ر˘صضخألا لو˘ح˘ت˘˘لا

تارا˘م˘ث˘ت˘صسلا نأا ¤ا را˘صشا يذ˘˘لا
ةناكم تلتحا مادت˘صسŸا ل˘يو˘م˘ت˘لاو
،ر“ؤوŸا لا˘م˘عأا لود˘ج˘˘ب ة˘˘مد˘˘ق˘˘ت˘˘م
ف˘ي˘˘ث˘˘ك˘˘ت ¤إا ة˘˘جا◊ا ن˘˘ع Ó˘˘صضف
ز˘يز˘ع˘تو ف˘ي˘ك˘ت˘لا نأا˘صشب ل˘˘م˘˘ع˘˘لا
.تاصسايصسلاو مولعلا Úب ةقÓعلا

ى˘ل˘ع ادد‹ ءارزو˘لا د˘كأا ,ه˘ي˘ل˘ع و
نم يجيردتلا لي˘ل˘ق˘ت˘لا ¤إا ة˘جا◊ا
يرو˘˘ف˘˘حألا دو˘˘قو˘˘لا ماد˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘صسا

كار˘صشإاو لدا˘ع لا˘˘ق˘˘ت˘˘نا نا˘˘م˘˘صضو
ع˘˘ن˘˘˘صص ‘ Úل˘˘˘عا˘˘˘ف˘˘˘لا  ع˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘ج

,ة˘ي˘خا˘نŸاو ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘لا تا˘˘صسا˘˘ي˘˘صسلا
ة˘كرا˘صشم م˘عد ة˘ي˘م˘هأا ن˘ع Ó˘˘صضف
ة˘نورŸا ءا˘ن˘ب ‘ با˘ب˘صشلاو ءا˘صسن˘لا

.رصضخألا لوحتلا عفدو
ى˘ل˘ع ءارزو˘لا ق˘ف˘تا ,ة˘ب˘صسا˘˘نŸا˘˘ب و
‘ دوه÷ا زيزعتل ةكÎصشم ةدنجأا
ة˘˘ي˘˘ط˘˘˘صسو˘˘˘ت˘˘˘موروألا ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘نŸا

ل˘˘˘جا˘˘˘˘ع ل˘˘˘˘ك˘˘˘˘صشب يد˘˘˘˘صصت˘˘˘˘لاو
ة˘ي˘ئ˘ي˘ب˘لاو ة˘ي˘خا˘نŸا تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ا˘م و˘ه و ا˘ه˘ه˘جاو˘ت ي˘ت˘لا ةدد˘ع˘˘تŸا
‘ ن˘ك‡ حو˘م˘˘ط ى˘˘ل˘˘عأا سسك˘˘ع˘˘ي
تاداصصتقا و˘ح˘ن لا˘ق˘ت˘نلا ع˘ير˘صست
ًا˘˘ي˘˘خا˘˘ن˘˘˘م ةد˘˘˘ياfiو ة˘˘˘ماد˘˘˘ت˘˘˘صسم
هنا افيصضم ,نايبلا بصسح ,ءارصضخو
ل˘جأا ن˘م دا–لا ة˘نا˘مأا سضيو˘ف˘˘ت ”

اذه فادهأا ذي˘ف˘ن˘ت م˘عد˘ل ط˘صسو˘تŸا
لÓخ نم مدقتلا ةبقارمو نÓعإلا

ةئي˘ب˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘عŸا ل˘م˘ع˘لا ة˘عو˘م‹

.اهل ةعباتلا  خانŸاو
نو˘˘ل˘˘ث‡ سشقا˘˘ن ,ىر˘˘خأا ة˘˘ه˘˘ج ن˘˘˘م
تا˘صسصسؤو˘م˘ل˘ل ىو˘ت˘˘صسŸا و˘˘ع˘˘ي˘˘فر
‘ ÚلوؤوصسŸا رابكو ةيلودلا ةيلاŸا
تايد– طصسوتŸا لجأا نم دا–لا

‘ ر˘˘˘صضخألا لو˘˘˘ح˘˘˘ت˘˘˘لا سصر˘˘˘فو
لو˘ح ءا˘ق˘ل ‘ ط˘صسو˘تŸا ة˘ق˘ط˘˘ن˘˘م
دا–لا ه˘˘م˘˘ظ˘˘ن تارا˘˘م˘˘˘ث˘˘˘ت˘˘˘صسلا
ل˘˘˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘˘م دا–لاو ي˘˘˘˘˘˘بوروألا
ر“ؤوŸا سشما˘˘˘ه ى˘˘˘ل˘˘˘ع ط˘˘˘صسو˘˘˘˘تŸا
.يرازولا

ىلع زيكÎلا ,ءاقللا اذه لÓخ , ”و
ة˘˘˘ل˘˘˘م˘˘˘˘تÙا تاودألاو تا˘˘˘˘هاŒلا
تاداصصتقا وحن لو˘ح˘ت˘لا ع˘ير˘صست˘ل
‘ ة˘ي˘صسفا˘ن˘تو ة˘لدا˘˘عو ة˘˘ف˘˘ي˘˘ظ˘˘ن
.ةقطنŸا

ثدح داقعنا اصضيأا ر“ؤوŸا دهصش امك
ل˘˘˘˘˘˘˘˘جأا ن˘˘˘˘˘˘˘˘˘م دا–لا Úب كÎصشم
ةد˘ح˘تŸا ·ألا ج˘ما˘نر˘˘بو ط˘˘صسو˘˘تŸا
يجولوي˘ب˘لا عو˘ن˘ت˘لا لو˘ح ي˘ئا‰إلا

مظنلاو ةيئ˘ي˘ب˘لا م˘ظ˘ن˘لا ةدا˘ع˘ت˘صساو
ع˘صضو˘ب ح˘م˘صس ا˘م و˘ه و ة˘ي˘ئاذ˘غ˘˘لا
ذ˘˘˘˘ي˘˘˘˘ف˘˘˘˘ن˘˘˘˘ت˘˘˘˘ل ¤وألا تاو˘˘˘˘˘طÿا
نÓ˘عإلا ‘ ةدراو˘لا تا˘ي˘صصو˘˘ت˘˘لا
.ددÙا لاÛا اذه ‘ يرازولا

هذ˘˘ه ة˘˘ي˘˘م˘˘˘هأا ح˘˘˘ي˘˘˘صضو˘˘˘ت ” د˘˘˘قو
ريراقت ثدحأا لÓخ نم تاوطÿا
ة˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا ة˘˘يا˘˘م◊ ›ود˘˘لا دا–لا
(NCUI) صشت ي˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘لاوÒ نأا ¤إا

ن˘م ر˘صصن˘ع نو˘ي˘ل˘˘م26 ›او˘˘˘ح
سضوح حطصس ىلع وفطت تايافنلا
.طصسوتŸا رحبلا

يرازو˘لا ر“ؤوŸا نا ر˘كذ˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘ج
‘ ة˘ئ˘ي˘ب˘˘لا ر˘˘يزو ة˘˘صسا˘˘ئر˘˘ب ىر˘˘ج

ليبن ,ةيمصشاه˘لا ة˘ي˘ندرألا ة˘ك˘ل˘مŸا
يذيفنتلا سسيئرلا بئان و ,ةوراصصم
ةقفصصلل ة˘ي˘بوروألا ة˘ي˘صضو˘ف˘م˘ل˘ل
دا–لا ن˘˘˘˘ع ة˘˘˘˘با˘˘˘˘ي˘˘˘˘ن  ءار˘˘˘˘˘صضÿا
.زنامرميت زنارف  ,يبوروألا

ة˘يرو˘ه˘˘م˘˘ج ر“ؤوŸا ف˘˘ي˘˘صضت˘˘صست و
،ةئيبلا ةريزوب ةلث‡ ةيبرعلا رصصم
ر˘صصا˘ن رو˘صضح˘˘بو داؤو˘˘ف Úم˘˘صسا˘˘ي

لجأا نم دا–Óل ماعلا Úمألا ،لماك
.طصسوتŸا

ىتح لاعف رزياف حاقل ..راصس Èخ
اتلد روحتŸا عم

⁄اعلا لوح هترطيصس سضرفيو رصشتني اتلد روحتŸا لاز ام Úح ‘
كيتنويب/رزياف حاقل ةيلعاف نأا ةديدج ةصسارد تفصشك ،قلقلا اÒثم
بلطتت سضارعأاب ةباصصإلا نم ةياقولا ‘ انوروك سسوÒفل داصضŸا

رمتصست اهنأا ترهظأا91-ديفوك ءارج ةافولا وأا ،ىفصشتصسŸا لوخد
روحتم ةهجاوم ‘ ىتح لقألا ىلع رهصشأا ةتصس ةدŸ %09 ةبصسنب
.راصشتنلا عيرصس اتلد
عقوم اهرصشنو ،““رزياف““ ةكرصش اهتلوم يتلا ةصساردلا تدجوو
sweN cba،نإاف ،ىودعلا نم ةياقولاب رمألا قلعتي امدنع هنأا
رهصشأا6 دعب يأا ،تقولا رورم عم ةعرصسب لءاصضتت حاقللا ةيلاعف
.ىودعلا عنم ‘ طقف %74 ةبصسنب ةلاعف نوكت ،ةيناثلا ةعر÷ا نم
سسيلو تقولا عم هتيلعاف عجارت وه ببصسلا نأا نوثحاب Èتعا امك
.سسوÒفلا نم راصشتنلا ىلع ةردق Ìكأا تلÓصس ةهجاوم
تقولا رورم عم سضفخنت ةيلعافلا

%39 تناك اتلد روحتم دصض حاقللا ةيلعاف نأا ¤إا تانايبلا تتفلو
‘و .رهصشأا ةعبرأا دعب %35 ¤إا تصضفخنا مث لوألا رهصشلا دعب

ةيلعافلا تصضفخنا انوروك سسوÒف نم ىرخأا تاروحتم ةهجاوم
.%79 نم %76 ¤إا

نم اًقباصس ةروصشنŸا تانايبلا عم ةصسارد˘لا ج˘ئا˘ت˘ن ى˘صشا˘م˘ت˘تو اذ˘ه
،اهنم ةياقولاو سضارمألا ةح˘فا˘كŸ ة˘ي˘كÒمألا ز˘كارŸاو ل˘ي˘ئار˘صسإا

يتلا ةصساردلا نكل ،تقولا رورÃ حاقللا ةيلاعف ‘ ترظن يتلاو
Òثأات ةيفي˘ك ‘ ر˘ظ˘ن˘ت ي˘ت˘لا ¤وألا ي˘هrezfiP ةكرصش اه˘لو“
rezfiP. حاقل ىلع اتلد Òغتم

انوروك
ةززعم تاعرج
ةيدعŸا سضارمألا يصصاصصتخا ،زدلياو نوميصس.د لاق ،هبناج نم
ةعفترم اتلدلا Òغو اتلدلا تاÒغتŸا دصض حاقللا ةيلاعف تلظ““
.““ديج لكصشب تلمع تاحاقللا نأا ¤إا Òصشي ا‡ ،ةصساردلا ءانثأا

‘ ةيدعم سضارمأاو ةئبوأا ةŸاع ،فوترات ياو ةراصس تلاق ،اميف
،اينروفيلاك بونج يتننامÒب رزياك ‘ مييقتلاو ثاحبألا مصسق
اهيلإا انلصصوت يتلا جئاتنلا معدت““ :ةصساردلل ةيصسيئرلا ةفلؤوŸاو
رورÃ حاقللا ةيلاعف ةبقارم نولصصاوي نيذلا تاصسايصسلا يعناصص

.““تقولا
ن˘م نو˘ك˘ي˘صس ،ظو˘ح˘لŸا ع˘جاÎلا ¤إا ر˘˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب““ تفا˘˘صضأا ا˘˘م˘˘ك

تاعر÷ا تاي˘صصو˘ت رÈي ا˘م كا˘ن˘ه نا˘ك اذإا ا˘م م˘ي˘ي˘ق˘ت يرور˘صضلا
،ديازتŸا اتلدلا Òغتم لاقتنا ىلع ةرطيصسلا ‘ ةدعاصسملل ةززعŸا

.““مداقلا ءاتصشلا/فيرÿا مصسوم انلوخد عم ةصصاخ

 رزياف حاقلب انوروك دصض ميعطتلا
Òقا˘ق˘ع˘لاو ة˘يذ˘غألا ةرادإا تزا˘جأا ا˘مد˘ع˘ب ة˘صسارد˘لا هذ˘˘ه ي˘˘تأا˘˘تو
رابكل كيتنويب/رزياف حاقل نم ةطصشنم ةعرج مادختصسا ةيكÒمألا
.ىودعلل ةصضرع Ìكألا ÚيكÒمألا سضعبو نصسلا

تاعرج حنÃ ةيصصوتلا لبق تانايبلا نم ديزŸاب ءاملع بلاط امك
.حاقللا ىلع لصصح نم لكل ةيطيصشنت

ليجصست :رئاز÷ا ‘ ناطرصسلا
ةيادب ذنم ةديدج ةلاح000.56

1202
لامك روصسيفوÈلا ،ماروألا بطل ةيرئاز÷ا ةيعم÷ا سسيئر دكأا
ةنصس علطم ذنم تصصحأا رئاز÷ا نأا ةمصصاعلا رئاز÷اب سسمأا   ديزوب
فلتخÃ ناطرصسلاب ةديد˘ج ة˘با˘صصإا ة˘لا˘ح000.56 لداعي ا˘م1202
.يدثلا ناطرصسب ةباصصإا000.51 اهنيب نم هعاونأا

،ديزوب روصسيفوÈلا راصشأا ،دهاÛا ةيموي ىدتنم لÓخ هتلخادم ‘
يرام و رايب ناطرصسلا ةحفاكم زكرÃ ماروألا بط مصسق سسيئر
ةد˘يد÷ا تلا◊ا هذ˘ه نأا ¤إا ا˘صشا˘ب ى˘ف˘ط˘صصم ى˘ف˘صشت˘صسÃ يرو˘ك
تايلو اهيف اÃ ،نطولا نم ةيلو ÚثÓث““ Èع تلجُصس ناطرصسلل
.““راصشب و ةلقرو و يداولا و راردأا اهنيب نم بون÷ا

و لوح˘ك˘لا لوا˘ن˘تو Úخد˘ت˘لا““ نأا د˘يزو˘ب رو˘صسي˘فوÈلا ح˘صضوأاو
ةمظنŸا لبق نم ةنطرصسم ةدام ةفنصصŸا ءارم◊ا موحللا كÓهتصسا
نأا ادكؤوم ،ةباصصإلا لماوع مهأا نم دعت ““4102 ‘ ةحصصلل ةيŸاعلا
دعت يرئاز÷ا بون÷ا ‘ اصسنرف اهترجأا يتلا ةيوونلا براجتلا““
.““ةنصس06 نم Ìكأا يصضم دعب ىتح ةباصصلا لماوع Úب نم اصضيأا

يتلا ةيوونلا براجتلا هذه نأا ديزوب ديصسلا زربأا ،قايصسلا تاذ ‘
ىرخأا تاصساكعنا اهل تناك ““ةيناصسنلا دصض ةÁر÷ا““ ب اهفصصو
تاهوصشتلا ¤إا سصاخ لكصشب اÒصشم ،ÚيلÙا ناكصسلا ةحصص ىلع
.با‚لا و ةبوصصÿا ىلع يبلصسلا Òثأاتلا و
،(9102-5102) ناطرصسلا ةحفاكŸ ينطولا ططıا سصخي اميفو
عم بصساكŸا هذه زيزعت““ ةرورصض ىلع ديزوب روصسيفوÈلا زكر
.““Ú÷اعŸا و ناكصسلا سسيصس– ىلع سصر◊ا

سصاخصشألا جÓع ىلع91-ديفوك ءابو رثآا لوح لاؤوصس نع ادر
لكصشب رثأا““ ءابولا اذه نأا ثدحتŸا تاذ دكأا ،ناطرصسلاب ÚباصصŸا

ةيحار÷ا تايلمعلا سصخي اميف اميصس ،ىصضرŸاب لفكتلا ىلع Òبك
ءا˘بو ة˘ح˘فا˘كŸ ز˘كار˘م ¤إا ما˘صسقألا ن˘م د˘يد˘ع˘˘لا ل˘˘يو– ” ثي˘˘ح
.““فصشكلاو ركبŸا سصيخصشتلا اذك و91-ديفوك

سسرب سسنارف - ةيŸاعلا ةحصصلا ةمظنم

ةحصصلا ‘ ةعيفر ةلوؤوصسمهيلع ىصضقي نل انوروك :ةيŸاعلا ةحصصلا نم قعاصص ريذ–
ًادوجوم ىقبيصسو ايئاهن هيلع ىصضقي نل سسوÒفلا :ةيŸاعلا

ةيŸاعلا ةحصصلا ةمظنم ‘ ةÒبك ةلوؤوصسم ترّذح
⁄و دع˘ب سسوÒف˘لا ى˘ل˘ع ر˘ط˘ي˘صسي ⁄““ ⁄ا˘ع˘لا ّنأا ن˘م
ة˘˘ح˘˘ئا÷ يّد˘˘صصت˘˘لا ‘ ““ر˘˘طÿا ة˘˘ل˘˘حر˘˘م sط˘˘خ˘˘˘ت˘˘˘ي

ر˘مألا ّنأا Ìك دا˘ق˘ت˘عا ن˘˘م م˘˘غّر˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع ،91-ديفوك
ن˘ل سسوÒف˘لا نأا ة˘ف˘ي˘صضم ،ءا˘ه˘˘ت˘˘نلا ى˘˘ل˘˘ع فرا˘˘صش
.هيلع ىصضقي

‘ ةينقتلا ةلوؤوصسŸا ،فوكÒك ناف ايرام تفصشكو
غÓبإا ” ةتبثم ةديدج ةباصصإا ÚيÓم1,3 ّنأا ،ةمظنŸا

ةافو فلأا45و يصضاŸا عوبصسألا اهب ةحصصلا ةمظنم
.Òثكب ىلعأا نوكت نأا نكÁ ماقرألا نأاب ًاملع ،ةيفاصضإا

تاو˘ن˘ق Èع ثب ر˘صشا˘ب˘م ر“ؤو˘م لÓ˘خ تفا˘˘صضأا ا˘˘م˘˘ك
لصصاو˘ت˘لا ل˘ئا˘صسو ى˘ل˘ع ة˘يŸا˘ع˘لا ة˘ح˘صصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م
مو˘ي˘لا سسر˘ب سسنار˘ف تل˘ق˘ن ا˘م بصسح˘ب ،ي˘عا˘م˘ت˘جلا
هنإا .ةياغلل ايكيمانيد لازي ل عصضولا““ نأا ،ءاعبرألا

.““سسوÒفلا ىلع نيرطيصسم انصسل اننأل يكيمانيد
ءابولا ىلع ىصضقي نل

تادحو ّنأا وه همهف ّيلع بعصصي ام““ تلاق ،كلذ ¤إا
ةئيلم ندŸا سضعب ‘ تايفصشتصسŸاو ةدّدصشŸا ةيانعلا

‘ سسا˘ن˘لا كلذ ن˘م م˘غّر˘لا ى˘ل˘عو ،نو˘توÁ سسا˘˘ن˘˘لاو
.““ًاما“ ىهتنا رمألا ناكو نوفّرصصتي عراوصشلا

هيلع ى˘صضق˘ُي ن˘ل91-ديفو˘ك ّنأا ى˘ل˘ع تدّد˘صش ،ا˘م˘ك
عم ⁄اعلا اهيف لماعت يتلا ةقيرطلا كلذ ‘ ببصسلاو
.ةمزألا
ةللصضŸا تامولعŸا

لوح ةلّلصضŸاو ة˘طو˘ل˘غŸا تا˘مو˘ل˘عŸا تد˘ق˘ت˘نا ا˘م˘ك
ّنأا ةÈتعم ،تنÎنإلا ىلع اهلوادت متي يتلا91-ديفوك
.““تايفو ¤إا يّدؤوت““ تامولعŸا هذه
ءابولا ةحفاكم نع ةينق˘ت˘لا ة˘لوؤو˘صسŸا تت˘ف˘ل ،كلذ˘ك

ا˘م لو˘ح تا˘صشقا˘ن˘م يرŒ ة˘يŸا˘ع˘لا ة˘˘م˘˘ظ˘˘نŸا ّنأا ¤إا
رهصشأا ةثÓثلا ةÎف ‘ ةحئا÷ا عصضو هيلع نوكيصس
.ةلبقŸا ًارهصش81 ـلا ¤إا
‘91-ديفوك ىلع ةرطيصسلا تعّقوتو تداع اهنأا لإا

نل سسوÒفلا““ ةلئاق ،يفتخي نأا نود ،فاطŸا ةياهن
.““ًادوجوم ىقبيصسو ،ايئاهن هيلع ىصضقي
 انوروك حاقل
«Œيصشفتلا دد““

Òغ دارفألا نم بويج كانه ىقبتصس““ تفاصضأا امك
مه˘صضفر˘ل وأا م˘ه˘ل حا˘ق˘ّل˘لا ر˘فو˘ت مد˘ع˘ل ا˘ّمإا ،Úح˘ّق˘لŸا
دّدŒ نم ةرّذfi ،““حاقللا مهيقلت رّذعتل وأا حيقلتلا
لحارŸا ذنم رصسخ““ ⁄اعلا نأا تأار ،كلذ ¤إا.يصشفتلا
ى˘ل˘ع سسوÒف˘لا اذ˘ه ى˘ل˘˘ع ءا˘˘صضق˘˘لا نا˘˘ك˘˘مإا ¤وألا
ىو˘قأا˘ب ه˘ل يد˘صصت˘لا م˘ت˘ي ⁄ ه˘نأل ،يŸا˘ع˘لا د˘ي˘ع˘صصلا
ام ةافوب ببصست انوروك سسوÒف نأا ركذي.““لئاصسولا

غلبأا ذنم ⁄ا˘ع˘لا ‘ ا˘صصخ˘صش940,508,4 نع ّل˘ق˘ي ل
روهظ نع Úصصلا ‘ ةيŸاعلا ةحصصلا ةمظنم بتكم
بصسح˘ب ،È 9102مصسيد/لوألا نونا˘ك ة˘يا˘ه˘ن سضرŸا
رداصصم ¤إا ًادانتصسا سسرب سسنارف ةلاكو هترجأا دادعت

.ءاثÓثلا ةّيمصسر

ةلاح نويلم532 ىطختت تاباصصإلا ةليصصح :91-ديفوك/⁄اع
.ةلاح847و افلأا738و انويلم532 ¤إا تعفترا ⁄اعلا لوح (91-ديفوك) دجتصسŸا انوروك سسوÒفب ةدكؤوŸا تاباصصإلا ةليصصح نأا ةيكيرمألا (زنكبوه زنوج) ةعماج تركذ
ÚيÓم4 ¤إا عفترا ⁄اعلا لوح سسوÒفلاب ةباصصإلا ءارج تايفولا ›امجإا نأا ,ءاعبرألا مويلا -ÊوÎكلإلا اهعقوم Èع اهترصشن ةيئاصصحإا ثدحأا ‘ -ةعما÷ا  تلاقو
ةليصصح تزواÚ Œح ‘ ةباصصإا نويلم34ر9 نم Ìكأا تغلب يتلاو ⁄اعلا لوح ةباصصإلا تلاح نم ددع Èكأا تلجصس ةدحتŸا تايلولا نأا تفاصضأاو.ةلاح963و افلأا718و
.ةلاح نويلم12ر4 ›اوحب ليزاÈلا اهيلت ةيناثلا ةبترŸا لتحتل ةباصصإا نويلم33ر8 دنهلا
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2441 رفشص82ـل قـفأومــلأ1٢٠٢  ربوتكأأ70  سسيمÿأ
›ود

