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ةنصس لك ةÈتعم رئاصسخ ‘ بصستت يتلا ةيخانŸا رطاخملل ارظن

يحÓفلا نواعتلل ينطولا قودنصصلا
لوح ةيصسيصس– ةلمح قلطي

راطخألاب ةصصاÿا ةينيمأاتلا تاجتنŸا

 :2202-1202 ينيوكت لوخد

نوميميت ةيلو نم يطعي يبارم
ينيوكتلا مصسوŸا حاتتفا ةراصشإا

ديد÷ا

تاعقرفŸا رطاfl نم ةياقولل ةيوعوت ةلمح ..””انلافطأا يمحن اعم””
: ةقيبر ،عاطقلا مامتها رهوج ىقبي ةركاذلا فلم نإا لاق

نيدهاجملل ةيح ةداهصش فلأا63 ليجصست نم بÎقن

 ناÈŸلل ىلفصسلا  ةفرغلاب

ضضرعي دوجلب
نوناق يعورصشم

ةيباختنلا رئاودلا
 ةيدلبلا نوناقو

: ديزوب نب نامحرلا دبع ةحصصلا ريزو

 ÚكراصشŸا تاحاÎقاو بلاطم ضضرعل ةصصرف ةحصصلا عاطقل ةلبقŸا ةينطولا تاصسل÷ا

rf.liamtoh@bahihcle-lanruoJ-اŸكلإلا عقوÎوÊ  zd.bahihcle
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AIS: طصسو ةعابطلا AIS
EEISIS: قرصش ةعابطلا
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م.م.ذ.و.صش.ذ.صش طصسولا عيزوت
باهصشلا ةديرج

ةخصسن0002بحصسلا
جد01 نمثلا

دودغز قراط
ةيرابخإا ةينطو ةيموي

ديحولا صصخصشلا تاذ ةصسصسؤوم
ةدودfi ةيلوؤوصسم تاذ

00.000001 اهلامصسأار

م.م.ذ.و.صش.ذ.صش
باهصشلا ةديرج نع ردصصت

ّريسسŸا

2441لوألا عيبر6ـل قـفاومــلا1٢0٢  ربوتكأا41 صسيمÿا

داـــــــــــــــــــــــيصصلا

صصوصصخب نئمطت ةينلديصصلا ةعانصصلا ةرازو
Úلوصسنألا ةدام ةرفو

رأدصصإأ ” هنأأ ةفيصضم ةرفوتم Úلوصسنألأ ةدام نأأ ، اهل نايب ‘ ،ةينلديصصلأ ةعانصصلأ ةرأزو تدكأأ
.ةردن يأل ابنŒ اهعأونأأ فلتı ةيليمكت ريدصصت جمأرب

نأأ ةينلديصصلأ ةعانصصلأ ةرأزو ملعت”” :ÊوÎكللأ اهعقوم ىلع ةرأزولأ هترصشن يذلأ نايبلأ ‘ ءاجو
لجأأ نم ةيقابتصسأ تأءأرجإاب تما˘ق ةرأزو˘لأ نأأو ,ةر˘فو˘ت˘م ا˘ه˘ن˘م ة˘ع˘ير˘صسلأ ا˘م˘ي˘صسل Úلو˘صسنألأ ةدا˘م
ثÓ˘ث˘لأ Úلو˘صسنألأ عأو˘نأأ ف˘ل˘تı دأÒت˘صسÓ˘ل ة˘ي˘ل˘ي˘م˘ك˘ت ج˘مأر˘ب رأد˘صصإأ لÓ˘خ ن˘م أذ˘هو ,ا˘هÒفو˘˘ت
.””ديبأروفون”” ةدام ‘ ةردن يأأ دوجو ةرأزولأ تفن امك.””ةعيرصسلأ

ثحب عورصشم051 ثعب ‘ عورصشلا
ةنصسلا لÓخ تلاÛا ىتصش ‘ يعماج

ةيرا÷ا

نع ، نايز نب يقابلأ د˘ب˘ع ي˘م˘ل˘ع˘لأ ثح˘ب˘لأ و ›ا˘ع˘لأ م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لأ ر˘يزو ف˘صشك
ةقلعتŸأ كلت اهيف اÃ تلاÛأ ىتصش ‘ ثحب عورصشم051 ثعب ‘ عورصشلأ
عيراصشم قÓطإأ متي نأأ ىلع ةيرا÷أ ةنصسلأ لÓخ يوقاطلأ لاقتنإلأ و نمألاب
.ةمداقلأ تأونصسلأ ‘ ىرخأأ

ةصسصسؤوم Úب ةكأرصشلأ لوح ةصشرو لÓخ اهاقلأأ ةملك ‘ ريزولأ حصضوأأ و
و ةقاطلأ ريزو روصضحب ,ريوطتلأ و ثحبلأ لا‹ ‘ تاعما÷أ و كأرطانوصس
و ةيثحبلأ رباıأ ءأردم و طصسولأ تاعماج ءاصسؤور و دمfi باقرع مجانŸأ
ةÎف˘ل˘ل عا˘ط˘ق˘لأ لا˘م˘ك˘ت˘صسإأ د˘ع˘ب ي˘تأا˘ت ة˘ي˘ل˘م˘ع˘لأ هذ˘ه نأأ ,ة˘صسصسؤوŸأ تأرا˘طإأ
ةأافاكŸأ ديد– و يملعلأ ثحبلأ ةطصشنأاب قلعتŸأ موصسرŸأ رودصص و ةيميظنتلأ
يداصصتقإلأ عاطق˘لأ ‘ ةدو˘جوŸأ تأءا˘ف˘ك˘لأ ل˘م˘صشت˘ل تع˘صسو˘ت ي˘ت˘لأ ة˘ي˘لاŸأ
.سصاÿأ و يمومعلأ

- رئاز÷ا
خيراوت هذه :اصسنرف
عم ةيو÷ا تÓحرلا
senilriA LSA

Èمفون رهصش

LSA ةيصسنرفلأ نأÒطلأ ةكرصش تنلعأأ
senilriAحر لود˘ج ن˘ع˘Óديد˘ج ت
.Èمفون رهصشل اصسنرفو رئأز÷أ Úب

نم سسمأأ جمانÈلأ أذه نع فصشكلأ ”و
بودنم،segayoV lieloS لبق
‘ ةيصسنرفلأ ةيو÷أ طوطÿأ تاعيبم
.رئأز÷أ

ىلعsegayoV lieloS ترصشنو
تÓحر””.كوبصسيفلأ ى˘ل˘ع ا˘ه˘ت˘ح˘ف˘صص

.(با˘هذ) ةد˘˘يد÷أ ن˘˘طو˘˘لأ ¤إأ ةدو˘˘ع˘˘لأ
ecnarF senilriA LSA عم ةرفوتم
””.Èمفون رهصشل

طوطخ لمعت˘صس ،Èم˘فو˘ن ر˘ه˘صش لÓ˘خ
LSAتأرا˘ط˘م ن˘م سسيرا˘˘ب ة˘˘يو÷أ

.ةياجبو ةبانعو ةمصصاعلأ رئأز÷أ
ام ةيصسنرف˘لأ نأÒط˘لأ ة˘كر˘صش تدد˘حو

نويلو سسيرا˘ب ¤إأ ة˘ل˘حر92 هعو˘م‹
¤إأ52 اهنم ةبانعو ةياجبو رئأز÷أ نم
يذلأ تÓحرلأ لودج بصسحب .سسيراب
.رئأز÷أ ‘ اهتاعيبم بودنم هرصشن

تددح ، سسيراب لإأ ةمصصاعلأ رئأز÷أ نم
senilriA LSA126 ،5 ،4 ،1) ةلحر،
7، 8، 11، 21، 31. 41، 51، 81، 91، 02، 12،
.(.Èمفون92،82 ،72 ،62 ،52 ،22
ةيوج تÓحر ميظنت اصضيأأ ررقŸأ نمو
(Èمفون02 و8) ةبانع نم سسيراب ¤إأ

02 و6) ة˘˘˘يا˘˘˘˘ج˘˘˘˘ب ن˘˘˘˘م ىر˘˘˘˘خأأو
LSA نإاف ،كلذ ¤إأ ةفاصضإلاب.(Èمفون
senilriAحر اهيدلÓنم ةلود‹ ت
21و5 ‘ نويل ¤إأ ة˘م˘صصا˘ع˘لأ ر˘ئأز÷أ

تÓ˘حر˘˘لأ هذ˘˘ه .Èم˘˘فو˘˘ن62و91و
lieloS تلاكو ‘ عي˘ب˘ل˘ل ة˘صضور˘ع˘م
segayoVأŸر˘˘˘˘ئأز÷أ ‘ ةدو˘˘˘˘˘جو

.وزو يزيتو ةمصصاعلأ

طبصضت ةحايصسلاو لاصصتلاو ةفاقثلا ةن÷
 اهلامعأا لودج

،ةمامق دمحأأ ةصسائرب سسمأأ  ،اعامتجأ ،ةحايصسلأو لاصصتلأو ةفاقثلأ ةن÷ تدقع
ةرودلأ لÓخ ةنجللأ طاصشن ةمانزر طبصضل ءاقللأ أذه سصصصخ .ةنجللأ سسيئر
.اهءاصضعأأ تاحÎقم ¤إأ عامتصسلأ دعب ،2202 -1202 ةيناÈŸلأ

ةديد÷ا تايلآلا““ لوح اينطو اءاقل مظنت ديصصلا ةرازو
تايئاŸا ةيبرت لا‹ ‘ رامثتصسلا ثعبل

ةعصساتلأ ةعاصسلأ ىلع ، مويلأ  ،يصشتأولصص نايفصس ماصشه ،ةيديصصلأ تاجتنŸأ و يرحبلأ ديصصلأ ريزو سسأأÎي
ددع روصضحب ،تايئاŸأ ةيبرت لا‹ ‘ رامثتصسلأ ثعبل ةديد÷أ تايلآلأ لوح اينطو أءاقل ،(00:90 ) احابصص
. فÓعألأ ةعانصص و تايئاŸأ ةيبرت ‘ ÚصصصصختŸأ سصأوÿأ ÚلماعتŸأ نم
رئأزجلل ةيديصصلأ درأوŸأ و يرحبلأ ديصصلأ ةيريدم رقÃ هميظنت متيصس ءاقللأ نأأ ، ةوعدلأ سصن حصضوأأو
. ةليم÷أ ئطاصش قيرط ناينب Úع ةيدلبب هرقم نئاكلأ و ،ةمصصاعلأ
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ضس.ف

ة˘ن˘ج˘ل˘لا ءا˘سضعأا ع˘م ،دو˘ج˘ل˘ب سشقا˘˘نو
نوناقلا يعورسشم““ ىوتfi ,ةينوناقلا
م˘قر ر˘مألا ى˘ل˘˘ع ة˘˘ق˘˘فاوŸا ن˘˘م˘˘سضتŸا

،1202 سسرا˘م61 ‘ خرؤو˘˘˘Ÿا12-20
ددعو ةيباخت˘نلا ر˘ئاود˘لا دد˘ح˘ي يذ˘لا
تاباختنا ‘ اهلغسش بولطŸا دعاقŸا
ن˘˘م˘˘سضتŸا نو˘˘نا˘˘˘ق˘˘˘لا اذ˘˘˘كو ،ناÈŸلا
خرؤوŸا31 -12 مقر رمألا ىلع ةقفاوŸا

‘ 22fiاو3441 مرŸتوأا13 قفاو

سضع˘ب م˘م˘˘ت˘˘ي و لد˘˘ع˘˘ي يذ˘˘لاو ،1202
‘ خرؤوŸا01-11 مقر نوناقلا ماكحأا

وينوي22ـل ق˘˘فاوŸا3441 بجر02
.ةيدلبلاب قلعتŸاو1102
ىلع حÎقŸا ليدعتلا نأا ريزولا دكأاو
ىعسسم““ راطإا ‘ يتأاي ةيدلبلا نوناق

اذه ماكحأا سضعب ““فييكتو ةسسنا‹
كلت ‘ رظنلا ةداعإا لÓخ نم ،نوناقلا
ي˘ب˘ع˘سشلا سسلÛا سسي˘˘ئر˘˘ب ة˘˘ق˘˘ل˘˘ع˘˘تŸا
يوسضعلا نوناقلا ¤إا رظنلابو يدلبلا
يذلا ديد÷ا تاباختنلا ماظنب قلعتŸا

ادمتعم ةمئاق˘لا رد˘سصت˘م ما˘ظ˘ن ى˘غ˘لأا
ىلع ةي˘ن˘بŸا ة˘حو˘ت˘فŸا ة˘م˘ئا˘ق˘لا ما˘ظ˘ن

تيوسصتلابو يبسسنلا عاÎقلا ةقيرط
.جزم نود يليسضفتلا

ه˘نأا˘سش ن˘م ل˘يد˘ع˘ت˘˘لا اذ˘˘ه نأا فا˘˘سضأاو
ي˘ت˘لا ة˘ي˘ل˘م˘ع˘˘لا تلا˘˘ك˘˘سشإلا ع˘˘فر““
01-11 مقر نوناقلا قي˘ب˘ط˘ت ا˘ه˘حر˘ط˘ي
قلعتŸاو1102 وينو˘ي22 ‘ خرؤو˘˘˘Ÿا
د˘ع˘ت˘سست ر˘ئاز÷او ة˘سصا˘خ ة˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لا˘˘ب
72 ‘ ةي˘لfi تا˘قا˘ق˘ح˘ت˘سسا م˘ي˘ظ˘ن˘ت˘ل
نأا ¤إا اÒسشم ،““ل˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘قŸا Èم˘˘˘˘˘فو˘˘˘˘˘ن

¤إا فد˘˘ه˘˘ي ،ه˘˘˘ي˘˘˘لإا را˘˘˘سشŸا عور˘˘˘سشŸا
سسيئر رايتخا ‘ ةيفافسشلا سسيركت““
عو˘˘قو نود ة˘˘لو˘˘˘ل˘˘˘ي◊او ة˘˘˘يد˘˘˘ل˘˘˘ب˘˘˘لا
.““ةيدلبلا سسلاÛا Òسس ‘ تادادسسنا

ىلع ةقفاوŸا نم˘سضتŸا نو˘نا˘ق˘لا ن˘عو
سسرام61 ‘ خرؤوŸا20-12 مقر رمألا

ةيباختنلا ر˘ئاود˘لا دد˘ح˘ي يذ˘لا1202
‘ ا˘ه˘ل˘غ˘سش بو˘ل˘طŸا د˘˘عا˘˘قŸا دد˘˘عو
نأا دوجلب ديسسلا دكأا ،ناÈŸلا تاباختنا

فييكت““ راطإا ‘ جردني عورسشŸا اذه
ة˘˘يرا˘˘سسلا ة˘˘ي˘˘نو˘˘نا˘˘ق˘˘لا سصو˘˘˘سصن˘˘˘لا
نوناقلا رودسص بقع كلذو ““لوعفŸا

Èمسسيد11 ‘ خرؤو˘˘˘˘Ÿا21-91 مقر
م˘قر نو˘نا˘ق˘ل˘ل م˘م˘˘تŸاو لد˘˘عŸا9102
4891 يرف˘ي˘ف4 ‘ خرؤو˘˘˘˘˘Ÿا48-90
يذلا ,دÓبلل يميلقإلا ميظنتلاب قلعتŸا
رمألا ،ةديدج تايلو رسشع ثدحتسسي
ر˘ئاود˘لا دد˘˘ع ع˘˘فر ي˘˘عد˘˘ت˘˘سسي يذ˘˘لا
ةيباختنا ةرئاد85 ¤إا84 نم ةيباختنلا

ةيلاجلل ةيباختنلا ةرئادلا نع Óسضف
.““جراÿا ‘ ةينطولا

بسسح- ف˘ي˘ي˘ك˘ت˘لا اذ˘˘ه ي˘˘عد˘˘ت˘˘سسيو
ر˘˘ئاود˘˘لا دد˘˘˘ع ة˘˘˘ع˘˘˘جار˘˘˘م -ر˘˘˘يزو˘˘˘لا
بو˘ل˘طŸا د˘عا˘قŸا دد˘عو ة˘ي˘با˘خ˘˘ت˘˘نلا

سسلÛا ءاسضعأا تابا˘خ˘ت˘نا ‘ ا˘ه˘ل˘غ˘سش
ءا˘سضعأا ي˘ث˘ل˘ثو ي˘ن˘˘طو˘˘لا ي˘˘ب˘˘ع˘˘سشلا

دد˘˘˘˘˘˘˘ع بسسح كلذ و ة˘˘˘˘˘˘˘˘مألا سسل‹
ةمسسن000.086.44ـب رد˘قŸا نا˘ك˘˘سسلا

È 0202مسسيد13ءاسصحإا بسسح

 ناÈŸلل ىلفصسلا  ةفرغلاب

 ةيدلبلا نوناقو ةيباختنلا رئاودلا نوناق يعورصشم ضضرعي دوجلب
نوناق يعورصشم ،تاير◊او ةيرادإلاو ةينوناقلا نوؤوصشلا ةن÷ ىلع ،ضسمأا ،دوجلب لامك ،ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلÙا تاعام÷ا و ةيلخادلا ريزو ضضرع

.ةيدلبلاب قلعتŸا نوناقلاو ناÈŸلا ‘ ةيباختنلا رئاودلا ديد–

2441لوألا عيبر6ـل قـفاومــلا1202  ربوتكأا41 ضسيمÿا
ثدـــــــــــــــــــــــ◊ا

يجولويبلا عونتلا ةيقافتل51 ـلا فارطألا ر“ؤوم راطا ‘

لودلا معد ىلع دكؤوت رئاز÷ا
ةرطصسŸا فادهألا غولبل ةيمانلل

نع ،اهتكراسشم لÓخ ، سسمأا ،يفلاوم ةيماسس ،ةئيبلا ةريزو تعد
·ألا ةيقافتل51 ـلا فارطألا ر“ؤوم ‘ ،دعب نع رسضاحتلا ةينقت قيرط

راطإا ءاسسرإا ىلع لمعلل ›ودلا عمتÛا ،يجولويبلا عونتلل ةدحتŸا
فاك ›امو ينف معد Òفوت عم يجولويبلا عونتلا ةيام◊ حومط

.لاÛا اذه ‘ ةرطسسŸا فادهألا غولب نم نكمتتل ةيمانلا لودلل
ةر˘يد˘ت˘˘سسŸا ةد˘˘ئاŸا ‘ ا˘˘ه˘˘ت˘˘كرا˘˘سشم لÓ˘˘خ ،ي˘˘ف˘˘لاو˘˘م تح˘˘سضوأاو
ر“ؤوŸا اذهل ““ةمادتسسŸا ةيمنتلا و يجولو˘ي˘ب˘لا عو˘ن˘ت˘لا ظ˘ف˘ح»:لو˘ح

ةرا˘سض◊ا““ را˘˘ع˘˘سش ت– ة˘˘ي˘˘ن˘˘ي˘˘سصلا تا˘˘ط˘˘ل˘˘سسلا ه˘˘تر˘˘سضح يذ˘˘لا
ىلع ةاي◊ا ماÎحا ىلع موقي كÎسشم لبقتسسم ءانبل ةيجولوكيإلا

Òفوتل يعسسلا ›ود˘لا ع˘م˘تÛا ى˘ل˘ع بجو˘ت˘ي ه˘نأا ““سضرألا بكو˘ك
حومطلا عم قفاوتلاب تاردقلل ءانبو ايجولونكتلا لقنو ةيلام دراوم
هيلع بجي هنأا قايسسلا تاذ ‘ تفاسضأاو ،راطإلا اذه هيلع موقي يذلا

ذخألا اهلÓخ نم متي ةيلومسش ةيؤور ءاسسرإا لجأل ىعسسي نأا كلذك
اÃ خانŸا Òغتل ةيبلسسلا تافلıا عم فيكتلا تابلطتم رابتعلا Úعب

ةفاسضإلاب تاباغلا قئارحو رحسصتلا نع ةمجانلا تافلıا كلذ ‘
.ىرخألا ةيعيبطلا ثراوكلا نع ةمجانلا رطاıا نم فيفختلا ¤إا

مظنلا اهيل“ يت˘لا تا˘ب˘ل˘ط˘تŸا را˘ب˘ت˘علا Úع˘ب ذ˘خأا ه˘ي˘ل˘ع بج˘ي ا˘م˘ك
ظافحلل ةفداهلا تاسسايسسلا نوكت نأا ىلع لمعلاب كلذو ةيئاذغلا

نمألا Òفوت ‘ مهاسسي نأا هنأاسش نم Óماع يجولويبلا عونتلا ىلع
نأا ›ودلا عمتÛا ىلع بجوتي هنأا تفاسضأاو .ةريزولا زÈت ،يئاذغلا
لولح عسضو لجأل0202 دعب اŸ ›ودلا راطإلا لÓخ نم ىعسسي

ةيقافتا لبق نم ةرطسسŸا فادهألا غولب نمسضت نأا اهنأاسش نم جهانمو
Úب نزاوتلا ءاقبإا ىلع لمعلا عم يجولويبلا عونتلا لوح ةدحتŸا ·ألا

.فادهألا هتاه
رطأا و تاسسايسس لÓخ نم ،ىعسست اهنأا رئاز÷ا سصوسصخب تلاق و
ةوÌلا هذه نأا املع رخزت يتلا ةيوي◊ا ةوÌلا ىلع ظافحلل ،ةديدع
طاسشنلاك ا˘هدد˘ه˘ت ي˘ت˘لا ل˘ماو˘ع˘لا ¤إا ر˘ظ˘ن˘لا˘ب ة˘سشا˘سشه˘لا ةد˘يد˘سش
تدسسŒو .خانŸا Òغت رارغ ىلع ةيعيبطلا لماوعلا اذك و Êاسسنإلا

ىظ– ةيموكح ةسسايسس قيرط نع-ةثدحتŸا زÈت- رئاز÷ا يعاسسم
موقت نوبت ديÛا دبع ديسسلا ةيروهم÷ا سسيئر فرط نم Òبك معدب

ةيسضاŸا ةليلقلا مايألا لÓخ هيلع ةقداسصŸا ” يموكح ططfl ىلع
.ناÈŸلا يتفرغ لبق نم
ةينطو ةيجيتاÎسسا ىلع زكترت ةسسايسسلا هذه نأا يفلاوم تحسضوأا و
مادتسسŸا اهلامعتسسا و ةيئيبلا مظنلا ةيامح ¤إا نافدهي لمع جمانرب و
عونتلا نم ة˘ئاŸا˘ب05 نع لقي ل ام ىلع ظاف◊ا ة˘ي˘غ˘ب ا˘ه˘ن˘ي˘م˘ث˘ت و
قطانŸا ىوتسسم ىلع ةئاŸاب5 و ةيÈلا قطانŸا ىوتسسم ىلع يوي◊ا
ل ةحاسسم ‘ ةيعيبطلا ةيئيبلا ةمظنألا حÓسصإاو ةيرحبلاو ةيلحاسسلا
كلذ ¤إا ةفاسضإلاب .0302 لولحب كلذو راتكه ÚيÓم5 نع لقت
نامسض دسصق تايمÙا ةكبسش عيسسوت ىلع ةيجيتاÎسسلا هذه لمعت
ةيتابنلا و ةيجولويبلا دراوŸاو ةيئيبلا ةمظنأÓل ةيام◊ا نم دح ىسصقأا

اذكو مادتسسŸاو ÓÊقعلا اهمادختسسا ىلع لمعلا عم ةيناوي◊او اهنم
.ةريزولا زÈت  ،اهنيمثتو اهتيمنت

و ةيم31fi نع لقي لام فينسصت ¤إا0302 لولحب رئاز÷ا يمرت و
نم د◊ا ةيغب5302 لولحب هعيسسوتو رسضخألا دسسلا ليهأات ةداعا
يتلا قطانŸا ىوتسسم ىلع ةيئيبلا مظنلا ىلع ظاف◊ا و رحسصتلا
.دسسلا اهيطغي

جأا و

 يرا÷ا ربوتكأا61 وÚ 11بام ةÎفلا ‘

لاغصشأا ‘ كراصشي ةمألا ضسل‹
 ةرهاقلاب يبرعلا ناÈŸلا

ناÈŸلا وسضع ،ةمألا سسل‹ وسضع ،يسشيرق Ëركلا دبع، كراسشي
لسصفلل Êاثلا داقعنلا رود نم ¤وألا ةسسل÷ا لاغسشأا ‘ ،يبرعلا
61 وÚ 11بام ةÎفلا ‘ كلذو ،يبرعلا ناÈŸلل ثلاثلا يعيرسشتلا
 .يبرعلا ناÈŸلا رقم ةرهاقلاب ،1202 ربوتكأا

ناجللا عامتجا ،لامعألا لودج نمسضت ““هنأا ةمألا سسلÛ نايب دكاو
ةئيه عامت˘جا اذ˘كو ،ة˘سصسصخ˘تŸا ه˘نا÷و ،ي˘بر˘ع˘لا ناÈŸل˘ل ة˘م˘ئاد˘لا
.““ةماعلا ةسسل÷او بتكŸا

ةزفتسسŸا تاحيرسصتلا لو˘ح ا˘نا˘ي˘ب ي˘بر˘ع˘لا ناÈŸلا رد˘سصأا د˘قو اذ˘ه
‘ لخدتلا لاكسشأا لكل عطاقلا هسضفر هيف ددج ،يسسنرفلا سسيئرلل
رئاز÷ا خيرات  ىلع ءادتعا لك ةوقب ناذأاو ،لودلل ةيلخادلا نوؤوسشلا
ثرإاب رخاز ،يبرعلا ⁄اعلا خيرات نم افرسشم اءزج دعي يذلاو قيرعلا

ةمألاو نطولا  لجأا نم لاسضنلاو ةيحسضتلاو ةمواقŸاب يرث يراسضح
 .ةيبرعلا

اهتيوه سس“ ةءاسسإا لكل ا˘ه˘يد˘سصت ‘ ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل ه˘تد˘نا˘سسم د˘كأا ا˘م˘ك
دسض ءادهسشلا ÚيÓم ءامدب ةبوتكŸا ا˘ه˘تازا‚إاو ي˘خ˘يرا˘ت˘لا ا˘ه˘ثرإاو
هتكراسشم لÓخو ىرخأا ةهج نمو ،ةسسرا‡و اركف دئابلا رامعتسسلا

نمألا لوح يداسشÎسسا عورسشم دادعإاب ةينعŸا ةنجللا عامتجا ‘
سصنل ةيفاسضا  دونب تاحÎقم يسشيرق Ëركلا دبع مدق ،ÊاÈيسسلا
ثيح ،ةيناÈسسلا مئار÷ا باكترا ةلواË fiرŒ لوح تبسص عورسشŸا
ةعباتŸاو عدرلا نم نكمتلا لجا نم مهم ءزج وه ةلواÙا ËرŒ نأا
ةمظنأا ¤ا جولولا نم نكمتلا لبق مئار÷ا هذه يبكترŸ ةيئاسضقلا
Ëدقت لÓخ نم ،تينÎنلا ىلع ةلوفطلا ةيامحو ،اهليطعتو تانايبلا
نأا˘سشب Úي˘ن˘هŸاو Úم˘ل˘عŸاو ءا˘بآلاو لا˘ف˘طأÓ˘ل ةد˘˘عا˘˘سسŸاو ةرو˘˘سشŸا
Èع لا˘ف˘طألا ى˘ل˘ع ي˘سسن÷ا ءاد˘ت˘علا ة˘براfiو ة˘ي˘م˘قر˘لا ة˘ل˘ئ˘سسألا
ىوتfi يأا نع غيلبتلل تايلآا Òفوتو عيجسشتو ليهسستو ،تينÎنلا

دسض ءاوسس ةيناÈيسس ةÁرج ةلواfi ¤ا سضرعت يأا ادكو قئل Òغ
.تاكرسشلا وأا سصاخسشألا

ث.خ

: ديزوب نب نامحرلا دبع ةحصصلا ريزو

 ÚكراصشŸا تاحاÎقاو بلاطم ضضرعل ةصصرف ةحصصلا عاطقل ةلبقŸا ةينطولا تاصسل÷ا

: ةقيبر ،عاطقلا مامتها رهوج ىقبي ةركاذلا فلم نإا لاق

نيدهاجملل ةيح ةداهصش فلأا63 ليجصست نم بÎقن
غولب كسشو ىل˘ع ةرازو˘لا نأا ،ة˘ق˘ي˘بر د˘ي˘ع˘لا ،قو˘ق◊ا يوذو ن˘يد˘هاÛا ر˘يزو د˘كأا
ةعاسس فلأا82 ـلا زواجتي يعاسس مجحب نيدهاجملل ةيح ةداهسش فلأا63 ليجسست
ءانتعإلا انيلع بجوت ةينطولا ةركاذلا نم اÒغسص ءازج Èتعت ةداهسش لك نأا ازÈم
ةمداقلا لايجألا ¤إا بيرقلا لبقتسسŸا ‘ اهلقن ىلع لمعلاو اهب

ةرهوج Èتعي ةركاذلا فلم““ نإا ، ةينطولا ةعاذإÓل حيرسصت ‘  ،ةقيبر ديعلا لاقو
ةبحاسص تناك رئاز÷ا““ نأا فيسضيل ““دÓبلا ‘ ايلعلا تاطلسسلاو عاطقلا مامتها

نم رارقبو ةينطولا ةركاذلا غيلبت لجأا نم““ هنأاو ““ةديÛا ةروثلا ءادهسشل نافرع
نأا اسضيأا حرسصي˘ل ““ةر˘كاذ˘لا ةا˘ن˘ق ءا˘سشنإا ” ،نو˘ب˘ت د˘يÛا د˘ب˘ع ،ة˘يرو˘ه˘م÷ا سسي˘ئر
Èعو ةيتاعوسضوم ةسصسصختم جمارب لÓخ نم اهريوطت ىلع لمعت ه◊اسصم““
باتعأا غولب كسشو ىلع يه يتلاو نيدهاجملل ةي◊ا تاداهسش نم ديدعلا ليجسست
 .ةداهسش فلأا63
هذه نأاب ةقيبر لاق1691 ربوتكأا71لا ىركذل ›افتحلا جمانÈلا سصوسصخبو
نرقلل ةيرامعتسسلا ىوقلا خيرات ‘ ةيجمهلا ثادحألا زربأا نم تناك ثادحألا
 .““يرئاز÷ا بعسشلا قح ‘ تبكترا يتلا نيرسشعلا

““Úيرئاز÷ا لك طبرت يتلا ةيعا˘م÷ا ةر˘كاذ˘لا و˘ه ي˘ن˘طو˘لا خ˘يرا˘ت˘لا““ نأا Èت˘عاو
ةذتاسسأا ةكراسشÁ ينطو ىقتلم ميظنت نمسضتي يرث جمانرب Òطسست ” دقف كلذلو
بتك ةعا˘ب˘ط ثاد˘حألا هذ˘ه او˘سشيا˘ع ن˘يد˘هاÛ ة˘ي˘ح تادا˘ه˘سش ،ÚسصتÚ flث˘حا˘ب

هذه ىركذ دلختسس يتلا تاطاسشنلا نم ديدعلا ¤إا ةفاسضإلاب ،ىركذلا هذهب ةسصاخ
Èمفون لوأا ىركذ تلافتحل سصسصıا جمانÈلا سصخي اميفو .““ةميلآلا ثادحألا

،ةمداقلا مايلا ‘ هنع فسشكلا متيسس ماعلا جمانÈلا““ نأا ةقيبر ديعلا فسشك ،4591
ةطسشنأا ،ةيخيرات تاودن نع ةرابع نوكيسس عاطقلاب سصاÿا جمانÈلل ةبسسنلاب اما
‘ ماقتسس يتلا ةسصاÿا تاطاسشنلا ¤إا ةفاسضإلاب ةيرسصب ةعيمسس لامعأا ، ةيفاقث
 .““Èمفون نم —افلا ةليل

ةانقلا فيسض دكأا دهاÛاو ديهسشلا نوناق ةعجارم ةداعإا سصخي اميفو ،رخآا بناج نم
ةرسسألاو تاميظنتلاو تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ف˘ل˘تfl ع˘م ه˘ت˘سسارد ت“ عور˘سشŸا““ نأا ة˘ي˘نا˘ث˘لا
‘ ةسصتfl ةن÷ ىدل ايلاح حورطم““ هنأاو ““جاسضنإلا ةلحرم غلب دقو ةيروثلا
.““ةينطولا ةركاذلاب ةقلعتŸا كلت ةسصاخ ماكحألا سضعبل ةغايسصلا ةداعإا

جأاو / ضس ف

نأا ،د˘يزو˘ب ن˘ب نا˘م˘حر˘لا د˘ب˘ع،ة˘ح˘سصلا ر˘يزو د˘˘كأا
نوكتسس ةحسصلا عاطقل ة˘ل˘ب˘قŸا ة˘ي˘ن˘طو˘لا تا˘سسل÷ا
،““ÚكراسشŸا تا˘حاÎقاو بلا˘ط˘م سضر˘ع˘ل ة˘سصر˘ف““

. ةرازولا تاذل نايب سسمأا  هب دافأا امبسسح
لوأا  هلابقتسسا لÓخ قايسسلا سسفن ‘ ريزولا اعدو
يبط˘لا ه˘ب˘سشل˘ل ة˘ير˘ئاز÷ا ة˘با˘ق˘ن˘لا ن˘ع Úل˘ث˘مŸ سسمأا
(PAS) إا ةباقنلا ءاسضعأا ،سسانولا يسشاغ ةسسائرب¤
تا˘˘˘سسل÷ا ‘ ة‹ŸÈا تا˘˘˘سشرو˘˘˘لا ‘ ة˘˘˘˘كرا˘˘˘˘سشŸا
ةسصرف نوكتسس يتلا ةحسصلا عاطقل ةلبقŸا ةينطولا
ةيوقت لجأا نم ÚكراسشŸا تاحاÎقاو بلاطم سضرعل
حاÎقا لÓخ نم ةينطولا ةيحسصلا ةموظنŸا سسسسأا

متي نأا ىلع ناديŸا ‘ قيبطتلل ةلباق ةيلمع لولح
هذه نع ةقثبنŸا تايسصوتلا نع لسصفم ريرقت عفر
.ةيروهم÷ا سسيئر ¤إا تاسسل÷ا

تقولا نأا ىلع ىرخأا ةهج نم ةحسصلا ريزو ددسش امك
حرط لÓخ نم ““يقيقحو داج““ Òيغت ءارجإل ناح دق
عسضوو ةدعاقلا ىوتسسم ى˘ل˘ع ة˘ي˘سسا˘سسلا ا˘يا˘سضق˘لا

تا˘ب˘ل˘ط˘تŸا ع˘م ى˘سشا˘م˘ت˘ت ة˘ب˘سسا˘ن˘م Òي˘سست Òيا˘ع˘˘م
.نايبلا ‘ ءاج ام بسسح ةيلبقتسسŸاو ةيلا◊ا ةيحسصلا

نأا ىلع ةبسسانŸاب عاطقلا نع لوألا لوؤوسسŸا دكأاو
ي˘عا˘سسŸا ة˘يرار˘م˘ت˘سسا را˘طإا ‘ جرد˘ن˘ي ءا˘ق˘ل˘˘لا اذ˘˘ه
ديسسلا ،ةيروهم÷ا سسيئر تاميلعت ديفنت ¤إا ةيمارلا

عم رواسشتلاو راو◊ا زيزعتب ةسصاÿا ،نوبت ديÛا دبع
Êافتلاو ةي˘لوؤو˘سسŸا حور˘ب ،Úي˘عا˘م˘ت˘جلا ءا˘كر˘سشلا

ÿاو نطولا ةمدŸنطاو.
دكؤويل ةحسصلا ريزول ةسصرف عامتجلا اذه ناك دقو
يتلا تازا‚لا ز˘يز˘ع˘ت˘ب ة˘مو˘ك◊ا ماز˘ت˘لا ىر˘خأا ةر˘م
ا˘يد˘ب˘م ن˘يدا˘يŸا ة˘فا˘ك ‘ ه˘م˘عد و عا˘ط˘ق˘لا ا˘ه˘ق˘˘ق˘˘ح

تاحاÎقلاو تلاغسشنلا لكل عامتسسÓل هدادعتسسا
ةينهŸا ةيعسضولا Úسس– ةيغب ةباق˘ن˘لا ا˘ه˘مد˘ق˘ت ي˘ت˘لا