11 لطبي Êأدوشسلأ ءاشضقلأ
““Úكمتلأ ةلأزإأ““ ةنجلل أرأرق

ايلعلا ةمكÙاب نوعطلا ةرئاد تردسصأا :موطرÿا
Úن˘˘طاو˘˘م ةدا˘˘عإا˘˘ب ارار˘˘ق11شسمأا نادو˘˘سسلا˘˘˘ب
بجوÃ قباسس تقوب مهلسصف ” دق ناك ،مهفئاظول
Úك˘˘م˘˘ت˘˘لا ة˘˘لازإا ة˘˘ن÷““ ن˘˘ع ةردا˘˘˘سص تارار˘˘˘ق
.(ةيمسسر) ““لاومألا دادÎسساو داسسفلا ةبراfiو
ةرئاد نع ةرداسصلا تارارقلا شصن قفو كلذ ءاج

ا˘ه˘ي˘ل˘ع تع˘ل˘طا ،ا˘ي˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘م˘˘كÙا˘˘ب نو˘˘ع˘˘ط˘˘لا
.لوسضانألا

دمfi ةسسا˘ئر˘ب ة˘م˘كÙا˘ب نو˘ع˘ط˘لا ةر˘ئاد تغ˘لأاو
ةنجلل ارار˘ق11 ،ةحيبسسوبأا ر˘ك˘با˘ب د˘مfi ي˘ل˘ع

نيراسشتسسمو ةاسضق لسصف ىلع شصنت ةروكذŸا
ةيموكح تاسسسسؤوم ‘ Úفظومو ةباين ءÓكوو
لد˘ع˘لا ا˘ترازوو ،ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ا˘˘هزر˘˘بأا

تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل ي˘مو˘˘ق˘˘لا قود˘˘ن˘˘سصلاو ط˘˘ف˘˘ن˘˘لاو
مهÒغو تاسشاعŸاو يعامتجلا

نÓطب““ ¤إا هتارارق شصن ‘ ةحيبسسوبأا راسشأاو
،““هيلع بترت ام لكو Úكمتلا ةلازإا ةن÷ تارارق
ذيفنتب ردابت نأاب ذيفنتلا اهب طانŸا تاه÷ا ايعاد
¤إا Úلو˘˘˘سصفŸا عا˘˘˘جرإا˘˘˘ب ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا م˘˘˘˘ك◊ا

.مهتارزوو مهتاسسسسؤوم
ÚلوسصفŸا نع عافدلا ةئيه لث‡ لاق ،هبناج نم
اًمكح انيقلت ““ ،فرد هللادبع قباسسلا راسشتسسŸا

نعط003 ةلمج نم اهب تمدقت اًنعط11ـل اًيئاسضق
تائيه نم ةÒثك تابلط كلانهو عافدلا ةئيه عم
نوعطلا جئاتن ةيقب راظتنا ‘ نحنو ، ىرخأا عافد
ةلازإا ةن÷ لبق نم ÚلوسصفŸا عاجرإاب ةينوناقلا
.““مهتاسسسسؤوم ›ا Úكمتلا

ةر˘ئاد تارار˘ق““ لو˘سضا˘˘نأÓ˘˘ل ثيد˘˘ح ‘ ع˘˘با˘˘تو
Úكمتلا ةلازإا ةن÷ نوناقل اقفو ةيئاهن نوعطلا

نأاب ل˘ئا˘سسر3 هذهو ،فان˘ئ˘ت˘سسÓ˘ل ة˘ل˘با˘ق Òغو
عتمتيو شسيسسم Òغو ليسصأا Êادوسسلا ءاسضقلا
.““ةيلÓقتسساب

نأاب مولظم لكل ةلاسسر تارارقلا هذه »: فاسضأاو
.““هذÓم Êادوسسلا ءاسضقلا

يدجو Úكمتلا ةلازإا ةن÷ وسضع لاق هبناج نم
تارارقلا تردسصأا يتلا نوعطلا ةرئاد نأا حلاسص
.تافلŸا وأا تايثي◊ا ىتح هتن÷ نم بلطت ⁄
نح˘ن »: ءا˘ب˘نأÓ˘ل نادو˘سسلا ة˘لا˘كو ق˘فو ،فا˘سضأاو
عورسشم ‘ يسضمنسسو تاطّطخŸُا لكب نوعاو
ةزهجلا ‘ ىتح ،ًاينو˘نا˘قو ًا˘ي˘سسا˘ي˘سس كي˘ك˘ف˘ت˘لا
ءانب عورسشم لuطعُت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لاو ة˘ي˘لد˘ع˘لا

.““نوناقلا ةلود
ءا˘سضق˘لا مÚ –Îك˘م˘ت˘لا ة˘لازإا ة˘ن÷““ نأا را˘˘سشأاو
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا مÎ–و نو˘نا˘ق˘لا ذا˘ف˘˘نإا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘تو
لو˘ل˘ف˘لا د˘سض ا˘ه˘˘ن˘˘ك˘˘لو ،م˘˘سسج˘˘ك ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا

ةÎفلا عسضت ى˘ت˘ح ة˘لود˘لا زا˘ه˘ج ‘ م˘هد˘جاو˘تو
.““حيحسصلا اهراسسم ‘ ةيلاقتنلا

نم Ìكأا مدقت يسضاŸا Êاثلا نوناك/رياني11 ‘و
¤إا فانئتسسا تابلطب نادوسسلا ‘ شصخسش يفلأا
د˘ع˘ب ،م˘ه˘ف˘ئا˘ظو ¤إا م˘ه˘تدا˘عإا ل˘جأا ن˘م ءا˘سضق˘لا

قفو ،Úكمتلا ةلازإا ة˘ن÷ ن˘م تارار˘ق˘ب م˘ه˘ل˘سصف
.Úلوسصفملل ةينوناقلا ةنجللا شسيئر
،Ú““، ‘ 9102ك˘م˘˘ت˘˘لا ة˘˘لازإا ة˘˘ن÷““ ترد˘˘سصأاو
‘ Úل˘ما˘ع˘لا ن˘م تا˘ئŸا ة˘مد˘خ ءا˘ه˘نإا˘ب تارار˘˘ق
نوراسشتسسمو تادايق مهنيب ،ةلودلا تاسسسسؤوم
ماظنل مهتيعبت ىوعدب ،نوي˘سسا˘مو˘ل˘بدو ةا˘سضقو
.Ò (9891: 9102)سشبلا رمع ،لوزعŸا شسيئرلا
(لوسضانألا)

ةيشسنوتلأ نمألأ تأوق
ريوشصت تاهويدوتشسأ محتقت

““ةنوتيزلأ““ ةانق
نإا ،شسمأا ةيسسنوتلا ة˘نو˘ت˘يز˘لا ةا˘ن˘ق تلا˘ق :شسنو˘ت
ايلعلا ةئي˘ه˘لا ن˘م ءا˘سضعأا˘ب ةزز˘ع˘م ن˘مألا تاو˘ق
ير˘˘سصب˘˘لاو ي˘˘ع˘˘م˘˘سسلا لا˘˘سصتÓ˘˘ل ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘سسŸا
ريوسصتلا تاهو˘يدو˘ت˘سسا تم˘ح˘ت˘قا ““ا˘ك˘يا˘ه˘لا““
.ةانقلاب

ع˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘با˘˘سسح Èع ةا˘˘ن˘˘ق˘˘لا تفا˘˘سضأاو
‘ تعر˘سش تاو˘ق˘لا هذ˘ه نأا مو˘ي˘لا ““كو˘ب˘سسي˘ف““
.تازيهجتلا فÓتإا

ةلاطبلأو داشصتقلأ نم سسانلأ جشضي ىتح ““ديعشس““ حلاشص ‘ بهت حيرلأ :تندنبدنإأ

ةفيحسص هترسشن ريرقت ‘ ،لادروك نامكيبسس نوÁاسس لاق
يسسنوتلا شسيئرلا حلاسص ‘ بهت حيرلا““ نإا ““تندنبدنإا““
ةلما˘سشلا ة˘يدا˘سصت˘قلا ة˘طÿا با˘ي˘غ ن˘ك˘ل ،د˘ي˘ع˘سس شسي˘ق
لكسشتسس يرسشت˘سسŸا دا˘سسف˘لاو ة˘ي˘لا˘ع˘لا ة˘لا˘ط˘ب˘لا بسسنو
.““هيلع اÒبك اديدهت

ديعسس شسيئرلا ه˘ب ى˘ظ˘ح˘ي يذ˘لا م˘عد˘لا نإا بتا˘ك˘لا لا˘قو
¤إا لادرو˘ك را˘سشأاو .ة˘˘ق˘˘ي˘˘م˘˘ع ل˘˘كا˘˘سشم هءارو ي˘˘ف˘˘خ˘˘ي
اهيف كراسش يتلاو دحألا موي ديعسسل ةديؤوŸا تارهاظتلا
مهمعد نع Òبعتلل ةفلتıا شسنوت قطانم نم اوءاج فلآا
ةمسصاعلا طسسو ةبي˘قرو˘ب بي˘ب◊ا عرا˘سش ي˘ف˘ف .شسي˘ئر˘ل˘ل
شسيئرلل امعد شسانلا فته ىرخألا تادلبلاو ندŸاو شسنوت

دقف ،اذه مهلمعبو .داسسفلاو ناÈŸلل مهسضفر ىلع اودكأاو
نم ءاج يذلا نوناقلا ذاتسسأا ،ديعسس ءارو مهلقث اوعسضو
‘ ةطلسسلا ىلع هؤوÓيتسسا ىدأاو ةيسسايسسلا ةقبطلا جراخ
ةرابعلا نم د◊او نهارلا عسضولا ءاغلإا ¤إا ويلوي /زو“52
ة˘سصق““ ا˘ه˘نأا˘ب شسنو˘ت ف˘سصو˘ل مد˘خ˘ت˘سست ي˘ت˘لاو ة˘ب˘ع˘تŸا
.““يبرعلا عيبرلل ةديحولا حاجنلا

فسصولا اذه فرح دقف ،Úيسسنوتلا نم Òثكلل ةبسسنلابو
تا˘مزألاو رو˘هد˘تŸا يدا˘سصت˘قلا ع˘سضو˘لا ن˘ع ها˘˘ب˘˘ت˘˘نلا
نم تجرخ ةيسسايسس ةبخنبو ي˘ه˘ت˘ن˘ت ل ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا

راجسشلاو اهزكارÃ لإا ةمتهم نكت ⁄و1102 ةروث  ماكر
.دلبلا ةرادإا ةيفيك ىلع
ي˘هرا˘ك ل˘ث˘م ندŸا عراو˘سش ‘ هرا˘سصنأا شسي˘˘ئر˘˘لا ىد˘˘لو
يهني ءارجإا يأاب ةقثلل دادعت˘سسا م˘ه˘يد˘لو ،ا˘ب˘ير˘ق˘ت ناÈŸلا
ةلاطبلا عم رابخألا نيوانع ى˘ل˘ع شسفا˘ن˘ت يذ˘لا لا˘ت˘ت˘قلا
.جاجتحلاو ةيعامتجلا تابارطسضإلاو ةنكمتŸا

ماظنلاو بازحألا ةسسايسسل ديعسس ءادع نأا بتاكلا ىريو

بختنا دقف ،ادحأا ئجافي ل نأا بجي ماع لكسشب يسسايسسلا
ما˘ظ˘ن˘لاو دا˘سسف˘ل˘ل دا˘ع˘م ج˘ما˘نر˘ب ى˘ل˘ع9102 ما˘˘˘ع ‘

اديعبو .تاوسصألا نم %37 ةبسسن ىلع لسصحو ،يسسايسسلا
52 ذ˘ن˘م ة˘برا˘˘سضتŸا ل˘˘ئا˘˘سسر˘˘لاو ءي˘˘ط˘˘ب˘˘لا Òغ˘˘ت˘˘لا ن˘˘ع
اهتدكأا ةقيقح يهو ،هعم لازي ل دلبلا نأا لإا ،ويلوي/زو“
امعد هتطعأا يتلاو ةبذبذتŸا تاعÓطتسسلا نم ةلسسلسس
لمعو ةيذيفنتلا تارارقلا ىلع هترطيسس كلذ ‘ اÃ اÒبك

امعد اوجرخ نيذلا دد˘ع˘ف ،ما˘قرألا ة˘ي˘حا˘ن ن˘مو.ة˘مو˘ك◊ا
م˘عز م˘غر ،Úق˘با˘سس Úجا˘ج˘ت˘حا ن˘م Èكأا ل˘ظ˘ي شسي˘ئر˘ل˘ل
‘و .همعدل اوجرخ يسسنوت نويلم8.1 نأا ئطاÿا شسيئرلا
د˘يدÎل ة˘م˘سصا˘ع˘لا ‘ نو˘ج˘تÙا ع˘مÚ Œتر˘ها˘ظ˘ت˘لا كل˘ت
ةدوع˘لا˘ب ›ود˘لا ع˘م˘تÛاو ة˘ي˘قو˘ق◊ا تا˘م˘ظ˘نŸا بلا˘ط˘م
قلت ⁄ ةدسشانم يهو .ناÈŸلا ةداعإاو ةيروتسسدلا ةيعرسشلل
ناÈŸلا دونب مظعم لّطع يذلا شسيئرلا نم ةيغاسص اناذآا
(اماع03) يبلاط مÓحأا نع لقنو .4102 ماع ‘ رقأا يذلا

لمعيو لقتسسم وهف ،ويلوي /زو“52 ذنم هتمعد““ :اهلوق
.““ةسضهنلاو ناÈŸلا لطع هنألو هسسفنب

Èكأا حبسصأا دقف ،أاطخ مأا احيحسص مÓكلا اذه ناك ءاوسسو
ناهذأا ‘ اطبترم ةروثلا ذنم اهح‚أاو ةيسسنوتلا بازحألا
.لسشفلا مظعم نع لوؤوسسم ةرورسضلابو ،ةموك◊اب شسانلا

تامو˘ك◊ا ل˘ك ‘ ا˘م˘ه˘م ارود ة˘سضه˘ن˘لا ة˘كر˘ح تب˘ع˘لو
يذلا تقولا ‘و .يسضاŸا دقعلا لÓخ تلكُسش يتلا عسستلا

افÓت˘ئا تد˘ق˘ع ي˘ت˘لا باز˘حألا ة˘ي˘ق˘ب تب˘هذو ه˘ي˘ف تءا˘ج
باسسح ىلعو هذه ترمتسسا دقف ،ةسضهنلا عم تافلا–و
.نايحألا مظعم ‘ يبعسشلا اهمعد عجارت

شسانلل ةيسشيعŸا فورظلا تروهدت ،ةÎفلا هذه لك ‘و
Úب ماسسقنلا هيف رمتسسا يذلا تقولا ‘و ،شسنوت لك ‘

ةلاطبلاو داسسفلا نأا لإا ،دÓبلا ةيقب عم لحاسسلاو ةمسصاعلا
ا˘مأا %31 ةلاطبلا ة˘ب˘سسن تنا˘ك0102 ماع ‘و .ترم˘ت˘سسا
يسسنوتلا رانيدلا ناك ،0102 ماع ‘و .%81 يهف مويلا
ةثÓثل ةجاحب تنأاف مويلا امأا ،رلودلا مامأا44.1 يواسسي
.رلود ءارسشل Òناند
لوؤوسسŸاو ،ةسشيعŸا ةفلك تداز ةلمعلا ةميق عجارت عمو
ءاجو .ناÈŸلا وه ،شسنوت عراوسش ‘ لقألا ىلع ،اذه نع
عيبر ‘و .رذ◊ا لؤوافتلا نم ىقبت ام ىهنأاو انوروك ءابو
” يذلا يحسصلا اهماظن رايهناب ةموك◊ا تفÎعا1202
تلدعم ةأاطو ت– ،فاك لكسشب هليو“ متي ⁄و هلامهإا
ةبسسنلاب ىل˘عألا تنا˘ك ي˘ت˘لاو91-ديفوك بب˘سسب ةا˘فو˘لا
.ايقيرفأا لامسشو طسسوألا قرسشلا لود Úب نم درفلل

¤إا ناك˘سسل˘ل م˘ي˘ع˘ط˘ت˘لا Òفو˘ت˘ل ة˘ل˘سشا˘ف تلواfi تدأاو
ا‡ ،ويلوي /زو“ رح ت– تاعاسس ÚطبÙا شسانلا فوقو
.مه◊اسصÃ نومت˘ه˘ي ل Úب˘خ˘ت˘نŸا م˘ه˘باو˘ن نأا شسا˘ن˘ل˘ل د˘كأا

:شسنوت ‘ ايبمولوك زكارم ريدم ،فيرسش فسسوي لوقيو
⁄و ديفوك ديدهت عجارت .ءادعسس شسانلا ›ا◊ا تقولا ‘““
.““ةيداسصتقلا ةاناعŸاب دعب بعسشلا رعسشي

شضفر هنكلو ،هسسفن لجرلل شسيل معدلاف ،لا◊ا وه امكو
.هد‹ مايأا ‘ هسسفن ةيطغتل Òثكلا لعفي ⁄ يذلا ناÈŸلل

نأا فرعي دحأا نكي ⁄0102 ماع لبق ““ :فيرسش لوقيو
.““هنع نوثدحتي عيم÷ا ح˘ب˘سصأا كلذ د˘ع˘بو ،ا˘ناŸر˘ب ا˘ن˘يد˘ل

ة˘ي˘سضاŸا ر˘سشع˘لا تاو˘ن˘سسلا ىد˘م ى˘ل˘ع ر˘ه˘ظ““ :فا˘سضأاو
حبسصأاو ،داسسفلا فادهأل مهعقاوم اومدختسسا ددج ةسساسس
.““بعسشلا ناŸرب شسيلو ةسساسسلا بعلم ناÈŸلا

⁄ ،ةمسصاعلا ¤إا شسنوت ءاحنأا لك نم ةسساسسلا قفدت عمو
مهيبخان عم لعافتلا ‘ ةبغرلا مهنم نيÒثكلا ىدل دعي
ى˘ل˘ع در˘لا لو م˘ه˘ب لا˘سصتلا ى˘ل˘ع ردا˘ق د˘˘حأا ن˘˘ك˘˘ي ⁄““
ركذ متي ⁄و .فيرسش فاسضأا ““ةيباختنلا مهقطانم بلاطم
ثيد◊ا نكلو ،ار˘ط˘خ ل˘ثÁ لاز˘ي ل د˘ي˘فو˘ك˘ف ،اذ˘ه ن˘م يأا
.ةيسسايسسلا ديعسس فادهأا ىلع زكرت

رهظ اهيف Òسست يذلا شسنوت راسسمف ،مك◊ا نع اديعبو
لك ‘و .ة“اق لازت ل هيف Òسست يتلا ةهجولاو ماوعأا لبق
شسنوت ‘ ةسشمهŸا قطانŸا بلق ‘ تارهاظت علدنت ءاتسش
بابسشلا أارجتي ثيح ةلاطبلاو ةاي◊ا فورظ ىلع اجاجتحا

‘و .ة˘ي˘سشحو˘ب م˘ه˘ل˘ما˘ع˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشلا يد– ى˘˘ل˘˘ع
ة˘طر˘سشلا درو تا˘˘ه˘˘جاوŸا بب˘˘سسف ،ة˘˘ي˘˘سضاŸا تاو˘˘ن˘˘سسلا
⁄ يذلا ديعسس نكل  .ةموك◊ا باب ىلع ىقلي ناك فينعلا
ىلع رطيسس هنكلو ةلاطبلا ةلكسشم لحو فئاظولا ركذي
.ئداه ءاتسشب لمأاي ةينمألا اهتاوقو دÓبلا

اذ˘ه ‘ شسنو˘ت ه˘ي˘سضم˘ت˘سس يذ˘لا تقو˘لا د˘حأا فر˘˘ع˘˘ي لو
.ةعسساولا هتطخ لوح ةراسشإا يأا ديعسس مدقي ملف ،قيرطلا

ناسضمر ندوب ءÓ‚ يهو هلثم ةيÁداكأا فلك عوبسسأا لبقو
⁄ لب ،اهليكسشت˘ل تقو˘لا دد˘ح˘ي ⁄و ،ة˘مو˘ك˘ح ل˘ي˘ك˘سشت˘ب
ءارجإا فيرسش دعبتسسيو.اهبقل نع يمسسرلا نايبلا ثدحتي
ل هنأا فرعن““ :لوقيو ،بيرق تقو يأا ‘ ةديدج تاباختنا
امك رارمتسسلا لسضفيو .مهجتنت نيذلا ةسساسسلاو اهبحي
داسصتقلا هل عدي ل ىتح جاطرق نم رسشابŸا مك◊او ،وه
‘و .““تاباختنلا ميظنت لإا رايخ يأا بناجألا نوحناŸاو
ىلع ،ءيسشلا شسفن ،ه◊اسص ‘ حيرلا بهت ›ا◊ا تقولا

.ةرم ابوبfi رسصيق ناك دقف ،رذحب يسضŸا ديعسس

اهتقطنÃ يكيرمألأ يركشسعلأ دوجولأ ةدايزب بلاطت ةيقرششلأ ابوروأأ لود
‘ ينمألا نزاوتلا قيقحتل ةقيرط لسضفأا نأا ،ةيقرسشلا ابوروأا عافد ءارزو ركذ :لسسكورب
.يكيرمألا يركسسعلا دوجولا ةدايز يه ايسسورل ةيناودعلا تاسسايسسلا عدرو ةقطنŸا

ايسسور ةسسايسس عدر متي فيك :ايسسور لظ ‘ ششيعلا““ ناونعب ةسسلج لÓخ كلذ ءاج
،““عباسسلا ينمألا وسسراو ىدتنم““ لامعأا ششماه ىلع ،شسمأا ،تدقعنا يتلاو ““؟ةيناودعلا
شسويرام يدن˘لو˘ب˘لا عا˘فد˘لا ر˘يزو لا˘ق ، ة˘سسل÷ا ‘و.و˘سسراو ،ة˘يد˘ن˘لو˘ب˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب
ة˘ير˘ك˘سسع˘لا ة˘سسا˘ي˘سسلا بب˘سسب ح˘سضاو ل˘ك˘سشب رو˘هد˘ت ا˘بوروأا ن˘مأا““ نإا ،كا˘˘سشت˘˘سشÓ˘˘ب
ةيركسسعلا ةوقلا ىلع ›ودلا اهفقوم ينبت ايسسور““ نأا ريزولا حسضوأا امك.““ةيسسورلا

،““›ودلا عمتÛا ىلع طغسضلل ةفلتıا تاودألاو ةرسشابŸا Òغو ةرسشابŸا تاديدهتلاو
رحبلاو قيطلبلا رحب ‘ يسسورلا ششيجلل ديازتŸا يركسسعلا دوجولا ¤إا هابتنلا اًتفل

ةيجيتاÎسسا ¤إا ةجاحب ابوروأا““ نأا اًحسضوم كاسشتسشÓب دازو.›امسشلا بطقلاو دوسسألا
.““كلذ دعب ايسسور هلعفتسس ام نأاسشب شضومغلا ةلازإاو ،كلذ ةهجاوŸ ةلاعف ةيعافد
وه اذه نكلو ، عسضولا اذه روطت ةيفيك نم نيدكأاتم انسسل““ Óئاق يدنلوبلا ريزولا عباتو
كلذ ‘ اÃ ، ة˘ف˘ل˘تfl تا˘هو˘يرا˘ن˘ي˘سسل داد˘ع˘ت˘˘سسلا ةرور˘˘سض ي˘˘سضت˘˘ق˘˘ي ا˘˘م ط˘˘ب˘˘سضلا˘˘ب
.““اهيف بوغرŸا Òغو ةبعسصلا تاهويرانيسسلا
وه ايسسور دسض هدÓبل عدار لسضفأا نإا ،تينل لاك ،Êوتسسإلا عافدلا ريزو لاق هرودب
.““يكيرمألا يركسسعلا دوجولا نم ديزŸا““

رخآا ناكم ‘ ةدحتŸا تايلولا مامتها نوكي نأا ايسسور ديرت عبطلاب““ Óئاق ريزولا دازو
عون نع ثدحتلا ¤إا ةجاحب نحنو““ اًفي˘سضم ،““ا˘ن˘ت˘ق˘ط˘ن˘م ‘ شسي˘لو ،ئدا˘ه˘لا ط˘يÙا˘ب
ةدحومو ةيوقو ةكÎسشم انتلاسسر نوكت نأا بجيو ، (ايسسور ¤إا) اهجونسس يتلا ةلاسسرلا
لامسش فلح ‘ تافÓتخا كانه““ نأا ،كا‚إا اÒفيلوأا ،دوسسألا لب÷ا عافد ريزو دكأا امك.““
معد ةدحتŸا تايلولا ىلع بجي نكل ، ايسسور هاŒ ةسسايسسلا ثيح نم (وتان)يسسلطألا
عافدلا ةرازو ةلوؤوسسم تثد– لسصتم قايسس ‘.““ةقطنŸا لودل ةيعافدلا تاعانسصلا
دسض اهدلبل ةيامح لسضفأا نإا ةلئاق ،اينامور نع ةباين ،وراكوجوك انوميسس ،ةينامورلا

‘ ةيعافدلا تاوقلا نم ديزŸا دوجو نأاو ، يكيرمألا يركسسعلا دوجولا وه““ ايسسور
.““وكسسوŸ ةيوق ةلاسسر ةباثÃ نوكتسس دوسسألا رحبلا

دوسسألا رحبلل ةيناث نزاوتلا ةداعإا
¤إا قيطلبلا رحب نم““ ناونعب ىرخأا ةسسلج تدقع ،هسسفن ىدتنŸا لامعأا ششماه ىلع

ريزو اهيف كراسش ،““ةقطنملل ةي˘ج˘ي˘تاÎسسلا تا˘نا˘ك˘مإلا ن˘ع ف˘سشك˘لا :دو˘سسألا ر˘ح˘ب˘لا
.ولغوأا ششيواج دولوم يكÎلا ةيجراÿا

هئارظن اهلÓخ ركسش ةملك ،ابيلوك وÎيمد ،ايناركوأا ةيجراخ ريزو ىقلأا ةسسل÷ا ‘و
فدهب تسسسسأات يتلا ““مرقلا ةسصنم““ كلذكو ،ادنلوبو ادنلنفو ايكرت ةيجراخ ءارزو
ةدنجألا ىلع ،Êوناق Òغ لكسشب ايسسور اهتمسض يتلا مرقلا ةريزج هبسش ةيسضق حرط

.ايسسور تافرسصت ببسسب ددهم دوسسألا رحبلا““ نأا ا˘ًح˘سضو˘م ا˘ب˘ي˘لو˘ك فا˘سضأاو.ة˘ي˘لود˘لا
.““ةراجتلا ةيام◊ اًسضيأا يرورسض دوسسألا رحبلا ‘?? ينمألا نزاوتلا ةداعتسساو
وزغ““ نإا ،ةسسل÷ا مامأا هثيدح ‘ ، وتسسيفاه اكيب ،يدنلنفلا ةيجراÿا ريزو لاق هرودب

‘ ةراجتلا مامأا زجاوح قلخو?? ينمألا عسضولا رمد اهحيلسستو مرقلا ةريزج هبسشل ايسسور
لا˘م˘سش ف˘ل˘ح لودو ا˘ي˘نار˘كوأا Úب ق˘ي˘ثو˘لا نوا˘ع˘ت˘˘لا نإا˘˘ف ، كلذ ع˘˘مو .دو˘˘سسألا ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا
.““?? ينمألا نزاوتلا ديعي نأا نكÁ دوسسألا رحبلا ةقطنم ‘ (وتان)يسسلطألا

نع Óسضف ، دوسسألا رحبلا ‘ وتانلل Èكأا دوجو ¤إا ةجاحب نآلا نحن““ Óئاق ريزولا دازو
لمعلا لÓخ نم?? ينمألا نزاوتلا ةداعتسسا اننكÁ .دوسسألا رحبلا لود Úب قثوأا نواعت
.““قيثولا نواعتلاو كÎسشŸا

ينمألا وسسراو ىدتنم
،Úموي رادم ىلع دقعنيو ،ءاثÓثلا ،ةعباسسلا هتخسسن ‘ ينمألا وسسراو ىدتنم قلطناو
Úسصلا عم ةسسفانŸاو ،ةقاطلا نمأا لوح ،ءاعبرألا ،ةيسشاقن تاقلحب رمتسسي نأا رظتنŸا نمو
.ةدحتŸا تايلولل ةيŸاعلا ةدايقلا ءانب ةداعإاو ،برغلا عم ايسسور تاقÓع لبقتسسمو ،
،4102 ماع ةيدنلوبلا ““يكسسلوب ÁÒزاك““ ةسسسسؤوم اهتقلطأا ىدتنŸا نم ¤وألا ةخسسنلا

بتكمو وتانلا عم ةكارسشلاب ،ةيدنلوبلا ةيجراÿا ةرازو ةياعر ت– اًيونسس دقعي وهو
.ةيدنلوبلا ةسسائرلاو يموقلا نمألا

ةيكيرمألا ةدحتŸا تايلولا ‘ ÊاŸألا لاسشرام قودنسص عم ةكارسشلاب ثد◊ا ماقي امك
.0202 ماع ذنم

journal chihab du 14-03-2021:Layout 1  6/10/21  20:55  Page 8



2441 رفشص82ـل قـفأومــلأ1٢٠٢  ربوتكأأ70  سسيمÿأ
›ود

11 لطبي Êأدوشسلأ ءاشضقلأ
““Úكمتلأ ةلأزإأ““ ةنجلل أرأرق

ايلعلا ةمكÙاب نوعطلا ةرئاد تردسصأا :موطرÿا
Úن˘˘طاو˘˘م ةدا˘˘عإا˘˘ب ارار˘˘ق11شسمأا نادو˘˘سسلا˘˘˘ب
بجوÃ قباسس تقوب مهلسصف ” دق ناك ،مهفئاظول
Úك˘˘م˘˘ت˘˘لا ة˘˘لازإا ة˘˘ن÷““ ن˘˘ع ةردا˘˘˘سص تارار˘˘˘ق
.(ةيمسسر) ““لاومألا دادÎسساو داسسفلا ةبراfiو
ةرئاد نع ةرداسصلا تارارقلا شصن قفو كلذ ءاج

ا˘ه˘ي˘ل˘ع تع˘ل˘طا ،ا˘ي˘ل˘˘ع˘˘لا ة˘˘م˘˘كÙا˘˘ب نو˘˘ع˘˘ط˘˘لا
.لوسضانألا

دمfi ةسسا˘ئر˘ب ة˘م˘كÙا˘ب نو˘ع˘ط˘لا ةر˘ئاد تغ˘لأاو
ةنجلل ارار˘ق11 ،ةحيبسسوبأا ر˘ك˘با˘ب د˘مfi ي˘ل˘ع

نيراسشتسسمو ةاسضق لسصف ىلع شصنت ةروكذŸا
ةيموكح تاسسسسؤوم ‘ Úفظومو ةباين ءÓكوو
لد˘ع˘لا ا˘ترازوو ،ة˘ي˘ئا˘سضق˘لا ة˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ا˘˘هزر˘˘بأا

تا˘ن˘ي˘مأا˘ت˘ل˘ل ي˘مو˘˘ق˘˘لا قود˘˘ن˘˘سصلاو ط˘˘ف˘˘ن˘˘لاو
مهÒغو تاسشاعŸاو يعامتجلا

نÓطب““ ¤إا هتارارق شصن ‘ ةحيبسسوبأا راسشأاو
،““هيلع بترت ام لكو Úكمتلا ةلازإا ةن÷ تارارق
ذيفنتب ردابت نأاب ذيفنتلا اهب طانŸا تاه÷ا ايعاد
¤إا Úلو˘˘˘سصفŸا عا˘˘˘جرإا˘˘˘ب ي˘˘˘ئا˘˘˘سضق˘˘˘لا م˘˘˘˘ك◊ا

.مهتارزوو مهتاسسسسؤوم
ÚلوسصفŸا نع عافدلا ةئيه لث‡ لاق ،هبناج نم
اًمكح انيقلت ““ ،فرد هللادبع قباسسلا راسشتسسŸا

نعط003 ةلمج نم اهب تمدقت اًنعط11ـل اًيئاسضق
تائيه نم ةÒثك تابلط كلانهو عافدلا ةئيه عم
نوعطلا جئاتن ةيقب راظتنا ‘ نحنو ، ىرخأا عافد
ةلازإا ةن÷ لبق نم ÚلوسصفŸا عاجرإاب ةينوناقلا
.““مهتاسسسسؤوم ›ا Úكمتلا

ةر˘ئاد تارار˘ق““ لو˘سضا˘˘نأÓ˘˘ل ثيد˘˘ح ‘ ع˘˘با˘˘تو
Úكمتلا ةلازإا ةن÷ نوناقل اقفو ةيئاهن نوعطلا

نأاب ل˘ئا˘سسر3 هذهو ،فان˘ئ˘ت˘سسÓ˘ل ة˘ل˘با˘ق Òغو
عتمتيو شسيسسم Òغو ليسصأا Êادوسسلا ءاسضقلا
.““ةيلÓقتسساب

نأاب مولظم لكل ةلاسسر تارارقلا هذه »: فاسضأاو
.““هذÓم Êادوسسلا ءاسضقلا

يدجو Úكمتلا ةلازإا ةن÷ وسضع لاق هبناج نم
تارارقلا تردسصأا يتلا نوعطلا ةرئاد نأا حلاسص
.تافلŸا وأا تايثي◊ا ىتح هتن÷ نم بلطت ⁄
نح˘ن »: ءا˘ب˘نأÓ˘ل نادو˘سسلا ة˘لا˘كو ق˘فو ،فا˘سضأاو
عورسشم ‘ يسضمنسسو تاطّطخŸُا لكب نوعاو
ةزهجلا ‘ ىتح ،ًاينو˘نا˘قو ًا˘ي˘سسا˘ي˘سس كي˘ك˘ف˘ت˘لا
ءانب عورسشم لuطعُت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘سضق˘لاو ة˘ي˘لد˘ع˘لا

.““نوناقلا ةلود
ءا˘سضق˘لا مÚ –Îك˘م˘ت˘لا ة˘لازإا ة˘ن÷““ نأا را˘˘سشأاو
ة˘ئ˘ي˘ه˘لا مÎ–و نو˘نا˘ق˘لا ذا˘ف˘˘نإا ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘تو
لو˘ل˘ف˘لا د˘سض ا˘ه˘˘ن˘˘ك˘˘لو ،م˘˘سسج˘˘ك ة˘˘ي˘˘ئا˘˘سضق˘˘لا

ةÎفلا عسضت ى˘ت˘ح ة˘لود˘لا زا˘ه˘ج ‘ م˘هد˘جاو˘تو
.““حيحسصلا اهراسسم ‘ ةيلاقتنلا

نم Ìكأا مدقت يسضاŸا Êاثلا نوناك/رياني11 ‘و
¤إا فانئتسسا تابلطب نادوسسلا ‘ شصخسش يفلأا
د˘ع˘ب ،م˘ه˘ف˘ئا˘ظو ¤إا م˘ه˘تدا˘عإا ل˘جأا ن˘م ءا˘سضق˘لا

قفو ،Úكمتلا ةلازإا ة˘ن÷ ن˘م تارار˘ق˘ب م˘ه˘ل˘سصف
.Úلوسصفملل ةينوناقلا ةنجللا شسيئر
،Ú““، ‘ 9102ك˘م˘˘ت˘˘لا ة˘˘لازإا ة˘˘ن÷““ ترد˘˘سصأاو
‘ Úل˘ما˘ع˘لا ن˘م تا˘ئŸا ة˘مد˘خ ءا˘ه˘نإا˘ب تارار˘˘ق
نوراسشتسسمو تادايق مهنيب ،ةلودلا تاسسسسؤوم
ماظنل مهتيعبت ىوعدب ،نوي˘سسا˘مو˘ل˘بدو ةا˘سضقو
.Ò (9891: 9102)سشبلا رمع ،لوزعŸا شسيئرلا
(لوسضانألا)

ةيشسنوتلأ نمألأ تأوق
ريوشصت تاهويدوتشسأ محتقت

““ةنوتيزلأ““ ةانق
نإا ،شسمأا ةيسسنوتلا ة˘نو˘ت˘يز˘لا ةا˘ن˘ق تلا˘ق :شسنو˘ت
ايلعلا ةئي˘ه˘لا ن˘م ءا˘سضعأا˘ب ةزز˘ع˘م ن˘مألا تاو˘ق
ير˘˘سصب˘˘لاو ي˘˘ع˘˘م˘˘سسلا لا˘˘سصتÓ˘˘ل ة˘˘ل˘˘ق˘˘ت˘˘سسŸا
ريوسصتلا تاهو˘يدو˘ت˘سسا تم˘ح˘ت˘قا ““ا˘ك˘يا˘ه˘لا““
.ةانقلاب

ع˘قو˘˘م ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ه˘˘با˘˘سسح Èع ةا˘˘ن˘˘ق˘˘لا تفا˘˘سضأاو
‘ تعر˘سش تاو˘ق˘لا هذ˘ه نأا مو˘ي˘لا ““كو˘ب˘سسي˘ف““
.تازيهجتلا فÓتإا

ةلاطبلأو داشصتقلأ نم سسانلأ جشضي ىتح ““ديعشس““ حلاشص ‘ بهت حيرلأ :تندنبدنإأ

ةفيحسص هترسشن ريرقت ‘ ،لادروك نامكيبسس نوÁاسس لاق
يسسنوتلا شسيئرلا حلاسص ‘ بهت حيرلا““ نإا ““تندنبدنإا““
ةلما˘سشلا ة˘يدا˘سصت˘قلا ة˘طÿا با˘ي˘غ ن˘ك˘ل ،د˘ي˘ع˘سس شسي˘ق
لكسشتسس يرسشت˘سسŸا دا˘سسف˘لاو ة˘ي˘لا˘ع˘لا ة˘لا˘ط˘ب˘لا بسسنو
.““هيلع اÒبك اديدهت

ديعسس شسيئرلا ه˘ب ى˘ظ˘ح˘ي يذ˘لا م˘عد˘لا نإا بتا˘ك˘لا لا˘قو
¤إا لادرو˘ك را˘سشأاو .ة˘˘ق˘˘ي˘˘م˘˘ع ل˘˘كا˘˘سشم هءارو ي˘˘ف˘˘خ˘˘ي
اهيف كراسش يتلاو دحألا موي ديعسسل ةديؤوŸا تارهاظتلا
مهمعد نع Òبعتلل ةفلتıا شسنوت قطانم نم اوءاج فلآا
ةمسصاعلا طسسو ةبي˘قرو˘ب بي˘ب◊ا عرا˘سش ي˘ف˘ف .شسي˘ئر˘ل˘ل
شسيئرلل امعد شسانلا فته ىرخألا تادلبلاو ندŸاو شسنوت

دقف ،اذه مهلمعبو .داسسفلاو ناÈŸلل مهسضفر ىلع اودكأاو
نم ءاج يذلا نوناقلا ذاتسسأا ،ديعسس ءارو مهلقث اوعسضو
‘ ةطلسسلا ىلع هؤوÓيتسسا ىدأاو ةيسسايسسلا ةقبطلا جراخ
ةرابعلا نم د◊او نهارلا عسضولا ءاغلإا ¤إا ويلوي /زو“52
ة˘سصق““ ا˘ه˘نأا˘ب شسنو˘ت ف˘سصو˘ل مد˘خ˘ت˘سست ي˘ت˘لاو ة˘ب˘ع˘تŸا
.““يبرعلا عيبرلل ةديحولا حاجنلا

فسصولا اذه فرح دقف ،Úيسسنوتلا نم Òثكلل ةبسسنلابو
تا˘مزألاو رو˘هد˘تŸا يدا˘سصت˘قلا ع˘سضو˘لا ن˘ع ها˘˘ب˘˘ت˘˘نلا
نم تجرخ ةيسسايسس ةبخنبو ي˘ه˘ت˘ن˘ت ل ي˘ت˘لا ة˘ي˘سسا˘ي˘سسلا

راجسشلاو اهزكارÃ لإا ةمتهم نكت ⁄و1102 ةروث  ماكر
.دلبلا ةرادإا ةيفيك ىلع
ي˘هرا˘ك ل˘ث˘م ندŸا عراو˘سش ‘ هرا˘سصنأا شسي˘˘ئر˘˘لا ىد˘˘لو
يهني ءارجإا يأاب ةقثلل دادعت˘سسا م˘ه˘يد˘لو ،ا˘ب˘ير˘ق˘ت ناÈŸلا
ةلاطبلا عم رابخألا نيوانع ى˘ل˘ع شسفا˘ن˘ت يذ˘لا لا˘ت˘ت˘قلا
.جاجتحلاو ةيعامتجلا تابارطسضإلاو ةنكمتŸا

ماظنلاو بازحألا ةسسايسسل ديعسس ءادع نأا بتاكلا ىريو

بختنا دقف ،ادحأا ئجافي ل نأا بجي ماع لكسشب يسسايسسلا
ما˘ظ˘ن˘لاو دا˘سسف˘ل˘ل دا˘ع˘م ج˘ما˘نر˘ب ى˘ل˘ع9102 ما˘˘˘ع ‘

اديعبو .تاوسصألا نم %37 ةبسسن ىلع لسصحو ،يسسايسسلا
52 ذ˘ن˘م ة˘برا˘˘سضتŸا ل˘˘ئا˘˘سسر˘˘لاو ءي˘˘ط˘˘ب˘˘لا Òغ˘˘ت˘˘لا ن˘˘ع
اهتدكأا ةقيقح يهو ،هعم لازي ل دلبلا نأا لإا ،ويلوي/زو“
امعد هتطعأا يتلاو ةبذبذتŸا تاعÓطتسسلا نم ةلسسلسس
لمعو ةيذيفنتلا تارارقلا ىلع هترطيسس كلذ ‘ اÃ اÒبك

امعد اوجرخ نيذلا دد˘ع˘ف ،ما˘قرألا ة˘ي˘حا˘ن ن˘مو.ة˘مو˘ك◊ا
م˘عز م˘غر ،Úق˘با˘سس Úجا˘ج˘ت˘حا ن˘م Èكأا ل˘ظ˘ي شسي˘ئر˘ل˘ل
‘و .همعدل اوجرخ يسسنوت نويلم8.1 نأا ئطاÿا شسيئرلا
د˘يدÎل ة˘م˘سصا˘ع˘لا ‘ نو˘ج˘تÙا ع˘مÚ Œتر˘ها˘ظ˘ت˘لا كل˘ت
ةدوع˘لا˘ب ›ود˘لا ع˘م˘تÛاو ة˘ي˘قو˘ق◊ا تا˘م˘ظ˘نŸا بلا˘ط˘م
قلت ⁄ ةدسشانم يهو .ناÈŸلا ةداعإاو ةيروتسسدلا ةيعرسشلل
ناÈŸلا دونب مظعم لّطع يذلا شسيئرلا نم ةيغاسص اناذآا
(اماع03) يبلاط مÓحأا نع لقنو .4102 ماع ‘ رقأا يذلا

لمعيو لقتسسم وهف ،ويلوي /زو“52 ذنم هتمعد““ :اهلوق
.““ةسضهنلاو ناÈŸلا لطع هنألو هسسفنب

Èكأا حبسصأا دقف ،أاطخ مأا احيحسص مÓكلا اذه ناك ءاوسسو
ناهذأا ‘ اطبترم ةروثلا ذنم اهح‚أاو ةيسسنوتلا بازحألا
.لسشفلا مظعم نع لوؤوسسم ةرورسضلابو ،ةموك◊اب شسانلا

تامو˘ك◊ا ل˘ك ‘ ا˘م˘ه˘م ارود ة˘سضه˘ن˘لا ة˘كر˘ح تب˘ع˘لو
يذلا تقولا ‘و .يسضاŸا دقعلا لÓخ تلكُسش يتلا عسستلا

افÓت˘ئا تد˘ق˘ع ي˘ت˘لا باز˘حألا ة˘ي˘ق˘ب تب˘هذو ه˘ي˘ف تءا˘ج
باسسح ىلعو هذه ترمتسسا دقف ،ةسضهنلا عم تافلا–و
.نايحألا مظعم ‘ يبعسشلا اهمعد عجارت

شسانلل ةيسشيعŸا فورظلا تروهدت ،ةÎفلا هذه لك ‘و
Úب ماسسقنلا هيف رمتسسا يذلا تقولا ‘و ،شسنوت لك ‘

ةلاطبلاو داسسفلا نأا لإا ،دÓبلا ةيقب عم لحاسسلاو ةمسصاعلا
ا˘مأا %31 ةلاطبلا ة˘ب˘سسن تنا˘ك0102 ماع ‘و .ترم˘ت˘سسا
يسسنوتلا رانيدلا ناك ،0102 ماع ‘و .%81 يهف مويلا
ةثÓثل ةجاحب تنأاف مويلا امأا ،رلودلا مامأا44.1 يواسسي
.رلود ءارسشل Òناند
لوؤوسسŸاو ،ةسشيعŸا ةفلك تداز ةلمعلا ةميق عجارت عمو
ءاجو .ناÈŸلا وه ،شسنوت عراوسش ‘ لقألا ىلع ،اذه نع
عيبر ‘و .رذ◊ا لؤوافتلا نم ىقبت ام ىهنأاو انوروك ءابو
” يذلا يحسصلا اهماظن رايهناب ةموك◊ا تفÎعا1202
تلدعم ةأاطو ت– ،فاك لكسشب هليو“ متي ⁄و هلامهإا
ةبسسنلاب ىل˘عألا تنا˘ك ي˘ت˘لاو91-ديفوك بب˘سسب ةا˘فو˘لا
.ايقيرفأا لامسشو طسسوألا قرسشلا لود Úب نم درفلل