عسضولاو سصاخ لكسشب Úيبطلا هبسشلل ةيعامتجلاو
تاذ ف˘˘ي˘˘سضي-ما˘˘ع ل˘˘ك˘˘سشب عا˘˘˘ط˘˘˘ق˘˘˘ل˘˘˘ل ن˘˘˘هار˘˘˘لا
تاءاقللا هذه نأا ةبسسانŸاب ريزولا زربأا امك-ردسصŸا

اهاسسرأا يتلا ةيوقلا ةيسسايسسلا ةدارإلا ديسسجتل تءاج
.لوألا ر˘يزو˘لا ا˘هد˘ي˘كأا˘ت دا˘عأا و ة˘يرو˘˘ه˘˘م÷ا سسي˘˘ئر

نم يبطلا هبسشل˘ل ة˘ير˘ئاز÷ا ة˘با˘ق˘ن˘لا ءا˘سضعأا حر˘طو
‘ رظن˘لا ةدا˘عإا ا˘ه˘م˘هأا ا˘يا˘سضق˘لا ن˘م ادد˘ع م˘ه˘ت˘ه˘ج
ةيلا◊ا تابلطتŸا ع˘م ه˘ف˘ي˘ي˘ك˘ت ةرور˘سض و م˘ه˘ع˘سضو
و ةيئارسشلا ةردقلا اذك و ةيقÎلا عم روجألا ةعجارمو

.اهÒغو ةينهŸاو ةيعامتجلا فورظلا Úسس–
¤إا سصو˘سصÿا ه˘جو ى˘ل˘˘ع نا˘˘فر˘˘ط˘˘لا قر˘˘ط˘˘ت د˘˘قو
و كÎسشŸا ل˘م˘ع˘لا و ع˘ي˘م÷ا دو˘ه˘ج ر˘فا˘ظ˘ت ةرور˘سض

‘ مدقتت يتلا ةيحسصلا ةموظنŸا حلاسصل لسصاوتŸا
و تارو˘ط˘ت˘لاو تاÒغ˘ت˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا د˘ه˘سشت ة˘ئ˘ي˘ب
بناو÷ا فدهتسسي لماسش حÓسصإا ¤إا ةجا◊ا ›اتلاب
ءاسسرإا و ةيفارغوÁدلا و ة˘ي˘عا˘م˘ت˘جلاو ة˘يدا˘سصت˘قلا

اهتيلاعف اذك و ةيمومعلا ة˘ح˘سصلا ة˘مد˘خ ة˘ي˘قاد˘سصم
.اهتءافكو

و مهركسش نع ةبسسانŸاب ةباقنلا ءاسضعأا برعأا امك
ةلكوŸا ةيزكرŸا ةرادإلا يعاسسم نع لماكلا مهاسضر
ةحسصلا ين˘ه˘مو ة˘ي˘ب˘ط˘لا كÓ˘سسألا ف˘ل˘تfl ةد˘ئا˘ف˘ل
.ماع لكسشب

و ق

ةمألا ضسل‹

مويلا ةموك◊ا نم ءاصضعأا ىلع ةيوفصش ةلئصسأا حرطل ةصصصصfl ةماع ةصسلج
.ةموك◊ا نم ءاسضعأا (30) ةثÓث ىلع ةيوفسش ةلئسسأا (90) ةعسست حرطل سصسصخت ،ةماع ةسسلج احابسص (00.01) ةرسشاعلا ةعاسسلا نم ءادتبا ،مويلا ةمألا سسل‹ دقعي

.ةحسصلاو تارداسصلا ةيقرتو ةراجتلا و ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلÙا تاعام÷او ةيلخادلا، تاعاطق سصخت ةحورطŸا ةلئسسألا نأا ،سسمأا ةمألا سسلÛ نايب حسضوأاو
ث.خ
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2441لوألا عيبر6ـل قـفاومــلا1٢0٢  ربوتكأا41 سسيمÿا

ثد◊ا

ونوك اÒكأا رئاز÷أب نأبأيلا Òفسس هلأبقتسسا لÓخ

رئاز÷ا ‘ أهدوجو فيثكت ¤ا ةينأبأيلا تأسسسسؤوŸا وعدي رادغز

ةنسس لك ةÈتعم رئأسسخ ‘ بسستت يتلا ةيخأنŸا رطأخملل ارظن

 تأجتنŸا لوح ةيسسيسس– ةلمح قلطي يحÓفلا نوأعتلل ينطولا قودنسصلا
ةيخأنŸا رأطخألأب ةسصأÿا ةينيمأأتلا

يرأ÷ا ربوتكأا41 و31 يموي ىدم ىلع دقعي يذلا

ءأسضعألا أهلود عم ثحأبتت كباوأا ةمظنم
خأنŸا Òغتل مدأقلا ر“ؤوŸا نأأسشب

Èع سسمأأ  (كبأوأ) لوÎبلل ةردشصŸأ ةيبرعلأ راطق’أ ةمظنم تعرشش
,رئأز÷أ اهيف اÃ ,ءاشضعأ’أ اهلود عم تاثحابم ‘ ,يئرŸأ لاشصت’أ ةينقت
ةمظنŸأ هب تدافأأ ام بشسح ,(POC62) مداقلأ خانŸأ Òغت ر“ؤوم نأاششب
.اهل نايب ‘أ

ةئيبلأ ءأ82ÿÈ ـلأ يقيشسنتلأ عامتج’أ لÓخ تاثحابŸأ هذه تءاج و
ىلع دقعي يذلأ ,كبأوأأ ةمظنم ‘ ءاشضعأ’أ لودلأ ‘ خانŸأ Òغتو
,ي˘ئرŸأ لا˘شصتإ’أ ة˘ي˘ن˘ق˘ت Èع ,يرا÷أ ر˘بو˘ت˘كأأ41 و31 يموي ىد˘م
Ãأ نم04 ةكراششÿÈأ و ءأŸشصشصختÚ ‘ غت و ةئيبلأ نوؤوششÒ أŸخان
.تيوكلأ و ايروشس و ةيدوعشسلأ و نيرحبلأ و رئأز÷أ نم
ةمظنŸ ماعلأ Úمأ’أ ركذ ,عامتج’أ أذ˘ه˘ل ة˘ي˘حا˘ت˘ت˘ف’أ ه˘ت˘م˘ل˘ك لÓ˘خو
لوح ةيلودلأ تاشضوافŸأ تايلمع“““ نأاب ,تبشس نب تبشس يلع,كبأوأأ
و مهم فطعنم ¤إأ تلشصو دق خانŸأ Òغت نأاششب ةيراطإ’أ ةيقافت’أ

.““(91 ديفوك) انوروك ةحئاج ببشسب كلذ
‘ فأرطأ’أ لودلل ةشصرف كانه نكت ⁄““ هنأأ ¤أ ددشصلأ ذه ‘ راششأأ و
فأرطأأ ر“ؤوم ذنم ةيعقأو ةيمشسر تاعامتجأ دقعل ةيراطإ’أ ةيقافت’أ
ديردم ةنيدم ‘ دقع يذلأ ,52 ـلأ خانŸأ Òغت نأاششب ةيراطإ’أ ةيقافتإ’أ
¤إأ  ىدأأ دق رمأ’أ أذه نأ  افيشضم ““È 9102مشسيد رهشش ‘ اينابشساب
.““ةيمانلأ لودلل ةبشسنلاب ةشصاخو يشضوافتلأ دهششŸأ كابرإأ““

نأأ يغبني هنأأ ىرن ةيلا◊أ فورظلأ لظ ‘ ““ : Óئاق تبشس نب  فاشضأأو
اهنم تأرايÿأ نم ةعشسأو ةعوم‹ نم ديفتشستو ةيمانلأ لودلأ عتمتت
،ةينطولأ فورظلأ عم اهفييكتل ةيداشصتق’أ اهلوأدج ليدعتو ةنورŸأ

رداشصم عيمج مأدختشس’ م˘هŸأ رود˘لأ ى˘ل˘ع ءو˘شضلأ ط˘ي˘ل˘شست كلذ˘كو
ةفلكتلأ ةروشسيم ةقاط ¤إأ لاقتن’أو ةقاطلأ رقف ة÷اعم ‘ ةقاطلأ

.““0302 ماع لولحب عيمجلل ةثيدحو ةمأدتشسمو ةقوثومو
رمتشسŸأ قيشسنتلأ ىلع كبأوأأ ةمظنم سصرح ىلع لوؤوشسŸأ  دكأأ امك
ع˘م كلذ˘كو ة˘م˘ظ˘نŸا˘ب ءا˘شضعأ’أ لود˘لأ ع˘م ر˘ظ˘ن˘لأ تا˘ه˘جو لدا˘ب˘˘تو
Òشسب ةقلعتŸأ اياشضقلأ فلتfl لايح ةشصشصختŸأ ةيبرعلأ تامظنŸأ
مايأأ باتعأأ ىلع نحنو ةشصاخ  ,ةيخانŸأ تأÒغتلاب ةشصاÿأ تاشضوافŸأ

عيشضأوŸأ ةيمهأ’ ““كلذوPOC62 ـلأ فأرطأ’أ ر“ؤوم داقعنأ نم ةليلق
لود˘لأ Úب ف˘قأوŸأ ق˘ي˘شسن˘ت ةرور˘شضل كلذ˘كو سشا˘ق˘˘ن˘˘ل˘˘ل ة˘˘حور˘˘طŸأ

.““خانŸأ Òغتو ةئيبلأ نوؤوششب ةينعŸأ ةيلودلأو ةيبرعلأ تامظنŸأو
دقع ىلع تبأأد كبأوأأ ةمظنŸ ةماعلأ ةنامأ’أ نأاب ماعلأ Úم’أ حشضوأأ و
ر“ؤوŸ يونشسلأ عامتج’أ داقعنأ لبق ةيقيشسنتلأ تاعامتج’أ هذه لثم
يذلأوPOC62 خانŸأ Òغتل ةيراطإ’أ ةدحتŸأ ·أ’أ ةيقافتأ فأرطأأ

.انوروك ةحئاج ببشسب Óجؤوم ناك
ةيقيشسنتلأ تاعامتج’أ رأرغ ىلعو عامتج’أ أذه نأ Úب ,Òخ’أ ‘

يبرعلأ يشضوافتلأ قيرفلأو ةيبرعلأ لودلأ ةعماج اهدقعت يتلأ ىرخأ’أ
يتلأ تاعوشضوŸأو اياشضقلأ سسرأدتل ةشصرف Èتعي ،خانŸأ Òغتب ينعŸأ
‘ ءاشضعأ’أ لود˘لأ Úب ف˘قأوŸأ د˘ي˘حو˘تو ق˘ب˘شسŸأ ق˘ي˘شسن˘ت˘لأ بل˘ط˘ت˘ت
حلاشصمو اه◊اشصم ى˘ل˘ع ظا˘ف◊أ ن˘م ن˘ك˘م˘ت˘ت ى˘ت˘ح ,كبأوأأ ة˘م˘ظ˘ن˘م
.اهبوعشش نم ةلبقŸأ لايجأ’أ

تأرا˘مإ’أ و ر˘شصم ن˘م ل˘ك˘ل  ا˘كرا˘ب˘م ه˘ت˘م˘ل˘ك ما˘ع˘لأ Úمأ’أ م˘ت˘ت˘˘خأ و
.(POC82) و Ú (POC72)مداقلأ فأرطأ’أ تأر“ؤوم امهتفاشضتشس’
اشضيأ ةمظنملل يقيشسنتلأ عامتج’أ ‘ كراششي  ,ةمظنŸأ نايب بشسح و
ةيبرعلأ لودلأ ةعماج نم خانŸأ Òغتو ةئيبلأ نوؤوشش فلم نع Úلوؤوشسم
.ةيبرعلأ جيلÿأ لودل نواعتلأ سسلÛ ةماعلأ ةنامأ’أو
,ةمظنŸاب ةيرأدإ’أو ةيلاŸأ نوؤوششلأ ةرأدإأ ريدم عامتجإ’أ ةرأدإأ ¤وت و
.خانŸأ Òغتو ةئيبلأ فلÃ لفكتي يذلأو دياع Ëركلأدبع
قافتأ ‘ تأروطتلأ رخآأ لوح عامتج’أ ‘ ةيشسيئرلأ ةقرولأ مدق و
تاشضوافŸأ نم ةمداقلأ ةلوجلل Òشضحتلأو دأدعتشس’أو5102 سسيراب

. ةدحتŸأ ةكلمŸاب وكشسÓغ ‘
سس  ف

ةلمح يحÓفلأ نواعتلل ينطولأ قودنشصلأ قلطي
ينيمأات دقع باتتكأ ةيمهأاب سسيشسحتلل ةيمÓعأ
نايب هب دافأأ امبشسح ،ةيخانŸأ راطخ’أ نم ةيامحلل
.ةكرششلل

يتلأ ةيخانŸأ رطاخم˘ل˘ل أر˘ظ˘ن““ : نا˘ي˘ب˘لأ ‘ ءا˘جو
قحلت يتلأو ،ةنشس لك ةÈتعم رئاشسخ ‘ بشستت
ةيطغت نم نيديف˘ت˘شسŸأ Òغ ÚبرŸأو Úي˘حÓ˘ف˘لا˘ب
قودنشصلأ قلطي ،ةينيمأات دوقع ةطشسأوب ةينيمأات
لوح ةيمÓعأ اما˘يأأ ي˘حÓ˘ف˘لأ نوا˘ع˘ت˘ل˘ل ي˘ن˘طو˘لأ
ةيخانŸأ راطخأ’ا˘ب ة˘شصاÿأ ة˘ي˘ن˘ي˘مأا˘ت˘لأ تا˘ج˘ت˘نŸأ

ه˘ت˘ك˘ب˘شش ق˘ير˘ط ن˘ع ي˘ن˘طو˘˘لأ بأÎلأ Èع كلذو
بتكم335و يوه˘ج قود˘ن˘شص76 نم ة˘نو˘ك˘تŸأ

fiيرأوج يل““.
ة˘ل˘˘م◊أ هذ˘˘ه˘˘ل ة˘˘قÓ˘˘ط˘˘ن’أ ة˘˘ط˘˘ق˘˘ن نو˘˘ك˘˘ت˘˘شسو

ة˘ل˘ششن˘خ ة˘ي’و˘ب حÓ˘ف˘لأ رأد ن˘م ة˘ي˘˘شسي˘˘شسح˘˘ت˘˘لأ
ةلششنخ نم ةبيرق˘لأ ع˘بر’أ تا˘ي’و˘لأ ل˘م˘ششت˘شسو
،سسأرهأأ قوشسو ةنتا˘بو ة˘شسب˘تو ي˘قأو˘ب˘لأ مأأ ي˘هو
ة˘ل˘م◊أ هذ˘ه ر˘˘م˘˘ت˘˘شست˘˘شسو.رد˘˘شصŸأ سسف˘˘ن بشسح

كلذو مايأأ ةرششع ةدŸ ة˘ي˘شسي˘شسح˘ت˘لأو ة˘ي˘مÓ˘ع’أ
موي نم ءأدتبأ ينطولأ بأÎلأ لك ىوتشسم ىلع

62 ءا˘˘˘ثÓ˘˘˘ث˘˘˘لأ مو˘˘˘ي ¤إأ ر˘˘˘بو˘˘˘ت˘˘˘كأأ71 دح’أ
مايأ’أ هذه ميظنت˘ب قود˘ن˘شصلأ مو˘ق˘ي˘شسو.ر˘بو˘ت˘كأأ

ÚلخدتŸأ لك عم نواعتلاب يلÙأ ىوتشسŸأ ىلع
قيدان˘شصلأ ي˘كÎششمو Úن˘مؤوŸأ ا˘م˘ي˘شس’ Úي˘لÙأ
.ةيفيرلأ ةأأرŸأ أذكو ÚيبرŸأو ÚحÓفلأو ةيوه÷أ

ما˘ي’أ هذ˘ه م˘ي˘ظ˘˘ن˘˘ت ةر˘˘ك˘˘ف نأأ نا˘˘ي˘˘ب˘˘لأ ح˘˘شضوأأو
ة˘شصاÿأ ة˘ي˘ن˘ي˘مأا˘ت˘لأ تا˘ج˘ت˘نŸأ لو˘ح ة˘ي˘˘مÓ˘˘ع’أ
رظنلاب ““حلم لكششب““ تءاج ، ةيخانŸأ راطخأ’اب

ةعقوتŸأ راطخ’أ ما˘مأ ÚحÓ˘ف˘لأ ة˘يا˘م˘ح ة˘ي˘م˘هأ’
ة˘ي˘خا˘نŸأ تأÒغ˘ت˘˘لا˘˘ب ة˘˘ط˘˘ب˘˘ترŸأ كل˘˘ت ا˘˘م˘˘ي˘˘شس’

.(...قئأر◊أ ،دÈلأ ،تاناشضيفلأ)
ي˘ن˘طو˘لأ قود˘ن˘شصلأ نأأ رد˘˘شصŸأ سسف˘˘ن فا˘˘شضأأو
ن˘م أÈت˘ع˘م أدد˘ع قو˘شسي ي˘˘حÓ˘˘ف˘˘لأ نوا˘˘ع˘˘ت˘˘ل˘˘ل
ح˘م˘شسي““ ثي˘ح ،ة˘ي˘خا˘نŸأ ة˘ي˘ن˘ي˘مأا˘ت˘لأ تا˘˘ج˘˘ت˘˘نŸأ

دوقعلأ هذه با˘ت˘ت˘كأ ة˘ي˘م˘هأا˘ب ÚحÓ˘ف˘لأ سسي˘شس–
.““مهليخأدم نمأ نامشضو مهتيامحب ،ةينيمأاتلأ

ةيجيتأÎشس’أ ذيفنت راطأ ‘ ةلم◊أ هذه جردنتو
تا˘ج˘ت˘نŸأ ة˘ي˘قÎب ة˘ق˘ل˘ع˘تŸأو ة˘كر˘˘ششل˘˘ل ةد˘˘يد÷أ
ةيخانŸأ راطخأ’ا˘ب ة˘ط˘ب˘ترŸأ ا˘م˘ي˘شس’ ة˘ي˘ن˘ي˘مأا˘ت˘لأ
ينطولأ قودنشصلأ لمع ططfl نمشض ةلجشسŸأ
.نايبلأ بشسح ،0202/5202 يحÓفلأ نواعتلل

إا ق

سس ف

,رأدغز دمحأ ,ةعانشصلأ ريزو اعد
Òف˘شس ه˘لا˘˘ب˘˘ق˘˘ت˘˘شسأ لÓ˘˘خ , سسمأأ
,و˘˘نو˘˘ك أÒكأأ ر˘˘ئأز÷ا˘˘ب نا˘˘با˘˘ي˘˘لأ
فيثكت ¤أ ةينا˘با˘ي˘لأ تا˘شسشسؤوŸأ

‘ ة˘شصا˘خ ر˘ئأز÷أ ‘ ا˘هد˘˘جأو˘˘ت
بشسح ,ةيرا÷أ تاحÓشصإ’أ لظ
.ةرأزولل نايب هب دافأأ ام
يذلأ ,ءا˘ق˘ل˘لأ نأ نا˘ي˘ب˘لأ ح˘شضوأأ و
Úفرطلل حمشس ,ةرأزولأ رقÃ ىرج
تا˘˘˘قÓ˘˘˘ع˘˘˘لأ سضأر˘˘˘˘ع˘˘˘˘ت˘˘˘˘شسا˘˘˘˘ب

نابايلأو ر˘ئأز÷أ Úب ة˘يدا˘شصت˘ق’أ
عاطق˘لا˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘ف ا˘م˘ي˘شس’

ةدأرإأ ا˘˘يد˘˘بأأ““ ثي˘˘ح ي˘˘عا˘˘ن˘˘شصلأ
ة˘كأر˘ششلأ ز˘يز˘˘ع˘˘ت ‘ ن˘˘يد˘˘ل˘˘ب˘˘لأ
اÌ Ãكأا˘ف Ìكأأ ةر˘م˘ثŸأ ة˘ي˘˘ئا˘˘ن˘˘ث˘˘لأ
يتلأ ةقأدشصلأ تاقÓعو ىششامتي

Œامهعم““.
رأد˘˘غز ا˘˘˘عد ,دد˘˘˘شصلأ أذ˘˘˘ه ‘ و
فيثكت““¤إأ ةينابايلأ تاشسشسؤوŸأ
‘ ة˘شصا˘خ ر˘ئأز÷أ ‘ ا˘هد˘˘جأو˘˘ت

و ة˘˘ير˘˘هو÷أ تا˘˘حÓ˘˘شصإ’أ ل˘˘ظ
ىلع اهجأردإأ متيشس يتلأ ةيلكيهلأ
رامثتشسÓل ةي˘نو˘نا˘ق˘لأ ة˘مو˘ظ˘نŸأ

رأر˘˘ق˘˘ت˘˘شسأ ن˘˘م هر˘˘فو˘˘ت˘˘˘شس ا˘˘˘مو
ةفاشضإ’اب ،تأزا˘ي˘ت˘مأو ة˘ي˘بذا˘جو
قوشسلأ ¤إأ اهلو˘خد ة˘لو˘ه˘شس ¤إأ
لدابتلأ ةقطنم راطإأ ‘ ةيقيرفإ’أ
.““ةيقيرفإ’أ ر◊أ

نأاب ,ةبشسانŸأ هذهب ,ريزولأ دكأأ و
ة˘˘˘كأر˘˘˘ششلأو نوا˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لأ بأو˘˘˘بأأ

ن˘ير˘˘م˘˘ث˘˘ت˘˘شسŸأ ما˘˘مأأ ة˘˘حو˘˘ت˘˘ف˘˘م
ت’اÛأ ل˘˘˘ك ‘ Úي˘˘˘نا˘˘˘˘با˘˘˘˘ي˘˘˘˘لأ
تاعانشصلأ سصخأ’ابو ةيعانشصلأ
يتلأ ةيكينا˘ك˘يŸأو ة˘ي˘نوÎك˘لإ’أ

ةعشسأو ةبرŒ نابا˘ي˘لأ ا˘ه˘ي˘ف زو–
‘ م˘˘˘˘ك˘˘˘˘˘ح˘˘˘˘˘ت˘˘˘˘˘لأ ثي˘˘˘˘˘ح ن˘˘˘˘˘م
نا˘˘ي˘˘ب بشسح ,ا˘˘ي˘˘جو˘˘لو˘˘ن˘˘ك˘˘ت˘˘˘لأ
Òفشسلأ ىدبأأ ،هبنا˘ج ن˘م.ةرأزو˘لأ
غ˘˘لا˘˘ب˘˘لأ ما˘˘م˘˘ت˘˘ه’أ““ Êا˘˘با˘˘ي˘˘˘لأ
رامثتشسÓل ةينابايلأ تاشسشسؤوملل

لدابتلأ ةق˘ط˘ن˘م ل˘ظ ‘ ا˘م˘ي˘شس’
.““ةيقيرفإ’أ ر◊أ

ةمظنŸا هذهل نأيب هب دأفا أمبسسح

ةيبون÷ا أيروك و رئاز÷ا Úب لأمعألا لأجرل ةقادسصلا ةعوم‹ ليعفت ةدأعإا
ةماعلأ ةيلأردفنوكلأ ةشسيئر Úب ترج يتلأ تاثداÙأ بلشص ةيبون÷أ ايروك و رئأز÷أ Úب لامع’أ لاجرل ةقأدشصلأ ةعوم‹ ليعفت ةداعأ عوشضوم لكشش

.ةمظنŸأ هذهل نايب هب دافأ امبشسح ،وم غناششت ميك ،رئأز÷اب ةيبون÷أ ايروك Òفشس و ةغزن ةديعشس ،ةيرئأز÷أ تاشسشسؤوملل
ةيبون÷أ ايروك و رئأز÷أ Úب لامع’أ لاجرل ةقأدشصلأ ةعوم‹ ¤أ قرطتلأ ” ،ةيرئأز÷أ تاشسشسؤوملل ةماعلأ ةيلأردفنوكلأ رقÃ ىرج يذلأ ءاقللأ أذه لÓخو
.ردشصŸأ حشضوي ،91-ديفوك ءابو يششفت ذنم أدوكر تفرع يتلأ و ةزغن ةديعشس ،يرئأز÷أ بنا÷أ نم اهشسأأÎت يتلأ

يداشصتق’أ ومنلأ ةدئافل رامثتشسÓل ةيمام’أ ةرطاقلأ لكششت ىتح ةعومÛأ هذه ليعفت ةداعأ““ ‘ هتبغر نع يبون÷أ يروكلأ Òفشسلأ برعأ ،هتهج نم و
.نايبلأ فيشضي ،““نيدلبلل

.نايبلأ متخي ،ةيئانثلأ ةكأرششلأ عيراششم معد و ةقفأرŸ ةلماكلأ اهتيزهاج نع ،اهتهج نم ،ةزغن تدكأأ امك
إا ق

 :تارأيسسلا Úمأأت

ةئأŸأب05 نع ديزت تأسضيفخت حÎقت نل تأكرسشلا
تاكرشش نأ ،سسياشس رشصان ،Úماتلل ةينطولأ ةكرششلل ماعلأ ريدŸأ سسيئرلأ دكأأ
تأرايشسلأ عرف راعشسأ’ تاشضيفخت حأÎقأ ابيرق اهنكÁ ’ دÓبلأ Èع Úماتلأ
أذه هفرعي يذلأ راعشس’أ طغشض فيفخت لجأ نم كلذو ،%05 نع ديزت
.عرفلأ

ة˘كر˘ششل˘ل د˘يد÷أ ÊوÎك˘ل’أ ع˘قوŸأ قÓ˘طأ سشما˘ه ى˘ل˘ع سسيا˘شس ح˘شضوأأو
ىلع ىرخأ تاكرشش عم تعقو دق تناك ةÒخ’أ هذه نأ ،Úماتلل ةينطولأ
حأÎقأ ن˘م Úما˘ت˘لأ تا˘كر˘شش ع˘نÁ ة˘ي˘لاŸأ ةرأزو فأر˘ششأ ت– لو˘كو˘تور˘ب““
.““%05 نع ديزت تأرايشسلأ Úمات ىلع تاشضيفخت

اميف Òبك طغشض نم Êاعي تأرايشسلأ Úمات““ نأ لوؤوشسŸأ تأذ فاشضأأو
ا‡ ،ةيشسايقلأ ماقر’أ عيمج ةشسفانŸأ تمطح ثيح ،راعشس’أ سضيفخت سصخي

لÓخ نم قوشسلأ سصشصح ىلع نوشسفانتي Úماتلأ تاكرشش باحشصأ لعج
ء’ؤو˘˘˘ه ءا˘˘˘فو مد˘˘˘ع““ ر˘˘˘˘ط˘˘˘˘خ ¤أ دد˘˘˘˘شصلأ أذ˘˘˘˘ه ‘ أÒششم ،““را˘˘˘˘ع˘˘˘˘شس’أ
  .““مهتامأزتلاب

دح عشضو متي ⁄ أذأ هناب أوكردأ دق عاطقلأ ‘ Úلعافلأ عيمج““ نأ دكأأ امك
Ÿماتلأ تاكرشش ناف ،راعشس’أ قأرغإأ تاشسرامÚ أ هجأوتشسŸششم ،““لكاششÒأ
.““راعشس’أ لوح اقافتأ““ ةتبلأ لكششي ’ عقوŸأ لوكوتوÈلأ نأ ¤أ

ةيلاŸأ جئاتنلأ ¤أ Úماتلل ةين˘طو˘لأ ة˘كر˘ششل˘ل ما˘ع˘لأ ر˘يدŸأ سسي˘ئر˘لأ قر˘ط˘تو
سشاعتن’أ عم اميشس ةيباجيأ جئاتنب رششبت1202 ةنشس““ نأ أدكؤوم ،هتكرششل
أو‰ لجشس دق ةكرششلأ لامعأ مقر نأ ددشصلأ أذه ‘ حشضوأأو.““يداشصتق’أ

.ةيرا÷أ ةنشسلأ نم لو’أ يشسأدشسلأ ‘ %54.6ب
عومÛ %7 وÚ 5ب حوأÎي أو‰ عقوتتف لبقŸأ Èمشسيد13 ‘ قاف’أ““ امأأ
.سسياشس فيشضي ،““Úماتلل ةينطولأ ةكرششلأ اهيف اÃ عاطقلأ

رايلم2ب اعجأرت لجشس تأرايشسلأ Úمات ناب ديكأاتلأ ¤أ Òخ’أ ‘ سصلخو
يتلأ ،ةثولŸأ تابكرŸأ ىلع ةشضورفŸأ ةبيرشضلأ ببشسب0202 ةنشس ‘ رانيد
.1202 ةنشس ‘ اهبحشس ” و0202 ةيلاŸأ نوناق اهنمشضت

و ق
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2441لوألا عيبر6ـل قـفاومــلا1202  ربوتكأا41 سسيمÿا
ثد◊ا

 :2202-1202 ينيوكت لوخد

ديد÷ا ينيوكتلا مسسوŸا حاتتفا ةراسشإا نوميميت ةيلو نم يطعي يبارم
نم اقÓطنا2202/1202 ديد÷ا ينيوكتلا مسسوŸا حاتتفا ةراسشإا ،سسمأا، يبارم Úسساي ÚينهŸا ميلعتلاو نيوكتلا ريزو ىطعأا

.نوميميت ةيلوب ةكÈلا ىسسوم ديهسشلا ينهŸا نيوكتلا ‘ سصسصختŸا دهعŸا
ةفاك اهلذب يتلا دوه÷ا ريزولا نمث ةبشسانŸابو
فورظلا نشسحأا نامشضل عا˘ط˘ق˘لا ي˘مد˘خ˘ت˘شسم
ءاوجألا لظ ‘ ةديد÷ا ةينيوكتلا ةنشسلا حاجنل
ةيحشصلا ةيعشضولا اهتل˘مأا ي˘ت˘لا ة˘ي˘ئا˘ن˘ث˘ت˘شسلا
،انوروك ةحئاج يششفت ءارج دÓبلا اهزاتŒ يتلا

نمازتي ديد÷ا ينيوكتلا لوخدلا نأا ¤إا اÒششم
نم ةموك◊ا لمع ططfl ىلع قيدشصتلا عم

- لمعي يذلا ططıا وهو ناÈŸلا يتفرغ فرط
ن˘يو˘ك˘ت˘لا ةدو˘ج Úشس– ى˘ل˘ع --فا˘شضأا ا˘˘م˘˘ك
عم نيوكتلا فييكت لÓخ نم ÚينهŸا ميلعتلاو
.ةيولوألا تاذ ةيداشصتقلا تاعاطقلا تايجاح
نهم ‘ زايتما عورف ثادحتشساب رمألا قلعتيو
تايجولو˘ن˘ك˘تو ة˘عا˘ن˘شصلاو ة˘عارز˘لاو ءا˘ن˘ب˘لا
تا˘ي˘لآا ز˘يز˘ع˘˘ت بنا˘˘ج ¤إا لا˘˘شصتلاو مÓ˘˘عإلا
ةيلباق Úشسحتل تاعاطقلا فلتÚ flب رواششتلا
ر˘يو˘ط˘تو ة˘ي˘قر˘تو ل˘غ˘ششلا ي˘ب˘˘لا˘˘ط ل˘˘ي˘˘غ˘˘ششت
فلأا066 قحتليو.لشصاوتŸا ين˘هŸا ن˘يو˘ك˘ت˘لا

نم نيوكتلا طا‰أا فلتfl ‘ نهمتمو شصبÎم
د˘يد˘˘ج شصبÎم ف˘˘لأا002 برا˘ق˘ي ا˘م م˘ه˘ن˘ي˘˘ب
ينطولا ىوتشسŸا ىلع ةينيوكتلا تاشسشسؤوŸاب
لظ ‘ كلذو ديد÷ا ينيوكتلا لوخدلا مشسرب
Úب ن˘مو.ي˘ح˘شصلا لو˘كو˘توÈلا Òباد˘ت ماÎحا
ةديد÷ا ةيجوغاديبلا دعاقملل ›ا˘م˘جإلا دد˘ع˘لا
ن˘يو˘ك˘˘ت˘˘لا طا‰أا ف˘˘ل˘˘تfl ‘ لو˘˘خد˘˘لا اذ˘˘ه˘˘ل
عاطقلا ر˘فو˘ي ،(ي˘جو˘غاد˘ي˘ب د˘ع˘ق˘م927.123)

نيوكتلا ط‰ ‘ ديدج يجوغاديب دعقم240.18
ن˘ع ن˘يو˘ك˘ت˘لا ‘ ر˘خآا201.211و يرو˘˘شض◊ا

‘ يجوغاديب دع˘ق˘م415.3 و Úهم˘ت˘لا ق˘ير˘ط
ينهŸا ميلعتلا شصوشصخبو.دعب ن˘ع ن˘يو˘ك˘ت˘لا

لوخدلا اذهل عاطقلا اهرفوي يتلا شضورعلا نإاف
رفوتيو.يجوغاديب دعق˘م000.2 قوفت د˘يد÷ا
ينهŸا نيوكتلا ‘ شصشصختŸا ينطولا دهعŸا
فرششأا يذلا نوميميتب ةكÈلا ىشسوم ديهششلا
يجوغاديب دعقم003 ىلع هنيششدت ىلع ريزولا

551 ايلا˘ح ل˘ب˘ق˘ت˘شسيو ،ر˘ير˘شس021ـب ةي˘ل˘خادو
99 مه˘ن˘م) ي˘ما˘قلا ن˘يو˘ك˘ت˘لا ط‰ ‘ شصبÎم
58 م˘ه˘ن˘م) Úه˘˘م˘˘ت˘˘لا ‘ شصبÎم791و (ا˘ثا˘نإا
ة˘يلو˘ب عا˘ط˘ق˘˘لا ح˘˘لا˘˘شصم تشصشصخو.(ا˘˘ثا˘˘نإا
ينيوكت بشصنم068.1 ةرودلا هذهل نوميميت
074و يماقإلا نيوكتلا ‘ بشصنم534 اهنم
طشسولا ‘ ارخآا081و ،Úهمتلا ط‰ ‘ بشصنم

‘ ةثكاŸا ةأارŸا ةدئافل بشصنم553و ،يفيرلا
013.4 غلبي ÚشصبÎملل ›امجا دادعتب ،تيبلا

هذه ‘ ناديدج ناشصشصخت جردأا امك ،شصبÎم
ةيرطعلا تاتابنلا ةعارزب لوألا قلعتي ،ةرودلا

شصشصخ˘˘ت ‘ ر˘˘خآاو با˘˘ششعألاو ة˘˘ي˘˘˘ب˘˘˘ط˘˘˘لاو
7 ىلع ةيلو˘لا هذ˘ه˘ب عا˘ط˘ق˘لا ر˘فو˘ت˘يو.ر˘ششن˘لا

اهنم ،بشصنم056.1 ةقاطب ةينيوكت تاشسشسؤوم
ي˘ن˘طو د˘ه˘ع˘مو ي˘ن˘هŸا ن˘يو˘ك˘ت˘ل˘ل ز˘كار˘م6
تاقحلم7و ينهŸا ن˘يو˘ك˘ت˘لا ‘ شصشصخ˘ت˘م
،يفيرلا طشسولا ‘ نيوكت لكايه6و ةينيوكت
.ةدمتعم ةشصاخ ةشسشسؤوم بناج ¤إا

و.ق

 اهÒسصم ريرقت ‘ بوعسشلا قح ىلع تدكأا

لخدتلا مدع أادبÃ اهكسس“ دّدŒ رئاز÷ا
لودلل ةيلخادلا نوؤوسشلا ‘

ةاواشسŸا كلذ ‘ اÃ ةدحتŸا ·ألا قاثيم ئدابمو ميقب اهكّشس“ ،شسمأا لوأا ،رئاز÷ا تدّدج
‘ بوعششلا قح بناج ¤إا ،ةيلخادلا نوؤوششلا ‘ لخدتلا مدعو لودلا Úب ةدايشسلا ‘

. اهÒشصم ريرقت
،ةدحتŸا ·ألا قاثيم نع ÚعفادŸا ءاقدشصألا ةعومÊ Ûاثلا عامتجلا لÓخ كلذ ءاجو
دقعنا يذلا ،شسيلازنوغ ايشسنيشسÓب شسكيليف ،Óيوزنف ةيجراخ نوؤوشش ريزو ةشسائرب

ر“ؤوم لوأا داقعنل Úتشسلا ىركذلاب لافتحÓل ىوتشسŸا عيفرلا عامتجلا ششماه ىلع
.زايحنلا مدع ةكر◊
ريزو مشساب ةملك ،بوششبشش ديم◊ادبع دارغلبب رئاز÷ا Òفشس ىقلأا ،عامتجلا مشسربو
رئاز÷ا كشس“““ اهيف دّدج ،ةرمامعل ناطمر ،جراÿاب ةينطولا ةيلا÷او ةيجراÿا نوؤوششلا
لÓقتشسلاو لودلا Úب ةدايشسلا ‘ ةاواشسŸا كلذ ‘ اÃ ةدحتŸا ·ألا قاثيم ئدابم و ميقب
ريرقت ‘ بوعششلا قحو ،لودلل ةيلخادلا نوؤوششلا ‘ لخدتلا مدع بناج ¤إا يشسايشسلا

.““ةيملشسلا قرطلاب تاعازنلا لحو اهÒشصم
ميق دوشست نأا نم دكأاتلل للك Óب لمعلا ةرورشض““ ¤إا اشضيأا هتملك ‘ ريزولا راششأاو
،ةلماششو ةلاعف ة˘يدد˘ع˘ت ¤إا ة˘جا◊ا ““ ى˘ل˘ع اًد˘كؤو˘م ،““ن˘ما˘شضت˘لاو ح˘ما˘شست˘لاو راو◊ا
بجي““ هنأا ىلع حلأا امك ،““ةاواشسŸا مدق ىلع لودلا لكو قطانŸا عيمج اهيف كراششت
ةيلومششلاو ةق˘ث˘لا ““ نأا ا˘ف˘ي˘شضم ““ىو˘قألا تو˘شص شسي˘لو ، تاو˘شصألا ع˘ي˘م˘ج عا˘م˘شس
·ألا قاثيم ىلع ظاف◊او فارطألا ددعتŸا لمعلا ديطوتل حاتفŸا لث“ لازت ل راو◊او
.““ةدحتŸا

، Úطشسلف ، رئاز÷ا نع Úلث‡و ةيجراخ ءارزو هرشضح عامتجلا اذه نأا ركذلاب ريد÷او
،ايÎيرإا ،ابوك ،ايدوبمك ،ايفيلوب ،ءاشضيبلا ايشسور ،ةيلامششلا ايروك ،لوغنأا ،ايشسور
.ناريإاو Úشصلا ،Óيوزنفو ،ايروشس ،نيدانيرغلاو تنشسنيف تناشس ،اوغاراكين ،شسول

و.ق

›ودلا ر“ؤوŸا ‘ ناريإاب كراسشي هللا مÓغ
ةيمÓسسلا ةدحولل53 ـلا

ربوتكأا42وÚ 91ب ،هللا مÓغ هللا دبع وبأا ،ىلعلا يمÓشسلا شسلÛا شسيئر كراششي
-ناريا هنشضتحتشس يذلا ةيمÓشسلا ةدحولل53 ـلا ›ودلا ر“ؤوŸا لاغششأا ‘ يرا÷ا

.-شسلجملل نايب بشسح
بهاذŸا Úب بير˘ق˘ت˘ل˘˘ل يŸا˘˘ع˘˘لا ع˘˘مÛا شسي˘˘ئر ن˘˘م ةو˘˘عد˘˘ب شسلÛا شسي˘˘ئر كرا˘˘ششيو
قرفتلا نم رذ◊او مÓشسلا ““ عوشضوم لوانتيشس يذلا ر“ؤوŸا اذه لاغششأا ‘ ةيمÓشسلا

.““يمÓشسلا ⁄اعلا ‘ عزانتلاو
ةيمهأا اهيف شضرع˘ي ر“ؤوŸا ‘ ة˘ل˘خاد˘م ى˘ل˘علا ي˘مÓ˘شسلا شسلÛا شسي˘ئر˘ل نو˘ك˘ت˘شسو
ءاشسرإا ‘ ةيرئاز÷ا ةبرجتلا شضرعتشسي˘شس ا˘م˘ك ،Úم˘ل˘شسŸا ةا˘ي˘ح ‘ ا˘هرا˘م˘ثو ةد˘حو˘لا
.ةينطولا ةدحولا زيزعتو كÎششŸا ششيعلا ميق ليعفتو ة◊اشصŸا

و.ق

ةديج ةيدودرم نامسضو تايرطفلاو سضارمألا نم اهتايم◊

 بوبحلل ينهŸا يرئاز÷ا ناويدلا
Òعسشلا روذب ة÷اعÚ ŸحÓفلا وعدي

عرزلل ةهجوŸا

دامتعلاب Òعششلا ةعارز ‘ Úبغارلا ÚحÓفلا بوبحلل ينهŸا يرئاز÷ا ناويدلا اعد
اهت÷اعŸ ةفا÷ا لوقبلا و بوب◊ا تاينواعتل هجوتلا ،ةشصاÿا مهليشصاfi روذب ىلع
.ةديج ةيدودرم نامشضل

Òعششلا ةعارز ‘ Úبغارلا ÚيحÓفلا ملعل يهنت ناويدلا ةرادا““ نأا نايبلا ‘ ءاجو
هجوتلا مهناكمإاب هنا اهب اوظفتحا يتلا ةشصاÿا مهليشصاfi نم روذب ىلع دامتعلاب
تايرطفلا و شضارمألا نم اهتايم◊ كلذ و اهت÷اعŸ ةفا÷ا لوقبلا و بوب◊ا تاينواعتل

.““ةديج ةيدودرم نامشض ›اتلاب و
يتلا ،بوب◊ا جاتنإا ةلمح مييقتو ةعباتمو Òشضحتب ةفلكŸا ةينطولا ةنجللا تناكو
ةرورشض ىلع تدكأا دق ،ةيفيرلا ةيمنتلا و ةحÓفلا ةرازو رقÃ يشضاŸا دحلا تعمتجا
و روذبلا رارغ ىلع ،2202-1202  مشسوŸا حا‚إل ةيرورشضلا لئاشسولا لك Òفوت
.ةدمشسلا

حلاشص ،ةيفيرلا ةيمنتلا و ةحÓفلا  ةرازول ماعلا Úمألا هشسارت يذلا ،ءاقللا اذه لÓخ و
ثر◊ا ةلمح قÓطنا ةبشسانÃ ،ةيلمعلا هذهب ÚينعŸا عاطقلا تاراطإا هرشضحو ،يكاوشش
ةيرورشضلا لئاشسولا لك Òفوت ةرور˘شض ى˘ل˘ع د˘ي˘كأا˘ت˘لا ” ““،›ا◊ا م˘شسو˘م˘ل˘ل رذ˘ب˘لاو
ةدافتشسلاب ةشصاÿا تاءارجإلا ليهشست و ةدمشسألاو روذبلا Òفوت ةشصاخ مشسوŸا حا‚إل
.““اهÒغو يحÓفلا داتعلاو ةيمشسوŸا شضورقلا نم
اذه ةليط ÚحÓفلل ةيلعفلا ةقفارŸا ةرورشض ىلع ةنجللا ءاشضعأا ماعلا Úمألا ثحو
يتلا ةيزيفحتلا تاءارجإلاب فيرعتلل ةيداششرإاو ةيمÓعإا تÓمح ميظنتب اذهو مشسوŸا
ةدمشسأÓل ةيعجرŸا راعشسألا عفر رارغ ىلع ةيفيرلا ةيمنتلاو ةحÓفلا ةرازو اهتذختا
.اهÒغو هايملل ةدشصتقŸا يقشسلا ةمظنأا فلتfl معد ماظن Úي– و ةمعدŸا

و.ق

نيوكتلا ةرازوب ميلعتلاو ن˘يو˘ك˘ت˘لا ر˘يد˘م د˘كأا
ةرازولا نأا ،تانيوعلب دولوم، ÚينهŸا ميلعتلاو
ايرود تاشصشصختلا ةنودم Úي– ىلع فكعت
تاجايتحا ةفرعÚ Ÿيداشصتقإلا ءاكرششلا كارششإاب
. قوشسلا

حابشصلا فيشض جمانر˘ب ‘ تا˘ن˘يو˘ع˘ل قر˘ط˘تو
عاطقلا ةي˘ج˘ي˘تاÎشسا ¤إا  ،شسمأا ¤وألا ةا˘ن˘ق˘ل˘ل

ع˘م ا˘ي˘ششا“ ةد˘يد˘ج تا˘شصشصخ˘ت ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘شسإل
نأا˘ب ا˘ح˘شضو˘م ،ة˘ي˘ن˘طو˘لا قو˘شسلا تا˘ب˘ل˘˘ط˘˘ت˘˘م
ع˘م ة˘يرود ة˘ف˘شصبو ة˘˘يد˘˘ج˘˘ب ق˘˘شسن˘˘ت ةرازو˘˘لا

flاو تارازو˘لا ف˘˘ل˘˘تŸة˘يدا˘شصت˘قلا تا˘شسشسؤو
.تاشصشصختلا ةمئاق Úيحتل

ثاد˘˘ح˘˘ت˘˘شسا ” ه˘˘نأا˘˘ب  تا˘˘˘ن˘˘˘يو˘˘˘ع˘˘˘ل ح˘˘˘شضوأاو
راÙا ة˘ي˘بÎك م˘شسوŸا اذ˘ه ةد˘يد˘ج تا˘شصشصخ˘ت

¤إا ةفاشضإا ، يمجنŸا نمألاو ةياقولا شصشصختو
تا˘˘قا˘˘ط˘˘لا لا‹ ‘ تا˘˘˘شصشصخ˘˘˘ت˘˘˘لا شضع˘˘˘ب
Óئاق  اÒثك هيلع لوعي يذلا لاÛا وهو ةددجتŸا
تاشصشصختلا ةنود˘م Úح˘ن مو˘ي˘لا ا˘ن˘ح˘ب˘شصأا »:
ة˘˘فر˘˘عŸ ن˘˘يدا˘˘˘شصت˘˘˘قإلا ءا˘˘˘كر˘˘˘ششلا كار˘˘˘ششإا˘˘˘ب
تاو˘ن˘شسلا  لÓ˘خ ا˘ن˘ظ˘حل د˘قو ،م˘ه˘تا˘جا˘ي˘˘ت˘˘حا

ةيداشصتقإلا تاشسشسؤوŸا شضعب  شسامح ةيشضاŸا
نكل ينهŸا نيوكتلا عاطقب Òبكلا اهمامتهاو
لمأان، ام اعون اعجارت  انلجشس  انوروك ةحئاج عم
نأاو اشصوشصخ Óبقتشسم عاشضوألا نشسحتت نأا
““.ةرقتشسم رئاز÷اب ايلاح ةيئابولا ةيعشضولا

Ìكألا تا˘شصشصخ˘ت˘˘لا““نأا ثد˘˘ح˘˘تŸا فا˘˘شضأاو
فر˘ع˘ت ي˘ت˘لا و  ةÒخألا تاو˘ن˘شسلا لÓ˘خ ا˘ب˘ل˘ط

ة˘يود˘ي˘˘لا ن˘˘هŸاو فر◊ا  ي˘˘ه اد˘˘ياز˘˘ت˘˘م لا˘˘ب˘˘قإا
قوشس حتفت ةجيتن اذه و ،شصيشصÎلاو ديÈتلاك

¤إا اÒششم ،““نهŸا نم عونلا اذه ىلع لغششلا
زكارم عيمج ىوتشسم ىلع نيراششتشسم Òفوت
شصبÎلا ءدب لبق ÚشصبŸÎا هيجو˘ت˘ل ن˘يو˘ك˘ت˘لا

.هئانثأاو
ةرازو˘ب م˘ي˘ل˘ع˘ت˘لاو ن˘يو˘ك˘˘ت˘˘لا ر˘˘يد˘˘م فا˘˘شضأاو
،تانيوعلب دولوم ÚينهŸا ميلع˘ت˘لا و ن˘يو˘ك˘ت˘لا
اهيف يتأاي  يتلا ةيئانثتشسلا فورظلا مغر هنأا

لإا انوروك ةحئاج ببشسب ينيوكتلا  لوخدلا اذه
ة˘يداŸا تا˘ي˘نا˘ك˘مإلا ل˘ك تر˘˘خ˘˘شس ةرازو˘˘لا نأا

اÃ  شصبÎم فلأا066 لابقتشسا لجأا نم ةيرششبلاو
ن˘˘شسحأا ‘ ،د˘˘˘يد˘˘˘ج شصبÎم ف˘˘˘لأا023 مه˘ي˘ف

نم ةأايه˘م فور˘ظ˘لا ل˘ك نأا˘ب اد˘كؤو˘م ،فور˘ظ˘لا
ةقفارŸا و Òطأاتلا بناج نم و تآاششنŸا ةيحان
تاشصشصختلا فلتfl ‘ يعون نيوكت Òفوتل
.

ي˘ت˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا Úب ن˘م ““ تا˘ن˘يو˘ع˘ل˘ب لا˘˘قو
ءاششنا ‘ بابششلا ةقفارم يه عاطقلا اهفرعي
اÒثك زكرن شضرغلا اذهلو ةشصاÿا مهتاشسشسؤوم
ىلع ÚشصبŸÎا شسيشس– ىلع نيراششتشسŸا عم
اميفو.““ةيادبلا ذنم شصشصخ˘ت˘لا را˘ي˘ت˘خا ن˘شسح
‘ ةشصاÿا تاجايتحإلا يوذ ةئف جامدإاب قلعتي
5 ا˘ه˘يد˘ل ةرازو˘لا نأا˘ب لا˘ق ي˘ن˘هŸا ن˘يو˘˘ك˘˘ت˘˘لا

را˘ظ˘ت˘نا ‘ ة˘ئ˘ف˘لا هذ˘˘ه˘˘ب ة˘˘شصا˘˘خ تا˘˘شسشسؤو˘˘م
.ىرخأا تايلو ‘  اهعيشسوت
عاط˘ق لا˘م˘ع بلا˘طÃ ل˘ف˘ك˘ت˘لا شصو˘شصخ˘ب ا˘مأا
لمعت ةرازولا نإا تانيوعلب لاق ينهŸا نيوكتلا

ع˘م راو◊ا ف˘ي˘ث˘ك˘ت˘ب م˘ه˘عا˘شضوأا Úشس– ى˘ل˘˘ع
م˘ل˘شس ‘ ر˘ظ˘ن˘لا ةدا˘عإل ي˘عا˘م˘ت˘جإلا كير˘˘ششلا
ي˘ت˘لا تارا˘طإلا و ن˘ير˘طؤوŸا ة˘ي˘قر˘تو بتاور˘˘لا
.ةعورششŸا بلاطŸا زربأا نم Èتعت

ث.خ

:تانيوعلب،ةينطولا قوسسلا تابلطتم عم ايسشا“ ةديدج تاسصسصخت ثادحتسسإا

““ Úيداسصتقإلا ءاكرسشلا عم ايرود نيوكتلا تاسصسصخت ةنودم Úي– ىلع سصرحن““

ينطولا عافدلا ةرازو

دود◊ا Èع جلاعŸا فيكلا نم اراطنق51 نم ديزأا لاخدإا طابحإا
عوبسسأا فرظ ‘ ةيبرغلا

فلتfl عم قيشسنتلاب ,يبعششلا ينطولا ششيجلل ةكÎششم زرافم تنك“
طابحإا نم1202ربوتكأا21 ¤إا60 نم ةدتمŸا ةÎفلا لÓخ ,نمألا حلاشصم
,دÓبلل ةيبرغلا دود◊ا Èع جلاعŸا فيكلا نم اراطنق51 نع وبري ام لاخدإا

.اهل نايب ‘ ,ءاعبرألا شسمأا ,ينطولا عافدلا ةرازو هب تدافأا ام بشسح
ةثيث◊ا دوهجلل ةلشصاو˘م““ و ة˘م˘ظ˘نŸا ةÁر÷ا ة˘براfi تا˘ي˘ل˘م˘ع ن˘م˘شضف
هنأا ¤إا نايبلا راششأا ,““اندÓبب تاردıاب راŒلا ةفآل يدشصتلا ¤إا ةفداهلا

(01) تزواŒ يتلا جلاعŸا فيكلا نم ةمخشضلا ةيمكلا نع Óشضف““ و
تفقوأا ,اقباشس ردشص نايب عوشضوم تناك يتلاو راششبب اهطبشض ” Òطانق
حلاشصم فلتfl عم قيشسنتلاب ,يبعششلا ينطولا ششيجلل ةكÎششم زرافم
تاردfl راŒ (01) ةثلاثلاو ةيناثلا Úتيركشسعلا Úتيحانلا يميلقإاب ,نمألا

ع˘م دود◊ا Èع تاردıا ن˘م ىر˘خأا تا˘ي˘م˘ك لا˘خدإا تلواfi تط˘ب˘˘حأاو
(82) فيقوت““ ” امك.““جلاعŸا فيكلا نم مارغوليك (034)ـب ردقت ,برغŸا
(823374) اذكو ةداŸا شسفن نم مارغوليك (09) زجحو رخآا تاردfl رجات
.““ىرخألا ةيركشسعلا يحاونلا Èع ةفلتfl تايلمع لÓخ اشسولهم اشصرق
ششيجلل ةكÎششم زرافم تفقوأا““ دقف ,باهرإلا ةحفاكم لا‹ ‘ امأا
تايلمع ‘ ةيبا˘هرإلا تا˘عا˘م˘ج˘ل˘ل م˘عد ر˘شصن˘ع (31) يبعششلا ي˘ن˘طو˘لا

,بيرهتلا ةحفاكÃ لشصتت ىرخأا ةهج نمو.““ينطولا باÎلا Èع ةلشصفنم
مازق Úعو تشساÔ“ نم لكب يبعششلا ينطولا ششيجلل زرافم تفقوأا““

ةبكرم (74) تطبشضو اشصخشش (113) ,فودنتو تناجو راتfl يجاب جربو

تارجفتŸا نم تايمكو ,طغشض ةقرطم (482)و ايئابرهك ادلوم (004)و
Òغ بيقنتلا تايلمع ‘ ل˘م˘ع˘ت˘شست ىر˘خأا تاز˘ي˘هŒو Òج˘ف˘ت تاد˘ع˘مو
بهذ˘لا ما˘خ ط˘ي˘ل˘خ ن˘م ن˘˘ط (80) ¤إا ة˘فا˘شضإلا˘ب ,بهذ˘لا ن˘˘ع عور˘˘ششŸا

(32) زجحو رخآا اشصخشش (11) فيقوت ”““ ,راطإلا تاذ ‘و.““ةراج◊او
باعلألا نم ةدحو (063356)و عنشصلا يديلقت (10) شسدشسمو ديشص ةيقدنب
,تابورششŸا فلتfl نم ةدحو (3784)و غبتلا ةدام نم اراطنق (44)و ةيرانلا
ة˘ن˘تا˘بو ة˘شسب˘تو ف˘ي˘ط˘شسو ة˘ل˘ي˘شسمو ة˘با˘ن˘عو ةر˘ك˘شسبو راردأا ن˘م ل˘ك˘ب

ـب ردقت دو˘قو˘لا ن˘م تا˘ي˘م˘ك بير˘ه˘ت تلواfi طا˘ب˘حإا ” ا˘م˘ك ,يداو˘لاو
,““شسارهأا قوشسو فراطلاو ةشسبتو راتfl يجاب جرب نم لكب Îل (42717)

شسار˘ح ط˘ب˘حأا““ ،ر˘خآا قا˘ي˘شس ‘و.ة˘ل˘ي˘˘شص◊ا تاذ ه˘˘ت˘˘ن˘˘م˘˘شضت ا˘˘م بشسح
(75) اوذقنأاو ةينطولا انلحاوشسب ةيعرشش Òغ ةرجه تلواfi لحاوشسلا

(77) فيقوت ” اميف ,عن˘شصلا ة˘يد˘ي˘ل˘ق˘ت براو˘ق Ïم ى˘ل˘ع او˘نا˘ك ا˘شصخ˘شش
نإاو Âاغتشسمو ناشسملت نم لكب ةفلتfl تايشسنج نم يعرشش Òغ ارجاهم
تادحو لبق نم ةذفنŸا تايلمعلا هذه جردنت ,Òكذتلل.““مازق نإاو شسانمأا

نع عافدلا ‘ ةليبنلا اهماهم““ راطإا ‘ يبعششلا ينطولا ششيجلل زرافم و
دكؤوتل يتأات يتلا و ,““تاديدهتلا فلتfl دشض هنيمأاتو ينطولا باÎلا
.““اندÓبب ةنيكشسلاو نمألا ىلع ظاف◊اب ةحلشسŸا انتاوق مازتلا““

سس.ف
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fiيل

ف˘ل˘كŸا ة˘يرو˘˘ه˘˘م÷ا سسي˘˘ئر را˘˘ششت˘˘شسم زر˘˘بأا
ن˘م ،ر˘شضخ˘ل˘ب ى˘شسي˘ع ،ة˘ي˘ن˘يد˘لا تا˘ي˘ع˘˘م÷ا˘˘ب
ر˘با˘نÃ طو˘نŸا ““Òب˘ك˘˘لا““ رود˘˘لا ،ة˘˘ل˘˘ي˘˘شسŸا
ظفحو ةمألا خيرات ىلع ظاف◊ا ‘ دجاشسŸا

.اهتاموقم نع دوذلاو اهتركاذ
ةبسسانÃ م˘ظ˘ن ي˘ئ’و ءا˘ق˘ل لÓ˘خ ر˘سضخ˘ل˘ب لا˘قو
91) فير˘سشلا يو˘ب˘ن˘لا د˘لوŸا˘ب لا˘ف˘ت˘ح’ا باÎقا
ةرو˘ث˘لا ع’د˘˘ن’76لا ىر˘˘كذ˘˘لا و (ر˘˘بو˘˘˘ت˘˘˘كأا
دمfi ةعما˘ج˘ب (Èم˘فو˘ن1) ةرفظŸا ةير˘ير˘ح˘ت˘لا
ةر˘كاذ˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف◊ا ة˘م˘ه˘˘م““ نأا ,فا˘˘ي˘˘سضو˘˘ب

تاسسسسؤوملل ا˘سسا˘سسأا دو˘ع˘ت ة˘ي˘ن˘يد˘لا ة˘ي˘ع˘جرŸاو
تا˘طا˘سشن˘لاو تاود˘ن˘لا لÓ˘˘خ ن˘˘م ة˘˘يد˘˘ج˘˘سسŸا

ح˘ئار˘سش ة˘فا˘ك˘ل ة˘ه˘˘جوŸا ة˘˘ي˘˘ن˘˘يد˘˘لا سسورد˘˘لاو
.““عمتÛا

ةي˘ع˘جرŸاو ةر˘كاذ˘لا ة˘يا˘م˘ح““ نأا ل˘خد˘تŸا ىر˘يو

يأارلا طيلغتو فييزتلاو فيرحت˘لا ن˘م ة˘ي˘ن˘يد˘لا
اهب لفكت˘ي ,با˘ب˘سشلا طا˘سسوأا ‘ ة˘سصا˘خ ,ما˘ع˘لا
قمعتلا لÓخ نم اياوزلا خويسشو دجاسسŸا ةمئأا

لفكتت ام˘ك ا˘ما“ ,ح˘ي˘ح˘سصلا ن˘يد˘ت˘لا Êا˘ع˘م ‘
كÓسسأ’ا و ي˘ب˘ع˘سشلا ي˘ن˘طو˘لا سشي÷ا ة˘سسسسؤو˘م
.““دود◊ا ةيامحب ةينمأ’ا

ة˘بÙا ر˘سصاوأا ز˘يز˘ع˘ت ¤إا دد˘˘سصلا اذ˘˘ه ‘ ا˘˘عدو
د˘ي˘حو˘ت ى˘ل˘ع ل˘م˘ع˘لاو Úير˘˘ئاز÷ا Úب ةو˘˘خأ’او
اهم˘هأا ر˘طاfl ن˘م م˘هدد˘ه˘ي ا˘م د˘سض م˘ه˘فو˘ف˘سص
ل˘سصاو˘ت˘لا تا˘ك˘ب˘سشل سضر˘غŸا لا˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘سس’ا““
Úب ةقرفتلل اهلÓ˘خ ن˘م ج˘يوÎلا و ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا
.““دحاولا بعسشلا ءانبأا

ةرور˘سض““ ى˘ل˘ع ر˘سضخ˘ل˘ب د˘كأا نأا˘سشلا اذ˘˘ه ‘و
‘ مهعقاو˘م فÓ˘ت˘خا ى˘ل˘ع Úير˘ئاز÷ا طار˘خ˘نا
ذنم اه˘ئا˘ن˘ب ‘ عر˘سش ي˘ت˘لا ةد˘يد÷ا ر˘ئاز÷ا ءا˘ن˘ب

ةدسس نوبت ,ديÛا دبع ,ةيروهم÷ا سسيئر ءÓتعا
.““مك◊ا

ةيروهم÷ا سسيئر ركسشو تا˘ي˘ح˘ت˘ل ه˘ل˘ق˘ن د˘ع˘بو
را˘سشت˘سسŸا زر˘بأا ,ءا˘˘ق˘˘ل˘˘لا اذ˘˘ه ‘ Úكرا˘˘سشم˘˘ل˘˘ل

‘ اهلعجو  تاينهذلا و راكف’ا ةيقرت ةرورسض
راكفأ’ا سضعب““ نأا اÈتعم ““رئاز÷ا ءانب ةمدخ““
نم اهب لفكتلا ¤ا ةجاحب ““ةمادهلا ةيمازهن’ا
.اهÒيغت لجأا

اهءÓيا و بابسشلا ةئف نم Ìكأا برقتلا ¤ا اعدو
ىت˘ح ة˘يد˘ج˘سسŸا تا˘سسسسؤوŸا Èع Èكأا ا˘ما˘م˘ت˘ها
اهدارأا امك مهناهذأا ‘ ةركاذلا روسص لمتكت““
.هلاوقٌأا بسسح ,““ءادهسشلا

,راو÷ا ةلأاسسم ¤ا رسضخلب قرطت ,ىرخأا ةهج نم
تاموقمو ةديÛا انتروث ئدابم نم““ نا ادكؤوم
اهنfi ‘ راو÷ا لود بناج ¤إا فوقولا انبعسش
هتتبثأا ام و˘هو ا˘ه˘نوؤو˘سش ‘ ل˘خد˘ت˘لا ن˘ع اد˘ي˘ع˘ب
سضعب عم انوروك ة˘ح˘ئا˘ج لÓ˘خ ار˘خؤو˘م ر˘ئاز÷ا

.““سسنوتو ›امو رجينلا ‘ انئاقسشأا و انناÒج
سسيئر تاي– ىسسيع نب لقن ,عوسضوŸا اذه ‘و
ىلع تايعم÷او سضيبأ’ا سشي÷ا ¤إا ةيروهم÷ا
م˘˘هدو˘˘ه˘˘ج Òظ˘˘ن ا˘˘ه˘˘طا˘˘سشن ت’ا‹ فÓ˘˘ت˘˘خا
. انوروك ةحئاج ةبراfi ‘ ماهسسإÓل

هرسضح يذلا ءاق˘ل˘لا اذ˘ه لÓ˘خ سشا˘ق˘ن˘لا لوا˘ن˘تو
ةد˘ع ءا˘سسؤور و ة˘ي˘لÙا تا˘ط˘˘ل˘˘سسلا ن˘˘ع نو˘˘ل˘˘ث‡
ةدع ,ل˘ما˘ه˘لا ة˘يواز خو˘ي˘سشو ة˘ي˘ن˘يد تا˘ي˘ع˘م˘ج
جارفإ’ا سصوسصÿا هجو ىلع اهنيب نم عيسضاوم
ة˘نا˘ع˘ت˘سس’ا و ة˘ي˘ن˘يد˘لا تا˘ي˘ع˘م÷ا نو˘˘نا˘˘ق ن˘˘ع
سصسصخ˘ت ‘ تا˘˘ع˘˘ما÷ا ي˘˘ج˘˘ير˘˘خ Úسصتıا˘˘ب
ة˘˘سسسسؤوŸا Òي˘˘سست ‘ ة˘˘ي˘˘مÓ˘˘سسإ’ا ة˘˘ع˘˘˘ير˘˘˘سشلا
ءادأاب اهل حمسسي اÃ ا˘ه˘ت˘ل˘ك˘ي˘ه ةدا˘عإاو ة˘يد˘ج˘سسŸا

Òيسست لجأ’ ةيلÙا تا˘عا˘م÷ا م˘عد و ا˘ه˘ت˘لا˘سسر
.تاسسسسؤوŸا هذهل لسضفأا

و ق

: جيريرعوب جرب

نع دويقلا عفرل ةيئلولا ةنجللا بيشصنت
ةيرامثتشسلا عيراششŸا
ىلع ،سسمأا لوأا  ،جيريرعوب جرب ةي’و ›او ““كلام نب دمfi““ فرسشأا
عسضو قيعت يتلا دويقلا عفرو ةعباتÃ ةفلكŸا ةيئ’ولا ةنجللا بيسصنت
لوسص◊ا تابلط ةسساردو لÓغتسس’ا زيح ةلمتكŸا ةيرامثتسس’ا عيراسشŸا

يتلاو ،لÓغتسس’ا زيح عيراسشŸا عسضول ةمزÓلا ةيرادإ’ا سصخرلا ىلع
،ةلمكتسسŸا عيراسشŸا عيم÷ لماسش ءاسصحإا ىلع مايقلاب كلذك لفكتت

ولماح اههجاوي يتلا دويقلا ديد– ،دعب لÓغتسس’ا زيح لخدت ⁄ يتلاو
ءاسضعأا تايحÓسص نمسض جردنت يتلا ةيوسستلا Òبادت ذيفنت ،عيراسشŸا
ىلع ةدمتعŸا Òبادتلا ذيفنت ىدŸ ةمراسصلا ةعباتŸا نامسض ،ةنجللا
ةيرامثتسس’ا عيراسشŸا ةعباتÃ اسضيأا ةنجللا لفكتت امك .يلÙا ىوتسسŸا
مهنيك“و ÚلماعتŸا لبق نم ةحورطŸا دويقلا ة÷اعم دسصق اهزا‚ا يرا÷ا

.ةددÙا لاجآ’ا ‘ ةررقŸا تارامثتسس’ا زا‚ا نم
و ق

: ةنيطنشسق

تاءاشضف حتفي يرئاز÷ا يبعششلا سضرقلا
 ةيمÓشسإلا ةفÒشصلل
ةفÒسصلل ةيراŒ تاءاسضف ةعبرأا يرئاز÷ا يبعسشلا سضرقلا نسشد
¤إا ،ادج ةÒغسصلاو ةÒغسصلاو ةطسسوتŸا تاسسسسؤوŸا ليو“و ةيمÓسسإ’ا

ةي’وب ةيلÙا لÓغتسس’ا ت’اكو ىوتسسم ىلع ةئسشانلا تاسسسسؤوŸا بناج
.ةنيطنسسق
نيءاسضف Úسشدت ” هنأا ،““كوبسسياف““ Èع هتحفسص ىلع كنبلا حسضوأاو

ŒيراÚ نيديدج flسصسصÚ سصلا طاسشنلÒسسإ’ا ةفÓسصاخ رخآاو ةيم
تاسسسسؤوŸاو ةطسسوتŸاو ادج ةÒغسصلاو،ةÒغسصلا تاسسسسؤوŸا ليومتب
(933) كوÈم يديسس ةلاكو ىوتسسم ىلع اذهو ةئسشانلا
كيماروناب ةلاكو ىوتسسم ىلع امهنيسشدت ” دقف نارخآ’ا ناءاسضفلا امأا

ةعوم‹ ريدم روسضحب تاءاسضفلا هذه Úسشدت ىرجو .253 زمرلا تاذ
فيسضي ،اهتاراطإاو ةروكذŸا ةلاكولا ريدم اذكو ةنيطنسسقل لÓغتسس’ا
.يرئاز÷ا يبعسشلا سضرقلا

م.ق

:  ةديعشس

١49١ زا‚إا ‘ ةمدقتم ةبشسن قيق–
ةيعامتجا ةينكشس ةدحو

ه◊اسصم نأا ةديعسس ةي’ول يراقعلاÒيسستلاو ةيقÎلا ناويدريدم دكأا
امك ةيعامتجا ةينكسس ةدحو1491 زا‚ا ‘ ةمدقتم ابسسن قيق– نم تنك“
تايدلب فلتÈ flع ةينكسس ةدحو0743ــب ةسصاÿا لاغسشأ’ا ءاهنإا نم نك“
.بيرقلا لبقتسسŸا ‘ لÓغتسسإ’ا زيح اهلوخد عقوتي ثيح ةي’ولا

م.ق

:ةياجب

عيراششŸا ةعباتملل  ةيئلو ةن÷ بيشصنت
ةيرامثتشسلا

ةيئ’ولا ةنجللا ءاسضعأا سشوبرك نيدلا لامك ةياجب ةي’و ›او  بسصن
زيح ةيرامثتسس’ا عيراسشŸا لوخد قيعت يتلا دويقلا عفرو ةعباتÃ ةفلكŸا
 .لÓغتسس’ا

›اولا اهسسأاÎيو تاعاطقلا لك نع Úلث‡ نم ةنجللا هذه لكسشتتو
عيراسشŸا عيم÷ لماسش ءاسصحإاب مايقلا اسساسسأا لفكتتو ايسصخسش
يتلا دويقلا ديد– .دعب لÓغتسس’ا زيح لخدت ⁄ يتلاو ،ةلمكتسسŸا
نمسض جردنت يتلا ةيوسستلا Òبادت ذيفنت .عيراسشŸا ولماح اههجاوي

دويقب رمأ’ا قلعتي امدنع ،ةعباتملل ةينطولا ةنجللا راطخإا .مهتايحÓسص
نامسض ‘ ةنجللا لمع جردني امك .ةÒخأ’ا هذه لخدت اهب لفكتلا بلطتي
نم ةذختŸاÒبادتلل اذكو ،ةدمتعŸا Òبادتلا ذيفنت ىدŸ ةمراسصلا ةعباتŸا

.ةعباتملل ةينطولا ةنجللا لبق
عيراسشŸا سصخي اميف ىعسسŸا سسفن ىنبتت نأا ةنجللا هذه ىلع Úعتي امك

،ÚلماعتŸا لبق نم ةراثŸا دويقلا ة÷اعم دسصق ،اهزا‚إا يرا÷ا ةيرامثتسس’ا
ةددÙا لاجآ’ا ‘ ةررقŸا تارامثتسس’ا زا‚إا نم ء’ؤوه Úك“و

و ق

:  ةليشسŸا

ةمألا تاموقم و خيرات ىلع ظاف◊ا ‘ ““Òبك““ دجاشسŸا ربانم رود

رهششأا ةثÓث قرغتشستشس

رثؤوŸاو ةلاحرلل ““يليشساطلا ¤إا دوعشصلا““ ةيحايشسلا ةلحرلا قÓطنا
راب÷ا دمfi دلاخ يرطقلا

:  يقاوبلا مأا

““ةئيبلا ىلع ظاف◊ا ‘ يشساشسأا كيرشش““ ÊدŸا عمتÛا
عمتÛا نأا ىلع  سسمأا لوأا يقاوبلا مأاب يفلاوم ةيماسس  ةئيبلا ةريزو تدكأا
تا˘سسرا˘مŸا ز˘يز˘ع˘تو ة˘ئ˘ي˘ب˘لا ى˘ل˘˘ع ظا˘˘ف◊ا ‘ ي˘˘سسا˘˘سسأا كير˘˘سش““ ÊدŸا
.““ةئيبلل ةقيدسصلا

يبعسشلا سسلجمل˘ل ت’وادŸا ة˘عا˘ق˘ب ا˘ه˘ت˘ق˘لأا ة˘م˘ل˘ك ‘ ةر˘يزو˘لا تفا˘سضأاو
ةيامح لا‹ ‘ ةطسشانلا تايعم÷ا و ÊدŸا عمتÛا تايلاعف مامأا يئ’ولا
نأا ةي’ولا هذه ¤إا اهب تماق يتلا دقفتلاو لمعلا ةرايز ماتخ ‘ ةئيبلا