¤إا ناك˘سسل˘ل م˘ي˘ع˘ط˘ت˘لا Òفو˘ت˘ل ة˘ل˘سشا˘ف تلواfi تدأاو
ا‡ ،ويلوي /زو“ رح ت– تاعاسس ÚطبÙا شسانلا فوقو
.مه◊اسصÃ نومت˘ه˘ي ل Úب˘خ˘ت˘نŸا م˘ه˘باو˘ن نأا شسا˘ن˘ل˘ل د˘كأا

:شسنوت ‘ ايبمولوك زكارم ريدم ،فيرسش فسسوي لوقيو
⁄و ديفوك ديدهت عجارت .ءادعسس شسانلا ›ا◊ا تقولا ‘““
.““ةيداسصتقلا ةاناعŸاب دعب بعسشلا رعسشي

شضفر هنكلو ،هسسفن لجرلل شسيل معدلاف ،لا◊ا وه امكو
.هد‹ مايأا ‘ هسسفن ةيطغتل Òثكلا لعفي ⁄ يذلا ناÈŸلل

نأا فرعي دحأا نكي ⁄0102 ماع لبق ““ :فيرسش لوقيو
.““هنع نوثدحتي عيم÷ا ح˘ب˘سصأا كلذ د˘ع˘بو ،ا˘ناŸر˘ب ا˘ن˘يد˘ل

ة˘ي˘سضاŸا ر˘سشع˘لا تاو˘ن˘سسلا ىد˘م ى˘ل˘ع ر˘ه˘ظ““ :فا˘سضأاو
حبسصأاو ،داسسفلا فادهأل مهعقاوم اومدختسسا ددج ةسساسس
.““بعسشلا ناŸرب شسيلو ةسساسسلا بعلم ناÈŸلا

⁄ ،ةمسصاعلا ¤إا شسنوت ءاحنأا لك نم ةسساسسلا قفدت عمو
مهيبخان عم لعافتلا ‘ ةبغرلا مهنم نيÒثكلا ىدل دعي
ى˘ل˘ع در˘لا لو م˘ه˘ب لا˘سصتلا ى˘ل˘ع ردا˘ق د˘˘حأا ن˘˘ك˘˘ي ⁄““
ركذ متي ⁄و .فيرسش فاسضأا ““ةيباختنلا مهقطانم بلاطم
ثيد◊ا نكلو ،ار˘ط˘خ ل˘ثÁ لاز˘ي ل د˘ي˘فو˘ك˘ف ،اذ˘ه ن˘م يأا
.ةيسسايسسلا ديعسس فادهأا ىلع زكرت

رهظ اهيف Òسست يذلا شسنوت راسسمف ،مك◊ا نع اديعبو
لك ‘و .ة“اق لازت ل هيف Òسست يتلا ةهجولاو ماوعأا لبق
شسنوت ‘ ةسشمهŸا قطانŸا بلق ‘ تارهاظت علدنت ءاتسش
بابسشلا أارجتي ثيح ةلاطبلاو ةاي◊ا فورظ ىلع اجاجتحا

‘و .ة˘ي˘سشحو˘ب م˘ه˘ل˘ما˘ع˘ت ي˘˘ت˘˘لا ة˘˘طر˘˘سشلا يد– ى˘˘ل˘˘ع
ة˘طر˘سشلا درو تا˘˘ه˘˘جاوŸا بب˘˘سسف ،ة˘˘ي˘˘سضاŸا تاو˘˘ن˘˘سسلا
⁄ يذلا ديعسس نكل  .ةموك◊ا باب ىلع ىقلي ناك فينعلا
ىلع رطيسس هنكلو ةلاطبلا ةلكسشم لحو فئاظولا ركذي
.ئداه ءاتسشب لمأاي ةينمألا اهتاوقو دÓبلا

اذ˘ه ‘ شسنو˘ت ه˘ي˘سضم˘ت˘سس يذ˘لا تقو˘لا د˘حأا فر˘˘ع˘˘ي لو
.ةعسساولا هتطخ لوح ةراسشإا يأا ديعسس مدقي ملف ،قيرطلا

ناسضمر ندوب ءÓ‚ يهو هلثم ةيÁداكأا فلك عوبسسأا لبقو
⁄ لب ،اهليكسشت˘ل تقو˘لا دد˘ح˘ي ⁄و ،ة˘مو˘ك˘ح ل˘ي˘ك˘سشت˘ب
ءارجإا فيرسش دعبتسسيو.اهبقل نع يمسسرلا نايبلا ثدحتي
ل هنأا فرعن““ :لوقيو ،بيرق تقو يأا ‘ ةديدج تاباختنا
امك رارمتسسلا لسضفيو .مهجتنت نيذلا ةسساسسلاو اهبحي
داسصتقلا هل عدي ل ىتح جاطرق نم رسشابŸا مك◊او ،وه
‘و .““تاباختنلا ميظنت لإا رايخ يأا بناجألا نوحناŸاو
ىلع ،ءيسشلا شسفن ،ه◊اسص ‘ حيرلا بهت ›ا◊ا تقولا

.ةرم ابوبfi رسصيق ناك دقف ،رذحب يسضŸا ديعسس

اهتقطنÃ يكيرمألأ يركشسعلأ دوجولأ ةدايزب بلاطت ةيقرششلأ ابوروأأ لود
‘ ينمألا نزاوتلا قيقحتل ةقيرط لسضفأا نأا ،ةيقرسشلا ابوروأا عافد ءارزو ركذ :لسسكورب
.يكيرمألا يركسسعلا دوجولا ةدايز يه ايسسورل ةيناودعلا تاسسايسسلا عدرو ةقطنŸا

ايسسور ةسسايسس عدر متي فيك :ايسسور لظ ‘ ششيعلا““ ناونعب ةسسلج لÓخ كلذ ءاج
،““عباسسلا ينمألا وسسراو ىدتنم““ لامعأا ششماه ىلع ،شسمأا ،تدقعنا يتلاو ““؟ةيناودعلا
شسويرام يدن˘لو˘ب˘لا عا˘فد˘لا ر˘يزو لا˘ق ، ة˘سسل÷ا ‘و.و˘سسراو ،ة˘يد˘ن˘لو˘ب˘لا ة˘م˘سصا˘ع˘لا˘ب
ة˘ير˘ك˘سسع˘لا ة˘سسا˘ي˘سسلا بب˘سسب ح˘سضاو ل˘ك˘سشب رو˘هد˘ت ا˘بوروأا ن˘مأا““ نإا ،كا˘˘سشت˘˘سشÓ˘˘ب
ةيركسسعلا ةوقلا ىلع ›ودلا اهفقوم ينبت ايسسور““ نأا ريزولا حسضوأا امك.““ةيسسورلا

،““›ودلا عمتÛا ىلع طغسضلل ةفلتıا تاودألاو ةرسشابŸا Òغو ةرسشابŸا تاديدهتلاو
رحبلاو قيطلبلا رحب ‘ يسسورلا ششيجلل ديازتŸا يركسسعلا دوجولا ¤إا هابتنلا اًتفل

ةيجيتاÎسسا ¤إا ةجاحب ابوروأا““ نأا اًحسضوم كاسشتسشÓب دازو.›امسشلا بطقلاو دوسسألا
.““كلذ دعب ايسسور هلعفتسس ام نأاسشب شضومغلا ةلازإاو ،كلذ ةهجاوŸ ةلاعف ةيعافد
وه اذه نكلو ، عسضولا اذه روطت ةيفيك نم نيدكأاتم انسسل““ Óئاق يدنلوبلا ريزولا عباتو
كلذ ‘ اÃ ، ة˘ف˘ل˘تfl تا˘هو˘يرا˘ن˘ي˘سسل داد˘ع˘ت˘˘سسلا ةرور˘˘سض ي˘˘سضت˘˘ق˘˘ي ا˘˘م ط˘˘ب˘˘سضلا˘˘ب
.““اهيف بوغرŸا Òغو ةبعسصلا تاهويرانيسسلا
وه ايسسور دسض هدÓبل عدار لسضفأا نإا ،تينل لاك ،Êوتسسإلا عافدلا ريزو لاق هرودب
.““يكيرمألا يركسسعلا دوجولا نم ديزŸا““

رخآا ناكم ‘ ةدحتŸا تايلولا مامتها نوكي نأا ايسسور ديرت عبطلاب““ Óئاق ريزولا دازو
عون نع ثدحتلا ¤إا ةجاحب نحنو““ اًفي˘سضم ،““ا˘ن˘ت˘ق˘ط˘ن˘م ‘ شسي˘لو ،ئدا˘ه˘لا ط˘يÙا˘ب
ةدحومو ةيوقو ةكÎسشم انتلاسسر نوكت نأا بجيو ، (ايسسور ¤إا) اهجونسس يتلا ةلاسسرلا
لامسش فلح ‘ تافÓتخا كانه““ نأا ،كا‚إا اÒفيلوأا ،دوسسألا لب÷ا عافد ريزو دكأا امك.““
معد ةدحتŸا تايلولا ىلع بجي نكل ، ايسسور هاŒ ةسسايسسلا ثيح نم (وتان)يسسلطألا
عافدلا ةرازو ةلوؤوسسم تثد– لسصتم قايسس ‘.““ةقطنŸا لودل ةيعافدلا تاعانسصلا
دسض اهدلبل ةيامح لسضفأا نإا ةلئاق ،اينامور نع ةباين ،وراكوجوك انوميسس ،ةينامورلا

‘ ةيعافدلا تاوقلا نم ديزŸا دوجو نأاو ، يكيرمألا يركسسعلا دوجولا وه““ ايسسور
.““وكسسوŸ ةيوق ةلاسسر ةباثÃ نوكتسس دوسسألا رحبلا

دوسسألا رحبلل ةيناث نزاوتلا ةداعإا
¤إا قيطلبلا رحب نم““ ناونعب ىرخأا ةسسلج تدقع ،هسسفن ىدتنŸا لامعأا ششماه ىلع

ريزو اهيف كراسش ،““ةقطنملل ةي˘ج˘ي˘تاÎسسلا تا˘نا˘ك˘مإلا ن˘ع ف˘سشك˘لا :دو˘سسألا ر˘ح˘ب˘لا
.ولغوأا ششيواج دولوم يكÎلا ةيجراÿا

هئارظن اهلÓخ ركسش ةملك ،ابيلوك وÎيمد ،ايناركوأا ةيجراخ ريزو ىقلأا ةسسل÷ا ‘و
فدهب تسسسسأات يتلا ““مرقلا ةسصنم““ كلذكو ،ادنلوبو ادنلنفو ايكرت ةيجراخ ءارزو
ةدنجألا ىلع ،Êوناق Òغ لكسشب ايسسور اهتمسض يتلا مرقلا ةريزج هبسش ةيسضق حرط

.ايسسور تافرسصت ببسسب ددهم دوسسألا رحبلا““ نأا ا˘ًح˘سضو˘م ا˘ب˘ي˘لو˘ك فا˘سضأاو.ة˘ي˘لود˘لا
.““ةراجتلا ةيام◊ اًسضيأا يرورسض دوسسألا رحبلا ‘?? ينمألا نزاوتلا ةداعتسساو
وزغ““ نإا ،ةسسل÷ا مامأا هثيدح ‘ ، وتسسيفاه اكيب ،يدنلنفلا ةيجراÿا ريزو لاق هرودب

‘ ةراجتلا مامأا زجاوح قلخو?? ينمألا عسضولا رمد اهحيلسستو مرقلا ةريزج هبسشل ايسسور
لا˘م˘سش ف˘ل˘ح لودو ا˘ي˘نار˘كوأا Úب ق˘ي˘ثو˘لا نوا˘ع˘ت˘˘لا نإا˘˘ف ، كلذ ع˘˘مو .دو˘˘سسألا ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا
.““?? ينمألا نزاوتلا ديعي نأا نكÁ دوسسألا رحبلا ةقطنم ‘ (وتان)يسسلطألا

نع Óسضف ، دوسسألا رحبلا ‘ وتانلل Èكأا دوجو ¤إا ةجاحب نآلا نحن““ Óئاق ريزولا دازو
لمعلا لÓخ نم?? ينمألا نزاوتلا ةداعتسسا اننكÁ .دوسسألا رحبلا لود Úب قثوأا نواعت
.““قيثولا نواعتلاو كÎسشŸا

ينمألا وسسراو ىدتنم
،Úموي رادم ىلع دقعنيو ،ءاثÓثلا ،ةعباسسلا هتخسسن ‘ ينمألا وسسراو ىدتنم قلطناو
Úسصلا عم ةسسفانŸاو ،ةقاطلا نمأا لوح ،ءاعبرألا ،ةيسشاقن تاقلحب رمتسسي نأا رظتنŸا نمو
.ةدحتŸا تايلولل ةيŸاعلا ةدايقلا ءانب ةداعإاو ،برغلا عم ايسسور تاقÓع لبقتسسمو ،
،4102 ماع ةيدنلوبلا ““يكسسلوب ÁÒزاك““ ةسسسسؤوم اهتقلطأا ىدتنŸا نم ¤وألا ةخسسنلا

بتكمو وتانلا عم ةكارسشلاب ،ةيدنلوبلا ةيجراÿا ةرازو ةياعر ت– اًيونسس دقعي وهو
.ةيدنلوبلا ةسسائرلاو يموقلا نمألا

ةيكيرمألا ةدحتŸا تايلولا ‘ ÊاŸألا لاسشرام قودنسص عم ةكارسشلاب ثد◊ا ماقي امك
.0202 ماع ذنم
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““جأاو““ اه˘ت˘ق˘ت˘شسا تا˘ح˘ير˘شصت
ةركل يرئاز÷ا بختنŸا يبعÓل
ة˘˘˘ق˘˘˘ط˘˘˘نŸا ‘ ،سسمأا  ،مد˘˘˘˘ق˘˘˘˘لا
لبق ،ةمشصاعلا رئاز÷اب ةطلتıا
ةعم÷ا موي رجينلا مامأا ةارابŸا

Ãر˘كا˘ششت ى˘ف˘˘ط˘˘شصم““ بع˘˘ل““
م˘شسر˘˘ب (02ر00 ا˘شس) ةد˘ي˘ل˘ب˘لا˘˘ب
ة˘عو˘مÛا ن˘ع ة˘ث˘˘لا˘˘ث˘˘لا ة˘˘لو÷ا
ةلهؤوŸا تاي˘ف˘شصت˘لا ن˘م ¤وألا
:رطقب2202 لايدنوم ¤ا

/سسي˘ن يدا˘ن) لا˘ط˘ع ف˘شسو˘˘ي -

نع يبايغ˘ل تف˘شسأا˘ت““ :(ا˘شسنر˘ف
امود ديرأا Êأل اقباشس بختنŸا
انيدل .ينطو˘لا ق˘ير˘ف˘ل˘ل بع˘ل˘لا

ا˘نÒك˘ف˘تو Úت˘ب˘ع˘شص Úتارا˘ب˘م
نم امهيف زو˘ف˘لا ى˘ل˘ع بشصن˘م
‘ ظو˘˘ظ◊ا ة˘˘ف˘˘عا˘˘شضم ل˘˘˘جأا
ع˘م .ل˘ب˘قŸا رود˘لا ¤إا ل˘˘هأا˘˘ت˘˘لا
ةبعشص تاءا˘ق˘ل˘لا ل˘ك نأا م˘ل˘ع˘لا

عم ,رج˘ي˘ن˘لا ما˘مأا عو˘ن‡ أا˘طÿاو
‘ همدقن ⁄ ام Ëدقت ةرورشض

لÓخ اميشس ةق˘با˘شسلا تاءا˘ق˘ل˘لا
ما˘˘˘˘˘˘مأا) Òخألا لدا˘˘˘˘˘˘˘ع˘˘˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘˘˘لا

ا˘˘ن˘˘ما˘˘مأا .(1-1 و˘شسا˘فا˘ن˘ي˘كرو˘ب
هذهل ابشس– ل˘م˘ع˘ل˘ل ما˘يأا ة˘ثÓ˘ث
ى˘˘ل˘˘ع ل˘˘م˘˘ع˘˘˘ن˘˘˘شس ,ة˘˘˘ه˘˘˘جاوŸا
سصخي اميف .ءاطخألا ح˘ي˘ح˘شصت
سسفن ‘ ÚبعÓلا Úب سسفانتلا
لجا نم مهزفحي اذهف بشصانŸا
Úشسح˘˘˘ت˘˘˘ل ل˘˘˘˘شضفألا Ëد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ت
‘ بشصي ا˘˘م و˘˘˘هو ىو˘˘˘ت˘˘˘شسŸا

مهت ل .ينطولا قيرفلا ةحلشصم
نأل اهب زوفنشس ي˘ت˘لا ة˘ج˘ي˘ت˘ن˘لا
سصخ˘ي ا˘م˘ي˘ف .زو˘ف˘لا و˘ه م˘˘هألا
دهجب ل˘غ˘ت˘ششا ا˘نأا˘ف تا˘با˘شصإلا

.““اهل سضرعتلا مدعل Òبك

يدا˘˘ن) بو˘˘يد˘˘م ل˘˘ي˘˘ل÷ا د˘˘ب˘˘ع
ديعشس دج انأا““ : (اشسنرف/ودروب
بخت˘نŸا فو˘ف˘شص ¤ا ةدو˘ع˘لا˘ب
ة˘ل˘ئا˘ع ل˘ك˘ششي يذ˘لا ي˘ن˘طو˘˘لا
ءاقل سصخي ا˘م˘ي˘ف .› ة˘ب˘شسن˘لا˘ب
ةلهشس ةارابم دجوت Óف ,رجينلا

دجب لمعلا اني˘ل˘عو ا˘ي˘ق˘ير˘فا ‘
ة˘˘ي˘˘فا˘˘شضا طا˘˘ق˘˘ن تشس د˘˘˘شص◊
قيق– لجا نم Òبك انزيكرتو
سصخ˘˘ي ا˘˘م˘˘ي˘˘ف .فاد˘˘˘هلا هذ˘˘˘ه

ير˘˘م˘˘ع˘˘ل˘˘ب لا˘˘م÷ ي˘˘˘ت˘˘˘فÓ˘˘˘خ
بخانلا ديب رارقلا نإاف (باشصŸا)
مدقأاشسف ينمحقأا اذإا و ,ينطولا

يد˘˘ل˘˘ب ل˘˘جأا ن˘˘م يد˘˘ل ا˘˘م ل˘˘ك
.““ينطولا بختنŸاو

- fiمأا دمÚ وناغول) ةرومع/
م˘قا˘ط˘˘لا ر˘˘ك˘˘ششأا““ :(ار˘˘شسيو˘˘شس
,يشضاملب بخانلا ةدايقب ينفلا
يتامد˘خ ‘ ه˘ت˘ق˘ث ع˘شضو يذ˘لا
م˘شسوŸا ‘ يراو˘ششŸ ر˘ظ˘˘ن˘˘لا˘˘ب
نلو لمعلا ةرمث هذهو يشضاŸا
اباحرت تدجو د˘ق˘ل .ه˘ن˘ظ بي˘خأا

وهو Úب˘عÓ˘لا فر˘ط ن˘م اÒب˘ك
.ةعومÛا ‘ يجامدنا لهشس ام
دج لك˘ب ة˘ع˘م÷ا مو˘ي˘ل ر˘شضح˘ن

هذ˘˘ه .Òغ ل زو˘˘ف˘˘˘لا ل˘˘˘جا ن˘˘˘م
نأا يلعو بختنŸا ‘ يتشصرف
لاز˘ي ا˘م .ا˘ه˘˘لÓ˘˘غ˘˘ت˘˘شسا ن˘˘شسحأا
.““بختنŸا ‘ Òبك لمع يمامأا

بع˘˘ل˘˘م) لا˘˘ب˘˘ق سسيا˘˘ق نÓ˘˘يإا -
ءاو˘˘˘˘جألا““ : (ا˘˘˘˘شسنر˘˘˘˘ف /سسمار
ع˘˘ي˘˘م÷ا ,بخ˘˘ت˘˘نŸا ‘ ة˘˘˘ع˘˘˘ئار
تد˘جو ,ةوا˘ف˘ح˘ب ي˘ن˘ل˘ب˘ق˘˘ت˘˘شسا

د˘ي˘ع˘شس د˘ج .ة˘˘ع˘˘ئار ة˘˘عو˘˘م‹
.› فرشش اذهو يدل˘ب ل˘ي˘ث˘م˘ت˘ب
نا˘ك بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل ي˘˘ئا˘˘عد˘˘ت˘˘شسا

ودبي هنأل › ةب˘شسن˘لا˘ب ةأا˘جا˘ف˘م
يدحتلا عفرل ز˘ها˘ج ا˘نأا .ار˘ك˘ب˘م
ى˘ل˘ع ظا˘ف˘ح˘ل˘ل د˘ج˘ب ل˘م˘ع˘˘لاو
رشضحنشس .بختنŸا ‘ يتناكم
نم يغبن˘ي ا˘م˘ك ر˘ج˘ي˘ن˘لا ءا˘ق˘ل˘ل

زوفلل هبعل ةقيرط ليل– لÓخ
.““هيلع

ا تاحيرشصت :(رجينلا-رئاز÷ا)2202-لايدنوم تايفشصت
ةطلتıا ةقطنŸا ‘ ÚبعÓل

2441 رفشص82ـل قـفاومــلا1202  ربوتكأا70  شسيمÿا
ةشضاير

شسيمÿا موي2202-1202 مشسوم ةمانزر نع فششكلا :¤وألا ةطبارلا / مدقلا ةرك
لبقŸا سسيمÿا موي ةفÙÎا مدقلا ةرك ةطبار فششكت
مشسوملل ¤وألا ة˘ط˘بار˘لا ة˘لو˘ط˘ب ة˘ما˘نزر ن˘ع با˘ق˘ن˘لا
ةÒشسŸا ةئيهلا هتنلعا ام بشسح ،2202-1202 يشضايرلا
.يمشسرلا اهعقوم ‘ سسمأا ةشسفانملل

،ةفÙÎا مدقلا ةرك ةطبار ملعت““ : ةطبارلل نايب ‘ ءاجو
مشسوŸا ةما˘نزر ة˘عر˘ق بح˘شس نا ¤وألا ة˘ط˘بار˘لا ة˘يد˘نأا
ربوتكا7 سسيمÿا موي نوكيشس2202 -1202 يشضايرلا

.““اهرق01Ãر03 ةعاشسلا ىلع
22 يموي2202-1202 ¤وألا ةطبارلا ةلوطب قلطنتو
.ةلوج43 ة‹رب عم ،ايدان81 ةكراششÃ ربوتكا32و
نيدعاشصلا ديعلا موغلشش لÓهو ءاعبرلا لما ايدان دعيو
هيف تلز˘ن يذ˘لا تقو˘لا ‘ ،¤وألا ة˘ط˘بار˘ل˘ل ن˘يد˘يد÷ا

جر˘ب ي˘ل˘ها ،سسا˘ب˘ع˘ل˘ب دا–ا ،ة˘ل˘ي˘ل˘م Úع ة˘ي˘ع˘م˘˘ج قر˘˘ف
.ةاوه ةيناثلا ةطبارلا ¤ا ةدكيكشس ةبيبششو جيريرعوب

¤وألا ةطبارلا ةلوطب ‘ ةكراششŸا ةيدنلا يلي اميف
2202 -1202 :مشسوŸ ةفÙÎا

دا–ا ،ةرواشسلا ةبيبشش ،في˘ط˘شس قا˘فو ،دادزو˘ل˘ب با˘ب˘شش
ةيدو˘لو˘م ،نار˘هو ة˘يدو˘لو˘م ،ل˘ئا˘ب˘ق˘لا ة˘ب˘ي˘ب˘شش ،ر˘ئاز÷ا
يدان ،ةيدŸا يبŸوا ،ةرقم م‚ ،ةنيطنشسق بابشش ،رئاز÷ا
،ةركشسب دا–ا ،ياد Úشسح رشصن ،نازيلغ عيرشس ،وداراب

لÓه و ءاع˘برلا ل˘ما ،ف˘ل˘ششلا ة˘ي˘ع˘م˘ج ،نا˘شسم˘ل˘ت دادو
.ديعلا موغلشش

 مهيشسفانم ىلع نوفرعتي نويرئاز÷ا :طشساوأÓل1202-⁄اعلا ةلوطب /وديج
بحشس ةيلمع بشسح ،ةيلاطيلا ايبلوأاب ءاعبرلا دغ موي قلطنتشس يتلا ودي÷ا ‘ طشساوأÓل1202-⁄اعلا ةلوطبل لولا رودلا نم ،ةثÓث عوم‹ نم دحاو يرئازج عراشصم يفعأا
،Êاثلا رودلا ‘ ةرششابم ةشسفانŸا لهتشسيشس يذلاو غلك06 نم لقا ةئفل ةيناثلا ةعومÛا ‘ ةعرقلا هتعقوا يذلا ،ةÎبوب يدهم فيطللا دبعب رملا قلعتيوشسمأا ترج يتلا ةعرقلا
.ييراÁد ليوج يدنكلا و يليفششيÒتاشش وركاشش يجرو÷ا Úب ةلزانŸا نم زئافلا ماما

‘ ،ثانلا دنع ةديحولا رئاز÷ا ةلث‡ ،يشسيد اشسيلم دجاوتت امنيب ،ريروب ”رآا Êاركولا هلازن لوأا ‘ هجاويو .غلك18 نم لقأل ¤وألا ةعومÛا نمشض يحابر دمحا هنطاوم دجاوتيو
.ونايجاه ايجرويج ةينامورلاب اهعمجتشس اهل ةلزانم لوا و غلك84 نم لقأل ةعبارلا ةعومÛا

يتوليششنأا ‘ زيÒب ةقث زهي لوينابشسإا
ÚتÁزهل ديردم لاير سضرعتو.ةÒخألا ةÎفلا ‘ يتوليششنأا ولراك ةدايق ت– ي‚ŸÒا ءادأا نع سضار Òغ ،ديردم لاير سسيئر ،زيÒب ونيتنرولف نأاب ، سسمأا ،Êابشسإا يفحشص ريرقت دافأا

باتنت قلقلا نم ةلاح كانه نإاف ،ةينولاتكلا ““تروبشس““ ةفيحشص بشسحبو                      .1-2 ةجيتنب لوينابشسإاو لوبشساÒت فيÒشش دي ىلع اجيللاو ابوروأا لاطبأا يرودب Úتيلاتتم
كانه نأاب رعشش ثيح ،زيÒب قلق تراثأا يتلا يه اًديد– لوينابشسإا ةارابم نأا ،ةفيحشصلا تفاشضأاو.يتوليششنأا عم اًرخؤوم ي‚ŸÒا همدقي يذلا ءادألا نأاششب ديردم لاير ›وؤوشسمو زيÒب

.سصرفلا نم Òبك ددع رادهإا دعب ،قيفوتلا بايغل زوفلا نم قيرفلا اهيف مرُح يتلا فيÒشش ةارابم سسكع ىلع ،ءلدبلا دعاقم ىلع لولح دوجو مدعو ،قيرفلا ‘ ةÒبك روشصق ةلاح
.تايرابŸا مداق ‘ لوينابشسإا مامإا هتارابم ‘ قيرفلا اهيلع رهظ يتلا ةلي◊ا ةلق رركتت نأا ىششخي زيÒب نأا ¤إا ،ةفيحشصلا تراششأاو

بشسنألا ‘اششت :ورافاناك
ةنولششرب ةدايقل

رغشصألا قيقششلا ،ورافاناك ولواب ›اطيإلا عفادŸا فششك
،قباشسلا سسوتنفويو ديردم لاير عفادم ،ورافاناك ويبافل

ةÎفلا ‘ ةنولششرب ةدايق ›وتل بشسنألا لوح هيأار نع
.ةلبقŸا

نع ليحر˘لا˘ب ،نا˘مو˘ك د˘لا˘نور يد˘ن˘لو˘ه˘لا م˘شسا ط˘ب˘تراو
ديعشصلا ىلع قيرفلا جئاتن عجارت دعب ،ةنولششرب بيردت
.يراقلاو يلÙا

ة˘ف˘ي˘ح˘شص ا˘ه˘˘ت˘˘ل˘˘ق˘˘ن تا˘˘ح˘˘ير˘˘شصت ‘ ورا˘˘فا˘˘نا˘˘ك لا˘˘قو
ءي˘شش ل˘ك ،ي˘شسي˘م نود˘ب““ :ة˘ي˘نو˘لا˘ت˘ك˘˘لا ““ترو˘˘ب˘˘شس““
نأا بجي بردŸا رايتخا ›اتلابو ،ةبوعشص Ìكأا نوكيشس
.““اًيرهوج نوكي

م˘ه˘نأا د˘ق˘ت˘˘عأا ن˘˘ك˘˘ل ،و˘˘لÒب ن˘˘ع تأار˘˘ق د˘˘ق˘˘ل““ :فا˘˘شضأاو
ميق فرعي سصخششل ةجاح ‘ اشسرابلا ،‘اششتب نولشصتيشس
.““يدانلا

دقل ،لويدراوج لثم بردم نع ثحبي ةنولششرب““ :متخو
‘ تمهاشسو ،هب ةشصاخ ةشسردم سسيشسأات ‘ اًببشس ناك
ةرك بولشسأا Òغ دقل ،بختنŸاو ةينابشسإلا ةركلا روطت
.““ماع لكششب مدقلا

انانوأا فطÿ لخدتي ةنولششر
نÓيم Îنإا لبق

مامتها دوجو نع ، سسمأا ،Êابشسإا يفحشص ريرقت فششك
ÊوÒماكلا عم دقاعتلاب ،ةنولششرب ةرادإا بناج نم يوق
.مادÎشسمأا سسكايأا ىمرم سسراح ،انانوأا هيردنأا

لبق ،سسكايأل يشضايرلا ريدŸا ،سسرامرفوأا كرام نلعأاو
نم ،انانوأا عم قافتل لشصوتلا ‘ هيدان لششف ،مايأا ةدع

اذ˘ه ة˘يا˘ه˘˘ن˘˘ب ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ي يذ˘˘لاو ›ا◊ا هد˘˘ق˘˘ع د˘˘يد“ ل˘˘جأا
سضوافتلا ‘ ةير◊ا قلطم انانوأل نوكيشس ،هيلع.مشسوŸا

بشسحبو.لبقŸا Êاثلا نوناك /رياني1 نم ةيادب ٍدان يأا عم
ةنولششرب نإاف ،ةينابشسإلا ““وفيتروبيد ود˘نو˘م““ ة˘ف˘ي˘ح˘شص
عم دقاعتلاب هفوفشص ‘ ىمرŸا ةشسارح زكرم زيزعتب متهم
نوكيشس ةÒبك ةبشسنب ،وت˘ي˘ن ي˘ل˘يزاÈلا نأا˘ب ا˘ًم˘ل˘ع ،ا˘نا˘نوأا

.فيشصلا ‘ يدانلا جراخ
باج˘عإا لا˘ن (ا˘ًما˘ع52) ا˘نا˘نوأا نأا ،ة˘ف˘ي˘ح˘˘شصلا تفا˘˘شضأاو
يجيرخ دحأا دعي ثيح ،تابشسانŸا نم ديدعلا ‘ ةنولششرب
لحرو ،Êولاتكلا يدانلل ةكولمŸا ““ايشسام ل““ ةيÁداكأا

.تاونشس5 لبق اهنع
نم سضورع ةدع كلÁ انانوأا نأا ¤إا ،ةفيحشصلا تراششأاو
.نويل كيبŸوأاو ديردم وكيتلتأا ،›وبان ،نÓيم Îنإا ةيدنأا

عم هقافتا ”أا انانوأا نأاب ،ايلاطيإا ‘ تاديكأات دوجو مغرو
ىلع اهعشضول سضورعلا عيمج رظتني بعÓلا نأا لإا ،Îنإا
.لشضفألا رايتخاو ةلواطلا

‘ بعل˘لا ى˘ل˘ع ح˘ت˘ف˘ن˘م ا˘نا˘نوأا نأا˘ب ،ة˘ف˘ي˘ح˘شصلا تدا˘فأاو
مامتهاب ةنولششرب سضرع ىظحيشسو ،ا˘ي˘لا˘ط˘يإا وأا ا˘ي˘نا˘ب˘شسإا

مييقتو ليشصافتلا ةفرعم رظتني بعÓلا نكل ،هنم سصاخ
.يشضايرلا عورششŸا

اًئجافم اًبلط مدقي ديردم لاير
Ÿششتيردو

نم ئجافم بلط نع ، سسمأا ،Êابشسإا يفحشص ريرقت فششك
.سشتيردوم اكول يتاوركلا همجنل ديردم لاير
يتارا˘ب˘م سضوÿ ا˘ًي˘لا˘ح (ا˘ًما˘ع63) سشتيردو˘م د˘ع˘ت˘شسيو
تايفشصتلا نمشض ،هدÓب بختنم عم ايكافولشسو سصÈق
.رطقب2202 ⁄اعلا سسأاكل ةلهؤوŸا ةيبوروألا

بلط نإاف ،Êابشسإلا ““لاÎنيشس اشسنيفيد““ عقوم بشسحبو
،اي˘تاور˘ك بخ˘ت˘نÃ ق˘ل˘ع˘ت˘م ،سشت˘يردو˘م ن˘م د˘يرد˘م لا˘ير
.ةيلودلا هتاكراششم نأاششب اًديد–و
مدع سشتيردوم نم بلط ديردم لاير نأا ،ريرقتلا فاشضأاو
هرمع ببشسب ،اي˘تاور˘ك بخ˘ت˘ن˘م تا˘يرا˘ب˘م سضع˘ب سضو˘خ
.ةيندبلا هتقايلو
نم ،ديردم لاير لخاد قلق ةلاح كانه نأا ،ريرقتلا حشضوأاو
سشتيردوم ءادأا ىلع ايتاورك بختنم تايرابم سضوخ Òثأات
›ودلا فقوتلا ةÎف نوكت نأا نولشضفي ثيح ،ي‚ŸÒا عم
Ãف ةباثÎل ةحار ةÓةديدج ةماود ‘ لوخدلا نم اًلدب بع
.تايرابŸا نم
رارق ‘ مكحتي نل ديردم لاير نأا ،ريرقتلا دكأا ،كلذ عمو
.همدع نم بلطلا اذه لوبق ةيرح هل كÎيشسو ،سشتيردوم
عم اًزيكرت Ìكأا سشتيردوم ناك ول ،ديردم لاير لشضفيو
Êوت ÊاŸألا لثم اًما“ ،ايتاورك بختنم نم ديردم لاير
جورخ دعب ›ود˘لا لاز˘ت˘علا˘ب اًرار˘ق ذ˘خ˘تا يذ˘لا ،سسور˘ك

بعÓلاب ةنراقم هنشس رغشص مغر ،0202 وروي نم ايناŸأا
سشتيردوم ن˘م بل˘ط˘ي ن˘ل د˘يرد˘م لا˘ير نأا لإا.ي˘تاور˘ك˘لا
سضع˘˘ب ن˘˘ع بي˘˘غ˘˘ت˘˘لا ن˘˘ك˘˘لو ،›ود˘˘لا بع˘˘ل˘˘لا لاز˘˘ت˘˘عا
.ةيندبلا هتقايل رثأاتت ل ىتح ،ةيلودلا تاءاعدتشسلا

نل ديردم لاير نأا ىلع ىرخأا ةرم ديكأاتلاب ،ريرقتلا متخو
هنكلو ،ءيشش ىلع هÈجي نلو ،سشتيردوم رارق ‘ لخدتي
.ةحيشصن هتايط ‘ لمحي بلط ةباثÃ رمألا
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ةشضاير

سسيراب نم جورخلل يرابك5 لغتشسي يبابم ..  ريرقت

ضسيراب مجاهم ،يبابم نايليك رجف
نلعإاب ،ةيودم لبانق نامÒج ناسس
لوأل هقيرف نع ليحرلا ‘ هتبغر
ىلع رهسش نم Ìكأا رورم دعب ،ةرم
.ةيفيسصلا تلاقتنلا باب قلغإا

‘ با˘سشلا م˘جا˘هŸا تا˘ح˘˘ير˘˘سصت
ةكبسشو بيك˘ي˘ل ة˘ف˘ي˘ح˘سصل هراو˘ح
ل˘ك˘سشب رذ˘ن˘ت و˘لرا˘ك تنو˘م و˘يدار
ديدŒو هرارمت˘سسا ضصر˘ف نأا˘ب Òب˘ك
ف˘ع˘سضأا ي˘ج ضسإا ي˘ب ع˘˘م هد˘˘قا˘˘ع˘˘ت

قو˘ف ز˘ف˘ق˘لا ‘ ه˘ت˘ب˘غر ن˘˘م اÒث˘˘ك
.ءارمألا ةقيدح راوسسأا

،نا˘ي˘ل˘ي˘ك تا˘ح˘ير˘سصت ل˘ي˘ل˘ح˘˘ت˘˘بو
هقيرط نأا ودبي فيك   ضضرعتسسي
Ÿة˘˘ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا ة˘˘م˘˘سصا˘˘ع˘˘لا ةردا˘˘˘غ
،ةيرادإاو ةينف يرابكÈ 5ع نوكيسس
ر˘˘سصا˘˘ن يدا˘˘ن˘˘لا ضسي˘˘ئر ن˘˘م أاد˘˘ب˘˘˘ت
ي˘ن˘ي˘ت˘ن˘جرألا م˘ج˘ن˘لا ¤إا ي˘ف˘ي˘˘لÿا
.يسسيم لينويل

باهرإا تراك
‘ يفي˘لÿا ه˘لا˘ق ا˘م نأا ي˘با˘ب˘م د˘كأا
هنأاب ،يسسيم Ëدقتل يفحسصلا ر“ؤوŸا

،يباب˘م ل˘ي˘حر˘ل رذ˘ع كا˘ن˘ه د˘ع˘ي ⁄
،فوÿاب هباسصأا انا‹ رداغي نل هنأاو
هقير علتباو فوÿاب رعسش هنأا ةجردل
.ةبوعسصب
يدا˘˘˘ن˘˘˘لا ضسي˘˘˘˘ئر تا˘˘˘˘ح˘˘˘˘ير˘˘˘˘سصت
د˘ق˘ف˘ت نأا ا˘ه˘نأا˘˘سش ن˘˘م ي˘˘سسيرا˘˘ب˘˘لا
ا˘م˘ك ،نا˘مألا˘˘ب ضسا˘˘سسحإلا بعل˘˘لا
تقلطأا يتلا Òهام÷ا مامأا هتجرحأا

.هدسض ناجهتسسلا تارفاسص
تيدبأا امدعب ءاقبلا““ يبابم لاق امك
،““Êدعسسي ل رمأا ،ليحرلا ‘ ةبغر
مجاهŸا نأاب اسضيأا رذنت ةلاسسر يهف
فر˘˘سصت ه˘˘ب˘˘ج˘˘ع˘˘ي ⁄ ي˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا

.هيدان ›وؤوسسم
ةروسصلا هيوسشت

ى˘ل˘ع لا˘ق ا˘م˘ل˘ث˘˘م ي˘˘با˘˘ب˘˘م ضصر˘˘ح
غ˘ل˘بأاو ،Òب˘ك˘لا با˘˘ب˘˘لا ن˘˘م جورÿا

لي˘حر˘لا ‘ ه˘ت˘ب˘غر˘ب ار˘ك˘ب˘م ه˘يدا˘ن
،ي˘سضاŸا زو“ /و˘˘ي˘˘لو˘˘ي ف˘˘سصت˘˘ن˘˘م
.دحأل رارقلا برسسي ⁄ هنأا ادكؤوم
بعللا ىفن تقولا ضسفن ‘ نكل
ضضفر هنأا ل˘ث˘م تا˘ب˘ير˘سست با˘سشلا
ي˘سضا˘ير˘˘لا ر˘˘يدŸا ع˘˘م ضضوا˘˘ف˘˘ت˘˘لا
7 وأا6 ضضفر˘ي ⁄ ه˘نأاو ،ودرا˘نو˘ي˘˘ل

.هدقع ديدجتل ضضورع
،ةلوبقم ودبت تابيرسستلا هذه لك

ر˘ع˘سشي نأا˘˘ب ر˘˘مألا ل˘˘سصي نأا ن˘˘ك˘˘ل
هرهظي نأا ديري ودرانويل نأاب يبابم

هيلع نأا هغلبإاب ضصللا ةروسص ‘
‘ يدا˘ن˘لا ضسي˘ئر ة˘ل˘با˘ق˘م را˘ظ˘ت˘نا
نأا ¤إا اسضيأا Òسشي ،بأا /ضسطسسغأا
ه˘˘˘يو˘˘˘سشت ن˘˘˘˘م بسضا˘˘˘˘غ بعل˘˘˘˘لا

.هتروسص
ضسعلا رهسش

ي˘با˘ب˘م Úب ل˘سسع˘لا ر˘ه˘سش ى˘˘ه˘˘ت˘˘نا
د˘ج˘ي ⁄ ثي˘ح ،رو˘ي˘˘نو˘˘ج را˘˘م˘˘ي˘˘نو
ن˘˘م ا˘˘جر˘˘ح ي˘˘˘سسنر˘˘˘ف˘˘˘لا بعل˘˘˘لا
ه˘˘˘ل˘˘˘˘ي˘˘˘˘مز خ˘˘˘˘بو ه˘˘˘˘نأا˘˘˘˘ب فاÎعلا
.ةينانألاب همهتاو ،يليزاÈلا

ةÒبك لو– ةطقن فقوŸا اذه دعيو
لدابت امدعب ،يئانثلا Úب ةقلعلا ‘

ذ˘˘ن˘˘م ة˘˘˘يدرو˘˘˘لا تا˘˘˘ح˘˘˘ير˘˘˘سصت˘˘˘لا
يج ضسإا يب فوفسصل ام˘ه˘ما˘م˘سضنا

فيسص) ةدحاو تلاقتنا ةÎف للخ
7102).

،يبابمو رامين Úب ي˘ن˘ل˘ع˘لا خر˘سشلا
بعل˘لا نأا˘ب ل˘ي˘ق ا˘˘م ا˘˘سضيأا زز˘˘ع˘˘ي
ةو˘ق ن˘م ار˘تو˘ت˘م ود˘ب˘ي ي˘سسنر˘˘ف˘˘لا
ي˘˘ل˘˘يزاÈلا م˘˘ج˘˘ن˘˘لا Úب ة˘˘قل˘˘ع˘˘˘لا

،يسسيم لي˘نو˘ي˘ل بر˘قŸا ه˘ق˘يد˘سصو
ي˘بو˘ل˘لا ةو˘ط˘سس ن˘م د˘يز˘ي˘سس يذ˘لا
 .ضسبلŸا علخ ةفرغ ‘ ينيتللا

يسسيم لظ
ةظ◊ لكب عتمتسسي هنإا يبابم لاق

يذ˘لا ،ي˘سسي˘˘م راو˘˘ج˘˘ب بع˘˘ل˘˘لا ‘

يذلاو ،مدقلا ةرك ةحئار هنم حوفت
‘ Úب˘˘عل˘˘لا ل˘˘سضفأا ن˘˘˘م هÈت˘˘˘عا
.لسضفألا نكي ⁄ نإا ،خيراتلا

تلمح نايلي˘ك تا˘ح˘ير˘سصت ن˘ك˘ل
Òثكلا حرطت ةينمسض ةلاسسر اسضيأا

نأا هلوقب ماه˘ف˘ت˘سسلا تا˘مل˘ع ن˘م
ل˘ث˘م را˘ب˘ك مو‚ راو˘ج˘˘ب بع˘˘ل˘˘لا““
ضضعب Ëدقت هيل˘ع ضضر˘ف˘ي ،ي˘سسي˘م
،فعاسضم دوه‹ لذبو تلزانتلا

ل هنأاو ،هبويعو هتازيمÃ ويل لبقتو
Áكأا ضضكر˘ي نأا ع˘˘ناÌ ا˘م˘ن˘ي˘ب Áي˘سش
.““؟هتقاط نيزختل بعلŸا ‘ هليمز

زكرم ‘ Èكألا يتروطخ““ عباتو
ن˘˘م ع˘˘نا˘˘م ل ن˘˘ك˘˘˘ل ،نÁألا حا˘˘˘ن÷ا
نل يننأا لإا ،ةبرح ضسأارك يفيظوت
وأا ي˘ك˘سسفود˘˘نا˘˘ف˘˘ي˘˘ل ل˘˘ث˘˘م نو˘˘كأا

.““ضشتيفوميهاربإا وأا Êافاك
لد˘˘عŸا دد˘˘ه˘˘ي د˘˘ق لزا˘˘˘ن˘˘˘ت˘˘˘لا اذ˘˘˘ه
هلعجيو ،ي˘با˘بŸ ز˘ي˘مŸا ي˘ف˘يد˘ه˘ت˘لا
هدعبي دق ا‡ ،يسسيم لظ ‘ ضشيعي

ز˘ئاو÷ا˘ب زو˘ف˘لا تا˘˘ح˘˘ي˘˘سشر˘˘ت ن˘˘ع
.ةيدرفلا

ةنحاسشلا دئاق
يأا ه˘تا˘ح˘ير˘سصت ‘ ي˘با˘ب˘م د˘ب˘˘ي ⁄

ةينفلا تاردقلاب ةمات عانتقا ةراسشإا
Ÿبرد˘م و˘˘ن˘˘ي˘˘ت˘˘ي˘˘كو˘˘ب و˘˘ي˘˘سسيروا
Úب م˘غا˘ن˘˘ت˘˘لا دا˘˘ج˘˘يإا ‘ ،ق˘˘ير˘˘ف˘˘لا
.ةراب÷ا ةيموجهلا ةحلسسألا