ن˘يو˘ك˘ت˘لاو ةر˘م˘ت˘سسŸا ة˘ق˘فار˘م˘ل˘ل ج˘مار˘ب سصسصخ˘ت““ ة˘يرازو˘لا ا˘˘ه˘˘تر˘˘ئاد
قيرط نع اه‹اربو اهتاطا˘سشن ذ˘ي˘ف˘ن˘ت ل˘جأا ن˘م تا˘ي˘ع˘م˘ج˘ل˘ل سصسصخ˘تŸا
اذه ‘ يفلاوم تلاقو““.ةياسصولا ت– تائيهلاو ةيلÙاو ةيزكرŸا حلاسصŸا
ةيوقتو زيزعت لجأا نم ةدود‡ ان˘يد˘يأاو ة˘حو˘ت˘ف˘م ا˘ن˘باو˘بأا ى˘ق˘ب˘ت““ :قا˘ي˘سسلا
نأاب ةفيسضم ،““ةيئيبلا ة˘ن˘طاوŸا ة˘فا˘ق˘ث ر˘سشن˘ل ÊدŸا ع˘م˘تÛا ع˘م طا˘ب˘تر’ا

امئاد اقفارمو ’اعفو ايسساسسأا اكيرسش““ ÊدŸا عمتÛا ‘ ىرت ةئيبلا ةرازو
““.ةئيبلا ىلع ةظفاÙا لجأا نم

Òبكلا رودلا هل نوكيسس““ ÊدŸا عمتÛا نأاب اهتلخادم ‘ ةريزولا تدكأاو
دق نوبت ديÛا دبع ةيروهم÷ا سسيئر نأا ةركذم ،““ةديد÷ا رئاز÷ا ءانب ‘

ي˘ق˘ي˘ق◊ا هرود بع˘ل˘ي نأا بج˘ي ÊدŸا ع˘م˘تÛا نأا˘ب ه˘تا˘با˘ط˘˘خ ل˘˘ك ‘ د˘˘كأا
.ماعلا نأاسشلا Òيسست ‘ هتناكم ديعتسسيو
،هت’وطبو هدا‹أاو رئاز÷ا خيراتب ةداسشإ’اب اهتملك يفلاوم تلهتسسا دقو
:اهيف تلاق رئاز÷ا خيرات ‘ كيكسشتلا ديري نم لك ¤إا ةلاسسر ةهجوم
.““انخيرات ىسسنن نل ادبأاو انءادهسش ىسسنن نل ادبأا““
زكرم Úسشدتب يقاوبلا مأا ةي’ول اهترايز ةريزولا تلهتسسا دقف ،ةراسشإÓل
نط فلأا004 نع ديزت باعيتسسا ةردقب نامعن قوسس ةيدلبب ينقتلا مدرلل

عم‹ تنياع ثي˘ح ،ة˘ل˘ي˘ل˘م Úع ة˘ن˘يد˘م ¤إا ه˘ج˘ت˘ت نأا ل˘ب˘ق تا˘يا˘ف˘ن˘لا ن˘م
لغسشي يذلا ةيرانلا تاجاردلا و تابكرŸا تايراطب ةعانسصل ““موكباف““

.ناكŸا Úعب اهل تمدق يتلا حورسشلا ‘ درو اŸ اقفو ،لماع005
جأاو

ةلحرلا ةمسصاعلا رئاز÷اب حتفلا سضاير نم ، سسمأا لوأا ،ايمسسر تقلطنا
دمfi دلاخ ،يرطقلا رثؤوŸاو ةلاحرلل ““يليسساطلا ¤إا دوعسصلا““ ةيحايسسلا
.ةيحايسس  ةي’و13 اهلÓخ بوجي رهسشأا ةثÓث قرغتسستسس يتلاو راب÷ا

ريدم يرطقلا ةلاحرلل ةيفاسشكت˘سس’ا ة˘ل˘حر˘لا هذ˘ه قÓ˘ط˘نا ى˘ل˘ع فر˘سشأاو
روسضحب يديبع يدرولا ةيديلقتلا ة˘عا˘ن˘سصلاو ة˘حا˘ي˘سسلا ةرازو˘ب ناو˘يد˘لا

¤ا ةحايسسلا لا‹ ‘ Úلماعتمو ة˘ي˘ن˘عŸا تا˘عا˘ط˘ق˘لا ف˘ل˘تfl ن˘ع Úل˘ث‡
هتلحر لÓخ يرطقلا جاردلا موقيسسو .رئاز÷اب رطق ةرافسس نع Úلث‡ بناج
ةيفاقثلاو ةيرث’او ةيخ˘يرا˘ت˘لا ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا ⁄ا˘عŸاو ع˘قاوŸا ف˘ل˘تfl ةرا˘يز˘ب

نم اهدعب نكمتيل برق نع اهيلع فرعتلل ةيوارحسصلا ةسصاخ ةيئيبلاو
.حايسسلا بل÷ يسضاÎق’ا ءاسضفلا Èع اهل جيوÎلا

يتلا ةيحايسسلا ⁄اعŸا فلتfl دنع فقوتلا»ب ةرايزلا هذه هل حمسستسس امك
ةيديلقتلا ةيبعسشلا تÓكأ’اب عتمتلا عم ةطfi لك ةلاسصأا ىدم سسكعت
ريدŸا دكأا راط’ا اذه ‘و .نطولا نم ةقطنم لك اهب زيمتت يتلا ةعونتŸا
يدامح Úسساي ةيديلقتلا ةعانسصلا ةحايسسلا ريزو لثم يذلا ناويدلل ماعلا

‘ جرد˘ن˘ت ة˘ي˘حا˘ي˘سسلا ة˘ل˘حر˘لا هذ˘ه نا ه˘ل ة˘م˘ل˘ك ‘ ة˘ب˘سسا˘نŸا هذ˘˘ه لÓ˘˘خ
ءاطعا لجا نم ةيرئاز÷ا ةيحايسسلا ةهجولل جيوÎلل رطسسŸا جمانÈلا““راطا

ةيحايسس ةهجو تفنسص رئاز÷ا ناو ة˘سصا˘خ ة˘ي˘ل˘خاد˘لا ة˘حا˘ي˘سسل˘ل يو˘ق ع˘فد
موقي يتلا ةلحرلا هذه ةرازولاب ناويدلا ريدم Èتعاو.““زايتماب تارماغملل
يعامتج’ا لسصاوتلا عقاو˘م ‘ ىو˘تÙا ع˘نا˘سص ير˘ط˘ق˘لا ر˘ما˘غŸا اذ˘ه ا˘ه˘ب

عو˘ن˘ت˘لاو ءاÌلا ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘ل˘ل““ ه˘ل ة˘سصر˘ف ي˘حا˘ي˘سسلا لاÛا ‘ ا˘م˘ي˘سس’
““يليسساطلا““ ¤ا دعسصيسس ثيح رئاز÷ا هب عتمتت يذلا مخزلا يحايسسلا

Ãا˘ب ع˘ت˘م˘ت˘ي˘ل بو˘ن÷ا ة˘ق˘ط˘نŸىلع فرعتلل  اذكو ةيع˘ي˘ب˘ط˘لا ر˘ظا˘ن flفلت
fiةليسص’ا ةيناسسن’او ةيرسض◊ا ةيخيراتلا اهتاط ““.

ءاÌلاو عونتلا اهعبطي يتلا نطولا نم ةي’و13 ““رماغŸا اذه بوجيسس امك
تاجتنم م˘ها ى˘ل˘ع فر˘ع˘ت˘لا بنا˘ج ¤ا ي˘خ˘يرا˘ت˘لاو ‘ا˘ق˘ث˘لاو ي˘ع˘ي˘ب˘ط˘لا
اهل جيوÎلاو اهقيوسستب موقيل لايج’ا Èع تثرو يتلا ةيديلقتلا ةعانسصلا

. ““يعامتج’ا لسصاوتلا طئاسسو Èع
ىلع فرعتلل هل ةسصرف““ دعت ةرايزلا هذه ناب يرطقلا ةلاحرلا دكا هتهج نم
13 رهسشا ةثÓث ةدŸ بوجيسس ثيح رئاز÷ا اهب عتمتت يتلا ةيحايسسلا ⁄اعŸا

ةلاسسرلا لق˘ن ن˘م ن˘ك˘م˘ت˘ي ى˘ت˘ح عو˘ن˘تŸا ي˘حا˘ي˘سسلا ا˘ه˘ئاÌب فر˘ع˘ت ة˘ي’و
Èع اسضيا فيرعتلاو هدلبل ‘و ⁄اعلا عوبر فلتı رئاز÷ا لوح ةيحايسسلا

يتلا ةيحايسسلا د˘سصا˘قŸاو كلا˘سسŸا م˘هأا˘ب ي˘عا˘م˘ت˘ج’ا ل˘سصاو˘ت˘لا ط˘ئا˘سسو
.““ن’ا د◊ ةلوه‹ تلازام
ةيرانلا هتجارد لامعتسساب ييلسساطلا ¤ا هدوعسص““ ناب راط’ا اذه ‘ لاقو
يتلا تاذلاب ةقطنŸا هذهل يعيبطلا ءاÌلا ىلع عÓطÓل ةسصرف هحنميسس
تارماغŸا ةحايسس ¤ا نوليÁ نيذلا حايسسلا نم Òثكلا مامتها لfi دعت

.““هدلب ‘ اميسس’ فاسشكتسس’او
و ق

2441لوألا عيبر6ـل قـفاومــلا١٢٠٢  ربوتكأا41 سسيمÿا

journal chihab du 14-03-2021:Layout 1  13/10/21  18:50  Page 6



2441لوألا عيبر6ـل قـفاومــلا1202  ربوتكأا41 سسيمÿا

fiيل

 :دÓبلا قرسش تايلوب ينهŸا لوخدلا

نيوكتلا ةموظنم ززعت ةديدج تاسصسصخت
.ةديدج تاسصسصخت حتفب سسمأا  هقÓطنا ةراسشإا تيطعأا يذلا1202ربوتكأا ةرودل ينهŸا لوخدلا مسسرب دÓبلا قرسش تايلوب نيوكتلا ةموظنم تززعت

تا˘˘شصشصخ˘˘ت˘˘˘لا هذ˘˘˘ه جاردإا ي˘˘˘تأا˘˘˘يو
عا˘ط˘ق˘˘لا ة˘˘شسا˘˘ي˘˘شس را˘˘طإا ‘ ةد˘˘يد÷ا
قوشس تايجا◊ ةباجتشسلا ¤إا ةيمارلا
تا˘قا˘ط˘لا تا˘ع˘ل˘ط˘ت ة˘ي˘ب˘ل˘تو ل˘م˘ع˘˘لا
تا˘˘شسشسؤو˘˘م ن˘˘م ة˘˘جر˘˘خ˘˘تŸا ة˘˘با˘˘ششلا
ملع امبشسح ،ÚينهŸا ميلعتلاو نيوكتلا

.عاطقلل ÚيلÙا ÚلوؤوشسŸا نم
تفر˘ششأا ن˘يأا ة˘˘ن˘˘ي˘˘ط˘˘ن˘˘شسق ة˘˘يلو˘˘ب˘˘ف
ةراششإا ءاطعإا ى˘ل˘ع ة˘ي˘لÙا تا˘ط˘ل˘شسلا
نم ديد÷ا ينيوك˘ت˘لا م˘شسوŸا قÓ˘ط˘نا
‘ سصشصخ˘˘˘تŸا ي˘˘˘ن˘˘˘طو˘˘˘لا د˘˘˘ه˘˘˘˘عŸا
” ،ةدومح نب ق◊ا دبع ينهŸا نيوكتلا
‘ لثمتت ةديدج تاشصشصخت3 جاردإا
ة˘ي˘بر˘ت»و ““ة˘قد˘ن˘ف˘لا»و ““ة˘حا˘ي˘˘شسلا““
.““تايئاŸا

ة˘ير˘يد˘˘م ة˘˘ب˘˘شسا˘˘نŸا˘˘ب تشصشصخ د˘˘قو
ام ةيلولاب ÚينهŸا ميلعتلاو نيوكتلا

ايجوغاديب ا˘ب˘شصن˘م888.5 هعوم‹
د˘ي˘ع˘شسلا ه˘ب حر˘شص ا˘م˘˘ب˘˘شسح ،اد˘˘يد˘˘ج
ن˘يو˘ك˘ت˘لا ة˘ح˘ل˘شصم سسي˘ئر ،سشو˘ع˘˘ك
.ةيريدŸاب
ةيلوب عاط˘ق˘لا ة˘ير˘يد˘م تجردأا ا˘م˘ي˘ف

،ةديدج تاشصشصخت01 سسارهأا قوشس
نيوكتلل يلÙا  ريدŸا هب دافأا امبشسح

سشماه ىلع ةدي˘شصح ي˘ت˘ب˘شسلا ي˘ن˘هŸا
فرششأا يذلا ينيوكتلا مشسوŸا حاتتفا

دهعŸاب ةز˘قزو˘ب سسا˘نو˘ل ›او˘لا ه˘ي˘ل˘ع
ن˘يو˘ك˘ت˘˘لا ‘ سصشصخ˘˘تŸا ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا
ة˘ن˘يدÃ ““ي˘شضا˘ق˘ل˘ب ر˘م˘˘ع˘˘م““ ي˘˘ن˘˘هŸا

.ةتاردشس
تاشصشصختب -هبشسح-ر˘مألا ق˘ل˘ع˘ت˘يو
تارايشسلا كيناكيمو تاونقلا بيكرت

ة˘˘ي˘˘تا˘˘مو˘˘ل˘˘عŸا ةز˘˘ه˘˘جألا ة˘˘نا˘˘˘ي˘˘˘شصو
لابقتشسا ) ةقدنفلاو ع˘ي˘ب˘لا را˘ششت˘شسمو
فيظنتلاو (ىه˘قŸا تا˘مد˘خو ما˘ع˘طإاو
بي˘˘˘˘˘˘كر˘˘˘˘˘˘تو نارد÷ا ءÓ˘˘˘˘˘˘طو فا÷ا

هجو ىلع ةيشسمششلا حاولألا ةنايشصو
.سصوشصÿا

ةيلوب نيوكتلا ةموظنم تمعدت اميف
ي˘ه  ةد˘يد˘ج تا˘شصشصخ˘˘ت4 ـب ةل˘ي˘م
فر˘˘شصلا““و““ ة˘˘كر˘˘م÷او رو˘˘ب˘˘ع˘˘لا““
““ةشصاÿا تا˘يا˘ف˘ن˘لا ع˘م˘جو ي˘ح˘شصلا

““بر˘ششل˘ل ح˘لا˘شصلا ءاŸا˘ب د˘يوز˘ت˘˘لا»و
عم يئابره˘ك˘لا سسو˘ق˘لا˘ب م˘ي˘ح˘ل˘ت˘لا»و

.““ةقلغŸا بطقلا
نيوكتلل ةيئلولا ةر˘يد˘م˘ل˘ل ادا˘ن˘ت˘شساو
دقف تاÛا نب ةÒمشس ÚينهŸا ميلعتلاو
تا˘˘شصشصخ˘˘ت˘˘لا دد˘˘ع ›ا˘˘م˘˘جإا غ˘˘˘ل˘˘˘ب
ربوتكأا ةرود مشسرب ةحاتŸا ةين˘يو˘ك˘ت˘لا

81 ىلع Úعزوم اشصشصخت311 ،1202
.ةينهم ةبعشش
ة˘يلو˘ب ي˘ن˘هŸا لو˘خد˘لا فر˘˘ع ا˘˘م˘˘ي˘˘ف
بعشش ‘ نيوكتلا ىلع لابقإا ةركشسب
تاور˘˘˘شضÿا ة˘˘˘عارز˘˘˘˘ك ة˘˘˘˘حÓ˘˘˘˘ف˘˘˘˘لا

ي˘ششاوŸا ة˘ي˘بر˘تو ةر˘م˘ثŸا را˘˘ج˘˘ششألاو
ا˘ي˘ل˘ي˘هأا˘ت ا˘ن˘يو˘ك˘ت هرا˘ب˘ت˘عا˘ب را˘ق˘بألاو
ة˘˘ب˘˘شسن تع˘˘˘ف˘˘˘ترا ثي˘˘˘ح ىدŸا Òشصق
تاشصشصختلا هذه ‘ دد÷ا ÚشصبŸÎا

ينيوكتلا مشسوŸاب ةنراقم ةئاŸاب02 ب
002 نم Ìكأا هيف جرخت يذلا طرافلا

عاطقلل يئلولا ريدŸا بشسح ،سصبÎم
.يقوزرم رداقلا دبع
نيوكتلا ةيريدم تحت˘ف ا˘ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو
تاشصشصخت3 ةŸاقب ÚينهŸا ميلعتلاو
““ةقÓحو ليمŒ““ يه ةديدج ةينيوكت

““ي˘ئا˘بر˘ه˘ك˘لا سسو˘ق˘لا˘ب م˘ي˘ح˘ل˘ت˘˘لا»و

عم يئابره˘ك˘لا سسو˘ق˘لا˘ب م˘ي˘ح˘ل˘ت˘لا»و
ه˘ح˘شضوأا ا˘م˘ب˘شسح ،““ة˘ق˘ل˘غŸا بط˘ق˘˘لا
يشسيمÿ عا˘ط˘ق˘لا ن˘ع لوألا لوؤو˘شسŸا
ة˘ب˘شسا˘نŸا˘ب ه˘مد˘ق سضر˘˘ع ‘ سشر˘˘ط˘˘ل
.زانيو ةبيبل ةيلولا ةيلاول

تاشصشصختلل ›امجإلا ددعلا ردقيو
غلب امي˘ف ا˘شصشصخ˘ت19 ةŸاقب ةحا˘تŸا

ل˘˘ما˘˘ك ÈعÚ 702.5ل˘˘ج˘˘˘شسŸا دد˘˘˘ع
71ب ةرد˘˘قŸا عا˘˘ط˘˘ق˘˘˘لا تا˘˘˘شسشسؤو˘˘˘م
قحتلا ةلششن˘خو .ة˘ي˘ن˘يو˘ك˘ت ة˘شسشسؤو˘م
د˘˘˘ها˘˘˘ع˘˘˘مو ز˘˘˘˘كارÃ سصبÎم029.4
.ةيدلبÈ 12ع ةرششتنŸا نيوكتلا

ÚينهŸا ميلعتلاو نيوكتلا ريدم دكأاو
ةرود نأا ‘ يرداق زيزعلا دبع ةلششنخب
يشصشصخت حت˘ف تفر˘ع1202 ربوتكأا
ةدا˘ه˘شش ““ءا˘ن˘ب˘لا دا˘˘شصت˘˘قاو ة˘˘شسارد““
يماقإلا ن˘يو˘ك˘ت˘لا ط‰ ي˘ما˘شس ي˘ن˘ق˘ت

.““عيبلا راششتشسم»و
ءاشصحإا ةبشسانŸاب ” هنأا يرداق فدرأاو
ديفتشستشس تي˘ب˘لا˘ب ة˘ث˘كا˘م ةأار˘ما036
ةينيوكت تاشصبرت نم مويلا نم ةيادب
تÓ˘˘هؤو˘˘م با˘˘شست˘˘كا ن˘˘م ن˘˘ه˘˘˘ن˘˘˘ك“
تا˘شصشصخ˘ت˘لا ف˘ل˘تfl ‘ تاءا˘ف˘كو
نهمتم052 قا˘˘ح˘˘ت˘˘لا ع˘˘˘م ةازاوŸا˘˘˘ب
تاششرولا فلتخÃ ينجشسلا ط˘شسو˘لا˘ب

تا˘شسشسؤوŸا˘ب ة˘ي˘ن˘يو˘ك˘˘ت˘˘لا ما˘˘شسقألاو
سسيا˘قو ة˘ل˘ششن˘خ تا˘يد˘ل˘ب˘ب ة˘ي˘با˘ق˘ع˘لا

ن˘يو˘ك˘ت˘لا عا˘ط˘ق ح˘ت˘ف ا˘م˘ي˘˘ف.را˘˘با˘˘بو
(3) ثÓث يقاوبلا مأاب ÚينهŸا ميلعتلاو
ة˘ب˘قار˘م““ ي˘˘ه ةد˘˘يد˘˘ج تا˘˘شصشصخ˘˘ت

ةقدنفلا““ و ““بيل◊ا تاجتنم ةئبعتو
““-خ˘˘ب˘˘ط˘˘لا ن˘˘ف را˘˘˘ي˘˘˘خ- ما˘˘˘ع˘˘˘طلاو
ةيبطلا تاتابنلا تويز سصÓختشسا»و
ملع امبشسح ،““باششعألاو ة˘ير˘ط˘ع˘لاو
.دارم قيفوت عاطقلل يلÙا ريدŸا نم
ن˘م فلآلا ق˘˘ح˘˘ت˘˘لا د˘˘ق˘˘ف ،ةرا˘˘ششإÓ˘˘ل
نيوكتلا تاشسشسؤوم دعاقÚ ÃشصبŸÎا

دÓبلا قرشش تايلوب ÚينهŸا ميلعتلاو
لوكو˘توÈل˘ل مرا˘شص ق˘ي˘ب˘ط˘ت ل˘ظ ‘

ع˘م ا˘ي˘ششا“ هداد˘˘عإا ” يذ˘˘لا ي˘˘ح˘˘شصلا
ر“ يذلا يئانثتشسلا يحشصلا عشضولا
ةنشسلل انوروك ةحئاج ببشسب دÓبلا هب
.›اوتلا ىلع ةيناثلا

و ق

 :1691 ربوتكأا71 رزا‹

ةدلfl تاطاسشن ةدع ة‹رب
ةمسصاعلا رئاز÷اب

حار يت˘لا1691 ربوت˘كأا71 رزا˘06Ûلا ىركذلا ءاي˘حإا ز˘ي˘م˘ت˘ي
ة‹Èب ةينطولا ريرحتلا برح لÓخ سسيرابب نويرئازج اهتيحشض
امبشسح ،ربوتكأا رهشش ةياهن ةياغ ¤ا ةف˘ل˘تfl ة˘ي˘فا˘ق˘ث تار˘ها˘ظ˘ت
.ةفاقث و نونف ةشسشسؤوŸ نايب هيلإا راششأا

ثد◊ا اذهب ةلشص تاذ مÓفأا سضر˘ع و سضرا˘ع˘م م˘ي˘ظ˘ن˘ت م˘ت˘ي˘شسو
Ã71 موي ةطرششلا هتشسرام يذلا فينعلا عمقلا ىركذ ءايحا ةبشسان
اوجرخ نيذلا Úيرئاز÷ا نم ديدعلا  لتق نيأا سسيرابب1691 ربوتكأا
.ةيرشصنع ةقيرطب لوجتلا رظح ىلع اجاجتحا ايملشس رهاظتلل

زكارÃ ربوتكأا03 ¤ا41 نم اهؤوايحا ررقŸا تاطاششنلا هذه Èتعتو
يششحولا عمقلا اذه اياح˘شضل د˘ي˘ل˘خ˘ت ““ ة˘با˘ثÃ ة˘فا˘ق˘ث˘لاو نو˘ن˘ف˘لا

Ÿسسيراب تارهاظ““.
““يششيلك حوم ““ وعدŸا Òفغ دمfi دهاÛا طششني نأا بقترŸا نم
““ لو˘˘˘ح ةود˘˘˘ن ,1691 ربو˘ت˘كأا71 ثاد˘حأا لو˘ح ف˘˘لؤو˘˘م بحا˘˘شص
زكرÃ ربوت˘كأا21 موي ينطولا ريرحت˘لا ة˘ه˘ب÷ ا˘شسنر˘ف ة˘ي˘لارد˘ي˘ف
.اغأاب ةيفاقثلا تاطاششنلا

ةفاقث و نونف ةشسشسؤو˘م مز˘ت˘ع˘ت  ,ة˘يرارد ة˘ن˘يد˘م ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘عو
تاطاششنلا زكرم نشضتحيشس اميف ةيخيرات بتكل سضرعم ميظنت
روشصلا و بتكلل اشضر˘ع˘م ر˘بو˘ت˘كأا52 ¤ا71 نم اغآاب ةيفاق˘ث˘لا

.عمقلا اذه ةيششحو لوح ةيفحشصلا تلاقŸاو
ة˘فا˘ق˘ث و نو˘ن˘ف ة˘شسشسؤوŸ ة˘ع˘با˘ت ىر˘˘خأا تاءا˘˘شضف ت‹ر˘˘ب ا˘˘م˘˘ك
هذه اياحشضل ةدلfl روشص و بتكلل سضراعم اميشسل تاطاششن
.ةيريرحتلا ةروثلا لÓخ ةبكترŸا ةيرامعتشسلا ةÁر÷ا

و ق
مرسصنŸا Èمتبسس رهسش لÓخ

7796 ىـقلتي سسادرـموب نـمأا
  ايـفتاه لاـسصتإا

Èع ،سسادر˘مو˘ب ة˘يلو ن˘مأل ة˘طر˘ششلا ح˘لا˘شصم تل˘ب˘ق˘ت˘شسا
flا ةيلاشصتإلا اهتايلآا فلتŸا فرشصت ت– ةعوشضوŸنطاو

ر˘ه˘شش لÓ˘خ ءار˘شضÿا ما˘قرألا Èع ا˘ي˘ف˘˘تا˘˘ه لا˘˘شصتا7796
.مرشصنŸا Èمتبشس
‘ تلا˘شصتإلا هذ˘ه تل˘ث“ د˘ق˘ف ،ة˘يلو˘لا ن˘˘مأل نا˘˘ي˘˘ب ‘و
،8451 ر˘شضخألا  طÿا Èع ة˘ي˘ف˘تا˘ه ةŸا˘ك˘˘م1123 لابقت˘شسا

Èع امنيب ةŸاكم0092 لابقتشسا ”71 ةدجنلا طخ Èعو
ةŸاكم391 و ،لاشصتا376 لابقتشسا ”401 رشضخألا طÿا
.ةيفتاهلا تاعزوŸا Èع اهلابقتشسإا ” ىرخأا

بلط لوح تروح“ تلاشصتإلا هتاه ّلج نأا ،نايبلا فاشضأاو
¤ا ةفاشضإا ،ةيرورŸا ثداو◊ا و مئار÷ا نع غيلبتلا ،ةثاغإلا

.ةدعاشسŸا دي  Ëدقت و تاهيجوت و تامولعم بلط

رهسشأا9 لÓخ يدعت ةلاح451لجسست زاغلنوسس....

سسادرموبل زاغلاو ءابرهكلا عيزوت ةكرشش ةيريدم تشصحأاو
يدعت ةلاح451 ةيرا÷ا ةنشسلا نم ¤وألا رهششأا90 لÓخ
ةلاح601 اهنيب نم زاغلاو ءابرهك˘لا ع˘يزو˘ت ة˘ك˘ب˘شش ى˘ل˘ع
يدعت ةلاح84و يعيبطلا زاغلا عيزوت ةكبشش ىلع يدعت

ةقرشس ي˘ت˘لا˘ح ا˘ه˘ن˘ي˘ب ن˘م ءا˘بر˘ه˘ك˘لا ع˘يزو˘ت ة˘ك˘ب˘شش ى˘ل˘ع
ةيعون ى˘ل˘ع ا˘ب˘ل˘شس ر˘ثؤو˘ي ا˘م و˘هو ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك˘لا تاد˘ع˘م˘ل˘ل

ةيريدملل ةيدام رئاشسخو نئابزلل ةمدقŸا ةمدÿا ةيرارمتشساو
ام حÓشصإا فيلاكتو ةعزوŸا Òغ ة˘قا˘ط˘لا ة˘ي˘م˘ك ن˘م˘شضت˘ت
تاكبشش ىوتشسم ىلع باطعأا نم تاءادتعلا هتاه هفلخت
اهلكششت يتلا راطخألا نع كيها˘ن زا˘غ˘لا ءا˘بر˘ه˘ك˘لا ع˘يزو˘ت

نم برقلاب رف◊ا لاغششأا .تاكلتمŸاو دارفألا ةمÓشس ىلع
نم ةئاŸاب4105 ‘ تببشست زاغلاو ءابرهكلا عيزوت تآاششنم

نم نم ةئاŸاب88.68 لث“ Úح ‘ ءابرهكلا باطعأا لم‹
.زاغلا باطعأا

ءادتعا ةلا˘ح04 ل˘ي˘ج˘شست ” د˘ق˘ف ة˘ير˘يدŸا تاذ بشسح˘˘بو
سسيمÿ ةينقتلا ةعطاقŸا ميلقإا ىوتشسم ىلع زاغلل ةبشسنلاب
لجشسن اميف ليانم جÈل ةينقتلا ةعطاقŸاب ةلاح63و ةنششÿا

ةينقتلا تاعطاقŸا ميلقإا نم لك ىوتشسم ىلع يدعت ةلاح21
ام وهو ءابرهكلل ةبشسنلاب ليا˘ن˘م جر˘بو سسادر˘مو˘ب ة˘ي˘ن˘ث˘ل˘ل
ةينازيمو ةيمو˘م˘ع˘لا ة˘مدÿا ة˘ي˘عو˘ن ى˘ل˘ع ا˘ب˘ل˘شس سسك˘ع˘ن˘ي
ةي˘عو˘ن Úشس– فد˘ه˘ب تادو˘هÛا ل˘ك لذ˘ب˘ت ي˘ت˘لا ة˘ير˘يدŸا
خ˘شض ة˘يرود˘لا ة˘نا˘ي˘شصلا تا˘ي˘ل˘م˘ع ‘ ة˘ل˘ث˘˘م˘˘تŸاو ة˘˘مدÿا
ة˘يزا˘غ˘لاو ة˘ي˘ئا˘بر˘ه˘ك˘لا ة˘ك˘ب˘ششلا ة˘يو˘ق˘ت˘ل تارا˘م˘ث˘ت˘شسلا

تÓخدت نامشضل ةمزÓلا ةيرششبلاو ةيداŸا دراوŸا Òخشستو
ÚنطاوŸا سسادرموبل زاغلنوشس ةيريدم وعدت هيلعو ةعيرشس
ن˘م بر˘ق˘ت˘ل˘ل ة˘ي˘لÙا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا اذ˘كو لا˘غ˘ششألا تلوا˘ق˘˘م
لثم يدافتل رفح ةيلمع يأاب ةرششابŸا لبق ةينقتلا اه◊اشصم
نوبزلا ةحارو ةمÓشس ىلع ابلشس رثؤوت يتلا ثداو◊ا هذه
.ةمدÿا ةيرارمتشسا ةيعون اذكو

و ق

ةدلارزل ةيرادإلا ةعطاقŸا

 ةفقوتŸا عيراسشŸا نم ديدعلا فانئتسسا
ةدلارزل ةيرادإلا ة˘ع˘طا˘ق˘م˘ل˘ل بد˘ت˘نŸا ›او˘لا تف˘قو
اهشسأار ىلع ةفقوتŸا عيراششŸا نم ددع قÓطنا ىلع
ةعباتŸا را˘طإا ‘و ثي˘ح ،ي˘حا˘ي˘شسلا ع˘شسو˘ت˘لا ق˘ير˘ط

لاغششألا عاطق حلاشصل ةلجشسŸا عيراششملل ةيناديŸا
،رورŸا ةكرح ليهشستب اهنم قلعت ام ةشصاخ ةيمومعلا
تاراطإا ةيعÃو ةعطاقŸا ناو˘يد سسي˘ئر ة˘ق˘فر تل˘ق˘ن˘ت
،›اواطشسا ةيدلبل يبعششلا سسلÛا سسيئر ،ةعطاقŸا

بئان ،ةعطاقملل ةيمومعلا لا˘غ˘ششألا ة˘م˘ي˘شسق سسي˘ئر
عورششŸا سسي˘ئر،AOGNE ةكر˘ششل ما˘ع˘لا ر˘يدŸا
ةعطاقملل تاميشسقلا ءاشسؤور،AOGNE ةكرششب
،ة˘ي˘ئاŸا دراوŸا ،Òم˘ع˘ت˘لا ،ة˘ي˘مو˘م˘ع˘لا تاز˘ي˘ه˘ج˘ت˘˘لا)
لاغششأا مدقت ةنياعŸ جرف يديشس قفن ¤إا ،(ةحÓفلا
ةقطنŸ لوشصولاو لوخدلا ليهشستب سصاÿا عورششŸا
دوهعŸاو سشتيب ⁄ابو جرف يديشسل يحايشسلا عشسوتلا

esirpertnE( AOGNE  ةينطولا ةكرششلل ايلاح
segarvuO sdnarG sed elanoitaN
)trA’dفقوتلا دعب ديدج نم قلطنا يذلا Ÿةد
ة˘شسشسؤوŸا ع˘م د˘ق˘ع˘لا خ˘شسف بب˘شسب Úت˘ن˘شسلا تبرا˘˘ق
.ةقباشسلا

طغشضلاو قانÿا كف ‘ عورششŸا اذه ةيمهأا لثمتتو
ي˘ت˘لا ة˘ق˘ط˘نŸا هذ˘ه ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع رورŸا ة˘كر˘˘ح ‘

لÓخ اميشسل ا˘ع˘شساو لا˘ب˘قإاو اÒب˘ك ا˘ط˘غ˘شض فر˘ع˘ت
ىلع دتÁ عورششŸا اذه ّنأاو ةشصاخ ،فايطشصلا مشسوم

زا‚إا ل˘˘م˘˘ششيو سضر˘˘ع Îم8_2 و م˘˘ل˘˘ك51 لو˘˘ط
يتيدلب Úب طبارلا11 مقر ينطولا قيرطلا ةيجاودزا

مقر ينطولا قيرطلا نم ءزجو ›اواطشساو ةدلارز
قيرط وح˘ن11 مقر ينطولا ق˘ير˘ط˘لا ة˘ي˘جاودزا ،14
⁄اب Úب طبر˘لا ،ة˘ج˘يÈلا˘ب ق˘ير˘ط˘لا ة˘ي˘جاودزا ،روزآا
ق˘ير˘˘ط˘˘لاو سشت˘˘ي˘˘ب ⁄ا˘˘ب Úب ط˘˘بر˘˘لا ،روزآاو سشت˘˘ي˘˘ب

ثي˘ح ،ق˘ف˘نو رو˘˘شسج9 زا‚إا ،ي˘بو˘ن÷ا ي˘با˘ن˘ت˘˘جلا
ةيمهأا ¤إا ةرايزلا هذه لÓخ بدتنŸا ›اولا تقرطت
ىلع ةكرششلل ةدكؤوم ،هئاهتنا بقرتو عورششŸا اذه
Òيا˘ع˘م ماÎحا ع˘م لا˘غ˘ششألا ةÒتو ع˘ير˘شست ةرور˘شض

اهÁدقت عم ةيدقاعتلا لاجآلا ‘ هميلشست دشصق زا‚إلا
.ةمزÓلاو ةيرورشضلا تÓيهشستلا لك

ةيرادلا ةعطاقŸا حلاشصم تفششك دق  تناك و اذه
ةدئافل ايومنت اعورششم07 ةبارق ليجشست نع ،ةدلارزل

.ةعطاقŸا تايدلب Èع ةعزوŸا لظلا قطانم
ةع˘با˘ت˘م را˘طإا ‘و ه˘نا ،ة˘ع˘طا˘قŸا ن˘م نا˘ي˘ب ح˘شضوأاو
” ةعطاقŸاب لظلا قطانم حلاشصل ةلجشسŸا عيراششŸا

نم ةن÷و ةدلارزل بد˘ت˘نŸا ›او˘لا ع˘م عا˘م˘ت˘جا د˘ق˘ع
ةينارمعلا ةئيهتلاو ةيلÙا تاعام÷او ةيلخادلا ةرازو
ةيومنت ةيلمع86 ليجشست نع فششكلا هلÓخ نم ”

لوح ةلشصوح Ëدقت ”و ةعطاقŸاب لظ ةقطنمÈ 02ع
.نايبلا فيشضي ،قطانŸا هذهب قلعتي ام لك
تايلمعلا لكل عامتجلا اذه لÓخ قرطتلا ” امك

لك نأا املع ،Úتلحرم ىلع دشسجتشس يتلا ةلجشسŸا
ايلعف اهيف قÓط˘نإلا ” د˘ق ¤وألا ة˘ل˘حرŸا تا˘ي˘ل˘م˘ع
ع˘˘يرا˘˘ششŸا سضع˘˘ب ‘ ي˘˘ه˘˘ت˘˘ن˘˘ت لا˘˘غ˘˘˘ششألا دا˘˘˘ك˘˘˘تو
.اهيف قÓطنإلا ” يتلا تاششرولاو
‘ قÓطنلا ” دقف ةينا˘ث˘لا ة˘ل˘حر˘م˘ل˘ل ة˘ب˘شسن˘لا˘ب ا˘مأا

ىلع رودق ناملشسب ةي˘مو˘م˘ع˘لا ةرا˘نإلا زا‚ا ة˘ي˘ل˘م˘ع
.ةدلارز ةيدلب ىوتشسم
ةيدلبب قيرطلا ةئيهت ةداعإا يتيلم˘ع˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ا˘م˘ي˘فو
ةيلمعلاو ةيرادإلا تاءارجلا ‘ قÓطنلا ” ةدلارز
.ةرمتشسم

سس ف
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2441لوألا عيبر6ـل قـفاومــلا1202  ربوتكأا41 سسيمÿا
›ود

«يئانثلا راطإلا قافتا» دشض ةلمح قلطت لئاشصفلا

0021 حÓشصإا أادبت «اورنوأا»
ةزغ ‘ لزنم

(اورنوأا) Úينيطصسلفلا ÚئجÓلا ليغصشتو ثوغ ةلاكو تنلعأا
،غلاب لكصشب تررصضت يتلا لزانŸا تائم حÓصصإا ةيلمعب ءدبلا

.يصضاŸا  يام ‘ ةزغ عاطق ىلع يليئارصسإلا ناودعلا لÓخ
ر“ؤوم لÓخ ،ينيرازل بيلي˘ف ة˘لا˘كو˘ل˘ل ما˘ع˘لا سضو˘فŸا لا˘قو
ÚئجÓ˘ل ئ˘طا˘صشلا م˘ي˘خÃ ،ةرر˘صضتŸا لزا˘نŸا د˘حأا ما˘مأا ،هد˘ق˘ع

0021 حÓصصإل ةيولوألا» نإا ةزغ ةنيدم يبرغ ،Úينيطصسلفلا
نم اونّكمتي ⁄ نيذلا نم ،ةئجل ةينيطصسلف تÓئاعل ،لزنم
:فاصضأاو .«ا˘ه˘ب ق◊ يذ˘لا را˘مد˘لا بب˘صسب م˘ه˘ن˘كا˘صسŸ ةدو˘ع˘لا

Ëدقتو اه˘ع˘م ل˘ما˘ع˘ت˘لا م˘ت˘ي˘صس ،ًا˘صضيأا ة˘ل˘ئا˘ع فلآا7 كا˘ن˘ه»
.«لماكلا معدلا Òفوت لاح ‘ تادعاصسŸا

رلود نويل˘م02 ¤إا ةجاح˘ب ة˘لا˘كو˘لا نأا ي˘ن˘يرازل ح˘صضوأاو
حÓصصإاب قلعتي اميف عاطقلا تاجايتحا عم لماعتلل ،يكÒمأا
ىلع ًاناودع ليئار˘صسإا ت˘ّن˘صش ،ًا˘مو˘ي11 ةدŸو .ةر˘ّمدŸا لزا˘نŸا

.يصضاŸا يام12 ‘ رانلا قÓطإل فقوب ىهتنا ،ةزغ عاطق
وأا لماك لكصشب ةينكصس ةأاصشنمÒ 5331مدتب ناودعلا ببصستو
688و ًافلأا21 وحنب يئز÷او طصسوتŸا ررصضلا ق◊ اميف ،غلاب

سضوفŸا ركذو .ةزغب يموك◊ا يمÓعإلا بتكŸا بصسح ،ًلزنم
يأا كل“ لو ،Òب˘ك ›ا˘م ز˘ج˘ع ن˘م Êا˘ع˘ت «اور˘نوأا» نأا ما˘ع˘˘لا

Èم˘فو˘ن ر˘ه˘صش ن˘ع ا˘ه˘ي˘ف˘ظو˘م بتاور ع˘فد˘ل ة˘يد˘ق˘ن ة˘لو˘ي˘صس
.يصضاŸا ماعلا اهدهصش ةلاح ‘ ،Èمصسيدو

د.ق

ةلابق بيردت ةرئاط طوقشس
ثحبلل دوهجو Êانبللا لحاشسلا

Úشصخشش نع

تطقصس ةÒغصص ةيندم ةرئاط نإا Êانبل يمصسر نايب ‘ ءاج
،توÒب لامصش Êانبللا لحاصسلا ةلابق طصسوتŸا رحبلا هايم ‘

.اهيف اناك Úصصخصش نع ثحبلل دوهج تأادبو ،سسمأا
نإا Îيوت ىلع ةديرغت ‘ يولوم ماصسب ةيلخادلا ريزو لاقو
يدا˘ن˘ل ة˘ع˘با˘ت «271 ا˘ن˘صسي˘صس» زار˘ط ن˘م ةÒغ˘صصلا ةر˘ئا˘ط˘˘لا
ثحب تايلمع أادب ÊدŸا عافدلا نم ًاقيرف نإاو Êانبللا ناÒطلا

.ثدا◊ا بقع ذاقنإاو
سشي÷ا ةدايق نم يتاقيم بي‚ ءارزولا سسيئر بلط كلذك

‘ ثحبلا ةيلمع ‘ ةكراصشمل˘ل ة˘ير˘ك˘صسع ة˘ي˘حور˘م لا˘صسرإا
.ليبج ةنيدم نم ةبيرقلا تلاح ةدلب ةلابق هايŸا

تلاكو
زايحنلا مدع ةكرح ر“ؤوم

بعششلا قح ىلع ديكأاتلا
هÒشصم ريرقت ‘ ينيطشسلفلا

لا˘غ˘صشا دار˘غ˘ل˘ب ة˘ي˘بر˘صصلا ة˘م˘صصا˘ع˘لا˘ب ،سسمأا لوأا تم˘ت˘˘ت˘˘خا
ر“ؤوŸا داقعنل Úتصسلا ىركذلا ءايحإل ىوتصسŸا عيفر عامتجلا
بعصشلا قح ىلع ديكأاتلاب ،زايحنلا مدع ةكر◊ يصسيصسأاتلا
ىلع ةلقتصسŸا ه˘ت˘لود ءا˘ن˘بو ÒصصŸا ر˘ير˘ق˘ت ‘ ي˘ن˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا
.هصضرا

ة˘صسي˘ئر ا˘ه˘ت˘ف˘صصب نا˘ج˘ي˘˘برذأا ه˘˘تد˘˘عأا يذ˘˘لا ،نا˘˘ي˘˘ب˘˘لا د˘˘كأاو
هÒصصم ريرقت ‘ ين˘ي˘ط˘صسل˘ف˘لا بع˘صشلا ق˘ح““ ى˘ل˘ع،ة˘كر◊ا

نايكلا تاصسرا‡ ةنادإاو ،هصضرأا ى˘ل˘ع ة˘ل˘ق˘ت˘صسŸا ه˘ت˘لود ءا˘ن˘بو
مدع ةكرح تنادأا امك .““ينيطصسلفلا بعصشلا دصض Êويهصصلا
اهصضرفت يتلا بنا÷ا ةيداحأا ةيرصسقلا تاءارجإلا““ ،زايحنلا
.““ةكر◊ا لود سضعب ىلع ةيبرغلا لودلا

،تاءارجإلا كلت نع عجاÎلاب ةيبرغلا لودلا ،نايبلا بلاطو
لودلا بوعصش يذؤو˘ت ا˘ه˘نو˘ك““ ا˘ه˘صضر˘ف˘ب رار˘م˘ت˘صسلا مد˘عو
بلاطو .““ةيمنتلا ‘ م˘ه˘ق◊ م˘ه˘ت˘صسرا‡ نود لو–و ة˘ي˘ما˘ن˘لا
حاقللا ىلع لوصص◊اب ق◊ا ‘ لودلا عيمج Úب ةاواصسŸاب““
ةين˘غ˘لا لود˘لا Úب ز˘ي˘ي˘م˘ت˘لا مد˘عو ،91-ديفوك ءا˘بو˘ل دا˘صضŸا

.““ةحئا÷ا هذهل لماصشلا يدصصتلا رصضي اÃ ةÒقفلاو
زايحنلا مد˘ع لود عا˘م˘ت˘جا م˘ي˘ظ˘ن˘ت ى˘ل˘ع ا˘ي˘بر˘صص تفر˘صشأاو
ةكراصشÃ ربوتكأا21و11 يموي ،ناجيبرذأا ةلود عم قيصسنتلاب

ةفاصضإلاب اريزو05 و تاموكحو لود ءاصسؤور ةتصسو ادفو021
.ةيميلقإلاو ةيلودلا تامظنŸا نع Úلث‡و فويصض ¤إا

جاو/د.ق

:يقيرفإلا دا–لا ىدل مئادلا بودنŸاو ايبويثا ىدل يوارحشصلا Òفشسلا

بور◊او تاعازنلا ءاهنإاب طبترم ايقيرفإاب ةيمنتلاو لماكتلا قيق–
يداشصتقلا راهدزلاو لماكتلا قيق– ¤إا ايقيرفإا علطت غولب نأا،يلعابا نŸ ،يقيرفإلا دا–لا ىدل مئادلا بودنŸاو ايبويثا ىدل يوارحشصلا Òفشسلا دكأا

.ةراقلا عوبر ‘ بور◊او تاعازنلا لاكششأا ةفاك ءاهنإاو نمألاو مÓشسلا بابتتشساب انوهرم ىقبي ،ةيمنتلا ةلجع عيرشستو

دهصشت نأا ررقŸا ،تار“ؤوŸا ةعاق ‘ مخصض قيرح عقو
تايبرعب ةناعتصسلا ىرجو ،مويلا ةنو÷ا ناجرهم حاتتفا
.قير◊ا ىلع ةرطيصسلل ةلواfi ‘ ءافطإا

نايب ‘ يئام˘ن˘ي˘صسلا ة˘نو÷ا نا˘جر˘ه˘م ةرادإا تن˘ل˘عأاو
ىلع ةر˘ط˘ي˘صسلا ت“ ه˘نأا -مو˘ي˘لا ا˘ي˘صسور بصسح -ا˘ه˘ل

راجو ،لي˘ل˘ق ل˘ب˘ق بصش يذ˘لا ،ازÓ˘ب˘لا حر˘صسم ق˘ير˘ح
ه˘ت˘˘ه˘˘جو ا˘˘ه˘˘ل نا˘˘ي˘˘ب ‘ تع˘˘با˘˘تو .ر˘˘ئا˘˘صسÿا ر˘˘صصح
ةرادإا تع˘با˘˘تو.نا˘˘جر˘˘هŸا فو˘˘ي˘˘صضو Úي˘˘ف˘˘ح˘˘صصل˘˘ل

ه˘جوŸا ا˘ه˘نا˘ي˘ب ‘ ي˘ئا˘˘م˘˘ن˘˘ي˘˘صسلا ة˘˘نو÷ا نا˘˘جر˘˘ه˘˘م
هدقع ررقŸا يفحصصلا ر“ؤوŸا روصضح نم Úيفحصصلل

نأا ءÓمزلا ةداصسلا عيمج ىلع دكؤون““ : مويلا رصصع
هل سسيل يفحصصلا ر“ؤوŸا هب دقعني فوصس يذلا ناكŸا

.““قير◊ا ناكÃ ةقÓع
قيرح ىلع ترطيصس دق ÊدŸا ءافطإلا تاوق تناكو
حاتت˘فا ل˘ف˘ح دا˘ق˘ع˘نا نا˘ك˘م ن˘م بر˘ق˘لا˘ب بصش Òب˘ك

›ودلا يئامنيصسلا ةنو÷ا ناجرهŸ ةصسماÿا ةرودلا

¤إا فاعصسإلاو ءافطإلا تارايصس تلصصوو .ليلق لبق
.ناÒنلا ىلع ةرطيصسلا لوا–و قير◊ا ناكم
ةصسماÿا ةرودلل يفحصص ر“ؤوم دقعي نأا ررقŸا نم ناكو
حاتتفلا ليصصافت نع نÓعإÓل مويلا رصصع ناجرهŸا نم
ةرطيصسلا ناجرهŸا ةرادإا لوا–و ،دغلا ءاصسم هدقع ررقŸا

رارصضألا مجح فورعم Òغ نآلا ىتحو ،فقوŸا ىلع
.ناكŸا اهل سضرعت يتلا رئاصسÿاو

د.ق

قير◊ا ىلع ةرطيشسلل ةلواfi ‘ ءافطإا تايبرعب ةناعتشسلا

 يئامنيشسلا ةنو÷ا ناجرهم حاتتفا ةعاق ‘ لوهم قيرح ..رشصم

ةر˘ئاد Èع،ي˘ل˘ع ا˘˘بأا نŸ ة˘˘م˘˘ل˘˘ك لÓ˘˘خ كلذ ءا˘˘جو
24 ـلا ةيداعلا ةرودلا لامعأا ‘ دعب نع بطاختلا
يتلا يقيرفلا دا–Ó˘ل Úم˘ئاد˘لا Úبود˘نŸا ة˘ن˘ج˘ل˘ل
ـلا ةيداعلا ةرودلا داقعنل اÒصض– اهلامعأا تمتتخا

93Ûي˘ق˘ير˘فإلا دا–لا لود ة˘ي˘˘جرا˘˘خ ءارزو سسل
ىلع لصصاوتتو ابابا سسيدأاب سسيمÿا مويلا ةررقŸا

.Úموي رادم
ن˘ع (سصاو) ة˘يوار˘ح˘صصلا ءا˘ب˘نألا ة˘لا˘كو تل˘˘ق˘˘نو
ÚبودنŸا ةن÷ تلوادم لÓخ ،يلع ابأا نÒ Ÿفصسلا
غولب““ نإا هلوق ةيعرفلا ا˘ه˘نا÷ ر˘يرا˘ق˘ت˘ل Úم˘ئاد˘لا

راهدزلاو ل˘ما˘ك˘ت˘لا ق˘ي˘ق– ¤إا يرا˘ق˘لا ع˘ل˘ط˘ت˘لا
،ةيقيرفإلا ةيم˘ن˘ت˘لا ة˘ل˘ج˘ع ع˘ير˘صستو يدا˘صصت˘قلا
نمألاو مÓصسلا بابتتصسا˘ب نو˘هر˘م حو˘م˘ط ى˘ق˘ب˘ي

عوبر ‘ بور◊او تاعازنلا لاكصشأا ةفاك ءاهنإاو
.““ةيقيرفإلا ةراقلا

Òفصسلا ددصش ،يراقلا جامدنلا نع هثيدح ىدلو
نود لو– ي˘ت˘لا ق˘ئاو˘ع˘لا نأا ى˘ل˘˘ع ،يوار˘˘ح˘˘صصلا
لاز˘˘ت ل يرا˘˘ق˘˘لا جا˘˘مد˘˘نلا ةÒتو ‘ ع˘˘ير˘˘صست˘˘˘لا

دقو ،اي˘ق˘ير˘فإا ‘ ن˘مألاو م˘ل˘صسلا ة˘لا˘ح˘ب ة˘ط˘ب˘تر˘م
نع ة˘م˘جا˘ن˘لا تا˘يد˘ح˘ت˘لا ا˘صضيأا كلذ ‘ تم˘ها˘صس

رثأا ا‡ ،(91 ـ ديفوك) ةحئاج راصشتنا
ل˘ث˘م بناو÷ا سضع˘ب ى˘˘ل˘˘ع ا˘˘ي˘˘ل˘˘ج

ةكر˘ح ة˘ير˘حو ،يرا˘ج˘ت˘لا لدا˘ب˘ت˘لا
لاŸا سسأارو تا˘˘˘˘مدÿاو ع˘˘˘˘˘ل˘˘˘˘˘صسلا

.سصاخصشألاو
ÚبودنŸا ةن÷ تثحب دقف ةراصشإÓل
اهمهأا تا˘عو˘صضو˘م ةد˘ع Úم˘ئاد˘لا
دا–Ó˘˘˘˘˘ل ي˘˘˘˘˘صسصسؤوŸا حÓ˘˘˘˘˘˘صصإلا
ة˘˘˘ي˘˘˘لاŸا ة˘˘˘ع˘˘˘جارŸاو ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإلا

‘ا˘˘ع˘˘ت˘˘لا دو˘˘ه˘˘˘جو ،ه˘˘˘ت˘˘˘ط˘˘˘صشنأل
،ا˘نورو˘ك ة˘ح˘ئا˘ج ن˘م ة˘ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا

تا˘˘˘˘يو˘˘˘˘لوألا م˘˘˘˘هأا ن˘˘˘˘ع Ó˘˘˘˘˘صضف
اÃ ةل˘ب˘قŸا ةÎف˘لا لÓ˘خ ة˘ي˘ق˘ير˘فإلا

فارطألا ةددعتم تاكار˘صشلا ا˘ه˘ي˘ف
لود˘˘˘لا ع˘˘˘م ي˘˘˘ق˘˘˘ير˘˘˘فإلا دا–Ó˘˘˘ل

رود ز˘يز˘ع˘تو ىر˘خألا تا˘م˘ظ˘نŸاو
ي˘˘ق˘˘ير˘˘فإلا دا–لا Úب نوا˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘لا

عم ىصشامتي اÚ Ãيلودلا هئاكرصشو
.ةيقيرفإلا ةراقلا تايولوأا

ةحلŸا ةجا◊ا Úمئادلا ÚبودنŸا ةن÷ تصشقان امك
اÃ ،دا–لا تاصسصسؤوم لمع بيلاصسأاو ءادأا ةيقÎل
نع Óصضف ،ةرا˘ق˘لا بو˘ع˘صشو لود ح˘لا˘صصم مد˘خ˘ي
دا–لا دراوم نم ىوصصقلا ةدافتصسلا قيق– ةيمهأا
.ةيرصشبلا دراوŸا اهيف اÃ يقيرفإلا

لا˘غ˘صشأا ‘ ة˘يوار˘ح˘صصلا ة˘يرو˘ه˘م÷ا كرا˘صشت˘صسو
يقيرفإلا دا–Óل يذيفنتلا سسلجملل93 ـلا ةرودلا
.ابابأا سسيدأاب سسيمÿا ادغ قلطنت يتلا

جاو/د.ق

 :›اغ ،ةيطارقÁدلا ةيوارحشصلا ةيبرعلا ةيروهم÷ا سسيئر

ءارحشصلا دوجو ىلع ءاشضقلل ةكيششو ةيرامعتشسا ةرماؤوم تلششفأا ةينطولا ةدحولا ءايحإا
ة˘ه˘ب÷ ما˘ع˘لا Úمألا ،ة˘ي˘طار˘قÁد˘لا ة˘يوار˘ح˘صصلا ة˘ي˘بر˘ع˘لا ة˘يرو˘˘ه˘˘م÷ا سسي˘˘ئر د˘˘كأا
نأا““ Úيوارحصصلا ÚئجÓلا تاميخÃ ةلخادلاب ،سسمأا لوأا ›اغ ميهاربإا ،ويراصسيلوبلا
.““يوارحصصلا دوجولا ىلع ءاصضقلل ةكيصشو تارماؤوم تلصشفأا ةينطولا ةدحولا

ةدحولل Úعبرألاو ةصسداصسلا ىركذ˘لا˘ب لا˘ف˘ت˘حإا ا˘ها˘ق˘لأا ة˘م˘ل˘ك لÓ˘خ ›ا˘غ ح˘صضوأاو
¤إا يمرت ةكيصشو ةئيند ةيرامعتصسإا ةرماؤوم تلصشفأا ةينطولا ةدحولا نأا ““ ةينطولا
ةدحولا نأا““ دكأاو .““نطوو بعصشو ،نايكك يوارحصصلا دوجولا ىلع ايئاهن ءاصضقلا
يذلا يوارحصصلا بعصشلل انيمث ابصسكمو ادلاخ اثرإاو اflاصش احرصص لكصشت ةينطولا

ةير◊ا لجأا نم ةيÒصصŸا هتكرعم لصصاويو سضوخ˘ي˘ل سصو˘صصرŸا نا˘ي˘ن˘ب˘لا˘ك م˘ح˘ت˘لإا
ينطولا هحافك ةلصصاوم لجأا نم ةاناعŸاو تايحصضتلا نم دوقع دعب ،لÓقتصسإلاو
.““لÓقتصسإلاو ÒصصŸا ريرقت ىتح
تاصسايصسل امئاد افده لكصشت ةيوارحصصلا ةينطولا ةدحولا““ نأا هتملك ‘ فاصضأاو
،كصسامتمو محتلم ،دحوم بعصش ةدارإا رهق ادبأا نكÁ ل هنأاب هنيقيل ،هصسئاصسدو ودعلا

.““اهلجأا نم ةيحصضتلل مئاد دادعتصسا ىلعو ،ةينطولا هتيصضقب نمؤومو عاو ،مجصسنم
د.ق

:‘اششت اÒشس Êابشسإلا طششانلا

Úيوارحشصلا معد عيراششم ىلع ّرثأا انوروك يششفت»
،‘اصشت اÒصس ،اينابصسإا ‘ يوارحصصلا بعصشلا عم ةنماصضتŸا تايعم÷ا سسيئر حّرصص

عيمج ىلع اًبلصس ّرثأا““ انوروك ةحئاج ي˘صشف˘ت ن˘ع ة˘م˘جا˘ن˘لا ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا ّنأا
سشماه ىل˘ع ،سسمأا لوأا  ة˘ير˘ئاز÷ا ءا˘ب˘نألا ة˘لا˘كو˘ل ح˘ير˘صصت ‘.““ة˘م˘عاد˘لا ع˘يرا˘صشŸا
تاميfl ‘ ةلخادلاب ةيوارح˘صصلا ة˘ي˘ن˘طو˘لا ةد˘حو˘ل˘ل64 ـلا ىركذ˘لا˘ب تلا˘ف˘ت˘حلا
ةقيرط ىلع ايبلصس ترثأا انوروك ةحئاج““ ّنأا ‘اصشت حصضوأا ،Úيوارحصصلا ÚئجÓلا
ترثأا““ :Óًئاق فاصضأاو ،““ةينماصضتلا تايلم˘ع˘ل˘ل لو˘ب˘قŸا كر˘ح˘ت˘لا تل˘قر˘عو ،ل˘م˘ع˘لا
ديقعت نم تدازو تادعاصسŸا مجح ىلع Òبك ل˘ك˘صشب ة˘يŸا˘ع˘لا ة˘ي˘ئا˘بو˘لا ة˘ي˘ع˘صضو˘لا
ةمعادلا تامظنŸا تلواfi نم مغرلاب يوارحصصلا بعصشلا اهصشيعي يتلا فورظلا
ةيناكمإا لوح ةبصسانم تاحاÎقا Ëدقت لÓخ نم فورظلا هذه ‘ يوارحصصلا بعصشلل
ةيعصضولاو ميلعتلا ةيعصضو ‘ رصصحنت يتلاو اهجاتحي دق يتلا تادعاصسŸا Ëدقت
.““Úيوارحصصلا ÚئجÓلا تاميخÃ ةيحصصلا

فورظلا هب حمصست اÃ تادعاصسم Ëدقت تلواح ةينماصضتلا هتمظنم ّنأا ‘اصشت راصشأاو
تايعمج لÓخ نم اًصضيأاو ،يوارحصصلا بعصشلل ةمعاد تامظنمو تايعمج لÓخ نم
عم ةنماصضتŸا ةينابصسإلا تايعم÷ا سسيئر عباتو ،ابوروأا قطانم لك نم اهل ةقيدصص

نكÁ يتلا ةيئاذغلا عيراصشŸا نم ةعوم‹ ىلع لمعلا انلواح““ :يوارحصصلا بعصشلا
ةيŸاعلا ةيحصصلا فورظلا نكل ،Úيوارحصصلا ÚئجÓل تادعاصسم Ëدقت اهلÓخ نم
.““كلذ نود تلاح91-ديفوك يصشفت نع ةمجانلا

لاÛا ‘ امي˘صس ،ا˘ه˘ع˘م ل˘م˘ع˘ي ي˘ت˘لا تا˘ئ˘ي˘ه˘لا ف˘ل˘تfl ع˘م ه˘تلوا˘حÃ ‘ا˘صشت ر˘ّكذو
‘ حجنن ⁄““ :Óًئاق ،Úيوارحصصلا ÚئجÓلا تاميfl ¤إا تاحاقللا لاصصيإل ،يحصصلا

ةيطغت لجأا نم ةيرئاز÷ا ةموك◊ا تامهاصسم نأا نأاصشلا اذه ‘ فاصضأاو ،““ ةوطÿا هذه
.““ءادعصصلا سسفنتن انلعجو اندعاصس ام وه““ بنا÷ا اذه ‘ Úيوارحصصلا تاجايتحا

Ëدقت لجأا نم““ ةينابصسإلا تاط˘ل˘صسلا تل˘صسار ة˘ي˘ن˘ما˘صضت˘لا ه˘ت˘م˘ظ˘ن˘م ّنأا ¤إا را˘صشأاو
Ëدقت نم اننكÁ ⁄ ام وهو ،حا˘ج˘ن˘لا˘ب ل˘ل˘ك˘ت ⁄ ا˘ه˘ن˘ك˘ل حا˘ق˘ل˘لا˘ب ة˘صصا˘خ تاد˘عا˘صسم
لفكتلا بناج ¤إا ،وروي فلأا08 وحنب ردقم ديهز غلبم ءانثتصساب ةيفاك تادعاصسم
بعصشلا ةاناعم نم فيفختلل عيراصشم ةدع زا‚إل ةيناصسنإلا تادعاصسŸا نم ءزجب
تايفصشتصسŸا سضعب ةدئافل ة˘ي˘ح˘صص تاز˘ي˘هŒو ة˘يودأا Òفو˘ت لÓ˘خ ن˘م يوار˘ح˘صصلا

Ãلا تاميخÓئجÚ يوارحصصلاÚ““.
د.ق
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 بولطŸإ ةيام◊إ ىوتسسم ¤إإ مهتباجتسسإ عفرل

ةعانŸإ ‘ ًاسصقن Êاعي نŸ ةيفاسضإإ ةعرجب يسصوت «ةيŸاعلإ ةحسصلإ»
‘ إديدسش وأإ لدتعم اسصقن نوناعي» نيذلإ ضصاخسشأÓل «انوروك» ضسوÒفل داسضŸإ حاقللإ نم ةيفاسضإإ ةعرج ءاطعإاب ةيŸاعلإ ةحسصلإ ةمظنم نم ءإÈخ ةن÷ تسصوأإ

.ةي‡ألإ ةئيهلإ هذه لبق نم اهب حرسصŸإ تاحاقللإ لك نم «ةعانŸإ

2441لوألإ عيبر6ـل قـفإومــلإ١٢0٢  ربوتكأإ41 ضسيمÿإ
›ود

سصاخششألا ىق˘ل˘ت˘ي نأا ءاÿÈا ى˘شصوأا ا˘م˘ك
نيذلاو ا˘ما˘ع06 م˘هرا˘م˘عأا قو˘ف˘ت ن˘يذ˘لا
مرافونيشسو كافوني˘شس ي˘حا˘ق˘ل˘ب او˘م˘ع˘ط˘ت
داشضŸا حاقللا نم ةثلاث ةعرج ،Úينيشصلا
ةفاح˘شصلا ة˘لا˘كو بشسح˘ب (91 - ديفو˘ك)ـل
.ةيشسنرفلا

ة˘يرا˘ششت˘شسلا ءاÿÈا ة˘عو˘م‹ تشصر˘حو
ةمظنم ىدل حيقلت˘لا لو˘ح ة˘ي˘ج˘ي˘تاÎشسلا
نأا حيشضوت ىلع Úن˘ثلا ة˘يŸا˘ع˘لا ة˘ح˘شصلا
ةث˘لا˘ث ة˘عر˘ج˘ب ة˘ي˘شصو˘ت˘ب ق˘ل˘ع˘ت˘ي ل ر˘مألا
‘ ةمظنŸا رمتشست ام وهو سسانلا مومعل
نم ،ماعلا ةياهن ىتح هديم˘ج˘ت˘ب ة˘ي˘شصو˘ت˘لا
لاز˘ي ل ي˘ت˘لا لود˘ل˘ل تا˘عر˘ج Úمأا˘ت ل˘˘جأا

ثحبيشسو .ادج افيعشض اهيف ميعطتلا لدعم
.Èمفون11 ‘ ةلأاشسŸا ةعومÛا هذه ءاÈخ
ةرئاد ةريدم نياربوأا تياك ةبيبطلا تلاقو
Úنثلا  ةيŸاعلا ةحشصلا ةمظنم ‘ حيقلتلا
ي˘ه نآلا ا˘هرد˘شصن ي˘ت˘لا ة˘˘ي˘˘شصو˘˘ت˘˘لا» نإا
سصق˘ن نو˘نا˘ع˘ي ن˘يذ˘لا سصا˘خ˘ششألا ءا˘ط˘عإا
مهتباجتشسا عفرل «ة˘ي˘فا˘شضإا ة˘عر˘ج ة˘عا˘نŸا
عنŸ بولطŸا ةيام◊ا ىوتشسم ¤إا ةيعانŸا
بلطتت سضرŸا نم ةداح لاكششأاب مهتباشصإا

.ةافولا ‘ ببشستت وأا ىفششتشسŸا لوخد
سصقن نوناعي نيذلا سصاخششألا دعبتشساو
مهما˘شسجأا عا˘فد ما˘ظ˘ن ع˘ت˘م˘ت˘ي لو ة˘عا˘نŸا
ةيريرشسلا براجت˘لا ن˘م ،ة˘ي˘فا˘ك˘لا ةو˘ق˘لا˘ب
.ميعطتلا تلوكوتورب ديد– تحاتأا يتلا

ةعر÷ا هذه» نأا نياربوأا ةبيبطلا تفاشضأاو
ةمظنم اهتزاجأا يتلا تاحاقللا نم) ةثلاثلا
ءانثتشساب Úتعرج بلطتتو ةيŸاعلا ةحشصلا
ةدحاو ةعرج بلط˘ت˘ي يذ˘لا ن˘شسنا˘ج حا˘ق˘ل
ةي˘نا˘ث˘لا ة˘عر÷ا ن˘ع ا˘ه˘ل˘شصف بج˘ي (ط˘ق˘ف
.«رهششأا ةثÓث ¤إا رهشش قرافب

ةثلاث ةعر˘ج نأا ا˘ه˘شسف˘ن ة˘ن˘ج˘ل˘لا تÈت˘عاو
،اماع06 مهرامعأا قوفت نيذلا سصاخششأÓل

Úحاقللا اوقلت نيذلا ىشضرم˘ل˘ل ة˘يرور˘شض
مرا˘فو˘ن˘ي˘شسو كا˘فو˘ن˘˘ي˘˘شس ي˘˘ت˘˘كر˘˘شش ن˘˘م
نأا لشضفي» ةث˘لا˘ث˘لا ة˘عر÷او .Úت˘ي˘ن˘ي˘شصلا
نأا ن˘كÁ ن˘ك˘ل ،حا˘ق˘ل˘لا سسف˘ن ن˘م نو˘˘ك˘˘ت
تياك تحشضوأا امك «رخآا حاقل نم ىطعت
.نياربوأا

نإا ةيŸا˘ع˘لا ة˘ح˘شصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م ءاÈخ لا˘قو
لوأا ل˘ث˘م˘ت˘ي ا˘فد˘ه ع˘شضت نأا بج˘ي لود˘˘لا
سصا˘خ˘ششألا ن˘م ى˘شصقألا د◊ا م˘ي˘ع˘ط˘˘ت˘˘ب
ةثلاثلا ةعر÷ا ءاطعإا كلذ دعبو ،Úتعر÷اب
تدقع دقو.انشس Èكألا تاعومÛاب اءدب
ما˘يأا ة˘ع˘برأا ر˘م˘ت˘شسا ا˘عا˘˘م˘˘ت˘˘جا ة˘˘ن˘˘ج˘˘ل˘˘لا

تامولعŸا رخآا ةعجارŸ يشضاŸا عوبشسألا
دشض تا˘حا˘ق˘ل ة˘ل˘شسل˘شس لو˘ح تا˘نا˘ي˘ب˘لاو
.ىرخأا سضارمأاو (91 - ديفوك)

كافونيشسو مرافوني˘شس ا˘حا˘ق˘ل مد˘خ˘ت˘شسيو
ةلود73و07 ‘ ›اوتلا ىلع ناينيشصلا

ا˘كÒمأا ‘ لود ةد˘ع ا˘ه˘ن˘˘ي˘˘ب ،ة˘˘ق˘˘ط˘˘ن˘˘مو
دادعت بشسحب ايشسآاو ايق˘ير˘فأاو ة˘ي˘ن˘ي˘تÓ˘لا
ىلع ادرو .ةيشسنرف˘لا ة˘فا˘ح˘شصلا ة˘لا˘كو˘ل
ءاÈخب تعفد يتلا بابشسألا لوح لاؤوشس
هذه ذاخ˘تا ¤إا ة˘يŸا˘ع˘لا ة˘ح˘شصلا ة˘م˘ظ˘ن˘م
لاق ،Úينيشصلا Úحاقل˘لا نأا˘ششب تارار˘ق˘لا
ماعلا Úمألا سشاب˘مو˘ه م˘ي˘كاو˘ي رو˘ت˘كد˘لا
ىلع ةلدأا» كانه نإا ءاÿÈا ةنجلل يذيفنتلا

سصا˘خ˘˘ششألا ىد˘˘ل Ìكأا ةدودfi ة˘˘يا˘˘م˘˘ح

‘ Úن˘عا˘ط˘لا ىد˘ل ا˘شصو˘شصخو ،Úن˘شسŸا
.«نشسلا

روتكدلا ةنجل˘لا سسي˘ئر لا˘ق ،ه˘ت˘ه˘ج ن˘مو
تامولعŸا ةيبلاغ نإا وتويفارك وردناخيلأا
تارارقلا هذه ذاختا ءاÈخلل تحاتأا يتلا
ا˘هرد˘شصم Úي˘ن˘˘ي˘˘شصلا Úحا˘˘ق˘˘ل˘˘لا نأا˘˘ششب
ة˘م˘ظ˘ن˘م تط˘عأا د˘قو .ة˘ي˘ن˘ي˘تÓ˘لا ا˘كÒمأا
Úحا˘ق˘ل˘ل تا˘شصي˘خر˘ت ة˘يŸا˘ع˘لا ة˘˘ح˘˘شصلا
لاشسرŸا يوونلا سضم◊ا ةينق˘ت˘ب نÓ˘م˘ع˘ي
«كي˘ت˘˘نو˘˘ي˘˘ب/رز˘˘يا˘˘ف»و «ا˘˘نر˘˘يدو˘˘م» ن˘˘م
«مرا˘˘فو˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘شس» Úي˘˘˘ن˘˘˘ي˘˘˘شص Úحا˘˘˘ق˘˘˘لو
د˘˘نآا نو˘˘شسنو˘˘ج حا˘˘ق˘˘لو «كا˘˘فو˘˘ن˘˘ي˘˘˘شس»و
.اكينيزاÎشسأا كلذكو نوشسنوج
تقو ‘ ارارق ةمظنŸا ردشصت نأا رظتنيو
Èتıا هرو˘ط˘ي يذ˘لا حا˘ق˘ل˘لا نأا˘ششب بير˘ق
بغر˘تو .«كي˘تو˘يا˘ب تارا˘ه˘˘ب» يد˘˘ن˘˘ه˘˘لا
نم ةئاŸا ‘04 ميعطت متي نأا ‘ ةمظنŸا

07و ةنشسلا ةياهن لولحب ةلود لك ناكشس
.2202 ماع˘لا ف˘شصت˘ن˘م لو˘ل˘ح˘ب ة˘ئاŸا ‘

ن˘م Êا˘ع˘ت لود˘لا سضع˘ب تنا˘ك اذإا ن˘˘ك˘˘ل
اهيدل ىرخأا لود نإاف تاحاقللا ‘ سصقن

بناج نم اكيكششت هجاوت اهنكل يفكي ام
‘ ل˘˘شصح˘˘ي ا˘˘م˘˘ك نا˘˘ك˘˘شسلا ن˘˘˘م م˘˘˘شسق
‘ ناكشسلا نم مشسق ددÎي ثيح ارشسيوشس
.حاقللا يقلت

ددÎلا اذه نإاف ،نياربوأا تياكل ةبشسنلابو
سضقانتي يذلاو (ديفوك) دشض ميعطتلا ‘

‘ دوقع لبق اوددÎي ⁄ سسانلا نأا عقاو عم
ل˘ث˘م ىر˘خأا سضار˘مأا د˘شض تا˘حا˘ق˘ل ي˘ق˘ل˘ت
ا˘ن˘نأا» ¤إا ا˘شسا˘شسأا ع˘جر˘ي ،لا˘˘ف˘˘طألا ل˘˘ل˘˘شش
ىدحإاو «مويلا ادج فلتfl ⁄اع ‘ سشيعن
.ةبذاك تامولعم رششن وه هلكاششم Èكأا