ةنحاسشلا حاتفم ا˘ن˘ح˘نÁ ن˘ل““ لا˘قو
نايليك ىقلأا لب ““انسسفنأاب اهدوقنل
مو‚ ىلع Èكأا لك˘سشب ة˘ي˘لوؤو˘سسŸا
ةحونمŸا ةير◊ا للغتسساو ،قيرفلا
.تاكرحتلا لدابت ‘ مهل

يبابŸ ةيسسامولبدلا تاح˘ير˘سصت˘لا
ةرو˘سص زاز˘ت˘هاو ،و˘ن˘ي˘ت˘ي˘كو˘˘ب ن˘˘ع

ضضفر ةعقاوب ين˘ي˘ت˘ن˘جرألا بردŸا
،هلادبتسسا دعب هل يسسيم ةحفاسصم
ويسسيروا˘م ة˘ي˘سصخ˘سش ةو˘ق نأا Úب˘ُت
.كÙا ىلع تتاب ،نايليك ىدل

وكيتلتأا م‚ ،زيراوسس ضسيول Êايوجوروألا ضضرعتسسا
مسسوŸا ةيادب لبق ةنولسشرب نع هليحر ضسيلاوك ،ديردم
هيلع بعسصي تاقياسضŸ ضضرعت هنأا ¤إا ًاÒسشم ،يسضاŸا
ةفيحسص اهتلقن تاحيرسصت ‘ زيراوسس لاقو.اهنايسسن
ق˘ح˘ت˘سسأا ⁄ ي˘ن˘نأا د˘ق˘ت˘عأا““ :ة˘ي˘نو˘لا˘ت˘ك˘لا ““ترو˘ب˘سس““
ناك ،ةطلسسلا كيدل تناك اذإاف ،اهب ترداغ يتلا ةقيرطلا

،ءيسش لك › حرسشتو ،هجول اهجو ينهجاوت نأا كيلع
متي فوسس ، ضسمأا ىتح لحرأا ⁄ اذإا يننأا ÈÊخت لو
Êولسسرأا““ :فاسضأاو.““لايرايف ةارابم ‘ّ يلع دامتعلا
اهنإا ،ة˘عو˘مÛا ن˘ع اًد˘ي˘ع˘ب ،3 مقر بع˘لŸا ‘ بيرد˘ت˘ل˘ل
Òكفتلل اًرطسضم تسسل يننكل ،اهنايسسن بعسص ءايسشأا

يننأا راهظإاو ديج لكسشب يلمعب مايقلا ‘ نكلو ،اهيف
.““ةمهم ءايسشأا لجأا نم لاتقلا ‘ رمتسسأاسس
ةنولسشرب لاح ىلع نيزح هنأا زيراوسس دكأا ،كلذ عمو
يننأل ينŸؤوي اسسرابل˘ل ثد˘ح˘ي ا˘م ة˘يؤور““ :لا˘قو ،ا˘ًي˘لا˘ح
قثو دقل ،ءيسش لك ينحنم دقل ،يدانلاب اًدج اًمرغم تنك
⁄ؤوم رمأا وهو ،ةينهŸا يتÒسسم ‘ بعسص تقو ‘ يب

،كانه ةدو˘جوŸا تا˘قاد˘سصل˘لو ،ل˘خاد˘لا ‘ ي˘ئا˘قد˘سصأل
⁄ؤوŸا نم ،موي لك لخادلاب نولمعي نيذلا ضصاخسشأللو
زيراوسس قرطت مث.““وحنلا اذه ىلع ةنولسشرب ىرأا نأا
ما˘ع˘لا و˘ن بما˘ك ‘ ة˘نو˘ل˘سشر˘ب ة˘ه˘جاو˘م ن˘ع ثيد˘ح˘ل˘ل
.يسضاŸا

¤إا ،يسسيم لينويل ينيتنجرألا هقيدسص ليحر كلذكو
نم ناك ،يسضاŸا ماعلا ‘““ :لاقو.نامÒج ناسس ضسيراب
ةه˘جاو˘مو و˘ن بما˘ك ¤إا ةدو˘ع˘لا › ة˘ب˘سسن˘لا˘ب بير˘غ˘لا

ويل ةيؤور مدع نآلا برغألا نوكيسسو ،ضسفانمك يسسيم
نآلا ،ام ببسسل ثد– رومألا نكل ،ةنولسشرب ضصيمقب

اًعم انك ماع لبقو ،ديردم وكيتلتأا ‘ انأاو ضسيراب ‘ وه
نع ثيد◊اب هتاحيرسصت زيراوسس متخو.““ةنولسشرب ‘
Œةقثب عت“أا““ :اًلئاق ،د˘يرد˘م و˘ك˘ي˘ت˘ل˘تأا ع˘م ة˘ي˘لا◊ا ه˘ت˘بر
نوقثي مهنإا ،ÚعجسشŸاو ،ÚفظوŸاو ،قيرفلا ‘ يئلمز

يب نونمؤوي مهف ،هب ةمهاسسŸا يننكÁ امو يتايناكمإا ‘
‘ ةعئار ءاوجأا كانه ،يت˘ي˘م˘هأا˘ب ارو˘ع˘سش ي˘ن˘ح˘نÁ اذ˘هو
.““قيرفلا

ينŸؤوي ةنولششÈل ثدحي ام :زيراوشس

ANEP GRATUIT N° 0067 ١٢٠٢  ربوتكأا70  سسيمÿا  - باهششلا

ةيبعششلا ةيطارقÁدلا ةيرئاز÷ا ةيروهم÷ا
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راـــــــــــــــــــــــهسشإا

ANEP N° 2116017430 ANEP N° 2116017613

ANEP N° 2131007270

١٢0٢  ربوتكأا70  سسيمÿا   - باهسشلا ١٢0٢  ربوتكأا70  سسيمÿا   - باهسشلا

١٢0٢  ربوتكأا70  سسيمÿا   - باهسشلا

ةيبعسشلا ةيطارقÁدلا ةيرئاز÷ا ةيروهم÷ا
 ةنيدŸاو نارمعلاو نكسسلا  ةرازو

 ركسسعم ةيلول يراقعلا Òيسستلاو ةيقÎلا ناويد
33٢60٢6609٢8990 : يئاب÷ا فيرعتلا مقر

١٢0٢ /63 مقر ةراسشتسسا نع نÓعا
ةداق يديسس عراسشب  هرقم نئاكلا يراقعلا Òيسستلاو ةيقÎلا ناويد نلعي

يمومع نك˘سسم0٢ زا‚ا ما“ا د˘سصق ، ر˘ك˘سسع˘م ة˘ن˘ما˘ث˘لا ة˘ق˘ط˘نŸا را˘تıا˘ب
-ةديحو ةسصح-  ةفلتıا تاكبسشلاو  تاقرطلا لاغسشا نودب روانÃ يراجيا

4+ط فرغ ثÓثب نكسسم0١- ةبطخ١: ةرامع
4+ط فرغ ثÓثب نكسسم0١ ةبطخ٢: ةرامع
0١0٢ ةنسسل سشهلا نكسسلا ىلع  ءاسضقلل سصاÿا جمانÈلا

: ةنيهŸا تايناكملا

Áا تلواقملل نكŸاو ةلهؤوŸا فينسصتلاو ليهأاتلا ةداهسش ىلع لسصحتŸينه
( يوناث وأا يسسيئر طاسشن ءانبلا لا‹ ‘ قوف امف ةيناث ةجرد)
ةيقÎلا ناويد ىدل طورسشلا Îفد بحسست نÓعلا اذهب ةمتهŸا تاكرسشلا

44 يحب هرقم  نك˘سسلا - تا˘ق˘ف˘سصلا ة˘ح˘ل˘سصم- ر˘ك˘سسعÃ يرا˘ق˘ع˘لا Òي˘سست˘لاو
غلبم عفد  لباقم  ركسسعم  ةنماثلا ةقطنŸا  راتıاب ةداق يديسس عراسش نكسسم
.سضيوعتلل لباق Òغ (00.000.٢) يرئازج  رانيد Úفلا  هردق  ›ام ›ام
سصوسصنŸا لوعفŸا ةيراسسو قئاثولا عيمجب  ايرابجا  ةقفرم سضورعلا نوكت

. ةلسصفنم ةفرظأا ثÓث ‘ سضورعلا هذه عسضوت نيدهعتملل تاميلعت ‘  اهيلع
: نم نوكتيو حسشÎلا سضرعلا : لولا فرظلا
: ةيلاتلا تادنتسسŸا ىلع حسشÎلا فلم يوتحي

حيسشرت ةقرو .

 ةماقتسسلا نÓعا.

تاكرسشلل يسساسسلا ماظنلا.

. ةسسسسؤوŸا كارسشإا نم سصاخسشلا نك“ يتلا تايحÓسصلاب ةقلعتŸا ةقيثولا.

، ةرورسضلا دنع وا ÚسصقانŸا وأا ÚحسشرŸا تاردق مييقتب حمسست  ةقيثو يأا.
نطابلا نم نيدقاعتŸا ، نيدقاعتŸا
امك) عورسشملل  ةئيبعتل ةدايقلا وأا ةيرسشبلا دراوŸا ةحئل : ةيرسشبلا دراوŸا.
SANC ¤ا اريرقت ةلامعلل ةلودلا معد (افيكو
SANC تامدخ نع  ةرداسصلا باسستنلا تاداهسشب  اهريÈتو
عيمج  معدت دراوŸا ةئبعتل ةزهجلاو عيراسشŸا نم ةمئاق : ةيداŸا دراوŸا
ةروتاف ، لوعفŸا  ةيراسس Úمأات ةسصيلوب+ ليجسست تاقاطب)  ةمعادلا  قئاثولا

نوكي نا بجي ةرجأاتسسŸا تادعملل ةتباث تادعملل رومأام نمVP يسصقتو
لمعلا نم Ëدقتل ينمزلا لود÷ا  قثوم  راجيلا دقع لÓخ نم اهريÈت
. ءاهتنÓل يئاهنلا دعوŸا حاÎقا ىلع ءوسضلا طيلسست

لا‹ ‘ قوف امف٢ ةئفلا فينسصتلاو  لهؤوŸا ةداهسش : ةينهŸا تاردقلا
( Ëدقتلا هانثا حلاسص) يوناث لوأا يسسيئر طاسشن ءانبلا

 : ةيلاŸا تاردقلا: ب
ةموتfl ةÒخلا ثÓثلا تاونسسل˘ل ة˘ي˘لاŸا ج˘ئا˘ت˘ن˘لا ا˘هرÈت ة˘ي˘لاŸا ل˘ئا˘سسو˘لا

 تاباسس◊ا سضوفم وأا ةبيرسضلا تاطلسسلا لبق نم لاوملا بسسح
 ةيلاŸا ةءŸÓا ةداهسش
: ةنيهŸا عجارŸا  : ج
ذ˘ي˘ف˘ن˘ت˘لا ن˘سسح  تادا˘ه˘سشب لو˘سصلا بسسح ةرŸÈا ة˘ي˘ن˘هŸا ع˘جارŸا ة˘˘م˘˘ئا˘˘ق
. ÚكلاŸا نم ةرداسصلا
: قيلعت
لإا ةبولطم تسسيل حسشÎلا نÓعا ‘ ةدراولا تامولعŸا رÈت يتلا قئاثولا
: ماعلا دقعلل  حجانلا سضرعلل
⁄ اذا . رهسشا ةتÓث نم لقأا ةدŸ  يئان÷ا  لجسسلل ““ لجسس ““ ةمÓع عسضو متي
. يئان÷ا لجسسلاو مك◊ا  قافرا هيلع بجي ، كلذك نكي

، يعيبطلا  سصخسشلا ةلاح ‘ سضراعلا وا حسشرم نأاسشب  ةيئان÷ا تÓجسسلا
. ةكرسشلل رملا قلعتي  امدنع ةكرسشلل ماعلا ريدŸاو

 ةيغل رود نم تافطتقم
htabocac-sonsac– sanc نم ةداهسش
نوناقلل عسضخت يتلا تاكرسشلل ، يبيرسض فيرعت مقر لمحي  يراجتلا لجسسلا
. يرئاز÷ا
CNS  وPASوLRASوLRUE ““ ـل ةيلاŸا تانايبلا Ëدقت
: ىلع ““ ينفلا سضرعلا ““ ـل Êاثلا فلغŸا  يوتحي
 كاÎسشلا نايب
( قفارŸا رظنا) ةمعاد ةينف ةركذم
““ لوبقو ةءارق ““ ديلا طخب ةيلاŸا تافسصاوŸا لامكتسسا
: ىلع ““ ›اŸا سضرعلا ““ ـل ثلاثلا فلغŸا يوتحي

( قفرŸا  جدومنلا بسسح) Ëدقتلا باطخ١
(UPB) ةدحولا  رعسس لودج٢
(EQD ) ةردقŸا ليسصافتلاو ةيمكلا3
 ةقفاوم باطخ لÓخ نم هÁدقت  ” دق سضرعلا مدقم نوكي نأا لمتÙا نم4

: نم نوكتيو رسشنلا سضرعلا :  Êاثلا فرظلا

 كارسشلا نايب
 ةمعاد ةينف ةركذم
““ لوبق و ةءارق ““ ديلا طخب تافسصاوŸا لامكتسسا

: نم نوكتيو ›اŸا سضرعلا : ثلاثلا فرظلا

( قفارŸا جدومنلا بسسح ) Ëدقتلا باطخ-١
٢-(UPB) ةدحولا رعسس لودج
3-( EQD) ا ليسصافتلاو ةيمكلاŸةردق

ةقفاوم باطخ لÓخ نم هÁدقت ” دق  سضرعلا مدقم نوكي نأا لمتÙا نم
““ سضورعلا مييقتو ةفرظلا ةن÷ فرط نم لإا حتفي ل دهعت ““

63/١٢0٢ مقر ةراسشتسسا نع نÓعا

تا˘قر˘ط˘لا لا˘غ˘سشأا نود˘ب روا˘نÃ يرا˘ج˘يا ي˘مو˘˘م˘˘ع ن˘˘ك˘˘سسم0٢ زا˘‚ا ما˘˘“ا
- ةديحو ةسصح- ةفلتıا تاكبسشلاو
4+ط فرغ ثÓثب نكسسم0١ ةبطخ -١١ ةرامع
4+ ط فرغ ثÓثب نكسسم0١ ةبطخ -١٢ ةرامع
0١0٢ ةنسسل سشهلا نكسسلا ىلع ءاسضقلل سصاÿا جمانÈلا

ةعاسسلا لبق  (اموي5١) رسشع سسماÿا مويلا ‘ سضورعلا عاديا خيرات ددح
ةينطولا فحسصلا ‘ نÓعلا اذهل رودسص لوأا نم ءادتبا لاوزلا دعب ةدحاولا

 يمومعلا لماعتملل ةيمسسرلا ةرسشنلاو
يراقعلا Òيسستلاو ةيقÎلا ناويدل ةماعلا  ةيريدŸا ىدل سضورعلا عاديا متي

ةدا˘ق يد˘ي˘سس  عرا˘˘سش ن˘˘ك˘˘سسم44 يحب هرقم ن˘ئا˘ك˘لا- تا˘ق˘ف˘سصلا ة˘ح˘ل˘سصم-
.ركسسعم ةنماثلا راطخملب

ةفرظلا حتف ةيلمع روسض◊ نيدهعتملل ةوعد ةباثÃ اسضيأا دعي نÓعلا اذه
فداسص اذاو (اسس4١ ) ةعاسسلا ىلع سضورعلا عاديا خيراتل قفاوŸا مويلا ‘
‘و ›اوŸا لمعلا موي ¤ا لجؤوي Êوناق ةحار موي وأا ةلطع موي مويلا اذه
.ركسسعÃ يراقعلا Òيسستلا و ةيقÎلا ناويد رقÃ  ةعاسسلا سسفن

ةيبعسشلا ةيطارقÁدلا ةيرئاز÷ا ةيروهم÷ا
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تارايسسلا ⁄اع

مخفأاو Èكأا ةديد÷اSLG زنب-سسديشسرم ةرايشس Èتعُت
لك قوفو ، يعابرلا عفدلا تارايشس -سسديشسرم تارايشس
ةباحر˘لاو ة˘حار˘لا تا˘يو˘ت˘شسم ى˘ل˘عأا ةرا˘ي˘شسلا ر˘فو˘ت كلذ
روشضح ززعتل باجعإÓل ةÒثŸا اهداعبأا يتأاتو .ةماخفلاو
تحبشصأا ثيحب ،يجراÿا اهرهظم ديعشص ىلع ةرايشسلا
·77 ع˘قاو˘ب ا˘ه˘لو˘ط دادزا ثي˘ح) ا˘ه˘تا˘ق˘با˘˘شس ن˘˘م Èكأا

تÓجعلا ةدعاق لوط ةدايز امأا .(·22 عقاوب اهشضرعو
ل ،ةيلخادلا ةروشصقŸا ةباحر ىلع تشسكعناف ·06 عقاوب
فو˘ف˘شص ر˘فو˘تو .د˘عا˘قŸا ن˘م Êا˘ث˘لا ف˘شصلا ‘ ا˘م˘ي˘˘شس
ةبحر ةحاشسم ًايئابرهك ليدعتلل ةل˘با˘ق˘لا ثÓ˘ث˘لا د˘عا˘قŸا

ءانثأا ةحارلا نم ًاعئار ًىوت˘شسم م˘ه˘ح˘ن“و با˘كر˘لا ع˘ي˘م÷
ثلاثلا فشصلا ‘ ةدوجوŸا دعاقŸا يط نكÁو .سسول÷ا

¤إا لشصت يتلا) ةعتمألا قودنشص ةحاشسم ةدايز لجأا نم
Êا˘ث˘لا ف˘شصلا ‘ د˘عا˘قŸا ّي˘ط ن˘كÁ ا˘م˘ن˘ي˘ب ،(Îل0042
SLG0854CITAM ةرايشس ىهابتتو .حّطشسم لكششب
Ãامُث كرحÊّ ةرملل سسديشسرم هحرطت يذلا تاناوطشسألا
QE ما˘ظ˘ن˘ب ز˘ه‹ و˘هو ⁄ا˘ع˘لا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘˘ع ¤وألا
tsooBليغششت دّلوم عم تلوف84 دهجب لمعي يذلا
لكيهلاب ÊوÎك˘لإلا م˘ك˘ح˘ت˘لا ما˘ظ˘ن ر˘فو˘يو .ل˘ما˘ك˘ت˘م
(LORTNOC YDOB EVITCA-E) يذ˘˘لا
‘ ةقاششرو ،ةقئاف ةحار تلوف84 هردق دهج ىلع دمتعي
لماعتلا ىلع ةرايشسلا ىدل ةيلاع ةردقو ،مكحتلاو ةكر◊ا

زيمتت،ELG ةرايشس نأاشش اهنأاششو .ةرعولا قرطلا عم
نم زنب-سسديشسرم هتجتنأا ل˘ي˘ج ِثد˘حأا˘بSLG ةرايشس
معدلا ن˘م ًاد˘يز˘م ه˘ح˘ن“ ي˘ت˘لا ق˘ئا˘شسلا ةد˘عا˘شسم ة˘م˘ظ˘نأا

ةديد÷ا ةرايشسلا نمشضتو .ةرايشسلا عم لما˘ع˘ت˘ل˘ل ة˘ق˘ث˘لاو
4CITAM ي˘عا˘بر˘˘لا ع˘˘فد˘˘لا ما˘˘ظ˘˘ن˘˘ب ةدوزŸا

ًءادأاو ةيداعلا قرطلا ىلع ةÒبك ةقاششر
اهك˘ل˘شسي ل ي˘ت˘لا قر˘ط˘لا ى˘ل˘ع ًا˘يو˘ق
SLG ةرايشس زيمتت امك .نوÒثكلا
ا˘ي˘ك˘ي˘ما˘ن˘يد˘لا ة˘مو˘ظ˘نÃ ةد˘˘يد÷ا
لشضفألا نم دعت يتلا ةيئاوهلا

ةميق غلبت ثيح ،اهتئف نمشض
.23.0 بح˘شسلا ل˘ما˘ع˘ُم
ةرا˘˘ي˘˘˘شسلا تدوُز ا˘˘˘م˘˘˘ك

زّهŒ ةزي‡ ةفيظوب ًاشضيأا
¤إا لو˘خد˘ل˘ل ةرا˘˘ي˘˘شسلا

fiةشسملب ليشسغلا ةط
 .طقف ةدحاو رز

لا◊ا و˘˘˘˘ه ا˘˘˘˘م˘˘˘˘كو
تارا˘ي˘˘شسل ة˘˘ب˘˘شسن˘˘لا˘˘ب
نإا˘ف ،ي˘عا˘˘بر˘˘لا ع˘˘فد˘˘لا

ةرا˘˘ي˘˘شس تا˘˘˘ف˘˘˘شصاو˘˘˘م
SLGرفو˘ت˘ت ةد˘يد÷ا
ة˘شصا˘خ ،ا˘˘ه˘˘با˘˘كر ع˘˘ي˘˘م÷
.ة˘˘ي˘˘ف˘˘لÿا د˘˘عا˘˘قŸا با˘˘˘كر
م˘˘هأا ن˘˘ع ةÙ ي˘˘ل˘˘ي ا˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘فو

Œةحارلا تازيه: 
:ةيفلÿا دعاقمل˘لXUBM هيفÎلاو تا˘مو˘ل˘عŸا ما˘ظ˘ن
ةدها˘ششŸ سسم˘ل˘لا˘ب نÓ˘م˘ع˘ت سشنإا6.11 سساي˘ق نا˘ت˘ششا˘شش
 .تنÎنلاب عاتمتشسلاو ىقيشسوملل عامتشسلاو مÓفألا

raeR) ةيف˘لÿا د˘عا˘ق˘م˘ل˘ل ةرو˘طŸا ة˘ي˘ها˘فر˘لا ة˘عو˘م‹
sulP egakcap trofmoC): ي˘حو˘ل بو˘شسا˘ح
تامو˘ل˘عŸا ما˘ظ˘ن ف˘ئا˘ظو ع˘ي˘م˘ج˘ب م˘ك˘ح˘ت˘ل˘ل ل˘شصف˘ن˘م
 .ةيفلÿا دعاقŸا نمXUBM هيفÎلاو
ةفاشضإا ،يشساشسأا زيهجتك ًايئابرهك ليدعتلل ةلباق دعاقم
لهشسلا نم لعŒ يتلا ““سسلشسلا لوخدلا““ ةفيظو ¤إا
 .اهنم جورÿاو ثلاثلا فشصلا دعاقم ¤إا لوخدلا
رز ةشسملب ةيفلÿا دعاقŸا عيمج ّيطل ةطيشسبو ةلهشس ةيلآا

 .ةدحاو
لشصي نيذلا باكرلل) ثلاثلا فشصلا ‘ نÓماك نادعقم

 .(Îم49.1 ¤إا مهلوط
BSU نحشش ذفانÃو ةئفدتلا ة˘ي˘شصا˘خ˘ب ةز˘ه‹ د˘عا˘ق˘م
.ًاشضيأا ثلاثلا دعاقŸا فشصل ةلشصفنم
يذلا ةرار◊ا ةجردب لشصفنŸا مكحتلا ماظن ًاشضيأا رفوتي
 .ةفلتfl قطانم ةشسمخ نمشضتي