تلاكو

«005-ضسإإ» ةمظنأإ
ةيام◊ ةمدÿإ لخدت
ةيسسورلإ ةمسصاعلإ ءامسس

هنإا ةيشسورلا عافدلا ةرازو نم برقم ردشصم لاق
يو÷ا عافدلا ةم˘ظ˘نأا ن˘م جو˘ف لوأا م˘ي˘ل˘شست ىر˘ج

ةد˘˘˘˘حو ¤إا -005سسإا زار˘ط ةرو˘ط˘تŸا ة˘ي˘شسور˘لا
ةمشصاعل˘ل يو÷ا لاÛا ة˘يا˘م˘ح ¤و˘ت˘ت ة˘ير˘ك˘شسع

.وكشسوم ةيشسورلا
نأا رد˘شصŸا ن˘ع ة˘ي˘شسور˘لا «سسا˘ت» ة˘لا˘كو تل˘ق˘نو
ةدحو ‘ ةمدÿا لخد ةمظنألا نم لوألا جوفلا

قوف يو÷ا لاÛا ةشسارح يه ة˘ي˘لا˘ت˘ق˘لا ا˘ه˘ت˘م˘ه˘م
ةد˘حو˘لا د˘يد– نود ،ه˘ن˘ع عا˘˘فد˘˘لاو ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا
ةمظنألا هي˘ف تل˘خد يذ˘لا خ˘يرا˘ت˘لاو ة˘ير˘ك˘شسع˘لا
.ةمدÿا

نم Êاثلا جوفلا ميلشست متيشس هنإا ردشصŸا لاقو
فشصن˘لا ‘ ة˘ي˘شسور˘لا تاو˘ق˘ل˘ل -005سسإا زار˘ط

ماظن نأا ¤إا ةراششإلا ردŒو .2202 ماع نم لوألا
يدشصتلل ممشصم ،يتنأا زاŸأا هجتنت يذلا -005سسإا

ودع يأا بناج نم يئاشضف وأا يوج موجه يأل
fiلحتشسو .عافترا يأا ى˘ل˘عو ة˘عر˘شس يأا˘ب ،ل˘م˘ت

.فمويرت -004سسإا ةمظنأا لfi ةديد÷ا ةمظنألا
تلاكو

ةهجإوم ‘ دÓبلإ هتسضرف يذلإ قÓغإلإ ببسسب
انوروك ةحئاج

نم رذحُت ةدحتŸإ ·ألإ
ايروك ‘ ““ةعاÛإ رطخ““

 ةيلامسشلإ
نم ناشسنإلا قوق◊ سصاÿا ةدحتŸا ·ألا ررقم رذح

رطخ هجاوت ةيلامششلا ايروك بعشش نم تائف”” نأا
ببشسب يداشصت˘قلا ع˘شضو˘لا رو˘هد˘ت ع˘م ””ة˘عاÛا
ةحئاج ةهجاوم ‘ دÓبلا هتشضرف يذلا قÓغإلا

.انوروك
Úي˘لا˘م˘ششلا Úيرو˘ك˘لا”” نأا ¤إا ا˘نا˘ت˘ن˘ي˘˘ك را˘˘ششأاو
ةايح Úمأات ل˘جأا ن˘م ،ا˘ي˘مو˘ي نو˘ح˘فا˘ك˘ي Úيدا˘ع˘لا

لوحتي دق روهدتŸا Êاشسنإلا عشضولا نأاو  ،ةÁرك
دويقلا فيفخت”” بجي هنأا ¤إا اتفل ،””ةمزأا ¤إا

افعشض Ìكألا تائفلا ةيامح لجأا نم ،دÓبلا ىلع
ذإا ،””ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا داوŸا ‘ سصق˘ن˘لا ة˘ه˘جاوÃ ،ا˘ه˘˘ي˘˘ف
ةي˘لود تا˘بو˘ق˘ع ة˘ل˘شسل˘شسل غ˘نا˘ي غ˘نو˘ي˘ب ع˘شضخ˘ت
.ةيتشسلابلاو ةيوونلا اه‹ارب ببشسب

تلاكو

‘ لخدتلإ يونن ل :نإرهط
ةيلخإدلإ نوؤوسشلإ

ناتسسناغفأل
تا˘قÓ˘ع˘˘ل˘˘ل ي˘˘ج˘˘ي˘˘تاÎشسلا سسلÛا سسي˘˘ئر لا˘˘ق
يونت ل ناريإا نإا يزارخ لامك ،ةيناريإلا ةيجراÿا
نكل ناتشسناغفأل ة˘ي˘ل˘خاد˘لا نوؤو˘ششلا ‘ ل˘خد˘ت˘لا
.اهنيمأات متي نأا بجي حلاشصم اهيدل

لا˘˘ي˘˘ح نار˘˘يإا تا˘˘شسا˘˘ي˘˘شس”” نأا يزار˘˘خ فا˘˘˘شضأاو
كو˘ل˘شسب ة˘ل˘ما˘ك ةرو˘شصب ط˘˘ب˘˘تر˘˘ت نا˘˘ت˘˘شسنا˘˘غ˘˘فأا
ل˘ي˘ك˘ششت و˘ح˘ن د˘ل˘ب˘لا اذ˘ه را˘شس نإاو ””نا˘˘ب˘˘لا˘˘ط””

قوقحو نمأا Úمات ىلع سصرح و ةلماشش ةموكح
flد˘م˘ت˘عاو با˘هرإلا ه˘جاوو تا˘ي˘˘مو˘˘ق˘˘لا ف˘˘ل˘˘ت

نو˘˘ك˘˘ت فو˘˘شس نار˘˘يإا ،راو÷ا ن˘˘شسح تا˘˘شسا˘˘ي˘˘شس
بعششلاو ةيناغفألا ةموك◊ا عم نواعتلل ةدعتشسم
.””Êاغفألا

تا˘قÓ˘ع˘ل˘ل ي˘ج˘ي˘تاÎشسلا سسلÛا سسي˘ئر ع˘˘با˘˘تو
زكرت يت˘لا رو˘مألا ن˘م”” ه˘نأا :ة˘ي˘نار˘يإلا ة˘ي˘جراÿا

ايا˘شضق ي˘ه ،Êا˘غ˘فألا نأا˘ششلا ‘ نار˘ه˘ط ا˘ه˘ي˘ل˘ع
نم ةيباهرإلا تاعام÷ا عنم و دود◊ا نمأاب ةقلعتم
و تاردıا ةراŒ ة˘ه˘جاو˘م و نار˘يإا ¤إا ل˘˘ل˘˘شست˘˘لا
و تايموقلا رئاشس و ةعيششلا قوقح ىلع ظاف◊ا

نم ءزجك ةي˘شسرا˘ف˘لا ة˘غ˘ل˘لا ى˘ل˘ع ظا˘ف◊ا كلذ˘ك
فورظلا Òفوت و Êاغفألا بعششلل ‘اقثلا ثاÎلا
و م˘هد˘ل˘ب ¤إا نار˘يإا ‘ نا˘غ˘فألا Úئ˘جÓ˘لا ةدو˘ع˘˘ل
م˘عد و ة˘˘يدود◊ا ها˘˘يŸا ن˘˘م نار˘˘يإا قو˘˘ق˘˘ح Úمأا˘˘ت
ةداعإا ‘ ناريإا ةكرا˘ششم و ن˘يد˘ل˘ب˘لا Úب ةرا˘ج˘ت˘لا
.””ناتشسناغفأا رامعإا

تلاكو/د.ق

رلود رايلم084 رإدقÃ ماعلإ نيدلإ فقسس عفر رقُي «يكÒمألإ بإونلإ»
عفري نوناق عورششم ،مويلا ،يكÒمألا باونلا سسل‹ ّرقأا

ةياهن ىّت˘ح رلود ةد˘ح˘ّتŸا تا˘يلو˘ل˘ل ما˘ع˘لا ن˘يد˘لا ف˘ق˘شس
‘ ة˘يدا˘شصت˘قا ةو˘ق Èكأا ب˘ّن˘ج˘ي ت˘ّقؤو˘م ءار˘جإا ‘ ،ة˘ن˘شسلا
‘ ةر˘م لوأل داد˘شسلا ن˘ع ف˘ّل˘خ˘ت˘لا عو˘قو˘لا ر˘ط˘خ ⁄ا˘ع˘لا
.اهخيرات

نو˘نا˘ق˘لا عور˘ششم ّر˘قأا د˘ق خو˘ي˘ششلا سسل‹ نا˘ك ا˘˘مد˘˘ع˘˘بو
لشضفب ّسصنلا ىلع باونلا سسل‹ قفاو ،يشضاŸا عوبشسألا
عورششŸا عم ًا˘ب˘ئا˘ن912 تّوشص ذإا ،ةيطارقوÁدلا ه˘ت˘ي˘ب˘ل˘غأا

رادقÃ دÓبلل ماعلا نيدلا فقشس ّسصنلا عفريو .هّدشض602و
ءا˘فو˘لا˘ب ا˘ه˘ل ح˘م˘شسي˘شس يذ˘لا ر˘˘مألا ،رلود را˘˘ي˘˘ل˘˘م084

.لبقŸا ماعلا علطمو Èمشسيد ةياهن ىتح ةيلاŸا اهتامازتلاب
قباشس تقو ‘ دده دق ،ندياب وج يكÒمألا سسيئرلا ناكو
اذإا يكÒمألا ماعلا نيدلا فقشس زواجتب يشضاŸا عوبشسألا

ةدايز نأاششب سسر˘غ˘نو˘ك˘لا ع˘م قا˘ف˘تا ¤إا ل˘شصو˘ت˘لا م˘ت˘ي ⁄
،نيدلا فقشسب لمعلا قي˘ل˘ع˘ت د˘يد“ وأا ما˘ع˘لا ن˘يد˘لا ف˘ق˘شس

fiمÓً يروهم÷ا ةلتك ميعز لينوكام سشتيمÚ ‘ ›سسل
وحن هجتي ””كزين”” هنإا لاق لمع نع ةيلوؤوشسŸا ،خويششلا
.يكÒمألا داشصتقلا

¤إا لشصي اÃ يكÒمألا نيدلا عبر نم Ìكأا”” نإا ،ندياب لاقو
م˘ك◊ ع˘برألا تاو˘ن˘شسلا لÓ˘خ ءا˘ج رلود تا˘نو˘ي˘ل˘ير˘˘ت8

ى˘ل˘ع كلذ˘ل ،بمر˘ت د˘لا˘نود ق˘با˘شسلا يرو˘ه˘م÷ا سسي˘˘ئر˘˘لا
.””نيدلا فقشس عفر ‘ ةدعاشسŸا Úيروهم÷ا

ترذح دق ،ةيكÒمألا ةنازÿا ةريزو Úلي تيناج تناكو
81 لولحب ًايلعف لششفتشس اهترازو نأا نم يشضاŸا عوبشسألا
ًانوناق ردشصيو سسرغ˘نو˘ك˘لا كر˘ح˘ت˘ي ⁄ اذإا ل˘ب˘قŸا ر˘بو˘ت˘كأا

،فقشسلا عفر وأا ماعلا نيدلا فقشسب لمعلا قيلعت رارمتشسل
كرحتلا فدهب سسرغنوك˘لا ءا˘شضعأا ى˘ل˘ع ط˘غ˘شضلا د˘يز˘ت˘ل
اهتامازتلاب ءافولا نع ةدحتŸا تايلولا زجع نÓعإا بنجتل
.ةيلاŸا

د.ق

ضضيبألإ تيبلإ ‘ Òبك لوؤوسسم

لبقŸإ رهسشلإ «ديفوك» ّدسض ÚنّسصÙإ مامأإ اهدودح حتفت ةدحّتŸإ تايلولإ
ّنأا ،سسمأا لوأا ،سضي˘˘بألا تي˘˘ب˘˘لا ‘ Òب˘˘ك لوؤو˘˘شسم ن˘˘ل˘˘˘عأا
«Èمفون علط˘م» ن˘م ًارا˘ب˘ت˘عا ح˘ت˘ف˘ت˘شس ةد˘ح˘تŸا تا˘يلو˘لا

⁄ا˘ع˘لا ع˘م ة˘يو÷او ،اد˘ن˘كو كي˘شسكŸا ع˘م ة˘يÈلا ا˘هدود˘˘ح
Úبغارلاو91 - ديفوك ّدشض ÚنّشصÙا نيرفاشسŸا مامأا ،عمجأا
ة˘لا˘كو˘ل ًا˘ق˘فو ،ة˘يرور˘شض Òغ Èت˘ع˘ت تÓ˘حر˘ب ما˘˘ي˘˘ق˘˘لا˘˘ب
.ةيشسنرفلا ةفاحشصلا

ةرادإلا ّنإا ف˘˘˘تا˘˘˘ه˘˘˘لا Èع ر“ؤو˘˘˘م لÓ˘˘˘خ لوؤو˘˘˘شسŸا لا˘˘˘˘قو
حتفل «قيقدلا دعوŸا نع ًاد˘ج ًا˘ب˘ير˘ق» ن˘ل˘ع˘ت˘شس ة˘ي˘كÒمألا

ة˘يرور˘شضلا Òغ ة˘ي˘لود˘لا تÓ˘حر˘لا ما˘مأا ة˘يÈلا ا˘هدود˘˘ح

 .ÚنّشصÙا نيرفاشسملل
حتفتشس اهّنأا Èمتبشس02 ‘ تنلعأا ةدحّتŸا تايلولا تناكو
عيمج مامأا ةيو÷ا ا˘هدود˘ح «Èم˘فو˘ن ع˘ل˘ط˘م» ن˘م ًارا˘ب˘ت˘عا
دويقلا كلذب ةعفار91 - ديفوك ّدشض ÚحّقلŸا نيرفاشسŸا
يتلا ةيلودلا تÓحرلا ىلع0202 سسرام ذنم ةشضورفŸا

ًا˘˘شصو˘˘شصخ ،ا˘˘ه˘˘ئا˘˘كر˘˘شش ن˘˘م دد˘˘ع ءا˘˘ي˘˘ت˘˘شسا Òث˘˘ت تنا˘˘ك
ة˘˘يو÷او ة˘˘يÈلا دود◊ا ّنأا لوؤو˘˘شسŸا د˘˘ّكأاو ،نو˘˘ي˘˘˘بوروألا

رظ˘ح» قّر˘ف ،ًار˘ه˘شش81 ىدم ىلعو.«نمازت˘لا˘ب» ح˘ت˘ف˘ت˘شس
ىشصحُي ل ددعب ببشستو سصاخششألا فلآا تائم «رفشسلا

.ةŸؤوŸا ةيلئاعلاو ةيشصخششلا لاوحألا نم
ر˘مألا ّنإا لوؤو˘شسŸا لا˘ق ة˘يÈلا دود◊ا ح˘ت˘ف ¤إا ة˘ب˘شسن˘لا˘˘بو
ًاطرشش حيقلتلا اهيف نوكيشس ¤وألا :Úتلحرم ىلع ّمتيشس
تÓ˘حر˘لا ل˘ظ˘ت˘˘شس Úح ‘ ة˘˘يرور˘˘شضلا Òغ تÓ˘˘حر˘˘ل˘˘ل
ذ˘ن˘م ة˘يرا˘شسلا طور˘ششلا ق˘فو ا˘ه˘ب ًا˘حو˘م˘شسم ة˘يرور˘˘شضلا
2202  يفناج علطم ‘» أادبتشسف ةيناثلا امأا ،دود◊ا تقلغأا

¤إا ةلحر يأل هنم ّد˘ب ل ًا˘طر˘شش حا˘ق˘ل˘لا ا˘ه˘ي˘ف ح˘ب˘شصي˘شسو
.ل مأا ةيرورشض ءاوشس ةدحّتŸا تايلولا

د.ق

يروتسسدلإ ماظنلل ةعيرسس ةدوع ¤إإ تعد

ةديد÷إ ةيسسنوتلإ ةموك◊اب بحرت نطنسشإو
.دÓبلا ‘ يروتشسدلا ماظنلا ¤إا ةعيرشس ةدوع ¤إا لباقŸاب اعدو ،سسنوت ‘ ةديدج ةموكح ليكششتب ةيكيرمألا ةيجراÿا تبحر
ةشسيئر ةدايقب ةديدج ةموكح ليكششت ىلع سسنوت ئنهن””هنإا ،سسمأا لوأا ءاشسم سسنوت ‘ ةيكيرمألا ةرافشسلا هترششن نايب ‘ ،سسيارب دين ةيكيرمألا ةيجراÿا ةرازو مشساب ثدحتŸا لاقو
ةيحشصلاو ةيداشصتقلا تايدحتلا ة÷اعم وحن مامألا ¤إا سسنوت اهوطخت اهب بحرم ةوطخ ،تاريزو01 مشضت يتلاو ،ةديد÷ا ةموك◊ا دعت .ناشضمر ندوب ءÓ‚ ةديشسلا ةموك◊ا

.””يروتشسدلا ماظنلا ¤إا ةعيرشس ةدوع لجأا نم عيم÷ا لمششي راشسم ءاشسرإا نع تاغÓبلا نم ديزŸا يقلت ¤إا انتهج نم علطتن .دÓبلا هجاوت يتلا ةÒبكلا ةيعامتجلاو
فارطألاو ÚنطاوŸا ةقث ةداعإاو داشسفلا ةحفاكم ىلع اشساشسأا زكÎشس ةديد÷ا ةموك◊ا نأا ¤إا ةÒششم ،ةيموك◊ا اهتليكششت نع Úنثإلا تنلعأا ندوب ءÓ‚ ةيشسنوتلا ءارزولا ةشسيئر تناكو
.سسنوت ‘ ةيبنجألا

د.ق
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لام˘ج ي˘ن˘طو˘لا بخا˘ن˘لا بر˘عأا
ر˘˘ئاز÷ا˘˘ب  ،صسمأا ،ي˘˘شضا˘˘˘م˘˘˘ل˘˘˘ب
““ه˘تدا˘ع˘شس““ ن˘ع ،ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا
يتوبيج مامأا رشصم ‘ بعللاب

ن˘˘ع ة˘˘شسماÿا ة˘˘˘لو÷ا با˘˘˘شس◊
تايفشصتلا نم ¤وأ’ا ةعومÛا
2202 ⁄اع˘لا صسأا˘ك ¤إا ة˘ل˘هؤوŸا
.رطقب

بقع ةفاحشصلل يشضاملب لاقو
در˘ف ل˘ك““ :ي˘ما˘ي˘ن ن˘م ه˘تدو˘˘ع
ىشصقأا ¤إا هلمعب موقي نأا هيلع

بع˘ل˘م Òشض– ل˘جأا ن˘م دود◊ا
لكلا .ينطولا بخ˘ت˘نŸا˘ب ق˘ي˘ل˘ي
بع˘ل˘م ى˘ل˘ع بع˘ل˘لا ‘ بغر˘˘ي
ه˘نأا ا˘ف˘ي˘شضم ،““ةد˘ي˘ج ه˘ت˘ي˘شضرأا
رشصم ‘ بعللاب ““ديعشس دج““

.يتوبيج مامأا
ءاقفر هب داع يذلا زوفلا نعو
(0-4) رجينلا نم زرfi صضاير
لا˘م˘ج د˘كأا ،ءا˘ثل˘ث˘˘لا صسمأا لوأا
ن˘ك˘ي ⁄““ ءا˘ق˘ل˘لا نأا ي˘شضا˘م˘ل˘ب
نودوعتم““ هيبع’ نأا و ““لهشس
ة˘˘ي˘˘شضرأا ى˘˘ل˘˘ع بع˘˘ل˘˘لا ى˘˘ل˘˘ع
يشضاملب قرطت ا˘م˘ك  .““ة˘ئ˘ي˘شس

يذ˘لا ي˘ل˘يل˘ب ف˘شسو˘ي بعل˘˘ل
بحاشصو ““زيمتم““ هنأا هنع لاق
ي˘شضارأ’ا ى˘ل˘ع ةÒب˘ك˘لا ةÿÈا
هنأاب““ اشضيأا ادكؤوم  ،ةيقيرفإ’ا
بخ˘ت˘ن˘م˘ل˘ل بع˘ل˘لا ا˘م˘ئاد بح˘ي
دشض ةماه ةقلح Èتعيو ينطولا

ى˘˘ن˘˘˘م˘˘˘ت˘˘˘يو ،““صسفا˘˘˘نŸا عا˘˘˘فد
¤إا را˘شصنأ’ا ةدو˘ع ي˘شضا˘م˘˘ل˘˘ب

ة˘˘˘لو÷ا ة˘˘˘ب˘˘˘شسا˘˘˘نÃ تا˘˘˘˘جردŸا
ن˘˘˘˘˘˘م ةÒخأ’او ة˘˘˘˘˘˘˘شسدا˘˘˘˘˘˘˘شسلا
،وشساف انيكروب مامأا تايفشصتلا

ا˘م˘شسا˘ح ءا˘ق˘ل˘لا نو˘ك˘ي˘شس ثي˘ح
رودلا صضوخ ةÒششأات عا˘ط˘ت˘ق’

.تايفشصتلا نم Òخأ’او ثلاثلا
““ر˘˘شضÿا““ صسمأا لوأا ظ˘˘فا˘˘˘حو
ةعو˘مÛا بي˘تر˘ت ةراد˘شص ى˘ل˘ع

دعب ،طاق˘ن01 د˘ي˘شصر˘ب ¤وأ’ا
ثلاثلا زكرŸا) رجينلا مامأا زوفلا
رخآ’ا ءاقللا ‘و .(طاقن ثلثب

تزا˘˘ف ،ة˘˘عو˘˘˘مÛا صسف˘˘˘ن ن˘˘˘ع
ىلع Úنث’ا موي وشسافانيكروب

،ةيبرغŸا صشكارÃ (0-2) يتوبيج
ةرادشصلا ““لو˘يÿا““ م˘شسا˘ق˘ت˘ي˘ل

ليذتتف يتوبيج امأا ،رئاز÷ا عم
.ديشصر نود ةعومÛا

ير˘ئاز÷ا نا˘ب˘خ˘ت˘نŸا ي˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘يو
ة˘˘˘˘ه˘˘˘˘ج ن˘˘˘˘˘م ي˘˘˘˘˘تو˘˘˘˘˘ب˘˘˘˘˘ي÷او
نم يرجينلا و يبا˘ن˘ي˘كرو˘ب˘لاو
21 و11 ي˘مو˘ي ،ىر˘خأا ة˘˘ه˘˘ج
ة˘لو÷ا با˘شس◊ مدا˘ق˘لا Èم˘فو˘˘ن
.ةÒخأ’ا ل˘˘˘ب˘˘˘ق ا˘˘˘مو ة˘˘˘˘شسماÿا

¤إا ةعومÛا رد˘شصت˘م ل˘هأا˘ت˘يو
صضوÒ ÿخأ’او ثلا˘˘ث˘˘لا رود˘˘لا

صسرام رهشش ةررقŸا دشسلا ةارابم
2202.

جاو/ق.م

 :يصضاملب لامج ينطولا بخانلا

“رصصم ‘ بعللاب ديعصس دج انأا““

2441لوألا عيبر6ـل قـفاومــلا1202  ربوتكأا41 سسيمÿا
ةصضاير

:2202-لايدنوم تايفصصت
Èمفون ““ةعقوم““ لبق فحزلا نولصصاوي ““رصضÿا»

زوفلا دعب ،هفحز مدقلا ةركل يرئاز÷ا بختنŸا لشصاو
لوأا ءاشسم ،(0-4) ةجيتنب رجينلا ىلع رايدلا جراخ ققÙا
،يماين ة˘م˘شصا˘ع˘لا˘ب -ي˘ششت˘نو˘ك ي˘ن˘ي˘شس- بع˘لÃ ،صسمأا

ن˘˘م ،¤وأ’ا ة˘˘عو˘˘مÛا ن˘˘م ة˘˘ع˘˘بار˘˘لا ة˘˘˘لو÷ا با˘˘˘شس◊
.رطق2202 لايدنوم ¤إا ةلهؤوŸا تايفشصتلا

بختنم أادب ،ةديلبلاب ةقباشسلا ةارابم˘ل˘ل ة˘ل˘ثا‡ ة˘خ˘شسن˘بو
ى˘مر˘م دد˘ه˘ي حارو ،تا˘مد˘ق˘م يأا نود ةارا˘بŸا ر˘ج˘ي˘ن˘لا

ازوشس لييناد همجاهم Èع ةيناثلا ةقيقدلا ‘ ي◊وبم
““رشضÿا““ در .ابناج ترم هترك نكل عافدلا غوار يذلا

مدق امدن˘ع71ـلا ة˘ق˘ي˘قد˘لا ة˘يا˘غ ¤إا ،اÒط˘خ ن˘˘ك˘˘ي ⁄
تبناج يذلا حا‚وب دادغبل ةليمج ةرك يليلب فشسوي

.ليلقب مئاقلا هتيشسأار
يرئاز÷ا قيرفلا ةدوع تدشسŒ ،قئاقد ثلثبو اهدعبو
ررم ثيح ،ةيعامج ةمجه رثإا ،ف˘يد˘ه˘ت˘لا با˘ب حا˘ت˘ت˘فا˘ب
ةقيقدلا ‘ لوأ’ا فدهلا عقو يذلا زرÙ ةرك حا‚وب
.““كانفأ’ا““ صصيمقب52ـلا هفده كلذب غلبيل (02)

ةلشصاوÃ ايقيرفإا لاطبأ’ ““ةيهششلا““ فدهلا اذه حتفو
اودارأا ام مهل ناك ثيح ،فادهأ’ا ليجشستب ““مهتياوه““

ىلع كلذب عقو يذلا يدنام ىشسيع Èع72 ةقيقدلا ‘
بخانلا لخدو .ينطولا صصيم˘ق˘لا ناو˘لأا˘ب ثلا˘ث˘لا ه˘فد˘ه
للخ نم ،ةيموجه ةعزن وذ كيتكتب يشضاملب لامج

.حا‚وبو Êاميلشس ،يليلب ،زرfi :يعابرلا ماحقإا

عقاولا رمأل ““خصضري““ رجينلا

ثيح ،ةعيرشس صسبلŸا Òيغت فرغ نم ةدوعلا تناكو
لمع رثإا ،74 ةقيقدلا ‘ ثلاثلا فدهلا ““رشضÿا““ عقو
¤إا ةرك يليلب ررم ا˘مد˘ن˘ع ،ف˘طا˘خو ع˘ير˘شس ي˘عا˘م˘ج

نشسحأا د˘حأ’ ق˘ب˘ط ى˘ل˘ع ا˘ه˘مد˘ق يذ˘لا ›و˘غ˘ف ل˘يد˘ب˘لا
.كابششلا ‘ اهعشضيل ،رشصان نب ليعامشسإا ،رشصانعلا

ىوتشسم ىلع تاÒيغتب ماق دق ينطولا بردŸا ناكو
افلخ ةدايع نبو ،Êاميل˘شس لد˘ب ›و˘غ˘ف ما˘ح˘قإا˘ب ،ة˘طÿا
ىلع ةينطولا رشصانع˘لا ““تلو˘ت˘شسا““ ا˘هد˘ع˘بو .لا˘ط˘ع˘ل

صصرف˘لا ع˘ن˘شص ‘ �ف˘ت˘ت تحارو ر˘شضخأ’ا ل˘ي˘ط˘ت˘شسŸا
حا‚وب دادغب صصانقلا ف˘ي˘شضي˘ل ،ىر˘خأ’ا و˘ل˘ت ةد˘حاو˘لا
ة˘ي˘شضرأا ردا˘˘غ ه˘˘نأا ’إا ،(45) ةقي˘قد˘لا ‘ ع˘بار˘لا فد˘ه˘لا
ةفاظن ىلع ““رشضÿا““ ظفاحو .ةباشصإاب ارثأاتم ناديŸا

مك◊ا نلعإا ة˘يا˘غ ¤إا تا˘يرÛا ة˘ي˘ق˘ب لل˘خ م˘ه˘كا˘ب˘شش
.ةهجاوŸا ةياهن نع يشس يشسيإا ›اغنيشسلا

ةنراقم Úنثا نيÒيغت جردأا يرئاز÷ا بردŸا نأا راششيو
كارششإا˘ب (1-6 زوف) يتوبيج مامأا ة˘ق˘با˘شسلا ة˘ل˘با˘قŸا ع˘م
Êاميلشس ملشسا مجاهŸاو يليلب فشسوي باعلأ’ا عناشص

.›وغف نايفشسو ةمحر نب ديعشس نع ’دب ،Úيشساشسأا
دعب ،رايدلا جراخ ر˘ئاز˘ج˘ل˘ل لوأ’ا و˘ه زو˘ف˘لا اذ˘ه د˘ع˘يو
للخ (2-2) يوبابÁز ،(3-3) ايبماز مامأا ،ت’داعت ةثلث
(1-1) وشسافان˘ي˘كرو˘بو ،1202 ايقيرفإا صسأاك تا˘ي˘ف˘شصت
Ãا صشكارŸا تايفشصت نمشض ةيبرغŸلايدنو.
هتارابم ينطولا بختنŸا غلبي ،راشصتن’ا اذه لشضفبو
ةبحاشص ،ايلاطيا Úبو هنيب حبشصيو ،ةراشسخ نود13ـلا
.تاءاقل ةتشس ،ةÁزه نود ةهجاوم73 ـب ةلشسلشس لوطأا

بيترت ةرادشص ىلع ““رشضÿا““ ظفاحي ةجيتنلا هذهبو
زكرŸا ‘ رجينلا دجاوتي اميف ،طاقن01 ديشصرب ةعومÛا
.طاقن ثلثب ثلاثلا

تزا˘˘˘ف ،ة˘˘˘عو˘˘˘مÛا صسف˘˘˘ن ن˘˘˘ع ر˘˘˘خآ’ا ءا˘˘˘ق˘˘˘˘ل˘˘˘˘لا ‘و
، صش˘كار˘˘Ã (0-2) يتوبيج ىلع Úن˘ث’ا و˘شسا˘فا˘ن˘ي˘كرو˘ب
امأا ،طاقن01 ـب رئاز÷ا عم ةرادشصلا ““لويÿا““ مشساقتيل

.ديشصر نود ةعومÛا ليذتتف يتوبيج
ة˘ه˘ج ن˘م ي˘تو˘ب˘ي÷او ير˘ئاز÷ا نا˘ب˘خ˘˘ت˘˘نŸا ي˘˘ق˘˘ت˘˘ل˘˘يو
21 و11 يموي ،ىرخأا ةهج نم رجينلا و يبانيكروبلاو
.ةÒخأ’ا لبق امو ةشسماÿا ةلو÷ا باشس◊ ،مداقلا Èمفون
لا˘ب˘ق˘ت˘شسا ل˘ج˘شست˘شسف ،ةÒخأ’او ة˘شسدا˘شسلا ة˘˘لو÷ا ا˘˘مأا
،““رشضÿا»ـل رششا˘بŸا صسفا˘نŸا ،و˘شسا˘فا˘ن˘ي˘كرو˘ب˘ل ر˘ئاز÷ا
نم ةمشساح نوكتشس يت˘لاو ،ل˘ب˘قŸا Èم˘فو˘ن41 خيرات˘ب
صضوÿ ثلاثلا رود˘لا ¤إا ل˘هأا˘ت˘لا ةÒششأا˘ت كا˘ك˘ت˘فا ل˘جأا

.2202 صسرام رهشش ةررقŸاو دشسلا ةارابم
جاو/ق.م

:(Êاثلا مويلا) ةحابصسلل ةحوتفŸا ايقيرفإا ةلوطب

زنوÈلاب حيلمو بهذلاب جوتي دويصص
فيشضي ،جيوتتلا اذهبو.ةششارف Îم001 ـلا قابشسب هزوف دعب ،اركأاب ةلشصاوتŸا ةحوتفŸا ايقيرفا ةلوطب ‘ اهل ةيبهذ ةيلاديم لوأا رئاز÷ا ،صسمأا لوأا ةرهشس ،دويشص داوج حابشسلا ىدهأا

حيلم لامأا ةحابشسلا تجوت ،اهتهج نمو .ردشصلا ىلع ةحابشس Îم001 ـلا قابشس ‘ Úنث’ا اهب جوت يتلا ةيزنوÈلا ةيلاديŸا دعب ةيراقلا ةشسفانŸا هذه ‘ هل ةيلاديم Êاث دويشص
للخ ةرح ةحابشس Îم001 ـلا قابشس ةيزنورب و رهظلا لع ةحابشس Îم05 ـلا ةيشضف دعب تايلاديم ثلث ¤إا اركأا دعوم ‘ اهديشصر كلذب ةعفار ،ةششارف Îم05 ـلا قابشس ةيزنوÈب

‘ ةرم لوأ’ اركأا ةيناغلا ةمشصاعلاب ةلوطبلا هذه تايلاعف ماقتو .ةيزنورب3 و ةيشضف2 و ةيبهذ ةدحاو :تايلاديم تشس عوم‹ نآ’ا ةياغل رئاز÷ا تققحو.لوأ’ا مويلا تاشسفانم
.Úيرئازج5 مهنم ،ةيقيرفا ةلود03 ›اوح نم حابشس004 ءاهز ةكراششÃ دلبلا اذه خيرات

تايعادت ببشسب تلجا دق ،0202 ليربأا ‘ ةيقيرفا بون÷ا نابرود ةنيدÃ رم’ا ةيادب ‘ ةررقم تناك يتلا ،ةحابشسلل ةحوتفŸا ايقيرفا ةلوطب نم41 ـلا ةعبطلا نا ركذلاب ريدجو
.دجتشسŸا انوروك صسوÒف

جاو/ر.ق

:يرحبلا ديصصلل ةينطولا ةلوطبلا

تاطبار8 نم اصصاوغ63
رئاز÷اب ةصسفانŸا نوطصشني

ةمصصاعلا
ـلا ةعبطلا ‘ ةيئ’و تاطبار8 نولثÁ ايرحب اشصاوغ63 كراششي
ةعم÷ا يموي ،ءاŸا ت– يرحبلا ديشصلل ةينطولا ةلوطبلل64
ة˘يدا–’ا ن˘م م˘ل˘ع ا˘م بشسح ،ة˘˘م˘˘شصا˘˘ع˘˘لا ر˘˘ئاز÷ا˘˘ب تب˘˘شسلاو
.يرحبلا صصوغلا تاطاششنو فاعشسإ’او ذاقنإلل ةيرئاز÷ا

‘ صشاو˘شش Ëر˘ك Òم˘شس ،ة˘ي˘لارد˘ف˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘˘لا صسي˘˘ئر ح˘˘شضوأاو
فرعتشس ةعبطلا هذه““ : لئاق ةيرئاز÷ا ءابنأ’ا ةلاكول حيرشصت
8 نولثÁ ،يئاŸا ت– ديشصلا ‘ اشصتfl اشصاوغ63 ةكراششم
Ìكا ¤إا لشصت دق -قمعلا ‘- ةفاشسم ىلع ،ةيئ’و تاطبار
،هشسافنأا صسب˘ح ى˘ل˘ع ه˘ترد˘ق و ه˘ت˘قا˘ط بشسح ل˘ك ،اÎم03 نم
تارورا˘˘ق ا˘˘ه˘˘ي˘˘ف ل˘˘م˘˘ع˘˘ت˘˘شست ’ ة˘˘˘شسفا˘˘˘نŸا نأا و ا˘˘˘شصو˘˘˘شصخ

.““Úجشسكأ’ا
ميظنت نم ةياغلا نإاف ،تاشسفانŸا هذه لثم ‘ داتعم وه امكو
ينطولا بختنŸا معدت ةديدج هوجو نع فششكلا““ يه ةلوطبلا
ةيلاردفلل لو’ا لوؤوشسŸا دكا امك ،““ءاŸا ت– يرحبلا ديشصلل
نع عافدلاب ةبلاطم ةمرشضıا رشصانعلا““ نا ¤ا راششا يذلا
 .““ةيلاتتم تاونشس صسمÿ اهب تجوت يتلا اهباقلأا

ةيرحبلا ةقطنŸاب ةعم÷ا موي ةلوطبلا نم ¤وأ’ا ةلحرŸا ىرŒو
ةشسردŸا ىو˘ت˘شسم ى˘ل˘ع تشسو˘ف˘ت˘ن˘م˘ت˘ب ““را˘ب˘مو˘ج““ ،د˘ي˘شصل˘ل
نا ىلع ،يرحبلا جÈب ةيئاŸا ت–و ةيئاŸا تاشضايرلل ةينطولا
 .يداولا بابب Êاتيكب تبشسلا موي ةيناثلا ةلحرŸا طششنت