رلÁاد ةكرشش ةرادإا سسل‹ وشضع ،سسوينيلاك ةّلوأا تلاقو
ة˘ي˘شسشسؤوŸا ثا˘ح˘بألا ة˘ي˘لوؤو˘شسم ¤و˘ت˘ت ي˘ت˘˘لاو ي˘˘ج يإا

SLG ةرايشس نإا““ :ز˘ن˘ب-سسد˘ي˘شسر˘م تارا˘ي˘شس ر˘يو˘ط˘تو
يهف،S ةئفلا نمشض يعابر عفد ةرايشس مخفأا يه ةديد÷ا

Œةروشصب ءاكذلاو ة˘ق˘ث˘لاو ة˘ي˘ها˘فر˘لا د˘ّشس ⁄ Œيأا اهدشس
.““ىرخأا ةرايشس
لوألا ميمشصتلا لوؤوشسم ،Ôجراف ندروج لاق هبناج نم

ÚبSLG ةرا˘ي˘شس ع˘مŒ““ :ي˘ج ه˘يإا ر˘لÁاد ة˘˘كر˘˘شش ‘
قر˘ط˘لا ى˘ل˘ع ءادألا ةو˘قو ر˘خا˘ف˘لا ير˘شصع˘لا م˘ي˘م˘شصت˘لا
تارا˘ي˘شس ة˘ما˘˘خ˘˘ف جز˘˘ت“““ :Óً˘˘ئا˘˘ق فا˘˘شضأاو .““ةر˘˘عو˘˘لا
اهبلطتت يتلا ةوقلا حمÓم عم ة˘ي˘ك˘ي˘شسÓ˘ك˘لا نو˘لا˘شصلا
عمجي ةيلخادلا ةروشصقŸا ميمشصت نإا امك .ةرعولا قرطلا
زّي“ ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا ف˘ئا˘ظو˘لاو ة˘ي˘بذا÷او ة˘ما˘خ˘ف˘لا Úب
تلا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شسلا ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘˘شضا˘˘˘ير˘˘˘لا تارا˘˘˘ي˘˘˘شسلا

ةرايشس نإاف ،انيأاربو .ة˘مد˘ق˘تŸا ة˘ي˘م˘قر˘لا ا˘ي˘جو˘لو˘ن˘ك˘ت˘لاو

SLGهذ˘ه ه˘ي˘ل˘ع تل˘م˘ت˘ششا ا˘م ل˘شضفأا مد˘ق˘ت ةد˘˘يد÷ا
 .““ةعمت‹ تلاÛا

عينشصت7991 ماع ذنم زنب-سسديشسرم ةكرشش لشصاوتو
تايلولا ‘ يعابرلا ع˘فد˘لا تارا˘ي˘شس ن˘م ةر˘خا˘ف تا˘ئ˘ف
هذهل ةيشسيئرلا قوشسلا Èت˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ك˘ير˘مألا ةد˘ح˘تŸا
دق زنب-سسديشسرم تناكو .⁄اعلا ىوتشسم ىلع تارايشسلا
‘ دعاقم ةعبشسب لماكلا مج◊ا تاذLG ةرايشس تقلطأا
‘ ءاج دقف هÓت يذلا يرهو÷ا Òيغتلا امأا .6002 ماعلا

عباطلا َزربأا يذلا زارطلا اذه ليدعت ىرج ثيح ،5102 ماع
دنعو يعابرلا عفدلا تارايشس نم Êاثلا ليجلل مخفلا

تحبشصأا ،كلذ لك قوفوSLG. ¤إا اهمشسا Òغت كلذ
نم نولاشصلا ةرايشس لثم ًاما“ ،اهتئف ‘ ةدئار ةرايشسلا
S. ةئفلا

ةفلتfl تازارط زنب-سسديشسرم رّفوت ،نهارلا تقولا ‘و
،CLG ةرايشس اهنم ،يعابرلا عفدلا تارايشس ةئف نمشض
،épuoC ELGو،ELGو،épuoC CLGو
ةيشضا˘ير˘لا تارا˘ي˘شسلا ى˘ظ–و .(SLG،ssalC-Gو
تا˘ج˘ت˘ن˘م Úب ةÒب˘ك ة˘ي˘م˘هأا˘ب تلا˘م˘ع˘ت˘شسلا ةدد˘ع˘˘ت˘˘م
ةمÓعلا و‰ ‘ Òب˘ك ل˘ك˘ششب م˘ها˘شستو ،ز˘ن˘ب-سسد˘ي˘شسر˘م
لوح لي˘م˘ع ÚيÓ˘م ة˘ت˘شس ن˘م Ìكأا ىÎششاو .ة˘يرا˘ج˘ت˘لا
تاذ زنب-سسديشسرم تارايشس نم ةدحاو مويلا ىتح ⁄اعلا
 .يعابرلا عفدلا

متي ي˘ت˘لاو ةد˘يد÷اSLG زنب-سسديشسرم ةرا˘ي˘شس ا˘مأا
” دقف امابلأا ةيلو˘ب ا˘شسو˘لا˘ك˘شسو˘ت ة˘ن˘يد˘م ‘ ا˘ه˘جا˘ت˘نإا

›ود˘لا كرو˘يو˘ي˘ن سضر˘ع˘م ‘ ¤وألا ةر˘م˘ل˘ل ا˘ه˘˘شضر˘˘ع

يذ˘˘لا) تارا˘˘ي˘˘شسل˘˘ل
91 نم ةÎفلا ‘ ميقأا
 .(9102 ليربأا82 ¤إا
:ي˘˘˘جراÿا م˘˘˘ي˘˘˘م˘˘˘˘شصت˘˘˘˘لا

 بيهم ٌروشضح
ءاوشس ةيرشصعلا اهتماخفب ةديد÷اSLG ةرايشس مشستت

ي˘ه هذ˘هو .ةر˘عو˘لا قر˘ط˘لا ى˘ل˘ع وأا ة˘ن˘يدŸا قر˘ط ى˘ل˘˘ع
لÓخ نم اهلاشصيإا زنب-سسديشسرم تدارأا يتلا ةلاشسرلا
ن˘م ع˘ب˘ن˘ت ةرا˘ي˘شسلا ة˘ي˘بذا˘ج˘ف ؛ةرا˘ي˘˘شسلا هذ˘˘ه م˘˘ي˘˘م˘˘شصت

اهدحو ةع˘ئار˘لا ا˘هدا˘ع˘بأا هد˘ّشسŒ يذ˘لا ق˘ثاو˘لا ا˘هرو˘شضح
لوط غلبي امك .(·6591 سضرعو ،·7025 غلبيٍ لوطب)
نع ·06 عقاوب ةدايز لثÁ ام ،·5313 تÓجعلا ةدعاق
ظوحلم ٍلكششب لوطأا ةرايشسلا لعجي ام وهو ،اهتقباشس
يبنا÷ا ميمشصتلا لÓخ نم زÈت ةشسناجتم ًاداعبأا اهحنÁو
  .قينألا
زÈُي˘ف ةد˘يد÷اSLG ةرا˘ي˘شس ‘ ي˘˘ما˘˘مألا ءز÷ا ا˘˘مأا

كب˘ششلا لÓ˘خ ن˘م كلذ د˘شسج˘ت˘يو ،ا˘ه˘تو˘˘قو ا˘˘هرو˘˘شضح
يشسدنه ميمشصتب يتأاي يذلا م˘ي˘ق˘ت˘شسŸا ي˘ما˘مألا ي˘شساŸا
،ي˘عا˘بر ع˘فد ةرا˘ي˘شسك ا˘ه˘ت˘يو˘ه زÈي عÓ˘˘شضألا Êّا˘˘م˘˘ث
ىلع زÈي يذلاو موركلاب يلطŸا مداشصلا ¤إا ةفاشضإلاب
تءاج مداشصلا ّيبناج ىلعو ،ةرا˘ي˘شسل˘ل ي˘ما˘مألا ي˘قاو˘لا

كلذكو ،ةمظعلا لكشش ى˘ل˘ع ة˘ي˘ما˘مألا ة˘يو˘ه˘ت˘لا ة˘ح˘ت˘ف
ىلع ةللدلل هيبناج ‘ زورب عم ةرايشسلا كّرfi ءاطغ
ميمشصتلا لÓخ نم لهذŸا رهظŸا اذه زÈيو .ءادألا ةوق
ثيح ؛ًاراهنو Óًيل ةيمامألا حيباشصŸا هب قلأاتت يذلا زيمŸا

عاعششلا ماظن˘ب ل˘م˘ع˘ت ي˘ت˘لا ة˘ي˘ما˘مألا ح˘ي˘با˘شصŸا تءا˘ج
¤إا لشصي اÃ ةزه‹DEL MAEBITLUM ددعتŸا

ىشصقأا وهو ،يمامأا حابشصم لك ‘DEL  ةدحو211
تءاج امك .ءوشضلا ةفاثك ةيحان نم نوناقلا هزيجي ردق
دكؤوتلDEL ماشسقأا ثÓثب لمعت يتلا ةيراهنلا ءاوشضألا

ةئفلا نم يعابر عفد ةرايشسكSLG ةرايشس ةيوه ىلع
.S

ذإا ،يمامألا اهتهجاو ىلعSLG ةرايشس زtي“ رشصتقي لو
اميشس لو ،تفÓلا هرهظÃ ةرايشسلل يفلÿا ميمشصتلا زيمتي
فتك˘لا ى˘ل˘ع ز˘ن˘ب-سسد˘ي˘شسر˘م ه˘ت˘ل˘خدأا يذ˘لا زوÈلا ع˘م
¤إا ة˘ي˘ف˘لÿا باو˘بألا ن˘م د˘تÁ يذ˘لاو ةرا˘ي˘شسل˘ل ي˘˘ف˘˘لÿا

ةفلؤوŸا ةيفلÿا حيباشصŸا لمعتو .ةيفلÿا حيباشصŸا ءاوشضأا
جردتŸا اهرطق ةعشسب زيمتتوDEL ةينقتب Úئزج نم
ةرايشسلا ةرخؤوم ىلع يفشضُي ا‡ داعبألا ّيثÓث اهلكششو
دقف ،ةيئوشضلا سسكاوعلا امأا .ةبÓشصلاو قمعلاب ًاروعشش
ًارهظم ةيف˘لÿا ح˘ي˘با˘شصŸا ح˘ن˘م ا˘م ،ل˘ف˘شسألا ¤إا تح˘يزأا

ن˘م Úيز˘ت ط˘ئار˘ششب سسكاو˘ع˘لا تط˘ي˘حأا ا˘م˘ك ؛ًا˘يو˘ت˘˘شسم
 .موركلا
 ةوقلاب يحوي رهظمو ةمخف ةقانأا :ةروشصقŸا

Áةرايشس ةروشصقم ميمشصت زات SLGةقانألاو لام÷اب
تارايشس اهرفوت يتلا ةحارلا Úب ام عمجي وهف ؛ّيقرلاو
ليشصاف˘ت˘لا ع˘م ز˘ن˘ب-سسد˘ي˘شسر˘م ن˘م ةر˘خا˘ف˘لا نو˘لا˘شصلا
زيÁ ام مهأا .يعابرلا عفدلا تارايشس زّي“ يتلا ةروطتŸا
ةدعاق لخاد ة‹دŸا ةÒبكلا ةششاششلا وه تادادعلا ةحول

ميمشصتلاو باوبألا ميمشصت عم سسناجتت يتلاو ،ةشصاخ
 .ةروشصقملل ماعلا
ظوحلم لكششب عشساولا عفترŸا يزكرŸا لوشسنوكلا امأا

يتلا ةدايقلا تادادع ةحول رهظم عم ًايوق ًانيابت رفويف
ًاشضيأا يزكرŸا لوشسنوكلا لمتششي امك .ة˘ل˘شصف˘ن˘م ود˘ب˘ت

‘ ة˘ي˘شسا˘شسأا ةز˘ي˘م ي˘هو د˘˘ي˘˘ل˘˘ل ةزرا˘˘ب سضبا˘˘ق˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
ن˘ع Óً˘شضفو .ةر˘عو˘˘لا قر˘˘ط˘˘ل˘˘ل ة˘˘شصشصıا تارا˘˘ي˘˘شسلا

ًاعابطنا ةيدل÷ا ةوشسكلا يطعت ،قئافلا ةحارلا ىوتشسم
اهعاشستاب ةزيمŸا ةيبنا÷ا رئاتشسلا هززعت ًامخفو ًايرشصع
يتلا مكحتلا رارزأا امأا .اهيف ةز˘ي˘مŸا م˘ي˘ت˘ع˘ت˘لا ة˘ي˘شصا˘خو
ةي˘ند˘عŸا داوŸا ن˘م تع˘ن˘ُشصف ا˘ه˘شسŸ د˘ن˘ع ًأا˘تو˘شص ُرد˘شصت
 .ةنيتŸا

ل˘م˘ع˘ت ي˘ت˘لا ةÒب˘ك˘لا ة˘ششا˘ششلا ح˘ي˘ت˘˘تو
ما˘˘ظ˘˘ن˘˘ل ة˘˘شصشصıاو سسم˘˘ل˘˘لا˘˘ب

ه˘˘˘ي˘˘˘فÎلاو تا˘˘˘مو˘˘˘ل˘˘˘˘عŸا
(XUBM) م˘ك˘ح˘˘ت˘˘لا

تازيهŒ عيمج˘ب
ةحارلا

ن˘م ةد˘يد÷اSLG ةرا˘˘ي˘˘˘شس ‘
ةدايقلا ةلجع ززع˘تو .ق˘ئا˘شسلا د˘ع˘ق˘م

ةدد˘ع˘تŸا ا˘ه˘عÓ˘شضأا˘ب ف˘ئا˘ظو˘لا ةدد˘˘ع˘˘ت˘˘م ة˘˘ي˘˘شضا˘˘ير˘˘لا
ه˘ب در˘ف˘ن˘ت يذ˘لا تفÓ˘لا ر˘ه˘ظŸا ،ز˘ي˘˘مŸا ا˘˘ه˘˘م˘˘ي˘˘م˘˘شصتو
 .يعابرلا عفدلا تارايشس ةروشصقم
Êاثلا دعاقŸا ّي˘ف˘شص ‘ ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسا ة˘با˘حر :ةرو˘شصقŸا

 ًاشضيأا ثلاثلاو
لوطألا اهتÓجع ةدعا˘ق˘ب ةد˘يد÷اSLG ةرايشس زيم˘ت˘ت
لخاد بحرأا ةحاشسم رفوي ام اذهو .اهتقباشس نم Òثكب
نكÁ يتلا دعاقŸا نم Êاثلا فشصلا ‘ ةشصاخ ،ةرايشسلا

ةحاشسŸا تداز امك .فل˘خ˘ل˘ل وأا ما˘مأÓ˘ل ا˘ه˘نÓ˘ي˘م ط˘ب˘شض
دع˘قŸا عا˘جرإا د˘ن˘ع م˘ل˘م78 ع˘قاو˘ب ل˘جرأÓ˘ل ة˘˘شصشصıا
لوخدلا لهشسلا نم لعجي ام ،لماكلاب ةيفلÿا ةيعشضولل
  .اهنم جورÿاو ةرايشسلل

ليدعتلا ةيشصاخ ةرايشسلا دعاقم ع˘ي˘م˘ج ‘ ر˘فو˘ت˘ت ا˘م˘ك
ىلع قبطني هتاذ ر˘مألاو .ي˘شسا˘شسأا ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ك ًا˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك
يتلاو (YRTNE -YSAE) سسلشسلا لوخدلا ةيشصاخ
Úيدرفلا نيدعقŸا نم جورÿاو لوخدلا ‘ ةلوهشس رفوت

Êاث˘لا ف˘شصلا ‘ د˘عا˘قŸا نإا˘ف اذ˘ه˘ل .ثلا˘ث˘لا ف˘شصلا ‘
مامأÓل اهينث نكÁو مامألا ¤إا كيرحتلا ةيشصاخب ةدوزم
تازيهجتلا لماكب ثلاثلا فشصلا دعاقم تءاجو .ًاشضيأا

49.1 ¤إا مهلوط لشصي نيذلا سصاخششأÓل ةمئÓم Èتعتو
رفوتتو .¤وألا ةرملل ةئفدتلا ةيشصاخب تدوز امك ،Îم

نحشش تاياغل ةلشصف˘ن˘مBSU ذفانم د˘عا˘قŸا هذ˘ه ‘
 .ةزهجألا
زيهجت˘لا˘ب ةدوز˘مSLG ةرا˘ي˘شس ل˘ي˘م˘˘ع˘˘لا را˘˘ت˘˘خا اذإا
،فييكت˘لا˘ب ل˘شصف˘نŸا م˘ك˘ح˘ت˘لا ح˘ي˘ت˘ي يذ˘لا يرا˘ي˘ت˘خلا

ةيوهتلا تاحت˘ف د˘عا˘قŸا ن˘م ثلا˘ث˘لا ف˘شصل˘ل نو˘ك˘ي˘شسف
هذه رفوتو .فقشسلا ‘ اهب مكحتلل حيتافم عم ةشصاÿا
ءاوهلا لشصفنم لكششب اهب مكحتلا نكÁ يتلا تاحتفلا
 .بكارلا ةبغر بشسح نخاشسلاو درابلا

دعاقŸا ّيطل طقف ةدحاو رز ةشسŸ لإا رمألا فلكي لو
نم ةلماكلا ةدافتشسلا لجأا نم حّطشسمو لماك لكششب

هتعشس غلب˘ت يذ˘لاSLG ةرايشس ‘ ةع˘ت˘مألا قود˘ن˘شص

را˘شسيو ÁÚ ى˘ل˘ع ةدو˘جوŸا ح˘ي˘تا˘فŸا نإا ا˘˘م˘˘ك .Îل0042
بنا˘ج ¤إا تÓ˘ج˘ع˘لا سساو˘قأا قو˘فو ة˘ع˘ت˘مألا قود˘ن˘˘شص

‘ دعاقŸا يط حيتت (C) تاماعدلا ةقطنم ‘ بكارلا
نكمŸا نمو .حّطشسمو لماك لكششب ةيفلÿا فوفشصلا
طغشضلا درجÃ دحاو تقو ‘ دعاقŸا عيمج ّيط ًاشضيأا

ةوشسكŸا ءازجألا ل˘ّك˘ششت ا˘م˘ك.““llA/لك˘لا““ رز ى˘ل˘ع
ةيلم˘ع ة˘حا˘شسم ن˘م ًاءز˘ج د˘نا˘شسŸا ر˘ه˘ظ ى˘ل˘ع دا˘ج˘شسلا˘ب

ىرخأا ةرم طغشضلا درجÃو .ةعتمألا ليمحتل ةحطشسمو
لشصي اÃ ةعتمألا قودنشص ةبتع سضفخت اهنإاف رزلا ىلع

 .ةليقثلا تايجا◊ا ليم– لّهشسي ا‡ ًابيرقت ملم05 ¤إا
مكحتلا :ةرايشسلا نم يفلÿا ءز÷ا ‘ ةحارلا نم ديزم
زاه÷ا لÓ˘خ ن˘مXUBM هيفÎلاو تامولعŸا ماظ˘ن˘ب
يحوللا
نأا ةديد÷اSLG ةرايشس ‘ باكرلا عيمج ناكمإاب تاب
لو ،ةرايشسلا لخاد ةيهافرلا تايو˘ت˘شسم ى˘ل˘عأا˘ب او˘م˘ع˘ن˘ي
يذلا يرايتخلا زيهجتلاب ةرايشسلا بلط˘ُت ا˘مد˘ن˘ع ا˘م˘ي˘شس
ةي˘ف˘لÿا د˘عا˘ق˘م˘ل˘ل ةرو˘طŸا ة˘ي˘ها˘فر˘لا ة˘عو˘م‹ ل˘م˘ششي
(sulP trofmoC raeR)زيهجتلا اذه لمتششي ثيح ؛

ديوردنألا ماظنب لمعي سشنإا7 سسايق يحول زاهج ىلع
دعاقŸا فشص ‘ رخافلا يزكرŸا عارذلا دنشسم ىلع تبثم
 .Êاثلا

ماظن فئاظو ع˘ي˘م˘ج˘ب م˘ك˘ح˘ت˘لا ي˘حو˘ل˘لا زا˘ه÷ا ح˘ي˘ت˘يو
ةيهافرلاو ةحارلا نم ديزXUBMŸ هيفÎلاو تامولعŸا
لمششتو ،ةيفلÿا دعاقŸا فشص نم (ةيلاتلا ةرقفلا رظنا)

نو˘يز˘ف˘ل˘ت˘˘لاو و˘˘يدار˘˘لا ¤إا لو˘˘شصو˘˘لا :ف˘˘ئا˘˘ظو˘˘لا هذ˘˘ه
امك .تنÎنإلا حفشصتمو فتا˘ه˘لاو ةدد˘ع˘تŸا ط˘ئا˘شسو˘لاو
Áمك˘ح˘ت˘ل˘ل ًا˘شضيأا ه˘ماد˘خ˘ت˘شسا ن˘ك Ãةيهافرلا ةعومج ‘
طبشضلاو (trofmoC taeS raeR) ةيفلÿا دعاقŸا
.ةي˘ف˘لÿا د˘عا˘قŸا ن˘م سسمÿا ة˘يو˘ه˘ت˘لا ق˘طا˘نŸ ل˘شصف˘نŸا

تارايÿا عيمج طبشض ¤وتي نأا عبطلاب قئاشسلل نكÁو
 .تقو يأا ‘ هدعقم نم تازيŸاو
ةشصشصfl ةرجح ًاشضيأا يزكرŸا لوشسنوكلا ‘ رفوتتو

بنا˘ج ¤إا ،ًا˘ي˘ك˘ل˘شس ل ة˘ي˘كذ˘لا ف˘تاو˘ه˘˘ل˘˘ل ن˘˘ح˘˘ششل
تابو .ةي˘فا˘شضإاBSU ذفا˘ن˘م ة˘عو˘م‹

نأا ًاشضيأا ةيفلÿا دعاقŸا باكر ناكمإاب
لشضفب ةيهافرلا نم Èكأا ردقب اومعني

ةدوزŸا ة˘˘م˘˘خ˘˘ف˘˘لا سسأار˘˘لا د˘˘˘نا˘˘˘شسم
ءز÷ا بناج ¤إا ،ة˘ي˘فا˘شضإا د˘ئا˘شسو˘ب
يز˘كرŸا لو˘شسنو˘ك˘لا ن˘˘م د˘˘ت˘˘مŸا
ةيما˘مألا د˘عا˘قŸا Úب ف˘لÿا هاŒا˘ب

 .باوكألا تÓماحو
ةيرا˘ي˘ت˘خلا تا˘فا˘شضإلا ل˘م˘ششتو
ةيشصاخب ةدوزŸا ةر˘خا˘ف˘لا د˘عا˘قŸا
ةين˘ط˘ق˘لا ر˘ه˘ظ˘لا تار˘ق˘ف كي˘لد˘ت

ةجردب لشصفنŸا مكح˘ت˘لا ة˘ي˘شصا˘خو
 .ةرار◊ا

(XUBM) هيفÎلاو تامولعŸا ماظن امأا
دعاقŸا عاونأا عيم÷ رفوتيف ةيفلÿا دعاقملل

ماظنلا اذه لمتششيو .ةحارلاو هيفÎلا نم ديزŸا لجأا نم
ناحيتتو سسمللاب نÓمعت سشنإا6.11 سسايق Úتششاشش ىلع
مÓفألاب عا˘ت˘م˘ت˘شسلا Êا˘ث˘لا د˘عا˘قŸا ف˘شص ‘ با˘كر˘ل˘ل

وأا ،ج˘مدŸا بيو˘لا ح˘ف˘شصت˘م ماد˘˘خ˘˘ت˘˘شساو ،ى˘˘ق˘˘ي˘˘شسوŸاو
.ماظنلا Èع اهتكراششمو ةلحرلا تا˘مو˘ل˘ع˘م سضار˘ع˘ت˘شسا

تا˘مو˘ل˘عŸا ما˘ظ˘ن ا˘هر˘فو˘ي ي˘˘ت˘˘لا تارا˘˘يÿا بنا˘˘ج ¤إاو
ليغششت ًاشضيأا Úمدختشسملل نكÁ ،(XUBM) هيفÎلاو
ةيكذلا مهفتاوه نم اهنولشضفي يتلا ةددعتŸا طئاشسولا

 .ةلومÙا مهبيشساوحو ةيحوللا مهتزهجأاو
ما˘ظ˘ن ع˘م نÎقŸاXUBM هيفÎلاو تامول˘عŸا ما˘ظ˘ن
 ةروشصقŸا لخاد دعاشسŸا
ماظن نم ليج ثدحأاب ةدوزم ةديد÷اSLG ةرايشس يتأات
تاثيدحتلا لم˘ت˘ششتوXUBM. هيفÎلاو تامو˘ل˘عŸا

تابو .مشس2.13/سشنإا3.21 سسايق ÚتÒبك Úتششاشش ىلع
ةعوم‹ ىلع ةشضورعŸا تامولعŸا ةءارق ةلوهشسلا نم
ةÒب˘ك˘لا تا˘ششا˘ششلا ى˘ل˘ع سضر˘ع˘˘لا ط˘˘ئا˘˘شسوو تاودألا
ًابذاج ًارهظم ةعومÛا هذه لث“و .ةيلاعلا اهتقدب ةزيمتŸا

ةينب ةيلومشش ىلع دكؤو˘ت ي˘ت˘لا ة˘ع˘ئار˘لا تا˘مو˘شسر˘لا ع˘م
دعاشسŸا ماظن ح˘ي˘ت˘ي ا˘م˘ك .سسد◊ا ى˘ل˘ع م˘ئا˘ق˘لا م˘ك˘ح˘ت˘لا
يذلاو ،(XUBM) هيفÎلاو تامولعŸا ماظن ‘ يلخادلا
نم ديدعلل لهشسلا ليغششت˘لا ،يرا˘ي˘ت˘خا ز˘ي˘ه˘ج˘ت˘ك ي˘تأا˘ي

ِهفرعت لÓخ نم كلذو هيفÎلاو تامولعŸا ماظن فئاظو
لوشسنوكلا ‘ ةت˘ب˘ث˘م اÒما˘ك مو˘ق˘ت ثي˘ح .ة˘كر◊ا ى˘ل˘ع

يتلا عارذلاو ديلا تا˘كر˘ح ل˘ي˘ج˘شست˘ب يو˘ل˘ع˘لا يز˘كرŸا
ماظنلا عيطتشسيو ،يما˘مألا بكار˘لاو ق˘ئا˘شسلا ا˘ه˘ب مو˘ق˘ي
›اتلابو ،يمامألا بكار˘لا د˘يو ق˘ئا˘شسلا د˘ي Úب ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا

Áا ¤إا فرعتلا هنكŸةفيظو طيششنت ¤إا جاتحي يذلا دعق
كانه ،كلذ ¤إا ة˘فا˘شضإلا˘ب .لا˘ثŸا ل˘ي˘ب˘شس ى˘ل˘ع كي˘لد˘ت˘لا

،طقف ديلا تاءاÁإا ةط˘شساو˘ب ا˘ه˘ب م˘ك˘ح˘ت˘لا ن˘كÁ ف˘ئا˘ظو
دم لÓخ نم ةءارقلا حابشصم فاقيإاو ليغششت نكÓً Áثمف
ق˘ئا˘شسلا ن˘م ل˘ك˘ل ن˘كÁ ا˘م˘ك .ى˘ط˘شسو˘لا ةآارŸا ¤إا د˘˘ي˘˘لا

،ةيشصخششلا فئاظولا تÓيشضفت ظفح يمامألا بكارلاو
 .““لاشصتلا زكرم““ وأا ““لاقتنلا ةحفشص““ :لاثم

يعابرلا عفدلا تارايسس نمS-ةئفلا ةديد÷اSLG زنب-سسديسسرم
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ةيلزنŸا تايافنلا لقن وحن
ةيديد◊ا ةكصسلا Èع

، سسمأا لوأا  ،لقنلا و ةئيبلا يترازو نم لك تبشصن
عورششم ةشساردب ةفلكŸا ةكÎششŸا ةيرازولا ةنجللا
ةكشسلا Èع اه˘ه˘با˘شش ا˘م و ة˘ي˘لز˘نŸا تا˘يا˘ف˘ن˘لا ل˘ق˘ن
.ةمشصاعلا رئاز÷ا ةنيدÃ ةيديد◊ا
تاءارجإلا نمشض تءا˘ج ي˘ت˘لا ،ةو˘طÿا هذ˘ه فد˘ه˘ت
ةموك◊ا لم˘ع ط˘طfl ‘ ة˘جردŸا ة˘ي˘لا˘ج˘ع˘ت˘شسلا
¤إا،ناÈŸلا يتفرغ فرط نم ارخؤوم هيلع قداشصŸا
و يئاوششعلا اهراششتنا و ةيلزنŸا تايافنلا باعيتشسا
تايافنلا ة÷ا˘ع˘م تاد˘حو ى˘ل˘ع ط˘غ˘شضلا ف˘ي˘ف˘خ˘ت
فلتfl هفرعت يذلا يرورŸا ماحدزلا اذك و ةيلزنŸا
.تاقرطلا

لÓخ ،يف˘لاو˘م ة˘ي˘ما˘شس ،ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ةر˘يزو تح˘شضوأاو
،لقنلا ريزو ةقفر ةن˘ج˘ل˘لا بي˘شصن˘ت ى˘ل˘ع ا˘ه˘فار˘ششا

ليلقتب حمشستشس ةي˘ل˘م˘ع˘لا هذ˘ه نأا˘ب ،يا˘ك˘ب ى˘شسي˘ع
و ةلقانلا تابرعلا ةنايشص فيراشصم و عم÷ا فيلاكت
.ةقاطلا Òفوت

:فلصشلا

فورظ ‘ Úصصخصش ةافو
ةصضماغ

فور˘ظ ‘ ا˘م˘ه˘ف˘ت˘ح ، ،ا˘ه˘ت˘ن˘˘باو ةأار˘˘ما تي˘˘ق˘˘ل
ة◊اشصŸا يح˘ب ي˘ل˘ئا˘ع˘لا ا˘م˘ه˘ن˘ك˘شسÃ ة˘شضما˘غ
نايب ءاعبرألا موي˘لا ه˘ب دا˘فأا ا˘م˘ب˘شسح ،ف˘ل˘ششلا˘ب
Ÿا حلاشصŸا ةيامحلل ةيئلولا ةيريدŸةيند.
ة˘ي˘ندŸا ة˘يا˘م◊ا تاد˘حو نأا ،نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا ح˘˘شضوأاو
‘ ،Úن˘طاو˘م ن˘م ءاد˘ن لو˘شصو د˘ع˘ب ، تل˘خد˘˘ت

لجأل ،ءاشسم فشصنلاو ةن˘ما˘ث˘لا ة˘عا˘شسلا دود˘ح
‘ اوناك نيذلا اهدار˘فأا ءÓ˘جإاو ة˘ل˘ئا˘ع فا˘ع˘شسإا

.دمfi دلوأا ىفششتشسم ¤إا يعولل نادقف ةلاح
(ةنشس93) ةأارما تي˘فو˘ت ،رد˘شصŸا تاذ˘ل ا˘ق˘فوو
ةيمومعلا ةشسشسؤوŸا تاذب (تاونشس01) اهتنباو
ةيريدم تدافأاو ،نبألا ا‚ امي˘ف ة˘ي˘ئا˘ف˘ششت˘شسلا
ببشس نوكي نأا لمتÙا نم هنأا ةيندŸا ةيام◊ا

ديشسكوأا يداحأا زاغل مهقا˘ششن˘ت˘شسا و˘ه م˘ه˘تا˘فو
نأا ¤إا ،نايبلا راششأاو ،نا˘ي˘ب˘لا را˘ششأاو.نو˘بر˘ك˘لا
ة˘فر˘عŸ ا˘ق˘ي˘ق– تر˘ششا˘ب ة˘شصتıا تا˘˘ط˘˘ل˘˘شسلا
هذه تاشسبÓ˘مو فور˘ظو ة˘ي˘ق˘ي˘ق◊ا با˘ب˘شسألا
.ةثدا◊ا

:نارهو

ةقرصس ةكبصشب ةحاطإلا
تارايصسلا

ن˘م نار˘هو ة˘يلو ن˘مأا˘ب ة˘طر˘ششلا ح˘˘لا˘˘شصم تن˘˘ك“
ة˘قر˘شس ‘ سصت˘خ˘ت ة˘˘ي˘˘مار˘˘جإا ة˘˘ك˘˘ب˘˘ششب ة˘˘حا˘˘طإلا
.تارايشسلا

ة˘ي˘نا˘شسلا ةر˘ئاد ن˘مأا نأا ،ح˘لا˘شصŸا تاذ˘ل نا˘ي˘ب دا˘˘فأاو
ة˘قر˘شس ‘ سصت˘خ˘ت ة˘ي˘مار˘جإا ة˘ك˘˘ب˘˘ششل اد˘˘ح ع˘˘شضو
11 فيقو˘ت ن˘م ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لا تن˘ك˘م ثي˘ح ،تارا˘ي˘شسلا

.ةقرشسلا لÚ fiتبكرم عاجÎشساو اشصخشش

:91-ديفوك/⁄اع

ىطختت تاباصصإلا ةليصصح
ةلاح نويلم532

نأا ةيكيرمألا (زنكبوه زنوج) ةعماج تركذ
انوروك سسوÒفب ةد˘كؤوŸا تا˘با˘شصإلا ة˘ل˘ي˘شصح

¤إا تعفترا ⁄اعلا لوح (91-ديفوك) دجتشسŸا
.ةلاح847و افلأا738و انويلم532
اهترششن ةيئاشصحإا ثدحأا ‘ -ةعما÷ا  تلاقو
تايفولا ›امجإا نأا ,-ÊوÎكلإلا اهعقوم Èع
¤إا عفترا ⁄اعلا لوح سسوÒفلاب ةباشصإلا ءارج
.ةلاح963و افلأا718و ÚيÓم4
ددع Èكأا تلجشس ةدحتŸا تايلولا نأا تفاشضأاو
تغلب يتلاو ⁄ا˘ع˘لا لو˘ح ة˘با˘شصإلا تلا˘ح ن˘م
تزواÚ Œح ‘ ةباشصإا نويلم34ر9 نم Ìكأا

ةبترŸا لتحتل ةباشصإا نويلم33ر8 دنهلا ةليشصح
نويلم12ر4 ›اوحب ليزاÈلا اهي˘ل˘ت ة˘ي˘نا˘ث˘لا

.ةلاح

ةنصس99 زهان رمع نع ةينŸا هتفاو يذلا

›دبعوبلا سضايع خيصشلا ةلئاع يزعي نوبت سسيئرلا

دبع ديشسلا ةيروهم÷ا سسيئر هجو
ةلئاع ¤إا ةيزعت ةلاشسر نوبت ديÛا
خي˘شش ›د˘ب˘عو˘ب˘لا سضا˘ي˘ع خ˘ي˘ششلا
ه˘ت˘فاو يذ˘لا ة˘ي˘لد˘ب˘عو˘ب˘لا ة˘يواز˘لا
كلذو ةنشس99 زهان رمع نع ةينŸا
نايب بشسح ,سضرŸا عم عارشص دعب
.ةيروهم÷ا ةشسائرل

ىقترإا““ : ةيزعتلا ةلاشسر ‘ ءاج و
لو˘ب˘ق˘لا و تا˘م˘حر˘لا تاو˘م˘شس ¤إا
لشضافلا ا˘ن˘خ˘ي˘شش ةر˘ها˘ط˘لا ه˘حور˘ب

ة˘يواز ثيرو ,›د˘ب˘عو˘ب˘لا سضا˘ي˘ع
ه˘˘ل˘˘لا د˘˘ب˘˘ع ي˘˘بأا يد˘˘ي˘˘شس خ˘˘ي˘˘˘ششلا
ميقلا اهتÒشسم ظفاح و ›دبعوبلا

.““اهنوؤوشش ىلع
:ة˘˘˘يرو˘˘˘ه˘˘˘م÷ا سسي˘˘˘˘ئر فا˘˘˘˘شضأا و
ه˘ي˘ج˘شست ,ه˘بر راو˘ج ¤إا ق˘˘ح˘˘ت˘˘لإا““
هركذب جهلت نشسلأا ةرفغŸا و دم◊اب
يذلا وه و ,دومÙا هماقم و بيطلا

ة˘يواز˘لا ة˘يا˘˘عر ج˘˘ه˘˘ن ى˘˘ل˘˘ع را˘˘شس

نآار˘ق˘لا ة˘ظ˘ف˘ح جاو˘˘فأا˘˘ب ,ةر˘˘ما˘˘ع˘˘لا
نيركاذلا نيديرŸا لفاوقب و Ëركلا
و سضعو˘لا تا˘ق˘ل˘˘ح ‘ ,ن˘˘يد˘˘ما◊ا
با˘حر ا˘ه˘ب نادز˘ت ي˘ت˘لا ,سسيرد˘ت˘لا

ه˘˘ل˘˘لا د˘˘ب˘˘˘ع ي˘˘˘بأا خ˘˘˘ي˘˘˘ششلا ة˘˘˘يواز
,ةنشسلا مايأا رادم ى˘ل˘ع ›د˘ب˘عو˘ب˘لا

و م˘ي˘˘ك◊ا ر˘˘كذ˘˘لا راو˘˘نأا˘˘ب ة˘˘ع˘˘ششم
ةعشسوت ىلع ةلماع ,ةيوبنلا ةÒشسلا

و ةمألا ةيوه˘ل ة˘ظ˘فا˘ح ,ÿÒا ل˘ب˘شس
و را˘كذألا˘ب ماود˘لا ى˘ل˘˘ع ة˘˘حدا˘˘شص

.““ةرطعلا حئادŸا و حيباشستلا
:ايز˘ع˘م ة˘يرو˘ه˘م÷ا سسي˘ئر بت˘ك و
رثألا ,ميلألا باشصŸا اذهل ناك دقل““
نم مكعم انإاو ,ا˘ن˘شسو˘ف˘ن ‘ غ˘لا˘ب˘لا
اذإا ن˘˘يذ˘˘لا و + ن˘˘ير˘˘با˘˘شصلا كئ˘˘لوأا
انإاو هلل انإا اولاق ةبيشصم مهتباشصأا
.““+ نوعجار هيلإا

هنإا و““ : ةلاشسر نوبت سسيئرلا متخ و
ديقفلا مكعم عدون نحنو ,انعشسي ل

م˘كر˘طا˘ششن نأا لإا ,هار˘ث ه˘˘ل˘˘لا بي˘˘ط
و ةميلألا تاظ˘ح˘ل˘لا هذ˘ه عو˘ششخ˘ب

ل˘شضا˘ف˘لا ا˘ن˘خ˘ي˘شش نا˘ك نأا ا˘نؤواز˘˘ع
و ,رابكلا لاجرلا كئلوأا نم ادحاو
,ا˘شصلا˘خ ا˘ي˘ن˘طو ,ءÓ˘جألا خو˘ي˘ششلا
و ان“ؤوم امامإا و ادها‹ هيلع ام ىدأا
¤اعت ه˘ل˘لا هاز˘ج ,ا˘قود˘شص ا˘ح˘شصا˘ن

ن˘م ه˘ي˘ل˘˘ع لز˘˘جأاو ,مد˘˘ق ا˘˘م ى˘˘ل˘˘ع
لامعلا نم رخدإا اÃ ,ميظعلا باوثلا
ةمحرلا عشساوب هدمغت و ,تا◊اشصلا

و ,ه˘يوذ و ه˘ل˘هأا م˘ه˘لأا و نار˘ف˘غ˘˘لا و
ة˘˘يواز˘˘لا ة˘˘م˘˘˘ئأاو خو˘˘˘ي˘˘˘شش ة˘˘˘فا˘˘˘ك

و Èشصلا اه˘يد˘ير˘م و ة˘ي˘لد˘ب˘عو˘ب˘لا
““نوعجار هيلإا انإاو هلل انإا .ناولشسلا

ةيوازلا خيشش سسمأا لوأا  ‘وت و اذه
سضا˘˘ي˘˘ع د˘˘هاÛا ،ة˘˘ي˘˘لد˘˘ب˘˘عو˘˘˘ب˘˘˘لا
نع ،(نارهو) ةو˘ي˘ط˘ب˘ب ›د˘ب˘عو˘ب˘لا

عارشص دعب كلذو ةنشس99 زهان رمع
.هبراقأا ىدل ملع امبشسح ،سضرŸا عم

نم ›دبعوب˘لا خ˘ي˘ششلا جر˘خ˘ت د˘قو
6491 ة˘˘ن˘˘شس نا˘˘شسم˘˘˘ل˘˘˘ت ة˘˘˘شسرد˘˘˘م
سضي˘ب˘لا˘˘ب سسيرد˘˘ت˘˘لا˘˘ب ل˘˘غ˘˘ت˘˘ششاو
‘ ةفاحشصلا˘ب ل˘م˘ع ا˘م˘ك ،و˘يزرأاو
تانيعبرألا تاونشس ‘ دئارج ةدع
.يشضاŸا نرقلا نم
ةروثلا فوفشصب ديقفلا قحتلا دقو
،6591 ةنشس ‘ ةد˘يÛا ة˘ير˘ير˘ح˘ت˘لا

.ردشصŸا سسفن بشسح
ةين˘يد˘لا نوؤو˘ششلا ر˘يزو م˘حر˘ت د˘قو
ىلع ،يدهم˘ل˘ب ف˘شسو˘ي ،فا˘قوألاو
ى˘ل˘ع ه˘فار˘ششإا لÓ˘خ ،د˘ي˘ق˘ف˘لا حور
تاراطإل ةي˘ن˘طو˘لا ةود˘ن˘لا ما˘ت˘ت˘خا
.نارهوب عاطقلا

دعب ىÌلا ديقفلا نامثج ىراويشسو
ةÈقŸا˘˘ب ءا˘˘ع˘˘برألا د˘˘غ مو˘˘ي ر˘˘ه˘˘ظ

ة˘ي˘لد˘ب˘عو˘ب˘لا ة˘يواز˘لا˘ب ة˘ي˘ل˘ئا˘˘ع˘˘لا
.ردشصŸا سسفن بشسح ،ةويطبب

52:3074:2104:480:8065:12

 :ةركصسب

هللا ةمذ ‘ ةلحكلب دمfi دهاÛا
برغ ملك04 ) ةقلوطب ءاعبرألا ¤إا ءاثÓثلا ةليل هللا ةمحر ¤إا لقتنا
78 زهان رمع نع ““ةلحك دمfi““ وعدŸا ةلحكلب دمfi دهاÛا ( ةركشسب
دارفأا ىدل (جأاو) تملع ام بشسح ،ةÒخألا ةنوآلا ‘ هب ⁄أا سضرم رثإا ةنشس
.هتلئاع
ماع دلو يذلا هدلاو نأا (جأاو)ل حيرشصت ‘ نيدلا لÓج ديقفلا ل‚ دافأاو
4391Ãا هتفاو ةقلوط ةنيدŸو اهل سضرعت يتلا ةيغامدلا ةطل÷اب ارثأاتم ةين”
.ةقلوطب يششويز دمfi ىفششتشسم ¤إا جÓعلا يقلتل هليو– اهرثإا ىلع
نيدهاÛا نم““ ديقفلا نإاف رشصنم حياشسلا دهاÛا ،لحارلا ءاقفر دحا بشسحو
قطانم ‘ يشسنرفلا رمعتشسŸا دشض حافكلا ‘ رود مهل ناك نيذلا لئاوألا

ةروثلا فوفشصب قح˘ت˘لا ثي˘ح سساو◊ا ي˘شس د˘ي˘ق˘ع˘لا ةدا˘ي˘ق ت– ءار˘ح˘شصلا
اهدعب لقتنيل ةيخيراتلا ¤وألا ةيلولاب سساروألاب5591 ةنشس ةيريرحتلا
لبج ةكرعمك كراعم ةدع سضاخ ثي˘ح ة˘ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ة˘شسدا˘شسلا ة˘يلو˘لا ¤إا
.ةقراfiاو ةفاشسنلاو ليحكوب

ه˘تارد˘ق˘ب عا˘ط˘ت˘شساو ةرو˘ث˘لا لÓ˘خ تا˘ي˘لوؤو˘شسم ةد˘ع د˘ي˘ق˘ف˘لا د˘ل˘ق˘ت د˘˘قو
ريرحتلا سشيج ‘ طباشض ةبتر ¤إا ءاقترلا نم ةيركشسعلاو ةيميظنتلا
ةدع لغشش ثيح لÓقتشسلا ةياغ ¤إا كراعم ةدع ‘ نيدهاÛا داقو ينطولا

اريدم مث ينطولا ريرحت˘لا ة˘ه˘ب˘ج بز◊ ة˘ي˘شسا˘ي˘شسلا ة˘ظ˘فاÙا ‘ بشصا˘ن˘م
.ردشصŸا تاذ بشسح ،دعاقتلا ىلع هتلاحإا ةياغ ¤إا رومتلل يلÙا ناويدلل

: ةفل÷ا

 ةرايصسب ةنحاصش مادطصصا ‘ نÓيتق
ةشسداشسلا ةعاشسلا دودح ‘ رورم ثداح سسمأا  ،يثÓث قرط قÎفم ‘ ““ سسيودلاو ““ بوقعي نب ““ يتيدلب Úب طبارلا11 مقر يدلبلا قيرطلا لجشس
روفو ،ةنشس32و45 رمعلا نم ناغلبي Úنثا Úشصخشش ةافو فلخ405 عون نم ةرايشسو ““ نامكاشش ““ عون نم ةنحاشش Úب مادطشصا ‘ لث“ احابشص فشصنلاو
.ةيشسيردإلا ىفششتشسÃ ثث÷ا ظفح ةحلشصم ¤إا Úتيحشضلا لقنل فراششلاو ةيشسيردإلا يتيدلب نم لكل ةيندŸا ةيام◊ا اتدحو تلخدت ثدا◊ا عوقو
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