نزو بشسح نو˘ك˘ي˘شس Úشسفا˘ن˘تŸا م˘ي˘ي˘ق˘ت نا ر˘˘كذ˘˘لا˘˘ب ر˘˘يد˘˘جو
صسفانتم لك موقيشس يتلا كامشسأ’ا ددعو ةداطشصŸا ةكمشسلا
دوعيشس هنزو و داط˘شصŸا كم˘شسلا عو˘ن نا ا˘م˘ل˘ع ،ا˘هدا˘ي˘ط˘شصا˘ب
.صسفانتم لكل يشصخششلا رايتخلل

،ةبانع ،رئاز÷ا ،نارهو : يه ةلوطبلا ‘ ةكراششŸا تاطبارلاو
¤ا ةفاشضإ’اب ،ةديلبلا و ةزابيت ،نا˘شسم˘ل˘ت ،ف˘ل˘ششلا ،ةد˘ك˘ي˘ك˘شس
اذهل ينقتلا Òطأاتلا ىلع فرششيو .ةيرحبلا تاوقلا نم رشصانع

،يرحبلا ديشصلل ة˘ي˘ن˘طو˘لا ة˘ن˘ج˘ل˘لا ن˘م ل˘ك ي˘شضا˘ير˘لا د˘عوŸا
يتلا فارط’ا امنيب ،ةشسفانŸا ريدمو ميكحتلل ةينطولا ةنجللا
ةي’و ةطبار ،ةشضايرلاو بابششلا ةرازو ‘ لثمتتف هيف مهاشست
صسارح ،يرحبلا صصوغلا تاطاششنو فاعشسإ’او ذاقنإلل رئاز÷ا
كلذ ل˘ب˘ق نو˘كرا˘ششŸا صضا˘خو .ة˘ي˘˘ندŸا ة˘˘يا˘˘م◊او ئ˘˘طاو˘˘ششلا
رفشستشس يتلاو ةيئاهنلا ةلحرŸا ¤إا لوشصولل ةيوهج تايفشصت

.ينطولا قيرفلا ةليكششت ءامشسأا نع ،ةلوطبلا ةياهن دنع
ق.م

““نولتايÎلل““ ةحوتفŸا ةينطولا ةلوطبلا

يصضاير051 ـل ةرظتنم ةكراصشم
موي ةحوتفŸا ةينطولا ةلوطبلا ‘

رئاز÷اب ربوتكأا22
ةينطولا ةلوطبلا ‘ يشضاير051 ةبارق كراششي نا رظتنŸا نم
ةاذاحÃ ربوت˘كأا22 موي (تاديشسو لاجر) نولتا˘يÎل˘ل ة˘حو˘ت˘فŸا

فد˘ه˘ب ،(ة˘م˘شصا˘ع˘لا ر˘ئاز÷ا) يداو˘˘لا با˘˘ب˘˘ب Êا˘˘حر˘˘ف بع˘˘ل˘˘م
.““لبقتشسم اهيلع دمتعي ةينطو ةبخن ليكششت““

ررقت““ ه˘نأا صسا˘نو ح˘لا˘شص ،ة˘ي˘لارد˘ف˘لا ة˘ئ˘ي˘ه˘لا صسي˘ئر ح˘شضوأاو
22 موي (تاشضاير ثلث) نولتايÎلل ةينطولا ةلوطبلا طيششنت
نوكتشس Òخأ’ا ‘ .يداولا بابب Êاحرف بعلم ةاذاحÃ ربوتكأا
فيرششتل اهيلع دامتع’ا نكÁ يتلا ةعومÛا نع ةرظن انيدل
.““ةلبقŸا ةيلودلا تاقاقحتشس’ا للخ ةينطولا ناولأ’ا

ى˘ل˘ع ة˘حا˘ب˘شسلا ة˘ق˘با˘شسم ا˘ن‹ر˘ب““ : لوؤو˘شسŸا صسف˘˘ن فا˘˘شضأاو
اهدعبو م057 ةفاشسŸ يداولا باب نم برقلاب ،ئطاششلا ىوتشسم
يذ˘لا تا˘جارد˘لا قا˘ب˘شس ‘ نو˘ي˘شضا˘˘ير˘˘لا كرا˘˘ششي ،ةر˘˘ششا˘˘ب˘˘م
اÒخأاو م˘ل˘ك01 ةفاشسŸ ةرر˘ك˘م ة˘ق˘ل˘ح ل˘ك˘شش ى˘ل˘ع ير˘ج˘ي˘شس
د˘˘عوŸا نأا ¤إا اÒششم ““،م˘˘˘ل˘˘˘ك5 ة˘فا˘شسŸ ي˘ششŸا ‘ ة˘ق˘˘با˘˘شسم
نم ““امرشضfl““ ارشصنع03 ›اوح هيف قباشستيشس يشضايرلا
.رباكأ’ا

ةيلودلا ةكراششŸاب رم’ا قلعتي امدنع““ : ةيدا–’ا صسيئر لاقو
جراÿاب Úميقم Úيرئاز˘ج Úي˘شضا˘ير ي˘عد˘ت˘شسن˘شس ،ل˘ب˘ق˘ت˘شسم
اينف ىوتشسم نوبشستكي مهنوك ادنل˘يزو˘ي˘ن و ا˘شسنر˘ف ،اد˘ن˘لو˘ه˘ب

.اهؤواقتنا متيشس يتلا ةيلÙا رشصانعلا صضعب ¤ا ةفاشضا ،““اديج
‘ ة˘ي˘شسنر˘ف˘لاو ة˘ي˘نا˘ب˘˘شس’ا ة˘˘يد˘˘ن’ا د˘˘حأا تل˘˘شصتا ار˘˘خؤو˘˘م““
تاجيوتت ةدع ىلع زاح يذلا ناورب ةماشسأا باششلاب نولتايÎلا

““.اهفوفشص ‘ طارخن’ا فدهب ،ةيشضاŸا ةيلودلا تارودلا ‘
تائفلل نولتايÎلل ةيرئاز÷ا ةيدا–’ا هيلوت يذلا مامته’ا نعو
لوؤوشسŸا صسفن دكا ،اهيف ÚطرخنŸا Úيشضايرلا ددعو ىرغشصلا

¤ا ةفاشضإ’اب طشساوا ،لاب˘ششا) ىر˘غ˘شص تا˘ئ˘ف ا˘ن˘يد˘ل““ : ل˘ئا˘ق
ةلقرو و رئاز÷ا ،نارهو ،ةديلبلا ،ةيدŸا تاي’و نم لكب (رباك’ا

““.تاشسفانŸا فلتfl ‘ ماظتناب كراششت يهو
طششن˘ت““ ه˘ت˘ئ˘ي˘ه نأا صسا˘نو ح˘لا˘شص ف˘ششك ،ىر˘خا ة˘ي˘حا˘ن ن˘مو
اهشسي˘شسأا˘ت خ˘يرا˘ت ،5102 ةن˘شس ذ˘ن˘م ة˘شصاÿا ة˘ي˘لاŸا ا˘ه˘ل˘ئا˘شسو˘ب

نم ميتنشس نوي˘ل˘م001 و رايلم غل˘ب˘م م˘ل˘شست ا˘ن˘شضفر ار˘خؤو˘مو
1202-0202 مشسوÃ ةشصاÿا ةشضايرلاو بابششلا ةرازو ةينازيم

نا ¤ا اÒششم ،““اقلطإا صضرغلا يفت ’و ةليزه -هبشسح- اهنأ’
لك ‘ صصشصح لكشش ىلع انل حنÁ روكذŸا ›اŸا فلغلا““
.““ةرم

جاو/ر.ق
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2441لوألأ عيبر6ـل قـفأومــلأ١٢٠٢  ربوتكأأ41 سسيمÿأ
ةسضاير

Úعجسشم طبأورو Úبعلو ةيدنأأو مدق ةرك تأدا–أ نم ةسضراعم هجأو حÎقŸأ

Úماع لك ⁄اعلأ سسأاك ميظنتل ““افيفلأ““ هجوت رÈي ونيتنافنإأ

ةر˘ك˘˘ل ›ود˘˘لا دأ–لا سسي˘˘ئر لأ˘˘ق
نإا ،ونيتنأفنإا Êأيج ،““أفيف““ مدقلا
نل Úمأع لك ⁄أعلا سسأأ˘ك م˘ي˘ظ˘ن˘ت
.ةلوطبلا ةنأكمو رحسس نم لأني

يأ˘م ‘ أ˘ف˘ي˘˘ف˘˘لا سسل‹ تو˘˘سصو

ح˘لأ˘سصل ةÒب˘ك ة˘ي˘ب˘ل˘غأأ˘ب ،ي˘سضأŸا
ةينأكمإا نأأسشب ىودج ةسسارد ءارجإا
لدب Úمأع لك ⁄أعلا سسأأك ةمأقإا

حÎقŸا اذه هجاوو .ماوعأا ةعبرأا نم
ةرك تادأ–ا ن˘م ةÒب˘ك ة˘سضرأ˘ع˘م

ط˘˘باورو Úب˘˘علو ة˘˘˘يد˘˘˘نأاو مد˘˘˘ق
.Úعجسشم
يفحسص ر“ؤوم ‘ ون˘ي˘ت˘نأ˘ف˘نإا لأ˘قو
قأ˘˘˘˘ف˘˘˘˘تلا ”““ ،سسمأا لوأا هد˘˘˘˘ق˘˘˘˘ع
فلأأتت ⁄أع سسأأك ةمأقإا ىلع لعفلأب

ةخسسن نم ارأب˘ت˘عا) أ˘ق˘ير˘ف84 ن˘م
تاروأ˘˘سشم كأ˘˘ن˘˘ه لاز˘˘ت ل .(6202
وأا تاونسس عبرأا لك أهتمأقإا نأأسشب

بغر˘˘ن““ :فأ˘˘سضأاو.““Úمأ˘˘˘ع ل˘˘˘ك
ن˘˘م د˘˘يزŸا ة˘˘مأ˘˘قإا ‘ د˘˘ي˘˘كأأ˘˘ت˘˘لأ˘˘ب
تنأك ءاو˘سس ة˘قو˘مرŸا تأ˘ي˘لأ˘ع˘ف˘لا

ىر˘خأا ة˘لو˘ط˘ب يأا وأا ⁄أ˘ع˘˘لا سسأأ˘˘ك
نوكي أÃر ةر˘حأ˘سس ة˘لو˘ط˘ب أ˘ه˘نألو
‘ ة˘ب˘غر˘˘لا ءارو بب˘˘سسلا و˘˘ه اذ˘˘ه
.““اÒثك أهراركت

ىلع دمتعت ثد◊ا ةنأكم““ :عبأتو
ي˘˘ت˘˘لا ةدŸا ى˘˘ل˘˘ع سسي˘˘لو ه˘˘تدو˘˘ج
يئأهن ةارأبم أ˘ن˘يد˘ل .أ˘ه˘ي˘ف رر˘ك˘ت˘ي
أيونسس ةيكيرمألا مدقلا ةرك يرود
يرودو نودل˘بÁو ة˘لو˘ط˘ب كلذ˘كو
أهرظتني ل˘ك˘لاو مأ˘ع ل˘ك لأ˘ط˘بألا

ن˘ل˘عأا أ˘م˘ك .““ر˘م÷ا ن˘م ر˘حأا ى˘ل˘ع
عيسسوتل علطتي أفيفلا نأا ونيتنأفنإا

مأ˘ق˘ت ي˘ت˘لا ة˘يد˘نأÓ˘ل ⁄أ˘ع˘˘لا سسأأ˘˘ك
ةدأيز ‘ بغرن““ فأ˘سضأاو.أ˘يو˘ن˘سس
ة˘˘ي˘˘ن˘˘طو˘˘لا تلو˘˘ط˘˘ب˘˘لا ة˘˘˘م˘˘˘ي˘˘˘ق
جأتحن .ةيلÙا يرودلا تأقبأسسمو
ل أÃ ةبسسأنŸا ةغيسصلا ىلع روثعلل
تأيلأعفلاو تأقبأسسŸا لودج رسضي
.““ىرخألا

،›اÎسسألا هÒظن عم هطأبترا يدوعسسلا بختنŸا كف
ةلمأكلا ةمÓعلأب ةينأثلا ةعومÛا ةرادسص ¤إا دعسصو
بختنم هف˘ي˘سض ى˘ل˘ع هزو˘ف د˘ع˘ب كلذو ،(ة˘ط˘ق˘ن21)
Òثم بعسص ءأقل ‘ ،Úفده لبأقم فادهأا3ـب Úسصلا

تأ˘ي˘ف˘سصت˘لا ن˘م ة˘ع˘بار˘لا ة˘لو÷ا تأ˘سسفأ˘ن˘م ن˘م˘سض
.«2202 رطق لأيدنوم»ـل ةلهؤوŸا ةمسسأ◊ا ةيويسسآلا

ة˘ي˘بأ˘ج˘يإلا ه˘ج˘ئأ˘ت˘ن يدو˘˘ع˘˘سسلا بخ˘˘ت˘˘نŸا ل˘˘سصاوو
ىلع ةعبارلا ةارأ˘ب˘م˘ل˘ل ةز˘ي˘مŸا ة˘ي˘ن˘ف˘لا ه˘تأ˘يو˘ت˘سسمو
تأيفسصتلا خيرأت ‘ هل ةيادب لسضفأا ًأققfi ،›اوتلا
،ة˘عو˘مÛا ةراد˘سص ‘ ل˘ح أ˘مد˘ع˘ب كلذو ،ة˘ي˘ئأ˘ه˘ن˘˘لا
طأقن6و ،أيلاÎسسأا هيسسفأنم برقأا نع طأقن3 قرأفب

.نأبأيلاو نأمع يبختنم نع
نأ˘ك˘يÈلا سسار˘فو ي˘ع˘ج˘ن˘لا ي˘مأ˘سس ي˘ئأ˘ن˘˘ث˘˘لا دأ˘˘قو
أمدع˘ب ،Òب˘ك˘لا هزو˘ف ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘ل يدو˘ع˘سسلا ر˘سضخألا

ىلع تميقأا يتلا ةهجاوŸا ‘ ةثÓثلا فادهألا Óجسس
‘ «ةعسشŸا ةرهو÷ا»ـب Òهسشلا هللا دبع كلŸا بعلم
مهأسس ًادج Òبك يÒهأمج روسضح طسسو ،ةدج ةنيدم

.ةهجاوŸا تأير‹ لÓخ ÚبعÓلا معدو ةدنأسسم ‘
بخ˘ت˘نŸا برد˘م ،درأ˘ن˘˘ير ‘ر˘˘يإا ي˘˘سسنر˘˘ف˘˘لا نأ˘˘كو
ه˘ت˘م˘˘ئأ˘˘ق ‘ ن˘˘يÒغ˘˘ت ىر˘˘جأا د˘˘ق ،لوألا يدو˘˘ع˘˘سسلا
بعÓلأ˘ب جز ثي˘ح ،Úسصلا ة˘ه˘جاو˘م ‘ ة˘ي˘سسأ˘سسألا

Êارهسشلا رسسأي بأيغ سضيوعتل ديم◊ا دبع دوعسس

نع هبأيغ ‘ تمهأسس ةفيفط ةبأسصإل سضرعت يذلا
دبع نع Óًيدب يعجنلا يمأسس رسضح أميف ،ةهجاوŸا
.ناديŸا طسسو ‘ بيرغ نمحرلا

سسيوعلا دمfi يدوعسسلا رسضخألا ةمئأق ‘ رسضحو
عأفدلا طخ ي˘عأ˘بر ه˘مأ˘مأا ن˘مو ،ى˘مرŸا ة˘سسار˘ح ‘

يرمعلا هلإلا دبعو ودأم هللا دبعو ديم◊ا دبع دوعسس
يكلأŸا هلإلا دبع نأك طسسولا ‘و ،مأنغلا نأطلسسو
دهفو يعجنلا يمأسسو جرفلا نأملسسو ونك دمfiو
.يرهسشلا حلأسص رسضح ًاديحو ةمدقŸا ‘و ،دلوŸا

تلأكو/ر.ق

‘ ةيبرعلأ تابختنŸأ بيترت وه أذه
لهأاتلأ سصرفو ⁄اعلأ سسأاك تايفسصت

تأبختنŸا سضوخ ›أ◊ا رهسشلا ‘ ›ودلا فقوتلا ةÎف تدهسش
ةلهؤوŸا ةيقيرفإلاو ةيويسسآلا تأيفسصتلا ‘ تأيرأبم ةدع ةيبرعلا

Ÿ2202 رطق““ لأيدنو““.
›أ◊ا تقولا ‘2202 لأيدنوŸ ةيويسسآلا تأيفسصتلا تلسصوو
لك ‘ Úتعوم‹ نم نوكتت يتلا ةÒخألا ةثلأثلا ةلحرŸا ¤إا

سسفأنتي أميف ،فيسصولاو لطبلا أهنم لهأأتي ،تأبختنم6 أمهنم
زئأفلا لهأأتي ثيح ،قحلŸا ةقأطب ىلع ةثلأثلا ةبترŸا أبحأسص
ÿةيلأمسشلا أكيرمأا أمإا ،ىرخأا ةرأق نم قيرف عم رخآا قحلم سضو

.أيسسونأيقوأا وأا ةيبون÷ا وأا
04 تأيفسصتلا نم ةينأثلا ةلحرŸا ‘ أيلأح سسفأنيف ،أيقيرفإا ‘ أمأا

لك ردسصتم لهأأتيو ،تأعوم‹01 ىلع Úمسسقم أبختنم
عم بختنم لك بعليو ،ةÒخألاو ةثلأثلا ةلحرŸا ¤إا ةعوم‹

ديدحتل بأيإاو بأهذ ةهجاوم ‘ ةعرقلا هدد– رخآا بختنم
.رطق لأيدنوم تأيئأهن ‘ ةسسمÿا ةيقيرفإلا دعأقŸا بأحسصأا

نم نيديفتسسŸا Èكأا ،يبرغŸاو يدوعسسلا نأبختنŸا Èتعيو
ةينأثلا ةعومÛا ةرادسصب لوألا درفنا ثيح ،›أ◊ا ›ودلا فقوتلا

عبرأا لوأا ‘ هزوفب ةلمأكلا ةمÓعلا هقيقحتب ،أيسسآا تأيفسصت ‘
‘ مسسأ◊ا رودلا ¤إا اركبم لهأأتلا Êأثلا نمسض أمنيب ،تأيرأبم
هلوسصحب أسضيأا ةلمأكلا ةمÓعلا هقيق– دعب ،أيقيرفإا تأيفسصت

.ةنك‡21 نم ةطقن21 ىلع
،مسسأ◊ا رودلا ‘ سسنوتو ،رئاز÷او ،رسصم قحتلت نأا عقوتي أمك
كلذو أهتأعوم‹ أيلأح ردسصتت ةثÓثلا تأبختنŸا نأا رأبتعا ىلع
.تأسسفأنŸا مأتخ نم طقف Úتلوج لبق

بلغأأف ،أيسسآا تأيفسصت ‘ ةيدوعسسلا ءأنثتسسأبف ،لبأقŸا ‘
،ةسسفأنŸا نع أيبسسن دعتبت تأادبو ،Êأعت كأنه ةيبرعلا تأبختنŸا

ةارأبŸا ‘ ةثلأثلا ةÁزهلل ءأثÓثلا تسضرعت يتلا أيروسس رارغ ىلع
روسسن““ ليذتيل ،3-2 ةجيتنب نأنبل  دي ىلع تنأكو ،ةعبارلا

أهيلع اولسص– ةميتي ةطقنب ¤وألا ةعومÛا بيترت ““نويسسأق
أيروسس ىلع قبطني أم.ةينأثلا ةلو÷ا ‘ تارأمإلا عم مهلدأعتب
‘ Òخألا لبق سسمأÿا زكرŸا لت– يتلا قارعلا ىلع أسضيأا قبطني
.طأقن ثÓث ديسصرب ¤وألا ةعومÛا

،⁄أعلا سسأأك تأيفسصت ‘ ةيبرعلا تأبختنŸا بيترت يلي أميفو
نأتارأبمو ةيويسسآلا تأيفسصتلا ‘ تأيرأبم6 ىقبتت هنأأب أملع

مسسأ◊ا رودلا ‘ أمهلثمو أيقيرفإا تأيفسصتب Êأثلا رودلا  ‘
:دعب هŸأعم ددحتت ⁄ يذلا
أيسسآا تأيفسصت
¤وألا ةعومÛا

طأقن01 - ناريإا -1
طأقن8 - ةيبون÷ا أيروك -2
طأقن5 - نأنبل -3
طأقن3 - تارأمإلا -4
طأقن3 - قارعلا -5
ةدحاو ةطقن - أيروسس -6

ةينأثلا ةعومÛا
 ةطقن21 - ةيدوعسسلا -1
طأقن9 - أيلاÎسسأا -2
طأقن6 - نأمع -3
طأقن6 - نأبأيلا -4
طأقنÚ - 3سصلا -5
ةطقن0 - مأنتيف -6
أيقيرفإا تأيفسصت
¤وألا ةعومÛا

طأقن01 - رئاز÷ا -1
طأقن01 - وسسأف أنيكروب -2
طأقن3 - رجينلا -3
.ةطقن0 - يتوبيج -4

ةينأثلا ةعومÛا
طأقن01 - سسنوت -1
طأقن7 - ةيئاوتسسلا أينيغ -2
طأقن4 - أيبماز -3
.ةدحاو ةطقن - أينأتيروم -4
ةسسدأسسلا ةعومÛا

طأقن01 - رسصم -1
طأقن6 - أيبيل -2
طأقن4 - نوبأغلا -3
.طأقن3 - لوغنأا -4

ةعسسأتلا ةعومÛا

(يئأهنلا رودلل أفلسس لهأأت) ةطقن21 - برغŸا -1
طأقن4 - وأسسيب أينيغ -2
طأقن3 - أينيغ -3
.نأتطقن - نادوسسلا

تلأكو

مسسا◊أ يويسسآلأ رودلأ

ةيخيرات ةيثÓثب «ينيسصلأ روسسلأ» Èعي Òبكلأ يدوعسسلأ

يسسيم ليحر مغر قرفلأ لسضفأأ نم ةنولسشرب :Êويميسس
ل Êولأتكلا قيرفلا نأا أًسضيأا دكأا هنكل ،يسسيم لينويل هنطاوم ليحرب اÒًثك رسسخ ةنولسشرب نأأب ،ديردم وكيتلتأل ينفلا ريدŸا ،Êويميسس وجييد ينيتنجرألا فÎعا
هل ديدجتلا ‘ Êولأتكلا يدأنلا لسشفو هدقع ةيأهن دعب ،Òخألا يفيسصلا وتأكŸÒا ‘ ،نأمÒج نأسس سسيرأب بوسص ةنولسشرب نع يسسيم لحرو.ةÒبك ًءأمسسأا مسضي لازي
نأأب فÎعأا““ :ةينأبسسإلا ““وفيتروبيد ودنوم““ ةفيحسص أهتزربأا تأحيرسصت ‘ ،Êويميسس لأقو ،-ةرووك عقوم نع Óقن -بتاورلا ةروتأفل ىسصقألا د◊ا هزوأجتل
؟ةنولسشرب هكلتÁ يذلا قيرفلا فرعت له““ :فأسضأاو.““جئأتنلا عجارت مغر ،قرفلا لسضفأا نم نأموك قيرف نأا عنÁ ل اذه نكلو ،يسسيم ليحرب اÒًثك رسسخ ةنولسشرب
‘أجو يرديبو يتأف لثم ،بأبسشلا ÚبعÓلا نم ةعئار ةعوم‹ بنأج ¤إا ،يدلأب ،أبلأا ،وخوارأا ،هيكيب ،هيلجنيل ،يتيتموأا ،وتربور يجÒسس ،ءأمسسألا درسسب موقنسس
،مسسوŸا ‘ لقألا ىلع أًفده03 لجسسي أًفاده أنرسسخو ،أنه سسيل يسسيم نأا ينتÈخأا اذإا نآلا““ :عبأتو.““وينيتوكو سستيكسسوبو „وي يدو وريوجأا ¤إا ةفأسضإلأب ،يلبÁدو
4 رخآا ‘ ةديحو ةرم زوفلا ققح ثيح ،جئأتنلا ديعسص ىلع عجارت نم ةنولسشرب Êأعيو  ،““نيزي‡ Úبعل كلتÁ ةنولسشرب قيرف لظيسس نكلو ،عبطلأب ،معن كل لوقأأسس
.لأطبألا يرودب Úتارأبم لوأا ‘ Úترأسسخ ىقلت أمك ،أجيللأب تأيرأبم

ق.م

يئأزج طرسشب يرديب نسصحُي ةنولسشرب
‘ ةينولأتكلا تروبسس ةفيحسص تلأقو.›أŸا ديعسصلا ىلع نهارلا تقولا ‘ أهسشيعي يتلا ةبعسصلا ءاوجألا مغر بأبسشلا هيبعل ءأقب Úمأأت ةنولسشرب يدأن لسصاوي
 .سسيلازنوج يرديب بأسشلا مجنلا دقع ديدŒ نم تأعأسس دعب ىلع تتأب أتروبل ناوخ ةسسأئرب ةنولسشرب ةرادإا نإا ،سسمأا، أهل ريرقت

يسسأسسألا ليكسشتلا ىلع همسسا سضرف ‘ ح‚و ،سسأŸأب سسل نم أًمدأق ،يسضأŸا مسسوŸا قيرفلل مسضنا ثيح ،ةنولسشرب ‘ ةدعاولا رسصأنعلا نم (أًمأع81) يرديب Èتعيو
رأيخ عم ،6202 فيسص ىتح عيقوتلا ىلع سصني يرديب عم ةنولسشرب قأفتا نأا ““تروبسس““ تفأسضأاو .ةيبهذلا ةركلا ةزئأ÷ هحيسشرت ”و ،لوألا أينأبسسإا بختنمو أسسرأبلل
.وروي نويلم004 هتميق يئازج طرسش عسضوو ،يونسسلا هبتار ‘ ةدأيز عم ،رخآا مسسوŸ ديدمتلا

تسضرف ةدأيزلا هذه““ نأا ةنيبم ،أنارجولب ىدل سسأسس◊او بعسصلا يدأسصتقلا عسضولا مغر يرديب دقع ‘ ›أŸا لبأقŸا ةدأيز ىلع سصرح ةنولسشرب نأا ¤إا ترأسشأاو
،ةعم÷ا وأا سسيمÿا موي متي دق دوقعلا عيقوت نأأب ةفيحسصلا تمتخو ،““›أŸا بنأ÷ا نم لوألا قيرفلا ‘ أعسضاوت دوقعلا Ìكأا نم نأك بعÓلا دقع نأا ¤إا رظنلأب أهسسفن

.لبقŸا دحألا موي يمسسرلا نÓعإلا نوكي نأا ىلع
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2441لوألا عيبر6ـل قـفاومــلا١٢٠٢  ربوتكأا41 ضسيمÿا

U°ëá

›اثم ماوق نع نثحبي يتاوللا ءاصسنلا
نم لئاه ددع ندجي اÃر ،Úصسمÿا دعب
ديفم م˘ه˘ع˘ي˘م˘ج سسي˘ل ن˘ك˘ل ،تارا˘يÿا
 .ةيقيقح ةجيتنب يتأاي وأا ةحصصلل
ن˘صس قو˘ف ءا˘صسن˘لا ن˘م د˘يد˘ع˘لا ثح˘ب˘ت
م˘عد˘ت ة˘ي˘ئاذ˘غ ة˘˘م˘˘ظ˘˘نأا ن˘˘ع Úصسمÿا

‘ دعاصست وأا ، غامدلا وأا بلقلا فئاظو
ثمطلا عاطقنا سضارعأا ىلع ةرطيصسلا
ةمث .ماع لكصشب نهتحصص زيزعت وأا ،

يذلا ميجرلا ‘ رفوتت نأا بجي Òياعم
Áا رمع ‘ هعابتا نكÿصسمÚ، نأا لثم
يأا فيكتلل لباق ،ةعباتŸا لهصس نوكي
Áي˘˘˘˘غ˘˘˘˘˘ت ءار˘˘˘˘˘جإا كن˘˘˘˘˘كÒا˘˘˘˘ًق˘˘˘˘فو تا
كتاجايتحاو ةيصصخصشلا كتÓ˘ي˘صضف˘ت˘ل
نل ،طرفم لكصشب ديقم Òغ ،ةيئاذغلا

ةÒبك تاعوم‹ دا˘ع˘ب˘ت˘صسا ¤إا جا˘ت–
 .لكألا ةطخ نم ةمعطألا نم
طصسوتŸا سضيبألا رحبلا ميجر.1
سضي˘بألا ر˘ح˘ب˘لا م˘ي˘جر ف˘ي˘ن˘صصت م˘˘ت˘˘ي
Ìكأا ن˘م ةد˘حاو ا˘ه˘نأا ى˘ل˘ع  ط˘صسو˘˘تŸا
، اًبيرقت سصخصش يأل ةحصص لكألا طا‰أا Ãا نصس قوف ءاصسنلا كلذ ‘ اÿصسمÚ.

ى˘حو˘ت˘صسم ط˘صسو˘˘تŸا ر˘˘ح˘˘ب˘˘لا م˘˘ي˘˘جر
تاينيتصسلا ‘ ايلاطيإا بونجو نانويلا
هاوتحÃ ي˘ئاذ˘غ˘لا ما˘ظ˘ن˘لا اذ˘ه ز˘ي˘م˘ت˘ي ،
نوكتي .ةعبصشŸا نوهدلا نم سضفخنŸا
تاور˘˘صضÿا ن˘˘م ي˘˘˘صسا˘˘˘صسأا ل˘˘˘ك˘˘˘صشب

تار˘صسكŸاو ه˘كاو˘ف˘لاو تا˘ي˘لو˘ق˘ب˘˘لاو
تيز˘ب ز˘ي˘م˘ت˘تو ، ة˘˘ل˘˘ما˘˘ك˘˘لا بو˘˘ب◊او
نو˘هد˘ل˘ل ي˘صسا˘صسأا رد˘صصم˘ك نو˘ت˘يز˘لا

ماظنلا نأا ن˘م م˘غر˘لا ى˘ل˘عو  .ة˘فا˘صضŸا
ط˘صسو˘تŸا سضي˘بألا ر˘ح˘ب˘ل˘˘ل ي˘˘ئاذ˘˘غ˘˘لا
هنأا لإا ، تاتابنلا ىلع بلاغلا ‘ دمتعي
نم ة˘لد˘ت˘ع˘م تا˘ي˘م˘ك ا˘ًصضيأا ن˘م˘صضت˘ي
نع Óًصضف ، نابلألا تاجتنمو كامصسألا

نجاودلاو سضيبلا نم ةÒغصص تايمك
ىد˘˘˘حإا تط˘˘˘بر .ءار˘˘˘م◊ا مو˘˘˘ح˘˘˘ل˘˘˘˘لاو
رحبلل يئاذغلا ماظنلا اًصضيأا تاصساردلا
ر˘ط˘خ سضا˘ف˘خ˘نا˘ب ط˘صسو˘˘تŸا سضي˘˘بألا
ىد˘˘ل ٪03 ةبصسن˘ب ة˘ن˘م˘صسلا˘ب ة˘با˘صصإلا
عاطقنا د˘ع˘بو ل˘ب˘ق ا˘م ةÎف ‘ ءا˘صسن˘لا
 .ثمطلا

سشاد ميجر .2
سضارمألا ىلع ةر˘ط˘ي˘صسلا ز˘كارŸ ا˘ًق˘فو 

يه بلقلا سضارمأا نإاف ، اهنم ةياقولاو
ءاصسنلا ةافول ةي˘صسي˘ئر˘لا با˘ب˘صسألا د˘حأا

 .Úصسمÿا نصس قوف
تلد˘˘ع˘˘م دادز˘˘ت ، كلذ ى˘˘ل˘˘˘ع ةوÓ˘˘˘ع

رطÿا لماوع دحأا - مدلا طغصض عافترا
ل˘ك˘صشب - بل˘ق˘لا سضار˘مأل ة˘ي˘صسي˘ئر˘لا

”و .ثمطلا عاطقنا ةيادب دعب ظوحلم
طغصض عاف˘ترا ف˘قو˘ل م˘ي˘جر م˘ي˘م˘صصت
““سشاد““ م˘صسا˘ب فر˘ع ما˘ظ˘ن و˘هو مد˘˘لا
مد˘لا ط˘غ˘˘صض عا˘˘ف˘˘ترا ن˘˘م ة˘˘يا˘˘قو˘˘ل˘˘ل

نم سضفخنŸا هاوتحÃ زيم˘ت˘ي .ه˘جÓ˘عو
ةم˘ع˘طألا ى˘ل˘ع ز˘ي˘كÎلاو مو˘يدو˘صصلا
مو˘ي˘صسا˘تو˘ب˘لاو مو˘ي˘صسلا˘ك˘لا˘ب ة˘ي˘ن˘غ˘لا

اهنأا فورعŸا نم يتلاو ، مويصسينغŸاو
.مدلا طغصض سضفخ ‘ دعاصست

نرŸا يئاذغلا ماظنلا  .3
هبصش ةطخ و˘ه نرŸا ي˘ئاذ˘غ˘لا ما˘ظ˘ن˘لا 
تاتابنلا ىلع بلاغلا ‘ دمتعت ةيتابن

مو˘ح˘ل˘لا ا˘ًنا˘ي˘حأا ن˘˘م˘˘صضت˘˘ت ا˘˘ه˘˘ن˘˘ك˘˘لو
.كامصسألاو نابلألا تاجتنمو سضيبلاو
ا˘ًعو˘ي˘صش Ìكأا اذ˘ه ل˘كألا ط‰ Èت˘˘ع˘˘يو
نم نلل˘ق˘ي ي˘تاو˘ل˘لا ءا˘صسن˘لا Úب ا˘ًي˘لا˘ح
وأا ة˘ي˘ح˘صص با˘ب˘صسأل مو˘ح˘˘ل˘˘لا لوا˘˘ن˘˘ت

 .ةيئيب بابصسأل وأا ناوي◊ا ةياعر
اًعئار اًرايخ نرŸا يئاذغلا ماظنلا دعُيو
فايلألا لوانت ةدايزب متهم سصخصش يأل
ا˘ًصضيأا كرد˘ي يذ˘لا ي˘تا˘ب˘ن˘لا ÚتوÈلاو
ةيناوي◊ا تاجتنملل ةي˘ئاذ˘غ˘لا ة˘م˘ي˘ق˘لا

ةنراقŸابو .ةجا◊ا بصسح اهلوانت ديريو
، ةمراصصلا ةيئاذغ˘لا ة˘م˘ظ˘نألا هذ˘ه ع˘م
رفوي نرŸا يئاذ˘غ˘لا ما˘ظ˘ن˘لا ما˘ظ˘ن نإا˘ف
ةمعطألا نم3 اغيموأاو ديد◊ا نم ديزŸا

هنأا امك .كامصسألاو ءارم◊ا موحللا لثم
Áمويصسلاكلا ‘ ىلعأا نوكي نأا ¤إا لي
ظاف˘ح˘ل˘ل م˘ه˘م ي˘ئاذ˘غ ر˘صصن˘ع و˘هو -
دعب ءاصسنلا ىد˘ل ما˘ظ˘ع˘لا ة˘ح˘صص ى˘ل˘ع
 .ثمطلا عاطقنا نصس

Úشسمÿا نشس دعب ءاشسنلل ميجر لشضفأا

Úب بوانتلا قيرط نع مامحتصسلا نأا ةصسارد تدجو
ةماه ة˘ي˘ح˘صص د˘ئاو˘ف ر˘فو˘ي د˘ق ن˘خا˘صسلاو درا˘ب˘لا ءاŸا
.مصسجلل

نو˘كرا˘صشي ن˘يذ˘لا با˘ب˘صشلا نأا ¤إا ج˘˘ئا˘˘ت˘˘ن˘˘لا Òصشتو
يتلا ،ةيفاندنكصسلا ةيوت˘صشلا ة˘حا˘ب˘صسلا ‘ ما˘ظ˘ت˘نا˘ب

Œب عمÚ صصقلا سسطغلاÒ ‘ اŸتاصسلجو درابلا ءا
ع˘م ف˘ي˘ك˘ت˘لا م˘ه˘ما˘صسجأل ن˘كÁ ،ة˘ن˘خا˘صسلا ا˘˘نوا˘˘صسلا

.ىوصصقلا ةرار◊ا تاجرد
11 ‘ ترصش˘ُن ي˘ت˘لا ،ة˘ي˘كرا‰د˘لا ة˘صسارد˘لا ح˘صضو˘تو
نأا،enicideM stropeR lleC ةل‹ ‘ ربوتكأا
عم درابلا ءاŸا ‘ ينيتور لكصشب سسطغلا وأا ةحابصسلا

قرح ةيفيك ىلع رثؤوي دق ةنخاصسلا انواصسلا تاصسلج
ة˘ج˘صسنألا م˘صسا˘ب ا˘صضيأا ة˘فور˘عŸاو ،ة˘ي˘ن˘ب˘˘لا نو˘˘هد˘˘لا
.ةرار◊ا جتنتو ةقاطلل ،(TAB) ةينبلا ةينهدلا

،ةينبلا ةينهدلا ةجصسنألا وأا ،ة˘ي˘ن˘ب˘لا نو˘هد˘لا فر˘ع˘ُتو
(طصشنت) لمعت يتلا مصس÷ا نوهد نم سصاخ عون اهنأاب

‘ دعاصستل ةرار◊ا ةينبلا نوهدلا جتنتو .دÈت امدنع
ةيو÷ا فورظلا ‘ مصس÷ا ةرارح ةجرد ىلع ظاف◊ا
.ةدرابلا

ن˘م ل˘ي˘صش Ó˘ي˘ما˘ك ة˘صسارد˘لا ي˘ف˘لؤو˘م ةÒب˘ك لو˘ق˘تو
ةيفاندنكصسلا ةيوتصشلا ةحابصسلا““ :نغاهنبوك ةعماج

انوا˘صسلاو درا˘ب˘لا سسط˘غ˘لا Úب ع˘مŒ ي˘ت˘لا ة˘م˘ظ˘ت˘نŸا
كÓهتصسا ةدايزل ةديرف ةيجيتاÎصسا نوكت دق ةنخاصسلا
بنŒ نكمأا اذإا نزولا نادقف ¤إا يدؤوي دق ام ،ةقاطلا
.““ماعطلا لوانت ‘ ةيصضيوعتلا ةدايزلا

ة˘صسرا˘مŸا تنا˘ك اذإا ا˘م ا˘هؤوÓ˘مزو ل˘˘ي˘˘صش تصصح˘˘فو
تاÒغتلاب ةطبترم ةيوتصشلا ةحابصسلل ةيفاندنكصسلا

ع˘م م˘ل˘قأا˘ت˘لا ¤إا يدؤو˘˘ي ا˘˘م ،م˘˘صس÷ا ةرار˘˘ح ة˘˘جرد ‘
ن˘ع او˘ث˘ح˘ب ا˘م˘ك .ة˘ن˘خا˘˘صسلاو ةدرا˘˘ب˘˘لا تا˘˘يد˘˘ح˘˘ت˘˘لا
اهرودل ارظن ،ةينبلا ةينهدلا ةجصسنألا ‘ تافÓتخلا

.ةدرابلا تائيبلل سضرعتلل ةباجتصسا ةرار◊ا جاتنإا ‘

غÒبوصس انازوصس ،ةصساردلا ‘ ¤وألا ةفلؤوŸا تماقو
Úحابصسلا نم ةينامث دينجتب ،نغاهنبوك ةعماج نم
اوبوانت نيذلا ،ءاتصشلا لصصف ‘ ةÿÈا يوذ نابصشلا

تاصسلج عم درابلا ءاŸا ‘ سسطغلا وأا ةحابصسلا ىلع
.لقألا ىلع Úماع ةدŸ عوبصسأا لك ةنخاصسلا انواصسلا

 تانومرهلا نزاوتو  مشس÷ا نزو ضضافخنا ‘ دعاشست

ةدغلا  جÓعل ةكÈلا ةبح روذب
ةيقردلا

نيذلا سصاخصشأÓل روذب  ةكÈلا ةبح روذبل ةدع دئاوف ةمث
ناك ءاو˘صس .ة˘ي˘قرد˘لا ةد˘غ˘لا نو˘مر˘ه ‘ ل˘ل˘خ ن˘م نو˘نا˘ع˘ي
ةجيتن وأا ةيقردلا ةدغلا نومره ‘ للخ نم Êاعي اًصصخصش
ةبح روذب قوحصسم لوانت نإاف ،ةياغلل ةطصشن ةيقردلا ةدغلا
 .ةعئار جئاتن ققحي نأا نكÁ ةكÈلا

، مصس÷ا نزو سضافخنا ‘ دعاصسي ةكÈلا ةبح روذب لوانتو
ل˘ي˘ل˘ق˘ت ، ةدا˘صضŸا ما˘صسجألا Úصس– ، تا˘˘نو˘˘مر˘˘ه˘˘لا نزاو˘˘ت
›وانتت ل ،نكل .ئيصسلا لوÎصسيلوكلا ليلقتو ، باهتللا

دئازلا كÓهتصسلا نأل اًيموي مج2 نع ديزي اÃ قوحصسŸا اذه
.ىرخأا ةيبناج راثآاو ةيقردلا ةدغلا طاصشن طرف ¤إا يدؤويصس

 :ةكÈلا ةبح روذب لوانت ةيفيك
.ةنحطم مادختصساب لزنŸا ‘  ةكÈلا ةبح روذب نحط بجي
ىلع لوصصحلل ءاŸا عم اًيموي ةÒغصص ةقعلم1⁄2 لوانت بجي
وأا ركابلا حابصصلا ‘ ةغراف ةدعم ىلع امإا ةيحصصلا دئاوفلا
.ةيقردلا ةدغلا تانومره ةيودأا لوانت نم ةعاصس2-1 دعب
سصا˘صصت˘ما ع˘˘م ل˘˘خاد˘˘ت˘˘ي نأا ن˘˘كÁ ما˘˘ع˘˘ط يأا نأا ير˘˘كذ˘˘ت
ةدعم ىلع هلوانتب حصصنُي كلذل ، ةيقردلا ةدغلا تانومره
.ةغراف

 :ةيقردلا ةدغلا بارطصضا جÓعل ىرخأا ةمعطأا
دويلا -1
نداعŸا مهأا دحأا وهو  ،ةيقردلا ةدغلا ‘ دويلا نيزخت متي
ةبا˘صصإلا سصي˘خ˘صشت د˘ن˘ع را˘ب˘ت˘علا ‘ ا˘هذ˘خأا بج˘ي ي˘ت˘لا
ةقلعتŸا ةيحصصلا تÓكصشŸا نم ةياقولل وأا ةيقردلا ةدغلاب
ل˘صضفأا سسي˘ل دو˘ي˘لا˘ب ج˘لا˘عŸا ما˘ع˘ط˘لا ح˘ل˘م لوا˘ن˘ت نإا .ا˘ه˘˘ب
ةمعطألا نع يثحبا كلذل ، دويلا ىلع لوصصحلل ةحيصصن
ةيرحبلا تلوكأاŸاو Í÷او يدابزلاو زوŸا لثم ةيعيبطلا

سصقن سضيوعتل ةيرحبلا تاورصضÿا وأا ةيرحبلا باصشعألاو
.دويلا

ةيعيبط تويز -2

،Êادوصسلا لوف˘لا ،م˘صسم˘صسلا ل˘ث˘م ة˘ي˘ق˘ن˘لا تو˘يز˘لا لوا˘ن˘ت
.ةيقردلا ةدغلا نومره نزاوت ةداعتصسا ‘ دعاصسي  لدرÿا
لثم ةÒبك تايمكب ةجتنŸا ةماصسلا تويزلا مادختصسا دعي
يألو ةيقردلا ةدغلا ةحصصل اُرمدم ةرركŸا ةيتابنلا تويزلا

نيزختب يموق ، كلذ نم مهألاو .ةحصصلاب ةقلعتم لكاصشم
نم ًلدب ةي˘فز˘خ تا˘نا˘م˘طر˘ب وأا ي˘جا˘جز ءا˘عو ‘ تو˘يز˘لا
.ةيكيتصسÓبلا تاجاجزلا

سضيبلا -3
دويلا نم Òثكلا دجوي ثيح ، لصضفألا وه لماكلا سضيبلا

ءيلم سضايب˘لا ا˘م˘ن˘ي˘ب ، سضي˘ب˘لا را˘ف˘صص ‘ مو˘ي˘ن˘ي˘ل˘ي˘صسلاو
.ÚتوÈلاب

موحللا -4
جاجدلاو رقبلا م◊و نأاصضلا م◊ كلذ ‘ اÃ موحللا عيمج
.اهÒغو

كامصسألا -5
ةنوتلاو نومل˘صسلا كلذ ‘ اÃ ، ة˘ير˘ح˘ب˘لا تلو˘كأاŸا ع˘ي˘م˘ج
تارايÿا نم Òثك˘لا كا˘ن˘ه ،....خ˘لإا ، يÈم÷او تو˘ب˘ل˘ه˘لاو
روصصق نم نوناعي نيذلا سصاخ˘صشأÓ˘ل ة˘ي˘ح˘صصلا ة˘ي˘ئاذ˘غ˘لا
كا˘م˘صسألاو مو˘ح˘ل˘لاو سضي˘ب˘لا كلذ ‘ اÃ ، ة˘ي˘قرد˘لا ةد˘غ˘لا

نم ةيلاÿا روذبلاو بوب◊او تاورصضÿاو هكاوفلا مظعمو

 نوهدلا قرح ىلع دعاشست دق مامحتشسÓل ةقيرط مدقت ةشسارد
ةرار◊ا تاجرد عم مشس÷ا فييكتو

ةباشصإلا نع فششكت دق يششŸا ‘ ةهبنم ةمÓع
لتاقلا ةئرلا ناطرشسب

ةداع هنأل ،اهصصيخصشت متي يتلا تاناطرصسلا عاونأا رطخأا Úب نم هنأاب ةئرلا ناطرصس فنصصي
.مصس÷ا نم ىرخأا ءازجأا ¤إا رصشتني ىتح هفاصشتكا بعصصلا نم نوكي ام
نأل ،Òطÿا ناطرصسلا اذهب ةباصصإلا رطÿ نوصضرعم مهنأا سسانلا نم Òثكلا فرعي ل دقو
ادج امدقتم نوكي ام ةداع هنأا ينعي اذهو .ةركبŸا اهلحارم ‘ ةدعابتمو ةليلق سضارعألا

.ةحصضاو تامÓع يأا سضيرŸا ظحÓي نأا لبق
ىصضرŸا ‘ ماروألا ىلع يصضقي نأا نكÁ ““لهذم““ جÓع براŒ اهفصشكت ةدعاو جئاتنو
‘ اŸأاو اديدصش لاعصس بلاغلا ‘ ةئرلا ناطرصس سضارعأا لمصشتو ،مهئافصش نم سسوؤويŸا
اصضيأا نوكت دق يصشŸا ةقيرط ‘ ةهبنم ةمÓع ةظحÓم نكلو .اعادصص ىتحو ردصصلا
ىلع ظاف◊ا ‘ ةبوعصص ىصضرŸا سضعب دجي دقو.ةئرلا ناطرصسب ةباصصإلا رطخب اريذن
ةئرلا ناطرصس نم عون نع ةŒان ةمÓعلا هذهوDMbeW. يبطلا عقوملل اقفو ،مهنزاوت
.يبصصعلا زاه÷ا ىلع رثؤوي
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2441لوألا عيبر6ـل قـفاومــلا١2٠2  ربوتكأا41 سسيمÿا

لاجآا دّد“ لاسصتإلا ةرازو
ةقباسسم ‘ ةكراسشŸا

فÙÎا يفحسصلا
لا˘˘˘جآأ د˘˘˘يد“ ن˘˘˘ع ،ضسمأأ ،لا˘˘˘˘شصتإ’أ ةرأزو تدا˘˘˘˘فأأ
يفحشصل˘ل ة˘يرو˘ه˘م÷أ ضسي˘ئر ةز˘ئا˘ج ‘ ة˘كرا˘ششŸأ
.لتÙأ

ضسيئر ةزئاج ةن÷ نلعت ””هنأأ ةرأزولل نايب ‘ ءاجو
عأديإأ لاجآأ ديد“ ” هنأأ ،فÙÎأ يفحشصلل ةيروهم÷أ
 .””1202 ربوتكأأ91 ةياغ ¤إأ ةكراششŸأ لامعأأ

ةنهأرلأ ةيحشصلأ فورظ˘ل˘ل أر˘ظ˘ن ”” :رد˘شصŸأ ع˘با˘تو
ÚحششÎملل نكÁ ،انوروك ضسوÒف راششتناب ةقلعتŸأ
ÊوÎك˘ل’أ د˘يÈلأ ق˘ير˘ط ن˘ع م˘˘ه˘˘لا˘˘م˘˘عأأ لا˘˘شسرإأ
:›اتلأ
ummoceretsinim@tnediserpudxirp
zd.vog.noitacin
طبشض بتكÃ ايرابجأ ةلماك تافلŸأ عدوت نأأ ىلع

ةو˘˘˘˘خإ’أ عرا˘˘˘˘˘شش ،لا˘˘˘˘˘شصت’أ ةرأزو ر˘˘˘˘˘قÃ د˘˘˘˘˘يÈلأ
.””رئأز÷أ -ضسيأر دأرم رئب-ودعوب

ث.خ

 راطمأا طوقسس بقرت
نم تايلو ةدع ىلع ةيدعر

نطولا قرسش
داشصرأÓل ينطو˘لأ نأو˘يد˘ل˘ل ة˘شصا˘خ ة˘ير˘ششن تدا˘فأأ
تاي’و ةدع ىلع ةيدعر راطمأأ طوقشس نع ةيو÷أ

. ضسمأأ نم ةيأدب  نطولأ قرشش نم
ي˘ت˘لأ ة˘ير˘ششن˘لأ هذ˘ه˘ب ة˘ي˘ن˘عŸأ تا˘ي’و˘لأ ل˘ث˘م˘˘ت˘˘تو
نم لك ‘ ””›اقترب”” ةظقي ىوتشسم ‘ تعشضو
و ةنيطنشسق و فراطلأ و ةبانع و ةدكيكشس و لجيج
نأأ افيشضم ردشصŸأ تأذ بشسح ضسأرهأأ قوشس و ةŸاق

03 ¤أÚ 02ب ام حوأÎت ةبقترŸأ راطمأ’أ تايمك
ةÎف لÓخ ايلfi لم04 زواŒ وأأ لشصت دق و ملم
ةعشساتلأ ةعاشسلأ نم دت“ يتلأ ةيرششنلأ هذه ةيحÓشص

90 اشس) ةعشساتلأ ةعاشسلأ ىلع مويلأ ¤أ Óيل (12 اشس )
.احابشص (

و ق
 :فلسشلا

فلأا28 زجحي كردلا
تاعقرفŸا نم ةدحو

ينطولأ كردلل ةيميلقإ’أ ةعومÛأ تأدحو تنك“
تاعقرفŸأ نم ةدحو فلأأ28 زجح نم فلششلأ ةي’وب

.خيرامششلأو ةيرانلأ باعلأ’أو
رثإأ تءاج ةيلمعلأ نإاف ،حلاشصŸأ تأذل نايب بشسحو
ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘قإ’أ ة˘قر˘ف˘˘لأ دأر˘˘فأأ ع˘˘شضو
تباثلأ دشسلأ ىوتشسم ىلع ةبقأرم ةطقنل ريداقوبب
ضسمأأ لوأأ  ””برغ/قرشش رايشسلأ قيرطلأ”” ة◊اشصŸاب

ةلفاح فيقوت ” نيأأ .احابشص ة˘ي˘نا˘ث˘لأ ة˘عا˘شسلأ ى˘ل˘ع
هاŒاب ىلفدلأ Úع ةي’و نم ةمداق نيرفاشسŸأ لقنل

.ناشسملت ةي’و
ن˘م ةد˘حو67582 هتزوحب ينيشسم˘خ ف˘ي˘قو˘ت....

تاعقرفŸأ
قئاثولل ةي˘ن˘ق˘ت˘لأ ة˘ب˘قأرŸأ د˘ع˘ب ه˘نأأ ،نا˘ي˘ب˘لأ فا˘شضأأو
روثعلأ ” هنأأ اهقودنشص ضشيتفتو ةشصاÿأ ةزهجأ’أو
عأو˘نأ’أ ف˘ل˘تfl ن˘م تا˘ع˘قر˘فŸأ ن˘م ة˘ي˘م˘ك ى˘˘ل˘˘ع
ثيح .ةدحو فلأأ28 ›امجإ’أ اهددع غلب .ماجحأ’أو
ةفرعŸ ةيشضقلأ ‘ قيق– حتفب حلاشصŸأ تأذ تماق
.تاعقرفŸأ هذه ردشصم
يزأوترإأ رئب زا‚إأ ‘ قيق– حتفو رفح ةلآأ زجح...
ةفنأرهلاب ةشصخر نود
ي˘ن˘طو˘لأ كرد˘ل˘ل ة˘ي˘م˘ي˘ل˘˘قإ’أ ة˘˘قر˘˘ف˘˘لأ دأر˘˘فأأ ن˘˘ك“
ةليشصفلأ دأرفأأ قيشسنتلاب فلششلأ ةي’و ‘ ةفنأرهلاب
غلبي ضصخشش فيقوت نم لخدتلأو نمأÓل ةشسداشسلأ

ةيديلقت ةرأود رف˘ح ة˘لآأ ز˘ج˘حو ة˘ن˘شس04 رمعلأ ن˘م
د˘ع˘ب تءا˘ج ز˘ج◊أو ف˘ي˘قو˘˘ت˘˘لأ ة˘˘ي˘˘ل˘˘م˘˘ع.ع˘˘ن˘˘شصلأ
ةيدلبب كردلأ حلاشصم اهتر˘ششا˘ب ي˘ت˘لأ تا˘ق˘ي˘ق˘ح˘ت˘لأ
ضصخشش مايق اهدافم تامولعم يقلت روف .ةفنأرهلأ
ةيرود ليكششت لبق51 دعب ىلع يزأوترأ رئب رفحب

” ةقط˘نŸأ ط˘ي˘شش“ د˘ع˘بو ،نا˘كŸأ Úع ¤إأ ل˘ق˘ن˘ت˘لأو
اهتيكلم دوعت عنشصلأ ةيديلقت رفح ةلآأ ىلع روثعلأ
فيقوت متيل .Âاغ˘ت˘شسم ة˘ي’و ن˘م رد˘ح˘ن˘ي ضصخ˘ششل
و رف◊اب هل حمشست ةشصخر يأأ هكÓتمإأ مدعل ينعŸأ
.قيقحتلأ ةلشصأوŸ ةقرفلأ رقم ¤أ هدايتقإأ

و ق

مويلا  ةيادب

تاعقرفŸا رطاfl نم ةياقولل ةيوعوت ةلمح ..””انلافطأا يمحن اعم»
،عومسشلاو تاعقرفŸا و ةيرانلا داوŸا لامعتسسإا نع ””ةمجانلا راطخألا”” فلتfl نم ةيسسيسس– ةيوعوت ةلمح ، مويلا  ةيادب،ةيندŸا ةيامحلل ةماعلا ةيريدŸا مظنت

.ةيريدملل نايب سسمأا  هب دافأا امبسسح،ثداوح نود فيرسشلا يوبنلا دلوŸا ىركذ ءايحإا فدهب

سس ف

لا˘م˘ع˘˘ت˘˘شسإأ””نأأ ة˘˘ير˘˘يدŸأ نا˘˘ي˘˘ب ح˘˘شضوأأو
‘ اهلوأدت و ةبشسانŸأ هذه ‘ تاعقرفŸأ
ةيزأوŸأ قأوشسأ’اب اهرفوتب ةنشسلأ مايأأ يقاب

ع˘˘ن˘˘مو ا˘˘هرا˘˘ع˘˘شسأأ ءÓ˘˘غ ن˘˘م م˘˘غر˘˘لا˘˘˘ب و
ةيعوت و مÓعإأ ن˘م ل˘ع˘ج˘ي ””ا˘ه˘لا˘م˘ع˘ت˘شسأ
نم”” يرورشض ةرمتشسم ةفشصب ÚنطأوŸأ

لامعتشسإأ ةروط˘خ ىد˘م ح˘ي˘شضو˘ت ””لÓ˘خ
أذه مامأأو ، ”” ةعونمŸأ و ةÒطÿأ دأوŸأ هذه
ة˘يو˘عو˘ت ة˘ل˘م˘ح ة˘ير˘يدŸأ م˘ظ˘ن˘ت»، ع˘قأو˘˘لأ

نم ةمجانلأ راطخأ’أ فلتfl نم ةيشسيشس–
أذكو تاعقرفŸأ و ةيرانلأ دأوŸأ لامعتشسإأ
يذلأ1202 ربوتكأأ41 نم أءأدتبأ عومششلأ
. ””ت’افتح’أ قبشسي

يت˘لأ ة˘ل˘م◊أ هذ˘ه نأأ ،رد˘شصŸأ ضسف˘ن زر˘بأأو
””انلافطأأ يمحن اع˘م”” را˘ع˘شش ت–  م˘ظ˘ن˘ت
Ìكأ’أ”” ةئفلأ ى˘ل˘ع ز˘ي˘كÎلأ ا˘ه˘ي˘ف م˘ت˘ي˘شس
هيجوت لÓخ ن˘م ””لا˘ف˘طأ’أ ي˘هو ة˘شضر˘ع
ةدئافل ةي˘شسي˘شسح˘ت˘لأ تا˘طا˘ششن˘لأ ة˘ي˘ب˘لا˘غ
ةناعتشس’اب ةبلطلأو ÚشسردمتŸأ روهمج””
ةدعاقك ي˘عا˘م˘ت˘ج’أ ل˘شصأو˘ت˘لأ ل˘ئا˘شسو˘ب
ف˘˘˘ي˘˘˘شضي كلذ بنا˘˘˘ج ¤إأو.”” ل˘˘˘˘شصأو˘˘˘˘ت
قيشسنتب ةÈتعم تأدوه‹”” لذب -ردشصŸأ

ةيامح لجأأ نم ةيمومعلأ تاشسشسؤوŸأ ةفاك
ةدحوم تايلآأ ليع˘ف˘ت˘ب Úن˘طوŸأ ة˘مÓ˘شسو

ıأ تاه÷أ فلتŸكذتلأ أذك و”” ةمهاشسÒ
‘ ءايلوأ’أ قتاع ىلع ةاقلŸأ ةيلوؤوشسŸأ»ب
فد˘ه˘لأ ¤إأ لو˘شصو˘لأ و م˘ه˘ئا˘ن˘بأأ ة˘˘يا˘˘م˘˘ح

ن˘˘م ›ا˘˘خ يو˘˘ب˘˘ن د˘˘لو˘˘˘م و˘˘˘هو دو˘˘˘ششنŸأ
.””ثدأو◊أ

بأÎقأ عم ةنشس لكك هنأأ ،نايبلأ تأذ ركذو
يتلأ ،فيرششلأ يوبنلأ دلوŸاب ت’افتح’أ

و هتودقب ءأدتق’أ لجأأ نم ةشصرف”” Èتعت
ح˘لا˘شصم ل˘ج˘شست ””ةد˘˘ي˘˘م◊أ ه˘˘تÒشس ر˘˘كذ
ةد˘ع”” ة˘ي˘ندŸأ ة˘يا˘م˘ح˘ل˘ل ة˘ما˘ع˘لأ ة˘ير˘يدŸأ

ضس“ ي˘ت˘˘لأ ة˘˘شصا˘˘خ ””ة˘˘يوا˘˘شسأا˘˘م ثدأو˘˘ح
ةايح ضضرعت”” يتلأ قئأر◊أ أذكو لافطأ’أ
بناج ¤أ ””رط˘خ˘ل˘ل م˘ه˘تا˘ك˘ل˘ت‡ و ضسا˘ن˘لأ
،Úن˘شسŸأ ضصا˘˘خ˘˘ششأÓ˘˘ل ع˘˘ل˘˘ه˘˘لأ ت’ا˘˘ح””
ءا˘˘شسن˘˘لأ و را˘˘غ˘˘شصلأ لا˘˘ف˘˘˘طأ’أ ،ى˘˘˘شضرŸأ
ةمجانلأ جئاتنلأ ن˘م ل˘ي˘ل˘ق˘ت˘ل˘لو.””ل˘مأو◊أ

دأوŸأ هذ˘˘˘ه˘˘˘ل Òطÿأ لا˘˘˘م˘˘˘ع˘˘˘ت˘˘˘شس’أ ن˘˘˘ع
مأز˘ت˘ل’أ »ب ة˘ير˘يدŸأ ي˘شصو˘ت ،ة˘عو˘ن˘˘مŸأ
ءايلوأ’أ ةيعوت ”” اهنم ،”” ةيئاقولأ Òبأدتلاب

دأوŸأ هذ˘˘˘ه ””ةرو˘˘˘ط˘˘˘خ ىدÃ م˘˘˘ه˘˘˘ئا˘˘˘ن˘˘˘بأ’

راطخأأ”” نم اهنع مجني امو ””ةعونمŸأ””
ىوتشسم ىلع قورح ،ديلأ ‘ راجفن’اك

¤إأ ةفاشضإأ ””عمشسلأ ةشساح نأدقف و Úعلأ
Îب˘˘ل ا˘˘ب˘˘لا˘˘غ يدؤو˘˘ت ةÒط˘˘خ”” تا˘˘˘با˘˘˘شصإأ
اهنع مجني امك ””فأرطأ’أ و ديلأ عباشصأ’أ
ى˘ل˘˘ع ق˘˘ئأر◊أ ع’د˘˘نأ و ضسبŸÓأ قأÎحإأ””
قئأرح ع’دنأ ¤إأ ةفاشضإأ ””فرغلأ ىوتشسم
ى˘ل˘ع نو˘ك˘ت ا˘م ا˘ه˘ب˘ل˘˘غأأ تي˘˘ب˘˘لأ جرا˘˘خ””
.””تافرششلأ ىوتشسم
يمر بنŒ”” ¤أ حلاشصŸأ ضسفن تعد امك
ىلعو ضصاخششأ’أ ىلع ةيرانلأ دأوŸأ هذه
تاي˘ف˘ششت˘شسŸأ ن˘م بر˘ق˘لا˘ب وأأ تأرا˘ي˘شسلأ

تأرا˘ي˘شسلأ ف˘قأو˘˘م، ة˘˘ي˘˘ح˘˘شصلأ ز˘˘كأرŸأو

.””نيزنبلأ تاطfiو
تعدف ،عومششلأ لامعتشسأ ضصخي اميف امأأ
ءأد˘˘ت˘˘ق’أ”” ةرور˘˘شض ¤أ ا˘˘شضيأأ ة˘˘ير˘˘˘يدŸأ
عومششلأ عشضو يهو،””ةينمأ’أ تاميلعتلاب

”” باهتلÓل لبق Òغو ةتباث مئاعد”” ىلع
ضصاخششأ’أ فرط نم اهلامعتشسأ ”” أذكو
ةلباقلأ ءايششأ’أ”” نع اهداعبإأ عم ””Úغلابلأ
ة˘ي˘ط˘غأ’أ  ة˘ششر˘فأ’أ ة˘شصا˘خ با˘˘ه˘˘ت˘˘لÓ˘˘ل

نود نم ةلعتششم اهكرت مدع””و”” ثاثأ’أو
كر˘˘ت ”” مد˘˘ع˘˘ب تشصوأأ ا˘˘م˘˘ك ، ”” ة˘˘ب˘˘قأر˘˘م
لوا˘˘ن˘˘ت˘˘م ‘ تيÈك˘˘لأ بل˘˘عو عو˘˘م˘˘ششلأ
تشسيل”” عومششلأ ناب مههيبنتو ”” لافطأ’أ
.””كلهتشست ءايششأأ وأأ ةبعل

fiءاسضيبلا رادلا ةمك: 

اذفان انجسس تاونسس6 ب حول بيطلا قباسسلا لدعلا ريزو ةنادإا
ةيانجب عباتŸأ حول بيطلأ قباشسلأ لدعلأ ريزو ءاشضيبلأ رأدلاب تايان÷أ ةمكfi تنأدأأ

نيدأأ امك أذفان انجشس تأونشس6 ب زيحتلأ ىلع ضضيرحتلأو ،ةلأدعلل نشس◊أ Òشسلأ ةلقرع
بيطلأ ،ةرأزولأ تأذل ماعلأ ضشتفملل ةبشسنلابو ةيلام ةمأرغ جد فلأ002 ب مهتŸأ ضسفن
قح ‘ ردشص ا˘م˘ك.ة˘مأر˘غ جد ف˘لأ002 و أذفان انجشس Úتنشسب هيلع م˘ك˘ح د˘ق˘ف ،م˘ششا˘ه˘ل˘ب
ضسب◊اب امكح ،ةقيلفتوب زيزعلأ دبع قباشسلأ ضسيئرلأ راششتشسمو قيقشش ،ةقيلفتوب ديعشسلأ
اشضيأأ وه نيدأأ دقف دأدح يلع لامعأ’أ لجر امأأ ةيلام ةمأرغ جد فلأ001و Úتنشس ةدŸ ذفانلأ
Úمأ’أ مهو ÚمهتŸأ يقاب ةمكÙأ تأأربو.ةيلام ةمأرغ جد فلأ002و أذفان اشسبح Úماعب
،دمحأأ ديشس نوعمشس ،ضشأرحلب راتfl ةاشضقلأو يوأوز Úجعل لدعلأ ةرأزول قباشسلأ ماعلأ

ةئÈت ” امك مهيلإأ ةبوشسنŸأ مهتلأ لك نم ىفطشصم فوفرد يماÙأ أذكو يابلأ دلاخ

لك نم ةفيلخ نب Ëرم ةيأدرغل ةيباختن’أ ةرئأدلاب7102 تايعيرششتل ةقباشسلأ ةحششŸÎأ
زيحتلأ ىلع ضضيرحتلأ ،ةلأدعلل نشس◊أ Òشسلأ ةلقرعب نونأدŸأ عبوتو.اهيلأ ةبوشسنŸأ مهتلأ

تأررfi ‘ ريوزتلأ ىلع ضضيرحتلأ ةم˘ه˘ت ن˘م م˘ه˘ت˘ئÈت ” ا˘م˘ي˘ف ة˘ف˘ي˘ظو˘لأ لÓ˘غ˘ت˘شسأ و
›ودلأ فيقوتلأ رمأأ ءاغلأ ةيشضق ، ةمكاÙأ لÓخ تشضرع يتلأ اياشضقلأ Úب نمو.ةيمشسر
‘ ريوزتلل حول لدعلأ ريزو نم رمأاب لخدتلأ ،ليلخ بيكشش ،قباشسلأ ةقاطلأ ريزو دشض

fiم لوبق لجأأ نم يعجر رثأاب يمشسر رشضÎخ ةحششÓ7102ويام تايعيرششت ل.
دأدح يلعو توكحط نيدلأ ييfi لامعأ’أ يلجر ح˘لا˘شصل ل˘خد˘ت˘لأ م˘ه˘ت˘لأ تل˘م˘شش ا˘م˘ك
.ةقيلفتوب ديعشسلأو لدعلأ ريزو نم بلطب اهيف فأرطأأ امه اياشضق ‘ لشصفلل

و ق

2 و4 ةبوقعب ÚحÓف ةعبرأأ ةيئأدتب’أ ةزابيت ةمكfi تنأدأأ
يحÓفلأ يقشسلأ ةيشضق ‘ مهطروتل أذفان انجشس تأونشس
نايب ءاثÓثلأ مويلأ هب دافأأ ام بشسح ,ةرذقلأ هايŸأ لامعتشساب

.ةزابيت ةي’و نمأ’
ةي’و نمأاب ةيداشصتق’أ ةقرفلأ رشصانع نأأ نايبلأ حشضوأأو
ةيشضق ة÷اعم نم يشضاŸأ عوبشسأ’أ لÓخ تنك“ ةزابيت

ىلع ةيعأرزلأ ل˘ي˘شصا˘ح˘م˘ل˘ل ةرذ˘ق˘لأ ها˘يŸا˘ب ي˘ق˘شسلأ لو˘ح
.ةزابيت ةيدلب ميلقإأ ىوتشسم
حوأÎت ÚحÓف4 ىلع ضضبقلأ ءاقلإأ نع ةيشضقلأ ترفشسأأو
نم تاكر3fi زجح عم ةنشس05 وÚ 03ب ام مهرامعأأ

فر˘شصلأ ها˘ي˘م خ˘شض ‘ ل˘م˘ع˘ت˘شست تنا˘ك ,Òب˘˘ك˘˘لأ م˘˘ج◊أ
ىلع يوت– تأرمثتشسم ¤إأ ةرششابم يدأولأ نم يحشصلأ
.تايشضمح راجششأأ

ة˘با˘ي˘ن ما˘مأأ ي˘شضاŸأ ضسي˘مÿأ م˘ه˘ي˘ف ه˘ب˘ت˘ششŸأ Ëد˘ق˘ت د˘ع˘بو
fiأ ةزا˘ب˘ي˘ت ة˘˘م˘˘كıا˘ي˘م˘ي˘ل˘قإأ ة˘شصت, ” fiا˘ق˘فو م˘ه˘ت˘م˘كا

4 ب ي˘شسي˘ئر˘لأ م˘ه˘تŸأ ة˘نأدإأو ,يرو˘ف˘˘لأ لو˘˘ثŸأ تأءأر˘˘جإ’
يقاب نيدأأ ام˘ن˘ي˘ب ,ة˘شسل÷أ ‘ عأد˘يإ’أ ع˘م ن˘ج˘شس تأو˘ن˘شس
.أذفان انجشس Úتنشس و تأونشس ثÓثب فأرطأ’أ

ةقر˘ف˘ل˘ل تا˘مو˘ل˘ع˘م دورو ¤إأ ة˘ي˘شضق˘لأ تا˘ي˘ث˘ي˘ح دو˘ع˘تو
لامعتشسإأ ‘ هابتششإ’اب ديفت ةزابيت ةي’و نمأ’ ةيداشصتقإ’أ

اهشساشسأأ ىلع لقنت ,ةيحÓف تاحاشسم يقشس ‘ ةرذق هايم
ةيروهم÷أ ليكو نم رمأاب ةيئاشضق˘لأ ة˘ي˘ط˘ب˘شضلأ ر˘شصا˘ن˘ع
.ةينأديŸأ ةنياعŸأ ءأرجإ’ ةزابيت ةمكfi ىدل

‘ لثمتŸأ يمأرجإ’أ لعفلأ ديكأات ىلع ةنياعŸأ ترفشسأأو
ةيدوأأ دحأأ ىوتشسم ىلع ةرذقلأ هايŸأ ÚحÓفلأ لامعتشسإأ
نع ةيعأرزلأ ليشصاÙأ يقشس ةيلمع ‘ يحشصلأ فرشصلأ

ةعشس تأذ مج◊أ ةÒبك تاكرfi لامعتشساب خشضلأ قيرط
.تانأوطشسأأ60

جأاو

52:3074:2104:480:8065:12

fiةزابيت ةمك :

يقسسلا ‘ ةرذق اهايم اولمعتسسا ÚحÓف قح ‘ اذفان انجسس تاونسس4 و2

 ..ةسسبت

نيرقن ةرئادو ةيدلبب ةرايسس بÓقنا ‘ Úسصخسش عرسصم
قيرطلأ ىوتشسم ىلع عقو ثدا◊أ نإاف ،ةنيدŸأ ةيام◊أ حلاشصم نم هب ملع ام بشسحو.ةشسبت ةي’و نيرقن ةرئأدو ةيدلبب ميلأأ رورم ثداح رثإأ ، رخآأ بيشصأأ اميف امهفتح Úشصخشش يقل
.ةيحايشس ةرايشس بÓقنأ ءأرج ،نيرقن ةرئأدو ةيدلبب ىشسوموب ىمشسŸأ ناكŸاب61 مقر ينطولأ

امك ،نيرڨنب ثث÷أ ظفح ةحلشصم ¤أ Úتث◊أ ليو– ” ،( ةنشس36 ›أوح رمعلأ نم غلبت ةأأرمإأو ةديشسو ةنشس23 ›أوح رمعلأ نم غلبي باشش) Úشصخشش ةافو نع ثدا◊أ رفشسأ دقو أذه
.نيرڨن ت’اجعتشسأ ¤أ هليو–و هفاعشسأ ” تأونشس3 ›أوح رمعلأ نم غلبي لفط ةباشصإأ نع ثدا◊أ رفشسأ

و ق
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